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گذشته  سال  چند  تا  ایران  که  حالی  در 
با  می رفت،  شمار  به  بنزین  عمده  کننده  وارد 
کیفیت  بهبود  و  تولید  افزایش  طرح های  اجرای 
از  بهره برداری  مهمتر  همه  از  و  کشور  پاالیشگاه های  در 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس نه تنها در تولید بنزین خودکفا 
شد که حاال به عنوان صادرکننده فعال این سوخت شناخته 

می شود.
رفته  می  شمار  به  استراتژیک  کاالیی  همواره  بنزین 
هر  انرژی  امنیت  های  پایه  مهمترین  از  یکی  زیرا  است، 
در  سوخت  این  پایدار  تامین  رو  همین  از  است.  کشوری 

اولویت دولت های مختلف قرار دارد.
صفحه 3

عضو ناظر مجلس در شورای اقتصاد:

بورس بهترین بازار
 برای سرمایه گذاری است 

تقاضایی برای خرید طال و سکه نداریم
طبق اعالم دبیر هیات مدیره اتحادیه طال و 
جواهر تهران، پس از تعطیالت دو هفته ای، برخالف 
اینکه همه تصور می کردند تقاضا برای خرید سکه 
و مصنوعات طال افزایش یابد، روند تقاضا نزولی 
بود. ضمن اینکه باتوجه به افزایش حدود ۵۰ دالری قیمت هر 
اونس طالی جهانی و همچنین نوسانات نرخ ارز، قیمت ها روند 

صعودی داشته است.
نادر بذرافشان، در تشریح وضعیت یک هفته اخیر بازار 
سکه و طال با از سرگیری فعالیت ها، پس از دو هفته تعطیلی 
به جهت کنترل شیوع کروناویروس، اظهار کرد: طی دو هفته ای 
که اصناف از جمله واحدهای ما نیز تعطیل بودند، در مجموع 
۴۵ دالر افزایش قیمت اونس جهانی ایجاد شد. در یک هفته  
اخیر نیز قیمت هر اونس طالی جهانی، پنج دالر افزلیش پیدا 
کرد؛ بنابراین نسبت به سه هفته پیش، شاهد افزایش ۴۸ تا ۵۰ 

دالری قیمت طالی جهانی بوده ایم.
صفحه 3

رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر:

 مانور عملیاتی مقابله با آلودگی نفتی 
در کانال دسترسی بندر بوشهر برگزار شد
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
ستار خطایي: دیگر 

از دولت انتظار 
كمك نداریم!

6ورزش
پیوس: لغو بازی با 

ذوب آهن به زیان 
پرسپولیس شد! 

هنگ 7فر

ایرانی  کالسیک  موسیقی  عرصه  در  مدت هاست  پالیز  گروه 
فعالیت می کند و به گفته اعضای گروه، آنها حاضر نیستند به 
خاطر اهداف مالی قید کار را بزنند. اعضای اصلی گروه متشکل 
از کیخسرو مختاری نوازنده کمانچه، ستار خطابی نوازنده تمبک  

و سولماز بدری خواننده گروه هستند.

فرشاد پیوس در خصوص دیدار پرسپولیس برابر ذوب آهن 
یکی  مسابقه  این  داشت:  اظهار  برتر  لیگ  در هفته ششم 
توانست  می  زیرا  بود  فصل  دیدارهای  حساس ترین  از 
پرسپولیس را در بهترین شرایط راهی فینال لیگ قهرمانان 

آسیا کند.

 محمدکاظم کاظمی به تغییر متن های نویسنده ها در کتاب های 
درسی واکنش نشان داد و گفت: دانش آموزی که می بیند به 
چه راحتی می شود در اثر داستانی یک نویسنده دست برد، اگر 
قرار باشد در این نظام »آموزش ببیند و پرورش یابد« از دو 
حال خارج نیست؛ یا این امر برایش پذیرفتنی و عادی می شود

متولیان فرهنگی 
با سالح صداقت 

می توانند در برابر 
رسانه های مغرض 

بایستند

مسیر سخت ایران در خودكفایی تولید بنزین  واکنش نماینده آذربایجان 
به اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان

به  واکنش  در  شرقی  آذربایجان  استان  نمایندگان  مجمع  عضو 
بازخوانی سرود محلی آراز آراز توسط رجب طیب اردوغان که مضمون 
آن گالیه از جدا افتادن شهروندان آذری زبان در دو سوی این رودخانه 
بود، گفت: هر کسی که بخواهد از ظن خود در صفوف منسجم ملت ما انشقاق 

ایجاد کند، خودش را ارزان فروخته است.
صفحه 2

دولت در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰، ۷۰ هزار 
میلیارد تومان برای پیش فروش نفت در نظر گرفته 
که به نظر می رسد قرار است این موضوع در قالب 
اوراق  انتشار  یا  انرژی  بورس  در  نفتی  سلف  اوراق  فروش 

اسالمی اجرایی شود.
دولت با نقشی که در الیحه بودجه سال آینده برای نفت 

در نظر گرفته است، گرد و خاک زیادی به پا کرد. بسیاری از 
صاحب نظران پیش بینی دولت مبنی بر فروش روزانه 2.3 
میلیون بشکه نفت را غیر ممکن می دانند و بر این باورند 
از آنجایی که این پیش بینی به وقوع نخواهد پیوست، دولت 

بعدی با کسری بودجه مواجه خواهد شد.
صفحه 3

ابهام در درآمد۷۰ هزار میلیارد تومانی پیش فروش نفت
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جنابآقایعبدالرضامیقانی
فرماندارمحترمشهرستانمهدیشهر

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده 
محترمتان تسلیت عرض نموده و برای شما و بازماندگان صبر جزیل 

مسئلت می نماییم. 
اسکندری – شرکت توسعه احیان گستر

جنابآقایمحمدطاهریان
مدیرکلمحترمکتابخانههایعمومیاستانسمنان

انتصاب بجا و شایسته حضرتعالی را به این سمت صمیمانه تبریک عرض 
نموده امیدواریم همواره موفق به تاییدات کبریایی حق تعالی باشید. 

جامعه خبرنگاران و بسیج رسانه شهرستان مهدیشهر 

جنابآقایعبدالرضامیقانی
فرماندارمحترمشهرستانمهدیشهر

با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را تسلیم عرض نموده و ما را در 
غم خود شریک بدانید. 

جامعه خبرنگاران شهرستان مهدیشهر 

صفحه 2

»در سال جاری نیز بر خالف چالش هایی 
بانک  منابع  افزایش  روند  داشت،  وجود  که 
قرض الحسنه مهر ایران ادامه پیدا کرد و اکنون 
منابع بانک به ۴۱۰هزار میلیارد ریال رسیده است.«

نک  با می  عمو بط  ا و ر ش  ر ا گز به 
اکبری  مرتضی  دکتر  ایران،  مهر  قرض الحسنه 
مدیرعامل این بانک، از ادامه روند افزایش منابع 
این بانک در سال جاري خبر داد و گفت: بانک 
مهر ایران موفق شد منابع خود را از ۶۰هزار میلیارد 
میلیارد  به حدود 3۰۰هزار  ریال در سال ۱3۹۵، 
ریال در سال ۱3۹۸ برساند. به طور متوسط در طول 
این سال ها بیش از ۷۰ درصد در هر سال منابع 
بانک افزایش پیدا کرده است. خوشبختانه در سال 
جاري نیز بر خالف چالش هایي که وجود داشت، 
این روند ادامه پیدا کرد و اکنون منابع بانک به 

۴۱۰هزار میلیارد ریال رسیده است.
اظهار  ایران  مهر  بانک  مدیرعامل  البته 
روند  حفظ  براي  بانک  این  موفقیت  می کند 
سال  که  افتاده  اتفاق  حالي  در  منابع  افزایش 
۱3۹۹ با چالش هایي همچون شیوع بیماري کرونا 
و متأثر شدن کسب وکارها، امهال سه ماهه اقساط 
موازي  بازارهاي  رونق  قرض الحسنه،  تسهیالت 
و... کار را براي فعالیت یک بانک قرض الحسنه 

دشوار کرده بود.
به  که  را  گفت وگو  این  مشروح  ادامه  در 
مهر  بانک  تأسیس  سالگرد  سیزدهمین  مناسبت 

ایران انجام شده مي خوانید.
بانک مهر ایران در طول سال های ۱3۹۵ 
تا ۱3۹۸ در حوزه جذب منابع روند افزایشی قابل 
توجهي را تجربه کرده است. آیا در سال جاري نیز 
این روند ادامه پیدا کرده است؟ آیا فضاي کالن 
اقتصادي و شیوع بیماري کرونا بر عملکرد بانک 

شما اثر منفي نگذاشت؟
همان طور که اشاره کردید، بانک مهر ایران 
موفق شد منابع خود را از ۶۰هزار میلیارد ریال در 
ریال در  میلیارد  به حدود 3۰۰هزار  سال ۱3۹۵، 
سال ۱3۹۸ برساند. به طور متوسط در طول این 
سال ها بیش از ۷۰ درصد در هر سال منابع بانک 
افزایش پیدا کرد. این رقم هنگامي اهمیت خود را 
نشان مي دهد که آن را با رشد 2۰ تا 3۰ درصدي 
به  کنیم.  مقایسه  این سال ها  در طول  نقدینگي 
زبان ساده، درصد رشد منابع بانک از درصد رشد 
نقدینگي به طرز محسوسي بیشتر بوده و بانک مهر 
ایران در طول این سال ها سهم خود را از بازار پول 

کشور افزایش داده است.
خالف  بر  نیز  جاری  سال  در  خوشبختانه 
چالش هایی که وجود داشت، این روند ادامه پیدا 
کرد و اکنون منابع بانک به ۴۱۰هزار میلیارد ریال 
رسیده است. اما امسال با چالش هایي مواجه بودیم 
که به برخي از آن ها اشاره کردید. یک مورد بحث 
شیوع بیماري کرونا بود که برخي از کسب وکارها 
را متأثر کرد و به تبع آن در پرداخت اقساط خود 
دچار مشکل شدند. با این حال به همکارانم تأکید 
بیایند،  کنار  مردم  با  ممکن  جاي  تا  که  کردم 
را  مشتریان  و  بگیرند  نظر  در  را  کنوني  شرایط 
تحت  خود  تسهیالت  اقساط  بازپرداخت  براي 

فشار قرار ندهند.
فارغ از این، سه ماه امهال اقساط وام های 
قرض الحسنه که از سوی شورای پول و اعتبار به 
نظام بانکي تکلیف شد، براي ما چالش ایجاد کرد. در 
این سه ماه باید ۴۰هزار میلیارد ریال وصول مي شد. 
برخي مشتریان با میل خود اقساط تسهیالتشان را 
بود، دو خط  ریال  میلیارد  واریز کردند که ۷۰۰۰ 
که  گرفتیم  مرکزي  بانک  از  نیز  ۶ماهه  اعتباري 
مجموعاً ۱۰هزار میلیارد ریال بود. اما وصول 23هزار 
میلیارد ریال باقي مانده به تعویق افتاد و این مسئله 

قدرت تسهیالت دهي بانک را متأثر کرد.
بازارهای  رشد  با  جاری  سال  در  به عالوه 
بخشي  و  بودیم  روبرو  بورس  همچون  موازی 
رفت.  سرمایه  بازار  سمت  به  نیز  بانک  منابع  از 
حتمًا مي دانید حساب کارگزاري ها و صندوق هاي 
سرمایه گذاري در بانک هاي تجاري متمرکز است 
این  همه  ندارند.  حساب  ایران  مهر  بانک  در  و 
چالش ها را در نظر بگیرید، اما با این همه به لطف 
خدا و تالش همکارانم تنها تا این برهه از سال 
جاري منابع بانک حدود ۴۰ درصد رشد کرده و 

این موفقیت قابل توجهي است.
کاالی  از  حمایت  برای  ایران  مهر  بانک 

ساخت داخل چه طرح هایي را اجرا کرده است؟
به  ویژه ای  توجه  ایران  مهر  بانک  در  ما 
از تولید داخلي داشتیم و دو طرح  بحث حمایت 
نیز در این زمینه اجرایي کرده ایم؛ حمایت از کاالي 
ایراني و کاالکارت. براي نمونه در طرح کاالکارت 
سپرده گذاري  بانک  نزد  اینکه  بدون  مشتري 
کند، کارت اعتباري 2۰۰ میلیون ریالي از بانک 
دریافت مي کند. فروشگاه هاي متنوعي در سراسر 
کشور پذیرنده این کارت هستند و فرد مي تواند 
کاالهاي مختلفي را به صورت اقساطي خریداري 
کند. کارمزد این طرح نیز حداکثر ۴ درصد در نظر 
گرفته شده است. البته این طرح خدمات مختلف 
برمي گیرد.  در  نیز  را  و...  آموزش، سالمت  مانند 
فشار  کاهش  طرح  این  اهداف  از  یکي  واقع  در 
نیاز  که  به صورتي  است.  خانوارها  بر  اقتصادي 
موارد  این  براي  را  سنگیني  مبلغ  یک باره  نباشد 
هزینه کنند و این مبلغ در طول زمان تقسیم شود 

تا فشار مالي بر آن ها کاهش پیدا کند.
به عالوه تفاهم نامه ای نیز با صندوق نوآوری 

افزایش منابع بانک مهر ایران در سال پر چالش 1399
و شکوفایي داریم و در چارچوب آن به شرکت هاي 
تعداد  کنون  تا  مي دهیم.  تسهیالت  دانش بنیان 
بانک  تسهیالت  از  که  دانش بنیاني  شرکت هاي 
شرکت   ۵۵۰ به  شده اند،  بهره مند  ایران  مهر 
مي رسد. تقریبًا ۶۵۰ میلیارد ریال در قالب بیش از 
2۰۰۰ فقره تسهیالت به آن ها پرداخت شده است.

اینکه تعداد تسهیالت  با  ایران  بانک مهر 
باالیي پرداخت مي کند، اما شاهدیم که معوقات 
آن چند سال است کمتر از یک درصد باقي مانده 
است. لطفًا درباره این موفقیت خود توضیح دهید.

یک نگرش کلی در بین بخشی از فعاالن 
معتقدند  که  دارد  وجود  کشور  بانکي  شبکه 
احتمال  به  خرد  تسهیالت  دریافت کنندگان 
و  پرداخت مي کنند  دیر  را  اقساط خود  بیشتري 
بروز  باعث  این مسئله در سطح کالن مي تواند 
نقدینگي  ریسک  آن  تبع  به  و  اعتباري  ریسک 
براي بانک شود. با این حال عملکرد بانک مهر 
ایران، به عنوان یک بانک تخصصي قرض الحسنه 
که به طور ویژه کار بانکداري خرد انجام مي دهد، 
نشان داد این فرضیه صحیح نیست. تنها تا همین 
برهه از سال جاري بانک مهر ایران یک میلیون 
و ۶۰۰هزار فقره تسهیالت پرداخت کرده است، 
اما همچنان معوقات آن کمتر از یک درصد است 
بي نظیر  کشور  بانکي  شبکه  سطح  در  واقعًا  که 
ناشي  اینجا  از  موفقیت  این  از  بخشي  است. 
قرض الحسنه  عقد  به  نسبت  مردم  که  مي شود 
بانکي  مي بیند  فرد  وقتي  دارند.  قلبي  باور  یک 
پایین  بسیار  کارمزد  با  تسهیالت  که  شده  پیدا 
پرداخت مي کند و این کار را هم خیلي سریع و 
قدرشناسي  مي دهد، یک حس  انجام  بي دردسر 
دیر  با  فردي  چنین  مي شود.  ایجاد  فرد  در 
خود  اعتباري  امتیاز  تسهیالت،  اقساط  پرداختن 
هم  باز  آینده  در  بتواند  تا  نمي کند  مخدوش  را 
از چنین تسهیالتي استفاده کند. بخش دیگري 
کارکنان  مطلوب  عملکرد  به  توفیق  این  از  هم 
بانک برمي گردد که با رعایت بهداشت اعتباري 
درباره پرونده هاي تسهیالتي و همچنین وصول 
در  نسبت  این  شده اند  باعث  مطالبات  به موقع 

بانک مهر ایران پایین بماند.
بانک  که  نیم  می خوا خبرها  در  بعضًا 
کمیته  مانند  نهادهایي  مددجویان  به  ایران  مهر 
امداد امام خمیني)ره( وام  قرض الحسنه پرداخت 
مي کند. این وام ها بر چه اساس و با چه شرایطي 

پرداخت مي شود؟

از آنجایی که بانک مهر ایران کار بانکداری 
متعددي  تفاهم نامه هاي  ما  مي دهد.  انجام  خرد 
امام  امداد  کمیته  که  داریم  مختلف  نهادهاي  با 
برکت  بنیاد  با  آن هاست.  از  یکي  خمیني)ره( 
تفاهم نامه  نیز  اسالمي  انقالب  مسکن  بنیاد  و 
داریم. همچنین در چارچوب همکاري با سازمان 
بهزیستي و معاونت امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوري نیز تسهیالت قابل توجهي را پرداخت 
کرده ایم. همه این تسهیالت قرض الحسنه بوده 
شده  پرداخت  درصدي   ۴ حداکثر  کارمزد  با  و 
است. رویکردمان هم در پرداخت این تسهیالت 
توانمندسازي مددجویان بوده است. یعني به جاي 
پرداخت وام معیشتي که صرف مخارج جاري و 
براي  وام هایي  مي شود،  مصرفي  کالهاي  خرید 
خوداشتغالي پرداخت کرده ایم. بر این اساس افراد 
مي توانند با ایجاد درآمد پایدار، به تدریج خود را از 
تحت پوشش نهادهاي حمایتي خارج کنند. بانک 
مهر ایران در مجموع ۸ میلیون فقره تسهیالت 
پرداخت کرده که ۵۰۰هزار مورد آن در این حوزه 
بوده است و این نشان مي دهد یکي از اولویت هاي 

ما توانمندسازي این قشر از جامعه است.
عرضه  و  نوین  بانکداری  حوزه  در  شما 
خدمات بانکی به صورت غیرحضوري چه اقداماتي 

انجام داده اید؟
یکی از رویکردهای اصلي بنده و اعضاي 
هیئت مدیره بانک بسط خدمات بانکي بر بستر 
با  بانکي  ما  است.  بوده  الکترونیکي  ابزارهاي 
این  با  کارمند هستیم.  نفر  ۵3۰ شعبه و 3۰۰۰ 
حال تعداد تسهیالت بانک از ۵۰۰هزار فقره در 
سال ۱3۹۵ با رشدي قابل توجه به دو میلیون 
است.  در سال گذشته رسیده  مورد  و 3۰۰هزار 
حال این تعداد تسهیالت پرداخت شده از سوي 
بانک مهر ایران را با تعداد تسهیالت بانک هایي 
نیروي  و  شعبه  ما  برابر  چند  که  کنید  مقایسه 
روي  فشار  که  است  مشخص  دارند.  انساني 
ایران بیشتر است. از سوي  کارکنان بانک مهر 
دیگر مشتري چرا باید براي یک افتتاح حساب 
به شعبه  با مبلغ کم  یا حتي دریافت تسهیالت 
بانک مراجعه کند؟ ما ابتدا افتتاح حساب را روي 
وب سایت بانک و نرم افزار همراه بانک خود ارائه 
کردیم. یعني مشتري در هر ساعت از شبانه روز، 
با تلفن همراه خود افتتاح حساب مي کند و کارت 

بانکي نیز برایش فرستاده مي شود.
ادامه در صفحه 3
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اردوغاندچار توهماتصدامی شدهاست
اردشیر مطهری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در توییتر در واکنش 
ترکیه نوشت: »اردوغان دچار  رفتارهای مداخله جویانه  رئیس جمهوری  به 
 توهمات صدامی  شده و حرف هایی زده که سبب ناراحتی مردم  ایران عزیز  
شده است. بهتر است تاریخ هشت سال دفاع مقدس ما از سرزمین مان ایران 

را کامل مطالعه کند.«
جمهوری  پایتخت  باکو،  در  نظامی  رژه  یک  در  اردوغان  طیب  رجب 
آذربایجان بیتی از شعر مشهور ـآراز آراز« خطاب به رود ارس در مرز ایران و 
جمهوری آذربایجان را خواند که مضمون آن گالیه از جدا افتادن شهروندان 
نمادهای  از  »یکی  شعر  این  است.  رودخانه  این  سوی  دو  در  آذری زبان 

جدایی طلبی پان ترکیست ها« است.

واکنشنمایندهآذربایجان
بهاظهاراتاخیررجبطیباردوغان

عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در واکنش به بازخوانی 
سرود محلی آراز آراز توسط رجب طیب اردوغان که مضمون آن گالیه از جدا 
افتادن شهروندان آذری زبان در دو سوی این رودخانه بود، گفت: هر کسی 
که بخواهد از ظن خود در صفوف منسجم ملت ما انشقاق ایجاد کند، خودش 

را ارزان فروخته است.
حسین حاتمی اظهار داشت: سرود آراز آراز یک سرود محلی با مضامین 
نوستالژیک است و اراده سیاسی از آن اراده بعید و بیهوده ای است. با این حال 
اگر کسانی بخواهند آن را احیانا دستمایه اغراض سیاسی خود قرار دهند و 
الحاق و پیوستی را تصویرسازی کنند باید بدانند که قاعده طبیعت این است 
که جزء به کل می  پیوندد. نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس 
با بیان اینکه ما عالقه مند نیستیم یک قطعه موسیقی، تصنیف یا شعر را به 
معنای سیاسی تعبیر و تفسیر کنیم، گفت: چرا که ملت های منطقه مسیر صلح 
و دوستی را برگزیده اند و نغمه های شوم تفسیر شدنی نیست. ملت ما در قلمرو 

خودش بسیار متحد است.
به  به شخصه عالقه ای  افزود:  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  این عضو 
تفسیر قرینه ها و ابهام و کنایه ها آنهم از یک تصنیف یا قطعه شعر موسیقی 
ندارم چرا که صفوف ملت ما در داخل کشور بسیار مستحکم و نظام اجتماعی 
ایرانی، دیرینه، مستحکم و آینده دار است و هر کسی بخواهد از ظن  اقوام 
خود در صفوف منسجم ملت ما انشقاق ایجاد کند، خودش را خسته می کند .

بودجه۱۴۰۰نامتعادلونامتوازناست
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسالمی گفت: 

بودجه سال ۱۴۰۰ نامتعادل و نامتوازن است.
علی اکبر کریمی اظهار داشت: بودجه سال ۱۴۰۰ با این شاکله می تواند 
در سال آتی که سال خاصی است و با تغییر و جابجایی دولت همراه است، 
الیحه  در  دولت  عمومی  بودجه  افزود:   کند.وی  ایجاد  زیادی  مشکالت 
پیشنهادی ۴3 درصد و منابع عمومی ۴۷ و سه دهم درصد رشد دارد که این 
افزایش غیرمنطقی است، از طرفی درآمدهای نفتی در الیحه بودجه با رشد 
2۵۰ درصدی همراه است و این در شرایطی است که امسال کشور با کسری 
بودجه مواجه است و با این روند، مشکل کسری بودجه در سال آتی به مراتب 
سنگین تر خواهد بود، کسری بودجه عامل مهمی در تورم است و معلوم نیست 
چه بالیی بر سر اقتصاد کشور می آورد. نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب 
در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: پیش بینی ۷۸ درصدی درآمدهای مالیاتی 
اجحاف بزرگی در حق فعاالن اقتصادی است. مجلس نسبت به الیحه بودجه 
۱۴۰۰ نقطه نظرات جدی دارد، زیرا این بودجه برای آینده کشور مفید نیست.

کریمی اضافه کرد: شائبه ای در خصوص نسبت درآمدی استان با سهم 
بودجه وجود دارد که می طلبد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی 

گزارشی از مبالغ ردیف ملی و پروژه های ملی تملک دارایی تهیه کند.

واکنشوزیرامورخارجهبهرفتاراردوغان
وزیر امور خارجه گفت: به اردوغان نگفته بودند شعری که به غلط در باکو 
خواند مربوط به جدایی قهری مناطق شمالی ارس از سرزمین مادریشان ایران است.

محمدجواد ظریف در واکنشی توئیتری به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور 
ترکیه که در مراسم رژه در باکو شعر و ترانه معروف »آراز« را خواند، گفت: »به 
اردوغان نگفته بودند شعری که به غلط در باکو خواند مربوط به جدایی قهری مناطق 

شمالی ارس از سرزمین مادریشان ایران است«
سخن  آذربایجان  جمهوری  حاکمیت  علیه  که  نفهمید  او  آیا  افزود:  ظریف 

گفته است؟
وی تاکید کرد: هیچکس نمی تواند درباره آذربایجان عزیز ما صحبت کند.

سفیرترکیهبهوزارتامورخارجهاحضارشد
به  ایران در واکنش  از احضار سفیر ترکیه در  امور خارجه  سخنگوی وزارت 

اظهارات اخیر مداخله جویانه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خبر داد.
سعید خطیب زاده سخنگوی اظهار داشت: روز جمعه 2۱ آذر ۱3۹۹ سفیر ترکیه 
در تهران از سوی دستیار وزیر و مدیرکل اورآسیا به وزارت امور خارجه احضار و ضمن 
ایران خواستار  تاکید شد جمهوری اسالمی  به سفیر  اعتراض شدید،  ابالغ مراتب 

توضیح فوری دولت ترکیه در این خصوص است.
خطیب زاده افزود: در جریان این احضار به سفیر ترکیه ابالغ شد که دوران 
ادعاهای ارضی و امپراطوری های جنگ افروز و توسعه طلب سال هاست که سپری 

شده است.
وی اضافه کرد: به سفیر ترکیه تاکید شد جمهوری اسالمی ایران به هیچکس 
اجازه مداخله در مورد تمامیت ارضی خود را نمی دهد و همان طور که تاریخ پرافتخارش 

گواه است، در خصوص امنیت ملی خود حتی ذره ای کوتاه نمی آید.

تحریمهاتاپنجسالدیگرادامهدارد
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: چه بایدن رئیس جمهور آمریکا شود 

و چه ترامپ تحریم ها تا چهار، پنج سال دیگر ادامه خواهد داشت.
محسن رضایی با تحلیل الیحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: اینکه فروش دو میلیون و 
3۰۰ هزار بشکه نفت در الیحه بودجه مبنای طرح ریزی درآمد دولت باشد معنی اش 
این است که همچنان می خواهیم به روابط خارجی و رفتار کشورهای دیگر نگاه کنیم 
در حالی که کاماًل روشن است که چه بایدن تائید شود و چه ترامپ بتواند از دیوان 
عالی آمریکا اوضاع را برگرداند، تحریم ها تا چهار - پنج سال دیگر ادامه خواهد داشت.

این  پی  در  بایدن دمکرات  ترامپ جمهوری خواه و چه  داد:  رضایی هشدار 
هستند که تحریم های اقتصادی را به عنوان فشار روی گرده ملت ایران ادامه دهند 
و اینکه ما بخواهیم بودجه، مخارج و درآمدهای دولت را بر اساس اتفاقی از بیرون 
مرزها تعیین کنیم ریسک خطرناکی است و معلوم می شود که نمی خواهیم از تحوالت 

درس بگیریم و روی پای خود بایستیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: ساختار بودجه باید بر اساس 
سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تنظیم شود 

در حالی که این کار انجام نشده است.
و عمرانی  زیربنایی  امور  در  را  نقش مردم  باید  این چارچوب  در  افزود:  وی 
تعریف کنیم و مشوقاتی برای آنان در نظر بگیریم و به تدریج این فعالیت ها را به 

ملت واگذاریم.
رضایی لزوم توجه به محرومیت و فقرزدایی را در الیحه بودجه ضروری دانست 
و گفت: دولت ایران یکی از دولت های ثروتمند است که با استفاده از شرکت های 
دولتی، معادن و امالک می تواند با توزیع عادالنه، شبیه آنچه در سهام عدالت انجام 
شد بخش عظیمی از محرومیت و فقر را در سال ۱۴۰۰ برطرف کند، اما چنین تحولی 

نیز در الیحه بودجه دیده نمی شود.
گذاری های  سرمایه  در  مردم  مشارکت  برای  که  می رفت  انتظار  افزود:  وی 
این هم در الیحه بودجه  انجام شود که  زیربنایی و رفع فقر یک حرکت تحولی 

۱۴۰۰ صورت نگرفته است.

جذبسرمایهگذار
بزرگترینمعضلاجرایطرحهایصنعتیدانشگاههااست

با  ارتباط  دفتر  کل  مدیر 
شریف  صنعتی  دانشگاه  صنعت 
با اشاره به معضل جذب سرمایه 
گذار برای طرح های صنعتی در 
دانشگاهها گفت: این یک مانع برای جهش 

تولید در دانشگاهها است.
محمد مختاری درباره صدمات ناشی 
از تعطیلی دانشگاه در زمان کرونا به طرح ها 
در  گفت:  شریف  دانشگاه  قراردادهای  و 
خصوص تعطیلی ها، در واقع تعطیلی منحصر 
به دانشگاه نیست؛ در واقع کل کشور تقریبًا 

بصورت نیمه تعطیل است.
مختاری افزود: یکی از مشکالتی که 
است  این  هستیم،  مواجه  آن  با  کشور  در 
که متاسفانه بخش قابل توجهی از بازار در 
اختیار سازمان ها و شرکت های دولتی است. 
لذا وقتی دولت تعطیل می شود، تقریبًا بازار 
نیز به لحاظ صنعتی و فناوری با تعطیلی و 
رکود رو به رو می شود که همین موضوع، 

فشار وارده بر ما را مضاعف می کند.
وی ادامه داد: با شیوع کرونا از همان 
ابتدا شاهد بوده ایم که سازمان ها و شرکت ها، 
نیمه  و  نصفه  بصورت  و  درمیان  خط  یک 
را  ما  تعامالت  امر،  همین  و  می کنند  کار 
البته  با خلل و تاخیر روبرو می کند.  آنها  با 
در شرایط فعلی و با در نظرگرفتن اهمیت 
اجتناب  مساله  این  جامعه  موضوع سالمت 

ناپذیر است.
مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه شریف 
و  سازمانها  سایر  مانند  نیز  دانشگاه  گفت: 
شرکت ها در شروع این بحران، غافلگیر و 
بخشی  شد.  وقفه  یک  دچار  فعالیت هایش 
حضور  نیازمند  که  دانشگاه  فعالیت های  از 
دانشجویان می باشد تقریباً متوقف شده است. 
این شامل برگزاری دوره های شتابدهنده ای 
است که در ادامه منجر به شرکت های دانش 
طبیعتًا  فعالیت هایی  چنین  می شوند.  بنیان 

است  دانشگاه  در  فیزیکی  حضور  نیازمند 
که مقداری با مشکل رو به رو شده است.

وی ادامه داد: با این وجود اما، اجرای 
قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه شریف 
با وقفه آنچنان محسوس و اثرگذاری روبرو 
نشد و خوشبختانه خیلی زود دوباره از سر 
گرفته شد. بخش قابل توجهی از قراردادها، 
با مشارکت و همکاری تیم هایی متشکل از 
دانشجو و فارغ التحصیالن در حال اجراست 
و اکنون نیز با کمک همین افراد، پروژه ها 

در حال اجراست.
ه  نشگا ا د صنعت  با  تباط  ر ا مدیر 
دستیابی  برای  اینکه  به  اشاره  با  شریف 
است  الزم  توجه،  قابل  موفقیت های  به 
که سرمایه گذاران بزرگ تر به میدان آمده 
تولید  موجبات  کلیدی،  نقش  ایفای  با  و 

وسیع تر  مقیاس  در  را  فنی  محصوالت 
فراهم کنند، گفت: این یک واقعیت است 
که کارهای فنی در کشور ما چندان سودآور 
نیست. و زمان بازگشت سرمایه نیز اگرچه 
قبول  قابل  جهانی  استانداردهای  لحاظ  از 
است، ولی به لحاظ وجود بازارهای کاذب، 
این سرمایه گذاری جذاب نیست. سرمایه 
حضور  بجای  می دهد  ترجیح  بعضًا  گذار 
صرف  را  خود  سرمایه  صنعتی،  عرصه  در 
همین  که  کند!  ارز  یا  و  ملک، طال  خرید 
موضوع، یک مانع سخت در مسیر جهش 

تولید خواهد بود.
مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه شریف 
به سامانه »ساتع« وزارت علوم نیز اشاره کرد 
و گفت: این سامانه مسائل خاص خودش را 
دارد؛ قرار شده شرکت ها نیازهای خود را در 

این سامانه ثبت کنند؛ باید تالش شود که 
این سامانه تبدیل به لیست های غیرواقعی و 
بعضًا تاریخ گذشته نشود. ضمن اینکه انجام 
مستلزم  فناورانه  و  پژوهشی  فعالیت های 
تعامل های بعضًا طوالنی و رفت و برگشتی 
فیمابین دانشگاه و متقاضی است. حتی در 
مواردی شرح خدمات و اهداف پژوهش در 

همین رفت و آمدها تغییر می کند.
مختاری افزود: البته از آنجا که دانشگاه 
شناخته  دانشگاه  صنعت  حوزه  در  شریف، 
خود  است،  درخشان  سوابق  با  شده ای 
صنایع و بازار برای طرح نیازها و سفارشات 
شان مستقیمًا به طرف دانشگاه می آیند و 
از این رو، بخش قابل توجهی از قراردادهای 
دانشگاه شریف از کانالی غیر از کانال ساتع 

محقق می شوند.
ث
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دانشگاههاوموسساتآموزشعالیرتبهبندیمیشوند
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با محوریت معاونت آموزشی وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری، ارزیابی و رتبه بندی می شوند.
برای اجرای این منظور شاخص ها و معیارهای ارزیابی بر پایه اسناد باالدستی 
و  تدوین  فناوری  و  و سیاست های کالن علم  نقشه جامع علمی کشور  از جمله 
به  نسبت  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  است  و الزم  است  تصویب شده 

تکمیل پرسشنامه های مربوطه در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم اقدام کنند.
مسئولیت اجرای این طرح برعهده پایگاه استنادی علوم جهان اسالم گذاشته 
شده و از دانشگاه ها و مؤسساتی که در گام نخست این فرایند انتخاب شده اند دعوت 
شده  در اسرع وقت نسبت به تکمیل اطالعات خود در پایگاه یادشده اقدام کنند.

برگزاریکنفرانسبینالمللیلجستیکتوسطدانشگاهخوارزمی
توسط  تامین  زنجیره  مدیریت  و  لجستیک  المللی  بین  کنفرانس  هفتمین 
تاریخ  سم و چهارم  ایران در  انجمن لجستیک  با همکاری  دانشگاه خوارزمی و 

دی ماه برگزار می شود.
این کنفرانس، اجتماع اعضای هیات علمی، اندیشمندان، متخصصان صنایع 
ایجاد  کنفرانس  این  برگزاری  از  هدف  بود.  خواهد  دنیا  سراسر  دانشجویان  و 
در  پژوهشی  و  علمی  دستاوردهای  و  تجربیات  اطالعات،  تبادل  برای  زمینه ای 
مورد یافته های تئوری و کاربردی اخیر در تحقیقات و صنایع مربوط به لجستیک 

و زنجیره تأمین است.
این کنفرانس از حضور تمامی پژوهشگران، اساتید و دانشجویان، و مدیران و 
کارشناسان کلیه بخش های مرتبط با حوزه مدیریت زنجیره تأمین استقبال خواهد 
انجمن  همکاری  با  و  خوارزمی  دانشگاه  توسط   2۰2۰  LSCM کنفرانس  نمود. 

لجستیک ایران برگزار می شود.
از  مختلفی  رشته های  و  است  رشته  میان  حوزه ای  تامین  زنجیره  مدیریت 
جمله مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد، کامپیوتر و ... از جمله مخاطبان این حوزه 
هستند. خوشبختانه برنامه ریزی خوبی برای برگزاری موفق این کنفرانس به عمل 
آمده است و به یاری خدا و با همراهی همه بخش های دانشگاه، امیدواریم همه 

چیز به خوبی به انجام برسد.
* اطالعات کنفرانس

۱- انتخاب رساله برتر دکتری حوزه مدیریت زنجیره تامین برای اولین بار 
در سطح کشور

افراد  شناخته شده ترین  و  برجسته ترین  از  کلیدی  پنج سخنران  2- حضور 
این حوزه از جمله رئیس فدراسیون بین المللی انجمن های تحقیق در عملیات به 

عنوان میهمان ویژه
3- بیش از ۴2۰ مقاله از کشورهای مختلف از جمله ایران، استرالیا، نیوزیلند، 
انگلستان، مالزی، امریکا، هند، عراق، ترکیه، اتیوپی، سریالنکا، الجزایر، مراکش، 

صربستان، بوسنی و هرزگوین و ... دریافت شده است.
۴- نشست تخصصی با حضور اندیشمندان ایرانی و خارجی با عنوان »مدیریت 

زنجیره تأمین در شرایط کووید ۱۹« برنامه ریزی شده و برگزار خواهد شد. 
)پذیرفته شده  ارائه دیجیتالی مقاالت  باالی مقاالت،  تعداد  به  با توجه   -۵
خوارزمی  دانشگاه   LMS سامانه  از طریق  کنفرانس  برگزاری  از  پیش  پوستری( 

برنامه ریزی شده است.
۶- عالوه بر رقابت انتخاب رساله برتر دکتری، دو مسابقه دیگر نیز در حوزه 
مدیریت زنجیره تامین برنامه ریزی شده است و مرحله نهایی آن ها طی کنفرانس 

برگزار می شود:  مسابقه دفاع 3 دقیقه ای و  انتخاب کتاب برگزیده.
۷- از جمله ویژگی های دیگر این کنفرانس، می توان به مشارکت بیش از 
برجسته خارجی در کمیته علمی کنفرانس،  استاد  از 3۰  3۶ کشور، حضور بیش 
همکاری علمی انجمن ها، دانشگاه ها و مؤسسات معتبر داخلی و خارجی و نمایه 
 ESCI, Scopus , ISC, شدن مقاالت در پایگاه های معتبر بین المللی از جمله
 EI-Compendex، SCImage، DBLP, Mathematical Reviews,

and etc. اشاره شود.

مردهمدانیدرخانهباغخودغرقشد
مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان گفت: مرد میانسالی در خانه باغ شخصی 

خود به داخل گودال آب سقوط کرد و جان باخت. 
آرتین کمالی اظهار داشت: مردی ۵۹ ساله هنگام کار در باغ شخصی خود در 
»نشر« در جاده مالیر به داخل گودال آب به عمق چهار متر داخل این باغ سقوط 

کرد و غرق شد.

»سحرتبر«بهدهسالحبسمحکومشد
سحر تبر دختر ۱۹ ساله یی که از مهر ماه سال ۹۸ در بازداشت به سر می برد، 

به تحمل ده سال حبس محکوم شد
فاطمه خویشند معروف به سحرتبر گفت:» قاضی مرا به تحمل ده سال حبس 
محکوم کرده است.البته حکم صادر شده قابل اعتراض بود و من اعتراض کرده ام.«

وی افزود: »چهار اتهام به من وارد شده بود که از دو اتهام تبرئه شدم.
 فاطمه خویشوند معروف به سحر تبر از شاخ های به اصطالح اینستاگرامی است 
که در کیفرخواست صادره، اتهامات او معاونت در افساد فی االرض، تشویق به فساد از 
طریق ترغیب جوانان به اباحه گری، توهین به مقدسات از طریق توهین به حجاب و 

تحصیل مال نامشروع عنوان شده است.

اشرارسابقهدارغربتهرانبازداشتشدند
رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری 

2 شرور سابقه داری خبر داد  که در محله کن ایجاد رعب و وحشت کرده بودند.
سرهنگ »سعید راستی« گفت: بازداشت شدگان با اسلحه جنگی که از آن ها 
کشف شده است، ایجاد رعب و وحشت کرده و پس از تخریب یک واحد صنفی به 

شهرستان پرند  گریخته بودند که شناسایی و دستگیر شدند.

واژگونیتریلیجانرانندهاشراگرفت
سخنگوی سازمان آتش نشانی از فوت یک نفر به دلیل واژگونی یک دستگاه 

تریلی در بزرگراه امام علی)ع( خبر داد.
»جالل ملکی« گفت: این حادثه در مسیر شمال به جنوب بزرگراه امام علی )ع( 
بعداز پل سبالن اتفاق افتاد و یک دستگاه تریلی که بار هم نداشت به دلیل نامشخصی 
با دیواره های سمت راست بزرگراه برخورد کرده و واژگون شد. راننده در داخل اتاقک 
تریلی محبوس شده بود، که آتش نشانان عملیات رهاسازی را انجام داده و وی را 

خارج کردند و پس از معاینات عوامل اورژانس مشخص شد جان باخته است.

نوجوان۱۴سالهحسابپدرشراخالیکرد!
رئیس پلیس فتا از یک پرونده با موضوع برداشت غیرمجاز خبر داد. 

سرگرد احسان بهمنی اظهار داشت:  مردی به پلیس فتا مراجعه و ضمن ارائه 
مرجوعه قضائی، مدعی شد مبلغ ۶2۰ میلیون ریال در طول یکماه از حساب بانکی 
وی برداشت شده است. طی بررسی ها مشخص شد پسر ۱۴ ساله وی با اطالع از 
به گوشی موبایل وی در طول یکماه  بانکی پدرش و دسترسی  شناسه های کارت 
طی ۹ مرحله تراکنش از دو استریمر بازی آنالین در مجموع مبلغ 2۶ میلیون تومان 

حمایت مالی نموده و سپس پیامک های بانکی را حذف  کرده است.
رئیس پلیس فتا استان افزود: توجوان مذکور ضمن ارسال مدارک هویتی، طی 
۱۷ مرحله تراکنش بانکی در مجموع مبلغ 3۶ میلیون تومان اقدام به خریدهای درون 
برنامه ای به واسطه وب سایت فروش اعتبار مجازی برای بازی آنالین  کرده بود 
که اقدامات برای برگشت مبالغ حمایت مالی واریز شده  صورا گرفت، اما مبالغ واریز 

شده به وب سایت خرید اعتبار مجازی قابل بازگشت نخواهد بود.
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تنها بخش کوچکی از دارک وب برای فعالیت  
مخفیانه به کار می رود.

برخالف تصور عامه، تنها بخش کوچکی از دارک وب به فعالیت  شرورانه و 
غیر قانونی اختصاص دارد و بیشترین کاربرد آن برای مخفی  ساختن هویت است.

دارک وب در نگاه اول مشکوک به نظر می رسد. زیر سطح شفاف و قابل 
نمایش اینترنت، الیه ای از شبکه های پیچیده و بی نام وجود دارد که هاست دارک 
انواع محتوای تاریک را توزیع می کنند: داروهای غیر  وب را تشکیل می دهند و 
قانونی، محتوای سوءاستفاده از کودکان، سالح های غیر قانونی، ابزار افراط گرایانه 

و بسیاری از موارد دیگر.
اما برداشت های نادرست متعددی از دارک وب وجود دارد و معنای ضمنی این 
کلمه لزوما نماینده ی تمام فعالیت های گسترده در محدوده ی اینترنت بی نام نیست. 
طبق پژوهشی جدید به سرپرستی اریک جاردین، پژوهشگر امنیت سایبری ویرجینیا 
تک، تنها بخش کوچکی از دارک وب برای دسترسی به وب سایت های مخفی به کار 
می رود و حتی در این مورد هم فعالیت  مخفی لزوما به معنی فعالیت  غیر قانونی نیست.

جاردین و تیم او در این پژوهش، به تحلیل داده های شبکه ی Tor پرداختند 
که بزرگ ترین و محبوب ترین شبکه ی بی نام است که دسترسی به وب بدون سانسور 
را از طریق نرم افزاری مخصوص فراهم می کند. این نرم افزار به سیستمی از روترهای 
پیازی وصل می شود که برای تضمین بی نام بودن کاربر طراحی شده اند. بی نام بودن 
کاربرها لزوما به معنی مشکالت غیر اخالقی نیست. برای مثال دیپ وب یا وب عمیق 
هم بخشی از اینترنت است که برخالف وب سطحی، توسط موتورهای جستجوی 
معمولی شاخص گذاری نمی شود. از طرفی دارک وب خود بخشی از دیپ وب است 

و تنها بخشی از دارک وب به محتوای مجرمانه اختصاص دارد.
به همین دلیل، پژوهشگرها می خواستند بدانند چه مقدار از شبکه ی تور برای 
 Tor اهداف مخفیانه و احتماال خرابکارانه به کار می رود. با توجه به اینکه شبکه ی
برای هویت بی نام طراحی شده است، راه آسانی برای رسیدن به پاسخ این سؤال 
وجود ندارد. اما پژوهشگرها با نظارت بر امضاهای داده ای جمع آوری شده از گره های 
ورودی Tor، موفق به تفکیک کاربرانی شدند که از Tor برای دسترسی بی نام 
به وب معمولی استفاده می کردند و کاربرانی که از این سیستم برای دسترسی به 
محتوای مخفی دارک وب استفاده می کنند. پژوهشگرها متوجه شدند تنها ۷/۶ درصد 
از کاربران سراسر جهان از تور برای دسترسی به سرویس های مخفی دارک وب 

استفاده می کنند که می توانند شامل محتوای مجرمانه هم باشند.
به گفته ی جاردین:

)ما متوجه شدیم اغلب کاربران Tor، از محتوای وب معمولی بی خطر استفاده 
می کنند. در نتیجه با اینکه از شبکه ی بی نام می توان برای اهداف مجرمانه استفاده 
کرد، اغلب کاربران به صورت میانگین روزانه برای دسترسی به نسخه ی فراخصوصی 

کروم یا فایرفاکس از شبکه ی بی نام استفاده می کنند.(
بر اساس تحلیل ها، استفاده از تور برای دسترسی به سرویس های مخفی یا 
محتوای معمولی وب بین کشورهای لیبرال دموکرات و کشورهایی با قوانین سرکوب گر 
 Freedom( آزادی  بنیاد خانه ی  از  نقل  به گفته ی مؤلفان: »به  متفاوت است. 
House(نرخ میانگین استفاده ی خرابکارانه از تور در داده های کشورهای غیرآزاد، ۸/۴ 
درصد است؛ اما در کشورهایی که با عنوان آزاد برچسب خورده اند، درصد کاربرهایی 
که از سرویس های مخفی برای کاربردهای روزمره استفاده می کنند تقریبا دو برابر 

یعنی ۸/۷ درصد است.«
دارک  از  بیشتر  دموکرات  لیبرال  کشورهای  ساکن  افراد  دیگر،  بیان  به 
تحت  که  افرادی  درحالی که  می کنند؛  استفاده  خرابکارانه  اهداف  برای  وب 
معموال  می کنند  زندگی  دموکراتیک  غیر  کشورهای  یا  سرکوبگر  حکومت های 
آزاد اطالعات بهره می برند. با سانسور و دسترسی به جریان   از تور برای مبارزه 

از سوی دیگر، جاردین و تیم او در پژوهش خود تأکید کرده اند که دارک وب می تواند 
شامل محتوای سودمندی هم باشد؛ همان طور که وب سطحی یا شفاف می تواند 
میزبانی برای محتوای دردسرساز باشد. بااین حال آن ها نتایج احتمالی خود را به این 
صورت توجیه می کنند که دسترسی به وب سایت  ها و سرویس های.onion احتماال 
برای اهداف شرورانه به کار می رود؛ چرا که پژوهش های قبلی هم نشان می دهند 

وب سایت های دارک وب معموال برای اهداف غیر قانونی به کار می روند.

و  آموزش  سازمان  رئیس 
گفت:عدالت  استثنایی  پرورش 
دهی  یاد  نظام  شدن  مستقر  با 
عدالت  پس  شد  خواهد  برقرار  یادگیری  و 
عدالت  برقراری  جلوه  مهمترین  آموزشی 

در جامعه است.
سید جواد حسینی گفت: در روز جهانی 
معلولین بزرگ ترین مجموعه برای معلوالن 
تفاهم  و  شد  زنی  کلنگ  حرکتی  جسمی 
منعقد شد که  بهزیستی  سازمان  با  نامه ای 

پنج  بند بسیار مهم دارد. 
چرا  اینکه  در خصوص  ادامه  در  وی 
ویژه  نیازهای  با  کودکان  تربیت  و  تعلیم 
مظهر  عدالت  برپایی  گفت:  دارد،  اهمیت 
یک جامعه اسالمی است. عدالت با مستقر 
شدن نظام یاد دهی و یادگیری برقرار خواهد 
جلوه  مهمترین  آموزشی  عدالت  پس  شد 
عدالت در جامعه است. لذا در جاهایی عدالت 
ترجیحی در برخی جاها برقرار باید شود مثاًل 
در سیستان و بلوچستان باید عدالت ترجیحی 
برقرار شود و همچنین برای دانش آموزان 
برقرار  موضوع  همین  نیز  ویژه  نیازهای  با 
نباید  تنها  پرورش  و  آموزش  نظام  است. 
به آموزش و پرورش به معنای عام  متکی 
آموزش  اهمیت  نیز  کرونا  شرایط  در  باشد. 
ویژه  نیازهای  با  آموزان  دانش  برای  ها 
ها  بچه  این  نابرخورداری  شود.  می  بیشتر 
بیشتر از دانش آموزان عادی است. اگر 3۰ 
درصد دانش آموزان عادی عدم دسترسی به 
ابزار هوشمند ندارند، این رقم در حوزه دانش 

آموزان استثنایی به ۴۰ درصد می رسد.
حسینی در بخش دیگری از سخنانش 
با ارایه گزارشی از برنامه های این سازمان 
گفت: ما کار را از برنامه ریزی شروع کردیم 
به صورت کمی و  را  برنامه های ۱3۹۹  و 
کیفی توسعه دادیم و برای ۱۴۰۰ هم باید 
همین اتفاق بی افتد. ما از ۱۸ فعالیت به ۴۶ 
فعالیت رشد داشتیم و از بعد کیفی نیز در سال 
های پیشین برنامه های ما سه زیرنظام سند 
تحول را پوشش می داد اما امروز هر ۶ زیر 
نظام را پوشش می دهد. بیش از ۶۰ درصد 

برنامه های ما نوآورانه است.
پرورش  و  آموزش  سازمان  رئیس 
را  تحولی  بسته  سه  ما  داد:  ادامه  استثنایی 
پذیر  سنجش  که  کردیم  اضافه  برنامه  به 
و نوآورانه و مشارکتی و مدرسه محورانه و 

زودبازده است.
وی در توضیح بیشتر این بسته های 
تحولی گفت: یکی از این بسته ها مدرسه 
و  تجهیزات  و  فضا  بعد  است.  انطباقی 

محتوا و معلم را این بسته در بر می گیرد. 
ما در این سال ها ۱۶۰۰ مدرسه ویژه برای 
برای  و  ایم  ساخته  استثنایی  آموزان  دانش 
نیز به صورت ویژه مدرسه  برخی گروه ها 
روزی  شبانه  مدرسه   3۴ مثل  شده  ساخته 
و ۶2 مدرسه مخصوص اوتیسم است و 23 
مدرسه مخصوص نابینایان است، 2۶ مدرسه 
مدرسه   ۱۰۰ و  حرکتی  جسمی  مخصوص 
مخصوص ناشنوایان است. ما 2۶ هزار مدرسه 
پذیرا هم داریم. و ۸۵۰ مدرسه پشتیبان داریم. 
در برنامه امسال ۶۴ مدرسه را گفتیم باید به 
شکل الگویی مناسب سازی شوند که در هر 
استان دو مدرسه است که یکی برای دانش 
آموزان اوتیسم و یکی پذیرا مناسب سازی 
می شود که ۱۷ مدرسه کارهایش انجام شده 
است. در سطح کشور هم 3۱ سالن ورزشی 
داریم.  ویژه  نیازهای  با  ها  بچه  مناسب 
مناسب  اخر سال  تا  همچنین ۵۷۱ مدرسه 
سازی می شوند و در مجموع شمار مدارس 
مناسب سازی شده تا پایان سال به ۱2۹۶ 

مدرسه می رسد.
ماه گذشته طرح  افزود: طی ۱۰  وی 
خشت و بهشت آغاز شده و ۱2۰ مدرسه تا 
کنون در قالب این طرح کلنگ سازی شده 
است. همچنین ۴۷ مرکز مشاوره داریم که ۱۰ 
مورد در سال ۹۸ و ۱۹ مورد در شرایط کرونا 
افتتاح شده است. ۷۵2 مرکز ویژه اختالالت 
یادگیری داریم که 2۷۷ مورد در یک سال اخیر 
و ۸2 مورد در شرایط کرونا ساخته شده است.

و  مشاوره  مرکز   ۴۷ گفت:  حسینی 
راهنمایی امروز داریم که ۱۹ مرکز در شرایط 
مشاوره  مراکز  با  و  است  افتتاح شده  کرونا 
آموزش و پرورش عادی فرق دارد و بحث 
اختالل  مرکز  دارد. 2۷۷  هم  را  توانبخشی 
ساخته  اخیر  های  سال  این  در  یادگیری 
شده است و ۸2 مرکز در شرایط کرونا راه 
اندازی شده است. راه اندازی پارک حرکت 

و جهت یابی و تحرک راه اندازی شده و تا 
آخر سال 2۰ تا باید راه اندازی شود. افتتاح 
نیز  استثنایی  آموزان  دانش  ویژه  اردوگاه   ۵
پروژه  نیز  روز گذشته  است.  انجام  در حال 
های متعددی را افتتاح یا کلنگ زنی کردیم. 
در مجموع ۶۱۸۱۰ متر مساخت پروژه های 
مربوطه بود. 2۱۵ میلیارد تومان ارزش ریالی 
این پروژه ها بود که به قیمت امروز رقمش 
بسیار بیشتر است و ما در این پروژه ها زمین 

را محاسبه نمی کنیم.
از مناسب  بیان کرد: یک بخش  وی 
و  انسانی  منابع  حوزه  در  ما  های  سازی 
منابع  بحث  در  دهیم.  می  انجام  محتواها 
انسانی نهضت زبان اشاره و خط بریل داشتیم 
که ۵ هزار معلم و مدیر و ولی دانش آموز را 
تحت پوشش قرار دادیم چون معتقدیم حرکت 
و ارتباط دو عنصر بسیار مهم برای پیوستن به 
جامعه است. زبان اشاره و خط بریل ارتباط 
را تسهیل می کند. تا کنون سه هزار نفر این 
آموزش ها را دیده اند. برای دوره کرونا به 
را  ها  مناسب سازی  این  باید  ویژه  صورت 
جدی تر پیگیری می کردیم پس 3۹ دوره 

آموزشی ضمن خدمت برگزار کردیم.
پرورش  و  آموزش  سازمان  رئیس 
استثنایی اظهار کرد: ۷2 درصد دانش آموزان 
ما از شبکه شاد استفاده می کنند. ۵.۹ درصد 
از ظرفیت خانواده و حدود 3 درصد از آموزش 
های تلویزیونی بهره می برند و باقی از بسته 
های یادگیری ما بهره می برند. ۱۱ درصد 
دانش آموزان ما تلفن هوشمند شخصی دارند.

مناسب  کتاب  هزار  افزود:  حسینی 
سازی شده و ۷۶ کیت تولید و 32 استودیوی 
تولید محتوا راه اندازی شده است تا کنون 
ماه  آخر  تا  است.  شده  تولید  محتوا   ۱۵۰۰
اپلیکیشن جامع اطالع رسانی دانش آموزان 
استثنایی نهایی می شود. در شبکه شاد هنوز 
برای نابینایان امکان نرم افزار گویاساز فراهم 

نشده اما در این اپلیکیشن لحاظ شده است.
سازی  مناسب  خصوص  در  وی 
تجهیزات نیز گفت: طرح ملی نهضت توان 
درصد   ۱۰ که  راستاست  همین  در  افزایی 
دانش آموزان در سال ۹۹ از این نهضت بهره 
ببرند که االن بیش از این عدد است چون 
تبلت و موبایل ضروری بود و در این تجهیزات 
عمدتاً این ابزار بود و مشارکت خوبی صورت 
گرفت. البته یک هفته ای است که وزیر این 
مسئولیت را به بنده داده که برای تمام دانش 
آموزان کشور نیز این وسایل را فراهم کنیم.

هم  دیگر  بسته  یک  گفت:  حسینی 
داریم که بسیار مهم است. بسته مداخالت 
به هنگام طالیی که شناسایی بچه های با 
نیاز ویژه و پوشش کامل و پوشش استاندارد 
و پوشش به هنگام آنها هدف گذاری این 
بسته است. برای تحقق این امر باید همه 
ابتدا  را  موجود  وضعیت  شوند.  کار  وارد 
بررسی کردیم و وضعیت مطلوب را طراحی 
تا  اتاق طراحی کردیم  این 32  بر  کردیم. 
بتوانیم این طرح را راه اندازی کنیم. اساس 
نقشه جامع مداخالت به هنگام را طراحی 
کردیم. تفاهم نامه ای با بهزیستی و وزارت 
بهداشت و درمان منعقد کردیم تا مداخالت 

به هنگام انجام دهیم.
که  می کنیم  اعتراف  داد:  ادامه  وی 
مشکالتی در این بخش داریم. باید بپذیریم 
که کار آموزش زمان کرونا کار سختی است 

ولی در حال رفع مشکالت هستیم.
حسینی درباره نیروی انسانی مورد نیاز 
سازمان گفت: ما طی آمایشی که انجام دادیم 
۱2 هزار نفر کمبود نیرو داریم که مجوز آن را 
گرفتیم. بعد از قانون خدمات کشوری مزایایی 
که به معلمان استثنایی تعلق می گرفت قطع 
شد. ما باید این مزایا را احیا کنیم. همچنین 
سنجش صالحیت معلمی مقدمه ای بر اجرای 
درست قانون رتبه بندی معلمان خواهد بود 
که امتیاز معلمان استثنایی در آن مشخص 
است. در بخش آموزش های مهارتی هم در 
حد توانمان سعی کردیم دانش آموزان مهارتی 
را بیاموزند که در طرح آموزش همراه با تولید 

آن را پیگیری کردیم.
پرورش  و  آموزش  بودجه  درباره  وی 
استثنایی در سال ۱۴۰۰ گفت: بودجه امسال 
33 درصد رشد را نسبت به سال ۹۹ نشان 
می دهد که امیدواریم با تالش بتوانیم این را 
به ۵۰ درصد برسانیم. رشد بودجه ما در سال 
۹۹ نسبت به ۹۸ پنجاه درصد بوده که تالش 
می کنیم با وجود تنگناهای بودجه امسال هم 

بتوانیم این درصد افزایش را حاصل کنیم.

عدالت در جامعه، با عدالت آموزشی برقرار می شود
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بودجه  الیحه  در  دولت 
سال ۱۴۰۰، ۷۰ هزار میلیارد 
تومان برای پیش فروش نفت 
در نظر گرفته که به نظر می رسد قرار 
است این موضوع در قالب فروش اوراق 
انتشار  یا  انرژی  بورس  در  نفتی  سلف 

اوراق اسالمی اجرایی شود.
الیحه  در  که  نقشی  با  دولت 
نظر  در  نفت  برای  آینده  سال  بودجه 
گرفته است، گرد و خاک زیادی به پا 
پیش  نظران  صاحب  از  بسیاری  کرد. 
بینی دولت مبنی بر فروش روزانه 2.3 
غیر ممکن می  را  نفت  بشکه  میلیون 
دانند و بر این باورند از آنجایی که این 
پیوست،  نخواهد  وقوع  به  بینی  پیش 
مواجه  بودجه  کسری  با  بعدی  دولت 

خواهد شد.
اگر بخواهیم از نگاه آمار و ارقام به 
پیش بینی دولت نگاه کنیم، باید گفت از 
۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی 
دولت در الیحه بودجه سال آینده، ۱۹۹ 
و  نفت  فروش  به  تومان  میلیارد  هزار 
فراورده های نفتی اختصاص داده شده 
است. دولت برای فروش نفت کف یک 
میلیون بشکه و سقف 2.3 میلیون بشکه 
با قیمت ۴۰ دالر را پیش بینی کرده و 
در آن سوی ماجرا، سقف پیش فروش 
در  اسالمی  مالی  اوراق  انتشار  یا  نفت 
سال آینده را به ۷۰ هزار میلیارد تومان 

افزایش داده است.
 ۵۰۰۰  ،۱3۹۸ سال  در  درواقع 
 ،۱3۹۷ سال  در  ن،  توما د  ر میلیا
و در سال ۱3۹۶  تومان  3۰۰۰میلیارد 
نفتی  اوراق  تومان  میلیارد   ۵۰۰ نیز 
منتشر شده است؛ بنابراین میزان اوراق 
منتشر شده جمعا ۸۵۰۰ میلیارد تومان 
است و این میزان برای سال آینده ۷۰ 
شده  بینی  پیش  تومان  میلیارد  هزار 
است. البته این ۷۰ هزار میلیارد تومان 
در صورتی محقق خواهد شد که دولت 
که  میزانی  به  نفت  فروش  به  موفق 
بنابراین  نشود؛  است  کرده  بینی  پیش 
میزان اوراق بستگی به میزان فروش 

نفت دارد.
نوبخت_ باقر  محمد  که  آنطور 

رئیس سازمان برنامه و بودجه_توضیح 
داده است درصورتی که امکان فروش 
شده  بینی  پیش  الیحه  در  که  نفتی 
است هم فراهم نشود، طبق برنامه ریزی 
فروش  پیش  طریق  از  گرفته  صورت 
این عدد محقق خواهد  نفت در داخل 

شد. دراین راستا می توان در قالب یک 
فروش  و  معامله  قابل   ETF صندوق 
واحدهای آن به مردم یا انتشار و فروش 
اوراق از نقدینگی انبوهی که در کشور 

وجود دارد، استفاده کرد.
نفت  نتوانیم  هرچه  وی  گفته  به 
بفروشیم با فروش اوراق آن را جبران 
می کنیم و اگر فروش نفت محقق شود، 

اوراق کمتری فروخته می شود.
نفت،  در  خود  پشتوانه  به  دولت 

اوراق منتشر می کند
نلو  خا مژگان   ، ستا ا ر ین  ا در 
سخنگوی الیحه بودجه ۱۴۰۰، با بیان 
اینکه از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع 
عمومی دولت، 3۷۱ هزار میلیارد تومان 
میلیارد  هزار   22۵ عمومی،  درآمد  در 
تومان در واگذاری دارایی سرمایه ای و 
2۹۸ هزار میلیارد واگذاری دارایی های 
در  کرد:  اظهار  است،  شده  دیده  مالی 
از  تومان  میلیارد  مالی ۷۰ هزار  بخش 
محل پیش فروش داخلی نفت یا انتشار 

اوراق پیش بینی شده است.
ب  بند   2 جزء  در  داد:  ادامه  وی 
تبصره ۱ به دولت اجازه داده شده است 
اولویت  با  نفت  به پیش فروش  نسبت 
اوراق  انتشار  یا  داخلی  فروش  پیش 
منبع  این  کند.  اقدام  اسالمی  مالی 
ممکن است پیش فروش نفت و سلف 
ارزی باشد یا می تواند در قالب انتشار 
طور  به  اما  شود  تامین  اسالمی  اوراق 
منتشر  تا کنون هم سلف موازی  کلی 
شده است. این فرایند معموال در بورس 

انرژی انجام می شود. برای مثال شرکت 
نفت هم به عنوان یک شرکت دولتی 
مالی  اوراق  انتشار  به  نسبت  طریق  از 

اقدام می کند.
به گفته وی بر اساس الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۰ نیز یا پیش فروش داخلی 
سلف  اوراق  یا  نفت،  پشتوانه  به  نفت 
مالی  اوراق  یا  انرژی  بورس  در  نفتی 

منتشر می شود.
خانلو با تاکید بر اینکه طرح فروش 
اوراق نفتی به پشتوانه نفت صورت می 
گیرد، ابراز کرد: قرار است همانطور که 
دولتی  شرکت  عنوان  به  نفت  شرکت 
برای تامین مالی خود به پشتوانه ۱۴.۵ 
درصد سهم نفتی خود اوراق منتشر می 
خود  سهم  پشتوانه  به  هم  دولت  کند، 

اوراق منتشر کند.
نفتی  اوراق  میزان  درمورد  وی 
منتشر شده در سال های گذشته توضیح 
استناد  به  نیز  گذشته  سنوات  در  داد: 
از  استفاده  با  و  سنواتی  بودجه  قوانین 
ظرفیت بورس انرژی، دولت نسبت به 
تامین مالی از طریق انتشار اوراق سلف 

موازی اقدام کرده است.
اوراق  بازخرید  در  دولت  تعهد 

ابهام دارد
دلخوش  مرتضی  راستا،  این  در 
پیش  به  اشاره  با  اقتصادی،  کارشناس 
بینی ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش فروش 
نفت یا انتشار اوراق اسالمی در الیحه 
بودجه ، اظهار کرد: دولت فعلی با این 
پیش بینی، تعهد خود را به دولت بعدی 

دولت  را  پول  درواقع  دهد.  می  انتقال 
فعلی می گیرد و تامین مالی می کند و 
تعهد بازخرید برای دولت بعدی است؛ 
به همین دلیل ممکن است مجلس با 

این رقم موافقت نکند.
وی با بیان اینکه دولت در الیحه 
نفت  بشکه  میلیون  بودجه فروش 2.3 
در روز را پیش بینی کرده است، اظهار 
بینی  پیش  دولت  کنم   می  فکر  کرد: 
کرده تحریم های نفتی درحال برطرف 
 2.3 تواند  می  ایران  و  است  شدن 
میلیون بشکه در روز نفت بفروشد و از 
این تعهد  تواند  محل فروش نفت می 
را جبران کند. البته در این بین مسائل 
فنی نیز مطرح است و اینکه آیا ایران می 
تواند در صورت برداشته شدن تحریم ها  
روزانه بیش از دو میلیون بشکه نفت به 

فروش برساند؟
تاکید  با  اقتصادی  کارشناس  این 
بر اینکه در همه کشورهای دنیا، فروش 
اوراق و تعهد مالی مرسوم است، گفت: 
این موضوع مهم است که آیا دولت می 
بازخرید  را  اوراق  مقرر،  موعد  در  تواند 
کند یا خیر. این موضوع درحال حاضر 
در الیحه بودجه ۱۴۰۰ ابهام دارد. اگر 
تحریم ها برداشته نشود و دولت نتواند 
در زمان سررسید، اوراق را بازخرید کند، 
باید از بانک مرکزی تقاضای نقدینگی 
کند که این فرایند منجر به  تورم می 
ضمن  باید  آتی  دولت  درواقع  و  شود 
فعلی  تعهدات دولت  هزینه های خود، 

را هم انجام دهد.

مدیر امور استان های بانک ایران زمین در بازدید میدانی
 از استان البرز:

مشتریان و همکاران سالمت حافظان بانکی امور متصدیان
هستند

استان  شعب  امور  مدیر  کنارویی  حسینی  محمد 
طی  البرز  استان  به  سفر  با  زمین  ایران  بانک  های 
بازدید از شعب این استان و گفتگو با همکاران شعب، 
در جلسه ای با حضور مدیران و کارکنان ستادی عملکرد 
این مدیریت را ارزیابی کرده و راهکارهایی در راستای 

تقویت نقاط ضعف و قوت را بیان کرد.
 ایرج رئیسی و خوش نام، مدیریت و معاون استان 

البرز به شرح جامعی از آمار، عملکرد واقدامات مدیریت و شعب زیرمجموعه از 
ابتدای سال تاکنون پرداختند.

در ادامه حسینی کنارویی مدیرامور شعب استان ها، به ارزیابی عملکرد 
و نقاط قوت و ضعف شعب زیرمجموعه این مدیریت پرداخته و اظهار داشت: 
با عنایت به حضور کارکنان با انگیزه و جوان بانک ایران زمین در مقایسه با 
سایر بانک ها انتظار می رود با توجه به پتانسیل کارکنان این مجموعه، پویایی 

بانک ایران زمین افزایش یابد.
از یک طرف و  استان تهران  با  بدلیل مجاورت  البرز  استان  افزود:  وی 
همچنین استقرار در کانون شهرک های صنعتی البرز، قزوین و زنجان دارای 
صدور  تسهیالت،  اعطای  منابع،  جذب  زمینه  در  باالیی  بسیار  های  ظرفیت 

ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی داخلی است.
کنارویی با اشاره به اینکه با توجه به افزایش خودباوری همکاران به توان 
و پتانسیل خود، این امر در شعب زیرمجموعه مدیریت منطقه کاماًل محسوس 
و قابل تقدیر است، که لزوم آن افزایش حس مسئولیت پذیری همکاران در 
سازمان و روحیه کار تیمی در شعب بوده است و در این میان نقش همکاران و 
کارشناسان ستادی در راستای بهبود عملکرد شعب به وسیله تجزیه و تحلیل 

آمارها و اهداف و کمک رسانی به شعب بسیار تأثیر گذار خواهد بود.
مدیرامور استان ها در ادامه بیان کرد: با توجه به بازار و شرایط اقتصادی 
فعلی و علی رغم شیوع ویروس کرونا، مدیریت های مناطق، موفق تر عمل 
نموده اند که این امر با ایجاد حس رقابت در سطوح مدیریت ها و شعب ایجاد 
شده است، که انتظار می رود استان البرز، همان گونه که تاکنون ثابت نموده و 
با توجه به توان همکاران منطقه، کماکان از کلیه ظرفیت های خود در راستای 
افزایش حداکثری سهم بازار بانکی گام های محکمی بردارند زیراکلیه همکاران 
به مثابه یک مدیر بوده و باید در ارائه خدمات و پاسخگویی مناسب و احساس 

مسئولیت و تالش در راستای اهداف بانک، دلسوز و متعهد باشند.
حسینی کنارویی پس از جلسه با همکاران ستاد، به اتفاق مدیر و معاون 
استان از شعب استان بازدید به عمل آوردند. وی ضمن جویاشدن احوال سالمتی 
همکاران از جانب مدیریت محترم عامل، از کلیه روسا و سایر همکاران شعب در 
زمینه تحقق اهداف تعیین شده تقدیر و تشکر نموده و متعاقب آن با توجه به 
پتانسیل منطقه و لزوم بازاریابی شرکتی تاکید داشت. همچنین از متصدیان امور 
خدماتی شعب به عنوان حافظان سالمت همکاران شعب یاد نموده و وظایف و 
مسئولیت های این عزیزان را با توجه به شیوع ویروس کرونا بسیار مهم دانسته 

و بر لزوم رعایت کامل پروتکل های بهداشتی تاکید کردند.
حسینی کنارویی، نسبت به پرسش و پاسخ از همکاران در خصوص وضعیت 
و آمار شعب، بازخوانی بخشنامه ها و اطالعیه ها، شمای استراتژی اهداف و برنامه 
های مدیریت امور شعب استان ها، و تشکیل کارگروههای تخصصی سطح سه 
پرداخته و مزایا و چالشهای موجود را جویا شدند . و وضعیت عملکرد بانکداری 
مدرن شعب تحت پوشش در شاخص های همراه بانک، اینترنت بانک، پایانه 
های فروشگاهی، خودپردازها، IPG و ... را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.

وی در پایان بازدید از شعب، ضمن آرزوی سالمتی و توفیق روزافزون 
برای خانواده بزرگ بانک ایران زمین، بیان داشتند کما فی السابق همکاران 
ایران  بانک معظم  با تالش و جدیت مستمر در راستای تحقق اهداف عالی 

زمین حرکت کنند.

بازدید مدیرعامل بانک سینا از شعب زابل و زاهدان؛
استفادهازتوانمندیهایاستانیوتنوعخدمات،عاملموفقیت

بانکسینااست
بازدید از شعب زابل و  مدیرعامل بانک سینا در 
زاهدان، عامل موفقیت بانک سینا را استفاده از توانمندی 
های استانی و ایجاد تنوع در سبد محصوالت عنوان کرد.

و  زابل  شعب  کارکنان  جمع  در  ایمانی  دکتر 
زاهدان با بیان آنکه بانک سینا دارای کارکرد اقتصادی 
و اجتماعی است، گفت: خوشبختانه با اقدامات مطلوب 

و ایجاد تنوع در محصوالت، توفیقات متعددی در این دو مولفه حاصل شده اما 
برای عملکرد بهتر، می بایست با استفاده از ظرفیت بانک و توانمندی های استان 
به صورت مشترک در جهت تحقق برنامه ها اقدام گردد و این امر مستلزم مشاهده 
میدانی و حضور در منطقه و گفت وشنود کارشناسانه با مجریان و دست اندرکاران 
است.وی تصریح کرد: خوشبختانه با سیاست ها و برنامه هایی که در بانک سینا 
به اجرا گذاشته شده، دیدگاه جامعه نسبت به این بانک بهبود یافته و انتظارات از 
آن باال رفته و بنابراین ضروری است همکاران با پاسخگویی مناسب به انتظارات 
هم میهنان و با مشتری مداری خصوصا در مناطق محروم، حرکت رو به رشد 

بانک به سمت تعالی را سرعت ببخشند.
مدیرعامل بانک سینا اظهار داشت: از جمله امتیازات این بانک، تنوع در 
خدمات و کیفیت باالی آن به ویژه در بخش بانکداری الکترونیک و همچنین 
سبد تسهیالت از جمله طرح پزشکان است که توجه ویژه به این ظرفیت ها و 
معرفی بهینه آن به هموطنان به ویژه با اختیار عملی که به روسای شعب داده 

شده، می تواند زمینه ساز رشد و سودآوری بیشتر بانک باشد.
گفتنی است دکتر ایمانی و هیات همراه با حضور درجمع کارکنان و بررسی 
عملکردها، از رویکرد مثبت و تالش جمعی آنان در جهت تحقق اهداف قدردانی 
کردند و با تقدیر از تالش های صورت گرفته در زمینه کاهش مطالبات معوق و 
مشکوک الوصول، خواستار سرعت بخشیدن به فعالیت ها و توجه ویژه همکاران 

به توسعه فعالیت های بانکی غیر مشاع شدند.

تمهیداتموسسهاعتباریمللدرکنترلویروسکرونا
ملل  اعتباری  موسسه  روابط عمومی  گزارش  به 
با عنایت به شرایط خاص بهداشتی کشور و موج سوم 
از  پیشگیری  و  کنترل  مدیریت  راستای  در  و  کرونا 
شیوع ویروس کرونا و کاهش مراجعات مردم به شعب 
و پیرو بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
موسسه اعتباری ملل تصمیماتی را به این شرح اتخاذ 

نموده است.
۱-  افزایش سقف انتقال وجه کارت به کارت شتابی و درون بانکی از مبدا هر 

کارت به یکصد میلیون ریال در هر روز
2-  افزایش سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها از 

ده میلیون ریال به سی میلیون ریال
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مشتری به مدت یک سال 
۴-  افزایش سقف وجه کارت هدیه به بیست میلیون ریال 

گفتنی است موسسه اعتباری ملل به منظور حفظ سالمتی هموطنان، مشتریان 
و کارکنان اقدامات ذیل را در سطح ادارات مرکزی و شعب در حال انجام دارد.

-  ضد عفونی نمودن ساختمانهای اداری و شعب بصورت مکرر و روزانه
-  الزامی شدن استفاده ماسک توسط مشتریان و کارکنان
-  تعبیه مواد ضد عفونی کننده در ادارات مرکزی و شعب

برای  اداره مرکزی موسسه  -  اختصاص گروه های ویژه در مبادی ورودی 
کنترل دمای بدن مراجعه کنندگان و ضد عفونی خودروها و تحویل ماسک و 

دستکش و روکش کفش
-  تشویق مشتریان به استفاده از بانکداری الکترونیکی در شبکه های مجازی

-  پیش بینی برگزاری جلسات از طریق ویدیو کنفرانس

رشد صنعت پاالیش در دولت تدبیر و امید؛
مسیرسختایراندرخودکفاییتولیدبنزین

در حالی که ایران تا چند سال گذشته وارد کننده عمده بنزین به شمار می رفت، 
با اجرای طرح های افزایش تولید و بهبود کیفیت در پاالیشگاه های کشور و از همه 
مهمتر بهره برداری از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس نه تنها در تولید بنزین خودکفا 

شد که حاال به عنوان صادرکننده فعال این سوخت شناخته می شود.
از  یکی  زیرا  است،  رفته  می  شمار  به  استراتژیک  کاالیی  همواره  بنزین 
مهمترین پایه های امنیت انرژی هر کشوری است. از همین رو تامین پایدار این 

سوخت در اولویت دولت های مختلف قرار دارد.
با این حال ایران تا چند سال گذشته در تامین بنزین مورد نیاز خودکفا نبود 
و واردات بنزین انجام می شد. همین موضوع باعث شد تا در دور قبلی تحریم ها 
در ابتدای دهه ۹۰ شمسی، فروش بنزین به ایران یکی از فاکتورهای مهم باشد 

و مشکالتی را نیز برای کشور به وجود آورد.
تحریم فروش بنزین به ایران زنگ خطر را در این زمینه به صدا درآورد و طرح  
های پاالیشی که در کشور بیش از ۱۰ سال بر زمین مانده بود را به جریان انداخت.

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، شتاب در ساخت این طرح ها سرعت 
گرفت و با اولویت بندی اجرای آنها،  منابع مالی متمرکز شد.

البته اقدام های دولت برای افزایش کمی و کیفی فرآورده های تولیدی و به 
سرانجام رسیدن طرح های پاالیشگاهی در کشور در دولت تدبیر و امید در حالی 
اجرا شد که کشور با شدیدترین تحریم های اقتصادی رو به رو بود اما با وجود همه 
فشارهای خارجی علیه کشور، صنعت پاالیش مسیر رو به رشد خود را طی کرد.

تا آنجا که ایران به جایگاه بزرگترین تولید کننده بنزین در منطقه، نخستین 
تولیدکننده بنزین و دومین تولیدکننده گازوئیل در اوپک دست یافته است.

با وجود آنکه در مجموع ظرفیت صنعت پاالیش ایران از یک میلیون و ۸۵۰ 
هزار بشکه در روز به 2 میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه افزایش داشته،   همچنین تولید 
محصوالتی با ارزش افزوده باال مانند بنزین نیز مورد توجه بوده و رشدی به مراتب 

بیشتر از طرفیت مجموع پاالیش کشور را تجربه کرده است.
ایران در سال ۹۱ روزانه ۵۱ میلیون لیتر بنزین تولید می کرد که در این میان 
هیچ کدام از این محصوالت سوخت یورو نبود. در همان سال نیز حدود ۱۰ میلیون 

لیتر واردات بنزین به کشور در جریان بود.
حاال با گذشت ۸ سال از آن زمان و در طول دولت تدبیر و امید، ایران نه 
تنها در تولید و تامین بنزین خودکفا شده بلکه امکان صادرات سوخت حتی بیش 

از میزان واردات سال ۹۱ در کشور وجود دارد.
بنزین

هم اکنون ظرفیت تولید روزانه بنزین در کشور ۱۱2 میلیون لیتر است.
کیفیت  افزایش  و  کشور  در  یورو  گازوئیل  و  بنزین  تولید  دیگر  سوی  از 
و  یازدهم  دولت  در  بار  نخستین  برای  پاالیشگاه ها  در  تولیدی  فرآورده های 

دوازدهم اتفاق افتاد.
تا آنجا که آمارها نشان می دهد، در مجموع تا پایان سال ۹۸ تولید بنزین با 
استاندارد یورو به روزانه ۹۱ میلیون لیتر و گازوئیل با استاندارد یورو به ۷3 میلیون 

لیتر رسیده است.
اما ایران چگونه توانست در طول ۸ سال از وارد کننده بنزین به صادرکننده 

آن تبدیل شود؟
ایران را در تولید بنزین خودکفا کرد و صادرات این  مهمترین طرحی که 
ستاره  گازی  میعانات  پاالیشگاه  از  بهره برداری  آورد،  ارمغان  به  نیز  را  فرآورده 

خلیج فارس بود.
این پاالیشگاه به عنوان بزرگترین پاالیشگاه میعانات گازی دنیا و ایرانی ترین 
پاالیشگاه کشور،  روزانه با پاالیش ۴۵۰ هزار بشکه میعانات گازی پارس جنوبی، 

کشور را در مسیر خودکفایی در تامین بنزین قرار داد.
با افتتاح فاز نهایی این پاالیشگاه در دی ماه سال ۹۷، ظرفیت تولید روزانه 
بنزین پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به روزانه ۴۷میلیون لیتر بنزین و ۱۵ میلیون 

لیتر گازوئیل رسید.
پس از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس که رتبه اول تولید بنزین در کشور را 
به خود اختصاص داده،   پاالیشگاه امام خمینی شازند، با تولید روزانه ۱۷ میلیون 

لیتر بنزین در رتبه دوم قرار دارد.
پاالیشگاه بندر عباس نیز با تولید روزانه ۱2 میلیون لیتر بنزین جایگاه سوم 

تولید بنزین ایران را به خود اختصاص داده است.
پاالیشگاه اصفهان نیز روزانه ظرفیت تولید ۱2 میلیون لیتر بنزین با کیفیت 

را دارد.
بعد از این پاالیشگاه ها پاالیشگاه تهران روزانه ۷ میلیون لیتر بنزین تولید 

می کند که در پایداری امنیت انرژی کشور نقش اساسی دارد.
پاالیشگاه های تبریز و الوان نیز هر کدام روزانه ظرفیت تولید 3 میلیون 

لیتر بنزین را در اختیار دارند.
در کنار این پاالیشگاه ها، مجتمع جدید کت کراکر پاالیشگاه آبادان نیز قرار 

دارد که می تواند روزانه تا ۱۵ میلیون لیتر بنزین با کیفیت تولید کند.
این اقدامات سبب شد تا ظرفیت پاالیشی ایران در پاالیشگاه های نفت و 
میعانات گازی که در سال ۹2 عددی معادل یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه در روز 
بود امروز و با اقدامات دولت تدبیر و امید به 2 میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه افزایش 
پاالیشگاه های  اعداد نشان دهنده رشدی ۱۶ درصدی در ظرفیت  این  پیدا کند. 

ایران در طول مدت ۷ سال است.
این در حالی است که از ابتدای انقالب تا سال ۹2 یعنی چیزی حدود 3۵ سال، 
ظرفیت پاالیشی ایران تنها ۵۶ درصد بیشتر شده بود و از یک میلیون و ۱۸۵ هزار 
بشکه در سال ۵۷ به یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه در روز در سال ۹2 رسیده بود.

پایان  تا  ایران  پاالیشگاه های  دارد که ظرفیت  آن  از  پیش بینی ها حکایت 
امسال به 2.2 میلیون بشکه در روز می رسد و این رقم تا پایان سال ۱۴۰۰ به 2.3 

میلیون بشکه بالغ خواهد شد.
با توجه به این ظرفیت تولید بنزین ایران نیز رشد داشته و از ۵۹.۵ میلیون 
لیتر در سال ۹2 به ۱۰۷ میلیون لیتر در شرایط فعلی افزایش داشته است. این 

اعداد حکایت از رشدی ۸۰ درصدی در تولید این محصول دارد.
با مقایسه رشد ظرفیت پاالیشگاه ها که ۱۶ درصد بوده، با ظرفیت تولید بنزین 
در ایران که عددی بیش از ۸۰ درصد را نشان می دهد، این نکته مشخص می شود 
که ایران نه تنها ظرفیت تولید فرآورده های نفتی خود را افزایش داده بلکه در این 
مدت تالش کرده تا به سمت تولید فرآورده هایی با ارزش افزوده بیشتر حرکت کند.

الیحه بودجه 1٤00 و چند پرسش؛
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زیر نظر: محمد امامی

اقتصادی  کمیسیون  عضو  یک 
مجلس شورای اسالمی بورس را بهترین 
در  و  دانست  برای سرمایه گذاری  بازار 
عین حال با انتقاد از مدیریت اقتصادی 
کشور در برابر اتفاقات بورس گفت که 
باید به فکر صعود منطقی و مداوم بورس 
بود و به گونه ای مدیریت کرد که بورس 
تبدیل به یک بازار شفاف با چشم انداز 
مثبت و غیرهیجانی شود. مجتبی توانگر، 
نماینده مردم تهران و عضو ناظر مجلس 
از  را  خود  تحلیل  اقتصاد  شورای  در 
وضعیت بازار بورس، دالر، سکه و طال، 
تورم و الیحه بودجه ۱۴۰۰ ارائه کرد.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به 
نقش کرونا در کاهش صادرات نفتی و 
غیرنفتی و افزایش نرخ ارز، خاطرنشان 
در  نقدینگی  جریان  که  زمانی  تا  کرد: 
کشور شفاف و توسط بانک مرکزی و 
نظام مالیاتی قابل رصد نباشد، بازار ارز 
و طال برای ما مشکل ساز خواهد بود.

مشروح گفت وگو با مجتبی توانگر 
به شرح زیر است.

چطور  را   ۱۴۰۰ بودجه  الیحه 
ارزیابی می کنید و مهم ترین تفاوت آن را 
نسبت به لوایح گذشته در چه می دانید؟

 اتکای بودجه به فروش روزانه 2.3 
میلیون بشکه نفت یعنی حساب کردن 
حجم  آمریکا.  تحریم های  رفع  روی 
گسترده استقراض و رشد ۴۵ درصدی 
مخاطرات  دیگر  از  جاری  هزینه های 
بودجه ۱۴۰۰ است. در حقیقت الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ عصاره رذایل بودجه های 
قبلی و تشدیدکننده وابستگی به نفتی 
بودجه  و  است  تحریم  فعال  که  است 
آمریکا  جدید  دولت  امید  به  نویسان 
تحریم  بدون  آینده  سال  برای  را  آن 

فرض کرده اند!
فکر می کنید اصالح ساختار بودجه 
در الیحه بودجه ۱۴۰۰ چقدر عملیاتی 

خواهد شد؟
گام های  است  مصمم  مجلس 

با  را  بودجه  ساختار  اصالح  نخست 
اصالح در قانون مالیات ها و اضافه کردن 
مالیات بر عایدی سرمایه بردارد و برخی 
و  مالیات ها  زمینه  در  دیگر  اصالحات 
هدفمندتر کردن یارانه ها را نیز در دست 
ساختار  اصالح  طبیعتا  ولی  دارد  اقدام 

بودجه چند سال زمان می برد.
بازار  اخیر  وقایع  از  شما  تحلیل 
سرمایه و بورس چیست؟ فکر می کنید 
دلیل جذب باالی مردم به این بازار چه 
بود و چرا با وجود پیش بینی کارشناسان 
مبنی بر ریزش این بازار به این تذکرات 

توجه نشد؟
متاسفانه مدیریت اقتصادی کشور 
در برابر اتفاقات بورس خیلی به اعتماد 
عمومی لطمه زد. بورس حتما بهترین 
اما  است  سرمایه گذاری  برای  بازار 
تیم  و  اقتصاد  وزارت  بورس،  مدیریت 
بهره  امید  به  نباید  دولت  اقتصادی 
از رشد بورس و امکان فروش  گرفتن 
سهام دولتی، اجازه شکل گیری حباب 
و  مردم  اعتماد  گونه  آن  و  را می دادند 
دچار  را  بورس  به  واردان  تازه  سرمایه 
زیان می کردند. اکنون که بورس مجدد 
در حال صعودی شدن است باید به فکر 
به  باشند و  صعود منطقی و مداوم آن 
گونه ای مدیریت کنند که بورس تبدیل 
به یک بازار شفاف با چشم انداز مثبت 

و غیرهیجانی شود.
آیا اساسا این نحو از سرمایه گذاری 
ریسک  به  توجه  بدون  بورس  بازار  در 

موجود در آن برای همه اقشار توصیه 
می شود؟

و  واردان  تازه  حضور  نه،  قطعا 
افرادی که آشنایی کمی با این بازار دارند 
باید با یک چارچوب منطقی مشخصی 
مردم  عامه  حضور  باید  گیرد.  صورت 
صندوق های  طریق  از  ابتدا  بورس  در 
بادرآمد ثابت صورت گیرد و به تدریج با 
آشنایی بیشتر با قواعد سرمایه گذاری، 
تازه واردان در معامالت  امکان حضور 

سهام فراهم شود.
دالیل نوسان شدید قیمت دالر و 
سکه در سال جاری و افزایش بی سابقه 
آن را چه می دانید؟ چرا سایر قیمت ها 
تا این حد به قیمت دالر وابستگی پیدا 
بازار  اساسا  شما  نظر  به  است؟  کرده 
سکه و دالر قابلیت کنترل با پارامترهای 

داخلی را دارد؟
در  کرونا  نقش  به  باید  انصافا 
و  غیرنفتی  و  نفتی  صادرات  کاهش 
تا  ولی  داشت  اشاره  ارز  نرخ  افزایش 
زمانی که همچنان اقتصاد ما متکی به 
درآمدهای  به  متکی  ما  بودجه  و  نفت 
ما  اقتصاد  بر  تحریم ها  است،  نفتی 
اثرگذار خواهد بود. راهکار اصلی توسعه 
به  نفت  تبدیل  و  غیرنفتی  صادرات 
و  صادراتی  ارزشمند  فرآورده های 
دیگر  سوی  از  است.  تحریم  غیرقابل 
جریان  بر  مرکزی  بانک  اشراف  عدم 
این  در  نیز  دالالن  بانکی  مبادالت 
مسائل موثر بوده و هست. در حال حاضر 

3.۸ میلیون کارتخوان بی هویت داریم 
که بانک مرکزی باید هویت بهره برداران 
این کارتخوان ها را مشخص کند ولی در 
این زمینه تعلل کرده است. تا زمانی که 
جریان نقدینگی در کشور شفاف و توسط 
بانک مرکزی و نظام مالیاتی قابل رصد 
نباشد، بازار ارز و طال برای ما مشکل 

ساز خواهد بود.
ارزیابی  چطور  را  تورم  وضعیت 
می کنید؟ فکر می کنید با چه سازوکاری 
می شود حداقل از تورم کاالهای اساسی 

جلوگیری کرد؟
نگران  تورم  رشد  روند  متاسفانه 
بتواند  باید  مرکزی  بانک  است.  کننده 
روند قیمت ارز و رشد نقدینگی را مهار 
کند. به ویژه در ماه های اخیر رشد قیمت 
مواد غذایی خیلی آزاردهنده بود. مسیر 
اصلی مهار تورم از کاهش کسری بودجه 
جلوگیری  برای  بانکی  نظام  اصالح  و 
گذر می کند.  نقدینگی  بی رویه  رشد  از 
هر  اجرای  نیز  تورم  این  جبران  برای 
چه سریع تر مصوبه مجلس برای تامین 
کاالهای اساسی خانوار ضروری است.

وضعیت بانک ها را چطور ارزیابی 
می کنید؟ آیا بانک ها در جذب نقدینگی 

سرگردان جامعه موفق عمل کرده اند؟
اصالحات  به  نیاز  بانکی  نظام 
مرکزی  بانک  اگرچه  دارد.  اساسی 
برخی  ه  مدیر هیئت  ر  د تی  ا تغییر
ولی  است  داشته  متخلف  بانک های 
انضباط بخشی بیشتر به بانک هایی که 
کسری دارند و با بدهکار شدن به بانک 
مرکزی موجب رشد نقدینگی می شوند 
نقدینگی  جذب  درباره  است.  ضروری 
فعلی  تورمی  شرایط  در  نیز  سرگردان 
نمی توان از بانک ها انتطار چندانی برای 
جذب نقدینگی داشت. تا زمانی که بازار 
چنین  دچار  بورس  نشود،  مدیریت  ارز 
نوسانات عجیبی باشد و روند تورم مهار 
نشود، نمی توان از بانک ها انتظار جذب 

نقدینگی داشت.

عضو ناظر مجلس در شورای اقتصاد:

بورس بهترین بازار برای سرمایه گذاری است 

طبق اعالم دبیر هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر 
تهران، پس از تعطیالت دو هفته ای، برخالف اینکه همه 
تصور می کردند تقاضا برای خرید سکه و مصنوعات طال 
افزایش یابد، روند تقاضا نزولی بود. ضمن اینکه باتوجه 
اونس طالی  افزایش حدود ۵۰ دالری قیمت هر  به 
روند  قیمت ها  ارز،  نرخ  نوسانات  همچنین  و  جهانی 

صعودی داشته است.
نادر بذرافشان، در تشریح وضعیت یک هفته اخیر 
بازار سکه و طال با از سرگیری فعالیت ها، پس از دو هفته 
تعطیلی به جهت کنترل شیوع کروناویروس، اظهار کرد: 
طی دو هفته ای که اصناف از جمله واحدهای ما نیز 

تعطیل بودند، در مجموع ۴۵ دالر افزایش قیمت اونس 
جهانی ایجاد شد. در یک هفته  اخیر نیز قیمت هر اونس 
طالی جهانی، پنج دالر افزلیش پیدا کرد؛ بنابراین نسبت 
به سه هفته پیش، شاهد افزایش ۴۸ تا ۵۰ دالری قیمت 

طالی جهانی بوده ایم.
دبیر هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه 
داد: باتوجه نوسانات بازار ارز در کنار افزایش قیمت های 
جهانی، افزایش قیمت ها در بازار سکه و طال را شاهد 
بودیم. به طور میانگین حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
به  برای هر قطعه سکه نسبت  افزایش قیمت  تومان 
پیش از تعطیالت ایجاد شده است. البته این افزایش 

به یک هفته گذشته، حدود ۷۰۰  قیمت سکه نسبت 
هزار تومان است. 

وی خاطرنشان کرد: برخالف اینکه تصورها براین 
بود که با از سرگیری فعالیت ها پس از تعطیالت کرونایی، 
تقاضا برای خرید سکه و مصنوعات طال نسبت به بیش 
از تعطیالت افزایشی باشد، آنچنان تقاضایی در بازار سکه 
و طال شکل نگرفت و در طول این هفته  که بازار سکه 
و طال آغاز به کار کرد، روند تقاضا نزولی بود؛ بنابراین 
تقاضا عاملی برای افزایش قیمت ها در بازار نبوده و روند 
صعودی قیمت ها تنها ناشی از افزایش قیمت طالی 

جهانی در کنار نوسانات نرخ ارز در داخل بوده است.

دبیر اتحادیه طال و جواهر تهران:

تقاضایی برای خرید طال و سکه نداریم

افزایش منابع بانک مهر ایران 
در سال پر چالش 1399

ادامه از صفحه اول
پس از این، امکان درخواست تسهیالت را نیز به صورت غیرحضوري فراهم کردیم. یعني مشتري 
درخواست را به صورت غیرحضوري انجام مي دهد و تا زمان دریافت تسهیالت تنها یک بار و آن هم 
براي ارائه تضامین به شعبه بانک مراجعه مي کند. البته در حال تالشیم تا همین یک بار مراجعه را 
نیز حذف کنیم. عالوه بر این ما امکان مشاهده میانگین حساب را نیز روي وب سایت بانک فراهم 
کرده ایم تا مشتریان از وضعیت حساب خود مطلع باشند. همچنین نخستین بانکي بودیم که کارت 

هدیه مجازي را ارائه کردیم.
البته با راه اندازی سامانه میعاد، بسیاری از فرم هاي کاغذي شعبه نیز حذف شده و عملیات بانکي 
را بدون کاغذ انجام مي دهیم. به این صورت که اگر فردي اصرار داشته باشد براي افتتاح حساب به 
شعبه مراجعه کند، تنها ارائه یک کارت ملي کفایت مي کند و نیازي به ارائه کپي از مدارک شناسایي 
نیست. همچنین فرم ها الکترونیکي شده و امضاي مشتري نیز به صورت الکترونیکي دریافت مي شود.

ناگفته نماند خدمت احراز هویت دیجیتال که بانک مهر ایران براي افتتاح حساب غیرحضوري 
خود از آن بهره برد، مورد توجه نهادهاي دیگر نیز قرار گرفت. ما نخستین بانکي بودیم که در همکاري 

با شرکت سپرده گذاري مرکزي این قابلیت را براي احراز هویت غیرحضوري سجام به کار گرفتیم.
مواردی را که اشاره کردم از چند مورد اهمیت دارد؛ هم بحث محیط زیستي و کاهش مصرف 
کاغذ مطرح است که بانک مهر ایران دارد تبدیل به نخستین بانک سبز کشور مي شود. هم اینکه 
در وقت و هزینه مشتریان بانک صرفه جویي مي شود و دیگر نیازي به مراجعات مکرر به شعب بانک 
نیست. به عالوه این خدمات در شرایط فعلي که جامعه با بیماري کرونا دست به گریبان است، اهمیت 

دوچنداني هم پیدا کرده است.
نگرش  آیا  است.  داده  انجام  اجتماعی  مسئولیت  حوزه  در  مختلفی  اقدامات  ایران  مهر  بانک 

خاصي در سطح مدیریت بانک براي هزینه کرد در این حوزه وجود دارد؟
باألخره هیچ یک از ما نمی توانیم نسبت به اطراف خود و مشکالت جامعه بي تفاوت باشیم. هر 
چند بانک یک بنگاه اقتصادي است و در وهله اول باید براي کسب درآمد و سودآوري فعالیت کند، 
از مشکالت  تا بخشي  نیز در جاهایي هزینه کند  را  اما مي تواند در حد مقدورات خود، برخي منابع 
انجام  اجتماعي  مسئولیت  حوزه  در  را  مختلفي  اقدامات  سال ها  این  طول  در  ما  شود.  مرتفع  مردم 
دادیم، از جمله ساخت ۱۰۰ واحد مسکوني براي سیل زدگان سه استان در سال گذشته و همچنین 
مشارکت در ساخت یک بیمارستان. با این حال مهم ترین اقدامات بانک در این بخش بیمه کردن 
از محل  ۵۰۰هزار خانه روستایي در سه استان محروم کشور و همچنین صرف منابع دریافت شده 
جریمه دیرکرد در امور عام المنفعه بود که هر دو براي نخستین بار سطح شبکه بانکي کشور صورت 
نیز مد نظر است که هر زمان اجرایي شد،  اقدامات متوقف نشده و برنامه هاي دیگري  گرفت. این 

درباره آن اطالع رساني مي کنیم.
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اداره  راهداری  معاون 
نقل  و  راهداری و حمل  کل 
گفت:  اردبیل  استان  جاده ای 
۴۶۶ مورد تجاوز به حریم راه و ساخت 
قلع  و  توقف  شناسائی،  سازغیرمجاز  و 

و قمع شد. 
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
بازدید  در  صبحی  اردبیل،علی  استان 
شهرستان  مواصالتی  محورهای  از 
ین  ا ز  ا  : کرد  تصریح  اصالندوز 
میزان2۱۹ مورد ساخت و سازغیرمجاز 
شناسائی، به 2۰۴ مورد توقف و اخطار 
با  نیز  دیگر  ۴3مورد  و  صادر  ساخت 
در۸  قضائی  دستور  اخذ  و  هماهنگی 
است. شده  قمع  و  قلع  گذشته  ماه 

وی از صدور ۶۶ مجوز ساخت و ساز 
مدت  در  افزود:  و  داد  خبر  حفاری  و 
تبلیغاتی  تابلوی  مورد   ۴۹2 شده  یاد 
توسط  راه  قانونی  حریم  در  غیرمجاز 
گشت های راهداری شناسائی، برخورد 
و قلع و قمع شد.معاون راهداری اداره 

کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان اردبیل حفاظت و صیانت از راه و 
حریم آن را خط قرمز راهداری دانست 
تاکید  متخلفان  با  قاطع  برخورد  بر  و 
و  اصالح  کیلومتر   ۱۹3 کرد.صبحی 
بازسازی کانال های طرفین راه ،ریگالژ 

و تسطیح ۵۸۶ کیلومتر راههای شنی 
دستگاه   ۱۸۷ تعمیرات   ، راه  حریم  و 
از  بیش  الیروبی،  و  تنقیه  فنی  ابنیه 
رفع  و  گیری  لکه  مترمربع  هزار   2۷۷
2۰۰متر  هزارو   ۵ محورها،  های  چاله 
مکعب زهکشی و دریواسیون پل های 

شن  مترمکعب  هزارو۶2۵   ۵ بزرگ، 
 ، راهها  شانه  و  شنی  راههای  ریزی 
راههای  درزگیری  مترطول  هزار   ۶۸
باند  کیلومتر   ۸۰۰ و۸هزارو  آسفالته 
برف روبی را از دیگر اقدامات راهداران 
دیار سبالن در مدت یاد شده دانست.

جلوگیریاز۴۶۶موردساختوسازغیرمجازوتجاوزبهحریمراه

برخوردبامتجاوزانحریمراههادراستاناردبیل
واگذاریبیشاز5۰۰انشعابگازرایگانطیهشت

ماههسالجاریبهجامعههدفدراستاناردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل ، سردار اسماعیلی 
مدیر عامل این شرکت از واگذاری انشعاب گاز رایگان به مددجویان کمیته 
امداد امام خمینی)ره( و بهزیستی در استان خبر داد.سردار اسماعیلی با اعالم 
این خبر اظهار کرد : برای واگذاری رایگان انشعاب گاز به جامعه هدف این 
مجموعه در راستای اجرای ماده ۸۰ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه ، 
آمادگی کامل داریم و در همین راستا در هشت ماهه نخست سالجاری تعداد 
۵23 انشعاب گاز به مجموعه مددجویان کمیته امداد ، سازمان بهزیستی، 
مساجد و .... واگذار شده است.وی با بیان اینکه خدمات حمایتی در راستای 
تالش برای توانمند شدن خانواده های مددجویان ارائه می شود، ادامه داد : 
دهشت ماهه نخست سالجاری 2۴۴ انشعاب گاز رایگان برای خانواده های 
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و 22۱ انشعاب گاز به خانواده 
این  همه  که  شده  داده  تخصیص  بهزیستی  پوشش  تحت  محترم  های 
خدمات به صورت رایگان ارائه شده است.وی با اشاره به این نکته که این 
اقدام در تمامی ادارات گاز رسانی استان  انجام می شود افزود : مددجویان 
تحت پوشش دو سازمان در صورتیکه تاکنون از این امتیاز استفاده ننموده 
اند می توانند پس از دریافت معرفی نامه از دستگاه تحت پوشش و ارائه 
آن به اداره گاز منطقه در زمان اشتراک پذیری از این امتیاز  استفاده کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی :
مرکزی استان های گردنه راهی زنجیرچرخ بدون

نشوید

مرکزی _ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
پایان  تا  با توجه به شدت گرفتن بارش های برف در سطح استان  گفت: 
امشب، خودرو ها برای تردد در گردنه ها حتما از زنجیر چرخ استفاده کنند. 
علی زندی فر اظهار کرد: در گردنه قاقان شهرستان شازند بارش برف از شب 
گذشته آغاز شده و با توجه به پیش بینی های هواشناسی تمامی اکیپ های 

راهداری در حالت آماده باش قرار دارند.
وی با بیان اینکه پیش بینی شده بود که از ظهر امروز بارش در سطح 
استان شدت می گیرد، که از ساعاتی قبل شاهد آغاز بارش برف هستیم، 
ثابت و سیار، 22۶ دستگاه ماشین سبک، سنگین،  افزود: 3۷ راهدارخانه 
نیمه سنگین و کمک دار، ۵۴ اکیپ راهداری با حداقل سه نیرو آماده و ۵۵ 
هزار تن شن و ماسه و نمک نیز تهیه شده است، همچنین در راهدارخانه ها 
اسکان اضطراری  امکان  برای مسافرانی که در جاده دچار مشکل شوند 

فراهم شده است که البته جوابگوی تعداد معدودی است.
زندی فر با اشاره به حضور پلیس راه در کنار نیرویهای راهداری در 
برخی نقاط استان مانند گردنه زالیان و قاقان و ...، گفت: طرح زمستانی 
راهداری هنوز آغاز نشده، اما با توجه به تغییر شرایط آب و هوایی از ابتدای 
آبانماه، راهداری استان حالت زمستانی و آماده باش به خود گرفته و از 2۴ 
کرد:  تصریح  وی  می شوند.  فعال  راهدارخانه ها  نیز  بارش  از  قبل  ساعت 
طبق پیش بینی هواشناسی بارش ها از ظهر در سطح استان شدت می گیرد 
و با توجه به کاهش دما، از ساعت ۱۸ شاهد نشستن برف روی زمین و 
سطح جاده ها خواهیم بود که در این شرایط قطعا الزم است خودروها حتما 
مجهز به زنجیر چرخ باشند. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی با بیان اینکه همواره یکی از مشکالت راهداران در زمستان مجهز 
نبودن خودروها به زنجیر چرخ است، گفت: حداقل این است که برای تردد 
در گردنه های استان مانند، قاقان، زالیان، نراق، محور گلپایگان، الیگودرز، 

همدان-نوبران حتما خودروها به زنجیر چرخ مجهز باشند.

برگزاریجلسهکمیتهعالئم،جهتصدورپروانهاستاندارد
حدمجازآالیندهمحصوالتکشاورزیدرایالم

جلسه کمیته عالئم جهت صدور پروانه کاربرد عالمت استاندارد حد 
مجاز آالینده ها برای محصوالت کشاورزی نخود، گوجه فرنگی و انگور 

در استان با مشارکت سازمان جهاد کشاورزی تشکیل گردید. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان ایالم: جلسه کمیته 
عالئم جهت صدور پروانه کاربرد عالمت استاندارد حد مجاز آالینده ها برای 
محصوالت کشاورزی نخود، گوجه فرنگی و انگور در استان با مشارکت 
استاندارد  سازمان جهاد کشاورزی تشکیل گردید. مهناز همتی مدیر کل 
استان گفت: این گواهینامه که در قالب پروانه استاندارد تشویقی می باشد، 
با مشارکت و تالش سازمان جهاد کشاورزی استان برای محصوالت نخود، 
گوجه فرنگی و انگور، صادر خواهد شد.همتی در ادامه افزود: صدور این 
گواهی، نشان استفاده از حد مجاز سموم و آالینده های مورد مصرف در تولید 

محصوالت کشاورزی و در نهایت کاهش آالینده هاست.
همتی با بیان اینکه، این حق مصرف کنندگان است که بدانند محصول 
غذایی و کشاورزی را با چه کیفیت و مشخصاتی تهیه کنند و همچنین 
ایمنی و سالمت محصوالت کشاورزی تا چه درجه ای قابل اطمینان است، 
افزود: سازمان ملی استاندارد در صدد است با تالش و بکارگیری استانداردها 
و همکاری دستگاه های ذیربط از جمله سازمان جهاد کشاورزی، ضمن 
افزایش کیفیت محصوالت کشاورزی در سطح استان ها، در جهت ارتقای 

کیفیت محصوالت کشاورزی نیز تمام تالش خود را به کار گیرد.

باتصمیمستادکرونا؛بیمارستانشهدایزاگرسایالم
پذیرایبیمارانقلبیشد

علیرضا رمضانی مدیر درمان تامین اجتماعی استان ایالم با اعالم این 
خبر گفت:با توجه به شیوع بیماری کووید ۱۹ و کمبود تخت بیمارستان های 
دانشگاهی با تصمیم ستاد کرونای استان بیمارستان شهدای زاگرس شهر 
ایالم ، به عنوان بیمارستان قلبی عروقی معرفی و پذیرای بیماران  مذکور شد.

وی  افزود: بیمارستان شهدای زاگرس  در چهار طبقه احداث شده و 
دارای بخش های جراحی، داخلی، اتاق های عمل، اورژانس، رادیولوژی، 

درمانگاه، آی سی یو، آزمایشگاه و دو اتاق عمل زنان و زایمان است.
مدیر درمان تامین اجتماعی ایالم اظهار داشت: کادر درمان این سازمان 
در استان همگام با دانشگاه علوم پزشکی خدمات مطلوبی به بیماران ارائه 
نموده که جای تشکر و قدردانی دارد.به گفته ای رمضانی با شیوع کرونا و 
افزایش بار مراجعات بیمه شدگان به مراکز ملکی مدیرت درمان استان روزانه 
بیش از یک هزار بیمار به دی کلینیک تامین اجتماعی و درمانگاه شماره 2  

شهر ایالم و  درمانگاه شهرستان دهلران مراجعه می کنند.

شهردار رشت خبر داد: 
پروژهنصبدوربینهایترافیکیونظارتیشهررشت

دردههفجرامسالبهبهرهبرداریمیرسد
شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
تلکام  فناپ  شرکت  مدیرعامل  با  جلسه  در  رشت  شهردار  احمدی  رشت، 
در  نظارتی شهر رشت  و  ترافیکی  دوربین های  پروژه نصب  اظهار داشت: 
دهه مبارک فجر امسال به بهره برداری می رسد.شهردار رشت بهره برداری 
از دوربین های ترافیکی و نظارتی را گامی بسیار ارزشمند در این شهر خواند 
و اذعان کرد: فرآیند نصب دوربین های ترافیکی و نظارتی در سطح شهر 
در  این طرح  داریم  انتظار  و  است  انجام  در دست  با سرعت خوبی  رشت 
موعد مقرر تکمیل شود.احمدی نصب دوربین  های نظارتی و ثبت تخلفات 
را از جمله نیازهای بسیار اساسی این کالنشهر اعالم کرد و بیان داشت: 
راه اندازی چنین فناوری هایی عالوه بر ارتقاء شاخص های توسعه یافتگی شهر 
رشت، مزایای بسیار فراوانی هم در حوزه های مختلف دارد.وی با تاکید بر 
اینکه شرکت فناپ تلکام تاکنون کارهای بزرگی در سطح ملی انجام داده 
است عنوان کرد: روند نصب دوربین های ترافیکی و سامانه های ثبت تخلف 
در سطح کالنشهر رشت تاکنون مطلوب نبوده است و امیدواریم این روند 
پیگیری  رشت  بگیرد.شهردار  سرعت  مرتبط  بخش های  همه  مشارکت  با 
موضوعات مربوط به پیشبرد پروژه های فیبر نوری و پایش تصویری شهر 
رشت را هم مورد توجه و بررسی قرار داد و عنوان کرد: حداکثر طی دو 
هفته آینده فرآیند تجهیز کانال های ارتباطی به فیبر نوری توسط شرکت 

فناپ تلکام انجام می شود.

پاسخگویی گاز شرکت کارهای ترین اصلی از یکی
بهمردماست

 به گزارش روابط عمومی گاز گیالن  حسین اکبر مدیرعامل شرکت 
گاز استان گیالن در جلسه رسیدگی به درخواست ها و شکایات با تاکید بر 
برگزاری مستمر این جلسات در راستای اصالح فرآیند و بهبود پاسخگویی 
مشکالت  مضاعف،  همت  و  مناسب  ریزی  برنامه  با  باید  داشت:  اظهار 
ضروری  با  برسانیم.وی  ممکن  حد  ترین  پایین  به  را  محترم  مشترکین 
برشمردن اطالع رسانی راه ها و مبادی ارتباطی شرکت گاز در سراسر استان 
بیان کرد: رؤسای ادارات گاز شهرستان ها باید نسبت به اطالع رسانی مبادی 
ارتباطی شرکت با فرمانداری و سایر ادارات شهرستان مکاتبه و همکاری 
نمایند تا بدینوسیله مراجعات حضوری به ادارات گاز کاهش یابد.مدیرعامل 
به  پاسخگویی  روند  از  خرسندی  ابراز  ضمن  گیالن  استان  گاز  شرکت 
مشترکین، گفت: یکی از امتیازات این شرکت، سیستم مکانیزه پاسخگویی به 
شکایات است که به صورت پیوسته در حال پاسخگویی به یکایک متقاضیان 
ترین کارهای  از اصلی  افزود: یکی  راستا  اکبر در همین  باشد.حسین  می 
شرکت گاز پاسخگویی به مردم است و افتخار می کنیم که در دوران شیوع 

کرونا در حال خدمت رسانی مستمر به مردم عزیز استان هستیم.

احداثپکیجتصفیهفاضالبازمحلدرآمدحاصلاز
تبصره3دررشت

به منظور پاکسازی رودخانه گوهررود، پکیج تصفیه فاضالب از محل 
درآمد حاصل از تبصره 3 در شهرستان رشت احداث می شودبه گزارش دفتر 
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان گیالن، در 
نشست مدیرعامل این شرکت با امیرحسین علوی عضو شورای شهر رشت، 
پروژه های در دست اجرا از محل درآمد حاصل از اعتبارات تبصره 3 مورد 
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل  قرار گرفت.سید محسن حسینی  بررسی 
شرکت آب و فاضالب استان گیالن، با تشریح پروژه های در دست اجرا از 
محل اعتبارات تبصره 3 اظهار داشت: به منظور تملک زمین مورد نیاز برای 
احداث تصفیه خانه فاضالب شرقی شهر رشت در کوی امام رضا)ع( پیگیری 
الزم صورت پذیرفت وی در ادامه افزود: در راستای پاکسازی رودخانه ی 
گوهررود شهر رشت، از پل طالشان تا میدان دفاع مقدس، مقرر شد احداث 
پکیج تصفیه فاضالب در مجاورت پارک بانوان منظریه به عنوان فاز اول 
اجرایی طرح فوق و پروژه ی اجرایی مشترک شرکت آب و فاضالب و شورای 

شهر رشت از محل درآمدهای تبصره 3 سال ۱3۹۹ ، مد نظر قرار گیرد.

رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر:

کانال در نفتی آلودگی با مقابله عملیاتی مانور 
دسترسیبندربوشهربرگزارشد.

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
منظور  به  افزود:  مانور  اهداف  تشریح  در  بوشهر، حجت خسروی   استان 
ارتقای سطح توان نیروهای عملیاتی و باتوجه به میزان شیوع باال ایجاد 
آلودگی در بنادر و همچنین  بر اساس توصیه های کنوانسیون ها ساالنه 2 
الی سه مرحله مانورهای مقابله با آلودگی در بنادر این استان انجام می شود.

وی بیان کرد: در این راستا مانور مقابله با آلودگی نفتی با حضور تیم های 
مختلف در کانال دسترسی بندر بوشهر برگزار شد که براساس سناریو تعیین 
شده تمامی تیم های حاضر با انجام دقیق وظایف خود مراحل مانور را با 

موفقیت به پایان رساندند.
خسروی ادامه داد: بر اساس سناریو، طی پایش هوایی کانال دسترسی 
بوشهر  استان  دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره  جایروپلین  توسط  بوشهر  بندر 
لکه های آلودگی نفتی مشاهده شد و طی اطالع رسانی به مرکز، قایق مقابله 

با آلودگی جهت ارزیابی میدانی به موقعیت اعزام شد.
وی عنوان کرد: با انجام پایش میدانی تیم مقابله با آلودگی به همراه 
و همچنین شناور  اعزام  موقعیت  به  یادگار  یدکش  توسط  تجهیزات الزم 
جاشویی بعنوان شناور طناب گیر نیز به موقعیت جهت انجام عملیات اعزام شد

 خسروی اظهار داشت: باتوجه به جریان آب و به منظور محصور کردن 
آلودگی و جلوگیری از گسترش آن عملیات بوم اندازی به طور دقیق انجام 
گرفت و بالفاصله با دستور فرمانده میدان عملیات جمع آوری لکه های نفتی 

و پاک سازی انجام شد.
خسروی بیان کرد: کلیه تیم های شرکت کننده، مانور را طبق سناریو 

و با رعایت پروتکل ها و استاندارهای الزم با موفقیت به پایان رساندند.

مدارسغیردولتیازدریافتهزینهخدماتفوقبرنامه
خودداریکنند

آموزش  وزارت  به شکایات  پاسخگویی  و  و عملکرد  ارزیابی  مدیرکل 
و پرورش درباره عدم رعایت ساعت مصوب کالس های درس در مدارس 
غیردولتی، گفت: تمام مدارس اعم از دولتی و غیر دولتی ملزم به اجرای مصوبات 

شورای عالی آموزش و پرورش درباره ساعت کالس های درسی هستند. 
محمدحسین کفراشی درباره شکایات مربوط به شهریه مدارس غیر 
گذشته  تحصیلی  به مشکالت سال  توجه  با  این که  به  پاسخ  در  و  دولتی 
پیرامون استرداد شهریه کالس های مجازی، امسال مشکالت اولیا با مدارس 
غیردولتی درباره شهریه مرتفع شده است؟ اظهار داشت : بر اساس دستورالعمل 
مورخ  2۰ خرداد ۱3۹۹  وزارت آموزش و پرورش، تمام مدارس دولتی و 
غیر دولتی موظف شدند هزینه فوق برنامه های آموزشی و پرورشی، کنکور 
و... را از تاریخ اول اسفند ۹۸ محاسبه و به اولیا دانش آموزان مسترد و یا با 
جلب رضایت آنان به عنوان شهریه سال تحصیل ۴۰۰-۱3۹۹ محاسبه کنند.

وی افزود: همچنین مقرر شد که در سال تحصیلی جاری این مدارس 
صرفا اقدام به دریافت شهریه مصوب کرده و از دریافت هزینه خدمات فوق 
برنامه خودداری کنند. مدیرکل ارزیابی و عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
وزارت آموزش و پرورش درباره عدم رعایت ساعت مصوب کالس های 
درس در مدارس غیردولتی و برگزاری کالس های طوالنی در طول روز 
مصوبات  اجرای  به  ملزم  دولتی  غیر  و  دولتی  از  اعم  مدارس  تمام  گفت: 

شورای عالی آموزش و پرورش درباره ساعت کالس های درسی هستند.
کفراشی ادامه داد: مدارس باید در شرایط کرونا طبق بخشنامه شماره  
۱۴۰/3۶۱-۹/2/۱3۹۹  مرکز حوزه وزارتی )جدول زمانبندی برنامه آموزشی 
را رعایت کنند. در  سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱3۹۹( عمل و ساعات مصوب 
صورت هرگونه شکایت یا گزارش در این خصوص، موضوع مورد پیگیری 

قرار می گیرد.

مانور تمرینی مقابله با زلزله ویژه استان  های جنوبی کشور در بوشهر برگزار شد
توزیع  شرکت  سرپرست  بوشهر- 
نیروی برق استان بوشهر: با هماهنگی 
با  مقابله  تمرینی  مانور  نیرو،  وزارت 
زلزله صنعت آب و برق ویژه استان های 
منطقه مرکزی جنوب کشور در بوشهر 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق استان بوشهر، صادق 
مانور  برگزاری  تشریح  در  زنده بودی 
سناریو  داشت:  اظهار  زلزله  با  مقابله 
با قدرت ۶,۵  زلزله ای  مانور وقوع  این 
ریشتر در شهرستان بوشهر و با مرکزیت 
شهر چغادک بود که از سالن کنفرانس 
شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر 
امور مربوط به راهبری حادثه انجام شد.

وی بیان کرد: بر اساس فرضیات 
تحت  مناطق  زلزله،  این  اثر  در  مانور 
بوشهر،  شهرستان های  زلزله  شعاع 

دشتستان و تنگستان بود که با آسیب 
دیدن زیرساخت های آب و برق نقاط یاد 
شده، روند خدمت رسانی به مشترکان با 

اختالل مواجه شد.
این  در  داشت:  اظهار  زنده بودی 
تعیین  از پیش  بر اساس سناریو  زمینه 

و  اطالعات  دریافت  از  پس  شده، 
مدیریت  ستاد  مدنظر،  گزارش های 
بحران با حضور مدیران عامل، مدیران 
بحران و رییس منطقه مرکزی جنوب 
وزارت نیرو تشکیل و بالفاصله تیم  های 
ارزیاب به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

اطالع رسانی  از  پس  گفت:  وی 
مورد  کمیته  های  فرماندهی،  ستاد  به 
عملیات،  امنیت،  ایمنی،  جمله  از  نیاز 
اطالع رسانی  و  پشتیبانی  برنامه ریزی، 
زلزله  اطالع رسانی  با  شد.  تشکیل 
سایر  و  فرمانداری  استانداری،  به 
کار،  تقسیم  و  مرتبط  سازمان های 
فعالیت گروه  های عملیاتی برای بهسازی 
در  شد.  آغاز  دیده  آسیب  شبکه  های 
شبکه های  بهسازی  ز  ا پس  نهایت 
و  اعالم  عملیات  پایان  دیده  آسیب 
توسط ستاد مدیریت  نهایی  جمع بندی 

بحران انجام شد.
زنده بودی در پایان افزود: اصفهان، 
و  چهارمحال  یزد،  فارس،  بوشهر، 
 ۶ بویراحمد  و  کهگیلویه  و  بختیاری 
مانور مقابله  استان مشارکت کننده در 

با زلزله بودند.

استاندار  حضور  با  و  آیینی  طی 
غرس  و  دهلران  شهرستان  در  ایالم 
نهال، طرح نهضت نهال کاری در استان 

ایالم آغاز شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
این مراسم  ایالم در حاشیه  استان  دار 
پیش  و  اجرا  ساله  دو  این طرح  گفت: 
بینی می شود دو میلیون اصله نهال در 
اظهار  احمدی  شود.رضا  کاشته  استان 
اداره  بین  که  نامه ای  تفاهم  کرد: طی 
کل منابع طبیعی و شرکت آب منطقه ای 
ایالم، سازمان جهاد کشاورزی،  استان 
سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای 
نهال  سبز  نهضت  طرح  شده،  منعقد 

کاری در استان اجرایی می شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
مسیر  اجرای طرح  افزود:  ایالم  استان 
سطح  در  کیلومتر   ۷۵۰ طول  به  سبز 
دست  کنار  اراضی  از  هکتار  هزار  یک 
هکتار  هزار  چهار  زهکشی،  کانال های 

از اراضی کشاورزی و 2۰۰ کیلومتر از 
راه های در استان ایالم اجرا می شود.

اجرای  از  داشت: هدف  بیان  وی 
کاشت  و  جنگل  یجاد  ا طرح،  این 

نهال در حاشیه کانال ها و زهکشی ها، 
حفاظت فیزیکی و حفظ حریم کانال های 
بادی  رسوبات  از  جلوگیری  آبرسانی، 
ایجاد  زهکشی ها،  و  کانال ها  داخل  به 

فضای سبز و حفاظت از خاک، تلطیف 
برای  مثبت  تأثیر  منطقه  هوای  و  آب 
افزایش تولید و تأثیر مثبت بر افزایش 

راندمان بهره وری منابع آب است.

برای نخستین بار در کشور؛

طرح نهضت سبز نهال کاری در استان ایالم آغاز شد

مرکزی _ معاون خدمات مشارکین 
و درآمد آب و فاضالب استان مرکزی 
گفت: پرداخت غیرحضوری قبوض در 
رسیده  درصد   ۹۸.۴ به  مرکزی  استان 

است.
با توجه  علی صادقی اظهار کرد: 
در  کشور  وضعیت  و  فعلی  شرایط  به 
خصوص پاندمی ویروس کرونا، توصیه 
از  االمکان  حتی  مشترکان  شود  می 
و  آب  سازمان  غیرحضوری  خدمات 

فاضالب بهره کافی را ببرند.
این  که  هاست  سال  افزود:  وی 

و  پیاده سازی شده  و  خدمات طراحی 
مشترکین  که  است  این  اصلی  هدف 
آب و فاضالب در استان به نحو مطلوب 
خدمات  از  حضوری  مراجعه  بدون  و 

سازمان بهره مند شوند.
صادقی گفت: ارائه خدمات رسانی 
این  در  فاضالب  و  آب  مشترکین  به 
استان به صورت اینترنتی امکانپذیر شده 
و مشترکین می توانند هم از طریق دفاتر 
پیشخوان دولت و هم در منزل از طریق 
سایت شرکت آبفا و ورود به نرم افزار 
»ساحل« درخواست خود را انجام داده 

و خدمات الزم رادریافت کنند.
معاون خدمات مشترکین و درآمد 
آب و فاضالب استان مرکزی تصریح 
کرد: در این سامانه با استفاده از شماره 
اشتراک و تلفن همراه می توان از تمامی 
از دریافت و  اعم  خدمات غیرحضوری 

پرداخت صورت حساب استفاده کرد.
مشترکین  از  کرد:  بیان  صادقی 
تقاضا داریم با ورود به این سامانه ثبت 
شماره همراه را انجام دهند یا اینکه حین 
مراجعه مامورین به منزل، شماره خود 
را در اختیار مامورین قرار دهند چراکه 

در کشور گردش اطالعات به خوبی بین 
سازمان ها صورت نمی گیرد. در حال 
حاضر ۸۰ درصد اطالعات روستاها در 
دسترس است، اما در شهرها این مقدار 

پایین تر بوده و باید تکمیل شود.
این  بر  عالوه  داد:  ادامه  وی 
جمله  از  متعددی  های  درگاه  سامانه، 
تلفن سه رقمی ۱22 و سامانه پیامکی 
3۰۰۰2۵۵2 برخی خدمات پرکاربرد را 
عالوه  خدمات  تمامی  دهند،  می  ارائه 
بر سامانه جامع در وبسایت سازمان نیز 

قابل ارائه است.

نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیر 
در  سی ان جی  سوخت  مصرف  گفت:  اردبیل  منطقه 
استان اردبیل نسبت به سال گذشته با افزایش همراه 

بوده است. 
ردبیل،  ا ز  ا فارس  ری  خبرگزا گزارش  به 
جمع  ر  د ز  و مر ا ظهر  ز پیش ا نی  مد سیدحجت 
سی ان جی  سوخت  مصرف  کرد:  اظهار  خبرنگاران 
بیش  امسال  آبان  اردبیل طی  استان  در   )CNG(

به  نسبت  که  بوده  لیتر  هزار   ۶۰۰ و  میلیون   ۱۸ از 
آبان سال گذشته، ۱۵,۶درصد رشد داشته است.وی 
افزود: همچنین مصرف سی ان جی در استان اردبیل 
طی ۸ ماه ابتدای سال جاری بیش از ۱۵۰ میلیون و 
۶۴۶ هزار لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته، ۱3 درصد افزایش یافته است.
بنزین  با  سی ان جی  درصدی   ۴۱,۶ جایگزینی 

در استان اردبیل

نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیر 
منطقه اردبیل ادامه داد: با افزایش مصرف سی ان جی، 
در مصرف بنزین صرفه جویی شده و به این ترتیب در 
آبان امسال سوخت سی ان جی به میزان ۴۱,۶ درصد با 
بنزین جایگزین شده است.مدنی بیان کرد: در پارس آباد 
و بیله سوار مصرف سوخت سی ان جی از مصرف بنزین 
بیشتر بوده و میزان مصرف این سوخت در این مناطق 

بیش از ۵2 درصد است.

افزایش مصرف سوخت سی ان جی در استان اردبیل

معاون آبفای استان مرکزی:

پرداخت غیرحضوری قبض آب در استان مرکزی به 9۸.٤ درصد رسید

در مراسم اهداء لوح سپاس به بسیجیان نخبه، 
منطقه  برق  شرکت  عامل  مدیر  زاده  داراب  بهمن 
این  بیانگر  ای گیالن گفت: مشاهدات و تجربه ها 
است که موفقیت های به دست آمده در عرصه های 
علمی، باعث عصبانیت دشمن می شود و  دشمنان 
تا  دهند  انجام  را  تالششان  تمام  تا  کنند  می  سعی 
با  و حتی  تهمت  تحریم،  با   ، که شده  راهی  هر  از 
حذف فیزیکی دانشمندان، بتوانند جلوی پیشرفت ما 
را بگیرند مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن 
با اشاره به عصبانیت دشمن از موفقیت های ایران 
اسالمی در منطقه، گفت: از ابتدای انقالب اسالمی، 

دشمنان تئوریسین ها و مغز های متفکر انقالب  را 
ترور کردند و هم اکنون نیز سعی در ترور دانشمندان 
و فرماندهان عالی رتبه و بلند پایه کشور دارند و غافل 
از این هستند که درخت تنومند انقالب، هر روز قوی 
تر و تواناتر از قبل می شود و این تالش های دشمن 
همیشه، نه تنها بی اثر بوده و خواهد بود بلکه شاهد 

ایرانی مقتدر و بانفوذ در منطقه خواهیم بود.
وی افزود: آنچه که در برهه فعلی بیش از هر 
زمان دیگری مورد نیاز است تفکر و روحیه بسیجی 
است و تجربه نشان داده هر جا تفکر بسیجی غالب 
بر  ایم  توانسته  راحتی  به  و  ایم  بوده  پیروز  ما  باشد 

به  اشاره  با  زاده  داراب  کنیم  پیدا  غلبه  مشکالت 
شرایط دشوار و سخت صنعت برق کشور در شرایط 
فعلی گفت: صنعت برق کشور با تکیه بر متخصصین 
و مهندسین جوان توانست بر مشکالت غلبه کند و 
به شکر خدا در این حوزه تا حد زیادی به خودکفایی 

رسیده ایم. 
عرصه  این  در  تا  کنیم  تالش  سخت  باید  ما 
بتوانیم به مردم شریف کشورمان که به حق از نجیب 
ترین و بهترین انسان ها هستند بهترین خدمت رسانی 
را داشته باشیم. و این امر جزء با همدلی، همفکری 

و همراهی محقق نخواهد شد.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن:

هر جا تفکر بسیجی غالب باشد، پیروز بوده ایم
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مرکزی _ محمد کریم 
شدن  طوالنی  ،دلیل  شفیعی 
راه  پیاده  اجرایی  عملیات 
متعدد  های  معارض  وجود  امیرکبیررا 
وافزود:  کرد  اعالم  زیرزمینی  و  زمینی 
امیرکبیر  راه  پیاده  های  فرش  سنگ 
زیر  مصالح  است،تنها  نشده  تعویض 
کیفیت  بردن  باال  برای  ها  فرش  کف 

در کار اصالح شده است.
اضافی  هزینه  اینکه  بیان  با  وی 
است،  نشده  ایجاد  شهرداری  برای 
گفت: خیابانهای شهري در گذر زمان 
شهري  عمومي  فضاهاي  عنوان  به 
نظر  نقطه  از  را  اي  ویژه  و  نقش مهم 
فرهنگي، سیاسي، اجتماعي و شهرسازي 

ایفا مي کنند.
وی یادآورشد: آنچه طي سالهابطور 
مستمر بدون تغییر باقي مانده عمومي 
بودن فضاي خیابان است که متعلق به 
تمام ساکنان شهر است و حضور مردم 
فضاي  این  بودن  سرزنده  و  دلپذیر  به 

پیاده  عمومي کمک مي کند،همچنین 
مشاهده  براي  امکان  مهمترین  روي 
و  شور  احساس  و  ها  فعالیت  مکانها، 
تحرک زندگي و کشف ارزشها و جاذبه 

هاي نهفته در محیط است.
شت:  ا د ر ظها ا ک  ا ر ا ر  ا د شهر
اصلي  مایه  شهر  در  پیاده  سازندگي 
شکل گیري اجتماع و روح شهر است 
و احساس تعلق به مکان و از آن خود 

دانستن محیط زندگي که موجب آرامش 
مي  شهروندان  رواني  تعادل  و  خاطر 
شهري  محیط  تجربه  به  وابسته  شود، 
اجرای  اراک  شهرداری  بنابراین  است 
را  راه هسته مرکزی شهر  پیاده  پروژه 
به عنوان  امیرکبیر  با محوریت خیابان 
اولین تجربه کاری در احداث پیاده راه 
را در راستای مطالبات گسترده مردمی 
برای  سویی  از  و  ترافیک  کاهش  و 

کمک به افزایش شور و نشاط اجتماعی 
و کاهش تمرکززدایی از مرکز شهر ، در 
اواسط مرداد ماه سال جاری در دستور 

کاری خود قرار داده است.
مهندس شفیعی شهردار اراک در 
توضیح اجرای پروژه پیاده راه در خیابان 
امیرکبیر گفت: در گذشته این محدوده 
از شهر اراک در واقع میدان گاه بوده و 
اکثر مراسم ها و تجمعات در این منطقه 
انجام می گرفت، این فضاها در سال های 
داشته  مختلفی  های  کاربری  مختلف 
اند و امروز به گورستانی برای خودروها 
تبدیل شده که تمام فضای شهری این 

منطقه را گرفته است.
وی با بیان اینکه این حجم خودرو 
در این منطقه از شهر در واقع روح و جان 
شهر را تصاحب کرده اند، افزود: اماکنی 
که یک زمانی محل پیاده روی، گفتمان، 
اطالعات  اجتماعی،  و  فرهنگی  تبادل 
به  باید  امروز  است  بوده  خبررسانی  و 
شرایط قبل و اصالت اصلی خود بازگردد.

شهردار اراک :

پیادهراهامیرکبیربهبهرهبرداریمیرسد
بانک مرکزی در بخشنامه ای ابالغ کرد؛

قانونجدیدصدورچکبهصورتمرحلهایاجراییمیشود
قانون جدید صدور چک با توجه به ضرورت ارتقای آگاهی آحاد جامعه و 
فرهنگ سازی در زمینه قانون چک و کاهش چالش های پیش روی کسب وکارها، 

به صورت مرحله ای و به تدریج اجرایی می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک ضمن ابالغ »الزامات و 
تکالیف ناظر بر قانون جدید صدور چک« به اطالع می رساند، باتوجه به ضرورت 
ارتقای آگاهی آحاد جامعه و فرهنگ سازی در زمینه قانون یاد شده و نیز کاهش 
آثار و چالش های پیش روی کسب وکارها قانون جدید صدور چک مرحله ای و 

به تدریج اجرایی می شود.
در متن این بخشنامه آمده است:

تصویب  به   ۱3۹۷ سال  ماه  آبان  در  صدور چک«  قانون  اصالح  »قانون 
مجلس شورای اسالمی رسید و پس از تأیید توسط شورای نگهبان طی بخشنامه 
شماره 32۰۴۶۵ ۹۷. در تاریخ ۱2 آذر ماه ۱3۹۷ به شبکه بانکی کشور ابالغ شد.  
در قانون یاد شده مواعد مختلفی برای اجرای احکام و تکالیف متعدد آن 
تعیین شده بود که از جمله آن، مهلت دو ساله برای اجرای تکلیف مقرر در ماده 

)2۱( مکرر قانون بود.  
بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  پس از ابالغ قانون، 
اجرای کامل، صحیح و دقیق قانون را در دستور کار قرار داد و با برگزاری جلسات 
تمهید  و  الزم  هماهنگی های  اتخاذ  ذی ربط،  اجرایی  دستگاه های  با  مختلف 
نظر  مورد  مهلت  در  موصوف  قانون  کرد  تالش  نیاز  مورد  فنی  زیرساخت های 

قانون گذار  به مورد اجرا گذاشته شود.  
اکنون عمده مقدمات مربوط به اجرای قانون مذکور فراهم شده است اما به 
دلیل تغییرات بنیادین در رویه های صدور، انتقال، وصول و سایر عملیات مربوط 
به چک در قانون جدید و آثار و تبعات آن که متوجه آحاد جامعه است و همچنین 
به دلیل پیامدهای نامطلوب اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا برای کسب 
و کارها، قرار شده است تا اجرای قانون جدید صدور چک مرحله ای و به صورت 
تدریجی انجام پذیرد تا ضمن فرهنگ سازی و اطالع رسانی مستمر، زمینه ارتقای 
آگاهی آحاد جامعه از قواعد جدید چک میسر شود و در عین حال کمترین چالش و 

آثار منفی را برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها به دنبال داشته باشد.  
از این رو مقتضی است در گام اول اجرای قانون، شبکه بانکی نسبت به 

انجام موارد زیر اهتمام کافی داشته باشند:
۱- در اجرای ماده )۶( قانون، بر ارایه دسته چک به متقاضیان واجد شرایط 
از طریق سامانه صیاد تأکید می شود، صدور و اعطای دسته چک به مشتریان خارج 

از این سامانه ممنوع است.
2- در اجرای ماده )۶( قانون، بر لزوم درج کد یکتا دریافتی از سامانه صیاد 

بر روی هر برگه چک تأکید می شود.
3- در اجرای ماده )۴( قانون بر لزوم دریافت کد رهگیری و درج آن بر روی 

گواهی عدم پرداخت چک های برگشتی تأکید می شود.
۴- در اجرای ماده )۶( قانون، در مورد دسته  چک هایی که از تاریخ 2۰ دی 
با  اعتبار چک«  به مشتریان تحویل داده می شود، درج »تاریخ  ماه سال جاری 
عبارت »صدور این برگه  چک حداکثر تا مورخ - - - - - - - - مجاز است.« بر روی 
هر برگه چک الزامی است. وفق ماده فوق، »تاریخ اعتبار چک«، حداکثر سه سال 

از تاریخ دریافت دسته چک است.
۵- در اجرای ماده )2۱( مکرر قانون باید امکان ثبت اطالعات مربوط به 
صدور و پشت نویسی چک در سامانه صیاد از جمله مشخصات چک و مشخصات 

هویتی صادرکننده، گیرنده و انتقال دهنده برای مشتریان فراهم شود.
۶- در اجرای ماده )2۱( مکرر قانون اعطای دسته چک به دارندگان چک 

برگشتی رفع سوءاثر نشده تحت هیچ عنوان مجاز نیست.  
۷- در اجرای تبصره )۱( ماده )2۱( مکرر قانون موضوع ممنوعیت صدور 
چک در وجه حامل، پذیرش و کارسازی برگه چک های مربوط به دسته چک های 
ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ 2۰ دی ماه سال جاری که در وجه حامل 

صادر شده اند، ممنوع است.
۸- برگه چک های مربوط به دسته چک های ارایه شده به مشتریان پس از 
تاریخ 2۰ دی ماه امسال همچنان تا اطالع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از 

طریق پشت نویسی را خواهند داشت.
۹- به استناد بند )ب( ماده )۵( مکرر قانون و در اجرای بند )۱۷ -۵( و )۱۷ -۶( 
دستورالعمل حساب جاری، موضوع بخشنامه شماره ۹3۸۹۸ ۹۷. به تاریخ 23 خرداد 
ماه سال ۹۷ ضروری است، در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری انفرادی 
و مشترک مشتری، بانک نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل 
برداشت مشتری در سایر حساب های انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب 
اولویت از حساب جاری )برای اشخاص حقـوقی(، حسـاب قـرض الحسـنه پس انداز، 

حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلندمدت اقدام کند.
۱۰- در اجرای تبصره )2( ماده )۵( مکرر قانون، بانک مکلف است هنگام 
صدور گواهی عدم پرداخت برای چک های برگشتی، عالوه بر اطالعات صادرکننده 
چک برگشتی، اطالعات اشخاصی که حسب مورد به نمایندگی یا وکالت از سوی  
آنها مبادرت به امضای چک برگشتی کرده اند نیز در سامانه یکپارچه اطالعات بانک 
مرکزی اعالم کند. اعالم مشخصات مدیران و اعضای هیأت مدیره اشخاص حقوقی 
که چک برگشتی را امضا نکرده اند به سامانه مذکور فاقد موضوعیت خواهد بود.

۱۱- در اجرای ماده )۵( مکرر قانون، اعمال محرومیت های عدم افتتاح هرگونه 
حساب و صدور کارت بانکی جدید، پرداخت وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی 
و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک دارد به میزان 
کسری مبلغ چک، عدم پرداخت هرگونه تسهیالت بانکی یا صدور ضمانت نامه های 
ارزی یا ریالی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی و ممنوعیت ارایه دسته چک 

جدید در سامانه صیاد برای صادرکنندگان چک برگشتی الزامی است.
۱2-در اجرای ماده )۵( مکرر قانون و تبصره )۱( ذیل آن، محرومیت های 
مذکور در بندهای ۱۱ -۱، ۱۱ -3 و ۱۱ -۴ فوق مطابق آیین نامه تبصره )۱( ماده 
)۵( مکرر قانون صدور چک، مصوب جلسه ۶ شهرییر ماه سال ۹۸ هیأت وزیران 
ابالغی طی بخشنامه شماره 2۰۹۸۹۹ ۹۸. به تاریخ 2۵ شهریور ماه سال ۹۸ در 
خصوص بنگاه های اقتصادی به تشخیص شورای تأمین استان به مدت یک سال 

قابل تعلیق است.
۱3-در اجرای تبصره )3( ماده )۵( مکرر قانون، رفع سوءاثر از چک برگشتی 
در سامانه یکپارچه بانک مرکزی در صورت تحقق یکی از شرایط واریز کسری 
مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارایه درخواست مسدودی، ارایه 
الشه چک به بانک محال علیه، ارایه رضایت نامه رسمی )تنظیم شده در دفاتر اسناد 
رسمی( از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی 
دارنده چک، ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صالح مبنی بر اتمام 
عملیات اجرایی در خصوص چک، ارایه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب 
حساب در خصوص چک، سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه 
عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک 

توسط دارنده امکان پذیر است.
۱۴- در اجرای تبصره )۵( ماده )۵( مکرر قانون، بانک و یا مؤسسه اعتباری 
انجام  عدم  از  که  بود  خواهد  خساراتی  جبران  مسؤول  مورد  حسب  غیربانکی، 
تکالیف مقرر در ماده )۵( مکرر و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.

۱۵- در اجرای ماده )2۴( قانون، در صورت تخلف کارکنان و مسئوالن شعب 
بانک  و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از مفاد قانون موصوف و ضوابط اجرایی آن، 
مراتب در »هیأت رسیدگی به تخلفات« بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

رسیدگی خواهد شد.
۱۶- بانک موظف است به روش مقتضی از جمله درج اطالعیه  در پایگاه 
اطالع رسانی، چاپ بروشور، ارسال پیامک، تعبیه پیشخوان خدمت برای راهنمایی 
مشتریان در محل واحدهای عملیاتی و نصب اعالمیه در معرض دید مشتریان 
در شعب، نسبت به آگاهی بخشی و اطالع رسانی عمومی در خصوص الزامات و 
شرایط جدید اعطای دسته چک و نیز صدور، انتقال و تسویه چک بر اساس قانون 

اصالح قانون صدور چک مصوب سال ۱3۹۷ اقدام کند.  
۱۷- عملیات صدور، انتقال و وصول برگه های دسته چک های ارایه شده به 
مشتریان پیش از تاریخ 2۰ دی ماه سال جاری همچنان به روال سابق صورت می پذیرد.  
۱۸- در مورد دسته چک های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ 2۰ دی 
ماه امسال که بر روی آن ها تاریخ اعتبار چک نیز باید به شرح بند )۴( درج شده 

باشد، ضوابط الزم  االجرا است.
۱۹- سایر مراحل و اقدامات الزم برای اجرای کامل تکالیف مقرر در »قانون 
اصالح قانون صدور چک«،  به تدریج در زمان مقتضی اعالم خواهد شد. بدیهی 
است در خصوص مواردی که در این بخشنامه ذکر نشده است، مراتب مطابق 
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خرداد سال ۹۷ و سایر ضوابط مربوط قابل انجام خواهد بود.
در پایان تأکید می شود مراتب به قید تسریع و با لحـاظ مفـاد بخشـنامه شـماره 
۱۴۹۱۵3 ۹۶. مورخ  ۱۶ مرداد ماه سال ۹۶ به همه واحدهای ذیربط آن بانک  یا مؤسسه 

اعتباری غیربانکی ابالغ شده و بر حسـن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
مشموالن آیین نامه مورد اشاره همچنان از دریافت دسته چک محروم می 

شوند.
بانک مرکزی صدور چک بانکی در وجه حامل، پشت نویسی و ظهرنویسی 
چک بر اساس قانون جدید چک را از 2۱ آذر ۹۹ ممنوع می سازد و هر گونه نقل 

و انتقال چک باید در سیستم یکپارچه بانک مرکزی به ثبت برسد.

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی مطرح کرد؛
پیوستفعالیتهایآستانقدسرضوی

باپشتوانهعلمیوفرهنگی

باقرزاده-آستان قدس رضوی  گروه خبری شهرستان مشهد سمیه 
و  نهاد  بزرگترین  عنوان  به  ایران،  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس 
دستگاه موقوفاتی جهان اسالم و منتسب به ساحت مقدس امام هشتم 
فعالیت های  انجام  زمینه  در  همواره  الرضا)ع(،  موسی  بن  علی  حضرت 
توجه  قابل  موفقیت های  شاهد  و....  تربیتی  آموزشی،  فرهنگی،  علمی، 

و ثمربخش بوده است.
رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی با بیان این موضوع 
که فعالیت سازمان علمی فرهنگی، پیشینه و سابقه ای طوالنی در آستان 
قدس رضوی دارد، گفت: قبل از ابالغ و اجرای ساختار جدید سازمانی در 
این نهاد مقدس، سازمان فرهنگی، معاونت علمی و مرکز امور بین الملل 
منظور  به  و  در ساختار جدید  ولی  داشتند،  آستان قدس رضوی وجود  در 
چابک سازی و انسجام بیشتر در فعالیت های علمی و فرهنگی آستان قدس 
رضوی، چنین سازمانی تشکیل شد. سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس 
رضوی از ابتدای خردادماه سال۱3۹۹ مطابق با ساختار جدید سازمانی این 

آستان مبارک تشکیل و شروع به فعالیت کرد.
المسلمین محمد حسن مهدوی مهر تصریح کرد:  حجت االسالم و 
این سازمان به موضوعات علمی و فرهنگی متمرکز و فراگیر می پردازد و 
هر فعالیت علمی و فرهنگی که صبغه و وجهه اصلی آن علمی و فرهنگی 
باشد،در این سازمان مجتمع شده تا اهداف آستان قدس رضوی در حوزه 
مباحث علمی و فرهنگی به صورت فراگیر و جامع، پیگیری شود و جامه 

عمل بپوشد.
وی تصریح کرد: آنچه باید به آن توجه شود این است که این آستان 
به  فرهنگی  و  دانشی  علمی،  کانون  و  مرکز  یک  عنوان  به  باید  مبارک 
حساب آید. مقام معظم رهبری هم در حکم انتصاب تولیت قبلی و فعلی 
نهاد  این  فرهنگی  ظرفیتهای  و  مباحث  به  توجه  رضوی  قدس  آستان 
مقدس در کشور و جهان اسالم را مطرح کرده اند؛ بنابراین موضوع توجه 
از موضوعات  نیز  الملل  بین  آستان قدس رضوی در حوزه  فعالیتهای  به 

اساسی و بسیار مهم است.
حجت االسالم مهدوی مهر در ادامه خاطر نشان کرد: امام راحل)ره( 
و مقام معظم رهبری نگاه ویژه و خاص همراه با دوراندیشی به جایگاه و 
امام خمینی)ره( دارند. حضرت  و  داشته  آستان قدس رضوی  فعالیت های 

جمله  دراین  مرکزیت  است«.  ایران  مرکز  قدس  آستان  »اصاًل  فرمودند: 
مربوط به مباحث جغرافیایی و سیاسی و اجتماعی نیست.

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی معتقد است که 
توجیه  و  علت  و  باشد  بنیان  دانش  باید  آستان قدس رضوی  فعالیت های 
علمی در هر فعالیتی باید به پیوست مشخصات و خصوصیات آن فعالیت 
وجود داشته باشد،زیرا اگر هر کاری با پیشتوانه علمی انجام شود، ماندگار و 

قابل ارتقاء و توسعه است.
وی اظهار کرد: بعد از اینکه ساختار جدید سازمانی این نهاد مقدس ابالغ 
شد، نخستین وظیفه سازمانها و بخش های آستان قدس، تهیه  وسیاست های 
کالن حوزه های مختلف در چارچوب سیاست های کالن آستان قدس  تعیین 
شد که این سیاست های کالن،  براساس چشم انداز و مأموریت کالن آستان 
قدس  رضوی و ارزش ها و اصول اساسی این آستان خواهد بود و برنامه ها به 
سه برنامه »بلند مدت« )2۰ سال به باال( ،»میان مدت« )۵ ساله( و »کوتاه 

مدت «که با عنوان برنامه ساالنه است،تقسیم می شود. 
حجت االسالم مهدوی مهر ادامه داد: برای سال ۱۴۰۰ یک برشی از 
برنامه ۵ ساله تهیه می شود که خود این برنامه، فصل و بخشی از فصول 

برنامه 2۰ ساله خواهد بود.
وی گفت: موضوع پرداختن به نخبگان و نگاه نخبگانی موضوعاتی 
نیست که در یک یا چند سال به آنها پرداخته شده و سپس تمام شود بلکه 
یک برنامه سازی جاری در همه سال ها است و نگاه نخبگانی و توجه به 
برجستگان باید به صورت مداوم و مستمر انجام شود. ما برای بحث نخبگان 
باید ساختار متناسبی را ترسیم کنیم و در فواصل زمانی مربوط چنانچه نیاز 

به بازبینی ویا ارتقاء داشته باشد، موارد الزم در آن لحاظ شود.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: نخستین  اقدام در این رابطه، بحث 
تشکیل هسته های اندیشه ورز و گروه های مشورتی از بین افراد برجسته و 
مراکز  دانشگاه ها،  علمیه،  حوزه های  همچون  مراکزی  از  کشور  فرهیخته 
اجرایی و... است و ضمن اینکه بهره مندی از نظرات افراد فرهیخته و اندیشمند 
تنها مربوط به داخل کشور نبوده بلکه از نظرات افراد خارج از کشور که دل 
در گرو آرمان های آستان قدس دارند و از نظرات اصحاب فکر و اندیشه و 

علم نیزاستفاده می کنیم.
وی افزود: معاونت بین الملل آستان قدس رضوی زیر مجموعه این 
سازمان بوده و قرار است از ظرفیت های فکری و اندیشه ای و علمی کشور، 
جهان اسالم و دنیا با توجه به خصوصیات و دستورالعمل های تبیین شده، 
از دیگر موضوعاتی  آستان مقدس،  این  استفاده شود. بحث خادم علمی 
جهان  برجسته  شخصیت های  و  شده  بینی  پیش  زمینه  دراین  که  است 
طریق  این  از  و  بوده  خدمت  به  حاضر  ملکوتی  آستان  این  در  افتخار  با 
می توانیم ظرفیت های علمی کشور ودنیا را برای ارتقاء فعالیت های آستان 

قدس رضوی بکار گیریم.
رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی تاکید کرد: آستان 
قدس رضوی سابقه بیش از هزار سال دارد که به تدریج و در دوره های 
گوناگون سامان گرفته و امروز آستان قدس یک سازمان بزرگ در ابعاد علمی، 
فرهنگی، اجتماعی، دینی، مذهبی ، اقتصادی و... است و تهیه پیوست های 
علمی و فرهنگی برای چنین دستگاه و مجموعه بزرگی باید در یک بستر 
و پروسه زمانی معقول و با اولویت بندی صحیح انجام شود. ما در صدد این 
کار هستیم  تا با کمک مسئوالن بخش های مختلف آستان قدس رضوی، 

پیوست های فرهنگی و علمی را تهیه کنیم.
این مقام مسئول وظیفه اصلی  این سازمان را معرفت افزایی ذکر کرد 
و گفت: ما باید یک کار فوق العاده انجام دهیم که معارف و سیره حضرت 
رضا)ع( در مرزهای مشهد ،استان خراسان رضوی و ایران محصور نشود 
.به عبارت دیگر مرقد مطهر ومضجع شریف امام رضا)ع( در مشهد است 
وگرنه کسی که در پاکستان، هندوستان، آسیای دور، اروپا ، آمریکا و در 
هر کجای دنیا به سر می برد و دل در عشق به آن حضرت دارد و ما که 
ارادتمندان آن  امام هشتم)ع( می رویم همگی جزو  به زیارت  در مشهد و 

حضرت محسوب می شویم.
وی عنوان کرد: ما باید امام رضا)ع(، حرم مطهر رضوی و آستان 
زیادی  حق  دنیا  مردم  کنیم.  معرفی  جهانی  ابعاد  در  را  ایشان  مبارک 
آشنایی  و  ارتباط  زمینه  باید  ما  و  دارند  رضوی  قدس  آستان  گردن  به 
شریف  مضجع  این  انوار  از  بهره مندی  و  نورمقدس  این  با  مردم  عموم 

کنیم. رافراهم 
حجت االسالم مهدوی مهر تصریح کرد: باید این تفکر توسعه یابد 
تا از شهرها و کشورهای مختلف دنیا مردم بتوانند راحت به مشهد مشرف 
الکترونیکی،  از طریق فضای مجازی، خدمات  باید  شوند و زیارت کنند؛ 
و...  پیام رسانها  اجتماعی،  شبکه های  جمعی،  ارتباط  رسانه های  ماهواره، 
در راستای ارتباط با حرم مطهر امام هشتم)ع( و معرفی این حرم مطهر 
به نحو شایسته و و همچنین معرفت افزایی و اثرگذاری زیارت، در اباعد 

جهانی فعالیت کنیم.

راه آهن خواف- هرات حلقه مفقوده کریدور ترانزیتی شرق و غرب

گــروه خبری ااســتان خراســان 
رضــوی شهرســتان خــواف ســعید 

نگنه ز
راه آهــن خــواف – هــرات 
مرکــز ثقــل اتصــال کریــدور جــاده 
ابریشــم و کریدورهــای منطقــه اکو 

و کریــدور تراســیکا اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار روزنامه 
شهرســتان  در  جوانــان  دنیــای 
خــواف؛ جمهــوری اســالمی ایــران 
2۸۰۰ میلیــارد تومــان در راه آهــن 
ســرمایه گذاری  خواف-هــرات 
ــا  ــروژه ب ــن پ کــرده اســت کــه ای
ــور  ــس جمه ــازی رئی ــور مج حض
کشــورمان و اشــرف غنــی رئیــس 
تهــران  در  افغانســتان  جمهــور 
شــد.فرماندار  افتتــاح  کابــل  و 
ــیر  ــت: مس ــواف گف ــتان خ شهرس
ــی  ــرات یک ــه ه ــواف ب ــی خ ریل
ــی  ــم مل ــیار مه ــای بس از طرحه
نــه  کــه  اســت  بین المللــی  و 
تنهــا موجــب افزایــش ارزآوری 
اقتصــادی، حمــل ارزان و بــا صرفه 

افغانســتان  و  ایــران  بیــن  کاال 
می شــود بلکــه بــر ثبــات و امنیــت، 
ــاء  ــتغالزایی و ارتق ــای اش ظرفیته
وضعیــت اقتصــادی کل منطقــه 

می افزایــد. 
ــدف از  ــنجرانی ه ــین س حس
تکمیــل ایــن مســیر را توســعه در 
ــور  ــاختی کش ــای زیرس ــد ه فراین
ــزود:  ــوان کــرد و اف افغانســتان عن
عــالوه بــر ظرفیتهــای حمــل ریلی 
بهره بــرداری  بــا  کاال،  و  بــار 
راه آهــن خــواف - هــرات ســاالنه 
ــز  ــافر نی ــر مس ــون نف ــک میلی ی
ــار  ــا قط ــد ب ــت و آم ــکان رف ام
را در مســیر ایــران و افغانســتان 

ــت.  ــد یاف خواهن
ــعه و  ــد: توس ــاداور ش  وی ی
تقویــت روابط اقتصــادی، اجتماعی 
و فرهنگــی ایــران و افغانســتان بــا 
تســهیل صــادرات و واردات کاال و 
مســافر بیــن دو کشــور، دسترســی 
مناســب ریلی کشــور افغانســتان از 
طریــق جمهــوری اســالمی ایــران 

ــی و  ــق بین الملل ــر مناط ــه دیگ ب
همچنیــن امــکان توســعه و ایجــاد 
کریــدور ریلــی از هــرات بــه مــزار 
شــریف در شــمال شــرق افغانستان 
از دیگــر اهــداف ایــن طــرح ملــی 

می باشــد.
گفتنــی اســت: راه آهــن خواف 
ــــ هــرات به طــول 222 کیلومتــر 
ــه  ــت ک ــه اس ــار قطع ــامل چه ش
بخــش واقــع در ایــران )قطعــه یک 
ــر  ــًا به طــول ۶۷ کیلومت و دو( جمع
از خــواف تــا مرز شــمتیغ در اســتان 
خراســان رضــوی واقــع شــده 
ــوم  ــات س ــه قطع ــت، در ادام اس
و چهــارم در کشــور افغانســتان 
ــوم  ــه س ــه قطع ــتند ک ــع هس واق
ــرز  ــر از م ــول ۷2 کیلومت آن به ط
شــمتیغ تــا ایســتگاه روزنــک ادامه 
از  نیــز  می یابــد و قطعــه ۴ آن 
ایســتگاه روزنــک تــا شــهر هــرات 
اســت. کیلومتــر   ۷۶ به طــول 

ــک  ــش از ی ــی بی ــکان جابه جای ام
ــار  ــق قط ــافر از طری ــون مس میلی

ایــران هــرات در ایــن مســیری که 
ایجــاد شــده هــم بحث حمــل کاال 
ــافر  ــی مس ــث جابه جای ــم بح و ه

مطــرح اســت.
خــط ریلــی ایــران افغانســتان 
ــت  ــن ظرفی ــون ت ــدود ۶ میلی ح
فیــت  ظر و  شــته  ا د ی  ر بــا
جابه جایــی بیــش از یــک میلیــون 
مســافر را دارد کــه طبیعتــا در حوزه 
گردشــگری و توریســت درمانی در 
ــه  ــی ب ــرات مثبت ســطح اســتان اث
دنبــال خواهد داشت.کشــور ما را از 
ایــن طریق به کشــورهای آســیایی 
مرکــزی متصــل و در واقــع جــاده 
ــا  ــی احی ــق ریل ــم را از طری ابریش

می کنــد.
ــن  ــدازی ای ــاح و راه ان ــا افتت ب
ــرز  ــن م ــار ای ــا ب ــی قطع خــط ریل
ــاهد  ــود و ش ــبک تر می ش ــز س نی
ــز  ــارون نی ــرز دوغ ــازی م روان س
خواهیــم بــود و ســرعت مبــادالت 
تجــاری نیــز افزایــش پیــدا خواهــد 

کــرد.

خراسان  استان  خبری  گروه 
سید  بور  نیشا شهرستان  رضوی 
موسی الرضا حسینی -3۰۰۰ دست 
»معین  تحویل  صنعتی  کار  لباس 
شد.  استان   ۵ منطقه  اقتصادی« 
فیروزه  و  نیشابوری  توانمند  بانوان 
ای، اولین سری از »لباس های کار 
صنعتی« تولیدی در این شهرستان 

خراسان  فوالد  مجتمع  به  را  ها 
تحویل دادند.

با  که  تولیدی  کارگاه  دو  در 
فوالد  مجتمع  مدیرعامل  حمایت 
در  نیشابور  جمعه  امام  و  خراسان 
چارچوب الگوی »مثلث اقتصادی« 
تجهیز و راه اندازی شده است، 3۰۰۰ 
و  تولید  صنعتی  کار  لباس  دست 

تحویل مجتمع فوالد خراسان شد و 
تفاهم نامه تهیه مواد اولیه، ابزار مورد 
نیاز و سفارش 3۰۰۰ دست لباس کار 
صنعتی دیگر نیز به این کارگاه ها در 

آذرماه امسال قطعی شد
تابستان امسال و در پی اعالم 
حمایت کسری غفوری، مدیرعامل 
تسهیل  از  خراسان  فوالد  مجتمع 

چارچوب طرح  در  و  بانوان  اشتغال 
های تایید شده در کارگروه اشتغال 
نیشابور  شهرستان  ویژه  فرمانداری 
فیروزه،  شهرستان  فرمانداری  و 
لباس  بار 3۰۰۰ دست  اولین  برای 
کار صنعتی دوخته شده در نیشابور 
و فیروزه به مجتمع فوالد خراسان 

تحویل داده شد

اشتغال 30 نفر از بانوان نیشابور و فیروزه
 با حمایت فوالد خراسان
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قهرمانیفروغیدررشتهتپانچهبادیمسابقاتمصر
آزاد  مسابقات  فینال  برگزاری  با 
بین المللی تیراندازی مصر، جواد فروغی 

موفق به کسب مقام قهرمانی شد.
می  عمو بط  ا و ر رش  ا گز به 
رقابت های  زی،  ندا تیرا فدراسیون 
پنجشنبه  روز  از  تیراندازی  بین المللی 
گذشته در مرحله مقدماتی تپانچه بادی 

آقایان آغاز شده بود که با برگزاری فینال این ماده جواد فروغی با کسب باالترین 
امتیاز به عنوان قهرمان این رقابت ها شناخته شد و دیگر تیرانداز کشورمان وحید 

گل خندان در جایگاه چهارم ایستاد.
پس از فروغی نماینده کشورهای عربستان و ویتنام به ترتیب در جایگاه 

های دوم و سوم قرار گرفتند.
پیش از این دو نماینده دیگر ایران امیرجوهری خو و چنگیز مسیب زاده 
با امتیاز ۵۷۱ و ۵۶۹ به ترتیب با قرار گرفتن در جایگاه سیزدهم و شانزدهم 

به کار خود پایان دادند.
مسابقات آزاد تیراندازی بین المللی مصر از ۱۹ تا 2۱ آذرماه در رشته های 
تفنگ و تپانچه بادی آقایان و بانوان با حضور22۰ ورزشکار از ۱۷کشور دنیا به 

صورت آنالین برگزار شد.

فیروزجاوکارلسنوبقیهبزرگاندرتاتااستیل

علیرضا فیروزجا و مگنوس کارلسن که در تورنمنت نروژ در ماه گذشته 
دست به مهره شده بودند برای تورنمنت تاتا استیل در حال آماده سازی هستند

شهر ویک آن زی هلند که هر ساله و در آغاز هر سال میالدی  میزبان 
برترین  شطرنجبازان برتر جهان می باشد امسال هم برای برگزاری این رقابت 
ها در سطح سوپر استاد بزرگ ها در حال آماده سازی است و قرار است تورنمنت 
بهترین  از  با حضور ۱۴نفر  امسال در جدول اصلی و به صورت حضوری و  

های جهان برگزار شود .
این رقابت ها که از تاریخ ۱۵ژانویه آغاز خواهد شد میزبان  چهره های 
برتر شطرنج جهان خواهد بود که قرار است بعد از ماه ها به صورت حضوری 
و رو در رو دست به مهره شوند.مگنوس کارلسن نفر اول شطرنج حهان، فابیو 
کاروانا دومین نفر رده بندی جهانی ، آنیش گیری، ماکسیم واشیه الگرا، یان 
کریشتف دودا، آرین طاری و علیرضا فیروزجا نابغه جوان ایرانی شطرنج جهان 
از معتبرترین رقایت های دنیای شطرنج می باشد  این رقابت ها که یکی  در 

دست به مهره خواهند شد.
در  درحالی  استیل  تاتا  مسابقات  ها  رقابت  مسئولین  اعالم  اساس  بر 
۱3 دور در شهر ویک آن زی برگزار می شود که در آن قرار است به جهت 
براساس  رعایت شود.هر چند  بهداشتی  پروتکل های  کلیه  بازیکنان  سالمت 
اعالم آنها نیازی به حضور زودتر و قرنطینه شدن آنها قبل از آغاز رقابت ها 
نیست و ارائه برگه پزشکی عدم ابتال به بیماری کوید ۱۹ برای ورود به کشور 

هلند کفایت می کند.
رویکرد مردم در این روزها به ورزش شطرنج که  بعد از سریال »گامبی 
وزیر«که یکی از اصطالحات رایج  شروع بازی در شطرنج است خیلی زیاد 
شده ،باعث شده است مسئولین این رقابت ها از هم اکنون به فکر آماده سازی 
زیرساخت های برگزاری این مسابقات با توجه به شیوع بیماری کرونا باشند و 
هنوز در رابطه با چگونگی استقبال حضوری مردم تصمیمی گرفته نشده است 
. هر چند پخش مستقیم رقابت ها از سایت های اختصاصی شطرنج قطعًا با 

استقبال شطرنج دوستان همراه خواهد شد.
باید دید علیرضا فیروزجا نابغه ۱۷ساله ایرانی جهان شطرنج که در حال 
حاضر در رده هجدهم جدول بهترین های جهان و نفر اول رده بندی آن در 
رده سنی جوانان می باشد می تواند درخشش ماه گذشته خود در تورنمنت نروژ 

را که با دومی او به پایان رسید تکرار کند.

سرمربیپاراکانو:بهروزیرادتواناییطالییشدن
درتوکیورادارد

سرمربی تیم پاراکانو ایران گفت: تنها پارالمپین رشته قایقرانی شانس خوبی 
برای کسب مدال طال در بازی های پارالمپیک توکیو دارد اما الزمه حضور قدرتمند 

او داشتن قایق با استاندارد جهانی است.
ایران  پارالمپیکی  قایقران  تنها  تمرینات  به  اشاره  با  مهدوی نیا«  »مسعود 
اظهار داشت: تمرینات »شهال بهروزی راد« از چند ماه گذشته آغاز شده و حتی 
در زمان کرونا این تمرینات زیر نظر فدراسیون قایقرانی و کمیته ملی پارالمپیک 
و  کرد  را حفظ  خود  آمادگی  مدت  آن  در  او  بود.  آنالین  تمرینات  و  برگزار شد 
با  بتواند  تا  است  تمرین  حال  در  تهران  آزادی  ورزشی  مجموعه  در  نیز  اکنون 

آمادگی الزم به توکیو برود.
وی اظهار داشت: البته در کنار او نیز چند پاراقایقران نیز تمرین دارند و امیدوارم 
بتوانیم در آینده چند نفر دیگر مانند بهروزی راد را به قایقرانی معرفی کنیم. الزمه 
حضور دیگر قایقرانان معلول در توکیو کسب مدال جهانی است که در نهایت به 
کسب سهمیه ختم خواهد شد مدالی که باید در مسابقات گزینشی به ورزشکاران 
ایران برسد. این اتفاق بعید نیست اما برای تحقق آن هم باید برنامه منظم تمرینی 

در دستور کار قرار گیرد و قایقرانان به مسابقات گزینشی اعزام شوند.
سرمربی تیم پاراکانو گفت: گردش نخبگان هر رشته باید به گونه ای انجام 
شود که در یک زمان تیم احساس خأل نکند.   در حال انجام چنین مهمی هستیم 
و امید دارم که در بازی های آسیایی 2۰22 هانگژو شمار مدعیان کسب مدال در 
پارا قایقرانی افزایش پیدا کند. برای آن دوره از بازی ها برنامه داریم و امیدوارم 
که با موفقیت در چین زمینه را برای حضور قدرتمند در پارالمپیک 2۰2۴ پاریس 

فراهم کنیم.
تجهیز وسایل ورزشی استاندارد از دیگر موضوع های مورد بحث مهدوی نیا 
بود. وی در این زمینه گفت: فدراسیون همواره به دنبال تجهیز ورزشکاران است و 
در این زمینه کوتاهی نخواهد کرد اما مشکلی که در این چند ماه گذشته فراهم شده 
این رشته نمی تواند قایق اهدایی فدراسیون جهانی  پارالمپیک  تنها  این است که 
را از گمرک تحویل بگیرید. این قایق در حالی توسط گمرک ایران اجازه ترخیص 
ندارد که بهانه مسؤوالن آن سازمان این است که فدراسیون به گمرک بدهی دارد. 
اما آنان توجهی ندارند که این بدهی ربطی به قایق اهدایی ندارد. این قایق سال 
گذشته و پس از کسب مدال برنز توسط بهروزی راد توسط فدراسیون جهانی به 
وی اهدا شد و کمیته ملی پارالمپیک نیز بخشی از هزینه های آن را پرداخت کرد 

اما اکنون در گمرک خاک می خورد.
مهدوی نیا در پایان تصریح کرد: این قایق یکی از استانداردترین قایق های 
مسابقه در جهان است و در پارالمپیک نیز ورزشکاران از آن استفاده می کنند. امیدوارم 
هر چه زودتر این قایق به دست، تنها پارالمپیک ایران برسد تا وی بتواند تمرینات 

الزم را با آن انجام دهد.

بلندپروازیوستهامدرلیگجزیرهادامهدارد

تیم فوتبال وستهام با برتری خارج از خانه مقابل لیدز به بلند پروازی هایش در 
فصل جاری لیگ برتر جزیره ادامه داد.

هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های انگلیس با دیدار لیدز و وستهام در 
ورزشگاه »الند رود« آغاز شد که این بازی با برتری دو بر یک میهمان به اتمام رسید.

لیدز در دقیقه ششم بازی صاحب پنالتی شد تا »کلیچ« گلزنی کند اما در ادامه 
همه چیز تغییر کرد.

برتری میزبان دوام چندانی نداشت و »توماس سوچک« در دقیقه 2۵ با ضربه 
سر، گل تساوی را به ثمر رساند.

وستهام در ادامه عملکرد خوبی داشت تا اینکه در دقیقه ۸۰ توسط »اوگبونا« 
به گل دوم رسید.

وستهام که در فصل جاری و بر خالف سال های گذشته نتایج خوبی را کسب 
کرده است با برتری در این دیدار به امتیاز 2۰ رسید و تا رتبه پنجم جدول باال آمد.

تیم تحت هدایت »مارچلو بیلسا« هم با قبول ششمین شکست فصل خود 
در امتیاز ۱۴ ماندگار شد.

ناامیدیبایرنمونیخبهتمدیدباآالبا
بایرن مونیخ دیگر در مورد تمدید قرارداد با داوید آالبا، مدافع اتریشی ناامید 

شده است.
طبق ادعای نشریه بیلد، باشگاه بایرن مونیخ تالش های خود را برای تمدید 
قرارداد با داوید آالبا متوقف کرده و برنامه ای برای ادامه هیچ مذاکرات جدیدی 
وجود ندارد. مدیران این باشگاه تصور می کنند که او در تابستان بعدی بایرن مونیخ 

را ترک خواهد کرد و ادامه تالش ها نیز اثربخش نخواهد بود.
چهار باشگاه رئال مادرید، بارسلونا، پاری سن ژرمن و چلسی از مشتری های 
جدی داوید آالبا محسوب می شوند. بیش از یک سال قبل تماسی تلفنی بین زین 
الدین زیدان و آالبا برقرار شده بود، اما رئال مادرید تردید دارد که آیا این انتقال از 
نظر مالی قابل انجام است یا خیر. تمدید قرارداد احتمالی با سرخیو راموس می تواند 
راه را برای تامین بودجه انتقال آالبا دشوار سازد. شرایط برای بارسلونا نیز چندان 
مساعد نیست و بعید است این باشگاه اسپانیایی در این شرایط اسف بار مالی، قادر 

به پرداخت دستمزد حداقل ۱2 میلیون یورویی داوید آالبا باشد.
اما تیم های متمولی چون پاری سن ژرمن و چلسی احتماال مشکل چندانی 
برای خرید داوید آالبا ندارند و می توانند در تابستان پیش رو این مدافع 2۸ ساله را 
با انتقالی آزاد جذب کنند. داوید آالبا از ابتدای فصل زمستان به صورت قانونی قادر 
به مذاکره با تیم های خواهان خود خواهد بود و حتی این احتمال وجود دارد تا قبل 

از به اتمام رسیدن فصل، مقصد بعدی داوید آالبا معرفی شود.

جدالکانتوناودشانتمامشدنینیست!

به نظر می رسد جنگ بین دو اسطوره فوتبال فرانسه با پیروزی اریک کانتونا 
خاتمه یافته است.

سریالی که برای ما بیش از چهار سال به طول انجامید حاال در حال پایان 
یافتن است چرا که شکایت دیدیه دشان از اریک کانتونا بابت افترا زدن به او در روز 

جمعه توسط دادگاه کیفری پاریس رد شد.
سرمربی حال حاضر تیم ملی فرانسه اکنون برای اعتراض به حکم صادر شده ۱۰ 
روز فرصت خواهد داشت. دشان، اریک کانتونا را متهم می کند که پیش از رقابت های 
یورو 2۰۱۶ تصمیم به بدنام کردن او داشته است؛ جایی که کانتونا در مصاحبه ای 
با روزنامه انگلیسی گاردین مدعی شد سرمربی فرانسه به دلیل آفریقایی بودن کریم 

بنزما و حاتم بن عرفا این دو نفر را دعوت نکرده است.
با این حال دادگاه مربوطه باور دارد که ادعای مطرح شده از سوی دیدیه دشان 
به گونه ای نیست که نمی توان به واسطه آن ها کانتونا را متهم کرد و در واقع ادله 
کافی در این باره وجود ندارد؛ به این معنی که صحبت های مطرح شده از سوی 

کانتونا به طور جد افترا تلقی نشده است.
کانتونا و دشان در گذشته در ترکیب تیم ملی فرانسه همبازی بودند، اما از 
اواسط دهه ۱۹۹۰ بارها با هم درگیری داشته اند. کانتونا در گذشته مدعی شده بود 

دشان فقط به درد پاس دادن می خورد.
از طرفی وکیل اریک کانتونا نیز که پیش از این از موکلش بابت آزادی بیان 
دفاع کرده بود، کاماًل از رای صادر شده استقبال کرده و معتقد است که در این پرونده 

عدالت به شکل کامل اجرا شده است.
گفتنی است اریک کانتونا پیش از رقابت های یورو 2۰۱۶ درباره دعوت نشدن 
کریم بنزما و حاتم بن عرفا به تیم ملی فرانسه گفته بود: » بنزما و بن عرفا بازیکنان 
بزرگی هستند. اما دشان فقط نامی فرانسوی دارد. شاید او تنها کسی در فرانسه باشد 
که واقعا یک نام فرانسوی دارد. بن عرفا شاید بهترین بازیکن فرانسه در این مقطع 
باشد، اما آنها ریشه هایی از کشورهای دیگر دارند و طبیعی است من اینگونه فکر کنم.”

این پرونده حقوقی توسط این دو وکیل پیگیری می شد.وکیل کانتونا )نفر جلو( 
برنده حکم بدوی شد.

در واقع به نظر می رسد که کینه اریک کانتونا از دشان به قبل از این اتفاق نیز 
بر می گردد؛ جایی که او به سرمربی حال حاضر تیم ملی فرانسه مشکوک بوده که در 
سال ۱۹۹۶ در حذف نام او از لیست خروس ها برای رقابت ها یورو دست داشته است.

تونی فریکسا:
سرخیوراموسبهبارسلوناپیشنهادشدهبود

تونی فریکسا، یکی از نامزدهای ریاست باشگاه بارسلونا، فاش کرد که سرخیو 
راموس، کاپیتان رئال مادرید، زمانی در آستانه پیوستن به آبی و اناری ها بود.

انتخابات ریاست باشگاه بارسلونا به زودی برگزار می شود و فریکسا یکی از 
کسانی است که برای جانشینی جوزپ ماریا بارتومئو، رئیس مستعفی این باشگاه، 

تالش می کند.
او اکنون فاش کرد که این باشگاه کاتاالنی زمانی فرصت داشت تا سرخیو 
راموس را به خدمت بگیرد:« ما نمی توانیم راموس را بخریم. او سمبل رئال مادرید 

و تحت هیچ شرایطی نمی تواند به اینجا بیاید.
وقتی او برای سویا بازی می کرد من دوست داشتم به اینجا بیاید. آنطور که 

من فهمیدم، او به بارسلونا پیشنهاد شد. من بودم، او را می خریدم.”
آینده لیونل مسی مهمترین موضوعی است که رئیس جدید باشگاه بارسلونا 
باید حل کند و هرچند فریکسا از اهمیت این موضوع آگاه است اما معتقد است که 

موضوعات مهم دیگری هم وجود دارند.
“ رئیس به همراه مدیریت ورزشی باشگاه باید در مورد چیزهای زیادی تصمیم 

بگیرد. لئو مهم است اما تنها موضوع نیست.”
فریکسا همچنین تاکید کرد که رئال مادرید تنها تیمی است که در اللیگا از 
داوری ها سود می برد:« داوران به تیم های بزرگ کمک نمی کنند، آنها به رئال 
مادرید کمک می کنند. واقعا اینطور فکر می کنم.برای هر باری که ممکن است آنها 

به بارسلونا کمک کنند، ۵۰ بار به رئال کمک می کنند.”
نتایج اخیر بارسا باعث شده تا تردیدهایی در مورد آینده رونالد کومان ایجاد شود 
اما فریکسا تاکید کرد که این مربی هلندی همچنان می تواند در نوکمپ بماند:«اگر 
انتخاب شوم، او به کارش ادامه می دهد. ما در بارسلونا همیشه به مربیان اعتماد 
می کنیم. این اتفاق برای فرانک رایکارد و یوهان کرویف رخ داد. این چیزی است 

که باشگاه به آن نیاز دارد.”

پیش شرط وجود ۱۱+۵ 
ویروس  به  غیرمبتال  بازیکن 
کرونا برای هر تیم به منظور 
برگزاری رقابت ها در بیستمین دوره لیگ 
برتر مسائلی را به وجود آورده که باید همه 

جوانب آن مورد واکاوی قرار گیرد.
فصل قبل بود که »راهنمای گام 
دوم مبارزه با کووید-۱۹)کرونا ویروس( 
فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سالمت 
محیط لیگ فوتبال« از سوی فدراسیون 
پزشکی ورزشی ابالغ شد و پس از آن 
این اجازه به فدراسیون فوتبال داده شد 
تا پروتکل سالمت لیگ فوتبال را پیش 
ببرد، در این بین برخی موارد دستخوش 
تغییراتی شد که یکی از مهم ترین موارد 
شرط برگزاری دیدارها در صورت ابتالی 
ویروس  به  ها  تیم  عوامل  و  بازیکنان 

کرونا بود.
آخرین  اساس  بر  و  نهایت  در 
از آغاز بیستمین  قانون ۱۱+۵  تصمیم، 
دوره لیگ برتر فوتبال ایران مالک عمل 
قرار گرفت  که بر اساس آن هر تیم با 
بازیکن  پنج  و  زمین  درون  بازیکن   ۱۱
از  یکی  اینکه  شرط  به  نیمکت  روی 
نیمکت نشینان دروازه بان باشد و تست 
کرونای تمامی بازیکنان درون زمین و 
روی نیمکت پیش از بازی منفی اعالم 
انجام  و  برگزاری  به  ملزم  باشد،  شده 

دیدار خود است.
برای  برابر  قانون در شرایط  وضع 

تمام تیم ها
چنین قانونی پیش از شروع لیگ 
مدنظر قرار گرفته و شرایط در آن زمان 
و  بود  یکسان  تیم های  تمامی  برای 
اگر هم اعتراضی نسبت به این مسئله 
وجود داشت باید همان زمان به صورت 
فدراسیون  و  لیگ  سازمان  به  مکتوب 
در  موضوع  تا  شد  می  اعالم  فوتبال 
گیرد،  قرار  بازنگری  مورد  نیاز  صورت 
بنابراین اعتراض برخی تیم ها در شرایط 
کنونی و پس از ابتالی بیش از انتظار 
که شرایط را از نظر فنی برای هر تیم 
سخت می کند چندان مورد قبول نیست؛ 
در این رابطه اما جای بازنگری نیز وجود 
سخت  به  معتقد  باشگاه ها  اگر  و  دارد 

خصوص  این  در  قانون  بودن  گیرانه 
به  را  اعتراض خود  توانند  هستند، می 
تا  کنند  اعالم  رسمی  و  جامع  صورت 
شده  وضع  استاندارد  قوانین  حسب  بر 
در سایر لیگ های دنیا، نسبت به چنین 
چالشی تصمیم گیری شود. هرچند در 
مورد لیگ برتر فوتبال ایران به جای سه 
بازیکن روی نیمکت، با توجه به شرایط 
لیگ فوتبال ایران از نظر زیرساختی و 
نظر  در  بازیکن  پنج  بودن،  طوالنی تر 

گرفته شده است.
چند تیم معترض هستند؟

شرایطی که تیم فوتبال ذوب آهن 
در چند هفته اخیر تجربه کرد، باعث شد 
به  مبتال  بازیکنان  گذاشتن  کنار  فشار 
کرونا در این تیم شرایط سختی را برای 
کادر فنی سبزپوشان اصفهانی رقم بزند، 
در آن سو اما تیم فوتبال شهر خودرو در 
بازی متقابل با ذوب آن بر لزوم برگزاری 
این دیدار تاکید داشتند و معتقد بودند که 
برای تیم ها در صورت رعایت  شرایط 
قانون یکسان است و تیم مشهدی چند 
هفته پیش تر، شرایط تقریبا مشابهی را 

تجربه کرده است.
بنابراین نکته بسیار مهمی که نباید 
از آن مغفول ماند نه وضع موجود تیم ها 
پس از شروع لیگ، بلکه شرایط برابر آن ها 
قبل از آغاز رقابت ها بوده و اگر تیمی دچار 
ابتالی گسترده به ویروس کرونا در بطن 
خود می شود باید علت را در جای دیگری 
دنبال کرد و نباید به قانون وضع شده در 

شرایط سخت خرده گرفت، همان گونه 
که اعمال قوانین حتی در لیگ قهرمانان 
آسیا کار را تا جایی پیش برد که تیمی 
عنوان  به  عربستان  الهالل  همچون 
مدافع عنوان قهرمانی و به دلیل ابتالی 
بیش از حد بازیکنان و عوامل این تیم 
به ویروس کرونا از آسیا در فصل جاری 

کنار گذاشته شد.
در جست و جوی مقصر!

ابتالی  اصلی  دلیل  حتم  طور  به 
گسترده بازیکنان و عوامل یک تیم در 
بدنه  در  باید  را  کرونا  ویروس  به  ابتال 
بازیکنان  اگر  کرد.  جستجو  ها  باشگاه 
و عوامل تیم ها به ویروس کرونا دچار 
شده اند و و تعداد مبتالیان به عدد بزرگی 
بدون  است،  رسیده  نفر   2۰ به  نزدیک 
شک عدم توجه و رعایت پروتکل های 
بهداشتی از سوی بازیکنان و عوامل چه 
در محیط اردو و تمرین و چه در زمان 
تا  شده  باعث  باشگاه  محیط  از  جدایی 

شاهد شیوع ویروس باشیم.
از  جلوگیری  علت  چه  به  اینکه 
یا  باشگاه  شیوع ویروس کرونا در یک 
تیم از کنترل خارج شده و شاهد ابتالی 
گسترده عوامل و بازیکنان یک تیم به 
از  باید  که  سوالی  هستیم؟  کووید۱۹ 
سوی مسئوالن تیم ها به آن پاسخ داده 
شود. هرچند فوتبال به عنوان یک رشته 
برخوردی انتقال ویروس را در ذات خود 
دارد اما به طور حتم سهل انگاری های 
فردی و جمعی در ابتال به ویروس تا این 

حد غیرقابل اجتناب است.
چالش بازیکنان امید در لیست تیم ها

موضوعی که برخی تیم ها نسبت 
که  است  این  هستند  معترض  آن  به 
ارائه  لیست  در  اعالمی  بازیکنان  تعداد 
شده جهت شرکت در رقابت های لیگ 
باعث شده تا با وجود ابتالی تعداد زیادی 
نشود!  لغو  تیم ها  دیدار  نیز  بازیکنان  از 
عمده این چالش نیز به لیست بازیکنان 
رده سنی امید باز می گردد و سواالتی را 
مطرح می کند که باید به آن پاسخ داد؛ 
اول اینکه تیم های فوتبال در سطح لیگ 
برتر از میدان دادن به بازیکنان امیدشان 
و ارائه فرصت به آن ها در طول لیگ 
برتر در سطح کالن متضرر می شوند یا 
بهره مند؟ اینکه یک تیم در طول لیگ 
چندبار با شرایطی که ذوب آهن در این 
فصل با آن روبرو شده مواجه می شود؟ 
اینکه لیست ارائه شده با اجبار همراه بوده 
یا تیم ها می توانند بازیکنان کمتری را به 
سازمان لیگ جهت شرکت در رقابت ها 

معرفی کنند؟
نکته دیگری که باید به آن اشاره 
داشت به چند فصل اخیر مربوط می شود، 
جایی که برخی تیم ها به دلیل بسته شدن 
پنجره نقل و انتقاالتی خود امکان خرید 
بازیکن نداشتند و در برهه های زمانی 
حساس همین بازیکنان رده سنی امید 
بودند که مثابه عصای دست به کار تیم 
ها آمدند و توانستند بار سنگینی از دوش 

تیم خود بردارند.
امکان تغییر قانون در چه شرایطی؟

بدون شک امکان اصالح قانون در 
صورت وجود دالیل منطقی وجود دارد 
ایراد  گرفته جای  نظر  در  قانون  اگر  و 
دارد باید به صورت رسمی، مکتوب و با 
استدالل با اقدامی جامع از سوی تمام 
به سازمان  مربوطه  تیم ها، درخواست 
و  صالحدید  صورت  در  و  ارائه  لیگ 
کرد،  اقدام  آن  تغییر  به  نسبت  بررسی 
هر  نیست  درست  این صورت  غیر  در 
زمان که به دالیل مختلف کار یک یا 
چند تیم با مشکل مواجه شود به زمین 
تنش  به  و صرفا  زمان خرده گرفت  و 

آمیز شدن فضا کمک کرد.

قانون 11+5 و اعتراض تیم ها؛

بهدالیلمنطقی،قانونرااصالحکنیم!

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس 
ذوب آهن  مقابل  دیدار  برگزاری  گفت: 
به طور حتم به سود سرخپوشان بود و 
می توانست این تیم را در بهترین شرایط 
راهی فینال لیگ قهرمانان آسیا کند و با 

لغو آن پرسپولیس ضرر کرد.
دیدار  خصوص  در  پیوس  فرشاد 
هفته  در  ذوب آهن  برابر  پرسپولیس 
این  داشت:  اظهار  برتر  لیگ  ششم 
مسابقه یکی از حساس ترین دیدارهای 
فصل بود زیرا می توانست پرسپولیس 
را در بهترین شرایط راهی فینال لیگ 

قهرمانان آسیا کند.
وی افزود: دیدار با ذوب آهن هم از 
نظر انگیزشی می توانست به تیم کمک 
سالمت  اما  فنی،  نظر  از  هم  و  کند 
و  است  مهم تر  هرچیزی  از  بازیکنان 
آنها باید در سالمت کامل راهی فینال 
متاسفانه  شوند.  آسیا  قهرمانان  لیگ 

پرسپولیس با توجه به لغو دیدار با نساجی 
یک هفته ای است که از شرایط مسابقه 
به دور است و با لغو دیدار با ذوب آهن به 
طور حتم به ضرر پرسپولیس خواهد بود.

ر  د ن  شا خپو سر ت  پیشکسو
در  پرسپولیس  موفقیت  شانس  مورد 
کرد:  اظهار  آسیا  قهرمانان  لیگ  فینال 

بار  دو  پرسپولیس در سه سال گذشته 
تیم  این  نتایج خوب  و  فینالیست شده 
روی  آسیایی  تیم های  تا  شده  باعث 
پرسپولیس حساب دیگری باز کنند و به 
نوعی از ما حساب ببرند. همین موضوع 
در  موفقیت  به  زیادی  کمک  می تواند 

فینال آسیا کند.

با  تفاوت  اینکه  مورد  در  پیوس 
تیم های شرق آسیا چه تفاوتی با غربی ها 
دارد؟ تصریح کرد: فوتبال آسیای شرقی 
ما  بازیکنان  اما  است  سرعتی تر  کمی 
نشان دادند که در بیشتر اوقات چه در 
رده ملی و چه در رده باشگاهی می توانند 

برابر شرقی ها هم نتایج خوبی بگیرند.
به  که  انتقاداتی  مورد  در  وی 
می شود،  مطرح  پرسپولیس  حمله  خط 
کردن  مطرح  وقت  االن  کرد:  تصریح 
انتقاد نیست چرا که تیم االن فقط باید 
بازیکنان  حمله  خط  در  شود.  حمایت 
دیدار  در  آنها  امیدوارم  و  داریم  خوبی 
را  موضوع  این  قهرمانان  لیگ  فینال 
اگر »عیسی  قطع  به طور  کنند.  ثابت 
آل کثیر« بخشیده می شد شرایط خیلی 
باید  هم  حاضر  حال  در  اما  بود  بهتر 
استفاده  بهترین  خود  داشته های  از 

را ببریم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

پیوس: لغو بازی با ذوب آهن به زیان پرسپولیس شد! 

بیرانوند برای پایان دادن به طلسم 
آنتورپ، یک نمایش  نیمکت نشینی در 
بر  برا را  نگیز  تحسین برا و  دلچسب 
کنار  اروپا  تیم های  آماده ترین  از  یکی 

گذاشته بود.
برای  آنتورپ  و  تاتنهام  دیدار 
بیرانوند  حضور  انتظار  در  که  کسانی 
در  او  گرفتن  قرار  و  اروپا  فوتبال  در 
دلچسب  بسیار  بودند،  دروازه  چارچوب 
بود. دروازه بان ایرانی که طی سال های 
گذشته در فوتبال باشگاهی ایران و تیم 
سال  اوایل  بود،  درخشیده  خوش  ملی 
خود  رویاهای  به  رسیدن  برای  جاری 
باالخره به فوتبال به بلژیک منتقل شد.

بعد از ماه ها انتظار و نیمکت نشینی، 
سرمربی آنتورپ دیداری دشوار را برای 
نظر  در  بیرانوند  علیرضا  زدن  محک 
گرفته بود که می توانست برج آرزوهای 
او به  او را تخریب کند و شاید نسخه 
دستان ژوزه مورینیو و خط حمله تیمش 
بپیچد اما بیرانوند که مدت ها در تمرینات 
این  از نظر ذهنی آماده  حضور داشت، 

بازی شده بود.
مورینیو  و  تاتنهام  مقابل  علیرضا 
بازی های خود  نقص ترین  از کم  یکی 
بر  عالوه  او  گذاشت.  نمایش  به  را 
مهار موقعیت ها و شوت های خطرناک 
بازیکنان تاتنهام، در بازی با پا و کمک 
به مدافعان آنتورپ هم بسیار موفق بود. 
او با وجود دو گلی که از تاتنهام دریافت 
کرد، هشت بار ناجی دروازه تیمش بود. 
یکی از درخشان ترین واکنش های او به 
شوت سون هیونگ مین، ستاره کره ای 
بود که اجازه نداد توپ محکم مهاجم 
آماده تاتنهام به تور دروازه آنتورپ برسد 
و اگر خوش شانس بود، مدافعان تیمش 
ایستگاهی  ضربه  و  نخست  گل  روی 
توپ  به  وینیسیوس  از  زودتر  بیل، 

می رسیدند.

دیدار آنتورپ و تاتنهام یک بسته 
کامل برای علیرضا بیرانوند و نشان دادن 
توانایی هایش برای قرار گرفتن دروازه 
او را تبدیل  تیمش بود؛ عملکردی که 
به بهترین دروازه بان هفته ششم لیگ 
اروپا کرد و در تیم منتخب این مسابقات 
قرار گرفت. بیرو بعد از بازی هم تحسین 
و سرمربی  داشت  دنبال  به  را  مورینیو 
پرتغالی تاتنهام بابت واکنش های خوب 
ایرانی مقابل حمالت متعدد  دروازه بان 
این تیم تبریک گفت و او را دروازه بانی 

خوب دانست.
جمی  تها تیم  بل  مقا فقیت  مو
مورینیو در اولین تجربه اروپایی بیرانوند، 
در  درخشش  برای  بزرگ  جهش  یک 
در  بیرانوند  اگر چه  است.  اروپا  فوتبال 

اما  نرفته  اروپا  به  کمی  سال  و  سن 
دروازه بان های بزرگی بعد از 2۸ سالگی 
توانستند خودشان را ثابت کنند. با توجه 
به عمر بازیگری دروازه بان ها می توان به 
امیدوار بود؛  اروپا  بیرانوند در  درخشش 
کما اینکه او با این عملکرد به اسکوچیچ 
برای بازگرداندنش به تیم ملی هشدار 
داد که او قابل جایگزینی نیست و فعال 
از همه دروازه بان های ایران یک سر و 

گردن باالتر است.
هم  لکو  ایوان  برای  اتفاق  این 
برای  را  او  اما  است  کننده  خوشحال 
سرگیجه  با  نخست  دروازه بان  انتخاب 
روبه رو خواهد کرد. ایوان لکو در پایان 
این بازی درباره بیرانوند گفت: او خوب 
چون  ایستاد  دروازه  درون  و  کرد  کار 

لیاقتش را داشت. تقصیر بیرانوند نیست 
اکنون  داریم.  بان خوب  دروازه  دو  که 
داستان  یک  ماجرا  این  از  ندارم  قصد 
بزرگ بسازم. می دانم که فشار زیادی 
برای بازی دادن به بیرانوند وجود دارد 
)به ویژه از طرف ایران( اما نباید تحت 
فشار تصمیم بگیریم. ژان بوتز هم قباًل 
ماه های خوبی را پشت سر گذاشته است.

حفظ  با  نوند  ا بیر شک  بدون 
می تواند  خود  روانی  و  بدونی  آمادگی 
گام  در  و  آورد  دست  به  را  خود  حق 
ول  ا زه بان  دروا به  تبدیل  نخست 
برای خود دست  نامی  و  آنتورپ شود 
انتظار  به  باید  پس  این  از  کند.  پا  و 
درباره  بیشتری  خبرهای  تا  نشست 
بیرو و موفقیت هایش در اروپا بشنویم.

بیرانوند، بهترین دروازه بان هفته ششم لیگ اروپا؛

جهش بزرگ برای درخشش در فوتبال اروپا
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از راست عباس زریاب خویی، دکتر باستانی پاریزی، ایرج افشار
اختصاصی دنیای جوانان

یاد آن شب که صبا 
بر سر ما گل می  ریخت

محمدابراهیم باستانی پاریزی

یاد آن شب که صبا بر سر ما گل می  ریخت
بر سر ما ز در و بام و هوا گل می  ریخت

سر به دامان منت بود و ز شاخ بادام
بر رخ چون گلت آرام صبا گل می  ریخت

خاطرت هست آن شب همه شب تا دم صبح
گل جدا، شاخه جدا، باد جدا گل می  ریخت

نسترن خم شده، لعل لب تو نوازش می  داد
خضر گویی به لب آب بقا گل می  ریخت

زلف تو غرقه به گل بود و هر آنگاه که من
می  زدم دست بدان زلف دو تا گل می  ریخت

تو فرو دوخته دیده به مه و باد صبا
چون عروس چمنت بر سر و پا گل می  ریخت

گیتی آن شب اگر از شادی ما شاد نبود
راستی تا سحر از شاخه چرا گل می  ریخت؟

شادی عشرت ما باغ گل افشان شده بود
که به پای تو و من از همه جا گل می  ریخت

د  ر هنو ر عظم  ا محمد
سرشناسی  نویسنده  زریاب 
که در کشورهای فارسی زبان 
ایران، افغانستان و تاجیکستان 
شناخته شده است، بر اثر ابتال 
سالگی   ۷۷ در سن  کرونا  به 

درگذشت.
د  ر هنو ر عظم  ا محمد
زریاب از نویسندگان معاصر و 

از بزرگترین نویسندگان افغانستان در عرصهٔ داستان های کوتاه 
بود.وی لیسانس خود را در رشته روزنامه نگاری در دانشگاه 
کابل خوانده بود و مدرک کارشناسی ارشد را در همین رشته 
به  او  بود.  آورده  به دست  بریتانیا  از  از دانشگاه ویلز جنوبی 
زبان انگلیسی تسلط داشت و در فلسفه، روانشناسی و جامعه 

شناسی مطالعاتی زیادی داشت.
رهنورد زریاب خالق ده ها اثر ادبی و پرکارترین نویسنده 
از نظر تعداد آثار تولید شده در دهه های اخیر بود. او در انواع و 

سبک های مختلف روایت های 
خود را به خوانندگانش عرضه 

کرده است.
بیشتر  زریاب  رهنورد 
و  ه  تا کو ستان  ا د صد  ز  ا
چندین رمان نوشته است که 
در  داستان ها  این  از  شماری 
از  آوازی  چون  مجموعه های 
میان قرن ها، مرد کوهستان، 
دوستی از شهر دور، نقش ها و پندارها چاپ شده است. ترجمه ها 
و مقاالت زریاب در کتاب های چون پیراهن ها، حاشیه ها و گنگ 

خوابدیده منتشر شده است.
مقاالت تحقیقی او درباره صادق هدایت و بزرگ علوی 

از کارهای مورد توجه ایرانیان است.
نام  به  زریاب  رهنورد  کوتاه  داستان های  از  گزیده ای 
»تصویر« به زبان روسی ترجمه شده و فیلمنامۀ فیلم »اختر 

مسخره« نیز از آثار اوست.

پدر قصه نویسی افغانستان درگذشت

پویش  فعاالن  از  یکی 
به  می  عمو سی  ستر د «
فرهنگستان  رایانه ای  پیکره 
رییس  می گوید  فارسی«  ادب  و  زبان 
این  به  مثبت  پاسخ  با  فرهنگستان 
می کند  ثبات  ا نی  همگا درخواست 
خدمت  در  است  نهادی  فرهنگستان 
جامعه، هم نشان می دهد فعالیت هایش 
این  و  نیست  واژه سازی  به  محدود 
یکی  چونان  را،  مفید  و  عظیم  پیکره 
از نتایج این فّعالیت ها، در اختیار عموم 
فارسی پژوهان، فارسی زبانان و ایرانیان 

قرار می دهد.
علی شاپوران، مدرس ادبیات طی 
دسترسی  ضرورت  درباره  یادداشتی 
عمومی به پیکره رایانه ای فرهنگستان 
است:  نوشته  فارسی  ادب  و  زبان 
از  فارسی  ادب  و  زبان  »فرهنگستان 
در  همواره  فعالیتش  روزهای  نخستین 
این سال ها  بوده  است. در  نقد  معرض 
اقالم  انتشار  هنگام  به خصوص  هم، 
از آن در فضای مجازی  انتقاد  بودجه، 
باال می گیرد. غالب این نقدها واژه سازی 
فرهنگستان  کار  تنها  را  واژه گزینی  و 
می پندارند و دیگر فعالیت های گسترده 
فارسی  ادبیات  و  زبان  زمینه  در  را  آن 
ایرانی  زبان های  و  گویش ها  دیگر  و 
نادیده می گیرند و با هدف نقد شخص 
رویکردی  بیشتر  فرهنگستان،  رییس 

سیاسی دارند.
یکی از اهداف مهم فرهنگستان، 
تدوین فرهنگ جامع زبان فارسی است؛ 
فرهنگ نویسی  گروه  در  که  طرحی 
دکتر  سرپرستی  به   و  فرهنگستان 
و  می شود  دنبال  صادقی،  علی اشرف 
در پی تدوین فرهنگی جامع با شیوه ای 
جامعه  است.  فارسی  زبان  در  خاص 
دانشگاهی و پژوهشگران زبان و ادبیات 
فارسی این طرح را نیز هدف نقدهایی 
علمی  جنبه  که  نقدهایی  داده اند؛  قرار 
جنجال  و  سیاسی  سوگیری  از  و  دارد 
خالی است و منکر این حقیقت نیست که 
تدوین فرهنگی جامع و نوین برای زبان 
بی شک  که  است  ملی  هدفی  فارسی 
پیامدهای مثبت فراوانی خواهد داشت.

هنگ،  فر ین  ا ین  و تد ی  ا بر
قابلیت  دارای  پیکره ای  فرهنگستان 
جست وجو از متون زبان فارسی فراهم 
آورده که شامل بیش از ۱۵۰۰ متن ادبی 
کهن و معاصر، متن روزنامه ها و حتی 
پیکره  این  است.  اینترنتی  وبگاه های 
بسیار وسیع تر از چیزی است که برای 
تدوین فرهنگ سخن تهیه شده یا در 
سایت هایی مانند گنجور و نرم افزارهایی 
از قبیل ُدرج دیده می شود. طبیعی است 
گرچه هدف از ایجاد این پیکره تدوین 
از  استفاده  بوده  است،  جامع  فرهنگ 
آن محدود به این کار نیست. اعضای 
فرهنگستان می توانند با رجوع به شواهد 
موجود در آن، بر جامعیت، دقت و سرعت 
سالی  چند  بیفزایند.  خود  پژوهش های 
زبان  پژوهشگران  بسیاری  که  هست 
این که  به  توجه  با  فارسی،  ادبیات  و 
این پیکره با بودجه  عمومی فراهم آمده  
است، معتقدند که دسترس به آن باید 
متقاضیان  برای  به هرحال  یا  عمومی 
مقدور باشد. این درخواست تا به امروز 
هیچ گاه به صورت جمعی بیان نشده  بود.

اما به تازگی جمعی از دانشجویان 
ادبیات  و  زبان  فعال  پژوهشگران  و 
عمومی  دسترسی  درخواست  فارسی 
را  فرهنگستان  متنی  پیکره های  به 
به صورت جمعی طرح کرده اند؛ پویشی 
رسمی و عمومی که از هنگام آغازش 
در مرداد ۹۹ با حمایتی گسترده همراه 

شده  است.
فعاالن پویش »دسترسی عمومی 
نامه  متن  در  فرهنگستان«  پیکره  به 
امضای  به  که  پویش  ین  ا رسمی 
بیش از ۵۰۰ نفر رسیده  است، نخست 
اشاره  پیکره ها  اهمیت  و  چیستی  به 
کرده اند. آن ها با بهره گیری از توضیحات 
»راهنمای استفاده از فرهنگ جامع زبان 
فرهنگسان  سوی  از  که   - فارسی« 
»پیکره  نوشته اند   - شده  است  منتشر 
داده های  از  خام  مجموعه ای  زبانی 
و  است  گفتاری«  یا  نوشتاری  زبانی 
هرگونه پژوهشی درباره زبان و توصیف 
فرهنگ نویسی،  از جمله  آن،  تحلیل  و 
جز  و  گویش شناسی  دستورنویسی، 

زبانی،  پیکره های  به  اتکا  بدون  آن ها 
نتایج سودمندی به دست نخواهد داد«. 
این پویش در این نامه به دسترسی آزاد 
پژوهشگران به اغلب پیکره های زبانی 
پیکره هایی چون  از  و  اشاره کرده  دنیا 
»پیکره ملی آمریکا، پیکره ملی بریتانیا 
که  برده  نام  آلمان«  مرجع  پیکره  و 
پژوهشگران  برای  آن ها  به  دسترسی 

آزاد است.
از  نارضایی  اعالم  با  پویش،  این 
امکان دسترسی محدود به پیکره - که 
گروه  اعضای  اختیار  در  تنها  امروز  تا 
اعضای  برخی  نهایتا  و  فرهنگ نویسی 
دیگر فرهنگستان بوده است - جز آن که 
پیکره های  اساسی  و  کلی  اهمیت  به 
اشاره  زبانی  پژوهش های  در  رایانه ای 
کرده است، وضعیت همه گیری کرونا را 
نیز دلیل مضاعفی برای عمومی ساختن 
نه ای  یا ا ر پیکره های  به  دسترسی 
فرهنگستان می داند. این مطالبه علمی 
و دانشگاهی، بدون حاشیه و بی آن که 
سراغ رسانه ها و جنجال سازی برود )و 
شاید به همین دلیل( موفق شده  بسیاری 
و  زبان  مطالعات  شناخته شده  افراد  از 
ادبیات فارسی، از جمله برخی اعضای 
پیوسته و وابسته خود فرهنگستان را با 
خود همراه کند. ژاله آموزگار،  مصطفی 
حسین  یاحقی،  محمدجعفر  جیحونی، 
معصومی همدانی، محمود بی جن خان، 
رسول جعفریان و اکبر نحوی برخی از 

این همراهان هستند.
برخی  گذشته  ی  هفته ها ر  د
اعضای  از  غالبًا  غیررسمی،  پاسخ های 
به  فرهنگستان،  فرهنگ نویسی  گروه 
این پویش داده شده  است که برخی آن را  
نشان دهنده مواضع فرهنگستان می دانند. 
این پاسخ ها مسائل فنی و نرم افزاری را 
مانع عمومی شدن پیکره دانسته اند، چرا 
که موجب کند شدن دسترسی اعضای 
گروه فرهنگ نویسی خواهد شد یا احتمال 
پدید  را  پیکره  محتوای  در  دست کاری 
خواهد آورد. متخصصان نرم افزار معتقدند 
که این گزاره غیرتخصصی است. پویش 
فوق در کانال تلگرامی خود با مشورت با 
متخصصان حوزه برنامه نویسی نشان داده 

است که اعضای این گروه می توانند پس 
از عمومی شدن پیکره نیز به فعالیت های 
ارزشمند خود چونان گذشته ادامه دهند. 
محدودیت ها و کاستی های پیکره فعلی 
فرهنگستان در پژوهش های ادبی از دیگر 
دالیل مخالفان است. پویش معتقد است 
حق دسترس عمومی به پایگاه داده ای 
که با بودجه عمومی فراهم آمده فارغ از 
کارآمدی پیکره است و مسئولیت استفاده 
صحیح پژوهشگران از پیکره، و در نتیجه 
پژوهش های  کاستی های  مسئولیت 
این  کردن  جایگزین  درصورت  ایشان 
با  جامع  جست وجوی  به جای  پیکره 
از  نقدی  طبیعتا  و  است  ایشان  خود 
بود.  نخواهد  پیکره  متوجه  جهت  این 
برای  فرهنگستان  اعضای  نیز  امروز 
پژوهش های شخصی خود از این پایگاه 
داده بهره می برند و در تحقیقات باکیفیت 
نمی کنند.  بسنده  نیز  آن  از  استفاده  به 
ظن  داده  پایگاه  این  شدن  عمومی 
برخورداری این اعضا از رانت پژوهشی را 
برطرف خواهد کرد و درعین حال ناقض 
بود؛ چرا  نیز نخواهد  قانون حق تکثیر 
که این پیکره به صورت گسسته طراحی 
شده است؛ یعنی شامل شواهد لغات است 
و نه تمام متن ها، و افراد را از خرید کتاب 

بی نیاز نمی سازد.
نامه رسمی پویش در ۱۸ آذر ۹۹ 
ادب  و  زبان  فرهنگستان  دبیرخانه  به 
انتظار  در  و  است  شده   تسلیم  فارسی 
است.  فرهنگستان  اعضای  واکنش 
درخواست  این  به  مثبت  پاسخ  شاید 
زمینه عمومی کردن  ایجاد  و  همگانی 
دسترسی به پیکره همان فرصتی باشد 
که به فرهنگستان و به خصوص رییس 
آن رو کرده  است، که هم با اعطای حقی 
دریغ شده از جامعه به آن، نام نیکی از 
خود در تاریخ باقی بگذارد و اثبات کند 
خدمت  در  است  نهادی  فرهنگستان 
فعالیت هایش  بدهد  نشان  هم  جامعه، 
این  و  نیست  واژه سازی  به  محدود 
یکی  چونان  را،  مفید  و  عظیم  پیکره 
از نتایج این فّعالیت ها، در اختیار عموم 
فارسی پژوهان، فارسی زبانان و ایرانیان 

قرار دهد.«

درخواستیبرایدسترسیعمومیبهپیکرهفرهنگستان

»کاربردروانکاویدرنقدادبی«منتشرشد
کتاب »کاربرد روان کاوی در نقد 
ادبی؛ هفت اثر از فروید درباره ادبیات« 
نوشته زیگموند فروید با ترجمه حسین 

پاینده منتشر شده است.
با  و  صفحه   2۸۰ در  کتاب  این 
انتشارات  در  تومان  هزار   ۵۴ قیمت 

مروارید عرضه شده است.
هفت  دربرگیرنده   حاضر  کتاب 
تک نگاری و نوشتار از زیگموند فروید، 
بنیان گذار نظریه  روانکاوی، در خوانش 
از  فروید  است.  ادبی  متون  نقادانه  
روان کاوی  در  خود  که  مفاهیمی 
نظریه پردازی کرده است برای تحلیل 

مفاهیم  تبیین  برای  هم  ادبیات  از  متقابال  اما  می گیرد،  بهره  ادبی  متون 
و  ادیبان  همکارانه   رابطه  تبیین  در  او  می کند.  استفاده  روان کاوانه 
روان درمانگران چنین می نویسد: »نویسنده آفرینشگر نمی تواند از آن چه به 
حوزه  کار روان پزشک مربوط می شود اجتناب کند، همان گونه که روان پزشک 
آفرینشگر وارد نشود. بررسی موضوعات  نویسنده   به قلمرو  هم نمی تواند 
جنبه  از  ذره ای  آن که  بی  باشد،  درست  می تواند  ادبیات  در  روان پزشکی 

زیبایی شناختی متون ادبی کاسته شود.«
مجموعه ای از آثار فروید در نقد ادبی که ترجمه  فارسی شان در کتاب 
حاضر ارائه شده است، سپهر اندیشگانی او درباره  چیستی آفرینش هنری 
همچنین  مقاالت  و  تک نگاری ها  این  می شناساند.  خواننده  به  را  ادبی  و 
نمونه هایی دست اول از کاربرد رویکرد روان کاوانه  کالسیک در نقد ادبی 
محسوب می شوند و می توانند راهگشای پژوهشگران این حوزه باشد. مترجم 
با افزودن مقدمه ای مشروح کوشیده است تا برخی از بنیانی ترین مفاهیم 
نظریه  روان کاوی را که دانستن شان پیش شرط فهم آثار فروید درباره  ادبیات 

و هنر است، معرفی کند تا مطالعه  این کتاب برای خواننده راحت تر شود.

دست  اندازی علنی
 به کتاب های ناشران شناخته شده

نصراهلل حدادی

دوسِت ناشری با من تماس می گیرد 
که  را  کتابی  ناشر،  فالن  می گوید:  و 
چاپ  به  که  است  قرن  نیم  به  نزدیک 
او  با  وقتی  و  کرده،  چاپ  را  می رسانم 
تماس گرفتم و گفتم: چرا چنین کاری را 
انجام داده ای، پاسخ داد، می توانی شکایت 
کنی! به نظر تو چه باید بکنم؟ می دانم 
مترجم کتاب 32 سال پیش فوت کرده 
و شاید از قانون سی سال استفاده کرده 
باشد. به دوسِت ناشرم می  گویم: فکر کنم 
از قانون سی سال از زمان درگذشت مؤلف 
و یا مترجم شاید استفاده کرده باشد، می گوید: می توانی بیشتر تحقیق کنی؟ به 
او قول پیگیری می دهم و با یکی از دوستانم که به »حقوق نشر« وقوف کامل 
دارد، موضوع را بازگو می کنم می  گوید: یحتمل از همین امر ُحسن استفاده را 
کرده است، می پرسم: باالخره این قانون 3۰ سال از زمان فوت مترجم و یا 
نویسنده است و یا آنچه که مجلس شورای اسالمی آن را به پیشنهاد علی 
مطهری، فرزند شهید مطهری تصویب کرد و به ۵۰ سال رساند؟ می گوید: 
راستش من هم سرگیجه گرفته ام. نمی دانم این قانون 3۰ سال است و یا ۵۰ 
سال و وقتی تاکید می کنم آیا ناشری که متضرر شده، می تواند به مقامات 
قضایی و وزارت ارشاد شکایت ببرد؟ می گوید: حتماً، اما در نتیجه گیری شک 
دارم و بعید می نماید دسِت ناشر متضرر به جایی بند شود. موضوع را به دوست 
ناشرم اطالع می دهم و می گوید: از مبادی دیگر نیز پرس و جو کرده ام و جواب 

درست و درمانی دریافت نکرده ام.
به یاد حرِف علی زوار می  افتم: سال ۹۸ یک انتشارات دولتی، کتاب 
پیامبر )ص( و زندگی امام حسین علیه السالم نوشته زین العابدین رهنما را 
که انحصار چاپ آن با توجه به قرارداد فی مابین ما و امیرکبیر مختص به 
ما است را به چاپ رسانده و به رغم اعتراض ما عماًل کاری از دستم ساخته 
نیست و این در حالی است که، بیش از 3۰ سال است مرحوم رهنما از دنیا 
رفته و من حق التالیف آن را در صورت چاپ جدید پرداخت می کنم و قیمت 
پشت جلد کتاب ما ارزان تر از چاپ مشابه است، اما عماًل ما متضرر شده و 

با آنکه طرح شکایت کردیم و وکیل گرفتم، نتیجه هیچ بود.
می دانم که این دو کتاب از ابتدا در اختیار انتشارات زوار به مدیریت 
مرحوم اکبر زوار بوده و سالیانی چند با عقد قرارداد جدید انتشارات امیرکبیر 
ـ قبل از مصادره اموال مرحوم جعفری ـ آن ها را به چاپ می رساند و با 
تالش مجدد اکبر زوار بار دیگر انحصار چاپ آن در قبال پرداخت حق التالیف 
به صورت بخشی از شمارگان کتاب به انتشارات زوار واگذار شده و بعد از 
چاپ مجموعه سه جلدی  شرح زندگانی من  که توسط یک انتشارات شبه 
دولتی گویا با استفاده از قانون 3۰ سال به چاپ رسیده، حاال نوبت به چاپ 
این دو کتاب از سوی یک ناشر دولتی دیگر رسیده و با توجه به تجربه 
چاپ کتاب های مستوفی، علی زوار از پیگیری برای استیفای حقوق خود 
منصرف و ناامید گشته و این در حالی است که اگر قانون مصوب مجلس 
به ۵۰ سال ارتقا یافته باشد ـ که چنین است، نقِض آشکار قانون است و 
اما نیست. همان گونه که فرهنگ معین به همین  باید قابل پیگرد باشد، 
سرنوشت دچار و پاره پاره شد و در مقابل نجابت خانواده مرحوم دکتر معین، 
به خصوص سرکار خانم  دکتر مهدخت معین، آنچه که به هبا و هدر رفت 
زحمات طاقت فرسای مرحوم معین بود و بس و هیچ حقوقی به خانواده معین 
از سوی ناشران مختلف چاپ کننده بدون مجوز فرهنگ معین پرداخت نشد 

و این ابهام همچنان باقی مانده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

واکنشی به حاشیه کتاب های درسی
متولیان فرهنگی با سالح صداقت می توانند 

در برابر رسانه های مغرض بایستند
تغییر  به  کاظمی  محمدکاظم   
کتاب های  در  نویسنده ها  متن های 
گفت:  و  داد  نشان  واکنش  درسی 
دانش آموزی که می بیند به چه راحتی 
می شود در اثر داستانی یک نویسنده 
دست برد، اگر قرار باشد در این نظام 
»آموزش ببیند و پرورش یابد« از دو 
برایش  امر  این  یا  نیست؛  حال خارج 
را  ما  یا  می شود،  عادی  و  پذیرفتنی 

تحریف گر خواهد شناخت و در همه امور دیگر نیز شک خواهد کرد. 
این شاعر و پژوهشگر  در واکنش به حاشیه  اخیر کتاب های درسی  و تغییر 
داستان های هوشنگ مرادی کرمانی و نادر ابراهیمی در این کتاب ها، در یادداشتی 
با عنوان »اندر مذمت تحریف« نوشته: چند سال پیش کتابی برای صفحه آرایی به 
من سپرده شد که حاوی عکس هایی بود از بعضی از مفاخر و اعّزه ادبیات معاصر، 
همچون دکتر رجایی بخارایی، حسین خدیوجم، محمد قهرمان، مهدی اخوان ثالث 

و دیگران، با مردانی غالبًا کراواتی و زنانی غالبًا غیرمحجبه.
از سوی اداره مربوطه فرمان داده شده بود که کراوات ها باید حذف شود و بانوان 
باید محجبه شوند، که ما به کمک فتوشاپ چنین کردیم و ژاکت هایی یقه هفت و 
روسری هایی به سبک امروز بر تن و بر سر اشخاصی کردیم که در دهه چهل و 

پنجاه عکس گرفته بودند و اکنون رخ در نقاب خاک پوشیده بودند.
 هنوز بابت این کارم آرامش ندارم و هرگاه آن عکس ها را می بینم از خودم 
از  بخشی  عکس ها  این  کنم.  کاری  چنین  شدم  ناچار  چرا  که  می کشم  خجالت 
»حقیقت« است و حقیقت را نمی توان چیزی دیگر جلوه داد. وقتی کراوات شخص 
را حذف می کنیم یعنی »این شخص در این عکس کراوات نپوشیده است« و این 
یک دروغ است. همین دروغ بودن به تنهایی کافی است برای قباحت این کار، گذشته 

از مفاسد و تبعات دیگری که بر آن مترتب است.
اما یکی از تبعات این کار این است که راه تحقیق را مخدوش می کنیم. 
اسالمی  انقالب  از  قبل  در  غربی  فرهنگ  رواج  درباره  می خواهد  کسی  فردا 
تا  می کند  کمک  شخص  این  به  بهتر  کراواتی  عکس  کند.  تحقیق  ایران  در 
تحریف شده؟ محقق  یا عکس  داشته  رواج  ایران  در  فرهنگ  این  آیا  بداند که 
منفی  اثرات  داشته؟  مثبت  اثرات  غرب گرایی  این  آیا  که  ببیند  می خواهد 
برای  انتظاری  چه  می کنم  مخدوش  را  تحقیق  خام  مواد  ما  وقتی  داشته؟ 

داریم؟ حقیقت  به  رسیدن 
و از آن بدتر، مفسده ای که این تحریف ها در پی دارد این است که جامعه را 
با تحریف آشنا می کنیم؛ این کار را عادی و پذیرفتنی می سازیم، آن هم از سوی 
حاکمیت و نهادهای حکومتی. ما در روز روشن به مردم می گوییم »تحریف واقعیت 
هیچ ایرادی ندارد، بلکه گاهی الزم است.« و به این ترتیب مردمانی که از روی دست 
حاکمیت نگاه می کنند، فردا آسان تر به این کار تن در می دهند. بعد فردا ممکن است 

آن ها یک حقیقت ارجمند را تحریف کنند.
 دانش آموزی که می بیند به چه راحتی می شود در اثر داستانی یک نویسنده 
مرحوم و یک نویسنده زنده دست برد، اگر قرار باشد در این نظام »آموزش ببیند و 
پرورش یابد« از دو حال خارج نیست؛ یا این امر برایش پذیرفتنی و عادی می شود، 
یا ما را تحریف گر خواهد شناخت و در همه امور دیگر نیز شک خواهد کرد. دیگر 

چوپان غیرراستگو می شویم.
نگوییم که خیر و صالح این بود و ما قصد تربیت داشتیم. بسیاری از کسانی 
که حدیث جعل کردند هم قصد خیر داشتند. ولی کاری کردند که اکنون ما در مورد 
هر حدیثی تردید داریم که نکند این هم جعلی باشد. اعتبار نقل و حدیث در دید 
بسیاری از مسلمانان تضعیف شده است به خاطر حدیث های جعلی که چه بسا به 

نیت خیر و صالح ساخته شدند.
 و باالخره این را بدانیم که یک روزی هم نوبت دیگران خواهد رسید و آنگاه 
با پیشینیان مان کردیم. اصاًل چرا به آینده حواله  با ما آن می کنند که ما  دیگران 
کنیم؟ همین امروز مگر چه درصد از فضای رسانه ای و فضای تولید محتوا در اختیار 
نهادهای رسمی است؟ حقیقت این است که دیگر آموزش و پرورش، مطبوعات، صدا 
و سیما، نهادهای فرهنگی و حوزه های علمیه تنها منابع مراجعه مردم نیستند. این ها 
تنها منابع تولید محتوا نیستند. بدنه تولید محتوای رسمی مملکت روز به روز الغرتر 
می شود و منابع دسترسی مردم به اطالعات و محتواها از منابع غیررسمی روز به روز 
از دسترس بیرون می شوند. متولیان فرهنگی مملکت تنها سالحی که دارند، همین 
حقانیت و صداقت است که با آن می توانند در برابر انواع رسانه های گه گاه مغرض و 
مفسده جو مبارزه کنید. این تنها سالح را هم شما ناکار نکنید. فالن شبکه و فالن 
رسانه بیگانه دروغ می گوید و تحریف می کند؟ بگذارید این کار را بکند. تحریف گر 
رسوا خواهد شد. شما کاری کنید که مرجع اعتماد مردم باشید، به خصوص که از 
موضع و از پایگاه دیانت و انقالبی گری این کار را می کنید و رفتارهای تان به پای 

دین و انقالب نوشته می شود.

»تفسیر عتیق نیشابوری« با ویرایش 
جعفر مدرس  صادقی منتشر شد

جعفر  ویرایش  به  سورابادی  به  معروف  نیشابوری«  عتیق  »تفسیر  کتاب 
مدرس صادقی از سوی نشر مرکز راهی بازار نشر شد.

عتیق نیشابوری صد و اندی سال پس از ترجمه تفسیر طبری در همان راهی 
که آن علمای ماوراءالنهری هموار کرده بودند قدم برداشت. تامل عتیق بر جزئیات و 
شرح دقایق ماجرا در میان تفسیرهای کهن فقط با ترجمه تفسیر طبری قابل مقایسه 
است، با این تفاوت که روایت او بیش از آن که متکی به هر روایت و منبع مکتوبی 
باشد، متکی به خود اوست. قصه هایی که از زبان او می خوانیم از هر سرچشمه  ای 
برآمده باشند بعد از عبور از صافی وجود اوست که به دست ما رسیده اند. قصه های 
آشنا و هزاران ساله ای که همه آنها را بارها و بارها خوانده ایم و شنیده ایم، اما همه 
با لحن و زبانی چنان گرم و گیرا و دل انگیز روایت شده اند که گویی برای اولین بار 

است که به گوشمان می خورند.
این تفسیر شامل ترجمه تمامی آیات و شأن نزول آنها و عمدتا بر روایات عبداهلل 
بن عباس پسر عموی پیامبر اسالم )ص( بنا شده است. اهمیت این تفسیر از لحاظ نثر 
ساده و روان آن است و می توان گفت از بهترین نمونه های نثر فارسی قرن پنجم است.

در این اثر با قصه هایی روبه رو هستیم که گاهی از قول راویان و گاهی بدون 
ذکر روای نقل می شود و گاهی راوی ماجرا یکی از آدم های قصه است که دارد 

ماجرای خودش را تعریف می کند.
روایت  اوست.  خود  مال  و  می جوشد  او  درون  از  نیشابوری  عتیق  قصه های 
باشد، متکی به خود اوست.  آنکه متکی به هر روایت و منبع مکتوبی  از  او بیش 
تامل عتیق بر جزئیات و شرح دقایق ماجرا در میان تفسیرهای کهن فقط با ترجمه 
تفسیر طبری قابل مقایسه است. شباهت های فراوانی در شیوه  قصه گویی و نقل 
روایت های این دو تفسیر می بینیم، هر چند در مواردی هم تفاوت هایی در جزئیات 

ماجرا به چشم می خورد. 

کتاب ها  پستی  ارسال  در  مشکل  از  ناشر  یک 
ارتباط  راه  تنها  منجر شده  او  عقیده  به  که  می گوید 

مخاطب با ناشر در روزهای کرونایی از بین برود.
حسین محسنی، مدیرمسئول انتشارات مارلیک از 
دغدغه این روزهایش برای ارسال پستی کتاب چنین 
گفت: طبق قراردادی که میان ما و اداره پست تنظیم 
و  فاکتور  آماده،  را  بسته  ما  که  وقتی  بوده  بنا  شده، 
بسته بندی کردیم، با مامور پست تماس بگیریم و آن ها 
موظفند که بیایند و بسته را از ما تحویل بگیرند و ببرند.

او افزود: پیش از شیوع ویروس کرونا آن ها به ما 
گفتند که پرسنل کافی برای تحویل گرفتن مرسوالت 
ندارند و ما باید خودمان این کار را انجام دهیم، به دلیل 
خودمان  و  پذیرفتیم  نبود،  حاال  مثل  وضعیت  این که 
مرسوالت را تحویل می دادیم. اما این روزها در حوزه ای 
که باید برای تحویل مرسوالت مراجعه کنیم، ازدحام 

جمعیت زیادی وجود دارد، با این حال پرسنل ما باید 
چند ساعت در آن شرایط که سیستم تهویه ای هم وجود 
ندارد، منتظر بمانند.به گفته این ناشر، دریافت مرسوالت 
در محل از ناشر توسط اداره پست جزء قرارداد است و 

آن ها هزینه این کار را دریافت می کنند.
او همچنین بیان کرد: قرارداد ما از مراجعه مامور 
پست تا ارسال مرسوله پستی است و هزینه تمام این ها 

را هم از ما می گیرند. اما ما یا باید مرسوالت مان را با 
پیک بفرستیم که باز هم باید یک پرسنل از خودمان 
آن جا حضور پیدا کند یا این که پرسنل مان مرسوالت 
انقالب  خیابان  محدوده  در  که  صورتی  در  ببرند.  را 
همه ناشر هستند و همه هم همین مشکل را دارند. 
اداره پست می تواند دو نفر را برای این کار اختصاص 
دهد ولی متاسفانه این کار را بر دوش ناشر انداخته اند. 
راه  تنها  شرایط  این  در  گفت:  سپس  محسنی 
با شرایط  ما  اما  است.  با مخاطب پست  ناشر  ارتباط 
می ترسیم  دارد  وجود  تحویل  برای  که  ازدحامی  و 
وقت ها  خیلی  همین  برای  بفرستیم  را  پرسنل مان 
به مخاطب مان می گوییم که حتی ارسال پستی هم 

برای مان امکان پذیر نیست.
پایان گفت که از طریق ارسال ایمیل به  او در 
اداره پست خواستار رسیدگی به این مسئله شده است.

اداره پست تنها راه ارتباط ناشران  و کتابخوان ها را  بست

شب  شعر انجمن  ادبی استاد 
محمد قهرمان با حضور جمعی از 
علیرضا  و  عالقمندان  و  شاعران 
استاد  و  شاهنامه پژوه  قیامتی 
دانشگاه به عنوان مهمان ویژه بر 

بستر فضای مجازی برگزار شد.
نشست  این  ابتدایی  بخش 
شاهنامه خوانی توسط مریم جعفرزاده 
و  بیژن  داستان  از  بخشی  که  بود 
منیژه توسط وی خوانده شد و در 
ادامه سمانه مصدق شاعر روشن دل 
مشهدی به شعرخوانی پرداخت. در 
ادامه محمدرضا سرساالری، شاعر، 
روزنامه نگار و دبیر این نشست ادبی 
ضمن تشکر از تالش های علیرضا 
آرامگاه  جلوخان  ترمیم  در  قیامتی 

فردوسی، تصریح کرد: دکتر قیامتی از بانیان این حرکت 
ارزشمند است. همچنین جشنواره هایی که در سال های 
اخیر با موضوع شاهنامه خوانی کودک و نوجوان برگزار 

می شود، به همت ایشان است.
خردسرای  مدیره  هیات  عضو  زمانی  مهدی 
فردوسی هم در این نشست مجازی گفت: این بیماری 
همه گیر و فراگیر، قلب ها را بیشتر از قبل به هم نزدیک 
کرده و امروز هر کسی متعلق به یک انجمن خاص 
یکدیگر،  دست  در  دست   انجمن ها  تمامی  و  نیست 

فرهنگ و ادب این سرزمین را پیش می برند.
علیرضا  از  که  کتابی  آخرین  به  اشاره  با  زمانی 
قیامتی به چاپ  رسیده است، ادامه داد: در صفحه ۸۱ 
کتاب »عرفان ایرانی« ایشان به نفی خودپرستی در 
عرفان ایرانی اشاره کرده است که به  نظرم این رفتار و 
منش خود ایشان است؛ زیراکه ذره ای در وجود ایشان 
خودپرستی نیست و هرچه در وجود ایشان هست، در 

خدمت به جامعه خالصه می شود.
هیات مدیره  قائم مقام  قیامتی  علیرضا  ادامه  در 
شعر  اینکه  بیان  با  سخنانی  در  فردوسی  خردسرای 

ماست،  فرهنگ  تبلور  و  تراز 
این  من  افتخار  بزرگترین  افزود: 
ادب  بزرگان  کنار  در  که  است 
ایران زمین تنها خوشه چین  بودهام 
راه  در  باشم  توانسته  امیدوارم  و 
اعتالی فرهنگ ایران زمین، گامی 
کرد:  بیان  بردارم.  اندک  حتی 
شعر ما چکیده تمام غم و شادی 
و  ناامیدی ها  و  امیدها  ما  ماست؛ 
معنویت هایمان را همواره در طول 
تاریخ با شعر بیان کرده ایم و چه 
انجمن های  از  باالتر  جایگاهی 
ادبی که در طول تاریخ درخشیده اند 
و صدای رسای فرهنگ ایران زمین 
ادبی  انجمن  گفت:  بوده اند!وی 
قهرمان از سرآمدهای انجمن های 
ادبی معاصر است و به ویژه امروز که با انجمن سیاوش 
پیوستگی  است،  شعر  در  پیش قراول  و  طالیه دار  که 
خجسته و همایونی دارد؛ زیراکه شاعران جوان در کنار 
اساتید برجسته انجمن ادبی قهرمان می توانند بیاموزند 

و به بالندگی برسند.
مراسم شعر انجمن ادبی قهرمان با اجرای دکتر 
محمدرضا سرساالری هر هفته سه شنبه ها ساعت 2۱ 
پذیرای  فردوسی  خردسرای  اینستاگرامی  صفحه   در 

عالقه مندان است.

شعر تراز و تبلور فرهنگ ماست
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محمد حسین زاده

این روزها یکي از مهمترین بحث ها پیرامون 
جشنواره هاي هنري، نوع اجرا و برگزاري آنهاست 
که درواقع اشکال مختلفي به خود گرفته است و 
برخي از جشنواره ها در جهان به شکل فیزیکي، 
برخي به شکل نیمه فیزیکي نیمه آنالین و البته 
بیشتر آنها به شکل آنالین در حال برگزاري بوده یا 
هستند. اولین دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند 
ایران سینما حقیقت در سال ۱3۸۶ برگزار شد و 
رویدادهای  مهم ترین  از  یکی  به  گذر سال ها  در 
سینمای مستند ایران بدل شد. این رویداد سینمایی 
از بخش های گوناگونی چون بخش مسابقه ملی، 
مسابقه بین الملل، جایزه شهید آوینی و بخش های 
جنبی ملی و بین المللی، بازار بین المللی فیلم مستند 
و کارگاه های تخصصی تشکیل شده است. امسال 
جشنواره سینما حقیقت چهاردهمین دوره خود را 
جشن می گیرد. در این دوره جشنواره که به دلیل 
شرایط موجود و پاندمی کرونا برای نخستین بار 
به شکل آنالین برگزار می شود، ۸۷۱ فیلم مستند 
متقاضی شرکت در بخش های رقابتی ملی بودند که 
این آمار کمی بیش از سال گذشته ۸۶۵ فیلم است. 
از جمع آثار متقاضی شرکت در چهاردهمین جشنواره 
بین المللی سینما حقیقت، ۴۷۶ فیلم مستند کوتاه، 
2۰۹ مستند نیمه بلند و ۱3۸ مستند بلند هستند. 
آوینی 2۹۷ متقاضی شرکت  بخش جایزه شهید 
دارد و در بخش مستندهای کارآفرینی ۱۵۴ فیلم 

و بخش ویژه کرونا هم ۱3۶ فیلم ثبت نام کردند.
بخش ملی

در بخش مسابقه ملی این دوره  جشنواره ۶۷ 
فیلم پذیرفته شدند که در قالب نمایش های برخط و 
از طریق پلتفرم های نمایش درخواستی به نمایش 

گذاشته می شوند.
عزیزی،  عبداهلل  آق سو  کوتاه:  مستندهای 
محسن  پدر  باوه  اسالم زاده،  محسن  آلوسان 
پا  برادر خشکی ها علی اسدی،  برانازا  کولیوندی، 
به توپ حدیث جان بزرگی، پریزاد مهدی ایمانی 

نعمت الهی،   هادی  بوشی  تجارتخانه  شهمیری، 
تنها نخواهم ماند یاسر طالبی، حاج ابوالقاسم قناد و 
پسران مهرداد خاکی، حلب دریا ندارد میثم صبوحی، 
خانجان بابک طاهری، درباره پدر درباره مرگ فرهاد 
بهبهانی،  رویای آشفته احسان نیکبخت، زرافشون 
خشک...  برکه    سنجاقک های  رجبیان،  مهدی 
حسن  راه  در  شب ها  بکتاشیان،  محمدصادق 
ملک زاده، فریاد بلوط محسن سخاء،  کاکل هادی 
ثابت شوکت آباد، کامیون آبی هادی آفریده،  کمی 
با من برقص مصطفی امامی، گاندو تیمور قادری، 
نی سان محسن ظریفی  پور، وایو پناه  برخدا رضایی،  

همیشه شب همیشه روز یاسر خیر
مستندهای نیمه بلند:  آخرین نفس ها فراز 
فداییان، آناهید حمیدرضا علیپور، آوای شب دهم 
سمیه کریمی، امیدیه علی زهیری، بازگشت دوباره 
فرهاد ورهرام، بر سر خاک محسن خان جهانی، بر 
کرانه های کاسپین پژمان مظاهری پور، به جهت 
یادگاری سعید محسن صفوی فر، به یک آن مریم 
قلی پور دشتکی، چلچالی  آرمان  چامون  ایزدی، 
از  زمان  جستجوی  در  جعفری،   حسن  سفری 
رضا  او  رفته محمدصادق سمیعی فر، رش  دست 
عباسی، زخم قند مهدی باقری، شمع، گل، پروانه 
محمدصادق بکتاشیان،  طاهر امیرمسعود حسینی، 
طالرودان رضا مجلسی، ف-  الف فرشاد اکتسابی،  
قطعه ۱۹ مسعود دهنوی، کل فاطمه مهدی زمانپور 
کیاسری، مرغ آتش حجت طاهری، موسیقی زندگی 
من است مهدی محمودی، میر و مار امید پاک پرور، 

هوبره فتح اهلل امیری- نیما عسکری
محسن  سپیده  دم  آنجا  مستندهای  بلند: 
جهانی- هاشم مسعودی، آینه دار پویان کاظمی، 
انیمیشن ایرانی مهرداد شیخان، ایاقچی محمدحسن 
دامن زن، ایساتیس علیرضا دهقان، جاهای خالی 
ایرانی ساسان  زارع  آرندی، چشم  پر شود عطیه 
سینا  قره باغ  داغ  ساالری،  افسانه  خانه  فالح فر، 
حسین پور اصل، در لباس سربازی مهدی نقویان، 
ساکنین  گنجی،  مهدی  شده  خالکوبی  رویاهای 
طبقه باالی الله  زار فریبا رئیسی، کمیته عبدالحسین 

بدرلو، گزارش رمادی علی محمد ذوالفقاری، ناخدا 
دریایی مازیار مشتاق  گوهری، هجده هزارپا مهدی 

شامحمدی

جایزه شهید آوینی
جایزه شهید آوینی ویژه  نمایش و تقدیر از 
اسالمی،  انقالب  حوزه   منتخب  مستند  فیلم های 
دفاع مقدس و مقاومت در منطقه است که امسال 
عنوان  به  موضوعی  رویداد  این  دوره   یازدهمین 
بخش  ویژه  چهاردهمین جشنواره بین المللی سینما 
هیئت  از  بخش  این  شد.  خواهد  برگزار  حقیقت 
داوری مجزایی برخورداراست و جایزه  برگزیدگان 
این بخش هم تندیس طالیی، نقره ای و برنزی، 
دیپلم افتخار و مبلغ 22۰، 2۰۰ و ۱۸۰ میلیون ریال 
برای کارگردانان سه فیلم اول، دوم و سوم منتخب 

هیئت داوران خواهد بود.
آمدیم نبودید محمدحسین خوش بیا، برادرم 
دو  و  بیست  دو  بیست  روستا،  تک  علی  نادعلی 
فرود عوض پور، بیشتر از مادرم علیرضا باغشنی، 

پرچم های مجازی حسن جعفری،  تاجران خون 
وحید هداوند، تولد یک تراژدی حجت اهلل عدالت پناه، 
جزیره ماهی رضا اعظمیان، جهان جواد سیدصادق 
غفوریان، چلچالی سفری حسن جعفری،  چمر 
سرباز قدرت باقری،  حسین مالت حسین همایونفر،  
دز هنوز از شهر من رد می  شود امین قدمی، دستمال 
سرخ ها حسین اسدزاده،  دلندروا امیر پذیرفته،  رضیه 
و منصور سجاد قنبری،  ژنرال محمد طالبی،  عزیز 
قمار سیدمحمدمهدی  هادی اصل،  قلی سیدجواد 
دزفولی،  کراس احمد رحمانیان،  گردان تکنفره 
داریوش یاری،  گزارش آشوب محمدرضا گیوه چیان،  
گزارش رمادی علی محمد ذوالفقاری،  ما چند نفر 
سیدنعمت اهلل اسماعیلی،  محسن ژاپنی وحید فرجی،  
مکی، مردی از اربعین حبیب احمدزاده- حسینعلی 
علی  ناگهانگی  افراسیابی،   مهرداد  روشنکار- 
نیکبخت،  نفس خوار سیدمحمد محمدی سرشت- 
علی سلمانی،  هجده هزارپا مهدی شامحمدی،  یه 

روز جمعه مهدی حجت پناه

نمایش ویژه
دوره   این  ویژه  نمایش های  بخش  در 
جشنواره، هشت فیلم بصورت غیررقابتی به نمایش 

گذاشته می شوند.
اتودهای قرنطینگی فرشاد فدائیان، کودتای 
مرجان خسروی،  برف می  نامد  امیرانی،  تقی   ۵3
قدسی،  سرحدی-سیدفرهاد  سهند  فراموشخانه 
روزگار بلور امیر فرض اللهی، سینه ما رکس میترا 
مهتریان- صادق دهقان،  قهرمان الهام آقالری،  

دیوانگی صدرا علی بک

بخش کرونا
از آنجایی که امسال برگزاری جشنواره به 
دلیل شیوع ویروس کرونا شکل دیگری به خود 
به شکل  کرونا  با محوریت  اثر  است، 2۴  گرفته 
رقابت  به  با هم  و  در می آیند  نمایش  به  رقابتی 
می پردازند. فیلم های مستند تولید شده با موضوع 
همه گیری بیماری کرونا و تأثیرات مختلف آن در 
زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی به 
نمایش درآمده و مورد داوری قرار می گیرند. این 
بخش با همکاری رویداد کرونا- روایت سازمان نظام 
پزشکی برگزار می شود و براساس آیین نامه اعالمی 
جشنواره سینما حقیقت، جوایز برگزیدگان بخش 
ویژه کرونا برای جایزه اول تندیس، لوح تقدیر و مبلغ 
2۰۰ میلیون ریال، جایزه دوم: تندیس، لوح تقدیر 
و مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال، جایزه سوم: تندیس، لوح 
تقدیر و مبلغ ۱۶۰ میلیون ریال، جایزه ویژه هیئت 
میلیون  مبلغ ۱۸۰  و  تقدیر  لوح  تندیس،  داوران: 
ریال در نظر گرفته شده است. ABCD محسن 
خان جهانی، آنجا سپیده دم محسن جهانی- هاشم 
بلوک  مددی،  علی  حسین  بالگردون  مسعودی، 

فرجی،  پرگل سعید  نامی،  ۶۵ سیدوحید حسینی 
پروانگی محمدجعفر باقری نیا، پِسقله مجید شیدا، 
امینی،  چامون  یقموری- مهدی  تنگ نای جواد 
کوچک  دستان  داستان  دشتکی،   قلی پور  آرمان 
مهدیه سادات محور،  دائمی نیست مجید فرجی، 
روایت جهاد میالد امینی موحد، رویای پوپک رضا 
بابایی، شیفت  سورانی،  سمفونی ماسک مسعود 
شب محمدحسین همتی نژاد- محسن فضلی، طبیب 
دوره گرد مهدی زاغیان- صادق روحی، عملیات ویژه 
میرتبریزیان،  پیام  قرنطینه  عدالت پناه،  حجت اهلل 
قطعه ۱۹ مسعود دهنوی،  مدافعانفرهاد آیت اللهی، 
موج اول زهرا مسلمی پور، موژه کوروش عسگری،  
همه گیر  مهربانی  وقتی  کرمی،   علی  نفس گیر 

می شودعلیرضا باغشنی

کارآفرینی
در این بخش فیلم های مستندی با موضوع 
بدیع،  کسب وکارهای  تولید،  جهش  کارآفرینی، 
شکوفایی  تولید،  رونق  اینترنتی،  فروش  و  خرید 
می شوند.  گذاشته  نمایش  به  و...  ملی  اقتصاد 
نکته ویژه این که ۵۰% فیلمسازان منتخب بخش 
کارآفرینی سینما حقیقت، بانوان مستندساز هستند. 
این بخش از هیئت داوری مجزایی برخوردارست و 
جایزه  برگزیدگان آن نیز تندیس، لوح افتخار و مبلغ 
2۰۰، ۱۸۰ و ۱۶۰ میلیون ریال برای کارگردانان سه 
فیلم اول، دوم و سوم منتخب هیئت داوران است.

ماوتی،   ماریا  اجه  حناچی،  گلحنا  آال   -
مریم  پایان  از  بعد  حق نگهدار،   محمدرضا  براده 
ایزدی،  خالقین کوچک سهراب نوربخش،  خلق 
می کارم  دانه ای  خلیل زاده،   امیرحسین  موقعیت 
حمید هاشم زاده، راه ناتمام اصغر قندچی مصطفی 

رزاق کریمی،  روز نو مریم خدایی، زیر این چتر باران 
می بارد کتایون جهانگیری،  سید جواد محمدرضا 
دهستانی،  عروس وامنان فاطمه مرزبانی، ف – الف 
فرشاد اکتسابی،  مهدی بنفشه جاهد،  نوش جان 
پوریا سنماری،  یک زن یک شهر شهره سجادیه

بهترین های جهان مستند
مستند  فیلم های  بهترین  از  مجموعه ای 
جهان در سال 2۰2۰ که جوایزی از جشنواره های 
معتبر بدست آورده اند، در بخش بهترین های جهان 
مستند چهاردهمین دوره  جشنواره بین المللی سینما 
بخش  این  می شوند.  گذاشته  نمایش  به  حقیقت 
بصورت غیررقابتی و در قالب نمایش های آنالین 

برگزار می شود.

برگزاری آنالین کارگاه های تخصصی
از  استفاده  و  کرونا  پاندمی  به  توجه  با 
این مجموعه  در شرایط حاضر،  ظرفیت مجازی 
برنامه ها شامل تعداد و تنوع جذابی از موضوعات و 
شخصیت های ارائه دهنده می شود.  در کارگاه های 
مجازی سینما حقیقت، از چهره های علمی سینمای 
مستند نظیر بیل نیکولز و بتسی مک لین گرفته تا 
مستندسازان تحسین شده با تجربیات و شیوه های 
لویی  تولید حرفه ای مثل جیمز النگلی،  مختلف 
اسکویی  مهرداد  و  ورهرام  فرهاد  سیهویوس، 
حضور داشته و موضوعات متنوعی نظیر مستندهای 
و  تعریف  محیطی،  زیست  مستندهای  شخصی، 

حدود مستند را ارائه می کنند.

چشم انداز سینمای مستند شیلی در سینما 
حقیقت

عرصه   در  صاحب نام  کشورهای  از  شیلی 
نظیر  مطرحی  فیلمسازان  که  است  مستندسازی 
پاتریشیو گازمن را به سینمای جهان معرفی کرده 
است. در این دوره  سینما حقیقت که بخش بین الملل 
آن بصورت غیررقابتی و در قالب نمایش های آنالین 
برگزار می شود، منتخبی از بهترین آثار مستندسازان 

برجسته  شیلیایی به نمایش درمی آید.

همکاری با چهار پلتفرم
چهاردهمین  آنالین  برگزاری  به  توجه  با 
جشنواره سینما حقیقت چهار پلتفرم فیلیمو، تیوا، 
این  می پردازند.  آثار  نمایش  به  هاشور  و  نماوا 
پلتفرم ها دارای یک جدول اکران عمومی هستند 
و آنچه به عنوان اکران عمومی در سینما حقیقت 
وجود دارد در این پلتفرم ها عرضه می شود. اما در 
خانه جشنواره )هاشور( فیلم های دیگری هم نمایش 
داده می شوند. آثاری از بخش بین الملل و برخی از 
آثار بخش های ملی. عالقه مندان می توانند با ورود 
به سامانه، جدول نمایش فیلم هایی که در یک روز 
نمایش داده می شوند را مشاهده کنند. اهالی رسانه 
و مطبوعات که پیش تر در سامانه ثبت نام کرده اند 
می توانند تمام محتوای تولید شده جشنواره را در 
کنند.  مشاهده  رایگان  صورت  به  هاشور  پلتفرم 
محتوای به نمایش درآمده در بخش عمومی در 
بازه های زمانی مختلف در بخش سامانه های آنالین 
فیلیمو، نماوا، تیوا هم قابل دسترس خواهد بود و 
به منظور حفظ امنیت فیلم ها و جلوگیری از انتشار 
غیرقانونی آن ها، امکان نمایش فیلم ها و تماشای آن 
برای مخاطبان خارج از کشور وجود ندارد و آی پی ها 

فقط برای داخل کشور هستند.

آیین نکوداشت و بزرگداشت مستندسازان 
پیشکسوت

در این دوره از جشنواره از کامران شیردل، 
سه  فدائیان،  فرشاد  و  شیخ االسالمی  مهوش 
مستندساز پیشکسوت و برجسته  تجلیل می شود، 
همچنین برای منوچهر طیاب، خسرو سینایی، اکبر 
عالمی و حمید سهیلی که به دلیل ابتال به کرونا و 
بیماری امسال از میان ما رفتند بزرگداشت هایی به 
شکل آنالین برگزار خواهد شد. الزم به ذکر است 
که چهاردهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت 
از 2۵ آذر تا دوم دی ماه به دبیری محمد حمیدی 

مقدم به شکل آنالین برگزار می شود.

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

ایرانی  کالسیک  موسیقی  عرصه  در  مدت هاست  پالیز  گروه 
فعالیت می کند و به گفته اعضای گروه، آنها حاضر نیستند به خاطر 
اهداف مالی قید کار را بزنند. اعضای اصلی گروه متشکل از کیخسرو 
مختاری نوازنده کمانچه، ستار خطابی نوازنده تمبک  و سولماز بدری 
خواننده گروه هستند. ستار خطایي که به نوعي سرپرست گروه هم 
مي باشد این روزها فعالیت هاي خود را چه به صورت شخصي چه به 

صورت گروهي در حال انجام دارد.
ستار خطابی، نوازنده سازهای کوبه ای و عضو گروه موسیقی 
پالیز درباره فعالیت این روزهای خود به دنیاي جوانان گفت: من 
به صورت نصفه و نیمه تدریس می کنم. قبال هم به من تدریس 
رد  ولی  بود  شده  پیشنهاد  کشور  از  خارج  ایرانیان  برای  آنالین 
االن  داشتم.  اعتقاد  در کالس  استاد  به حضور  بودم چون  کرده 

اگر  ندارم.  بد  تجربه  آنالین  به صورت  برگزاری کالس ها  از  هم 
شیوه  این  که  هنرجوهاست  خود  طرف  از  هست  نارضایتی  هم 
هنرجوها  که  تمرکزی  چون  است،  سخت  آنها  برای  آموزشی 
تابستان  در  ما  ندارند.  موبایل  و پشت  خانه  در  دارند  سر کالس 
متأسفانه  ولی  کنیم  منتشر  را   2 پالیز  آلبوم  شدیم  موفق  امسال 
به خاطر کرونا و محدودیت هایی که وجود داشت نتوانستیم برای 
آن مراسم رونمایی بگیریم. در حال حاضر مشغول کارهای آلبوم 
منتشر شود.  آینده  بهار سال  در  فکر می کنم  3 هستیم که  پالیز 
تا  مانده  دیگر  اثر  دو  است.  ضبط  مرحله  در  االن   3 پالیز  آلبوم 
آلبوم تکمیل شود. این دفعه برای اولین بار صفر تا صد تولید با 
کیخسرو  آهنگسازی  روی  کارهای  است.  بوده  پالیز  گروه  خود 
حفظ  گروه  مرکزی  هسته  می شود.  ضبط  بنده  کالم  و  مختاری 

داریم  دست  در  مجموعه ای  چه  اینکه  به  بسته  ولی  است  شده 
استفاده می کنیم. نوازنده مهمان هم  از  حتما 

این نوازنده درباره بازخوردهای آلبوم پالیز 2 اظهار داشت: این 
آلبوم یک کار اکسپریمنتال و دونوازی ساز کمانچه و سازهای کوبه ای 
است. از چنین اثری نمی توان توقع داشت که مخاطب پاپیوالر داشته 
باشد چون یک کار تخصصی و پژوهشی به حساب می آید و مخاطب 
خاص دارد. ما در این آلبوم به شیوه خودمان آثار رکن الدین مختاری 
آلبوم  برای  نتوانستیم  اینکه  نسبت  به  کردیم.  اجرا  و  بازسازی  را 
رونمایی کنیم، از طرف جامعه هنری استقبال خوبی از آن صورت 
آلبوم جدید برطرف  از کاستي ها را در  امیدواریم که برخي  گرفت. 
کنیم تا بتوانیم نظرات مثبت بیشتري را دریافت کنیم. درواقع اینطور 
حس مي کنم که اثر به اثر و آلبوم به آلبوم نواقص کاري مان را بیشتر 

برطرف مي کنیم و مي توانیم به هدف اصلي گروه دست پیدا کنیم. 
هدف اصلي ما ارائه کارهایي بدون نقص و البته تخصصي و پژوهشي 
مي باشد که بتواند عالوه بر ماندگاري در عرصه موسیقي، گامي هم 

در جهت آموزش و پژوهش برداشته باشد.
ستار خطایي در پایان صحبت هایش گالیه اي هم از مسئوالن 
و البته عدم حمایت آنها از هنرمندان داشت و خاطرنشان کرد: تولید 
و انتشار آلبوم در این شرایط بسیار سخت است. ما به موسیقی عالقه 
آلوده آن شده ایم. در همین وضعیت فیدبک هایی داشتیم  داریم و 
که ما را به آینده امیدوار می کند. به عنوان کسی که در این مملکت 
موسیقی کار می کنم دیگر توقع ندارم که دولت ما را کمک کند و 
االن فقط تقاضای من این است که حداقل خود هنرمندان همدیگر 

را نزنند و سنگ جلوی پای همدیگر نیندازند.

موسیقي در کرونا
ستار خطایي: دیگر از دولت انتظار کمک نداریم!

جریان  در  مبارکه،  فوالد  مدیرعامل 
ضمن  کارخانه،  این  از  صمت  وزیر  بازدید 
ارائۀ گزارشی از روند تولید و دستاوردهای 
فوالد مبارکه در سال های اخیر گفت: فوالد 
مبارکه مولود انقالب اسالمی است و مدیران 
با  مقدس  دفاع  دوران  در  پیمانکارانی  و 
پایمردی خود این شرکت را بنا کردند و به 
بهره برداری رساندند و به این وسیله برای 

کشور عزت و افتخار آفریدند.
فوالد  گروه  از  عظیمیان  حمیدرضا 
مبارکه به عنوان بزرگ ترین تولیدکنندۀ آهن 
فوالدساز  بزرگ ترین  و  جهان  در  اسفنجی 
با سهم 2۰  منطقۀ خاورمیانه و منطقۀ منا 
با  گفت:  و  برد  نام  فوالد  تولید  درصدی 
تصویب در مجمع عمومی پیش رو ارزش 
و ۵۰۰میلیارد  به 3۰۴هزار  سرمایۀ شرکت 
ریال خواهد رسید و ارزش بازار این شرکت 
در حال حاضر به باالی 3۰۰ هزار میلیارد 
میلیون  است. هم اکنون ۷,2  تومان رسیده 
تن فوالد در داخل شرکت تولید می شود و 
در گروه فوالد مبارکه )فوالد مبارکه، فوالد 
هرمزگان و مجتمع فوالد سبا( نیز ظرفیت 
افزایش  تن  میلیون   ۱۰,2 حدود  به  تولید 

یافته است.
کارخانه   ۱۰۰۰ حدود  داد:  ادامه  وی 
در کشور تأمین کاال و مواد مصرفی فوالد 
مبارکه را بر عهده دارند و حدود 3۰۰۰ کارگاه 
خطوط  در  شرکت  این  محصوالت  از  نیز 
تولید خود استفاده و ورق فوالد مبارکه را به 

محصوالت نهایی تبدیل می کنند.
اشاره  با  مبارکه  فوالد  مدیرعامل 

و  مستقیم  به طور  حاضر  حال  در  اینکه  به 
غیرمستقیم حدود 3۵۰ هزار فرصت شغلی در 
زنجیرۀ تولید فوالد مبارکه وجود دارد گفت: 
عالوه بر شرکت های یادشده، هلدینگ های 
دیگری شامل توکافوالد، آتیه فوالد، هلدینگ 
و  فلزات  و  معادن  توسعۀ  سرمایه گذاری 
مبارکه  فوالد  گروه  در  نیز  متیل  هلدینگ 
حضور دارند. این در حالی است که یکی از 
بزرگ ترین هلدینگ های مالی کشور توسط 

مبارکه در حال تأسیس و راه اندازی است.
وی از وجود زنجیرۀ کامل تولید در فوالد 
مبارکه به عنوان عامل اصلی افزایش سود و 
داشت:  اظهار  و  برد  نام  شرکت  این  درآمد 
فروش فوالد مبارکه در سال ۹۷ حدود 23 
هزار میلیارد تومان و در سال ۹۸ حدود ۴۰ 
هزار میلیارد تومان بوده و امسال پیش بینی 
میلیارد  هزار   ۵۵ مرز  به  عدد  این  می شود 
تومان فروش برسد. به همین دلیل می توان 
گفت فوالد مبارکه عالوه بر اینکه یک بنگاه 
صنعتی است، یک بنگاه اقتصادی هم هست 

و در بازار سرمایه نقش بسیار مهمی دارد.
وی در تشریح عملکرد خطوط تولید 
این شرکت گفت: شرکت در هشت ماهۀ سال 
جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
روند روبه رشدی داشته است؛ به نحوی که با 
تالش کارکنان آن، تولید گندله در بازۀ زمانی 
مذکور در سال ۹۷ نزدیک به ۶ میلیون تن 
بوده و امسال به حدود ۷ میلیون تن افزایش 
 ۷ از  اسفنجی  آهن  تولید  در  است.  یافته 
میلیون تن به ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تن و 
در فوالد خام از ۶ میلیون و 2۰۰ هزار تن به 

۶ میلیون ۶۹۰ هزار تن رسیده ایم.
سال  در  شرکت  اینکه  بیان  با  وی 
گذشته با افت تولید مواجه شد تصریح کرد: 
دو دلیل عمده، یعنی نرسیدن مواد اولیه و 
دالیل  مهم ترین  گاز  دوماهۀ  حدود  قطعی 
افت تولید بوده است که می طلبد مسئولین 
محترم برای آن چاره اندیشی کنند و اقدام 
عاجل به عمل آورند. به خاطر داشته باشیم 
فوالد مبارکه در سال ۹۸ حدود 2۵۰۰ میلیارد 
تومان، به دالیلی که به آن اشاره شد، متضرر 
گردید. نباید فراموش کرد که فوالد مبارکه 
جزو کارخانه هایی است که می تواند بیشتر 
از ظرفیت اسمی خود تولید کند، اما باعث 
تأسف است که به  دلیل کمبود مواد اولیه از 

این ظرفیت استفاده نکنیم.
وی تصریح کرد: فوالد مبارکه برای 
کنترل و آرامش بازار سعی می کند کاال را به 

مشتری و مصرف کننده برساند و بنا بر تأکید 
حداکثری  تأمین  بر  وزارت خانه  مسئولین 
 32 کاهش  شاهد  امسال  داخل،  بازار 
درصدی صادرات بودیم و کاهش صادرات 
در درازمدت برای سازمان مشکالت خاص 

خود را به همراه می آورد.
وی از ایجاد هلدینگ مالی در فوالد 
مبارکه خبر داد و گفت: از سال ۹۷ تا به حال 
سرمایۀ ثبتی فوالد مبارکه از ۷۵۰۰ میلیارد 
و  تصویب  با  جاری  سال  دی ماه  تا  تومان 
تصمیم مجمع عمومی پیش رو به 3۰ هزار 

میلیارد تومان خواهد رسید.
از  بسیاری  کرد:  تصریح  عظیمیان 
ارزیابی  تجدید  از محل  بورسی  شرکت های 
ممکن است برای افزایش سرمایه اقدام کنند، 
ولی افزایش سرمایه در فوالد مبارکه کامال واقعی 
است و از محل سود توزیع نشدۀ انباشت شدۀ 

فوالد  لذا سهام  و  می شود  انجام  سهام داران 
مبارکه سهام بسیار ارزشمندی است.

مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان اینکه 
ماه  سه  دو  در  پیش آمده  التهابات  به دلیل 
به  ایجاد سهام خزانه  اولین مجوز  گذشته، 
گفت:  است،  شده  صادر  مبارکه  فوالد  نام 
همان گونه که می دانیم هیچ شرکت بورسی 
حق ندارد سهام خودش را بخرد، اما سازمان 
بورس راهکاری ایجاد کرد تا صف فروش 
ایجاد نشود و با اخذ مجوز خرید و نگهداری 
از  تومان  میلیارد  سهام خزانه حدود 2۰۸۰ 
سهام فوالد خریداری شد. همچنین شرکت 
شرکت های  سهام  از  حمایت  راستای  در 
گروه فوالد مبارکه، اقدام به تأسیس صندوق 
 ۸۰۰ سرمایۀ  با  بازارگردانی  سرمایه گذاری 
میلیارد تومان نموده و این صندوق هم اکنون 
در بازار سرمایه در حال فعالیت است. وقتی 
افزایش سرمایۀ شرکت عملیاتی گردد، فوالد 
مبارکه بزرگ ترین شرکت بورسی به لحاظ 

ارزش اسمی خواهد بود.
یک  حدود  تعریف  از  ادامه  در  وی 
میلیارد یورو پروژه در فوالد مبارکه خبر داد 
سهم  نیز  تومان  میلیارد  هزار   2۰ گفت:  و 
گرم  نورد  شامل  پروژه ها  این  است.  داخل 
ظرفیت  تنی  هزار   ۵۰۰ افزایش   ،2 شمارۀ 
فوالد هرمزگان )رسیدن به ظرفیت 2 میلیون 
تن(، راه اندازی فوالدسازی ۸۰۰ هزار تنی 
الکترود  تولید  کارخانۀ  سفیددشت،  فوالد 
شرکت  ظرفیت  افزایش  اردکان،  گرافیتی 
حدود  همچنین  است.  کاشان  خودرو  ورق 
2۰ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران داخلی 

در سراسر کشور واگذار می شود که این امر 
در جهت اجرای دستور مقام معظم رهبری 
برای جهش تولید، اقدام مؤثری خواهد بود.

 2 شمارۀ  گرم  نورد  پروژۀ  از  وی 
اصلی ترین  از  یکی  به عنوان  مبارکه  فوالد 
پروژه های حوزۀ صنعت فوالد کشور نام برد 
و گفت: با تولید ورق خام موردنیاز در تولید 
لوله های انتقال نفت و گازترش از گوره به 
جاسک نشان دادیم که در حوزۀ تولید فوالد 
خام از دنیا عقب نیستیم و همپای دنیا جلو 
عقبیم.  دنیا  از  ورق  تولید  در  ولی  رفته ایم، 
با  ورق های  آینده  سال   ۵ تا   3 در  ما  اگر 
نیز  مبارکه  فوالد  نکنیم،  تولید  گرید جدید 
به سرنوشت کارخانه های عقب ماندۀ کشور 

دچار خواهد شد.
عظیمیان در ادامه از اجرای پروژۀ نسل 
چهارم تکنولوژی در فوالد مبارکه به عنوان 
دیگر ابَر پروژۀ در دست اجرای این شرکت 
یاد کرد و گفت: فوالد مبارکه اکنون دارای 
نسل سوم تکنولوژی است و می کوشد همگام 
با دنیا به سمت نسل چهارم پیش برود که 
بسیار هوشمند است و این دقیقا همان حرکت 
در مسیر دانش افزایی است که همواره مورد 

تأکید رهبر معظم انقالب بوده است. 
گفتنی است در ابتدای این بازدید، وزیر 
با  صنعت، معدن و تجارت و هیئت همراه 
حضور در محل معراج الشهدای فوالد مبارکه 
به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند و در 
باغچۀ فضای سبز شخصیت های  ادامه در 
این شرکت یک نهال به رسم یادبود غرس 

نمودند.

وزیر صمت دستور اجرای پروژۀ نورد گرم شمارۀ 2 فوالد مباركه را صادر كرد
روز پنج شنبه 2۰ آذر ۱3۹۹، علیرضا رزم حسینی، 
جمعی  همراه  به  که  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
بازدید  مبارکه  فوالد  تولید  خطوط  از  خود  معاونان  از 
می کرد، طی سخنانی از وجیه اهلل جعفری رئیس هیئت 
عامل ایمیدرو خواست تا پروژۀ نورد گرم شمارۀ 2 فوالد 
مبارکه را با همکاری مدیران این شرکت در کوتاه ترین 

زمان ممکن عملیاتی نماید.
وی ثبات مدیریتی فوالد مبارکه را یکی از توفیقات 
این مجموعه دانست و با بیان اینکه هر بنگاهی که از 
مدیران کارآمد و باثبات برخوردار بوده از توفیقات خوبی 
مبارکه  فوالد  کرد:  تصریح  است،  شده  بهره مند  هم 
ازجمله سازمان هایی است که با مدیران شایستۀ پیشین 
و فعلی خود، ازجمله مهندس عظیمیان که سکان دار این 
مجموعه است، با برنامه هایی کارآمد به ارتقای سطح 
گسترش  و  بهره وری  کارایی،  تولید،  فناوری،  دانش، 
این سازمان کمک و طرح های توسعۀ خود را به خوبی 

دنبال کرده اند.
رزم حسینی افزود: یکی از برنامه های جدید وزارت 
صمت تأمین سرمایه از محل بازار سرمایه است. امروز 
نقدینگی در کشور به 3۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده 
بازارهای  در  ایران  اقتصاد  در  سرگردان  پول های  و 
غیرکارآمد در حال چرخش است؛ در این شرایط وظیفۀ 
ارز  دولت، مدیران و سیاست گذاران در عرصۀ پول و 

و  تولید  افزایش  سمت  به  را  نقدینگی  که  است  این 
این رو وزارت  از  تولیدمحور هدایت کنند.  برنامه های 
بازار  در  سرگردان  سرمایه های  این  جمع آوری  صمت 
سرمایه و جهت دهی آن ها به سوی صنایع خودروسازی، 
فلزات رنگی و نساجی و لوازم خانگی را از برنامه های 
اساسی خود می داند. بدون شک این اقدام رشد اقتصادی 

و اشتغال زایی را در پی خواهد داشت.
وی رفع قوانین مزاحم و بروکراسی اداری را دومین 
از  اظهار داشت: یکی  و  دانست  این وزارت خانه  اقدام 
اهداف ما در وزارت خانه اجرای این راهبرد است و به طور 
قطع آن را اجرا خواهیم کرد و چه بسا سایر وزارت خانه ها 
هم در این مسیر، وزارت صمت را همراهی کنند. ما تا حد 
توان خود، مسیر را برای مجاهدین اقتصادی، کارآفرینان 
و صاحبان سرمایه در حوزۀ اقتصاد تولیدمحور  و کسانی 
که در زمینۀ توانمندسازی جوامع محلی کار می کنند، 

هموار خواهیم کرد.
کارخانه های  وجود  از  صـــمت  وزیـــــر 
داخلی  تولیدکنندگان  سایر  و  پتروشیمی  فوالدسازی، 
تحریم ها  برابر  در  تاب آوری  در  مهم  عاملی  به عنوان 
نام برد و گفت: اگرچه تحریم ها و مبارزه با کرونا برای 
دولت هزینه های زیادی داشته، اما دولت تا امروز سر 
پا ایستاده و عزت خود و کشور را حفظ کرده است. در 
چنین شرایطی بسیاری از طرح های توسعه شروع و اجرا 

شده و به بار نشسته که این امر بسیار بزرگ و مهم است.
وی در همین خصوص تصریح کرد: فوالد مبارکه 
می تواند محور توسعۀ استان قرار بگیرد. با برنامه ای که 
مدیران در نظر دارند و برنامۀ پیوست اجتماعی برای 
شرکت های نامدار و بزرگ که تقویت کنندۀ شرکت های 
و   کسب وکارها  به راحتی  می آیند،  شمار  به  کوچک 
وضعیت فرصت های شغلی خرد و شاخص های امنیتی 
شاهد  دیگر  ترتیب  بدین  و  کرد  خواهد  پیدا  بهبود 

مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ نخواهیم بود. 
به خاطر داشته باشیم مهاجرت ساالنه 2۵۰ هزار نفر 
نفر  میلیون   2۵ حاشیه نشینی  و  بزرگ  شهرهای  به 
امروز در  نیست.  ایران  زیبندۀ  از جمعیت کشور اصال 
روستاها اینترنت پرسرعت داریم، اما مردم این روستاها 
هنوز کسب وکار ندارند. از این رو چنانچه استاندار محترم 
اصفهان، نمایندگان ولی فقیه و نمایندگان محترم مجلس 
در این استان همدل باشند، وزارت صمت نیز این آمادگی 

را دارد که تجار باشرافت و متدین را در جهت توسعۀ 
پایدار و متوازن در این استان بسیج کند و به یقین این 

امر امکان پذیر است.
وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود از 
آزاد شدن صادرات در هفته های اخیر به عنوان گامی بلند 
در جهت توسعۀ واردات کاالهای ضروری و مواد اولیه 
نام برد و گفت: هم اکنون شرایطی فراهم شده است که 
به جای اینکه صادرکننده در دادگاه پرونده پیدا کند، در 
مسیر تأمین کاالهای ضروری و مواد اولیۀ کارخانه ها 
حرکت می کند. طبق تصمیم شجاعانۀ رئیس جمهوری 
در چند هفتۀ گذشته، قرار است ۸۴۰۰ میلیون کاالی 
رسوب شده در گمرکات کشور ترخیص شود و این کار 
به سؤال  پاسخ  در  است.وی همچنین  انجام  حال  در 
فوالدی  محصوالت  عرضۀ  اینکه  بیان  با  خبرنگاران 
در بورس به سبب حمایت از تولید بوده است، گفت: بر 
اساس شیوه نامۀ ابالغی ستاد اقتصادی دولت، تمامی 
محصوالت فوالدی باید در بورس کاال عرضه شوند و 

از مازاد آن صادرات صورت گیرد.
علیرضا رزم حسینی همچنین تصریح کرد: هدف از 
ابالغ این شیوه نامه تقویت تولید بوده است تا عرضه و 
تقاضای محصول در بورس کاال به صورت شفاف انجام 
تعادل  باعث  شیوه نامه  و  روش  این  از  استفاده  گیرد. 

قیمت ها خواهد شد.

تعامل  با  کشور  فوالدی  سند  در  افزود:  وی 
تشکل های بخش خصوصی، سهمیه بندی ها انجام شده 
و هیچ محدودیتی در صادرات وجود ندارد و با این روش 

صادرات نیز می تواند انجام گیرد.
هیئت  و  بازدید خود  اهداف  از  یکی  رزم حسینی 
مربوط  فعالیت های  جدی  آغاز  و  راه اندازی  را  همراه 
مبارکه  فوالد  گرم شمارۀ2  نورد  توسعۀ خط  به طرح 
با  این شرکت  داد: طرح های توسعه ای  ادامه  و  خواند 
سرمایه گذاری نزدیک به یک میلیارد یورو و 3۰ هزار 
میلیارد تومان در دست اجراست که یک سرمایه گذاری 
بسیار خوب است.وی با بیان اینکه صنعت فوالد کشور 
در رفع تحریم ها و تأمین مواد اولیۀ کارخانه های مرتبط 
ادامه داد: صنعت فوالد  ایفا کرده است،  نقش مهمی 
کشور عالوه بر تأمین نیازهای داخلی، بخش مهمی از 
محصوالت خود را صادر کرده و برای کشور در مقطع 

حساس کنونی ارزآوری داشته است.
این  در  که  مطلب  این  اعالم  با  صمت  وزیر 
وزارت خانه بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پروژۀ اقتصادی 
در حوزۀ صنعت و معدن تدوین شده است گفت: برای 
تأمین مالی این پروژه ها با همکاری خوب وزارت اقتصاد 
و سازمان بورس، از بازار سرمایه کمک می گیریم تا به 
بانک ها فشار وارد نشود و مردم هم می توانند با مشارکت 

در این پروژه ها به طور مستقیم در تولید شرکت کنند.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو:
همکاری در زمینۀ اجرای پروژۀ نورد گرم
 شمارۀ 2 فوالد مبارکه وظیفۀ ملی است

معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو نیز در حاشیۀ بازدید وزیر صمت 
از شرکت فوالد مبارکه و در مصاحبه با خبرنگار فوالد، همکاری در اجرای ابَر پروژۀ 

نورد گرم شمارۀ 2 فوالد مبارکه را وظیفه ای ملی خواند.
وجیه اهلل جعفری طرح نورد گرم شمارۀ 2 فوالد مبارکه و تأمین مواد اولیه را 
دو موضوع مهم و اساسی برای این مجموعۀ عظیم عنوان کرد و گفت: در خصوص 
طرح نورد گرم شمارۀ 2 باید پیگیری هایی انجام شود تا به اتفاق همکاران و مجموعۀ 

مدیریتی فوالد مبارکه، در یک بازۀ زمانی کوتاه این موضوع را به نتیجه برسانیم.
وی افزود: به طور قطع طرح نورد گرم شمارۀ 2 باید هرچه سریع تر اجرا شود، 

چراکه هم در آیندۀ فوالد مبارکه و هم تأمین بازار ورق کشور بسیار تأثیرگذار است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه بر رفع هرچه سریعتر مشکالت اجرای 
این پروژه تأکید کرد.رئیس هیئت عامل ایمیدرو با بیان اینکه به عنوان نهاد ناظر، وظیفۀ 
خود می دانیم فوالد مبارکه را در تأمین مواد اولیه همراهی کنیم، افزود: سعی می کنیم در 
بازۀ زمانی کوتاه، بسته ای برای تأمین بدون دغدغۀ مواد اولیه فوالد مبارکه تدوین کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در زمینۀ تأمین مواد اولیه، قطعا همکاری ایمیدرو، 
وزارت خانه و وزیر صمت را شاهد خواهیم بود.

مدیرعامل فوالد مبارکه :

با تصویب در مجمع عمومی پیش رو ارزش سرمایۀ شرکت به 30٤هزار و 500 میلیارد ریال خواهد رسید


