
هویت دانشجو را  باید به رسمیت شناخت
سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1622- دوشنبه 17 آذر  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
جشنواره اي كه 
هنوز تكليف آن 

مشخص نيست!

6ورزش
عابدزاده: پرسپوليس 

قهرمان شود، مردم 
یک روز خوب 
خواهند داشت

هنگ 7فر

نشست رسانه ای سی ونهمین جشنواره فیلم فجر، روز گذشته 
جشنواره(  )دبیر  طباطبایی نژاد  سیدمحمدمهدی  حضور  با 
عمومی سازمان سینمایی(  روابط  )مدیرکل  نجفی  و مسعود 

برگزار شد. 

پرسپولیس  استقالل،  دروازه بان سابق  عابدزاده  احمدرضا 
به  و  کرده  کار  امیرعابدزاده  با  می گوید سال ها  ملی  تیم  و 
او یاد داده که برای رسیدن به اهدافش باید تالش زیادی 

داشته باشد.

علیرضا طبایی با اسفبار خواندن اوضاع شعر و ترانه 
و موسیقی، می گوید همه به صورت ابتذال آمیزی به 
دنبال شهرت هستند؛ همه شاعر و خواننده شده اند 

و روزگار خوبی برای هنر نیست. 

روزگار ما از جهت 
خلق شعر وضعيتی 

اندوه بار دارد

درز گزارش محرمانه آژانس
 پیگیری حقوقی پیگیری می شود

نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی با اشاره به 
انتشار گزارش محرمانه اخیر آژانس در یکی از رسانه های غربی 
گفت: بزودی پیگیری های حقوقی ایران در این زمینه به طور جدی 
دنبال می شود.کاظم غریب آبادی ابعاد بیشتری از این موضوع را تشریح کرد 
و گفت: اعتراضات و پیگیری های حقوقی ایران از آژانس در زمینه حفاظت 

از اطالعات محرمانه، سابقه ای بیش از دو دهه دارد.
صفحه 2

محمدجواد اعتمادی در این نشست عنوان کرد: 
موالنا شمس را نادره مرد شگرف و عظیمی خطاب 
می کند که سخنانش و عجایب احوال پیچیدگی های 
جهان درون او و شخصیت غریب و چارچوب گریز و فهم گریز او 
چندان رازآلود و اسرارآمیز بوده که همچنان پس از گذشت قرن ها 
شمس را از اولیای خداوند می شناسیم و نمی توانیم به تمامی آن چنان 

که هست پرده از روی سیمای او برگیریم. شمس شخصیتی نهان 
است و خود خواسته که نهان از دیده ها باشد. جهان او چندان عظیم 
بوده که دو جهان بر َشَرف جهان او حسد می برد. هر چقدر که 
موالنا مشهور شمس اما مستور است. چنین خواسته بوده که نهان 

از دیده ها باشد و در پرده های راز و ابهام پنهان است.
صفحه 7

شمس می خواست نهان از دیده ها باشد

DONYAYEJAVANANMAG.IR

م. حسن بیگی
من، هنوز خیلی جوان بودم که متوجه شدم بعضی ها، جنون 
شهرت دارند و برای کسب این شهرت حاضرند خودشان را به هر 
در و دیواری بزنند و اصال هم برایشان مهم نیست که آن شهرت 
منفی یا مثبت  باشد.اولین بار در بیست و چهار پنج سالگی، در 
شب شعری که در رشت برگزار شد و من هم در آن حضور داشتم، 
دخترجوانی که او را به خوبی می شناختم، وقتی رفت شعر بخواند، 
ضمن حرف های پراکنده یی که زد، عنوان کرد من حافظ را قبول 
ندارم، کاری که او کرده چیزی بیشتر از کاری نیست که من می کنم!

آن حرف واکنش شدید حاضران در سالن را برانگیخت و بعد، 
وقتی از وی پرسیدم این چه حرفی بود که زدی؟ در جواب گفت: 
حاال تا ماه ها بعد کسانی که در این جلسه حضور دارند، در باره من 
و ادعای عجیبم حرف می زنند و اسمم سر زبان ها می افتد، حتی 
ممکن است در واکنش به حرفم مقاالتی در روزنامه ها بنویسند 

که به شهرتم دامن بزند!
بعدها وقتی وارد عرصه مطبوعات شدم، نمونه هایی از این گونه 
شهرت طلبی را در مقاالت کسانی که سعی در تخریب رهی معیری، 
شاملو، نیما ، صادق هدایت داشتند و این اواخر هم در مورد دکتر 
شفیعی کدکنی و مرحوم عباس کیارستمی دیدم و از کنار همه شان 
گذشتم، زیرا هنوز بعد از گذشت نزدیک به نیم قرن، حرف آن دختر 

جوان و جویای نام در گوشم زنگ می زند.
به همین جهت هم این روزها، وقتی اظهارات عجیب و غریب 
بعضی ها را می شنوم، به جای آن که عصبانی شوم، دلم به حالشان 

می سوزد و فکر می کنم موجودات حقیری هستند که دلشان را به 
بر سر زبان افتادن اسمشان خوش کرده اند. 

از آن سیاست پیشه ورشکسته گرفته تا سینماگران از دور 
خارج شده و ادیب نمایان پر ادعا، هر کسی مجاز است هر چه 
دلش می خواهد بگوید و حتی واکنش های منفی دیگران را مانند نوار 
شبرنگ افتخار، زیب و زینت کارنامه اش کند. منتهی، وقتی این گونه 
اظهار نظرها جنبه ملی و قومی پیدا کند، دیگر سکوت در برابرش 
جایز نیست و به گمان من حتی باید نهادهای قضایی به آن ورود کنند.

ما، یعنی جمعیت هشتاد میلیونی ایران، حکم انگشتان یک 
دست را داریم که اگرچه از نظر زبان، فرهنگ ، مذهب و معیشت 
برابر نیستیم، اما در حکم برادران و خواهرانی هستیم که وحدتمان 
تا کنون موجب بقایمان بوده و در این میان، هر کس به هر شکل 
و با هر بهانه یی بخواهد این وحدت را مخدوش کرده و ایجاد تفرقه 

کند، متهم است و جا دارد با او برخورد شود. 
این ها را نوشتم، تا به این جا برسم که به تازگی، یکی از 
چهره های متظاهر به هنر، که البته سال هاست تاریخ مصرفش در 
سینما و تلویزیون به پایان رسیده، اما همچنان اصرار دارد به هنر 
بازیگری آویزان بماند، در جایی اظهار سخیفی در باره قومی از 
دختران سرزمینمان کرده که  با واکنش عصبانی کننده نه، بلکه با 
واکنش توام با نفرت هموطنان دیگر مواجه شد و گمان می کنم 
به اندازه کافی از افتادن اسمش بر سر زبان مردم کیف کرده، اما وجه 
جالب قضیه این جاست که بعد از مواجهه با واکنش شدید هموطنان، 
به جای آن که از در عذرخواهی وارد شود، دست پیش گرفته و کسانی 
را که نسبت به اظهارات سخیفش عکس العمل نشان داده اند، تهدید 
به شکایت کرده و گفته از طریق وکیلم درحال پیگیری هستم و... 
البد با خودش اندیشیده، این حرکت هم موج جدیدی از اعتراض 

را برمی انگیزد و به سودش تمام می شود.  

عریضه سردبیر
شهرت به هر قیمت؟

ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران 
صفحه 3در شهرهای جدید

کارشناس صنعت 
خودرو:

واردات خودرو، 
مشکلی از 

مردم عادی حل 
نخواهد کرد

صفحه 3

معاون خرید شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد: 

تأمين پایدار نيازمندی ها 
در فوالد مباركه ثمرۀ بومی سازی 

امروز در صنعت فوالد کشور  نیازهای  از مهم ترین  بومی سازی یکی 
است؛ چراکه با اعمال تحریم های فراوان بین المللی بر صنعت فوالد کشور، 
امکان تأمین برخی اقالم برای فوالدسازان فراهم نیست. در این میان، شرکت 
فوالد مبارکه از سال 1381 تا به امروز با شعار تأمین پایدار و اقتصادی اقالم 
موردنیاز کارخانه، 100 هزار قطعه را بومی سازی کرده و کارنامه سی سالۀ 

صفحه 4موفقی در این زمینه دارد. 

آگهی  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
نوبت اول

شماره  گ 99/24/35 
شماره مجوز:   ۱399/5۰88

 دستگاه مناقصه گزار : شرکت گاز استان ایالم
موضوع مناقصه نصب  3000 عدد علمک پراکنده شهرستانهای استان ایالم 

 مبلغ کل برآورد 25/802/173/685 ریال 
 مبلغ تضمین : 1/290/108/684 ریال 

 نوع تضمین : ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه یا فیش واریزی به حساب شماره 0112766916004  بانک ملی شعبه میدان امام حسن )ع( ایالم و یا 
سایر ضمانتنامه های معتبر و یا ترکیبی  از آنها که در جدول شماره 4 آیین تضمین معامالت دولتی 123402/ ت 50659 ه مورخه 94/9/22 قید گردیده اند .

 مدت زمان اجرای پروژه : 150 روز تقویمی 
محل تامین اعتبار : وام داخلی )بند ق( 

آخرین مهلت فروش اسناد:             1399/10/24 تاپایان وفت اداری 
 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات :       1399/11/08 تا ساعت 8:45 دقیقه صبح 

زمان گشایش پاکات :                     1399/11/08  ساعت 9 صبح 
 محل گشایش پاکات : سالن کنفرانس شرکت گاز استان ایالم 

*از بخشنامه شماره 158764/ 94 مورخ 1394/7/13 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تعیین برنده مناقص استفاده می گردد. 
 شرایط متقاضیان :

1- داشتن شخصیت حقوقی 
2- کپی برابر با اصل اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات 

3-  ارئه گواهینامه صالحیت ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بر اساس مواد 85 و  91 قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب 
5/3/89 وزیر کار و امور اجتماعی.

-4  داشتن شخصیت امکانات ، ماشین آالت ونیروی متخصص 
 5- داشتن گواهی صالحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته تایسات و تجهیزات با حداقل رتبه 5 با ظرفیت مجاز

6- داشتن تجربه کافی معتبر و مفید مرتبط با موضوع مناقص 
7- قیمت ها متناسب باکاالی ساخت  داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد. 

8-  فروش اسناد به واجدین شرایط  تکمیل و شرکت در فرآیند مناقصه از طریق سامانه ستاد دولت به آدرس setadiran.ir  سامانه ستاد صورت می پذیرد.
محل گشایش پاکات ، سالن کنفرانس شرکت گاز ایالم 

محل تحویل ضمانت نامه ؛ دبیر خانه شرکت گاز استان ایالم 
هزینه دو نوبت آگهی ب عهده برنده مناقصه می باشد . 

 هزینه چاپ و تگثیر کتابچه های پیمان به مبلغ 2/500/000 ریال به عده برنده مناقصه می باشد و می بایست به حساب شماره 0112766916004 به 
نام شرکت گاز استان ایالم واریز گردد. 

 آدرس ایالم- چهار راه پیام نور – بلوار تعمیر کاری نبش خیابان استاد شهریار
   WWW.ilam-nige.irو   http://iets.mporg.mpor.ir و  WWW.Shana.irشرکت گاز استان ایالم سایت 

شماره تلفن 0843-2235824 
- کد فراخوان جهت آگهی مذکور 29،059،515می باشد.

نوبت اول: 1399/09/17 روزنامه دنیای جوانان
    روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم نوبت دوم : 1399/09/23 روزنامه روزگار ما 

 

آگهی 
مناقصه عمومی

نوبت اول 
 شهرداری شاهرود در نظر دارد نسبت به انجام عملیات بازپیرایی میدان امام حسین 
)ع( از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید، لذا متقاضیان می توانند همه روزه 
به جزء ایام تعطیل در وقت اداری جهت هماهنگی و کسب هرگونه اطالعات بیشتر با 
شماره تلفن های 32362421-32364040-32374374-023 سازمان سیما منظر 
www. و فضای سبز تماس حاصل نموده و یا از طریق سایت شهرداری به آدرس

shahrood.ir اسناد مناقصه فوق الذکر را مشاهده و بهره برداری نمایند.
اداری روز پنجشنبه مورخ  پایان وقت  تا  ضمنا مهلت دریافت اسناد مناقصه 

04/10/99 می باشد.
نوبت اول چاپ: 99/09/17
نوبت دوم چاپ:99/09/24

 علیرضا حاجی محمد علی- شهردار شاهرود

توافق کاهش  در  از 20 کشور مشارکت کننده  12 کشور 
مارس  ماه  پایان  تا  پالس  اوپک   )2020( آوریل  ماه  تولید 
هزار   346 و  میلیون   2 تخلف  مجموع  دارند  فرصت   2021
بشکه ای تولید نفت خام  خود را جبران کنند. در بیانیه پایانی 
دوازدهمین نشست اوپک پالس هم به آن اشاره شده است، اما 

باورش شاید سخت باشد در میان متخلفان توافق کاهش تولید، 
کشورهایی هستند که اگر بخواهند تخلف خود را جبران کنند 
باید در چاه های تولید نفت  خود را ببندند. کشورهایی هستند 
که باید بر اساس توافق ماه ژوئن، تا ماه سپتامبر اضافه تولید را 
جبران می کردند، اما نکردند، بنابراین انتظار کاهش تولید شاید 

از آنها بیهوده باشد و کشورهایی هم مانند روسیه و عربستان 
باز می گشتند،  تولید نفت خام مرجع خود  به  اگر  هستند که 
اکنون وضع آنها هم بهتر از خیلی کشورهای دیگر نبود، اما 

متخلفان اوپک پالس چه کشورهایی هستند؟
صفحه 3

متخلفان نفتی و انتظار بيهوده كاهش توليد 
صفحه 2
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معلمی که 29 سال رایگان تدریس کرده
آرزو یارکه سلخوری

است  معلمی  جورلو«   »سیف اهلل 
بی ادعا و عاشق، از آن معلم های گمنامی 
که زندگی خود را صرف خدمت به مردم می کنند 
بدون اینکه چشم داشتی از کسی داشته باشند. او 
29 سال در شیفت دوم مدرسه ای در »ُگل زمین« 
اضافه کاری  یا  اینکه حقوق  بدون  کرده  تدریس 

یا  و  کند  دریافت  شیفت  آن  بابت 
انتظاری برای این کار داشته باشد. 

اگرچه کرونا باعث تعطیلی مدارس 
برخی  در  همچنان  اما  است،  شده 
دسترسی  عدم  علت  به  روستاها  از 
برگزار  حضوری  کالس  اینترنت  به 
است  زمین«  »ُگل  اینجا  می شود، 
شهر  کیلومتری   150 در  روستایی 
در  درحالی که  آموزان  دانش  قزوین، 
تداعی  را  تورنسل  کاغذ  ذهنشان 
نشسته اند  علوم  کالس  در  می کنند 
صدایشان  و  سر  می خوانند،  درس  و 
بلند است و با یکدیگر بحث می کنند 
هر کدام تصور خودشان را از تورنسل 
می گویند و معلم عاشقانه و هنرمندانه 
با  را  سؤاالتشان  و  درس  آن ها  به 

حوصله جواب می دهد.
با  معلم   » لو ر جو هلل  »سیف ا
نامش  روزها  این  که  است  انگیزه ای 

به عنوان معلم فداکاری که 29 سال بدون حقوق 
لهجه  با  خودش  است،  شده  مطرح  داده  درس 
از کرج زنگ  شیرین ترکی می گوید: »فامیلمان 
زده و گفته تو را در تلویزیون نشان دادند« جورلو 
33 سال است که در همین مدرسه و همین روستا 
تدریس می کند، روستایی که خود در آنجا بزرگ 

شده و طعم محرومیت را چشیده است.
 سیف اهلل جورلو درحالی که دانش آموزان را به 
سمت حیاط هدایت می کند، می گوید: این روزها 
که کرونا آمده است و مدارس تعطیل شده ما به 
نداریم کالس  اینترنت دسترسی  به  اینکه  خاطر 
درس را حضوری برگزار می کنیم، درحالی که لبخند 
امکانات  روزها  این  البته  می کند:  تأکید  می زند 
زیاد شده و ما فقط اینترنت نداریم، روزهای اول 
تصمیم  من  اما  نداشتیم  هم  برق  حتی  تدریسم 
گرفتم اینجا تدریس کنم تا بچه های روستایمان 

پیشرفت کنند.
سیف اهلل از روزی می گوید که احساس کرده 
نمی تواند به تنهایی در 5 پایه تدریس کند: 30 سال 

خودم به تنهایی 5 پایه و پیش دبستانی را درس 
می دادم، تعداد دانش آموزان زیاد بود و نمی توانستم 
در یک نوبت به درس همه آن ها رسیدگی کنم 
به  هم  بعدازظهر  نوبت  که  گرفتم  تصمیم  پس 
مدرسه بیایم، کالس اول تا سوم را صبح ها تدریس 
می کنم، کالس چهارم تا ششم را بعدازظهرها، در 
واقع برای اینکه دانش آموزان به صورت کاماًل 

درس را یاد بگیرند مجبور بودم بعدازظهر نیز در 
مدرسه حضور پیدا کنم.

* مجبور نبودم 
خورده،  جا  حرفش  از  خودش  که  گویی 
اینکه  به  توجه  با  خانم!  نبودم  مجبور  می گوید: 
والدین انتظار داشتند دانش آموزان به خوبی درس 
را یاد بگیرند و از طرفی با کمبود معلم در شهرستان 
بنابراین خودم تصمیم گرفتم  آوج روبه رو بودیم 
به صورت رایگان در شیفت بعدازظهر نیز تدریس 
کنم گاهی تعداد کل دانش آموزان 120 تا 90 نفر 
بود و به تنهایی و در یک شیفت نمی شد اما امروز 

فقط 14 دانش آموز دارم.
با  خیلی  روستا  این  اهالی  می گوید:  جورلو 
استعداد هستند؛ با یک حساب سرانگشتی حساب 
می کند که طی این سال ها 850 دانش آموز دختر 
و پسر داشته که بیش از 700 نفر آن ها حاال در 
مقاطع ارشد و دکتری تحصیل می کنند یا استاد 
دانشگاه، معلم و کارمند هستند، حتی سه فرزند 

خودش هم در این مدرسه آموزش دیدند.

این معلم تأکید می کند: درس خواندن در این 
روستا یک طرف ماجراست چون زبان روستا ترکی 
است و چند ماه طول می کشد تا به دانش آموزان 
فارسی را آموزش دهم، اگرچه دانش آموزان امروز 
متفاوت شده اند و خودشان تاحدودی فارسی بلد 
هستند اما در چندین سال گذشته باید فارسی را 

از اول به آن ها یاد می دادم.
دوم  شیفت  در  سال   29 جورلو 
مدرسه تدریس کرده است بدون این 
آن  بابت  اضافه کاری  یا  حقوق  که 
شیفت دریافت کند، درحالی که اصرار 
داد انتظاری برای اضافه حقوق ندارد، 
تصریح می کند: در این 33 سال 4 سال 
را اضافه کار دریافت کردم چراکه به 
صورت ابالغ کار می کردم و چند ماهی 
هم سرباز معلم به من کمک می کرد 
اما با توجه به تعداد دانش آموزان دیگر 
ابالغ به من تعلق نمی گیرد باید حداقل 
20 دانش آموز داشته باشم تا اضافه کار 
نوبت دوم به من تعلق بگیرد، اما باید 
بلکه  نیست  شغل  معلمی  که  بدانید 

هنری است.
* می توانستم در خانه بمانم 

می بالد،  هنرش  به  درحالی که 
می گوید: من می توانستم در خانه بمانم 
و بگویم وظیفه ام را انجام دادم حتی 
می توانستیم به بهانه کرونا کالس حضوری نداشته 
باشم اما من عاشق معلمی هستم، برای تدریس 
6 پایه حداقل باید 60 کتاب را بخوانم و آموزش 
دهم که کار سختی است اما انتظاری از آموزش 

و پرورش ندارم چرا که برای مردم کار کردم.
می پرسم چه درخواستی از مسئولین آموزش 
و پرورش داری و در حالی که انتظار دارم حقوق 
چندسالی که در شیفت بعدازظهر به صورت رایگان 
کار کرده است را مطالبه کند، درخواست وسایل 
کمک آموزشی را مطرح می کند و می گوید: مدارس 
محروم فقط یک خواسته دارند که وسایل کمک 
آموزشی در اختیارشان قرار بگیرد، برای مثال برخی 
از دروس نیاز به فضای آزمایشگاهی دارد گاهی 
آموزش  را  تورنسل  کاغذ  علوم  درس  در  اوقات 
می دهیم که در کتاب وجود دارد بچه ها دوست 
دارند بدانند که چیست اما در روستا پیدا نمی شود؛ 
این حداقل ها باید در اختیار دانش آموزان روستایی 
قرار بگیرد، مطمئن باشید که استعدادهای زیادی 

شکوفا می شود.
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زیر نظر: علی هوشمند
جسد »شیما« بعد از ۱5 ماه پیدا شد

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از پیدا شدن جسد شیما بعد از 15 ماه 
در باغچه خانه قاتل خبر داد.

ساله ای  نوجوان16  دختر  جسد  داشت:  اظهار  لطفی  علیرضا  سردار 
که حدود 15 ماه قبل گم شده بود، از داخل باغچه خانه قاتل پیدا شد 
و تحقیقات  پلیس مشخص سخت یک راننده تاکسی او را ربوده و به 

قتل رسانده است.
وی افزود: قاتل که حدود 60 سال دارد، پیش تر مدعی شده بود جسد 
شیما در یکی از شهرهای غربی دفن کرده، بعد مدعی شد آن را  به شهری 

در شمال  برده، اما در جسد مقتول در باغچه خانه اش کشف شد.

نجات ۱۶ نفر از آتش سوزی در حوالی خیابان الله زار
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از یک مورد حادثه آتش سوزی 
در یک ساخمان تجاری واقع در خیابان الله زار جنوبی، پایین تر از کوچه 

برلن و نجات 16 نفر  از این حادثه خبر داد.
تجاری  طبقه  سه  مرکز  یک  سوزی  آتش  محل  گفت:  ملکی  جالل 
قدیمی با کاربری لوازم برقی، سیم و کابل بود، که  در طبقه سوم آن یک 
از کابل و سیم آتش گرفته و آتش به ساختمان  مغازه 30 متری  و پر 

مجاور هم سرایت کرده بود.
با  آتش نشانان  پله ها،  راه  بودن  تنگ  به  توجه  با  داشت:  اظهار  وی 
نفر که در محاصره دود و  به محل حریق رسانده و  16  را  زحمت خود 

آتش بودند، نجات دادند.

قتل 3 شهروند توسط قاتل نامرئی
استان  توابع  از  هادی شهر  در  را  ساله   45 مردی  جان  نامردی  قاتل 

آذربایجان غربی گرفت.
این حادثه به دلیل نقص فنی آبگرمکن دیواری، خاموش شدن آن و و 
انتشار مونوکسیدکربن به داخل حمام اتفاق افتاد.طی حادثه یی  دیگر در 

یک ساختمان مسکونی در منطقه گالبدره، دو نفر جان باختند. 
کرد:  خاطرنشان  تهران  شهرداری  نشانی  آتش  سازمان  سخنگوی 
حانباختگان که ساکن طبقه همکف ساختمان بودند، به دلیل استفاده طوالنی 
مدت از آبگرمکن، استفاده همزمان از شومینه و نامناسب بودن دودکش ها 

دچار حادثه گازگرفتگی شدند.

مرگ و مصدومیت سه نفر بر اثر آتش سوزی
گفت:  کرج  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  رئیس 
آتش سوزی در یک اغذیه فروشی در منطقه چهارراه طالقانی دو کشته و 

یک مصدوم برجای گذاشت.
عباس وحیدی افزود: آتش نشانان پس از اعزام به محل حادثه مشاهده 
کردند واحد تجاری یادشده  هنگامی که تعطیل بوده آتش گرفته و  پس 
ارزیابی و باز کردن در واحد تجاری و اطفا ء حریق با پیکر سه مرد روبه رو 
شدند که متاسفانه دو نفر فاقد عالیم حیاتی و یک نفر دیگر که دارای 

عالیم حیاتی بود توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

مصدومیت  3۰ کارگر پتروشیمی بر اثر تصادف زنجیره ای
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان مسجد سلیمان از مصدومیت 30 

کارگر پتروشیمی مسجدسلیمان بر اثر تصادف زنجیره ای خبر داد.
حسین موالیی محل حادثه را محور مسجدسلیمان - اللی ذکر کرد 
و گفت حادثه  براثر برخورد یک دستگاه نیسان با یک دستگاه مینی بوس 
حامل کارگران شرکت صنایع پتروشیمی اتفاق افتاد و به دلیل مه شدید و 
کاهش دید، سه دستگاه مینی بوس دیگر نیز متوجه این حادثه نشده و با 

خودروهای تصادفی برخورد کردند.

توضیح  در مورد برخورد با دارندگان مدرک دانشگاهی  
جعلی

وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: در صورت شناسایی مدرک 
جعلی، تمامی امتیازات و اعتبار آن لغو می شود.

غالمی افزود: خرید و فروش مدارک دانشگاهی در کشور ما مانند 
سایر کشورهای جهان به عنوان یک آفت تلقی می شود، اما نباید حتی 

یک مورد آن هم در کشور وجود داشته باشد.
فروش  و  از خرید  راهکارهای جلوگیری  ارائه  به  اشاره  با  وی 
علمی  تقلب های  با  مقابله  قانون  اجرای  گفت:  دانشگاهی  مدارک 
چه از طریق مراکز و چه از طریق اشخاصی که متخلف محسوب 
می شوند انجام شده است که در صورت اطالع یافتن از چنین مواردی 
با افراد برخورد می شود. غالمی افزود: سامانه علمی را سازمان امور 
دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری طراحی کرده است که 
مدارک تحصیلی دانشجویان بررسی، شناسایی و استعالم می شود تا 
کد 20 رقمی بر روی مدارک دانشگاهی نصب شود و بر اساس آن 

کد استعالم مدارک دانشگاهی انجام می شود.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری در خصوص برخورد با متخلفان 
گفت: هر مدرکی در هر مقطعی که باشد اگر صحت نداشتن آن دریافت 
شود، مدرک بال اثر است و لغو اعتبار مدرک را به همراه دارد، همچنین 
تمامی استفاده های مادی و معنوی که از طریق آن مدرک غیر معتبر 
شکل گرفته شده است پس گرفته می شود و قوه قضاییه نیز با افراد 

متخلف برخورد می کند.

الیحه  در  متاهلی  خوابگاه های  ساخت  پیش بینی   
بودجه ۱4۰۰

در الیحه بودجه سال 1400 عالوه بر امکان استفاده از تسهیالت 
از  دانشجویان  رفاه  متاهلی، سهم  برای ساخت خوابگاه های  بانکی 

هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در تبصره 14 الیحه بودجه سال 1400 
مصارف  بخش  در  یارانه ها  کردن  هدفمند  قانون  اجرای  جدول  در 
هدفمندی اعتباری معادل 4 هزار میلیارد ریال برای موضوع »امور 

رفاهی دانشجویان« در نظر گرفته شده است.
بر اساس الیحه بودجه سال 1400 همچون سال 1399 دانشگاه ها 
خوابگاه های  ساخت  به  بانکی  تسهیالت  از  استفاده  با  دارند  اجازه 

متاهلی بپردازند.
بر اساس تبصره 9 بند الف: »به دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی 
و پژوهشی و پارک های علم و فناوری اجازه داده می شود با تصویب 
هیئت های امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1399 
نسبت به اخذ تسهیالت از بانک ها از محل توثیق اموال در اختیار خود 
اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 
خود و با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه های متأهلین موضوع 
بند »پ« ماده 103 قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به 

بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.
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غربی ها باید به تعهداتشان عمل کنند
یک عضو کمیسیون امنیت ملی  و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از 
منافع ملت ایران را با نیت کمک به مردم و دولت دانست و تاکید کرد 

که باید غربی ها به تعهداتشان عمل کنند. 
نوشت: طرح   نمایندگان  توییتر  در  رحیمی جهان آبادی  جلیل 
 مجلس شورای اسالمی  اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها  که تبدیل 
به قانون شد، با نیت کمک به مردم و دولت تصویب گردید. این قانون 
می تواند فشار را بر طرف های برجام افزایش داده و دست دولت را در 
چانه زنی با آنها باز نماید. معیشت  مردم در تنگناست، غربی ها باید به 

تعهداتشان عمل کنند«.

باید یکصدا و همدل در برابر سیاست های خصمانه ایستاد
بر  تکیه  با  باید  کرد:  تاکید  مجلس  در  سمیرم  مردم  نماینده 
سه اصل عزت، حکمت و مصلحت در حوزه سیاست خارجی گام 
زیاده  برابر  در  یکصدا  همدلی  و  اتحاد  با  نیز  داخل  در  و  برداشته 

خواهی دشمنان بایستیم.
اصغر سلیمی با بیان اینکه نتایج انتخابات آمریکا تغییری در سیاست 
های ایران ندارد، بیان کرد: تجربه ثابت کرده که اصول سیاست های 
آمریکایی ها ثابت است و فرقی ندارد که چه کسی رئیس جمهور آمریکا 
باشد. تنها در شیوه اجرای این سیاست ها از سوی حزب دموکرات و 
جمهورخواه تفاوت وجود دارد وگرنه اصول سیاست ها تحت تاثیر البی 

صهیونیستی از پیش تعیین شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: فرقی نمی کند چه کسی رئیس جمهور 
آمریکا باشد فقط یکی در ظاهر مانند ترامپ سیاست های خصمانه را 
دنبال می کند و دیگری از مسیرهای دیگری این سیاست ها را پیش 
می برد. ما نباید در دام انتخابات آمریکا گرفتار شویم. همان طوری که 
رهبری چندین سال است بر روی بحث اقتصاد مقاومتی، رونق و جهش 
تولید تاکید دارند ما نیز باید تمام همت خود را با اتکا به توان داخلی در 

مسیر توسعه کشور به کار گیریم.
نماینده مردم سمیرم در مجلس تصریح کرد: تجربه نشان داده در 
هر حوزه ای که به توانمندی های خود متمرکز شده ایم، نظیر بحث 
موشکی و توان هسته ای و دفاعی موفق شده ایم و امروز در دنیا در این 

حوزه ها حرفی برای گفتن داریم. 
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زیر نظر: خشایار بوذرجمهری

هویت دانشجو را  باید به رسمیت شناخت
معاون اول رییس جمهور در پیام تبریکی به مناسبت فرا رسیدن 
16آذر، روز دانشجو، تصریح کرد: نام دانشجو با آرمان خواهی، تالش 
برای کسب آگاهی های علمی، اجتماعی و سیاسی، ایستادن در کنار 

مردم و ایستادگی برای اعتالی ایران همراه است. 
در متن کامل پیام اسحاق جهانگیری آمده است: روز دانشجو بر 
همه دانشجویان ایرانی مبارک. از 16آذر 1332 که سه شهید سرافراز 
دانشکده فنی دانشگاه تهران پرچم مبارزه برای استقالل و آزادی 
را برافراشتند تا به امروز، نام دانشجو با آرمان خواهی، تالش برای 
کسب آگاهی های علمی، اجتماعی و سیاسی، ایستادن در کنار مردم 

و ایستادگی برای اعتالی ایران همراه است.
بزرگ  دفاع مقدس و هر تحول  انقالب اسالمی،  پیروزی  در 
است،  ممتاز  و  برجسته  دانشجویان  نقش  و  سهم  گرانه  اصالح  و 
کشور.  جانبه  همه  و  علمی  توسعه  برای  بلند  گام  هر  در  چنانکه 
هویت دانشجویی را به رسمیت بشناسیم و حرمت همه دانشجویان 

را پاس بداریم.

درز گزارش محرمانه آژانس
 پیگیری حقوقی پیگیری می شود

نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی با اشاره به 
غربی  رسانه های  از  یکی  در  آژانس  اخیر  محرمانه  گزارش  انتشار 
گفت: بزودی پیگیری های حقوقی ایران در این زمینه به طور جدی 

دنبال می شود.
کاظم غریب آبادی ابعاد بیشتری از این موضوع را تشریح کرد 
و گفت: اعتراضات و پیگیری های حقوقی ایران از آژانس در زمینه 

حفاظت از اطالعات محرمانه، سابقه ای بیش از دو دهه دارد.
وی توضیح داد: قبل از پرداختن به ریشه این مشکالت، باید 
اشاره کنم که در مقاطع مختلف و بر اساس تعهدات کشورمان و 
آژانس  شده،  داده  حکام  شورای  سوی  از  آژانس  به  که  مأموریتی 
اختیار  در  و  تهیه  تعهدات  اجرای  راستی آزمایی  از  را  گزارش هایی 
گزارش های  طوالنی،  برهه  یک  در  می دهد.  قرار  حکام  شورای 
پادمانی آژانس که بسیار مفصل هم بودند، تهیه و میان اعضا توزیع 
می شد و در پنج سال اخیر نیز گزارش های برجامی جایگزین شدند.

نماینده دائم ایران ادامه داد: اما در این مسیر، دو مشکل وجود 
باید در  پادمانی  فعالیت های  از جزئیات  اینکه چه میزان  اول  دارد؛ 
اینکه مکانیسم اطالع رسانی  این گزارش ها منعکس شوند و دوم 
گزارش ها به اعضای آژانس، کاماًل نقص دارد و این گزارش ها قبل 
از اینکه از محرمانه بودن خارج شوند-که در این مورد هم مالحظه 
جدی داریم-به رسانه ها درز پیدا می کنند. به آژانس گفتیم که انتشار 
اطالعات جزئی در گزارش ها، باید به حداقل برسد و داده های غیر 
ضروری نباید منعکس شوند. اخیراً هم پیگیری این موضوع را مجدداً 

با آژانس شروع کردیم.
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IBM از حمالت سایبری گسترده به 
زنجیره تأمین واکسن کرونا خبر می دهد

گسترده  پویشی  می گوید  مطبوعاتی  بیانیه ای  در  ام  بی  آی 
برای حمله ی سایبری به شرکت های حاضر در »زنجیره ی سرد« 
احتماال توسط دولت ها  پویشی که  آغاز شده است؛  واکسن کرونا 

پشتیبانی می شود.
برخی  انجام  با   )IBM( ام  بی  آی  شرکت  امنیتی  محققان 
حمالت  محوریت  با  جهانی  پویشی  که  شده اند  متوجه  بررسی ها 
فیشینگ در حال انجام است تا نهادهای مرتبط  به توزیع واکسنکرونا 
را هدف قرار دهد. آی بی ام ادعا می کند این موج حمالت سایبری 

از سپتامبر 2020 )شهریور و مهر 1399( آغاز شده  است.
دو نفر از تحلیلگران آی بی ام با نام کلیر زیبوئوا و ملیسا فرایدریچ 
در بیانیه ی جدید این شرکت می گویند حمالت فیشینگ اخیر در 6 
منطقه ی جهان شامل آلمان، ایتالیا، کره ی جنوبی، جمهوری چک، 
اروپای بزرگ تر و تایوان رخ داده اند. این طور که به  نظر می رسد، پویش 
حمالت فیشینگ روی بخش »سرد« زنجیره ی تأمین واکسن کرونا 
متمرکز است که با نام »زنجیره ی سرد« شناخته می شود. این بخش 
از زنجیره ی تأمین، دوزهای واکسن را در حین نگه داری و حمل و نقل 

به جاهای مختلف، درون محفظه هایی خاص، سرد نگه می دارد.
این طور که دانشمندان می گویند شماری از واکسن ها باید در 
دمای بسیار پایین نگه داشته بشوند تا همچنان اثرگذار باقی بمانند. 
)Pfizer( توصیه می کند شرکت های حاضر در  برای مثال فایزر 
بخش سرد زنجیره ی تأمین واکسن کرونا، این واکسن را در دمای 
کمتر از 70 درجه ی سلسیوس نگه دارند )یعنی سردتر از زمستاِن 
جنوبگان(. این موضوع برای شرکت های دارویی و به خصوص فایزر 
بسیار چالش برانگیز است. فایزر الزم است میلیون ها میلیون دوز از 
واکسن کرونا را تحت شرایطی ویژه و در محفظه هایی با دمای بسیار 

پایین به مناطق مختلف دنیا ارسال کند.
آی بی ام می گوید حمالت سایبری اخیر روی گروه هایی متمرکز 
هستند که به گوی ))Gavi ارتباط دارند؛ گوی سازمانی بین المللی 
است که وعده داده دسترسی به واکسن را در بسیاری از مناطق دنیا 

فراهم کند و فرایند توزیع واکسن کرونا را به دقت انجام دهد.

پیش بینی  وام قرض الحسنه به بدهکاران مهریه 
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور درباره 
توجه به مسائل زنان و خانواده در الیحه بودجه 1400 
گفت: مطابق با  تبصره 16 بند 1 الیحه بودجه 1400، 
اولویت وام های اشتغال سازمان بهزیستی با زنان 
سرپرست خانوار است. همچنین در همین تبصره بند 
ج قید شده است که »وام قرض الحسنه دیه زندانیان 
نیازمند، برای زنان زندانی و زندانیان بدهکار مهریه، 

اولویت دارد«. 
معصومه ابتکار درباره توجه الیحه بودجه 1400 
به مباحث فرزندآوری، گفت: در تبصره 16 بند »ه« این 

الیحه در جهت »حمایت از فرزند آوری؛ بانک مرکزی 
مکلف شده است تا 70 میلیون تومان وام ودیعه مسکن 
با بازپرداخت 20 ساله برای خانوارهای فاقد مسکن که 
صاحب فرزند سوم در سال های 99 و یا 1400 شده و یا 
می شوند، قرار دهد«. این طرح به پیشنهاد معاونت امور 
زنان و خانواده رئیس جمهوری و با تغییراتی تصویب 
و در الیحه بودجه 1400 قرار گرفت تا بتواند گامی 

در جهت حمایت از فرزندآوری بردارد.
به   1400 بودجه  الیحه  در  داد:  ادامه  وی 
اولویت های مهمی نظیر مشکالت اقتصادی مردم، 

مباحث اشتغال، اقشار آسیب پذیر، رشد اقتصادی در 
زمینه های مختلف و از همه مهم تر موضوع کرونا توجه 
ویژه ای شده است. در کنار این مباحث این الیحه به 
چندین موضوع در ارتباط با زنان نیز توجه ویژه ای 

نشان داده است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری افزود: 
در تبصره 16 بند الف این الیحه، بانک مرکزی در 
جهت حمایت از جوانان موکلف شده است تا به 
مزدوجین پس از  97.1.1 مبلغ 50 میلیون تومان 

وام پرداخت کند.
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سه  نامه  تفاهم  امضای  دنبال  به 
جانبه میان وزارت کار، شرکت عمران 
شهرهای جدید و اتحادیه تعاونی های 
واحد  هزار   10 ساخت  ایران،  کارگران  مسکن 
جدید  شهرهای  در  کارگران  برای  مسکونی 

کلید خورد.
گذشته  سال  که  ای  تفاهم نامه  موجب  به 
میان وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید، مقرر شد 
ساخت 200 هزار واحد مسکونی برای کارگران و 
بازنشستگان در دستور کار قرار گیرد و تمهیدات 

پیش  خصوص  این  در  الزم 
بینی شود.

تفاهم  اخیرا  راستا  این  در 
نامه سه جانبه ای میان وزارت 
شهرهای  عمران  شرکت  کار، 
منعقد  اسکان  اتحادیه  و  جدید 
شده که بر اساس آن، اتحادیه 
کارگران  مسکن  های  تعاونی 
 30 ساخت  مدیریت  )اسکان( 
هزار واحد مسکونی را برعهده 
آن  واحد  هزار   10 که  گرفته 
حداکثر ظرف مدت 36 ماه در 
خواهد  احداث  جدید  شهر   12
شد و کارگران شهرهای جدید 

در استان های آذربایجان شرقی، البرز، اصفهان، 
بوشهر، تهران، سمنان، خراسان رضوی، فارس، 
مرکزی و سیستان و بلوچستان از اجرای این تفاهم 

نامه بهره مند خواهند شد.
آنطور که صادقی فرـ  معاون وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعیـ  می گوید با امضای این تفاهم نامه 
سه جانبه اولین قرارداد اجرای طرح اقدام مسکن 
ملی ویژه مشموالن تحت پوشش سازمان تأمین 
اجتماعی با هدف ساخت 10 هزار واحد مسکونی 

در شهرهای جدید آغاز می شود.
در  که  مشمولین  از  دسته  آن  گوید:  می  او 
طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام و  پس از تأیید و 
احراز شرایط، آورده اولیه خود را واریز کرده باشند 
در اولویت واگذاری هستند و در فاز بعد، تعاونی 
های مسکن واحدهای تولیدی و صنعتی در اولویت 

قرار می گیرند.
معاون وزیر کار ابراز امیدواری کرده با توجه به 

سرعت عمل اتحادیه اسکان و همکاری مطلوب 
شناسایی  در  جدید  شهرهای  عمران  شرکت 
های  هفته  طی  الزم  مجوزهای  اخذ  با  زمین 
برای  مسکونی  واحدهای  ساخت  عملیات  آینده 

کارگران آغاز شود.
مسکن  واحد  هزار   200 احداث  طرح  در 
کارگری که تفاهم نامه آن دی ماه سال گذشته 
متعهد  شهرسازی  و  راه  وزارت  رسید،  امضا  به 
به تجهیز  شده در حوزه مسکن کارگری نسبت 
منابع و زمین اقدام کند. وزارت کار نیز از طریق 
بانکهای عاملی  سازمانهای زیرمجموعه و منابع 

که در اختیار دارد به تامین مالی و آورده متقاضیان 
کمک خواهد کرد.

بسیاری  قانونی  ظرفیت های  حاضر  حال  در 
برای تأمین مسکن کارگران وجود دارد. فعاالن 
برای  کار  قانون   149 ماده  در  معتقدند  کارگری 
بر عهده جامعه  تکالیفی  کارگران  تامین مسکن 
با  توان  می  که  است  شده  گذاشته  کارفرمایی 
استناد به این ماده قانونی، از ظرفیت شهرکهای 
صنعتی استفاده کرد و کارفرمایان را برای تامین 

زمین و مسکن کارگران مشارکت داد.
محمد جعفر کبیریـ  معاون امور تعاون وزارت 
کار از اختصاص خط اعتباری 7500 میلیارد تومانی 
به 75 هزار تعاونی مسکن با اولویت تعاونی های 
مسکن کارگری خبر داده و می گوید: بانک توسعه 
تعاون این تسهیالت را با اولویت مسکن کارگری 
اختصاص داده و به طور میانگین به ازای هر واحد 
مسکونی 100 میلیون تومان تسهیالت پیش بینی 

شده است. مدت بازپرداخت تسهیالت مذکور 10 
ساله بوده که با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار 

در اختیار افراد قرار داده می شود.
وی درباره نحوه عضویت کارگران و ثبت نام در 
این طرح می افزاید: اکثر کارگران یا عضو تعاونی 
ها هستند یا تشکل کارگری دارند و می توانند از 
طریق آنها برای ثبت نام و عضویت اقدام کنند 
ولی چنانچه عضو هیچ تعاونی مسکن یا تشکل 
را  خود  درخواست  توانند  می  نباشند  کارگری 
تعاونی مسکن  و یک  دهند  ارائه  کارفرمایان  به 
تشکیل دهند و در نهایت از طریق سامانه جامع 
بدون  تعاون  بخش  هوشمند 
مراجعه حضوری تعاونی خود را 

به ثبت برسانند.
کارگران  گوید:  می  کبیری 
توانند  می  طرح  این  مشمول 
هم در طرح مسکن ملی ثبت نام 
کنند و هم به عضویت تعاونی 
های مسکن درآیند. به موجب 
این طرح زمین در اختیار تعاونی 
مسکن کارگری قرار می گیرد 
شهرکهای  جوار  زمینهای  از  و 
در  ساخت  امکان  که  صنعتی 
آنها وجود دارد، استفاده می شود.

واگذاری زمین در طرح اقدام 
ملی مسکن، به سه شیوه اجاره بلندمدت 99 ساله، 
فروش اقساطی و واگذاری مشارکتی خواهد بود 
انجام شده و در راستای تجمیع  با مذاکرات  که 
منابع برای تسهیل در ساخت واحد مسکونی، بهره 
ساله   99 مدت  بلند  اجاره  شیوه  به  افراد  مندی 
کارگران هستند  جامعه هدف طرح،  بود.  خواهد 
و بر این اساس وزارت کار شناسایی خانوارهای 

فاقد مسکن را برعهده دارد.
اخیر  جانبه  نامه سه  تفاهم  امضای  دنبال  به 
و  کارگران  مسکن  تامین  برای  دولت  برنامه  و 
واحد  هزار   200 ساخت  عملیات  بازنشستگان، 
تامین  و  کار  قانون  مشموالن  ویژه  مسکونی 
و  راه  وزارت  و  کار  وزارت  تالش  با  اجتماعی 
شهرسازی در عرض سه سال آینده اجرایی خواهد 
شد که گام بزرگی در جهت تسهیل شرایط خانه 
واحدهای مسکونی  احداث  و  دار شدن کارگران 

مناسب و ارزان قیمت خواهد بود.

متخلفان نفتی و انتظار بیهوده کاهش تولید 
12 کشور از 20 کشور مشارکت کننده در توافق کاهش تولید 
ماه آوریل )2020( اوپک پالس تا پایان ماه مارس 2021 فرصت 
دارند مجموع تخلف 2 میلیون و 346 هزار بشکه ای تولید نفت 
خام  خود را جبران کنند. در بیانیه پایانی دوازدهمین نشست اوپک 
پالس هم به آن اشاره شده است، اما باورش شاید سخت باشد 
در میان متخلفان توافق کاهش تولید، کشورهایی هستند که اگر 
بخواهند تخلف خود را جبران کنند باید در چاه های تولید نفت  خود 
را ببندند. کشورهایی هستند که باید بر اساس توافق ماه ژوئن، تا 
ماه سپتامبر اضافه تولید را جبران می کردند، اما نکردند، بنابراین 
انتظار کاهش تولید شاید از آنها بیهوده باشد و کشورهایی هم مانند 
روسیه و عربستان هستند که اگر به تولید نفت خام مرجع خود باز 
می گشتند، اکنون وضع آنها هم بهتر از خیلی کشورهای دیگر نبود، 

اما متخلفان اوپک پالس چه کشورهایی هستند؟
عراق: دومین تولیدکننده بزرگ اوپک و بزرگ ترین متخلف توافق 
کاهش تولید است. مقدار تخلف این کشور در فاصله ماه مه که توافق 
9 میلیون و 700 هزار بشکه ای کاهش تولید وارد فاز اجرایی شد تا 
اکتبر )6 ماه( به 610 هزار بشکه رسیده است. این کشور همچنین 
جزو کشورهایی است که قرار بود طبق توافق ماه ژوئن تا پایان ماه 
سپتامبر تخلف ماه های مه و ژوئن خود را جبران کند که موفق نشد.

تحلیلگران زیادی پیش بینی کردند تخلف عراق تا پایان سال 
)2020( افزایش هم خواهد یافت. آیا این کشور می تواند تا پایان 
مارس 2021 این تخلف را جبران کند؟ عالمت سؤالی بزرگ است. 
برخی منابع آگاه اعالم کردند عراق به شرط پایبند نبودن حاضر 

به توافق شده  است.
روسیه: نام این کشور به عنوان بزرگ ترین کشور عضو ائتالف 
اوپک پالس که بیشترین سهم را در توافق کاهش تولید در میان 
کشورهای غیر عضو اوپک دارد، مطرح است. تخلف این کشور با 
وجود آنکه اختالف زیادی با عراق ندارد، اما همانند عراق رسانه ای 
نشد. این کشور را می توان دومین کشور متخلف توافق کاهش عرضه 
نفت اوپک پالس دانست که مجموع تخلف آن بین ماه های مه تا 
اکتبر 531 هزار بشکه در روز بوده است. روسیه مطابق توافق ماه 
آوریل مکلف به کاهش 2 میلیون و 7 هزار بشکه نفت خام است. 
مبنای تولید این کشور در کنار عربستان بر خالف دیگر کشورهای 

عضو اوپک )اکتبر 2018( 11 میلیون بشکه در روز تعیین شد.
سودان جنوبی: این کشور آفریقایی اگرچه تولیدکننده بزرگی 
نیست، اما توانست با روزانه 280 هزار بشکه تخلف جایگاه سومین 
متخلف توافق اوپک پالس را به خود اختصاص دهد. جالب است 
بدانید این کشور غیرعضو اوپک اگر بخواهد تخلف خود را جبران 
کند باید بیش از دو ماه تولید نفت خود را به طور کامل قطع کند. 
تولید مبنای این کشور در توافق آوریل اوپک پالس 130 هزار 
بشکه تعیین شد که مکلف به کاهش 24 هزار بشکه ای آن است.  
گابن: این کشور کوچک تولیدکننده نفت خام اوپک هم  تخلفش 
از مقدار تولیدش پیشی گرفته است. گابن که بر اساس توافق ماه 
آوریل اوپک با تولید روزانه 178 هزار بشکه نفت خام مکلف به 
کاهش 34 هزار بشکه ای نفت خام بود نه تنها موفقیتی در این مسیر 

به دست نیاورده، بلکه تخطی هم داشته است.
تولید جبرانی گابن در فاصله ماه مه تا اکتبر به رقم روزانه 263 
هزار بشکه رسیده است. این کشور هم مانند سودان جنوبی اگر 
بخواهد تولید خود را جبران کند باید کمی بیش از  یک ماه تولید 

نفت خود را به طور کامل متوقف کند.
نیجریه: این کشور هم عضو اوپک است و با 209 هزار بشکه 
تخلف در جایگاه پنجمین متخلف اوپک پالس جای گرفته است. 
نام این کشور اما به دلیل درخواستش برای افزایش سهمیه و تغییر 
مبنای تولید در نشست اخیر اوپک بیشتر شنیده شده است. این کشور 
که تولید روزانه آن یک میلیون و 829 هزار بشکه در توافق اوپک 
پالس عنوان شده مکلف بود روزانه 334 هزار بشکه از تولید خود 
بکاهد، اما اکنون باید تا پایان ماه مارس )2021( تخلف خود را جبران 
کند، اما بعید به نظر می رسد کشوری که درخواست افزایش سهمیه 
و تغییر مبنای تولید داشته، قصدی برای کاهش تولید داشته باشد.

قزاقستان: نام این کشور آسیایی هم در میان متخلفان اوپک 
پالس زیاد شنیده شده است. تخلف این کشور غیرعضو اوپک در 
فاصله ماه های مه تا اکتبر برابر با 178 هزار بشکه بوده است. تولید 
نفت این کشور در توافق اوپک پالس یک میلیون و 709 هزار بشکه 
تعیین شده که مکلف به کاهش 312 هزار بشکه نفت بوده است. 
این کشور هم همانند نیجریه خواستار افزایش سهمیه است. شاید 

انتظار از این کشور هم برای جبران تخلف بیراه باشد.
کنگو: جایگاه بعدی متخلف اوپک پالس به کنگو با روزانه 174 
هزار بشکه نفت تعلق می گیرد. این کشور اوپکی با تولید روزانه 325 
هزار بشکه مکلف به کاهش روزانه 59 هزار بشکه نفت بوده است. 
اگر این کشور بخواهد تخلف خود را جبران کرد باید در نیمی از 

چاه های تولیدی نفت خام خود را ببندند.
گینه استوایی: تولید روزانه نفت این کشور در توافق اوپک پالس 
127 هزار بشکه عنوان شده است. گینه استوایی طبق توافق باید 
تولید نفت خود را روزانه 23 هزار بشکه کاهش می داد، اما موفقیتی 
نداشت. این کشور در فاصله ماه مه تا اکتبر 40 هزار بشکه در روز 

تخلف داشته است.
آنگوال: این کشور را هم باید جزو متخلفان اوپک دانست، اگرچه 
رقم تخلفش زیاد نیست، باز هم تخلف کرده است. این کشور با 
تولید روزانه یک میلیون و 528 هزار بشکه نفت در توافق اوپک 
پالس مکلف به کاهش تولید روزانه 279 هزار بشکه بوده است. 
مقدار تخلف این کشور در فاصله ماه های مه تا اکتبر برابر با 25 

هزار بشکه در روز بود.

بر اساس یک تفاهم نامه سه جانبه صورت می گیرد؛
ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران در شهرهای جدید

مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده موسسه 
برگزار  بهداشتی  پروتکل های  با رعایت  اعتباری ملل 

گردید
فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع 
بارعایت  ملل  اعتباری  موسسه  العاده 
پروتکل های بهداشتی براساس اعالم 
قبلی برگزار و به صورت زنده نیز جهت 
طریق  از  محترم  سهامداران  مالحظه 
آدرس اینستاگرام موسسه پخش گردید.

موسسه  عمومی  روابط  گزارش  به 
اعتباری ملل این جلسه پس از قرائت آیاتی چند از کالم اهلل مجید و 
پخش سرود ملی، با انتخاب هیئت رئیسه، رسمیت جلسه توسط ریاست 
مجمع اعالم و گزارش هیئت مدیره به مجمع قرائت شد. این جلسه با 
توجه به لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی ابالغی از سوی وزارت 
محترم بهداشت با حضور فیزیکی حداقلی  و وکالتی به میزان 89/71 

درصد از سهامداران برگزار شد.
در ادامه مدیرعامل محترم موسسه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام 
راحل و شهدای انقالب اسالمی بویژه سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و 
تسلیت شهادت شهید فخری زاده و تقدیر و تشکر از خادمین و تالشگران 
مجاهد نظام سالمت در راه مبارزه با ویروس کرونا یاد و خاطره شهدای 
سالمت و شهدای شبکه بانکی در میدان عظیم خدمت رسانی به مردم 
عزیزمان را گرامی داشتند. و در ادامه گزارش عملکرد موسسه در سال 

مالی منتهی به پایان 98 را به سمع و نظر حاضرین رساندند.
 حجت االسالم جوادی بیان کرد به لطف خداوند و عنایت ائمه اطهار 
)علیهم السالم( توانسته ایم در 34 سال فعالیت خود شاهد عملکرد مطلوبی 
باشیم و ضمن رعایت اصل شفافیت و با توجه به قوانین و مقررات ابالغی 
از سوی مقامات محترم ناظر تمامی اطالعات الزم را برای اطالع عموم در 
سامانه کدال قرارداده ایم و تالش کرده ایم موسسه ای زیان ده نباشیم 

و در این مدت هیچ سالی صورت های مالی زیان ده تجربه نکردیم.
ایشان در ادامه فرمودند تالش ها برای ثبت افزایش سرمایه از طریق 
بانک مرکزی در جریان است اما متاسفانه شرایط شیوع ویروس کرونا 
بعضاً سبب کندی اقدامات شده است که امیدواریم به زودی محقق گردد.

در ادامه نماینده محترم شرکت حسابرسی جناب آقای طباطبایی 
نسبت به قرائت گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به 29 اسفند 
ماه 98 اقدام نمودند که مدیرعامل محترم و قائم مقام ارجمند موسسه 
توضیحات الزم را در خصوص مواردمطروحه در گزارش حسابرسی بیان 
نمودند. با قرائت گزارش هیئت مدیره و حسابرس قانونی جهت تصویب 
از حاضرین رای گیری بعمل آمد و با اکثریت آرا به تصویب رسید.شرکت 
حسابرسی فریوران راهبرد بعنوان بازرس اصلی و شرکت ایران مشهود 
بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. همچنین 
روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های 
موسسه انتخاب گردید همچنین مجمع با توزیع 140 ریال سود به ازای 

هر سهم موافقت نمود.
الزم به ذکر است نماینده محترم سازمان بورس این جلسه را بصورت 
زنده از طریق اینستاگرام دنبال و نکته نظراتی را بیان داشتند که به سمع 

و نظر حاضرین رسید.

در سال جهش تولید محقق شد؛
افزایش 223 درصدی تولید سنگ آهن و ۱9۰ درصدی 

اشتغال در شرکت صنایع ومعادن ماهان سیرجان
مدیرعامل شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان 
اعالم کرد: مجموع عملیات معدن کاری شرکت در نیمه نخست امسال 
به 5/ 19 میلیون تن شامل یک  میلیون و 250 هزار تن سنگ آهن و 18 
میلیون و 250 هزار تن باطله رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
شاهد جهش تولید 223 درصدی در استخراج سنگ و 144 درصدی 
در باطله برداری بودیم.به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، 
مهدی بهرامی افزود: همچنین شاغالن فعال در معدن شماره 5 گل 
گهر که شهریور ماه سال گذشته 275 نفر بود، طی یک سال گذشته به 

800 نفر  رسید که در این زمینه شاهد افزایش 190 درصدی هستیم.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از 22 هزار میلیارد ریال در معدن 
شماره 5 هزینه شده است، تصریح کرد: این سرمایه گذاری، اشتغال زایی 
مستقیم 800 نفری را در منطقه فراهم آورده که پیش بینی می شود با 

انجام طرح های توسعه ای شرکت، آمار اشتغال به 1500 نفر برسد.
وی ادامه داد: برنامه شرکت تا پایان امسال دستیابی به تولید 3 
میلیون تن سنگ آهن است، همچنین بخش اعظم مطالعات فاز اول 
پایداری شیب و مطالعات هیدروژئولوژی معدن که از مهرماه آغاز شده 
نیز تا پایان سال به پایان خواهد رسید و فاز دوم حفاری های اکتشافی 
معدن با هدف تکمیل اکتشافات و افزایش ذخایر قابل  استخراج در نیمه 

دوم امسال آغاز خواهد شد. 
بهرامی گفت: وظیفه اصلی شرکت ماهان سیرجان، تامین خوراک 
پایدار شرکت های احیای استیل فوالد بافت )با ظرفیت تولید 800 هزار تن 
آهن اسفنجی و دو طرح در حال اجرا تولید گندله به ظرفیت 5/ 2 میلیون 
تن و فاز دوم آهن اسفنجی به ظرفیت 800 هزار تن( و مجتمع فوالد 
بناب )با ظرفیت ساالنه 2 میلیون تن نورد به عنوان بزرگ ترین فوالدساز 
بخش خصوصی در صنایع پایین دستی( است که شرکت های یادشده به 
همراه شرکت ماهان سیرجان، هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان 

وابسته به گروه مالی گردشگری را تشکیل می دهند. 
وی افزود: پروژه اصلی شرکت در حال حاضر بهره برداری از معدن 
سنگ آهن شماره 5 گل گهر است که از سال 1394 شروع و پس از 2 
سال آماده سازی معدن و باطله برداری به میزان حدود 20 میلیون تن، از 
مردادماه 1396 وارد فاز بهره برداری شده و تاکنون در مجموع عملیات 
معدن کاری به میزان 95 میلیون تن شامل حدود 5 میلیون تن سنگ آهن 

و نزدیک به 90 میلیون تن باطله صورت پذیرفته است.
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زیر نظرشبنم هوشمندراد
زیر نظر: محمد امامی

رییس کل بانک مرکزی گفت: تولیدکنندگان 
بانکی  بدهی  تسویه  تسهیل  قانون  مشمول 
مصلحت  تشخیص  مجمع   98 آذر  مصوب 
خود  بدهی  تسویه  برای  امسال  پایان  تا  نظام 

مهلت دارند.
مرکزی،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  مرکزی  بانک  کرد:  اعالم  همتی  عبدالناصر 
به  کمک  برای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
به  موفق  کرونا  شیوع  خاطر  به  که  واحدهایی 
استفاده از مزایای قانون یاد شده نشده اند، طی 
طرح  خواستار  جمهوری  رییس  به  پیشنهادی 
با کرونا شدند که  مقابله  موضوع در ستاد ملی 
این  مزایای  از  استفاده  مهلت  تمدید  موضوع 
قانون تا پایان سال جاری در جلسه امروز ستاد 

به تصویب رسید.
خواست همکاری  های کشور  بانک  از  وی 

الزم را با این دسته از تولید کنندگان برای تسویه 
بدهی آنها تا پایان سال انجام دهند.

کمیسیون  و  مرکزی  بانک  پیشنهاد  به 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی، در ستاد ملی 
برای  تعیین شده  مهلت  که  تصویب شد  کرونا 
تسویه این بدهی تا پایان سال گذشته تا اسفندماه 

سال 99 تمدید شود.
طبق مصوبه تسهیل بدهی بدهکاران شبکه 
 ،97 سال  در  اسالمی  شورای  مجلس  بانکی 
اشخاص حقیقی و حقوقی مهلت یافتند تا بدهی 
معوقه خود را تا پایان سال 98 پرداخت کنند. بر 
این اساس اشخاص حقیقی تا 500 میلیون تومان 
و اشخاص حقوقی تا 2 میلیارد تومان می توانستند 
از این مهلت استفاده کرده و با شرایط معین شده 
بدهی خود را بپردازند، اما اسفندماه سال 98 با 
بسیاری  و  بود  همزمان  کرونا  ویروس  شیوع 
شرایط  این  از  نتوانستند  تولیدی  واحدهای  از 

بهره مند شوند.
فرصت مراجعه واحدهای تولیدی به بانک ها و 
موسسات اعتباری تا پایان آذرماه تعیین شده است 
تا پس از بررسی حساب متقاضیان، در اسفندماه 

پرداختی ها انجام شود.

ستاد ملی کرونا تصویب کرد؛

تمدید مهلت تسویه بدهی تولیدکنندگان تا پایان سال 99

آزادسازی  در حالی که چندی است موضوع 
واردات خودرو در مجلس شورای اسالمی مطرح 
و مورد ارزیابی قرار گرفته است، یک کارشناس 
صنعت خودرو معتقد است که تجریه های قبلی 
این  داده است که  نشان  زمینه ها  این  در  کشور 
با  تناسبی  اینکه  سبب  به  پیشنهادات  از  دست 
شرایط فعلی کشور ندارند، مشکلی از مردم عادی 
حل نخواهد کرد و ارز محدود کشور و ثبات نرخ 

آن را هم از بین خواهد برد.
از  نیم  و  سال  دو  از  بیش  گذشت  از  پس 
واردات  موضوع  حاال  خودرو،  واردات  ممنوعیت 
بازار  و  صنعت  ساماندهی  راستای  در  خودرو 
خودرو به مجلس شورای اسالمی کشیده شده و 
به منظور ایجاد تعادل در بازار خودرو، مجلسی ها 
پیشنهادهایی برای واردات خودرو می دهند؛ تا آنجا 
که پس ارائه الیحه بودجه 1400 توسط دولت و 
اعمال حقوق ورودی 2040 میلیارد تومانی برای 
واردات خودرو، احتمال از سرگیری واردات خودرو 
قوت بیشتری گرفت؛ تا اینکه با توضیحات دبیر 
مسئوالن  اعالم  و  خودرو  واردکنندگان  انجمن 
سازمان برنامه و بودجه، مشخص شد که تاکنون 

در رابطه با آزادسازی واردات خودرو تصمیم گیری 
نشده است. این حقوق ورودی نیز مربوط به واردات 
جدید نبوده بلکه مختص ترخیص خودروهای دپو 

شده در گمرک خواهد بود.
در همین رابطه امیرحسن کاکایی-عضو هیات 

علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم وصنعت 
اظهار کرد: زمانیکه یک طرح قرار است مطرح شود، 
باید تمام جوانب و ابعاد آن را باهم در نظر گرفت. 
در حال حاضر با توجه به شرایط فعلی و شرایط 
جنگ اقتصادی، ما در یک بحرانی قرار داریم که 
مشخص نیست تا چه زمانی ادامه دار خواهد بود.

وی افزود: ضمن اینکه طرحی که قرار است، 
تصویب و به قانون تبدیل شود، معموال حداقل 
شش ماه زمان خواهد برد و پس از تصویب هم 
داشته  ادامه  تا 10 سال  پنج  برای  است  ممکن 
باشد؛ لذا باید برای تصمیم گیری ها همه ابعاد آن 

را در نظر گرفت.
تجربه های قبلی را تکرار نکنیم

این کارشناس صنعت خودرو، ضمن یادآوری 
اینکه در سال 1390 هم ایران مورد تحریم قرار 
متاسفانه  اما  بود  واردات  برای  هم  ارز  و  گرفت 
گران قیمت  خودروهای  از  زیادی  بسیار  واردات 
خارجی رخ داد که یک خودرو ارزان قیمت هم میان 
آن ها وجود نداشت؛ تصریح کرد: اکنون نیز بسیاری 
از افراد مدعی هستند که به خاطر مردم می خواهند 
واردات خودرو را آزاد کنند. منظور این افراد هم 
عامه مردم است و نه ثروتمندان! اما همان سال 
1390 که واردات خودرو آزاد بود، تبعاتی ایجاد کرد 
و ثروتمندان همچنان خودروهای لوکس خریداری 
کردند. یک سال بعد از این ماجرا هم مقام معظم 
که  است  این چه وضعیتی  که  فرمودند  رهبری 

اختالف طبقاتی تا این حد ایجاد شده است؟

کارشناس صنعت خودرو:

واردات خودرو، مشکلی از مردم عادی حل نخواهد کرد
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معاون خرید شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد: 

تأمین پایدار نیازمندی ها در فوالد مبارکه ثمرۀ بومی سازی 
مهم ترین  ز  ا یکی  بومی سازی 
فوالد کشور  در صنعت  امروز  نیازهای 
تحریم های  اعمال  با  چراکه  است؛ 
فراوان بین المللی بر صنعت فوالد کشور، امکان 
تأمین برخی اقالم برای فوالدسازان فراهم نیست. 

در این میان، شرکت فوالد مبارکه از سال 
1381 تا به امروز با شعار تأمین پایدار و 
 100 کارخانه،  موردنیاز  اقالم  اقتصادی 
هزار قطعه را بومی سازی کرده و کارنامه 

سی سالۀ موفقی در این زمینه دارد. 
رضا یزدخواستی با بیان این مطلب 
در ادامه افزود: این فعالیت ها ادامه دار بود 
تا اینکه در اوایل دهۀ 1380 پیش بینی 
بر  انقالب  اول  از  که  تحریم هایی  شد 
در  شود.  شدیدتر  شده  تحمیل  کشور 
گرفت  تصمیم  مبارکه  فوالد  نتیجه 
به صورت ساختارمند و با ایجاد سیستم ها 
این نوع فعالیت های  و فرایندهای الزم 

و  دهد  ادامه  بومی سازی  جهت  در  را  خود 
در  تا  کند  را جبران  تحریم  از  ناشی  کمبودهای 

نهایت خللی در خطوط تولید ایجاد نشود.
فوالد   1381 سال  از  یزدخواستی،  گفتۀ  به 
موردنیاز  کاالهای  قلم  هزار   100 حدود  مبارکه 
خود را بومی سازی کرده و این اقدام رقمی بالغ بر 
نرخ  به  توجه  با  تومان،  میلیارد   700 و  هزار   7
هزینۀ  کاهش  مختلف،  سال های  در  ارز  تسعیر 
ارزی به همراه داشته است. همچنین بومی سازی 
سبب کاهش هزینه ها در حوزه تأمین و کاهش 

ریسک های ناشی از تأمین شده است.
تشدید  شاهد  گذشته  دهۀ  در  افزود:  وی 
تحریم ها بودیم، اما بومی سازی این اقالم باعث 

شد بسیاری از مشکالت ناشی از فروخته نشدن 
به  خارجی  شرکت های  سوی  از  اقالم  برخی 
دلیل تحریم ها به ایران از بین برود؛ زیرا زمانی 
می کنیم،  تأمین  کشور  خارج  از  را  کاالیی  که 
ارز،  از نقل وانتقال  ناشی  به طور طبیعی ریسک 

حمل ونقل کاال و... وجود دارد، اما خوشبختانه 
با بومی سازی بسیاری از این اقالم، ریسک های 
و  نقل  مالی،  تأمین  با حوزه حمل ونقل،  مرتبط 
ارزی و همچنین ریسک های تجاری  انتقاالت 
توانست  مبارکه  فوالد  نتیجه  در  یافت.  کاهش 
و  شد  با شته  ا د بهتری  دی  قتصا ا د  عملکر
فوالد  شرکت  برای  پایدارتری  تأمین  سیستم 

کند. ایجاد  مبارکه 
معاون خرید شرکت فوالد مبارکه ادامه داد: 
فوالد  تولیدکنندۀ  دهمین  مبارکه  فوالد  شرکت 
جهان است و شرکت هایی که رتبه های باالتر از 
ما را به خود اختصاص داده اند متعلق به کشورهای 
این  و  ... هستند  و  فرانسه  آمریکا،  ژاپن،  آلمان، 

موضوع نشان از تالش فوالد مبارکه از دهۀ 60 
تا به امروز دارد که اکنون به ثمر رسیده است.

به گفتۀ یزدخواستی، فوالد مبارکه در حوزۀ 
بومی سازی دارای کارنامۀ سی سالۀ موفقی است 
و هم اکنون  کرده  بومی سازی  را  زیادی  اقالم  و 
سایر  اختیار  در  آن ها  ساخت  تکنولوژی 
شرکت های فوالدی نیز قرار گرفته است. 
همچنین این شرکت در سال جاری ساخت 
1200 قلم کاال در بخش بومی سازی را به 

پیش خواهد برد.
وی افزود: فرایند بومی سازی دارای 
گردشکارهای  با  سیستمی  ساختاری 
با  ن ها  آ می  تما که  ست  ا مختلف 
فوالد  صنعتی  جهانی  ردهای  ندا ستا ا
تعداد،  90  لحاظ  به  اکنون  دارد.  تطابق 
درصد از مواد، قطعات و تجهیزاتی که در 
فوالد مبارکه استفاده می شود خرید داخل 
است و تنها 10 درصد آن ها از خارج تهیه 
می شود. به لحاظ ریالی نیز 60 درصد از کل هزینۀ 
تأمین از منابع داخل کشور و 40 درصد از منابع 

ارزی خارج از کشور است.
ما  شعار  گفت:  مبارکه  فوالد  خرید  معاون 
کارخانه  موردنیاز  اقالم  اقتصادی  و  پایدار  تأمین 
است. برای تحقق این شعار، هزینۀ ارزی را کاهش 
می دهیم و به هزینۀ ریالی اضافه می کنیم. پایداری 
نیز به این معناست که با کمبود قطعه مواجه نشویم 

تا خللی به خطوط تولید وارد نشود.
به گفتۀ وی، استانداردهایی که در بومی سازی 
فوالد مبارکه وجود دارد با استانداردهای جهانی 
مطابق است و چشم انداز خوبی پیش روی فوالد 

مبارکه قرار دارد.

آغازعملیات 3 طرح آبرسانی در شهرستان اردستان
مدیر   آب و فاضالب اردستان از آغاز عملیات اجرایی سه طرح 
آبرسانی روستایی در این شهرستان با اعتباری بالغ   بر چهار میلیارد و 

500 میلیون ریال خبر داد.
رضا دهقانی افزود:  عملیات اصالح و تعویض شبکه انتقال آب روستای 
کهنگ به طول حدود 6 کیلومتر به همراه  نصب تمامی انشعابات،  با همکاری 
بسیج  سازندگی، بخشداری مرکزی در حال انجام است  وپس از اجرای این 
عملیات  690 خانوار از آب سالم و بهداشتی پایدار   بهره مند می گردند. 
وی ادامه داد: عملیات آماده  سازی و نصب مخزن پیش ساخته  آب شرب 
روستای سفیده که 241 مشترک را زیرپوشش قرار می دهد با ظرفیت 
210 متر مکعب و اعتباری افزون بر سه میلیارد ریال از محل اعتبارات 
آب و فاضالب آغاز شده و تا 22 بهمن امسال به بهره برداری می رسدمدیر 
آب و فاضالب اردستان اظهار داشت: عملیات فنس  و حصارکشی مخزن 
100 متر مکعبی روستای شیرازان  نیز با اعتباری افزون بر یک میلیارد و 
500 میلیون ریال  در دستور کار قرار دارد این در حالیست که در  روستای 

شیرازان بیش از 90 خانوار تحت پوشش  آبفا قرار دارد .   
دهقانی با بیان اینکه 108 روستا با جمعیت افزون بر 15 هزار نفر در 
قالب 11 هزار مشترک   تحت  پوشش آبرسانی شهرستان است، افزود: 
اکنون 57 روستا به وسیله سه دستگاه تانکر سیار آبرسانی می شوند و در 
تالش هستیم تا با تامین منابع آبی پایدار این تعداد را به حداقل ممکن 

کاهش دهیم.
.

دومین جلسه ستاد استانی طرح احداث 2۰۰۰ مسکن 
محرومین

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن 
دومین جلسه ستاد استانی طرح احداث 2000 مسکن محرومین با حضور 
مهندس اکبری مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری - مهندس 
اکبرزاده، مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن - مهندس 
پیرعالیی، مدیرکل امور روستایی استاندار، مدیران شعب بانکهای عامل، 
مدیرکل تامین اجتماعی استان و معاون امور بازسازی و مسکن روستایی 
بنیاد مسکن در دفتر معاون امور عمرانی استانداری برگزار گردید. در ابتدای 
جلسه مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گفت: طرح احداث 2000 
مسکن محرومین با امضاء تفاهم نامه سه جانبه سازمان برنامه بودجه، بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی و استانداری گیالن، از شهریور ماه سالجاری آغاز 
شده است. مهندس اکبرزاده ضمن تشکر از پیگیری های معاون امور عمرانی 
استانداری و همکاری بانکهای عامل در جذب تسهیالت، گزارشی از میزان 
تسهیالت مسکن محرومین ارائه نمودند. وی با بیان اینکه انتظار می رود 
بانک ها جهت جذب اعتبارات با بنیاد مسکن همکاری بیشتر داشته باشند 
بیان کرد: بانک ها در جذب متقاضیان، باعث جذب به موقع این اعتبارات 
و استفاده کامل سهمیه استان خواهد شد در غیر اینصورت سهمیه به استان 
دیگر انتقال داده می شود. در ادامه مهندس اکبری مقدم گفت: زندگی زیر 
سقف خانه های غیر مقاوم ریسک باالیی می خواهد چرا که هر لحظه امکان 
آوار وجود دارد. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیالن خدمت به 
بندگان را توفیقی بزرگ دانست و افزود: باید تمهیداتی اندیشیده شود که 
اقدامات اجرایی در احداث این واحدها حتی یک روز به تأخیر نیفتد.اکبری 
مقدم تضامین بانکی را یکی از مشکالت موجود پیش روی احداث 2000 
واحد مسکن محرومین دانست و افزود: نیازمند همکاری ویژه بانک ها در 
پرداخت تسهیالت احداث واحدهای هستیم چراکه متأسفانه پرونده برخی 

متقاضیان به دلیل ضامن بانکی به نتیجه نرسیده است . 
در ادامه مدیران شعب بانکهای عامل استان مشکالت موجود در 
جذب تسهیالت را که بیشتر در رابطه با ضمانت های بانکی بود مطرح 
نمودند. در پایان مقرر گردید تسهیالت مسکن محرومین بصورت ضمانت 

زنجیره ای پرداخت گردد..

در آستانه سرمای زمستانی؛
آمادگی کامل واحد حمل و نقل در پشتیبانی از تولید پایدار 

گاز در منطقه عملیاتی خانگیران
گروه خبری شهرستان مشهد سمیه باقرزاده

رئیس واحد حمل و نقل شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد از 
آمادگی کامل جهت استقبال از سرمای زمستانی خبر داد.

محمدرضا غریبی با اعالم این خبر افزود: با توجه به شروع فصل 
زمستان و برودت هوا و ریزش برف و باران، این واحد هر ساله به جهت 
حفظ ثبات و پایداری در تولید گاز و تامین مطمئن ایاب و ذهاب کارکنان 
اقدام به بازرسی های میدانی، تعمیر و تجهیز ماشین آالت می نماید و در 
حال حاضر آمادگی کامل ماشین آالت سنگین و همچنین سرویس های 
ایاب و ذهاب جهت پشتیبانی و کمک به تولید پایدار گاز فراهم می باشد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی اعالم کرد؛
تسهیالت ویژه مالیاتی در حمایت از مشاغل آسیب دیده 

از کرونا

گروه خبری شهرستان مشهد سمیه باقرزاده
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی از تصویب بسته جدید مالیاتی 
در حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا در چهل و پنجمین جلسه 

ستاد ملی مدیریت کرونا خبر داد. 
احمدرضا مدبرنیا اظهار کرد: با توجه به شروع موج سوم شیوع 
ویروس کرونا و اعمال محدودیت های شدید و تعطیلی اجباری برخی 
کسب و کارها و مشاغل، لذا بنا به تشخیص کارگروه اقتصادی مقابله 
با پیامدهای اقتصادی کرونا، مشاغل و کسب و کارها از حمایت ها و 

مشوق های سازمان امور مالیاتی کشور برخوردار می شوند. 
وی ادامه داد: براساس این مصوبه، موارد مقرر در قانون مالیات 
های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مهلت زمانی اعتراض 
به اوراق مالیاتی که آخرین مهلت آن از تاریخ یکم آذر ماه لغایت یکم 
بهمن ماه 1399 باشد، همچنین احکام اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای 
مستقیم و ماده 29 قانون ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت 
یک و نیم ماه تمدید می شود.   مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، 
با اشاره به تمدید یک ماهه مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش 
افزوده دوره سوم و چهارم سال 1399 و سررسید پرداخت مالیات آن 
برای کلیه مودیان مالیاتی براساس این مصوبه، اظهار داشت: بخشودگی 
جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع 
عوارض مصوب 22 دی ماه 1381 به شرط پرداخت اصل مالیات و 

عوارض تا پایان سال 1399 تمدید می شود. 
احمدرضا مدبرنیا بیان کرد: صدور یا تجدید پروانه کسب و کار 
اشخاص حقیقی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم تا پایان 
سال 1399، نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی 
نخواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل 
نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم )وصول مالیات( تا 10 

بهمن ماه 1399 برای اشخاص حقیقی متوقف می  شود. 
مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی در خصوص دیگر مصوبات 
این بسته حمایتی بیان کرد: آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات 
عملکرد اشخاص حقوقی موضوع ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم 
که در بازه زمانی یکم آذر ماه 1399 لغایت یکم بهمن ماه 1399 باشد 
نیز با توجه به این مصوبه، تا تاریخ 15 بهمن ماه 1399 تمدید می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی :
تداوم خدمت رسانی به مشترکین با شروع فصل سرما 

جهت گازرسانی پایدار و ایمن گاز طبیعی

 مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی از استقرار کشیک های 
زمستانی این شرکت جهت گازرسانی پایدار و ایمن گاز طبیعی در 

فصول سرد سال خبر داد.
 ، مرکزی  استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
محمدرضاسمیعی گفت: شرکت گاز استان مرکزی همانند سال های 
گذشته و با توجه به فرارسیدن ایام سرد سال، کشیک های زمستانی 
خود را به منظور آمادگی هرچه بیشتر در مواقع اضطراری و پیشگیری 
از قطع احتمالی جریان گاز مصرفی مشترکین به صورت شبانه روزی 
برقرار نموده است و نیروهای کشیک با شماره تماس 194 در تمامی 
ساعات شبانه روز و روزهای تعطیل به صورت 24 ساعته استمرار 
بروز هرگونه نقص  تا در صورت  نموده  را رصد  استان  گاز  جریان 
احتمالی، نسبت به شناسایی و رفع آسیب پیش آمده اقدام نمایند.

درادامه حمیدرمضانی معاون بهره برداری شرکت گاز استان مرکزی 
،نظارت بر کنترل مصرف گاز، حفظ و پایداری شبکه گازرسانی و پایش 
افت احتمالی فشار گاز، حفاظت و نگهداری از شبکه ها و انشعابات، 
بررسی حجم مصرفی گاز مشترکین به صورت مستمر، مقابله با ایجاد 
بحران های احتمالی در ارتباط با بروز حوادث در تأسیسات و همچنین 
از جمله اهداف اجرای طرح  را  ارائه خدمات مطلوب به مشترکین 
کشیک زمستانی دانست و یادآور شد: پایش مستمر وضعیت جریان 
روند مصرف  از  اطالع  و  استان  مختلف  نقاط  در  دما  و  فشار  گاز، 
از  سوخت  های  جایگاه  و  عمده  صنعتی  واحدهای  شهرستان ها، 
دیگر اقداماتی است که به منظور مدیریت توزیع گاز طبیعی در حال 
انجام است.رمضانی در پایان از تجهیز نیروهای امداد و تعمیرات با 
تجهیزات مناسب در راستای خدمات رسانی هرچه بهتر گفت و با 
اعالم آمادگی این نیروها در تمامی ساعات شبانه، بر داشتن آمادگی 
بازدید  برنامه ریزی مناسب در  انجام تمهیدات و  الزم و همچنین 
های دوره ای تأکید و خواستار همکاری تمامی بخش ها به ویژه 
بهره برداری، به منظور کنترل عوامل تاثیرگذار در پایداری جریان 

گاز و عبور بدون حادثه از فصل زمستان شد.

دکتر نیکزاد نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین 
اللهیان  بهمراه دکتر لطف  و سرعین در مجلس 
انصاری  جواد  حاج  اردبیل،  کالنشهر  شهردار 
رئیس شورای اسالمی شهر و جمعی از اعضای 
شورای شهر اردبیل از پروژه پل قدس بازدید بعمل 
آوردند.به گزارش اداره رسانه ی اردبیل، حمید لطف 
اللهیان شهردار اردبیل در این بازدید میدانی که با 
هدف نظارت بر عملیات عمرانی و اجرایی پروژه 
پل قدس صورت گرفت، ضمن ارائه گزارشی از 
آخرین وضعیت پروژه از فعال بودن فازهای مختلف 
کارگاه عمرانی پروژه پل قدس خبر داد.لطف اللهیان 
با قدردانی از پیگیری های دکتر نیکزاد در ارتباط 
با مسایل پل قدس، گفت: اینکه شهرداری اردبیل 
در چنین وضعیت اقتصادی از منابع دولتی بهره مند 
شده، در سایه توجه و پیگیری دکتر نیکزاد و سایر 
است.وی  یافته  تحقق  استان  محترم  نمایندگان 
اعتبار  تومان  میلیارد   35 اختصاص  با  داد:  ادامه 
ابالغ شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور به شهرداری، مشکل تهیه میلگرد و ورق 

های فوالدی مورد نیاز جهت اتمام  مسیر اصلی 
اردبیل  مرتفع می شود.شهردار  پل(  )عرشه  پروژه 
مشخص بودن ساز و کار اجرایی و برنامه ریزی 
دقیق مراحل اجرایی پروژه را یادآور شد و گفت: 

پل قدس یک پروژه بزرگ عمرانی بوده و عوامل 
کارگاه نیز با جدیت پای کار هستند و طبق برنامه 
از  ترافیک  امسال شاهد عبور  پایان  تا  زمانبندی 

عرشه اصلی پل خواهیم بود.

پل قدس در کانون توجه مسووالن شهری و نمایندگان
عزم جدی برای تکمیل بزرگ ترین پروژه عمران شهری اردبیل

زمین ایران 

شایقی گفت: با پیگیری سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان اردبیل ماده23 اجرای پروژه 

بیمارستانی هزار تختخوابی اردبیل اخذ شد
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان اردبیل، این پروژه عملیات 
احداث آن هفته گذشته و با حضور فرمانده قرارگاه 
ملی  اعتبار  تامین  با  که  شد  آغاز  االنبیاء  خاتم 
احداث این بیمارستان در شهر اردبیل با جمعیتی 

بالغ بر 600 هزار نفر انجام می شود
همچنین به همت سازمان مدیریت و برنامه 
تاسیسات  پروژه   23 ماده  اردبیل  استان  ریزی 

فاضالب شهر نمین اخذ شد تا روند اجرای این 
پروژه تسریع شود.

پیگیری  و  تالش  با  و  اخیر  سال های  در 
اردبیل  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
از  بسیاری   23 ماده  اخذ  برای  جدی  تالش 
استان  در سطح  عمرانی  و  زیربنایی  پروژه های 
اردبیل دارای ردیف اعتبار ملی و ماده 23 است 
که این فرآیند به قوت و سرعت گرفتن پروژه ها 

با تامین اعتبار ملی کمک کرده است.
با اخذ این مجوز دو پروژه زیربنایی در استان 

اردبیل با سرعت عملیاتی می شود.

صدور مجوز ماده23 برای دو پروژه شاخص استان اردبیل 

حضور  با  »پنجشنبه«  امروز  ظهر  از  بعد 
گاز  اداره  رئیس  معارفه  آیین  خمیر  فرماندار 
فرد  یونسی  مرتضی  و  برگزار  خمیر  شهرستان 
خمیر  شهرستان  گاز  اداره  سرپرست  عنوان  به 

معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان 
خمیر؛میرهاشم خواستار در این آیین ،ضمن تقدیر 
گاز  اداره  سابق  رئیس  رضوی  مجید  خدمات  از 
شهرستان خمیر ، ابراز امیدواری کرد با توجه به 
تجربه و خدمات رئیس جدید اداره گاز شهرستان 
روزافزون  ارتقای  شاهد   ، استان  نقاط  دیگر  در 
جایگاه این اداره و خدمات بیشتر به مردم باشیم.

ادامه خاطرنشان کرد:اعتبارت قابل  وی در 
مندی  بهره  برای  دولت  سوی  از  ای  مالحظه 
داده  اختصاص  گازرسانی  نعمت  به  شهروندان 
به  توجه  :با  داد  ادامه  خمیر  است.فرماندار  شده 
فراهم شدن گاز در شهر بندرخمیر ، شهروندان 
می توانند از این فرصت استفاده کرده و نسبت 

به اخذ انشعاب گاز اقدام کنند.
گاز  اداره  رئیس  از  همچنین  مسوول  این 
شهرستان خواست با اطالع رسانی دقیق مردم را 
از جزئیات  مزایای استفاده از گاز شهری آگاه کند.

قرارگرفتن  به  ادامه  در  خواستار  میرهاشم 
خط انتقال گاز در همجواری شهر بندرپل اشاره 
و تصریح کرد:با این وجود هنوز مردم بندرپل از 
نعمت گاز بی بهره هستند لذا انتظار است شرکت 

گاز نسبت به گازرسانی به این شهر اقدام کند.
وی همچنین گفت:در این راستا می توان از 
ظرفیت شهرداری بندرپل جهت جذب متقاضی 

برای اشتراک گاز استفاده کرد.
فرماندارخمیر در بخشی از سخنان خود تعامل 
نهادهای  و  ها  دستگاه  بخشی  بین  همکاری  و 
پروژه  انجام  در  بویژه  یکدیگر  با  رسان  خدمات 

های عمران شهری و زیربنایی را خواستار شد.
بهره  امور  رئیس  زاده  ادامه محمد علی  در 
برداری شرکت گاز استان هرمزگان نیز به بیان 

گزارش عملکردی از فعالیت های شرکت گاز در 
شهرستان پرداخت و گفت: در حال حاضر عملیات 
گازرسانی در تمامی محالت شهر بندرخمیر انجام 
شده است.وی در ادامه تعداد انشعابات نصب شده 
در شهر بندرخمیر نسبت به جمعیت این شهر را 
اخذ  نمود: گرچه  اظهار  و  خیلی کم عنوان کرد 
انشعاب و لوله کشی گاز ساختمان هزینه هایی 
را در بر دارد اما با توجه به ارزان بودن قیمت این 
انرژی ، هزینه مصرف ماهیانه خانوارها قطعا برای 

هر دوره ناچیز خواهد بود.
این مسوول در ادامه گفت: با توجه به پرخطر 
بودن صنعت گاز، درخواست داریم هرگونه عملیات 
حفاری و عمرانی در سطح شهر بندرخمیر که زیر 
ساخت های شرکت گاز را تحت تاثیر قرار می دهد 

با هماهنگی اداره گاز شهرستان صورت گیرد.
تلفن  همچنین  و   194 افزود:شماره  وی 
ثابت 33236751 امداد گاز به این امر اختصاص 

یافته است.

سرپرست اداره گاز شهرستان خمیر معرفی شد
آگهی 

احترامًا نظر باینکه در اجرای ماده 149- قانون 
ثبت بابت اضافه مساحت مقدار 120/61 متر مربع 
مربوط به پالک 1846 فرعی از 96 اصلی مفروز 
مبلغ  فرعی،   18 الی   6 پالک  از  شده  مجزی  و 
205037 ریال طی فیش شماره 523338 مورخ 
99/9/3- به حساب سپرده ثبت در این اداره تودیع 
گردیده لذا مراتب به کلیه مالکین اولیه پالک 6 الی 
96/18 اعالم می گردد پس از رویت این آگهی 
در یکی از ایام اداری جهت اخذ وجه مذکور با در 
دست داشتن یک نسخه از آگهی باین اداره مراجعه 

و مبلغ مذکور را دریافت دارید. 
م / الف 386

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورامین 
محمد رحیم پور راینی 
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پخــش  ملــی  شــرکت  مدیــر 
فــراورده هــای نفتــی منطقــه شــاهرود 
ــه  ــوب منطق ــل و مطل ــی کام از آمادگ
ــرد  ــای س ــانی در ماه ــوخت رس ــت س ــه جه ب

ــر داد . ــال خب س
دکتــر علــی اکبــر عربعامــری بــا اشــاره بــه 
ــام  ــرای ای ــوخت ب ــوب س ــازی مطل ــره س ذخی
ســرد ســال گفــت : بــا برنامــه ریزی هــای الزم 
ــرای ســوخت رســانی در زمســتان  و مطلــوب ب

پیــش رو از آمادگــی کامــل برخورداریــم.
وی افــزود : بــا توجــه بــه موقعیــت 
ــام  ــا اهتم ــه  و ب ــوی منطق ــی و ج جغرافیای
و  شــده   انجــام  هــای  برنامه ریــزی  بــه 
ــال  ــوه انتق ــر نح ــارت ب ــی، نظ ــی قبل آمادگ
و توزیــع فرآورده هــای نفتــی و همچنیــن 
ســوخت  توزیــع  و  ذخیره ســازی  تأمیــن، 
ــرد و  ــق س ــژه در مناط ــه وی ــندگی ها ب فروش
ــوب در  ــه طــور مطل ــور اســتان  ب صعــب العب

ــت. ــال اجراس ح
عربعامــری بــا بیــان اینکه ســوخت رســانی 
بایــد بــا کنتــرل دقیــق صــورت پذیــرد، تصریــح 
ــرکت  ــی ش ــل اجرای ــور موثرعوام ــرد :  حض ک
خصوصــا  روســای نواحــی و پرســنل منطقــه  در 
ارائــه خدمــات مطلوبتــر بــه هــم اســتانی هــای 

ــا بازدید هــا  ــور ب ــز در مناطــق  صعــب العب عزی
و نظــارت کافــی بــر عملکــرد توزیــع کننــدگان 
ــت و  ــروری اس ــرما ض ــل س ــوخت در فص س
ــاط  ــز در نق ــتانیهای عزی ــم اس ــون ه ــم اکن ه
ــاز  ــورد نی ــذر ســوخت م روســتایی و ســخت گ
ــازی  ــره س ــد و ذخی ــرده ان ــت ک ــود را دریاف خ

مناســبی نیــز انجــام شــده اســت .
ز  ا نــی  ا د قدر ضمــن  همچنیــن  وی 
ــش  ــی پخ ــرکت مل ــان ش ــای کارکن تالش ه

کارکنــان  ویــژه  بــه  نفتــی  فرآورده هــای 
عملیاتــی انبارهــای نفــت منطقــه، گفــت: 
ــا  ــد ت ــالش می کن ــش ت ــی پخ ــرکت مل ش
ــه  ــع ب ــب و به موق ــات مناس ــام خدم ــا انج ب
مــردم، تامیــن ســوخت مــورد نیــاز را در 
کوتاه تریــن زمــان ممکــن فراهــم کنــد و 
ــع  ــن ، توزی ــرای تأمی ــدات الزم ب ــه تمهی هم
ــتان  ــف اس ــق مختل ــوخت مناط ــال س و ارس

ــت . ــده اس ــیده ش اندیش

هیچ مشترکی به شرکت توزیع برق اصفهان مراجعه 
حضوری نمی نماید

برق  توزیع  :شرکت  گفت  پیران  پیر  رضا  حمید  مهندس 
اصفهان از سالهای گذشته در حوزه غیر حضوری نمودن خدمات 
اقدامات خوبی را صورت داده است که از جمله راه اندازی سامانه 
سمیع به شماره 38121 بود که امکانات زیادی را برای مشترکین 
و متقاضیان ایجاد نمود و این خدمات موجب شد در زمان انتشار 
نمایان  از پیش  ارائه خدمات غیر حضوری بیش  ویروس کرونا 
شود و تنها با یک تلفن به تمامی خدمات دسترسی داشته باشند 
وی خاطر نشان کرد :وجود درگاههای متفاوت خدمت رسانی 
به طور قطع شرایط مناسب تری را برای ارائه خدمت ایجاد می کند 
که در این راستا مشترکین و متقاضیان می توانند با نصب اپلیکشن 
برق من بر روی گوشی های خود  به کلیه خدمات شرکت توزیع 
دسترسی داشته باشند و با نصب آن به سوابق صورت حساب ،ثبت 
قرائت ،خدمات فروش و پس از فروش ،اعالم مشکل روشنایی 
معابر،ثبت خاموشی و ...دسترسی یابند و بدون حضور در مراکز 
خدماتی و پیشخوان های خدمات دولت  را به ساده ترین روش 

ممکن به دست آورند
وی تاکید کرد : به عبارتی تمام خدمات به صورت کامل و 
تمام در اختیار کاربران قرار می گیرد و در این نرم افزار نه تنها کلیه 
خدمات مشترکین ارائه شده بلکه موقعیت مصرف کنند گان برق 
در سطوح مختلف کم مصرف ها ،خوش مصرف ها و پر مصرف 
ها  قابل مشاهده  می باشد و با برنامه ریزی و به کارگیری روشها 
و توصیه های مدیریت مصرف برق  امکان بهره مندی از طرح 
های تشویقی صنعت برق نیز فراهم شده است. وی تصریح کرد 
:مشترکین می توانند این نرم افزار کاربردی موبایل را از طریق 
بازارهای دیجیتال نرم افزا ر دریافت و بر روی گوشی همراه خود 
در سایت  افزار  نرم  این  دانلود  لینک  نمایند  و همچنین  نصب 
شرکت توزیع برق اصفهان به نشانی eepdc.ir  موجود می باشد 

سرپرست مدیریت توزیع برق شهرستان سـرخه از 
توسعـه دو هزار و 43 متر شبکـه 2۰ کیلوولـت 

در ایـن شهرستان خبر داد.
عباس ربیعی گفت: این طرح در جاده سمنان- تهران، بعد از 
روستای السجرد تا گردنه سیدآباد شهرستان سرخه به اجرا درآمده 
هـوایی  سکسیـونر  دستگاه  یک  نصـب  داشت:  بیان  است.وی 
ساده و برقـراری دو دستگاه تیغه جـداکننده، از جملـه اقدامات 
صورت گرفته در اجرای این طرح برق رسانی محسوب می شود.

وی تصریح کرد: این عملیات با هدف کاهش خاموشی های 
ناخواسته و گذرا، افزایش ضریب اطمینان شبکه و پایداری خطوط 

برق رسانی منطقه مورد اشاره اجرایی شده است.  
ربیعی همچنین اضافه کرد: به منظور انجام طرح مذکور، مبلغ 
دو میلیارد و 500 میلیون ریـال هزینه سـرمایه گذاری شده است.

مدیرعامل جمعیت هالل  احمر استان ایالم عنوان کرد:
ناظران  خدمات  از  نفر   ۱32 هزارو  سه  بهرمندی 

سالمت در ایالم
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان ایالم با بیان اینکه طرح 
ناظران سالمت در واحدهای صنفی استان از اوایل آذر ماه آغاز شده 
است، گفت: طی این مدت سه هزار و 132 نفر از خدمات طرح 
بهره مند شدند“علی اصغر علی اکبری” اظهار داشت هدف از این 
طرح حمایت از زندگی  مقابله با کرونا و مقابله با ویروس کرونا 
است که با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و سپاه امیرالمومنین 
)ع( در سراسر استان در حال انجام است.وی افزود: در این طرح 
200 نفر از اعضای جوانان هالل احمر در قالب 119 تیم به همراه 
بازرسان سالمت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی و نیروهای 
سپاه امیر المومنین )ع( استان حضور دارند و این تیم ها از آغاز 
استان  از یک هزار و 818 واحد صنفی در سطح  تاکنون  طرح 
خاطر  ایالم  استان  هالل احمر  جمعیت  کردند.مدیرعامل  بازدید 
کارشناسان  به همراه  ناظران سالمت  از  تیم  نشان ساخت: هر 
بهداشت و نیروهای بسیجی در محله های شهر و در بین اقشار 

مختلف مردم به ویژه اصناف و بازاریان مراجعه می کنند.
“علی اکبری” ادامه داد: هر تیم ضمن بازدید از مراکز تحت 
پوشش مرکز خدمات جامع سالمت همکاری در زمینه آموزش 
عمومی و توصیه های بهداشتی، توزیع بروشورهای بهداشتی و 
تکمیل چک لیست های مربوط به رعایت پروتکل های بهداشتی 

و تحویل به کارشناسان بهداشت محیط کار فعالیت می کنند.

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

 اختصاص چهار میلیارد ریال برای مرمت خانه های 
تاریخی شهر ساوه

مصطفی مرزبان افزود: روز گذشته علیرضا ایزدی مدیرکل حوزه 
وزارتی و امور بین الملل وزارت میراث فرهنگي، گردشگری و صنایع 
دستی به همراه سید مهدی حسینی شهردار، علی میرزایی فرماندار و 
حسین ناصری رییس شورای شهر ساوه، دیدار و با موضوع بررسی 
وضعیت و مشکالت آثار و بناهای تاریخی شهرستان ساوه از بناهای 

تاریخی این شهرستان بازدید داشتند.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی 
یادآورشد: بابت مرمت 16 خانه تاریخی شهرستان ساوه مبلغ 4 میلیارد ریال 
با حمایت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اختصاص داده 
شد که این اعتبار برای مرمت و بازسازی با مشارکت مالکان هزینه می شود.

مرزبان افزود: تاکنون 20 باب خانه تاریخی در این شهرستان مورد شناسایی 
قرار گرفته و با انجام مراحل کارشناسی در آستانه ثبت ملی قرار دارند.مدیر 
کل میراث فرهنگی استان مرکزی افزود: همچنین محوطه سازی مسجد 
جامع ساوه و مرمت و بازسازی سردرب بازار تاریخی این شهرستان با انجام 
این بازدید در دستور کار قرار گرفت.مرزبان در باره قدمت شهر ساوه گفت: 
وجود آثار متعدد تاریخی از جمله خانه های تاریخی، حمام ها، مساجد و ... 

نشان دهنده غنای تاریخی این شهرستان است

آمادگی منطقه شاهرود برای سوخت رسانی در فصل سرما
 و شرایط اضطرار

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای استان مرکزی:

نقل  آماده باش کامل اداره کل راهداری و حمل و 
پیش  بارش های  برابر  در  مرکزی  استان  ای  جاده 

بینی شده
علیرضــا اختــری معاون راهــداری اداره کل راهداری و حمل و 
نقــل جــاده ای اســتان مرکــزی پیرو اطالعیه ســازمان هواشناســي 
و بــا توجــه بــه بارش هــای پیــش رو و کاهــش محســوس دمــا، 
از آمادگــی کامــل اکیپ هــای مســتقر در راهدارخانــه هــا و 
ــای  ــر محوره ــری در سراس ــداری و تراب ــیار راه ــت های س گش

مواصالتــی اســتان خبــر داد.
ــط عمومــی اداره کل راهــداری و حمــل و  ــه گــزارش رواب ب
نقــل جــاده ای اســتان مرکــزی، بــا توجــه بــه پیــش بینــی ورود 
ســامانه بارشــی بــه اســتان مرکــزی علیرضــا اختری ضمــن اعالم 
آمــاده بــاش کامــل نیروهــای راهــداری از تجهیــز 37  راهدارخانــه 
ثابــت و ســیار در محورهــای مواصالتــی اســتان خبــر داد و افــزود: 
راهدارخانــه هــا از لحــاظ خدمــات اســکان بــرای مســافرین در راه 

مانــده از آمادگــی الزم برخــوردار مــی باشــد.
وی تصریــح کــرد: بــا اســتقرار ماشــین آالت راهــداری 
اورهــال شــده و دســتگاههای مکانیــزه برفروبــی و تهیــه و 
ذخیــره ســازی نمــک و شــن مــورد نیــاز در راهدارخانــه هــا امیــد 
ــن در  ــرددی ایم ــراری ت ــوص برق ــکلی درخص ــی رود مش آن م

ــیم. ــته باش ــا نداش محوره
معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جاده ای 
اســتان مرکــزی اظهــار داشــت: ضمــن تمهیــدات بعمــل آمــده، به 
کاربــران راههــا توصیــه مــی شــود: ضمن صــرف نظر از ســفرهای 
غیــر ضــروری، در صــورت اقــدام بــه ســفر حتمــا از ســالمت فنــی 
اتومبیــل خــود مطمئــن گشــته و تجهیــزات ایمنــی و گرمایشــی 
مــورد نیــاز را بــه همــراه خــود داشــته باشــند و در نهایــت حتمــا 
هنــگام بــارش بــرف و یخبنــدان از زنجیــر چــرخ اســتفاده نماینــد.

وی در ادامــه از مــردم خواســت تــا قبــل از اقــدام بــه ســفر 
جهــت اطــالع از آخریــن وضعیــت راههــا، از طریــق شــماره گیری 
تلفــن گویــا و شــبانه روزی 141 اقــدام نماینــد و حتــی االمــکان در 

ایــام برفــی از ســفرهای شــبانه پرهیــز کننــد.
اختــری بــا اشــاره بــه آمــاده بــاش 319 نفــر راننــده و راهــدار 
بــا اســتفاده از 226 دســتگاه انــواع ماشــین آالت ســنگین، نیمــه 
ســنگین و ســبک راهــداری در قالــب 54 اکیــپ راهــداری افــزود: 
ــزی  ــتان مرک ــاده ای اس ــل ج ــل و نق ــداری و حم اداره کل راه
ــر اســتفاده از تجهیــزات و پتانســیل پرســنل ســازمانی،  عــالوه ب
ــای  ــداری از راه ه ــژه در نگه ــی بوی ــش خصوص ــت بخ از ظرفی
روســتایی و فرعــی نیــز اســتفاده می کنــد تــا آنگونــه کــه شایســته 
ــه  ــه خدمــت رســانی ب ــز اســت در مقول هــم اســتانی هــای عزی

رســالتمان عمــل کــرده باشــیم.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه عامــل 
انســانی بیشــترین علــل تصادفــات جــاده ای بشــمار مــی رود لــذا 
انتظــار مــی رود در هنــگام رانندگــی عــالوه بــر رعایــت ســرعت 
ــی را مــد نظــر داشــته و از تغییــر  ــی قانون ــه طول مطمئنــه، فاصل

مســیر ناگهانــی اکیــدا خــودداری شــود.

فرماندار شهریار در نشست شورای مبارزه با مواد مخدر 
شهرستان شهریار: 

در  شهریار  متجاهر  معتادین  از  نفر   ۷2۰ جمع آوری 
قالب طرح ویژه

 ادارات متولی از وظایف خود شانه خالی نکنند 
طاهـری فرمانـدار شـهریار بـا اشـاره جمـع آوری 720 نفـر از 
معتادیـن متجاهـر شهرسـتان در اجـرای طـرح ویژه اخیـر و انتقال 
بـرای سـپری کـردن رونـد درمانـی، گفـت: تمامـی ادارات اعـم از 
بهزیسـتی، صمـت، کار و فنـی و حرفـه ای بایسـتی بـا تمـام توان 
بـرای انجـام اقدامـات پـس از جمـع آوری و درمـان اعتیـاد به ویژه 

اشـتغال ایـن افراد وارد شـوند. 
بـه نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرسـتان شـهریارنوراهلل 
طاهـری فرمانـدار شـهریار در جلسـه شـورای مبارزه با مـواد مخدر 
شهرسـتان شـهریارکه با حضور فرماندار، دادسـتان، فرمانده نیروی 
انتظامی، شـهرداران و سـایر مدیران ادارات و اعضا با حفظ پروتکل 
هـای بهداشـتی برگـزار شـد ضمـن تقدیـر از همراهـی تمامـی 
مسـؤوالن در طرح اخیر جمع آوری معتادین متجاهر اظهار داشـت: 
اهتمـام مجموعـه شهرسـتان بـر تـداوم ایـن اقدامات در مبـارزه با 

مـواد مخـدر بـوده و قطعا ضروری و الزم اسـت.
وی افـزود: در طـرح اخیـر جمـع آوری معتادیـن متجاهـر در 
سـطح شهرسـتان شـهریار حـدود 720 نفر از این افـراد با همکاری 
و همراهـی دادسـتان محترم، نیـروی انتظامی، شـهرداران و مراکز 
نگهـداری جمـع آوری، منتقـل و پذیـرش شـدند و ضمـن رعایـت 
دسـتورالعمل های بهداشـتی تحت درمان و بازپـروری قرار گرفتند.

فرمانـدار شـهریار بیـان داشـت: موضـوع جمـع آوری معتادین 
متجاهـر یکـی از مطالبـات به حق مردم شهرسـتان اسـت و تمامی 
مدیـران بایسـتی نـگاه ویـژه ای بـه این موضـوع داشـته و فراتر از 

تـوان پای کار باشـند.
طاهـری گفـت: اداره بهزیسـتی به عنـوان متولی امر بایسـتی 
از قیـد و بنـد الزامات اداری و سـازمانی خارج شـود و اقدامات الزم 
را پـس از اجـرای طـرح جمـع آوری عملیاتـی کنـد تـا طـرح مورد 

نظـر تکمیـل شـده و به نتیجه برسـد.
وی ادامه داد: اداره کار بایسـتی پایش شـناخت مهارت شـغلی 
را در حیـن درمـان ایـن افراد انجام دهـد و اداره فنی و حرفه ای نیز 
بایسـتی بـرای افـراد فاقـد مهارت کالس هـای آموزشـی و مهارت 

 افزایی برگـزار کند.
فرمانـدار شـهریاردر خاتمه تصریح کـرد: تمامی ادارات به ویژه 
اداره صمـت و مجموعه های صنعتی و تولیدی شهرسـتان بایسـتی 
از تمـام ظرفیـت خـود بـرای ایجـاد اشـتغال ایـن عزیـزان پس از 
درمـان اسـتفاده کننـد کـه بـه زودی کارگروه اشـتغال شهرسـتان 

نیز تشـکیل خواهد شـد.

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت 
مالکانه  تصرفات   . سنندج  شهرستان  امالک  و  اسناد 
لذا بدین وسیله  تایید گردیده  بالمعارض متقاضیان ذیل 
به فاصله 15 روز جهت  نوبت  مشخصات امالک در دو 
آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  عموم  اطالع 
به صدور سند  . در صورتی که اشخاص نسبت  میگردد 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده 
. بدیهی است  نمایند  اداره ثبت  و گواهی اخذ و تحویل 

اعتراض  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  در صورت 
سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد . صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
رئیس ثبت منطقه یک سنندج بهنام قباد 

تاریخ نوبت اول : 99/9/1 
تاریخ نوبت دوم: 99/9/16 

مزروعی  زمین  قطعه  یک  1- ششدانگ   :11 بخش 
به نام حاتم خواستار فرزند محمد شماره شناسنامه 562 
ملی 3731054310 تحت پالک 92  صادره سنندج کد 
فرعی از 4 اصلی بخش 11 کالترزان به مساحت 8035 
متر مربع واقع سنندج روستای چرندوخریداری شده از آقای 
عبدالقادر سعیدی زارع صاحب نسق روستای چرندو زمین 

مشهور به گوله حنانه 
م الف 160134 

” منوچهــر کرمیان”رئیــس روابــط عمومی 
مشــارکت  از  ایــالم  گاز  پاالیــش  شــرکت 
ــان  ــگاه در آزادی زندانی ــن پاالیش ــان ای کارکن

جرائــم غیــر عمــد در ایــالم خبــر داد و گفــت: 
ــورت  ــه ص ــی ب ــد صنعت ــن واح ــان ای کارکن
ــرای  ــال ب ــون ری ــغ 200 میلی ــوش مبل خودج

آزادی زندانیــان جرائــم غیــر عمــد اســتان 
ــد. ــک کردن کم

وی بــه اینکــه کارکنــان ایــن پاالیشــگاه 
گاز در راســتای مســئولیت هــای اجتماعــی 
ــدام  ــن اق ــود ای ــان خ ــه همنوع ــک ب و کم
خداپســندانه را انجــام داده انــد، افــزود: کارکنان 
ــدای ســال جــاری  ــی در ابت ــن واحــد صنعت ای
تاکنــون در زمینــه هــای مختلــف بــه مناطــق 
محــروم اســتان بخصــوص روســتاهای اطــراف 
توجهــی  قابــل  هــای  کمــک  پاالیشــگاه 

ــد. کــرده ان
شــرکت  عمومــی  بــط  ا و ر ئیــس  ر
ابتــدای  از  گفــت:  ایــالم  گاز  پاالیــش 
شــیوع ویــروس منحــوس کرونــا در اســتان، 
کارکنــان ایــن شــرکت طــی مراحــل متعــدد 
بــه افــراد زیــان دیــده از ایــن بیمــاری مبالغ 
قابــل توجهــی کمــک نقــدی و غیــر نقــدی 

ــد. ــرده ان ک

کمک 200 میلیارد ریالی کارکنان پاالیشگاه گاز ایالم
 برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد ایالم

ــل  ــی مدیرعام ــمس اله ــاس ش عب
ــان  ــا بی ــالم،  ب ــتان ای ــرکت گاز اس ش
پتروشــیمی  از  اینکــه طلــب شــرکت 
حــدود 28 میلیــارد تومــان اســت،گفت: در 
صــورت عــدم پرداخــت بهــای مصــرف، 
ــده  ــای  آین ــی روزه ــیمی ط گاز پتروش

ــود. ــی ش ــع م قط
ســالجاری  ابتــدای  از  افــزود:  وی 
ــی  ــات کتب ــار مکاتب ــن ب ــون چندی تاکن
ــا  ــی ب ــت بده ــت پرداخ ــفاهی جه و ش
ــی متاســفانه  پتروشــیمی انجــام شــده ول
بــی نتیجــه بــوده اســت، آخریــن راه حــل 

ــت. ــور اس ــرکت مذک ــع گاز ش قط
مدیرعامــل شــرکت گاز ایــالم اظهــار 
ــرایط  ــات در ش ــول مطالب ــت:  وص داش
اقتصــادی کنونــی ســبب رفــع مشــکالت 

ــد  ــر مهــم بای ــن ام ــن ای می شــود بنابرای
توســط مســووالن ارشــد اجــرا و پیگیــری 
شود.شــمس الهــی ادامــه داد:  طلــب 
و  حقیقــی  مشــترکین  از  گاز  شــرکت 

حقوقــی ســطح اســتان بیــش از 370 
میلیــارد ریــال مــی باشــد، کــه حــدود60 
درصــد کل مطالبــات شــرکت گاز مربــوط 

ــه پتروشــیمی اســت. ب

گاز پتروشیمی ایالم 
در صورت عدم پرداخت بهای مصرف قطع می شود
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احمدرضا عابدزاده دروازه بان سابق 
استقالل، پرسپولیس و تیم ملی می گوید 
سال ها با امیرعابدزاده کار کرده و به او 
یاد داده که برای رسیدن به اهدافش باید تالش 

زیادی داشته باشد.
احمدرضا عابدزاده یکی از فراموش نشدنی ترین 
بازیکنان تاریخ فوتبال ایران به شمار می رود؛ گلری که 
در یکی از حساس ترین مسابقات ملی فوتبال ایران و 
زمانی که تیم ملی با نتیجه 2 بر صفر از حریف نامدار 
خود در ملبورن عقب افتاده بود، با حرکات آکروباتیک 
به هم بازیانش می داد.  زدنی  مثال  روحیه ای  خود، 
کاریزمای  با  رهبری  فنی،  مسائل  عابدزاده سوای 
باال در زمین مسابقه بود و حاال در گفتگویی، چند 

روز پس از بازی هشتم آذر، بار دیگر در 
مورد این بازی صحبت کرده و اینطور 
بله، 23 سال  آن را توصیف می کند:» 
سیما  و  صدا  ولی  گذشته  روز  آن  از 
همچنان آن مسابقه را تکرار می کند. 
را  بازی  آن  مردم  هرگاه  است  جالب 
می بینند در موردش صحبت می کنند 
و دیدار ایران و استرالیا از اذهان پاک 
نشده است. همه بازیکنانی که در آن 
دیدار به میدان رفتند برای شادی دل 
مردم فوتبال بازی کردند و صعود تیم 
ملی بعد از 20 سال به جام جهانی برای 
همه ما لذت بخش بود. االن جوان ها و 

کسانی که آن مسابقه را به یاد ندارند وقتی بازی را 
تماشا می کنند در موردش با بزرگترها حرف می زنند. 
خدا را شکر می کنم که خاطرات خوبی برای مردم 
به جا گذاشتیم و پرچم ایران را باال بردیم اما یک 
درخواست هم از صدا و سیما دارم. از آنها خواهش 
می کنم که هر سال بازیکنان نسل 98 را که در آن 
بازی ها حضور داشتند دور هم جمع کنند و خاطرات 
انجام  را  کار  این  دنیا  زنده شود. همه  برای مردم 
می دهند و واقعا نفراتی مثل بیژن ذوالفقار نسب، پرویز 
کماسی و کسانی که در آن تیم زحمت کشیدند باید در 
اذهان مردم بمانند. به همین خاطر است که می گویم 
صدا و سیما باید این نفرات را دور هم جمع کند، تا 

آنها فراموش نشوند.« 
آبی و قرمز هر دو محترم هستند

عابدزاده که در هشت مسابقه دربی با پیراهن 
استقالل بازی کرده و در 13 دربی هم با پیراهن 
پرسپولیس به میدان رفته و در هیچ کدام از این 
مسابقات بازنده نبوده، در واکنش که طرفدار کدام 
تیم است، بار دیگر پاسخی محافظه کارانه داد و از 

پاسخ به آن امتناع کرد: » وقتی بحث پرچم ایران 
و تیم ملی مطرح می شود، استقالل و پرسپولیس 
زیر مجموعه این پرچم قرار می گیرند. آبی و قرمز 
برای همه محترم هستند و به هر حال مردم این 
تیم ها را دوست دارند ولی همانطور که توضیح دادم 
همه باید به هم کمک کنیم تا یک تیم ملی خوب 
داشته باشیم، چون استقالل و پرسپولیس هستند 

که شاکله تیم ملی را تشکیل می دهند.« 
کسی نمی تواند برای من کری بخواند

واکنش  در  ملی سپس  تیم  دروازه بان سابق 
به این سوال که آیا کسی برای او کری می خواند، 
پاسخی همراه با خنده داشت و گفت:» برای من 

کسی نمی تواند ُکری بخواند.

پرسپولیس  و  استقالل  دروازه بان  از  مردم 
انتظار دارند

می گرفت،  قرار  دروازه  درون  وقتی  عابدزاده 
مهاجمان حریف به زحمت می توانستند، چارچوب 
را ببینند و خیال مدافعان راحت بود. عابدزاده این 
می  نسبت  مداوم  و تالش  تمرین  به  را  موضوع 
دهد و در این مورد می گوید:» این ها بستگی به 
نوع تمرینات دارد؛ زمانی که فوتبال بازی می کردم 
و حتی همین حاال برای خودم تمرینات جداگانه 
داشتم. اگر تیم عصرها تمرین می کرد، من یک 
ساعت و نیم صبح ها تمرین داشتم. زمانی که در 
تام اصفهان بودم این کار را شروع کردم و وقتی 
به استقالل و سپس پرسپولیس رفتم این رویه را 
ادامه دادم. مردم از دروازه بان استقالل و پرسپولیس 
انتظار زیادی دارند و من هم این موضوع را خوب 
فهمیده بودم. تمرینات جداگانه و پرفشاری انجام 
می دادم، تا همیشه در سطح باالیی باشم. خوشحالم 
با همین رویه 15 سال تیم ملی فوتبال ایران را 
هم  پسرم  االن  بودم.  کرده  راحت  دروازه  درون 

همین شرایط را دارد.« 
پسرم از جیبش هزینه می کند، تا موفق شود

به  حرف هایش  ادامه  در  عابدزاده  احمدرضا 
امیر اشاره کرده که در آخرین بازی تیم  پسرش 
ملی برابر بوسنی به عنوان دروازه بان شماره یک وارد 
زمین شد و نمایش بسیار مطمئنی داشت و این روزها 
در لیگ پرتغال یکی از آماده ترین گلرهای مسابقات 
به شمار می رود. دروازه بان سابق پرسپولیس و تیم 
ملی نمایش امیر را حاصل 15 سال کار و تالش 
می داند: »پسرم در پرتغال و در تیم ماریتیمو 4 سال 
است که بازی می کند و او هم همین شیوه را در نظر 
گرفته است. چند وقت پیش وقتی با تیم ملی از اردو 
برگشت راهی دانمارک شد و با یک مربی مخصوص 
سه روز تمرینات ویژه انجام داد. او از 
موفق  خودش  تا  کرد  هزینه  جیبش 
شود. این انتظار برای همه فوتبالیست ها 
و دروازه بانان به خصوص در تیم های پر 

طرفدار وجود دارد.«
15 سال با امیر کار کردم 

پیش  وقت  چند  همین  اتفاقا 
او  که  شد  منتشر  امیر  از  فیلمی  بود 
پنالتی  زننده  به  نفس  به  اعتماد  با 
می گفت به من چیپ بزن. احمدرضا 
عابدزاده که در تمامی شرایط روحیه ای 
مثال زدنی داشت، در واکنش به این 
موضوع به خاطرات حضورش در تیم 
ملی اشاره کرده و افزود:» همینطور است. در سال 
74 در زمین شماره سه ورزشگاه آزادی و زمانی که 
امیر فقط دو سال و سه ماه سن داشت با تیم ملی 
تمرین می کردیم. از همان روز نوع تمرینات من را 
تماشا می کرد و حتی عکس آن تمرین را در آلبوم 
خاطرات مان داریم. 15 سال با امیر کار کردم و او 
در انگلیس تحصیالت خود را ادامه داد تا در زمینه 
فوتبال هم او را به خوبی پیش بردیم و می بینید که 
حاال راهی پرتغال شده و بهترین دروازه بان تیمش 

محسوب می شود.«
او دیگر به توصیه های من و مادرش نیاز ندارد

عابدزاده سپس در رابطه با اینکه آیا با او در 
تماس هست یا خیر، توضیح داد:» بله من بازی های 
او را می بینم و قبل از بازی ها با او تماس می گیرم و 
اگر الزم باشد نکات روحی و روانی را به وی منتقل 
می کنم. هم من و هم مادرش با او حرف می زنیم. 
هر چند خوشبختانه االن به شرایطی رسیده که شاید 
نیاز به توصیه های ما هم نداشته باشد، اما همچنان 

با او در تماس مداوم هستیم.

دیدار ایران و استرالیا هیچ وقت فراموش نمی شود؛ 
عابدزاده: پرسپولیس قهرمان شود، مردم یک روز خوب خواهند داشت
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محمدرضا هاشمی کهندانی

خادم الشریعه نفر دوم مسابقات جاده ابریشم شد
سارا سادات خادم الشریعه 
در  یران  ا شطرنج  بانوی 
شد  موفق  آنالین  مسابقات 

در رده دوم بایستد.
سارا سادات خادم الشریعه 
پس  ایران  شطرنج  بانوی 
گرفت  تصمیم  ها  مدت  از 
آنالین شطرنج  در مسابقات 
شطرنج  بانوی  کند.  شرکت 
مسابقاتی  در  که  ایران  باز 

 ”Belt and Road Women’s Summit“ عنوان  تحت 
شرکت کرده است موفق شد به نایب قهرمانی این مسابقات دست یابد.

در روز اول این رقابت ها بانوی شطرنج باز ایران به مصاف 5 
حریف خود رفت که به 2 پیروزی و 3 تساوی دست یافت. در روز دوم 
این مسابقات خادم الشریعه به مصاف 4 حریف دیگر خود رفت که به 
یک پیروزی، دو تساوی  و یک شکست دست یافت. در مهمترین 
رقابت ها در روز دوم این رقابتها بانوی شطرنج ایران مقابل هویفان 
چینی، نفر اول شطرنج بانوان دنیا قرار گرفت و توانست این شطرنج باز 
قدرتمند را متوقف کند و یک تساوی ارزشمند از این شطرنج باز بگیرد. 
با این نتایج شده خادم الشریعه با 5.5 امتیاز نایب قهرمان شد. 
هویفان چینی هم با 6.5 امتیاز قهرمانی این مسابقات  را جشن گرفت. 
در این رقابت ها 10 شطرنج باز در 9 دور به مصاف یکدیگر رفتند. 
عالوه بر حضور خادم الشریعه، هویفان نفر اول شطرنج بانوان جهان 
و ماریا موزیچوک قهرمان اوکراینی و نفر ششم شطرنج بانوان دنیا، 

در این رقابت ها حضور داشتند.

دبیر: با داوران خطا کار برخورد می شود
رییس فدراسیون کشتی 
در تذکر جدی به رییس کمیته 
با  برخورد  خواستار  داوران، 
داوران خطاکار در لیگ کشتی 

فرنگی شد.
پس از اشتباهات داوری 
در دور برگشت لیگ کشتی 
اعتراض  باعث  که  فرنگی 
ر  نو صبا ن  بیا مر ید  شد
کردستان شد، حواشی زیادی 

پیرامون این موضوع بوجود آمد و حتی تعدادی از نمایندگان مجلس 
نیز خواستار رسیدگی به این اعتراض شدند.

فدراسیون  برای  حاشیه  ایجاد  باعث  داوران  فاحش  اشتباهات 
شده و گالیه علیرضا دبیر از وضعیت داوری را به دنبال داشته است.

دبیر در جلسه با داوران نسبت به نحوه جایگیری آن ها در هنگام 
مبارزه ایراد وارد کرده و گفته نباید با یک سوت اشتباه زحمات کشتی 

گیران، مربیان و حامیان یک تیم به راحتی از بین برود.
به  شنیده می شود رییس فدراسیون کشتی در تذکری جدی 
مصالیی پور مسئول کمیته داوران فدراسیون کشتی، خواستار برخورد 

جدی با داوران خطاکار و تنزل درجه آن ها شده است.
یکی از مسائل مورد انتقاد از داوری کشتی در ایران افزایش شدید 
تعداد داوران بین المللی و نبود نظارت جدی بر عملکرد آن ها بوده است.

سرمربی سایپا: از روند دور دوم مسابقات بی خبریم!
سرمربی تیم والیبال زنان سایپا گفت: فدراسیون باید پیش از 
را  این مسابقات  پایانی  برتر تکلیف مرحله  برگزاری دور دوم لیگ 

مشخص کند و تصمیم نهایی را بگیرد.
تیم والیبال زنان سایپا در دور اول صدرنشین گروه الف شد. فاطمه 
هاشمی اظهار داشت: منتظریم تا فدراسیون تصمیم بگیرد که دور بعدی 
این مسابقات به چه صورت برگزار خواهد شد. در واقع آیا دور پایانی 
را در گروه مقدماتی برپا می کند یا به صورت دوره ای و پلی آف این 

رقابت ها برگزار می شود.
وی افزود: بنظرم فدراسیون باید قبل از آغاز دور دوم تصمیم 
پایانی به چه صورت است. اگر  خود را اعالم کند که دیدارهای 
بعد از دور اول و دوم اعالم کند شاید همه نظرهای متفاوتی برای 
برپایی این مسابقات داشته باشند. هر تیمی براساس شرایطی که 
دارد نظر می دهد و فدراسیون باید زودتر به همه اطالع بدهد و 

بگیرد. تصمیم 
هاشمی اضافه کرد: باید تکلیف شیوه برگزاری دور آخر زودتر 
مشخص شود زیرا تیم ها هزینه زیادی می کنند و حامیان مالی شرایط 
مشکلی دارند. هر چقدر تعداد بازی ها بیشتر باشد مسابقات لیگ بهتری 
خواهیم داشت و در نهایت چهار تیم باال می آیند. بهتر است مانند لیگ 
مردان تیم های اول تا چهارم در تهران به صورت متمرکز بازی کنند 
و مسابقات تیم های پنجم تا ششم در شهرستان دیگری برگزار شود.

وی در پاسخ به این پرسش که از نقطه نظر سرمربی ذوب آهن 
گروه ب سخت تر از گروه الف است، گفت: بنظرم گروه ها مانند هم 
هستند. هر چند پیکان و ذوب آهن سال ها جزو مدعیات قهرمانی 
بودند. گروه الف بهتر است. در تیم خجسته امسال بازیکنان نوجوان 
بازی می کنند و حتی تمام والیبالیست های تیم فارس از جای دیگر 

آمده اند تا فقط در این فصل حضور داشته باشند.
سرمربی سایپا ادامه داد: تیم قزوین نیز از باریج اسانس بازیکن 
جذب کرده و ملی پوشان خوبی چون تهمینه درگزنی، الهام فالح، هاله 
متقیان لیبروی سابق ذوب آهن و مریم حبیبی بازیکن سابق باریج 
اسانس در اختیار دارد. به دنبال سختی و آسانی نباید باشیم و در هر 

حال باید یک تیم به عنوان سرگروه باال بیاید.

یوونتوس بازی باخته را برد

یوونتوس در یک بازی سخت و دشوار موفق شد تورینو را با 
نتیجه 2-1 شکست دهد.

یوونتوس بعد از توقف ناامیدکننده در بازی هفته گذشته خود 
مقابل بنونتو، در چهارچوب رقابت های هفته دهم سری آ میزبان 
تورینو بود که نهایتاً این بازی با نتیجه 2-1 به سود یووه پایان پذیرفت.

اگرچه در لحظات آغازین یوونتوس توپ و میدان را در اختیار 
داشت اما این تورینو بود که توانست دروازه بیانکونری را باز کند. ارسال 
کرنر بازیکنان تورینو بعد از یک کش و قوس توپ را جلوی پای 
نیکوالس انکولو قرارداد و این بازیکن نیز با یک ضربه تمام کننده 

دروازه یوونتوس را باز کرد تا کار 1-0 شود.
وارد دروازه  را هم  توانست در دقیقه 14 گل دوم  تورینو می 
یوونتوس کند اما مهاجم این تیم در مصافی تک به تک مقابل وویچک 

شزنی مغلوب شد تا دروازه بان لهستانی یووه را در بازی نگه دارد.
در ادامه یوونتوس توپ و میدان را در اختیار گرفت و چند موقعیت 
نصفه و نیمه روی دروازه تورینو ایجاد کرد اما در امر گلزنی ناکام بود.

در اواخر نیمه اول تورینو می توانست گل دوم را توسط آندره بلوتی 
به ثمر برساند اما شانس با یوونتوس همراه بود تا دو تیم با همان یک 

گل به سود مهمان راهی رختکن شوند.
یوونتوس نیمه دوم را بهتر آغاز کرد و حمالت این تیم در دقیقه 
59 جواب داد؛ جایی که خوان کوادرادو برای این تیم موفق به گلزنی 
شد اما داور بعد از مراجعه به VAR تشخیص داد که لئوناردو بونوچی 
جلوی دروازه بان را گرفته تا گل مردود اعالم شود.در دقیقه 78 باالخره 
حمالت یوونتوس نتیجه داد و این تیم توانست گل تساوی را به ثمر 
برساند. وستون مک کنی روی ارسال خوب کوادرادو توانست با یک 

ضربه سر قفل دروازه تورینو را بشکند تا نتیجه 1-1 شود.
در حالی که بازی به لحظات پایانی خود نزدیک می شد یوونتوس 
حلقه محاصره را روی حریف تنگ و تنگ تر کرده بود که نهایتاً این 
موضوع در دقیقه 89 نتیجه داد. باز هم ارسال خوان کوادرادو به دهانه 
دروازه با ضربه سر لئوناردو بونوچی همراه بود تا نتیجه 2-1 شود 

و یوونتوس به سه امتیاز مهم و البته سخت دست پیدا کرده باشد.

بایرن 3 - 3 الیپزیش؛
فرار قهرمان از شکست!

دیدار تماشایی بایرن مونیخ و الیپزیش با تساوی 3-3 تمام شد.
بایرن مونیخ در شبی که دو بار عقب افتادگی خود از الیپزیش 
البته یک بار نیز برتری خود را از دست داد، در  را جبران کرده و 
نهایت در جدالی جذاب و تماشایی به تساوی 3-3 برابر الیپزیش 

رده دومی رضایت داد.
الیپزیش بازی را بهتر آغاز کرد و در دقیقه چهارم می توانست 
به گل اول دست یابد، اما ضربه محکم سابیتزر از پشت محوطه بایرن 

مونیخ به دیرک دروازه مانوئل نویر برخورد کرد.
اما در دقیقه 18 الیپزیش به گل اول دست یافت. روی پاس 
عمقی امیل فورسبرگ، کریستوفر انکونکو در موقعیتی تک به تک 

مانوئل نویر را دریبل کرده و به راحتی دروازه بایرن را باز کرد.
دقایقی بعد بنجامین پاوارد با ضربه ای از راه دور فرصت خوبی 
برای به ثمر رساندن گل تساوی داشت، اما گوالسچی با عکس العملی 

تماشایی دروازه الیپزیش را نجات داد.
اما در دقیقه 30 بایرن مونیخ به گل تساوی دست یافت. جمال 
موسیاال بعد از یک و دو با کینگزلی کومان صاحب فرصت گلزنی 

شده و با ضربه ای دقیق دروازه الیپزیش را باز کرد.
بایرن مونیخ خیلی زود و در دقیقه 34 به گل دوم هم دست یافت. 
این بار روی پاس عمقی کومان بود که توماس مولر در موقعیتی تک 

به تک توانست از درون محوطه گل دوم را به ثمر برساند.
گل  به  بعد  دقایقی  و  برآمد  جبران  صدد  در  الیپزیش  اما 
تساوی دست یافت. روی پاس عمقی هایدارا، جاستین کالیورت 
ای  ضربه  با  و  شده  موقعیت  صاحب  محوطه  راست  سمت  در 
محکم دروازه نویر را باز کرد تا نیمه نخست با تساوی 2-2 بین 

دو تیم به اتمام برسد.
اما الیپزیش نیمه دوم را نیز هجومی آغاز کرد و در دقیقه 49 
به گل سوم دست یافت. روی ارسال دقیق آنجلینو از سمت چپ 
بود که امیل فورسبرگ بدون مدافع یارگیر و به راحتی با ضربه سر 

دروزه بایرن را باز کرد.

حضور پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا، 
چالش برگزاری رقابت های لیگ برتر طبق زمان 
بندی از پیش تعیین شده را برای سازمان لیگ به 
وجود آورده و در نهایت نیز تصمیمات اتخاذ شده 
با انتقاداتی همراه شده است.فینال لیگ قهرمانان 
آسیا 29 آذرماه سال جاری در قطر برگزار می  شود 
و پرسپولیس باید چهار روز زودتر از فینال یعنی 25 

آذر در دوحه حاضر شود و بعد از انجام تست های 
مربوط به کرونا، مجوز حضور در فینال را به دست 
بیاورد. در این بین اما برگزاری دیدارهای این تیم در 
چارچوب رقابت های لیگ برتر برای سازمان لیگ 
چالش برانگیز شده و تصمیمات اتخاذ شده با توجه 
به اینکه زمان بندی برگزاری مسابقات را دستخوش 

تغییر کرده با انتقادات مختلفی همراه شده است.

به توجه به سخت گیری این کشور عربی در 
رعایت پروتکل های بهداشتی، پرسپولیس در زمان 
اعزام به قطر نباید هیچ بازیکن مبتال به کرونا داشته 
باشد و در صورت وجود یک نمونه مثبت، کل کاروان 
این تیم باید به مدت دو هفته در قرنطینه کامل به سر 
ببرند. این قانون از زمان برگزاری مسابقات در قطر 
رعایت می شود و تیم های شرقی و غربی مشمول 
آن شده اند؛ سرخپوشان در شهریور و زمان برگزاری 
مسابقات دور گروهی هم چهار روز زودتر عازم قطر 
شده بودند و اخیرا هم تیم های شرق آسیا چهار روز 
زودتر خودشان را به قطر رساندند تا برای اولین 

بازی های خود مشکلی نداشته باشند.
ماجراهای نساجی...

مسئوالن باشگاه پرسپولیس در آستانه دیدار 
مقابل نساجی مازندران با سازمان لیگ و باشگاه 
نساجی برای تغییر محل بازی این دو تیم از قائم شهر 
به تهران نامه  نگاری کردند تا دیدار رفت این دو تیم 
در ورزشگاه آزادی و بازی برگشت در قائم شهر برگزار 
شود. درخواستی که از سوی باشگاه نساجی برای تغییر 
میزبان و مهمان در بازی رفت و برگشت رد و اعالم 
شد با اجرای پروتکل های بهداشتی پذیرای پرسپولیس 
در قائم شهر خواهد بود.باشگاه پرسپولیس از سازمان 
لیگ درخواست کرده بود تا به دلیل شیوع ویروس 
کرونا و اجتناب از سفر به این شهر و نیز زمین چمن 
مصنوعی ورزشگاه شهید وطنی، دیدار این تیم برابر 
نساجی مازندران در تهران برگزار شود که مورد پذیرش 
باشگاه نساجی قرار نگرفت و در نهایت سازمان لیگ به 
منظور همراهی با پرسپولیس، رای به لغو این دیدار داد.

ضد و نقیض مسئوالن باشگاه نساجی
در ابتدای امر مدیررسانه ای تیم فوتبال نساجی 
در یکی از شبکه اجتماعی نسبت به فشار سازمان 
لیگ در خصوص تغییر میزبان یا لغو دیدار تیم های 
فوتبال نساجی و پرسپولیس معترض بود. مسئله ای 
که از سوی سرپرست باشگاه نساجی رد و اعالم شد 
که برخالف خبرها هیچ فشاری روی این باشگاه 
برای تغییر میزبان و میهمان در بازی با پرسپولیس 
و یا لغو این بازی نبود و برای نماینده ایران در آسیا 

آرزوی موفقیت داریم.

انتقاد باشگاه ها به یک تصمیم منطقی؛

نگاه ملی به پرسپولیس با رعایت حقوق سایر تیم ها
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جالل آل احمد در کنار پدرش آیت اهلل سیداحمد حسینی طالقانی، شیخ آقابزرگ 
تهرانی و جمعی از اقوام، هنگام بدرقه آن ها در سفر به عتبات عالیات اختصاصی دنیای جوانان

حوا که لب گشود
عسل اختراع شد

  
حامد عسکری

وقتی بهشت عـزوجل اختراع شد
حوا که لب گشود عسل اختراع شد  

در چشم های خسته مردی نگاه کرد
لبخند زد و قند بدل اختـراع شد

آهی کشید، آه دلش رفت و رفت و رفت
تا هاله ای به دور زحل اختراع شد

حوا بلوچ بود، ولی در خلیج  فارس
رقصید و درحجاز هبل اختراع شد

آدم نشسته بود، ولی واژه ای نداشت
نزدیک ظهر بود غزل اختراع شد

دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی به حاشیه  های کتاب 
کرونا  موضوع  با  نشده ای  منتشر 

پاسخ داد.
متن پاسخ دفتر توسعه کتاب و 

کتابخوانی به این شرح است:
مطالبی  گسترده  انتشار  پیرو 
درباره انتشار کتاب منتشر نشده ای 
با موضوع کرونا که حاوی توصیه ای 
دفتر  بود،  شرع  موازین  خالف  بر 
ضمن  کتابخوانی  و  کتاب  توسعه 

و  شرعی  ضوابط  اجرای  به  دفتر  این  التزام  بر  تاکید 
زیر  موارد  می داند  الزم  ارسالی  آثار  ارزیابی  در  قانونی 

را به اطالع برساند:
1- بر اساس اعالم ناشر کتاب مذکور در مرحله ویرایش 
و اصالح بوده و هنوز به مرحله چاپ و توزیع نرسیده است. 

اینکه فایل مربوطه از چه طریقی بدون اجازه ناشر در اختیار 
برخی سایت های اینترنتی قرار گرفته 
موضوعی است که این دفتر با جدیت 
پیگیری کرده و اقدامات قانونی را در 
خصوص انتشار غیر مجاز این کتاب 

انجام خواهد داد.
و  کتاب  توسعه  دفتر   -  2
درج  از  اطالع  از  پس  کتابخوانی 
برخی مطالب مغایر با موازین شرعی 
در کتاب مذکور، ضمن توقف فرآیند 
توزیع  از  برای جلوگیری  انجام مقدمات  اعالم وصول و 
احتمالی کتاب، بالفاصله در تماس با سایت های مجاز ارائه 
کتاب های الکترونیکی، نسبت به عدم انتشار فایل مربوطه 
اقدام مقتضی را به عمل آورد که متعاقب این دستور محتوای 

مورد اشاره از سایت های مذکور برداشته شده است.

کتابی مرتبط با سبک زندگی کرونایی چاپ و  توزیع نشده است

علیرضا طبایی با اسفبار خواندن 
موسیقی،  و  ترانه  و  شعر  اوضاع 
می گوید همه به صورت ابتذال آمیزی 
به دنبال شهرت هستند؛ همه شاعر و خواننده 

شده اند و روزگار خوبی برای هنر نیست. 
وی گفت: من هم مانند خیلی از مردم 
ناگزیر خانه نشین شده ام  این  روزها  دیگر در 
و این خلوت گزینی و خانه نشینی فرصتی است 
تا به تدوین، جرح و تعدیل و مرور کارهایم 
در  چه  یادداشت هایم،  بر  بپردازم. همچنین  
زمینه شعر و چه تحقیق، بازنگری داشته باشم 

و آن ها را دوباره نویسی کنم.
کتابش  چند  بودن  آماده  به  اشاره  با  او 
برای چاپ افزود: یک کار تحقیقی با عنوان 
نمایشنامه های  تحوالت  سیر  و  »تاریخچه 
منظوم در ایران« دارم. این کتاب دربرگیرنده 
تحقیق جامعی است از پیشینه نمایشنامه های 
منظوم از گذشته تا روزگار معاصر بخصوص 
با  کتاب  این  امروز.  تا  مشروطه  انقالب  از 
فهرستی از نمایشنامه های منظوم همراه است 
و به میراثی که به ما ارث رسیده مانند تعزیه و 
نقالی و... می پردازد. کتاب دیگری که برای چاپ 
آماده می شود مجموعه ای از شعرهای نیمایی ام  
است با عنوان »گزارش به آینده« که به نوعی 
ادامه شعرهای نیمایی مجموعه »شاید گناه از 
عینک من باشد«  من است. دیگر کتاب آماده 
چاپم مجموعه ای از غزل هایم است؛ غزل هایی 
که جایی منتشر نشده  و تازه هستند. این غزل ها 
را در سال های اخیر سروده ام و در قالب نو و 
امروزی است. این غزل ها نیز در ادامه غزل های 
کتاب »شاید گناه از عینک من باشد« و »تندر اما 
ناگهانی تر« است. در حقیقت همان است که من 
در سال هایی که در مجله »جوانان« مسئولیت 
تدوین و تنظیم آن صفحات را داشتم به آن 
پرداخته بودم. این ها در ادامه همان کارهاست. 
کتاب دیگرم گزیده ای از غزل هایم از گذشته تا 
امروز است. به احتمال زیاد »نمایشنامه منظوم«، 
را  غزل«  »مجموعه  و  آینده«  به  »گزارش 

انتشارات آرادمان منتشر خواهد کرد.
نیز  کتابم  آخرین  می افزاید:  طبایی 
مجموعه ای از ترانه هایم است که خوشبختانه 
با اقبال خوبی روبه رو شده بود و برخی از آن ها با 
گذشت 50 سال هنوز هم زنده و مطرح هستند. 
این مجموعه با عنوان »عشق تو نمی میرد« 
به  ترانه ای  از  عنوانش  و  شد  خواهد  منتشر 

همین نام گرفته شده است.
این شاعر در پاسخ به این  پرسش که اگر 
به گذشته بازگردد آیا باز هم همین راه را طی 
خواهد کرد، می گوید: با این سئوالی که مطرح 
انسان  بر نقطه ای گذاشتید که  کردید دست 
باید مرور جدی ای بر زندگی اش داشته باشد. 
اگر به گذشته برگردم  که امری محال  من 
است اما تصورش امکان پذیر، مطمئنا باز هم 
سرودن را چه در زمینه غزل، چه شعر نیمایی و  
چه ترانه ادامه خواهم داد. این ودیعه ای است 
که با زندگی من آمیخته شده و انتخابی است 
که از آغاز نوجوانی، تا امروز مانند افسونی همراه 
من بوده و تا امروز مرا رها نکرده است، و باز 

هم رها نمی کند.
چیزی  می کند:  خاطرنشان  ادامه  در  او 
که باید به آن اشاره کنم و متأسفانه تلخ هم 
هست، این است که روزگاری که در آن هستیم 
کارهای خوب  و عرضه  از جهت خلق شعر 
وضعیتی اندوه بار دارد؛ در حقیقت ذائقه جامعه 
و مردم عوض شده است. در چند دهه گذشته 
متأسفانه شرایطی بر فرهنگ ما رفته که منجر 
به عوض شدن ذائقه مردم شده است. اگر دقت 
کنید می بینید هیچ کس شعر را جدی نمی گیرد. 
شعر  زینت المجالسی شده برای عده ای خاص 
که در سالنی جمع شوند زیر عنوان شعرخوانی 
و هرکدام شیفته آن باشند که بیایند و  شعر خود 
را بخوانند؛ در این مجالس کسی گوش نمی دهد 

و همه می خواهند فقط عرضه کننده باشند.
طبایی با تأکید بر این که شعر به سرگرمی 

تبدیل شده است، ادامه می دهد: حتی در این 
مرحله هم کسی شعر را جدی نمی گیرد. جامعه 
انگیزه ای ندارد تا شاعر بزرگ و شعر خوب خلق 
کند. االن کسی بخواهد شعر خوب بخواند باید 
به سراغ شاعرانی برود که در گذشته بوده اند؛ 
مثال اخوان، نادرپور، فرخزاد و سپهری. متأسفانه 
شرایطی حاکم شده که زیست بومی برای رشد 
شاعران بزرگ و جدی وجود ندارد. ضرب المثلی 
به یادم آمد که می گوید »در رودخانه و حوض 
نمی شود ماهی بزرگ صید کرد«؛ نهنگ در 
رودخانه پرورش پیدا نمی کند بلکه در اقیانوس 
رشد می کند، در رودخانه ماهی های کوچک 
هستند. البته اگر رودخانه به مرداب تبدیل نشود 
و کرم پروری نکند. این مسئله تنها گریبان شعر 

را نگرفته است.
او سپس بیان می کند: اگر به ترانه ها توجه 
به آهنگ هایی  اگر  کنید، واقعا اسفبار است، 
که مطرح می شود، دقت کنید فاجعه بار است. 
چیزی به نام آهنگ خوب در روزگار ما ساخته 
نمی شود. ببینید چه کسانی خواننده شده اند، نه 
صدایی دارند و نه آگاهی و نه درک و تسلطی 
بر قوانینی که باید باشد. هیچ کدام شرایطی 
این  باشند، ندارند.  داشته  شاید  و  باید  را که 
این  در  کسانی که  بی مسئولیتی  از  موضوع 
نظر  به  دارد.  حکایت  دارند،  فعالیت  زمینه 
و  خلق  برای  انگیزه ای  هیچ کس  می رسد 
عرضه کارهای بزرگ، فاخر و ارزشمند ندارد، 
همه کارها را از سر ساده انگاری و تفریح، آن  
انجام می دهند و  ابتدایی ترین حالت  هم در 

می خواهند زودتر به پول برسند. از این دیدگاه 
روزگار خوبی برای هنر نیست و این تأسف را 
دارم که چرا شاهد چنین جریان و افولی هستم، 

واقعا برایم تلخ است. 
خالق ترانه »عشق تو نمی میرد« و »تنها 
با گل ها« در ادامه می گوید: زمانی که ترانه ها 
را می شنوم،  ترانه هایی که مطرح شده اند یا 
آهنگ هایی که می شنوم و کارهایی که امروز 
شعرهایی  می شوند،  عرضه  شعر  عنوان  به 
زیر  و  هستند  سپید  شعر  اصطالح  به  که 
می شوم.  متاسف  واقعا  می شوند،  نوشته  هم 
و  شده اند  آهنگساز  و  خواننده  شاعر،  همه 
خودشان هم می توانند در تلگرام و واتس اپ 
و اینستاگرام کارشان را عرضه کنند، در حالی 
که در گذشته باید از هفت خان می گذشتند. 
هیچ کس هم نیست به آن ها بگوید این کارها 
نشانه بی سوادی و واخوردگی است، این کارها 
نشانه مرگ و زوال آدم هاست، کسی نیست 
به آن ها بگوید و آن ها هم فکر می کنند واقعا 
خواننده، شاعر  و نویسنده هستند. هیچ حد و 
مرزی وجود ندارد. متأسفانه شاملو با طرح شعر 
بی وزن بهانه ای دست حضرات داده است. االن 
مکتب های خنده آور و حتی می توانم بگویم 
به وجود  زیر عنوان های مختلفی   گریه آوری 
آمده است؛ اگر شما هم این گفت وگو را زیر 
هم بنویسید، می گویند شعر است، یعنی هیچ 

مرزی وجود ندارد.
طبایی خاطرنشان می کند: زمانی که هنر 
در دسترس همه قرار گرفت، ارزش خود را از 
دست می دهد؛ اگر خاک بی ارزش است به خاطر 
این است که همه جا هست اما الماس چون کم 
است ارزش دارد. هنر به شیئی همگانی تبدیل 
شده که در دسترس همه است بنابراین ارزش 
خود را از دست داده و همه به شکلی خواننده 
و شاعر و نویسنده و موسیقیدان هستند. در 
روزگار ما همه به صورت ابتذال آمیزی به دنبال 
شهرت هستند و فقط می خواهند مطرح شوند 
و این تلخ ترین حقیقت روزگار ماست. هیچ کس 
حاضر نیست دود چراغ بخورد و سر به زانوی 
تعبد بگذارد و بیندیشید و فرابگیرد و یاد بگیرد 
را  نقد کنند؛ همه می خواهند خود  را  آثارش 
مطرح کنند و یک شبه معروف شوند که این 

موضوع تأسف بار است. 
گفته  پیش  سال  چند  این که  درباره  او 
کار  نه  زده،  شاعری اش ضربه  به  ترانه  بود 

و  ترانه سرایی  می دهد:  توضیح  مطبوعاتی، 
سرودن شعر تضادی با هم ندارند اما اگر کسی 
بخواهد در زمینه شاعری بدرخشد و آثار ارزشمند 
ترانه های  حال  همان  در  و  بیاورد  وجود  به 
باارزشی خلق کند، این دو مقداری در تضاد 
خواهند بود؛ زمانی که فرد کار را بر دو شاخه 
تقسیم می کند، معموال انرژی اش به هدر خواهد 
رفت و یکی از شاخه ها به اوج نخواهد رسید. 
من به این دلیل این حرف را زدم. در سال هایی 
تازه ای را  که ترانه سرایی می کردم، مضامین 
که می توانست محتوای شعر خوب قرار بگیرد، 
ناگزیر بودم در ترانه کار کنم، یعنی مضامینی 
که به ذهن و قلب و وجود آدمی عرضه می شود 
و باید در یک شعر خوب شکل بگیرد متاسفانه 
در آن صورت در کار ترانه صرف می شود. به 
همین دلیل کسی که می خواهد شاعر بزرگی 
شود، بیشترین انرژی اش در کار ترانه به هدر 
دو  هر  در  که  از کسانی  خیلی  رفت.  خواهد 
زمینه فعالیت داشته اند، مجبور شدند یکی را 
انتخاب کنند. یادم می آید اردالن سرفراز که 
یکی از ترانه سراهای خوب روزگار ماست، از 
شهر داراب شعرهایش را برای من می فرستاد، 
هنوز نوجوان بود و من اگر تصحیحی الزم بود، 
انجام می دادم و شعرش را در مجله »جوانان« 
چاپ می کردم. بعدها به تهران آمد و در زمینه 
ترانه شروع به فعالیت کرد و خوب درخشید، اما 
در این سال ها کمتر نشانی از شعرهای خوب 
در کارهای او می بینید، درحالی در زمینه ترانه 
زیباترین ترانه ها به او تعلق دارد، یا جنتی عطایی 
هم همین طور است. در سال هایی که من در 
زمینه ترانه فعالیت داشتم، حس کردم شعرم سیر 
نزولی پیدا کرده و بیشتر به ترانه توجه داشته ام، 

در نتیجه ترانه را رها کردم.
با  روزنامه نگاری  می گوید:  ادامه  در  او 
آموزه های خاص سروکار دارد، انسان حادثه ای 
را در جایی می بیند یا برای موضوعی که اتفاق 
افتاده متنی می نویسد و  چاپ می کند اما شعر 
و ترانه بیشتر به آنات که گونه ای از الهام هستند 
برمی گردد و با کار روزنامه نگاری که با مسائل 
جاری سروکار دارد فرق می کند. اگر انسان هم 
به شعر و هم به ترانه بپردازد، در هر دو زمینه 
موفق نخواهد شد و به اوج نخواهد رسید، باید 
یکی را فدای دیگری کند. البته آدمی چند کار 
را می تواند انجام بدهد اما اگر انسان در یک خط 

حرکت کند موفق تر خواهد بود.

روزگار ما از جهت خلق شعر وضعیتی اندوه بار دارد

پا به پای پرواز

تازه ترین اثر مهری شاه حسینی، با عنوان »پا به پای پرواز« 
توسط انتشارات شهبازی منتشر شد.

این کتاب حاوی گفتگوهایی با  چند تن از پیش کسوتان 
صنعت هواپیمایی ایران است که اطالعات خوبی در این باره در 

اختیار خوانندگان می گذارد. 
بر  عالوه  که   پژوهشگر،  و  شاعر  شاه حسینی  مهری 
مجموعه اشغارش، در حوزه مصاحبه و گفتگو کتاب  طبیعت 
و   دارد  کارنامه اش  در  را   شاعران(  با  گفتگو  )در  شعر  و 
همچنین کتاب زنان شاعر پارسی گوی را با عنوان  »هفت 
شهر عشق«  از وی دیده ایم، در این کتاب گفتگویی با یک 
کادر کامل پرواز، خلبانان عباسعلی عبدالهی، حسن علی پناه 
مهندس  بخشی،  مریم  خلبان  کمک  شادمانی،  مصطفی  و 
پرواز بهروز همایون و سر مهماندار پری انصاری انجام داده 
و در خالل این گفتگوهای شیرین و خواندنی با پیشکسوتان 
صنعت هواپیمایی خواننده را  عالوه بر آشنایی با تاریخچه 
پرواز در ایران معاصر، با بسیاری از اصطالحات حمل و نقل 

هوایی نیز آشنا  ساخته است. 
این کتاب در 198 صفحه توسط انتشارات شهبازی در تهران 
به بازار کتاب عرضه شده است  و عالقمندان  برای تهیه آن 
می توانند به پخش کتاب پویا در خیابان انقالب، منیری جاوید ، 
نبش کوچه نوروزی پالک 51 واحد 1 تلفن66960773 مراجعه  
کرده، یا آن را از طرق سایت های فیدبو و طاقچه به صورت 

اینترنتی تهیه کنند
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فرناز میرزالو

چهل ودومین نشست از »مجموعه درس گفتارهایی درباره  
شمس تبریزی« با موضوع »مقدمه ای بر انسان شناسی شمس 

تبریزی« به صورت مجازی برگزار شد.
محمدجواد اعتمادی در این نشست عنوان کرد: موالنا 
شمس را نادره مرد شگرف و عظیمی خطاب می کند که سخنانش 
و عجایب احوال پیچیدگی های جهان درون او و شخصیت غریب 
و چارچوب گریز و فهم گریز او چندان رازآلود و اسرارآمیز بوده 
که همچنان پس از گذشت قرن ها شمس را از اولیای خداوند 
می شناسیم و نمی توانیم به تمامی آن چنان که هست پرده از 
روی سیمای او برگیریم. شمس شخصیتی نهان است و خود 
خواسته که نهان از دیده ها باشد. جهان او چندان عظیم بوده 
که دو جهان بر َشَرف جهان او حسد می برد. هر چقدر که موالنا 
مشهور شمس اما مستور است. چنین خواسته بوده که نهان از 

دیده ها باشد و در پرده های راز و ابهام پنهان است.
او سپس گفت: شمس تبریزی سال ها در پرده های راز 
پنهان بوده و همچنان راز وجود شمس در شگفتی ها نهان 
است اما چاپ کتاب مقاالت شمس و تصحیح و انتشار این 
در  آن چه  از  فراتر  که  کرد  ایجاد  ما  برای  را  امکانی  کتاب 
تذکره ها و در کتاب های مناقب درباره شمس آمده و فراتر از 
آن چه موالنا درباره شمس گفته از طریق سخنان خود شمس 
تبریزی بتوانیم راهی به جهان اندیشه ها و معارف او بیابیم. ما 
باید از طریق سخنان شمس بکوشیم دریچه ای به این مساله 

بگشاییم که این انسان چگونه می اندیشیده و مجموعه نگرش 
و باور و تعالیم و اندیشه آرای او چه بوده است؟ درباره سخنان 
شمس کاوش های گوناگونی می توان انجام داد و مطالب متنوعی 

را می توان در مقاالت شمس جست وجو کرد.
* شمس انسان را چگونه موجودی می دید ؟

محمدجواد اعتمادی با بیان این که انسان در نگاه شمس 
جایگاه ویژه و اهمیت منحصر به فردی دارد و ما باید بکوشیم 
ابعادی از آن چه شمس تبریزی درباره انسان گفته کشف کنیم 
گفت: شمس تبریزی می گوید: »زهی آدمی که هفت اقلیم و 
همه وجود ارزد«؛ در نگاه شمس این انسان بیش از هفت اقلیم 
است و آدمی در نگاه شمس موجودی به فراخنایی هفت اقلیم 
و وسعت همه وجود است. شمس بر این باور است که آدمی 
خالصه ای از همه عالم است. و در جای دیگری می گوید: 
»این خانه عالم نمودار تن آدمی است و تن آدمی نمودار عالم 
دیگر«؛ انسان به تنهایی خود عالمی است. انسان در نگاه شمس 
عالم اکبر و این جهان عالم اصغر است. از نگاه شمس همه 
شگفتی ها و معجزات در درون انسان است و انسان را عالم 
بیکران توصیف می کند. ساحت معرفت در عالم درون انسان از 
دریچه کلمات شمس به دو بخش تقسیم می شود: یک بخش 
معرفت و شناخت است و بخش دوم موانع معرفت و شناخت. 
شمس به انسانی که جویای معرفت است و در پی شناخت 
خویشتن است اشاره می کند و نشان می دهد چه مسائلی باعث 

موانع شناخت انسان می شود. 
* تقلید در نگاه شمس

او اولین و مهم ترین مانع معرفت در نگاه شمس تبریزی را 
تقلید دانست و بیان کرد: شمس بارها می گوید آدمیان به دلیل 
تقلید است که توان معرفت به حقیقت، توان شناخت چیستی 
حقیقت و عالم وجود را از کف می دهند و دستخوش آفات بسیار 
می شوند. شمس می گوید: »هر فسادی که در عالم افتاد از این 
بود که یکی، یکی را معتقد شد به تقلید، یا منکر شد به تقلید« 
این که آدمیان مقلدوار عمل می کنند و دچار تقلید هستند در نگاه 
شمس منشا بسیاری از فسادهایی است که در این عالم رخ 
داده است. تقلید منجر به این می شود که افراد کورکورانه به آن 

بپردازند. آفت تقلید چگونه مانع معرفت راستین می شود؟ موالنا 
نیز در این زمینه سخنان بسیاری از تقلید دارد.

گفت:  از شمس  بیت  چند  خوانش  با  اعتمادی سپس 
»مردی آن است که آن هست کننده را ببیند و هست کردن 
او را ببیند، چشم باز کند بی تقلید و بی حجاب خالق را ببیند.« 
به روایت شمس آن چه مانع می شود که آدمی حقیقت را ببیند، 
حجاب تقلید و مقلد است و آن چه محقق تر است مقلدتر است.

او سپس به بخش دیگری از سخنان شمس تبریزی درباره 
تقلید انسان اشاره و سپس اظهار کرد: وقتی به قول شمس آدمی 
از هوا پر است و دچار هوا هست ادراک در او مختل می شود. 
شمس بر این باور است که آدمی باید از زندان هوا بیرون بیاید.

* شمس برای موالنا پیغمبر عشق بود
اعتمادی افزود: یکی دیگر از سویه ها و ساحات درونی 
انسان قلمرو عواطف و احساسات اوست. شمس درباره عشق 

سخنان بسیاری دارد.
او با بیان این که شمس خود برای موالنا پیغمبر عشق بود و 
آن عالم زاهد و عابد به اعجاز حضور شمس به عارف عاشق بدل 
شد گفت: شمس بود که دست موالنا را گرفت و به اقلیم شگرف 
عشق رهنمون شد. در سخنان شمس تبریزی هم اشارات و 
عباراتی درباره عشق و جایگاه ویژه عشق در ساحت عواطف 
آدمی آمده و جمالت و عبارات قابل توجهی ذکر شده است. 

محمدجواد اعتمادی با اشاره بر این تاکید شمس که آدمی با 

پوشش های عقالنی و با علم ُجستن از کتب به َجستن و رهیدن 
نمی رسند آن چیزی که می توانی بجهی و تنگناها و حوادث عالم 
را بگذرانی نیاز است گفت: عشق است که به روایت شمس قدیم 
است و حادث نیست. عشق همچون خداوند قدیم است. فقط 
عشق است که دریچه ای می گشاید به سوی تجربه حقیقت. از 
قدیم چیزی به تو پیوندد و آن عشق است، نام عشق آمد و در او 
پیچید. کلمه نیاز از سخنان محوری در مقاالت شمس است. بارها 
تاکید می کند نیاز ببر در این آستانه با نیاز بیا. آن چه منجر به گشایش 

توست نیاز است. نیاز مقدمه ای است برای واقع شدن عشق.
او ضمن بیان بخش های مقاالت شمس افزود: کالم مهم 
دیگری در مقاالت شمس درباره عشق وجود دارد که به روایت 
شمس عشق به انسان دلیری و شهامت می بخشد. »اعتقاد و 
عشق دلی کند و همه ترس ها ببرد« آن چیزی که در ساحت 
عواطف آدمی منبع دلیری و شهامت انسان می شود عشق است 
به ویژه که با باوری صادق همراه می شود. آن چه آدمی را توان 
غلبه بر شیطان می دهد عشق است. »این شیطان را هیچ نسوزد 
اال آتش عشق مرد خدا«. شمس کالمی هم درباره پدرش دارد: 
»نیک مرد بود و کرمی داشت، دو سخن گفتی، آبش از محاسن 
فروآمدی اال عاشق نبود، مرد نیکو دیگر است و عاشق دیگر« 
در روایت شمس پدرش ممکن است آدم خوبی باشد اما عاشق 
نباشد. آن چه در نگاه شمس در ساحت عواطف آدمی جایگاه 

جانشین ناپذیر دارد عشق است.

شمس می خواست نهان از دیده ها باشد
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محمد حسین زاده

نشست رسانه ای سی ونهمین جشنواره فیلم 
فجر، روز گذشته با حضور سیدمحمدمهدی 
طباطبایی نژاد )دبیر جشنواره( و مسعود نجفی 
سینمایی(  سازمان  عمومی  روابط  )مدیرکل 
به  بتوان  شاید  که  جشنواره اي  شد.  برگزار 
و  نشست ها  این  تمام  علیرغم  گفت  جرات 
خبرها بازهم نمي توان پیش بیني کرد که چه 

اتفاقي برایش رخ خواهد داد!
در ابتدای این نشست که به صورت مجازی 
طباطبایی نژاد  سیدمحمدمهدی  شد،  برگزار 
یاد  گرامیداشت  ضمن  جشنواره(  )دبیر 
هنرمندان درگذشته سینمای ایران به واسطه 
ابتال به کرونا و دیگر پیشکسوتان درگذشته، 
صحبت های خود را آغاز کرد و گفت: به واسطه 
در  سینمایی  رویدادهای  کرونا  همه گیری 
بود.  بسیاری همراه  با چالش های  دنیا  همه 
ستاد جشنواره فجر هم مثل همه جای دنیا 
با این محدودیت ها مواجه بود و رایزنی های 
بسیاری درباره گزینه های پیش رو با فعاالن 
حوزه سالمت و هنرمندان فعال سینما مطرح 
شد. استحضار دارید زمانی که بیماری کرونا 
اعتبار  به  جشنواره ها  شد،  شروع  دنیا  در 
تصمیمات شان رویکردهای متفاوتی داشتند. 
برخی شکل آنالین را انتخاب کردند که در 
کشور ما هم جشنواره کودک و یا فیلم کوتاه 
به صورت  بخشی  حقیقت  سینما  و  تهران 
آنالین برگزار کردند. انتخاب بهترین گزینه 
طرفی  از  بود.  دشواری  انتخاب  فجر  برای 
اولویت ما حفظ سالمت و عافیت همکاران 
نقطه  فجر  جشنواره  سویی  از  و  بود  سینما 
خانه  در  می گوییم  مردم  به  ما  است.  امید 
هنرمندان  را  آنها  مصرفی  محصول  بمانید. 
باید تولید کنند. خیلی از فیلم های در دست 
تولید، به دلیل کرونا به تعویق افتادند و برخی 
متوقف شدند و با چالش های مالی روبرو شد. 
تا  داد  به دست هم  این شرایط همه دست 
تصمیم نهایی گرفته شود. ساده ترین تصمیم 
برای ما تعطیلی جشنواره بود اما نمی دانستیم 
آیا این تصمیم، بهترین تصمیم هم هست یا 
نه؟ گفتگوهای متعدد شد و در نهایت به این 
جمع بندی رسیدیم. ما در مرحله اول جشنواره 
را به دلیل رعایت سالمت همکاران، فقط برای 
داوران بخش های مختلف برگزار خواهیم کرد. 
یعنی اگر امروز تصمیم به برگزاری اختتامیه 
بگیریم جشنواره هیچ اکرانی نخواهد داشت 
و  می کنند  داوری  فیلم های  داوران  فقط  و 
روزهای  در  اگر  شد.  خواهد  اهدا  سیمرغ ها 
پیش رو وضعیت سالمت رو به بهبودی برود، 
آثار کاندیدای  این است که  اولین گزینه ما 
برگزیده  فیلم های  عنوان  به  داوران  هیات 
برای مخاطب اهالی سینما و اصحاب رسانه 
و در مراحل بعد در صورت بهبود شرایط در 
پروتکل ها  رعایت  با  و  مردمی  سینماهای 

اکران شود.
دبیر این دوره جشنواره فیلم فجر که به 
جشنواره  عجیب ترین  گفت  مي توان  جرات 
بود،  خواهد  آن  برگزاري  دوره هاي  تمام  در 
به  خود  صحبت هاي  از  دیگري  بخش  در 
جشنواره هاي جهاني اشاره کرد و گفت: خیلی 
از جشنواره های جهانی هم که امروز فراخوان 
به  موکول  را  برگزاری  دقیق  شکل  داده اند 
چاره ای  برلین.  مثل جشنواره  کرده اند  آینده 
هم جز این نیست و ما هم مثل باقی رویدادها 
عمل کردیم. جشنواره در موعد مقرر برگزار 

می شود و در روز 22 بهمن همه برگزیده ها 
اعالم می شوند. اگر تا 12 بهمن شرایط برای 
اکران اهالی سینما و اصحاب رسانه فراهم شد، 
در شکل کامال رعایت شده فیلم های برگزیده 
و منتخب اکران خواهد شد. اگر شرایط بهتر 
شد، عموم مردم هم با رعایت های بهداشتی 

می توانند فیلم ها را ببینند.
سید محمدمهدی طباطبایی نژاد دبیر سی و 
نهمین جشنواره فیلم فجر در ادامه این نشست 
با اشاره به ویژگی های این دوره جشنواره بر 
اساس فراخوان جشنواره به حضور فیلم های 
اول فیلمسازان در بخش سودای سیمرغ اشاره 
کرد و گفت: بر اساس فراخوان هیات داوران 
تمام آثار واجد شرایط حضور در جشنواره، اعم 
از فیلم های حرفه ای و فیلم اول کارگردانان 
را در همه بخش ها مورد داوری قرار می دهد. 
در این دوره هیات داوران این بخش از میان 
دقیقه(   70 )باالی  بلند  مستند  فیلم های 
حاضر در چهاردهمین جشنواره فیلم مستند 
سینماحقیقت، یک فیلم را به عنوان اثر برگزیده 
معرفی خواهند کرد و همچنین هیات داوران 
بخش فیلم های کوتاه از میان فیلم های کوتاه 
حائز شرایط )3 تا 15 دقیقه( حاضر در سی و 
هفتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران، یک فیلم 
را به عنوان اثر برگزیده معرفی خواهند کرد.

دبیر جشنواره سی ونهم فیلم فجر در ادامه 
گفت.  پاسخ  رسانه  اصحاب  پرسش های  به 
طباطبایی نژاد در این بخش درباره اصرار به 
برگزاری جشنواره در شرایط کرونایی گفت: 
جشنواره فجر آثار یک سال تولید شده سینمای 
ایران را در اختیار داوران قرار می دهد و داوران 
27 سیمرغ را در بخش های مختلف به آثار 
اولویت  حفظ  با  جشنواره  کرد.  خواهد  اهدا 
سالمت سینماگران و مخاطبان برای هیات 
داوران برگزار می شود. گام دوم این است که 
اگر ما بر اساس پروتکل ها، توانستیم فیلم ها 
را برای سینماگران و رسانه ها نمایش دهیم، 
این طیف  برای  را  داوران  کاندیدا شده  آثار 
نمایش خواهیم داد. گام سوم این است که از 
12 بهمن با رعایت پروتکل ها فیلم ها را برای 
مردم هم نمایش دهیم. در حال حاضر، در گام 
اول و نمایش فیلم ها برای داوران قرار داریم. 
ما می توانیم در یک زیست متناسب با شرایط 
کرونا، وضعیت معیشت و کار فرهنگی خود را 
امتداد دهیم. کسی نمی تواند بگوید کرونا چه 
روزی از بین خواهد رفت. مهم این است که 
ما بتوانیم با این شرایط خود را وقف دهیم 
بیابیم. تعطیلی جشنواره  و بهترین گزینه را 

نبود.  گزینه  بهترین  و  بود  گزینه  ساده ترین 
شرایط بهار هم با توجه به مصادف شدن با ماه 
مبارک رمضان و ایام انتخابات، برپایی جشنواره 
کار ساده ای نبود. همه این موارد را به طور 
دقیق مورد بررسی قرار دادیم و همه گزینه ها 
معایب و محاسنشان درج شد و علت تأخیر 
انتشار فراخوان جشنواره سی و نهم، مطالعه و 
رایزنی های فراوان و جمع آوری همه پیشنهادها 
بود. اکثر دوستان ما هم اتفاق نظر داشتند که 
این گزینه می تواند منطقی ترین گزینه باشد. 

دبیر جشنواره در بخش دیگري از پاسخ 
بودجه  درباره  رسانه،  اصحاب  سواالت  به 
جشنواره گفت: بودجه جشنواره کاهش یافته 
این است که هزینه ها در  ما  تمام تالش  و 
پایین ترین حد باشد. تالش خواهیم کرد امسال 
جشنواره و گفتگو درباره آثار سینمای ایران را 
از طریق صداوسیما و پلتفرم ها رونق دهیم تا 
اگر نشست خبری نداریم در برنامه هایی که 
توسط پلتفرم ها تدارک دیده می شود درباره آثار 

جدید سینمای ایران گفت وگو کنند.
وی درباره تعداد آثار حاضر گفت: پیش بینی 
تا   40 بین  سیمرغ  سودای  بخش  برای  ما 
آن  دقیق  آمار  که  است  متقاضی  فیلم   50
از تقاضای آثار اعالم می شود. براساس  بعد 
می تواند  فیلم ها  مجموع  ساخت  پروانه های 

بین 40 تا 50 فیلم باشد.
درباره  طباطبایی نژاد  بعدی  بخش  در 
تقلیل جشنواره به یک جشنواره دانشجویی با 
روش فعلی گفت: از گفتگو با سینماگران به 
این نتیجه رسیدیم که فیلمسازی که از سال 
گذشته درگیر تولید اثرش بوده و درباره اثرش 
سکوت مطلق پیش می آید، این از نظر امید و 
روحیه برای اهالی سینما و فیلمسازان مناسب 
نیست. اینکه جشنواره محدود به اجرا درمی آید، 
خب همه ما شکوه جشنواره فیلم فجر را آرمانی 

می بینیم. اینطور نبینیم که شکل فعلی تحقیر 
جشنواره است. باید بپذیریم که شرایط کرونایی 
ما را به این سمت برده. جشنواره یک چراغ 
پرنور بوده و ما تالش می کنیم که این چراغ 
خاموش نشود. این یک مدل است و باید با 
زیست کرونایی کنار بیاییم.وی درباره منتفی 
بودن بخش آنالین جشنواره هم گفت: برپایی 
جشنواره فیلم فجر، به صورت آنالین ممکن 
نیست. در این زمینه هم فکر شده بود اما این 
ندارد فیلمی که در سامانه ها  تضمین وجود 
به نمایش دربیاید، به سرقت نرود. این یک 
ریسک نامعقول برای فیلم های سینمایی بلند 

در ایران است.
برای  فیلم  نمایش  درباره  جشنواره  دبیر 
اهالی رسانه گفت: اگر شرایط فراهم شد و به 
شیوه دوم رسیدیم، اهالی رسانه از 12 بهمن 

در برج میالد آثار جشنواره را خواهند دید.
اعتبار  افت  احتمال  درباره  طباطبایی نژاد 
شرایط  ما  همه  گفت:  فجر  جشنواره  جوایز 
امروز جامعه را می دانیم. شما از میدان راه آهن 
تا تجریش می روید، ده ها مغازه تعطیل است. 
واقعاً این بحث نیست که اعتبار جشنواره و 
جوایز آن کاسته شود. تا سال ها خاطرات سال 
کرونایی را برای کودکان خود و نسل های بعد 
تعریف خواهیم کرد. مهم این است که تصمیم 

به برگزاری جشنواره گرفته ایم.
طباطبایی نژاد درباره سطح کیفی جشنواره 
احتمال  و  خوب  فیلم های  نبود  و  امسال 
رسیدن فیلم جدید اصغر فرهادی به این دوره 
از جشنواره هم توضیح داد: به عالقمندان و 
مخاطبان قول می دهم 3-4 فیلم ماندگار در 
این دوره خواهیم داشت و اینگونه نیست که 
باشیم. درباره فیلم آقای  فیلم خوب نداشته 
به  ایشان  فیلم  می دانم  بعید  هم  فرهادی 
البته که در هر حال حضور  جشنواره برسد. 

فیلم این کارگردان باعث افتخار ما خواهد بود.
وی درباره اعطای سیمرغ مردمی جشنواره 
هم گفت: ما در فراخوان هم اعالم کرده ایم 
دربیاید،  نمایش  به  مردم  برای  فیلم ها  اگر 
سیمرغ مردمی خواهیم داشت.دبیر جشنواره 
فجر درباره بیانیه اعتراضی مستندسازان هم 
گفت: من چون خودم از سینمای مستند آمده ام 
بیش از هر کسی مدافع سینمای مستند هستم. 
معتبرترین  از  یکی  سینماحقیقت  جشنواره 
جشنواره های فیلم مستند در منطقه است و 
اعتبار جهانی دارد. فیلم های مستند ما با یک 
ما  شده اند.  انتخاب  شایسته  انتخاب  هیات 
امسال در هیچ بخشی هیات انتخاب نداریم 
نه در بخش مستند، نه در بخش کوتاه، نه 
سودای سیمرغ نه بخش تبلیغات. منطقی نبود 
که برای آثار مستند هیات انتخاب می گذاشتیم. 
به  گرفتیم  را  تصمیم  این  که  روزهایی  در 
دوستان مستندساز مراجعه کردم و پرسیدم آیا 
مستند بلندی را می شناسید که به جشنواره 
سینماحقیقت راه نیافته باشد و شایسته داوری 
در فجر باشد؟ که پاسخ مثبت نبود. من به 
که  می دهم  حق  عزیز  مستندساز  دوستان 
بخواهند بهتر دیده شوند. جشنواره فیلم فجر، 
باالترین جایزه سینمای ایران را به آثار مستند 
می دهد و طبیعی است به فیلمی اعطا کند 
که در کورس آثار در جشنواره سینماحقیقت 
باشد.طباطبایی نژاد در بخش دیگري  حاضر 
از سواالت اصحاب رسانه به دستمزد دبیران 
اشاره کرد و گفت: دستمزد آقای داروغه زاده 
در دوره های گذشته ماهی 7 میلیون تومان 
بوده و من هم هیچ قراردادی با جشنواره ندارم!

وی در بخش دیگري از صحبت هاي خود 
درباره ترکیب هیات داوران جشنواره هم گفت: 
ترکیب هیات داوران مجموعه ای از صاحبنظران 
سینما در بخش های مختلف است. تصمیم گیری 
درباره اهدای 22 جایزه در بخش سودای سیمرغ 
و قضاوت حدود 40 فیلم کار ساده ای نخواهد 
بود. وقتی جشنواره قرار نیست به شکل قبلی 
برپا شود، این شیوه بهترین روش ما بود. این 
نکته را هم بگویم قبال این انتقاد وجود داشت 
که فیلمی شایسته حضور در جشنواره نبوده و 
می توانسته در جشنواره حاضر باشد. این شانس 
امسال برای همه فیلم ها وجود دارد که شاید 
اگر هیات انتخاب وجود داشت، در این قضاوت 

لحاظ نمی شدند.
دبیر جشنواره درباره شیوه نمایش آثار برای 
داوران هم توضیح داد: ما در شرایط ناگزیری 
قرار داریم که باید به بهترین تصمیم برسیم. 

من البته ناامید نیستم که نمایش آثار برای 
اتفاق  رسانه  اهالی  و  منتقدان  اهالی سینما، 
بیفتد. در حال حاضر شیوه اول شدنی تر است 
اما امیدواری من شیوه دوم است و خودم را 
برای این اجرا آماده کرده ام. آنچه امروز قول 
می دهیم و آنچه برای ما قطعی است شیوه اول 
است. وقتی قرار است شیوه دوم اتفاق بیفتد، 
درباره فیلم ها در تلویزیون و پلتفرم ها حرف 
زده شود، آنها فیلم ها را دیده اند اما در شیوه 
اول، ما به معرفی آثار خواهیم پرداخت. همیشه 
بین وضع مطلوب و مقدور فاصله وجود دارد اما 
وضع موجود، مواردی را به ما تحمیل می کند 
و باید این را بپذیریم. اگر فیلمی در کورس 
داوری قرار بگیرد، حتماً باید پروانه نمایش ویژه 
جشنواره را به دست بیاورد. به لحاظ قانونی 
پروانه نمایش در سازمان سینمایی و معاونت 
از  نظارت برای اکران عمومی، اکران خارج 
در  )نمایش  ممیزی حداقلی  پروانه  و  کشور 
در  ما  که  است  مراکز خاص(  و  جشنواره ها 
و  نظارت  معاونت  در  دوستان  با  گفت وگو 
فیلم های  رسیدیم  نتیجه  این  به  ارزشیابی 
نظارت  معاونت  توسط  داوران  شده  انتخاب 

پروانه نمایش حداقلی را به دست بیاورند.
وی درباره شرایط حضور فیلم های موفق 
جشنواره های  در  درآمده  نمایش  به  ایرانی 
خارجی مانند جنایت بی دقت و دشت خاموش 
در جشنواره فجر هم گفت: من دوست داشتم 
این آثار در جشنواره نمایش داده شود. تصمیم 
در نهایت بر این شد که بهتر است جشنواره با 
رعایت مقررات اجرا شود و آن فیلم ها طبیعتا 
امکان حضور در جشنواره فیلم فجر را ندارند 
و فقط جشنواره فیلم کودک از این روال خارج 
است و آثار این جشنواره می توانند در جشنواره 

فجر به نمایش گذاشته شوند.
سامانه های  نقش  درباره  طباطبایی نژاد 
با  گفت:  هم  جشنواره  پوشش  در  وی اودی 
را  گفت وگوهایی  درخواستی  نمایش  سامانه 
داشته ایم که برنامه هایی متناسب با سینمای 
ایران و زنده کردن خاطرات جشنواره فیلم فجر 
از طریق سامانه ها ارائه شود. پیشنهاداتی هم 
ارائه  با صداوسیما  مشارکتی  کار  ارائه  برای 
شده و این دو حوزه منافاتی با یکدیگر ندارد 
و مخاطبان خاص خود را دارد. هر دو حوزه 
می توانند در کنار سینمای ایران قرار بگیرند. 
این دو رسانه می توانند خالء امسال جشنواره را 
پر کنند. شور و نشاط اکران فیلم در سینماهای 
مردمی، حذف شده اما مخاطبانش همچنان 
هستند و ما سعی می کنیم جذابیت جشنواره 
حذف نشود. ممکن است امسال جایزه سیمرغ 
زرین بهترین فیلم از نگاه ملی )جایزه سردار 
شهید سلیمانی( به یک فیلم مستند یا کوتاه 
داده شود و قرار است بر اساس فراخوان این 
جایزه مثل سال های پیش به فیلم های بخش 

سودای سیمرغ اختصاص داده نشود.
وی در بخش پایانی این نشست خبری 
مجازی اظهار داشت: امسال طبق روال هر 
دبیرخانه  مسئول  سیمونیان  سیمون  ساله 
جشنواره و مسعود نجفی مدیر روابط عمومی 
جشنواره پاسخگوی مخاطبان و اهالی سینمای 

ایران و آماده همکاری با آنها خواهند بود.
امیدوارم  گفت:  پایان  در  جشنواره  دبیر 
با  ایران  سینمای  شأن  خور  در  جشنواره ای 
این  امیدوارم  کنیم  برگزار  شرایط  به  توجه 
یکی از خاطره انگیزترین سال های جشنواره 
همچنان  ایران  سینمای  و  باشد  فجر  فیلم 

جان دار به فعالیت خود ادامه دهد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R

نشست رسانه اي سي ونهمین جشنواره فجر برگزار شد

جشنواره اي که هنوز تکلیف آن مشخص نیست!


