
کارشناس اقتصاد:

اصالح نه؛ باید از بازار سرمایه ابهام زدایی شود

وزارت  اطالعات  فناوری  و  آمار  مدیریت  مرکز 
با  »نوبان«  اسم  به  شرکتی  کرد:  اعالم  بهداشت 
سوءاستفاده از نام و نشان سازمان نظام پزشکی اقدام 
برای کارت دیجیتال واکسن کرده است که  راه اندازی سایتی  به 
در آن با دریافت اطالعات و لینک کارت واکسن کادر درمان و در 
ازای دریافت وجه از افراد، کارت فیزیکی صادر می کند. این اقدام 
کارت  برای  افراد  از  وجه  دریافت  و  است  تخلف  مذکور  شرکت 

واکسن غیرقانونی است. 
مرکز مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت 
تصریح کرد: از همه  هموطنان می خواهیم اطالعات یا لینک کارت 
واکسن دیجیتال خود را در هیچ سامانه غیر معتبری وارد نکنند 
زیرا زمینه ساز دسترسی به اطالعات هویتی آنها می شود و امکان 

سوءاستفاده از آن وجود دارد.
صفحه 2

قاضی دادسرای عمومی و انقالب تهران:

کاهش سن سارقان
 اتفاق بسیار نگران کننده است

سرطان دومین دلیل مرگ و میر در ایران
اداره  رئیس  مطلق«،  قنبری  »علی 
سرطان وزارت بهداشت و عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره 
شایع ترین سرطان ها در ایران گفت: شایع ترین سرطان 
در زنان، سرطان پستان و در مردان سرطان پروستات 
است. او درارتباط با علل بروز سرطان گفت: مهمترین 
علل بروز سرطان افزایش سن جمعیت و نسبت جمعیت 
سالمند نسبت به جمعیت جوان است که در کشور ما و 
دیگر کشورها در حال رخ دادن است. ما در کشورمان 
جمعیت جوانی داریم که در سال های آینده به سمت 
پیری خواهند رفت. این مساله باعث خواهد شد که در 
طی دو دهه آینده بر اساس پیش بینی ها بروز سرطان 

در ایران بیشتر از متوسط جهانی باشد. 
صفحه 2

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی:

نیروی انسانی متخصص ضامن پیشبرد اهداف
 شرکت گازاستان مرکزی می باشد

4
مشکل اقتصاد، تبعات جنگ، تحریم و عدم شایسته ساالری است

صفحه 3
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سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1909- یکشنبه 28  آذر 1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
بهرامي: در روزگاری 

زندگی می کنیم 
که مرگ برایمان 

جذابیت ندارد!

6ورزش
صدری: رقبا در زمین 

بازی به دنبال امتیاز 
باشند!

8هنر

نمایش همه چیز می گذرد تو نمی گذری، نوشته محمد چرم شیر 
به کارگردانی رضا بهرامی از 22 آذر ماه در تماشاخانه ملک 
روی صحنه است. بازیگران این نمایش علی  ریاحی، یاسمین 
فرخزا، سیدحسن تدینی، شیدا بختیاری، ریحانه اناری و هنگامه 

خاتم آبادی هستند. 

سیدمجید صدری پس از نشستی که صبح روز گذشته)شنبه( 
با شهاب الدین عزیزی خادم رییس فدراسیون فوتبال برگزار 
کرد، اظهار داشت: در روزهای اخیر اخباری را می شنویم که 
وظیفه ماست از حق پرسپولیس دفاع کنیم. ما در خصوص 

سه موضوع با عزیزی خادم صحبت کردیم.

شب گذشته و همزمان با اکران مستند بریکوالژ؛ زندگی نادر 
یادبودی برای جمشید  مشایخی در پردیس چارسو مراسم 
مشایخی و همسرش گیتی رئوفی در حضور فرزندشان )نادر 

مشایخي( برگزار شد.

از پدرم یاد گرفتم 
که شعر چیست 

و چه تاثیري در 
زندگي مان دارد

هشدار وزارت بهداشت درمورد کارت واکسن نامعتبر همکاری شرکت های چینی و ترک 
در ساخت مسکن ملی!

احمد دنیامالی درباره جزییات مذاکراه با شرکت های خارجی برای ساخت 
پروژه نهضت ملی مسکن )ساخت 4 میلیون مسکن در چهار سال( اظهار داشت: 
طبق قانون برای ساخت مسکن باید از ظرفیت داخل استفاده کنیم و این موضوع 
اجتناب ناپذیر است و نه به لحاظ قانونی می توانیم برای ساخت پروژه مسکن نیرو وارد کنیم و 
نه سیاست های کلی کشور این اجازه می دهد که به سمت استفاده از ظرفیت خارجی ها برویم.   
صفحه 3

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس 
را به مردم بسپاریم و  اقتصاد  باید ثروت و  گفت: 
اقتصاد را واقعی کنیم و این امکان را ایجاد کنیم تا 
مردم در حوزه اقتصاد خودنمایی کرده و با یکدیگر رقابت کنند.

احمد علیرضا بیگی اظهار داشت: ما در دوره گذشته شاهد 
بودیم که مردم ما در ارمنستان برای واکسن صف کشیده بودند 

اما آقای رییسی توانست سایه شوم کرونا را با واکسیناسیون 
گسترده از سر مردم بردارد. وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم 
اقتصاد کشور به برجام گره نزده شده است، گفت: اگر نتیجه و 
دستاوردی از مذاکرات به دست آمد، از آن استقبال می کنیم و 
در غیر این صورت از سایر ظرفیت های موجود استفاده می کنیم.
صفحه 3

 باید اقتصاد را به مردم بسپاریم
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خانواده محترم علیزاده
سوگ  به  عزیزان  دادن  دست  از  غم  در 
شما  برای  می خواهد.  عظیم  نشستن صبری 
و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی و برای 
آن عزیز درگذشته غفران و رحمت از خداوند 

خواستارم.
هرمز هوشمند راد

خانواده محترم علیزاده
و  بزرگی است  سوگ فرزند مصیبت بسیار 
ناتوان  باره  این  در  حرفی  بیان هر  از  زبان 
بسیار  بزرگ صبری  خدای  امیدوارم  است. 
بزرگ تر از غمتان به شما بدهد. برای شما و 
خانواده گرامی صبر و آرامش قلبی در برابر 

این غم آرزو می کنم.
روحی الهی

رییلس مجلس شلورای اسلالمی 
بلا انتقلاد از سلاختار اداری و مدیریلت 
دولتلی و روزمرگلی در کشلور گفلت: 
اگلر املروز اقتصاد ما به گل نشسلته و 
دچلار بحران شلده، علت آن این اسلت 
کله پیلش از تحریلم، دچلار مشلکل 

شلده ایم. دولتی سلازی 
ر  د  » ف لیبلا قا قلر  با محمد «
پژوهلش  مراسلم گرامیداشلت هفتله 
و تقدیلر از پژوهشلگران برتلر مرکلز 
پژوهش های مجلس شلورای اسالمی 
از  یکلی  پژوهش هلا  مرکلز  گفلت: 
مهمتریلن مراکلز تصمیلم سلازی در 
نظلام جمهلوری اسلالمی اسلت کله 
بله عنلوان کارفرملای پیشلرو، نه یک 
کارگلزار پیلرو می توانلد در حکمرانلی 

باشلد. تاثیرگلذار 
رییلس مجلس شلورای اسلالمی 
توسلعه  در  پژوهلش  اینکله  بیلان  بلا 

علملی تولیلد عللم، مرجعیلت علملی 
می توانلد  حوزه هلا  سلایر  و همچنیلن 
نقلش آفریلن باشلد، تاکید کلرد: نقش 
ایلن مرکلز بلرای حلل مسلئله کشلور 
ضلروری اسلت و  بایلد پژوهش هلا را 
در حلل مسلئله بله کار گیریلم. چرا که 
اگلر بله بودجه هلای سلنواتی از دهله 
۵۰ تلا املروز نلگاه کنیلم درمی یابیلم 
کله ایلن برنامه هلا شلباهت زیلادی به 
یکدیگلر دارنلد و همیشله بله طی یک 

مسلیر علادت کرده ایلم.
قالیبلاف با بیلان اینکه کشلور در 
اجلرا و تصمیلم گیلری دچلار مسلئله 
اسلت و در هیچکلدام از ایلن بودجه ها 
بله یلک نقطله موفلق نرسلیده، بیلان 
کلرد: املروز ایلن سلوال مطرح اسلت 
آیلا بایلد ایلن مسلیر را ادامله داده وآیا 
نباید مسلیر را تغییر داد؟ مشخص است 
که ما در حوزه حل مسلئله و تشلخیص 

مسلئله دچلار چالش هایلی هسلتیم و 
تصلور می کنلم مرکز پژوهش هلا باید 

بله ایلن موضلوع ورود کند.
رییلس قلوه مقننله بلا تاکیلد بلر 
اینکه در شلرایط بلدون تحریم، اقتصاد 
نفتلی هیلچ مشلکلی از مسلائل املروز 
کشلور را حلل نمی کنلد،  عنلوان کلرد: 
درآمدهلای نفتلی پاسلخگوی نیازهای 
ملا نیسلت و معللوم اسلت کله مسلیر 
بودجله مبتنلی بر نفت مسلیر درسلتی 
برای ما نیسلت و مسلیر صحیح مسلیر 
مبتنلی بلر علم، فنلاوری و دانش بنیان 

ست. ا
بله  کلرد:  خاطرنشلان  قالیبلاف 
 2۰ بلرای  موالیلد  موضلوع  واسلطه 
سلال آینلده نگرانی هایلی وجلود دارد. 
املروز در اوج ظرفیلت منابع انسلانی و 
در جلوان ترین شلرایط و باسلوادترین 
شلرایط هسلتیم، املا از همیلن لحظله 

نیز اسلتفاده نمی کنیم و در غم شلرایط 
جمعیتلی 2۰ سلال آینده هسلتیم. البته 
ایلن نگرانلی درباره جمعیت به جاسلت 
املا آیا نبایلد از شلرایط و فرصت های 

املروز اسلتفاده کنیم؟
وی افلزود: ملا همیلن املروز نیز 
بایلد از ظرفیلت بلزرگ جوانان خالقی 
کله می تواننلد بلرای ملا تولیلد ثلروت 
کننلد، اسلتفاده کنیلم و بله جلای حل 
مشلکل فلروش نفت، برای اسلتفاده از 
ظرفیت منابع انسلانی که اساسلی ترین 
ظرفیلت تولیلد ثلروت اسلت،  وقلت 

صلرف نمی کنیلم.
رییلس مجلس شلورای اسلالمی 
تاکیلد کلرد: بایلد سرنوشلت تک تک 
ملردم، ایلران و  انقلالب را مدنظر قرار 
دهیلم و  همه وجود خلود را در این راه 
صلرف کنیم تلا این سرنوشلت را ختم 

بله خیر  شلود.

قالیباف: اقتصاد به گل نشسته نتیجه دولتی سازی است

ینکه  ا بر  کید  تا با  علوم  یر  وز
ری  برگزا به  مجبور  ا  ر ه ها  نشگا ا د
»حضوری« امتحانات پایان ترم نکردیم،  
گفت: این اجازه به دانشگاه ها داده شده 
تا بر اساس شرایط خود در خصوص نوع 

برگزاری امتحانات تصمیم گیری کنند.
دکتر محمد علی زلفی گل ، ضمن 
تصمیم  کرد:  اظهار  مطلب  این  بیان 
گیری در خصوص برگزاری حضوری یا 
مجازی امتحانات پایان ترم دانشجویان 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر 
و  است  شده  گذاشته  دانشگاه ها  عهده 

اجباری از سوی وزارت علوم برای برگزاری حضوری 
امتحانات وجود ندارد.وزیر علوم همچنین خاطرنشان 
کرد: البته دانشگاه هایی که می خواهند امتحانات آخر 
ترم خود را حضوری برگزار کنند، شرایط را بسنجند 

ترم  پایان  امتحانات  دارند  که  شرایطی  اساس  بر  و 
دانشجویان را »حضوری« کنند؛ چرا که دانشجویانی 
که غیربومی هستند در صورت حضور در دانشگاه ها 

برای امتحانات نیازمند اسکان در خوابگاه ها هستند.
وی خاطر نشان کرد: برخی از دانشگاه های ما 

امکانات خوابگاهی و سلف  در حد کافی 
سرویس برای ارائه خدمات رفاهی و اسکان 
دانشجویان دارند در نتیجه می توانند آزمون 
به  را  دانشجویان  جاری  ترم  پایان  های 
برخی  اما  کنند  برگزار  حضوری  صورت 
آمادگی پذیرش  از دانشگاه ها هنوز  دیگر 
دانشجویان از این جهت را ندارند بنابراین 
برگزار  مجازی  به شکل  آنها  آزمون های 

خواهد شد.
دکتر زلفی گل با بیان اینکه در وزارت 
علوم نسخه یکسانی برای دانشگاه ها نمی 
پیچیم، تاکید کرد: همه دانشگاه ها شرایط 
یکسانی به منظور پذیرش حضوری دانشجویان ندارند، 
به همین علت نسخه یکسانی برای تمام دانشگاه های 
کشور نمی توانیم بپیچیم و الزم است که دانشگاه ها 

خودشان در این زمینه تصمیم گیری کنند.

برگزاری حضوری امتحان پایان ترم در اختیار دانشگاه است

صفحه 3
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نماینده مجلس: باید اقتصاد را به مردم بسپاریم
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: باید ثروت و 
اقتصاد را به مردم بسپاریم و اقتصاد را واقعی کنیم و این امکان را ایجاد 

کنیم تا مردم در حوزه اقتصاد خودنمایی کرده و با یکدیگر رقابت کنند.
احمد علیرضا بیگی اظهار داشت: ما در دوره گذشته شاهد بودیم که 
مردم ما در ارمنستان برای واکسن صف کشیده بودند اما آقای رییسی 

توانست سایه شوم کرونا را با واکسیناسیون گسترده از سر مردم بردارد.
وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم اقتصاد کشور به برجام گره نزده 
شده است، گفت: اگر نتیجه و دستاوردی از مذاکرات به دست آمد، از آن 
استقبال می کنیم و در غیر این صورت از سایر ظرفیت های موجود استفاده 
لزوم  بر  تاکید  با  و شوراهای مجلس  داخلی  کنیم. عضو کمیسیون  می 
تعیین تکلیف حوزه های اقتصاد و معیشت مردم گفت: نگاه ما به اقتصاد 
مکانیکی است و این نوع نگاه در دولت و مجلس دیده می شود. برای 
مثال برای اینکه قیمت عرضه مسکن را افزایش دهیم و اجاره مسکن را 
کاهش دهیم، از ابزار تعرفه و مالیات استفاده می کنیم تا عرضه مسکن 
افزایش یابد و نتیجه طبیعی این سیاست گذاری این می شود که مردم 

پول خود را در خارج از کشور سرمایه گذاری می کنند.
وی اضافه کرد: تحریم های مالی و موانع عملیات بانکی به هیچ عنوان 
مانع مردم نیست و مردم به هر حال پول را جابجا می کنند کما اینکه امروز 
می بینیم میزان معامالت ایرانیان در استانبول دو برابر تهران است. این به 
این معناست که مردم بدون استفاده از سیستم بانکی پول خود را منتقل 

کردند بنابراین باید اقتصاد را به مردم بسپاریم.
بیگ گفت: باید ثروت را به مردم بسپاریم و این امکان را ایجاد کنیم 
تا مردم در حوزه اقتصاد خودنمایی کرده و با یکدیگر رقابت کنند و این 
احساس را از بین ببریم  که نانی که مردم با هزار مشکل به دست آورده اند، 
دولت به دنبال این است این نان را از دست آنها بگیرد.عضو کمیسیون 
شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه زمانی که اقتصاد واقعی شود، 
مردم ثروتمند خواهند شد، اضافه کرد:  بخش خصوصی این توان و ظرفیت 
را دارد که بسیاری از مشکالت کشور را حل کنند و مردم ما درگیر سوئیفت 

و عملیات بانکی نیستند که بهترین نشانه آن خروج پول از کشور است.
نماینده مردم تبریز با بیان اینکه نباید از توافق هسته ای انتظارات 
زیادی داشت،  گفت: عمده دستاوردی که ما انتظار داریم از این توافق به 
دست بیاوریم این است که ما نفت بفروشیم و پول آن را به داخل بیاوریم.

وی با بیان اینکه دولت باید برای اقتصاد الیحه بدهد، اظهار داشت: 
در دولت احمدی نژاد ما طرح تحول اقتصادی داشتیم و این طرح توسط 
دولت انجام شد و مجلس آن را تایید کرد دولت در این طرح گفت که 3۰ 
هزار میلیارد تومان برای تامین مسکن مردم به عنوان خط اعتباری تعیین 
می کنیم به این معنا که ما به مردم پول می دهیم و آنها اقساط را پرداخت 
می کنند و این پول دائم در حال گردش است و مردم هم صاحب خانه می 
شوند اما دولت روحانی وام برای خرید پراید داد زیرا پراید فروش نمی رفت 

و پولی که باید برای خرید خانه صرف می شد، صرف خرید پراید شد.
بیگی عنوان کرد: دولت آقای رییسی باید ایمان داشته باشد و ثروت 
را به مردم برگرداند و مردم را محور فعالیت های اقتصادی قرار دهد. دولت 
باید از اینکه بازیگر اصلی صحنه اقتصاد باشد و با مردم رقابت کند،  خارج 
شود و به عنوان داور و ناظر حضور داشته باشد. نفت ،فوالد ، کشت و 

صنعت مغان و … باید به مردم واگذار شود.
هسته ای  توافق  ز  ا نباید  ینکه  ا بیان  با  تبریز  مردم  نماینده 
داریم  انتظار  ما  که  دستاوردی  عمده  داشت،  گفت:  زیادی  انتظارات 
بفروشیم و پول  این است که ما نفت  بیاوریم  به دست  توافق  این  از 

آن را به داخل بیاوریم.

هشدار وزارت بهداشت درمورد کارت واکسن نامعتبر
و  درمان  بهداشت،  وزارت  اطالعات  فناوری  و  آمار  مدیریت  مرکز 
آموزش پزشکی به مردم نسبت به دریافت کارت دیجیتال واکسن نامعتبر 

هشدار داد.
مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت اعالم کرد: 
شرکتی به اسم »نوبان« با سوءاستفاده از نام و نشان سازمان نظام پزشکی 
اقدام به راه اندازی سایتی برای کارت دیجیتال واکسن کرده است که در آن 
با دریافت اطالعات و لینک کارت واکسن کادر درمان و در ازای دریافت 
وجه از افراد، کارت فیزیکی صادر می کند. این اقدام شرکت مذکور تخلف 

است و دریافت وجه از افراد برای کارت واکسن غیرقانونی است. 
بهداشت  وزارت  اطالعات  فناوری  و  آمار  مدیریت  مرکز  مرکز 
کارت  لینک  یا  اطالعات  می خواهیم  هموطنان  همه   از  کرد:  تصریح 
زیرا  نکنند  وارد  معتبری  غیر  سامانه  هیچ  در  را  خود  دیجیتال  واکسن 
زمینه ساز دسترسی به اطالعات هویتی آنها می شود و امکان سوءاستفاده 

از آن وجود دارد.
واکسیناسیون سراسری از 22 بهمن سال گذشته آغاز شد و تاکنون 
۵۹ میلیون و ۶2 هزار و 2۵۶ نفر ُدز اول، ۵۰ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۶34 نفر 
ُدز دوم و سه میلیون و ۵۶۷ هزار و 3۷ نفر، ُدز سوم واکسن کرونا را تزریق 
کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۱2 میلیون و 

۸۱۹ هزار و ۹2۷ ُدز رسیده است.

جذب جوانان به موضوعات قرآنی ضروری است
حافظ کل قرآن کریم در آستانه برگزاری چهل وچهارمین دوره مسابقات 
سراسری قرآن کریم گفت: تبلیغ مسایل و مسابقات قرآنی در جامعه سبب 

تشویق و ترغیت جوانان به سمت موضوعات قرآنی خواهد شد.
امیر آقایی ضمن تاکید بر لزوم تبلیغ مسابقات قرآن در سطح جامعه 
افزود: برگزاری مسابقات قرآنی به عنوان یکی از شاخص های تشویقی و 
انگیزشی برای ترویج و رشد فعالیت های قرآنی در سطح جامعه نقش و 

تاثیر بسزایی دارد.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه در مسابقات ابعاد تبلیغی فعالیت های 
قرآنی به نمایش گذاشته خواهد شد و در کنار آن انگیزه و شور برای جوانان 
به سبب بروز استعدادها ایجاد می شود، شاهد گرایش مردم به ویژه جوانان 
مستعد خواهیم بود و به  نوعی جنبه تبلیغی مثبتی برای جذب جوانان دارد.

توان  می  چگونه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  کریم  قرآن  کل  حافظ 
مسابقات قرآنی را برای تشویق و جذب هر چه بیشتر جوانان به موضوعات 
قرآنی برگزار کرد، گفت: متاسفانه طی دو سال اخیر به سبب  بحران کرونا، 
برگزاری فعالیت های فرهنگی دستخوش تغییراتی شد و برنامه های قرآنی 
نیز از این قاعده مستثنی نبود اما با همت مسئوالن این رویداد تعطیل نشد 
و با وجود مشکالت پدید آمده، به صورت غیر حضوری برگزار شد؛ اکنون نیز 

با همت متولیان امر به  صورت مستحکم و بهتر برگزار خواهد شد.
آقایی تاکید کرد: بطور قطع با توجه به نشست ها و مشورت هایی که 
با کارشناسان امر برگزار می شود، راه های چگونگی هرچه بهتر برگزار شدن 
این مسابقات دیده شده و امیدواریم در راستای برگزاری بهتر و بدون خلل 

مورد توجه گرفته شود.
رعایت  با  کریم  قرآن  حضوری  مسابقات  دوره  وچهارمین  چهل   
پروتکل های بهداشتی در دو بخش خواهران و برادران از 2۹ آذر تا سوم 

دی ماه با حضور 2۰۰ نخبه قرآنی برگزار می شود.

هشدار یک مقام وزارت بهداشت؛

سرطان دومین دلیل مرگ و میر در ایران 
سرطان  ره  دا ا رئیس 
 : گفت شت  ا بهد ت  ر ا ز و
سرطان  بروز  علل  مهمترین 
افزایش سن جمعیت و نسبت جمعیت 
است  جوان  جمعیت  به  نسبت  سالمند 
که در کشور ما و دیگر کشورها در حال 

رخ دادن است.
»علی قنبری مطلق«، رئیس اداره 
سرطان وزارت بهداشت و عضو هیات 
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی 
سرطان ها  شایع ترین  درباره  بهشتی 
در ایران گفت: شایع ترین سرطان در 
زنان، سرطان پستان و در مردان سرطان 

پروستات است. 
سرطان  بروز  علل  با  درارتباط  او 
سرطان  بروز  علل  مهمترین  گفت: 
افزایش سن جمعیت و نسبت جمعیت 
است  جوان  جمعیت  به  نسبت  سالمند 
که در کشور ما و دیگر کشورها در حال 
رخ دادن است. ما در کشورمان جمعیت 
جوانی داریم که در سال های آینده به 
مساله  این  رفت.  خواهند  پیری  سمت 
دهه  دو  طی  در  که  شد  خواهد  باعث 
آینده بر اساس پیش بینی ها بروز سرطان 
در ایران بیشتر از متوسط جهانی باشد. 
از  غیر  به  گفت:  مطلق  قنبری 
شیوه  تغییر  به  می توانیم  سن  افزایش 
کنیم.  اشاره  نیز  تحرکی  و کم  زندگی 
کم  کشور  جمعیت  درصد   ۶۰ تقریبًا 
یکی  چاقی  همچنین  هستند،  تحرک 
مورد  آن  در  که  است  عوامل  از  دیگر 
هم ۶۰ درصد جمعیت دچار اضافه وزن 
هستند، کمی مصرف میوه و سبزیجات 
نیز از دیگر عوامل است و بیش از ۸۰ 
درصد جمعیت ۵ وعده میوه و سبزیجات 
به میزان مطلوب را مصرف نمی کنند و 
و  به مصرف سیگار  همچنین می توان 
الکل به عنوان دیگر علل بروز سرطان ها 
این  بروز  افزایش  باعث  اشاره کرد که 

بیماری ها می شوند.
او درارتباط با راهکارهای پیشگیری 
از سرطان گفت: اصالح الگوی تغذیه، 
افزایش فعالیت بدنی و مصرف غذاهای 
سالم تر از جمله راه های پیشگیری از 
بروز سرطان است. موضوع دیگری که 
اهمیت دارد تشخیص زودهنگام سرطان 
است که به ویژه برای سرطان پستان، 
مهم  بسیار  بزرگ  روده  و  رحم  دهانه 
است و می توان برنامه ریزی کرد و با 
تشخیص زودهنگام باعث کاهش بروز 

این گونه سرطان ها شد. 
ما  گفت:  ادامه  در  مطلق  قنبری 
این  بر روی  در حدود پنج سال پیش 
بهداشت  شبکه  سطح  در  ها  سرطان 
این  و  کردیم  ریزی  برنامه  درمان  و 
و  هستند  توسعه  حال  در  برنامه ها 
سرطان  که  شد  خواهد  سبب  نهایتًا 

و  کنند  پیدا  کاهش  شده  ذکر  های 
مراحل  در  کرد  پیدا  بروز  سرطان  اگر 
زودتری شناسایی شود که نهایتا منجر 
مبتال  بیماران  بقای  بهبود وضعیت  به 
به سرطان و بهبود کیفیت زندگی آنها 

نیز خواهد شد. 
اقتصادی  هزینه  با  ارتباط  در  او 
طور  به  گفت:  بیماران  برای  سرطان 
باالتر  سرطان  بروز  میزان  هرچه  کلی 
از  باشد و هرچه دیرتر شناسایی شود، 
لحاظ مالی هزینه بیشتری را به بیماران 
تحمیل می کند. اما به طور کلی می توان 
گفت بیماری سرطان در صدر بیماری 
سرطان  گیرد.  می  قرار  پرهزینه  های 
جهان  و  ایران  در  مرگ  دلیل  دومین 
اولین  اقتصادی  لحاظ  به  اما  است، 
مشکل اقتصادی در نظام سالمت بوده 
و هزینه های زیادی را به نظام سالمت 
تحمیل می کند. مهمترین دلیل آن هم 
تشخیص  دیر  سرطان  که  است  این 
بیماری هر  این  بنابراین  داده می شود. 
میزان  شود،  داده  تشخیص  زودتر  چه 
هم  آن  اقتصادی  هزینه های  تحمیل 
کاهش پیدا می کند. راهبردهای ما نیز 
بیشتر مبتنی بر پیشگیری و تشخیص 

زودهنگام این بیماری است. 
با  ط  تبا ر ا ر د مطلق  ی  قنبر
سرطان  زودهنگام  شناسایی  وضعیت 
در کشور گفت: اکثر سرطان ها عمدتًا 
سرطان ها  اغلب  دارند.  مرحله  چهار 
شناسایی   3 و   2 مرحله  در  متاسفانه 
زمان  کنیم  تالش  باید  که  می شوند 
 2 مراحل  در  بیشتر  نها  آ شناسایی 
از  بسیاری  در  باشد.  بیماری   ۱ و 
یک  حله  مر ر  د ن  سرطا ها  ر کشو
ین  ا بر بنا  ، می شود یی  سا شنا دو  و 
البته  دربردارند.  کمتری  هزینه های 
صادق  سرطان ها  همه  درباره  این 

نیست و راجع به سرطان هایی صدق 
می کند که روش هایی برای تشخیص 

دارد.  وجود  آنها  زودهنگام 
او درارتباط با علل تشخیص داده 
نشدن زودهنگام سرطان در ایران گفت: 
به طور کلی عللی که سرطان هم در 
ایران و هم در جهان دیر تشخیص داده 
می شود اول عدم آگاهی مردم راجع به 
راه های  و  نشانه های سرطان  و  عالئم 
آشنایی  عدم  دوم  آن،  از  پیشگیری 
ارائه دهندگان خدمت در سطوح شبکه 
های  نشانه  و  عالئم  درباره  بهداشت 
برنامه  سرطان و سوم عدم وجود یک 
نظام مند برای تشخیص زودهنگام این 
این  برروی  ایران  در  است.  بیماری 
مردم  آگاهی  تا  می شود  کار  زمینه ها 
سرطان  های  نشانه  و  عالئم  به  راجع 

افزایش پیدا کند.
با  طرفی  از  افزود:  مطلق  قنبری 
تدوین برنامه و آموزش ارائه دهندگان 
خدمت در نظام شبکه بهداشتی تالش 
راههای  و  با عالئم سرطان  ایم  کرده 
به  شوند.  آشنا  آن  زودرس  شناسایی 
عالوه برنامه نظام مندی را برای ارجاع 
بیماران به سطوح تخصصی تر تنظیم 
شد  خواهد  باعث  همگی  که  کرده ایم 
به تدریج سرطان زودتر شناسایی شود 
بیشتر شود  آن  پذیری  بهبود  میزان  تا 
کاهش  نیز  آن  اقتصادی   تاثیرات  و  

پیدا کند. 
آیا  این سوال که  به  او در پاسخ 
افزایش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ 
بروز  افزایش  موجب  می تواند  کشور 
آلودگی  گفت:  شود،  آینده  در  سرطان 
صورت  به  پیش  سال   ۷ حدود  هوا 
سرطان  بروز  عامل  عنوان  به  رسمی 
تحقیقات  بین المللی  آژانس  سوی  از 
نظر  به  ظاهر  در  شد.  ذکر  سرطان 

می آید که آلودگی هوا با بروز سرطان 
بود  نیاز  تحلیل  اما سالها  دارد،  ارتباط 
که اثبات شود این دو مسئله اصواًل با 
هم مرتبط هستند. اما اینکه آلودگی هوا 
تا چه اندازه با بروز سرطان در ارتباط 
نگرفته  قرار  بررسی  مورد  هنوز  است 
نشده  منتشر  هنوز  آن  نتایج  و  است 
نمی توان  ایران هم  در  بنابراین  است، 
بروز  افزایش  با  اندازه  تا چه  گفت که 
کلی  طور  به  اما  دارد  ارتباط  سرطان 

ارتباط آن اثبات شده است. 
رت  ا وز سرطان  ره  ا د ا رییس 
توان  می  کل  در  اما  گفت:  بهداشت 
از عوامل  گفت عوامل محیطی کمتر 
یجاد  ا در  زندگی  شیوه  به  مربوط 
هستند.  موثر  عام  طور  به  سرطان 
دلیل آن نیز واضح است، زیرا عوامل 
است  چیزی  زندگی  شیوه  به  مربوط 
و  هستند  ه  همرا ما  با  همیشه  که 
ناسالم  زندگی  شیوه  با  ما  مواجهه 
برای  است.  محیطی  عوامل  از  بیشتر 
و  وزن  اضافه  دچار  که  فردی  مثال 
تغذیه ناسالم است همیشه در مواجهه 

مستقیم این عوامل قرار دارد. 
همه  میان  از  گفت:  درانتها  او 
نقش  تغذیه  عوامل  احتمااًل  عوامل 
برای  دارند.  سرطان  بروز  در  بیشتری 
فست  کالری،  پر  غذای  مصرف  مثال 
فود، روش های نامناسب پخت غذا مانند 
سوخته  و  شده  سرخ  کبابی،  غذاهای 
در  بیشتری  نقش  که  هستند  عواملی 
مهمترین  می کنند.  ایفا  سرطان  بروز 
است که ۵۰ درصد سرطان  این  نکته 
ها قابل پیشگیری هستند و مهمترین 
عامل مهم که در پیشگیری از سرطان 
نقش دارد، اتخاذ شیوه زندگی سالم است 
که می تواند باعث کاهش احتمال بروز 

سرطان در افراد شود.
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زیر نظر: علی هوشمند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
باید از برج علمی کشور صیانت کنیم

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ما تمام انرژی خود را به خرج می دهیم 
تا از برج علمی کشور صیانت کنیم، البته این نیاز به بسترهای سخت افزاری و 

نرم افزاری خاص خودش را دارد.
محمد علی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری، در مراسم بیست و 
دومین مراسم تجلیل از برگزیدگان حوزه فناوری و پژوهش، بیان کرد: یکی از 
وظایف سنگینی که وزارتخانه های متولی علم و آموزش دارند این است  که 
ضمن ارتقای وضعیت، از این موفقیت صیانت کنند. ما هیچگاه اجازه نداریم که 
دستاوردهای علمی کشورمان را مکتوب کنیم و متاسفانه و از آن این اتفاق در 

جامعه علمی ما و جامعه مدیریتی ما می افتد. 
وی افزود: ما سه دسته تحقیقات داریم از جمله  تحقیقات بنیادی، کاربردی 
و توسعه ای داریم. ما در تحقیقات بنیادی موفق بوده ایم اما باید ببینیم چه عواملی 
داشته که در این مقطع موفق بوده ایم تا آن را در تحقیقات کاربردی اعمال کنیم. 
مثل این است که بپرسیم علم بهتر است یا ثروت اما هر دوی اینها خوب است 
و باید بگویم علم بهتر است با ثروت. بنابراین ارتباط ما باید کاربردی باشد و 
این نقض کننده تحقیقات بنیادین نیست. وزیر علوم تحقیقات و فناوری بیان 
کرد: اگر دنبال این هستیم که بخش تحقیقات کاربردی را به پر رنگ تر کنیم 
معنیش این نیست که تحقیقات بنیادی را کمرنگ کنیم، بنابراین تمام انرژی 
خود را به خرج می دهیم تا از برج علمی کشور صیانت کنیم، البته این نیاز به 

بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری خاص خودش را دارد. 
زلفی گل گفت: ما ظرفیتی ایجاد می کنیم تا کسانی که پتانسیل و ظرفیت 
حل مسایل جامعه را دارند از امتیاز ویژه برخوردار شوند. همین ترغیب ها و 
تشویق ها را برای تحقیقات توسعه و پیشرفت علمی خواهیم داشت. رسیدن به 
دانایی و توانایی تدریجی و پله ای بوده و فرهنگ خاص خودش را می طلبد. اول 
باید صنایع مختلف نیازها را بسنجند و بعد طرح پروپوزال برای آن تعریف کنند 

ما هم از آن حمایت می کنیم. 
وی گفت: نمی شود با دانشمندان و نخبگان با تحکم رفتار کرد بلکه باید با 
ترغیب، تشویق و احترام با آنها رفتار کرد. مثاًل صدا و سیما یک ابر دانشگاه است، 
ابر دانشگاهی که مخاطبان دانشجویان زیادی را در بر می گیرد از این رو از آنها 
می خواهیم که بخشی از ظرفیت خود را به حوزه علم و فناوری تخصیص دهد.
ما از صدا و سیما عدالت در فرهنگ سازی و عدالت در دیده شدن را انتظار داریم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: یکی از انتظارات مقام معظم رهبری 
دستیابی به مرجعیت علمی و دیپلماسی علمی است یعنی دانشمندان ما جز یک 
درصد و دو درصد جامعه علمی در جهان هستند اما چرا صدا و سیما به اینها 
نمی پردازند تا جوانان انگیزه پیدا کنند. ما اساتیدی داریم که کتابهای بین المللی  
می نویسند و ارجاعات علمی دارند.  تعداد قابل توجه از مجالت ما توسط انتشارات 
معتبر بین المللی منتشر می شود. وی افزود: بیش از ۱۰۰ هزار دانشجوی خارجی 
در کشور تحصیل می  کنند که البته باز کم است. ما اساتیدی داریم که بیش از 
۱۰۰ هزار ارجاع دارند این نشان می دهند که وزرای قبلی علوم کارشان را خوب 
انجام داده اند و باید قدر دان آنها بود. وزیر علوم گفت: اگر می خواهیم در عرصه 
علم و توسعه شرکت های دانش بنیان موفق باشیم باید همان چیزی که قانون 
مشخص کرده را به پژوهش و فناوری اختصاص دهیم. علمی که امروز تولید 
می شود حتما به تکنولوژی آینده نیاز داریم و باید آزمایشگاه ها را با جدیدترین 
ابزارها به روز کنیم. وی خطاب به پژوهشگران و فناوران برتر گفت: وقتی یک 
فوتبالیست گل می زند این گل مال او نیست مال همه اعضای تیم و مربی و 
... است از این رو وقتی شما به موفقیتی می رسید باید بدانید که خودتان تنها 

نبودید و یک مجموعه به شما کمک کرده است.

۴۰ قبضه ُکلت کمری در پاوه کشف شد
فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه از کشف 4۰ قبضه ُکلت کمری و تعداد زیادی فشنگ 

و مهمات در پاوه و با تالش نیروهای هنگ مرزی این شهرستان خبر داد.
سردار »کیاست سپهر« اظهار داشت: پس از اطالع مرزبانان پاوه از حضور یک باند 
توزیع سالح و مهمات در نقاط مرزی شهرستان، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار 
گرفت.وی ادامه داد: نیروهای مرزبانی پس از شناسایی مسیر حرکتی قاچاقچیان در قالب 
تیم های عملیاتی و اطالعاتی به محل مورد نظر اعزام و پس از اجرای کمین در فرصتی 

مناسب نسبت به دستگیری هر سه عضو باند اقدام کردند.
سردار سپهر تصریح کرد: در بازرسی های انجام شده از کوله های قاچاقچیان 4۰ قبضه 
سالح جنگی کلت کمری، ۸۰ تیغه خشاب و چهار هزار و 44۹ عدد فشنگ جنگی کشف شد.

فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه یادآوری کرد: قاچاقچیان دستگیر شده نیز پس از 
تشکیل پرونده برای صدور احکام الزم تحویل مراجع قضایی شدند.

وی در پایان با قدردانی از مرزبانان هنگ مرزی پاوه، تصریح کرد: مرزداران ما در 
یگان های مرزی و در سخت ترین شرایط نیز اجازه فعالیت به قاچاقچیان و آن هایی که 

قصد ایجاد هرگونه ناامنی را دارند نمی دهد و قاطعانه با آن ها برخورد می کند.

راز ثروت بادآورده مرد کرمانشاهی فاش شد
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، از کشف سرقت میلیاردی ارزهای دیجیتال یکی 

از شهروندان کرمانشاهی به ارزش 3۱ میلیارد و 4۵۰ میلیون ریال خبر داد.
 سردار علی اکبر جاویدان در جمع اصحاب رسانه، اظهار داشت: پس از مراجعه یک 

خانم به پلیس فتا مبنی بر سرقت ارزهای دیجیتال از کیف پول الکترونی اش، موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

 4۵۰ و  میلیارد   3۱ وی  مسروقه  ارز  ارزش  شاکی  اظهارات  بر  بنا  داد:  ادامه  وی 
میلیون ریال بوده و رمز و پسورد کیف پول خود را نیز در اختیار هیچ کسی قرار نداده است.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: ماموران پلیس فتا با دریافت این گزارش 
تحقیقات تخصصی خود را آغاز و توانستند با انجام کارهای اطالعاتی متهم پرونده که 

برادر همسر فرد شاکی بود را شناسایی و دستگیر کنند.
وی تصریح کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی های به عمل آمده توسط پلیس 
به جرم خود اعتراف و عنوان کرد با سوء استفاده از اعتماد همسر برادرش به گوشی وی 
دسترسی و با کسب اطالعات کیف پول الکترونیکی وی، مبلغ 3۱ میلیارد و 4۵۰ میلیون 

ریال ارز دیجیتال را سرقت کرده است.
از معرفی سارق دستگیر شده به دستگاه قضائی جهت سیر مراحل  پایان  وی در 

قانونی و خبر داد.

انهدام باند بین المللی قاچاق مشروبات الکلی در مازندران 
فرمانده سپاه کربال مازندران از شناسایی و انهدام باند بین المللی قاچاق مشروبات 

الکلی و انواع سالح شکاری و جنگی غیرمجاز در شهرهای مختلف استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سپاه کربال مازندران ، سردار سیاوش مسلمی با اعالم این 
که باند بین المللی در سایه اشراف اطالعاتی سازمان اطالعات سپاه پاسداران کشور و 
اداره اطالعات سپاه استان شناسایی و منهدم شده است ، گفت که در این عملیات ۱3 نفر 

دستگیر شدند و هشت خودروی سواری متعلق به قاچاقچیان هم توقیف شد.
وی افزود که از متهمان ۱۵ هزار شیشه و قوطی انواع مشروبات الکلی و 43 قبضه 

سالح غیرمجاز شکاری و جنگی کشف و ضبط شده است.
فرمانده سپاه کربال مازندران ارزش کشفیات این باند را 2۰۰ میلیارد ریال برآورد 
کرد و گفت که سرشاخه های این باند بین المللی از کشور های همسایه بودند و با  جا 

سازی های حرفه ای انواع  مشروبات الکلی و سالح را به مازندران حمل می کردند.
وی افزود : این عملیات  همچنان برای شناسایی افراد مرتبط با این باند در حال 

رصد و پایش است.
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گوگل در حال توسعه سیستم  عامل جدیدی 
برای دستگاه های AR است

را که چشم  به هر فناوری گفته می شود که چیزی   VR به زبان ساده 
شما می بیند با موارد دیگر عوض می کند.هنگامی که سر خود را به اطراف می 
گردانید تصویر نیز همانطور که در زندگی واقعی این طور است، حرکت می کند 
اما تصویری که مشاهده می کنید با آن چه که در دنیای واقعی می بینید بسیار 
متفاوت است. به نوعی می توان گفت واقعیت مجازی حواس دیدن و شنیدن را 
تحریک می کند. این برای بازی کردن یا داستان گویی فوق العاده است زیرا به 
بیننده اجازه می دهد تا خود را در آن چه که در اطرافش اتفاق می افتد غوطه ور 
کند و حس کند که داخل بازی قرار دارد. اما ممکن است هنگامی که بازی می 
کنید و عینک را به روی چشم دارید به جسمی در دنیای واقعی آسیب بزنید و بدنتان 

نیز آسیب ببیند.  البته این کار ممکن است باعث قطع ارتباط دستگاه نیز شود.
بر  مبتنی  دستگاه های  برای  جدیدی  سیستم عامل  توسعه  حال  در  گوگل 

واقعیت افزوده است که احتماال از نوع عینک هوشمند نباشند.
چند روزی است که بازار مربوط به عینک های هوشمند و واقعیت افزوده گرم 
شده و اخبار زیادی درباره توسعه این تکنولوژی از گوشه وکنار به گوش می رسد؛ از 
جمله عینک »واقعیت کمکی« اوپو که اطالعات مختلفی مثل آب و هوا و مسیریابی 
و ترجمه ی هم زمان را مقابل چشم کاربر نمایش می دهد؛ یا عینک هوشمند هواوی 

.HarmonyOS با لنزهای قابل تعویض و سیستم عامل
حاال نیز خبر رسیده که گوگل در حال توسعه سیستم عامل جدیدی برای 
آگهی  به  توجه  با  که  است؛ دستگاه هایی  افزوده  واقعیت  بر  مبتنی  دستگاه های 

استخدام گوگل، احتماال اصال عینک نباشند.
باورش سخت است، اما تقریباً نه سال از عرضه عمومی گوگل  گلس می گذرد؛ 
عینک واقعیت افزوده گوگل که پروژه موفقی نبود و حتی پایش به بررسی زومیت نیز 
 Google رسید! با وجود شکست این پروژه، گوگل نسل دوم این عینک را با نام
Glass 2)تصویر کاور( اوایل سال 2۰2۰ و فقط برای مشتریان سازمانی اش عرضه 
کرد. حاال، طبق آگهی های استخدامی که ۹to۵Google متوجه آن ها شده،  
این غول دنیای فناوری در حال کار روی نسل بعدی عینک های واقعیت افزوده 

)AR(و سیستم عامل اختصاصی برای آن ها است.
البته خیلی زود است که بخواهیم درمورد جزییات کاری تیم جدید واقعیت 
افزوده گوگل صحبت کنیم، اما این را می دانیم که بسیاری از عینک های هوشمند از 
جمله ری بن استوریز )Ray-Ban Stories( و عینک تازه معرفی شده هواوی، 

از این تکنولوژی پیشرفته در قالب عینک های سنتی استفاده می کنند.
امکان  این شرکت »بر فراهم آوردن  طبق پست مربوط به پروژه گوگل، 
انجام پردازش های همه جانبه برای بسیاری از افراد از طریق گوشی های هوشمند 
متمرکز است«؛ با این حال،  بسیاری از آگهی های شغلی جدید گوگل به طور خاص 
از ایجاد »یک دستگاه واقعیت افزوده نوآورانه« صحبت می کنند. با توجه به اینکه 
گوگل گلس اولین دستگاه واقعیت افزوده به معنای واقعی کلمه بود که به بازار 
راه پیدا کرد، حتی اگر برچسب قیمتی  نجومی اش این عینک را از دسترس اکثر 
کاربران خارج کرده بود، این شرکت از تجربه کافی برای ادامه این راه برخوردار 
است؛ اگرچه در این آگهی های شغلی به طور خاص اسمی از »عینک هوشمند« 
برده نشده و این احتمال وجود دارد که دستگاه واقعیت افزوده ای که گوگل در 

دست ساخت دارد، اصال عینک نباشد.
عالوه بر این دستگاه، گوگل در حال توسعه پلتفرم نرم افزاری جدیدی موسوم 
با  افزوده )Augmented Reality OS(است که  به سیستم عامل واقعیت 
توجه به زبان استفاده شده در آن، می توان گفت این سیستم عاملی جدیدی مبتنی 
اندروید اما به طور حتم، متفاوت  بر کرنل لینوکس و احتماال شبیه مدل ساخت 

از اندروید خواهد بود.
تجربیات  از  »نمونه سازی  روی  کار  در حال  که  گوگل همچنین می گوید 
کاربری مفید و لذت بخش« است. آنچه که جایش به طرز آشکاری در این اعالمیه 
خالی است، صحبت از واقعیت مجازی  )VR(است و به نظر می رسد گوگل به طور 
کامل پروژه های مربوط به این حوزه از تکنولوژی را کنار گذاشته و تمام توجه اش 

را به واقعیت افزوده معطوف کرده است.
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قاضی دادسرای عمومی و انقالب تهران:
کاهش سن سارقان

 اتفاق بسیار نگران کننده است
یک قاضی دادسرای عمومی و انقالب تهران با بیان اینکه پایین آمدن سن 
سارقان اتفاق بسیار نگران کننده است، گفت: این موضوع به دلیل تربیت خانوادگی 
و بحث های فرهنگی است و متأسفانه افرادی که دست به سرقت می زنند اغلب از 

خانواده های قشر آسیب پذیر و کم بضاعت جامعه هستند.
اسالم افضلی در یک برنامه رادیویی در مورد موبایل قاپی و خفت گیری گفت: 
در مورد سرقت قانون مجازات اسالمی نسبت به سارقین قاطع و خشن است و 
همان گونه که سارق دست به سالح می برد و خشن سرقت می کند قانون هم به 

همان نحو با خشونت با او برخورد می کند.
و  حدی  سرقت های  به عنوان  اصلی  سرقت  نوع  دو  قانون  در  افزود:  وی 
فقه  از  تعزیری جرم انگاری شده است که جرایم سرقت های حدی  سرقت های 
گرفته شده و ریشه اسالمی دارد که کمتر اتفاق می افتد چون شروط سیزده گانه ای 

دارد که منجر به قطع دست می شود و در سرقت های تعزیری هم انواع سرقت ها 
از نوع مسلحانه، مقرون به آزار، سرقت اموال دولتی و ... جرم انگاری و در جرایم 
آن شدت بخشیده شده است تا در برخی از موارد سرقت، تا 2۰ سال حبس هم 

در نظر گرفته شده است.
افضلی با بیان اینکه قانون در مورد سارقین و راهزنانی که دست به سرقت 
می زنند و موجب ترس مردم می شوند آورده که این افراد حکم محارب هستند 
و مجازات محارب اعدام است گفت: پس می توان گفت که قانون برای انجام 

سرقت شدت و بازدارندگی دارد.
قاضی دادسرای عمومی و انقالب تهران ادامه داد: اینکه با این بازدارندگی 
و شدت هنوز هم آمار سرقت افزایش دارد، به دلیل این است که سرقت یک جرم 
مالی و چند فاکتوره می باشد و عواملی همچون اعتیاد، فاصله طبقاتی، مسائل 

اجتماعی و ... زمینه ساز و باعث وقوع سرقت می شوند.
وی افزود: یکی از علت هایی که سارقان را برای انجام سرقت جریح می کند 
این است که افراد مال باخته برای ترس از بروکراسی اداری پرونده های سرقت 

را پیگیری نمی کنند.
قاضی دادسرای عمومی و انقالب تهران با بیان اینکه در حوزه تهران در مورد 
سرقت دو دادسرای تخصصی سرقت ناحیه ۱۵ و 34 وجود دارد که صرفًا کار این 
دادسراها رسیدگی به پرونده های سرقت می باشد گفت: روند رسیدگی و به نتیجه 
رسیدن پرونده ها در حوزه سرقت های خرد و قابل گذشت کم تر از دو ماه است.

افضلی با تاکید بر اینکه نمی توان همه تقصیرها را گردن شهروندان انداخت 
اظهار کرد: اغلب سرقت ها به دلیل بسترهای اجتماعی و فرهنگی می باشد که 
موجب رخ دادن سرقت می شود و متأسفانه دستگاه های متولی در حوزه فرهنگی 

کم کاری هایی کرده اند که موجب شده این اتفاق بیفتد.
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دانش آموخته اقتصاد و 
مدیریت مالی، جنگ تحمیلی، 
تحریم، عدم توجه به شایسته 
تورم  در  اصلی  عامل  سه  را  ساالری 

رکودی اقتصاد در کشور دانست.
محسن زرندی مقدم دانش آموخته 
اقتصاد و مدیریت مالی و استاد دانشگاه، 
آموخته  دانش  فر  گوهری  مصطفی 
سیاست گذاری بازرگانی و استاد دانشگاه 
علوم  آموخته  دانش  قاسمی  محمد  و 
اقتصادی و استاد دانشگاه در یک برنامه 
تلویزیونی با موضوع الزامات اصالحات 

اقتصادی کشور سخن گفتند.
زرندی مقدم اظهار کرد: مشکلی 
که امروز کشور به آن مبتالست، بحث 

وضعیت تورم و شرایط اقتصاد است.
اقتصاد  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
ما دچار یک تورم رکودی شده، به سه 
کرد  اشاره  رابطه  این  در  اصلی  عامل 
تحمیلی،  جنگ  اول؛  عامل  گفت:  و 
تحمیل شده بر ما بود که اصوال کشور 
بعد  توسعه دور کرد.  برنامه های  از  را 
تا  اصوال  اسالمی  انقالب  پیروزی  از 
سال ۶۸ برنامه خاصی در حوزه اهداف 
اقتصادی و موارد شبیه به آن نداشتیم 
و هنوز از تبعات جنگ تحمیلی در رنج 

هستیم.
زرندی افزود: عامل بعدی تحریم 
ها هستند، کسی نمی تواند این مسئله را 
نفی کند که تحریم ها در حوزه اقتصاد به 
خصوص تجارت کشور و ورود نقدینگی 
از خروج  ممانعت  و  کشور  از  خارج  به 
تاثیر  بی  خارج  به  داخل  از  نقدینگی 

نبوده است.
وی عامل سوم را توجه کمتر در 
حوزه شایسته ساالری دانست و عنوان 
مهم  موضوعی  مدیریت،  بحث  کرد: 
است که در این راستا تضررهای بسیاری 

در این خصوص داشتیم.
بودجه  به  اینکه  بیان  با  زرندی 
شود،  نگاه  تر  بینانه  واقع  باید   ۱4۰۱
دارایی  فروش  و  مالیات  نفت،  گفت: 
سرمایه در بودجه سه رکن اصلی وجود 
که  گفت  باید  نفت  خصوص  در  دارد. 
اتکاء واقع بینانه و حداقلی به نفت باید 
داشته باشیم و در رابطه با مالیات نیز باید 
از فرار مالیاتی پیشگیری صورت بگیرد و 
در خصوص فروش دارایی سرمایه باید 
افزایش پایه های مالیاتی برای دستیابی 

به درآمد بیشتر مدنظر قرار گیرد.
اقتصاد کنونی ما یک  افزود:  وی 
تامین  ۹۰درصد  و  است  بانکی  اقتصاد 
اقتصاد  شبکه  اختیار  در  کشور  مالی 
سیستم بانکی است و بر این باور هستم 
که تاکنون اگر تولیدی چه خوب و چه بد 
چرخیده است، بانک ها به این موضوع 
کمک کرده اند. یکی از نسخه هایی که 
باید دولت جدید و مجلس تجویز کند 
این است که این بخش از تامین مالی 

را به بخش بازار سرمایه هدایت کند.
زرندی در ادامه گفت: قوانین باید 
اسالمی  شورای  مجلس  شود،  اصالح 

باید قوانین در حوزه تجارت را به روز 
چابک  تواند  می  آن  اثرات  که  کند 
سازی برای تشکیل شرکت ها و ورود 
خصوص  در  خارجی  گذاری  سرمایه 
ثبات این موضوع و مانع شدن از خروج 
ارز و سرمایه از کشور به خارج از کشور 
در  است  یکپارچگی  بحث  سوم  باشد. 
سه نهاد نظارتی دولت، مجلس و قوه 
قضاییه است. در بعضی از موارد قوانین 
یکپارچه نیستند و این یکپارچگی باید 
بلند  در  موارد  این  تمام  شود.  محقق 
مدت نهایتا به این سمت خواهد رفت که 
بتوانیم تولید را در کشور به اجرا درآوریم. 
زمانی تورم در کشور مهار می شود که 

تولید در کشور اجرایی شود.
دولت  بودجه  الیحه  افزود:  وی 
دولتمردان  از  و  است  تدوین  حال  در 
خواهشمندیم که الیحه بودجه ۱4۰۱هم 
در حوزه درآمدها و هزینه ها به صورت 

واقع گرایانه نگارش شود.
زرندی از مجلس شورای اسالمی 
درخواست کرد که در حوزه به روز رسانی 
قوانین تجارت کشور ورود کنند و جدی 

به آن بپردازند.
وی خاطرنشان کرد: نقدینگی ها 
باید در قالب تعاونی ها و اوراق صکوک 
و موارد شبیه به آن که آثار تورم نداشته 

باشد، سوق داده شود.
علوم  آموخته  دانش   - قاسمی 
در  نیز   - دانشگاه  استاد  و  اقتصادی 
ادامه این برنامه گفت: از اوایل دهه ۵۰ 
اتفاقی در کشور افتاد که ماهیت اقتصاد 
را از یک اقتصاد متعارف متفاوت ساخت. 
درآمد  از  بخشی  که  است  این  مشکل 
صادرات نفت و گازی که صادر می کنیم 
ابتدا به دست دولت می رسد و دولت 
بسته به نحوه تقسیم آن تصمیم گیری 
می کند. از طرفی به اتکاء نفت و گاز 
اقتصاد داخلی را نیز دستکاری کرده ایم.
وی افزود: زمانی می توانیم راجب 
که  کنیم  اقتصادی صحبت  اصالحات 

به نقش مردم در اقتصاد توجه کنیم.
حوزه  در  ما  کرد: مشکل  بیان  او 
اصالحات اقتصادی، به ماهیت سیاست 
داخلی و خارجی مرتبط است. برای تغییر 
آن در ابتدا تغییر در قوه مجریه و سپس 
مجلس الزم است. بزرگترین اتفاقی که 

در دهه ۹۰رخ داد، این بود که آمریکا به 
واسطه تحریم ها با شناسایی دقیق نقطه 
ضعف اتکاء بر درآمدهای نفتی، دست 
بر همین نقطه گذاشتند. تحریم ها می 
بازسازی  برای  عطفی  نقطه  توانست 
اقتصاد و سیاست باشد. در حال حاضر 
ضروری تر از بحث برجام، موضوع گفت 
آفرینی  نقش  افزایش  و  مردم  با  گو  و 

مردم در اقتصاد کشور است.  
باید  اینکه  کرد:  اضافه  قاسمی 
تعدیل  را  قیمت  و  بازاری  اصالحات 
کرد درست؛ لیکن باید با مردم صادق 
باشیم، مجموعه تسهیالت عمومی آب، 
و  امنیت  بهداشت،  آموزش،  گاز،  برق، 
باید  دولت  و  است  هزینه  دارای  غیره 
به تدریج کاری انجام دهد که در ابتدا 
پول به جیب مردم منتقل شود و سپس 
از مردم مالیات بگیرند. بنابراین؛ دولت 

باید بینش خود را تغییر دهد.
گوهری فر- دانش آموخته سیاست 
گذاری بازرگانی و استاد دانشگاه - هم 
برای  نخست  گام  کرد:  خاطرنشان 
اصالحات این است که آسیب شناسی 
درستی از آنچکه گذشته انجام شود تا 
بدین شکل مشکالت شناسایی شده و 
راهکارهایی در این خصوص ارائه شود.
وی افزود: با بررسی تحوالت حوزه 
به  اخیر  قرن  نیم  در  خارجی  تجارت 
مفروضاتی برخورد می کنیم که در ادوار 
مختلف در ذهن سیاستگذاران اقتصادی 
ما بوده که بر مبنای آن یکسری سیاست 

ها و برنامه هایی طراحی شده است.
این  از  مورد  به چهار  فر  گوهری 
اولین  گفت:  و  کرد  اشاره  مفروضات 
مفروض آن است که به دلیل اینکه ما 
زیرزمینی هستیم.  منابع  و  نفت  دارای 
ثروتمندی هستیم.  القاعده کشور  علی 
در صورتیکه به لحاظ منطق اقتصادی 
نفت  وقتی  نیست.  درستی  گزاره  این 
توسعه  به  تواند  می  زیرزمینی  منابع  و 
وری  بهره  که  کند  کمک  اقتصادی 
بتوان به نحو  باشد. یعنی  وجود داشته 
درستی از منابع در جهت منافع اقتصاد 
کشور بهره گرفت. بنابراین؛ خام فروشی 

مشکلی را حل نمی کند.
وی در ادامه گفت: مفروض دوم 
آن است که بدون توجه به محیط بین 

داشته  قدرتمندی  اقتصاد  باید  المللی 
باشیم که این مسئله واجد اشکال است.

مفروض  کرد:  اضافه  فر  گوهری 
وجود  تصور  این  که  است  این  سوم 
داشته که با مداخله کامل دولت در حوزه 
اقتصاد بویژه تجارت خارجی می توان 
به یک سیستم اقتصاد بهینه و بهشتی 
این  یابیم. لیکن وقتی  موعودی دست 
روند بررسی می شود مشاهده می شود 
که  اموری  ترین  جزئی  در  دولت  که 
مربوط به تجارت خارجی از صادرات و 
واردات می باشد، وارد می شود و حتی 

تصدی گری می کند.
چهارم  مفروض  کرد:  بیان  وی 
این  این است که سیاستگذاران کشور 
تصور را داشتند که واردات بد و صادرات 

خوب است.
از  یکی  کرد:  تاکید  فر  گوهری 
این است که مبنای  مشکالت اساسی 
نظام  و  قتصادی  ا سیستم  طراحی 
اقتصادی کشور بر دو بنیان است. اول 
درآمدهای  که  است  زمانی  به  مربوط 
دورانی  به  مربوط  دوم  و  داشتیم  نفتی 

است که تحریم نبوده ایم.
نیازمندیم که بر  وی عنوان کرد: 
اساس شرایط جدید و تحریمی تغییراتی 
در الگوی تجارت خارجی صورت گیرد. 
عالوه بر آن ما دارای مزیت های رقابتی 
ایم.  گرفته  نادیده  را  آنها  که  هستیم 
مانند مزیت در حوزه گردشگری، حوزه 
ترانزیتی، حوزه اقتصاد دانش بنیان که 
نفت  پایه  بر  ما  اقتصاد  اینکه  دلیل  به 
بوده، همه این حوزه ها مغفول مانده اند.

گوهری فر بیان کرد: هر چه قدر 
که امکانپذیر است باید از دخالت دولت 
به  و  کنیم  کم  گری  تصدی  امور  در 
تجربه  کنیم.  واگذار  خصوصی  بخش 
نشان داده است که اگر حمایت از بخش 
خصوصی در قالب بهبود فضای کسب و 
کار باشد و مداخله دولت در بازار را کم 
کند، می تواند به رشد اقتصادی در کوتاه 

مدت و بلند مدت کمک کند.
وی اضافه کرد: راهکار دیگری که 
در شرایط فعلی در کشور و با توجه به 
تحریم می توان حساب باز کرد، ایجاد 
وابستگی متقابل با کشورهایی است که 

با ما در ارتباط هستند.

با مصوبه هیات مدیره بانک مسکن محقق شد 
قیمت اوراق تسهیالت مسکن در سراشیبی ریزش

به گفته بشیری بر اساس تمهیدات بانک مسکن 
در زمینه کاهش ۵۰ درصدی اوراق تسه مورد نیاز برای 
دریافت تسهیالت مسکن این بانک روز جاری شاهد آن 
بودیم که اوراق تسه در اکثریت قریب به اتفاق نمادها با 
صف فروش مواجه شد و متعاقب آن کاهش چشمگیری 

در قیمت پایانی این اوراق به ثبت رسید. 
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل 

از مدیریت ارتباطات بورس ایران، سرپرست معاونت توسعه کسب وکار فرابورس 
ایران از اجرایی شدن مصوبه هیات مدیره بانک مسکن برای حمایت از متقاضیان 
تسهیالت خرید مسکن و تاثیر آن بر کاهش قیمت اوراق تسه خبر داد و گفت: با 
تمهیدات صورت گرفته از سوی این بانک شاهد کاهش چشمگیر قیمت پایانی 

اوراق تسه در معامالت امروز در فرابورس ایران بودیم.
مصوبه  به  بشیری  ندا  ایران،  فرابورس  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
هیات مدیره محترم بانک مسکن برای حمایت از متقاضیان خرید امتیاز تسهیالت 
مسکن اشاره کرد و در این باره توضیح داد: بر اساس مصوبه هیات مدیره بانک 
مسکن و با هدف تقویت قدرت خرید و کاهش بهای تمام شده تسهیالت، از 
23 آذرماه تا 2۵ دی ماه تعداد اوراق الزم برای خرید امتیاز اوراق گواهی حق 
تقدم استفاده از تسهیالت مسکن و همین طور جعاله تعمیرات مسکن، به نصف 
کاهش پیدا کرد. به گفته بشیری بر اساس این تمهیدات روز جاری شاهد آن 
بودیم که اوراق امتیاز تسهیالت مسکن این بانک در اکثریت قریب به اتفاق 
نمادها با صف فروش مواجه شد و متعاقب آن کاهش چشمگیری در قیمت 

پایانی این اوراق به ثبت رسید.
سرپرست معاونت توسعه کسب وکار فرابورس با تاکید بر اینکه به واسطه 
این طرح، تمامی متقاضیان می توانند همان میزان وام را با نصف اوراق مورد 
نیاز قبلی دریافت کنند، ادامه داد: این موضوع سیگنال کاهش فشار تقاضا را به 
بازار مخابره کرد که در پی آن قیمت اوراق رو به کاهش گذاشت و در نهایت 
منجر به ایجاد صف فروش در بیشتر نمادهای این اوراق، موسوم به تسه ها شد.
او برای توضیح بیشتر درباره میزان اوراق موردنیاز برای خرید مسکن گفت: 
به عنوان مثال مطابق اطالعیه فرابورس در تاریخ سوم مهر ۱4۰۰، می توان 
برای خرید انفرادی مسکن در شهر تهران معادل 2۰۰ میلیون تومان و برای 
جعاله تعمیرات نیز معادل ۸۰ میلیون تومان تسهیالت دریافت کرد. با توجه به 
اینکه هر ورقه از تسه ها، بیانگر حق دریافت ۵۰۰ هزار تومان وام است، بنابراین 
برای وام خرید مسکن، متقاضیان باید تعداد 4۰۰ ورقه و برای وام جعاله نیز 

۱۶۰ ورقه تسه از بازار تهیه می کردند.
به گفته او اما با مصوبه فعلی این میزان نصف شده است و به 2۰۰ ورقه 

برای وام خرید و ۸۰ ورقه برای وام جعاله کاهش یافته است.

یازدهمین جلسه کمیته نوآوران پست بانک ایران با حضور دکتر 
بهزاد شیری مدیرعامل بانک برگزار شد

یازدهمین جلسه کمیته نوآوران پست بانک ایران با 
حضور دکتر بهزاد شیری مدیرعامل بانک و رئیس کمیته 
، مهندس فرهادبهمنی عضو محترم هیات مدیره و نایب 
رئیس و سایر اعضای کمیته نوآوران در روز پنجشنبه 

2۵ آذرماه ۱4۰۰ تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران ، در 

ابتدای جلسه قیطاسوند دبیر و عضو کمیته ، ضمن تبریک افزایش سرمایه بانک 
به باالی ۱۶۰۰ میلیارد تومان و تشکر از همه کارکنان ، مدیران و اعضای هیات 
مدیره ، مطالب مرتبط با بند اول دستور جلسه را در خصوص تامین مالی در 
زنجیره تامین و ابزار اوراق گام و سکوک و برات تضمینی الکترونیک و حجم 

بازار گردش نقدینگی را تشریح کرد.
وی گفت: با توجه به رشد سرمایه بانک حرکت به بانکداری شرکتی اجتناب 
ناپذیر بوده و آینده پست بانک با ابزارهای تامین مالی دیجیتال و محصوالت 

بانکداری شرکتی بسیار درخشان خواهد بود.
در ادامه جلسه دکتر شیری در خصوص ظرفیت جدید بانک و رویکرد 
اصلی  تمرکز  قراردادن  و  مشابه  های  ابزار  سایر  یا  ابزار  این  با  بازار  توسعه 
محصوالت پست بانک و جهت گیری بازارها بر رسالت بانک در حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات ) ICT ( ، نکات مهمی را بیان کرده و رویکرد بانک را 

در این زمینه تشریح نمود.
مدیر عامل پست بانک ایران ، همچنین در بحث کمیته نوآوران و حرکت 
بانک به سمت ابزارها و روش های نوین و خالقانه و نگاه بلند مدت بانک به 
این موضوع اظهار داشت : بایستی فرآیند نوآوری در بانک بهبود یافته و فضا 
برای استفاده از ایده ها و نکات مشتریان و کارمندان و سایر ذینفعان فراهم شود.
دکتر شیری افزود: بدون شک نوآوری و بهبود و ارتقاء عملکرد یک چرخه 
مداوم و بلند مدت بوده و بررسی موضوعات نوآورانه لزوما در کوتاه مدت به 

توسعه محصول جدید ختم نمی شود.
وی گفت: ممکن است استفاده از ابزار و روش های موجود را حتی بهبود 
بخشد و این موضوع اثرات مثبتی برای بانک و کارمندان مشتریان و سهامداران 

و سایر ذینفعان خواهد داشت.
در این جلسه ، سایر اعضای کمیته نیز نکاتی را درخصوص موضوعات 

مطروحه اوراق گام و برات الکترونیک بیان نمودند.
در بخش انتهایی جلسه شرکت دانش بنیان ماکیان دام و از برندگان مسابقه 
تلویزیونی کارویا در خصوص دو طرح خود مطالبی بیان و پروژه و تقاضای خود 
را برای حمایت از طرح جدید خود در توسعه محصوالت دارویی کامال ایرانی 

با استفاده از میوه درخت بلوط را ارائه نمود.

نوید ارائه خدماتی ویژه در باشگاه مشتریان بانک ایران زمین در 
شب یلدای ۱۴۰۰

بانک ایران زمین به عنوان بانکی مردم محور در 
زمینه ارائه خدمات در باشگاه مشتریان این بانک متفاوت 
ظاهر شده است و نوید از ارائه خدماتی ویژه در باشگاه 

مشتریان خود می دهد. 
با  تا  می کنند  تالش  کسب وکارها  امروزه   ،
شیوه های مختلف بازاریابی، مشتریان جدیدی به دست 
آورند و حوزه فعالیت خود را گسترش دهند. کسب و 

کارها در عین حال بر این باور هستند که برای مطرح شدن در حوزه تخصصی 
خود باید مشتریان فعلی را حفظ کرده و وفاداری آن ها را افزایش دهند. »باشگاه 
با  ارتباط شان  تقویت  برای  برندها  برنامه های  مهم ترین  از  یکی  مشتریان« 

مشتریان است.
بانک ها برای تثبیت جایگاه خود در بین مردم و به منظور رقابت با دیگر 
مجموعه های هم ترازشان، طرح هایی را برای حفظ مشتریان خود اجرا می کنند. 

یکی از این طرح ها »باشگاه مشتریان« نام دارد.
طی یک دهه اخیر با توجه به افزایش چشمگیر رقابت در حوزه خدمات 
مختلف، به خصوص بانکی، و با توجه به ماهیت یکسان آن ها، مسئله باشگاه 
مشتریان برای بانک ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این باشگاه یک روش 
خوب برای بانک هایی است که خواهان افزایش وفاداری مشتریان و ایجاد روابط 
بلند مدت با آن ها هستند. مشتریان بانک ها زمانی که در باشگاه عضو می شوند 
خدمات ویژه ای را دریافت می کنند. این کار باعث افزایش رضایت مندی آن ها 

و توسعه وفاداری شان می شود.
فعالیت  و  رابطه  بانک ها  تا  می شود  باعث  مشتریان  باشگاه  واقع  در 
مرتبط با مشتریان را مدیریت کرده و خواسته ها و نیازهایشان را شناسایی 
ساخت  خواهد  قادر  را  بانک ها  مشتریان،  باشگاه  کل  در  کنند.  برطرف  و 
را  متمایز  خدمت  یک  و  کرده  ایجاد  خود  خدمات  در  افزوده ای  ارزش  تا 

دهند. ارائه 
باشگاه های فعال است که  از  ایران زمین، یکی  بانک  باشگاه مشتریان 
همواره سعی در به روزرسانی و تنوع خدمات خود دارد. رونمایی از این باشگاه 
به سال ۱3۹4 باز می گردد. اکنون فعالیت این بخش بانک ایران زمین آنقدر 
توسعه پیدا کرده که اگر عبارت »باشگاه مشتریان بانک« در گوگل جست و جو 

شود، نام این باشگاه یکی از اولین موارد پیشنهادی خواهد بود.

خبرهای خوب در راه است؛
عزم دولت برای توسعه صنعت نفت

اخبار مثبت در حوزه فروش نفت  از سوی مقامات دولتی  مدتی است که 
ایران اعالم می شود، به تازگی نیز رئیس جمهوری از گشایش های قابل توجه در 
حوزه صادرات نفت و وصول درآمد آن خبر داده است که طبق اعالم کارشناسان 

این موضوع می تواند نوید بخش روزهای خوش برای طالی سیاه ایرانی باشد.
تحریم های آمریکا سبب شد ایران از آوریل 2۰۱۸ تا آوریل 2۰2۱ از تولید 
یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون بشکه نفت و بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر درآمد نفتی 
محروم شود و این موضوع به وارد آمدن بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر خسارت در 
با  برای مقابله  از جمله  تأمین ضروریاتی در کشور  نیازمند  زمانی منجر شد که 
شیوع کرونا بوده ایم، با این حال اما خبرهای جدید حکایت از این دارد که توسعه 
روابط تجاری با کشورهای دیگر از جمله کشورهای آسیای مرکزی بیش از 2۰۰ 

درصد رشد داشته است.
همچنین در فروش نفت و انتقال پول های نفت به داخل نیز توفیق هایی 
به دست آمده و این نشان می دهد راهبرد جمهوری اسالمی در تدوین روابط متوازن 

و متناسب با ظرفیت های هر کشور نتیجه مطلوبی داشته است.
اواخر آبان ماه جواد اوجی - وزیر نفت اعالم کرده که به زودی خبرهای خوبی 
در زمینه تنوع قراردادهای نفتی و میعانات گازی و تهاتر نفتی اعالم می شود و با 
توجه به نیاز دنیا به انرژی و با استفاده از توان و ظرفیت دستگاه سیاست خارجی، 
فروش نفت به صورت تهاتری در دستور کار قرار گرفته است و در این زمینه تهاتر 

نفت با کاال و سرمایه گذاری از روش هایی است که انجام می شود.
به گفته وی، ایران آماده پذیرایی و استقبال گرم از سرمایه گذاران خارجی 
و داخلی خواهان سرمایه گذاری در حوزه صنعت نفت و گاز است و سرمایه گذاران 
در قبال اقدام های خود می توانند نفت و میعانات گازی را به صورت تهاتر دریافت 
اقتصادی بزرگ می  بنگاه های  کنند. سرمایه گذاران داخلی مانند هلدینگ ها و 
توانند برای توسعه میدان های گازی کشور ورود کنند و پس از توسعه میدان، گاز 
طبیعی و میعانات گازی در قبال هزینه سرمایه گذاری و سود آن به عنوان خوراک 
یا سوخت دریافت کنند، در عین حال معاونت برنامه ریزی وزارت نفت آماده پذیرش 

سرمایه گذاران در توسعه میدان ها و امضای قرارداد با آنهاست.
اما با امضای قرارداد سه جانبه سوآپ گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان 
از خاک جمهوری اسالمی ایران در اوایل ماه جاری عزم دولت برای به حرکت 
درآمدن قطار توسعه صنعت نفت آشکار شد. به تازگی اما خبرهای خوشتری در 
این حوزه شنیده می شود، آنطور که  عباس زاده مشکینی - سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در آخرین گفت و گوی خود با خانه ملت 
با کشورهای  ارتباط  تعمیق  و  تقویت  حوزه  در  به ویژه  ایران  روابط  کرده  اعالم 
قدرتمند آسیایی، همسایه و مسلمان نتیجه بخش بوده است. جمهوری اسالمی 
ایران نشان داد می تواند از شرایط سخت و فشارهای حداکثری به افتخار و در 
سالمت عبور کند، ایران شرایط تهدید را به فرصت تبدیل کرده و این مسئله در 

مذاکره اخیر وین خود را نشان می دهد.
به گفته وی بر خالف ادعا و القائات گروه رسانه ای غربی که به دنبال فشار 
به ایران و افکار عمومی ملت ایرانی هستند تا امتیاز بگیرند و البته جریانی هم 
در داخل کشور این القائات را پیگیری می کنند، نشان دادیم که پشت میز مذاکره 
در میدانی بازی می کنیم که جمهوری اسالمی ترسیم کرده است. ما در مذاکرات 
تاکید کردیم که اولویت باید رفع تحریم ها باشد و تیم مذاکره کننده ایرانی این 
مسئله را پیگیری می کند. در واقع بازی را ایران مدیریت کرده و در میدان حریف 

بازی نمی کند و در تالش است میدان و قاعده را در دست بگیرد.
گفته های مقامات حکایت از بازگشت شکوفایی نفت ایران دارد موضوعی 
که رئیس جمهوری نیز روی آن صحه گذاشته و در آخرین سخنرانی خود اعالم 
کرده است یقین دارم تحریم ها و تنگناها ما را متوقف نمی کند، تحریم ما را در 
پیشرفت مصمم تر می کند و امروز آثار این باور را در قالب بعضی از گشایش ها در 

صادرات نفت و وصول درآمد آن مشاهده می کنیم.
وی بر این باور است که  خنثی سازی تحریم ها را در کنار رفع آن هم زمان 
پیش می بریم، همسو با خنثی سازی تحریم ها در کنار تالش برای رفع تحریم ها، 
تأکید و برنامه دولت، مهار نقدینگی و کاهش نرخ رشد تورم است و تورم امروز، 
محصول سیاست های نادرست اقتصادی، افزایش نقدینگی و نرفتن این نقدینگی 
را  ما  عنوان  هیچ  به  تنگناها  و  تحریم ها  دارم  یقین  است.  بوده  تولید  به طرف 
متوقف نخواهد کرد، بلکه در پیشرفت مصمم تر می کند و امروز آثار این باور را در 
قالب بعضی از گشایش ها در صادرات نفت و وصول درآمد آن مشاهده می کنیم.

به نظر می رسد که نفت ایران به روزهای خوبی خود نزدیک شده است، 
نرسی قربان- کارشناس ارشد حوزه انرژی در این رابطه گفت: اگر توانسته باشیم 
میزان فروش نفت را افزایش دهیم و در کنار آن نیز ساز و کارهایی را برای وصول 
درآمدها اندیشیده باشیم، قطعا توفیقاتی را در صنعت نفت بدست می آوریم و برای 

آینده راهگشا است که امیدواریم گام ها در این بخش بیشتر شود.
وی با بیان اینکه در هیچ زمانی فروش نفت ایران به صفر نرسید و هیچگاه 
آمریکا نتوانست مانع فروش صد درصد نفت ایران شود، تصریح کرد: در هر شرایطی 
ایران نفت خود را به فروش رسانده است اما اینکه میزان فروش چه مقدار بوده 
و اینکه تا چی میزان می توان در شرایط فعلی آن را افزایش داد قابل بحث و 
گفت و گو نیست.این کارشناس ارشد حوزه انرژی با تاکید بر اینکه نمی توان از 
اکنون در مورد میزان فروش نفت در شرایط حفظ تحریم ها در آینده صحبت 
کرد، گفت: ممکن است در یک بازه زمانی میزان فروش افزایش و در بازه زمانی 
دیگر کاهش یابد اما در مجموع اقدامات دولت برای توسعه و افزایش فروش نفت 

ایران امری مهم و خوب است.
قربان با اشاره به آینده صنعت نفت ایران در صورت رفع تحریم ها، اظهار 
کرد: اگر تحریم ها برطرف شود میزان فروش نفت ایران به باالی دو میلیون بشکه 

در روز خواهد رسید البته این مساله نیز بستگی به کرونا و تقاضای جهانی دارد.

در نشست اساتید دانشگاه مطرح شد؛

مشکل اقتصاد، تبعات جنگ، تحریم و عدم شایسته ساالری است
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نفت تا سال ۲0۵0
 ۳۸0 دالری می شود

عضو هیئت مدیره شرکت لوک اویل روسیه پیش بینی کرد که امکان 
دارد قیمت نفت به دلیل تورم تا سال 2۰۵۰ میالدی به 3۸۰ دالر برای هر 

بشکه برسد.
به گزارش دنیای جوانان از خبرگزاری تاس، لئونید فدون روز جمعه 
)2۶ آذرماه( اعالم کرد که جهان ممکن است تا سال 2۰۵۰، شاهد افزایش 
شدیدی در قیمت نفت باشد زیرا تورم باال سبب کاهش دسترسی مردم به 

انرژی می شود.
وی گفت: بر اساس هر سه سناریو توسعه انرژی، قیمت نفت تا سال 
2۰۵۰ فراتر از ۱۰۰ دالر برای هر بشکه خواهد رفت. بر مبنای سناریوی 
گازهای  انتشار  از  تولیدکننده ها  سهم   و  تورم  محاسبه  از  پس  تکاملی، 

گلخانه ای، قیمت نفت به ۱2۸ دالر برای هر بشکه می رسد.
عضو هیئت مدیره شرکت لوک اویل روسیه تصریح کرد: در سناریوی 
تعادل قیمت نفت به ۱۹۷ دالر برای هر بشکه و طبق سناریوی تحول قیمت 
این کاالی راهبردی به 3۸۰ دالر برای هر بشکه می رسد. در هر سه سناریو، 

تورم بیشترین تأثیر را بر افزایش قیمت نفت دارد.
سرمایه گذاری  مشکل  اگر  حال،  عین  در  افزود:  لوک اویل  مقام  این 
ناکافی در توسعه ذخیره سازی و تولید ادامه یابد، قیمت نفت در سال 2۰۵۰ 

به باالترین رقم می رسد.
فدون انتظار دارد مصرف هیدروکربن تا سال 2۰3۰ ثابت بماند و استفاده 
از سوخت های مایع در اقتصادهای بزرگی مانند ایاالت متحده و چین تنها 

پس از سال 2۰3۵ کاهش یابد.
با این حال، روسیه می تواند تا سال 2۰۵۰ و با کاهش ردپای کربن به 

کشور پیشتاز صادرات هیدروکربن تبدیل شود.
این در حالی است که قیمت فرآورده های نفتی به شدت به هزینه های 

الزم برای اجرای پروژه های آب وهوایی بستگی دارد.

سوگل رام

ی
صاد

اقت
له

مقا

ت
صنع

زیر نظر: بهنام مومنی

عضو شورای عالی مسکن خبرداد؛
همکاری شرکت های چینی و ترک 

در ساخت مسکن ملی!
عضو شورای عالی مسکن جزییات مذاکره با شرکت های خارجی را برای 

ساخت پروژه نهضت ملی مسکن را اعالم کرد.
احمد دنیامالی درباره جزییات مذاکراه با شرکت های خارجی برای ساخت 
پروژه نهضت ملی مسکن )ساخت 4 میلیون مسکن در چهار سال( اظهار داشت: 
طبق قانون برای ساخت مسکن باید از ظرفیت داخل استفاده کنیم و این موضوع 
اجتناب ناپذیر است و نه به لحاظ قانونی می توانیم برای ساخت پروژه مسکن 
نیرو وارد کنیم و نه سیاست های کلی کشور این اجازه می دهد که به سمت 

استفاده از ظرفیت خارجی ها برویم.   
به  کوچکی  بسیار  بخش  برای  شده  داده  اجازه  این  اما  کرد:  تاکید  وی 
اندازه ۱۰ درصد در کنار استفاده از ظرفیت داخل بتوانیم از ظرفیت خارجی ها 
در موضوع انتقال تکنولوژی استفاده کنیم از این رو با شرکت های چینی، ترک 

با یک شرکت اروپایی وارد مذاکره شده ایم.

عضو شورای عالی مسکن با اشاره به بحث قیمت تمام شده پروژه نهضت 
ملی مسکن گفت: در مذاکره با شرکت های خارجی دو مساله صنعتی سازی و 
بحث قیمت تمام شده در اولویت است و همچنین در حال حاضر برای ساخت 

این پروژه برای ما موضوع قیمت تمام شده پروژه بسیار اهمیت دارد.
از  استفاده  ملی مسکن ب  نهضت  پروژه  اینکه ساخت  بیان  با  دنیامالی 
از  قیمت ها مورد نتظار دولت بوده اظهار داشت: در حال  تولید داخل بیشتر 
حاضر پیشنهاد سازندگان داخلی برای ساخت پروژه نهضت ملی مسکن در هر 
متر مربع ۵.۵ میلیون تومان است که این عدد بیشتر از انتظار ما در محاسبه 

قیمت ها است.
وی از مذاکره با شرکت های خارجی با قیمت ساخت هر متر مربع کمتر از 
3 میلیون تومان خبر داد و گفت: در مذاکره با شرکت های خارجی برای ساخت 
به عدد کمتر از سه میلیون تومان رسیده ایم البته کار با خارجی ها تابعی از قیمت 
دالر است و در این مورد نگران پایه دالری آن هستیم چراکه با رشد نرخ دالر 

طبیعتا قیمت  این قراردادها هم باال می رود.
ظرفیت  از  که  این  تالش  تمام  البته  افزود:  مسکن   عالی  شورای  عضو 
داخلی برای اجرای پروژه نهضت ملی مسکن بهره ببریم و  ورود خارجی ها در 

این پروژه موردی باشد.
دنیامالی با اشاره به پرداخت ها به شرکت های خارجی در این پروژه تاکید 
کرد: در مذاکرات با شرکت های خارجی به صورت جدی بحث تهاتر نفت را دنبال 
می کنیم و اعالم کرده ایم که شرط همکاری با شرکت های خارجی برای ساخت 
پروژه نهضت ملی مسکن این است که هیچ پول نقدی نپردازیم و خدمات آنها 
با نفت یا کاالهای معدنی تهاتر شود هر چند که می دانیم اقدام راحتی نیست و 
در اخل کشور این موضوع فرابخشی است و باید با همکاری وزارت نفت،  سازمان 

برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی باید به اجرا برسد.

یک کارشناس بازار سرمایه ضمن 
تشریح دالیل ریزش این بازار طی هفته 
های گذشته، تاکید کرد که بازار سرمایه 
روزها  این  در  و  ندارد  اصالح  جای 
فروشندگان در این بازار بازنده و خریداران 

برنده واقعی خواهند بود.
اینکه  بیان  با  آقابزرگی،  فردین 
بازار سرمایه وارث اتفاقات سال گذشته 
است، اظهار کرد: برای مثال نرخ بهره 
یا ابهامات برجام طی یک سال گذشته 
که  است  داشته  بازار  روی  زیادی  تاثیر 
بازار  به  قبل  از  موضوعات  این  همه 

تحمیل شده است.
وی با اشاره به الیحه بودجه سال 
۱4۰۱، گفت: روزی که الیحه به مجلس 
تقدیم شد، بسیاری از سرمایه گذاران که 
اکثرا مبتدی بودند واکنش منفی نشان 
دادند و این موضوع باعث شد شاخص 

کل کانال یک میلیون و 3۰۰ هزار واحد 
را از دست بدهد. اما در نهایت شفافیت 
در قیمت تمام شده به خصوص در حوزه 
حامل های انرژی، و سوخت و خوراک 
صنایع  سوخت  همچنین  و  پتروشیمی 
ها  پاالیشگاه  حتی  و  سیمان  و  فوالد 

ابهامات برطرف شود. در  باعث میشود 
دولت های گذشته وزارت خانه ها در حوزه 
یکدیگر دخالت زیادی می کردند. برای 
مثال وزارت صمت نقش بانک مرکزی 
را برای جلوگیری از تورم ایفا و شروع به 
قیمت گذاری دستوری می کرد. امید می 

رود این روند نیز اصالح شود.
ادامه  سرمایه  بازار  تحلیلگر  این 
نهایی  تصویب  به  الیحه  این  اگر  داد: 
برسد تا حدود زیادی فاصله قیمت تمام 
شده واقعی و ساختگی را به هم نزدیک 
به  نه  سرمایه  بازار  وضعیت  و  میکند 
و  شفافیت  دلیل  به  بلکه  تورم،  واسطه 
و  دستوری  گذاری  قیمت  اعمال  عدم 
همچنین تعیین تکلیف شدن مذاکرات 
با  سیاسی مطلوب خواهد شد.آقابزرگی 
تاکید بر اینکه بازار سرمایه دیگر جایی 
برای اصالح ندارد، عنوان کرد: زمانی که 
ابهامات مذکور برطرف شود، اطمینان هم 
به بازار برمیگردد. افرادی که سال گذشته 
وارد بازار شده اند، به این بازار نگاه بدبینانه 
فعلی  فروشندگان  که  درصورتی  دارند 
واقعی  برندگان  خریداران  و  بازندگان 

در ۶ ماه تا یک سال اینده خواهند بود.

کارشناس اقتصاد:

اصالح نه؛ باید از بازار سرمایه ابهام زدایی شود
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یش  هما نخستین  ر  د
منطقه ای آب مایه حیات، بر 
حل مسئله آب به صورت ملی 
مسئوالن  و  مردم  میان  نظر  وحدت  و 

تاکید شد.
دبیر اولین همایش منطقه ای آب 
مایه حیات گفت: این همایش با هدف 
انعکاس وضعیت کاهش سطح آب های 
زیرزمینی و فرونشست زمین همزمان با 
روز پژوهش در سالن دکتر علی شریعتی 

زواره برگزار شد.
محمد رضا شواخی زواره افزود: از 
33 مقاله رسیده به دبیرخانه همایش ۱۵ 
مقاله بررسی و تایید و 4 مقاله به صورت 

سخنرانی ارائه شد.
مشاور وزیر نیرو و رئیس قرارگاه 
همایش  این  در  کشور  آبرسانی  جهاد 
به  آب  موضوع  حاضر  حال  در  گفت: 
بحران ملی تبدیل شده و خروج از این 
بحران نیازمند نگاه ملی و وحدت مردم 

و مسئوالن علمی و اجرایی است.
همانگونه  افزود:  جعفرزاده  میثم 
که در حادثه سیل خوزستان و زلزله سر 
استان  از جمله  پل ذهاب، همه کشور 
دیده  حادثه  مردم  یاری  به  اصفهان 

شتافتند، اکنون نیز برای حل مشکالت 
ناشی از خشکسالی باید همه کشور با 

نگاه جهادی وارد عمل شوند.
وی در بخش دیگری از سخنانش 
به موضوع آبرسانی پایدار به روستاها اشاره 
کرد و گفت: به رغم تحریم ها و محدودیت 
اعتبارات، خوشبختانه آبرسانی به ۱۰ هزار 
روستا در کشور با کمک قرارگاه جهادی 
امام حسن در یک بازه زمانی سه ساله آغاز 

شده است. 
اصفهان  استان  آبفای  مدیرعامل 
نیز برگزاری این همایش را بیانگر نگاه 
مسئوالن  و  مردم  عاقالنه  و  مدبرانه 

دانست  آب  مقوله  به  اصفهان  استان 
نگاه  داد  نشان  همایش  این  گفت:  و 
نگاه  آب  به  اردستان  شهرستان  مردم 
شرایط  در  آب  مدیریت  و  سازگارانه 

خشکسالی است.
سال   ۱2 در  گفت:  امینی  هاشم 
برای  الزم  های  زیرساخت  گذشته 
خدمات رسانی در بخش آب و فاضالب 
در تمام نقاط استان گسترش یافته است.
وی کاهش مصرف سرانه آب در 
اصفهان را یکی از عوامل تأمین پایدار 
کرد:  اعالم  و  دانست  مردم  آب شرب 
در  آب  مصرف  سرانه   ۱3۸۶ سال  در 

اصفهان ۱۸۹ لیتر در شبانه روز بود که 
با فرهنگ سازی و همکاری خوب مردم، 
این رقم در سال ۱3۹۸ به ۱۵۷ لیتر در 

شبانه روز رسید.
امینی ارتقاء سطح خدمات آبفا در 
روستاها را ضروری دانست و بیان کرد: 
های  شرکت  سازی  یکپارچه  از  پس 
آبفای شهری و روستایی در اصفهان با 
اجرای طرح 3۰۰_۱۰۰ که در حقیقت 
شبکه  کیلومتر   3۰۰ توسعه  و  اصالح 
آبرسانی روستایی در مدت ۱۰۰ روز بود، 
زیرساخت های الزم برای ارتقاء خدمات 

در روستاها بیش از پیش فراهم شد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان با بیان این که با استفاده 
خدمات  زمینه  جدید  های  فناوری  از 
روستاها  و  شهرها  در  مستمر  رسانی 
فراهم شده است تصریح کرد: استفاده 
از سامانه های تله متری و تله کنترل، 
های  شبکه  و  انتقال  خطوط  بازسازی 
توزیع آب موجب شد تا میزان هدررفت 
تحت  مناطق  در  درآمد  بدون  آب  و 
پوشش آبفای استان اصفهان از 3۱ به 
حدود ۱۸ درصد برسد که جزو کمترین 

ها در کشور به شمار می رود.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان :

اصفهان پایین ترین سرانه مصرف و کمترین میزان آب بدون درآمد 
در کشور را دارد 

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی:
نیروی انسانی متخصص ضامن پیشبرد اهداف شرکت 

گازاستان مرکزی می باشد

 مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت:نیروهای انسانی متخصص 
گازرسانی  توسعه  ومراحل  ها  عرصه  درهمه  تاکنون  ازابتدا  بومی  ومتعهد 
وهمچنین نگهداشت تاسیسات وابنیه مرتبط با آن ضامن پیشبرد درجهت 

نیل به اهداف این شرکت گام برداشته اند.
به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضا سمیعی 
مهمترین  از  یکی  به  امروزه  انسانی  منابع  گفت:مدیریت  دراین خصوص 
ارکان مدیریتی شرکت ها تبدیل گشته است،به عبارت دیگر مدیریت منابع 
انسانی مجموعه فعالیت هایی در سازمان است که عملکرد کارکنان را در 
خدمت رسانی به اهداف استراتژیک شرکت به حد اعال می رساند و بر این 
اساس سرمایه انسانی مهمترین دارایی یک سازمان بوده،لذا می بایستی 
در جهت ارتقای سطح توانمندی و رضایتمندی این سرمایه گرانبها برنامه 

های مدون و منظمی تدوین نمود.
نفر  یکهزارو3۰3  دارای  مرکزی  استان  گاز  شرکت  داد  ادامه  وی 
نیروی انسانی شامل ۱۷۱ نفر نیروی رسمی، دو نفر نیروی قرارداد مدت 
نفر  و۱۶  پیمانکاری  نیروی  نفر  موقت،۹۵۱  قرارداد  نیروی  معین،۱۶3نفر 
نظارت می باشد وامید است این شرکت با کمک نیروهای خدوم وتوانای 
خود بتواند هر چه بیشتر درخدمت رسانی به مردم شریف استان تالش نموده 

و کسب رضایت حداکثری مشترکین محترم رابدست آورد.

طي ۸ ماهه گذشته امسال:
۱۴۱ روستاي استان با تانکرهاي سیار آبرساني شدند

مهندس یوسف عرفانی نسب مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
مرکزي از اعزام تانکرهاي آبرسان سیار به ۱4۱ روستاي استان تا پایان 

آبانماه سال جاري خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان مرکزي وي 
این تعداد روستا به دالیل  به  آبرساني سیار   : این رابطه اظهار داشت  در 
از جمله مشکالت کمي و کیفي آب ، سوختگي پمپ و حوادث  مختلف 

دیگر انجام شده است.
سیار   آبرساني  تانکر  هاي  سرویس  مجموع  نسب  عرفاني  مهندس 
اعزام شده به روستاها را  بیش از 4 هزار سرویس عنوان نمود  و افزود : 
براي برخي ازاین روستا ها فقط یک سرویس آبرساني اعزام شده وبراي 

۶۱ روستا تا ۵ سرویس تانکرهاي سیار اعزام شده است.
 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي از برنامه ریزي 
مدون و برگزاري جلسات مستمر ستاد پایش تنش آبي شرکت با حضور 
اعضاء ستاد و مدیران امور آبفا شهرستان ها طي سالجاري خبر  داد و 
گفت : در جلسات منظم  وضعیت تک تک روستاهاي داراي تنش آبي 
استان  مطرح و براي آن راهکارهاي مختلف از جمله آبرساني سیار ، حفر 
چاه جدید ، اجاره چاه هاي کشاورزي ، انجام عملیات  مختلف عمراني و 

.... مطرح و انجام شده است.
وي شهر تفرش را تنها شهر داراي تنش آبي در استان مرکزي در 
سال جاري عنوان نمود و بیان داشت: براي حل کمبود آب شهر تفرش 
آبرساني  طرح  مرکزي  استان  فاضالب  و  آب  مهندسین  و  کارشناسان 
اضطراري از چشمه هفتیان به این شهر را ارائه دادند که بعد از بررسي 
هاي مختلف فني این طرح مورد موافقت قرار گرفت و توسط شرکت آب 
منطقه اي استان مرکزي این طرح اجرا شد و آب مورد نیاز مردم شهر 

تفرش فراهم گردید.

کردستان  منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  مدیرشرکت 
خبرداد 

ارسال 9۱ میلیون لیتر نفتگاز به نیروگاه سیکل ترکیبی 
سنندج

نیروگاه  به  نفتگاز  لیتر  میلیون   ۹۱ تاکنون  جاری  سال  ازابتدای 
سازی  ذخیره  وضعیت  و  است  ارسال  شده  سنندج  ترکیبی  سیکل 

باشد می  مطلوب  نیز  نیروگاه  درمخازن  فرآورده 
با  کردستان  منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  مدیرشرکت    
سنندج  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  سوخت  افزود:تامین  مطلب  این   بیان 
که  باشد  می  کردستان  منطقه  مهم  پخش  های  مسئولیت  از  یکی 
سرد  سال  فصول  در  طبیعی  گاز  عرضه  های  محدودیت  به  باتوجه 
فوق  استان  برق  کننده  تامین  عنوان  به  گاه  نیرو  مایع  سوخت  تامین 

اهمیت  است.  حائز  العاده 
سخن  استان  استاندارجدید  با  دیدار  در  که  منش  گیتی  عبداهلل 
تامین  زمینه  در  از عملکرد پخش  منطقه کردستان  می گفت گزارشی 
 ، رسانی  سوخت  ساختهای  زیر  ،توسعه  نفتی  های  فرآورده  وتوزیع 
مبارزه  و  پیشگیری  نفتی،  های  فرآورده  عرضه  بر  ونظارت   کنترل 
استان(،مکانیزه  بودن  مرزی  به  نفتی)با  توجه  های  فرآورده  قاچاق  با 
در  بازارچه  نفتی  های  فرآورده  عرضه  جایگاه  احداث  فعالیتها،  نمودن 
مرزی باشماق مریوان و سیرانبند بانه ،تامین سوخت واحدهای صنعتی 

 . ،..ارائه کرد  استان  ،کشاورزی و  تولیدی 
استان  روستاهای  زمستانی  تامین سوخت  به  درادامه  گیتی منش 
اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال  جاری تا کنون۱۷ میلیون لیتر نفت 
سفید به روستاهای استان ارسال شده است که از این مقدار ۹  میلیون 
العبور ارسال و ذخیره سازی شده است   لیتر آن به روستاهای صعب 
در  کردستان  منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  مدیرشرکت 
باب   ۵2 و  نفتی  فرآوردهای  جایگاه  عرضه  باب  فعالیت۸4  از  پایان 

جایگاه سی ان جی در استان خبر داد

سوخت  سبد  در  جی  ان  سی  38درصدی  سهم 
خودروهای استان اردبیل

 مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل با اعالم 
خبر فوق گفت: 3۸ درصد مصرف سوخت خودروها در استان اردبیل به گاز 
طبیعی فشرده اختصاص دارد، بطوریکه مصرف این سوخت پاک در 24۶ 
از سال ۱4۰۰ نزدیک به ۱۵۹ میلیون متر مکعب بوده و در  روز گذشته 

قیاس با مدت مشابه سال قبل ۵.۵ درصد رشد داشته است.
نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
لحاظ  به  اردبیل  استان  کرد:  اظهار  مدنی  حجت  سید  اردبیل،  منطقه 
پیشرو  های  استان  جزو  خودرو  عنوان سوخت  به  ان جی  مصرف سی 
از  استان  در  فرآورده  این  مصرف  میانگین  و  شده  محسوب  کشور  در 

است. باالتر  میانگین کشور 
وی با اشاره به پتانسیل تولید گاز طبیعی فشرده در کشور تصریح کرد: 
تالش شده سهم گاز طبیعی در سبد سوخت کشور افزایش یابد و از سوی 
دیگر با توجه به اینکه شبکه گاز در سراسر کشور گسترده شده امکان استفاده 

از این سوخت به عنوان سوخت خودروها وجود دارد.
مدنی افزود: با دارا بودن ۶۹ باب جایگاه سی ان جی به طور میانگین 
روزانه ۶4۶ هزار متر مکعب گاز طبیعی فشرده به خودروهای گازسوز در 

سراسر استان تحویل داده شده است.

در دیدار مدیرعامل پتروشیمی با دادستان ایالم تأکید شد؛
حمایت از تولید/بهره گیری از توان نیروها و پیمانکاران بومی

  ایالم-  مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایالم با دادستان مرکز استان 
دیدار و گفتگو کرد.

از لحاظ  ایالم  استان  این دیدار گفت:  ایالم در  استان  دادستان مرکز 
موقعیت جغرافیایي جزء استان هاي مرزي و محروم کشور است و مردمان 
این دیار در هشت سال دفاع مقدس در مقابل دشمنان به خوبی درخشیدند و 

شایسته خدمت و توجه اند.
»عبدالوهاب بخشنده« با بیان اینکه

حمایت از تولید، سرمایه گذاری و اشتغال جزء اولویت ها و تاکیدات جدی 
مسئوالن نظام است، اظهار داشت: بر مبنای ماده 4۷ قانون برنامه ششم توسعه 
جمهوري اسالمي، ارجاع کار به پیمانکاران و نیروهای بومی منطقه باید در 

اولویت قرار گیرد.
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبري)مدظله العالی( مبنی بر»تولید، 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« افزود: مجموعه دادستاني ایالم با تمام وجود از 
تولید، سرمایه گذاری و صنعت حمایت می کند و از هرگونه پشتیبانی قانوني 

و قضایي برای رفع موانع تولید دریغ نخواهد کرد.
مدیرعامل شرکت پتروشیمي ایالم نیز در این دیدار با تبریک انتصاب 
دادستان ایالم گفت: تالش بی وقفه برای توسعه همه جانبه و رونق تولید با 
بهره گیری از توان و دانش بومی، در دستور کار این مجموعه صنعتی است.

»حسن نجفی سمنانی« با بیان اینکه بهره گیری از نیروهای بومی و 
ارجاع کار به پیمانکاران استان بر اساس ضوابط و شرایط قانونی، همیشه در 
دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: مردم استان ایالم شایسته خدمت اند و 
علیرغم همه تحریم ها و محدودیت ها، پتروشیمی ایالم با اقتدار و افتخار در 

مدار تولید قرار دارد و یکی از صنایع فعال و پایدار کشور است.
امورات  افزود:  است،  امور  سرلوحه  قانونمداری  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پتروشیمی بر مبنای قانون و بر اساس دستورالعمل های صادره از سوی منابع 

باالدستی، پیش می رود و خود را موظف به رعایت قانون می دانیم.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایالم تصریح کرد: برای اجرای طرح طبقه 
بندی مشاغل در شرکت پتروشیمی ایالم، مشاور طرح انتخاب شده و آنالیزهای 
الزم صورت گرفته و در صورت تأیید و صدور مجوز از سوی تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی؛ این طرح اجرایی خواهد شد.

پیش بینی۱۰۰میلیارد تومان مصوبات سفر استانی رئیس جمهور
جعفرمرادی حقیقی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در 
سفر به شهرستان گرمسار و در بازدید از عملیات اجرایی حوضه آبریز چنداب و 
حبله رود درجمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از مشکالت شهرستان خشکسالی 
و تنشهای آبی است و توسعه فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری می تواند به 

رفع این مشکل کمک کند.
جعفرمرادی حقیقی بر ضرورت توسعه فعالیتهای آبخیزداری و آبخوانداری 
در استان سمنان تاکید کرد و افزود: در مصوبات سفر استانی رئیس جمهور، 
۱۰۰میلیارد تومان در سطح استان اعتبار، برای توسعه فعالیت های آبخیزداری 
و آبخوانداری در استان پیش بینی شده است که می تواند در کاهش سیالب 
و نیز در تغذیه سفره های زیرزمینی موثر بوده و در رفع چالشهای کم آبی 

بخش کشاورزی موثر باشد.
دهنمک  رود،  حبله  و  چنداب  حوضه های  کرد:  اظهار  حقیقی  مرادی 
 ، ابر  آستانه، کوه زر شیمی،  اگره،  ،هیکو، گلرودبار،  ،آبگرم،شهرک صنعتی 
ابرسج میقان، دهمال، سورخان، سوداغلن باغچه، دشت دانیال، ارمیان و قدس 
از عرصه هایی بوده که سال گذشته در این نقاط ۹۸هزار متر مکعب عملیات 
خاکی و 3۸هزار متر مکعب عملیات سنگ و مالت انجام گرفته و امسال نیز 
آبخوانداری  و  آبخیزداری  عملیات  اجرای  برای  را  چنداب  درگرمسارحوضه 
پیشنهاد دادیم که در صورت تامین اعتبارونهائی شدن، این طرحها اجرائی 

می شود. 
افزایش  خاک،  فرسایش  و  سیل  کنترل  آسمانی،  نزوالت  ذخیره  وی 
پوشش گیاهی و تغذیه آبخوان ها را از اهداف اجرای آبخیزداری ذکر کرد و 
گفت: احداث سازه های سنگی گابیونی، بندهای زیرزمینی و دو منظوره پخش 
سیالب و کنتور فارو از جمله اقدامات انجام گرفته در حوزه آبخیز استان است.

جعفرمرادی حقیقی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان 
منابع طبیعی را امانتی برای همه نسل ها دانستند و بیان کردند: وظیفه همه 
مردم حفظ و بقای این سرمایه ملی است که باید در این زمینه تالش کنیم 
و با تمام قوا برای نشر فرهنگ منابع طبیعی و محیط زیست همدوش جوامع 

محلی و همیاران طبیعت اقدام کنیم. 
بر اساس این گزارش، محمد راستین معاون آبخیزداری و علی ترابی 
سرپرست معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در این 

بازدید، مدیر کل را همراهی می کردند.

استان  و صنایع دستی  فرهنگی، گردشگری  میراث  مدیر کل 
سمنان:

معماری روستاها با استفاده از مصالح بوم آورد باشد
مدیر کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان سمنان گفت: 
»معماری روستاها باید همگام با الگوهای معماری همان روستا و با استفاده 

از مصالح بوم آورد باشد.«
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان سمنان، حمیدرضا دوست محمدی روز چهارشنبه 24 آذر ماه 
۱4۰۰ در فم تور تخصصی توسعه گردشگری روستایی استان سمنان بیان 

کرد: »روستاها در توسعه روستایی به سمت شهر شدن نروند.«
مدیر کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان سمنان هدف 
از برگزاری این فم تور را معرفی روستاهای موفق در زمینه رشد گردشگری و 
رشد گردشگری روستایی عنوان کرد و گفت: »در استان سمنان برخی روستاها 
در حوزه گردشگری پیشگام هستند و در روستای قلعه باال اتفاقات خوبی در 

حوزه گردشگری روی داده است.«
او افزود: »مسئوالن محلی در برخی روستاهای استان  توسعه گردشگری 
را در این روستاها شتاب دادند و سایر دهیاران و بخشداران می توانند از این 

تجربه موفق، الگو برداری کنند.«
او با تاکید بر اینکه تمام روستاهای استان می توانند، گردشگر پذیر باشند، 
گفت: »فرهنگ اجتماعی، محصوالت محلی و صنایع دستی، نحوه پذیرش 
گردشگر و آرامش روستا می تواند زمینه ساز جذب گردشگر باشد و توسعه 

اقتصادی پایدار را رقم بزند.«
دوست محمدی تاکید کرد: »صنعت گردشگری نقش مهمی در زنده 

نگهداشتن روستاها دارد.«
فم تور تخصصی توسعه گردشگری روستایی استان سمنان با حضور 
استانی، بخشداران، دهیاران، روسای شورای اسالمی  مسئوالن کشوری و 
روستاهای هدف گردشگری استان سمنان امروز و در روستاهای گیور، دزیان 

و قلعه باال در حال برگزاری است.

پیام تبریک مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان به مناسبت 
روز ملی حمل و نقل

  مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در پیامی فرا رسیدن روز ملی حمل 
و نقل را به همه تالشگران این صنعت مهم تبریک گفت.

در پیام علیرضا محمدی کرجی ران آمده است:
در تاریخ پرافتخار صنعت حمل و نقل کشور، روزهای سرنوشت سازی به 
یادگار مانده؛ ایامی که یادآور حماسه سازی تالشگرانی است که نقش تعیین 

کننده ای را در حرکت شتابنده این صنعت ایفا نموده اند.
عالوه بر 2۶  آذر ماه سال ۱3۶۱ در اوج جنگ تحمیلی، طی سالهای اخیر 
نیز چه با وجود تند باد بی ترحم تحریمها که مشکالتی را فراروی این جامعه 
بزرگ قرار داد و چه در ایام اوج اپیدمی ویروس کرونا، تالشگران این حوزه 
با عزمی راسخ و اراده ای استوار کوشیده تا زنجیره تامین کاالهای مورد نیاز 
هموطنان را تامین نموده و در راه عمل به رسالت خطیر خود از هیچ کوششی 
دریغ ننموده اند. 2۶آذرماه؛ به پاس خدمات طاقت فرسای ناوگان خستگی 
ناپذیر صنعت حمل و نقل کشور و به منظور آگاهی هرچه بیشتر اقشار مختلف 
جامعه، با نقش و جایگاه اساسی این صنعت در سپهر اقتصاد ایران زمین، به 

عنوان »روز حمل و نقل« انتخاب شده است.

پایان  تا  جاری  سال  ابتدای  از 
آبان ماه ۱۹ میلیون لیتر نفت سفید در 
سطح استان کردستان توزیع  شده است 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل با 

کاهش 2۹ درصدی همراه بوده است
فرماندار  دیدار  با  در  منطقه  مدیر 
با اعالم خبر فوق  شهرستان دهگالن 
و معارفه فردین پژولی به عنوان رئیس 
جدید ناحیه  دهگالن گفت: با توجه به 
بودن  کوهستانی  و  جغرافیایی  شرایط 
سازی  ذخیره  و  ارسال  عملیات  استان 
 نفت سفید مورد نیاز خانوارهای استان 
اکنون  آغاز و هم  ابتدای خرداد ماه  از 

نیز ادامه دارد. 
از  درادامه  منش  گیتی  عبداهلل 
نفت سفید سوز  خانوار  هزار  وجود 2۰ 
:درجهت  ارائه  وافزود  خبرداد  دراستان 
خدمات مطلوب به روستاییان و تحقق 
نفت  توزیع  عملیات  حقوق شهروندی، 
صورت  به  روستاهای  استان  در  سفید 
 ۱4 مدت  این  در  و  انجام  الکترونیکی 
روستاهای  به  سفید  نفت  لیتر  میلیون 

استان  ارسال شده است . 
مباحث  به  سپس  منش  گیتی 
دستگاه   3۱۷۰ فعالیت  و  کشاورزی 
ادوات کشاورزی در شهرستان  دهگالن 
اشاره کرد و افزود : در هشت ماه نخست 
این  کشاورزی  بخش  در  جاری  سال 
شهرستان  بیش از ۱۶ میلیون لیتر نفتگاز 

نسبت  که  است  شده  توزیع  و  تامین 
افزایش  با  قبل  سال  مشابه  مدت  به 

  ۱۰درصدی همراه بوده است  
سپس  ل  مسئو م  مقا ین  ا
فرمانداری  همکاری  و  خواستارتعامل 
طرح  اجرای  خصوص  در  شرکت  با 
افزود  مایع شدو  گاز  الکترونیک   توزیع 
از عرضه خارج ازشبکه گاز  :جلوگیری 
مایع ،شناسایی مصرف  کنندگان واقعی 

دولتی  مصوب  نرخ  با  گازمایع  ،عرضه 
طرح  این  اجرای  مزایای  جمله  این  از 

می باشد. 
شهرستان  فرماندار  پایان،  در 
دهگالن نیز با بیان نظرات و پیشنهادات 
و  اقدامات  فعالیت  با  رابطه  در  خود 
ملی  شرکت  سوی  از  گرفته  صورت 
منطقه  نفتی  های  ورده  فرآ پخش 
کردستان بویژه تامین و  توزیع سوخت 

بخش کشاورزی این شهرستان، فعالیت 
مطلوب مجاری عرضه،و..... از عملکرد 
شرکت  ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه کردستان تشکر وقدردانی کرد. 

لوح  اهدای  با  همچنین  شمس 
حمداهلل  تالشهای  و  زحمات  از  تقدیر 
تصدی  ریاست  زمان  در  آبادی  ناصر 
ناحیه دهگالن تقدیر و برای ایشان در 

سمت جدید آرزوی موفقیت نمود. 

توزیع 19 میلیون لیتر نفت سفید در سطح استان کردستان  

سم  ا مر ر  د ی  خضر ی  مهد
گرامیداشت هفته حمل و نقل، رانندگان 
و راهداری ضمن تقدیر از سپاه صاحب 
الزمان )عج( برای هماهنگی در برگزاری 
اظهار  نقل  و  حمل  هفته  گرامیداشت 
داشت: ما در این هفته هر ساله مراسمی 
شیوع  دلیل  به  که  می کنیم  برگزار  را 

کرونا این جلسه دو سال برگزار نشد.
وی افزود: 2۶ آذرماه یادآور فرمان 
ویژه امام برای جهاد تخلیه بنادر است 
که آن روز شاهد عملکرد بسیجی گونه 
جای  بسی  اما  بودیم،  بنادر  حوزه  در 
خوشحالی است بعد از 42 سال از تاریخ 
انقالب بازهم شاهد حرکت های جهادی 

در حوزه حمل و نقل هستیم.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
در  داد:  ادامه  اصفهان  استان  جاده ای 
حال تحریم ها بازهم رانندگان در حمل 
و  ذاتی  وظیفه  به  مسافر  و  بار  نقل  و 
عرفی و شرعی خود عمل می کنند و در 
حوزه جهاد تخلیه بنادر فعالیت خود را 

انجام می دهند.
وی ابراز داشت: در شرایط سخت 
بود  تعطیل  جاها  خیلی  که  کرونایی 
رانندگان نسبت به حمل کاالی اساسی 
در  مهمی  نقش  که  داشتند  فعالیت 
نندگان  را و  داشتند  کشور  وضعیت 
را  مردم  به  خدمت  در  خود  وظیفه 

فراموش نکردند.
به  توجه  با  کرد:  اضافه  خضری 
شرایط  و  مسافران  جابجایی  اهمیت 
سخت کرونایی و زیان ده بودن حمل 
و  جابجایی  به  نسبت  رانندگان  مسافر 
کردند  اقدام  کرونایی  وضعیت  رعایت 
و حتی با شرایط زیان دهی به فعالیت 

خود ادامه داد.
وی اضافه کرد: در حوزه راهداری 
نیز با توجه به شرایط اقتصادی سخت 
کشور حفظ و نگهداری راه های کشور 
بسیار مهم است و فعاالن حوزه راه با 
سخت کوشی ویژه برای عبور و مرور 

ایمن تالش کردند.

نقل  مدیرکل راهداری و حمل و 
با  کرد:  تاکید  اصفهان  استان  جاده ای 
مهم  نقش  و  سخت  شرایط  به  توجه 
اصفهان در ترانزیت کاال حمایت خوبی 
پروژه  میلیارد   4۵۰ اصفهان  در  شده، 
و  شده  اجرا  سال  ابتدای  از  راهداری 
گرم  آسفالت  روکش  راه  کیلومتر   2۰۰
شده که نتیجه تالش فعاالن راهداری 

و پلیس راه استان است.
راه  پلیس های  داشت:  ابراز  وی 
به  خاطر  امنیت  یک  خود  حضور  با 
طور  به  باید  و  می دهند  جاده  کاربران 
در  نقش مهمی  زیرا  تقدیر شوند  ویژه 

امنیت مسافران دارند.

از ابتدای امسال تاکنون؛

4۵0 میلیارد تومان پروژه راهداری در اصفهان اجرا شد

دادگستری  کل  ایالم_رئیس   
و  تولید  از  حمایت  گفت:  ایالم  استان 
رفع موانع و مشکالت تولیدکنندگان جزء 

اولویت های اصلی قوه قضائیه است.
د  ستا جلسه  در  نی  دهقا علی 
اقتصاد  های  سیاست  اجرای  پیگیری 
اظهار  تولید  موانع  رفع  و  مقاومتی 
داشت: این جلسات در راستای حمایت 
از تولید و تحقق سیاست های اقتصاد 
مقاومتی و پیگیری مشکالت واحدهای 
تولیدی برگزار می شود و ضرورت دارد 
که دستگاه های ذیربط، مصوبات این 
جلسات را با سرعت و دقت پیگیری و 

عملیاتی کنند.
وی افزود: باید تالش شود تا موانع 
و مشکالت واحد های تولیدی غیرفعال 
و نیمه فعال استان کامال مرتفع شوند 
و این واحدها در اسرع وقت به چرخه 

تولید بازگردند.
استان  قضایی  مقام  ترین  عالی 
ایالم، بر حمایت کلیه مدیران و مسئولین 
دستگاه های اجرایی از فعاالن اقتصادی 
و واحدهای تولیدی تاکید کرد و اظهار 
داشت: تصمیمات اتخاذ شده و مصوبات 
باید کارشناسی شده و کاربردی  ستاد، 
موجود  مشکالت  رفع  ضمن  و  بوده 
واحدهای تولیدی از بروز این مشکالت 
در آینده برای واحدهای مشابه جلوگیری 

کنند.وی در ادامه جلسات ستاد پیگیری 
مقاومتی  اقتصاد  های  سیاست  اجرای 
را جلساتی حمایتی  تولید  موانع  رفع  و 
و  کارآفرینان  برای  کننده  تسهیل  و 
واحدهای تولیدی استان در راستای رفع 
مشکالت و موانع و توسعه فعالیت های 
اقتصادی مشروع و قانونی توصیف کرد.
ارتباط  لزوم  بر  همچنین  دهقانی 
مستمر و تنگاتنگ ستاد تسهیل و رفع 
مقاومتی  اقتصاد  ستاد  و  تولید  موانع 

استفاده  منظور  به  استان  دادگستری 
از ظرفیت کلیه نهادها و سازمان های 
در  تولید  رونق  تحقق  برای  مربوطه 

استان تاکید کرد.
قتصاد  ا ستاد  مصوبات  اجرای 
مقاومتی باید جزء اولویت دستگاه های 

ذیربط قرار گیرد
دادستان مرکز استان ایالم نیز در 
این جلسه ضمن ارائه گزارش اقدامات 
صورت گرفته در دبیرخانه ستاد پیگیری 
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و 
از  حمایت  بر  استان،  تولید  موانع  رفع 

تولید و رفع موانع آن تاکید کرد.
عبدالوهاب بخشنده افزود: اجرای 
مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی باید جزء 
اولویت دستگاه های ذیربط قرار گیرد 
و بایستی بیش از پیش برای رفع موانع 

تولید تالش شود.

رییس کل دادگستری ایالم:

رفع مشکالت تولیدکنندگان جزء اولویت های اصلی قوه قضائیه است

  ایالم_مدیرکل استاندارد ایالم از صدور اولین پروانه 
فرآورده سرکه در استان خبر داد و گفت: این فرآورده مشمول 

مقررات استاندارد اجباری است.
مهناز همتی با اعالم این خبر اظهار داشت: در حال 
و  است  اجباری  استاندارد  مشمول  سرکه  فرآورده  حاضر 
استاندارد سرکه در سال ۱3۷4 تدوین و در سال ۱3۹۱ مورد 
تجدیدنظر قرار گرفت و این فرآورده هم به صورت مصنوعی 

و هم از طریق تخمیر باکتریایی تولید می شود.
وی افزود: اولین پروانه کاربرد عالمت استاندارد فرآورده 

سرکه برای واحد تولیدی کیمیا گستر سیکان در شهرستان 
دره شهر پس برگزاری جلسه کمیته عالئم، صادر شد.

دارای  که  واحدهایی  گفت:  ایالم  استاندارد  مدیرکل 
پروانه استاندارد هستند تمام الزامات و شرایط استاندارد ملی 
ایران را رعایت می کنند و به طور مستمر بازیدهای فنی و 
نمونه برداری های دوره ای نیز از واحدها صورت می گیرد.
دارای  که  واحدهایی  تولیدی  فرآورده  داد:  ادامه  وی 
پروانه استاندارد هستند کامال مورد تایید سازمان ملی استاندارد 
است.همتی در ادامه با اشاره به اینکه شهرستان دره شهر 

در حوزه جنوبی استان قراردارد و یکی از قطب های تولید 
محصوالت کشاورزی و صیفی جات در استان است، گفت: 
استقرار این واحد تولیدی باعت تکمیل چرخه فرآوری صنایع 

غذایی در استان می شود.
سامانه  یادآور شد:  پایان  در  ایالم  استاندارد  مدیرکل 
تلفن گویا ۵۰۰۰۱۱۵۱۷ رابط بین مردم و اداره کل استاندارد 
است و مصرف کنندگان می توانند شکایات مرتبط با کیفیت 
تلفنی،  سامانه  این  طریق  از  را  استاندارد  مشمول  فرآورده 

ثبت و پیگیری کنند.

مدیرکل استاندارد: اولین پروانه فرآورده تولید سرکه در ایالم صادر شد
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پیشرفت های تکنولوژی و دنیای هیجان انگیز کسب و کار) قسمت بیستم(

اطالعات در مقابل اطالعات
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.، ۲00۸(. 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 ۲00۸، بازارهای اعتباری مسدود 
شدند و بانک ها وام را متوقف کردند. قانونگذاران سعی کردند دوباره پول خود را با عبور 
700 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 760،000 آمریکایی به 
خطوط بیکاری رفته اند. بازار سهام به بحران مالی واکنش نشان داد و قیمت سهام آن 44 
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 ۲00۸، 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، ۲00۸(. چیزهایی که برای اپل در نظر 
گرفته شده است، که بخاطر پاسخ قوی مشتری به 4S iPhone گزارش فروش بولگاری را 

برای سال ۲011 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 16 تا ۲4 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

بحران  از  درس  چند  زیربنایی:  های  دستورالعمل 
زیرپروژه

اگر شما یکی از میلیون ها آمریکایی بود که در سالهای 2۰۰۱ تا 
2۰۰۵ وام های زیرشبکه را به دست آوردید، احتماال شما با مشکالت 
مالی مواجه هستید. اگر شما در ARM subprime خود پیش بینی 
کرده اید، ممکن است از دارایی که اخیرا به دست آورده اید، سلب حق 
اقامه دعوی کرده اید، هر عددی که در آن ساخته اید، از دست داده اید 
و امتیاز خود را در اعتبار خود به دست آورده اید. )ما فرض می کنیم که 
شما یکی از افرادی نیستید که اشتیاق خود را برای دست اندرکاران وارده 
بر زیربناها ایجاد می کند که بین سال های 2۰۰2 تا 2۰۰۶ تقاضای وام 
 Network Financing( ).مسکن جعلی افزایش پیدا کرده است

.)2۰۰۶ ،Crimes
مالی  ریزی  برنامه  مورد  در  احتماال چند درس  دیگر،  از سوی 
و استراتژی یاد گرفته اید. بیایید با بررسی سه درس که شما باید از 
ماجراجویی احتمالی خود در جهان وام های رهنی کم درآمد یاد بگیرید، 

نتیجه گیری کنید.
درس ۱: همه وام های مسکن برابر نیستند. علیرغم )یا شاید به 
خاطر( تحقق درک قابل درک مالکیت خانه، قضاوت شما ممکن است 
در این قسمت از چرخه عمر مالی شما اشتباه باشد. به طور کلی، بهتر 
است با یک وام مسکن ثابت - یک که نرخ بهره همچنان بدون در 
 )2۰۰۷ ،ARM )Keown نظر گرفتن تغییرات در نرخ بهره بازار، از
باقی بماند. همانطور که در فصل پایانی توضیح داده شده است، برنامه 
 ARM ریزی یکی از پایه های مدیریت منابع مالی شخصی است و
ها خود را برنامه ریزی نمی کنند. اگر نمی توانید مطمئن باشید که چه 
چیزی می خواهید، چگونه می توانید برای پرداخت های وام مسکن 

خود برنامه ریزی کنید؟
عالوه بر این، اگرچه نرخ بهره ممکن است باال یا پایین بیافتد، 
برنامه ریزی برای کاهش آن و پرداخت وام های خود را با آنها انجام 
نمی دهد. شما می توانید صبر کنید تا خوش شانس باشید و حتی می 
توانید سعی کنید خوش شانس باشید )مثال با خرید بلیط بلیت قرعه 
کشی(، اما مطمئنا نمی توانید قصد داشته باشید که خوش شانس باشید. 
متاسفانه، تنها چیزی که واقعا می توانید برنامه ریزی کنید، نرخ های 
باالتر و پرداخت های باالتر است. ARM ایده خوبی نیست اگر نمی 
دانید که آیا می توانید پرداخت های بیشتری را نسبت به پرداخت اولیه 
انجام دهید. در حقیقت، اگر دلیلی وجود داشته باشید که اعتقاد داشته 
باشید که شما نمی توانید حداکثر پرداخت های مربوط به ARM را 

برآورده کنید، احتماال نباید آن را بپذیرید.
درس 2: این خطرناک است. شما االن می دانید - اگر قبال آن 
را ندیده اید، برنامه ریزی امور مالی شخصی شما بسیار ساده تر خواهد 
بود، اگر بتوانید آن را در یک محیط اقتصادی قابل پیش بینی انجام 
دهید. البته شما نمیتوانید، و البته بی ثباتی ثابت در بازارهای مالی، صرفا 
یک واقعیت اقتصادی زندگی است که باید از طریق مراحل چرخه عمر 

مالی خود به آن رسیدگی کنید.
مالی خطرناک  بازارهای  در  پیشروی  دیگر، هرگونه  عبارت  به 
 .)2۰۰۸ ،Keown( است. اساسا، احتمال خطر جریان نقدی متغیر است
متاسفانه، نوسانات در کل اقتصاد به طور مستقیم به یک دسته از خطرات 
مرتبط است. دسته دوم خطرات مربوط به فعالیت های سازمان های 
مختلف درگیر در معامالت مالی شما وجود دارد. شما قبال به اثرات این 
اشکال ریسک مالی معرفی شده اید، برخی از آنها به طور مستقیم شما 
را تحت تاثیر قرار داده اند، که بعضی از آنها به طور غیرمستقیم شما 
را تحت تاثیر قرار داده اند و بعضی از آنها ممکن است در آینده شما را 

:)2۰۰3 ،Winger & Frasca( تحت تأثیر قرار دهد
• ریسک مدیریت ریسک است که مدیریت ضعیف یک سازمان 
که با آن برخورد می کنید، ممکن است بر نتیجه برنامه های مالی 
 ARM شخصی شما تأثیر بگذارد. اگر شما نمیتوانید نرخ باالتر را در
خود بپردازید، مدیران وام دهنده شما احتماال به اندازه کافی به وضعیت 

اشتغال و درآمد شما نگاه نکردند.
• ریسک تجاری، ریسک مربوط به یک محصول است که شما 
انتخاب کرده اید. سرنوشت رشوه خوار شما که محصول اصلی را - 
ARM subprime خود را صادر کرد - و هر کدام از خط هایی که 
آن را به نوعی خریداری کرده اند )شاید فردی مک و مریل لینچ( به 

خطرات کسب و کار نشان دهند.
• ریسک مالی به ریسک مربوط می شود که از بدهی های نامناسب 
می آید. فردی مک، فانی م، و چندین بانک سرمایه گذاری، پیامدهای 
سرمایه گذاری پول بیش از حد را در ابزارهای مالی که با دارایی های 

تکه ای )یعنی وام های رهنی کفایت می کنند( را احساس کردند.
مطمئنا، در راه کوچک خود، شما نیز در معرض آثار سه گانه این 

اشکال ریسک قرار گرفتهاید.
درس 3: تمام درآمد یکسان نیست. شکل ۱4.۱3 نسبت بدهی به 
درآمد نشان دهنده افزایش نسبت بدهی به درآمد قابل استفاده در خانواده 
های آمریکایی بین سال های ۱۹۸۵ تا 2۰۰۷ می باشد. همانطور که 
مشاهده می کنید، افزایش چشمگیر بود - از ۸۰ درصد در اوایل دهه 
 .)2۰۰۷ ،Economist.com( 2۰۰۷ ۱۹۹۰ تا ۱3۰ درصد در سال
این افزایش با دسترسی بیشتر به اعتبار امکان پذیر شد، مردم به منظور 
صرفه جویی در مصرف آن یا سرمایه گذاری، قرض می گیرند و بیشتر 

آنها می توانند قرض بگیرند، بیشتر آنها می توانند صرف کنند.
در ایاالت متحده، با افزایش قیمت مسکن، دسترسی بیشتر به 
اعتبار در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل سال 2۰۰۰ ممکن شد: بیشترین 
ارزشمندترین دارایی شما، وام دهندگان بیشتر مایل به قرض دادن شما 
هستند، حتی اگر آنچه را که با وام شما خریداری می کنید خانه شما 
بزرگترین دارایی شماست. به عنوان وام گیرنده، استراتژی شما دوگانه 
است: )۱( وام مسکن خود را از درآمد دستمزد خود بپردازید و )2( مزایای 
مالی یک دارایی را که در ارزش است قدردانی کنید. در باالی هر چیز 

دیگری، شما می توانید ارزش افزوده دارایی خود را به عنوان پس انداز 
حساب کنید: هنگامی که خانه را در بازنشستگی به فروش می رسانید، 
تفاوت بین وام مسکن شما و ارزش فعلی خانه شما این است که شما 

را در سال های طالیی خود حمایت کنید.

همانطور که می دانیم، با این حال، قیمت مسکن تا پایان سال 
نوامبر  تا  آنها  اواسط سال 2۰۰۶،  اوج  از  است.  یافته  کاهش   2۰۰۶
2۰۰۷ به میزان ۸ درصد افت کرده بودند و تا آوریل 2۰۰۸ بیش از ۱۹ 
درصد - بدترین میزان کاهش از زمان رکود بزرگ. و اکثر کارشناسان 
انتظار داشتند که آن را بدتر کند تا بهتر شود و متاسفانه درست بود. 
قیمت مسکن از 33 درصد نسبت به اواسط سال 2۰۰۶ تا پایان سال 
.)2۰۰۸ ،Walayat   2۰۱۱؛ ،Streitfeld( 2۰۱۰ کاهش یافته است
پس کجا ایستاده ای؟ همانطور که می دانید، خانه شما بیش از 
آنچه که می توانید برای آن در بازار آزاد به دست آورید، ارزش بیشتری 
دارد. در نتیجه، دارایی که شما برای کمک به بازنشستگی خود به حساب 
میآورید، در بیش از یک دهه به طور قابل توجهی کاهش یافته است. اگر 
یکی از بسیاری از آمریکایی ها هستید که سعی در جایگزینی عدالت در 
اموال برای روش های سنتی برای صرفه جویی در درآمد دارند، یکی 
از متخصصان مالی نتایج بسیار ناامیدانه را کامال به روشنی توضیح 
می دهد: خانه شما »محل زندگی است، نه یک حساب کارگزاری« 
)عروسک، 2۰۰۶( اگر هر گونه تسلی خاطر، شما تنها نیستید: یک مطالعه 
اخیر توسط انجمن صنایع امنیتی گزارش می دهد که برای بسیاری 
از آمریکایی ها، تقریبا نیمی از ارزش خالص خود را بر اساس ارزش 
خانه خود است. تحلیلگران می ترسند که بسیاری از این افراد - بخش 
قابل توجهی از نسل پرورش کودک - قادر به بازنشستگی با همان 
استانداردهای زندگی هستند که در طول سال های دستمزد خود از آن 

.)2۰۰۶ ،Hoak( بهره مند شده اند

گیرنده های کلیدی
• صرفه جویی شخصی در سال ۱۹۸۰ تا 2۰۰۵ کاهش قابل 
مالحظه ای داشته و در این میزان صرفه جویی قابل توجهی باقی 
مانده تا زمانی که در سال 2۰۰۸ افزایش پیدا کند. اما افزایش اخیر در 

نرخ پس انداز هنوز کمتر از میانگین ۷ درصدی است.
• به رغم تمایل آمریکا به صرف کردن و نه صرفه جویی، بانک 
فدرال مشاهده کرد که بسیاری از مردم به تسکین این دارایی ها به 
عنوان سهام و ملک مسکونی به عنوان جایگزینی برای صرفه جویی 

در درآمد دستمزد پایبند بوده اند.
وام های غرامتی برای خریداران خانه های خانه که برای یک یا 
چند ریسک فاکتور - سطح درآمد، وضعیت اشتغال، تاریخ اعتبار، توانایی 
پرداخت تنها یک تخفیف بسیار پایین، واجد شرایط دریافت نمی شوند. 

نرخ بهره ممکن است از ۸ درصد به ۱۰ درصد و باالتر برسد.
• وام مسکن نرخ قابل تنظیم )ARM( یک وام خانه است که 
به افزایش یا کاهش نرخ بهره خاصی که وام دهنده باید پرداخت کند، 
مرتبط است. اگر این نرخها باال برود، میزان وام مسکن و پرداخت ماهانه 
خریدار خانه هم باال می رود. وام مسکن ثابت نرخ وام خانه است که 

در آن نرخ بهره بدون توجه به تغییرات نرخ بهره بازار باقی می ماند.
• در سال های بین سال های 2۰۰۱ تا 2۰۰۵، وام دهندگان 
میلیاردها دالر درام های ARM بابت وام به خریداران خانه های آمریکا 
پرداختند. در سالهای 2۰۰۶ و 2۰۰۷، قیمت مسکن شروع به کاهش 
کرد. صاحبان خانه با وام های ARM زیر قیمت نتوانستند به کمپانی 
های دیگر بپردازند، نرخ وام مسکن خود را افزایش دادند و سلب حق 

اقامه دعوی شدید شد.
• در سالهای 2۰۰۶ و 2۰۰۷ عمدتا به دلیل پیش بینی وام وام 
مسکن، بانک ها و موسسات دیگر که موجب وام های رهنی شده 
اند، مبلغ هنگفتی را از دست دادند. این تلفات به فانی م و فردی مک 
منتقل شد، سازمان های تحت حمایت دولتی را به صورت عمومی 
معامله کرد که وام و تضمین وام را به بانک ها و وام دهندگان وام های 

دیگر تضمین می کند.
• بعدا تحت تأثیر شرکت های بزرگ سرمایه گذاری قرار گرفتند که 
از وام های بانکی و سایر وام دهندگان اصلی خریداری شده را خریداری 
کرده بودند و درآمد پیش بینی شده توسط خریداران اصلی خانه های 
شخصی را به فروش می رساند و اوراق بهادار با حمایت مالی از درآمد 
مشترک به فروش می رساند. هنگامی که نرخ های آنها بیش از حد باال 
بود و خریداران خانه نمی توانستند پرداخت خانه خود را انجام دهند، این 
اوراق بهادار کاهش یافت و بانک های سرمایه گذاری و سایر موسساتی 
که در آنها سرمایه گذاری کرده بودند، زیان های زیادی را متحمل شدند.
• احتمال وجود جریانهای نقدی متغیر است. سه نوع خطر مرتبط 
با فعالیت های سازمان های مختلف است که ممکن است در معامالت 

مالی شما دخیل باشند:
۱. ریسک مدیریت ریسک است که مدیریت ضعیف یک سازمان 
که با آن مواجه هستید ممکن است بر نتایج برنامه ریزی امور مالی 

شخصی تاثیر بگذارد.
2. ریسک تجاری، ریسک مربوط به محصولی است که شما برای 

خرید آن انتخاب کرده اید.
3. خطر مالی به ریسک مربوط می شود که از بدهی نامناسب 

می آید.

تمرین
)AACSB( تجزیه و تحلیل

نوشتن یک گزارش به شما در مورد چگونه ما را به بحران وام 
مسکن subprime و چگونه ما از آن خارج شود

۱۴.5 موارد و مشکالت

)AACSB( یادگیری در وب
به https://www.quizzle.com بروید و یک نسخه رایگان 
از گزارش اعتباری خود را درخواست کنید. گزارش را مرور کنید اگر هر 
خطایی را شناسایی کنید، آنها را ثابت کنید. یک گزارش مختصر درباره 

ارزش اعتبار خوب بنویسید.

)AACSB( اخالق زاویه
برو آنالین و این مقاله را در Forbes.com بخوانید: »رایج 
http://www. ترین رزومه دروغ« توسط کیت دوبوز توماسسی در
resume-lies-/2۰/۰۵/2۰۰۶/forbes.com/workspecial
۰۵23lies.html_۰۶work_work_cx_kdt. نمایش اسالید از 
دروغ های رایج را مشاهده کنید. به این سؤاالت پاسخ دهید: بیشترین 
دروغهایی که در رزومه ها ایجاد شده است چیست؟ چرا این یک ایده 
بد در چنین سندی دروغ است؟ عواقب بالقوه مبهم بودن حقایق در 

رزومه شما چیست؟

)AACSB( مهارت های تیم سازی
افراد برای خرید خانه دشوارتر می شوند. این به این معنی است 
که بسیاری از افرادی که خانه را خریداری کرده اند در آپارتمان ها باقی 
مانده اند. در شهرهای بزرگ مانند نیویورک، یک آپارتمان با هم اتاقی 
ها یک راه خوب برای صرفه جویی در پول است. با این حال، دارای 
معایبی است. با هم به عنوان یک تیم همراه شوید و مزایا و معایب 
اشتراک خانه را مشخص کنید. وانمود کنید که هر عضو گروه موافقت 
کرده است که یک آپارتمان را به اشتراک بگذارد. سندی را ایجاد کنید 
که جزئیات حقوق و مسئولیت های هر عضو را مشخص کند. به عنوان 
یک گروه تصمیم بگیرید که آیا اجاره باید در نام یک نفر یا در همه 

نام هایتان باشد. جوانب مثبت و منفی هر دو رویکرد را توضیح دهید.

)AACSB( نمایش جهانی
شما دو سال است که از کالج فارغ التحصیل می شویید به استرالیا 
یک تعطیالت ماهانه به استرالیا می دهید. بعد از تحقیق در مورد هزینه 
های احتمالی، برای این سفر یک بودجه ایجاد کنید. تعیین اینکه چقدر 
شما برای سفر نیاز دارید و محاسبه چقدر باید هر ماه برای صرفه جویی 

در سفر صرف کنید.

مدیریت اطالعات و فناوری
۱5.۱ اطالعات در مقابل اطالعات

اهداف یادگیری
۱. بین اطالعات و اطالعات تفاوت دارد.

2. تعریف سیستم اطالعاتی )IS( و شناسایی وظایف مدیر سیستم 
های اطالعاتی.

در آن زمان شرکت در حال غرق شدن و ۱۰۰ میلیون دالر به 
 Caesars ،اختصاص داده بود )IT( فناوری اطالعات مرتبط با بازاریابی
تقریبا یک دهه جمع آوری و ذخیره اطالعات مربوط به مشتریان بود. 
»در حالی که این شرکت فکر کرد که برای جمع آوری اطالعات مربوط 
به مشتری، مهم است که اطالعات مشتری را جمع آوری کند،« یک 
مدیر اجرایی ارشد بازاریابی به یاد می آورد »، مشکل ما میلیون ها 
مشتری برای جمع آوری اطالعات بود، اما ما هیچ روش منظمی برای 
تبدیل آن به یک تصمیم بازاریابی نداشتیم. ما نمی دانستیم که چه 
کاری باید انجام دهیم. به عبارت دیگر، Caesars اطالعات زیادی 

جمع آوری کرد اما لزوما هیچ اطالعاتی نبود. پس تفاوت چیست؟
به عنوان مثال، فرض کنید شما می خواهید بدانید که چگونه در 
یک دوره خاص انجام می دهید. تا کنون، شما دو آزمون 2۰ گزینه 
ای را انتخاب کرده اید. در ابتدا سواالت ۸، ۱۱ و ۱4 اشتباه شدید؛ در 
مرحله دوم، شما بدتر شدید، موارد ۷، ۱۵، ۱۶ و ۱۹ را از دست دادید. 
مواردی که اشتباه کرده اید، فقط واقعیت های داده پرداز هستند. مهمترین 
امتیاز شماست. در اولین امتحان ۸۵ امتیاز گرفتید و ۸۰ در مرحله دوم. 
این دو عدد اطالعات اطالعاتی را تشکیل می دهند که پردازش شده 
اند یا تبدیل به برخی از فرم های مفید شده اند. دانستن سواالتی که 
شما از دست دادید به سادگی به شما برخی از داده ها را برای محاسبه 

نمرات خود ارائه دادیم.
حاال ببندیم تا پایان ترم. در این مرحله، عالوه بر گرفتن دو آزمون، 
شما دو مقاله را نوشته و فینال گرفته اید. شما ۹۰ و ۹۵ در مقاالت و ۹۰ 
در فینال. در حال حاضر داده پردازش بیشتری دارید، اما هنوز میخواهید 
آنها را به اطالعات مفید تر سازماندهی کنید. آنچه شما می خواهید 
بدانید درجه متوسط   شما برای ترم است. برای دریافت اطالعاتی که 
می خواهید، شما هنوز نیاز به اطالعات بیشتری دارید، یعنی وزن تعیین 
شده برای هر مورد درجه بندی شده. خوشبختانه از روز اول متوجه شدید 
که هر آزمون 2۰ درصد، هر مقاله ۱۰ درصد و آزمون نهایی 4۰ درصد 
است. یک ریاضی کوچک نشان می دهد که میانگین میانگین ۸۷ است.
اگرچه این اطالعاتی است که در آن عالقه مند هستید، ممکن 
است فقط معلم شما اطالعاتی داشته باشد که ممکن است اطالعات 
مختلفی را در اختیار شما قرار دهد: یک معلم که قصد دارد مقیاس های 
مقیاس را در نظر بگیرد، می خواهد میانگین نمره کل کالس را بداند. 
شما امیدوار هستید که میانگین کالسیک کافی باشد تا فشار متوسط   
خود را از ۸۷ به باال از B + به A- )یا شاید A-آن صدمه نبیند تا 
بهترین امید را داشته باشد(. اخالق داستان این است که آنچه در یک 
مرحله از اطالعات ایجاد می کند، می تواند به آسانی داده ها را در یک 
دیگر تبدیل کند: یا اطالعات فردی می تواند داده های دیگر فرد باشد.
به عنوان یک قانون، شما اطالعات را می خواهید؛ داده ها فقط 
برای تولید اطالعات مفید هستند. بنابراین، چگونه داده ها را به اطالعاتی 
تبدیل کنید که برای کمک به تصمیم گیری و حل مشکالت مفید است؟ 

این سوال ما در بخش بعدی را بررسی خواهیم کرد.

سیستم های اطالعاتی
آن  توزیع  و  اطالعات  به  ها  داده  پردازش  و  آوری  برای جمع 
اطالعاتی  سیستم  یک  ها  سازمان  دارند،  نیاز  آن  به  که  افرادی  به 
)IS( - ترکیبی از فن آوری ها، رویه ها و افرادی را جمع آوری و توزیع 
اطالعات مورد نیاز برای تصمیم گیری و هماهنگ کردن و کنترل شرکت 
ها - فعالیت های گسترده در اکثر سازمان های بزرگ IS توسط یک 
تیم مدیریت ارشد اداره می شود که شامل یک افسر ارشد اطالعات 
)CIO( است که سیستم های اطالعاتی و ارتباطات را نظارت می کند. 
 CIO ممکن است یک مأمور اصلی فناوری وجود داشته باشد که به
گزارش می دهد و برنامه ریزی و پیاده سازی IT را نظارت می کند. در 

مورد مدیران اطالعات، وظایف آنها عبارتند از:
• تعیین نیازهای اطالعات اعضای سازمان

• جمع آوری داده های مناسب
• اعمال تکنولوژی برای تبدیل داده ها به اطالعات

• هدایت جریان اطالعات به افراد مناسب

تفاوت نیازهای اطالعاتی
این کار با این واقعیت که نیازهای اطالعاتی با توجه به سطوح 
مختلف، واحدهای عملیاتی و مناطق کاربردی متفاوت است پیچیده 
می شود. به عنوان مثال، نیازهای اطالعاتی مدیران در چندین مورد 

را در نظر بگیرید:
• مدیران ارشد نیاز به اطالعات برای برنامه ریزی، تعیین اهداف 

و تصمیم گیری های مهم استراتژیک دارند.
• مدیران میانی نیاز به اطالعاتی دارند که به آنها کمک می کند 
منابع را اختصاص داده و فعالیت های تحت کنترل خود را نظارت کنند.
• مدیران خط اول نیاز به اطالعاتی دارند که به آنها کمک می 
کند تا کارکنان را تحت نظارت، نظارت بر عملیات روزانه و فعالیت 

های هماهنگ کنند.
شکل ۱۵.۱ »نیازها و جریانهای اطالعات« یک سلسله مراتب 
فرضی از نیازهای اطالعات در Caesars را نشان می دهد. برای مثال، 
رئیس جمهور نیاز به اطالعات برای تعیین اینکه آیا سودآوری باال یا 
پایین است یا اینکه سازمان با هر گونه تهدید رقابتی مواجه است. در 
سطح معاون رئیس جمهور، مدیران نیاز به اطالعاتی دارند که به آنها 
در کنترل و برنامه ریزی برای مناطق خاص عملیات کمک می کند. 
برای مثال، ممکن است VP عملیات کازینو باید بداند که کدام عملیات 
سودآورترین اسالت، بازی های جدول یا سایر فعالیت های بازی است. 
سرپرست عملیات هتل ممکن است بخواهد بداند آیا درآمدهای اتاق 

باال یا پایین می رود یا خیر.

شکل ۱۵.۱ نیازمندیها و جریانهای اطالعات

نیازهای اطالعاتی مدیران سطح متوسط   و پایین سطح متفاوت 
است. مدیر ماشین حافظه ممکن است بخواهد بداند که آیا قرار دادن 
ماشین ها در کف کازینو بر سودآوری تاثیر می گذارد. مدیر پوکر ممکن 
است بخواهد بداند آیا تمام بازی های جدول مطابق با مقررات دولتی 
است یا خیر. در سطح پایین تر، مدیر جادوگر )که مسئول بازی های 
جدول در یک منطقه خاص است( باید بداند که آیا در کارت بلکاج خود 
یک کارت کارت وجود دارد یا اینکه فعالیت های فروشنده مشکوک است.
حتی در یک سطح مشخص، نیازهای اطالعاتی ممکن است 
متفاوت باشد. به عنوان مثال، مدیر هتل در کنار کسب و کار، اهمیت 
زیادی در مورد سود دهی در جداول پوکر ندارد، در حالی که یک مدیر 
گودال گزارش های خانه داری هتل را بسیار کم می کند. گزارش هایی 
که حسابرس نیاز دارد، به سختی مشابه آنچه که توسط مدیر منابع انسانی 

مورد نیاز است، است.

نیاز به اشتراک اطالعات
پس از تأکید بر تفاوت نیازهای اطالعاتی، ما باید مکث کنیم تا 
به خودمان یادآوری کنیم که سطوح مدیریتی، عملیات و عملکرد هر 
سازمان، به میزان بیشتر یا کمتر در هم آمیخته اند. اگر دوباره نگاهی 
به شکل ۱۵.۱ »نیازها و جریانهای اطالعات« داشته باشید، به یاد می 
آورید که سازمانها باید اطالعات را به اشتراک بگذارند، این اطالعات باید 
جریان یابد و در هر دو جهت از باال به پایین و باال به پایین جریان یابد. 
به عنوان مثال، در Caesars، هر دو مدیران کازینو و هتل ها نگران 
امنیت هستند، که همچنین برای مدیران در مناطق مختلف کاربردی 
شود،  می  ارائه  امنیتی  گروه  توسط  که  اطالعاتی  است.  توجه  مورد 
مسلما برای مدیران در حوزه های بازی حیاتی است، اما مدیران منابع 
انسانی نیز به آن نیاز دارند تا کارمندان بالقوه را نمایش دهند. اطالعات 
بازاریابی برای فعالیت های کازینو و هتل به وضوح مهم است: برای به 
حداکثر رساندن سود کلی، شرکت از اطالعات بازاریابی برای پر کردن 
 Kilby et( اتاق های هتل با مشتریانی که در کازین بزرگ می خرند

al.، 2۰۰۵( استفاده می کند.
نیازهای اطالعاتی Caesars به   بیش از آن که اجازه دادن به 
افراد در یک کازینو داده شده را بدهد، اطالعات را به اشتراک بگذارند؛ 
اطالعات باید در میان 2۷ کازینو سزارز به اشتراک گذاشته شود. بنابراین، 
Caesars به   یک سیستم یکپارچه فناوری اطالعات متکی است که 
ارتباطات در زمان واقعی را در میان تمام خواص آن امکان می دهد. 
نصب سیستم )در اواسط دهه ۱۹۹۰( پیچیده بود، و نه همه در سازمان، 
این ایده را دوست داشتند. برخی از مدیران احساس کردند که به اشتراک 
گذاری اطالعات استقالل آنها را تهدید می کند. دیگران، از جمله برخی 
در گروه فناوری اطالعات، شک داشتند که تعداد زیادی از سیستم های 
جداگانه IT می توانند به طور کامل یکپارچه شوند. جان بوشي، پس 
از آن، استاد ارشد فناوري اطالعات، به همه افرادي که در این زمینه 
بودند، متعهد شد که موهاي خود را تا زماني که سیستم در حال اجرا 
نبود اجرا کند. با گذشت زمان، در سال Bushy ،۱۹۹۷ موهایش را 
به شانه هایش انداخت، اما ارزشش را داشت: توانایی Caesars برای 
به اشتراک گذاشتن اطالعات در زمان واقعی در تمام خواص آن، یکی 
از عوامل اصلی موفقیت شرکت بود. سیستم جدید Caesars هزینه 
های 2۰ میلیون دالر در سال را کاهش می دهد، افزایش نام تجاری را 
 Caesars افزایش می دهد و تعداد مشتریان را در بیش از یک ملک
با ۷2 درصد افزایش می دهد )Levinson، 2۰۱۱؛   انجمن جهانی 

مدیریت زنجیره تامین، 2۰۱۱(.
سیستم های سازمانی

بسیاری از شرکت های بزرگ و متوسط   به یک سیستم یکپارچه 
به نام یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی )ERP( برای انتقال 
اطالعات به چندین کاربر متکی هستند. برای درک اینکه چه سیستم 
ERP انجام می دهد، P را برای برنامه ریزی فراموش کنید )این واقعا 
برای برنامه ریزی خیلی مهم نیست( و R برای منبع )این اصطالح 
نامشخص است( )Koch، 2۰۱۱(. تمرکز بر E برای شرکت سیستم 
ERP یکپارچه نیازهای کامپیوتر از همه فعالیت ها در سراسر شرکت را 
به یک سیستم واحد که به تمام کاربران خدمت می کند. چنین ادغام 
گسترده ای یک کار ساده نیست و شما اولین کسی نیستید که تعجب 
کنید که آیا به راحتی می توانید سیستم کامپیوتری خود را به هر بخش 
اختصاص دهید. به عنوان مثال، فروشندگان نیاز به یک سیستم فروش 

دارند و گزارش های فروش را تولید می کنند. در همین حال، پرسنل 
تولیدی نیازی به ردیابی فروش ندارند، بلکه نیاز به پیگیری موجودی 
دارند. مشکل سیستم های کامپیوتری مستقل چیست؟ به سادگی، 
ند اطالعات را به اشتراک  ن کاربران در بخش های مختلف نمی توا

بگذارند یا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

اگر شما ERP ندارید چه؟
تصور کنید که شما یک مدیر فروش برای یک شرکت تولید کننده 
نسبتا بزرگ است که تردمیل را تولید و فروش می کند. همانند هر بخش 
دیگر در سازمان، شما سیستم کامپیوتری خود را دارید. یک فروشگاه 
ورزشی محلی فروشگاه صد تن از تردمیل را از طریق نمایندگی فروش 
منطقه ای سفارش می دهد. شغل شما برای پردازش سفارش است. این 
مسئله خیلی مهم نیست که شما به رایانه خود بروید و سفارش بدهید. اما 
چگونه می توانم بدانم که آیا تردمیل ها در واقع در سهام بودند و زمانی 
که آنها می توانستند تحویل شوند؟ چگونه می توانم بدانم که اعتبار 
مشتری چه خوب است؟ شما می توانید با انبار تماس بگیرید و بپرسید 
آیا تردمیل ها در انبار هستند یا نه. اگر آنها هستید، می توانید مدیر انبار 
را که قرار داده اید، سفارش دهید و امیدوار باشید که تردمیل ها هنوز 
هم در انبار باشند تا زمان سفارش شما دو روز بعد باشد. در حالی که شما 
در آن هستید، بهتر است برای تاریخ تحویل احتمالی درخواست کنید. 
به عنوان یک احتیاط نهایی، احتماال باید به بخش مالی مراجعه کنید 
و از امتیاز اعتبار مشتری خود مطلع شوید. بنابراین در حال حاضر کار 
خود را انجام داده اید و تقصیر شما به سختی می تواند باشد، زیرا هزینه 
تردمیل های تولیدی افزایش یافته است، حسابداری توصیه می کند که 
افزایش قیمت فوری در سیستم کامپیوتری شما نشان داده نشده است.

اگر ERP دارید، چه کاری انجام می دهید؟
آیا اگر یک سیستم ERP مانند یک نشان داده شده در شکل 
۱۵.2 »سیستم ERP« را داشته باشید، آیا آسان تر می شود، که به 
شما امکان دسترسی به اطالعات مشابه هر بخش دیگر را می دهد؟ 
پس از آن می توانید پیدا کنید که در صورتی که صدای تردمیل موجود 
در انبار، تاریخ تحویل احتمالی، امتیاز اعتباری مشتری و قیمت فروش 
فعلی وجود داشته باشد، بدون صرف اکثر روزها، تلفات تلفن، پیام های 
متنی، و فکس را تعویض کنید. شما می توانید در موقعیتی بهتر قرار 
بگیرید تا تصمیم بگیرید که آیا می توانید اعتبار مشتری خود را به شما 
تحمیل کنید و یا تحویل )با قیمت صحیح( را در یک تاریخ خاص تحمیل 
کنید. سپس شما می توانید سفارش را به سیستم وارد کنید. اطالعاتی 
که وارد کردید بالفاصله برای همه افراد قابل دسترسی است. انبار می 
داند چه چیزی باید حمل شود، چه کسی و چه زمانی. اداره حسابداری 
می داند که فروش صورت گرفته است، مقدار دالر و جایی که این 
الیحه را ارسال کند. به طور خالصه، هر کس می تواند اطالعات به 
روز داشته باشد، و هیچ کس نباید هر گونه اطالعات را دوباره وارد کند.

ERP شکل ۱۵.2 سیستم

گیرنده های کلیدی
هایی  داده  اطالعات  هستند.  پردازش  بدون  حقایق  ها  داده   •
هستند که پردازش شده یا تبدیل به برخی از فرم های مفید شده اند.

• برای جمع آوری و پردازش داده ها به اطالعات و توزیع آن 
به افرادی که به آن نیاز دارند، یک سازمان یک سیستم اطالعاتی 
)IS( - ترکیبی از فن آوری ها، روش ها و افرادی را که اطالعات مورد 
نیاز برای تصمیم گیری و هماهنگی و توزیع را جمع آوری و توزیع می 

کنند، کنترل فعالیت های گسترده شرکت
یک  توسط  اطالعاتی  بزرگ، سیستم  های  سازمان  اکثر  در   •
تیم مدیریت ارشد اداره می شود که شامل یک افسر اطالعاتی اصلی 
)CIO( است که سیستم های اطالعاتی و ارتباطات را نظارت می کند.

• ممکن است یک مامور فنی اصلی نیز وجود داشته باشد که به 
CIO گزارش می دهد و برنامه ریزی و پیاده سازی IT را نظارت می کند.

• وظایف مدیران اطالعات عبارتند از:
۱. تعیین نیازهای اطالعاتی افراد در سازمان

2. جمع آوری اطالعات مناسب
3. کاربرد تکنولوژی برای تبدیل اطالعات به اطالعات

4. هدایت جریان اطالعات به افراد مناسب
• کار با این واقعیت که نیازهای اطالعاتی با توجه به سطوح 
مختلف، واحدهای عملیاتی و مناطق عملیاتی متفاوت است، پیچیده است.
باید به اشتراک گذاشته شود. برای  • عالوه بر این، اطالعات 
انتقال اطالعات به چند کاربر، شرکت های بزرگ و متوسط، اغلب به 
یک سیستم یکپارچه به نام یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی 

)ERP( متکی هستند.
• یک سیستم ERP نیازهای کامپیوتری تمام فعالیت های تجاری 
را در سراسر شرکت به یک سیستم کامپیوتری واحد متصل می کند که 

به تمام کاربران خدمت می کند.

تمرینات
از فرآیند درخواست کالج به عنوان مثال، تفاوت  با استفاده   .۱
بین داده ها و اطالعات را توضیح دهید. دسته های داده ای را که در 
برنامه کالج و اطالعاتی که از سوی اداره پذیرش آنها تهیه شده است 

شناسایی کنید.
)AACSB 2. )تجزیه و تحلیل

این سه موقعیت را در Starbucks در نظر بگیرید: مدیر فروشگاه 
خرده فروشی )مسئولیت عملیات روزمره در یک فروشگاه(، مدیر ناحیه 
 Starbucks مسئول عملیات در فروشگاه های مختلف( و رئیس(
متحده،  ایاالت  سراسر  در  عملیات  )مسئول   North America

کانادا و مکزیک(. شناسایی نیازهای اطالعاتی مدیران در هر سطح.
)AACSB( 3. تحلیل

چگونه می توان یک نمایندگی خودرو بزرگ با یک فروشگاه 
خدماتی و فروشگاه بدن، از یک سیستم ERP بهره مند شد؟

ادامه دارد

شکل 14.1۳ نسبت بدهی-درآمد
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مسابقات هفت جانبه بوکس بزرگساالن تهران و توابع 

به گزارش خبرنگار دنیای جوانان به نقل از ابراهیم واحدی مسئول 
برگزاری و کمیته مسابقات هیئت  بوکس استان ، مسابقات هفت جانبه 
بزرگساالن تهران و توابع در تاریخ 2۵ آذر ماه لغایت 2۶آذر ماه در سالن 
بوکس کبکانیان در اوزان مختلف با حضور قهرمانان )آسیا.تیم ملی.قهرمانان 
کشور و استان( برگزار کردید و در پایان از نفرات برتر مسابقات با اهداء 

جوایز نقدی توسط مسئولین حوزه ها و حکم و مدال قهرمانی تقدیر شد.
اسامی نفرات برتر این دوره از مسابقات :

4۸کیلو : محمد رضا مطلوبی اول- مهرشاد علیپور دوم- 
۵۱کیلو: میالد فیض آبادی اول- آرین نوروزی دوم

۵۷کیلو: پوریا عبدالمالکی اول- یاسر داش دوم
۶۰کیلو: بهرام شهبازی اول- احسان فیاضی دوم

۶3.۵کیلو: ابوالفضل حاجی زاده اول- کامران پرغول دوم
۶۷کیلو: امیر علی جم نژاد اول- محمد نیکو نام دوم

۷۱کیلو: ساالر مدنی اول
۷۵کیلو: آرش شاه چراغی اول- فرهاد ابراهیمی دوم
۸۰کیلو: مجتبی معلمی اول- فربد عبدالعزیزی دوم

۸۶کیلو: سینا صفدریان اول- سعید صدری دوم
۹2کیلو: مهدی جشنانی اول- میالد ابراهیم زاده دوم

نفرات برتر کراسفیت انتخابی مسابقات استان تهران مشخص شدند

روابط عمومی هیئت  از  نقل  به  و  دنیای جوانان  به گزارش خبرنگار 
با هدف  ورزشهای همگانی شمال شرق تهران یکدوره مسابقه کراسفیت 
این حوزه و به میزبانی مجموعه  انتخابی برای مسابقات استان تهران در 

ورزشی شاهین در هر دو گروه با نوان و آقایان برگزار شد.
این گزارش می افزاید:  در بخش بانوان بیش از ۷۰ نفر و در بخش آقایان 
بیش از 2۰۰ شرکت کننده حاظر شدند، الزم به ذکر است که مسابقه بخش 
اقایان در دو دسته آماتور و حرفه ای و بانوان تنها در دسته آماتور برگزار شد

بر پایه این گزارش در خالل برگزاری مسابقات مسئوالن مختلف ورزش 
همگانی از جمله آقای مهدی باغین زاده رئیس کمیته کراسفیت استان تهران 
، محمد امیر عظیمی رئیس هیئت همگانی شمال شرق،زهیر احمدی نایب 
رئیس هیئت همگانی شمال شرق تهران و مجتبی رحیمی دبیر هیئت همگانی 
شمال شرق از نزدیک در محل رقابت حاظر و ضمن بررسی این رویداد با آقای 
امیر گودرزی رئیس کمیته کراسفیت حوزه شمال شرق نیز گفتگو نمودند. و 

در پایان نفرات برتر به شرح زیر مشخص شدند:  
بخش حرفه ای آقایان :
نفر اول : سعید مولوی

نفر دوم : شاهو حسن زاده
نفر سوم: علی اصغر ملک لو

بخش آماتور آقایان :
نفر اول :محمد حسام کاکانژاد

نفر دوم :مرتضی اسکندری
نفر سوم :علیرضا ترکاشوند
نفرات برتر آماتور در بانوان

نفر اول:پریسا ریاضی
نفر دوم: کیمیا محمدزاده

نفر سوم:زهرا محمدی

اتمام حجت فدراسیون با غایبان کشتی آزاد قهرمانی کشور

سخنگوی فدراسیون کشتی گفت: غیبت در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور، 
بعنوان مرحله اول چرخه انتخابی تیم ملی، به منزله حذف از چرخه انتخابی است.

»محمدابراهیم امامی« در گفت وگویی افزود: کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد، 
انتخابی تیم ملی برای  رقابت های قهرمانی کشور را بعنوان مرحله نخست چرخه 
نفرات واجد شرایط اعالم کرده و به جز کسانی که از این مسابقات معاف هستند، هر 
کشتی گیری که قصد پوشیدن دوبنده تیم ملی را دارد، باید در این مسابقات حضور 
یابد و بر اساس تبصره 3 بنده یک چرخه انتخابی تیم ملی »نفراتی که از این رقابت ها 

معاف نیستند در صورت غیبت از چرخه انتخابی کنار گذاشته خواهند شد.«
وی ادامه داد: طبق چرخه اعالمی از سوی کادر فنی، به جز نفرات اول تا سوم 
رقابت های قهرمانی کشور که نفر اول آن مجوز حضور مستقیم در رقابت های قهرمانی 
آسیا و نفرات بعدی نیز مجوز حضور مستقیم در جام تختی را خواهند داشت، سایر 
نفراتی که در رقابت های قهرمانی کشور موفق به کسب مدال نشدند، مجوز حضور 
در رقابت های انتخابی جام تختی )اسفندماه( را خواهند داشت و اگر در این مسابقات 

حضور نیابند، از چرخه ی انتخابی خارج خواهند شد.
رقابت های کشتی آزاد بزرگساالن قهرمانی کشور بعنوان مرحله اول انتخابی تیم 
ملی روزهای 22 تا 24 دی ماه به میزبانی شهر گرگان استان گلستان برگزار می شود.

مهلت بنا به فینالیست های غایب کشتی فرنگی قهرمانی کشور
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: نفراتی که در فینال رقابت های کشتی فرنگی 
قهرمانی کشور حضور نیافتند، باید از رقابت های انتخابی جام تختی کار خود را شروع 
کنند. »محمد بنا« افزود: متأسفانه شاهد بودیم که برخی از کشتی گیران در دیدار فینال 
کشتی فرنگی بزرگساالن قهرمانی کشور و مرحله اول چرخه انتخابی تیم ملی، کشتی 
نگرفتند. برای کادر فنی بسیار مهم بود که عملکرد کشتی گیران را نیز در دیدار فینال 

بررسی کند که برخی از کشتی گیران از حضور در دیدار فینال به هر دلیلی سرباز زدند.
وی یادآور شد: یک شانس دیگر برای این نفرات در نظر می گیریم و به آن ها 
مجوز شرکت در رقابت های انتخابی جام تختی را می دهیم تا در صورت موفقیت در 
این مسابقات، مجوز حضور در جام تختی و ادامه کار در چرخه انتخابی تیم ملی برای 
حضور در رقابت های قهرمانی آسیا، بازی های آسیایی و جهانی صربستان را بدست آورند.

نگرانی بایرن از عدم تمدید با لواندوفسکی 
بایرن  ستاره  لواندوفسکی،  روبروت 
مونیخ، با گلزنی به ولفسبورگ رکورد مهمی 

را جابجا کرد. 
هفته  در  شب  جمعه  مونیخ  بایرن 
سد  از  گل  چهار  با  بوندسلیگا  هفدهم 
نیز  لواندوفسکی  و  کرد  عبور  ولفسبورگ 

یکی از گل های تیمش را به ثمر رساند. 
که  می رسد  نظر  به  حال  این  با 
نظر  از  مطمئن  که  دارد  مشکلی  لوا 
ورزشی نیست، چرا که همچنان به روند 
ستاره  این  می دهد.  ادامه  گلزنی هایش 
شب  جمعه  بازی  در  گلزنی  با  لهستانی 

گذشته موفق شد به رکورد ۶۹ گل زده کریستیانو رونالدو در سال 2۰۱3 برسد و در 
عین حال رکورد 42 گل زده و گرد مولر در یک سال در بوندسلیگا را نیز بشکند. 

هرچند نکته قابل توجه این بود که لوا  پس از گلی که در بازی برابر ولفسبورگ 
به ثمر رساند خوشحالی نکرد. این بازیکن که معموال پس از همه گل هایش شادی 
می کند، قیافه ای عبوس و خونسرد به خود گرفت و با جدیت به سمت مرکز زمین 
برگشت. این بازیکن اخیرا انتقاداتی از هم تیمی هایش را در زمانی که احساس می کرد 
آنها آنطور که باید بازی نمی کنند مطرح کرده بود. محتمل است که عصبانیت او از 

سبک جدید بازی مشکلی باشد که او در حال حاضر با آن درگیر است. 
لواندوفسکی یک ماه پیش در زمان حضور در اردوی تیم ملی گفته بود:» گل 
کردن موقعیت ها یا یافتن جایگاهم در زمین اخیرا در بایرن چندان برایم آسان نیست. 
وقتی شما با شش بازیکن هجومی بازی می کنید و حریف بسیار دفاعی است، کار 

برای مهاجم سخت می شود.«
با این حال به نظر می رسد که این تغییرات تاثیر زیادی هم روی شم گلزنی 
او نداشته است. این بازیکن تحت هدایت ناگلزمان نیز به اندازه دوران هانسی فلیک 

در امر گلزنی موفق بوده و هر ۷۱ دقیقه یک گل وارد دروازه حریفان کرده است. 
این مربی آلمانی گفت:» من این آمار را با سال گذشته مقایسه کردم، عملکرد او 
در محوطه جریمه و بسیاری ابعاد دیگر پیشرفت کرده است. او حاال موقعیت بیشتری 

در اطراف محوطه جریمه دارد. بنابراین همه چیز در بهترین حالتش قرار دارد.«
ناگلزمان همچنین اضافه کرد:» من به خوشحالی نکردن او هم توجه کردم. 
این طبیعی است که گاهی هرکسی صددرصد از عملکردش و روندی که تیم دارد 
راضی نباشد. ما به طور مداوم درباره این مسائل صحبت می کنیم تا او تا جایی که 
می تواند در زمین خوشحال و راضی باشد. نکته مهم این است که او گلزنی می کند. 

او می تواند این تصمیم را بگیرد که آیا پس از گل خوشحالی کند یا خیر.«
هرچند امکان دارد که این موضوع به ارلینگ هالند نیز مربوط باشد، بازیکن 
قدرتمندی که آمار گلزنی خود را به هر ۶3 دقیقه رسانده و اگر لواندوفسکی و مدیران 
بایرن برای تمدید قرارداد به توافق نرسند، ممکن است به گزینه جدی این تیم در 

پنجره نقل و انتقاالت تبدیل شود. 
خصوصا که بسیاری از رسانه های اسپانیایی اخیرا مدعی شده بودند که رویای 
به تن کردن پیراهن رئال مادرید هنوز در سر لواندوفسکی وجود دارد. به نظر می رسد 
که ماه های هیجان انگیزی در پیش است و این تنش از همین حاال در زبان بدن 

لوا دیده می شود.

اولین خروجی زمستانی بارسلونا مشخص شد
در اسپانیا ادعا می کنند که یوسف 
دمیر بازیکن اتریشی بارسلونا پس از تنها 

۹ بازی این تیم را ترک خواهد کرد.
تابستان امسال بارسلونا یوسف دمیر 
ستاره جوان اتریشی ترک تبار را از راپید 

وین به خدمت گرفت.
دمیر فصل قبل در باشگاه اتریشی 
درخشان کار کرد و به تیم ملی هم دعوت 
شد. از او به عنوان مسی اتریشی نام برده 
به  بارسا  با  او  قرارداد  نوع  ولی  شود  می 
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.
دمیر که در مارادونا کاپ برابر بوکاجونیورز به میدان رفت، احتماال آخرین 
بازی خود را با پیراهن بارسا تجربه کرد چرا که او را باید اولین خروجی زمستانی 
بارسا بدانیم. اسپورت در این باره نوشت که دمیر راهی یکی از تیم های بوندسلیگا 
خواهد شد. دورتموند، لورکوزن و آینتراحت فرانکفورت نسبت به جذب این بازیکن 
عالقه مند هستند و بارسا برای فرار از پرداخت ۱۰ میلیون یورو به راپید، بال اتریشی 

را واگذار خواهد کرد.

شکست شاگردان کی روش مقابل قطر

شاگردان کارلوس کی روش در رسیدن به عنوان سومی جام جهانی عرب 
ناکام ماندند.

مسابقه مرحله رده بندی جام جهانی فوتبال عرب روز گذشته بین تیم های 
استادیوم های جام جهانی  از  یکی  ورزشگاه ۹۷4 دوحه که  در  و مصر  ملی قطر 

2۰22 است، برگزار شد.
شاگردان کارلوس کی روش در تیم ملی مصر که پس از دو پیروزی مقابل 
سودان و لبنان و یک تساوی برابر الجزایر صدرنشین گروه C جام جهانی عرب شده 
و راهی مرحله یک چهارم نهایی شده بودند، بعد از شکست دادن اردن، در دیدار 

اخیرشان نتوانستند از سد تونس عبور کنند و فینالیست شوند.
ملی پوشان قطر نیز که خود را آماده جام جهانی و میزبانی از این رقابت ها 
می کنند، بعد از نتایج درخشان در مرحله گروهی و برتری مقابل بحرین، عمان و 
امارات، در بازی یک چهارم هم امارات را با پنج گل شکست دادند ولی در دیدار نیمه 
نهایی  مغلوب الجزایر شدند تا در جدال رده بندی به مصاف شاگردان کی روش بروند.
تیم های ملی قطر و مصر در شرایطی به مصاف هم رفتند که تالش دو تیم در 
۹۰ دقیقه نتیجه ای نداشت تا بازی به وقت های اضافه کشیده شود و بعد از تساوی 

بدون گل دو تیم در ۱2۰ دقیقه، این دیدار به ضربات پنالتی برود.
اولین پنالتی را حسن الهیدوس، کاپیتان سرشناس تیم ملی قطر خراب کرد و 
پس از آن مصر تا پنالتی دوم با گل کردن ضربات خود پیش افتاد ولی در سومین 
پنالتی مصر، احمد حجازی پنالتی خود را خراب کرد تا پنالتی ها نیز مثل بازی با 
تساوی دنبال شود.قطر و مصر تا پنالتی پنجم هر کدام یک فرصت را خراب کردند 
و با نتیجه 4 بر 4 کارشان را ادامه دادند، اما در ششمین پنالتی پس از اینکه کریم 
بوضیف پنالتی خود را تبدیل به گل کرد، محمد شریف ستاره تیم ملی مصر مانع از 
موفقیت شاگردان کارلوس کی روش شد.محمد شریف که سال گذشته به آقای گلی 
لیگ برتر مصر رسیده و در جام جهانی عرب نیز یک گل به ثمر رسانده و یک پاس 
گل داده بود، ششمین پنالتی تیمش مقابل قطر را خراب کرد تا شاگردان کی روش 

در رسیدن به مقام سوم این رقابت ها ناکام بمانند و چهارم شوند.

ه  شگا با ست  پر سر
ییس  ر گفت:  لیس  سپو پر
داد  قول  فوتبال  فدراسیون 
تا  کند  پیگیری  ا  ر مختلف  مسائل 
متضرر  فوتبالی  غیر  شرایط  از  باشگاه 
نشود. وظیفه دارم که از حق پرسپولیس 

دفاع کنم.
ز  ا پس  ی  ر صد مجید  سید
گذشته)شنبه(  روز  صبح  که  نشستی 
رییس  عزیزی خادم  لدین  شهاب ا با 
اظهار  کرد،  برگزار  فوتبال  فدراسیون 
را  اخباری  اخیر  روزهای  در  داشت: 
حق  از  ماست  وظیفه  که  می شنویم 
پرسپولیس دفاع کنیم. ما در خصوص 
صحبت  خادم  عزیزی  با  موضوع  سه 
در  نخست  موضوع  افزود:  کردیم.وی 
سازی  حرفه ای  مجوز  بحث  خصوص 
در  را  نشستی  راستا  همین  در  بود. 
حضور رییس فدراسیون فوتبال با سعید 
عباسی مسوول کمیته حرفه ای سازی 
داشت. خواهیم  مصطفوی  داریوش  و 

جای  صحبت ها  برخی  کردن  مطرح 
به  هم  فدراسیون  رییس  دارد.  تعجب 
ما مهم  برای  منابع ملی  جد گفت که 
هیچ  حق  که  نمی دهیم  اجازه  و  است 

باشگاهی پایمال شود.
سرپرست باشگاه پرسپولیس افزود: 
داوری  اشتباهات  بحث  بعدی  موضوع 
موجب  گذشته  هفته  چند  در  که  بود 

شده ما امتیازاتی را از دست دهیم. رییس 
فدراسیون هم اعالم کرد که نشستی را 
خواهند داشت و قول دادند که به این 

موضوع رسیدگی کنند.
صدری تاکید کرد: موضوع بعدی 
بحث رای کمیته انضباطی در خصوص 
بازیکن گابنی گل گهر است که با صدور 
ما  باشگاه  را  ضرر  بیشترین  رای  این 

متحمل شده است. عزیزی خادم خیلی 
کمیته  که  گفت  من  به  و  کرد  تعجب 
استیناف برای رسیدگی به این مسائل 
قول  عزیزی خادم  است.  شده  تشکیل 
باشگاهی  از هیچ  تا حقی  داد  پیگیری 
درست  اتفاق  امیدوارم  نشود.  ضایع 
رخ دهد و در زمین بازی، تیم ها امتیاز 
بگیرند. کمیته استیناف هم از آدم هایی 
فوتبال  برای  دلشان  که  شده  تشکیل 

می سوزد و تصمیمات حق را می گیرد.
وضعیت  آخرین  با  رابطه  در  وی 
پرداخت مطالبات گابریل کالدرون اضافه 
نشست  یک  کالدرون  مورد  در  کرد: 
مفصل در پیش داریم. بدهی کالدرون 
پرداخت شده و منتظر تاییدیه 4۵ هزار 
دالری هستیم. این اتفاق از دید ما انجام 
از دریافت  شده است و بالفاصله پس 
امیدواریم  می دهد.  رخ  اتفاق  تاییدیه 
تاییدیه پرداخت را بگیریم. در بازی بعد 
هم اگر مربیان صالح بداند از بازیکن 

جدید استفاده می شود.

وظیفه دارم که از حق پرسپولیس دفاع کنم؛

صدری: رقبا در زمین بازی به دنبال امتیاز باشند!

سرمربی تیم فوتبال استقالل تهران 
گفت: در 2 سال اخیر با شکست در فینال، 
موفق به کسب عنوان قهرمانی جام حذفی 
این جام حساب  امسال روی  و  نشدیم 

ویژه ای باز کرده ایم.
خبری  نشست  در  مجیدی  فرهاد 
پیش از دیدار استقالل و نود ارومیه در 
جام حذفی، اظهار داشت: با تیمی بازی 
داریم که شناخت چندانی از آن نداریم. 
روز جمعه به بازیکنانم گفتم با جدیت در 
این بازی حاضر می شویم و این تیم را 

دست کم نمی گیریم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد:تصمیم 
گرفتیم در بازی یکشنبه به چند بازیکن 
استراحت بدهیم و از نفراتی که کمتر بازی 
ما  بازیکنان  البته  کنیم.  استفاده  کردند 
بسیار خوب تمرین کردند. مطمئن باشید 

با جدیت وارد زمین می شویم.
غایبان  درباره  استقالل  سرمربی 
تیمش در مسابقه گفت: رشید مظاهری 
در تمرین دیروز دچار مصدومیت شده و 
طبق اعالم پزشکان ما شرایط حضور در 

این دیدار را ندارد. وریا غفوری هم از 2 
روز دیگر کارش را با تیم شروع می کند.

وی همچنین تصریح کرد: چون در 
جام حذفی در 2 سال اخیر موفق به کسب 
عنوان قهرمانی نشدیم به بازیکنان تیمم 
گفته ام روی این جام حساب ویژه ای باز 
کردیم. تالش ما این است تا امسال این 

2 ناکامی را جبران کنیم.
تمرین  درباره  استقالل  سرمربی 

گفت:  تهران  دانشگاه  زمین  در  تیمش 
از  یکی  گفتم  هم  قبلی  کنفرانس  در 
معضالت اصلی ما این است که زمین 
تمرین مناسب نداریم. مسووالن باشگاه 
تالش کردند و موفق شدند زمین دانشگاه 
را بگیرند و اگر بتوانند در هفته یک جلسه 
این زمین را بگیرند خیلی خوب می شود.
مجیدی در پایان در پاسخ به این 
سوال که در پرونده بازیکن گابنی 2 امتیاز 

به استقالل کمک کرد یا سه امتیاز به 
سپاهان؟ گفت: شرایط بازی ها به شکلی 
نیست که تیم ها با 2 امتیاز کمتر و بیشتر 
این  یا  باشند  داشته  قهرمانی  شانس 
شانس را از دست بدهند. همه تیم های 
باالی جدول شانس قهرمانی دارند ولی 
مهم این است که در بازی های بعد موفق 
شویم. زیاد برای من مهم نبود که 2 امتیاز 
به استقالل یا سه امتیاز به سپاهان اضافه 
شود. قبال هم برای سپاهان این اتفاق 
رخ داده بود و اگر خاطرتان باشد سپاهان 
و  نکرد  پیدا  حضور  پرسپولیس  مقابل 
با پرسپولیس به  امتیازی ما  اختالف 2 
پنج رسید. مهم این است که ما به روند 
شانس  و  بدهیم  ادامه  پیروزی های مان 

قهرمانی داشته باشیم.
تیم فوتبال استقالل تهران از ساعت 
آزادی  امروز در ورزشگاه  ۱۷:3۰ دقیقه 
تهران پذیرای تیم دسته دومی نود ارومیه 
است. این بازی در چارچوب مرحله یک 
شانزدهم نهایی رقابت های جام حذفی 

فوتبال ایران به انجام خواهد رسید.
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مجیدی: در جام حذفی به قهرمانی فکر می کنیم 

سرمربی تیم فوتبال فوالد خوزستان 
تمرکز  حذفی  جام  در  تیمی  هر  گفت: 
نداشته باشد احتمال دارد شگفت زده شود.
شهر  نو ی  ر ا د شهر و  د  ال فو
امروز)یکشنبه( در چارچوب مرحله یک 
شانزدهم نهایی جام حذفی به مصاف هم 
می روند. جواد نکونام، سرمربی فوالد در 
نشست خبری پیش از بازی اظهار کرد: 
بازی حذفی، یک بازی است و هر تیمی 
که تمرکز بیشتری داشته باشد موفق تر 
و  خوب  تجربه  گذشته  سال  ما  است. 
شیرینی داشتیم و توانستیم قهرمانی جام 
حذفی را به دست بیاوریم. سال گذشته 
با توجه به شرایطی که داشتیم بازی به 
بازی های  توانستیم  و  رفتیم  جلو  بازی 

خوبی را پشت سر بگذاریم.
سرمربی تیم فوتبال فوالدخوزستان 
گفت: در جام حذفی امسال هر بازی برای 
ما حکم فینال را دارد و امیدواریم با تمرکز 
باال در مقابل هر حریفی که قرار می گیریم 

به دنبال پیروزی هستیم.
نکونام عنوان کرد: هر بازی می تواند 
سخت یا آسان باشد اما تا بازی تمام نشده 
گیری  تصمیم  هیچگونه  اجازه  است 
بتوانیم  ما  و  شود  تمام  بازی  تا  نداریم 

موفق شویم به مرحله بعد صعود کنیم.
وی با بیان اینکه اگر هر تیمی در 
جام حذفی تمرکز نداشته باشد احتمال 
دارد شگفت زده شود، افزود: سه فیلم از 
بازی تیم حریف را دیده ایم و می دانیم 
تیم هایی  چنین  جلوی  کردن  بازی 
ناشناخته،  تیم های  این  است.  سخت تر 
ما  اما  دارند  ناشناخته ای  بازیکن های 
تمرکزمان روی تیم خودمان است و سعی 

می کنیم بهترین عملکرد را داشته باشیم.
سرمربی تیم فوتبال فوالد خوزستان 
گفت: تیم مقابل ما تیم خوب و منسجم 
و با شهامتی است اما برای ما مهم بردن 
بازی است. برای شروع جام حذفی ابتدا 
به تمرکز باال نیاز است تا در ادامه به شکل 

و ثبات خوب برسیم.
اصلی  ترکیب  کرد:  عنوان  نکونام 
تیم ما همیشه روز قبل از بازی مشخص 

ذخیره  و  اصلی  بازیکن  ما  اما  می شود 
نداریم و یکشنبه با تمام قوا بازی خواهیم 
کرد. ما در خانه خودمان بازی می کنیم  و 

نیاز داریم بازی را ببریم.
وی افزود: بازیکنان باید به استراحت 
و  بدهند  را  حواسشان  خود  تغذیه  و 
کردن  بازی  برای  و  باشند  حرفه ای 

آماده باشند.
با  خوزستان  فوالد  تیم  سرمربی 
فوالد  تیم  مصدوم  بازیکنان  به  اشاره 
ز  ا پس  پاتوسی  وضعیت  آخرین  و 
وحید  خوشبختانه  گفت:  وزن،  اضافه 
است  اضافه شده  تمرینات  به  حیدریه 
تمرین  تیم  با  که  است  روزی  سه  و 
داریم  مصدوم  بازیکن  سه  می کند. 
جلسه  پاتوسی  با  نرسیده اند.  هنوز  که 
گذاشته ایم و خودش نیز از این مساله 
ناراحت است اما وقتی که در هفته سوم 
مصدوم شد باید از این بازیکن بیشتر 
مراقبت می شد. او در تالش است که 
به فرم ایده آل برسد. پاتوسی اگر روی 
فرم ایده آل خود باشد یکی از بهترین 
بازیکنان ایران است. ما به این بازیکن 
دنبال  به  با تمرکز  نیز  او  و  داریم  نیاز 

این است تا بهتر شود.

نکونام: عدم تمرکز در جام حذفی سبب شگفتی خواهد شد!

پرسپولیس در اولین گام از جام حذفی 
باید برابر حریف دسته اولی خود قرار گیرد.

که  محمدی  گل  یحیی  شاگردان 
اکنون اختالفی سه امتیازی نسبت به صدر 
جدول، خود را مهیای رقابت های جام حذفی 

کرده است.
حریف پرسپولیس در اولین گام از جام 
که  تیمی  است؛  تهران  ویستاتوربین  حذفی 
اولین فصل حضور در لیگ آزادگان را دنبال 
می کند و طی ۱۰ هفته اخیر از این رقابت ها 
این  اکنون در  یافته است.  به دو برد دست 
در  پرسپولیس  حریف  شناخت  به  گزارش 

بازی روز دوشنبه خواهیم پرداخت.
فرار  آزادگان؛  تا  سوم  دسته  لیگ  از 

سه ساله
لیگ  از  را  خود  کار  ویستاتوربین  تیم 
فصل  اولین  در  و  کرد  آغاز  سوم  دسته 
حضورش با اختالف یک امتیازی نتوانست 
سهمیه حضور در لیگ دسته دوم را به دست 
بیاورد. آنها در فصل بعدی این رقابت ها به 
عنوان قهرمانی دست یافتند و به لیگ دسته 
دوم صعود کردند و در ادامه نیز با حضور در 
مرحله پلی آف، سهمیه صعود به لیگ آزادگان 

را طی مدت سه فصل دنبال کردند.
از بالدی تا فرشاد پیوس و اکبر اوتی

سه  اخیر  مدت  طی  ویستاتوربین 
کرده  تجربه  خود  نیمکت  روی  را  سرمربی 
در  حضورشان  ابتدایی  فصل  دو  در  است. 
لیگ دسته سوم، میالد بالدی هدایت آنها 
لیگ  به  از صعود  بعد  برعهده داشت که  را 
دسته دوم جای خود را به فرشاد پیوس داد. 
اسطوره باشگاه پرسپولیس تا نیم فصل هدایت 
این تیم را عهده دار بود و در ادامه جای خود 
را به اکبر میثاقیان داد. مربی باتجربه فوتبال 
پایان  به  مانده  نیز در فاصله ۵ هفته  ایران 
فصل هدایت این تیم را عهده دار بود و در 

شرایطی که کار صعود برای آنها سخت شده 
بود و بار دیگر هدایت این تیم برعهده میالد 
بالدی قرار گرفت. بالدی که تیم را به لیگ 
دسته دوم آورده بود، در فاصله ۵ هفته تا پایان 
لیگ اختالف هفت امتیازی با صدرنشین را به 
یک امتیاز رساند اما از صعود مستقیم بازماند تا 
راهی پلی آف شود. آنها در این مرحله با عبور از 
شهرداری ماهشهر جواز صعود به لیگ دسته 
اول را به دست آوردند تا صعودی دیگر به 
نام میالد بالدی و تیمش شود.  در کادرفنی 
ویستاتوربین و در کنار بالدی در حال حاضر 
نام هاشم بیگ زاده بازیکن اسبق استقالل و 
تیم ملی نیز دیده می شود و مسعود غفاری، 
بهروز حیدری، مهدی توسلی، رضا محتشم، 
جعفر  و  سوادکوهی  محمد  ظهیری،  مجید 
تیم  این  کادرفنی  نفرات  دیگر  ابراهیمی 
نیز سرپرستی تیم  هستند و حبیب موالیی 

را عهده دار است.
سه دروازه بان کنونی ویستاتوربین را 
علی نعمتی، عرفان پورحاتمی و رضا جبارنژاد 
تشکیل می دهند که هر سه آنها طی ۱۰ بار 
اخیر به تناوب از سوی کادرفنی به کار گرفته 

شده اند تا شناخت گلر اول این تیم برای جدال 
با پرسپولیس نیز نامشخص باشد.

در خط دفاعی ویستاتوربین نیز چهره 
شاخص آنها رضا شربتی است که سابقه حضور 
در لیگ برتر را نیز در کارنامه دارد و در تیم های 
گهر  گل  و  خوزستان  فوالد  تراکتور،  مطرح 
سیرجان بازی کرده است. عارف صیفی، محسن 
ورزکار، کمیل ایمانجانی، محمدرضا حمدی نژاد، 
اصغر نصیری، رامین فرنابوس، حسین ابرقویی، 
عارف محمدعلی پور، حامد عبدالمالکی و میثم 
عبداهلل بخشی از دیگر نفرات خط دفاعی این 
تیم هستند. عارف محمدعلیپور فصل گذشته 
در پرسپولیس حضور داشته و یکی از نفراتی 
است که تجربه حضور در جمع شاگردان یحیی 

گل محمدی را داراست.
جمله  از  خیری  هادی  میانی  خط  در 
نفراتی است که تجربه حضور در فینال جام 
حذفی با خونه به خونه بابل برابر استقالل 
نژاد  قاسمی  مهرداد  دارد.  کارنامه  در  نیز  را 
فوالد  بازیکن  نژاد  قاسمی  محمد  برادر  که 
قاسمی نژاد  امین  پسرعموی  و  خوزستان 
مهاجم کنونی استقالل است، دیگر بازیکن 

خط میانی بنفش پوشان است. حامد اکبری، 
مرتضی حسینی زاده، مهدی ده مست، میالد 
ابطحی، علی موسایی، محمد امرایی، عرفان 
گلشنی، طاهر امینی، حمداهلل ابدام و متین 
توکلی )بازیکن فصل پیش استقالل( از جمله 
نفرات خط میانی این تیم محسوب می شوند 
که در کنار نفرات باتجربه ای همچون علی 
محمدی، حجت اسالمی و محمد پاپی که 
سابقه حضور در لیگ برتر را نیز در کارنامه 

دارند، آماده جدال با پرسپولیس می شوند.
علی  نیز  ویستاتوربین  حمله  خط  در 
خسرونژاد، مرتضی حسینی، ارسالن دالوری 
و علیرضا ملکی حاضر هستند. مرتضی حسینی 
در آخرین تقابل دو تیم که مربوط به بازی 
دوستانه پیش از اعزام شاگردان یحیی گل 
محمدی به فینال آسیا 2۰2۰ بود تک گل 
تیمش را به ثمر رساند. علیرضا ملکی نیز در 
این فصل از پرسپولیس به جمع ویستاتوربین 

اضافه شده است.
این  قبلی  مرحله  در  ویستاتوربین 
رقابت ها با 4 گل نماینده کاشان را از پیش رو 
برداشته بود. آنها فصل گذشته برابر ملوان در 
بندرانزلی با نتیجه 2-۱ شکست خورده بودند 
و از دور رقابت ها کنار رفتند. شاگردان مازیار 
زارع تا مرحله نیمه نهایی فصل گذشته صعود 
کرده بودند و برابر فوالد در خوزستان حذف 
شدند. ویستاتوربین در این فصل از رقابت های 
لیگ آزادگان در جایگاه یازدهم حاضر شده 
است. دو برد، ۵ تساوی و سه شکست ماحصل 
تالش آنها طی ۱۰ بازی اخیر بوده و ۶ گل 
زده و هفت گل دریافتی نیز در کارنامه آنها 

ثبت شده است.
آزادی  استادیوم  در  تیم  این  دید  باید 
چه تجربه ای را برابر قهرمان پنج دوره اخیر 
فوتبال ایران پشت سر خواهد گذاشت و به 

چه نتیجه ای دست می یابد.

حریف پرسپولیس را بشناسید؛

ویستاتوربین؛غریبه آشنا!



7 دسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1909- یکشنبه 28 آذر 1400 قتصا ا

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰3۱3۰۱۰۰۰۱4۷۹ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای جمشید مرزنگ فرزند محمد به شماره شناسنامه ۱34۹ صادره از بوکان 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱4۰ متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک ۱۱4 – اصلی واقع در بخش ۱۷ شهرستان بوکان میدان آزادگان 
خیابان قانع خیابان هورامان شمالی کوچه هورامان ۱ پالک 4 خریداری از 
محمد صوفی عباسی وارث مرحوم محمد سعید صوفی علی آبادی احدی 
از زارعان صاحب نسق در پالک مذکور مع الواسطه محرز گردیده که برای 
آن پالک ۵2۰۷ فرعی از ۱۱4- اصلی تعیین و اختصاص یافته است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۰۹/۰۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰۹/2۱

خالد خانه بیگی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰3۰۱۰۶۰۰۰323۹ هیات اول / موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زینب مومنی 
اقدم فرزند عباس به شماره شناسنامه 4۸2۶ صادره از تهران * ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت ۸3/۸4 متر مربع پالک شماره ۱۵۸ فرعی از ۱۰۵ اصلی 
واقع در کهنه گل بخش حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت علی خلیلی * محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اولین آگهی به مدت دو ماه  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۹/۱3
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۹/2۸

محمود داودی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م / الف 4۱۹

فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  آگهی 

سند رسمی 
نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱3۹۰/۰۹/2۰ و برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰3۱۰۰۱4۰۰24۱4 
پرونده شماره  به کالسه  ثبتی جویبار  – ۱4۰۰/۰۸/۱۸ هیات مستقر در واحد 
۱3۹۷۱۱44۱۰۰۱4۰۰۰۵2۵ ماده یک قانون مذکور تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی محمود خسروی بیزکی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی در آن به مساحت ۱4۰/۶۰ متر مربع قسمتی از پالک --- فرعی از 
۱۰ اصلی خریداری شده بدون واسطه از جعفر سروی محرز گردیده است لذا 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای 
هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نماید در غیر این صورت اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نمی باشد. شناسه آگهی : ۱233۷2۱
تاریخ انتشار اول: ۱4۰۰/۰۹/۱3
تاریخ انتشار دوم: ۱4۰۰/۰۹/2۸

مرتضی قاسم پور 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جویبار 

بلله گللزارش دنیللای جوانللان 
بلله نقللل از پایللگاه خبللری اقتصللاد 
جللوان بلله نقللل از ایسللنا، الیحلله 
بودجلله ۱4۰۱ از این حکایت داشللت 
کلله برداشللت از منابللع صنللدوق 
توسللعه ملللی همچنللان اداملله دارد؛ 
بلله گونلله ای کلله دولللت پیشللنهاد 
کللرده اسللت از سللهم 4۰ درصللدی 
صنللدوق از درآمدهللای نفتللی، 2۰ 
درصللد را بلله عنللوان وام برداشللت 
کللرده و تنهللا 2۰ درصللد واریللز کند. 
ایللن پیشللنهاد البتلله عجیب نیسللت 
و رویکللرد دولت هللا در رابطلله بللا 
منابللع صندوق توسللعه تکللرار همین 
رونللد بللوده و از ابتللدای تاسللیس 
صنللدوق تللا کنللون فقللط میللزان 

برداشللت هللا تغییللر کللرده اسللت.
صنللدوق توسللعه ملللی در اواخر 
سللال ۱3۹۰ کار خللود را آغللاز کللرد 
و قللرار بللود بخشللی از عوایللد ناشللی 
از فللروش نفللت، گاز، میعانللات گازی 
و فرآورده هللای نفتللی بلله سللرمایه 
گذاری هللای مولللد اقتصللادی تبدیل 
و همچنیللن سللهم نسللل های آینللده 

از ایللن منابللع حفللظ شللود.
بر اسللاس قانللون برناملله پنجم 
توسللعه، دولللت مکلللف شللد در 
سللال اول 2۰ درصللد منابللع ناشللی 
از فللروش نفللت و فرآورده هللای آن 
را بلله صنللدوق واریللز و سللاالنه سلله 

درصللد بلله آن اضافلله کنللد.
از سللال ۱3۹۶ و بللا اجللرای 
برناملله ششللم توسللعه مقللرر شللد 
دو  سللاالنه  و  واریللز  درصللد   3۰
درصللد اضافلله شللود، امللا آنچلله در 
عمللل اتفاق افتللاده نشللانی از اجرای 
تکالیللف قانللون برنامه نللدارد و گرچه 
یکللی از اهللداف راه انللدازی صندوق 
توسللعه ملللی کاهللش وابسللتگی 
بودجلله دولت هللا بلله نفت بللود اما در 
عمللل با تشللدید تحریم هللا و کاهش 
درآمدهللای نفتللی دولت ها پیشللنهاد 
واریللز کمتللر منابللع صنللدوق و در 
اختیللار گرفتللن مللازاد آن را داشللتند.

عیللدی ۸۰ هللزار تومانللی از 
ذخایللر ارز

برگشللت به گذشللته و مللروری 
بللر عملکللرد سلله دولللت نشللان 
می دهللد کلله دولللت دهللم گرچلله 
سللهم صنللدوق را طبق قانللون واریز 
کللرده ولللی طللی اقدامللی عجیللب 
در اواخللر  سللال ۱3۹۱ حللدود 2.۷ 
میلیللارد دالر از منابللع صنللدوق را 
برداشللت و خللرج عیدانلله حللدود 
۸۰ هللزار تومانللی بلله هللر ایرانللی 
کللرد کلله در در نتیجلله آن بلله غیللر 
از هشللدار تورمللی کلله کارشناسللان 
داشللتند،   دولللت  بعللد را بلله صنللدوق 
بدهللکار کللرد و هنللوز گزارشللی در 
مللورد تسللویه کامللل ایللن بدهللی 

منتشللر نشللده اسللت.

جللدال دربللاره برداشللت های 
تللورم زا در دولللت روحانللی

 در دولللت یازدهللم و دوازدهللم 
نیللز  عمدتللا پیشللنهاد واریللز 2۰ 
درصللد از منابللع صنللدوق مصللوب 
شللد و مابقللی در اختیللار دولللت قللرار 
داشللت، ولللی در سللال گذشللته بللود 
کلله بللا وجللود درخواسللت مجللدد در 
الیحلله بودجلله ۱4۰۰ بللرای واریللز 
2۰ درصللدی و برداشللت ۱۸ درصللد 
باقللی مانللده، مقللام معظللم رهبللری 
بللا ایللن درخواسللت موافقللت نکردند  
و برداشللت را مشللروط اعللالم کردند.

بللر ایللن اسللاس، در قانللون 

بودجلله امسللال مصللوب شللد از 
پیش بینللی فللروش 2.3 میلیللون 
بشللکه نفللت در روز، از سللهم 3۸ 
درصللدی صنللدوق توسللعه ملللی، 
تللا یللک میلیللون بشللکه دولللت 
2۰ درصللد واریللز و ۱۸ درصللد بلله 
صللورت بدهللی در اختیللار داشللته 
باشللد ولللی مللازاد بللر آن، تمللام 3۸ 
درصللد کامللل بلله صنللدوق واریللز 

شللود.
در یکللی - دو سللال اخیللر بللا 
رونللد افزایشللی تللورم، آنچلله بلله 
محللل اختللالف دولللت و بانللک 
مرکللزی تبدیللل شللد، اثللر تللورم 
زایللی برداشللت هللای دولللت از 
صنللدوق توسللعه ملللی بللا وجللود 
مصوبلله قانللون بودجلله بللود، بانللک 
مرکللزی تاکیللد داشللت کلله بللا 
توجلله بلله عللدم دسترسللی بلله 
منابللع صنللدوق توسللعه ملللی، ایللن 
برداشللت نوعللی اسللتقراض کوتللاه 

مللدت از بانللک مرکللزی بلله شللمار 
رفتلله و عامللل افزایللش پولللی و 
تللورم اسللت بللا ایللن حللال دولللت 
موافللق ایللن نظللر نبللود و بارهللا 

اختللالف نظرهللای مدیللران مربوطه 
در این بللاره رسللانه ای شللد.

انتظار دیگری بود...
امللا دولللت سللیزدهم کلله از 

ابتللدای ورود خللود بللر عدم اسللتفاده 
از منابللع تللورم زا در بودجلله تاکیللد 
داشللت، در همیللن رابطلله صنللدوق 
توسللعه ملللی را نیللز مللورد اشللاره 

قللرار داده بللود.

میرکاظمللی - رئیس سللازمان 
برناملله و بودجلله - در اظهاراتللش 

مخالفللت بللا برداشللت از صنللدوق 
توسللعه ملللی را اعللالم و در انتقللاد 
گفتلله  دولللت  هزینه هللای  ز  ا
بللود کلله »هزینلله هللای دولللت 
 ۱۰ گذشللته  سللال  هشللت  در 
برابللر شللده اسللت،   برداشللت های 
مکللرر از صنللدوق توسللعه ملللی 
بلله چلله معنللا اسللت. از وزیللر 
اقتصللاد در مجلللس سللوال کللردم 
چللرا از صنللدوق مکللرر برداشللت 
بلله  بدهللی  اوراق،  می کنیللد. 
امللکان  امسللال  آیللا  بانک هللا، 
اسللتفاده از تنخللواه وجللود دارد؟ »
وی چنللدی پیللش هللم در 
جریللان تدویللن الیحه بودجلله ۱4۰۱ 

تاکیللد داشللت کلله گرچلله در سللال 
۱4۰۰ ناچللار بلله اسللتفاده از منابللع 
صنللدوق هسللتند امللا بللرای سللال 
۱4۰۱ دولللت هیللچ برناملله ای بللرای 
اسللتفاده از منابللع صنللدوق توسللعه 
ملللی نخواهللد داشللت و بلله سللمت 
خلللق پللول نمللی رود و دولللت از 
منابللع صنللدوق برای بودجه اسللتفاده 
نمی کنللد مگللر بللرای پیشللرانی 
بخللش  پروژه هللای  و  اقتصللاد 
خصوصللی و ایجللاد زیرسللاخت در 

توسللعه کشللور.
در شللرایطی انتظللار می رفللت 
کلله درخواسللت برداشللت از منابللع 
صنللدوق دیگللر در الیحلله بودجلله 
وجللود نداشللته باشللد امللا رونمایللی 
از الیحلله ۱4۰۱ نشللان داد کلله 
پیشللنهاد برداشللت 2۰ درصللدی 
مطللرح شللده اسللت، بنابرایللن بللا 
توجلله بلله اینکلله بایللد دولللت در 
سللال آینللده 4۰ درصللد درآمدهللای 
نفتللی را بللر اسللاس قانللون بلله 
صنللدوق واریللز کند فقللط 2۰ درصد 
پرداختللی داشللته و 2۰ درصللد دیگللر 
یعنللی ۵۰ درصللد سللهم صنللدوق را 
خللود در اختیارخواهللد گرفللت کلله 
گرچلله بدهللی اسللت امللا در هللر 
صللورت باالتریللن میللزان برداشللت 

طللی سللال های اخیللر اسللت.
بللرای سللال بعللد بایللد از کل 
درآمدهللای نفتللی ۱4.۵ درصللد بلله 
شللرکت ملللی نفللت، 4۰ درصللد 
صنللدوق توسللعه ملللی، 3 درصللد 
سللایر ردیف هللا و 42.۵ درصللد برای 
دولللت باشللد که در صللورت تصویب 
برداشللت 2۰ درصدی، دولللت مجللوز 
اسللتفاده ۶2.۵ درصللد منابللع حاصل 
از فللروش نفللت در آینللده را خواهللد 

داشللت.

از عیدی عجیب 
تا رکورد در برداشت های ارزی!

در صورت تصویب برداشت ۲0 درصد از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال آینده، باالترین حد 
برداشت از صندوق طی سال های گذشته رقم خواهد خورد و سهم آن به نصف می رسد. این درخواست در حالی در بودجه 
مطرح شده که مجوز آن باید از سوی مقام معظم رهبری صادر شود، در حالی که ایشان پیش از این هم نسبت به چنین 

روالی در دولت ها انتقاد داشته اند و برداشت دولت برای امسال را نیز مشروط کرده  بودند.

ملی  ثروت  نقش صندوق  که  است  نهاد حکومتی  ایران یک  ملی  توسعه  صندوق 
ایران را دارد. صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس 
ماده ۸4 قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و 
گاز و میعانات گازی و فراورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده 
اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده های نفتی تأسیس شد.

تاریخچه
طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور در 
سال ۱3۷۹ به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و به دنبال آن، آیین نامه اجرایی آن 
نیز در آبان همان سال، از سوی هیئت وزیران به تصویب رسید. به موجب بند )ه( ماده ۶۰ 
قانون برنامه سوم توسعه کشور )مصوب ۱۷ فروردین ماه سال ۱3۷۹ و ۱۹ مهرماه سال 
۱3۷۹ مجلس شورای اسالمی(، آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی و بانک مرکزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت 3 

ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب هیئت وزیران رسید.
همچنین به ماده ۶۰ اصالحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی متشکل از رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و 
4 نماینده به انتخابرئیس جمهوری )حداقل 2 نفر از بین وزیران( به عنوان هیئت امنای 
حساب ذخیره ارزی، جهت نظارت بر عملکرد صندوق و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده 

در این آئین نامه و موارد دیگری تشکیل شد.

 اهداف و قوانین
حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمد های حاصل از فروش نفت 
خام، تبدیل دارایی های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و کاهش تالطم های 
ارزی دارد. به عنوان مثال سرمایه گذاری در میراث فرهنگی،  صنایع دستی و گردشگری 

یکی از موارد قابل استفاده از صندوق ذخیره ارزی است.

 شرایط استفاده از صندوق
بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از 

این حساب است، که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی 
شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی 

از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.

در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شده است به منظور سرمایه گذاری و تأمین 
بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح های تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی که توجیه فنی 
و اقتصادی آن ها به تأیید وزارتخانه های تخصصی ذی ربط رسیده باشد، تا ۵۰ درصد حساب 
ذخیره ارزی، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک های ایرانی خارج از کشور، به صورت 

تسهیالت با تضمین کافی تخصیص یابد.

فلسفه شکل گیری صندوق
فلسفه شکل گیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشار های ناشی از 
نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پس انداز برای نسل های آینده کشور 
و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامه ریزان کشور، نحوه عملکرد این حساب 

را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار داده است.

 ارکان سازمان صندوق
هیئت امناء، هیئت عامل و هیئت نظارت ارکان صندوق توسعه ملی را تشکیل می دهد.
هیئت امناء به عنوان باالترین رکن صندوق، مطابق بند هایی رئیس و سایر اعضای 

هیئت عامل انتخاب می کنند.

شرایط عزل رئیس و اعضاء
عزل رئیس و اعضای هیئت عامل نیز با پیشنهاد هریک از اعضای هیئت امناء و 
اولویت  انواع فعالیت های موردقبول و واجد  امناء امکان پذیر است. تعیین  تصویب هیئت 
پرداخت تسهیالت در بخش ها و زیر بخش های تولیدی یا خدماتی زاینده ازجمله گردشگری 

و با بازده مناسب اقتصادی از وظایف و اختیارات هیئت امناء است.
هیئت عامل صندوق توسعه ملی مرکب از ۵ نفر از افراد صاحب نظر، باتجربه و خوش نام 
در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه ریزی با حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و مدرک 

تحصیلیکارشناسی ارشد، توسط هیئت امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شوند.

 اعضای هیأت امناء
از  بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، اعضای هیئت امنای صندوق عبارت اند 
امور  وزیر  امنا(،  هیئت  )دبیر  برنامه ریزی کشور  و  مدیریت  سازمان  رئیس  رئیس جمهور، 
اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی 
ایران به عنوان  بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی  اتاق  ایران، رئیس  جمهوری اسالمی 
عضو ناظر و بدون حق رأی، رئیس اتاق تعاون جمهوری اسالمی ایران به عنوان عضو ناظر 
و بدون حق رأی، 2 نفر نماینده از کمیسیون های اقتصادی و برنامه وبودجه و محاسبات به 

انتخاب مجلس شورای اسالمی و دادستان کل کشور.
هرگونه تصمیم هیئت امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورت های مالی صندوق و 
نیز انتصاب رئیس و اعضای هیئت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه های 

کثیراالنتشار به انتخاب هیئت امناء، منتشر می شود.

شرایط انحالل صندوق
تغییر در اساسنامه و انحالل این صندوق، تنها با تصویب مجلس شورای اسالمی است.

نحوه اداره صندوق
به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت امناء، هیئت عامل 
مرکب از ۵ نفر از افراد صاحب نظر، باتجربه و خوش نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی 
و برنامه ریزی با حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، توسط هیئت 
امناء انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شوند و دارای وظایف و اختیاراتی می باشند، 
ازجمله وظایف بر عهده رئیس سازمان صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی پیشنهاد فعالیت های 
موردقبول و واجد اولویت پرداخت تسهیالت در بخش ها و زیر بخش های تولیدی و خدماتی 
زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیئت امناء، پیشنهاد موارد سرمایه گذاری در بازار های پولی 
و مالی بین المللی و داخلی به هیئت امناء، ارائه پیشنهاد به هیئت امناء در خصوص نظامنامه ها و 
شرایط و نحوه اعطای تسهیالت، انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین المللی در امور سرمایه گذاری 

و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوق می باشد.
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رئیس سازمان سینمایي و یک تصمیم مهم

کشور  سینمایی  سازمان  رئیس 
از احیاء شورای عالی سینما خبر داد 
و گفت با تشکیل و راه اندازی شورای 
عالی سینما در استان ها موضوع تولید، 
زیرساخت ها، جشنواره ها و حمایت از 
استان ها  در  بعد  دوره های  در  آنان 

رونق خواهد گرفت و این مشکالت فعلی 
مرتفع خواهد شد. محمد خزاعی گفت: گالیه هنرمندان این روزها در 
حوزه سینما زیاد است که امیدواریم با تشکیل شورای عالی سینما که 
قرار است در استان ها راه اندازی شود خیلی از مشکالت اهالی سینما و 

زیرساخت ها در استان ها حل شود.
 این بار شورای عالی استان ها را نیز تشکیل دادیم که به ریاست 
استاندار و عضویت نهادهایی همچون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

شهرداری، هنرمندان و... تشکیل جلسه خواهد داد.

روایتي تازه از تختي از سوي تینو صالحي

هتل   23 اتاق  در  تختی  تئاتر 
آتالنتیک، به نویسندگی و کارگردانی 
تینو صالحی  از روز سه شنبه دوم آذر 
ماه در تاالر قشقایی تئاتر شهر اجرای 
سه شنبه  روز  تا  کرده  آغاز  را  خود 

سی ام آذر ماه به اجرای خود ادامه می دهد. 
بازیگران این نمایش به ترتیب ورود صحنه 
رضا بهرامی، مجید رحمتی، سهیل ملکی، سامان کرمی، نجال نظریان، 

حسین خجسته، آروین فالح، کهبد تاراج، مسعود حکمت آرا هستند. 
23 هتل  اتاق  در  تختی  است:  آمده  نمایش  داستان  در خالصه 
آتالنتیک  در هتل  زندگی غالمرضا تختی  آخرین شب  به  آتالنتیک، 
از این پهلوان ملی  تهران می پردازد و تصویری متفاوت و انسانی را 
نسبت به آنچه تاکنون از شخصیت او به مردم ارائه شده، به نمایش 

می گذارد.

فیلم شهاب حسیني این بار در جشنواره هند

به  اتفاق،  از  بعد  سینمایی  فیلم 
نویسندگی و کارگردانی پوریا حیدری 
حسینی  شهاب  تهیه کنندگی  و  اوره 
در  خود  بین المللی  حضور  نهمین  در 
بخش مسابقه فیلم های بلند جشنواره 

فیلم کودک و نوجوان احمد اباد هند اکران 
از  عبارتند  فیلم  این  بازیگران  می شود. 
روح اهلل جعفری، رضا کیانیان، جواد عزتی، ستاره پسیانی، گالره عباسی، 
بهرام افشاری، رضا ناجی، نیما شعبان نژاد، یسنا میرطهماسب، امیررضا 
علیرضا  آروین،  مهروا  حسینی،  مهدی  اعتضادالسطنه،  زهره  رنجبران، 
مردانلو، مرتضی جعفری، زنده یاد صدیقه کیانفر و زنده یاد علی انصاریان. 
این فیلم که یک تجربه موفق در کارنامه تهیه کنندگي شهاب حسیني به 
شمار مي رود، تاکنون در جشنواره هاي بین المللي متعددي حاضر شده و 

بارها مورد تحسین منتقدان قرار گرفته است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

همه چیز می گذرد تو نمی گذری...
رضا بهرامي: در روزگاری زندگی می کنیم که 

مرگ برایمان جذابیت ندارد!

نمایش همه چیز می گذرد تو نمی گذری، نوشته محمد چرم شیر 
به کارگردانی رضا بهرامی از 22 آذر ماه در تماشاخانه ملک روی 
فرخزا،  یاسمین  علی  ریاحی،  نمایش  این  بازیگران  است.  صحنه 
سیدحسن تدینی، شیدا بختیاری، ریحانه اناری و هنگامه خاتم آبادی 
هستند. این نمایش که در همین چند روز ابتدایي با استقبال خوبي 
همراه بوده، روایتي جالب دارد. در خالصه داستان نمایش همه چیز 
می گذرد تو نمی گذری آمده است: واگویه های یک شخص کور که 
تماما در ۵ حس نهفته در انسان ها در حال تحریک و تصور است. 
بینایی،  با احساس چشایی و گاهی به شکل  گاهی این تخیالت 
انسان در هیچ مقطع نمی تواند  بویایی و... دیده می شود.  المسه، 
خود را از این ۵ حس جدا کند و در تمام مراحل زندگی مدام در 
حال تغییر است. حتی زمانی که به صورت طبیعی بخشی از اجزای 
ما ناقص باشد، انسان قادر است با ادراک و احساسات دیگر جای 

این نقص را پر کند...
این  انتخاب  درباره  تئاتر  کارگردان  و  بازیگر  بهرامی  رضا 
با  را  نمایش  این   ۱3۹3 سال  گفت:  اجرا  منظور  به  نمایشنامه 
بازی رضا بهبودی تماشا کردم و زمانی که نمایشنامه را خواندم، 
مونولوگ عجیب، فضای ابزورد و فانتزی خاص این اثر، نظرم را 
جلب کرد و واگویه های ذهنی که هر کدام از آنها در جامعه امروز 
به چشم می خورد، مرا بر آن داشت تا تصمیم به اجرای آن بگیرم. 
از آنجا  اما  بازیگر اجرا می شود  اثر توسط یک  این  مونولوگ های 
که نمی خواستم با این کار نمایش شبیه کار قبلی ام باشد، تصمیم  
گرفتم از ۶ بازیگر در نمایش بهره ببرم که انگار یک نفر هستند و 

کل جامعه را در برمی گیرند.    
این باریگر تئاتر درباره موضوع و مضمون نمایش همه چیز 
می گذرد تو نمی گذری، عنوان کرد: نمایش فضایی ابزورد دارد و از 
این روی هر شخص برداشت آزاد خود را از این اثر دارد. برداشت 
ذهنی من از این نمایش این است که فردنابینایی که می تواند نمادی 
از هر یک از افراد جامعه باشد سمبل شخصی است که به آمال و 
آرزوهایش نرسیده و در تنهایی خود غرق شده و نیاز به همکالمی 

با دیگران دارد و و این اتفاق نمی افتد.
و  ابزورد  فضایی  نمایش  اینکه  به  اشاره  بهرامی ضمن  رضا 
شد:  یادآور  نمایش  اجرایی  فضای  و  سبک  درباره  دارد،  فانتزی 
همانطور که اشاره کردم نمایش فضایی ابزورد دارد که این فضا در 
شیوه کارگردانی به نوعی به کار گرفته شده و موسیقی به جز در 
ابتدا و انتهای نمایش وجود ندارد. واگویه ها با توجه به مونولوگ های 
پراکنده در نمایشنامه مقطعی است و امتداد ندارد و همین موضوع 
باعث شده با استفاده از بدن و بیان بازیگران به جای موسیقی در 
نمایش ریتم و فضای ابزورد و فانتزی ایجاد شود. در طراحی صحنه 
و لباس، فضای سیاه و سفیدی دیده می شود و صحنه متشکل از 
۵ پازل است که کاربرد گوناگونی دارد. مقطعی بودن در واگویه ها 

باعث شده تا براساس آن شکل کارگردانی نیز اینگونه باشد.
این کارگردان جوان و موفق درباره ویژگی های این نمایش 
گفت: واگویه های این نمایش زنگ خطری است برای آینده ای که 
انسان هایش هر روز به سمت تنهایی گرایش می یابند و این تنهایی 
ناخودآگاه آنها را زمین گیر می کند. این زنگ خطر شاید تلنگر و زنگ 

خطری برای آینده باشد.
او در پایان صحبت  هایش گفت: ما در روزگاری زندگی می کنیم 
که دیگر مرگ برایمان جذابیت ندارد در صورتی که شاید روزی 
مرگ قشنگ و جاودانه بود.. از برخی از مسئوالن و مدیران گله 
دارم که باعث شده اند زندگی برایمان عادی شود و حتی امیدی به 
یک ثانیه دیگر خودمان نداشته باشیم. امیدوارم هنر به خصوص 
تئاتر که در دورانی موجب نشاط جامعه بود روزی بتواند دوباره به 

گذشته بازگردد و رسالت خود را انجام دهد.

بهروز شعیبي به صورت فلکي پیوست

روزهای  به  شدن  نزدیک  با 
سینمایی  فیلم  فیلمبرداری  پایانی 
حسین  کارگردانی  به  فلکی،  صورت 
بهروز  از  عکس  نخستین  دارابی، 
بخش   پایان  با  رونمایی شد.  شعیبی 
سینمایی  فیلم  فیلمبرداری  عمده 

صورت فلکی، تازه ترین ساخته حسین دارابی 
به نویسندگی احسان ثقفی، مهدیه عین اللهی و تهیه کنندگی محمدرضا 
شفاه، گروه فیلمبرداری به سراغ برداشت یکی از حساس ترین سکانس های 
این فیلم در یکی از فضاهای شهری تهران رفته اند. همچنین این روزها 
نیز  سیاوش کردجان مشغول تدوین همزمان کار بوده و آرش قاسمی 
کار طراحی و ترکیب صداها را پیش می برد تا نسخه نهایی این فیلم در 
مهلت باقیمانده تا برگزاری چهلمین جشنواره فیلم فجر آماده شود. مریال 

زارعی دیگر بازیگر اصلي این فیلم است.
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محمد حسین زاده

اصغلر فرهلادی ایلن روزهلا نله 
تنهلا در رسلانه هاي داخللي بلکله در 
یلک  بله  نیلز  بین المللل  رسلانه هاي 
اسلت.  شلده  تبدیلل  مهلم  چهلره 
در  وي  بلا  یلا  رسلانه ها  از  بسلیاري 
حلال مصاحبله هسلتند و یلا در حلال 
تجزیله و تحلیلل حضلور او در اسلکار 
امسلال... فرهلادي اگلر امسلال بتواند 
بلا قهرملان، سلومین جایلزه خلود را 
نخسلتین  بگیلرد،  اسلکار  آکادملی  از 
ینگملار  ا ز  ا پلس  تاریلخ  فیلمسلاز 
برگملان فقیلد لقب می گیلرد که برنده 
بین الملللی  فیللم  بهتریلن  اسلکار   3
شلده اسلت. نخسلتین و تنها سینماگر 
ایرانلی برنلده اسلکار کله پیش تلر بلا 
جدایلی نلادر از سلیمین و فروشلنده، 
ایلن جایزه را به دسلت آورده، 3 هفته 
پلس از آغاز اکران قهرمان در ایران از 
لس آنجللس با جفر مک نلب، خبرنگار 
و نویسلنده اسلکرین گفتگلو می کنلد. 
تلا روز انجلام شلدن این گفتگلو فیلم 
فرهادی در سلرزمین مادری اش بیش 
از 2۵۰ هلزار تماشلاگر داشلته و او از 
ایلن میلزان اسلتقبال ملردم آن هلم 
زمانله همه گیلری کرونلا خشلنود  در 

اسلت. آملازون حق پخلش قهرمان را 
در آمریلکا و انگلسلتان در دسلت دارد 
و آن را از هفتلم ژانویله در سلینماها 
بله نمایلش می گلذارد. دو هفتله بعلد 
هلم نوبلت به پخلش آنالیلن فیلم در 
فرهلادی  و  آملازون می رسلد  شلبکه 
از عملکلرد غلول رسلانه ای جهلان در 

بخلش اکلران رضایلت دارد.
فیللم داسلتان ملردی جلوان بله 
نلام رحیم اسلت کله از زنلدان بیرون 
را  بدهی هایلش  می خواهلد  و  آملده 
تسلویه کنلد املا در ایلن ماجراهایلی 
کسلی  کله  می دهلد  رخ  یلش  برا
گمانه زنلی  را  آن  پایلان  نمی توانلد 
کنلد. نخسلتین برخلورد ملا بلا رحیلم 
از  بخشلی  در  او  کله  اسلت  جایلی 
بنلای تخلت جمشلید به دیدار شلوهر 
خواهلرش ملی رود. فرهلادی دربلاره 
دلیل انتخاب کردن شلهر شلیراز برای 
می گویلد:  قهرملان  داسلتان  روایلت 
حتلی پیلش از آغلاز نلگارش فیلمنامه 
رفتلم و شلهر شلیراز را دیلدم. فضای 
آنجلا چنان سلینمایی اسلت کله ناچار 
بلودم راهلی بیابلم بلرای آوردن ایلن 
ضملن  فیللم.  داسلتان  بله  لوکیشلن 
اینکله لوکیشلن تخلت جمشلید هلم 
بلا مفهلوم داسلتان ملن ارتبلاط دارد. 

ملردم ملا بله داشلتن تخلت جمشلید 
می کننلد. افتخلار 

رحیلم از آن قهرمانان سلینمایی 
ن  ملا همز نلد  ا می تو کله  سلت  ا
خشلمناک  و  افسلون  را  تماشلاگران 
کنلد. ایلن رونلد هلم ناشلی از آغلاز 
مله  دا ا در  و  داسلتان  نه  سرخوشلا
رفتارهلای نومیدکننلده رحیلم اسلت. 
کارگلردان قهرملان، دلیلل تغییر رفتار 
رحیلم را چنین شلرح می دهلد: برخی 
تماشلاگران او را دوست دارند و برخی 
دیگلر گملان می کننلد خیللی سسلت 
اسلت. رحیلم در واقلع ملردی سلاده 
و منفعلل اسلت کله اجلازه می دهد تا 
پایلان فیلم دیگران بله جایش تصمیم 
بگیرنلد و ایلن چیلزی نیسلت کله ما 

بپسلندیم. تماشلاگران 
نقلش پسلر رحیلم را در قهرمان، 
می کنلد،  بلازی  یلی  کریما للح  صا
نوجوانلی کله لکنلت زبلان دارد و بله 
پلدرش وفلادار اسلت. فرهلادی درباره 
فرآیند سلخت یافتن بازیگلر این نقش 
می گویلد: ملا در پلی کسلی بودیم که 
هم در حرف زدن مشلکل داشلته باشد 
هلم بتواند بازی کند. او پسلری بسلیار 
باهلوش و بااسلتعداد اسلت. ملا تملام 
شلهر را دنبلال نوجوانی بلا لکنت زبان 

گشلتیم و سلرانجام او را پیلدا کردیلم. 
تمریلن  پسلر  ایلن  بلا  ملن  دسلتیار 
می کلرد و چلون او در سلن رشلد بلود 
و کار ملا در دوران کرونلا سلخت پیش 
می رفتیلم، نگران بزرگ شلدنش بودم.
اصغلر فرهلادی پلس از سلاختن 
همله می داننلد، در اسلپانیا بله ایلران 
رونلد  خلودش  چنلد  هلر  بازگشلت. 
تولیلد فیللم اسلپانیایی خلود را یکلی 
زندگلی  کل  دوره هلای  آرام تریلن  از 
می دانلد املا همچنان ترجیلح می دهد 
در ایلران فیللم بسلازد و فیلم هایش را 
ابتلدا بلرای هموطنان خلود به نمایش 
بگلذارد: نمی دانلم ممکن اسلت چقدر 
دوام داشلته باشلد املا ایلن یکلی از 
اسلت  ملن  هدف هلای  بزرگتریلن 
از  پیلش  را  فیلم هایلم  ایرانی هلا  کله 
دیگلران ببینند. مهمترین تماشلاگران 
دنیلا بلرای ملن ملردم ایران هسلتند.
او بلا اینکله 2 جایزه اسلکار برده 
املا معتقلد اسلت این پیلروزی تاثیری 
نگذاشلته  فیلمسلازی اش  شلیوه  بلر 
هلم  جدایلی،  از  پیلش  ملن  اسلت: 
همین گونله فیللم می سلاختم و حلاال 
هلم هملان روش را ادامله می دهلم. 
بلردن اسلکار زندگلی شلخصی من و 
روابطلم را با اطرافیلان هرگز دگرگون 

شلده  باعلث  صرفلا  اسلت.  نکلرده 
فیلم هایم گسلترده اکران شلوند و آمار 
تماشلاگران آن در دنیلا افزایلش یابد.
اصغلر فرهلادی کله 4 سلال پیش 
بلرای حضور در مراسلم اسلکار و گرفتن 
جایلزه فروشلنده، به دلیل سیاسلت های 

ضلد مسللمانان دونالد ترامپ بله آمریکا 
سلفر نکرده بود، سفرهایش را آغاز کرده 
اسلت: 2-3 سلال اسلت از ایلران بیرون 
نرفتله ام که دالیل اصللی آن همه گیری 
کرونلا و البتله درگیری در سلاختن فیلم 

بلود. حاال سلفرهایم را شلروع کرده ام.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

بلا  همزملان  و  گذشلته  شلب 
اکلران مسلتند بریکلوالژ؛ زندگی نادر 
مشلایخی در پردیلس چارسلو مراسلم 
یادبلودی بلرای جمشلید مشلایخی و 
حضلور  در  رئوفلی  گیتلی  همسلرش 
برگلزار  مشلایخي(  )نلادر  فرزندشلان 

. شد
در ابتلدای ایلن مراسلم عبلاس 
یلاری روزنامه نلگار پیشکسلوت گفت: 
برایلم حسلرت شلده بلود کله ببینیلم 
در چنیلن سلالنی این ملوج از جمعیت 
حاضلر شلدند. خیللی خوشلحالم کله 
شلاهد ایلن اتفلاق هسلتم و توانسلتم 
چنیلن لحظات شلوق انگیزی را دوباره 
هلم  ملن  ببینلم.  سلینما  سلالن  در 
مثلل خیللی از شلما فیللم بریکلوالژ؛ 
زندگلی نلادر مشلایخی را ندیلده ام و 
قلرار نیسلت اینجلا در مورد نقلد فیلم 
همیشله  افتخلار  بلا  کنلم.  صحبلت 
شلاگردم و بلا وجود اینکه شلاید بیش 
از ۵۵ سلال اسلت کله کار مطبوعاتی 
می کنلم، بلاز هلم از همله شلما یلاد 
گرفتلم. نمایلش این فیللم و قدم های 
مصملم نلادر مشلایخی عزیلز در ایلن 
نمایلش را بله فلال نیلک می گیلرم و 
شلاهدم سلالن سلینما بله افتخلار او 
و خانلواده بزرگلش و بله احتلرام آثلار 
بلا ارزشلی کله داشلته تلا این حلد پر 
از تماشلاگر اسلت. وقتلی از خانلواده 
می گویلم  مشلایخی  آقلای  بلزرگ 
بلرای  و  یلادی کنلم  دارد  حتملا جلا 
روح بلزرگ ملادر گراملی نلادر عزیلز 
کله همیلن چنلد روز پیش بله رحمت 
ایلزدی پیوسلتند، آرزوی آرامش کنم. 
حتملا هم آرامش داشلتند چلون برای 
آراملش می کلرد.  ایجلاد  خانلواده اش 
نادر مشلایخی را خارج از ایران بیشلتر 
می شناسلند. ملن در ویلن زمانلی کله 
نلادر آنجلا رهبلر ارکسلتر بلود بلا او 
دیلدار داشلتم و دیلدم کله خیلی هلا 
از اسلتاد  بلا عشلق و احتلرام بسلیار 
نلادر مشلایخی خیللی بیشلتر از ایران 
نوشلته های  و  او  آثلار  می کننلد.  یلاد 
نقلاط  از  خیللی  در  موسلیقیایی اش 

دنیلا اجلرا شلده اسلت. از خانلواده ای 
می گویلم کله واقعلا هنرپلرور بودند از 
دللش فلردی مثل جمشلید مشلایخی 
درآملده کله بلرای او واقعلا بایلد یک 
نوشلت و اصلال نمی شلود در  کتلاب 
چنلد کلمله توصیفلش کلرد. جمشلید 
روی  کله  آنچله  از  خلارج  مشلایخی 
پلرده می دیدیم آدمی بود که همیشله 
بلرای کار خیر پیشلقدم بود و مردم به 
اعتبلار او بلدون کوچک تریلن مکثلی 
میلیون هلا توملان پول بلرای آن اقدام 
خیلر می دادنلد. ایلن موضوع را شلاید 
افلراد خیللی کملی بداننلد، املا وقتی 
جمشلید می آملد همله مطمئلن بودند 
کله یلک اتفلاق موفلق خواهلد بلود . 
یلادی کلردم از خانلم گیتلی رئوفلی 
مشلایخی  جمشلید  گراملی  همسلر 
کله االن حتملا در این سلالن هسلت. 
جمشلید هلم هسلت، زنده یلاد گرشلا 
رئوفلی هم هسلت که عضلو بزرگی از 
ایلن خانواده بلود. حتما تعداد زیادی از 
چهره هلای هنری هسلتند که وابسلته 
بله خانلواده مشلایخی بودنلد و در دل 

ایلن خانلواده رشلد و هنرنمایی کردند 
هلای  گنجینله  از  بزرگلی  بخلش  و 
ایلن  فرهنگلی  و  هنلری  و  تاریخلی 
ممکللت مدیلون حضلور بلاارزش این 
دوسلتان است. اشلاره کردم به دیدارم 
بلا نلادر در خانله یلک چهره برجسلته 
دیگلری بله نلام بهلروز حشلمت، که 
خیابلان  در  شلما  کله  اسلت  فلردی 

های ویلن وقتی 
یلد  و می ر ه  ا ر
می بینیلد تندیس 
هایی که در آنجا 
امضلای  هسلت 
حشلمت  بهلروز 
را دارد. پلس ملا 
نلی  ا یر ا چنیلن 
هایلی را داریلم. 
گلی  بزر د  سلتا ا
سلعید  مثلل 
ر  د ا  ر فلی  منا
 . یلم ر ا د یلن  و
ر  د نلا ه  ر بلا ر د
مشلایخی خیللی 

می شلود صحبت کرد، حتلی من یکی 
از کنسلرت هایلش را روی سلن تاالر 
وحلدت دیلدم، حضلورش، کالمش و 
دیاللوگ هایلش از اجلرای موسلیقی 
اش جلذاب تلر بلود. افرادی کله آنجا 
بودنلد می تواننلد شلهادت بدهنلد کله 
چقلدر نلادر بانمک اسلت و چقدر یک 
رهبلر ارکسلتر می تواند تماشلاچی اش 
را تلا پایلان اجلرا 
نگله  ذوق  سلر 
یلم  ا بر  . د ر ا د
ر  فتخلا ا علث  با
ایلن  کله  اسلت 
را داشتم  شلانس 
می کنم  تشلکر  و 
کله   دوسلتانی  از 
ایلن لطلف را بله 
و  شلتند  دا ملن 
من سلر سلوزنی 
بله  کله  ینلی  د
ه  د ا نلو خا یلن  ا
داشلتم،  بلزرگ 
ادا کلردم. چلون 

تلک  تلک  ملورد  در  بخواهلم  اگلر 
اعضلای ایلن خانلواده صحبلت کنلم 

بایلد سلاعت هلا اینجلا باشلیم.
از  کوتاهلی  ویدئلوی  ادامله  در 
بله  همسلرش  و  مشلایخی  جمشلید 
نمایلش در آمد. سلپس نادر مشلایخی 
روی سلن حاضلر شلد و گفلت: خیلی 
کله  زیبایلی  چیزهلای  از  خوشلحالم 
آقلای یلاری گفتنلد و از ایلن ویدیوی 
زیبلا در علرض دو روز سلاخته شلده 
اسلت. اگر بخواهم درباره پدر و مادرم 
صحبلت کنلم بایلد بگویلم مهمترین 
چیزهایلی که در زندگی در مورد رفتار 
ملا ایرانی هلا از آنها یلاد گرفتم 2 چیز 
بلود. مهمتریلن چیلزی کله از پلدرم 
یلاد گرفتلم این بود که شلعر چیسلت 
و چله تاثیلری در رفتلار ملا دارد و در 
فیللم خواهیلد دیلد که نظرم چله بود. 
از ملادرم هلم یاد گرفتم که موسلیقی 
و  می گلذارد  ملا  روی  تاثیلری  چله 
موسلیقی و شلعر بلا هم چیزی اسلت 
کله رفتلار و مکانیک ذهنی ملا ایرانی 
هلا را متاثلر می کنلد و ایلن مکانیلک 

اسلت کله شلعر را بله وجود ملی آورد. 
بله هر حال به اعتقلاد من در نحوه ای 
کله ملا زندگلی می کنیلم، موسلیقی و 
شلعر غیرقابلل جدایلی اسلت. از ملن 
شلما  کله  پرسلیدند  بارهلا  ایلران  در 
چله  موسلیقی  ایلن  بلا  می خواسلتید 
بلود کله  ایلن  اعتقلاد ملن  بگوییلد؟ 
ملن بلا موسلیقی چیلزی نمی گویلم. 
بلا صلوت کار می کنلم و  ملن فقلط 
املا  هسلتم،  صلوت  زیبایلی  عاشلق 
جاللب اسلت کله ایلن تاثیلر عاطفلی 
همیشله  رد  می گلذا موسلیقی  کله 
مشلابه اسلت بلا اعتقلادی اسلت کله 
داریلم. موسلیقی و شلعر را نمی شلود 
کلرد،  جلدا  ایرانی هلا  ملا  زندگلی  از 
جایشلان در ایلران اسلت و نباید جای 
دیگلری برونلد. اولین باری اسلت که 
فیلملی دربلاره من سلاخته شلده ولی 
خلودم نمی دانلم چیسلت. ایلن خیللی 
جالب اسلت، ملن حرف هایلی می زنم 
و مسلئول حرف هایم هسلتم اما اینکه 
اینهلا چطلور تفسلیر می شلوند چیزی 
آملدم  عالقله  بلا  املروز  کله  اسلت 
ببینلم. آقای توسللیان و آقای حاصلی 
سرشلار از ایلده هسلتند همیلن االن 
قبلل از ورود به سلالن دربلاره چندین 
می کردنلد.  صحبلت  سلینمایی  ایلده 
آگاهی هایلی دارنلد کله االن در ایلن 
شلرایط کنونلی الزاملی اسلت. خیللی 
خوشلحال می شلوم ببینلم کله حاصل 

کار چه شلده اسلت.
حاصللی،  رحملان  آن  از  پلس 
تهیه کننلده مسلتند بریکلوالژ؛ زندگلی 
نلادر مشلایخی گفلت: این فیللم برای 
من 2 موهبت داشلت.  یکی آشلنا شدن 
بلا آقای مشلایخی و خانلواده محترم و 
عزیزشلان و سلاخت این فیلم که واقعا 
افتخار بزرگی اسلت. دوم  اینکه در این 
فیللم دوسلتانی پیلدا کلردم کله واقعلا 
االن برایلم مثلل بلرادر عزیز هسلتند، 
کله  تک تکشلان عملر پلای ایلن فیلم 
گذاشلتند. سلاخت ایلن فیللم 3 سلال 
طلول کشلید و بلا هزینله شلخصی و 
مسلتقل در راسلتای اعتالی موسلیقی 
کشلورمان ساخته شده اسلت. امیدوارم 

کله ببینیلد و خوشلتان بیاید.

یادبود جمشـید مشایخی در حضور نادر مشایخي

از پدرم یاد گرفتم که شعر چیست و چه تاثیري در زندگي مان دارد


