
در گزارش دنیای جوانان بخوانید؛

سایت های همسریابی جایگزین رسم و رسوم ایرانی برای ازدواج

سخنگوی دولت گفت: وزارت نفت در این مدت 
موفقیت های مطلوبی در فروش نفت و دریافت درآمدهای 

حاصل از آن داشته است.
به گزارش دنیای جوانان و به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، 
سیما،  خبر  شبکه  امشب«  »تیتر  برنامه  در  جهرمی،  بهادری  علی 
مهم ترین نقطه قوت دولت سیزدهم را پشتکار دانست و گفت: در 

طول این سه ماه، دولت شبانه روزی در حال فعالیت است و ان شاءاهلل 
با حجم زیاد کار، عقب ماندگی ها در کشور جبران می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در سرعت تزریق واکسن، رکورد 
قابل توجهی داشته ایم و تاکنون حدود ۱۱۰ میلیون دوز واکسن تزریق 

شده است، افزود: اکنون کشور آماده تزریق دوز سوم است.
صفحه 3

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه:

عوارض خروج مسافر برای سال آینده
 همان ۴۰۰ هزار تومان است

کاهش فرزندآوری، بزرگترین تهدید
از  نقل  به  و  جوانان  دنیای  گزارش  به 
nypost؛ ایالن ماسک، مدیرعامل تسال معتقد 
است که بزرگترین تهدید برای بشریت کاهش 
اگر مردم  نرخ زاد و ولد است و هشدار داد که 

شروع به بچه دار شدن نکنند، تمدن از بین خواهد رفت.
ماسک که پدر شش فرزند است، در شورای ساالنه وال 
استریت ژورنال گفت: »من فکر می کنم یکی از بزرگ ترین 
خطرات برای تمدن، زاد و ولد پایین است و باید گفت که 
نرخ زاد و ولد در حال کاهش است. با این حال، بسیاری از 
در  جمعیت  که  می کنند  فکر  باهوش،  افراد  جمله  از  مردم، 
اعداد  به  اما کاماًل برعکس است. لطفًا  افزایش است،  حال 
و ارقام نگاه کنید، اگر مردم فرزندان بیشتری نداشته باشند، 
تمدن فرو می پاشد. » اظهارات این میلیاردر در پاسخ به این 
سوال مطرح شد که چگونه ربات تسال که هنوز منتشر نشده 

می تواند مشکالت کارگری را حل کند.
صفحه 2

 شهردار رشت :

پروژه فیبرنوری شهرداری رشت 
منبع درآمدی پایدار و مطمئن

4
درآمد ۲۶هزار میلیارد تومانی بودجه از محل فروش اموال مازاد دولتی
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
غالمحسین لطفی: ما 
را کنار نگذاشته اند، 

خودمان کار 
نمي کنیم

6ورزش
گل محمدی: 

اشتباهات داوری 
برای پرسپولیس زیاد 

شده است!

هنگ 7فر

فرامرز  انتشار عكس  از  گاليه ها  روزها هنوزهم  اين 
صديقي ادامه دارد و بسياري بر اين باور هستند كه 
نبايد عكس هنرمندان محبوب كه جاال به هر دليلي، چه 
بيماري و چه كهولت سن، شكسته شده اند، منتشر شود.

سرمربی پرسپوليس از وضعيت داوری ها در بازی های تيمش 
انتقاد كرد.

يحيی گل محمدی، سرمربی پرسپوليس در نشست خبری پيش 
از ديدار با پيكان اظهار كرد: با توجه به شرايطی كه در جدول 

داريم، بازی حساس است.

مدير كل دفتر پژوهش و آموزش نهاد كتابخانه های عمومی 
يک  پژوهشگران  برای  عمومی  كتابخانه های  گفت:  كشور 
مختلف؛  بخش های  در  كه  درحالی  است؛  ناشناخته  موضوع 
ظرفيت های زيادی برای كار پژوهشگران دارند و بهتر است 

پژوهشگران به موضوع كتابخانه ها جدی تر ورود كنند.

کتابخانه های 
عمومی برای 

پژوهشگران 
ناشناخته اند

موفقیت وزارت نفت در فروش نفت و درآمد زایی عدم رعایت پروتکل های بهداشتی 
در برخی مدارس

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با اشاره به اینکه این 
نقش  فقط  پروتکل ها  رعایت  و  مدارس  بازگشایی  زمینه  در  کمیته 
پیشنهادی دارد، گفت: رعایت پروتکل های بهداشتی و پیگیری رعایت 
پروتکل ها بر عهده وزارت آموزش و پرورش است که اقدامات الزم را جهت اجرای 

پروتکل های بهداشتی انجام دهد.
صفحه 2

و  ن  ا ر ا ه د یشگا نما یه  د تحا ا ئیس  ر
بر  کید  تا ضمن  ن،  تهرا خودرو  فروشندگان 
داخلی  خودروهای  رسمی  قیمت   افزایش  اینکه 
تاثیر چندانی در قیمت خودرو در بازار آزاد نداشته است، 
از شروع کاهش قیمت  خودروها در بازار در پی کاهش نرخ 
ارز که از روز دوشنبه گذشته اتفاق افتاده است، خبر داد.

گذشته  دوشنبه  روز  از  کرد: اظهار  موتمنی،  سعید 
قیمت  است،  کرده  کاهشی طی  روند  ارز  نرخ  که  بعد  به 
خودروها در بازار آزاد اعم از داخلی، وارداتی و مونتاژی 
بازار  حاضر  حال  در  و  گرفته  پیش  در  کاهشی  روند  نیز 

آرام است.
صفحه 3

کاهش قیمت خودرو در بازار با ریزش دالر!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

فراخوان مناقصه عمومی  
یک  مرحله ای

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید 
. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به 
آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه : اجرای فاز اول لوله گذاری خطوط انتقال غرب جزیره قشم )زون آبرسانی باسعیدو( جزیره قشم

مبلغ برآورد اولیه : 8۰,6۱6,۱77,749  ریال )هشتاد میلیارد و ششصد وشانزده میلیون ویکصد و هفتاد و هفت  هزار و هفتصد و چهل و نه ریال (
  ) اعتبار پروژه فوق از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی  تامین میگردد (

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 4,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال )چهار میلیارد و یکصد میلیون ریال (.
رتبه و رشته مورد نظر : دارای رتبه 5 رشته آب

مبلغ خرید اسناد : 5,۰۰۰,۰۰۰ ریال به شماره حساب سپهر ۰۱۰293499۰۰۰3 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱4 تاریخ ۱4۰۰/۰9/24 ساعت ۱4 تاریخ ۱4۰۰/۰9/3۰

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱4 مورخ ۱4۰۰/۱۰/۱4
زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت ۱۰  مورخ ۱4۰۰/۱۰/۱9

محل بازگشایی : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها 
آزاد است .

امتیاز کیفی الزم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم ) 7۰% (  بازگشایی خواهد گردید.
پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات 

اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه فوق درج نمایند .
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطــالعات تمـاس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف و ارزیابی کیفی آدرس : بندرعباس    - بلوار 
ناصر - جنب بیمارستان شریعتی – شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان   ) امور قراردادها (   تلفن 87-86-3335۰582 سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان 

هرمزگان به نشانیWWW.Abfa Hormozgan.com  :  اطالعات سامانه ستاد جهت
انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران :273۱3۱3۱  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85۱93768 .                                                                               
روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان  
شناسه آگهی : ۱24۰799

کلیدی ترین  از  یکی  تعرفه  اصالح 
موضوعات مدیریت تقاضای برق است

محرابیان، وزیر نیرو با بیان اینکه وزارت 
نیرو برنامه خود را برای صنعت برق با جدیت 
»مدیریت  »توسعه«،  گفت:  می کند،  دنبال 
تولید و تقاضای مصرف« و »توجه به اقتصاد 
برق« سه ضلع اساسی این برنامه است که باید 
مدیران صنعت در دستور کار خود قرار دهند.

علی اکبر محرابیان در نشست با مدیران 
به  اشاره  با  کشور،  انرژی  و  برق  صنعت 
صنعت  کرد:  اظهار  برق  صنعت  افتخارات 
که  است  افتخار  پر  صنایع  از  یکی  برق 
خدمات ارزشمندی را در طول سالیان گذشته 
ارائه کرده و روز به روز در زمینه های مختلفی 
همچون تولید، نیروگاه سازی، انتقال، خدمات 
فنی و مهندسی و ... شاهد رشد و توسعه این 

صنعت هستیم.
در  موجود  مشکالت  به  اشاره  با  وی 
تابستان و زمستان گذشته خاطرنشان کرد: 
و  متاسفانه شاهد کمبودها  در سال گذشته 
نارضایتی هایی در حوزه برق بودیم که برخی 
اما  کرد،  محدودیت  دچار  را  مشترکان  از 
امروز شرایط موجود می طلبد که با اقداماتی 
جهادی و اثرگذار وضعیت را به سمت شرایط 

مطلوب ببریم.
وزیر نیرو با اشاره به برنامه ریزی خود 
برای صنعت برق پیش از رای اعتماد، یادآور 
رای  از  قبل  که  موضوعاتی  از  یکی  شد: 

اعتماد صورت گرفت، برنامه ریزی دقیقی از 
صنعت برق بود که پس از بررسی و سنجش 
مشکالت این حوزه تدوین و امروز بر اساس 
آن حرکت می شود.وی با بیان اینکه در برنامه 
صنعت برق سه ضلع اساسی توسعه، مدیریت 
اقتصاد  تولید و تقاضای مصرف و توجه به 
بازار برق وجود دارد، خاطرنشان کرد: در  و 
بخش توسعه پنج برنامه اصلی را در دستور 
کار قرار دادیم که برنامه اول، توسعه صنعت 
نیروگاهی در بخش حرارتی، گازی و سیکل 
ترکیبی تحت نظر وزارت نیرو به ظرفیت ۱5 

هزار مگاوات است.
محرابیان افزود: بخش دوم نیروگاه های 
حرارتی با مشارکت صنایع کشور به ظرفیت 
۱۰ هزار مگاوات به اجرا در می آید که امروز 
انرژی بر به مراتب باالتر از  تقاضای صنایع 
این رقم بوده و پروژه ها نیز از پیشرفت خوبی 

برخوردار هستند.
سوم  موضوع  کرد:  تصریح  نیرو  وزیر 
نیروگاه های تجدیدپذیر است که یک برنامه 
چهارسال  برای  مگاواتی  هزار   ۱۰ جهشی 
پیش بینی شده که در این زمینه  هم با انجام 
ارزیابی  مثبت  را  موضوع  تحقق  اقدامات 

می کنیم.
به گفته وی، موضوع چهارم برنامه ریزی 
درخصوص ارتقای نیروگاه ها به ظرفیت ۱۱۰۰ 
مگاوات برای تابستان سال آینده نیز در حال 

انجام است.

برنامه هایی  تدوین  به  اشاره  با  وی 
اضافه  تقاضا،  و  تولید  مدیریت  بخش  در 
و  الگو  رعایت  مصرف،  موضوع  در  کرد: 
مدیریت مصرف توسط مشترکان از مهم ترین 
موضوعات است. به عبارتی معتقد بر حمایت 
مصرف  الگوی  رعایت کننده  مشترکان  از 
هستیم و اگر مصارف باالتر از الگو باشد باید 
از چارچوب های غیریارانه ای پیگیری  خارج 
مورد  را  برق  بازار  و  اقتصاد  شود.محرابیان 
اشاره قرار داد و گفت: اصالح تعرفه یکی از 
کلیدی ترین موضوعات مدیریت تقاضا است؛ 
به نحوی که ما از مشترکان خودمان به نوعی 
حمایت کنیم که تشویق مشترک به مصارف 

در حد الگو باشد.
محرابیان با اشاره به اعتبارات و بودجه 
۱4۰۱ تصریح کرد: الیحه بودجه ۱4۰۱ در 
حالی منعقد شده که  جهت گیری های انقباضی 
در هزینه ها وجود داشت، اما خوشبختانه دولت 
از برنامه های آب و برق وزارت نیرو حمایت 
کرد و این مهم شرایط را برای حرکت رو به 

جلو صنعت فراهم کرده است.
بودجه  این  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر 
باعث تحقق تمامی برنامه های وزارت نیرو 
وزارت  برنامه های  اجرای  با  می شود، گفت: 
نیرو امیدواریم شاهد تحقق برنامه زمستان 
باشیم.  بدون خاموشی در کشور  تابستان  و 
محرابیان با بیان اینکه ارائه بهترین خدمات 
در حوزه آب و برق خواسته مردم از ما است، 

تصریح کرد: طبق برنامه ارائه شده به مجلس، 
در صنعت برق تکلیف همه مدیران مشخص 
بوده و باید طبق برنامه موجود حرکت کنیم تا 

به شرایط مطلوب در کشور برسیم.
تولید  افزایش 6 هزارمگاوتی ظرفیت 

برق در کشور
 ۱4۰۱ پیک  برای  اینکه  بیان  با  وی 
تولید برق  افزایش 6 هزار مگاوتی ظرفیت 
برای  کرد:  اظهار  است،  شده  پیش بینی 
دستیابی به این میزان افزایش تولید، 45۰۰ 
مگاوات نیروگاه حرارتی، 5۰۰ مگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیر و بیش از هزار مگاوات افزایش 
برنامه ریزی  اساسی  تعمیرات  و  راندمان 

شده است.
وزیر نیرو با بیان اینکه تمامی اقدامات 
به صورت هفتگی پیگیری می شوند، اظهار 
مشارکت  و  همکاری  با  امیدواریم  کرد: 
تمامی اعضای صنعت برق، شاهد پیشرفت 
روزافزون باشیم چرا که این مهم میثاق ما 

با همه همکاران است.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم جوان سازی 
صنعت برق گفت: جوان سازی صنعت برق از 
اهمیت باالیی برخوردار بوده و موضوع باید به 
صورت جدی دنبال شود، چرا که خدمات بهتر 
در سال های آینده جز با جوان سازی محقق 
نمی شود. سن، شاخص مهمی در جوان سازی 
بوده اما باید عالوه بر این شاخص، تجربه را 

نیز در کنار آن قرار داد.

وزیر نیرو مطرح کرد؛ توسعه صنعت برق با پنج برنامه کاربردی

صفحه 2
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سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه:
عوارض خروج مسافر برای سال آینده همان ۴۰۰ هزار تومان 

است
سازمان  معاون  حضور  از  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  سخنگوی 
برنامه و بودجه در نشست امروز کمیسیون خبر داد و گفت: بر اساس 
اظهارات معاون سازمان برنامه و بودجه، دولت در سال ۱4۰۱ میزان 
عوارض خروج از کشور را همان 4۰۰ هزار تومان برای هر شخص در 

نظر گرفته و عدد آن را افزایش نداده است.
محمدمهدی مفتح  در گفت وگویی با تشریح نشست کمیسیون 
متبوع خود گفت: در جلسه امروز جزئیات الیحه بودجه سال ۱4۰۱ کل 
کشور با حضور پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه بررسی شد و 

نمایندگان سواالت و دغدغه های خود را مطرح کردند.
سواالت  نمایندگان  گفت:  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  سخنگوی 
خود را در مورد تاثیرات حذف ارز 42۰۰ تومانی بر کاالهای اساسی، 
افزایش سن  یارانه ها،  افزایش  افزایش حقوق و دستمزد، نحوه  میزان 
بازنشستگی، عوارض خروج از کشور، ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت 
بیان کرده و درباره جوانب تصمیمات  استان ها، طرح های عمرانی  در 

دولت برای سال آینده تبادل نظر کردند.
وی تصریح کرد: پورمحمدی در بحث عوارض خروج از کشور در 
سال آینده که طی دو روز گذشته در فضای مجازی و افکار عمومی 
سواالتی را ایجاد کرده، اعالم کرد، دولت در سال ۱4۰۱ میزان عوارض 
خروج از کشور را همان 4۰۰ هزار تومان برای هر شخص در نظر گرفته 

و عدد آن را افزایش نداده است.
به گفته وی تنها دلیل ابهام ایجاد شده این است که تعداد مسافران 
را در سال آینده با توجه به نبود کرونا و افزایش میزان مسافرت ها تعیین 

کرده و بیشتر از دو سال گذشته در نظر گرفته است.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس:
معلم حق دارد حرف خود را بزند

و  اقدامات  گفت:  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  رئیس 
کارهایی که در این دوره مجلس و علی الخصوص کمیسیون آموزش 
برای معلمان انجام شده است، هیچوقت، هیچکس برای معلمان انجام 

نداده بود اما این را معکوس جلوه دادند.
تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  رئیس  سفیدان  منادی  علیرضا 
مجلس، در رابطه با تجمعات معلمان، گفت: از اینکه چه تعداد بازداشت 
شدند اطالع ندارم اما حتمًا مسأله بازداشت تعدادی از معلمان را پیگیری 

می کنم.
وی در رابطه با برخوردهای صورت گرفته با فرهنگیان، بیان کرد: 
البته در خصوص رتبه بندی به  معلم حق دارد که حرف خود را بزند، 
معلمان اطالعات غلط داده شده و واقعیت را واژگون جلوه دادند. مجلس 
با تمام قدرت می خواهد از معلمان حمایت کند اما به گونه ای القا کردند 

که مجلس با این طرح مخالف است.
منادی سفیدان اضافه کرد: اقدامات و کارهایی که در این دوره 
مجلس و علی الخصوص کمیسیون آموزش برای معلمان انجام شده است، 
هیچوقت، هیچکس برای معلمان انجام نداده بود اما این را معکوس 
جلوه دادند و در گفت وگوی من با صدا و سیما هم مشخص شد که 

کمیسیون چه نظر و نگاهی به مسأله رتبه بندی و معلمان عزیز دارد.
گذشته  روز  تجمعات  این  ریشه  از  بخشی  کرد:  خاطرنشان  وی 
به نادرست جلوه دادن روند بررسی طرح رتبه بندی بود که معلمان را 

ناراحت کرد.

انتقاد عضو شورای شهر؛
نادیده گرفته شدن معلوالن در ساختار شهرها و شهرسازی

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر تهران در سی و 
یکمین جلسه شورای اسالمی شهر تهران در واکنش به سخنان علی محمد قادری، 
رییس سازمان بهزیستی کشور در جلسه شورای شهر گفت: شهرهای کشورمان به 
دلیل ساختارهای نامناسب برای افراد دارای معلولیت، دسترس پذیر نیستند و عمدتاً در 

ساختار شهرها و شهرسازی ما قشر معلول نادیده گرفته شده اند.
سید جعفر تشکری هاشمی با اعالم اینکه در حاضر، بسیاری از شهروندان دارای 
معلولیت از حداقل حقوق اجتماعی خود برخوردار نیستند، افزود: در حال حاضر، جلسات 
ستاد مناسب سازی کشور که ریاست آن را وزیر کشور و دبیری آن را رییس سازمان 
بهزیستی بر عهده دارند با حضور مدیران درجه یک کشوری تشکیل نمی شود و انتظار 
می رود مسائل و مشکالت معلوالن، نه تنها در تهران بلکه در سایر شهرهای کشور نیز 

به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته و دنبال شود.
وی با اشاره به اینکه ساختمان های بسیاری از سازمان های دولتی و عمومی، 
مناسب سازی نشده اند و یک فرد دارای معلولیت برای پیگیری امور خود، از حداقل 
حقوق اجتماعی نیز محروم است و نمی تواند از خدمات دستگاه های خدماتی بهره ببرد 
و تسهیالت الزم را دریافت کند، اظهار کرد: معلوالن ما نیاز به درمان، آموزش، تفریح، 
کسب و کار، سفر و دید و بازدید، دارند که الزمه آن، تأمین امکانات الزم برای رفت 

و آمد معلوالن و جانبازان عزیز است.
تشکری هاشمی با بیان اینکه در شهرداری تهران، اقدامات خوبی برای ارائه 
خدمات به معلوالن انجام شده است ولی کفایت نمی کند، تصریح کرد: نزدیک به 5 
هزار معلول و جانباز از خدمات شبکه حمل و نقل ویژه این عزیزان برخوردار هستند اما 
این امکانات باید در تهران توسعه یافته و برای همه عزیزان معلول در سراسر کشور 
نیز فراهم شود، لذا از سازمان بهزیستی کشور می خواهیم تا این موضوع را پیگیری 
کنند و امیدواریم دیگر شهرداری های کشور نیز در کنار آن سازمان، پیگیر حمل و 
نقل مناسب برای معلوالن باشند.وی با اشاره به اینکه باید وجود آمار و ارقام دقیقی از 
قشر معلوالن در دست باشد تا بتوانیم برنامه ریزی دقیقی در این زمینه داشته باشیم در 
صورتی که متأسفانه آمار و اطالعات صحیحی از جامعه معلوالن در اختیار ما نیست 
و از سازمان بهزیستی می خواهیم گزارش های مورد نیاز را احصاء و اعالم کنند، اظهار 
کرد: به عنوان نمونه، در موضوع مناسب سازی ساختمان ها برای معلوالن و جانبازان، 
اطالعات فنی دقیقی در دسترس دستگاه ها نیست و پیشنهاد می کنم شهرداری تهران 
به صورت داوطلبانه و رایگان به تمام دستگاه ها خدمات مشاوره ای ارائه دهد تا در 

مناسب سازی اماکن مورد استفاده قرار بگیرد.

عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در برخی مدارس
دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با اشاره به اینکه این کمیته در زمینه 
رعایت  گفت:  دارد،  پیشنهادی  نقش  فقط  پروتکل ها  رعایت  و  مدارس  بازگشایی 
پروتکل های بهداشتی و پیگیری رعایت پروتکل ها بر عهده وزارت آموزش و پرورش 

است که اقدامات الزم را جهت اجرای پروتکل های بهداشتی انجام دهد.
دکتر حمیدرضا جماعتی، با تاکید بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس، 
گفت: با این کار شاید بازگشایی مدارس خیلی سبب ایجاد ضرر و مشکل در ایجاد پاندمی 
نشود؛ ولی متاسفانه در خیلی از مناطق پروتکل های بهداشتی رعایت نمی شود و این 

می تواند سبب بروز زمینه ای برای پیک های جدید در کشور شود.
او تاکید کرد: کمیته علمی کرونا فقط مباحث علمی را پیش می برد و رعایت 
پروتکل های بهداشتی، چگونگی آنها و پیگیری رعایت پروتکل ها بر عهده وزارت آموزش 

و پرورش است که اقدامات الزم را جهت اجرای پروتکل های بهداشتی انجام دهد.
دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا درباره برگزاری حضوری امتحانات 
دانش آموزان در دی ماه،  تصریح کرد: توصیه ما رعایت جدی پروتکل های بهداشتی 
در این ایام در مدارس و همچنین دانشگاه ها است و پیگیری رعایت پروتکل ها حتما 
باید انجام شود. ما فقط می توانیم مباحث علمی که چه مواردی می تواند باعث به وجود 
آمدن پیک شود و موارد مربوط به جلوگیری را عنوان کنیم و اجرای قوانین مربوط 

به کمیته علمی نیست.

در گزارش دنیای جوانان بخوانید؛

سایت های همسریابی جایگزین رسم و رسوم ایرانی برای ازدواج
زدواج  ا اصیل  رسومات 
را  خود  جای  روز ها  این  ایرانی 
الهویه  مجهول  سایت هایی  به 

همسریابی داده است.
با مرور فرآیند ازدواج در دهه های 4۰ 
تا 7۰ خواهیم دید که ازدواج در زمان های 
نه چندان دور آداب و رسوم هایی داشت که 
برخی از آداب از بین رفته و حاال با توجه 
به ورود فضای مجازی به زندگی امروزی 
ها، گاهی اوقات می بینیم که ازدواج و پیدا 
کردن شریک زندگی نیز اینترنتی شده است.

در گذشته پسر ها و دختران جوان ابتدا 
در اماکن عمومی اقدام به بررسی فرد مورد 
نظر از منظر ویژگی های ظاهری و نداشتن 
با  رفتار  نوع  ظاهری،  و  جسمی  معایب 
دیگران، شرایط خانوادگی، وضعیت مالی و ... 
پرداخته و در نهایت با حضور در منزل عروس 
زمینه را برای خواستگاری فراهم می آوردند.
موازات  به  و  زمان  گذر  با  حاال  اما 
بزرگ شدن جامعه و تغییر و تنوع در سلیقه 
ها، این سبک و سیاق آشنایی با زوجه نیز 
رنگ باخته و امروزه شیوه های دیگری برای 
همسر یابی رواج یافته که برخی مواقع به 

روابط غیر اخالقی ختم می شود.
گسترش  با  که  می بینیم  روز ها  این 
فناوری ها، پای نسل جوان برای آشنایی با 
جنس مخالف به فضای مجازی کشانده شده 
و آن ها با استفاده از برنامه ها و اپلیکشین های 
همسر  انتخاب  در  سعی  مجازی  اجتماعی 

آینده دارند.
در کنار کانال های شبکه های مجازی 
و  رنگ  خوش  سایت های  سری  یک  هم 
یابی  صیغه  و  همسریابی  عناوین  با  لعاب 
طراحی شده که به زعم طراحان این سایت ها 
هدفشان پیدا کردن دختر و پسر های مناسب 
هم است تا با یکدیگر یک زندگی مشترک 

را آغاز کنند.
شاید در ابتدای مسیر هدف این افراد 
اما  باشد،  ازدواج  برای  کیس ها  شناساندن 
که  می بینیم  می رویم  پیش  که  چقدر  هر 
این سایت ها فقط برای کسب سود هستند 
و تشکیل زندگی مشترک جزو اولویت های 

آخر گردانندگان آن ها است.

سایت هایی که به گفته پلیس، توسط 
که  آن  بی  و  طراحی  هویت  بی  افرادی 
اطالعات درستی از این مقوله داشته باشند 

طراحی شده است.
برخورد ار  اهمیتی  چنان  از  رویه  این 
بنیان خانواد ه د ر  است که موضوع تحکیم 
کشور  توسعه  پنجم  برنامه  قانون   43 ماد ه 
مورد تاکید قرار گرفته و به لزوم ساماند هی 
مراکز مشاوره و همسو کرد ن آن ها با فرهنگ 

ایرانی و اسالمی عنوان شد ه است.
تحکیم  و  ازد واج  بنیاد   ۱358 سال 
تاسیس  انقالبی  نهاد های  سایر  با  خانواد ه 
شد و هنوز هم که هنوزه به کار خود اد امه 

می د هد.
ماد ه 43 چه می گوید؟

د ر ماد ه 43 قانون برنامه پنجم توسعه، 
و  ساماند هی  منظور  »به  که:  آمد ه  اینطور 
با  متناسب  مشاوره  مراکز  بخشی  اعتبار 
بر  تأکید  با  و  ایرانی  ـ  اسالمی  فرهنگ 
بنیان  تحکیم  و  جوانان  ازد واج  تسهیل 
هرگونه  ارائه  و  مراکز  تأسیس  خانواد ه، 
خد مات مشاوره ای روانشناختی ـ اجتماعی 
نامه  آیین  اساس  بر  د ریافت مجوز  نیازمند 

مصوب هیئت وزیران است«.
هیئت  قانونی  ماد ه  این  اساس  بر 
مهرماه   23 تاریخ  د ر  وقت  دولت  وزیران 
ماد ه  این  اجرایی  نامه  آیین   ،۱39۱ سال 
قانونی را د ر ۱2 ماد ه به تصویب رساند و به 

د ستگاه های اجرایی ابالغ کرد.
وظیفه  آن  اساس  بر  که  آیین نامه ای 
ازد واج  مشاوره  مراکز  برای  مجوز  صد ور 
ورزش  وزارت  عهد ه  به  خانواد ه  تحکیم  و 

هیئت  بعد  سال  یک  اما  است،  جوانان  و 
تطبیق مصوبات د ولت وقت با قوانین مجلس 
را برخالف  نامه  آیین  این  شورای اسالمی 
قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و 
مشاوره مصوبه سال ۱382 مجلس د انست و 
د ر نامه ای این مسئولیت را از وزارت ورزش و 
جوانان سلب و به سازمان نظام روان شناسی 

واگذار کرد.
سایت هایی  نبودند  کم  سال  این  در 
که به عنوان همسریاب فعالیت خود را آغاز 
به  افرادی  موضوع  این  کنار  در  و  کردند 
منفعت رسیدند، یکسری نیز از این فرصت 
نهایت استفاده را برده و با ایجاد سایت هایی 
دس به اعمال مجرمانه زدند و با بهانه زوج 
بانکی  حساب  آخر  در  و  آمدند  جلو  یابی 

جوانان را تلکه کردند.
کشور  در  همسریابی  سایت های  آیا 

مجوز دارند؟
سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرز 
سایبری  جرایم  از  پیشگیری  و  تشخیص 
باشگاه  با  گفت وگو  در  ناجا  فتا  پلیس 
سایت  هیچ  کرد:  اظهار  جوان،  خبرنگاران 

همسریابی در کشور مجوز فعالیت ندارد.
مجموعه  و  سایت  فقط  افزود:  وی 
همسریابی  سایت  یک  هم  آن  که  همدم 
نیست و یک سایت همسان گزینی است، 

مجاز به فعالیت در این زمینه است.
پلیس  کرد:  تصریح  رجبی  سرهنگ 
فتا در حوزه فعالیت همسریابی به هیچ فرد 
متولی  که  چرا  نمی دهد  مجوز  گروهی  یا 
ومسئولیت این کار بر عهده وزارت ورزش 

و جوانان است.

موضوع کامال روشن و واضح است که 
با عنوان همسریابی  هیچ سایتی در کشور 
از موارد  بسیاری  اما در  ندارد،  فعالیت  حق 
شاهد این هستیم که دختران و پسران جوان 
بی تفاوت وارد این سایت های مجهول الهویه 
می شوند و در ادامه به وسیله ربات هایی سعی 

در پیدا کردن شریک زندگی خود دارند.
کم رنگی نقش وزارت ورزش و جوانان 

در بحث ازدواج
و  ورزش  وزارت  که  بود  سال ۱38۱ 
بدنی و  تربیت  ادغام دو سازمان  با  جوانان 
سازمان ملی جوانان به به وزارت خانه تبدیل 
شد، هدف از قبل مشخص بود، توسعه ورزش 
و ایجاد بستر های مناسب برای رفاه جوانان، 
اما دیری نپایید که این وزرات خانه غرق در 
ورزش آنهم ورزش های خاص کشور شد و 
آنطور که باید و شاید در بخش جوانان کار 
شاخصی توسط معاونت جوانان این وزارت 
خانه انجام نشد که یکی از این موارد مورد 
غفلت واقع شده مدیران، تسهیل در انجام 

ازدواج جوانان است.
شاید غفلت مسئوالن از مقوله ازدواج 
ایجاد  با  افرادی  بین  این  در  تا  باعث شده 
دست  همسریابی  عنوان  تحت  سایت هایی 
به اجرای مقاصد شوم و سودجویی خود بزنند.
همسریابی  بحث  در  خانواده ها  نقش 

جوانان
خانواده ها باید در این باره با ورود به 
موقع و نظارت مستمر و دقیق بر روی رفتار 
و اعمال فرزندانشان، آن ها را هدایت کنند 
بی  سایت های  و  کانال  یکسری  گرفتار  تا 
هویت نشوند، در این راه باید همان روش و 
رسوم اصیل ایرانی اسالمی چند دهه قبلی 
که برای انجام ازدواج توسط خانواده ها اجرا 

می شد و اکنون کمرنگ شده، احیا شوند.
امروزه رسم و رسوم ها جای خود را به 
تعدادی سایت و کانال داده و قطعا مقصر 
این رویه و کم کاری در این زمینه در وهله 
ادامه  در  و  است  خانواده ها  رفتار  نوع  اول 
انجام  برای  که  می رسیم  امر  مسئوالن  به 
بی  جوانان،  دغدغه  بی  و  راحت  ازدواج 
این  برای  اهمیت چندانی  و  تفاوت هستند 

موضوع قائل نیستند.
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زیر نظر: علی هوشمند

تمدید مهلت ثبت نام آزمون ارشد
درآزمون  شرکت  و  ثبت نام  راهنمای  دفترچه  اصالحات  و  ثبت نام  مهلت 
 27 شنبه  روز  پایان  تا   ۱4۰۱ سال  ناپیوسته  ارشد  کارشناسی  مقطع  ورودی 

آذرماه تمدید شد.
ثبت نام برای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال منحصراً به صورت اینترنتی 
www. و از طریق درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی

sanjesh.org انجام می شود. 
آزمون  در  برای شرکت  داوطلب  هزار  از ۱85  بیش  دوشنبه گذشته  روز  تا 

کارشناسی ارشد سال ۱4۰۱ ثبت نام کرده بودند.
مطابق  که  می شود  توصیه  متقاضیان  به  کرد:  تاکید  آمیزی  زرین  فاطمه 
دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام، ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه 
با  پیش نویس  فرم  براساس  سپس  و  نموده  تکمیل  را  مذکور  دفترچه  در  مندرج 
بندهای  براساس  را  اطالعات الزم  سازمان،  این  رسانی  اطالع  درگاه  به  مراجعه 

ثبت نام وارد نمایند. 
وی تاکید کرد: متقاضیان الزم است در درج اطالعات ثبت نام دقت نمایند. 
بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه 
ثبت نام با مدارک متقاضی در صورت پذیرفته شدن در آزمون، قبولی وی لغو و از 

ادامه تحصیل متقاضی جلوگیری خواهد شد.
زرین آمیزی اظهار کرد: متقاضیان عالقه مند می توانند همزمان  با برگزاری 
امتحانات  آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱4۰۱، در اولین  مرحله دوره بیست 
_بر اساس شرایط و ضوابط  دانشجویی کشور  المپیاد علمی-  آزمون  و هفتمین 

مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون شرکت کنند.
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سخنگوی 
سال  ناپیوسته  ارشد  کارشناسی  آزمون  شده،  پیش بینی  زمانی  برنامه  براساس 
۱4۰۱ در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه  28، 29 و 3۰ اردیبهشت ۱4۰۱ 
برگزار خواهد شد و متقاضیان الزم است در روزهای دوشنبه 26 و سه شنبه 27 
آموزش  سنجش  سازمان  رسانی  اطالع  درگاه  به  مراجعه  با   ۱4۰۱ اردیبهشت 
برگه راهنمای شرکت  آزمون و  پرینت کارت شرکت در  به تهیه  کشور نسبت 

در آزمون اقدام نمایند. 

اعالم مهلت ثبت نام در جشنواره دانشجوی نمونه وزارت بهداشت
دانشجویان  گفت:  نمونه  دانشجوی  جشنواره  سیاستگذاری  شورای  عضو 
بهداشت  وزارت  نمونه  دانشجوی  سامانه  در  جاری  سال  آذرماه   3۰ تا  می توانند 
ثبت نام اولیه را انجام دهند، داوری مرحله دانشگاهی از ۱5 تا 3۰ دی ماه جاری 
برگزار خواهد شد و دانشگاه ها موظف اند بالفاصله پس از اتمام داوری، مشخصات 
دانشجویانی را که در هر مقطع حد نصاب امتیاز را کسب کرده اند، طی نامه ای به 

این معاونت معرفی کنند.
نمونه  دانشجوی  جشنواره  سیاستگذاری  شورای  عضو  احمدی  دکتر 
بر اساس جدول  بیان داشت:  این جشنواره،  آغاز ثبت نام  کشور در خصوص 
جاری  سال  آذرماه   3۰ تا  می توانند  دانشجویان  شده،  اعالم  بندی  زمان 
دهند،  انجام  را  اولیه  نام  ثبت  بهداشت  وزارت  نمونه  دانشجوی  سامانه  در 
کاربری  نام  پیامک،  طریق  از  و  نمایند  درج  سامانه  در  را  خود  مشخصات 

کنند. دریافت  عبور  رمز  و 
وی اضافه کرد: همچنین شرکت کنندگان از تاریخ 4 تا ۱۱ دی ماه می توانند 
نسبت به بارگذاری کلیه مستندات خود اقدام کنند. بارگذاری کامل مستندات در 

مرحله دوم به منزله ثبت نام نهایی تلقی خواهد شد.
احمدی بازه زمانی مرحله داوری دانشگاهی را ۱5 تا 3۰ دی ماه عنوان کرد 
و ابراز داشت: دانشگاه ها موظف  هستند بالفاصله پس از اتمام داوری، مشخصات 
دانشجویانی را که در هر مقطع حد نصاب امتیاز را کسب کرده اند، طی نامه ای به 

این معاونت معرفی کنند.
عضو شورای سیاستگذاری جشنواره دانشجوی نمونه کشور تاکید کرد: مرحله 
داوری کشوری در نیمه دوم بهمن ماه ۱4۰۰ انجام می گیرد و اسامی برگزیدگان 

نهایی در نیمه اول اسفندماه به دانشگاه ها اعالم خواهد شد.

کشف سالح جنگی از مخفیگاه سوداگر مرگ
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت از دستگیری یکی از عوامل اصلی تهیه و 
توزیع مواد مخدر در غرب تهران خبر داد و افزود: در این عملیات عالوه بر کشف مواد 

مخدر از متهم یک قبضه سالح جنگی کشف شد.
سرهنگ »عبدالوهاب حسنوند« در تشریح جزئیات این خبر اعالم داشت: در راستای 
مبارزه قاطع و همه جانبه علیه قاچاقچیان و سوداگران مرگ و برخورد ویژه با عوامل و 
عناصراصلی تهیه و توزیع مواد مخدر و روان گردان درغرب تهران ، مامورین پایگاه دوم 
این پلیس با انجام اقدامات پلیسی گسترده مطلع شدند  یکی از قاچاقچیان حرفه ای مواد 
مخدر ضمن تهیه مقادیر قابل توجه ای مواد افیونی اقدام به توزیع گسترده این مواد در 
غرب تهران می کند ، از همین رو با گسترش چتر اطالعاتی، مخفیگاه سوژه در یکی از 

محالت غرب تهران  شناسائی شد.
 این مقام انتظامی ادامه داد: رصد لحظه به لحظه، فعالیت های سوژه ادامه یافته ، 
تا در نهایت برای ماموران مسجل گردید ، سوژه مقادیر قابل توجهی مواد مخدر را تهیه 
و قصد توزیع گسترده در غرب تهران را دارد ، که بالفاصله ماموران به موقعیت موصوف 
اعزام و پس از هماهنگی قضائی متهم در  مخفیگاهش دستگیر و در بررسی های بیشتر 

3کیلو  انواع مواد افیونی و یک قبضه اسلحه جنگی کشف شد.
باند آدم ربایی در پایتخت متالشی شد

ربایی  آدم  به  اقدام  که  نفره   6 باندی  انهدام  و  از شناسایی  پایتخت  پلیس  رئیس 
کرده بودند، خبر داد.

سردار حسین رحیمی در حاشیه ششمین طرح کاشف در پلیس آگاهی پایتخت به 
خبرنگاران توضیح داد: با اجرای این طرح اعضای یک باند مسلح آدم ربا که دنبال اخاذی 

۱4 هزار دالری از خانواده فرد دزدیده شده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.
وی تصریح کرد: در این خصوص 6 متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.
رحیمی به دیگر توفیقات ششمین طرح کاشف نیز اشاره کرد و گفت: 3۱۰ نفر از 
متهمان که در سرقت، زورگیری، گوشی قاپی فعالیت داشتند به همراه ۱۰ قاتل دستگیر 
شدند.به گفته رئیس پلیس پایتخت، با اجرای این طرح، 34 محکوم متواری نیز دستگیر 

شدند و از سوی دیگر 7۰ جاعل و کالهبردار در دام پلیس اسیر شدند.
با اجرای طرح کاشف پلیس  باند خالفکار  رحیمی اضافه کرد که در مجموع 6۱ 

پایتخت متالشی شد که صد و یک نفر از دستگیر شدگان، سابقه دار بودند.
وی با بیان اینکه در این طرح 2 هزار و 227 فقره سرقت کشف و اموال سرقتی 
ضبط شد، گفت: یک باند چهار نفره سرقت از صرافی ها قبل از اقدام به سرقت منهدم و 

بزرگترین باند گوشی قاپی نیز در دام پلیس افتاد.

دستگیری سارق جیب بر در بهشت زهرا
جانشین پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری جیب بری در بهشت زهرا خبر داد.

سرهنگ »محمد قاسم طرهانی« اظهار داشت: در پی افزایش سرقت مدارک و اشیا 
قیمتی شهروندان در بهشت زهرا مراتب در دستور کار عملیات کالنتری 2۰5 صحن مطهر 
قرار گرفت. این مقام پلیسی افزود: بررسی های پلیسی نشان از این داشت، متهم از شلوغی 

و ازدحام جمعیت در هنگام دفن متوفی استفاده و اموال  شهروندان را سرقت می کند.
جانشین پلیس پیشگیری تهران اظهار کرد: ماموران عملیات کالنتری طی بررسی 
های بعمل آمده و تحقیقات میدانی مرد جیب بر حدودا 6۰ ساله بهشت زهرا را شناسایی 
کردند.این مقام انتظامی  به افزایش گشت زنی های هدفمند اشاره  و تصریح کرد: تصویر 
متهم در اختیار تیم های مختلف قرار گرفت تا اینکه روز گذشته تیمی از ماموران متهم 

را در حالی که قصد جیب بری داشت شناسایی و دستگیرکردند.
سرهنگ طرهانی با بیان اینکه متهم دارای 2 فقره سابقه سرقت و تحمل حبس 
در این خصوص دارد، در پایان خاطرنشان کرد: پرونده متهم جهت سیرمراحل قانونی به 

مرجع قضائی معرفی شد.
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اشتباه تایپی فاجعه آمیز 
باعث ضرر ۲۵۰ هزار دالری شد

مکس، صاحب یکی از NFT -های ارزشمند مجموعه میمون های کسل 
)Bored Ape Yacht Club(، در نتیجه اشتباهی تایپی این توکن را به جای 
75 اتر به قیمت ۰٫75 اتر فروخت و 7 میلیارد و پانصد میلیون تومان ضرر کرد.
 )Bored Ape Yacht Club( قایق تفریحی میمون کسل  باشگاه 
این  است؛  اتریوم  روی بالک چین  و ساخته شده  NFT-ها  پایه  بر  پروژه ای 
پروژه از ۱۰ هزار آواتار میمون های کسلی تشکیل شده که هر کدام در قالب 

NFT به فروش می رسند.
افراد شناخته شده زیادی مانند جیمی فالون، استف کوری و پست مالون از 
دارندگان NFT-های این مجموعه هستند و در حال حاضر ارزان ترین آواتار در 
میان میمون های کسل، 52 اتر یا 2۱۰ هزار دالر ارزش دارد؛ با این حال شخصی 
به خطای  موسوم  تایپی  اشتباهی  نتیجه  در   ،۱4۰۰ آذر   2۰ روز  نام مکس  به 
انگشت چاق، یکی از این NFT -ها به ارزش 75 اتر )حدود سیصد هزار دالر( 
را با قیمتی خیلی پایین تر )۰٫75 اتر معادل 3 هزار دالر( برای فروش گذاشت.
خطای انگشت چاق، اصطالحی عامیانه برای اشاره به رخ دادن خطایی 
هنگام تایپ است. هنگامی که انگشت فردی بزرگ تر از سطح لمس باشد، شاید 
را  مجاور  کلید  دو  کیبورد مجازی،  کلیدهای  از  یکی  روی  انگشت  گذاشتن  با 
فشار دهد؛ در برخی موارد می تواند این خطا را برگرداند؛ اما به نظر می رسد که 

این بار ضرر مالی زیادی برای مکس به همراه داشته است.
معامالت غیررایجی مانند خرید NFT در ازای 53۰ میلیون دالر، اغلب 
نه تنها  مکس،  چاق  انگشت  خطای  اما  است؛  فریب کارانه  تجارتی  از  نشانه ای 

سودی نداشت، بلکه برای او خیلی هم گران تمام شد.
مکس با نام کاربری maxnaut، قصد داشت آواتار میمون کسل خود 
را با قیمت 75 اتر یا حدود سیصد هزار دالر برای فروش بگذارد؛ اما به اشتباه 
قیمت آن را در فهرست NFT-های قابل فروش، یک صدم این قیمت و ۰٫75 

اتر درج کرد.
آواتار، بالفاصله توسط شخصی خریداری شد؛ خریدار حتی برای سرعت 
بخشیدن به تراکنش 34 هزار دالر بیشتر نیز پرداخت کرد و فرصتی برای جبران 
اشتباه به مکس نداد. آواتار به فروش رفته به سرعت دوباره با قیمتی معادل 248 

هزار دالر در فهرست  NFT -های قابل خرید قرار گرفت.
برای  صاحبش  توسط  که  داده  انجام  رباتی  را  تراکنش  می رسد  به نظر 
خرید فوری NFT-هایی با مبالغی زیر قیمتی مشخص و به هدف سودآوری 
cnet، مکس درباره  از موقعیت هایی مشابه، کدگذاری شده است. به گزارش 

اشتباه خود گفت:
هر  من  باشد،  اتفاق  این  دلیل  تمرکز  افت  و  بی دقتی  می زنم  حدس 
روز NFT-های زیادی را برای فروش قرار می دهم؛ اما این بار دقت کافی 
ربات  اما  شدم،  خود  خطای  متوجه  ماوس،  روی  کلیک  محض  به  نداشتم. 
برای  نیز  دالر(  هزار   34( اتر   8 از  بیش  حتی  و  بود  من سریع تر  از  خریدار 
لغو  بتوانم روی دکمه  اینکه  از  قبل  پرداخت کرد.  تراکنش  انجام  در  تسریع 
 25۰ سادگی  همین  به  و  شد  فروش حذف  فهرست  از    NFT کنم،  کلیک 

هزار دالر از دست دادم.
معامالتی که در نتیجه خطای انگشت چاق در امور مالی سنتی به اشتباه 
انجام می شوند، مانند معامله گری ژاپنی که در سال 2۰۱4 )۱393( با اشتباهی 
تایپی تقریبًا 57 درصد سهام تویوتا را خریداری کرده بود، بیشتر اوقات به کمک 
-NFT موسسات مالی قابل برگشت هستند؛ اما از آنجایی که ارزهای دیجیتال و
ها غیرمتمرکز طراحی شده اند، در صورت رخ دادن چنین خطاهایی در معامالت، 

تکیه بر حسن نیت خریدار، تنها امید صاحب قبلی برای برگشت سرمایه است.
داشت  قصد   BlockFi ۱399(، صرافی  )اسفند   2۰2۱ مارس  ماه  در   
7۰۰ دالر توکن جمینی )هر کدام به ارزش یک دالر( برای تعدادی از مشتریان 
خود بفرستد؛ اما در عوض به اشتباه میلیون ها دالر بیت  کوین برای آن ها ارسال 
کرد. ماه گذشته نیز شرکتی به اشتباه 24 میلیون دالر کارمزد صد هزار دالری 

را پرداخت کرد.

چند  پدر  خودش  که  ماسک  ایالن 
ولد  و  زاد  به  را  مردم کشورها  است  فرزند 
روند،  این  با  که  داد  هشدار  و  کرد  توصیه 

تمدن رو به فروپاشی است.
به گزارش دنیای جوانان و به نقل از 
nypost؛ ایالن ماسک، مدیرعامل تسال 
معتقد است که بزرگترین تهدید برای بشریت 
کاهش نرخ زاد و ولد است و هشدار داد که 
نکنند،  شدن  دار  بچه  به  شروع  مردم  اگر 

تمدن از بین خواهد رفت.
ماسک که پدر شش فرزند است، در 
گفت:  ژورنال  استریت  وال  ساالنه  شورای 
بزرگ ترین  از  یکی  می کنم  فکر  »من 
خطرات برای تمدن، زاد و ولد پایین است و 
باید گفت که نرخ زاد و ولد در حال کاهش 
است. با این حال، بسیاری از مردم، از جمله 
افراد باهوش، فکر می کنند که جمعیت در 
حال افزایش است، اما کاماًل برعکس است. 
لطفًا به اعداد و ارقام نگاه کنید، اگر مردم 
باشند، تمدن فرو  نداشته  فرزندان بیشتری 
می پاشد. » اظهارات این میلیاردر در پاسخ به 
این سوال مطرح شد که چگونه ربات تسال 
مشکالت  می تواند  نشده  منتشر  هنوز  که 

کارگری را حل کند.
می  کارگران  جایگزین  بات  تسال 

شود؟!
آگوست،  ماه  در  رونمایی  مراسم  در 
 8 فوتی،   5 ربات  این  که  گفت  ماسک 
آماده  آینده  در سال  پوندی  و ۱25  اینچی 
می شود و با کاهش هزینه های نیروی کار، 
روز  داشت.  اقتصاد خواهد  بر  تأثیر عمیقی 

دوشنبه، او اضافه کرد که تسال بات می تواند 
کار  نیروی  برای  یافته ای  تعمیم  جایگزین 
باشد که در صورت  انسانی در طول زمان 
کاهش عرضه نیروی کار، برای کسب وکار ها 

حیاتی تر خواهد شد.
بانک جهانی، نرخ  براساس داده های 
زاد و ولد جهانی از سال ۱96۰ تاکنون به 
طور پیوسته در حال کاهش بوده است. این 

اولین بار نیست که ماسک درباره کاهش نرخ 
زاد و ولد جمعیت جهان هشدار می دهد. در 
سال 2۰۱7، او به نیو ساینتیست پاسخ داد 
که آیا بمب جمعیتی به زودی منفجر می شود 
یا خیر. ماسک در آن زمان گفت: »جمعیت 
می گیرد،  شتاب  فروپاشی  سمت  به  جهان 
و  مردم  از  کمی  تعداد  می رسد  نظر  به  اما 
این  به  یا  شده اند  آن  متوجه  سیاستمداران 

موضوع اهمیت می دهند. “
تحلیلگران  جاری،  سال  ژوئیه  در 
مورگان استنلی کاهش نرخ زاد و ولد را به 
نگرانی های مربوط به تغییرات آب و هوایی 
گفتند:  زمان  آن  در  آن ها  دادند.  نسبت 
»جنبش برای بچه دار نشدن به دلیل ترس 
از تغییرات آب و هوایی در حال رشد است 
و نرخ باروری را سریع تر از هر روند قبلی به 

صورت کاهشی تحت تاثیر قرار می دهد.”
علی رغم تحقیقاتی که داشتن فرزندان 
کمتر تأثیر خانواده را بر تغییرات آب و هوایی 
که  گفته اند  دانشمندان  می دهد،  کاهش 
کنترل جمعیت روشی عملی برای واکنش 
به تغییرات آب و هوایی نیست، زیرا به هر 

حال خیلی دیر خواهد بود.

کاهش فرزندآوری، بزرگترین تهدید برای بشریت است

ی
هر

ش

زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد؛
کاهش تلفات کرونا در کشور با پوشش خوب واکسیناسیون 
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، کاهش تلفات روزانه کرونا را نتیجه پوشش خوب 

واکسیناسیون در کشور و رویکرد واکسیناسیون حداکثری دانست.
مسعود مردانی افزود: تاکنون 58 میلیون و 778 هزار و 763 نفر ُدز اول، 49 میلیون 
و 56۰ هزار و 783 نفر نیز ُدز دوم و دو میلیون و 745 هزار و ۱92 نفر، ُدز سوم واکسن 

کرونا را تزریق کرده اند و این واکسیناسیون ستودنی است.
وی اظهار داشت: به دلیل پوشش وسیع واکسینه شدن افراد و رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی اکنون بسیاری از بخش های کرونایی بیمارستانهای کشور بیمار ندارد و امیدواریم 

این روند همچنان ادامه داشته باشد.
این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: دانشمندان دنیا به این اتفاق 
نظر رسیده اند که پوشش باالی واکسیناسیون موارد مرگ و میر کرونا را کاهش می دهد 

البته تا وقتی که 8۰ تا 85 درصد جمعیت جان در برابر این بیماری واکسینه نشوند،  و 
کرونا همچنان وجود دارد.

به گفته مردانی، برخی افراد با تزریق دز اول دچار عوارضی مانند تب و لرز و غیره 
شدند و تزریق دز دوم را انجام ندادند، در حالیکه آنتی بادی ایجاد شده با دریافت دز اول 

سریع از بین می رود.  از آنها درخواست می شود نسبت به تزریق دز دوم اقدام کنند.
وی افزود: نوع واکسنی که تزریق می شود، مهم نیست.  برخی از افراد به دنبال نوع 
برندی از واکسن هستند در حالیکه هر نوع واکسنی که در دسترس است باید دریافت کنند.
این متخصص بیماریهای عفونی تاکید کرد: افرادی که از دریافت واکسن به واسطه 
برخی شایعات خودداری می کنند سخت در اشتباه هستند زیرا واکسن بهترین راه مقابله 
با کرونا و اومیکرون بوده و این ویروس نیز همانند کرونا است و اگر مردم واکسن های 

خود را به موقع زده و پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند هیچ جای نگرانی نیست.
در  دولت سیزدهم  رویکرد  باید مرهون  را  روزانه کرونا  تلفات  بدون شک کاهش 

افزایش واردات واکسن دانست که با واکسیناسیون حداکثری تکمیل شد.
واکسیناسیون سراسری از 22 بهمن سال گذشته در کشور آغاز شد، اما تا ۱3 مرداد 
ماه زمان پایان دولت دوازدهم فقط ۱4 میلیون و 24 هزار و 35 دز تزریق انجام شده بود 
اما از همین تاریخ یعنی شروع کار دولت سیزدهم تا ۱6 آذر ماه شمار واکسن های تزریق 

شده 94 میلیون و 39۱ هزار و 96 دز بوده است.
ویروس کرونا از اوایل اسفند 98 در کشور شیوع یافت و تا کنون پنج خیز را پشت 

سر گذاشته است.
 خیز پنجم کرونا از ابتدای تیر ماه در کشور آغاز شد و وزارت بهداشت هشتم مهر 

ماه از عبور این خیز از کشور خبر داد.
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ایران در  بازرگانی  اتاق 
به  خود  گزارش  جدیدترین 
بررسی چند سناریو اقتصادی 
پیش روی ایران در صورت اجرا یا عدم 

اجرای مجدد برجام پرداخته است.
همزمان  و   ۱397 سال  بهار  از 
آمریکا  برجام،  ز  ا ترامپ  خروج  با 
را  جانبه ای  یک  اقتصادی  تحریم های 
علیه ایران وضع کرده که از زمان روی 
بار  کشور،  این  جدید  دولت  آمدن  کار 
دیگر مذاکره برای کنار زدن آنها آغاز 

شده است.
ر  د ن  ا یر ا لت  و د ن  یندگا نما
وین،  در  حضور  با  گذشته  هفته های 
مذاکرات خود را برای از سرگیری اجرای 
برجام آغاز کرده و تاکید کرده اند که در 
صورتی که طرف مقابل آماده عمل به 
تا  را  مذاکرات  ایران  باشد،  تعهداتش 

پایان ادامه خواهد داد.
بازرگانی  اتاق  پژوهش های  مرکز 
تحلیل های  برخی  از  استفاده  با  ایران 
المللی بررسی کرده که سرنوشت  بین 
چند شاخص کالن اقتصادی در صورت 
اجرا یا عدم اجرای برجام در ایران چه 

خواهد شد.
پژوهش های  مرکز  پیش بینی 
کشور،  اقتصاد  وضعیت  از  ایران  اتاق 
با توجه به نامعلوم بودن چشم انداز رفع 

تحریم های اقتصادی، بسته به دو فرض 
۱- تداوم وضعیت موجود و 2- اعمال 
نهادی،  و  ساختاری  اصالحات  برخی 

ارائه شده است.
تداوم وضع موجود، موجبات رشد 
اقتصادی در حدود 9.2 درصد برای سال 
آینده و سپس کاهش رشد و رسیدن به 
محدوده 2.5 درصدی از سال ۱4۰2 را 
فراهم کرده و تورمی در محدوده 64 تا 
7۰ درصد را نتیجه خواهد داد. درصورت 
اقتصادی  رشد  نیز،  اصالحات  اعمال 
آتی حدود 8 درصد و پس  برای سال 
از آن در محدوده 2 درصد و تورم نیز 
بسته به شدت اصالحات در بازه ۱5 تا 

33 درصد پیش بینی شده است.
و  جهانی  بانک  پیش بینی های 
صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی 
به  آینده  سال های  در  کشور  تورم  و 

پیش بینی های اتاق ایران نزدیک است. 
طبق آخرین گزارش بانک جهانی، نرخ 
معادل   2۰2۱ سال  در  اقتصادی  رشد 
۱.5 و در سال 2۰22 معادل ۱.7 درصد 
خواهد بود. همچنین بر اساس آخرین 
پیش بینی های انجام شده توسط صندوق 
بین المللی پول، رشد اقتصادی در سال 
 2.5 معادل  ترتیب  به   2۰22 و   2۰2۱
دو  برای  نیز  تورم  نرخ  و  درصد   2 و 
 27.5 و   39.3 ترتیب  به  مذکور  سال 

خواهد بود.
بخش های  به  وام  اعطای  اگرچه 
مختلف اقتصادی در نظام بانکی در سه 
مقایسه  در  جاری  مالی  سال  اول  ماه 
 7۱ گذشته،  مالی  سال  مشابه  دوره  با 
درصد افزایش داشته اما تداوم مشکالت 
ایران  مالی  بخش  در  ذاتی  ساختاری 
باعث می شود بانک ها تمایلی به افزایش 

منابع مالی نداشته باشند که این مسئله 
رشد اعتبارات و در نهایت رشد اقتصادی 

را متأثر می کند.
چشم انداز رقابت در بخش بانکی 
ایران به واسطه دولتی بودن بخش عمده 
دارایی های اصلی بانکی ایران، فعالیت 
بسیار اندک مؤسسات خارجی در ایران 
بانک های  از  برخی  دسترسی  تعلیق  و 
کارگروه  اقدامات  و  به سوئیفت  ایرانی 
ویژهٔ اقدام مالی، ضعیف است. همچنین 
شدید  دخالت  ضعیف،  قانونی  نظارت 
دولت، گسترش مؤسسات اعتباری بدون 
مجوز و ابهام در خصوص قابل اعتماد 
بودن گزارش های مالی، از چالش های 
به  مرکزی  بانک  پیش روی  اساسی 

عنوان متولی این بخش است.
دلیل  به  توسعه  بیمه،  بخش  در 
مشکالت  سایر  و  تورم  و  ارز  نوسانات 
بانکی و اقتصادی با سرعتی بسیار کند 
این  کوچک  اندازه  افتاد.  خواهد  اتفاق 
بازار در ایران و عدم حضور شرکت های 
بین المللی نیز سبب ایجاد یک چشم انداز 
شده  صنعت  این  برای  ضعیف  رقابتی 
و  فاصله  با  نقلیه،  وسایل  بیمه  است. 
بزرگ ترین  سالمت،  بیمه  آن،  از  پس 
و  بوده  عمر  غیر  بیمه  زیربخش های 
بخش بیمه عمر نیز به واسطه تقاضای 

اندک، ضعیف است.

معرفی و تجلیل از برترین های حوزه پژوهش 
در هفته پژوهش سال ۱۴۰۰

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری، طی نشستی با حضور رئیس کل ، اعضای هیات 
عامل و جمعی از مدیران بیمه مرکزی ج.ا.ایران، اعضای شورای پژوهشی پژوهشکده 
بیمه و اعضای کمیسیون نشر و هیات تحریریه پژوهشنامه بیمه، از برترین های حوزه 

پژوهش پژوهشکده بیمه تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، امروز 22 آذرماه ۱4۰۰ به مناسبت هفته 
پژوهش و فناوری، آیین معرفی و تجلیل از برترین های حوزه پژوهش با حضور دکتر 
سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی ج.ا.ایران، اعضای هیات عامل و جمعی از مدیران بیمه 
مرکزی، اعضای شورای پژوهشی پژوهشکده بیمه و اعضای کمیسیون نشر و هیات 

تحریریه پژوهشنامه بیمه برگزار شد.
در این نشست که با سخنان دکتر حمید کردبچه رئیس پژوهشکده بیمه و دکتر 
نیاکان معاون  آغاز گردید، دکتر  بیمه مرکزی ج.ا.ایران  غالمرضا سلیمانی رئیس کل 
پژوهشی پژوهشکده بیمه گزارشی از عملکرد حوزه پژوهشی از آذر ماه ۱399 تا آذرماه 
برتر  تخصصی  میز  و  پژوهشگران  انتخاب  اجرایی  فرایند  همچنین  کرد.  ارائه   ۱4۰۰
توسط دکتر اسماء حمزه رئیس اداره امور پژوهشی پژوهشکده بیمه ارائه شد. پس از آن 
برترین های حوزه پژوهش از میان اعضای هیات علمی و پژوهشگران، میزهای تخصصی، 
طرح ها و گزارش های پژوهشی و پایان نامه های انجام شده با حمایت و مشارکت پژوهشکده 

بیمه معرفی و از آن ها قدردانی شد.
بر اساس رای هیات داوران و کمیته انتخاب پژوهشگر برتر، از میان اعضای هیات 
علمی دکتر لیلی نیاکان و دکتر اسماء حمزه به عنوان اعضای هیات علمی برتر معرفی 
شدند. دکتر مهناز منطقی پور نیز به عنوان پژوهشگر برتر از میان پژوهشگران برگزیده 
شد. همچنین میز تخصصی بیمه های زندگی پژوهشکده بیمه به عنوان میز تخصصی 

برتر معرفی و از راهبر این میز دکتر میترا قنبرزاده تجلیل شد.
زلزله  بیمه  نرخ  تعیین  و  ریسک  »محاسبات  پژوهشی  طرح  نشست  این  در 
ساختمان های مسکونی برای صندوق بیمه حوادث طبیعی کشور« به عنوان طرح پژوهشی 
منتخب معرفی و از دکتر مرتضی بسطامی دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و 

مهندسی زلزله به عنوان مدیر مطالعه این طرح تقدیر شد.
بیمه  در صنعت  عنوان »خصوصی سازی  با  پژوهشی  گزارش  دو  این،  بر  عالوه 
پالک سوم  از  استفاده  »امکان سنجی  و  فرازمند  نوشته سجاد  فعلی«  وضعیت  کشور؛ 
خودرو به عنوان ابزار تلماتیک جهت راننده محور کردن بیمه نامه شخص ثالث« نوشته 

دکتر محمدجواد حیدری نیز به عنوان گزارش های پژوهشی برتر معرفی شدند.
در بخش پایان نامه های برتر نیز پایان نامه انجام شده با مشارکت دانشگاه الزهرا با 
عنوان »امکان سنجی کاهش پدیده کژگزینی در بیمه های درمان تکمیلی از طریق تمایز 
حق بیمه ها« نوشته مرضیه دهقانی به عنوان پایان نامه برتر برگزیده شد که دکتر نسرین 
حضار مقدم عضو هیات علمی پژوهشکده بیمه مشاوره این پایان نامه را به عهده داشته اند.

مدیریت ریسک منجر به تصمیمات اصولی بانکداری توسعه ای در بانک 
توسعه تعاون می شود 

به گزارش روزگار پرس ؛ امیر هوشنگ عصارزاده عضو 
مدیریت  کارگروه  جلسه  در  تعاون  توسعه  بانک  مدیره  هیات 
ریسک  مدیریت  الزامات  رعایت  داشت:  اظهار  بانک  ریسک 
بیش  رفتار  بر  تاکید  و  اقدامات شجاعانه  از  پرهیز  مفهوم  به 
در مسیر  بانک  بلکه سبب می شود  نیست،  از حد محتاطانه 
فعالیت توسعه ای و در مواجهه با انواع پروژه ها و طرحهای 
و  ارزیابی  ؛  مناسب  معیارهای  داشتن  نظر  در  با  پیشنهادی، 
و  اجتماعی  های  هزینه  و  منافع  بر  مبتنی  و  جامع  تحلیلی 

اقتصادی پروژه لحاظ نماید.
های  شاخص  لحاظ  به  بانک  مناسب  وضعیت  تداوم  و  حفظ  افزود:  وی 
و  است  ای  توسعه  اقدامات  در  ای  حرفه  رفتارهای  نیازمند  ای  توسعه  و  مالی 
و  تخصصی  وظایف  انجام  ضمن  است،  مکلف  مالی  موسسه  عنوان  به  بانک 
باشد. داشته  را  الزم  اهتمام  خود  کلی  وضع  از  مراقبت  در  ای  توسعه   تکالیف 

عصارزاده گفت: بانک توسعه تعاون با تشکیل کمیته مدیریت ریسک طی سالیان گذشته 
این رویکرد حرفه ای را در نظام تصمیم گیری سازمانی دخیل نموده است.

وی افزود: گرچه پیش بینی های مبتنی بر افزایش سرمایه بانک به طور کامل 
محقق نگردیده و از سویی بانک در شرایط رقابتی بازار، به ارتقای سطح فعالیت توسعه 
ای مبادرت ورزیده است، با این وجود فرآیندهای تجهیز منابع، پرداخت تسهیالت، صدور 
ضمانت نامه و صدور اعتبار اسنادی در سطح کالن به گونه ای هدایت گردیده است که 

بانک در بستری مناسب، به روند خدمت رسانی ادامه دهد.
عصارزاده خاطر نشان کرد: در دوره های اخیر تالش شده است میزان خطرپذیری 
همچنین  و  گیرد  قرار  بررسی  مورد  مالی  و  اعتباری  های  ریسک  پذیرش  در  بانک 
گردد. جاری  بانک  میانی  و  ارشد  مدیریت  سیستم  در  نیز  ارزش  بر  مبتنی   مدیریت 

وی گفت: مدیریت مبتنی بر ارزش به معنای در نظر داشتن پیامد تصمیمات و عملکردها 
در دامنه گسترده تر زمانی است، به گونه ای که پیامد اقدامات و عملکرد رییس شعبه یا 
مدیر ارشد، نه فقط در دوره تصمیم اتخاذ شده، بلکه آثار و نتایج آن در دوره های زمانی 

بعدی نیز مورد بررسی واقع می شود.
عصارزاده گفت: اهمیت مدیریت ریسک در تصمیمات و فرآیندهای بانکی و دوره 
های آموزشی مورد نیاز برای همکاران تشریح و تبیین خواهد گردید، تا همکار با علم به 
گره گشایی و چاره سازی و کارکرد مدیریت ریسک، با رغبت و شوق به سیستم بانکداری 

ارزش محور و مبتنی بر مدیریت ریسک اهتمام داشته باشند.
امور مالی و  این جلسه محمد ذوالفقاری معاون مدیر عامل در  گفتنی است در 
پشتیبانی، حسن شریفی معاون اعتباری و حقوقی بانک، مصطفی منتظری مقدم رییس 

اداره کل مدیریت ریسک و سایر همکاران اداره ریسک نیز حضور داشتند.

صنعت بیمه همواره در کنار مردم بوده است
مدیرعامل بیمه رازی با اشاره به نقش تاثیرگذار صنعت بیمه در رشد اقتصادی کشور، 
گفت: صنعت بیمه ایران همواره در کنار مردم و دولت ها بوده و بسیاری از پروژه های 

بزرگ کشور به واسطه حضور بیمه به بهره برداری رسیده است.
علی  دکتر  رازی،  بیمه  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  از  نقل  به  گزارش  به 
جباری- مدیرعامل بیمه رازی در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم با تاکید بر نقش و 
اهمیت صنعت بیمه در اقتصاد جهانی، گفت: صنعت بیمه به عنوان یکی از بخش های 
پیشرو در اقتصاد جهانی محسوب می شود و سهم قابل توجهی از بازارهای مالی را به 

خود اختصاص داده است.
او ادامه داد: صنعت بیمه در سطح جهانی و کشورهای پیشرفته سهم بسیار پررنگی 
دارد و این در حالی است که در ایران صنعت بیمه آنطور که باید به عموم جامعه معرفی 
نشده است.مدیرعامل بیمه رازی خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی در سطح جهانی در گرو 
رشد صنعت بیمه و میزان سهم این صنعت از بازارهای مالی است که صنعت بیمه و 

اقتصاد ایران از این قاعده مستثنی نیست.
دکتر جباری با اشاره به اینکه هشت دهه از عمر صنعت بیمه در کشور می گذرد، 
یادآور شد: در ظاهر و در سطح جامعه آنطور که باید به صنعت بیمه توجه نشده و این 
در حالی است که صنعت بیمه همواره در کنار مردم و دولت های بوده و در بسیاری از 

مواقع صنعت بیمه کمک حال کشور بوده است.
مدیرعامل بیمه رازی در انتها خاطرنشان کرد: صنعت بیمه در حرکت چرخ های 
اقتصاد خرد و کالن کشور و رونق اقتصادی تاثیر بسزایی داشته است و اگر صنعت بیمه 
ایران نبود در بسیاری از برهه های زمانی اقتصاد کشور به ویژه اقتصاد خرد و پروژه های 

صنعتی با مشکل مواجه می شد.

قرارداد همکاری مشترک دانشگاه بین المللی امام خمینی و بیمه آرمان 
دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین آرمانی شد.

به گزارش  روابط عمومی بیمه آرمان، قرارداد همکاری مشترک دانشگاه 
بین المللی امام خمینی قزوین و بیمه آرمان ، با حضور دکتر مجید قلی پور 
مدیر عامل بیمه آرمان؛ دکتر هادی رئیس الذاکرین مشاور مدیر عامل و آقای 
شریفیان رئیس شعبه بیمه قزوین بیمه آرمان و همچنین دکتر عبدلی معاونت 
توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی ؛ دکتر کیوان 
حسن پور مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی، و آقای ایزدی مدیرکل مالی 
دانشگاه و خانم دایگان رئیس اداره رفاه دانشگاه درحوزه بیمه های درمان 
تکمیلی، عمر ، مسئولیت ، خودرو و آتش سوزی و سایر رشته های بیمه ای 
آن دانشگاه ، به امضای دو طرف رسید. مدیر عامل بیمه آرمان، در این جلسه، 
در خصوص خدمات ارائه  شده از شروع قرارداد و روند آن ، توضیحاتی ارائه 
داد و با حضور حاضران به مباحث مرتبط با بیمه تکمیلی درمان پرداخته شد.

دکتر قلی پور بیان نمود : خدمات رسانی به دانشگاهیان و فرهیختگان 
ارائه  به منظور  را  آرمان است و تمام تالشمان  بیمه  جامعه مایه مباهات 

بهترین خدمات در کوتاه ترین زمان ممکن به کار میگیریم .
دکتر عبدلی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه بین المللی 
امام خمینی نیز با اشاره به تجمیع بیمه های دانشگاه بین المللی امام خمینی 
در بیمه آرمان ابراز داشت : ارائهی خدمات بیمه ای مناسب و به موقع از 
آقای  از  انگیزه و تالشی که  به  با توجه  انتظارات اصلی دانشگاه است و 
شریفیان رئیس شعبه بیمه آرمان قزوین دیده ایم ، امیدواریم این تالش 

و انگیزه استمرار داشته و انتظارات همکاران ما در دانشگاه برآورده شود .

موفقیت وزارت نفت در فروش نفت و درآمد زایی
سخنگوی دولت گفت: وزارت نفت در این مدت موفقیت های مطلوبی 

در فروش نفت و دریافت درآمدهای حاصل از آن داشته است.
به گزارش دنیای جوانان و به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، علی 
مهم ترین  سیما،  خبر  شبکه  امشب«  »تیتر  برنامه  در  جهرمی،  بهادری 
این سه  را پشتکار دانست و گفت: در طول  نقطه قوت دولت سیزدهم 
ماه، دولت شبانه روزی در حال فعالیت است و ان شاءاهلل با حجم زیاد کار، 

عقب ماندگی ها در کشور جبران می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه در سرعت تزریق واکسن، رکورد قابل توجهی 
داشته ایم و تاکنون حدود ۱۱۰ میلیون دوز واکسن تزریق شده است، افزود: 

اکنون کشور آماده تزریق دوز سوم است.
سخنگوی دولت درباره جزئیات تأمین منابع ارزی برای تهیه واکسن 
تصریح کرد: وزارت نفت در این مدت موفقیت های مطلوبی در فروش 

نفت و دریافت پول حاصل از آن داشته است.
بهادری جهرمی به موضوع لغو تحریم ها نیز اشاره و اعالم کرد: دولت 
سیزدهم لغو تحریم ها را وظیفه خود می داند و با جدیت آن را پیگیری 
می کند، همچنین به موازات لغو تحریم ها، تالش برای خنثی سازی آن 

نیز ادامه دارد.
افزایش  نیز  ملی  قدرت  منابع  تحریم ها  با خنثی کردن  وی گفت: 
خواهد یافت و قدرت چانه زنی و تأمین منافع ملی را نیز در میز مذاکرات 

افزایش خواهد داد.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره ستاد هماهنگی اقتصاد 
دولت، افزود: رویکرد رئیس جمهوری در تصمیم گیری، فردی نیست و به 
هیچ وجه آن را قبول ندارد، رئیس جمهوی معتقد است نخبگان و مدیران 

مرتبط باید نقشه راهی را تدوین و به سمت آن حرکت کنند.
حضور  و  رئیس جمهوری  استانی  سفرهای  درباره  جهرمی  بهادری 
میدانی وی نیز گفت: رئیس جمهوری به حضور بین مردم اعتقاد جدی 
دارند و وزیران و مسئوالن را به این امر مجاب می کنند. سفرهای استانی 
از پیش برنامه ریزی می شود و تصمیم ها و کار کارشناسی از قبل انجام 
می شود و تأکید رئیس جمهوری این است که تکمیل پروژه های نیمه تمام، 

اولویت باشد.

هشدار آمریکا به روسیه؛
در صورت جنگ، طرح گازی نورداستریم-۲ تعطیل شود

ایاالت متحده اعالم کردند که حمله روسیه به اوکراین  مقام های 
تهدیدکننده خط لوله انتقال گاز نورداستریم-2 خواهد بود.

به گزارش دنیای جوانان و به نقل از خبرگزاری رویترز، مقام های 
ایاالت متحده آمریکا به اعضای کنگره این کشور اعالم کردند که با آلمان 
توافق کرده اند در صورت حمله نظامی روسیه به اوکراین، خط لوله انتقال 

گاز نورداستریم-2 تعطیل شود.
به  روسیه  تهاجم  صورت  در  آلمان  که  کرد  اعالم  سفید  کاخ 
است،  داده  تعهدهایی  استریم-2  نورد  لوله  خط  درباره  اوکراین، 
آلمان  به  بالتیک  دریای  بستر  از  را  روسیه  طبیعی  گاز  لوله  این خط 

می کند. منتقل 
آذرماه( به والدیمیر پوتین،  آمریکا )۱6  بایدن، رئیس جمهوری  جو 
رئیس جمهوری روسیه اعالم کرد که غرب نگران تهاجم روسیه به اوکراین 
است و هشدار داد اگر مسکو تهاجم نظامی را آغاز کند با عواقب شدید 

اقتصادی و تدابیر دیگری روبه رو خواهد شد.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا در این باره گفت: این مسئله 
که هنوز خط لوله نورد استریم -2 آغاز به کار نکرده، اهرمی برای غرب 

ایجاد کرده است که روسیه را تحت فشار قرار دهند.
وی در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: اگر والدیمیر پوتین بخواهد 
شاهد انتقال گاز از طریق این خط لوله باشد، ممکن است نخواهد با حمله 

به اوکراین ریسک کند.
اوکراین،  به  روسیه  نظامی  تهاجم  صورت  در  گفت:  سالیوان 
نورداستریم-2  درباره  آلمان  جدید  و  قبلی  دولت  مقام های  با  آمریکا 

در تماس است.

مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران بررسی کرد؛

تورم ایران در گرو اجرا یا عدم اجرای مجدد برجام
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بهای نفت در مسیر کاهش
قیمت نفت پس از دو روز افزایش، در معامالت روز چهارشنبه که سرمایه 
گذاران منتظر ارزیابی تاثیر کامل واریانت اُمیکرون بر اقتصاد جهانی و تقاضا 

برای سوخت بودند، کاهش یافت.
بهای معامالت نفت برنت ۱9 سنت معادل ۰.3 درصد افزایش یافت 
و به 75 دالر و 25 سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز گذشته با 3.2 

درصد افزایش بسته شده بود.
معادل  با 23 سنت  آمریکا  اینترمدیت  تگزاس  معامالت وست  بهای 
۰.3 درصد کاهش، به 7۱ دالر و 82 سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت 

آمریکا روز سه شنبه با 3.7 درصد افزایش بسته شده بود.
قیمت های نفت اوایل هفته جاری با خوش بینی رو به رشد نسبت به 
مالیم بودن بیماری زایی اُمیکرون و عدم تحمیل خسارت اقتصادی بزرگ بر 
اثر شیوع این واریانت، از ریزش سنگین هفته گذشته بهبود پیدا کرده بودند.

ساتورو یوشیدا، تحلیلگر کاالی شرکت »راکوتن سکیوریتیز« درباره 
وضعیت بازار اظهار کرد: روند بهبود قیمت های نفت متوقف شد، زیرا سرمایه 
گذاران تالش می کنند تاثیر کامل واریانت اُمیکرون را پیش از خرید بیشتر 

ارزیابی کنند.
مدیر تحقیقات البراتوری در موسسه تحقیقات سالمت آفریقا در آفریقای 
جنوبی روز سه شنبه اظهار کرده بود که واریانت اُمیکرون می تواند تا حدودی 

ایمنی دو دوز واکسن فایزر را دور بزند.
شرکت داروسازی بریتانیایی GSK اعالم کرد درمان مبتنی بر آنتی بادی 
کووید ۱9 این شرکت و شریک آمریکایی اش Vir Biotechnology در 

برابر همه جهش های اُمیکرون موثر است.
اظهار  سکیوریتیز«  »نیسان  شرکت  تحقیقات  مدیرکل  هیرویوکی، 
کرد: سرمایه گذاران هنوز به طور کامل خوش بین نیستند و فعال رویکرد 
صبر و مشاهده را در پیش گرفته اند. بازار همچنین روی مذاکرات هسته ای 
شمالی  نیمکره  زمستانی  هوای  اوکراین،  و  روسیه  میان  تنش های  ایران، 

متمرکز شده اند.
ندادند.  آمریکا  هفتگی  ذخایر  آمار  به  چندانی  واکنش  نفت  بازارهای 
موسسه امریکن پترولیوم روز سه شنبه اعالم کرد ذخایر نفت آمریکا هفته 
گذشته کاهش یافت در حالی که ذخایر سوخت و سوخت های دیگر افزایش 
برای  آمریکا  نفت  ذخایر  کاهش  رویترز  نظرسنجی  در  تحلیلگران  داشت. 

دومین هفته متوالی را پیش بینی کرده بودند.
بر اساس گزارش رویترز، اسکات شفیلد، مدیرعامل شرکت تولیدکننده 
نفت شیل پایونیر نچرال ریسورسز در حاشیه کنگره نفت جهان اظهار کرد: 
نگران است پس از سالها کمبود سرمایه گذاری در صنعت نفت، قیمت های 
نفت بیش از حد باال رفته و بازارهای نفت بهم بریزند. امیدوارم در چند سال 

آینده قیمت ها بین 8۰ تا ۱۰۰ دالر تثبیت شوند.
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زیر نظر: بهنام مومنی

عدم تاثیر افزایش قیمت های شرکتی؛
کاهش قیمت خودرو در بازار با ریزش دالر!

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران، ضمن تاکید بر 
اینکه افزایش قیمت  رسمی خودروهای داخلی تاثیر چندانی در قیمت خودرو در 
بازار آزاد نداشته است، از شروع کاهش قیمت  خودروها در بازار در پی کاهش نرخ 

ارز که از روز دوشنبه گذشته اتفاق افتاده است، خبر داد.
سعید موتمنی، اظهار کرد:از روز دوشنبه گذشته به بعد که نرخ ارز روند کاهشی 
طی کرده است، قیمت خودروها در بازار آزاد اعم از داخلی، وارداتی و مونتاژی نیز 

روند کاهشی در پیش گرفته و در حال حاضر بازار آرام است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران در رابطه با تاثیر 
افزایش رسمی قیمت  خودروها بر قیمت ها در بازار آزاد نیز تصریح کرد: به دنبال 
افزایش قیمتی که لحاظ شد، تغییری در قیمت های بازار مشاهده نشد . از روز 
گذشته که نرخ ارز از 3۰ هزار و 5۰۰ تومان به 29 هزار و 5۰۰ تومان عقب نشینی 
کرد و همانطور که اشاره شد، قیمت خودروها نیز در بازار کاهش پیدا کرده است.
 افزایش قیمت خودروهای داخلی، تنها ۱۰ درصد از سود دالالن بازار کم کرد

وی با بیان اینکه فاصله قیمتی کارخانه و بازار همچنان زیاد است، تصریح 

کرد: افزایش قیمت های اخیر محصوالت خودروسازان، ابدا تاثیری در قیمت ها در 
بازار نداشت. تنها دالالنی که از این رانت اختالف قیمتی کارخانه تا بازار استفاده 

می کنند، ۱۰ درصد کمتر سود می برند. 
موتمنی در رابطه با میزان تقاضاها نیز گفت: در حال حاضر میزان تقاضا، 
به تقاضای صرفا مصرفی محدود شده است و هرکس که نیاز ضروری به خودرو 
داشته باشد، خرید خود را انجام می دهد. اما همچنان فروشنده در بازار بسیار و 

خریدار کم است. 
در حالی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران، خبر از 
ریزش قیمت ها داده است که بررسی  قیمت ها نشان داد در لحظه انتشار این گزارش، 
مجدد صاحبان خودرو، با قیمت های بیش از قیمت های روز گذشته خودروهای خود 
را برای فروش عرضه کرده اند. بررسی ها نشان می دهد که محصوالت ایران خودرو 
)به جز هایما S7(  بین دو تا ۱5 میلیون تومان و هایما S7 حدود 35 میلیون تومان 
نسبت به دیروز گران تر هستند.در محصوالت سایپا نیز افزایش دو تا شش میلیون 
تومانی در قیمت محصوالت نسبت به روز گذشته دیده می شود و فقط تیبا نسبت 

به روز گذشته تغییر قیمت نداشته است.

کارشــناس بــازار ســرمایه بــا 
ــازاد  ــوال م ــروش ام ــه ف ــان اینک بی
تامیــن  راه هــای  از  یکــی  دولــت 
کســری بودجــه اســت، گفــت: عرضــه 
ــوان  ــه عن ــورس ب ــوال در ب ــن ام ای
تامیــن  بــرای  روش  درســت ترین 
ــی و  ــارد تومان ــی 26 هــزار میلی مال
جبــران بخشــی از هزینه هــای دولــت 

می شــود. تلقــی 
ایــن روزهــا بحــث فــروش اموال 
مــازاد دولــت بــه منظــور جبــران 
ــت  ــت،  دول ــه داغ اس ــری بودج کس
در الیحــه بودجــه ســال آینــده پیــش 
ــزار  ــش از 26 ه ــه بی ــرده ک ــی ک بین
میلیــارد تومــان از محــل فــروش 
امــوال مــازاد دولــت درآمــد بــه دســت 
ــت  ــرایطی اس ــن در ش ــی آورد، ای م
ــروش  ــرای ف ــی ب ــای قبل ــه راه ه ک
ــخگو  ــک پاس ــچ ی ــازاد هی ــوال م ام
ــه طوریکــه در بودجــه ســال  ــوده ب نب
جــاری 45 هــزار میلیــارد تومــان درآمد 
از فــروش امــوال و دارایی هــای دولــت 
پیــش بینــی شــده بــود کــه با بررســی 
ــا  ــه ت ــی ک ــت و فرصت ــرد دول عملک
پایــان ســال وجــود دارد، احتمــاال تنها 
5 هــزار میلیــارد تومــان از آن محقــق 

خواهــد شــد.
از ایــن رو، درآمــد حاصــل از 
در  دارایی هــای  و  امــوال  فــروش 
ــارد  ــزار میلی ــه 26 ه ــه ۱4۰۱ ب بودج
ــه در  ــه اســت ک ــان کاهــش یافت توم
میــان کارشناســان اقتصــادی، بــورس 
ــرای  ــکان ب ــن م ــوان بهتری ــه عن ب
ــازاد مطــرح اســت؛  ــوال م ــروش ام ف
بورســی کــه ارزش معامــالت بازارهای 
ــرز  ــون از م ــال تاکن ــدای س آن از ابت
425هــزار میلیــارد تومــان فراتــر رفتــه 
ــاالی  ــت ب ــن عــدد بیانگــر ظرفی و ای
بــورس کاال بــرای پذیرایــی از امــوال 

ــت اســت.   ــازاد دول م
»ایمــان  زمینــه  همیــن  در 
کمالــی«، کارشــناس بــازار ســرمایه 
ــان اینکــه مولدســازی امــوال  ــا بی ب
دولــت در ســال هایی کــه تحریم هــا 
بــه  شــد؛  تشــدید  ایــران  علیــه 
ــن  ــای مطمئ ــی از راه ه ــوان یک عن
ــرار  ــر ق ــد نظ ــت م ــی دول درآمدزای
پیش تــر  گرچــه  گفــت:  گرفــت، 
نیــز ایــن روش در ســندهای دخــل 
ــا  ــت ام ــود داش ــت وج ــرج دول و خ

تــا زمانــی کــه نفــت مــی فروختیــم 
و همــه مخــارج بــا پــول نفــت تامین 
مــی شــد دولــت چنــدان بــه فــروش 
ــی  ــاز نم ــاس نی ــازاد احس ــوال م ام
ــای  ــه ه ــا در دوران مضیق ــرد. ام ک
ــک روش  ــا ی ــن راه قطع ــی، ای نفت
قابــل اتــکا بــرای دولــت اســت 
ــه  ــق آن بخشــی از هزین ــا از طری ت

ــد. ــن کن ــود را تامی ــای خ ه
ضرورت رفع موانع

بــه گفتــه وی، دولــت در الیحــه 
بودجــه ۱4۰۰ پیــش بینــی کــرده بــود 
کــه بیــش از 45 هزار میلیــارد تومان از 
محــل فــروش امــوال مــازاد درآمــد به 
دســت آورد کــه ایــن عــدد را وقتــی با 
درآمدهــای نفتــی ســال گذشــته دولت 
ــالم شــده  کــه ۱2 میلیــارد دالر اع
ــم متوجــه اهمیــت  مقایســه مــی کنی
ــروش  ــن ف ــا ای ــویم. ام ــی ش آن م
محقــق نشــده و بایــد راهکاری آســان، 
شــفاف و قانونمنــد بــرای آن در نظــر 

گرفتــه شــود.
کمالــی ادامــه داد: رئیــس جمهور 
در حیــن جلســات بودجــه بــر اهمیــت 
مولدســازی دارایــی هــای دولــت تاکید 
و از مســئوالن خواســت در ایــن راســتا 

برنامــه هایــی را تــدارک ببینند.
ــرمایه  ــازار س ــناس ب ــن کارش ای
گفــت: در واقــع اشــاره بــه ارائــه برنامه 
ــی اســت  ــع موانع ــه رف ــوط ب ــا مرب ه

ــا  ــا ت ــذاری ه ــن واگ ــل ای ــه مقاب ک
پیــش از ایــن وجــود داشــت؛ یکــی از 
ایــن موانــع، تخلفاتــی بــود که پیشــتر 
در مزایــده امــوال و دارایــی هــا صورت 

مــی گرفــت.  
وی افــزود: بــا توجــه بــه اتخــاذ 
ــودن  شــیوه هــای ســنتی و دســتی ب
ــروش  ــته، در ف ــا در گذش ــده ه مزای
امــوال دولــت امــکان نظــارت دقیــق 
وجــود نداشــت و زمینــه بــروز تخلفات 

نیــز فراهــم بــود.
ــیر  ــازاد از مس ــوال م ــروش ام ف

ــورس ــفاف ب ش
کمالــی خاطرنشــان کــرد: بــا 
توجــه به بــزرگ بــودن عــدد واگذاری 
هــا بهتــر آن اســت کــه عرضــه هــا در 
قالــب و روشــی انجــام شــود کــه 
کمتریــن آســیب بــه حقــوق ملــت وارد 
شــده و تخلفاتــی در آن شــکل نگیــرد. 
در ایــن زمینــه بــورس بســتری آمــاده 
بــرای عرضــه امــوال اســت و تجربــه 
چندیــن نوبــت واگــذاری در خصــوص 
امــوال مــازاد بانــک هــا و وزارت دفــاع 
ــن  و وزارت راه در ســال گذشــته، ای

آمادگــی را نشــان مــی دهــد.
ــرمایه  ــازار س ــناس ب ــن کارش ای
ــای انجــام  ــذاری ه ــر شــد: واگ متذک
شــده در بــورس مــی توانــد شــفافیت 
را بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش 
ــده هــای  ــب مزای ــن ترتی دهــد و بدی

برگــزار شــده قابــل پیگیــری و رصــد 
باشــد.

بــورس کاال  او عنــوان کــرد: 
ســابقه ای طوالنــی در عرضــه هــای 
مختلــف کاالیــی دارد و در هــر بازاری 
ــرده،  ــی ک ــش آفرین ــورس نق ــه ب ک
شــفافیت تــا حــد بســیار زیــادی ایجاد 

شــده اســت.
بــه گفتــه کمالــی، ممکــن اســت 
در مراحــل ابتدایــی کار و بــا توجــه به 
حجــم بــاالی امــوال دولــت، موانعــی 
و نقصــان هایــی وجــود داشــته باشــد 
ــورس  ــه ب ــی ک ــاز و کارهای ــا س ام
ــت  ــد، مزی ــی ده ــرار م ــار ق در اختی
هــای فراوانــی را ایجــاد مــی کنــد و 
بــه طــور حتــم نواقــص احتمالــی بــه 
ســرعت رفــع خواهــد شــد تــا روالــی 
منظــم و دقیــق بــرای فــروش امــوال 
مــازاد دولــت از مســیر بــازار ســرمایه 

شــکل گیــرد.  
براســاس ایــن گــزارش، »مجیــد 
عشــقی« رییــس ســازمان بــورس 
و اوراق بهــادار در نشســت خبــری 
خــود بــا اصحــاب رســانه اعــالم کــرد 
ــات  ــه براســاس هماهنگــی و توافق ک
ــاد،  ــا وزارت اقتص ــه ب ــورت گرفت ص
بخشــی از امــالک و مســتغالت دولت 
کــه امــکان پذیــرش در بــورس کاال را 
دارد بــر تابلــوی امــالک بــورس کاال 

ــه فــروش خواهــد رســید. ب

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد:

درآمد ۲۶هزار میلیارد تومانی بودجه از محل فروش اموال مازاد دولتی
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بــه گــزارش روابــط 
ش  ز مــو آ و  مــی  عمو
و  آب  شــرکت  همگانــی 
فاضــالب اســتان بوشــهر:مدیر امــور 
ــه  ــا اشــاره ب ــای شــهر بوشــهر ب آبف
اجــرا طرح هــای آبرســانی خاطــر 
نشــان کــرد: نوســازی و اصــالح 
ــهر در  ــهر بوش ــانی ش ــبکه آبرس ش
ــه  ــن زمین ــرار دارد و در ای ــت ق اولوی
حــدود 4 کیلومتــر از شــبکه فرســوده 
آبرســانی بوشــهر نوســازی و اصــالح 
شــده اســت.علی پورقربان شناســایی 
و رفــع انشــعابات غیرمجــاز را مــورد 
اشــاره قــرار داد و خاطــر نشــان کــرد: 
در این راســتا 567 رشــته انشعاب آب 
غیرمجاز در شــهر بوشــهر شناسایی و 

ــت. ــده اس ــاماندهی ش س
 2 از  بیــش  توســعه  از  وی 

ــهر  ــانی در ش ــبکه آبرس ــر ش کیلومت
ــرد:  ــح ک ــر داد و تصری ــهر خب بوش
ــانی در  ــکالت آبرس ــع مش ــرای رف ب
ــر  ــال 2 کیلومت ــت امس ــه نخس نیم
شــبکه توزیــع آب شــهر بوشــهر 

ــت. ــده اس ــو ش شستش
مدیــر امــور آبفای شــهر بوشــهر 
ــات  ــت تأسیس ــه فعالی ــاره ب ــا اش ب
افــزود:  دریــا  آب  شیرین ســازی 
هــم اکنــون در شــبانه روز بیــش 
از 22 هــزار و 5۰۰ مترمکعــب آب 
آب  شیرین ســازی  تأسیســات  از 
ــترکان  ــار مش ــد و در اختی ــا تولی دری
ــت  ــه نخس ــرد و در نیم ــرار می گی ق
امســال افــزون بــر 5 میلیــون و 623 
هــزار مترمکعــب آب از تأسیســات 
آب شــیرین کن بوشــهر تولیــد و در 
شــبکه آبرســانی توزیــع شــده اســت.

۴ کیلومتر از شبکه فرسوده آبرسانی بوشهر نوسازی و اصالح شد توسط شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل کسب شد؛
رتبه سوم گروه چهار در اجرای برنامه های پاسخگویی 

بار تابستان ۱۴۰۰

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل از کسب رتبه سوم 
در گروه چهار در اجرای برنامه های پاسخگویی بار تابستان ۱4۰۰ خبر داد.
حسین قدیمی اظهار داشت:در گزارش رتبه بندی عملکرد شرکت های 
توزیع برق کشور  دررعایت سقف پیک بار واجرای  برنامه های پاسخگویی 
بار تابستان ۱4۰۰ ،شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل موفق به کسب 

رتبه سوم  در گروه چهار شد.
وی افزود:گروه چهار شامل شرکت های توزیع برق چهارمحال بختیاری 

،کردستان ،زنجان،سمنان،قم ،
خراسان جنوبی،خراسان شمالی ،ایالم،کهگیلویه و بویر احمد و اردبیل 
می باشد و عملکرد شرکت ها در گروههای مربوطه با هم مقایسه می شود.

شهرستان مهران به شبکه شتاب نگاری آنالین کشور 
متصل شد

امدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم از اتصال شهرستان مهران به 
شبکه شتاب نگاری آنالین کشور خبر داد.

عبداهلل بهادری با بیان اینکه زلزله یک رخداد طبیعی است که هنوز 
با تمام پیشرفت هایی که داشته نتوانسته وقوع آن را پیش بینی کند  بشر 
اظهار داشت: غیرمنتظره بودن زلزله و نداشتن آمادگی پیش از وقوع آن باعث 
می شود ویرانی ها و خسارات جانی و مالی فراوانی به بار بیاورد.  آنچه که در 
هنگام وقوع زلزله خطر آفرین است پایدار نماندن ساختمان ها و سازه ها است.

کاهش  عوامل  از  را  ساخت و سازها  در  ایمنی  اصول  رعایت  وی 
کرد  عنوان  لرزه  زمین  خصوص  به  طبیعی  حوادث  از  ناشی  خسارتهای 
و افزود: تهیه نقشه مخاطرات زمین شناسی از وظیفه ذاتی وزارت راه و 
شهرسازی است و پس ازآماده سازی آن به منظور تهیه طرح های شهری 

در اختیار ارگان های مربوطه قرار می گیرد.
مدیرکل راه و شهرسازی ایالم خاطر نشان کرد: در زمان تهیه نقشه 
طرح های تفصیلی و جامع از نقشه های مخاطرات طبیعی به عنوان نقشه های 
باالدستی استفاده می شود تا بر اساس آن نحوه توسعه شهر را در نظر بگیرد.

کارشناس ارشد شبکه شتابنگاری زلزله کشور نیز که در استان ایالم 
حضور دارد در این زمینه گفت: تهیه نقشه پهنه بندی خطرزلزله در کشور 
عناصری همچون زمین لرزه، حرکات دامنه ای، سیالب ها و فرسایش در نظر 
گرفته می شود؛ این چهار فاکتور به صورت سرفصلی در تهیه این نقشه ها مورد 
توجه قرار می گیرد و مطالعات منطقه ای و ژئوپلتیکی برای آنها انجام می شود.
محمدرضا ابراهیم پور با اشاره به اینکه کشورمان ایران با توپوگرافی 
عمدتا کوهستانی، شرایط زمین ساختی و لرزه خیزی زیاد، شرایط متنوع 
زمین شناسی و اقلیمی، عمده شرایط طبیعی را برای ایجاد طیف وسیعی 
از زمین لغزش ها دارا است. زمین لغزش در ایران به عنوان یک مخاطره 
طبیعی، سالیانه خسارات جانی و مالی فراوانی را به همراه دارد. شناسایی 
عوامل موثر در وقوع زمین لغزش های موجود در یک حوضه و پهنه بندی 
راه کارهای کنترل  به  اساسی جهت دستیابی  ابزارهای  از  خطر آن یکی 

این پدیده و انتخاب مناسب ترین و کاربردی ترین گزینه موثر می باشد.
وی با بیان اینکه یکی از موضوع هایی که بیشتر شهرهای بزرگ با 
آن دست به گریبان هستند، موضوع حوادث طبیعی است. با توجه به ماهیت 
غیر مترقبه بودن غالب حوادث طبیعی و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیم 
ها و اجرای عملیات، مبانی نظری و بنیادی، دانشی را تحت عنوان مدیریت 
بحران به وجود آورده است. این دانش به مجموعه فعالیت هایی اطالق می 
شود که قبل، بعد و هنگام وقوع بحران جهت کاهش اثرات این حوادث 
و کاهش آسیب پذیری انجام گیرد. این موضوع ارتباط خاصی با مباحث 
برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری و جغرافیا دارد. با به کارگیری اصول 
و ضوابط شهرسازی و تبیین مفاهیم موجود در این دانش مانند فرم، بافت 
و ساختار شهر، کاربری اراضی شهری، شبکه های ارتباطی و زیرساخت 
های شهری و غیره می توانیم تا حد زیادی اثرات و تبعات ناشی از حوادث 

طبیعی را کاهش دهیم.
کارشناس ارشد شبکه شتابنگاری زلزله کشور لزوم و شناسایی حریم 
با توجه به شکل زمین ساختی آنها ،شناخت  شهرها و تبیین توسعه آنها 
دقیقی از گسل های و وضعیت لرزه خیزی این منطقه در شکل گیری و 

توسعه شهری آن بسیار حائز اهمیت می باشد.
در این راستا مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی را بعنوان متولی 
شبکه شتابنگاری زلزله کشور در صدد توسعه شبکه شتابنگاری آنالین در 
استان ایالم برداشته است که با پیگیری های صورت گرفته توسط اداره 
کل راه و شهرسازی  ، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و 
مدیریت بحران استانداری استان ایالم آماده سازی زیر ساخت ۱6 ایستگاه 

شتابنگار در دستور این کارگروه قرار گرفت.
 2۰ تاکنون  کرد:  بیان  اشاره  با  شتابنگاری  شبکه  ارشد  کارشناس 
ایستگاه شتاب نگار زلزله در استان ایالم نصب شده است که با پیگیری مرکز 
تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، مدیریت بحران استانداری، اداره کل راه و 
شهرسازی استان تعداد ۱2 ایستگاه شتابنگار برخط دیگر در شهرهای ایوان، 
چوار، لومار، صالح آباد، بدره، دره شهر، مهران، دهلران، مورموری، آبدانان، 
ارکواز ملکشاهی و چرداول تا اواخر آذرماه نصب و راه اندازی خواهد شد 
که با آماده سازی زیر ساخت ایستگاه در شهرستان مهران  توسط اداره 
کل راه و شهرسازی استان راه اندازی و بهربرداری قرار  گرفت همچنین 
جهت کنترل وسیعتر شهرستان مهران یک دستگاه شتابنگار برخط دیگر 
برای شهر صالح آباد در نظر گرفته شده است تا با آماده سازی آن در این 
شهر نصب و راه اندازی گردد. همچنین دستگاه دیجیتال شهر مهران  در 
روستای چاالب نصب و راه اندازی گردید. تا وسعت لرزه خیزی بیشتر این 

شهرستان مورد پایش قرار گیرد.

مدیرکل راه آهن اراک:
رکورد بارگیری در راه آهن اراک شکست

مدیرکل راه آهن اراک گفت: رکورد بارگیری در راه آهن این شهرستان 
آذرماه جاری با بارگیری هفت هزار و 77۰ تن شکسته شد.

حمید گوگوچانی افزود: این میزان بار 2۱ آذرماه امسال با ۱6۱ واگن 
بارگیری و رکورد جدیدی در بارگیری این اداره کل ثبت شد.

وی ادامه داد: میزان تن کیلومتر مبداء - مقصدی نیز به هشت میلیون 
و 33۱ هزار و 795 تن رسید که این آمار نیز در تاریخ راه آهن اراک بی 

سابقه  است.
بار هشت  یادآور شد: 866 هزار و 287 تن  اراک  مدیرکل راه آهن 
ماه امسال از طریق راه آهن این شهرستان به نقاط مختلف کشور حمل 
شد که جابه جایی این کاالها نسبت به مدت مشابه سال قبل 24 درصد 

افزایش یافت.
گوگوچانی افزود: مازوت، گاز مایع ، مواد پتروشیمی و  شیمیایی از 
مهمترین کاالهایی بود که امسال از طریق راه آهن منطقه اراک به نقاط 
مختلف کشور از جمله بندر شهید رجایی، ماهشهر، نکا، کهندژ ، کشورهای 

آسیای میانه و ترکیه حمل شده  است.
در  ریلی  خطوط  کیلومتر   545 شامل  اراک  منطقه  راه آهن  محدوده 
پنج استان قم، مرکزی، لرستان، همدان و کرمانشاه است که 22 ایستگاه 

را زیرپوشش دارد.

در راستای پویش نهال کاری انجام شد؛
ایران  قاره  فالت  نفت  شرکت  بین  نامه  تفاهم  اجرای 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  و  بهرگان  منطقه 

شهرستان دیلم
تفاهم نامه بین شرکت نفت فالت قاره ایران منطقه بهرگان و اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دیلم  انجام شد.این تفاهم نامه با هدف 
اجرای پویش نهال کاری با کاشت حدود ۱۰ هکتار جنگل کاری مشارکتی 
به منظور ایجاد فضای سبز و بهبود شرایط محیط زیستی، مبارزه با بیابان 
زایی، حفاظت از آب و خاک و جلوگیری از فرسایش ومدت این تفاهمنامه 
دو ساله بود و مقرر گردید  اجرای تمامی مراحل کاشت، نگهداری و آبیاری 
توسط شرکت نفت بهرگان در راستای رسالت های اجتماعی و تالش برای 

تبدیل شرکت مذکور برای تبدیل به سبزترین منطقه نفتی کشورباشد.

رئیس شورای اسالمی شهر اراک:
خواسته قاطبه شورای شهر، جلوگیری از تضییع حقوق 

مردم وداشتن هوای پاک است
، سید وحید میرنظامی رئیس شورای اسالمی شهر در بیستمین جلسه 
هفته  فرارسیدن  تبریک  ضمن  شهر  شورای  محلی  پارلمان  علنی  صحن 
پژوهش گفت:مولفه اصلی کارهای ماندگار و زیربنایی، تحقیق و پژوهش 
می باشد که این هفته را به پژوهشگران جامعه دانشگاهی، مرکز پژوهش 
های شورای اسالمی شهر و همکاران شهرداری، تبریک عرض نموده و 
امیدواریم که در دوره جدید مدیریت شهری سنگ بنایی در امور پژوهشی 
و تحقیقی نهاده شود که هزینه های نهایی در اجرای پروژه ها و برنامه ها 
کاهش داده شود، چرا که یکی از شعارهای شورای ششم تهیه سند تحول 
در موضوعات مختلف شهری بوده که الزمه آن این است که مرکز پژوهش 

های قوی و کارآمدی داشته باشیم.
وی همچنین با تبریک روز حمل و نقل به فعالین این عرصه به ویژه در 
شهر اراک، ابراز امیدواری کرد که در سال آینده در بودجه و برنامه ها، رفتار 
عملیاتی بودجه به نحوی باشد که کاستی های حمل و نقل عمومی در شهر 
اراک تا حدودی جبران شود و به استانداردهای الزم در حوزه ناوگان حمل 
و نقل عمومی برسیم. میرنظامی رئیس شورای اسالمی شهر اراک از تکرار 
پرغصه موضوع آلودگی هوای شهر اراک سخن گفت و افزود:  قدر سهمی 
که ما از عوارض آالیندگی دریافت می نماییم، متناسب با سرانه جمعیتی 
این شهر نیست و این یک اجحاف در حق مردم شهر اراک می باشد، لذا 
از رسانه های شهر اراک انتظار داریم که این موضوع را به عنوان سخنان 

نمایندگان مردم در شورای شهر به صورت ویژه انعکاس دهند.
وی در ادامه تاکید نمود: بر اساس ماده 38 مالیات بر ارزش افزوده و 
تبصره یک این ماده، به صراحت اعالم گردیده که شرکت های تولیدی 
که آالیندگی دارند همچون پتروشیمی، پاالیشگاه و ... می بایست عوارض 
آالیندگی را پرداخت تا با پرداخت این عوارض بخشی از مشکالت ناشی از  
بدی آب و هوا که بر سالمت و بهداشت روحی و جسمی مردم تاثیر می 
گذارد را جبران نمود.لذا ما در شورای اسالمی شهر توقع داریم که مسئولین 
امر در استان و حتی مسئولین فراستانی موضوع آلودگی هوای شهر اراک 
و افزایش مازوت سوزی در فصل سرما را به جد پیگیری نمایند، چرا که 
این است که حق داشتن هوای پاک که جز  خواسته قاطبه شورای شهر 

بدیهی ترین و اولین حقوق مردم است، تضییع نشود.
رئیس شورای اسالمی شهر اراک، از  شهردار اراک و اعضای شورای 
شهر خواست تا در جلساتی که در مجموعه های اجرایی استان حضور پیدا 
می کنند، به عنوان وظیفه حتمی و قطعی این موضوع را به عنوان یک 
مطالبه جدی، پیگیری نمایند، تا انشاهلل با مساعدت مسئولین دولتی و محلی 

شاهد کاهش آالیندگی هوای شهر اراک باشیم.

 شهردار رشت :
پروژه فیبرنوری شهرداری رشت منبع درآمدی پایدار 

و مطمئن
الملل شهرداری  امور بین  ارتباطات و  به گزارش واحد خبر مدیریت 
رشت - سید امیر حسین علوی شهردار رشت  در این جلسه اظهار داشت: 
پروژه  توانسته  دارد، شهرداری رشت  موانعی که وجود  و  تنگناها  با وجود 
فیبرنوری را تا حدی به پیش ببرد.شهردار رشت ارتقاء جایگاه رشت در حوزه 
سیستمهای کنترل پایش تصویری را الزم و ضروری خواند و تصریح کرد: 
سیستمهای کنترل پایش تصویری باید هر چه سریعتر به مناطق و نواحی 
شهر رشت گسترش یابد. از طرفی شهرداری هم تالش می کند در جهت 
افزایش ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان اقدام نماید.سید امیر حسین 
علوی تعیین تکلیف و تکمیل مجموعه دیتا سنتر و ساختمان مانیتورینگ 
را هم خواستار شد و عنوان کرد: شهر رشت متاسفانه در حوزه های مختلفی 
دچار عقب  ماندگیهایی است و مجموعه مدیریت شهری درصدد جبران این 
کمبودها و تقویت ارائه خدمات خود به شهروندان است.وی توسعه شبکه 
فیبرنوری را در شهر رشت از اهداف مورد تاکید مجموعه مدیریت شهری 
خواند و ابراز داشت: پروژه فیبرنوری شهرداری رشت در واقع منبع درآمدی 
پایدار و مطمئن برای این مجموعه محسوب می شود.شهردار رشت رویکرد 
نوین شهرداری در مدیریت درآمدها و هزینه ها را نیز مورد توجه قرار داد و 
اذعان کرد :  اجرا و توسعه پروژه فیبر نوری عالوه بر درآمدزایی، صرفه جویی 
را در پی خواهد داشت، چرا که  ارتباطات شهرداری رشت  در هزینه های 
ساالنه مبالغ کالنی از سوی شهرداری در این راستا هزینه می شود.علوی دیگر 
مزایای اجرای پروژه فیبر نوری را برشمرد و خاطر نشان کرد: با اجرای پروژه 
فیبرنوری بستر و زیرساخت اصلی امکان کنترل تخلفات رانندگی در سطح 
شهر با استفاده از دوربین های کنترل ترافیک شهرداری میسر خواهد شد.

 
نام  به  تالش  شهرستان  خیابانهای  از  یکی  نامگذاری 

»جنگلبان”
 میر حامد اختری مدیر کل منابع طبیعی گیالن گفت یک خیابان در 
ورودی شهرستان تالش به نام »جنگلبان« نامگذاری گردیده است.وی افزود: 
برای تنویر فرهنگ حفاظت از جنگل ها و مراتع و طبیعت و پاسداشت ایثار و 
فداکاری های »جنگلبانان« و ارج نهادن مقام شامخ این عزیزان، با همکاری 
شهرداری و شورای شهر تالش، خیابانی در ورودی شهرستان تالش به نام 
»جنگلبان«  نامگذاری شد.اختری گفت: »جنگلبانان« در راستای حفاظت 
از منابع طبیعی رنج های بی شماری متحمل شده اند و طی سالیان اخیر 
شهدا، جانبازان و مصدومین زیادی را در این راه مقدس تقدیم نموده اند، 
مطمعنا زنده نگهداشتن نام این بزرگواران در اذهان عمومی حرمت نهادن 
به آنهاست.وی ضمن تشکر از همکاری شهرداری و شورای اسالمی شهر 
تالش، از کلیه مردم درخواست کرد که همانند گذشته در کنار پرسنل منابع 
طبیعی و »جنگلبانان«، در حفاظت و حراست از اراضی ملی کوشا باشند و 
از همراهی سازمانهای مردم نهاد که در فرهنگ سازی منابع طبیعی نقش به 
سزایی دارند قدردانی کرد.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیالن 
تصریح کرد: منابع طبیعی متعلق به تمامی نسل هاست و همگی ما وظیفه 

داریم در حفظ، احیا، و توسعه این منابع عظیم الهی بکوشیم

کسب مقام برتر توزیع برق گیالن در جشنواره پژوهش 
و فناوری

شرکت  کارکنان  و  عامل  مدیر  از  گیالن  استاندار  عباسی  اسداهلل 
توزیع نیروی برق گیالن به عنوان دستگاه اجرائی برتر در بیست و دومین 
جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوری استان گیالن در سال ۱4۰۰با اهدا 
لوح تقدیر قدردانی کرد در قسمتی از این لوح آمده است : رشد و بالندگی 
علمی و فناوری کشور و دستیابی به قله های پیشرفت در سایه تالش و 
کوشش پژوهشگران،فناوران و نخبگان فرهیخته ای است که با جهاد علمی 
خویش اقتدار ملی را برای ایران اسالمی به ارمغان آورده اند.ضمن تبریک 
به جنابعالی و مجموعه کارکنان آن شرکت به جهت کسب عنوان دستگاه 
اجرائی برتر در بیست و دومین جشنواره پژوهش و فناوری استان گیالن 
در سال ۱4۰۰، امیدواریم در سایه عنایات خداوند متعال و پیروی از منویات 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( گام های استوارتری جهت اعتالی کشور 

عزیزمان و نسل های آینده بردارید.

اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
استان  اي  حرفه  و  فني  آموزش  کل 
اخوان طبسي مدیر کل  اصفهان،آرش 
با  گفت:  خبر  این  تشریح  در  استان 
هاي  ظرفیت  معرفي  لزوم  به  عنایت 
اشتغال  مهارتي  هاي  آموزش  حوزه 
محور با سرمایه اندک به جامعه، ارتقاء 
گسترش  کارآفریني،   . کار  فرهنگ 
نمایشگاه  آموزي،  مهارت  فرهنگ 
کم  محوِر  مهارت  شغلي  هاي  فرصت 

سرمایه براز تاریخ ۱4۰۰/۰9/24 لغایت 
۱4۰۰/۰9/25  از ساعت 9 الي ۱7 در 
زینبیه  اي  حرفه  و  فني  آموزش  مرکز 
از  بعد  زینبیه  خیابان  در  واقع  اصفهان 
امام  خیابان  زینب )س(،  حرم حضرت 

خمیني )ره(  برپا مي گردد.
دستاوردهاي  نمایشگاه  این  در 
مهارت آموختگان شاغل مراکز آموزش 
فني و حرفه اي استانو شهرستان ها در 
گلدوزي  معرق روي چرم،  حرفه هاي 

برزیلي، تزئینات چوبي با مواد بازیافت، 
مانتودوز، راسته دوز، تولیدکننده جوانه 
هاي خوراکي، طراح و مجري تراریوم، 
نقاشي  منبت،  و  معرق  کوبي،  فیروزه 
روي ویتراي، لوله کش گرمایش از کف، 
تعمیر آبگرمکن دیواري، سرمه دوزي، 
طراحي نقشه فرش با کامپیوتر، طراحي 
و نقاشي روي پارچه، پته دوز، گلیم باف، 
نقشه کشي ساختمان با اتوکد، طراحي 
گازي،  شوفاژ  پکیج  تعمیرکار  داخلي، 

نصاب و تعمیرکار آبگرمکن خورشیدي، 
مونتاژکار و نصاب تابلوهاي برق، برنامه 
نویسي، شیریني خشک، پرورش دهنده 
قارچ دکمه اي، تولید میوه خشک، کیک 
رزین،  دستي  صنایع  کننده  تولید  ساز، 
کیف  تزئیني،  هاي  شمع  کننده  تولید 

دور و حکاک چرم معرفي مي گردد.
ین  ا ز  ا ید  د ز با است:  گفتني 
نمایشگاه براي عموم )با رعایت پروتکل 

هاي بهداشتي(  آزاد است.

مدیر کل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان:
در هفته پژوهش نمایشگاه فرصت هاي شغلي مهارت محوِر کم سرمایه بر برگزار مي گردد

پخش  ملی  کت  شر یر  مد  
اردبیل، سید  نفتی منطقه  فرآورده های 
حجت مدنی با اعالم این خبر گفت: در 
به نه هزار  هفت ماهه گذشته نزدیک 
تن گاز مایع در نواحی شش گانه استان 

بصورت الکترونیک توزیع شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی 
اردبیل، سید حجت مدنی درباره مدیریت 
الکترونیکی گاز مایع با زیر ساخت بانکی 

منطقه  در  طرح  این  مطلوب  اجرای  و 
اظهار کرد: در هفت ماهه کذشته هشت 
هزار و 733 تن گاز مایع در این استان 
تامین و توزیع شده است که در قیاس با 
مدت مشابه سال قبل ۱2 درصد کاهش 

داشته است.
این  اجرای  از  منطقه هدف  مدیر 
طرح را تامین رفاه شهروندان در راستای 
از  رعایت حقوق شهروندی، جلوگیری 
غیر  استفاده  و  شبکه  از  خارج  عرضه 

ساماندهی  نیز  و  مایع  گاز  از  مجاز 
از  استفاده  با  نفتی  فرآورده های  توزیع 
در همه  بانکی سرپرست خانوار  کارت 

شهرستانهای زیر پوشش اعالم کرد.
این  اجرای  با   : کرد  تاکید  مدنی 
کارت  طریق  از  مایع  گاز  توزیع  طرح، 
آسان  تجارت  سایت  در  که  بانکی 
newtejaratasan. آدرس  به 

niopdc.ir ثبت نام شده است، اجرایی 
خواهد شد و افرادی که تاکنون در این 

توانند  می  اند،  نکرده  نام  ثبت  سامانه 
بدون واسطه و بصورت غیر حضوری، 
با مراجعه  به سایت تجارت آسان در این 
سامانه ثبت نام کنند و سیلندر گاز مایع 
مورد نیاز خود را با نرخ مصوب وزارت 
صمت از طریق کارتخوان و با دریافت 

رسید سوخت خریداری کنند.
مدیر منطقه در پایان گفت: خرید 
بانکی  کارت  طریق  از  فقط  سوخت 

میسر می باشد.

نزدیک به ۹۰۰۰ تن گاز مایع در استان اردبیل بصورت الکترونیکی توزیع شد

گفت:  ایالم  احوال  ثبت  مدیرکل 
پنج هزار و 2۰۰ واقعا والدت طی هشت 
ماه امسال در ایالم ثبت شده و نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 3.3 درصد کاهش 
داشته است.سید محمد تقوی  در جمع 
میزان والدت  اظهار داشت:  خبرنگاران 
سال گذشته در مدت مشابه پنج هزار و 
38۰ نفر بوده است که این میزان امسال 

با کاهش مواجه است.
وی افزود: از میزان والدت در هشت 
ماه امسال سه هزار و 678 واقعه شهری و 
یک هزار و 522 واقعه نیز روستایی است 
در مدت مشابه سال گذشته نیز سه هزار 
و 825 واقعه شهری و یک هزار و 555 

واقعه روستایی ثبت شده است.
مدیر کل ثبت احوال ایالم ادامه داد: 
طی هشت ماه امسال 2 هزار و 3۰2 واقعا 
فوت ثبت شده که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 2.۱ درصد کاهش داشته که از 
میزان یک هزار و 549 واقعه شهری و 

753 واقعه روستایی است.
تقوی با بیان اینکه ازدواج در استان  
یافته است، گفت:  ۱۱.8 درصد کاهش 
هشت ماه امسال 2 هزار و 756 واقعه 
ازدواج در استان به ثبت رسیده که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته 
است.تقوی یادآور شد: از این میزان ازدواج 
2 هزار و ۱83 واقعه شهری و 573 واقعه 

نیز روستایی است.
وی تصریح کرد: 599 واقعه طالق 
در هشت ماه امسال ثبت شده و نسبت 
درصد  قبل ۱۱.8  مشابه سال  به مدت 

کاهش داشته است.
تقوی ادامه داد: از این میزان 599 
روستایی  واقعه   482 و  شهری  واقعه 

بوده است.

پنج هزار و ۲۰۰ واقعه والدت در ایالم ثبت شد

شهرک های  شرکت  عامل  مدیر 
صنعتی استان مرکزی گفت: ۱۰5 واحد 
تولیدی و صنعتی امسال در شهرک ها و 
نواحی صنعتی این استان به بهره برداری 

رسید.
با   : د و فز ا یی  ا ز میر طیب 
صنعتی  واحدهای  ین  ا ر  به کا ز  غا آ
یک هزار و 58۱ فرصت شغلی جدید 
است  شده  ایجاد  مرکزی  استان  در 

افزایش  گذشته  سال  به  نسبت  که 
دارد. چشمگیری 

قرارداد   ۱56 داد:  دامه  ا وی 
امسال  خصوصی  بخش  با  همکاری 
در شهرک های صنعتی استان مرکزی 
راستا  این  در  و  است  شده  منعقد 
و 52۰  هزار   9 از  بیش  سرمایه گذاری 
نواحی  و  شهرک ها  در  ریال  میلیارد 

صنعتی استان محقق شد.

شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
داشت:  اظهار  مرکزی  استان  صنعتی 
امسال  مالی  منابع  ریال  میلیارد   8۱۰
در  مناسب  زیرساخت های  تامین  برای 
تخصیص  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها 
شده که گام های بلندی به منظور جلب 
در  مستقر  صنعتی  واحدهای  رضایت 

استان مرکزی برداشته شد.
طرح   ۱۰4 کرد:   بیان  میرزایی 

نواحی  و  شهرک ها  در  اکنون  صنعتی 
اجرا  دست  در  مرکزی  استان  صنعتی 
میلیارد  ر  هزا  6 ز  ا بیش  که  است 
ریال اعتبار قرارداد برای ایم امر مهم 
منعقد شده و یک هزار و 46۰ میلیارد 
ریال از این منابع مالی تاکنون هزینه 

شده است.
در  صنعتی  ناحیه  و  شهرک   38

استان مرکزی فعالیت می کنند.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی:

1۰۵ واحد صنعتی در شهرک های صنعتی استان مرکزی بهره برداری شد

معاون  محمدی  اکبری  عباس 
مبارکه  فوالد  شرکت  بهره برداری 
اظهار کرد: از سال های 96 و 97 بحث 
شیرین سازی و انتقال آب از خلیج فارس یا 
دریای عمان به فالت مرکزی ایران ازجمله 
اصفهان برای مصارف صنعتی مطرح بود 
با مشارکت فعال فوالد  که خوشبختانه 
مبارکه شرکتی تحت عنوان »تأمین آب 
صفه« تأسیس شد و مسئولیت این پروژه 

را بر عهده گرفت.
عمده  سهام  اینکه  بیان  با  وی 
به  متعلق  صفه«  آب  »تأمین  شرکت 
افزود:  است،  مبارکه  فوالد  شرکت 
این  لوله  خط  مسیر  مطالعات  تاکنون 
پروژه تحت مدیریت این شرکت انجام 
شده و امیدواریم به زودی با مجوزهایی که 
اخذ می شود، عملیات اجرایی خط انتقال 
آب هم شروع شود. پس از آغاز عملیات 
اجرایی پروژه و تکمیل آن طی 3 تا 5 
سال آینده، کل نیاز صنایع فالت مرکزی 
به ویژه اصفهان به آب تازه از محل این 

پروژه تأمین خواهد شد.
فوالد  شرکت  بهره برداری  معاون 
مبارکه با اشاره به دسته بندی پروژه های 
به طورکلی  گفت:  شرکت  این  آبی 
فوالد  آب  مصرف  کاهش  پروژه های 
مبارکه به سه دسته تقسیم می شود: دسته 

اول پروژه های مرتبط با تأمین نیاز آبی 
شرکت فوالد مبارکه است که بیشتر بر 
تأمین آب تازه از طریق پساب شهرهای 
اطراف استوار است. بر این اساس تاکنون 
شبکه جمع آوری، تصفیه و انتقال پساب 9 
شهر اطراف به فوالد مبارکه ایجاد شده 
است. این پساب پس از انتقال به شرکت 
تحت عملیات تصفیه پیشرفته قرار گرفته 

و سپس به عنوان آب صنعتی در خطوط 
تولید استفاده می شود.

فوالد  شرکت  بهره برداری  معاون 
مبارکه خاطرنشان کرد: دسته سوم هم 
پروژه های مرتبط با بازچرخانی و کاهش 
هدررفت آب است. در این خصوص پروژه 
تعویض لوله های شبکه های سیار طی چند 
سال گذشته تقریبا به صورت ۱۰۰ درصدی 

اجرا شده و کل شبکه های مرتبط با انتقال 
سیاالت و آب نوسازی شده است. با اجرای 
این پروژه در حال حاضر هیچ هدررفتی 
در این زمینه نداریم؛ پروژه های مرتبط با 
بازچرخانی آب نیز در مراحل پایانی خود 
است که با راه اندازی کامل آن ها، کیفیت 
از پساب صنعتی  تولیدشده  آب صنعتی 

خطوط تولید بهبود می یابد.

معاون بهره برداری فوالد مبارکه مطرح کرد: 

نقش کلیدی فوالد مبارکه در پروژه استراتژیک انتقال آب به فالت مرکزی ایران 
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پیشرفت های تکنولوژی و دنیای هیجان انگیز کسب و کار) قسمت نوزدهم(

نرخ های زیر قیمت و نرخ بهره قابل تنظیم
این مقاالت و در ادامه آن مقاالت بعدی ترجمه ای است از کتاب درسی که مطالب 
کسب و کار و مسائل و مقوله های مالی و اقتصادی را در بر میگیرد که ترجمه آن را در 

ادامه میخوانید:

مقدمه:همانطور که داستان اپل نشان می دهد، امروز زمان جالب برای مطالعه کسب و 
کار است. پیشرفت های تکنولوژی باعث تغییرات سریع در شیوه تولید و ارائه محصوالت و 
خدمات می شود. اینترنت و سایر پیشرفت های ارتباطی )مانند تلفن های هوشمند، کنفرانس 
های ویدئویی و شبکه های اجتماعی( در حال حاضر به نحوه کار ما تاثیر می گذارند. شرکت 
ها در حال گسترش فعالیت های بین المللی هستند و نیروی کار از هر زمان دیگری متنوع 
تفکر  این  با  بیشتر  و مردم  اجرایی خود هستند،  رفتار مدیران  تر است. شرکت ها مسئول 
موافقند که شرکت ها باید شهروندان سازمانی خوب باشند. عالوه بر این، امروزه بزرگترین 
اقتصاددانان می پردازند که بدترین  از  اثرات ماندگاری بسیاری  به  کسب و کارهای بزرگ 
بحران مالی از زمان رکود بزرگ است )Hilsenrath et al.، ۲۰۰8(. آشفتگی اقتصادی که 
به  آغاز شد  وام های صندوق مشاغل غیرقانونی  نتیجه  در  وام مسکن  و  در صنایع مسکن 

سرعت به سایر بخش های اقتصادی گسترش یافت. در سال ۲۰۰8، بازارهای اعتباری مسدود 
شدند و بانک ها وام را متوقف کردند. قانونگذاران سعی کردند دوباره پول خود را با عبور 
7۰۰ میلیارد دالری از اوراق قرضه Wall Street، هنوز کسب و کار و افراد هنوز دسترسی 
به اعتبار مورد نیاز را نپذیرفتند. بدون پول و اعتبار، اعتماد مصرف کننده به اقتصاد کاهش 
یافته و مصرف کنندگان هزینه های خود را کاهش می دهند. شرکت ها با تولید محصوالت 
کمتری پاسخ دادند و فروش و سود آنها کاهش یافت. بیکاری به افزایش رسیده است، چرا 
که شرکت های مشکوک بیشترین اشتغال را طی پنج سال گذشته و 7۶۰،۰۰۰ آمریکایی به 
خطوط بیکاری رفته اند. بازار سهام به بحران مالی واکنش نشان داد و قیمت سهام آن ۴۴ 
درصد کاهش یافت در حالی که میلیون ها آمریکایی در شوک تماشا میکردند زیرا حسابهای 
پس انداز و بازنشستگی آنها را غرق کرد. در اواخر سال ۲۰۰8، حتی اپل، شرکتی که طی 
۵ سال گذشته از رشد فروش قوی برخوردار بود، شروع به تولید آیفون محبوب خود کرد. 
بدون مشاغل و یا پول نقد، مصرف کنندگان دیگر به فروشگاه های خرده فروشی فانتزی اپل 
یا خرید یک آیفون با ارزش نمی روند )Gallagher، ۲۰۰8(. چیزهایی که برای اپل در نظر 
گرفته شده است، که بخاطر پاسخ قوی مشتری به ۴S iPhone گزارش فروش بولگاری را 

برای سال ۲۰11 به خود اختصاص داده است. اما نه همه شرکت ها و نه افراد به خوبی کار 
می کنند. اقتصاد هنوز هم در حال مبارزه است، بیکاری باال است )مخصوصا برای کسانی که 

سنین 1۶ تا ۲۴ سالگی دارند(، و قیمت خانه ها همچنان در نوسان است.
با گذشت زمان از طریق این متن، دنیای هیجان انگیز کسب و کار را کشف خواهید کرد. 
ما شما را به فعالیت های مختلفی می اندازیم که در آن بازرگانان حسابداری، مالی، فناوری 
بازاریابی و عملیات را شامل می شوند. ما به شما در درک نقش هایی  اطالعات، مدیریت، 
که این فعالیت ها در یک سازمان می پردازیم را درک می کنیم و به شما نشان می دهیم که 
چگونه با هم کار می کنند. ما امیدواریم که با افشای شما به چیزهایی که کسب و کارها را 
انجام می دهند، ما به شما کمک می کنیم تصمیم بگیرید که آیا کسب و کار برای شما مناسب 
است یا خیر، و اگر چنین باشد، در مورد کسب و کارهایی که می خواهید بیشتر مطالعه کنید.

توضیح مترجمان: این کتاب درسی در کالج Alameda، کالج Basin Columbia، کالج 
 ،Renton Flagler، کالج جانسون، کالج شهر پاسادنا، دانشگاه ایالتی پن، دانشکده فنی 

کالج سان دیه گو Mesa، کالج سیرا، کالج یوبا مورد استفاده قرار گرفته است.

سوگند رام

کارشناس مالی 
و حسابداری

سوگل رام

کارشناس اقتصاد
و حسابداری

Joe براساس آمارهای خود بر این اساس، Joe بودجه را در 
شکل ۱4,9 »بودجه Joe« برای سال های پایان 2۰۱3 اوت 3۱ 
توسعه داد. ابتدا در ستون با عنوان »بودجه« نگاه کنید. اگر همه چیز 
به همان صورت برنامه ریزی شده باشد، جو انتظار دارد که مبالغ نقدی 
از ۱6۰۰ دالر توسط پایان سال - به اندازه کافی برای پرداخت بدهی 

کارت اعتباری خود را و او را ترک اضافی 4۰۰ $.

شکل ۱4,9 بودجه جو

شکل دادن واریانس
اکنون می توانیم دو ستون باقی مانده در بودجه Joe را بررسی 
کنیم. Joe در طول سال، درآمد واقعی و مصارف واقعی خود را پیگیری 
خواهد کرد و مجموعهای را در ستون »Actual« وارد می کند. 
به عنوان مثال، بسیاری از افراد معقول، جو واقعا نمی خواهد انتظار 
داشته باشد که چهره های واقعی او با چهره های بودجه اش . بنابراین 
هرگاه تفاوت بین مقداری در ستون »بودجه« و مقدار مربوطه در ستون 
»واقعی« او وجود داشته باشد، جو اختالف را، مثبت یا منفی، به عنوان 
واریانس ثبت می کند. دو نوع واریانس در بودجه جو ظاهر می شود:
• واریانس درآمد. جو هنگامی که درآمد واقعی باالتر از درآمد 
نامد.  می  »مطلوب«  را  واریانس  باشد،  بودجه  یا  شده  بینی  پیش 
)این منطقی است، زیرا اگر شما درآمد بیشتری کسب کنید، انتظار 
نداشته باشید(. هنگامی که فقط مخالف است، او واریانس را به عنوان 

»نامطلوب« ثبت می کند.
• واریانس هزینه. وقتی مقدار واقعی هزینه بیشتر از بودجه بود، 
او این را به عنوان واریانس نامطلوب ثبت می کند. )این نیز منطقی 
است، زیرا اگر شما بیشتر از مقدار بودجه صرف کردید، آن را ناعادالنه 
بدانید.( هنگامی که مقدار واقعی کمتر از بودجه باشد، آن را به عنوان 

واریانس مطلوب ثبت می کند.

تنظیم اهداف بالغ
قبل از اینکه ما موضوع فرایند برنامه ریزی مالی را ترک کنیم، به 
موضوع اهداف جو نگاهی بیندازیم. نگاه دیگر به شکل ۱4,8 »اهداف 
جو« به ما یادآوری می کند که در مرحله فعلی چرخه زندگی مالی 
او جو به اهداف نسبتا ساده ای دست یافته است. به عنوان مثال می 
دانیم که جو میخواهد یک خانه را خریداری کند، اما وقتی می خواهد 
این گام مالی مهم را بگیرد؟ و البته، جو می خواهد بازنشسته شود، اما 
چه نوع شیوه زندگی او در بازنشستگی می خواهد؟ آیا او انتظار می 
رود، مانند بسیاری از افراد، یک شیوه زندگی بازنشستگی که بیشتر 
یا کمتر از سال های اوج درآمدش قابل مقایسه است؟ آیا او بتواند 
هزینۀ بازنشستگی راحت را بپردازد و هزینه های ارسال فرزندان خود 
را به کالج بدهد؟ همانطور که جو و شرایط مالی او بالغ هستند، او 

باید این اهداف )و چند نفر دیگر( را در شرایط خاص تر بیان کند.

سطوح اهداف بالغ
بگذارید یک دهه یا بیشتر به جلو برویم، هنگامی که تصویر جو 
مرحله 2 و 3 چرخه عمر مالی خود را به تمرکز واضح تر تبدیل کرده 
است. اگر او قبال چنین کاری نکرده باشد، جو اکنون آماده است تا 
یک هدف اولیه را برای شناسایی و رسیدن به اهداف دیگر خود تعیین 
کند )Winger & Frasca، 2۰۰3(. فرض کنید به دلیل اینکه جو 
سرمایه گذاری در تحصیالت دانشگاهی ده سال پیش برنامه ریزی 
شده است، او در موقعیتی قرار می گیرد که هدف اصلی استقالل مالی 
را هدف قرار دهد؛ به این معنی که او به معنای یک زندگی امن و 
مؤثر نیست نه تنها برای خود بلکه برای فرزندان او نیز هست. اکنون 
که او این هدف اصلی را تعیین کرده است، می تواند یک مجموعه 

خاص از اهداف را تعیین کند، مثال:
• استاندارد زندگی که منعکس کننده سطح معینی از آسایش 
دو  هر  خاص،  های  دارایی  داشتن  به  مربوط  سطح  یک   - است 

ملموس و نامحسوس.
• توانایی ارائه فرزندان خود به تحصیالت کالج.

• شیوه زندگی بازنشستگی قابل مقایسه با سالهای اوج درآمد 
خود است.

پس از تعیین این سطح ثانویه از اهداف، جو اکنون آماده است 
تا برنامه های خاصی را برای رسیدن به آنها آماده کند. همانطور که 
قبال مشاهده کردیم، جو می داند که برنامه ها زمانی که روی اهداف 
خاص متمرکز می شوند، بیشتر کار می کنند. بنابراین گام بعدی او 
تعیین اهدافی است که او باید این سطح بعدی برنامه ها را تمرکز کند.
همانطور که معلوم است، جو در حال حاضر می داند که این 
اهداف چه هستند، چرا که او هر ساله از زمانی که بیانیه گردش پول 
نقد را در شکل ۱4,7 »بیانیه جریان پول نقد« تنظیم کرده است، 
اهداف مناسب را تنظیم می کند. Joe در تهیه این بیانیه، مراقب بود 
که چندین آیتم را برای شناسایی مخارج مختلف خود یعنی مسکن، 
غذا، حمل و نقل، مراقبت شخصی و بهداشتی، تفریحی / سرگرمی، 
تحصیل، بیمه، پس انداز و سایر هزینه ها ایجاد کند. هنگامی که ما 
این موارد را معرفی کردیم، اشاره کردیم که هر کدام یک خروجی پول 
نقد را نشان می دهد، چیزی که Joe انتظار می رود که پرداخت کند. 
آنها به عبارت دیگر چیزهایی هستند که جو در نظر دارد برای خرید 
یا در زبان اقتصاد مصرف کنند. به همین ترتیب، می توانیم آنها را به 
عنوان اهداف مصرف مشخص کنیم. این »خرید ها« - که جو ها 
در زمینه هایی مانند مسکن، پوشش بیمه، تفریحات / سرگرمی و 

غیره می خواهند، اهداف ثانویه خود را مشخص می کنند و به همین 
دلیل اهداف سوم خود را می رسانند.

شکل ۱4,۱۰ »اهداف / طرح های سه گانه« به ما یک تصویر 
کامل از سلسله مراتب سه گانه Joe از اهداف را می دهد.

شکل ۱4,۱۰ اهداف / برنامه سه سطح

اهداف مصرفی فعلی و آینده
نگاه دقیق تر به لیست اهداف مصرف جو نشان می دهد که 

آنها به دو دسته تقسیم می شوند:
۱. ما می توانیم اول اهداف فعلی را به عنوان اهداف ارائه دهیم، 
زیرا هر مورد در نظر گرفته شده است تا نیازهای فعلی جو و کسانی 
که )ما هم اکنون فرض می کنیم( از مسکن خانواده، پوشش مراقبت 
های بهداشتی و غیره در نظر گرفته شده است. آنها باید به عنوان جو 
و خانواده اش از آنها استفاده کنند - یعنی زمانی که آنها از آنها استفاده 
می کنند یا مصرف می کنند. همه این چیزها برای رسیدن به اولین 

اهداف ثانویه جو، یک استاندارد معینی از زندگی است.
2. اقالم در رده دوم اهداف مصرف Jo به هدف دوم خود را 
دو هدف ثانویه است: ارسال فرزندان خود را به کالج و بازنشسته با 
شیوه زندگی راحت است. او تا زمانی که در آینده نخواهد، این خرید 
را تحمل نخواهد کرد، اما )همانطور که اغلب موارد است( گرفتن: 

آنها باید از درآمد فعلی پرداخت شود.

چند کلمه در مورد صرفه جویی
اهداف  دوم  های  بندی  دسته  این  با  دیدار  برای  جو  میل 

مصرفی - اهداف آینده مانند آموزش و پرورش برای بچه های خود 
و بازنشستگی راحت برای خود و همسرش برای نمایش در لیست 
خود از یک مورد که ممکن است در نگاه اول ممکن است به نظر 

اشتباه در میان همه چیز دیگر: یعنی پس انداز.

اول خودت را بپرداز
نقدی  و جریان  بودجه  دیدگاه  به  است که  انگیز  این وسوسه 
جی نگاه کنید و فرض کنید که او با بسیاری از ما یک نگرش رایج 
برای صرفه جویی در پول دارد. زمانی که شما پول را برای نیازهای 
مختلف هزینه اختصاص دهید، می توانید تصمیم بگیرید که چه کاری 
با چه چیزی انجام می دهید. ذخیره آن یا صرف آن. با این حال، در 
واقع، بودجه بندی جو نشان دهنده یک رویکرد کامال متفاوت است. 
هنگامی که او بودجه را در شکل ۱4,9 »بودجه جو« تهیه کرد، جو 
تصمیم خود را برای صرفه جویی در ۱6۰۰ دالر آغاز کرد یا حداقل 
او یک هدف  آنجا که  از  از صرف هزینه آن. چرا؟  برای جلوگیری 
داشت: از بدهی های کارت اعتباری آزاد است. برای رسیدن به این 
هدف، او قصد داشت از ۱2۰۰ دالر از درآمد فعلیش استفاده کند تا 
بتواند هزینه های آینده خود را بدهد )بدهی کارت اعتباری(. عالوه 
بر این، او پس از پرداخت تعادل کارت اعتباری خود، مبلغ 4۰۰ دالر 
را پس گرفت. چرا؟ از آنجایی که او اهداف بلندمدتتری داشت و قصد 
داشت در همان ابتدای کار به کالج برسد. بدین ترتیب قصد خود از 

ابتدا قرار بود 4۰۰ دالر صرفه جویی کند.
به عبارت دیگر، در اینجا این است که جو چگونه بودجه خود را 
برای سال های پایان 2۰۱3 اوت 2۰۱3 )همانطور که در شکل ۱4,9 

»بودجه جو« نشان داده شده( رفت:
۱. او درآمد کل پول نقد خود را از وام دانشجویی و شغل نیمه 

وقت خود )25،7۰۰ دالر( محاسبه کرد.
پرداخت   - دو هدف هدف مصرفی  خود،  درآمد کل  از  او   .2

کارت اعتباری )۱2۰۰ دالر( و پس انداز )4۰۰ دالر( را کاهش داد.
3. او اهداف باقیمانده مصرف خود را )24۱۰۰ دالر( باقی ماند: 
مسکن )6،6۰۰ دالر(، غذا )35۰۰ دالر(، آموزش )6،5۰۰ دالر( و غیره.
اگر شما نگران هستید که احساس ناراحتی جو از لحاظ ظاهری 
باالتری نسبت به خودتان است، به این فکر می کنید: Joe برای اولین 
بار خود را پرداخت می کند. این یکی از اصول کلیدی برنامه ریزی امور 

مالی شخصی و یک استراتژی مهم در انجام کاری است که ما پیش 
.)2۰۰7 ،Keown( از این در این فصل توصیه می کنیم آغاز کنیم

گیرنده های کلیدی
• روند برنامه ریزی مالی شامل سه مرحله است:

۱. وضعیت مالی فعلی خود را با ایجاد یک بیانیه ارزش خالص 
و تجزیه و تحلیل جریان نقدی ارزیابی کنید.

2. تنظیم اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مالی.
3. از بودجه برای برنامه ریزی جریانهای نقدی و خروجی نقدی 
آینده خود و ارزیابی عملکرد مالی خود با مقایسه ارقام بودجه با مقادیر 

واقعی استفاده کنید.
• در مرحله ۱ فرایند برنامه ریزی مالی، شما تعیین می کنید که 

چه چیزی دارید و چه چیزی بدهکارید:
۱. دارایی های شخصی شما شامل آنچه شما می کنید.

مدیون  شما  که  است  چیزی  همان  شما  شخصی  وظایف   .2
تعهدات خود در برابر طلبکاران مختلف هستید.

• اکثر مردم دارای دو نوع دارا هستند:
۱. دارایی های پولی یا مایع شامل پول نقد، پول در حساب ها 
و ارزش هر پس انداز، سی دی و حساب های بازار پول است. آنها 
مایع هستند به این دلیل که آنها پول نقد هستند و یا به آسانی قابل 

تبدیل به پول نقد می شوند.
2. هر چیز دیگری دارایی ملموس است - چیزی است که می 

تواند مورد استفاده قرار گیرد، به عنوان مخالفت با سرمایه گذاری.
• به همین ترتیب، اکثر مردم دارای دو نوع بدهی هستند:

باید در طول یک سال پرداخت شود بدهی  ۱. هر بدهی که 
های فعلی است.

2. تعهدات غیرقانونی عبارتند از پرداخت بدهی که برای مدت 
بیش از یک سال تمدید می شود.

• ارزش خالص شما تفاوت بین دارایی های شما و بدهی های 
آیا ارزش  بیانیه ارزش خالص شما نشان خواهد داد که  شما است. 

خالص شما در یک تاریخ معین در طرف یا منفی است.
• در مرحله 2 فرایند برنامه ریزی مالی، شما یک صورت حساب 
جاری یا درآمد ایجاد می کنید که نشان می دهد که کدام پول شما 
از کجا و از کجا شروع شده است. این وضعیت وضعیت مالی شما را 
در یک دوره زمانی نشان می دهد. پول نقد شما - پولی که در آن 
وارد می کنید به عنوان درآمد ثبت می شود. خروجی های پول نقد 
شما - به عنوان هزینه های در مقوله هایی مانند مسکن، غذا، حمل 

و نقل، آموزش، و پس انداز توضیح داده می شود.
• یک راه خوب برای رسیدن به اهداف مالی شما این است که 

آنها را به سه دوره زمانی تقسیم کنید: کوتاه مدت )کمتر از دو سال(، 
میان مدت )دو تا پنج سال( و بلند مدت )بیش از پنج سال(. اهداف 
باید واقع بینانه و قابل سنجش باشند، و شما باید فریم های مشخص 

و دوره های خاصی را تعیین کنید.
با  نقد هنگامی که  بیانیه های جریان پول  ارزش خالص و   •
یکدیگر استفاده می شود، ارزشمندتر است: در حالی که بیانیه ارزش 
خالص شما به شما می دهد که چه چیزی ارزشمند می دانید، بیانیه 
گردش پول شما اجازه می دهد دقیقا بدانید چه عواقب مصرف و صرفه 

جویی شما در شبکه شما تاثیر می گذارد ارزش.
اگر شما از تأثیر هزینه های خود و صرفه جویی در عادات خود 
در ارزش خالص خود راضی نباشید، ممکن است بخواهید تغییرات 
در جریانات )درآمد( و خروجی های آینده )هزینه ها( را تغییر دهید. 
شما این تغییرات را در مرحله 3 فرایند برنامه ریزی مالی انجام می 
دهید، زمانی که بودجۀ شخصی خود را تهیه می کنید - یک سند 
که منبع درآمد و هزینه های شما را برای یک دوره آینده )اغلب یک 

سال( مشخص می کند.
• عالوه بر لیست های مشخص شده جریان و خروج، سه ستون 

دیگر در بودجه وجود دارد:
۱. ستون »بودجه« مبلغ پولی را که شما قصد دریافت یا پرداخت 

در طول دوره بودجه را می دهد، ردیابی می کند.
2. ستون »Actual« مقادیری را که در واقع وارد یا خارج 

می شود، ثبت می کند.
3. در ستون نهایی، واریانس برای هر مورد ثبت می شود - تفاوت 
بین مقدار در ستون »بودجه« و مقدار مربوطه در ستون »واقعی«.

• دو نوع واریانس وجود دارد:
۱. واریانس درآمد زمانی رخ می دهد که درآمد واقعی بیشتر از 

درآمد بودجه )یا برعکس( باشد.
2. واریانس هزینه رخ می دهد زمانی که مقدار واقعی هزینه 

های باالتر از مقدار بودجه )یا برعکس( است.

تمرین
)AACSB( تجزیه و تحلیل

با استفاده از اطالعات خود )یا اگر اطالعات ترجیح داده شد(، از 
طریق سه مرحله در فرآیند برنامه ریزی مالی بروید:

۱. وضعیت مالی فعلی خود را با ایجاد یک بیانیه ارزش خالص 
و تجزیه و تحلیل جریان نقدی ارزیابی کنید.

2. تعیین اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مالی.
3. ایجاد یک بودجه )برای یک ماه یا یک سال(. برآورد درآمد و 
هزینه های آینده. چهره های واقعی را تشکیل می دهند و با مقایسه 

مقادیر بودجه با مقادیر واقعی واریانس را محاسبه می کنند.

۱۴.۴ خانه ای یک بانک پیگگی نیست: درسهای فراوانی 
از بحران آب زیرزمینی

اهداف یادگیری
۱. روند روند نرخ پس انداز ایاالت متحده را مورد بحث قرار دهید.

2. تعریف وام وام از طریق وام و توضیح تفاوت بین یک وام 
مسکن ثابت و نرخ وام مسکن قابل تنظیم است.

3. بحث در مورد آنچه که با نرخ وام قابل اعتماد می تواند با 
وام زیرپرداخت مواجه شود. بحث در مورد مواردی که می تواند صدها 

هزار وام وام درام با نرخ قابل تنظیم را نادیده بگیرد.
معامالت  از  ناشی  از خطرات  برخی  توضیح  و  تعیین خطر   .4

شخصی شخصی.
اگر  اما  نیست،  بودن  شرایط  واجد  برای  کافی  اندازه  به  جو 
پدربزرگش مبلغ ۱۰۰۰ دالر در یک حساب کاربری که 7 درصد سود 
را در سال ۱945 سپرده بود، اکنون ارزش آن 64 هزار دالر است. این 
به این دلیل است که پول سرمایه گذاری شده در 7 درصد ترکیب شده 
هر ده سال دو برابر شده است. در حال حاضر، 64۰۰۰ دالر ممکن 
است یا شاید به نظر نرسد بازدهی قابل توجهی بیش از پنجاه سال 
نباشد، اما بعد از همه، این پول باعث شد همه بلند شدن ها و با توجه 
به معجزه ی منافع مشترک، شگفت آور باشد که آمریکایی ها از این 
فرصت استفاده نکردند ثروت خود را با صرفه جویی در بیشتر آن، 
حتی در حساب های منفرد، سودمند، ضرب کنید. با وحشتناک بودن، 
با بدهی های اعتباری 79۰ میلیارد دالری، واضح است که بسیاری 
از خانواده های آمریکا از تاثیر منافع متقابل برخوردار هستند، اما در 

معکوس )فرانک، 2۰۰5(.
به عنوان یک واقعیت، اگر چه کالج جو در هنگام رفع صرفه 
جویی در مسیر صحیح قرار دارد، اما بسیاری از مردم آن را ندارند. به 
نظر می رسد بسیاری از آمریکایی ها اهداف صرفه جویی را تعیین 
می کنند، اما در یک نظرسنجی اخیر، نزدیک به 7۰ درصد از پاسخ 
دهندگان گزارش دادند که اهداف ماهانه خود را از دست داده اند، زیرا 
پول آنها در جای دیگری مورد نیاز است. حدود یک سوم آمریکایی 
ها می گویند که چیزی را از دست می دهند، اما نه به اندازه کافی، و 
یک سوم دیگر هیچ چیز را صرفه جویی نمی کنند. تقریبا یک پنجم 
)تیلور، 2۰۰7؛  یا کمتر دارند  ارزش خالص صفر  آمریکایی ها  تمام 

فرانک، 2۰۰5(.
همانطور که در بخش آغازین این فصل اشاره کردیم، این کمبود 
پس انداز با هزینه اضافی همراه است. »پدر و مادر من،« یکی دیگر 
از کارکنان دانش آموخته آمریکایی به کار خود ادامه می دهد، »به 
نحوی که من مخارج خود را توجیه می کنم، ناامید می شوم.« من 
فکر می کنم، »چرا کار می کند و پول می کند مگر اینکه شما از آن 
لذت ببرید؟« این یک نظریه خوب است، تا زمانی که شما شصت، 
بی خانمان و بدون پول در بانک هستید »)گاردنر، 2۰۰8( . و در واقع، 
اگر او قصد ندارد فلسفه مالی شخصی خود را تغییر دهد، او دالیل 
خوبی برای نگرانی های سال های بزرگتر خود دارد. شصت درصد 
آمریکاییانی که بیش از شصت و پنج سال دارند، کمتر از ۱۰۰،۰۰۰ 
دالر در پس انداز دارند و تنها 3۰ درصد از این گروه بیش از 25،۰۰۰ 
دالر است. 45 درصد کمتر از ۱5،۰۰۰ دالر است. در مورد درآمد، 75 
درصد از افراد باالی 65 سال، کمتر از 35،۰۰۰ دالر در سال تولید 
تا  به فقر فقر« در حدود ۱۰،۰۰۰  »فقر  می کنند و 3۰ درصد در 
2۰،۰۰۰ دالر )در مقایسه با ۱2 درصد از زیر شصت و پنج جمعیت( 

)روبین و همکاران، 2۰۰۰(.

تخریب پس انداز
شکل U.S« ۱4,۱۱. نرخ پس انداز »نشان می دهد نرخ پس 
انداز ایاالت متحده - که درصد از درآمد قابل استفاده اختصاص داده 
شده به صرفه جویی برای دوره ۱96۰ تا 2۰۱۰ را اندازه گیری می 
قابل  تا 2۰۰5، کاهش  از سال ۱98۰  بینید،  کند. همانطور که می 
مالحظه ای کاهش یافت و تا زمانی که شروع به کار نکرد با این 
حال، افزایش اخیر در نرخ پس انداز هنوز کمتر از میانگین دراز مدت 

.)2۰۰7 ،Dickson 7 درصد است )تحقیقات اقتصادی، 2۰۰8؛

.U.S شکل ۱4,۱۱ نرخ پس انداز

در حال حاضر، تماشای گسترده ای از سوی آمریکایی ها صرف 
صرفه جویی در وقت صرفه جویی صرفا صرفه جویی در نرخ های 
پس انداز نیست. در اواخر سال 2۰۰5، فدرال رزرو حداقل دو عامل 
دیگر )نزدیک به هم( در کاهش پس انداز )بانک فدرال رزرو سان 

فرانسیسکو، 2۰۰5( را ذکر کرد:
• افزایش نسبت ثروت بازار سهام به درآمد قابل استفاده

• افزایش نسبت ثروت ملک مسکونی به درآمد قابل استفاده
فرض کنید، مثال، عالوه بر پس انداز شخصی شما، شما برخی از 
سهام خود را داشته باشید و یک وام مسکن در خانه داشته باشید. هر دو 
سهام شما و منزل شما )ظاهرا( دارایی قابل مالحظه ای است - ارزش 
آنها مورد استفاده برای باال بردن در طول زمان. )در حقیقت اگر شما 
وام خود را در سال 2۰۰۰ بیرون آورید، در پایان سال 2۰۰5، خانه 
شما دو برابر نرخ درآمد شخصی شخصی شما خواهد بود(. کاهش 
نرخ پس انداز شخصی در اواسط سال 2۰۰۰، پیشنهاد داد فدرال رزرو، 
بخشی از واکنش مردم به »بازارهای بلندپروازانه سهام و مسکن« 
بود؛ به عبارت دیگر، بسیاری از مردم به تقلید از دارایی هایی مانند 
سهام و امالک مسکونی به عنوان »جایگزینی برای صرفه جویی در 

درآمد دستمزد« متکی بودند.

نرخ های زیر قیمت و نرخ بهره قابل تنظیم می باشد
بیایید فرض کنیم که شما آماده نیستید از رونق وام های رهنی 

در سال 2۰۰۰ استفاده کنید اما اهداف خود را در سال 2۰۰5 تعیین 
کرده اید. ممکن است شما آماده خرید خانه در سال 2۰۰5 هم نباشید، 
اما احتمال خوبی وجود دارد وام به هر حال. به طور خاص، برخی از 
 subprime وام دهنده ممکن است شما را به عنوان یک وام رهنی
ارائه شده است. وام های غرامت برای وام گیرندگان که برای یک یا 
چند ریسک فاکتور - سطح درآمد، وضعیت اشتغال، سابقه اعتباری، 
توانایی پرداخت تنها یک تخفیف بسیار کم، واجد شرایط دریافت نمی 
ایاالت متحده ۱,3  شوند. در ماه مارس سال 2۰۰7، وام دهندگان 
تریلیون دالر به شما در وام های مسکن مانند شما پرداخت کرده اند 

.)2۰۰7 ،Associated Press(
بدیهی است، شرایط شما ممکن است خیلی خوب نباشد. برای 
یک چیز، نرخ بهره وام های غیر ارایه شده ممکن است از 8 تا ۱۰ 
درصد و باالتر )consumerffairs.com، 2۰۰5( باشد. عالوه 
بر این، شما احتماال مجبور شدید وام مسکن قابل تنظیم )ARM( را 
تنظیم کنید که به افزایش یا کاهش نرخ بهره خاصی که وام دهنده 
شما مجبور است پرداخت کند. هنگامی که مقادیر وام های خود را 
امضا کردید، می دانستید که اگر این نرخ ها افزایش یابد، میزان وام 
شما و پرداخت ماهانه شما نیز افزایش می یابد. با این حال، خوشبختانه، 
شما یک برنامه B داشتید: با ارزش دارایی جدید خود را که ارزش 
آن را می پسندید، حتی از آنجایی که شما از زندگی در آن لذت می 
برید، طول نخواهد کشید تا بتوانید آن را با نرخ قابل کنترل تر و قابل 

پیش بینی تر تنظیم کنید.

ریزش
 2۰۰7 و   2۰۰6 سالهای  در  مسکن  قیمت  که  زمانی  اکنون، 
شروع به کاهش قیمت کرد، تصور کنید. به عنوان نتیجه، شما قادر 
به انجام اصالحیه نیستید، ARM شما برای تنظیم در سال 2۰۰8 
تنظیم شده بود و سلب حق اقامه دعوی در حال حاضر در سراسر 
شما اتفاق می افتد-۱,3 میلیون 2۰۰7 به تنهایی )الهارت، 2۰۰8(. 
تا آوریل 2۰۰8، یکی از هر 5۱9 خانواده آمریکایی اخطاری معلق شده 
است )RealtyTrac Inc.، 2۰۰8(. در ماه اوت، 9,2 درصد از ۱2 
تریلیون دالر در وام های اعتباری در ایاالت متحده، جرم و جنایت 
 Association of Bankers of( و یا سلب حق اقامه دعوی

Mortgage، 2۰۰8؛ Duhigg، 2۰۰8( بود.

شکل ۱4,۱2
 

در سال 2۰۰8، نزدیک به یکصد و پنجاه خانواده در ایاالت متحده 
اخطاری معلق دادند.

.2,۰ Taber Andrew Bain - foreclosure - CC BY

پیامدها؟ بانک ها و موسسات دیگر که موجب وام های رهنی 
شده اند اولین بخش از صنعت مالی بود که مورد ضربه قرار گرفت. 
به علت وام پیشنهادی وام مسکن، سود بیش از 8،5۰۰ دالر آمریکا 
از سه ماهه چهارم سال 2۰۰6 به 35 میلیارد دالر کاهش یافت و به 
65۰ میلیون دالر در سه ماهه مشابه سال 2۰۰7 کاهش یافت )89 
درصد کاهش(. درآمد بانک در سال 2۰۰7 3۱ درصد کاهش یافت 
و 46 درصد در سه ماهه اول سال 2۰۰8 کاهش یافت )شرکت بیمه 

.)2۰۰8 ،FDIC سپرده صندوق بیمه، 2۰۰7؛
به زودی توسط دو سازمان دولتی حمایت مالی توسط دولت، 
انجمن ملی وام مسکن فدرال )Fannie Mae( و شرکت وام مسکن 
فدرال )فردی مک( احساس می شود. هر دو این موسسات مجاز هستند 
وام و تضمین وام را به بانک ها، شرکت های وام مسکن و سایر وام 
دهندگان وام می دهند؛ تابع آنها این است که مطمئن شوید که این 
آینده  وام دهندگان پول کافی برای قرض دادن به خریداران خانه 
دارند. بین آنها، فانی م و فردی مک تقریبا نیمی از ۱2 تریلیون دالر 
از وام های بلند مدت وام را پشت سر گذاشت و هنگامی که بحران 
وام مسکن شد، قیمت سهام دو شرکت به طور پیوسته کاهش یافت. 
در سپتامبر 2۰۰8، دولت آمریکا تحت کنترل ترس های خود قرار 

گرفت که هر دو سازمان از سرمایه خارج می شدند.
فردی مک همچنین یک تابع دیگر داشت: افزایش عرضه پول 
وام و خرید خانه های جدید، فردی مک وام های  برای وام های 
خریداری شده توسط وام دهندگان را از طریق وام دهندگان به آنها 
تقسیم کرد و آنها را به عنوان اوراق بهادار تحت پوشش وام به سرمایه 
گذاران در بازار آزاد فروخت. بسیاری از شرکت های بزرگ سرمایه 
 subprime گذاری، خیلی چیزهای مشابه، خرید وام های شخصی
از وام دهندگان اصلی )مانند بانک های کوچک(، جمع آوری درآمد 
پیش بینی شده پرداخت شده توسط خریداران خانه اصلی خانه و فروش 

اوراق بهادار حمایت شده توسط درآمد کل شده است.
نمی  خانه  خریداران  و  بود  باال  آنها  های  نرخ  که  زمانی  اما 
توانستند این پرداخت ها را انجام دهند، این اوراق بهادار افت کرد. 
موسساتی که در آنها سرمایه گذاری کرده اند، از جمله بانک های 
 .)2۰۰7 ،Tully( سرمایه گذاری، زیان های زیادی را متحمل شدند
 Lehman ،در سپتامبر 2۰۰8، یکی از این بانکهای سرمایه گذاری
Brothers، برای حمایت از ورشکستگی داد. یکی دیگر، مریل 
بعد  فروخت.  میلیارد دالر   5۰ برای  را  موافقت کرد که خود  لینچ، 
پیکر  غول  بیمه  شرکت  یک   ،)AIG( المللی  بین  آمریکایی  گروه 
است که مؤسسات مالی را در برابر خطراتی که به اعتبار و سرمایه 
اند، به بیمه گذارده است. همانطور که  گذاری در آن گرفتار شده 
بیمه گذاران آن تحت تاثیر وام های غیرقابل قبول و سرمایه گذاری 
داشت  قرار  ورشکستگی  آستانه  در  نیز   AIG بودند،  ناموفق  های 
و زمانی که تالش های خصوصی برای وثیقه آن شکست خورد، 
دولت آمریکا با وام 85 میلیارد دالری دست به گریبان بود )راب، 
et .ال، 2۰۰8(. دولت ایاالت متحده همچنین موافقت کرد که اوراق 
بهادار با ریسک با ریسک ریسک باال را از طریق ارزیابی موسسات 
 Mortgage( میلیارد«  »صدها  بینی شده  پیش  با هزینه  مالی 

Bankers Association، 2۰۰8( خریداری کند.
ادامه دارد
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پس از 1۵ سال صورت می گیرد؛
بازگشت پیکان به لیگ بسکتبال

تیم بسکتبال باشگاه پیکان پس از ۱5 سال فعالیت خود را از سر گرفته و با 
هدایت عاشور محمد گل محمدی روز چهارشنبه در اولین مسابقه لیگ دسته اول 

برابر پاس ناجای کرمانشاه قرار می گیرد.
باشگاه پیکان، عاشور  از روابط عمومی  به نقل  به گزارش دنیای جوانان و 
محمد گل محمدی سرمربی تیم بسکتبال پیکان در آستانه شروع مسابقات لیگ 
دسته یک بسکتبال  باشگاههای کشور ابتدا در خصوص روند آماده سازی این تیم 
گفت:ما از 9نهم آبان کارمان را شروع کردیم و در دو سه هفته ابتدائی به شناسائی 
بازیکنان و جذب آنها پرداختیم. نسبت به تیم های دیگر که از مرداد تمرین را شروع 
کرده بودند کار ما دیرتر آغاز شد. با مساعدت و پیگیری های دکتر اکبر محمدی 
مدیرعامل باشگاه پیکان که یک چهره ورزشی و آشنا به رشته های مختلف است 
توانستیم در آن زمان مجوز حضور در مسابقات را کسب کنیم و تیم را ببندیم که 
جا دارد از ایشان و همگی همکارنشان که تمام تالش خود را کردند تشکر کنم. 
در نهایت روند آماده سازی خوبی را گذراندیم و با برنامه ریزی، تمرینات توپی و 
بدنسازی منظمی که داشتیم در آستانه آغاز مسابقات می توانم بگویم از آمادگی 

خوبی برای حضور در فصل جدید برخورداریم.
سرمربی پیکان درباره هدف گذاری تیم بسکتبال این باشگاه در لیگ پیش 
روی افزود:با توجه به اینکه دیرتر از بقیه تیم ها شروع کردیم با بودجه ای معقول 
و منطقی تیم را بستیم و تالش بر این بود که بهترین عملکرد را در جذب بازیکن 
داشته باشیم. شاید در نگاه اول چون سال اول حضورمان است سعی بر تثبیت تیم 
در لیگ بخشی از اهدافمان بود اما هر چه پیش رفت با کامل شدن تیم و ادامه 
روند خوب تمرین اکنون می توان نیم نگاهی هم به صعود به لیگ برتر داشت و 
البته این به شرایط تیم های دیگر نیز بستگی دارد زیرا برخی از تیم های دسته 
یک بازیکن خارجی جذب می کنند که خیلی در روند نتیجه گیری تاثیرگذار است. 
بازیکنان ما جوان و با انگیزه هستند و مهم حمایت باشگاه برای داشتن نماینده در 
لیگ بسکتبال بود که با اراده ای که وجود داشت تحقق یافت. تمام تالش خود را 
خواهیم کرد که با ارائه بهترین عملکرد نماینده خوب و شایسته ای برای پیکان و 

همچنین شرکت بزرگ ایران خودرو باشیم.
وی در خصوص شکل مسابقات لیگ دسته اول بسکتبال اظهار داشت:مسابقات 
لیگ دسته یک با حضور بیش از 6۰ تیم در دو گروه شمال و جنوب و یا به اصطالح 
بسکتبال کنفرانس شمال و جنوب برگزار میشود. ما در کنفرانس شمال متشکل 
از 8گروه که از این 8 گروه 7 تا 4 تیمی و ۱ گروه 5 تیمی است قرار داریم که در 
مجموع 33 تیم حضور دارند. در دور اول به صورت رفت و برگشت در گروه خودمان 
بازی میکنیم تا 2 تیم برتر هر گروه به مرحله پلی آف را یابند. از ۱6 تیم مرحله پلی 
اف با بازی های ضربدری 4 تیم برتر کنفرانس شمال انتخاب و با تیم های منتخب 
کنفرانس جنوب بازی می کنند تا در نهایت 2 تیم به لیگ برتر راه پیدا میکنند. راه 

بسیار سختی پیش رو داریم و امیدواریم از آن سربلند خارج شویم.
تشکر  پیکان  بزرگ  باشگاه  داشت:از  اظهار  پایان  در  محمدی  گل  عاشور 
میکنم که بعد از غیبت ۱5 ساله در لیگ بسکتبال با اعتماد به کادر ما دوباره به این 
رشته بازگشت و به نوعی رسالت خود را در بها دادن به جوانان عالقمند و مستعد 
ورزش پرطرفدار بسکتبال انجام داد.به نظرم این اتفاق بسیار خوب و بزرگی است 

که با موفقیت این تیم و رسیدن به نتیجه مطلوب می تواند مفید و ارزشمند باشد.

ابراز رضایت فدراسیون از عملکرد تیم ملی هندبال زنان

نایب رئیس زنان فدراسیون هندبال گفت: در مسابقات هندبال قهرمانی زنان 
جهان اسپانیا هر چند از نظر کمی نتیجه نگرفتیم اما از عملکرد تیم راضی هستیم.

افسانه دهقانی، در خصوص عملکرد تیم ملی هندبال ایران در رقابت های 
قهرمانی جهان اظهار کرد: باید ببینیم کجا هستیم، به کجا می خواهیم برسیم و علت 
حضور ما در این مسابقات چه بوده است. هندبال دختران ما توانسته از سال 2۰۰8 
یعنی در کمتر از ۱3 سال در رده چهارم آسیا قرار بگیرد و جواز حضور در جهانی را 
بدست آورد. این شروع فصلی نو برای هندبال ایران است. هندبال ما در این راه در 

ابتدای منحنی قرار دارد و نسبت به 32 تیم حاضر هنوز در ابتدای راه قرار است.
نایب رییس زنان فدراسیون هندبال افزود: با حضور تیم ملی ایران در این 
مسابقات سطح خود را برآورد و نقاط ضعف و قدرت خود را پیدا کردیم و باید اکنون 
با برنامه ریزی نقاط ضعف خود را برطرف و تقویت کنیم و نقاط مثبت را حفظ کنیم. 
از نظر ما برای اولین بار از ایران یک رشته تیمی زنان به مسابقات جهانی راه پیدا 
کرده است که اتفاق خوبی است. ما توانستیم فرهنگ اسالمی را در این مسابقات 
اشاعه دهیم که یک اتفاق خوب نه تنها برای ورزش بلکه برای جامعه ایران است.

واقعا  فنی  نظر  از  گفت:  ایران  بازیکنان  فنی  عملکرد  در خصوص  دهقانی 
بازیکنان ما از همه لحاظ فیزیکی و استقامت، با بازیکنان سایر تیم ها متفاوت بودند. 
همچنین سایر تیم ها برخالف ایران سابقه حضور در چندین دوره  از این مسابقات 
را داشتند. اگر این تفاوت ها را ببینیم متوجه می شویم که بازیکنان ما واقعا غیرت 
گذاشتند. حتی مربیان ما نیز این تجربه را نداشتند. با این وجود هم کادر فنی و هم 
بازیکنان به نقطه عطفی رسیده بودند که با همه تفاوت ها تالش زیادی کنند و به 
نتیجه خوبی برسند. البته ما قبل از اعزام تیم به این مسابقات نیز می دانستیم کار 
بسیار سختی در پیش داریم. رقبای با تجربه و قدری در گروه ما بودند و هدف ما 

نمایش بهترین خودمان بود.
دهقانی گفت: در شرایطی به مسابقات جهانی رفتیم که از میان 32 تیم حاضر 
تنها ما لگوی اسپانسر را روی پیراهن بازیکنانمان نداشتیم. فدراسیون هندبال تیم 
از مسابقات قهرمانی  بعد  با تمام کمبود بودجه و هزینه ها بالفاصله  را  ملی زنان 
آسیا به اسپانیا اعزام کرد. در این شرایط هم در سطح مدیریتی از سوی مسئوالن 
تیم عملکرد  در بخش  و هم  است  انرژی صرف شده  و  وقت  فدراسیون تالش، 

خوبی را شاهد بودیم.
نایب رئیس هندبال زنان در ادامه گفت: ما عملکرد تیم را بسیار مثبت می 
بینیم. هر چند که بازیکنان در این مسابقات از لحاظ کمی نتیجه ای نگرفتند اما قرار 
هم نبود که تیم ما به سکو برسد. از لحاظ کیفی شاهد هستیم که چه اتفاقات مثبتی 

برای هندبال رخ داده است. ما نقاط مثبت را مد نظر قرار می دهیم.
وی گفت: اکنون هم در قبال این اتفاقات خوب وظایف و تعهداتی داریم و 
باید به چشم انداز چهار سال آینده  بپردازیم. باید در دل چشم انداز آتی اهداف کوتاه 
مدت را تعریف کنیم. اگر بتوانیم امتیاز حضور در بازی های آسیایی را هم بدست 
آوریم برای آن بازی ها برنامه ریزی کنیم. همچنین برای دوره بعدی قهرمانی آسیا 
برنامه ریزی کنیم تا بتوانیم به سکو برسیم و شرایط اخذ مجدد قهرمانی جهان را 

بدست آوریم. باید فاصله خود را با کشورهای دیگر کم کنیم.
نیازمند  و  آمد  نخواهد  بدست  یک شب  در  اتفاقات  این  قطعا  گفت:  وی 
برنامه ریزی است باید گام به گام جلو برویم. اینها مستلزم این است که تمام 
به  دادند  نشان  ما  دختران  کنند.  حمایت  ها  ارگان  و  دستی  باال  های  سازمان 
غیرت  جهان  تیم  بزرگترین  مقابل  ما  بان  دروازه  هستند.  مستعد  فردی  لحاظ 
زمین  بازیکن  برترین  عنوان  به  قاسمی  الناز  یا  داد  نشان  را  خود  توانمندی  و 
به کل  متعلق  بلکه  نیست  فدراسیون  به یک  متعلق  تیم دیگر  این  انتخاب شد 

ایران است و باید همه حمایت کنند.

لیونل مسی در صدد شکستن طلسم ۴ ساله!
لیونل مسی به دنبال شکستن طلسمی عجیب بعد از حدود چهار سال مقابل 

رئال مادرید است.
لیونل مسی در طول دوران درخشان حضور در بارسلونا در مجموع 45 بار 
مقابل رئال مادرید قرار گرفته و در به ثمر رسیدن 4۰ گل مقابل این تیم نقش 
آفرینی کرد. ستاره آرژانتینی و 34 ساله با زدن 26 گل بهترین گلزن تاریخ ال 
کالسیکو بوده و خاطرات تلخ فراوانی را در نزدیک به دو دهه برای رئال مادرید 

رقم زده است.
غیرمنتظره  و  یکباره  توقف  لیونل مسی،  کارنامه  در  نکته عجیب  اما یک 
درخشش او در مقابل رئال مادرید و به پایان رسیدن روند گلزنی های متوالی این 
بازیکن بود. در واقع درتابستان سال 2۰۱8 بود که کریستیانو رونالدو بعد از 9 سال 
تصمیم به ترک پایتخت اسپانیا و انتقال به یوونتوس گرفت و دقیقا از همان مقطع 

چشمه گلزنی های لیونل مسی در مقابل رئال مادرید نیز خشک شد.
ستاره آرژانتینی در طول سه فصل بعدی هشت بار در مقابل تیم پایتخت 
نشین به میدان رفته و حتی یک بار هم موفق به گلزنی نشد. در واقع آخرین بار 
و در جریان تساوی 2-2 رئال مادرید در مقابل بارسلونا در تاریخ شش می سال 
2۰۱8 بود که لیونل مسی دروازه  حریف دیرینه را باز کرد و اتفاقا در آن دیدار 
کریستیانو رونالدو نیز موفق به گلزنی شد، اما آن دیدار آخرین باری بود که شاهد 

جشن شادی بهترین گلزن تاریخ بارسا در مقابل رئال مادرید بودیم.
حاال و بعد از حدود چهار سال احتماال یک بار دیگر شاهد تقابل لیونل مسی 
با یکی از محبوب ترین تیم های دوران ورزشی این بازیکن، اما این بار با لباس 
پاری سن ژرمن خواهیم بود. لیونل مسی به دنبال باطل کردن این طلسم عجیب 
برابر رئال مادرید و باز کردن دروازه این تیم در ترکیب تیم جدیدش خواهد بود.

خداحافظی اجباری بارسلونا با ستاره اتریشی
لیونل مسی  به  که  دمیر  یوسف 
اتریشی معروف است، حداقل تا فوریه از 
فهرست بلوگرانا کنار گذاشته خواهد شد 
و این امکان وجود دارد که به باشگاهی 

دیگر منتقل شود.
یوسف  بارسلونا  امسال  تابستان 
دمیر ستاره جوان اتریشی ترک تبار را 

از راپید وین به خدمت گرفت.
دمیر فصل قبل در باشگاه اتریشی 
هم  ملی  تیم  به  و  کرد  کار  درخشان 
دعوت شد. از او به عنوان مسی اتریشی 
نام برده می شود ولی نوع قرارداد او با 

بارسا به گونه ای بود که او را در زمره بازیکنان تیم دوم جای می داد. در نهایت 
به دلیل عدم انتقال کویادو بازیکن تیم دوم بارسا به تیمی دیگر، باشگاه مجبور 

شد نام دمیر را وارد فهرست تیم اول کند.
دمیر در پیش فصل عملکرد راضی کننده ای داشت و مورد توجه رونالد 
کومان قرار گرفت تا جایی که در هفته های ابتدایی، شانس حضور در ترکیب 
بارسا را هم پیدا کرد. در قرارداد دمیر بندی وجود دارد که بر اساس آن، اگر او 
به مرز ۱۰ بازی برای تیم اول بارسا برسد، باشگاه کاتاالن باید ۱۰ میلیون یورو 

به راپید پرداخت کند.
دمیر در بازی برگشت بارسا و بنفیکا در نوکمپ از سوی ژاوی به میدان 
فرستاده شد تا نهمین حضور در ترکیب بارسا را تجربه کند. او اگر یک بازی دیگر 
انجام دهد، بارسا موظف به پرداخت ۱۰ میلیون یورو به راپید خواهد بود که در 
شرایط اقتصادی بد فعلی و با توجه به اینکه بارسا قصد دارد در زمستان بازیکن 

جدید جذب کند، غیرممکن به نظر می رسد.
طبق ادعای آاس، دمیر حداقل تا فوریه از فهرست تیم اول کنار گذاشته 
تواند  بارسا می  انجام دهد،  را  بازی دهم  اگر  فوریه  از  خواهد شد چرا که پس 
پرداخت ۱۰ میلیون یورو را تا تابستان به تعویق بیندازد. البته همه چیز به تصمیم 
ژاوی در آن مقطع بستگی خواهد داشت و اگر از دمیر رضایت نداشته باشد، او 
تا پایان فصل برای بارسا بازی نخواهد کرد. گزینه دیگر، انتقال دمیر در همین 

زمستان به باشگاهی دیگر است.

بازوبند کاپیتانی از اوبامیانگ گرفته شد
سران تیم آرسنال بازوبند کاپیتانی 

را از اوبامیانگ گرفتند.
امریک  پیر  تایمز،  گزارش  به 
رسنال  آ پیتان  کا دیگر  میانگ  با و ا
»توپچی ها«  که  همان طور  نیست. 
از  پس  مهاجم  این  کردند،  اعالم 
از  را  خود  سمت  انضباطی،  تخلف 
دست می دهد. ستاره پیشین دورتموند 
هم چنین برای بازی آینده مقابل وستهم 

یونایتد محروم خواهد بود.
گابنی  بازیکن  این،  بر  عالوه 
را  تیم  این  با  تمرین کردن  فعال حق 

ندارد. باشگاه لندنی در توضیح این اقدام گفت: ما از همه بازیکنان و به خصوص 
توافق  آن  سر  بر  که  را  استانداردهایی  و  قوانین  که  داریم  انتظار  خود  کاپیتان 

کرده ایم، رعایت کنند.
مقابل  برتر  لیگ  در  آرسنال  بازی  از  قبل  کمی  اوبامیانگ  امریک  پیر 
ساوتهمپتون از ترکیب توپچی ها اخراج شد. مایکل آرتتا دلیل این اقدام را »نقض 
اصول انضباطی« عنوان کرد. آرتتا نگفت که مهاجم پیشین دورتموند، متهم به 
کدام رفتار نادرست است و گفت:  فکر می کنم تاکنون در مورد چیزهای مهم در 
تیم که به عنوان یک باشگاه تعیین کرده ایم بسیار ثابت بوده ایم و به همین دلیل 

است که او امروز اینجا نیست.
اوبامیانگ در نوامبر 2۰۱9 بازوبند را  به دست گرفت. اوبامیانگ در دوران 
کاپیتانی خود، »توپچی ها« را به عنوان قهرمانی جام حذفی در سال 2۰2۰ هدایت 
کرد، اما اخیراً مهاجم پیشین دورتموند در بهترین فرم خود نبوده است. او در ۱4 

بازی این فصل لیگ برتر تنها 4 گل به ثمر رساند.

واکنش کروس به قرعه رئال؛
 از این بدتر نمی شد!

است  معتقد  رئال  آلمانی  ستاره 
برخورد به پی اس جی در یک هشتم 
قرعه  بدترین  قهرمانان  لیگ  نهایی 

ممکن بود.
اولین  برای  گذشته  دوشنبه  روز 
بار در تاریخ قرعه کشی لیگ قهرمانان، 
شاهد این بودیم که مراسم لغو شد و 
دوباره قرعه کشی از ابتدا صورت گرفت. 
به دلیل اشتباه صورت گرفته در هنگام 
قرعه کشی و اعتراض باشگاه ها، یوفا 
نخست  قرعه کشی  تا  گرفت  تصمیم 
را ابطال کرده و سه ساعت بعد دوباره 

قرعه کشی را از ابتدا انجام دهد.
رئال در ابتدا به بنفیکا برخورد کرده بود ولی در قرعه کشی دوم مشخص 

شد که باید به مصاف پی اس جی برود.
تونی کروس ستاره آلمانی رئال پیش از قرعه کشی دوم در حساب توئیتر 

خود نوشت:» پیش بینی شما از قرعه کشی مجدد چه است؟«
او پس از مشخص شدن قرعه رئال با انتشار ویدیویی در وبسایت آکادمی 
بار  این  که  امیدوارم  گفت:»  و  پرداخت  آن  تحلیل  و  تجزیه  به  خود  فوتبال 
سورپرایزی)در مورد قرعه کشی( در کار نباشد و به موقع برای نظر دادن درباره 
قرعه  کشی آمده باشم. معتقدم این سخت ترین قرعه ممکن بود و پی اس جی 
حریف بسیار دشواری است. از آن دست بازی هایی که هر بازیکنی منتظر حضور 
در آن است و باید بهترین فوتبال مان را بازی کنیم. ببینیم چه خواهد شد ولی در 
نهایت ما رئالیم و عادت به حضور در چنین دیداری هایی داریم. به خودمان ایمان 

داریم و می توانیم به یک چهارم نهایی صعود کنیم.«
این  باید  و  باقیمانده  زیادی  زمان  رفت  بازی  تا  فعال  داد:»  ادامه  کروس 
موضوع را فراموش کنیم. در اللیگا روند خوبی را طی می کنیم و تمرکز باید روی 
بازی بعدی باشد. با کسب سه امتیازها به هدف مان یعنی قهرمانی نزدیک تر 

می شویم. فعال اللیگا مهم است و سپس به لیگ قهرمانان فکر خواهیم کرد.«

لیس  سپو پر بی  مر سر
در  وری ها  ا د وضعیت  ز  ا

بازی های تیمش انتقاد کرد.
بی  مر سر گل محمدی،  یحیی 
از  پیش  خبری  نشست  در  پرسپولیس 
به  توجه  با  اظهار کرد:  پیکان  با  دیدار 
بازی  داریم،  جدول  در  که  شرایطی 
و  جوان  تیم  پیکان  است.  حساس 
باانگیزه ای است و شرایط تاتیکی خاصی 
دارد. این 3 امتیاز برای ما مهم است و 
باید جسورانه و باجنگندگی زیاد، این 3 
شرایط  امیدوارم  کنیم.  را کسب  امتیاز 
طوری باشد که بتوانیم کار خود را انجام 
دهیم اما به نظرم زمین شرایط مناسب را 
ندارد و فوتبال بازی کردن سخت است. 
باید قدر موقعیت هایمان را بدانیم تا مثل 
بازی قبل 2 امتیاز مهم از دست ندهیم. 
البته اشتباهات داوری هم دخیل بود و 
این موضوع در حال سریالی شدن است 

و طاقت ما هم حدی دارد.
نم  نمی دا من  د:  دا مه  دا ا وی 
سالم  را  هوادار  تیم  گل  چرا  سخندان 
دانست زیرا هم بازیکن حریف گفت و 
هم دوربین ها به آن اشاره کردند. این 
شده  زیاد  پرسپولیس  برای  اشتباهات 
این  جا  باید یک  دارد.  نگرانی  و جای 
اشتباه ات تمام شود تا هیچ تیمی دغدغه 

داوری نداشته باشد.
مجتبی  با  تقابل  خصوص  در  او 
حسینی گفت: او یکی از مربیان خوب 
و  است  ایران  فوتبال  زحمتکش  و 
و  می گذارد  وقت  چقدر  که  می دانیم 
می کند.  بازی  فوتبال  تاکتیکی  تیمش 

امیدوارم  او تیم خوبی را جمع کرده و 
بازی فردا خوب از آب در بیاید زیرا دو 

تیم دنبال فوتبال بازی کردن هستند.
خصوص  در  پرسپولیس  سرمربی 
گفت:  تیمش  عی  فا د خط  ضعف 
و  کارشناسان  که  صحبت هایی  تمام 
زیرا  است  درست  کردند  پیشکسوتان 
تیمی که می خواهد قهرمان شود، نباید 
گل زیاد دریافت کند. بیشتر گل هایی که 
خوردیم یا به خاطر نداشتن تمرکز بوده و 
یا به دلیل مشکالت داوری. به هر حال 
تغییرات زیادی در خط دفاع داشتیم و 
نیاز  زمان  و  می کشد  طول  هماهنگی 
داریم. باید مسئولیت پذیری دفاعی خود 
را زیاد کنیم زیرا بخشی از این مسائل 

به خود ما برمی گردد.
گل محمدی درباره این که موتور 
پرسپولیس در نیمه دوم روشن می شود، 
اظهار کرد: باید در نیمه اول با تمرکز 
بیشتری به میدان رویم و سعی کنیم گل 
بزنیم و گل نخوریم. باید تمرکز خود را 

کنیم.  کار  ساعت  مثل  و  کنیم  بیشتر 
در چنین مجموعه ای اگر یکی دو نفر، 
نباشد، مجموعه ضربه  کارشان درست 
خواهد خورد. در هفته گذشته تذکراتی 
داده شد و امیدوارم با تمرکز و تمرین 

بیشتر، این مسائل حل شود.
او در خصوص پست علی کریمی 
در اینستاگرام گفت: شاید در خصوص 
مسائل مدیریتی نباید در نشست خبری 
قبل از بازی صحبت کرد. به هر حال 
هم  اراده ای  و  دارد  وجود  مشکالتی 
برای حل آن هست. باید این مسائل را 
به کسانی که وظیفه شان است، بسپاریم.

وی در خصوص رادوشویچ گفت: 
خاطر  به  و  است  مشخص  رادو  بحث 
شد.  جدا  ما  تیم  از  مالی  مشکالت 
می شد این اتفاق نیافتد، فقط بحث این 
دروازه بان نبود و از پارسال 8 بازیکن ما 
به خاطر مسائل مالی جدا شدند. تیمی 
دوره   5 و  بوده  آسیا  قهرمان  نایب  که 
را  مشکالت  این  نباید  شده،  قهرمان 

داشته باشد و باید قوی تر شود. در فوتبال 
ایران همیشه این مسائل وجود داشته و 
ممکن است در آینده هم اتفاق بیافتد.

پیکان  باخت  درباره  گل محمدی 
به استقالل گفت: پیکان بد بازی نکرد 
و دو گل روی ضربه ایستگاهی خورد. 
آن ها می خواهند جبران کنند و این کار 

ما را سخت تر می کند.
وی در خصوص انتخاب مهدوی به 
عنوان داور مسابقه گفت: چیزی که ما از 
داوران می خواهیم، این است که عدالت 
و تمرکز در تصمیم گیری هایشان باشد و 
امیدوارم قضاوت عادالنه ای داشته باشند 

تا دو تیم رضایت داشته باشند.
سرمربی پرسپولیس درباره غیبت 
تاثیرگذاری  بازیکن  او  گفت:  ترابی 
می زند  ضربه  ما  به  نبودش  و  است 
با  که  داریم  جایگزینی  بازیکنان  اما 
تازه  پهلوان  کنیم.  جایگزین  می توانیم 
بازی  به  و  کرده  شروع  را  تمرینات 
نمی رسد. تا کارت بازیکنانی که جذب 
اما  نمی توانم صحبت کنم  نرسد  شده، 
گفته شده تا جمعه پنجره نقل وانتقاالت 
باز می شود. شرایط باشگاه حساس است 

و این می تواند کمکی برای ما باشد.
وی در پایان گفت: هواداران به این 
این تیم را  تیم عالقه مندند و عاشقانه 
دوست دارند. آن ها نگرانی خاص خود را 
دارند و این اتفاقات مختص پرسپولیس 
برآورده  آن ها  خواسته  امیدوارم  است. 
شود زیرا خواسته زیادی ندارد. هواداران 
ما این خواسته را دارند که عدالت برای 

همه تیم ها رعایت شوند.

بازی با پیکان حساس است؛

گل محمدی: اشتباهات داوری برای پرسپولیس زیاد شده است!

پرسپولیس  فوتبال  تیم  اسطوره 
وزیر  از  اینستاگرام  در  پستی  انتشار  با 
برای  تا  خواست  جوانان  و  ورزش 
اقتصادی  و  دلسوز  مدیری  تیم  این 

انتخاب شود.
پستی  انتشار  با  کریمی«  »علی 
به  اینستاگرام خود، خطاب  در صفحه 
و  ورزش  وزیر  »سید حمید سجادی« 

جوانان نوشت: 
وزیر  که  داشتیم  انتظار  همیشه 
ورزش و جوانان از جنس و بدنه ورزش 
باشد و مشکالت ورزشکاران را لمس 
به  سجادی  آقای  وقتی  باشد.  کرده 
انتخاب  جوانان  و  ورزش  وزیر  عنوان 
شدند امیدوار شدیم که اتفاقاتی که در 
می داد،  رخ  قبلی  وزاری  برخی  دوران 
و  اصولی تر  تصمیمات  و  نشود  تکرار 

ورزشی  در همه رشته ها گرفته شود.
از  برخی  شاید  گذشته  دوران  در 
وزرا ورزشی نبودند و تصمیمات شان به 

دلیل ورزشی  نبودن شان توجیه داشت 
آسیا  قهرمان  آقای سجادی که  از  اما 
بوده توقعات و انتظارات باال بوده و این 

انتظارات به حق است.
گذشته  به فصل  نسبت  استقالل 
مشکالت مدیریتی ندارد که این اتفاق 
رفع  انتظار می رودبرای  و  است  خوبی 

همین  ای،  شبهه  و  شک  گونه  هر 
شرایط برای پرسپولیس نیز رقم بخورد 
و مشکل مدیریتی این باشگاه نیز حل 
شده و فردی انتخاب شود که بتواند با 
از  باری  فوتبالی  و  اصولی  تصمیمات 

روی دوش پرسپولیس بردارد.
انتظار می رود که  از وزیر ورزش 

هم  که  کند  انتخاب  مدیره ای  هیات 
اقتصادی  هم  و  دلسوز  پرسپولیسی 
در  موارد  برخی  در  متاسفانه  باشند. 
گذشته هیات مدیره ای انتخاب می شد 
همین  و  نمی کرد  کمک  خیلی  که 
موضوع مشکالت بزرگی را برای تیم 
فرد  یک  که  حاال  می آورد.  وجود  به 
ورزشی به عنوان وزیر ورزش و جوانان 
انتخاب شده، این انتظار می رود که با 
شرایط  پرسپولیس  درست،  انتخابی 

خوبی داشته باشد.
حق هواداران میلیونی پرسپولیس 
مشکالت  با  روز  هر  که  نیست  این 
همین  به  و  باشند  مواجه  عدیده ای 
سامان  و  سر  برای  آن ها  انتظار  دلیل 
بجا  و  به حق  تیم شان  شرایط  گرفتن 
مناسب  مدیره  هیات  انتخاب  است. 
کاربلد  مدیرعامل  آن یک  دنبال  به  و 
به  را  پرسپولیس  مشکالت  می تواند، 

حداقل برساند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

درخواست »کریمی« از وزیر ورزش؛ 

پرسپولیس مدیر دلسوز و اقتصادی می خواهد

استقالل با کسب پیروزی یک بر 
صفر مقابل سپاهان، به صدر جدول رده 

بندی صعود کرد.
ترین  حساس  در  استقالل  تیم 
بازی هفته دهم، میزبان سپاهان بود. دو 
مدعی قهرمانی لیگ بیست و یکم در 
شرایطی به مصاف هم رفتند که هر دو 
هفته گذشته پیروز شده بودند. شاگردان 
فرهاد مجیدی که فصل را مقتدرانه، با 
سه برد شروع کرده بودند، در پنج بازی 
متوالی به نتیجه مساوی رسیدند تا کمی 
نهم  هفته  در  آنها  شوند؛  دور  صدر  از 
قطع  را  هایشان  تساوی  نوار  سرانجام 
کرده و با پیروزی روحیه بخش سه بر 
صفر خود را به بازی با سپاهان رساندند.

از  بعد  زردپوشان فوتبال اصفهان 
هفته  گهر،  گل  مقابل   2-4 شکست 
گذشته بازی زیبایی مقابل صنعت نفت 
انجام دادند و در روزی که می توانستند 
چندین بار دروازه این تیم را باز کنند، با 
پیروزی یک بر صفر زمین بازی را ترک 
کردند. هر تیمی که در بازی پیروز می 
شد، به صدر جدول صعود می کرد و این 
به حساسیت کار افزوده بود؛ حساسیتی 
که البته، جریان بازی در شروع کار را 
تحت تاثیر قرار داد و شروع محتاطانه 
و  افت  کم  نخست  دقیقه   ۱5 تیم،  دو 
خیزی به همراه داشت. استقالل در ادامه 
نمایش بهتری ارائه کرد و توانست در 
دقیقه 36 با گل سلمانی از حریف پیش 
بیافتد. نیمه اول بازی دو تیم با همین 

یک گل به پایان رسید تا آبی ها برنده 
راهی رختکن شوند.

استقالل نیمه اول را با یک حمله 
در  سپاهان  ولی  کرد  شروع  خطرناک 
ادامه کار را در دست گرفت و در همان 
۱5 دقیقه نخست چند بار تا آستانه به 
تساوی کشاندن بازی هم پیش رفت. با 
تغییرات مجیدی، استقالل بازی را کمی 
به تعادل کشاند ولی هر چه به دقایق 
سپاهان  شدیم،  می  تر  نزدیک  پایانی 
بیشتر به دروازه حریف نزدیک تر می 
نتیجه  اما  ها  استقاللی  مقاومت  شد. 
بخش بود و شاگردان مجیدی با بسته 

نگه داشتن دروازه خود به یک پیروزی 
امتیازی   2۰ تا  یافتند  دست  ارزشمند 
شده و موقتا به صدر جدول صعود کنند.
)جعفر   ۰ سپاهان   -  ۱ استقالل 
راست  سمت  از  ارسال   :)36 سلمانی 
داخل  در  ژستد  رودی  را  پور  مهدی 
محوطه جریمه با ضربه سر برای جعفر 
سلمانی کاشت و این بازیکن بعد از یک 
دروازه  پا  روی  شوت  با  خوب،  کنترل 

سپاهان را باز کرد.
مهاجمان خطرناک  که  روزی  در 
دروازه  کردن  باز  در  توفیقی  تیم  دو 
حریف نداشتند، جعفر سلمانی تک گل 

رساند  ثمر  به  را  استقالل  امتیازی  سه 
تا ستاره زمین لقب بگیرد. او در طول 
همان  در  و  شد  ظاهر  پرتالش  بازی 
ابتدای نیمه دوم هم می توانست خود 
اما کریستوفر  کند  گله  دو  را  تیمش  و 
کنت که بعد از او بهترین بازیکن زمین 
بود، با واکنشی خوب دروازه سپاهان را 

نجات داد.
شکست در برابر استقالل، سومین 
 ۱۰ طول  در  نویدکیا  شاگردان  باخت 
اتفاقی  بود؛  برتر  لیگ  نخست  هفته 
اصلی  مدعیان  از  یکی  برای  قطعا  که 

قهرمانی لیگ برتر اصال خوب نیست.

استقالل یک - سپاهان صفر؛

شاگردان مجیدی، برنده بازی بزرگ هفته
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اسامی هیات داوران و نامزدهای دریافت جایزه بخش پادکست 
جشنواره بین المللی قصه گویی اعالم شد.

به گزارش دنیای جوانان به نقل از اداره کل روابط عمومی و 
امور بین الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نامزدهای 
دریافت جایزه بخش پادکست بیست  و سومین جشنواره بین المللی 
قصه گویی کانون در دو بخش مستند یا پژوهشی و قصه گویی معرفی 
شدند. بخش پادکست  قصه گویی در دو گروه سنی بزرگسال و کودک 

و نوجوان طبقه بندی شده اند.
آن«  انواع  و  »قصه  پادکست  برای  شمامی  حجت   فاطمه 
»قصه های  پادکست  برای  رستم پور  محمدرضا  گیالن،  استان  از 
ما  »قصه  پادکست  برای  صادقی  علی  ایالم،  استان  از  ایرانی« 
پادکست  برای  عبدالهیان  سمانه  فارس،  استان  از  زندگی«  قصه 
»سوژه های مشترک قصه های فولکلور« از استان خراسان رضوی، 
البرز،  استان  از  ماندگار«  »نجوای  پادکست  برای  فالح نژاد  مریم 
تخصصی  »پادکست  پادکست  برای  فالورجانی  قاسمی   اعظم 
پادکست  برای  گلچین  فاطمه  اصفهان،  استان  از  قصه گویی« 
پادکست  برای  نوشادقباد  مریم  و  تهران  استان  از  »قصه گونه« 
»کاربرد لهجه در قصه گویی« از استان همدان نامزدهای دریافت 

جایزه بخش »پادکست پژوهشی« هستند.
فاطمه آذری برای پادکست »کرم سه نقطه« از استان چهارمحال 
و بختیاری، کاظم افضلی برای پادکست »روباه مکار« از استان خراسان 
جنوبی، مصطفی حدادی برای پادکست »روباه خیاط« از استان یزد، 
کامران خدابنده برای پادکست »دو دوست« از استان قزوین، فائزه 
خسروی برای پادکست »مرد جوان و خیاط حیله گر« از استان کرمان، 
پریسا صدایی آذر برای پادکست »با خدا باش و پادشاهی کن« از استان 
اردبیل، حمیده مختاری برای پادکست »خروس نگو یک ساعت« از 
استان فارس و نیلوفر همرنگ برای پادکست »عمو نوروز و خاله نوبهار« 
از استان اردبیل نامزدهای دریافت جایزه بخش »پادکست قصه گویی« 

)بخش بزرگسال( هستند.
همچنین عسل غیاثی برای پادکست »ای کاش بینی من هم 
پادکست  برای  کریمی  سپهر  رضوی،  خراسان  استان  از  بود«  سبز 
»گوسفندی که عصبانی بود... خیلی عصبانی« از استان زنجان، کلثوم 
ملکشاهی فرد برای پادکست »سه تخم هندوانه« از استان ایالم و 
نازنین  زهرا مهدی زاده برای پادکست »آرزوی دنیا« از استان تهران 
نامزدهای دریافت جایزه بخش »پادکست قصه گویی« )بخش کودک 

و نوجوان( هستند.

نامزدهای دریافت جایزه بخش پادکست جشنواره قصه گویی معرفی شدند

مدیر کل دفتر پژوهش 
و آموزش نهاد کتابخانه های 
نه های  کتابخا گفت:  کشور  عمومی 
یک  ن  ا هشگر و پژ ی  ا بر می  عمو
که  درحالی  است؛  ناشناخته  موضوع 
ظرفیت های  مختلف؛  بخش های  در 
دارند  پژوهشگران  کار  برای  زیادی 
موضوع  به  پژوهشگران  است  بهتر  و 

کتابخانه ها جدی تر ورود کنند.
دفتر  کل  مدیر  محمدیان،  سجاد 
کتابخانه های  نهاد  آموزش  و  پژوهش 
عمومی کشور در گفت و گو با خبرنگار 
عنوان  ایران)ایبنا(؛  کتاب  خبرگزاری 
کرد: کتابخانه های عمومی ظرفیت های 
دارد.  پژوهشگران  کار  برای  زیادی 
موضوع  به  است  بهتر  گروه  ین  ا
یک  عنوان  به  عمومی  کتابخانه های 
رویکرد پژوهشی و واقعی بیشتر توجه 
کتابخانه های  موضوع  بدانند؛  و  کنند 
عمومی به عنوان یک مساله پژوهشی، 

برای آنان هم جذاب خواهد بود.
 دیر کل دفتر پژوهش و آموزش 
با  کشور  عمومی  کتابخانه های  نهاد 
پژوهشگران  با  اکنون  این که  بیان 
داریم،  همکاری  مختلف  حوزه های 
کتابخانه های  مسائل  داشت:  اظهار 
نیازسنجی  عمومی در بخش کاربران، 
انسانی،  مدیریت  و  منابع  تامین  برای 
آن ها،  آموزش  و  کتابداران  مسائل 
نرم افزاری،  بخش  همچنین  تجهیزات 
می توانند  جغرافیایی  موقعیت  و  فضا 
برای  بی  جذا پژوهشی  موضوعات 

باشد. پژوهشگران 
پژوهش  دفتر  کرد:  عنوان  وی   
ی  نه ها بخا کتا د  نها ش  ز مو آ و 
مسائل  می کند  تالش  کشور  عمومی 
رویکرد  با  را  عمومی  کتابخانه های 
علمی و به صورت مساله محور بررسی 
حوزه  پرسش های  بدانیم  باید  کند. 

کتابخانه ای نگاه علمی را می طلبند.
که  این  بر  تاکید  با  محمدیان 
فعالیت ها و رویکردهای دفتر پژوهش 
عمومی  کتابخانه های  نهاد  آموزش  و 
بینش  آموزش،  بعد  سه  در  کشور 
دفتر  گفت:  است،  استوار  مهارت  و 
د  نها ئل  مسا موزش،  آ و  پژوهش 
ضرورت ها  اساس  بر  را  کتابخانه  ها 
قرار  بررسی  مورد  نهاد  این  اهداف  و 
به  رسیدن  برای  مانعی  اگر  و  می دهد 
طرح  به صورت  مانع  این  باشد،  آن ها 
بررسی  مورد  پژوهش  دفتر  در  مساله 

قرار می گیرد.
پژوهشی  فعالیت های  درباره  وی 
حوزه  در  دفتر  ین  ا طریق  ز  ا که 
می شود،  دنبال  عمومی  کتابخانه  های 

دفتر  این  که  کارهایی  از  یکی  گفت: 
انجام می دهد، برگزاری فراخوان برای 
است.  برتر  پژوهشی  طرح های  جذب 
یک بار  سال  دو  هر  مثال؛  عنوان  به 
کارگیری  به  و  جذب  برای  فراخوانی 
نهاد  طریق  ز  ا پژوهشی  طرح های 

کتابخانه ها ارائه می  شود.
فراخوان  برای  افزود:  محمدیان   
جذب این طرح های پژوهشی بر اساس 
و  می شود  مطرح  کتابخانه ای  مسائل 
استادان  و  پژوهشگران  اساس  این  بر 
دانشگاه پروپوزال هایی را ارائه می کنند. 
پس از داوری و در صورت تایید نهایی، 
با صاحب طرح برتر قرداد بسته می شود 

و طرح جنبه اجرایی پیدا می کند.
 مدیر کل دفتر پژوهش و آموزش 
کشور  عمومی  نه های  بخا کتا د  نها
گذشته  سال  ازاواخر  این که   بیان  با 
 ۱2 با  پژوهشی  طرح هایی  فراخوان 
موضوع و محور را ارائه دادیم، عنوان 
این  اجرای  امسال  ابتدای  از  کرد: 
محوریت  با  که  پژوهشی  طرح های 
همکاری  با  و  شدند  انتخاب  نوآوری 
دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و شرکت های 
شده  آغاز  گرفته،  شکل  دانش بنیان 
درصد   6۰ تاکنون  طرح ها  این  است. 

داشتند. پیشرفت 

با  صاحب نظران  مشارکت  جلب 
محوریت مسائل کتابخانه ها

وی با بیان این که دفتر پژوهش و 
آموزش نهاد کتابخانه ها در زمینه جلب 
مشارکت صاحبنظران داخلی و خارجی 
درحوزه  گفت:  می کند؛  فعالیت  هم 
می کنیم  تالش  علمی  دهای  رویدا
نۀ های  بخا کتا مشکالت  و  ئل  مسا
عمومی را بررسی کنیم و در این زمینه 
رشته های  صاحب نظران  نظرات  ز  ا

مختلف علمی بهره مند شویم.
محمدیان با اشاره به برگزاری ۱۰ 
وبینار فراملی که امسال از سوی دفتر 
کتابخانه های  نهاد  اموزش  و  پژوهش 
عمومی برگزار شده، گفت: این وبینارها 

کشورهای  از  پژوهشگرانی  حضور  با 
فنالند،  عراق،  ترکیه،  ،سوئد،  کانادا 
برگزار  کشورها  سایر  و  آمریکا  یونان، 

شد.
مدیر کل دفتر پژوهش و آموزش 
با  کشور  عمومی  کتابخانه های  نهاد 
داخلی  وبینارهای  برگزاری  به  اشاره 
سطح  ر  د ل  مثا ن  ا عنو به  گفت: 
طراحی  ملی  »مسابقه  وبینار  داخلی 
مشارکت  با  را  عشایر«  کتابخانه های 
یران  ا فب  لب  بنیان  دانش  شرکت 
در  بتوانیم  امیدواریم  کردیم.  برگزار 
نزدیک طرح پژوهشی کتابخانه  آینده 
کشور  سطح  در  را  عشایر  ویژه  سیار 

برگزار کنیم.

همایش طراحی و توسعه خدمات 
کتابخانه ها در شیراز

اکنون  این که  بیان  با  محمدیان 
سه  مقدمات  کردن  فراهم  مشغول 
رویداد مهم هستیم، گفت: اولین رویداد، 
برگزاری همایش بین المللی »طراحی 
و توسعه خدمات کتابخانه های عمومی 
انجمن  مشارکت  مشارکت  با  کشور« 
علمی ارتقا کتابخانه های عمومی ایران 
اردیبهشت ماه در  است که 27 و 28 

شیراز برگزار می شود.
بین المللی  همایش  افزود:  وی 
طراحی و توسعه خدمات کتابخانه های 
عمومی کشور با همکاری کارشناسانی 
ترکیه،  هند،  استرالیا،  کشورهای  از 
آمریکا، کانادا و چندین کشور اروپایی 

و حتی آفریقایی برگزار خواهد شد.
و  پژوهش  فتر  د کل  مدیر   
عمومی  کتابخانه های  نهاد  آموزش 
خدمات  »جایزه  اختتامیه  گفت:  کشور 
کتابداران  ویژه  کتابخانه ای«  برون 
با  ن  همزما عمومی  نه های  بخا کتا
توسعه  و  طراحی  لمللی  همایش بین ا
کشور  عمومی  کتابخانه های  خدمات 
برگزار و برندگان معرفی خواهند شد.

یزه  جا خوان  فرا فزود:  ا وی   
ه  یژ و ی  نه ا بخا برون کتا ت  »خدما

عمومی«  نه های  بخا کتا ن  ا ر بدا کتا
کتابداران  و  شد  ارایه  ماه  آبان  اواخر 
تا اواسط دیماه فرصت دارند مستندات 
از  خارج  در  آنان  فعالیت های  که  خود 
ها  داوری  تا  بفرستند  است؛  کتابخانه 
انجام شود. به نفرات اول تا سوم  این 
میلیون  پنج  و   ۱۰  ،  ۱5 مبلغ   جایزه، 

تومان اهدا خواهد شد. 

طراحی  ملی  مسابقه  برگزاری 
خدمات کتابخانه ها با جوجی مارکز

فراخوان  به  اشاره  با  محمدیان 
برای  خدمات  طراحی  ملی  »مسابقه 
گفت:  کشور  عمومی«  کتابخانه های 
فراخوان این مسابقه برای پژوهشگران، 
افراد نوع آور و فعاالن حوزه استارت آپی 

در هفته کتاب ارائه شد. 
افزود: مسابقه ملی طراحی   وی 
عمومی  کتابخانه های  برای  خدمات 
کشور با مشارکت انجمن کتابخانه های 
و  شریف  ه  نشگا دا  ، کشور عمومی 
شبکه نوآوران کشور برگزار می شود و 
آذرماه  پایان  تآ  می توانند  عالقه مندان 
خود  ایده  از  دقیقه ای  سه  ویدیو  یک 
دیگر  مراحل  در  بتوانند  تا  بفرستند 

شرکت کنند.
مدیر کل دفتر پژوهش و آموزش 
کشور  عمومی  نه های  بخا کتا د  نها
گفت:  بقه  مسا ین  ا مراحل  ره  با در
شامل  مسابقه  این  در  شرکت  مراحل 
ارسال آثار، برگزاری ورک شاپ، تدوین 
پروپوزال و در نهایت عملیاتی کردن و 

اجرای ایده در کتابخانه  هاست.
برگزیدگان  این که  بیان  با   وی 
المللی  بین  همایش  در  مسابقه  این 
طراحی و توسعه خدمات کتابخانه های 
عمومی کشور معرفی می شوند، گفت: 
مارکز«،  جی  »جو  مسابقه  این  در 
نویسنده کتاب »طراحی خدمات برای 
کتابخانه ها« و مدرس دانشگاه پرتلند؛ 
حضور  مسابقه  این  در  داور  عنوان  به 

خواهد داشت. 

برگزاری 6۰ دوره آموزشی برای 
کارکنان نهاد

محمدیان درباره رویکرد آموزشی 
و پژوهش نهاد گفت: در دوران کرونا 
برای  با توجه به دورکاری کارکنان و 
تعطیل نشدن مبحث آموزش؛ 6۰ دوره 
برای  مختلف  حوزه های  در  آموزشی 
کارشناسان ستادی، روسای شهرستانی 
و مدیران نهادی برگزار شد. این دوره ها 
با همکاری مجتمع فنی تهران و مرکز 
یادگیری الکترونیک دانشگاه خوارزمی 

شکل گرفت.

مدیر کل دفتر پژوهش و آموزش نهاد کتابخانه های عمومی:

کتابخانه های عمومی برای پژوهشگران ناشناخته اند

اثری که ویکتور ترنر را به مخاطبان ایرانی معرفی می کند

درک نظریه ویکتور ترنر از سویه های دراماتیک و نمایشی جامعه یا 
در واقع تلقی فرهنگ به مثابه اجرا و نمایش موجب شکل گیری گفت وگو 

میان انسان شناسی و مطالعات اجرا و نمایش شده است.
 »رویکرد فرآیندی به فرهنگ« با زیر عنوان نظریه انسان شناختی 
ویکتور ترنر کتابی است به قلم »ویکتور ترنر« و »ادیث ترنر« که توسط 
گروهی از مترجمان و به همت نشر »تیسا« در اختیار عالقه مندان قرار 
»جبار  نظر  زیر  نیز  مجموعه  این  گردآوری  و  ویراستاری  است.  گرغته 

رحمانی« و »موسی الرضا غربی« انجام شده است.
آمده است: »ویکتور  همانطور که در معرفی پشت جلد کتاب هم 
ترنر به عنوان نظریه پرداز انسان شناسی بر آن بود که جامعه و فرهنگ 
رویکردهای  به  نسبت  ترنر  واقع  در  کند.  درک  فرآیند  یک  همانند  را 
موجود، قائل به سیالیت بیشتری در جریان درک واقعیت اجتماعی بود. 
ترنر تالش می کرد تا نشان دهد که واقعا جامعه چگونه توسط اعضای 
و  اجتماعی  میدان های  نمادین،  واحدهای  و چگونه  زیست می شود  آن 
می کنند  پرداخته  و  ساخته  را  احساسات  و  معنا  زیباشناختی،  ژانرهای 
و  اجرا  مفهوم  اهمیت  اجتماعی  درام  مفهوم  بر  تاکید  تغییر می دهند.  و 
ویکتور  نظریه  درک  می دهد.  نشان  او  اجتماعی  اندیشه  در  را  نمایش 
ترنر از سویه های دراماتیک و نمایشی جامعه یا در واقع تلقی فرهنگ 
به مثابه اجرا و نمایش موجب شکل گیری گفت وگو میان انسان شناسی 

و مطالعات اجرا و نمایش شده است.«
برای  است  تالشی  است  شده  گردآوری  مجموعه  این  در  آنچه 
معرفی دقیق تر ترنر به خوانندگان ایرانی، چرا که تا پیش از این کتاب، 
در اثری دیگر به شکل مجزا و اختصاصی به آرای او پرداخته نشده و 
آنچه وجود دارد محدود به متون دست دومی است که به شکل بسیار 

خالصه اندیشه های این انسان شناس را مورد توجه قرار داده اند.
»رویکرد فرآیندی به فرهنگ« در سه بخش و نه فصل سامان دهی 
مفهوم  محور«  فرآیند  »تحلیل  عنوان  با  نخست  بخش  در  است؛  شده 
برای  روستایی  تضادهای  درباره  مقاله  یک  همراه  به  جماعت واره 

خوانندگان آورده شده است.
ترنر است.  آیینی  این فصل در حقیقت فصل چهارم کتاب فرآیند 
ترنر می گوید جماعت واره ها زمانی به وجود می آیند که ساختار اجتماعی 
غایب است و به این ترتیب جماعت واره ها از میان ساختارها و از درون 
آستانگی سربر می آورند و عالوه بر این، آن ها از الیه های پایین دست 

پایین سرچشمه می گیرند. از مراتب  و  ساختارها 
در فصل  مثالی که  با  پرداخته شده  آن  به  در فصل نخست  آنچه 
ندمبوها  قالب تضادهای میان سنت و مدرنیته در روستای  بعدی و در 

به آن پرداخته شده است، برای خوانندگان برجسته تر می شود.
که  است  فصل  پنج  شامل  تجربه«  و  »اجرا  عنوان  با  دوم  بخش 
بیشتر حجم کتاب را نیز به خود اختصاص داده اند، این فصول به شکل 
فرهنگ  کردن  تلقی  یعنی  ترنر؛  اصلی  دغدغه  بر  را  خود  تمرکز  جدی 
به مثابه اجرا قرار می دهند. ترنر در ابتدای این بخش به بیان نظریات 
انسان حیوانی  او  اعتقاد  به  اجرا می پردازد.  انسان شناسی  مورد  در  خود 
بازتابنده  جمعی  یا  فردی  صورت  به  او  اجراهای  و  ایفاگر  خود  است 
هستند یعنی از طریق آن ها هم خود را بهتر می شناسد و هم به شناخت 

می کند. دیگران کمک 
و  اجرا می رود  و  تجربه  میان  پیوند  و  رابطه  به سراغ  او  ادامه  در 
زیستی  زندگی های  از  مانده  برجای  اجتماعی  میراث  تا  می کند  تالش 
منسوخ شده را به واسطه اجرای آن ها در قالب مناسک، جشنواره، تئاتر 
و دیگر صور، فعالنه به بهترین شکل ممکن مورد تجربه دوباره قرار دهد.

ترنر در این مسیر همچنین گریزی به اندیشه های دیلتای و جان 
دیویی می زند. او معتقد است که تاکید هر دوی این متفکران بر این است 
که زیبایی شناسی در تجربه عقالنی بشر معطوف به آفریده شدن بوده 
است و از یک حوزه ایده ال نشئت نمی گیرد، به همین خاطر به اعتقاد 

تاثیرگذار بر درام اجتماعی است. ترنر فرهنگ به طور مستقیم عامل 
اجرای  در  همسرش  و  ترنر  تجربه های  به  کتاب  هفتم  فصل 
یافته  اختصاص  دانشجویانشان  کمک  با  انسان شناسی  نمایش نامه های 
است. نمایشی که در واقع هدف آن درک و تمرین مواجهه با آداب و 
رسوم و ساختارهای آیینی فرهنگ های گوناگون در قالب بازی و نمایش 

و درون یک مراسم ساختگی است.
انسان شناسی  آموزش  در  رویکردی  به عنوان  را  تجربه  این  آن ها 
به  ترنر  دوم  بخش  آخر  فصل  در  می دهند.  قرار  تحلیل  و  بحث  مورد 
سراغ یک موضوع ملتهب و بحث داغ روز رفته است، رابطه میان بدن، 
حوزه  این  در  شده  مطرح  نظریات  بیان  به  ادامه  در  و  فرهنگ  و  مغز 

پرداخته و آن ها را مورد نقد و بررسی قرار می دهد.
بخش سوم و پایانی این اثر نیز به کتاب شناسی آثار ترنر از سال 
۱952 تا ۱986 اختصاص یافته که عالوه بر روشن کردن مسیر ذهنی 
قرار  اختیارشان  در  بیشتر  مطالعه  برای  را  منابعی  مخاطبان  برای  را  او 

می دهد.
ترنر  ادیث  و  ترنر  ویکتور  نوشته  فرهنگ«  به  فرآیندی  »رویکرد 
با ترجمه گروهی از مترجمان در 289 صفحه، شمارگان 3۰۰ نسخه و 
قمیت 699۰۰ تومان توسط انتشارات تیسا روانه بازار نشر شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

فیلم های پلیمری ایران در صنعت چاپ نقش 
مهمی دارند

به گفته رضا رضایی، فعال و پیشکسوت 
چاپ  پلیمری  فیلم های  فروش  چاپ،  صنعت 
که  می شود  موجب  کشور  در  باال  قیمت  با 
صادرات  بازار  در  نتواند  ایرانی  چاپخانه دار 

کاالهای چاپی رقابت کند.
دنیای جوانان، رضا رضایی،  به گزارش 
پیشکسوت صنعت چاپ در گفت وگو  و  فعال 
به  اشاره  با  )ایبنا(،  ایران  کتاب  خبرگزاری  با 
ضرورت توجه به اهمیت پلیمر در صنعت چاپ، 
گفت: ایران مهد پلیمر در جهان است اما مواد 

پلیمر ما را چاپخانه داران کشور ترکیه از ایران کمتر خریداری می کنند و می توانند 
کار چاپی خود را به ایران صادر کند.

 وی با بیان اینکه ترکیه مواد اولیه فیلم چاپ را از ایران خریداری می کند، 
افزود: می توان با سرمایه گذاری خوب و مناسب زمینه ای فراهم کرد که پلیمر در 
داخل کشور آماده سازی شود تا توسعه پیدا کرده و بتوانیم به همه دنیا صادرات 

داشته باشیم.
 رضایی با بیان اینکه متاسفانه حوزه پلیمر دست مافیای قدرتمندی در ایران 
است، گفت: این موضوع موجب شده است که شرایط کار در حوزه تامین پلیمر بسیار 

سخت شود و انتظار داریم که دولت سیزدهم در این حوزه جلوی فساد را بگیرند.
 وی با طرح اینکه توجه به تولید فیلم های پلیمری در ایران در صنعت چاپ 
نقش مهمی دارد، تاکید کرد: اگر این کار انجام شود ایران هم فرصت پیدا می کند 
پلیمر  در حوزه  و  برود  پیش  به صورت جهشی  پیشرفته  از کشورهای  مثل خیلی 

صادرکننده اول باشد.
اولیه  مواد  تولید  در حال  االن  بزرگ  پتروشیمی های  اینکه  بیان  با   رضایی 
هستند، گفت: چندین کارخانه نیز در حال ساخت فیلم دستگاه های چاپ هستند و 
در این میان باید شرایط به  گونه ای مهیا شود که تولیدکننده فیلم  ایرانی بتواند با 

فیلم ساز ترکیه ای رقابت کند.
 وی در این زمینه توضیح داد: اکنون تعرفه گمرکی باالیی برای ورود فیلم های 
چاپ در نظر گرفته اند و همین موضوع موجب شده است که تولیدکننده داخلی از 
این نظر خیالش آسوده باشد و به دنبال فروش محصوالت خود با شرایط کیفی و 

قیمت دلخواه می فروشد.
 رضایی با بیان اینکه اگر شرایط فراهم شود که جنس خوب با قیمت مناسب در 
ایران تولید شود، مردم به دنبال جنس ایرانی می روند، گفت: وقتی فیلم های پلیمری 
که در ایران ساخته می شود، با کیفیت و قیمت مناسب باشد  لزومی به واردات نیست 

اما اغلب به این موضوع توجه نمی شود.
 وی همچنین با اشاره به زنجیره به هم پیوسته در این حوزه تاکید کرد: زمانی 
که تعرفه گمرکی برای فیلم های پلیمری کمتر شود،  فرصتی به کارخانه داخلی داده 
می شود تا محصوالت خود را گران تر بفروشد اما این موضوع موجب می شود که 

چاپخانه دار نتواند در بازار صادرات کاالهای چاپی رقابت کند.

اصفهان  استان  کتاب  مجازی  نمایشگاه  اولین  با  همزمان 
صورت می گیرد؛

کارگاه »ویرایش رسانه ای« برگزار می شود
ارشاد اسالمی  و  اداره کل فرهنگ  با همکاری  ایران  ادبیات  و  خانه کتاب 
استان اصفهان همزمان با اولین نمایشگاه مجازی کتاب این استان کارگاه »ویرایش 

رسانه ای« را برگزار می کند.
به گزارش دنیای جوانان به نقل  از  روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات 
اصفهان،  استان  کتاب  مجازی  نمایشگاه  اولین  برگزاری  با  همزمان  ایران، 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  همکاری  با  ایران  ادبیات  و  کتاب  خانه 
اسکای  بستر  بر  رایگان  صورت  به  را  آموزشی ای  کارگاه های  اصفهان  استان 

روم برگزار خواهد کرد.
گفتنی است؛ در روزهای سه شنبه )بیست وسوم آذرماه ۱4۰۰( از ساعت ۱4 
تا ۱7:3۰ و چهارشنبه )بیست وچهارم آذرماه ۱4۰۰( از ساعت 9 تا ۱2:3۰ فرهاد 

طاهری در کارگاهی »ویرایش رسانه ای« را تدریس خواهد کرد. 
https://www. این کارگاه صورت برخط و بر بستر اسکای روم به نشانی

skyroom.online/ch/khaneketab/khaneketab75 برگزار خواهد شد 
 @khaneketab و از طریق صفحه آپارات خانه کتاب و ادبیات ایران به نشانی

نیز قابل مشاهده است.
پانزدهمین نمایشگاه کتاب استان اصفهان )اولین نمایشگاه مجازی کتاب استان 
اصفهان( از بیستم آذرماه شروع شده و تا بیست وششم آذرماه ۱4۰۰ به مدت هفت 
روز ادامه خواهد داشت. عالقه مندان اصفهانی برای بازدید و خرید کتاب می توانند 

به ketab.ir مراجعه کنند.

نشر  حوزه  به  دوباره ای  جان  کتاب  مجازی  نمایشگاه های 
می دهد

معاون حقوقی امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی معتقد 
است؛ نمایشگاه های مجازی کتاب و توسعه و ترویج آن ها احیاگر فعالیت ناشران و 

نویسندگان است و جان دوباره ای به فعاالن حوزه نشر می دهد.
سیدمحمد هاشمی )معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ 
ایران ضمن  ادبیات  با روابط عمومی خانه کتاب و  ارشاد اسالمی( در گفت وگو  و 
اشاره به ضرورت برگزاری نمایشگاه کتاب به صورت مجازی اظهار کرد: کتاب 
به عنوان اصلی ترین قالب فرهنگی، مخاطبان سنتی و جدید خود را دارد و در این 
سال ها که کرونا شیوع پیدا کرده است برای گسترش آن در میان جامعه کارهای 

جدیدی انجام گرفت.
در  و  داریم  کمتری  مشکل  کتاب  توزیع  و  تولید  حوزه  در  ما  افزود:  وی 
و  کتاب  فرهنگ  ترویج  دهیم،  انجام  باید  که  کاری  مهمترین  اما  میان  این 

کتابخوانی است.
او با بیان اینکه باید در میان مردم نسبت به کتاب و مطالعه حس و شوق 
ایجاد شود، عنوان کرد: نمایشگاه های کتاب عالوه بر اینکه به تولید جهت می دهند، 
دو ویژگی ترویج و توزیع کتاب را دارند؛ در طول سال های مختلف نمایشگاه های 
کتاب، به سنت پیام رسان و تبلیغی در عرصه کتابخوانی تبدیل شده اند و شوق و 

هیجانی مقطعی و زمان دار را در میان مخاطبان ایجاد می کنند.

لم
ل ق

اه

زیر نظر: ناصر میرزایی

آگهی مزایده فروش اموال منقول) مرحله اول(
از  صادره   ۰۰۰2842/3 شماره  به  اجرایی  کالسه  پرونده  خصوص  در 
به شماره ملی  آقای سامان رمضانپور  اختالف شهرستان رشت  شورای حل 
258۰۱935۰2 محکوم است به پرداخت 323/356/۱۰7 ریال به عنوان اصل 
خواسته در محکوم له علی روفی هلل کاء و مبلغ ۱6/۱67/8۰5 ریال بعنوان 
نیم عشردولتی در حق دولت با توجه به توقیف مال و کارشناسی انجام شده 
از اموال مورد تعرفه از جانب محکوم علیه مشخصات مال به شرح ذیل اعالم 
می گردد : ۱-یک دستگاه جاز کامل به مبلغ 75/۰۰۰/۰۰۰ ریال 2-یک عدد 
گیتار آگوستک متاپور به مبلغ 27/7۰۰/۰۰۰ ریال و 4عدد گیتار متاپور به مبلغ 
6۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۱2عدد گیتار متنوع به مبلغ 72/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا 
به مبلغ ۱59/7۰۰/۰۰۰ریال 3- ارزش تمپو ترک انواع مختلف 5 عدد جمعا 
56/25۰/۰۰۰ ریال 4-ارزش کیمبانو ۱عدد به مبلغ 22/5۰۰/۰۰۰ ریال ارزش 
مال توقیفی طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری 3۱3/45۰/۰۰۰ ریال 
روز چهارشنبه  ارزیابی گردیده است. مال موصوف در  پایه  قیمت  به  برآورد 
مورخ ۱4۰۰/۱۰/22 از ساعت ۱۰ الی ۱۱ در محل اجرای احکام مدنی شورا 
از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده و فروش از قیمت پایه فوق شروع 
و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ده درصد 
مبلغ فروش فی المجلس از برنده مزایده دریافت و مابقی ثمن معامله ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ مزایده وصول خواهد شد در غیراینصورت ده درصد 
واریزی مستندا به ماده ۱29 قانون اجرای احکام مدنی به نفع دولت ضبط 
و مزایده تجدید خواهد شد ضمنا کسانیکه تمایل به شرکت در مزایده دارند 
می توانند ظرف مدت 5 روز قبل از شروع مزایده با هماهنگی اجرای احکام 
مزایده  تخلفات مقررات  از  نمایند  شکایت  بازدید  مزایده  مال مورد  از  شورا 
ظرف یک هفته از تاریخ فروش باید به دادگاه صالح داده شود . تاریخ مزایده: 
روز چهارشنبه ۱4۰۰/۱۰/22 ساعت ۱۰ الی ۱۱ مکان مزایده: میدان انتظام 
ابتدای بلوار شیون فومنی مجتمع شورای حل اختالف شهرستان رشت واجد 

اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف.
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف رشت –آزاده کج باف

آگهی فقدان سند مالکیت
بنا به درخواست خانم رقیه شیرکوند با وکالت 279446 دفتر 2۱6 تهران 
از طرف مالک مهدی تاجیک مفقودی سند مالکیت ملک مورد تقاضا با تسلیم 

دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده ذیل شماره 5337 – مورخ ۱398/7/6 
شماره  وارده  به  درخواست  ضمیمه  به  ورامین   7 رسمی  اسناد  دفترخانه  در 
۱398856۰۱۰6۰۰۰8699 مورخ ۱398/7/6 که تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است مراتب در اجرای ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت بشرح ذیل 

آگهی میگردد.
نام و نام خانوادگی مالک: مهدی تاجیک

میزان مالکیت: ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه همکف به 
مساحت 69,48 قطعه اول تفکیکی شماره 3989 فرعی از 7 اصلی مفروز از 
25۱2 واقع در بخش بهنام پازوکی بانضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ به 
مساحت ۱2,5۰ قطعه اول تفکیکی واقع در طبقه همکف ذیل ثبت ۱3824۱۰ 
به شماره  ثبت و سند  بنام محمد علی عرب حلوائی  دفتر 459 صفحه 3۰۱ 
۰778345 صادر و سپس مع الواسطه برابر سند قطعی 26257۱ – ۱393/6/23 

دفتر 2۱6 تهران در مالکیت مهدی تاجیک قرار گرفت.
علت مفقودی: جابجایی

به حکایت سوابق ثبتی و ثبت دفتر امالک تا کنون نسبت به مورد ثبت 
معامله ی صورت نگرفته است لذا با توجه به فقدان سند مالکیت ملک فوق 
الذکر و درخواست المثنی مراتب اعالم تا شخص یا اشخاصی نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده اند و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به ثبت اسناد ورامین مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند انتقال، تسلیم نماید و 
چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نشود سند مالکیت المثنی طبق قانون 

و مقررات صادر و تسلیم خواهد شد.  م.الف 446
محمود داودی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین

برگ سبز
۱25 CG  موتورسیکلت 

مدل ۱39۰
 بنام   آیت نصیری ده کبود

شماره شهربانی  539 - 76437
 FMIZ۱۱7977 ۱56     شماره موتور

  ۱25Z9۰۰۱۱68***NBY  شماره شاسی
مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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تصویری از پرویز خائفی )نفر نشسته( در دیدار با عده یی از اهل قلم 
اختصاصی دنیای جوانان

حل کن مرا ای عشق
ای تیزاب افسونگر

پانته آ صفایی

بیش از تمام رنگ هایت رنگ کاشی را...
بیش از تمام لحظه ها وقتي تو باشی را...

روزی زنی در عهد شاه عباس عاشق کرد
سر پنجه های روح یک معمارباشی را

آن وقت شعر و رنگ و موسیقی به هم آمیخت
پوشاند اسلیمی تن عریان کاشی را

حاال دوباره اصفهان آبستن است ای عشق!
تندیس زیبایی که از من می تراشی را

روح مرا سوهان بکش چکش بزن بشکن
بیرون بریز از من هواها را حواشی را

حل کن مرا ای عشق ای تیزاب افسونگر!
ذرات جانم تشنه هستند این تالشی را!

از نغمه ها آوازهای اصفهانت را...
بیش از تمام رنگ  هایت رنگ کاشی را...



صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هرمز هوشمند راد
قائم مقام مدیر مسئول: شبنم هوشمند راد

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

سرویس هنری: محمد حسین زاده
سرویس نرم افزار: محمدرضا هاشمی کهندانی

گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه 
رسولی،فرید توانارضا بهشتی

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است

چهارشنبه  24  آذر 1۴۰۰  قیمت 1۰۰۰ تومانسال بیست وچهارم- شماره مسلسل 1907

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک ۲7۵، طبقه پنجم، واحد 17

 تلفن: ۶۶۵۶۲8۰1-۶۶۹1731۲ -۶۶۹1۵۲۶8      
فکس:۶۶1۲۶13۹

آخرین اثر زنده یاد علي سلیماني روي صحنه

به  خاموشان،  نمایش  چراغ 
و  سلیمانی  علی  زنده یاد  کارگردانی 
سهیال جوادی از شب گذشته توسط 
و  تئاتر  کارگردان  کرمی،  شهرام 
با  و  سلیمانی  علی  صمیمی  دوست 
از  مرحوم  آن  دوستان  دیگر  حضور 

جمله هادی کاظمی، هومن حاجی عبداللهی، 
حجت االسالم شریفی دوست مشاور رئیس سازمان بهزیستی کل کشور 
و پریسا مقتدی مدیر تماشاخانه سنگلج روشن شد. در این مراسم شهرام 
کرمی با اشاره به نگرانی های علی سلیمانی برای فرزندش، بیان کرد: 
زمانی که سبا سلیمانی در چندین جشنواره جایزه کسب کرد، علی بسیار 
خوشحال شد و مطمئن شد که ورود فرزندش به فضای هنر درست بوده 
است. خوشحالم که امروز در جمع دوستان و رفقای علی هستم و آخرین 

اثر او را در تماشاخانه سنگلج تماشا می کنم.

شب یلدا و یادي از زنده یاد نصرت اهلل کریمي

ن   مهما عروسکی  تر  فیلم تئا
ناخوانده، به نویسندگی و کارگردانی 
زنده یاد نصرت اهلل کریمی به مناسبت 
اکران  مجازی  صورت  به  یلدا  شب 
مناسبت  به  فیلم تئاتر  این  می شود. 

شب یلدا به مدت 2 روز در پایگاه اینترنتی 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
کتاب  از  آزاد  برداشتی  نمایش  این  می شود.  اکران  رایگان  صورت  به 
از   ۱345 سال  در  که  است  فرجام  فریده  نوشته  ناخوانده،  مهمان های 
سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر و بارها 
تجدید چاپ شده است. این نمایش محبوب و بسیار دوست داشتني که 
طرفداران زیادي هم دارد درباره مهمان های خانه مادربزرگ است که در 
یکی از شب ها، روباه به جمع مهمانان ناخوانده اضافه می شود و علیرغم 

قولی که داده، خروس را می دزدد و...

محمدرضا گلزار و توضیح درباره شکست گیسو

مصاحبه اي  در  گلزار  محمدرضا 
ل  یا سر شکست  ه  ر با ر د نتي  ینتر ا
کارگردان  با  عوامل  اختالف  گیسو، 
و تهیه کننده و بي انگیزه بودن برخي 
این  در  او  کرد.  صحبت  همکارانش 

فیلمبرداری  طول  در  من  گفت:  مصاحبه 
هادي  منوچهر  و  بازیگران  بین  اختالفي 
می کردند  کار  بی انگیزه  بسیار  دوستان  از  یکسری  اما  نکردم  احساس 
از  و به نظرم مشکل اصلی، مشکل فیلمنامه بود و بي انگیزگي برخي 
و  بود  ما چیز دیگري  قرار  اول  روز  متاسفانه  پروژه.  این  در  همکاران 
من بارها با تهیه کننده سریال جلسه گذاشتم و صحبت کردم ولي راه 
به جایي نبرد. البته به نظرم همه ما مقصر این شکست هستیم که از 
ابتدا مصر نبودیم فیلمنامه را بخوانیم و اعتماد کردیم. پس من هم این 

شکست را گردن می گیرم.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴۰

قهرمان اصغر فرهادي کاندید گلدن گلوب شد

پس از یک سال پر تب و تاب 
فشار  و  گلوب  گلدن  جشنواره  برای 
نژادی در  تنوع  به  از نظر بی توجهی 
هالیوود،  خارجی  مطبوعات  انجمن 
سرانجام با تغییراتی که در بدنه این 
نهمین  و  هفتاد  شد  ایجاد  انجمن 

دوره جوایز گلدن گلوب شروع به کار کرد. 
در بخش بهترین فیلم بین المللی فیلم هاي کوپه شماره 6، ماشین من را 
بران، دست خدا و مادران موازی با فیلم قهرمان، ساخته اصغر فرهادی 

در میان نامزدها جای گرفته اند. 
این نشان مي دهد که فیلم اصغر فرهادي این شانس را دارد تا در بین 
نامزدهاي نهایي بخش بین الملل جشنواره اسکار امسال نیز قرار بگیرد. به 
اعتقاد بسیاري از منتفدان، در این لیست 5 نفره از فیلم هاي نامزد گلدن 

گلوب، قهرمان از بیشترین شانس برخوردار است.
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خاطره بازي با مهدي هاشمي

خداوند انسان را برای شادی آفریده است

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 1۰8- واحد۹ 
تلفن: ۲۶3۰۵8۲۴- فکس: ۲۶3۰۵8۲۴ صندوق پستی: 11۵- 1۹۵۵8 

سازمان شهرستان ها:  ۰۹1۲۲7۵۲1۹۰
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده

مـوزه سـینمای ایـران در ادامـه 
تاریـخ  نشسـت های  سلسـله  انتشـار 
شـفاهی خود به مناسبت زادروز مهدی 
هاشـمی، بازیگـر محبـوب و کهنـه کار 
سـینما، تئاتـر و تلویزیـون بخش هایی 
از گفتگـوی تاریخ شـفاهی این هنرمند 
داده  انجـام   ۱399 اسـفندماه  کـه  را 
را منتشـر کـرده اسـت کـه در ادامـه 

می خوانیـد.
مهـدی هاشـمی در شـروع ایـن 
مصاحبـه با بیان اینکه در شـهر لنگرود 
بـه دنیا آمده اسـت، گفت: یـادم می آید 
در کودکی گریه می کردیم و از پدرمان 
می خواسـتیم تـا ما را بـه چمخاله برای 
شـنا کـردن ببـرد. از کودکـی بـه شـنا 
عالقـه داشـتم تا آنجـا که امـروز یک 
شـناگر ماهر هستم و اگر پاهایم آسیب 
مسـابقه  در  می خواسـتم  بـود،  ندیـده 

شـنای کهنساالن شـرکت کنم.
وی دربـاره دوران دانشـگاه خـود 
صحبـت کـرد و ادامه داد: در دانشـکده 
هنرهـای زیبا رشـته هنرهای نمایشـی 
داریـوش  بـا  آنجـا  قبـول شـدم و در 
فرهنـگ آشـنا شـدم، مـردی از جنوب 
کـه از آبـادان آمـده بـود و مـن مردی 
کـه از شـمال آمده بودم . ایـن برخورد 

بـرای مـن سـازنده بود و همیشـه از او 
تشـکر می کنـم و دائـم بـه او می گویم 

خـوب شـد که با او آشـنا شـدم.
مهـدي هاشـمی دربـاره اهمیـت 
فیلـم،  سـاخت  در  بازیگـر  جایـگاه  و 
از  مهمتـر  حضـورش  بازیگـر  افـزود: 
همـه چیـز اسـت و مخصوصـا حضـور 
مقابـل کارگـردان زیـرا در یـک فیلـم 
یـا تئاتـر، کارگـردان اسـت کـه همـه 
مـوارد را می دانـد و مـا هـم روبـروی 
کارگـردان می ایسـتیم تـا ببینیـم از ما 
چـه چیـزی می خواهـد. بخـش زیادی 
از حضـور مـا مقابل کارگـردان به دلیل 
می آیـد  یـادم  اسـت.  نقـش  شـباهت 
زمانی کـه نقـش دکتـر قریـب را بازی 
کـردم در اواسـط کار نمی دانسـتم مـن 
دکتـر قریـب هسـتم و یا او شـبیه من 
اسـت. سـلیقه، نظـر، زندگـی ، رفتار و 
کـردار دکتـر قریـب بـرای باورپذیـری 
نقـش مهـم بـود و مـن تـالش کـردم 
تـا بتوانـم درایـن نقـش بـه او خیلـی 

نزدیـک باشـم.
بـا  خـود  همـکاری  دربـاره  وی 
کـرد:  خاطرنشـان  نیـز  رفیعـی  علـی 
دکتـر رفیعـی در سـاخته شـدن مـن 
تاثیـر زیادی داشـت. نمایشـی با او کار 
کردیـم که من نقـش ناصرالدین شـاه 
جـوان را بـازی می کـردم . بـرای ایـن 

نقـش دکتـر رفیعی یک سـال بـا بدن 
و بیـان مـا کار کـرد!

مهدي هاشـمی دربـاره جایزه اي 
کـه در جشـنواره فجـر دریافـت کـرد 
صحبـت کـرد و افـزود: علـت اینکـه 
بـرای دو فیلـم بـا یـک بلیـت، جایزه 
گرفتـم ایـن بـود کـه در آن سـال در 
مـن  دوسـتان  فجـر  فیلـم  جشـنواره 
رخشـان  بودنـد.  داوران  هیـات  در 
نـوری  شـجاع  علیرضـا  بنی اعتمـاد، 
و... کـه نسـبت بـه من لطف داشـتند. 
جالـب اسـت کـه 2۰ سـال بعـد برای 
فیلم هـای آلزایمـر و آقایوسـف، هم به 
مـن جایـزه دادند کـه به طـور اتفاقی 
داوران در آن دوره جشنواره فیلم فجر 
هـم از دوسـتان مـن بودنـد زنده یـاد 
علـی معلـم، جهانگیـر الماسـی که در 
کوچـک جنگلـی با هـم کار می کردیم  

و همچنیـن دوسـتان دیگـر.
وی در ادامـه بیـان داشـت: مـن 
بازیگـری هسـتم کـه بـرای کارهـای 
جدیـد بـازی قبلـی ام را از ذهنـم پـاک 
خالـی  گذشـته  از  را  خـودم  می کنـم، 
می کنـم و تفکـر، سـلیقه و نفسـم را 
تـا جایـی کـه امـکان دارد در اختیـار 
تـا  می دهـم  قـرار  جدیـد  کارگـردان 
بتوانـم نقـش متفاوتـی را ارائـه بدهم.

مهـدي هاشـمی بـا بیـان اینکـه 

داشـته  مسـتمر  حضـور  بایـد  بازیگـر 
باشـد، گفـت: بازیگـر بـه دلیـل اینکـه 
زندگـی مـردم را بازی می کنـد و برای 
مـردم بـازی می کند باید حضـور ممتد 
داشـته باشـد. آقایـان علـی نصیریـان، 
زنده یـاد محمدعلـی کشـاورز و زنده یاد 
عـزت اهلل انتظامـی بازیگرهـای مهـم 
و مانـدگاری هسـتند زیـرا همیشـه بـا 
مـردم بودند و مثل مـردم بودند و همه 
عواطـف، احساسـات و نـگاه ایرانـی از 
نـگاه ایـن بزرگان عبور کـرد و نقش ها 
پیـدا شـدند و متاسـفانه تعـداد این نوع 

بازیگرهـا کم اسـت.
از  یکبـار  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
یک دوسـت طنازی بنام عزیز سـاعتی 
فیلمبردار باسـابقه سـینما سـوال کردم 
مـا چندیـن دهـه بـا هـم کار کردیـم 
نظرت درباره من چیسـت و او در پاسخ 
بـه مـن گفـت در ایـن اوضـاع فعلـی 
کـه هـر لحظـه ممکـن اسـت زندگـی 
هنـری هـر هنرمندی قطع شـود، تو از 
اینکـه خـودت را تـا به اینجا کشـاندی 
و توانسـتی بـا کارگردان های خوب کار 

کنـی، خوشـحال باش.
ایفـای  دربـاره  هاشـمی  مهـدي 
نقـش در فیلم هـای طنز نیـز گفت: من 
از یـک حدی بیشـتر خجالت می کشـم 
بـازی کنـم و همیشـه بـه کارگردان ها 

می گویـم کـه تـا چـه حـدی می توانم 
در نقش طنز بازی کنم و از آن بیشـتر 

باید سـراغ جـری لوئیـس بروند.
وی در پایـان بـا بیان اینکه خیلی 
طرفدار شـادی اسـت و معتقد است که 
خداونـد انسـان را برای شـادی آفریده 
بایـد  جوان هـا  داشـت:  بیـان  اسـت، 
در دودناکتریـن فضاهـا، روزنـه ای بـه 
سـمت روشـنی و پاکیزگی پیدا کنند و 
به سـمت آن بروند و ایـن کار می تواند 
بـا ورزش، بـا خواندن شـعرهای تعالی 
دهنـده باشـد زیـرا مـا بزرگانـی مثـل 
حافـظ، سـعدی، موالنـا و... داریـم که 
بـرای همه مـا اهمیـت زیـادی دارند.

یگـر  ز با شـمی  ها ی  مهـد
سـیمرغ  برنـده  سـینما  پیشکسـوت 
بلوریـن بهتریـن بازیگرنقـش اول مرد 
بلیـت  یـک  بـا  دوفیلـم  فیلـم  بـرای 
در  فجـر  فیلـم  جشـنواره  درنهمیـن 
بلوریـن  سـیمرغ  برنـده  سـال۱369، 
بهتریـن بازیگرنقـش اول مـرد بـرای 
فیلم هـای آقا یوسـف و آلزایمر بیسـت 
ونهمیـن جشـنواره فیلـم فجردر سـال 
۱389، برنـده تندیـس بهتریـن بازیگر 
نقـش اول مـرد بـرای فیلـم ضدگلوله 
ششـمین دوره جشـن انجمـن منتقدان 
و نویسـندگان سـینمای ایران در سـال 

اسـت. بـوده   ۱39۱

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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چاپ: گل آذین
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گالیه هـا  هنوزهـم  روزهـا  ایـن 
صدیقـي  فرامـرز  عکـس  انتشـار  از 
بـاور  ایـن  بـر  دارد و بسـیاري  ادامـه 
هسـتند کـه نبایـد عکـس هنرمنـدان 
محبـوب کـه جـاال به هـر دلیلـي، چه 
بیمـاري و چـه کهولت سـن، شکسـته 
شـده اند، منتشـر شـود. بعـد از انتشـار 
ایـن عکـس، رضـا رویگـري کـه در 
سـال هاي اخیـر سـختي هاي فراوانـي 
کشـیده اسـت هـم بـه جمـع منتقدان 
اضافـه شـد و گفت کـه از او نیـز بارها 
بـدون اجازه عکس هایي منتشـر شـده 
کـه او را آزرده خاطـر کرده اسـت. حاال 
هـم غالمحسـین لطفی دیگـر هنرمند 
پیشکسـوت کشـورمان که سال هاست 
نمی شـود  دیـده  تلویزیـون  قـاب  در 
نسـبت به ایـن موضوع واکنش نشـان 
داده اسـتـ هرچنـد او دلیـل ایـن غیبت 
طوالنـی را اینگونـه تعبیـر می کنـد که 
تمایلـی  دیگـر  قدیمی هـا  از  عـده ای 
بـه  کـه  چـرا  ندارنـد  کـردن  کار  بـه 
آتهـا نـه دسـتمزد خوبـي می دهنـد و 
نـه نقش هـای خوبـی برایشـان وجـود 
از  او در عیـن حـال در بخشـی  دارد. 
صحبت هایـش می گویـد حتمـا دیگـر 
نیسـتیم،  کـه  ندارنـد  مـا  بـه  نیـازی 
وگرنـه ما مخلص مردم و عاشـق مردم 
هسـتیم. غالمحسـین لطفی با اینکه از 
بـه کار بردن واژه کنار گذاشـته شـدن، 
در قبال برخی هنرمندان دلخور اسـت، 
در عیـن حـال مي گویـد که هنـور هم 
می توانیـم کار کنیـم، فقـط کمـی پا به 

سـن گذاشـته ایم.

در  کـه  اسـت  وقـت  -خیلـی 
تلویزیـون نیسـتید! چرا؟ هنوز در شـهر 

داریـد؟ سـکونت  قزویـن 
*بلـه، هنـوز در قزویـن زندگـی 
پیدای شـان  آدم هـا  اینکـه  می کنـم. 
نیسـت البـد یـک عـده نمی خواهنـد 
که آدم پیدایش باشـد، وگرنه هنرپیشـه 
فعالیـت  بایـد  همیشـه  کارگـردان  یـا 
 3 روزی  زمانـی  مـن  باشـد.  داشـته 
فیلـم سـینمایی بازی می کـردم و همه 

نیسـتم  االن  اینکـه  بودنـد،  منتظـرم 
خواسـته مـن نیسـت.

-مدتی اسـت برخـی از هنرمندان 
تلویزیـون بـه حاشـیه رانـده شـده اند و 
دیگـر حضـور ندارنـد! شـما نظرتان در 

ایـن زمینه چیسـت؟
*الزم می دانـم اول ایـن توضیح 
را بدهـم کـه مـن شـب ها کـه صفحه 
شـخصی ام را چـک می کنم، صفحه ای 
به نام هنرپیشـه هایی که کنار گذاشـته 
شـده اند، تشـکیل شـده که در آن اسم 
می خواهـم  مـن  هسـت!  هـم  مـن 
موسسـه ای  یـا  خانـم  آقـا،  بگویـم 
می گذاریـد،  را  مـا  عکس هـای  کـه 
را  مـا  می کنیـد،  اشـتباه  کامـال  شـما 
کار  خودمـان  مـا  نگذاشـته اند،  کنـار 
آقـای  مثـل  هنرمنـدی  نمی کنیـم. 
فـردوس کاویانـی، بیمـار اسـت و نمی 
توانـد کار کنـد یـا شـاید هـم اصال به 

ایشـان مراجعـه نمی کنید کـه کار کند، 
چـرا می گوییـد به ما توجه نمی شـود!؟ 
خیـر، آدم هایـی کـه قـرار اسـت بـه ما 
بـه صراحـت می گویـم  توجـه کننـد، 
کـه انگشـت کوچـک دسـت مـن هم 
نمی شـوند، چـه بـه لحاظ شـخصیتی، 
کاری، فکری و بقیه مسـائل... بنابراین 
آنهـا بلـد نیسـتند مـرا کنـار بگذارنـد 
کنـار  اصـال  نمی خواهنـد،  اینکـه  نـه 
بگذارنـد، برایـم اهمیتـی نـدارد. مـن 
چـون  کنـم  کار  نمی خواهـم  خـودم 

شـرایط، شـرایط خوبـی نیسـت.

تمایـل  گذشـته  ننـد  ما -چـرا 
بـه  نداریـد؟  کـردن  کار  بـه  چندانـی 
شـرایط تلویزیـون برمی گـردد یـا یک 

اسـت؟ شـخصی  نـگاه 
*نـه دسـتمزد خـوب می دهنـد و 
نـه نقش هـای خوبـی بـرای مـا وجود 
دارد! مـن جـزو هنرپیشـه هایی هسـتم 

که تا نقشـم را دوسـت نداشـته باشـم، 
بـه هـر قیمتی قبـول نمی کنـم و اقدام 
بـه بـازی نمی کنـم. حتـی اگـر بگویند 
دقیقـه ای ۱۰۰ میلیـارد می دهیـم امـا 
نقشـی کـه تکسـت )متـن( نـداری را 
بـازی کـن، اگـر از گرسـنگی بمیـرم 
هـم این کار را نمی کنـم و هرگز قبول 
نمی کنـم. آنجـا کـه عکس هـای ما را 
می گذارنـد و از ما به عنـوان هنرمندان 
کنـار گذاشـته شـده یاد می کننـد، از ما 
از  و مـن می توانـم  نگرفته انـد  اجـازه 
آنها شـکایت کنـم. افـرادی مثل آقای 
الماسـی و آقای کاویانی هم اسمشـان 
مثـل مـن در آن صفحه هسـت. مردم 
هـم آگاهـی ندارنـد، نـگاه می کننـد و 
دلشـان بـه حـال مـا می سـوزد و فکـر 
می کننـد مـا بدبختیـم و یـک عـده ما 
را کنـار گذاشـته اند و ما طرد شـده ایم. 
خیر، ما نه بدبخت هسـتیم و نه کسـی 
می توانـد مـا را کنار بگـذارد. هیچکس 

حـق نـدارد مـا را کنـار بگـذارد، اینکه 
می گوینـد ما کنار گذاشـته شـده ایم به 
روحیـه آدم هـا برمی خـورد. ایـن کارها 
درسـت نیسـت. مثـال شـبکه ای مثـل 
آی فیلـم چطـور پربیننده تریـن شـبکه 
سـریال های  چـون  می شـود؟  ایرانـی 
قدیمـی امثـال مـا هنرمنـدان را پخش 
می کنـد و بـه خاطـر همیـن اسـت که 

بهترین شـبکه شـناخته می شـود.

-شـما دقیقا چند سـال اسـت که 
آیـا  نکرده ایـد؟  کار  تلویزیـون  بـرای 
هنوز پیشـنهادهایی به شـما می شـود؟

*فکـر کنـم 5-6 سـال اسـت که 
بـرای تلویزیون کار نکـرده ام. بله، هنوز 
بـه مـن پیشـنهاد می شـود، حتـی در 
همین یک سـال گذشـته شـاید بگویم 
حداقل 2۰ پیشـنهاد از سوی تهیه کننده 
و کارگردان های مختلف داشـتم اما یا از 
داستان خوشـم نمی آید یا نقش و اینکه 

اکثـرا از مـن نقـش کوتـاه می خواهنـد! 
مـن دیگر نقـش کوتاه بـازی نمی کنم. 
دیگـر از مـن گذشـت. من 7۰ سـالم را 
رد کـرده ام، بـرای چـه بایـد نقـش ۱۰ 
دقیقـه ای در یـک سـریال 2۰ قسـمتی 
بـازی کنـم؟ آن زمـان کـه نقش هـای 
کوتـاه را بـازی می کـردم می خواسـتم 
بگویـم بـرای مـن هنرمند نقـش کوتاه 
و بلنـد فرقـی ندارد اما دیگر بس اسـت. 
نقش هـای  در  نیسـت همانطـور  قـرار 
کوتـاه بمانیـم. مـن در سـریالی مثـل 
نقش هـای  از  یکـی  دوش،  بـه  خانـه 
اصلـی داسـتان بـودم، االن بیایم نقش 
5 دقیقـه ای بـازی کنـم که چـه اتفاقی 
بیفتـد؟ دوم اینکـه هنـوز دسـتمزدهای 
3۰ سـال پیـش را بـه مـن پیشـنهاد 

می دهنـد! چـرا؟ 

کـه  ر  نطـو آ یط  ا شـر گـر  ا -
می خواهید بشـود، باز هـم به تلویزیون 

؟ یـد د می گر بر
*بلـه، حتمـا می آیـم. مـردم بـه 
مـن لطـف دارنـد، نقـش و کار خـوب 
دیگـر  متاسـفانه  نیایـم.  چـرا  باشـد، 
نیسـت  خـوب  هـم  پشـت صحنه ها 
مـن  می بینـم.  آزار  هنرمنـد  مـِن  و 
مدت هاسـت از پشـت صحنـه کارهـا 
لـذت نمی بـرم. یکسـری افـراد غریبه 
بی ادب و بالنسـبت بعضی از دوسـتان، 
الت و لـوت آمده انـد کـه مـال ایـن 
کار نیسـتند و مـن هنرمنـد اصـال از 
کـه  زمـان  آن  نمی بـرم.  لـذت  کارم 
می کـردم  بـازی  2فیلـم  روزی  مـن 
شـدت  از  فیلمبـرداری  از  قبـل  شـب 
االن  امـا  نداشـتم  خـواب  خوشـحالی 

معـذرت می خواهم حالـم بهم می خورد 
کـه فـردا می خواهم سـر فیلمبـرداری 
بـروم، چرا باید اینطور باشـد؟ یکسـری 
اتفاقـات پشـت صحنـه افتـاده که من 
هنرمنـد زده شـده ام. تماشـاچی از مـن 
هنرمنـد توقـع دارد زمانـی کـه ظاهـر 
می شـوم کاری بهتر از کار قبلی ام ارائه 
بدهـم، من همیشـه در کارهایم سـعی 
کـردم بهتـر از قبلم باشـم، البته شـاید 
موفق نبودم اما سـعی خودم را کرده ام.

منـد  هنر یـک  ن  ا عنـو -بـه 
شـدن  بهتـر  بـرای  آیـا  پیشکسـوت، 
شـرایط پیشـنهادی بـه پیمـان جبلـی، 

داریـد؟ صداوسـیما  فعلـی  رئیـس 
*من اصال ایشـان را نمی شناسـم 
و تـا بـه حـال ندیـده ام. حتمـا ایشـان 
از دیـد خـودش کارهایـی می کنـد امـا 
بایـد بـا هنرمندان بـه اشـتراک بگذارد 
و از هنرمنـد بخواهـد حـرف بزنـد کـه 
متاسـفانه مدیـران مـا اهـل ایـن کارها 

نیسـتند. به نظـرم مهمترین معضل این 
روزها این اسـت که افرادی که سـر کار 
هسـتند، مال آن کار نیسـتند. کسی که 
در عمـرش حتـی یـک فیلـم و سـریال 
ندیده اسـت، چطـور می تواند قضاوت 
کنـد؟ مـن مخلـص آدم هـای خـوب و 
باتجربـه هـم هسـتم و به همـه احترام 
می گـذارم، ولی یکسـری افـرادی وارد 
کار شـده اند که سـر جایشـان نیسـتند. 
بی تعـارف بگوییـم، دیگر مثل گذشـته 
تلویزیـون  سـریال های  پـای  مـردم 
نمی نشـینند و بیشـتر ماهـواره تماشـا 
آی فیلـم  شـبکه  همیـن  یـا  می کننـد 
را کـه سـریال های قدیمـی را پخـش 
می کنـد، دنبـال می کننـد. بـه عنـوان 
مثـال سـریالی مثـل خانـه بـه دوش 
تاکنـون بارهـا پخـش شـده و هـر بـار 

دارد. بیننـده  هم 

-می گوینـد برخـی هنرمنـدان از 
صداوسـیما و تلویزیـون قهـر کرده اند، 

شـما چـه نظـری دارید؟
قهـر  سـمش  ا م  نظـر بـه  *
و  اسـت  بی اعتنایـی  بلکـه  نیسـت، 
از قهـر بدتـر اسـت  ایـن بی اعتنایـی 
چـون باالخـره قهـر، زمانـی به آشـتی 
ختـم می شـود امـا بی اعتنایـی خیلـی 
زمـان می بـرد تـا حـل شـود و آن هم 
بسـتگی بـه روشـش دارد وگرنـه اگـر 
در  مـا هـم  بدهنـد،  ادامـه  همینطـور 
خانه هایمان نشسـته ایم، بـا مردم کیف 
نمی افتـد.  اتفاقـی  هیـچ  و  می کنیـم 
هنـوز  هسـتم،  مردمـم  عاشـق  مـن 
بـا  می بیننـد  خیابـان  در  مـرا  وقتـی 
قدیم هـا  از  می گیرنـد،  عکـس  مـن 
صحبـت می کننـد کـه چـرا نیسـتم و 
مـن می گویـم شـرایط، شـرایط خوبی 
نیسـت وگرنـه مگـر آزار دارم که بازی 
نکنـم. مـن از بـا مـردم بـودن لـذت 
می بـرم، مـن وظیفـه دارم بـرای شـما 
مـردم کار کنـم، مگـر چند سـال دیگر 
زنـده هسـتم. مـا بایـد فعالیـت داشـته 
باشـیم اما وقتی شـرایطش نیسـت، ما 
چـه کار کنیم؟ ما دیده می شـویم، پس 

بایـد مـا را خـوب ببیننـد.

گالیه هاي پیشکسوتان ادامه دارد...

غالمحسین لطفی: ما را کنار نگذاشته اند، خودمان کار نمي کنیم


