
مسئوالنفرهنگیعقبترازجامعهحرکتمیکنند
وزیر اقتصاد تاکید کرد: اگر نتوانیم پایه های جدید مالیاتی 
را به نحوی که در سال ۱۴۰۰ برای خزانه قابل دسترس باشد، 
خاتمه  را  مالیاتی  معافیت های  از  بخشی  یا  و  کنیم  تعریف 
ببخشیم، حتما مخالف افزایش درآمدهای مالیاتی نسبت به رقم 
پیشنهاد شده در بودجه هستیم.  فرهاد دژپسند طی سخنانی در یکصدمین 
جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، افزایش صادرات غیر 
نفتی کشور در دو ماه اخیر درشرایط همه گیری کرونا را مصداق بارز اثر 

گذاری جلسات این شورا عنوان کرد.وی افزود: شاید واقعا باور این موضوع 
قدری دشوار باشد ولی، در شرایط کرونایی، رشد اقتصادی کشور بر اساس 
آمار و ارقام بانک مرکزی، چه نفتی و چه غیر نفتی مثبت بوده است. این 
خبر بسیار خوبی است که نشانگر تالش و جدیت در بخش واقعی اقتصاد 
کشور است و ارتباط مستقیم نیز با اشتغالزایی دارد که در ابتدای امسال به 

دلیل شیوع کرونا، موجب آسیب هایی شده بود.
صفحه 3

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور: 

تجهیزات پژوهش سراهای دانش آموزی 
در داخل کشور ساخته می شود

قیمت مسکن ملی هر سه ماه یکبار تعدیل می شود
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان 
اینکه وزارت راه و شهرسازی آخرین قیمت 
تومان  میلیون   ۲.۷ را  ملی  مسکن  ساخت 
اعالم کرده و اظهارنظرهای دیگر نباید پوشش رسانه 
ای داده شود گفت: هر سه ماه یک بار در چارچوب 
می  تغییر  ساخت  نرخ  کشور،  عمرانی  های  پروژه 
باید منافع سازندگان و متقاضیان  کند؛ زیرا همزمان 

لحاظ شود.
محمود محمودزاده اظهار کرد: مسئولیت اعالم 
قیمت واحدهای مسکن ملی با وزارت راه و شهرسازی 
است و هرکس دیگر عددی را اعالم کرد نباید پوشش 
رسانه ای داده شود. وزارتخانه به دنبال عددی است که 

به عنوان پایه در کشور عمل شود.
صفحه 3

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل خبر داد:

رشد ۶۶.۵ درصدی اعتبارات هزینه ای اردبیل 
در سال آینده 

4
رونق بازار بورس با رکود بازار ارز، مسکن و خودرو

صفحه 3

1

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1630- چهارشنبه 26 آذر  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
محمد معتمدي: 

سعي کردیم آلبوم 
فاخري تولید کنیم

6ورزش
محرمی: به قهرمانی 
پرسپولیس در آسیا 

خوشبین هستم

هنگ 7فر

 ترانه های آلبوم را سجاد عزیزی آرام سروده است. پناه آخر، 
ایران،  سراب،  بمان،  من  با  عشق،  می نویسم  عاشق،  تهران 
بی خاطره، پریشانی، گل سنگ اسامی قطعاتی است که در آلبوم 
شب یلدایی تهران عاشق پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

پیشکسوت پرسپولیس گفت: سرخپوشان برای رسیدن به 
عنوان قهرمانی آسیا یک دیدار را پیش رو دارند و باید قدر 

این فرصت طالیی را بدانند.
مجتبی محرمی اظهار داشت: پرسپولیس با شایستگی به فینال 
برای  آنها  و  آسیا رسید  قاره  باشگاهی  تورنمنت  مهم ترین 
فینالیست شدن رقیبان سرسختی را از پیش رو برداشتند.

زهرا حیدری که نکته مثبت جایزه های شعر را آشنایی مخاطبان 
با آثار می داند از این که شعر اصال مخاطب ندارد می گوید. 

جایزه شعر  دوره  در ششمین  که  »خونیکا«  مجموعه  شاعر 
این  درباره  شد،  شناخته  تقدیر  شایسته  شاملو«  »احمد 
مجموعه گفت: »خونیکا« شامل ۴۷ شعر است که در سال های 

۹۶ و ۹۷ سروده شدند. 

شعر کالسیک با 
روحیات مردم 
سازگارتر است 

مثبت شدن رشد اقتصادی کشور در دوران کرونا  FATF آخرین وضعیت بررسی مجدد
 در مجمع تشخیص مصلحت نظام

با وجود احتمال بررسی مجدد لوایح Fatf در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
هنوز بعضی از اعضاء مجمع از این مساله اظهار بی اطالعی می کنند.

در پی انتشار خبر موافقت رهبری با بررسی مجددلوایح Fatf   در مجمع 
مصلحت  تشخیص  مجمع  اعضا  از  یکی  توکلی  احمد  نظام  مصلحت  تشخیص 
به  قطع  به طور  این موضوع  که  زمان  و گفت: هر  بی اطالعی کرد  اظهار  این خبر  از  نظام 

شد. خواهد  گفته  نیز  اعضا  ما  به  شود  ابالغ  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
صفحه ۲

شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  یک 
اسالمی بر ضرورت تقویت بستر بازار سرمایه جهت فروش 
سهام در این بازار تاکید کرد. مجتبی توانگر اظهار داشت: 
با کمک کارشناسی دیوان و مرکز پژوهش ها در اصالح الیحه بودجه 

۱۴۰۰، پیشنهاد بودجه ای برای بازار سهام ارائه خواهیم کرد.
وی افزود: بزرگترین جهش بودجه در »بخش تحصیل منابع 

فروش حاصل از سهام” است که فروش سهام از ۶.۷ هزار میلیارد 
که  حالی  است؛ در  یافته  افزایش  تومان  میلیارد  ۹۰هزار  به  تومان 
باتوجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه و حجم فروش سال گذشته دولت 
و بی میلی و بی اعتمادی به بازار سرمایه، تحقق این سطح از فروش 

سهام عمال غیرممکن است.
صفحه ۲

پیشنهاد تقویت بستر بازار سرمایه در بودجه ١۴٠٠ 

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهیمناقصهعمومی
یکمرحلهایبهروشارزیابیکیفینیمهفشرده

نوبتدوم
شمارهمجوز:1399.5301

موضوع مناقصه: تامین 20 دستگاه تانکر گالوانیزه 1۵000 لیتری ویژه حمل آب آشامیدنی مورد نیاز دستگاههای حفاری مستقر 
در مناطق عملیاتی اقصی نقاط کشور )بصورت محموله ای با خدمه( 

* مشخصات مناقصه: 
مبلغ برآورد شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصات شماره تقاضا / مناقصه نام مناقصه گزار 

)5۲/5۶۰/۰۰۰/۰۰۰( ریال ۹۹/33/۰۶/5۶۱83۰/8۹۹/3۴۲شرکت ملی حفاری ایران 
* ارزیابی کیفی مناقصه گران: 

بر اساس کسب حداقل امتیاز )5۰( مربوط به معیارهای موجود در استعالمهای ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه روش ارزیابی 
تکمیل می شود انجام می گردد. 

* نحوه دریافت / تحویل اسناد مناقصه: 

دریافت اسناد 

یک روز کاری پس از چاپ آگهی نوبت دوم تاریخ شروع دریافت

ده روز پس از تاریخ شروع دریافت اسناد مناقصه آخرین مهلت دریافت

نشانی: اهواز – بلوار پاسداران – باالتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه محل دریافت 
اول – پارت A – اداره قراردادها – اتاق ۱۰8 – شماره تماس )۰۶۱3۴۱۴۶5۲۴( 

۱- به منظور خرید CD هر اسناد مناقصه ارائه فیش واریزی بصورت جداگانه به مبلغ یکصد و نود هزار ۱۹۰/۰۰۰ ریال به نحوه دریافت 
حساب شماره ۴۰۰۱۱۱۴۰۰۴۰۲۰۴۹۱ و شماره شبا IR 5۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۴۰۰۴۰۲۰۴۹۱ نزد بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت ملی حفاری ایران 
۲- درخواست رسمی متقاضی )یا ذکر نام دقیق( مبنی بر دریافت اسناد مناقصه 

تحویل اسناد 

متقاضیان می بایست اطالعات مورد نیاز در فرمهای استعالمهای ارزیابی کیفی را ظرف مدت ۱۴ روز در قالب ۴ عدد لوح آخرین مهلت 
فشرده تهیه و به کمیسیون تحویل نمایند 

نشانی: اهواز – بلوار پاسداران – باالتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه محل تحویل 
اول – پارت B – اتاق ۱۰8 – دبیرخانه کمیسیون مناقضات - شماره تماس )۰۶۱-3۴۱۴858۰-3۴۱۴85۶۹( 

* تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(: 
دو میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون )۲/۶۲8/۰۰۰/۰۰۰( ریال مبلغ تضمین 

انواع تضامین قابل قبول 

* ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی 
* اصل فیش واریزوجه نقد به حساب شماره ۴۰۰۱۱۱۴۰۰۶3۷۶۶3۶ و شماره شبا IR 35۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۴۰۰۶3۷۶۶3۶ نزد 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران 

۹۰ روز )برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد( مدت اعتبار پیشنهاد / تضمین 
* کانال های اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران 

 www.nidc.ir      http://sapp.ir/nidc.pr
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۹/۲5
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۹/۲۶

آگهي
مزایدهعمومي

واگذاری انعقاد قرارداد بازسازی، بهسازی، نگهداری و بهره برداری تبلیغاتی
 از پلهای عابر پیاده و تابلوهای روی پیشانی آنها

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان در نظر دارد واگذاری انعقاد قرارداد بازسازی، بهسازی، نگهداری و بهره برداری تبلیغاتی از پلهای عابر پیاده و تابلوهای 
روی پیشانی آنها )منصوبه در حوزه راههای استان -  به شرح مشخصات مندرج در اسناد پیوست( را از طریق برگزاری مزایده عمومی، با بهره گیری از سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )سامانه ستاد ایران(  www.setadiran.ir  به کانون ها یا شرکتهای تبلیغاتی واجد شرایط واگذار نماید.
فاصلهمحلاستقرار)موضوعواگذاری(ردیف

)کیلومتر(
تعدادتعدادپل

تابلو
تاریخوساعتشمارهمزایده

بازگشاییپاکات

1
312مهدیشهر -  شهمیرزاد، )دانشکده روانشناسی(

5099004449000007
99/10/14

8 صبح512سمنان -  فیروزکوه، )مؤمن آباد(

2
1513سمنان -  مهدیشهر، )سه راه کاشی(

5099004449000008
99/10/14

10 صبح5212شهمیرزاد -  کیاسر، )فوالدمحله 1(

3
312سمنان -  دامغان، )دانشگاه آزاد(

5099004449000009
99/10/14

11 صبح5312شهمیرزاد -  کیاسر، )فوالدمحله 2(

--50613 محورجمع

۱ -  تاریخ انتشار آگهی :  ۹۹/۰۹/۲5      ۲ -  مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ : ۹۹/۱۰/۱3 ساعت : 8 صبح  3- تاریخ بازدید : ۹۹/۰۹/۲5   ۴ -  مهلت ارسال 
پیشنهادات : تا تاریخ : ۹۹/۱۰/۱3 ساعت : ۱۴

5 -  تاریخ اعالم به برنده :  ۹۹/۱۰/۱5 
توضیحات برگزاری مزایده: 

الف(( برگزاری کلیه مراحل فرآیند مزایده عمومی مزبور صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت امکانپذیر می باشد.
ب(( کلیه اطالعات تابلوهای تبلیغاتی شامل مشخصات، شرایط و نحوه واگذاری در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد. 

ج(( دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت الف به صورت فیزیکی: سمنان -  میدان شهید مطهری، کد پستی شماره  35۱۴۷۱3۹۹5 و تلفن تماس 
 ۰۲333۴۴۲۰8۲  - 3

د(( اطالعات مرکز تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت:  ۴۱۹3۴ -  ۰۲۱ 
روابط عمومي اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان

صفحه 3

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: تمام تجهیزات پژوهش سراهای دانش آموزی 
ساخت داخل کشور است و در 8 سال اخیر ۹ هزار قلم تجهیزات داخلی وارد پژوهش سراها شده است.

سورنا ستاری در آئین تجهیز 58 پژوهش سرای دانش آموزی کشور اظهار داشت: یک 
اکوسیستم جدیدی باید در حوزه آموزش حاکم شود و تحوالت جدی باید صورت گیرد، البته این 
تغییرات یک شبه اتفاق نمی افتد بلکه با یک مبارزه مستمر و با تالش های بی وقفه محقق می شود.

وی افزود: آموزش هایی که به دانش آموزان داده می شود باید بر اساس نیازهای روز 
جامعه باشد.

ستاری با اشاره به تجهیز پژوهش سراها اظهار کرد: همه تجهیزاتی که در اختیار پژوهش 
سراها و مدارس قرار می گیرد ساخت داخل کشور است و در سال قبل حدود 33۰ میلیارد تومان 

برای تهیه تجهیزات علمی و فناوری ساخت داخل هزینه کردیم.
وی از تهیه ۹ هزار قلم تجهیزات داخلی در 8 سال اخیر خبر داد و اضافه کرد: هرچند در 

تجهیزات پژوهش سراهای دانش آموزی در داخل کشور ساخته می شود
حوزه دانشگاهی تجهیزات خوبی داریم اما در حوزه دانش آموزی تا حدودی غفلت شده است، از 
سال قبل در حوزه های مختلف پژوهشی تجهیزات ساخت داخل متفاوتی را در پژوهش سراهای 

آموزش و پرورش مستقر کردیم. جالل خوش چهره
رئیس جمهوری در نشست رسانه ای روزدوشنبه ۲۴آذر خود پیام های روشنی را 
برای مخالفان داخلی خود از یک سو و جامعه جهانی و به ویژه اعضای گروه برجام 

از سوی دیگر داد.
»حسن روحانی« در نشست با شماری از خبرنگاران داخلی و خارجی کوشید 
مخالفان داخلی خود را به تعامل سازنده با دولت دعوت کرده و در این حال برای 
آنان تبیین کند که میان تحریم و جنگ اقتصادی تفاوت شکلی و ماهوی وجود دارد.

به اعتقاد روحانی، آنچه نظام سیاسی و مردم را در سال های اخیر دچار مشکل 
کرده، تحریم نیست. او گفت؛ تحریم ها سابقه ای طوالنی به اندازه چهار دهه گذشته 
داشته و به زعم او مردم و نظام سیاسی در این مدت با آن همزیستی داشته اند. آنچه 
اوضاع را خاصه در سه سال گذشته سخت کرده، جنگ اقتصادی تحمیلی است که 
دولت »دونالد ترامپ« بانی آن بوده است. اگرچه رئیس جمهوری ابراز خوش بینی 
کرد که تحریم ها به شکل قهری رو به پایان است و با تغییر دولت در ایاالت متحده، 
کشور شاهد وضعی متفاوت ازگذشته خواهدیافت، اماهمچنان مخالفت های داخلی با 
او و دولتش را مانع عبور از وضع کنونی دانست. رئیس جمهور روحانی از مخالفانش 
که اکنون بیش از همه جا در مجلس یازدهم تمرکز یافته اند، خواست که باور کنند 
نباید به تضعیف  این رو مخالف خوانی ها  از  اقتصادی است.  کشور در حال جنگ 
موضع دولت بینجامد که جلودار جبهه جنگ اقتصادی و نیز طرف رسمی گفت وگو 
با طرف های خارجی است. به عبارت روشن تر، روحانی مواضع مخالفان داخلی خود را 
به نادیده گرفتن عامدانه و یا ساده انگارانه واقعیت ها متهم کرد و آنان را  با مخالفان 

نظام سیاسی هم سو دانست.
رئیس جمهور روحانی در نشست مطبوعاتی خود، برای جامعه جهانی، اعضای 
باقیمانده در گروه برجام و به تلویح اما ملموس؛ دولت آینده ایاالت متحده پیام 

روشنی داد. او گفت: دولتش هیچ فرصتی را برای شکستن تحریم ها و پایان جنگ 
اقتصادی از دست نمی دهد؛ حتی به ساعت یا هفته.

روحانی عوامل چهارگانه ای را در مشکالت جاری کشور برشمرد. او گفت؛ 
معارضان  و  مخالفان  و هم سویی  اقتصادی  مدیریتی، جنگ  مشکالت ساختاری، 
سبب وجود مشکالتی است که اکنون کشور به آن دچار است. در نگاه او مشکالت 
ساختاری و مدیریتی ریشه دار بوده و برای رفع آن باید چاره متناسب را اندیشید. 
در این حال او بر دو عامل دیگر به عنوان متغیرهای اصلی و فوری تأکید کرد. 
را  یا هم سویی مخالفان و معارضان  اقتصادی و همکاری  رئیس جمهوری، جنگ 
اصلی ترین مانع برون رفت کشور از مشکالت دانست. از این رو در وهله نخست 
او خواستار تعامل سازنده با مخالفانش در قوای دیگر براساس قانون اساسی شد. 
برای استمرار تحریم ها متهم کرد و  را به تالش  روحانی برخی مخالفان دولت  
گفت: »دولت مقابل این خواست می ایستد.« او افزود:» اجازه نمی دهیم که پایان 
را  این هشدار  این حال  بیندازند.« رئیس جمهور روحانی در  تأخیر  به  را  تحریم ها 
به افکار عمومی داد که اعالم پیش شرط برای بازگشت به برجام با ترکیب 5+۱  
مانند آنچه برخی دریافت خسارت از اعمال تحریم ها در سه سال گذاشته می خوانند،  

سنگ اندازی در مسیر پایان و یا شکستن تحریم ها در آینده نزدیک است.
سخنان رئیس جمهوری در نشست مطبوعاتی دوشنبه سرشار از خوش بینی به 
فرایند پیش رو به رغم واقعیت های جاری بود. اما آیا باید اظهارات رئیس جمهوری 
را به گونه ای تفسیر کرد که مانند گذشته کانون توجه و وزن خود را در »برجام « 
خالصه کرده است؟ آیا هم سویی  مخالفان دولت با معارضان نظام پایان می یابد؟ 
تعامل قوای سه گانه در مسیری جز آنچه اکنون هست، خواهد شد؟ موانع بازگشت 
به برجام چیست و چه احتماالتی را می توان برای آن برشمرد؟ آیا جامعه جهانی 

پیام روحانی را دریافت خواهند کرد؟ واقعیت ها چه می گویند؟

سرمقاله

پیام دوگانه روحانی
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ضرورتاجرایدقیققانونهمسانسازیحقوقبازنشستگان
تامیناجتماعی

نماینده مردم شهرستان  های اهر و هریس در مجلس شورای اسالمی بر 
اجتماعی  تامین  بازنشستگان  قانون همسان سازی حقوق  دقیق  اجرای  ضرورت 

تاکید کرد.
بازنشستگان  احمد محرم زاده در خصوص همسان سازی حقوق و دستمزد 
گفت: از ابتدای مجلس یازدهم به جد پیگیر اجرای قانون همسان سازی حقوق 

بازنشستگان لشکری و کشوری هستیم.
وی با تاکید بر ضرورت اجرای کامل مواد ۱۲ و3۰ قانون برنامه ششم درباره 
همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، گفت: با اجرای این قانون که 
در مجلس به جد پیگیری می کنیم، شاهد بهبود حقوق ودستمزد و افزایش قابل 

توجه حقوق بازنشستگان خواهیم بود.

پیشنهادتقویتبستربازارسرمایهدربودجه1۴00
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی بر ضرورت تقویت 

بستر بازار سرمایه جهت فروش سهام در این بازار تاکید کرد. 
مجتبی توانگر اظهار داشت: با کمک کارشناسی دیوان و مرکز پژوهش ها 
ارائه  سهام  بازار  برای  بودجه ای  پیشنهاد   ،۱۴۰۰ بودجه  الیحه  اصالح  در 

کرد. خواهیم 
وی افزود: بزرگترین جهش بودجه در »بخش تحصیل منابع فروش حاصل 
میلیارد  به ۹۰هزار  تومان  میلیارد  از ۶.۷ هزار  است که فروش سهام  از سهام” 
تومان افزایش یافته است؛ در حالی که باتوجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه و 
حجم فروش سال گذشته دولت و بی میلی و بی اعتمادی به بازار سرمایه، تحقق 

این سطح از فروش سهام عمال غیرممکن است.
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: همچنین رقیب دولت یعنی سهام عدالت 
هنوز برای فروش برای 3۰ درصد دوم و سوم با مشکل مواجه است و ظرفیت 
بازار سرمایه برای این میزان از فروش سهام بنظر غیرممکن است. استقبال اندک 

از ETF دارایکم و پاالیش یکم نیز خود موید این امر است.
 توانگر یادآور شد: جهت تحقق صددرصدی این بخش پیشنهاد خواهم 
فروش سهام  سرمایه جهت  بازار  بستر   ۱۴۰۰ بودجه  اصالح الیحه  در  کرد 
فروش  زمینه  در  دولت  عملکرد  به  باتوجه  شود.  تقویت  سرمایه  بازار  در 
سرمایه،  بازار  زیرساخت های  می کنم  پیشنهاد   ۹۹ و   ۹8 سالهای  در  سهام 
اقدام  بسترسازی  از  پس  و  تدوین  بازار  این  تسهیل کننده  مقررات  و  قوانین 

کند. فروش سهام  به 
وی اضافه کرد: بازار سرمایه به علت شناوری نه چندان باال از عمق الزم 
برخوردار نبوده و ممکن است تحقق این حجم از فروش مقدور نباشد. برای نمونه 
دو صندوق ETF عرضه شده توسط دولت ۱8.5هزار میلیارد تومان در مجموع 

منابع مالی برای دولت کسب کرد.

غارتگرانبهراحتی
درحالغارتمنابعطبیعیگیالنهستند

نماینده رشت در مجلس با گالیه از بی توجهی مسئوالن در رفع مشکالت 
روستاییان، گفت: مسئوالن تنها توان برخورد با مردم عادی را دارند و غارتگران 

به راحتی در حال غارت منابع طبیعی گیالن هستند.
سید علی آقازاده با اشاره به مشکالت طرح هادی برای روستاییان، اظهار 
کرد: طرح هادی به جای اینکه مشکل روستا را حل کند طرحی گمراه کننده 
شده، این طرح یک مانعی برای روستاییان استان گیالن شده  و امروز شاهد 
کسی  اینکه  بدون  هستیم  زراعی  زمین های  در  ساختمان ها  و  ویالها  ساخت 
هیچ  بدون  کاربری ها  تغییر  این  متأسفانه  آورد،  عمل  به  ممانعت  کار  این  از 

ضابطه ای در حال انجام است.
نماینده رشت در مجلس شورای اسالمی با اشاره به مشکالت روستاییان 
برای ساخت خانه در حیات منزل خود نیز اضافه کرد: یک نفر برای ساخت یک 
خانه در باغ خود در قالب طرح هادی مشکالت زیادی را متحمل می شود و شاهد 
هستیم مسئوالن مربوطه به جای برخورد با دانه درشت ها با مردم ضعیف جامعه 

برخورد می کنند.

رهبرانقالببادرخواسترئیسجمهورموافقتکردند
با درخواست  انقالب  یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رهبر 
مجمع  در  چهارگانه  لوایح  بررسی  زمان  تمدید  ضرورت  بر  مبنی  جمهور  رئیس 

تشخیص موافقت کردند. 
مجید انصاری در ارتباط با خبر تمدید مهلت بررسی لوایح چهارگانه در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به دستور رهبر انقالب ، اظهار داشت: این درخواست توسط 
رئیس جمهور طی نامه ای به رهبر ارائه شد و ایشان با موضوع تمدید مهلت بررسی 

این موضوع در مجمع موافقت کردند.
وی گفت: این موضوع به مجمع تشخیص ابالغ شده ، اما در پاسخ به این 

پرسش که زمان ابالغ دستور کی بوده، اظهار بی اطالعی کرد.

آخرینوضعیتبررسیمجددFatfدرمجمعتشخیصمصلحتنظام
با وجود احتمال بررسی مجدد لوایح Fatf در مجمع تشخیص مصلحت نظام 

هنوز بعضی از اعضاء مجمع از این مساله اظهار بی اطالعی می کنند.
در     Fatf مجددلوایح  بررسی  با  رهبری  موافقت  خبر  انتشار  پی  در 
تشخیص  مجمع  اعضا  از  یکی  توکلی  احمد  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
این  که  زمان  هر  گفت:  و  کرد  بی اطالعی  اظهار  خبر  این  از  نظام  مصلحت 
موضوع به طور قطع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ شود به ما اعضا 

شد. خواهد  گفته  نیز 
هفته گذشته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست 
تشخیص  مجمع  به   Fatf لوایح  بازگرداندن  برای  دولت  تالش  از  خود  خبری 
مصلحت نظام خبر داد. او گفته بود که دولت در این باره به مقام معظم رهبری 

نامه نوشته است.
 لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در گفت و گو با رسانه ای این خبر 
را تایید کرده و یادآورد شده رهبر انقالب در پاسخ به این نامه  ضمن موافقت با راه 
حل های حقوقی مطرح شده برای رفع نگرانی ها، موضوع را به مجمع تشخیص 

مصلحت نظام ارجاع دادند.
از لوایح چهارگانه، دو الیحه به طور کامل در قوانین داخلی کشور وجود دارد.  
دو الیحه دیگر از جمله معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی )پالرمو( و معاهده 
مقابله با تامین مالی تروریسم بررسی های باقی مانده است. در رابطه با پالرمو، مسیر 
قانونی طی شده و به گفته معاونت حقوقی تنها یک هماهنگی برای تصویبش الزم 
است. در مورد معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند قانونی طی و 
مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع تشخیص مصلحت نظام 

مورد رسیدگی و تصمیم گیری واقع شود.
 با وجود مخالفت های جدی که از سوی برخی اعضا مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با این دو الیحه صورت گرفته بود؛ این لوایح به صورت قانونی رد یا تایید 
نشده بودند. بلکه از آنجایی که زمان قانونی بررسی این لوایح در مجمع به اتمام 
رسیده بود و نتیجه ای حاصل نشده بود؛ خود به خود همانند بسیاری قوانین دیگر 
تایید نشدنش در وقت مقرر به منزله رد شدنشان برداشت شد. در واقع دولت در این 

درخواست زمان مجدد قانونی برای بررسی این لوایح به دست آورد.

بامقصرانآبگرفتگیخوزستانبدوناغماضبرخوردشود
رئیس قوه قضاییه گفت: موضوع آبگرفتگی در استان خوزستان برای چندمین بار 

است که اتفاق می افتد و الزم است به صورت جدی موضوع پیگیری شود.
به گزارش حجت  آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در واکنش 
االسالم درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با تشکر از حضور میدانی و 
سرکشی وی در استان خوزستان گفت: نفس حضور مسئوالن در بین مردم در زمان 
مشکالتشان موجب می شود مردم بدانند عده ای پیگیر مسائل آن ها هستند و همین 

امر موجب آرامش خاطر آن ها می شود.
استان خوزستان هم  در  به مدیران دستگاه های موظف  رئیس دستگاه قضا 
هشدار داد که باید بدانند ملزم به اجرای توافقات و پیشنهادات ارائه شده برای حل 

مشکالت مردم هستند.

نظارتیبرآموزشمجازینیست
مسئوالنفرهنگیعقبترازجامعهحرکتمیکنند

آزاده سهرابی
ن  نیـا کبگا ر  منصـو
قائم مقام سـتاد علم و فناوری 
در  فرهنگـی  انقـالب  عالـی  شـورای 
حاشـیه جلسه ۱۴۰ سـتاد راهبری نقشه 
جامـع علمی کشـور بـه صراحـت بیان 
کـرد: کلیـه امـور تبلیغاتـی مربـوط بـه 
فعالیت های آموزشـی و کمک آموزشـی 
حضـوری،  به صـورت  چـه  مؤسسـات 
رسـانه های  در  مجـازی  و  مکتـوب 
عمومـی دارای مجـوز از وزارت آموزش 

و پـرورش باشـد.
در  مـا  امـروز  داد:  ادامـه  وی 
از  جلوگیـری  و  ممنوعیـت  خصـوص 
تبلیغـات بـی حـد و حصـر شـرکت ها 
و مؤسسـات و آموزشـکده های کنکـور 
بـدون مجـوز از سـازمان صـدا و سـیما 
و اکثـر رسـانه ها مصوبـه بسـیار مهمی 
را داشـتیم. بـه منظـور برقـراری محیط 
مناسـب تحصیلـی و جلوگیـری از سـو 
اسـتفاده از محیـط مدارس، دانشـگاه ها 
و احساسـات خانواده هـا بـرای کسـب 
درآمدهای سـودجویانه، الزم است کلیه 
امـور تبلیغاتـی مربـوط بـه فعالیت های 
ایـن  آموزشـی  کمـک  و  آموزشـی 
حضـوری،  به صـورت  چـه  مؤسسـات 
رسـانه های  در  مجـازی  و  مکتـوب 
عمومـی دارای مجـوز از وزارت آموزش 
و پـرورش باشـد. فعـاًل این سیاسـت ها 
معطـوف بـه مقطـع کارشناسـی اسـت 
مـدارس  خروجی هـای  شـامل  یعنـی 
وزارت آمـوزش و پـرورش می شـود و 
ایـن مؤسسـات بایسـتی بـرای تبلیغات 
داشـته  مجـوز  پـرورش  و  آمـوزش  از 
باشـند و مـا بـرای سـایر مقاطـع مرجع 
صـدور مجوز و نظارت بـر آنها را تعیین 

خواهیـم کـرد.
وی تاکیـد کـرد: بـه همیـن دلیل 
و  آمـوزش  را  مجـوز  صـدور  مسـئول 
مسـئولیت  و  کردیـم  اعـالم  پـرورش 
بـه  پاسـخگویی  و  ارزیابـی  نظـارت، 
مؤسسـات  ز  غیرمجـا لیت هـای  فعا
مجـوز  کـه  وزارتخانـه  ایـن  برعهـده 
کـرده  صـادر  را  مؤسسـه  آن  فعالیـت 
اسـت، خواهـد بـود. بـر همیـن اسـاس 
سـازمان صدا و سـیما موظف اسـت که 
کلیـه فعالیت هـای تبلیغـی مؤسسـات 
بـدون  آموزشـی  کمـک  و  آموزشـی 
مجـوز از آمـوزش و پـرورش را ممنـوع 

و متوقـف کنـد.
امـا در ایـن نشسـت فقـط بحـث 
امـور تبلیغاتی بود و بیشـترین هدف نیز 
تبلیغـات مؤسسـات کنکـوری در صدا و 
سـیما مطرح بود. این در حالی اسـت که 
اگـر تـا دیروز عمـده مشـکل در عرصه 
فعالیـت مؤسسـات کمـک آموزشـی در 
حـوزه کنکـور محـدود می شـد و نهایتًا 
سـه سـال آخر دوره تحصیل در مدرسه 
را در بـر می گرفـت، حـاال بـا مجـازی 
پاندمـی  دنبـال  بـه  آموزش هـا  شـدن 
کرونـا، مشـکل دارد بـه تمـام سـطوح 
تحصیلـی سـرایت می کنـد و خانواده ها 
و دانـش آموزان در میان انبوه فیلم های 
تولیـد شـده، شـبکه های مجـازی، وی 
او دی هـا و… مسیرشـان را گاه گـم 
می کننـد. حـاال حتی موسسـاتی که در 
حـوزه کمک آموزشـی فعال هسـتند به 
سـرعت تغییـر ماهیت داده انـد و خود را 
بـرای دنیـای جدید کـه دیگـر آموزش 
زندگـی  از  الینفـک  جزئـی  مجـازی 
شـده و گمانه هـا بـر این اسـت کـه بعد 
از اتمـام پاندمـی کرونـا نیـز ایـن روال 
تعدیـل می شـود امـا حـذف نمی شـود، 
خود را آماده کرده و وارد گود شـده اند و 
سـوال این اسـت که چرا تصمیم گیران 
فرهنگی کشـور با سـرعت الزم به این 

نشـانه ها واکنـش نشـان نمی دهنـد؟

بـه طـور قطع آمـوزش در کشـور 
مـا و شـاید همه جـای دنیا- بـه قبل از 
اسـفند ۹8 و بعد از آن تقسـیم می شـود. 
تا قبل از شـیوع پاندمی کرونا هم بودند 
پلتفرم هایـی کـه فضایی بـرای آموزش 
آنالین یا آفالین را پشـتیبانی می کردند، 
امـا شـیوع کرونـا بـدون شـک نقطـه 
عطفی برای رشـد و توسـعه بسـترهای 
ارائه آموزش مجازی شـد و بـا ادامه دار 
شـدن ایـن پاندمـی و حتی خـو گرفتن 
شـمار زیادی از کاربران و قوی تر شـدن 
زیرسـاخت های این شـیوه آموزشـی و. 
… حـاال یکی از رقبـای جدی آموزش 
رسـمی شـده اند. رقبایی که به راحتی از 

میـدان بـه در نمی روند.
حـاال گرچـه آمـوزش و پـرورش 
اصـرار دارد شـبکه شـاد و آمـوزش در 
ایـن پلتفـرم را بـه عنـوان بسـتر اصلی 
آمـوزش جـا بـی انـدازد امـا با گذشـت 
بیـش از 8 مـاه از راه انـدازی آن و حتی 
با وجود پیوسـتن شـمار زیادی از دانش 
آموزان و معلمان به این بسـتر آموزشـی 
اما مشـکالت سـاختاری ایـن پلتفرم از 
سـرعت آپلـود فایل گرفته تا مشـکالت 
در برقـراری ارتباطـی تعاملـی در ایـن 
بسـتر و.... باعث شـده اسـت که رقبای 
ایـن بسـتر جـدی تـر از قبـل فعالیـت 
خـود را ادامـه دهنـد. حتـی آنهـا رقبای 
جـدی بـرای آموزش هـای تلویزیونـی 
نیـز هسـتند. آموزش هایـی کـه گرچـه 
قدمـت بیشـتری نسـبت به شـاد دارد و 
از همـان اسـفند کار خـود را آغـاز کـرد 
امـا همچنـان مشـکالتی چـون عـدم 
مناسـب بودن ساعت پخش برنامه های 
آموزشـی، کوتاه بودن ایـن آموزش ها و 
غیرتعاملی بـودن آنها و همچنین برخی 
معلمانـی کـه همچنـان جذابیـت الزم 
در آمـوزش را بـرای مخاطبـان ایجـاد 
نکرده انـد و روش هـای بسـیار معمولـی 
را بـرای آمـوزش پیـش گرفته اند باعث 
شـده این بسـتر هم بیشـتر برای دانش 
آمـوزان مناطـق دور از مرکـز کاربـرد 

باشد. داشـته 
در  را  ایـن هشـدار  پیـش  هفتـه 
گزارشـی ارائه دادیـم که فضای مجازی 
درخواسـتی(  ویدئـو  آنالیـن  سـامانه 
گنجانـدن  بـه سـمت  دارنـد  نیـز  هـا 
بخـش آمـوزش در کنـار پخـش فیلم و 
سـریال های خـود می پردازند و سـوالی 
کـه مطـرح کردیم آن بود کـه در چنین 
فضایـی اگـر قـرار باشـد همـه بتواننـد 
تولیـد محتوای آموزشـی داشـته باشـند 
و در اختیـار خانواده هـا و دانـش آموزان 
بگذارنـد، بحث هـای نظارتـی بـر ایـن 
محتـوا چه می شـود؟ در همـان گزارش 
کـه  کردیـم  مطـرح  را  موضـوع  ایـن 

»یکـی از نگرانی هـای چنیـن فضایـی 
این اسـت که دانش آمـوزان در معرض 
ایـن آموزش هـا بـا توجـه به تفـاوت در 
شـیوه های آمـوزش گیـج شـوند و حاال 
نگرانـی دیگـر ورود vodهـا بـه ایـن 
فضاسـت و بحـث نظارت بـر کیفیت ها 
و دیگر مسـائل. این بسترها که خدمات 
در فضای مجـازی ارائه می دهند عمومًا 
مجوز خود را از وزارت فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی دریافـت می کنند و سـوال این 
اسـت که آیـا مجوز ورود بـه بحث های 

آموزشـی را دارند.«
شـاهد  تعجـب  کمـال  در  حـاال 
هسـتیم کـه یکـی ازvod هـا اعـالم 
کـرده کـه پـس از یـک مـاه فعالیـت 
آزمایشـی؛ مدرسـه این وی او دی وارد 
بـازار کمک آموزشـی شـده اسـت. این 
مدرسـه بـا رویکـرد »تحـول و کیفـی 
سـازی کمک آموزشی« از یکشنبه ۱۶ 
آذر، بـه طور رسـمی آغاز بـه کار کرده 
یادگیـری«  »لـذت  محـور  دو  اسـت. 
و »عدالـت آموزشـی« را نیـز عنـوان 
کـرده کـه همـه ایـن شـعارها قابـل 
تأمـل و البته برای بازار مخاطب دارای 

است. کشـش 
پایـه  بـر  دروس  شـده  اعـالم 
اصولی تریـن و مدرن تریـن شـیوه های 
آموزشـی تولید شـده اند، تا دانش آموزان 
بتواننـد لـذت را در حیـن آموزش تجربه 
برنامه هـای  قالـب  در  محتـوا  کننـد. 
آموزشـی و سـرگرم کننده، هم زمـان بـا 
سـرفصل های آمـوزش و پـرورش بـه 
صورت هفتگی در این مدرسه بارگذاری 
خواهـد شـد و ایـن برنامه هـا ترکیبی از 
فرم هـا و فرمت هـای مختلـف برنامـه 
سـازی از جملـه رئال، بازی، عروسـک، 

موشـن گرافی اسـت.
حتـی اعـالم شـده کـه خدمـات 
آموزشـی ایـن مدرسـه بـرای مناطـق 
مناطـق  بـرای  و  رایـگان  محـروم 
بـر  تخفیف هـای جـدی  نیمه محـروم، 
اسـاس کـد ملـی اعمـال شـده اسـت. 
بـرای دیگـر مناطـق، کاربران بـا خرید 
اشـتراک ماهانـه، امـکان دسترسـی به 

محتـوا را خواهنـد داشـت.
یعنـی ایـن وی او دی که تا دیروز 
و حتـی امـروز بـا مراجعه بـا آن و خرید 
اشـتراک می توانسـتید به انـواع فیلم ها، 
سـریال ها و انیمیشـن ها دسترسـی پیدا 
کنیـد، بـه راحتـی و ظرف یک مـاه آن 
هـم بـا خریـد اشـتراکی مجـزا بـرای 
مخاطـب ایـن امـکان را فراهـم کـرده 
اسـت که بنشـینند و فیلم های آموزشی 
ببینند. این در حالی اسـت که مشـخص 
از  مجـوزی  هیـچ  پلتفـرم  ایـن  شـده 
سـازمان پژوهـش و برنامه ریـزی کـه 

مسـئول دادن مجـوز بـه فعـاالن حوزه 
کمک آموزشـی اسـت ارائه نکرده است.

محمـد ابراهیم محمـدی مدیرکل 
آموزشـی  فنـاوری  و  انتشـارات  دفتـر 
دربـاره نظـارت و نحـوه فعالیـت بخش 
محتـوای  تولیـد  زمینـه  در  خصوصـی 
آمـوزش مجـازی گفـت: مـا مسـئول 
ساماندهی منابع الکترونیکی و تصویری 
و مکتوب هسـتیم و باید حتماً در جریان 
تولیـد هر نـوع تولید محتوایی باشـیم و 
هـر تولیـدی که می خواهد عرضه شـود 
باید مهر استاندارد را از سازمان پژوهش 
و برنامه ریـزی آموزشـی دریافـت کند.

وی با اشـاره به اینکه این سازمان 
آمادگـی حمایـت از فعـاالن این عرصه 
را دارد گفـت: اگـر یـک مؤسسـه تولید 
آموزشـی داشته باشـد اما مهر استاندارد 
سـازمان پژوهـش را نداشـته باشـد نـه 
مـورد تأییـد ماسـت و نـه اینکـه بایـد 

اتفـاق بیافتد.
امـا حـال سـوال ایـن اسـت کـه 
بـا  اتفاقـی  چنیـن  بـر  نظـارت  نحـوه 

؟ کیسـت
کالس هـای  سـر  کـه  معلمانـی 
هـر  از  نیـز  امـروز  و  می رونـد  درس 
در  خـود  آمـوزان  دانـش  بـا  طریقـی 
ارتبـاط و تعامل هسـتند و یا در مدرسـه 
تلویزیونـی حاضـر می شـوند مهـر تأیید 
وزارت آمـوزش و پـرورش را دارنـد و با 
ایـن همـه بـر سـر کیفیـت و حتـی گاه 
صالحیت هـای حرفـه ای معلمـی ایـن 
معلمـان نیـز جای نقدهـای جدی وجود 
دارد حـال بـا معلمانـی کـه مشـخص 
پروسـه ای  و  تحصیـالت  چـه  نیسـت 
را بـرای تدریـس طـی کرده انـد و آیـا 
حرفـه ای  و  عمومـی  صالحیت هـای 
نامیـده شـدن نـام معلـم را دارنـد یا نه، 
تکلیف چیسـت؟ شـاید بـه واقـع نتوان 
جلـوی بـازار جذابـی کـه ایجاد شـده را 
گرفـت امـا آیا نمی تـوان نظارتی بر این 
راهـی که باز شـده داشـت؟ این نظارت 
با کجاسـت؟ آموزش و پرورش؟ شورای 
عالی انقـالب فرهنگی؟ وزارت فرهنگ 

و ارشـاد اسـالمی؟
بـه نظـر می رسـد مثـل همیشـه 
مسـئوالن فرهنگـی عقب تـر از جامعه 
حرکـت می کننـد؛ همانطـور کـه بعد از 
گذشـت سـال ها از اینکـه رسـانه ملـی 
در اختیـار تبلیـغ مؤسسـات کنکـوری و 
وسـایل کمـک آموزشـی و کنکور شـد، 
مصوبه هـا  و  نظارت هـا  یـاد  بـه  تـازه 
افتاده انـد کـه تجربـه نشـان داده بعـد 
از مدتـی به فراموشـی سـپرده می شـود 
عرصـه  وارد  دیگـر  »تجـارت«  چـون 
آمـوزش شـده و بیـرون کـردن آن از 

گـود کار سـاده ای نیسـت.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

پرداختوامبرایخریدوسایلکمکآموزشیادامهدارد
رئیس صندوق رفاه دانشجویان درباره حذف وام ضروری خرید وسایل 

آموزشی گفت:هیچ وامی حذف نشده بلکه ذیل 5 وام اصلی قرار گرفته است.
ناصر مطیعی درباره حذف وام ضروری جهت خرید وسایل کمک آموزشی 
دانشجویان در مصوبات جدید صندوق رفاه دانشجویان گفت: هیچ وامی همان طور 

که بارها گفته ایم حذف نشده است.
وی ادامه داد: قباًل حدود بیست و یکی دو نوع وام وجود داشت و هر کدام 
ضوابط خاص خود را داشتند و این باعث می شد منابع صندوق سرشکن شود. در 
بیست و یکی دو سرفصل به دلیل محدودیت های قانونی که این وام ها داشتند، 
معاونان دانشجویی دانشگاه ها مانور کمی داشتند وقتی منابع یک وام تمام می شد 
و مورد نیاز دانشجویان نیز بود، نمی توانستند وام های دیگر را با آن جابجا کنند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان افزود: برای همین وام ها در پنج عنوان 
وام دسته بندی شده و هر کدام از انواع وام ذیل یکی از این وام پنج وام قرار 

گرفته است.
وی ادامه داد: قباًل دانشجو باید دو تا سه تا وام می گرفت تا یک مشکل 
خود را حل کند االن یک وام می گیرد به عنوان مثال یک وام تحصیلی کف آن 

یک و نیم میلیون تومان و سقف آن دو میلیون تومان است.
وام  ارائه  شرایط  نه تنها  بنابراین  افزود:  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس 
سخت تر نشده بلکه تسهیل تر نیز شده است وام ضروری نیز حذف نشده است 
و به جای خود قرار دارد و دانشجویان می توانند با این وام ملزومات آموزشی 

مورد نیاز خود را تهیه کنند.
وی گفت: وام ضروری در گذشته یک میلیون تومان بود، اما االن کف آن 

سه میلیون و سقف آن پنج میلیون تومان است.

آزمونعمومیدانشگاهپیامنوربهصورتآنالینبرگزارمیشود
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور اعالم کرد: آزمون های دروس 
عمومی پایان نیمسال دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی به صورت آنالین و 

سراسری از اول دی ماه آغاز می شود.
امیر حسین بهروز گفت: سایت برگزاری آزمون آزمایشی دروس عمومی 
دانشجویان دانشگاه پیام نور تا اول دی ماه دایر است و دانشجویان می توانند تا 

زمان مقرر در هر ساعتی وارد سایت شده و با نحوه آزمون آنالین آشنا شوند.
وی افزود: آزمون آزمایشی دروس عمومی با هدف آشنایی دانشجویان با 
نحوه آزمون پایان ترم، اطالع از تاریخ دروس عمومی که قرار است امتحان 
دهند و همچنین کاستی های احتمالی برگزار و با توجه به حجم باالی استقبال 
دانشجویان، امکان مراجعه به سایت آزمون تا اول دی ماه برای تمامی دانشجویان 
فراهم شد.بهروز یادآور شد: دانشجویان با ورود به محیط آزمون می توانند پرسش 
های احتمالی خود را از طریق شماره های پشتیبانی که در فایل راهنمای )پیوست( 

وجود دارد، مطرح و پاسخ خود را دریافت کنند.

مهلتثبتنامدرکنکورارشد1۴00تمدیدشد
فاطمه زرین آمیزی سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: 
ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ و بیست و 
ششمین المپیاد علمی- دانشجویی کشور از یکشنبه ۱۶ آذر ۹۹ آغاز شده و به 
منظور ارائه تسهیالت برای متقاضیانی که تاکنون نسبت به ثبت نام اقدام نکرده 

اند، مهلت ثبت نام تا ساعت ۲۴ روز ۲۶ آذر ۹۹ تمدید شده است.
ویخاطرنشان کرد: پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه ها 
و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسالمی از طریق 
منحصراً  نام  ثبت  و  می پذیرد  صورت   ۱۴۰۰ سال  ارشد  کارشناسی  کنکور 
آموزش  اطالع رسانی سازمان سنجش  از طریق سایت  و  اینترنتی  به صورت 

کشور انجام می شود.

آدمرباهایپایتختدرکمتراز10ساعتبازداشتشدند
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ، گفت: با سرعت عمل پلیس تهران 
سه عامل آدم ربایی مرد 3۰ ساله شناسایی و کمتر از ۱۰ ساعت دستگیر شدند. 

سرهنگ جلیل موقوفه ای اظهار داشت: صبح روز شنبه ۲۲ آذرماه مرد میان سالی 
به کالنتری ۱۲3 نیاوران مراجعه و مأموران را در جریان وقوع  ربودن فرزندش در 
محدوده میدان تجریش قرار داد و گفت پس از ربودن پسرش، مردی جوان با وی 
تماس گرفته و اعالم داشته است که پسرش را گروگان گرفته و برای رهایی وی ۲۰ 
میلیارد ریال وجه نقد درخواست کرده است. وی عنوان کرد: با رصدهای اطالعاتی 
چند ساعته هویت اولین متهم پرونده که جوانی 33 ساله بود شناسایی و متعاقب آن 
با اجرای طرح مهار، مخفیگاه متهم در محدوده اقدسیه شناسایی شده و مأموران 

کالنتری موفق شدند با هماهنگی های قضائی فرد گروگانگیر را دستگیر کنند.
موقوفه ای تصریح کرد: در شاخه دیگری از تحقیقات پلیسی مخفیگاه دو 
همدست متهم نیز شناسایی و مأموران کالنتری مخفیگاه متهمان را به محاصره  
در آوردند و متهمان زمانی که خود را در دایره محاصره پلیس دیدند، گروگان 
خود را آزاد کردند،  و به این  ترتیب مأموران کالنتری نیاوران موفق شدند کمتر 
از ۱۰ ساعت پس از آدم ربایی، تمام متهمان را دستگیر و مرد گروگان گرفته 

شده را به آغوش خانواده اش بازگردانند.

انفجاردرکارخانهذوبآهنسلفچگان15مصدومو2کشته
برجایگذاشت

بر اثر حادثه انفجار در کوزه ذوب فلزات کارخانه ذوب آهن کارخانه فوالد 
صنعت پردیس آذربایجان در شهرک صنعتی سلفچگان،  دو کارگر جان باختند 

و ۱5 کارگر دیگر مصدوم مجروح شدند.

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی قم با اعالم این خبر 
گفت: هفت نفر از مصدومان حادثه پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط 
کارشناسان فوریت های پزشکی به مرکز درمانی منتقل شدند و  سه نفر دیگر 

از مصدومان با بالگرد و چهار نفر نیز با آمبوالنس به بیمارستان انتقال یافتند.
درهمین رابطه محسن اروجی مدیرکل مدیریت بحران استان وفوی مشکلی 

فنی را عامل بروز این انفجار ذکر کرد.

ردرشوه۷0میلیونریالیازسویمأمورپلیستهران
رئیس بازرسی تهران بزرگ از رد رشوه ۷۰ میلیون ریالی از سوی مأمور پلیس 

وظیفه شناس کالنتری ۱۱۷ جوادیه پلیس پیشگیری تهران خبر داد.
سرهنگ حمید خروش اظهارداشت: با  اجرای طرح رعد 3۹ توسط ماموران 
پلیس پیشگیری متهمی به جرم حمل مواد مخدر به مقدار۴8۰ گرم حشیش  و 
از  پس  و  شد  دستگیر  جوادیه   ۱۱۷ کالنتری  ماموران  توسط  الکلی  مشروبات 
تحقیقات اولیه برای سیر مراحل قانونی به همراه یکی از ماموران کالنتری ۱۱۷ 
پیشنهاد رشوه ۷۰ میلیون  به مامور همراه خود  جوادیه راهی دادسرا شد. متهم 
ریالی به ازای جابه جایی مشروبات غیر مجاز با مشروبات مجاز  را داد که مامور 
وظیفه شناس ضمن اعالم به سلسله مراتب فرماندهی از قبول رشوه  امتناع و 

متهم را به همراه اموال مکشوفه به مراجع قضائی معرفی کرد.  

سارقحرفهایبهدامافتاد
رئیس مرکز عملیات پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری سارق حرفه ای 

خودرو با ۱۰5 فقره سرقت، در یک عملیات تعقیب و گریز خبر داد.
سرهنگ کارآگاه کرم یوسف وند گفت: ساعت ۲۲ روز ۲8 آبان ماه کارآگاهان 
یگان گشت پلیس آگاهی حین انجام ماموریت در محدوده میدان خراسان به یک 
دستگاه خودرو پراید که در حال حرکت بود، مظنون شده و با استعالم شماره پالک 
خودرو متوجه شدند صبح همان روز خودرو در حوزه کالنتری ۱۲8  تهران نو 
سرقت شده  و از این رو، به راننده خودرو دستور توقف  دادند، اما راننده با افزایش 
سرعت اقدام به فرار کرد که کارآگاهان با تعقیب وی و پس از تعقیب و گریز و 
تیراندازی هوایی موفق به متوقف کردن خودرو و دستگیری راننده شدند.  متهم 

در بازجویی ها به ۱۰5 فقره سرقت اعتراف کرد.
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مایکروسافت و 12 شرکت دیگر به پویش آمازون
 در حوزه تغییرات آب و هوایی ملحق شدند

مایکروسافت و ۱۲ شرکِت دیگر به صورت رسمی اعالم کردند که به پویش 
جدید آمازون با نام »سوگند آب  و  هوایی« که برای مقابله با تغییرات آب و هوایی 
راه اندازی شده است، ملحق شده اند. تمامی شرکت هایی که در این پویش حضور 

دارند موظف هستند تا سال ۲۰۴۰ میزان تولید کربن خود را به صفر برسانند.
زودتر،  دهه  یک  است  تالش  در  دیگر  شرکت های  و  آمازون  پروژه ی 
اهداِف اعالم شده در توافق نامه  ای که سازمان ملل متحد در پاریس منعقد کرد 
به طور  که  کرده اند  موافقت  آمازون،  پویش  امضاءکنندگان  کند.  دست یافتنی  را 
اثر  بر  را  گلخانه ای  گازهای  انتشار  میزان  مشخص  زمانی  بازه های  در  منظم 

فعالیت هایشان، گزارش کنند.
پیش تر در ماه ژانویه ی ۲۰۲۰ )دی و بهمن ۱3۹8( مایکروسافت متعهد شد 
که تا سال ۲۰3۰ تبدیل به یک شرکت کربن منفی شود. همچنین مایکروسافت 
می گوید که برنامه دارد تا 3۰ سال آینده، حجم درخورتوجهی از کربن اتمسفر را 
حذف کند؛ حتی بیشتر از میزان کربن تولیدشده توسط این شرکت از سال ۱۹۷5 
شرکت  یک  تاکنون،   ۲۰۱۲ سال  از  مایکروسافت  تاکنون.  بنیان گذاری(  )زمان 

کربن خنثی محسوب می شود. 
می گوید:  مایکروسافت،  در  زیست  محیط  بخش  ارشد  مدیر  جاپا،  لوکاس 
»هیچ شرکت یا سازمانی نمی تواند به تنهایی به شکلی معنی دار به بحران آب و هوا 
رسیدگی کند. انجام این کار نیازمند رویکردهایی تهاجمی، فناوری های خالقانه ی 
جدید و تعهد قوی به همکاری در سراسر صنایع و بخش های اقتصادی است. ما 
با عضویت در پویش سوگند آب و هوایی آمازون و همکاری با یکدیگر، همگی 
خواهیم توانست به منظور مقابله با این چالش برخیزیم و جلوی انتشار گازهای 
گلخانه ای خود را بگیریم تا بتوانیم به سمت آینده ای که در آن هیچ گاز مضری 
به اتمسفر وارد نمی شود قدم برداریم«. از بین دیگر شرکت هایی که به تازگی به 
بریتانیایی  پویش جدید آمازون پیوسته اند می توانیم به Unilever و شبکه ی 
 Coca-Cola European Partners(( و شرکای اروپایی کوکا کوال ITV
اشاره کنیم. پیش تر شرکت های دیگری شامل اوبر و بست بای و Siemens و 

ورایزن در این پویش عضو شده بودند. 
دو شرکت آمازون و Global Optimism سال گذشته در همکاری با 
یکدیگر پویش سوگند آب و هوایی را به صورت مشترک راه اندازی کردند. آمازون 
از آن زمان تاکنون اقداماتی جدی در راستای دستیابی به اهداف خود در این زمینه 
انجام داده است که از بین آن ها می توانیم به سفارش ۱۰۰ هزار وسیله ی نقلیه ی 

الکتریکی شرکت Rivian برای تحویل محصوالت اشاره کنیم.
جف بزوس، مدیرعامل آمازون و ثروتمندترین فرد دنیا، اعالم کرده است که 
شرکت تحت مدیریتش قصد دارد تا سال ۲۰3۰ صرفا از منابع تجدیدپذیر انرژی 
استفاده کند. بزوس در این زمینه گفت: »اکنون 3۱ کشور در سراسر دنیا عضو پویش 
سوگند آب و هوایی هستند و همه ی ما با هم درحال فرستادن سیگنال مهمی به 
بازار هستیم و به شرکت های دیگر می گوییم که میزان تقاضا برای فناوری هایی 
که به ما برای روی کار آوردن اقتصاِد مبتنی بر کربن صفر کمک می کنند، بسیار 

زیاد است و این تقاضا به مرور زمان افزایش پیدا می کند«.
منتقدان آمازون گفته اند پروژه ی جدید این شرکت شفافیت چندانی ندارد. 
به  و هوایی  آب  پویش سوگند  واشینگتن پست می نویسد،  رسانه ی  آن طور که 
باید کدام گازهای  اشاره نمی کند که شرکت های حاضر در پویش  این موضوع 
این  از  آمازون  کارمندان  اینکه  به دنبال  بزوس  بگیرند. جف  اندازه  را  گلخانه ای 
شرکت درخواست کردند اقدامات بیشتری برای مقابله با تغییرات آب و هوا انجام 

دهد، پویش جدید را راه اندازی کرد. 
در سال جاری میالدی بیش از هشت هزار شرکت گزارش عملکرد خود را 
در زمینه ی تولید گازهای گلخانه ای برای شرکت CDP ارسال کردند. این شرکت 
غیرانتفاعی به شرکت های مایکروسافت و آلفابت و اپل رتبه ی A را اعطا کرد و 
یکی از دالیل اعطای این رتبه، شفافیت شرکت های یادشده در زمینه ی انتشار 
گازهای گلخانه ای بود. آمازون و فیسبوک و توییتر که هیچ یک از آن ها امسال در 

طرح CDP شرکت نکرده اند، امتیاز F را دریافت کردند.
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ر  ا ز با رشناس  کا یک 
سرمایه گفت: به نظر می رسد 
با توجه به شرایطی که وجود 
از ریسک و خطرهای  تا حدودی  دارد 
حال  در  بورس  معامالت  تهدیدکننده 
ایجاد  باعث  امر  این  باشند که  کاهش 

آینده ای درخشان در بازار شده است.
 : د و فز ا ئمی  قا مید ا مصطفی 
نقدینگی هایی که اکنون در حال ورود 
به بورس است در سایه سایر بازارهای 
سرمایه گذاری مانند بازار ارز، مسکن و 
خودرو رخ داده است که فعال در رکود 

به سر می برند.
به  توجه  با  داشت:  اظهار  وی   
اینکه نرخ سهام بعد از اصالح رخ داده 
به بهترین محدوده قیمتی برای خرید 
نظر  از  سهام  بازار  اکنون  اند،  رسیده 
برای  گزینه  بهترین  گذاران  سرمایه 

سرمایه گذاری است.
عدم  کرد:  خاطرنشان  امیدقائمی 
وجود بازاری قابل اعتماد برای سرمایه 
گذاری باعث شده است تا نقدینگی به 
سمت بازار سرمایه سوق پیدا کند که این 
امر منجر به  تغییر مسیر شاخص بورس 

و رشد آن شده است.
وی به تاثیر نوسان قیمت دالر در 
معامالت بورس اشاره کرد و گفت: روند 
کاهش قیمت ارز با تاثیر متفاوتی در بازار 
همراه است، افت نرخ دالر  در برخی از 
با تاثیر منفی همراه خواهد  شرکت ها 
بود  و منجر به کاهش سود شرکت ها 
می شود اما در مقابل این اتفاق به نفع 
برخی از شرکت ها خواهد بود و زمینه 

رشد آنها را فراهم می کند.
بازار  داشت:  اظهار  امیدقائمی 
سرمایه به دلیل روند صعودی که اخیرا 
دست پیدا کرد و رونقی که وارد این بازار 
شد، طبیعی است که تا حدودی اصالح و 
روند نزولی را تجربه کند اما سهامداران 
باید این موضوع را مدنظر داشته باشند 
در  و  است  مثبت  بازار  کلی  روند  که 
معامالت  خطری  هیچ  فعلی  وضعیت 

بورس را تهدید نمی کند.
یه  سرما ر  ا ز با رشناس  کا ین  ا
اکنون  که  موضوعی  کرد:  خاطرنشان 

در بازار وجود دارد فضای ایجاد شده به 
دلیل تحریم ها و گمانه زنی ها نسبت 
به مشخص شدن آینده برجام با پیروزی 
بایدن است، به همین دلیل فعاالن بازار 
به دنبال تحلیل اثر این اتفاق در بازار 

سرمایه هستند.
وی به ریسک های تهدیدکننده 
معامالت بورس اشاره کرد و افزود: در 
زیادی  بسیار  خطر  و  ریسک  گذشته 
اما  بود  را مورد تهدید قرار داده  بازار 
اکنون با توجه به وضع حاکم، ریسک 
موجود در بازار تا حدودی کاهش پیدا 

کرده است.
بازار  اینکه  بیان  با  امیدقائمی 
سرمایه در مسیر تقویت و رشد قرار دارد، 
خاطرنشان کرد: سهامداران نباید انتظار 
داشته باشند که عامل همه ریسک ها 
در بازار از بین برود، ممکن است برخی 
از مسایل باعث ایجاد نگرانی هایی در 
چنین  وجود  که  شوند  بازار  معامالت 
نباید  و  است  طبیعی  بازار  در  مسایلی 

باعث نگرانی سهامداران شود.
با  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
اشاره به اینکه بازار با برخی از ریسک 
سری  یک  همیشه  و  است  همراه  ها 
بازار  معامالت  تهدیدکننده  خطرها  از 

هستند،  گفت: به نظر می رسد با توجه 
حدودی  تا  دارد  وجود  که  شرایطی  به 
تهدیدکننده  خطرهای  و  ریسک  از 
معامالت بورس در حال کاهش باشند 
ای  آینده  ایجاد  باعث  امر  این  که 

درخشان در بازار شده است.
وی به اقبال سهامداران نسبت به 
سهام شرکت های کوچک در بازار تاکید 
کرد و افزود: سرمایه گذاری در بورس 
از چند روز گذشته به سمت سهم های 
کوچک رفته است،  دلیل آن مربوط به 
این  سهام  در  مثبت  های  اهرم  وجود 
شرکت ها است و با توجه به اینکه در 
کوتاه مدت می توانند بازدهی خوبی را 
در اختیار سهامداران قرار دهند بنابراین 
باعث پیش روی معامالت بازار به سمت 

این صنایع شده است.
امیدقائمی خاطرنشان کرد: اکنون 
در مقطعی قرار داریم که حرفه ای ها در 
حال ورود دوباره به بازار سهام هستند، 
این افراد قادر به شناسایی سهام مناسب 
در بازار و انتخاب سهم هایی هستند که 
در کنار باال بودن ریسک، سود خوبی در 

اختیار آنها قرار می گیرد.
با  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
اشاره به اقدام های تاثیرگذار در بهبود 

باید  بازار  گفت:  بورس  معامالت  روند 
عرضه  میزان  و  باشد  مدیریت  تحت 
سهام شرکت های بزرگ در بازار باید 

افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: باید از فرصت 
ها  بنگاه  مالی  تامین  برای  بازار  رونق 
طریق  این  از  بتوانند  تا  کرد  استفاده 
خود  مجموعه  ساختار   اصالح  زمینه 

را فراهم کنند.
دوره  این  در  گفت:  امیدقائمی 
باید افزایش سرمایه های حق تقدم و 
افزایش سرمایه از محل آورده را توسعه 
داد، همچنین از فضای به وجود آمده و 
ورود نقدینگی ها به بازار بهترین استفاده 

را برای توسعه بنگاه ها کرد.
بازار سرمایه روند  این کارشناس 
معامالت بورس تا پایان سال را مورد 
پیش بینی قرار داد و افزود: روند بازار 
اتفاق  به  وابسته  آینده  روزهای  برای 
است  کشور  و  بازار  در  رو  پیش  های 
سال  پایان  تا  بورس  حتم  طور  به  اما 
جذاب  های  گزینه  از  یکی  عنوان  به 
به  بود،  خواهد  گذاری  سرمایه  برای 
نظر می رسد بازار تا پایان سال با افت 
و خیز همراه باشد اما در کل روند آن 

مثبت است.

استقبالازپویشایدهتاعملموسسهاعتباریملل
در ماه اول پویش ایده تا عمل با ملل۲5۲۴ طرح برای 

ارزیابی ارسال گردید.
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: این 
موسسه به منظور ارج نهادن به ذهنهای هوشمند ایده ساز 

پویشی تحت عنوان از ایده تا عمل با ملل برگزار نمود.
بنا بر این گزارش در نظر است در سه ماه، این پویش 

 برگزار و در هر ماه به دو ایده تا سقف 5 میلیارد ریال تسهیالت با شرایط ویژه پرداخت گردد
در ماه اول این پویش تعداد ۲5۲۴ طرح به دبیر خانه پویش ارسال شد که ارزیابی 
طرحها توسط تیم داوری از تاریخ ۲3 آذر ماه آغاز و تا اول دی ماه به پایان خواهد رسید.

متقاضیان می توانند برای حضور در مرحله بعدی پویش طرحهای خود را به آدرس: 
www.azidehtaamal.ir  ارسال نمایند تا طرح آنها مورد ارزیابی قرار گیرد.

پژوهشگامبلندواساسیحرکتدرمسیرتوسعهاست
تعاون  توسعه  بانک  پژوهش  و  آموزش  مرکز  مدیر 
به مناسبت هفته پژوهش به تبیین برخی فعالیت های این 

مرکز پرداخت.
کریم میرزاخانی مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک 
توسعه تعاون با تبریک هفته پژوهش به پژوهشگران عرصه 
علمی،  پژوهش  گفت:  بانکی  نظام  و  کشور  عمل  و  علم 

به معنای تالش سخت کوشانه، هدفمند و جامع باهدف کشف راه حل های بدیع و 
قابل اطمینان برای مشکالت پیش رو برنامه ریزی شده است و بانک توسعه تعاون 
به عنوان جوان ترین بانک دولتی، همواره به منظور ارائه خدمات ارزشمند و رقابتی نیازمند 

سرمایه گذاری، توجه و کار مستمر و عمیق در امر پژوهش است.
وی افزود: کارشناسان و مدیران بهره مند از روحیه و توانمندی پژوهشی در بانک 
توسعه تعاون، پیشتازان و راهبران تفکرات راهبردی و توسعه گرا هستند و توسعه اقتصادی 
کشور و ارزش اقتصادی حاصل از فعالیت نظام بانکی درگرو چنین روحیه و قابلیتی است.

مدیر مرکز آموزش و پژوهش بابیان اینکه پژوهش گام بلند و بنیانی حرکت 
در مسیر توسعه است افزود: مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و معاونت برنامه ریزی 
و فناوری اطالعات بانک توسعه تعاون با باور به چنین پارادایم فکری همواره حامی 
و راهبر فعالیت ها و برنامه های پژوهشی مبتنی بر نوآوری و خالقیت هستند و هفته 

پژوهش فرصت مغتنمی برای تکریم چنین الگوی فکری و تبریک به ایشان است.
میرزاخانی با تبریک هفته و روز پژوهش به اهالی قلم و اندیشه در بانک توسعه 
تعاون، گزارشی از فعالیت های آموزشی و پژوهشی بانک توسعه تعاون ارائه داد. وی 
تصریح نمود: تولید و انتشار کتاب و محتوای آموزشی کاربردی، حمایت از آثار علمی 
و پژوهشی، حمایت از پژوهشگران بانکی، طراحی و مدیریت پروژه های پژوهشی 
موردنیاز بانک، تولید فیلم های آموزشی بانکی ازجمله فعالیت های مبتنی بر پژوهش 

بانک توسعه تعاون محسوب می شود.
مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با تبیین ضرورت و اهمیت 
درک نگرش و روحیه پژوهش محوری، گفت تحول نظام بانکی در گروه فعالیت های 

پژوهشی نوآورانه و تکیه بر خرد و شایستگی نخبگان بانکی کشور است.
میرزاخانی با اشاره به راهبرد توسعه تعامالت آموزشی و پژوهشی بانک توسعه 
تعاون با بانک ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور گفت: مرکز آموزش و پژوهش از 
ایده ها و پیشنهادهای پژوهشگران نوآور در مسیر ارتقاء کارآمدی بانک توسعه تعاون 

استقبال می نماید.

محمد طزری رئیس اداره سرمایه گذاری و امور مجامع شرکت های 
بانک رفاه کارگران:

مجامعاستانیسهامعدالتمنافعبسیاریبرایسهامدارانبهدنبال
دارد،سهامدارانحتماحضوریابند

عمومی  مجامع  در  عدالت  سهام  داران  سهام  حضور 
شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت این اختیار را به آنان 
می دهد که بر اساس اطالعات ارائه شده در مجمع مربوطه، 
همچنان عضو شرکت بمانند یا اینکه سهام خود را بفروشند.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، محمد طزری رئیس اداره سرمایه 
گذاری و امور مجامع شرکت های این بانک در خصوص برگزاری مجامع شرکت 
های استانی سهام عدالت خاطر نشان ساخت: سهام داران سهام عدالت که روش غیر 
مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند در حال حاضر، سهام دار شرکت 
سرمایه گذاری استانی سهام عدالت محسوب می شوند که در زمان ثبت نام سهام 
عدالت در آنجا ساکن بوده اند. از این رو، حق قانونی این افراد است که در تصمیمات 

شرکت سرمایه گذاری متبوع خود دخالت کنند. 
وی تصریح کرد: حضور ایشان در مجامع عمومی شرکت ها این اختیار را به آنان 
می دهد که بر اساس اطالعات ارائه شده در مجمع مربوطه، همچنان عضو شرکت 
بمانند یا اینکه سهام خود را بفروشند. با توجه به اینکه در این مجامع، اطالعات مختلف 
در قالب چارچوب و صورت های مالی مشخص و استانداردی ارائه می شود، سهام دار 
به این آگاهی می رسد که درباره سهام خود چه تصمیمی بگیرد. عدم حضور سهام 
داران در مجامع عمومی مذکور به معنای تفویض اختیار و تصمیم گیری به افرادی 

است که در مجامع حضور دارند.
طزری افزود: مجمع عمومی باالترین رکن تصمیم گیری در این شرکت های 
سرمایه گذاری محسوب می شود و حضور سهام داران در مجمع عمومی این بستر و 
ظرفیت را برای آن ها فراهم می کند که در تصمیمات دخالت داشته باشند. در این 
مجامع عمومی فضای پاسخگویی شکل می گیرد و گزارش بازرسی و حسابرسی ارائه 
می شود و این موارد کمک می کند تا سهام دار بتواند تصمیمات مناسبی بر اساس 

اطالعات ارائه شده، بگیرد.
وی با بیان اینکه مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت برای 
اولین مرحله به صورت الکترونیکی در استان های اصفهان، قم، کردستان، خراسان 
شمالی و خراسان جنوبی، برگزار می شود، خاطر نشان ساخت: علت اینکه در این 
مرحله، مجامع فقط در این استان ها برگزار می شود، این است که با توجه به شرایط 
شیوع ویروس کرونا در کشور مقرر شده است که این مجامع به صورت الکترونیکی 
برگزار شود، بنابراین امکان و زیرساخت برگزاری مجامع در همه استان ها در یک 

زمان واحد وجود ندارد و در گام نخست در این استان ها برگزار می شود. 
طزری افزود: علت دوم نیز اجرای پایلوت است. وزارت امور اقتصادی و دارایی 
تصمیم دارد به صورت آزمایشی در این استان ها برگزار کند و در مرحله بعدی با رفع 

نواقص احتمالی در سایر استان ها نیز برگزار خواهد شد.  
وی در خصوص دلیل تاسیس شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت 
گفت: این امر به منظور مدیریت آسان تر این موضوع بود. با این کار سهام داران سهام 
عدالت در قالب یک شخصیت حقوقی ساماندهی شدند تا قابل کنترل باشند. همچنین 
سهام دار یک واحد از شرکت سرمایه گذاری مربوطه را دارد و آن واحد به معنای این 
است که سهام دار از پرتفوی شرکت سرمایه گذاری استانی بهره می برد. با تاسیس 

این شرکت ها، قابلیت برگزاری مجامع عمومی نیز فراهم شد.

اعالماسامیبرندگانخوششانسقرعهکشیجشنوارهگوهرباشگاه
مشتریانبانکایرانزمین

جشنواره گوهر باشگاه مشتریان بانک ایران زمین، که 
از ۱۲ آبان آغاز و ۱۴ آذر به اتمام رسیده بود، با برگزار قرعه 
کشی این جشنواره به نقطه پایان خودش رسید و برندگان 

خوش شانس خودش رو شناخت.
به گزارش روابط عمومی: مراسم قرعه کشی جشنواره 
گوهر باشگاه مشتریان بانک ایران زمین با حضور جمعی از 

مدیران بانک برگزار و از حضور و همراهی اعضاء باشگاه تقدیر و تشکر شد.
در ادامه سید فرید جهانبخش مدیر امور تحقیق و توسعه بانک توضیحاتی رو در 
خصوص عملکرد باشگاه مشتریان و همچنین جشنواره گوهر ارائه و اظهار کرد: جشنواره 
گوهر به لحاظ حضور رشد بسیار مناسبی نسبت به جشنواره های گذشته داشته و این 

نشان دهنده عالقه مشتریان به حضور در باشگاه مشتریان بانک ایران زمینه است.
جهانبخش در ادامه صحبت های خودش به سایر سرویس های باشگاه مشتریان 
اشاره کرد و گفت: اعضاء باشگاه عالوه بر اینکه می توانند امتیازات خودشون رو در 
جشنواره ها استفاده کنند، همچنین می توانند با امتیازهای جمع آوری شده از سرویس 
های دیگه باشگاه مثل خرید شارژ، کدهای تخفیف، مسابقه آخر هفته ات رو بساز 

و ... استفاده کنند.
همچنین سید محمد حسین استاد مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین، با اشاره 
به ارتباط مناسب مشتریان با باشگاه مشتریان گفت: باشگاه مشتریان در بانکداری 
دیجیتال جایگاه ویژه ای رو داره و ما سعی داریم با ارائه سرویس جذاب تجربه مناسبی 

رو برای مشتریان فراهم کنیم.
در ادامه این مراسم هم قرعه کشی جشنواره گوهر برگزار و برندگان خوش 

شانس این جشنواره مشخص شدند.

زنگنه:افزایشتولیدنفتحقایراناست
وزیــر نفــت بــا تأکیــد بــر اینکــه صــادرات روزانــه ۲ میلیــون و 3۰۰ 
هــزار بشــکه نفــت عملی اســت، گفــت: افزایــش تولیــد نفت حــق ایران 

اســت و بــرای افزایــش آن از کســی اجــازه نمی گیــرد.
بیــژن زنگنــه پــس از آییــن آغــاز عملیــات حفــاری نخســتین چــاه 
طــرح توســعه فــاز ۱۱ پــارس جنوبــی در جمــع خبرنــگاران دربــاره اینکه 
آیــا صــادرات روزانــه ۲ میلیــون و 3۰۰ هــزار بشــکه نفــت در الیحــه 
بودجــه ۱۴۰۰ قابــل تحقــق اســت، اظهــار کــرد: اگــر تحریــم نباشــد و 
منابــع محــدودی کــه بــرای احیــای چاه هایــی کــه تولیدشــان به دلیــل 
تحریــم کــم شــده اســت تأمیــن شــود، صــادرات روزانــه ۲ میلیــون و 

3۰۰ هــزار بشــکه نفــت تحقق یافتنــی اســت.
ــا بیــان اینکــه به عنــوان وزیــر یــک دســتگاه هرگــز کاری  وی ب
را کــه نمی توانــم انجــام دهــم نمی گویــم و بــرای خــود تعهــد ایجــاد 
ــزار  ــون و 3۰۰ ه ــه ۲ میلی ــادرات روزان ــرد: ص ــح ک ــم، تصری نمی کن
بشــکه نفــت عملــی اســت و بــازار آن هــم وجــود دارد و بــه نظــر مــن 
ــر نفــت ادامــه داد: معتقــدم  ــد. وزی قیمــت نفــت هــم کاهــش نمی یاب
اوپــک )ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفت( حساســیت و تعهد الزم را 
بــرای حفــظ قیمــت نفــت دارد و ســازوکار الزم هــم تعبیــه شــده اســت. 
ــوان در  ــاًل نمی ت ــد، فع ــد ش ــه خواه ــا چ ــت تحریم ه ــد عاقب ــد دی بای

ایــن بــاره اظهارنظــر کــرد.
ــث  ــک بح ــه در اوپ ــی ک ــرایط کنون ــه در ش ــاره اینک ــه درب زنگن
کاهــش تولیــد مطــرح اســت، چطــور ممکــن اســت ایــران تولیــدش را 
اضافــه کنــد و اوپــک اجــازه ایــن کار را بدهــد، گفــت: اجــازه نمی خواهد، 
افزایــش تولیــد نفــت حقمــان اســت و بــازار آن وجــود دارد، مــا بــرای 
افزایــش تولیــد از کســی اجــازه نخواهیــم گرفــت، امــا بایــد صبــر کــرد.

وی بــه ایــن پرســش کــه در صــورت بازگشــت آمریــکا بــه برجــام  
آیــا بــا شــرکت های خارجــی وارد مذاکــره خواهیــد شــد، افــزود: بگذارید 

ــردد؛ بعد. برگ
ــان  ــارد توم ــر از ۴۰۰ میلی ــگان شــدن گازبهــا کمت ــی رای ــار مال ب

اســت
وی بــا اشــاره بــه مصوبــه دولــت دربــاره رایــگان شــدن گازبهــای 
حــدود 33 درصــد از مشــترکان خانگــی از ابتــدای دی ماه امســال، اظهار 
کــرد: بــار مالــی تأمیــن ایــن طــرح کمتــر از ۴۰۰ میلیــارد تومــان اســت 
ــاه  ــس از ۶ م ــه پ ــه شــده اســت ک ــا گفت ــه م و بیشــتر نمی شــود و ب

می توانیــم بــرای جبــران آن پیشــنهادهایی بــه دولــت ارائــه کنیــم.
وزیــر نفــت تأکیــد کــرد: ایــن هزینــه ممکــن اســت از مشــترکانی 
کــه مصــرف باالتــری دارنــد جبــران شــود، البتــه امــکان دارد دولــت 
ــم در  ــان ه ــارد توم ــد؛ ۴۰۰ میلی ــب نکن ــم تصوی ــن طرحــی را ه چنی

ــی نیســت. ــم بزرگ ــرژی کشــور رق ــای کالن ان هزینه ه
زنگنــه بــا اشــاره بــه افزایــش مصــرف گاز در کشــور، اظهــار کــرد: 
خواهشــی کــه از مــردم دارم ایــن اســت کــه اســراف نشــود و بــه حــد 
نیــاز مصــرف کننــد، خانه هــا را بــه حــدی گــرم نکننــد کــه پنجره هــا 
ــاز شــود، اگــر موتورخانه هــا را هــم تعمیــر و بهینه ســازی کننــد، مــا  ب
بــا ســازوکاری کــه در نظــر گرفتیــم مبلــغ آن را پرداخــت می کنیــم، بــه 
ایــن دلیــل کــه اتــالف انــرژی زیــادی از طریــق موتورخانه هــا انجــام 
ــه  ــار ب ــم ناچ ــا ه ــی شــود م ــر صرفه جوی ــال اگ ــن ح ــا ای می شــود. ب

محــدود کــردن گاز صنایــع نخواهیــم شــد.
کمیته نظارتی اوپک پالس تصمیم گیرنده نیست

ــه نشســت آینــده کمیتــه نظارتــی اوپک پــالس،  ــا اشــاره ب وی ب
ــده  ــد و تصمیم گیرن ــی می کنن ــا را بررس ــع مراعات ه ــا وض ــت: آنه گف
نیســتند؛ فقــط دربــاره نحــوه مراعــات اعضــا گــزارش می دهنــد. مراعات 
هــم در مجمــوع خــوب بــوده و آنچــه بعضــی اعضــای اوپــک بــه حــق 
انتظــار داشــتند ایــن اســت کــه کشــورهایی کــه در ماه هــای گذشــته 
تولیــد خــود را بــه انــدازه کافــی کاهــش ندادنــد، تــا مــارس ۲۰۲۱ بــه 
ــه  ــن کاری اســت ک ــن مهم تری ــد و ای ــدار کاهــش دهن ــدازه آن مق ان

کمیتــه نظارتــی بایــد دربــاره آن گــزارش دهــد.
وزیــر نفــت در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه پیش فــروش ۷۰ هــزار 
میلیــارد تومــان اوراق نفتــی در بودجــه ۱۴۰۰ از چــه طریــق امکان پذیــر 
اســت، تصریــح کــرد: پیش فــروش مطلــق در الیحــه بودجــه نیســت، 
نوشــته شــده اســت »فــروش اوراق مالــی یــا پیش فــروش«، ایــن هــم 
ســازوکاری اســت و اگــر مجلــس تصویــب کــرد دولــت هــم می توانــد 

ــی کند. اجرای
برنامه ای برای توسعه میدان جدید نفت و گاز نداریم

ــاره توســعه میدان هــای جدیــد گازی و نفتــی، گفــت:  زنگنــه درب
ــم. در بخــش  ــد نداری ــرای توســعه میدان هــای جدی ــاًل برنامــه ای ب فع
گاز تمرکــز مــا روی میدان هــای بــالل، فــرزاد، پــارس جنوبــی و کیــش 
ــای  ــپهر و میدان ه ــر، س ــرب کارون، جفی ــت، غ اســت و در بخــش نف

ایــالم اســت.
وی دربــاره آغــاز عملیــات حفــاری نخســتین چــاه طــرح توســعه 
فــاز ۱۱ پــارس جنوبــی، ادامــه داد: در نیمه نخســت ســال ۹۶ قــراردادی 
بــرای توســعه فــاز ۱۱ پــارس جنوبــی بســتیم کــه ســه  ضلــع داشــت، 
ــت  ــی نف ــرکت مل ــی ش ــاخه بین الملل ــی آی )ش ــال، سی ان پی س توت
ــا تحریــم آمریــکا از  چیــن( و شــرکت پتروپــارس ایــران کــه توتــال ب
ایــن قــرارداد خــارج شــد، ســهم آن بــه سی ان پی ســی آی منتقــل شــد 

و آن هــم بعــد خــارج شــد و کار به عهــده پتروپــارس گذاشــته شــد.
وزیــر نفــت افــزود: پتروپــارس چنــد مــاه پیــش جکــت را نصــب 
ــه کار  ــد ک ــاز ش ــز آغ ــاه نی ــاری چ ــروز حف ــتقر و ام ــرد، دکل مس ک
ــا  ــود و ب ــاز می ش ــاه آغ ــه چ ــچ حلق ــدان از پن ــن می ــرداری از ای بهره ب
ســکوی آمــاده ای کــه در اختیــار داریــم نصــب می شــود و خــط لولــه 
دریایــی کوتاهــی هــم کشــیده می شــود؛ آنهــا قــول دادنــد کــه زمســتان 
ســال آینــده روزانــه 5۰۰ میلیــون فــوت مکعــب گاز بــه شــبکه تزریــق 
ــم  ــه آن ه ــدارد، فشــارافزایی دارد ک ــاز پاالیشــگاه ن ــن ف می شــود، ای

ــرد. ــرارداد را دربرمی گی ــارد دالری ق ــه ۴ میلی ــش از نصــف هزین بی
دولت آینده برای تمدید قرارداد گازی با ترکیه وقت دارد

ــا  ــرارداد گازی ب ــد ق ــاره تمدی ــه پرسشــی درب ــه در پاســخ ب زنگن
ــاءاهلل  ــم. ان ش ــام می دهی ــن را انج ــاًل همی ــرد: فع ــار ک ــه، اظه ترکی

ــد. ــت دارن ــد آن وق ــرای تمدی ــد ب ــت بع ــتان دول دوس
وی بــا تأکیــد بــر توســعه پارک هــای علــم و فنــاوری در کشــور، 
گفــت: ســرمایه گذاری پــارک فنــاوری ری انجــام می شــود و هم زمــان 
ــریف،  ــران، ش ــت، ته ــگاه ها )نف ــوآوری آن در دانش ــز ن ــیس مراک تأس
ــال  ــویی امس ــت. از س ــری اس ــال پیگی ــیراز و ...( در ح ــر، ش امیرکبی
ــه  ــار در الیحــه بودجــه تبصــره ای گذاشــتیم کــه ب ــرای نخســتین ب ب
شــرکت های تابــع وزارت نفــت اجــازه می دهــد 8۰۰ میلیــارد تومــان از 
منابــع داخلــی خــود بــرای توســعه فعالیت هــای فناورانــه، شــرکت های 
ــک  ــورت کم ــه به ص ــد، چ ــه کنن ــتارت آپ ها هزین ــان و اس دانش بنی
ــه  ــان اینک ــا بی ــت ب ــهیالت.وزیر نف ــا دادن تس ــه ب ــوض و چ بالع
پتروپــارس هــم یــک شــرکت دانش بنیان اســت کــه توانایــی مدیریت و 
پیشــبرد پــروژه را دارد، تصریــح کــرد: در مجمــوع شــرکت های اکتشــاف 
ــه از نظــر  ــی بررســی شــدند، ن ــه از منظــر دانش بنیان و اســتخراج هم
ــرو ســخنان  ــز پی ــون نی ــات. اکن ــزات و امکان داشــتن ســرمایه و تجهی
اخیــر رهبــری کــه فرمودنــد توســعه صنعــت نفــت و گاز بــا تکیــه بــر 
شــرکت های دانش بنیــان دنبــال شــود، در حــال تهیــه ســندی هســتیم 
کــه بــه زودی تقدیــم دولــت و ایشــان می شــود کــه ایــن کار بــا جدیــت 

بیشــتری دنبــال شــود.

بازار سهام بهترین گزینه برای سرمایه گذاری؛

رونقبازاربورسبارکودبازارارز،مسکنوخودرو
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زیر نظر: محمد امامی

وزیر اقتصاد تاکید کرد: اگر نتوانیم 
نحوی  به  را  مالیاتی  جدید  پایه های 
قابل  خزانه  برای   ۱۴۰۰ سال  در  که 
دسترس باشد، تعریف کنیم و یا بخشی 
از معافیت های مالیاتی را خاتمه ببخشیم، 
حتما مخالف افزایش درآمدهای مالیاتی 
نسبت به رقم پیشنهاد شده در بودجه 

هستیم. 
در  سخنانی  طی  دژپسند  فرهاد 
گفت وگوی  شورای  جلسه  یکصدمین 
افزایش  خصوصی،  بخش  و  دولت 
ماه  دو  در  کشور  نفتی  غیر  صادرات 
را  کرونا  گیری  همه  درشرایط  اخیر 
این  جلسات  گذاری  اثر  بارز  مصداق 
شورا عنوان کرد.وی افزود: شاید واقعا 
باور این موضوع قدری دشوار باشد ولی، 
در شرایط کرونایی، رشد اقتصادی کشور 
بر اساس آمار و ارقام بانک مرکزی، چه 
نفتی و چه غیر نفتی مثبت بوده است. 
این خبر بسیار خوبی است که نشانگر 
تالش و جدیت در بخش واقعی اقتصاد 
با  نیز  مستقیم  ارتباط  و  است  کشور 
اشتغالزایی دارد که در ابتدای امسال به 
آسیب هایی  موجب  کرونا،  شیوع  دلیل 

شده بود.
خوشبختانه  داد:  ادامه  دژپسند 
بخشی از اشتغالی که در سه ماه ابتدای 
سال از دست رفته بود، در ادامه جبران شد 
و نرخ بیکاری کاهش یافت. بنظر می رسد 
اگر بتوانیم جهت گیریهایی داشته باشیم 

که بخش خصوصی و دولتی، حرکتهای 
متعامل و هم افزایی بیشتری داشته باشند، 
میتوانیم حداکثر استفاده را از فرصت های 
پیش رو داشته باشیم و به سمتی برویم 
سال  گذاری های  هدف  به  بتوانیم  که 

جهش تولید برسیم. 
خبر خوش برای فعاالن اقتصادی 
به  اشاره  با  ادامه  در  اقتصاد  وزیر 
اتاق  رییس  سوی  از  شده  اعالم  خبر 
بین  معاونت  راه اندازی  کرد:  اظهار 
معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  الملل 
برای  خوشی  خبر  ایران،  کشاورزی  و 

فعاالن اقتصادی است.
قتصاد،  ا وزارت  گزارش  بر  بنا
سخنان  از  دیگری  بخش  در  دژپسند 
خصوص  در  ابهامات  برخی  به  خود 
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ کل کشور 
با اشاره به موضوعاتی نظیر اجرای برخی 
طرح های رفاه اجتماعی از جمله همسان 
افزایش  و  بازنشستگان  حقوق  سازی 
پاسخ  دولت،  کارکنان  حقوق  ترمیمی 

در  جویی  صرفه  ضرورت  بر  و  گفت 
هزینه ها تاکید کرد.

میلیارد  هزار   ۱5۰ افزود:  وی 
تومان از ارقام الیحه پیشنهادی بودجه 
فرع  و  اصل  بازپرداخت  به  آینده  سال 
دولت  توسط  شده  فروخته  اوراق  انواع 
در  که  دارد  اختصاص   ۱3۹۹ سال  در 
در  پیش شرطهای الزم  صورت وجود 
اقتصاد کشور، سالم ترین شیوه جبران 
عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده 

دولت محسوب می شود.
بدون  نباید  مالیاتی  درآمدهای 

تعریف پایه های جدید زیاد شود
دژپسند با بیان اینکه به عنوان وزیر 
اقتصاد مخالف برخی نظرات اعالم شده 
در خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی 
تصریح  است،   ۱۴۰۰ سال  بودجه  در 
پایه های  تعریف  عدم  شرایط  در  کرد: 
جدید و یا کاهش معافیت های مالیاتی، 
چنین افزایشی، به معنای افزایش فشار 
در  هم  آن  واقعی  بخش خصوصی  به 

با  اقتصاد  وزیر  است.  کرونایی  شرایط 
سازمان  العاده  فوق  عملکرد  به  اشاره 
مالیاتی در سال ۱3۹8 در تحقق  امور 
بیش از ۱۰۲ درصدی درآمدهای مالیاتی 
و تحقق بیش از ۱۰۰ درصدِی هشت 
دوازدهِم این درآمدها در سالجاری، آن 
پذیر  آسیب  اقشار  به  فشار  بدون  هم 
برای  گفت:  حساب  خوش  مؤدیان  و 
تحقق همین درآمدها نیز، ما از طریق 
برای  شده  اتخاذ  تدابیر  و  سیاست ها 
از  وصول معوقات مالیاتی و جلوگیری 

فرار مالیاتی اقدام کردیم.
تولید  درصد   ۴۰ مالیاتی  معافیت 

ناخالص داخلی
وی تأکید کرد: اگر نتوانیم پایه های 
جدید مالیاتی را به نحوی که در سال 
۱۴۰۰ برای خزانه قابل دسترس باشد، 
تعریف کنیم و یا بخشی از معافیت های 
مالیاتی را خاتمه ببخشیم، حتما مخالف 
افزایش درآمدهای مالیاتی نسبت به رقم 

پیشنهاد شده در بودجه هستیم. 
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حدود  
۴۰ درصد GDP کشور، از مالیات معاف 
پیشنهادی  الیحه  با  رابطه  در  است، 
بودجه ۱۴۰۰ کل کشور بر اهمیت این 
موضوع که هیچ تعهد هزینه ای جدیدی 
برای بودجه ایجاد نشود، سقف هزینه ها 
به  مالیاتی  درآمدهای  و  نیابد،  افزایش 
در   ۱۴۰۰ سال  در  که  باشد  گونه ای 

دسترس باشد، تاکید کرد.

دژپسند مطرح کرد؛

مثبت شدن رشد اقتصادی کشور در دوران کرونا 

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وزارت 
راه و شهرسازی آخرین قیمت ساخت مسکن ملی را 
۲.۷ میلیون تومان اعالم کرده و اظهارنظرهای دیگر 
نباید پوشش رسانه ای داده شود گفت: هر سه ماه یک 
بار در چارچوب پروژه های عمرانی کشور، نرخ ساخت 
و  منافع سازندگان  باید  زیرا همزمان  کند؛  تغییر می 

متقاضیان لحاظ شود.
مسئولیت  کرد:  اظهار  محمودزاده  محمود 
اعالم قیمت واحدهای مسکن ملی با وزارت راه و 
شهرسازی است و هرکس دیگر عددی را اعالم کرد 
نباید پوشش رسانه ای داده شود. وزارتخانه به دنبال 
عددی است که به عنوان پایه در کشور عمل شود.

وی افزود: طبیعی است باید قیمتی را تعیین 
کنیم که ترجیح سازندگان و مردم را در نظر داشته 
باشد. بین این دو به عددی برسیم که به نفع هردو 
بخصوص متقاضیان باشد. در عین حال امکان اجرا 

هم برای سازندگان هم وجود داشته باشد.
بر قیمت  تاکید  با  راه و شهرسازی  معاون وزیر 
 ۲.۷ عدد  کرد:  خاطرنشان  تومان  میلیون   ۲.۷ متری 
چارچوب  در  بها  فهرست  اساس  بر  تومان  میلیون 
پروژه های عمرانی کشور و بر اساس تعدیل سه ماهه 
اعالم  ابتدا  از  است.  شده  محاسبه   ۱3۹۹ سال  دوم 
کردیم تعدیلهای سه ماهه ای که سازمان برنامه برای 
طرحهای عمرانی اعالم می کند مشمول پروژه اقدام 
ملی نیز خواهد شد. بنابراین سازندگان متضرر نمی شود 
و متقاضیان هم می دانند در این عدد محاسبه شده ای 

نفع آنها در نظر گرفته شده است.
محمودزاده در پاسخ به این سوال که چرا از ابتدا 
قیمت مشخصی به متقاضیان اعالم نشده است گفت: 
های  پروژه  در  که  است  موضوعی  تعدیل،  ضریب 
عمرانی کشور بر اساس افق قرارداد اعالم می شود. 
ما در پروژه ها دو راه داریم؛ یکی اینکه قرارداد را با 

عدد خیلی باالیی ببندیم که ریسک افزایش قیمتها را 
در درون آن ببینیم. این یک ریسک برای سازنده و 
متقاضی است.وی تصریح کرد: شیوه دوم، اطمینان پیدا 
کردن است. بدین صورت که اعالم می کنیم قرارداد 
بر اساس تاریخی که بسته می شود بر اساس قیمت 
ضرایب  در  که  اصلی  قیمتهای  اگر  بود.  خواهد  روز 
قیمت  کرد،  پیدا  تغییر  دوره  این  در  آید  می  تعدیل 
اعالمی نیز تغییر می کند و به روز می شود؛ زیرا باید 
باید شرایط سازنده را در نظر گرفت؛ زیرا اگر قیمت 
مصالح ساختمانی بیشتر شد یا باید از خودش هزینه 

کند یا پروژه را تعدیل کند. پس برای اینکه طرفین به 
اطمینان برسند که رعایت مصالح هر دو صورت گرفته، 
قانون گذار موضوع تعدیل نرخها را پیشنهاد می دهد.

به  مستند  تعدیل  ضریب  محمودزاده،  گفته  به 
افزایش یا حتی کاهش قیمت است که البته به ندرت 
اتفاق می افتد. ممکن است افزایش جزئی وجود داشته 
باشد ولی این سوپاپ اطمینانی برای طرفین قرارداد 

و معامله است.
مسکن ملی در یک نگاه

با  ملی مسکن  اقدام  شهریوماه ۱3۹8 طرح 
حضور رییس جمهور کلنگ زنی شد. اولین واحدها 
از این پروژه ۴۰۰ هزار واحدی به تعداد ۱۱ هزار 
و 5۶۰ واحد در روز یکم آبان ماه ۱3۹۹ به دستور 
رئیس جمهور افتتاح شد. این پروژه از طریق آورده 
متقاضیان و ۱۰۰ میلیون تومان وام بانکی با نرخ 
سود ۱8 درصد ساخته می شود. آورده متقاضیان در 
میانگین  است.  تومان  میلیون   ۴۰ حدود  اول  مرحله 
قیمت این واحدها در کل کشور طبق آخرین برآورد 
میلیون  به متری ۲.۷  تابستان ۱3۹۹  از هزینه های 
تومان می رسد. ثبت نام مرحله اول به پایان رسیده 
و متقاضیان واجد شرایط برای بارگذاری مدارک خود 
باید به سامانه tem.mrud.ir مراجعه کنند. مهلت 
بارگذاری مدارک  و افتتاح حساب، پایان مهر ماه اعالم 
شده بود که تا پایان آذرماه تمدید شده است. در صورت 
عدم واریز وجه یا انصراف متقاضیان اولیه، افرادی از 

لیست رزرو جایگزین آنها می شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

قیمت مسکن ملی هر سه ماه یکبار تعدیل می شود
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آب  شرکت  مقام  قائم 
اردبیل  استان  فاصالب  و 
تخصیص  اعتبارات  گفت: 
یافته به این شرکت جوابگوی اجرای 
طرح های  و  نی  عمرا پروژه های 
شهری  فاضالب  و  آب  توسعه ای 

روستایی استان نیست. 
نعمت  ، علیرضا  ایرنا  به گزارش 
آیین معارفه رییس جدید  سلطانی در 
افزود:  خلخال  فاضالب  و  شرکت آب 
شده  منظور  اعتبارات  مجموع  امسال 
از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی 
مجتمع های  طرح های  اجرای  برای 
ریال  میلیارد  روستایی ۴8۰  آبرسانی 
اعالم شده ولی برغم گذشت ۹ ماه از 
سال تنها ۲۰ میلیارد ریال از این اعتبار 
تخصیص یافته و جذب شده است.وی 
محدودیت های اعتباری دولت ، پایین 
بودن اعتبارات استانی و درصد تخصیص 
پایین را از جمله دالیل تاخیر در اجرای 
و  دانست  استان  آبرسانی  طرح های 
اظهارداشت: در صورت تخصیص ۱۰۰ 
اعتبارات  محل  از  اعتبار  ریال  میلیارد 
تنش آبی کشور به خلخال پروژه های 
نیمه تمام آب و فاضالب این شهرستان 

تکمیل خواهد شد.
اقدامات  با  اینکه  بیان  با  وی 
تصفیه خانه  در  امسال  گرفته  صورت 
ی  د و حد تا  ل  خلخا ب  ضال فا
این  در  محیطی  مشکالت زیست 

مورد  و  شده  برطرف  تصفیه خانه 
زیست  محیط  حفاظت  اداره  رضایت 
کرد:  تشریح  گرفته،  قرار  خلخال 
مطالعات طرح ارتقای این تصفیه خانه 
برای افق ۱۴۲5 شهر خلخال به پایان 
انتظار تامین اعتبار ملی  رسیده و در 

برای اجرای آن هستیم.
قائم مقام شرکت آب و فاضالب 
پروژه  اجرای  با  گفت:  اردبیل  استان 
خلخال  نی  برسا آ طرح  سه  زون 
مشکل کمبود آب در مناطق مرتفع و 
حاشیه نشین از جمله محله اسالم آباد 

برای همیشه مرتفع می شود.او گفت: 
طرح مطالعات اجرای طرح های شبکه 
فاصالب شهری در ۲ شهر کلور مرکز 
بخش شاهرود و هشجین مرکز بخش 
خورش رستم و نیز روستای بفراجرد در 
باال دست سد خانقاه بفراجرد و محل 
تامین آب شرب در میان مدت خلخال 
پایان یافته و در صورت گشایش ردیف 
این  اجرایی  عملیات  ملی  اعتباری 

پروژه ها  آغاز خواهد شد.
فریدون بابایی ، فرماندار خلخال 
نیز در این آیین با بیان اینکه توقف 

اجرای  در  اندازه  از  بیش  تاخیر  یا  و 
موجب  روستایی  طرح های آبرسانی 
نارضایتی مردم از عملکرد این شرکت 
مسووالن  گفت: توجه  است،  شده 
از  برخی  در  آب  کمبود  مشکل  به 
افزایش  به  منجر  منطقه  روستاهای 
مردم  به  ارائه شده  خدمات  سطح 
تقدیر  با  مراسم  این  شد.در  خواهد 
از تالش محمد دیباج لطیفی ،ساجد 
جدید  سرپرست  عنوان  به  جعفرزاده 
شرکت آب و فاضالب خلخال معرفی 

شد.

اعتباراتآبوفاضالباستاناردبیلجوابگوینیازهانیست مدیر کل کمیته امداد استان:
مددجویان توسط برق مقیاس نیروگاهکوچک 2۴0

کمیتهامداداجرامیشود

مدیر کل کمیته امداد کردستان گفت: ۲۴۰ واحد نیروگاه کوچک 
مقیاس در استان اجرا می شود که تاکنون پنج واحد آن به صورت پایلوت 

در بیجار اجرا شده است.
رسول شیخی زاده در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان 
کردستان، اظهار کرد: در راستای اشتغالزایی برای مددجویان کمیته امداد 

طرح ایجاد نیروگاه های کوچک مقیاس را مورد توجه قرار دادیم.
با  کردستان  استان  در  خانوار  هزار   3۲ از  بیش  کرد:  بیان  وی 
این  درآمدزایی  برای  کار  بهترین  که  می شوند  اداره  زنان  سرپرستی 

خانوارها ایجاد مشاغل خانگی است.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات ایجاد اشتغال برای مددجویان کمیته 
امداد ایجاد نیروگاه های خورشیدی کوچک مقیاس است که در قدم اول 
بیش از هزار خانوار را در این زمینه در استان کردستان شناسایی کرده ایم.

مدیرکل کمیته امداد استان کردستان ادامه داد: در ابتدا ۲۴۰ واحد 
نیروگاه های کوچک مقیاس در استان اجرا می شود که پنج و احد آن به 
صورت پایلوت در بیجار به مبلغ ۶۰ میلیون تومان افتتاح شده است که 
۲۰ میلیون تومان آن به صورت بالعوض و ۴۰ میلیون تومان به صورت 

تسهیالت در اختیار این خانوارها قرار خواهد گرفت.
وی افزود: این طرح می تواند حدود یک میلیون تومان درآمد ثابت 
برای خانوارهایی که نمی توانند فعالیت های کاری سخت انجام دهند، 

ایجاد کند.
شیخی زاده گفت: این نیروگاه های کوچک مقیاس می تواند به تولید 

برق در استان کردستان نیز کمک کند.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم :
ایالم،استانسبزکشورمیشود

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با اشاره به اینکه با گازدار شدن 
شهرهای پهله و میمه ، ایالم به یکی از استانهای سبز کشور تبدیل 
تنها  و  گازدار هستند  استان  در حال حاضر ۲۴ شهر  می شود، گفت: 
شهرهای پهله و میمه با پیشرفت فیزیکی 85 و ۹5 درصد در حال اجرا 
پایان سال جاری کلیه شهرهای  تا  انجام شده  اقدامات  با  هستند که 

استان گازدار می شوند.
 به گزارش روابط عمومی ، مهندس » عباس شمس اللهی« افزود: 
در حال حاضر شهر میمه زرین آباد دارای ۹5 درصد پیشرفت فیزیکی می 
باشد که با برنامه ریزی های انجام شده تا پایان دیماه گازدار خواهد شد 
و شهر پهله نیز تا پایان سال جاری گازدار و مشعل گاز در این بخش 

روشن خواهد شد. 
همچنین  و  شبکه  کیلومتر   ۱5 میمه  شهر  در  داشت:  اظهار  وی 
انجام شده و هم  تا میمه بطول ۴5 کیلومتر  از ملکشاهی  تغذیه  خط 
اکنون در حال آماده سازی و آزمایش شبکه برای تزریق گاز به این 
شهر هستیم و پیمانکار نصب علمک آن نیز در حال انتخاب از طریق 
برگزاری مناقصه می باشد که انتظار می رود تا یکماه دیگر مشعل گاز 

در این منطقه روشن شود . 
مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان اینکه اقدامات همکاران این 
بودن  العبور  توپوگرافی خشن و صعب  با  آباد  زرین  شرکت در بخش 
مسیر، نمونه بارز تالش جهادی می باشد، تصریح کرد: در پهله زرین 
آباد 8۰ کیلومتر خط تغذیه و ۹۰ کیلومتر شبکه با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ 
میلیارد ریال و توسط ۱۴ پیمانکار در فازهای مختلف انجام شده و هم 

اکنون این پروژه در مراحل پایانی کار است. 
شمس اللهی افزود: شهر پهله و ۱۰ روستای اطراف آن با شبکه 
داخلی 8۰ کیلومتر انجام و خط تغذیه آن با 85 درصد پیشرفت فیزیکی 
در حال اجراست که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری مشعل گاز 

در شهر پهله و روستاهای آن نیز روشن گردد.

انعقادتفاهمنامههمکاریشرکتشهرکهایصنعتی
در اردبیل اسالمی آزاد دانشگاه با اردبیل استان

حوزهفناوریونوآوری
به  گفت:  اردبیل  استان  های صنعتی  مدیرعامل شرکت شهرک 
منظور حمایت از شرکت های دانش بنیان و با هدف رونق و جهش 
میان شرکت  همکاری  نامه  تفاهم  نوآوری،  و  فناوری  حوزه  در  تولید 
شهرک های صنعتی و دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل منعقد گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل، 
محمد اهلی ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: بر اساس این تفاهم 
هدف  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  و  صنعتی  های  شهرک  شرکت  نامه 
حمایت از سرمایه گذاری های دانش محور و دانش بنیان با یکدیگر 
همکاری خواهند کرد.وی ادامه داد: یکی از موضوعات اساسی در این 
تفاهم نامه، ارائه خدمات مبتنی بر نوآوری و دانش محور به واحدهای 
تولیدی خواهد بود که با استفاده از توانایی های طرفین صورت خواهد 
پذیرفت.اهلی این همکاری ها را در جهت توسعه همکاری های علمی، 
تحقیقاتی، فناوری و نوآوری، آموزشی و پژوهشی برشمرد که به منظور 
برطرف نمودن نیازهای فناورانه صنایع، نیازهای علمی و آموزشی نیروی 
انسانی واحدهای تولیدی و همچنین ایجاد کسب و کارهای نوپا در استان 
انجام خواهد شد.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل 
از  تورهای صنعتی، حمایت  برگزاری  را  نامه  تفاهم  این  از دیگر مفاد 
حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی، برگزاری دوره های آموزشی، 
رویدادهای استارت آپی، کارآفرینی، فناورانه و چالش های فناوری با 
همکاری طرفین برشمرد و افزود: اجرای این برنامه ها از جمله برنامه 
های حمایتی شرکت شهرک های صنعتی از واحدهای تولیدی بود که 
بر اساس این مدل از همکاری ها تالش خواهد شد در مسیر افزایش 

دانش و توانمندی واحدهای تولیدی گام برداریم.

گیاهان کشت به استان ملی اراضی از 1925هکتار
داروئیاختصاصیافتهاست

استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل  حقیقی  مرادی  جعفر 
سمنان گفت: در راستای تالش برای تحقق شعار محوری سال مبنی 
بر »جهش تولید« و با اجرای طرح »۹ در ۹۹« سازمان جنگل ها، یک 
هزار و ۹۲5 هکتار از اراضی ملی این استان به کشت گیاهان دارویی 
با عملیات بیولوژیک وبیومکانیک با اعتباری بالغ بر ۷میلیارد و سیصد 

میلیون ریال اختصاص یافته است. 
مرادی حقیقی در جلسه کارگروه استانی صندوق توسعه ملی و  طرح 
۹در۹۹)جهش تولید(، اظهار داشت: این طرح به صورت مشارکتی و توسط 

بهره برداران و جوامع محلی استان سمنان اجرا می شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان تاکید کرد: توسعه 
کشت گیاهان دارویی در اراضی ملی مستلزم همراهی مردم و جوامع ملی 

به منظور اجرای طرح های مرتبط در سطح استان است.
 وی کشت گیاهان داروئی را در تغییر معیشت بهره برداران ومردم 

محلی بسیار اثر گذار ومهم عنوان کرد.

ایجاداستخرشیرابهدرمحلدفندائمزبالهشهرداری
اردبیل

 شهردار اردبیل از ایجاد استخر شیرابه در محل دفن دائم زباله توسط 
سازمان پسماند شهرداری اردبیل خبر داد.شهردار اردبیل از ایجاد استخر 
شیرابه در محل دفن دائم زباله توسط سازمان پسماند شهرداری اردبیل 
خبر داد.لطف اللهیان در بازدید از محل دفن زباله دائم گفت: برای کنترل 
شیرابه های زباله، یک استخر در حال احداث است که شیرابه هایزباله در 
این محل جمع آوری شوند تا به زمین و سفره های آب زیرزمینی نفوذ 
نکنند.وی حفظ و صیانت از محیط زیست را ضروری دانست و افزود: 
در این راستا استخر شیرابه در محل دفن زباله ایجاد شده است.شهردار 
اردبیل همچنین از تنظیف و پاکسازی روزانه مسیر تردد ماشین آالت 
محل دفن زباله مسیر روستای جبه دار به طرف محل دفن دائم زباله 
خبر داد و اظهار کرد: عملیات تسطیح و پاکسازی نخاله های دپو شده در 

ایستگاه سه راهی هیر به اتمام رسیده است.

خبر خوش برای ورزش استان؛
پتروشیمیایالمازتیمچوار65ایالمحمایتمالیمیکند

به  این خبر خوش  اعالم  با  ایالم  پتروشیمی  عامل شرکت  مدیر 
هواداران، بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال »چوار۶5 ایالم« گفت: شرکت 
پتروشیمی ایالم از تیم نخست فوتبال استان برای حضور قدرتمند در 

لیگ دسته سوم کشور حمایت مالی می کند.
“مهندس حسن نجفی سمنانی” اظهار داشت: استان ایالم استعداد ها 
و ظرفیت های بسیار خوبی در فوتبال دارد و امیدواریم نماینده استان در 

لیگ دسته سوم فوتبال کشور عملکرد موفق و درخشانی داشته باشد.
وی با بیان اینکه حمایت های مالی این شرکت از تیم اول و منتخب 
استان خواهد بود، افزود: این حمایت در قالب مسئولیت های اجتماعی 

شرکت صورت می گیرد.
هیات  مذاکرات  از  پس  شد:  یادآور  ایالم  پتروشیمی  عامل  مدیر 
فوتبال استان، مدیر کل ورزش و جوانان و مدیرعامل باشگاه چوار ۶5 
حمایت  برای  مجوز الزم  فارس،  خلیج  هلدینگ  موافقت  اخذ  و  ایالم 

مالی از این تیم اخذ شد.
مدیر کل ورزش و جوانان استان ایالم نیز با تقدیر از حمایت های 
مدیرعامل پتروشیمی ایالم از تیم اول فوتبال استان گفت: پتروشیمی 
ایالم در قالب مالی، لجستیکی و پشتیبانی از تیم فوتبال چوار ۶5 ایالم 

حمایت می کند.
“مظفر علی شائی” با بیان اینکه ورزش و جوانان استان نیز ورزشگاه 
۱5 هزار نفری شهر ایالم را در اختیار تیم فوتبال چوار۶5 ایالم قرار خواهد 
داد افزود: به ازای هر برد و صعود به لیگ دسته دوم پاداش درخوری به 

بازیکنان و کادر فنی تعلق می گیرد.
وی تصریح کرد: تمام ظرفیت های استان برای حضور درخشان این 

تیم در سطح اول کشور بکار گرفته خواهد شد.
رئیس هیات فوتبال استان ایالم نیز با تمجید از حمایت مالی شرکت 
پتروشیمی ایالم از تیم منتخب استان، گفت: هیات فوتبال استان به عنوان 
متولی فوتبال در استان عزم خود را برای حمایت قاطع از تیم منتخب 

فوتبال استان جزم کرده است.
“آبختی سنجابی” اظهار داشت: تیم فوتبال چوار ۶5 از نظر امتیازی 
تیم اول فوتبال استان ایالم می باشد و پیش از مشخص شدن قهرمان 
نخست  تیم  از  ایالم  پتروشیمی  مالی  حمایت  موضوع  رقابت ها،  این 

استان مطرح شد.
با آرزوی موفقیت برای تیم اول استان برای حضور آبرومند  وی 
در لیگ دست سوم کشور تاکید کرد: استعدادهای درخشانی در فوتبال 
استان وجود دارد و حضور موفق و صعود این تیم به رده های باالتر لیگ 

کشور، انگیزه ای برای بازیکنان جوان استان خواهد بود.
رئیس هیات مدیره تیم چوار ۶5 ایالم گفت: این تیم نماینده استان 
در لیگ دسته سوم فوتبال در فصل پیش رو خواهد بود و بهترین بازیکنان 
ایالمی که در تیم های مطرح کشور بازی کرده اند برای حضور در ترکیب 

در این تیم جذب شده اند.
“حجت اله هاشم بیگی” به ثبت قرارداد بازیکنان این تیم در هیات 
برگزاری  کیفی  سطح  باالبردن  کرد:  تصریح  و  اشاره  استان  فوتبال 
مسابقات و تعیین زمان بندی درست یکی از وظایف اصلی هیات فوتبال 

استان خواهد بود.
وی با تشکر از حمایت های مالی شرکت پتروشیمی ایالم یادآور 
شد: رایزنی گسترده ای با مدیر عامل پتروشیمی ایالم و هلدینگ خلیج 
نتایج قطعی آن به زودی به اطالع به  فارس صورت گرفته است که 

طرفداران فوتبال خواهد رسید.
رئیس هیات مدیره تیم چوار ۶5 ایالم خاطرنشان ساخت: بر اساس 
چشم انداز و افق ۱۰ ساله، تیم »چوار ۶5 ایالم« در سال ۱۴۰۴ به لیگ 

برتر فوتبال صعود خواهد کرد.
“دکتر هاشم بیگی” افزود: تمام بازیکنان و کادر فنی این تیم، بومی 

استان و منتخب شهرهای استان هستند.
الزم به ذکر است؛ زمین فوتبال چوار در سال ۶5 در حالی که بازی 
بین دو تیم منتخب چوار و جوانان ایالم جریان داشت، در دقیقه 55 
بازی آماج حمالت هواپیماهای عراقی قرار گرفت و ۱5 بازیکن ، داور و 

تماشاگر فوتبال به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
این واقعه ی تلخ و دردناک که در تاریخ فوتبال دنیا بی نظیر است، 
سند مظلومت مردم مرز دار استان ایالم می باشد و هر ساله در ۲3 بهمن 
؛ سالروز بمباران زمین فوتبال چوار گرامی  داشته می شود که امیدواریم 

این رویداد در تقویم رسمی کشور به ثبت برسد.
سرزمین الله های فوتبال پس از آنکه به عنوان قهرمان لیگ استانی 
به مسابقات فوتبال کشوری در لیگ دسته سوم راه یافته است، نیازمند 
حمایت همه جانبه مسئوالن کشوری و استانی است و این تیم اکنون 
تیم اول و نماینده استان در این رقابت ها خواهد بود که با تالش کادر 
فنی، بازیکنان و حمایت های مالی پتروشیمی ایالم و مسئوالن استانی، 
شایستگی و پتانسیل حضور قدرتمند در سطح اول کشور را دارا می باشد.

گفتنی است؛ ورزش و جوانان ایالم، هیات فوتبال استان و شرکت 
پتروشیمی ایالم مثلث حمایت از تیم چوار ۶5 ایالم را تشکیل داده اند 
که امیدواریم دامنه ی این حمایت گسترده تر شود تا این تیم که با تکیه 
بر توان بازیکنان و کادر فنی بومی استان در سطح اول کشور حضور 

آبرومند و مقتدری داشته باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل خبر داد:

رشد ۶۶.۵ درصدی اعتبارات هزینه ای اردبیل در سال آینده 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان اردبیل گفت: در بودجه 
درصدی   ۶۶.5 افزایش  آینده  سال 
به  اردبیل  استان  هزینه ای  اعتبارات 

ثبت رسیده است.
به گزارش حوزه ریاست و روابط 
برنامه  و  مدیریت  سازمان  عمومی 
شایقی  داود  اردبیل،  استان  ریزی 
اظهار کرد: استان اردبیل با باالترین 
نرخ افزایش اعتبارات هزینه ای در سال 
۱۴۰۰ رتبه نخست کشور را به خود 

اختصاص داده است.
اعتبارات  کرد:  خاطرنشان  وی 
اردبیل در سالجاری  استان  هزینه ای 
3 هزار و ۲۶5 میلیارد تومان در نظر 
الیحه  در  رقم  این  که  شده  گرفته 

 ۴35 و  هزار   5 آینده  سال  بودجه 
میلیارد و 8۰۹ میلیون ریال پیش بینی 

شده است.
و  یریت  مد ن  ما ز سا ئیس  ر

در  افزود:  اردبیل  استان  برنامه ریزی 
پرداخت  در  مشکلی  هیچ  سالجاری 
اعتبارات جاری اعم از پرداخت حقوق 
منابع هزینه ای  و  کارکنان  مزایای  و 

دستگاه های اجرایی نداریم.
 ۶۶.5 رشد  با  کرد:  بیان  شایقی 
 ۷8 و  هزینه ای  اعتبارات  درصدی 
تملک  و  عمرانی  اعتبارات  درصدی 
اردبیل  استان  آینده  سال  در  دارایی 
با  مقایسه  در  را  مناسبی  شرایط 

استان های هم تراز خواهد داشت.
اردبیل  استان  داد:  ادامه  وی 
هم تراز  استان های  با  مقایسه  در 
و  چهارمحال  زنجان،  همدان،  نظیر 
جذب  در  را  باالتری  رتبه  بختیاری 

اعتبارات ملی دارد.

شهر  اسالمی  شورای  عضو 
باالی  اهمیت  به  اشاره  با  باغستان 
با  شهرداری ها  ساالنه  بودجه ریزی 
و  محدود  اعتبارات  و  منابع  به  توجه 
نیازها و مشکالت بسیار، گفت: همت 
شورای اسالمی باغستان بر آن است 
تا با همکاری شهردار محترم بودجه ای 
جامع، منطقی و مبتنی بر عدالت توزیع 

منابع برای سال آینده تصویب شود.
باغستان-زهرا قره باغی-دنیای 
جوانان:به نقل از روابط عمومی و امور 
بین الملل شورای اسالمی و شهرداری 
باغستان، علی جنگجو عضو شورای 
به  اشاره  با  باغستان  شهر  اسالمی 
اهمیت تنظیم و تصویب بودجه جامع و 
همه جانبه برای شهرداری باغستان در 
سال آینده بیان کرد: یکی از مهم ترین 
مطابق  اسالمی  شوراهای  وظایف 
تشکیالت،  قانون   ۷۱ ماده  اشاره 
وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی 
انتخابات شهرداران، بررسی  کشور و 
و تصویب بودجه ساالنه شهرداری ها، 
به  وابسته  شرکت های  و  موسسات 

شهرداری است.
مقوله  کلی  طور  به  افزود:  وی 
بودجه ریزی یکی از چالش های نظام 
اقتصادی است که متولیان امر بایستی 
درآمدها  و  منابع  گرفتن  نظر  در  با 
متعدد  نیازهای  به  پاسخگویی  برای 
سند مدیریت مالی منطقی و عملیاتی 

تدوین کنند.
باغستان  اسالمی  شورای  عضو 

بیان داشت: شهرداری ها نیز به عنوان 
عمومی  مدیریت  در  نهاد  مهم ترین 
وظایف  شرح  به  توجه  با  شهرها 
در  سختی  وظیفه  قانونی  گسترده 
تقسیم منابع مالی و اعتباری محدود 
نامحدود  نیازهای  و  مشکالت  برای 

شهری دارند.
ریزی  بودجه  گفت:  جنگجو 
صحیح، کارشناسی و منطبق بر واقعیت 

نقش مهم و حیاتی در پیشبرد اهداف 
اختصاص  و  دارد  شهرها  توسعه ای 
هر  فعالیت های  به  اعتبار  هدفمند 
سازمان و واحد شفافیت، امکان پایش 
عملیاتی و انتظار برای نیل به اهداف 

را در پی دارد.
اسالمی  شورای  داد:  ادامه  وی 
از  نیز  باغستان  شهری  پنجم  دوره 
را  ویژه ای  اهمیت  خود  کار  ابتدای 
جامع  بودجه  تصویب  و  تنظیم  به 
و  جوانب  تمامی  نظرگرفتن  در  با 
مسائل شهری اختصاص داده است تا 
رضایت مندی عمومی در مقام اجرای 

آن حاصل شود.
شهر  اسالمی  شورای  عضو 
برای  داشت:  بیان  درپایان  باغستان 
بودجه سال آینده نیز، رویکرد شورای 
همکاری  با  تا  است  آن  بر  اسالمی 
باغستان  شهرداری  افزایی  هم  و 
بودجه ای جامع و عدالت محور با نگاه 
و  اعتبارات عمرانی  افزایش سهم  بر 
سازندگی پس از بررسی های الزم به 

تصویب برسد.

جنگجو عضو شورای اسالمی شهر باغستان:

لزوم تنظیم و تصویب بودجه جامع شهرداری باغستان در سال 1۴00

با  آبفا مبارکه اعالم کرد:  مدیر 
اجرای 33۴ کیلومتر شبکه فاضالب 
در شهرهای مبارکه،کرکوند،زیباشهر 
۹۰ درصد شبکه  از  بیش  دیزیچه  و 
عملیاتی  مبارکه  فاضالب شهرستان 

شد.
به  فزود:  ا یادگاری  مرتضی 
شهرستان  مردم  برخورداری  منظور 
فاضالب  شبکه  خدمات  از  مبارکه 
احداث ۶ ایستگاه پمپاژ در دستورکار 
ایستگاه  اکنون  هم  و  گرفت  قرار 
پمپاژصفائیه و کرکوند در مدار بهره 

برداری قرار دارند.
وی افزود: احداث ایستگاههای 
زیبا  و  بوم،دهنو  سیاه  پمپاژسورچه 

عملیات  اکنون  و  شده  تکمیل  شهر 
به  پمپاژ  ایستگاههای  این  اتصال 
قرار  کار  دردستور  فاضالب  کلکتور 

دارد .
جمعیت  به  اشاره  با  یادگاری 
مبارکه  شهرستان  نفری  هزار   ۱۷۰
ادامه داد:طی سالهای اخیر ۲۱ هزار 
در  متقاضیان  به  فاضالب  انشعاب 
که  شده  واگذار  مبارکه  شهرستان 
قرار  پوشش  تحت  بیانگر  رقم  این 
جمعیت  درصد   ۶۰ از  بیش  گرفتن 
شبکه  خدمات  ز  ا شهرستان  ین  ا

فاضالب است.
مدیر آبفا مبارکه با بیان اینکه در 
طول شبانه روز ۴۲۰ لیتر در ثانیه پساب 

در تصفیه خانه فاضالب مبارکه تولید 
انعقاد  از  داشت: پس  اظهار  می شود 
قرار داد بیع متقابل میان شرکت آبفا 
استان اصفهان  با شرکت فوالدمبارکه 
هم اکنون ۲۰۰ لیتر در ثانیه پساب از 
تصفیه خانه فاضالب مبارکه در اختیار 

شرکت فوالدمبارکه قرار می گیرد.
یادگاری اعالم کرد: با عملیاتی 
شبکه  دیگر،  کیلومتر   3۰ شدن  
فاضالب شهرستان در مبارکه تکمیل 
می شودو صد درصد شبکه فاضالب 

در این شهرستان اجرا می گردد. 
در  است،  یادآوری  به  الزم 
متقابل ساخت  بیع  قرارداد   ۹۲ سال 
های  شهرستان  فاضالب  تاسیسات 

مبارکه و لنجان میان شرکت فوالد 
بفا  آ شرکت  و  ن  صفها ا که  ر مبا
گذاری  سرمایه  با  اصفهان  استان 
که  شد  منعقد  ریال  ۱۲۰۰میلیارد 
ازای  در  گردید  مقرر  آن  موجب  به 
 5۰۰ به  قریب  پساب،  تخصیص 
ین  ا در  فاضالب  شبکه  کیلومتر 
فوالد  شرکت  توسط  ها  شهرستان 
به  توجه  با  که  شود  اجرا  مبارکه 
فاضالب  تاسیات   اجرای  افزایش 
دیزیچه  و  شهر  زیبا  شهرهای  در 
گذاری  سرمایه  موارد، سهم  سایر  و 
این  محل  از  مبارکه  شهرستان  در 
قراردادها به میزان  بیش از ۲ هزار 

میلیارد ریال رسید. 

اجرای 90درصد شبکه فاضالب شهرستان مبارکه اصفهان

پایگاه اطالع رسانی دانشگاه علوم  به گزارش 
دانشگاه  فنی  شورای  نشست  گیالن  پزشکی 
ارسالن  دکتر  حضور  با  گیالن  پزشکی  علوم 
گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  ساالری، 
شد. ر  برگزا ریاست  حوزه  اجالس  سالن   در 

این  در  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بودجه  الیحه  در  اعتبارات  اینکه  بیان  با  نشست 
سال ۱۴۰۰ نسبت به امسال بسیار محدود هست، 
تحول  طرح  فنی  پروژه های  اغلب  کرد:  اظهار 

تا مردم  اتمام برسد  به  پایان سال  تا  باید  سالمت 
شوند. بهره مند  آن ها  وجود  از  سریع تر   هرچه 

وی با بیان اینکه بسیاری از طرح های تحول سالمت 
در کشور ازجمله استان های هم جوار به اتمام رسیده 
است و مردم در حال استفاده از آن ها هستند، افزود: 
کلینیک های  و  بیمارستانی  بهداشتی،  پروژه های 
طرح تحول سالمت در گیالن همگی ناتمام مانده 
است. مؤثر  تالش  و  مستمر  پیگیری  نیازمند   و 

زیربنایی  خدمات  ارائه  بر  تأکید  با  ساالری  دکتر 

مسوولیت  دوران  گفت:  استان،  در  ماندگار  و 
باقی  آنچه  اما  می رسد  اتمام  به  زود  یا  دیر  ما 
گذاشتن  برجا  و  مردم  برای  خدمت  می ماند 
است. مردم  به  خدمت رسان  و  عام المنفعه   بنای 

این مقام مسوول در پایان، اتمام پروژه های بهداشتی 
ازجمله خانه های بهداشت را نیز مورد تاکید قرار 
داد و خاطر نشان کرد: تمامی اقدامات و پیشرفت 
به صورت  باید  سالمت  حوزه  پروژه های  فیزیکی 

مستمر قابل ارزیابی و گزارش دهی باشد.

تأکید رییس دانشگاه بر اتمام پروژه های عمرانی حوزه سالمت گیالن تا پایان سال
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مدتی است شائبه های 
بسیاری در خصوص فروش 
محصوالت فوالد مبارکه از 
است.  مطرح  مچینگ  سامانه  طریق 
گفته می شود این کار برخالف قانون 
است؛ این در حالی است که بر اساس 
آخرین مصوبه اعالم شده از سوی ستاد 
تنظیم بازار، میزان فروش محصوالت 
مچینگ  و  بورس  در  مبارکه  فوالد 
شیوه نامۀ  ابالغ  تا  و  شده  مشخص  
جدید دولت نیز از سوی هیچ ارگانی 
نشده  اعالم  صمت  وزارت  جمله  از 
فروش  حق  مبارکه  فوالد  که  است 
عکس  بلکه  ندارد؛  را  مچینگ  در 
این قضیه بوده و تا قبل از شیوه نامه 
وزارت  لعمل های  دستورا براساس 
صمت، فوالد مبارکه ملزم بوده روال 

جاری را ادامه دهد. 
معاون فروش و بازاریابی شرکت 
این  بیان  با  اصفهان  مبارکۀ  فوالد 
مبارکه  فوالد  کرد:  اظهار  مطلب 
همواره خود را مجری مصوبات دولت 
و ستاد تنظیم بازار دانسته و مصوبات 
این ستاد را نیز ۱۰۰ درصد اجرا کرده 
است؛ چراکه بر اساس این مصوبات، 
فوالد مبارکه توزیع خود را بر اساس 
و  بورس  در  مستقیم  عرضۀ  سیستم 
مچینگ تنظیم و اجرایی کرده است.

ادامه  در  جوانبخت  طهمورث 
برای  بازار  تنظیم  مصوبۀ  آخرین  به 
مبارکه  فوالد  محصوالت  فروش 
بر اساس آخرین  اشاره کرد و گفت: 

مصوبۀ تنظیم بازار که در اسفند سال 
باید  مبارکه  فوالد  شده،  اعالم   ۹8
را  خود  گرم  محصوالت  درصد   ۴۰
 ۶۰ و  کند  عرضه  بورس  تاالر  در 
سیستم  طریق  از  را  باقیمانده  درصد 
مچینگ به فروش برساند؛ همچنین 
در خصوص محصوالت سرد نیز ۲۰ 
درصد در تاالر بورس عرضۀ مستقیم 
و 8۰ درصد نیز به صورت مچینگ به 

خریداران فروخته شود.
سامانۀ  در  فروش  افزود:  وی 
مچینگ به این شکل است که ابتدا 
فوالد مبارکه به صورت عرضۀ مستقیم 
در تاالر بورس، محصوالت موردنظر را 
کشف قیمت کند و در عرضۀ هفتگی 

در  کشف شده  قیمت  همان  براساس 
یا  مچینگ  در  را  محصول  بورس، 
فروش  به  اختصاصی  عرضه  همان 
محلی  کاال  بورس  واقع  در  برساند. 
برای کشف قیمت است، اما نمی تواند 
محل مناسبی برای توزیع باشد و آن 
را به خوبی انجام دهد؛ بنابراین فوالد 
بر  و  نکرده  تخطی  قانون  از  مبارکه 
تنظیم  ستاد  مصوبۀ  آخرین  اساس 

بازار عمل کرده است.
مچینگ  سیستم  داد:  ادامه  وی 
است  شکل  این  به  مبارکه  فوالد 
تاالر  در  محصول  عرضۀ  با  که 
بورس، در ادامۀ مسیر فروش، درصد 
مشخص شده از محصوالتی که قرار 

است در مچینگ عرضه شود با همان 
قیمت کشف شده در بورس به فروش 
در  اختصاصی  این فروش  و  می رسد 
مچینگ در بورس ثبت می گردد. به 
محصوالت  درصد   ۱۰۰ ترتیب  این 
فوالد مبارکه در بورس عرضه و ثبت 

می شود.
 5۰ حدود  جوانبخت،  گفتۀ  به 
درصد شرکت ها در صنایع پایین دستی 
از  که  نداشتند  بهین یاب  کد  فوالد 
صنایع  امور  معاونت  امسال  تیرماه 
وزارت صمت آن ها را ملزم کرده عضو 
بهین یاب شوند؛ آخرین مهلت برای 
این شرکت ها به ویژه خودروسازان تا 
سامانه  این  در  تا  است  آذرماه  پایان 

ثبت نام کنند.
وی با اشاره به شیوه نامۀ ابالغی 
دولت که به عرضۀ همۀ محصوالت 
نیز گفت:  دارد  تأکید  کاال  بورس  در 
شیوه نامۀ دولت به دلیل اعمال تغییرات 
و اعتراضاتی که صورت گرفته هنوز به 
ابالغ رسمی نرسیده است که بخواهیم 
بورس  در  را  خود  محصوالت  تمام 

عرضه کنیم.
شد  اشاره  که  همان گونه  البته   
در  عرضه شده  محصوالت  تمامی 
از  می شود.  ثبت  بورس  در  مچینگ 
طرف دیگر، در هیچ جایی از قوانین 
ستاد تنظیم بازار و مصوبات مربوط به 
صنایع وزارت صمت نیامده است که 
فوالد مبارکه عرضۀ خود را از طریق 

سیستم مچینگ انجام ندهد.

معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه:

میزانعرضهمحصوالتفوالدمبارکهدربورسومچینگ
براساسمصوبۀدولتانجامشدهاست

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیالن
سهپروژهانتقالوفوقتوزیعدرشهرستانآستارادر

سالجاریافتتاحوبهبهرهبرداریمیرسد
و  توسعه  برای  گفت:  گیالن  منطقه ای  برق  شرکت  عامل  مدیر 
آبادانی بیشتر آستارا، 3 پروژه مهم و زیربنایی: پست ۲۰/۶3 کیلوولت 
مسکن مهر آستارا، احداث خط کابلی ۶3 کیلوولت مسکن مهر آستارا 
و توسعه دو فیدر ۶3 کیلوولت پست ۶33/۲3۰ کیلوولت آستارا در سال 

جاری افتتاح و به بهره برداری خواهند رسید.
با  آستارا  مهر  مسکن  کیلوولت   ۲۰/۶3 پست  گفت:  زاده  داراب 
پایدار  انرژی برق مطمئن و  با هدف تامین  ظرفیت 8۰ مگاولت آمپر 
شهر آستارا و رفع ضعف ولتاژ این شهرستان اجرا می شود. پروژه خط 
کابلی ۶3 کیلوولت مسکن مهر آستارا نیز به طول ۹ کیلومتر با هدف 
افزایش قابلیت اطمینان شبکه فوق توزیع نیروی برق شهرستان آستارا 
و ایجاد ظرفیت¬های الزم جهت تامین برق مطمئن مشترکین موجود 
و متقاضیان آتی انشعابات برق )بر اساس مطالعات رشد بار( اجرا می شود.

میلیارد   ۱۰۰ حدود   ، مهم  پروژه   3 این  اجرای  برای  افزود:  وی 
تومان سرمایه گذاری شده است که با بهره برداری از این پروژه ها، 
شاهد افزایش پایداری شبکه برق در شهرستان آستارا و استان گیالن 

خواهیم بود.

رئیس شورای اسالمی استان سمنان در دیدار با مدیر کل 
امور اقتصادی استانداری سمنان: 

عرضهمحصوالتتولیدیمشاغلخانگیسمناننیاز
بهتقویتدارد.

 رئیس شورای اسالمی استان گفت: تولیدات  خوبی در مشاغل 
خانگی شهر سمنان تولید می شود و باید این ظرفیت را در خصوص 

عرضه محصوالت تقویت کرد.
آلبویه  سمنان؛عباس  شهر  شورای  عمومی  روابط  گزارش  به   
اقتصادی  امور هماهنگی و مور  با مدیر کل  روز دوشنبه در نشستی  
استانداری سمنان در سالن جلسات شورای شهر سمنان گفت: گروهی 
که به عنوان دالل شناخته می شوند از ضعف عرضه و یا مناسب نبودن 
توزیع محصوالت استفاده می کنند  حالی که توجه به عرضه محصوالت 
به صورت مستقیم از سوی تولید کنندگان کنترل قیمت بازار و حمایت 

از آنها را به دنبال دارد.
 وی ادامه داد: با توجه به شناخت شوراها از نقاط ضعف و قوت 
شهرها جایگاه شوراها در نشست های سرمایه گذاری استان خالی است  
اما این تعامل می تواند راه حل ها را بر اساس دغدغه های مردم ارائه دهد. 
نایب رئیس شورای شهر سمنان افزود: شهرداری سمنان برای ثروت 
آفرینی طرح های خوبی را اجرا و در دست اقدام دارد اما نا هماهنگی 
های موجود باعث به نتیجه نرسیدن آنها در راستای درآمدزایی می شود.

برای اعتمادی قابل فضای باید فرهنگی نهادهای
تعاملافرادفراهمکنند

استاندار خوزستان گفت: نهادهای فرهنگی باید فضای قابل اعتمادی 
را با استفاده از فضای مجازی برای تعامل افراد و خانواده ها فراهم کنند.

غالمرضا شریعتی در چهارمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی 
استان با حضور »عباس حسین زاده« سرپرست اداره کل کتابخانه های 
عمومی خوزستان »محمد جوروند« مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل  کیانی«  »وحید  خوزستان 
عمومی،  کتابخانه های  انجمن  اعضای  سایر  و  خوزستان  نوجوانان  و 
اظهار کرد: اهمیت مسئله کتاب و کتاب خوانی بر کسی پوشیده نیست 
و کتابخانه ها به عنوان »حافظان فرهنگ و اندیشه و هنر« مهم ترین 
نقش را در انتقال حافظه تاریخی اقوام و ملل گذشته به عهده دارند و 

ایفا می کنند.
وی افزود: از آنجا که سنت مکتوب حامل انتقال هر نوع آفرینش 
فکری انسان تلقی می شود، کتابخانه ها هم به منزله یک محمل انتقال 

همواره جایگاه رفیعی داشته است.
استاندار خوزستان در ادامه بیان کرد: یکی از مهم ترین کارکردهای 
اجتماعی کتابخانه های عمومی، افزایش سرمایه اجتماعی است و امروزه 
سرمایه اجتماعی در کاهش آسیب های اجتماعی و جرم و جنایت نقش 
امر  این  به  ایفا می کند که بدون شک توجه کتابخانه ها  را  پر رنگی 
مهم می تواند در افزایش سرمایه اجتماعی کشور و به ویژه خوزستان 

کمک شایانی کند.
وی عنوان کرد: کتابخانه ها در این زمینه می توانند به عنوان یک 
مرکز اجتماع یکی از مکان های عمومی باشند که این هدف را به طور 

بالقوه می توانند دنبال کنند.

تا پایان امسال عملیاتی می شود؛
پارس 11 فاز برای میلیوندالری تامینسرمایه۷0

جنوبی
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران گفت: تاکنون ۱5 
میلیون دالر در طرح فاز ۱۱ پارس جنوبی هزینه شده است و تا پایان 

سال ۷۰ میلیون دالر دیگر نیز تأمین می شود.
فاز ۱۱  آغاز عملیات حفاری نخستین چاه  آیین  رضا دهقان در 
پارس جنوبی از طریق ویدئوکنفرانس اظهار کرد: توسعه میدان های 
و  نفت  وزارت  برای  جنوبی  پارس  مشترک  میدان  به ویژه  مشترک 

شرکت ملی نفت ایران اهمیت ویژه ای دارد
وی با اشاره به اینکه در سال های اخیر شاهد راه اندازی پی در پی 
فازهای میدان پارس جنوبی بودیم، تصریح کرد: نتیجه این مهم این بوده 
است که تولید روزانه گاز طبیعی میدان گازی مشترک پارس جنوبی از 
۲85 میلیون مترمکعب در سال ۹۲ به رقم کنونی بیش از ۷۰۰ میلیون 

مترمکعب در روز رسیده است و از قطر پیشی گرفتیم.
اینکه  بیان  با  ایران  نفت  ملی  مهندسی شرکت  و  توسعه  معاون 
همه بلوک های میدان پارس جنوبی غیر از فاز ۱۱ تولیدی بوده و گاز از 
دریا به پالیشگاه ها ارسال می شود، افزود: هدف از طرح توسعه فاز ۱۱ 
این بود که فشارافزایی هم در دستور کار باشد و ما برای نخستین بار 

استفاده از آن را با بهره گیری از فناوری های روزآمد دنیا انجام دهیم.
دهقان یادآور شد: قرارداد توسعه فاز ۱۱ با این نگاه سال ۹۶ با 
چین  نفت  ملی  شرکت  بین المللی  شاخه  فرانسه،  توتال  شرکت های 
)سی ان پی سی آی( و پتروپارس در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی 
امضا و بعضی از کارهای اجرایی آن انجام شد، اما با خروج آمریکا از 

برجام شرکت های بین المللی کار را ادامه ندادند.
به  توجه  با  جنوبی  پارس   ۱۱ فاز  توسعه  اینکه  بیان  با  وی 
پتروپارس  ایرانی  شرکت  به  شد  انجام  قرارداد  در  که  پیش بینی هایی 
واگذار شد، افزود: شرکت پتروپارس در طول یک سال گذشته اقدام های 
مختلفی انجام داد، فعالیت های مهندسی تکمیل تر شد، ۴۰ بسته بزرگ و 

کوچک کاری تعریف شد و مناقصه همه آنها انجام شد.

دبیر انجمن قطعه سازان:
کمبودقطعاتهایتکعاملاصلیتجارینشدنخودروهاست

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: کمبود قطعات 
های تک )HighTech( و الکترونیکی، همچنین عناصر و موادی که در کشور تولید 

نمی شوند، عامل اصلی کسری قطعات خودروسازان و تجاری نشدن خودروهاست.
مازیار بیگلو افزود: تعداد بسیار زیادی از این قطعات با وجود خریداری شدن، 

اما همچنان در گمرکات کشور باقی مانده است.
نمی شوند  تولید  داخل  در  عناصر که  و  مواد  این  از جمله  بیان داشت:  وی 
خودروها  کاتالیست  تولید  برای  که  کرد  اشاره  رودیوم  و  پاالدیوم  به  توان  می 

استفاده می شود.
بیگلو با تقدیر از نهایت همکاری گمرک در ماه های گذشته برای ترخیص 
قطعات، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان، در عین حال به وجود موانع 
قانونی نظیر کد رهگیری و تخصیص ارز اشاره کرد که ترخیص بار را با مشکل 

مواجه کرده است.
وی، بزرگترین مشکل قطعه سازان را تامین نشدن کافی ارز در کوتاه مدت 

برشمرد و خواستار تسهیل در آن از سوی بانک مرکزی شد.
نیاز قطعه سازان به ۱3 هزار میلیارد تومان نقدینگی

این مقام صنفی در ادامه با اشاره به جلسه اخیر قطعه سازان با رییس هیات 
عامل ایدرو افزود: امسال همه مسووالن به دنبال تحقق »جهش تولید« و افزایش 
تیراژ تولید در خودروسازی ها هستند که سازوکارهای اجرایی آن از حدود یک ماه 

قبل از سوی ایران خودرو و سایپا به همت قطعه سازان آغاز شده است.
کمبود  رفع  و  نقدینگی  تامین  نیازمند  مهم  این  تحقق  تاکیدکرد:  وی 
بانکی  از محل تسهیالت  سرمایه در گردش قطعه سازان است که مقرر شده 

و همچنین طرح »گام« تامین شود.
اوراق گواهی اعتبار مولد )گام( یک ابزار بازار محور و با قابلیت نقل و انتقال 
در بازارهای پول و سرمایه است که تسهیالت جدید را برای تامین مالی بدون 
بر  تولیدکنندگان  اوراق،  این  اتکای  به  فراهم می کند.  تولیدی  بنگاه های  تورم 
مبنای فاکتور خرید مواد اولیه و واسط از بانک عامل، درخواست انتشار و تضمین 
تحویل  اولیه  مواد  فروشنده  بنگاه  به  و  کرده  سررسید  در  مولد  اعتبار  گواهی 
می دهند. دارنده این اوراق می تواند گواهی را تا زمان سررسید نزد خود نگه دارد 

یا به فروشنده مواد اولیه بدهد.
میلیارد  هزار   ۱3 از  بیش  تامین  قطعه سازان  فعلی  نیاز  تصریح کرد:  بیگلو 

تومان نقدینگی است.
از مشکالت عجیب قطعه سازان در شرایط دشوار  وی در عین حال یکی 
کنونی اقتصادی و تداوم تحریم ها را نقدی شدن فروش مواد اولیه داخلی از جمله 

مس، آلومینیوم، فوالد و محصوالت پتروشیمی برشمرد.
به روز رسانی قراردادهای قطعه سازان

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، در ادامه با اشاره به 
اینکه هنوز درصد باالیی از قراردادهای قطعه سازان به روز نشده، خاطرنشان کرد: 
در جلسه با رییس هیات عامل ایدرو، هر دو خودروساز بزرگ کشور تعهد کردند 
که قیمت های ۶ ماهه نخست امسال قطعه سازان را حداکثر تا پایان دی ماه در 

حساب هایشان اعمال کنند.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد تا قیمت های به روز شده تا پایان آذرماه نیز 

حداکثر تا پایان بهمن ماه امسال در حساب های قطعه سازان بنشیند.

تولید گوشت گیاهی برای اولین بار در کشور
خراسان  استان  خبری  گروه 
حمیدرضا  قوچان  شهرستان  رضوی 

حالقی
به  موفق  قوچانی  نخبه  جوان 
فرآورده های  و  گیاهی  گوشت  تولید 
گوشتی از گیاه شد که عالوه بر باال 
گوشت های  مضرات  پروتئین  بودن 

حیوانی موجود در بازار را ندارد.
، تولید  ما  خبرنگار  گزارش  به 
گوشت و فرآورده های دامی در دنیایی 
که هر روز رو به آلوده تر و کوچک تر 
و  دردسر  جز  چیزی  می رود  شدن 
بیماری های  ندارد.  به همراه  بیماری 
قلبی و عروقی، فشار خون، دیابت و 
کارشناسان  تا  شده  سبب  چرب  کبد 
کردن  جایگزین  درصدد  پزشکان  و 
جای  به  گیاهی  گوشت  و  پروتئین 
پروتئین های دامی باشند، این تحول 
تضمین  را  بشر  نسل  آینده  می تواند 

کند. 
ایرانی  تنها جوان  میالد حیاتی، 
است که موفق به تولید گوشت گیاهی 
با  گفت وگو  در  وی  شده،  کشور  در 
خبرنگار فارس در مشهد اظهار کرد: 
اصطالح  به  گیاهی  گوشت  تولید 
گوشت  تغذیه،  صنایع  کارشناسان 
پیشرفته  کشور  چند  در  تنها  آنالوگ 

در  و  شده  انجام  انگلستان  جمله  از 
آزمایشگاهی  صورت  به  فقط  کشور 
چند نمونه ناموفق بوده که به نتیجه 
نرسیده است، اما با تالشی که از سال 
۹۴ تا ۹8 انجام شد موفق به ساخت 
گوشت »آنالوگ« از دانه های گیاهی 

در کشور شدیم.
اشاره  با  برتر  تولیدکننده  این 
»َسنـِگـَنک  ُخلَّر  گیاه  از  استفاده  به 
افزود:  گلدار«،  گیاهان  از  سرده ای 
مهم ترین  از  یکی  گیاهی  پروتئین 
جدید  دنیای  در  مردم  گرایش های 
گوشت  کیلوگرم  یک  رساندن  است، 
و حمل  پرورش، کشتار  روند  با طی 

حال  عین  در  و  پرهزینه  بسیار  آن 
کیلوگرم  یک  رساندن  از  ناکارآمدتر 

گیاه سرشار از پروتئین است.
با  طرح  این  یادآورشد:  وی 
مقاله ای با این عنوان در ژورنال های 
علمی بین المللی به ثبت رسیده است.

نبود  به  اشاره  ضمن  حیاتی 
حمایت مسئولین ذی ربط از پروژه های 
اتفاقات  کرد:  خاطرنشان  اقتصادی، 
و  دالر  قیمت  افزایش  مانند  اخیر 
کارآفرینان  تا  شده  سبب  تحریم ها 
دچار مشکالت اقتصادی شوند و نیاز 
به حمایت همه جانبه دارند، متاسفانه 
طرح های  از  است  الزم  که  حمایتی 

بخش  فقط  و  نمی شود  بنیان  دانش 
طرح ها  برآورد  به  توجه  با  خصوصی 

سرمایه گذاری می کنند.
کرد:  بیان  برتر  تولیدکننده  این 
به  کارشناسان  اخیر  لعات  مطا در 
پروتئین سویا، گلوتن گندم به عنوان 
اما  شدند،  متمرکز  اولیه  خام  مواد 
حضور عوامل آلرژیکی و جهش های 
نتیجه  در  سلیاک  بیماری  و  ژنتیکی 
شد  سبب  گندم  گلوتن  این  مصرف 
که به منابع دیگر از جمله گیاه خلر 
برای  سالم  گیاه  این  و  کنم  توجه 

طرحم انتخاب کنم.
هیچ  ینکه  ا به  اشاره  با  وی 
از  حمایت  برای  آوری  الزام  قانون 
داد:  ادامه  ندارد،  وجود  مخترعین 
به  نمی شود  اجرایی  ولی  دارد  وجود 
عنوان مثال، طبق قانون ۲ درصد از 
دولتی  موسسات  و  شرکت ها  بودجه 
باید به طرح های پژوهشی اختصاص 
می کنیم،  مراجعه  وقتی  ما  ا بد،  یا
پژوهشی  طرح های  ما  می گویند، 
انجام نمی دهیم و اصال اهمیتی برای 
کار تحقیقاتی قائل نیستند، این امر با 
وجود تاکیدات رهبر معظم انقالب و 
علمی  مسیر  از  ایشان  قاطع  حمایت 

بسیار آزاردهنده  است. 

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

برابر رای شماره ۱3۹۹۶۰3۱۷۰۰۱۰۰۲۱۱۶ – ۹۹/8/۲۷ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد عطاشنه 
فرزند منصور بشماره شناسنامه 33۴۰ صادره از تهران به شماره ملی ۰۰۶855۱۱85 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۹5۴/55 متر مربع در قسمتی از 
پالک ۱۱۱ بخش 8 اهواز خریداری شده موضوع سهام شماره ۲۱۹۹ و ۲۲۰۰ کوی 
باغات شاه سهمی ناصر خفاجی فرزند داغر )مالک رسمی( که به متقاضی انتقال یافته، 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسب به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریه انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. ضمناً صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۹/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۹/۲۶

اکبر افشین 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز 

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

– ۹۹/۹/۱ هیات اول موضوع  برابر رای شماره ۱3۹۹۶۰3۱۷۰۰۱۰۰۲۱3۲ 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حمید الهائی 
فرزند عبداله بشماره شناسنامه ۲ صادره از اهواز به شماره ملی ۱۷5۶3۷385۱ نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۹۱۰/۹8 متر مربع در قسمتی از پالک 
۶/۴35 بخش 8 اهواز خریداری شده موضوع سهمی متقاضی )مالک رسمی(  که 
طی سند رسمی به وی انتقال یافته، محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسب 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریه انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمناً صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۹/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۹/۲۶

اکبر افشین 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز 

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

برابر رای شماره ۱3۹۹۶۰3۱۷۰۰۱۰۰۲۱۴۰ – ۹۹/۹/3 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم جاسمیه عبیداوی 
فرزند عبدالساده بشماره شناسنامه ۲۱۴3۰ صادره از دشت آزادگان به شماره ملی 
۱۹8۷۶۶3853 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۲۴/۹۲ متر مربع 
در قسمتی از پالک ۱۱۱ بخش 8 اهواز خریداری شده موضوع سهام شماره ۲۲۲۰ 
کوی باغات شاه سهمی محسن انصاری دزفولی فرزند  میرزا علی )مالک رسمی( 
که به متقاضی انتقال یافته، محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسب به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریه انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمناً صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۹/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۹/۲۶

اکبر افشین 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز 

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

برابر رای شماره ۱3۹5۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۴۴۶۴ هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد موسی 
چناری فرزند میرزا بشماره شناسنامه ۱8 صادره از دماوند در ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۲۶۰ متر مربع پالک ۲۷۰۹ فرعی از 8 اصلی 
واقع در ورامین خریداری از مالک رسمی آقای / رضا خانلرخانی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۹/۲۶

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۰/۱۱
محمد رحیم پور راینی 

رئیس ثبت اسناد و امالک 
م / الف ۴33

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم منصوره جهانگیر فیض آبادی برابر تفویض وکالت شماره 
۹۷۴35 مورخ ۱3۹۹/۰8/۲۰ دفتر اسناد رسمی ۷5 مشهد منتسب به وکالت ۷3۱8 
مورخ ۱3۹3/۱۲/۲8 دفتر اسناد رسمی ۲۴۲ مشهد به عنوان وکیل بانک انصار به 
استناد ۲ برگ استشهادیه گواهی امضاء شده دفتر اسناد رسمی ۷5 مشهد منضم 
به تقاضای کتبی جهت دریافت اسند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه 
نموده و مدعی است سند مالکیت وی به علت سهل انگاری مفقود گردیده است، 
با بررسی سامانه جامع امالک الکترونیک مشخص گردید شش دانگ یک واحد 
آپارتمان به مساحت ۱۲8 متر مربع به شماره پالک ۷۶۱۷3 فرعی از ۱۷5 – اصلی 
بخش ۱۰ مشهد ذیل صفحه ۱۱ دفتر ۷۰۱ به شماره ۱388۰3 بنام بانک انصار ثبت 
و سند مالکیت ۹۶83۶۹/د۹۱ بنامش صادر و تسلیم گردیده سامانه جامع امالک 
الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی بیش از این حکایتی ندارد مراتب یک نوبت آگهی 
و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره 
تسلیم نماید . بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول 
اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
محمد مقدسی 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس 
م / الف 3۰۶

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم زهره امام وردی به استناد ۲ برگ استشهادیه گواهی امضاء شده 
دفتر اسناد رسمی ۱۰8 مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت اسند مالکیت المثنی 
نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت وی به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده است، با بررسی سامانه جامع امالک الکترونیک مشخص گردید شش دانگ 
یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 83/۲3 متر مربع به شماره پالک ۶35۶ فرعی از 
۱۹۲– اصلی بخش ۱۰ مشهد با شماره دفتر امالک الکترونیکی ۱3۹۷۲۰3۰۶۲۶۷۰۲۲۹۶۷ 
بنام خانم زهره امام وردی ثبت و سند مالکیت ۱۶۰۰۷۱/الف ۹۷ بنامش صادر و تسلیم 
گردیده سپس برابر سند ۲۹5۹۴ مورخ ۱3۹۷/۰۶/۱۶ دفتر اسناد رسمی ۱۰۱ مشهد در 
رهن بانک مسکن قرار گرفته سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی بیش از 
این حکایتی ندارد مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا 
سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید . بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض 
در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
محمد مقدسی 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس 
م / الف 3۰8
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برگزاریاردویتیمبسکتبالسهنفرهزناندردیماه

نایب رییس زنان فدراسیون بسکتبال گفت: اردوی تیم ملی سه نفره زنان 
ایران جهت حضور در پیکارهای گزینشی المپیک توکیو، اواخر دی ماه در سه 

مرحله برگزار می شود.
فریده شجاعی اظهار داشت: قرار بود اردوی تیم بسکتبال سه نفره آذر ماه 
برگزار شود، اما مربیان تیم های باشگاهی برای در اختیار گذاشتن ملی پوشان به 
دلیل تداخل با لیگ برتر، مخالفت کردند و به همین دلیل درخواست کردند تا در 

فاصله تعطیالت لیگ، اردوی تیم ملی اواخر دی ماه برپا شود.
وی افزود: ۱۰ نفر به اردو دعوت شدند پاسپورت »آنا بهشتیان« که اوکراینی 

است، درست نشد و در نهایت ۹ نفر در تمرینات تیم ملی شرکت می کنند.
نایب رییس فدراسیون بسکتبال با اشاره به اینکه تا قبل از عید این اردو 
را در سه مرحله برپا می کنیم، گفت: اردوی اول 5 روزه و باقی اردوها 3 روزه 
خواهد بود. با توجه به اعزام ملی پوشان به بازی های ساحلی در ۱3 فروردین 
سال آینده و مسابقات گزینشی المپیک در اردیبهشت ماه از آمادگی نسبی تا 
این  آن زمان برخوردار می شوند. هر چند ممکن است به دلیل بحران کرونا 

تاریخ هم تغییر کند.
وی در خصوص تیم ملی بسکتبال 5 نفره خاطرنشان کرد: با توجه به 
بحران کرونا هنوز خبری از مسابقات نیست اما در طول برگزاری رقابت های 
انتخابی تیم ملی را خواهیم داشت تا به محض اعالم تاریخ  لیگ برتر روند 

دقیق مسابقات برون مرزی بازیکنان برای اعزام آماده باشند.
تیم شهر  بازیکنان  از  برخی  کرونای  مثبت شدن تست  درباره  شجاعی 
گرگان یادآور شد: پیش از آغاز لیگ برتر، دستورالعملی را مصوب کردیم که 
هر تیمی بیش از پنج کرونایی داشته باشد در آن هفته بازی هایش لغو خواهد 
شد. چون هر گروه یک هفته در میان بازی می کنند در واقع در دو هفته قرنطینه 

آن تیم تمام می شود.

نایب قهرمان پرتاب دیسک آسیا: 
نگاهویژهایبهکسبورودیالمپیکدارم

را  خود  می گوید  شیری  بهنام 
قهرمانی  مسابقات  در  حضور  برای 
نیز  آن  از  آماده می کند و پس  آسیا 
لمپیک  ا سهمیه  کسب  دنبال  به 

توکیو است.
برای  دوومیدانی  فدراسیون 
شانس  که  ورزشکاران  از  برخی 
کسب سهمیه المپیک یا مدال آوری 
در آسیا را دارند، اردو در نظر گرفته 
است. بر این اساس مهدی پیرجهان و 
میالد ناصح جهانی با مربیگری ایوب 

دادروان در کیش اردو زده اند و بهنام شیری، علی ثمری و علی فتحی گنجی 
نیز با مربیگری هادی سپهرزاد تمرینات خود را در تهران پیگیری می کنند.

بهنام شیری، نایب قهرمان پرتاب دیسک آسیا در مورد وضعیت اردوی 
آماده سازی خود گفت: تمریناتم را از دو ماه قبل شروع کرده ام و اکنون چند 
روزی است که در تهران اردو زده ایم. این اردو ۴5 روز ادامه دارد و بعد از آن 
با نظر مربی به کیش یا بوشهر می رویم. خوشبختانه همه چیز خوب است و 
امیدوارم که رکورد خوبی ثبت کنم. او در مورد وضعیت آمادگی خود بیان کرد: 
همه موارد مد نظر مربی از نظر قدرتی و سایر مسائل را انجام می دهم و روی 

بدنم کار می کنم. خوشبختانه شرایط تمرینی و آمادگی بدنی خوبی دارم.
شیری به محل اسکان خود اشاره کرد و گفت: فدراسیون برایمان هتل 
تهیه کرده است که محل آرامی است و پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند. 
از آقای صیامی تشکر می کنم که شرایط خوبی را فراهم کرده است. امیدوارم 

این روند ادامه داشته باشد.
او در مورد مسابقاتی که قصد شرکت در آنها را دارد، گفت: خودم را برای 
مسابقات قهرمانی آسیا که اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار می شود، آماده می کنم و پس 
از آن هم نگاه ویژه ای به کسب ورودی المپیک دارم و امیدوارم این اتفاق بیفتد.

نایب قهرمان پرتاب دیسک آسیا به بازدید مهدی علی نژاد از مجموعه 
ورزشی آفتاب انقالب گفت: آقای علی نژاد روز دوشنبه از آفتاب انقالب بازدید 
کرد و ما هم آنجا مشغول تمرین بودیم. او به ما روحیه داد و گفت هر چه 

نیاز دارید، بگویید.

برنزجامجهانیصربستانبرگردنساروی
مدال  به  ساروی  محمدهادی 
های  رقابت  کیلوگرم   ۹۷ وزن  برنز 
انفرادی  جهانی  جام  فرنگی  کشتی 

در صربستان دست یافت.
فرنگی  کشتی  های  رقابت 
تا  انفرادی روزهای ۲۲  جام جهانی 
۲۴ آذرماه در شهر بلگراد صربستان 
برگزار شد که تیم ایران با ۲ نماینده 

در این رقابت ها شرکت کرده بود.
در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی ساروی پس از استراحت در دور اول 
در دور دوم مقابل هاردییپ از هند با نتیجه ۹ بر یک  پیروز شد وی در کشتی 
بعد نیز با نتیجه ۲ بر یک از سد نیکوالز کاخالشویلی از ایتالیا گذشت و راهی 
مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل موسی اولویف قهرمان جهان 

از روسیه با نتیجه 5 بر 3 مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت.
وی در این دیدار با نتیجه 3 بر صفر مقابل کیریل میلوف از بلغارستان 
دارنده مدال نقره جهان به پیروزی دست یافت و صاحب مدال برنز شد. این 

مدال در حالی کسب شد که ساروی از ناحیه دنده آسیب دیده بود.
دیگر نماینده ایران یعنی حسین نوری در وزن 8۷ کیلوگرم با شکست در 

دیدار رده بندی دستس از مدال کوتاه ماند.

به کشتی فدراسیون ارزی بدهیهای از بخشی پرداخت
اتحادیهجهانی

به  خود  بدهی های  تسویه  از  مرحله  آخرین  در  کشتی  فدراسیون 
اتحادیه جهانی کشتی مبلغ 3 میلیارد تومان پرداخت کرد.

بنا به اعالم فدراسیون کشتی، از زمان روی کار آمدن مدیریت جدید 
فدراسیون )تیر ۹8( بدهی و تعهدات فدراسیون کشتی به اتحادیه جهانی 
کشتی در حدود ۲58 هزار فرانک سوئیس بود که با تسویه بیش از ۹۰ 
درصدی این مبلغ در حال حاضر به ۲۰ هزار فرانک کاهش یافته است.

بر این اساس در آخرین پرداخت بدهی های فدراسیون به اتحادیه 
جهانی کشتی، در جریان رقابت های جام جهانی انفرادی در صربستان 
اتحادیه  این  مسووالن  به  خارجی  ارز  به صورت  تومان  میلیارد   3 مبلغ 

تحویل داده شد.
الزم به ذکر است در مدت زمان فعالیت فدراسیون )۱۷ ماه گذشته(، 
تمامی تعهدات ارزی جدید پرداخت شده و هیچ گونه بدهی ارزی به اتحادیه 

جهانی کشتی در این زمان به وجود نیامده است.
مسئوالن فدراسیون کشتی در نظر دارند تا در آینده ای نزدیک مبلغ 

بدهی خود به اتحادیه جهانی کشتی را به صورت کامل تسویه کنند.

جایخالیزیزودرترکیبرویاییفرانسفوتبال
بدنبال رای گیری آنالین جهانی، اعضای نهایی تیم رویایی فرانس فوتبال 
که جایگزین مراسم لغوشده توپ طال شده است، با عالمت سوال ها و غیبت های 

بزرگ اعالم شد.
نشریه معتبر فرانس فوتبال که متصدی برگزاری مراسم توپ طال است، 
بدنبال شیوع کرونا و با اشاره به فقدان شرایط برابر از برگزاری و اهدای این جایزه 
در سال جاری خودداری کرد و در ادامه طرحی را برای معرفی ترکیب منتخب تاریخ 
فوتبال با سیستم 3-۴-3 راه اندازی کرد؛ ترکیبی که نتایج نهایی آن بی شک 
بحث و جنجال های زیادی را در محافل فوتبالی و هواداران براه خواهد انداخت.

الدین  نام »زین  نبودن  منتخب  ترکیب  این  در  قابل بحث  نکات  از  یکی 
زیدان« است.

براساس اعالم فرانس فوتبال نفرات برگزیده خط دفاعی و قفس توری این 
تیم رویایی عبارتند از:

لِو یاشین گلر اسطوره ای روسیه عنوان دروازه بان شماره یک تیم رویایی را با 
۷۴ بازی ملی برای شوروی سابق در فاصله سال های ۱۹5۴ تا ۱۹۷۰ از آن خود کرد.

فرانتس بکن باوئر آلمانی، کافو برزیلی و پائولو مالدینی ایتالیایی سه منتخب 
خط دفاعی هستند.

دفاعی  هافبک  بهترین  عنوان  بارسلونا  افسانه ای  هافبک  هرناندز  ژاوی 
تاریخ را به خود اختصاص داد. مرد اسپانیایی جام جهانی و دوبار جام ملت های 
اروپا را با پیراهن الروخا فتح کرد و در پیراهن آبی اناری ها چهار بار فاتح لیگ 

قهرمانان اروپا شد.
در کنار ژاوی، لوتار ماتئوس با اندکی رای کمتر نسبت به جادوگر اسبق بارسا 

دیگر هافبک دفاعی تاریخ لقب گرفت.
کمی جلوتر از آنها، در پست هافبک هجومی »دیگو مارادونا« فقید و »پله« 
به چشم می خورند؛ دیگویی که تک و تنها آلبی سلسته را در سال ۱۹8۶ به جام 
قهرمانی جهان رساند و در سوی دیگر برزیلی پرآوازه در سال های ۱۹58، ۱۹۶۲ 

و ۱۹۷۰ سلسائو را بر بام جهان نشاند.
در پست مهاجم نیز در ترکیب تاریخ فوتبال »رونالدو نازاریو« برزیلی یکی از 
اضالع مثلث هجومی را تشکیل می دهد؛ فوتبالیستی که در نوجوانی همه را انگشت 
به دهان کرد و باوجود مصدومیت های شدید برزیل را به جام قهرمانی جهان در 
سال ۲۰۰۲ رساند البته او این کار را پیش تر یعنی در سال ۱۹۹۴ هم انجام داده بود.

در کنار او »لیونل مسی« ۶ بار برنده توپ طالی جهان، چهار بار فاتح لیگ 
قهرمانان اروپا و خالق بیشمار گل شگفت انگیز دیده می شود؛ مسی تاریخ بارسلونا 

و اللیگا را برای همیشه تغییر داد.
و در نهایت »کریستیانو رونالدو« رقیب همیشگی مسی به چشم می خورد که 
بدون شک شایستگی حضور در ترکیب رویایی تاریخ را دارد؛ پنج بار برنده توپ 

طال، پنج بار فاتح لیگ قهرمانان با ذهنیتی برنده که مشابهی ندارد.

پاسخبایرنبهیونایتد:کومانفروشینیست
رئیس باشگاه بایرن مونیخ به تالش 
شیاطین سرخ برای جذب کومان واکنش 
بازیکن  این  که  کرد  تاکید  و  داد  نشان 

فرانسوی فروشی نیست.
به گزارش کیکر، کینگسلی کومان از 
بهترین های فصل جاری در ترکیب بایرن 

مونیخ بوده است.
برای  بازی   ۱3 جاری  فصل  در  او 
بایرن مونیخ انجام داد که در همه آنها یا 

گل زده و یا پاس گل داده است.
بایرن مونیخ بسیار محبوب شده است چرا که  بین هواداران  کومان در 
قهرمانان  لیگ  در  ژرمن  سن  پاری  برابر  را  پیروزی  گل  توانست  قبل  فصل 
گانه  سه  فاتح  خود  تاریخ  در  بار  دومین  برای  بایرن  تا  رساند  ثمر  به  اروپا 
و حتی سولسشایر  است  قرار گرفته  یونایتد  توجه منچستر  مورد  شود. کومان 
رئیس  رومنیگه،  هاینس  کارل  است.  پرداخت  بازیکن  این  از  ستایش  به  هم 
باشگاه بایرن مونیخ در واکنش به فروش کومان گفت: کینگسلی بدون شک 
ارزشمند  بسیار  بازیکنی  او  است.  جهان  فوتبال  حاضر  حال  های  بهترین  از 
بازیکن سرنوشت سازی است  او نشان داده که چه  بایرن مونیخ است.  برای 
کنیم.  بازیکن  این  روی   ای  ویژه  حساب  بزرگ  دیدارهای  در  توانیم  می  و 

نیست. فروشی  کومان 

جایزهگلدنبوی2020دردستانارلینگهالند
از  ارلینگ هالند، ستاره نروژی دورتموند جایزه گلدن بوی سال ۲۰۲۰ را 

سوی نشریه توتو اسپورت دریافت کرد.
نشریه توتو اسپورت ایتالیا هر ساله جایزه گلدن بوی را به بهترین بازیکن 
زیر ۲۱ سال شاغل در لیگ های اروپایی اهدا می کند؛ جایزه ای که در نوع خود 

برای بازیکنان جوان یک اتفاق مهم محسوب می شود.
چندی پیش بود که مشخص شد ارلینگ هالندژ ستاره نروژی باشگاه دورتموند 
جلوتر از بازیکنانی نظیر جیدون سانچو، آنسو فاتی، آلفونسو دیویس و میسون گرین 

وود برای دریافت جایزه گلدن بوی ۲۰۲۰ انتخاب شده است.
به شکل رسمی  را  ارلینگ هالند جایزه خود  ارتباط روز گذشته  در همین 
باشد.  آورده  به دست  را  فردی مهم خود  جایزه  اولین  نوعی  به  تا  دریافت کرد 
همچنین رابرت لواندوفسکی از نگاه توتو اسپورت عنوان بهترین بازیکن جهان 
در سال ۲۰۲۰ و ساندرو تونالی، هافبک میالن به عنوان بهترین بازیکن زیر ۲۱ 

سال ایتالیایی انتخاب شدند.

پریشیچواحتمالجداییازاینتر
برخی شایعات حاکی از آن است که 
ایوان پریشیچ در نقل و انتقاالت زمستانی 

از نراتزوری جدا خواهد شد.
سر  پشت  ز  ا بعد  پریشیچ  یوان  ا
بایرن  در  العاده  فوق  فصل  یک  گذاشتن 
این  با  معروف  گانه  سه  کسب  و  مونیخ 
تیم، در تابستان به اینتر بازگشت تا پس از 
گذراندن یک دوره قرضی در آلمان دوباره 

به سری آ بازگشته باشد.
کروات  هافبک  اوضاع  حال  این  با 
در نراتزوری خیلی خوب پیش نرفته و در 
همین ارتباط گاتزتا دلو اسپرت گزارش داده 

که عملکرد ایوان پریشیچ با رضایت سرمربی اینتر یعنی آنتونیو کونته همراه نبوده 
و به نظر می رسد که حاال این بازیکن در مسیر جدایی قرار گرفته است؛ اتفاقی 

که احتماال وقوع آن در نقل و انتقاالت ژانویه وجود دارد.
این روزنامه ایتالیایی در بخش دیگری از گزارش خود پیرامون این موضوع 
شده  کونته  آنتونیو  ناامیدی  باعث  مساله   3۱ پریشیچ  عملکرد  که  شده  مدعی 
است بنابراین اصال بعید نیست که در صورت دریافت پیشنهاد خوب در نقل و 
انتقاالت تابستانی، این ستاره کروات از اینتر جدا شود. اکنون باید منتظر ماند و 
دید که این شایعه تا چه میزان حقیقت دارد و آیا پریشیچ در ژانویه از نرآتزوری 

جدا خواهد شد یا خیر.

واکنشنیماربهتقابلبامسیدرلیگقهرمانان
نیمار، ستاره برزیلی پاری سن ژرمن به بازگشت به نوکمپ و تقابل با مسی 

در لیگ قهرمانان اروپا واکنش نشان داد.
بعد از اتمام دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا، روز گذشته قرعه کشی مرحله 
یک هشتم نهایی انجام شد که در یکی از جذاب ترین بازی ها و شاید مهمترین 

آنها دو تیم پاری سن ژرمن و بارسلونا به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
یکی از اتفاقاتی که به طور قطع باعث افزایش جذابیت دیدار بین بارسا 
برزیلی  بود. ستاره  تیم سابق خود خواهد  با  نیمار  تقابل  PSG خواهد شد،  و 
ژرمن  سن  پاری  مقابل  بلوگرانا  بزرگ  بازگشت  پیش  فصل  چند  همین  که 

رقم زد حاال باید در قامت بازیکن تیم فرانسوی مقابل بارسلونا قرار گیرد.
این اما همه جذابیت های این جدال بزرگ نخواهد بود چرا که قرار گرفتن 
لیونل مسی و نیمار روبروی یکدیگر نیز قطعًا اتفاق فوق العاده ای را رقم خواهد 
زد؛ دو بازیکنی که چندین فصل فوق العاده را در بارسلونا کنار یکدیگر سپری 

کردند و دوستی بسیار نزدیک بین آنها برقرار است.
 در همین ارتباط نیمار در صفحه اینستاگرام خود به قرعه پاری سن ژرمن 
در لیگ قهرمانان اروپا واکنش نشان داده و با قرار دادن عکس در کنار لیونل 

مسی نوشته است: » به زودی تو را می بینم دوست من”

فوتبال  تیم  سرمربی 
بازیکنان  گفت:  پرسپولیس 
در حال حاضر انگیزه و روحیه 
خوبی دارند و من خیلی دلم روشن است 
که این بار با جام به ایران بازمی گردیم.

خصوص  در  گل محمدی  یحیی 
قطر،  به  پرسپولیس  فوتبال  تیم  سفر 
اظهار داشت: طبق برنامه ای که داشتیم 
آهن  ذوب  با  دیدار  از  بعد  بود  قرار 
پروازی  با  ما  کنیم.  سفر  دوحه  به 
سفری  و  آمدیم  قطر  به  اختصاصی 
هتل  به  مشکل  بدون  داشتیم.  راحت 
رفتیم و در بدو ورود تست کرونا دادیم 
که خوشبختانه هیچ مشکلی از این بابت 
وجود نداشت. اولین تمرینمان را انجام 
دادیم که به صورت ریکاوری بود و از 
شروع  را  تیم  اصلی  تمرین های  فردا 

خواهیم کرد.
میزبانی  شرایط  خصوص  در  وی 
قطر، تصریح کرد: شرایط در اینجا بسیار 
خوب است و جا دارد از فدراسیون فوتبال 
قطر تشکر کنیم. برگزاری مسابقات در 
و  است  سختی  کار  واقعا  شرایط  این 
قطری ها با توجه به امکاناتی که دارند 
لیگ  رقابت های  توانسته اند  خوبی  به 
قهرمانان را برگزار کنند. شاید اگر آن ها 
نبودند هیچ کشوری حاضر به انجام این 
کار نبود و این مسابقات معلق می ماند. 
با این کار فوتبال را در آسیا  قطری ها 

زنده نگه داشتند.
پرسپولیس،  فوتبال  تیم  سرمربی 
لیگ  کنندگان  برگزار  از  داد:  ادامه 
سال  کنیم.  تشکر  باید  هم  خودمان 
گذشته خیلی ها به دنبال تعطیلی لیگ 
بودند و برای این کار دست به هر کاری 
زدند. حرف ما در سال گذشته نیز این 
بود که اگر لیگ تعطیل شود سال آینده 
را چه کنیم؟ در هر صورت از برگزاری 
لیگ خوشحال هستیم و از سویی دیگر 
به شعار در خانه ماندن کمک کردیم چرا 
که مردم با دیدن فوتبال ها به در خانه 

ماندن ترغیب می شوند.
لغو  دیدار  دو  درباره  گل محمدی 
شده پرسپولیس در لیگ برتر، گفت: ما 
انتظار داشتیم تا این دو بازی را برگزار 
اما  بمانیم  مسابقه  شرایط  در  تا  کنیم 
تصمیم  کرونایی  شرایط  به  توجه  با 

با  دیدار  و  نکرده  ریسک  تا  گرفتیم 
نساجی را به میدان نرویم و از همین 
دادیم  درخواست  لیگ  سازمان  به  رو 
تا این دیدار را لغو کنند. در خصوص 
ر  برگزا دلیل  هم  هنوز  دوم  ر  دیدا
جای  واقعا  نمی دانم.  را  بازی  نشدن 
غلط  اطالعات  که  چرا  دارد  تاسف 
موضوع  همین  و  داده  فدراسیون  به 
باعث لغو بازی شد. ما حدود ۲۰ روز 
از شرایط بازی دور بودیم در صورتی 
که تیم حریف در این چند روز کامال 

در شرایط مسابقه قرار دارد. 
مسووالن  حمایت  مورد  در  وی 
فینال  آستانه  در  پرسپولیس  تیم  از 
لیگ قهرمانان آسیا، اظهار داشت: این 
حمایت ها نباید فقط در نزدیکی فینال 
اتفاق بیافتد. همه دیدند که تیم ما بعد 
دو  و  ریخت  بهم  فینال  به  صعود  از 
بازیکن اصلی ما از تیم جدا شدند که 
اگر مدیریت درستی می شد آن ها نیز 
االن در کنار ما بودند. هر تیم دیگری 
جای ما بود تا االن از هم می پاشید اما 
ما با انگیزه و تالش به کار خود ادامه 
دادیم. اما خداراشکر با آمدن مدیرعامل 
تمام  و  رسید  آرامش  به  ما  تیم  جدید 
مطالبات سال گذشته نیز پرداخت شد 
از امسال هم ۱۰ درصد به اعضای  و 
تیم داده شد. بازیکنان در حال حاضر 
انگیزه و روحیه خوبی دارند و من این 

را در چهره های بازیکنان حس می کنم. 
عملکرد  بتوانیم  نهایت  در  امیدوارم 
دل  و  باشیم  داشته  فینال  در  خوبی 

مردم را شاد کنیم.   
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در 
این  اولسان هیوندای، گفت:  تیم  مورد 
تیم سرعت خوبی در حمله و نظم عالی 
در دفاع دارد و در خط حمله بازیکنان 
تاثیرگذاری دارد. آن ها از بقیه تیم های 
بسیار  روحیه  و  بودند  بهتر  آسیا  شرق 
جنگنده ای داشتند. اما بازی فینال تک 
فینال  به  از صعود  قبل  ما  بازی است. 
فکر نمی کردیم که در دیدار نهایی ۴۰ 
درصد تیم مان را در اختیار نداشته باشیم 
اما بازیکنان جایگزین روحیه بسیار خوبی 
با دعای خیر مردم و  امیدوارم  دارند و 
انرژی مثبت یک بازی خوب ارائه دهیم. 
باال  انگیزه بسیار  با  شک نکنید که ما 
وارد فینال شده و امیدوارم در آخر هم 

قهرمان شویم.
ن  یکنا ز با ص  خصو ر  د ی  و
کرد:  اضافه  اولسان  تیم  ر  تاثیرگذا
خوب  خیلی  شوت زنی  در  ولسان  ا
ر  ثیرگذا تا زیکن  با ینسونگ  ا است. 
بازیکن  دیگر  جونیور  است.  تیم  این 
اولسان خیلی خطرناک و کامل است. 
وابسته  بازیکن  این  به  خیلی  تیم  این 
است اما حریف نقطه ضعف هایی دارد 
که می توانیم روی آنها کار کنیم و اگر 

می توانیم  کنند  عمل  خوب  بازیکنان 
داشته  آنها  از  خوبی  گیری های  توپ 
و  روحی  شرایط  به  چیز  همه  باشیم. 
بتوانند  تا  دارد  بستگی  بازیکنان  روانی 
در روز فینال خوب عمل کنند. آن چیزی 
دیدم  تمرینات  در  بازیکنان  از  من  که 
انگیزشی خیلی باالتر  از نظر  بازیکنان 
هستند. من خیلی دلم روشن است که 

این بار با جام به ایران بازگردیم.
پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی 
تعویض های  اولسان  کرد:  خاطرنشان 
زیادی انجام داده و نشان داده که تیم 
اول و دومش تفاوت چندانی با هم ندارد. 
آنها ۶ روز زمان دارند تا ریکاوری کنند 
امکانات  بازگردند.  خوبی  شرایط  به  و 
حریف هم حرفه ای است. نباید دلمان را 
به این موضوع خوش کنیم که حریف 8 
بازی کرده و خسته است چرا که اینگونه 
نیست. خیلی مسائل البته می تواند مانند 
اما  بگذارد  تاثیر  انگیزه  و  غیرت  بحث 
امیدوارم بتوانیم در نهایت نتیجه خوبی 

بگیریم .
گل محمدی در ادامه صحبت هایش 
غیاب  در  پرسپولیس  ترکیب  مورد  در 
وحید امیری و احسان پهلوان گفت: ما 
جایگزین  هم  آنچنان  محرومان  برای 
هواداران  برای  هم  ما  ترکیب  نداریم. 
و حریف چندان ناشناخته نبوده و قابل 
ایرانی  از غیرت  باید  است.  بینی  پیش 
را  خوبی  روز  تا  کنیم  زیادی  استفاده 

رقم بزنیم.
وی گفت: از هواداران حس خوبی 
ریکاوری  امروز که  تمرین  در  گرفتیم. 
نگیزه  ا و  گرفتیم  خوبی  حس  بود 
بازیکنان فوق العاده بود. بازیکنان را به 
با  امیدوارم  کردیم.  خارج  زمین  از  زور 
تمام کمبودهایی که وجود دارد سربلند 
بیرون بیاییم و از تمام انرژی های مثبتی 
که از هواداران گرفتیم کمک بگیریم. 
سرشار از انگیزه هستیم و امیدوارم که 
بتوانیم خوب نتیجه بگیریم و در نهایت 
دعای  به  احتیاج  شویم.  پیروز  هم 
ایران داریم. به  همه هواداران و مردم 
هواداران این اطمینان را می دهم که با 
تمام وجود در فینال به میدان برویم و 
از آنها می خواهم که  با جام بازگردیم. 

دعا کنند.

امیدوارمبتوانیمدلمردمراشادکنیم؛

گلمحمدی:بایدازغیرتایرانیاستفادهزیادیکنیم

برای  سرخپوشان  گفت:  پرسپولیس  پیشکسوت 
رسیدن به عنوان قهرمانی آسیا یک دیدار را پیش رو 

دارند و باید قدر این فرصت طالیی را بدانند.
با  پرسپولیس  داشت:  اظهار  محرمی  مجتبی 
شایستگی به فینال مهم ترین تورنمنت باشگاهی قاره 
آسیا رسید و آنها برای فینالیست شدن رقیبان سرسختی 

را از پیش رو برداشتند.
وی خاطر نشان کرد: اگر چه پرسپولیس در بازی 
فینال چند بازیکن خود را به دلیل محرومیت در اختیار 
تا جای  دیگر تالش خواهند کرد  بازیکنان  اما  ندارد 

خالی غایبان را پر کنند.
محرمی تصریح کرد: پرسپولیس نماینده فوتبال 
باید حمایت کنند تا  ایران در فینال آسیاست و همه 
فوتبال ایران بتواند پس از سال ها به افتخار با ارزشی 

دست پیدا کند. اگر پرسپولیس قهرمان شود به رشد و 
توسعه فوتبال ایران کمک خواهد شد.

وی تاکید کرد: اگرچه اولسان هیوندای نماینده 
کره جنوبی تیم قدرتمندی است و خط حمله خطرناکی 
دارد اما پرسپولیس نیز قوی ترین تیم ایران است که 

انگیزه های زیادی برای تصاحب جام دارد.
بازیکن اسبق پرسپولیس در پایان گفت: من به 
آسیا  قهرمانان  لیگ  فینال  در  محبوبم  تیم  قهرمانی 
خوشبین هستم و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد قرمزپوشان 

تهرانی این توانایی را دارند با جام به ایران بازگردند.
تیم فوتبال پرسپولیس روز شنبه ۲۹ آذر از ساعت 
۱5 و 3۰ دقیقه در ورزشگاه الجنوب دوحه به مصاف 
لیگ  فینال  تا  می رود  جنوبی  کره  هیوندای  اولسان 

قهرمانان آسیا در سال ۲۰۲۰ را برگزار کند.

ی
رج

خا
ل 

وتبا
ف

زیر نظر: مجتبی کاشی ال
وتب

ی ف
نها

م

محمدرضا هاشمی کهندانی

محرمی: به قهرمانی پرسپولیس در آسیا خوشبین هستم

شکست  از  بعد  آنتورپ  سرمربی 
۲-۰ مقابل کلوب بروژ گفت تصمیمش 
برای بازی دادن به علیرضا بیرانوند در 

این بازی تصمیم اشتباهی بوده است.
در  بلژیک  لیگ  آنتورپ در ژوپیر 
خانه خود میزبان کلوب بروژ بود و در 
این بازی خانگی با نتیجه ۲-۰ شکست 
علیرضا  بازی  این  در  آنتورپ  خورد. 
بیرانوند سنگربان ملی پوش کشورمان را 
در ترکیب خود داشت اما به نظر می رسید 
سرمربی این تیم بلژیکی از عملکرد او 
راضی نبود. لکو اما در اقدامی عجیب و 
غیر حرفه ای به جای حمایت از دروازه 
لیگ  در  را  خود  بازی  اولین  که  بانی 
انجام داده به انتقاد از بیرانوند پرداخت 
و در پایان مسابقه به خبرنگاران گفت 
تصمیمش برای بازی دادن به بیرانوند 

تصمیم اشتباهی بوده است.
ایوان لکو سرمربی آنتورپ در این 
بازی بیرانوند را به ژان بوتز ترجیح داده 
بود. بوتز در این فصل دروازه بان اول 
لکو  دیروز  بازی  در  ولی  بود  آنتورپ 
ترجیح داده بود به بیرانوند میدان بدهد. 
مرتکب  فصل  طول  در  فرانسوی  بوتز 
خیال  بود  نسته  توا و  نشده  اشتباه 
هواداران آنتورپ را از دروازه شان راحت 
کند. لکو سرمربی آنتورپ در پایان بازی 
دیروز اما اعالم کرد به این نتیجه رسیده 
بوده که بوتز به یک بازی استراحت نیاز 
به  بدنی و ذهنی  از نظر  بتواند  تا  دارد 

شرایط ایده آل برسد.
بیرانوند هم برای اولین بار در لیگ 
بلژیک درون دروازه تیمش می ایستاد. او 
چند روز قبل در لیگ اروپا مقابل تاتنهام 
هم محافظت از دروازه آنتورپ را تجربه 
کرده بود ولی بازی دوشنبه شب اولین 

حضور او در لیگ بلژیک بود.
با   ۲۰۲۰ سال  اوایل  در  بیرانوند 
اگر همان  امضا کرد و  آنتورپ قرارداد 
زمان در بلژیک حضور می یافت بدون 
تیم  این  یک  شماره  بان  دروازه  شک 

کرونایی  شرایط  دلیل  به  ولی  می شد 
کشید  طول  آنقدر  بلژیک  به  او  سفر 
که بیرانوند این فرصت را از دست داد 
زمانی  آنتورپ ،  توسط  بوتز  خرید  با  و 
رسید  بلژیک  به  سرانجام  علیرضا  که 
بان شماره  متوجه شد که حاال دروازه 

دوی این تیم است.
از  اما  تاتنهام  مقابل  در  بیرانوند 
کرد  استفاده  خوب  خود  شانس  اولین 
در  او  خوب  نمایش  زیاد  احتمال  به  و 
مقابل شاگردان مورینیو در تصمیم لکو 
برای میدان دادن به او در بازی دیشب 

نقش داشته است.
 nieuwsblad رسانه بلژیکی 
کلوب  مقابل  در  بیرانوند  عملکرد  از 
بروژ انتقاد کرده و می گوید او با برخی 
داد  نشان  نامطمئن  آمدن های  بیرون 
یک  شماره  سنگربان  نمی تواند  هنوز 

رسانه همچنین  این  باشد.  باشگاهش 
بیرانوند را روی گل اول بروژ به شدت 
خیلی  او  می گوید  و  دانست  مقصر 
دروازه  از  نامطمئن  شکلی  به  و  زود 
دریافت  اصلی  مقصر  و  آمد  بیرون 

گل اول بود.
ایوان لکو سرمربی آنتورپ در پایان 
بازی با سواالت زیادی درباره بیرانوند 
روبرو بود و در پاسخ به آنها گفت: » قرار 
دادن بیرانوند در ترکیب اصلی ریسک 
بود. این تصمیم من تصمیم بدی بود و 
همه این را دیدند. اتفاقی است که افتاده. 
ما دو دروازه بان اول داریم. یکی از آنها 
یعنی بوتز که خیلی خوب است. من در 
این بازی خواستم امتحان کنم چون فکر 
می کردم دروازه بان دیگر ما هم شرایط 

عالی دارد که اینطور نبود”.
آنتورپ  سرمربی  اظهارات  این 

کارشناسان  از  بسیاری  تعجب  باعث 
شده چرا که مربیان باشگاهی معموال 
در بازی های اول بازیکنان جدید خود 
حتی اگر از عملکرد آنها راضی نباشند 
به مهره جدیدشان  دادن  روحیه  برای 
سعی می کنند در مقابل خبرنگاران از 
آنتورپ  سرمربی  ولی  کنند.  دفاع  آنها 
به  رایج  سنت  این  خالف  بر  دیروز 
پرداخت  بیرانوند  از  انتقاد  به  صراحت 
فصل  ادامه  در  علیرضا  دهد  نشان  تا 
خواهد  پیش  در  سختی  کار  احتماال 
دروازه  درون  دوباره  بتواند  تا  داشت 
بعد  به  این  از  بیرانوند  بایستد.  آنتورپ 
و  لکو  به  را  خودش  تمرینات  در  باید 
کادر فنی آنتورپ ثابت کند تا بار دیگر 
توانایی هایش در  فرصت نشان دادن 
بازی های رسمی را داشته باشد و این 

بازی اول را به فراموشی بسپارد.

لکو پشت گلرش را خالی کرد؛

واکنش غیرحرفه ای سرمربی آنتورپ به بیرانوند!
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از راست دکتر هرمز همایون پور، سیمین دانشور و زیبا پرهام  همسر دکتر 
همایون پور اختصاصی دنیای جوانان

رو به صبح آر
که هنگامه صادق شدن است

محمدتقی اکبری
 ) شاعر افغانستانی(

سردم است ای گل یخ! وقت شقایق شدن است
بوسه ای بکر بچین! نوبت عاشق شدن است

چشم شبرنگ من و چشمه آبی هایت
که شب انباشته از آینه دق شدن است

کاشکی  حوِض بلوریِن مرا هم بچشد
آن که در تاب و تِب ماِه مناطق شدن است

دست ماِه چه کسی خوشه خورشیدی چید؟
که  افق یکسره در خلسه مشرق شدن است

گره پنجره  و  پنجه زرین افق...
رو به صبح آر! که هنگامه صادق شدن است

جداگانه ای  احکام  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
دبیر علمی و دبیر اجرایی پانزدهمین جشنواره »شعر فجر« 

را منصوب کرد.
سیدعباس صالحی در احکامی جداگانه،  مریم جاللی، 
و  علمی  دبیر  عنوان  به  را  دانشگاه  مدرس  و  مترجم  شاعر، 
مصطفی راضی جاللی، شاعر و مدیر دفتر گسترش شعر و 
ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران را به عنوان دبیر 
اجرایی پانزدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر منصوب کرد.

در حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برای انتصاب دبیر 
علمی این رویداد ملی آمده است:

»نظر به پیشنهاد معاونت امور فرهنگی  وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و خانه کتاب و ادبیات ایران و با توجه به سوابق 
و تجارب ارزنده شما در عرصه شعر و پژوهش های گرانسنگ 
علمی  »دبیر  عنوان  به  حکم  این  موجب  به  فارسی  ادبیات 
پانزدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر« منصوب می شوید.

امید است بر اساس وظایف مندرج در آیین نامه جشنواره و 

در تعامل موثر با دبیرخانه جشنواره اقدام الزم را معمول کنید.
مزید توفیق شما را از خداوند متعال مسألت دارم.«

در متن حکم سیدعباس صالحی خطاب به دبیر اجرایی 
جشنواره شعر فجر نیز آمده است:

»نظر به سوابق ارزشمند جنابعالی در عرصه های فرهنگی، 
به ویژه در برگزاری جوایز ملی ادبی به موجب این حکم به 
عنوان »دبیر اجرایی پانزدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر« 

منصوب می شوید.
امید است با استعانت از خداوند متعال و تعامل با استادان، 
شاعران ارجمند و هیات علمی، در برگزاری شایسته این رویداد 

بزرگ موفق و مؤید باشید.«
مریم جاللی دارای مدرک دکترای زبان و ادبیات فارسی 
از دانشگاه فردوسی مشهد است. همچنین عالوه بر عضویت 
در هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، عضو رسمی انجمن 
ترویج زبان و ادب فارسی و نیز هیات علمی و هیات داوران 
جایزه ادبی پروین اعتصامی و جشنواره شعر فجر بوده است.

دبیران جشنواره شعر فجر منصوب شدند

نکته  که  حیدری  زهرا 
ا  ر شعر  یزه های  جا مثبت 
ر  ثا آ با  ن  طبا مخا یی  شنا آ
مخاطب  اصال  شعر  این که  از  می داند 

ندارد می گوید. 
که  »خونیکا«  مجموعه  شاعر 
»احمد  شعر  جایزه  دوره  ششمین  در 
شد،  شناخته  تقدیر  شایسته  شاملو« 
»خونیکا«  گفت:  مجموعه  این  درباره 
شامل ۴۷ شعر است که در سال های 

۹۶ و ۹۷ سروده شدند. 
صل  حا ها  شعر ین  ا غلب  ا
تجربه های من در مواجهه با هستی و 
البته  است.  هستی شناسانه ام  مطالعات 
به  آن،  انتزاعی  معنای  در  نه  هستی 
انسان ها، پدیده ها و هر  معنای عشق، 
و  است؛  اطراف من  در  آن چیزی که 
حتی من در هستی، مِن انسان، مِن زن 
و مِن شاعر، انگار در هر شعر من از یک 
موضع با هستی روبه رو می شود، گاهی 

هم از هر سه موضع است.
من روی  داد: شعرهای  ادامه  او 
برای همین  اتفاق می افتند  زمان  خط 
و  اکنون  و  تاریخ  می توانید اسطوره، 
ببینید.  آن  در  را  آن ها  از  شاهدهایی 

عنوان »خونیکا« هم تالقی گاه تاریخ، 
اسطوره و اکنون است. چون »خونیک« 
اسم غاری باستانی در خراسان است و 
غار، تالقی گاهی برای اسطوره، تاریخ 
و اکنون است. در همه شعرهایم در این 
مجموعه فقدانی هم دیده می شود که 
خطوط ارتباطی من را با حقیقت قطع 
به  با حقیقت  می کند و نمی گذارد من 

تفاهم برسم.

وضعیت  درباره  سپس  حیدری 
فعلی شعر معاصر بیان کرد: من احاطه 
آن چنانی به کار همه شاعران ندارم اما 
حوزه  شاعر در  خانم های  که  می بینم 
شعر سپید خیلی فعال هستند و خوب 

کار می کنند.
این شاعر همچنین درباره کیفیت 
برگزاری جایزه های شعر گفت: من تا 
کنون جایزه ای به جز »شاملو« شرکت 

نکرده ام. در سومین دوره از این جایزه 
اول  مرحله  نامزد  »مات«  کتاب  با 
شخصی  داوری  عمده  بخش  شدم. 
نم  ا نمی تو من  همین  ی  ا بر ست  ا
چرا  که  بگیرم  ایرادی  آن  به  نسبت 

نشدم.  برگزیده 
ین  ا جایزه ها  مثبت  نکته  ولی 
است که باعث آشنایی با آثار می شود؛ 
خیلی ها مرا پس از سومین دوره جایزه 
»شاملو« شناختند. گاهی انتقادهایی را 
هم نسبت به این جایزه می شنوم. البته 
من هم در دوره سوم به شیوه برگزاری 
آن انتقاد داشتم اما به داوری انتقادی 
که  سطح  این  در  را  خودم  و  نداشتم 
انجام  آن  داوری  شیوه  از  انتقادی 

دهم، نمی دانم.
زهرا حیدری در پایان اظهار کرد: 
شعر که اصال مخاطب ندارد، مجموعه 
می شود  چاپ  کم  تعداد  به  شعرها 
خوانده  شاعران  جمع  بین  اغلب  و 
می شود. البته من این را بیشتر در حوزه 
شعر سپید دیده ام و می گویم. در مورد 
شعر کالسیک احتماال به دلیل داشتن 
وزن و قافیه با روحیات مردم سازگارتر 

است و بیشتر خوانده می شود.

شعرکالسیکباروحیاتمردمسازگارتراست

عبدالجبارکاکایی»ُکشتههایبیطرف«رابهبازارفرستاد
شعر  عه  مجمو ین  ه تر ز تا
ن  ا عنو با  یی  کا کا ر  لجبا ا عبد
»ُکشته های بی طرف« منتشر می شود.

این مجموعه شعر که  متشکل 
سه  در  شاعر  این  آثار  تازه ترین  از 
قالب آزاد، کالسیک و محاوره است 
به همت موسسه فرهنگی هنری پیشنا 
جمع آوری شده و در انتشارات داالهو 

منتشر خواهد شد.
مجموعه  شعرهای  محتوای 
دو  بیشتر  بی طرف«  »ُکشته های 
هشتم  امام  مقدس  ساحت  موضوع 
به  آن  کنار  در  و  است  ایران  و  )ع( 

موضوعاتی از قبیل جنگ و شعرهای عاشقانه نیز پرداخته شده است.
5۶ قطعه شعر در این کتاب منتشر خواهد شد که بخش زیادی از آن ها 

به شعرهای کالسیک اختصاص دارد.
این مجموعه بیست و پنجمین مجموعه شعر منتشرشده از عبدالجبار 

کاکایی است.

غروب شاعر غریب، در غربت
محمدتقی اکبری، شاعر افغانستانی مقیم ایران، که از شاعران ادبیات 
مهاجرت و پایداری بود روز ۲3 آذرماه ۹۹ بر اثر سانحه تصادف اتومبیل 

از دنیا رفت.
پی  در  ایران  ساکن  افغان  پژوهشگر  و  شاعر  کاظمی،  محمدکاظم 

درگذشت محمدتقی اکبری نوشت: 
مردیم و باز فاش نشد چیست زندگی

 یا ما ندیده ایم و یا نیست زندگی
محمدکاظم کاظمی افزوده است محمدتقی اکبری جوانی بود محجوب، 
پراستعداد و شاعری خوب در دهه ۷۰. لکنت زبانش غالبًا مانع حضور او در 
مجامع بود و از این روی، کمتر به چشم ها می آمد. حجب و حیای ذاتی اش هم 
مزید علت بود. هم دوره سیدضیاء قاسمی، سیدموسی زکی زاده، علی یعقوبی 
و دیگر جوانان آتیه دار اوایل دهه ۷۰ بود. شعرهایش رنگ و بوی خاص 
خود را داشت، با قافیه و ردیف هایی غریب و سرشار از مضامین اجتماعی 
و سیاسی چنان که رسم آن سال ها بود. در سال ۱38۰ گزیده شعرهای او 

در سلسله گزیده ادبیات معاصر کتاب نیستان منتشر شد.
»باغ  دوره   به  معروف  فیلم سازی  آموزش  دوره  در  در همان سال ها 
فردوس« شرکت کرد، همراه با سیدضیاء، عبدالملک شفیعی، راضی محبی 
و گروهی دیگر.از هجرتی به هجرتی دیگر پناه برد و راهی استرالیا شد و 
دیگر کمتر خبرش را داشتیم. همواره در انزوا بود و غربت، همانند آن زمان 
که در ایران بود  و امروز سیدضیاء قاسمی خبر داد که محمدتقی اکبری در 

اثر حادثه تصادف این دنیای ناسپاس را وداع گفته است.
در فصل غزل این شماره، اثری از این شاعر متوفی به نظرتان می رسد.

آغاز یک برنامه ادبی با بررسی شاهنامه
نخستین قسمت از برنامه ادبی »فیروزان« امروز چهارشنبه  ۲۶ آذر ماه 

حوالی ساعت ۱۹:۴5 از شبکه دو سیما روانه آنتن می شود.
این برنامه با هدف آشنایی نسل جوان و پیوند دوباره مردم این مرز و 
بوم با گنجینه ادبی سرزمین کهن مان، به معرفی، تحلیل و روایت ادبیات 

ایران می پردازد.
قسمت نخست  »فیروزان« با مقدمه ای از چگونگی پیدایش شاهنامه 
و مروری بر زندگی نامه حکیم ابوالقاسم فردوسی آغاز می شود و در ادامه  
وارد بخش اول شاهنامه یعنی بخش اساطیری شده و با روایت پادشاهی 

کیومرث و مرگ پسرش سیامک پایان می یابد.
این برنامه در فصل اول خود به شاهنامه، اثر گرانقدر حکیم ابوالقاسم 
فردوسی پرداخته است که با نگاهی پژوهشی اما به زبان ساده توسط اساتید 

شاهنامه پژوه، روایت می شود.
تنوع در فضای بصری و روایی  با استفاده از نقاالن شاهنامه و مرشدان 

زورخانه از جمله ویژگی های دیگر این برنامه است.
فیروزان کاری است از گروه اجتماعی فرهنگی به تهیه کنندگی ایمان 
شیعه که در فصل اول خود با ۲5 قسمت ۱5 دقیقه ای هر هفته چهارشنبه ها 

ساعت ۱۹:۴5 از شبکه دو سیما روی آنتن می رود.

استاد رمان های جاسوسی از دنیا رفت
»جان لوکاره« نویسنده معروف بریتانیایی و استاد رمان های جاسوسی 

در سن 8۹ سالگی درگذشت.
مامور سابق سرویس جاسوسی بریتانیا که بعدها به نویسنده تبدیل شد 
و نگارش رمان های معروفی چون »بندزن خیاط سرباز آتش«، »جاسوسی 
که از سردسیر آمد« و »خانه روسی« را در کارنامه داشت، پس از یک دوره 

بیماری کوتاه مدت درگذشت.
»جان لوکاره« در طول دوران فعالیت ادبی خود که از سال ۱۹۶۱ 
آغاز شد در مجموع ۲3 رمان،  برای مرگ«  با نگارش رمان »دستور  و 
فیلمنامه سینمایی نوشت.  چند کتاب غیرداستانی و داستان کوتاه و سه 
بسیاری از داستان های او حول محور یک شخصیت خیالی به نام »جورج 
اسمایلی« در جنگ سرد است که به عنوان جاسوس خارجی دولت بریتاتیا 

فعالیت می کند.
اولین رمان موفق لوکاره »جاسوسی که از سردسیر آمد« نام داشت 
و دهه های ۷۰ و 8۰ میالدی پرکارترین دوره فعالیت او بود که با نگارش 
رمان معروف »بندزن خیاط سرباز جاسوس« )۱۹۷۴(، »دانش آموز نمونه 
 ،)۱۹83( دامر«  »دخترک   ،)۱۹۷۹( خندان«  »مردم  مدرسه«)۱۹۷۷(، 
مخفی«  »زائر  و   )۱۹8۹( روسی«  »خانه   ،)۱۹8۶( نمونه«  »جاسوس 

)۱۹۹۰( همراه بود.
»خیاط پاناما« )۱۹۹۶(، »مدیر شب« )۱۹۹3( و »باغبان ثابت« )۱۹۹۹( 

از دیگر آثار مهم »جان لوکاره« به شمار می روند.
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پروانه رسولی خوشبخت

آرشیو صوتی فرهنگ شفاهی در انتشارات 
»علمی  و فرهنگی« گم شد

منیژه حکمت عنوان کرد: آرشیوی صوتی از فرهنگ شفاهی ایران، 
ضبط شده در دهه های 3۰ و ۴۰ را برای بهره برداری به انتشارات علمی 
رضایی  مدیریت  دوران  در  آرشیو  این  اما  بود،  داده  امانت  فرهنگی  و 

مفقود شده است.
پس از انتصاب نادره رضایی به سمت مدیرعاملی انتشارات قدیمی 
و سابقه دار علمی و فرهنگی، اتفاقات عجیب و غریبی در این بنگاه نشر 
پرسابقه کشور رخ داده و این نهاد فرهنگی را با حواشی بسیاری مواجه 
ساخته است. تازه ترین این اتفاقات مفقود شدن آرشیو فرهنگ شفاهی 
منیژه حکمت، تهیه کننده و کارگردان باسابقه سینمای ایران است. این 
آرشیو در زمان مدیرعاملی مسعود کوثری برای بهره برداری فرهنگی به 

این انتشارات به صورت امانت داده شده بود.
و  خبرنگاران  از  تعدادی  گفت:  آرشیو  این  درباره  حکمت  منیژه 
کارشناسان فرهنگی رادیو ایران در دهه های 3۰ و ۴۰ به سراسر ایران 
موسیقی ها  تعزیه ها،  متل ها،  و  افسانه ها  به ضبط  شروع  و  کرده  سفر 
این پروژه را  از  آواهای محلی کردند. من حدود 8۰ کاست و ریل  و 
که متعلق به سال های 3۹ تا ۴3 است، در آرشیو شخصی ام نگهداری 

می کردم.
وی افزود: کتابخانه من غنی بود. به جز این آرشیو، آرشیو مجلدات 
زمانی  که  داشتم  را  و…  متعدد  کتاب های  تئاتر،  بولتن های  فردوسی، 
تصمیم گرفتم برای آگاهی نسل امروز از این آرشیو بهره برداری فرهنگی 
شود. به همین دلیل آنها را دسته بندی کرده و به مراکز امن سپردم. 
بخشی از آرشیوم به موزه سینما و موزه موسیقی رفت. برخی از کتاب ها 
نیز تحویل کتابخانه های تخصصی مختلف شد. طبق صحبتی که با آقای 
مسعود کوثری داشتم آرشیو فرهنگ شفاهی را برای حراست و تبدیل 
آنها به کتاب به انتشارات علمی و فرهنگی سپردم و مدام هم سرنوشت 

این آرشیو را از مسئوالن انتشارات پیگیری می کردم.
سمت  به  رضایی  نادره  خانم  که  زمانی  از  داد:  ادامه  حکمت 
پیگیر  من  نیز  شدند  انتخاب  فرهنگی  و  علمی  انتشارات  مدیرعاملی 
فرهنگی  حافظه  از  بخشی  حال  هر  به  که  آرشیو شدم  این  سرنوشت 
کشور است. پس از مدتی به من پاسخ دادند که آرشیو شما نیست و 
مفقود شده است. پاسخ دادم که یعنی چه که نیست؟ شما می دانید که 
آرشیو درجه یک بوده و باید از آن نگهداری می کردید. به آنها تاکید 

کردم که من آرشیو را می خواهم.
حکمت با اشاره به این نکته که حدود یکسال است که پیگیر پس 
گرفتن آرشیو خود از انتشارات علمی و فرهنگی است اما هنوز به نتیجه 
نرسیده است، گفت: این گنجینه اسنادی از فرهنگی شفاهی است که 
دیگر وجود ندارد. مفقود شدن آنها یعنی مفقود شدن بخشی از فرهنگ 
انتشارات گفتم و آنها جواب دادند  ما. همه این موارد را به مسئوالن 
که  و هرچه می گویم  است  برده  را  آن  که چه کسی  ما می دانیم  که 
بگویید چه کسی آن را برده، پاسخ درستی به من نمی دهند. متأسفانه 
این آرشیو غنی به دلیل بی مسئولیتی مدیران این انتشارات در حال از 
دست رفتن است. از این اتفاق آنقدر وحشت کردم که به موزه سینما 
آنها  را گرفتم که خوشبختانه  آنها  به  اسناد واگذار شده  رفتم و سراغ 

را به من نشان دادند.
منیژه حکمت در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این نکته 
که آرشیو فرهنگ شفاهی اش را طی دهه ها به سختی حفظ کرده است، 
ادامه داد: در تمام این سال هایی که با جان و دل مشغول نگهداری از 
این آرشیو بودم همیشه دغدغه این را داشتم که برای استفاده مردم و 
نسل جدید از این آرشیو باید آن را به مکانی فرهنگی بسپارم. نام و تیتر 
این انتشارات یعنی »علمی و فرهنگی« هم فریبنده بود و من را مجاب 

کرد تا اطمینان کنم.
وی اضافه کرد: دغدغه من این بود که این آرشیو زیر نظر متخصصان 
دسته بندی شده و از دل آنها کتاب و لوح های فشرده منتشر شود. به 
هر حال این آرشیو بخشی از فرهنگ شفاهی دهه های گذشته ماست 
و متعلق به همه مردم ایران است. آخرین پیغامی که به آنها دادم برای 
هفته گذشته بود و هنوز پاسخ من را نداده اند. من لیست کامل این آرشیو 
را دارم و همه را باید به من برگردانند. ضمن اینکه حتمًا باید پاسخ بدهند 
که چه کسی و چگونه توانسته آرشیو به آن بزرگی را از محل انتشارات 
خارج کند؟ آن یک نفر کیست و چرا او را به من، مردم و رسانه ها معرفی 

نمی کنند؟ چرا شفاف سازی نمی کنند؟
حکمت در پایان با اشاره به این نکته که از دل آن آرشیو کتاب های 
متعدد و متنوعی بیرون می آمد، گفت: این آرشیو نزد انتشارات علمی و 
فرهنگی امانت بود. آنها باید بدانند که این گنجینه متعلق به ملت ایران 
است و باید از آن استفاده بهینه می شد نه اینکه یک نفر بیاید و آن را 
انتشار  از  نامعلوم خارج کند. اگر ظرف مدت کوتاهی پس  به مقصدی 
این مصاحبه مدیران انتشارات علمی و فرهنگی، سرنوشت این آرشیو را 
مشخص نکنند من با وکیلم مشورت کرده و کارها را از طریق قانونی 

پیگیری خواهم کرد.

در دیدار سفیر جمهوری اسالمی ایران 
در دهلی نو با متولی دیپلماسی فرهنگی هند 
بیدل دهلوی  بازسازی مقبره  احیاء و  طرح 
از شاعران بزگ پارسی گوی هند در دستور 

کار قرار گرفت.
در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفیر 
دهلی نو به همراهی محمدعلی ربانی، رایزن 
فرهنگی ایران و همیانی، کارشناس سفارت 
شورای  مدیرکل  پاتنایک،  دینش  سری  با 
روابط فرهنگی هند وابسته به وزارتخارجه 
و متولی دیپلماسی فرهنگی هند دیدار و در 
خصوص توسعه روابط فرهنگی ایران و هند 
گفت وگو کردند.سفیر کشورمان با اشاره به 
مشترک  فرهنگی  ظرفیت های  و  بسترها 
میان هند و ایران، آمادگی جمهوری اسالمی 
ایران را جهت توسعه هرگونه همکاری در 

زمینه های فرهنگی با هند اعالم کرد.
ینکه  ا به  توجه  با  فزود:  ا چگنی 
زیرساخت های اصلی مناسبات هند و ایران 
گیری  بهره  است،  شده  استوار  فرهنگ  بر 
هرچه بیشتر از این ظرفیت که بخش مهمی 
از تاریخ مناسبات دو کشور را تشکیل می دهد 

حائز اهمیت است.
وی با اشاره به شاعران برجسته پارسی 

ادبیات  در  تأثیر سبک هندی  و  هند  گوی 
فارسی، زبان فارسی و توسعه و گسترش آن 
در هند را توسعه فرهنگ و ارزش های معنوی 
و عرفانی هند برشمرد و ابراز امیدواری کرد 
در  پاتنایک  جدید  مسئولیت  و  حضور  با 
شورای روابط فرهنگی هند فصل جدیدی 
از مناسبات فرهنگی ایران و هند سامان یابد.

در  کشورمان  فرهنگی  رایزن  ربانی، 
به چند  اشاره  با  این دیدار،  نیز در  دهلی نو 
و  ایران  فرهنگی  و  دینی  گفتگوهای  دور 
منعقده  تفاهمنامه های  همچنین،  و  هند 

بین شورای روابط فرهنگی هند با سازمان 
و  فرهنگی  نهادهای  دیگر  و  فرهنگ 
کرد  امیدواری  ابراز  کشورمان  گردشگری 
توافقات  این  اجرایی  امکان  زودتر  هرچه 
فراهم آمده و دور دوم گفتگوهای اسالم و 
هندوئیسم و دور سوم گفتگوهای فرهنگی 

ایران و هند برگزار شود.
سری دینش پاتنایک، مدیرکل شورای 
جایگاه  به  اشاره  با  هند  فرهنگی  روابط 
هند،  خارجی  روابط  و  مناسبات  در  ایران 
خاطرنشان کرد: حفظ و توسعه تعامالت دو 

جانبه فرهنگی ایران و هند از سیاست های 
شورای روابط فرهنگی بشمار می رود و این 
تاریخی  و  فرهنگی  سابقه  دلیل  به  شورا 
ایران در هند و نگاه مثبت مردم هند به آن 
از هرگونه همکاری در توسعه این تعامالت 
زمینه  در  همکاری  وی  می کند.  استقبال 
و  هند  در  ایرانشناسی  کرسی های  تأسیس 
ضرورت های  از  را  ایران  در  شناسی  هند 
بیشتر  هرچه  گیری  شکل  و  روابط  توسعه 
فهم و درک مشترک میان دو کشور خواند 
و ابراز امیدواری کرد هر چه زودتر این مهم 

در دستور کار طرفین قرار گیرد.
همچنین،  یک  تنا پا دینش  سری 
پیشنهاد داد: با ارائه نقشه راه و دستور کار 
زمینه های  فرهنگی،  یکساله همکاری های 

اجرایی توافقات بیشتر فراهم شود.
و  احیا  در  ایران  همکاری  درخواست 
شاعران  از  دهلوی  بیدل  مقبره  بازسازی 
پارسی گوی هند؛ همکاری مشترک  بزگ 
در توسعه آموزش زبان فارسی و هندی در 
ایران و هند، ترجمه و نشر کتاب و احیا نسخ 
خطی از دیگر موارد پیشنهاد همکاری های 
شورای  مدیرکل  توسط  جانبه  دو  فرهنگی 

روابط فرهنگی ایران و هند بود.

مقبره بیدل دهلوی احیاء و بازسازی می شود

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم شرف ضیایی نیا به استناد ۲ برگ استشهادیه گواهی امضاء 
شده دفتر اسناد رسمی ۱۴ تربت حیدریه منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت اسند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت وی 
به علت سهل انگاری مفقود گردیده است، با بررسی سامانه جامع امالک الکترونیک 
و سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی 
به مساحت ۱۰3/۷۹ متر مربع به شماره پالک ۷۲۲8 فرعی از ۱۹۲– اصلی واقع 
در بخش ۱۰ مشهد با شماره دفتر امالک الکترونیکی ۱3۹۷۲۰3۰۶۲۶۷۰۰۶8۹8 
بنام خانم شرف ضیایی نیا ثبت و سند مالکیت ۱۶۹3۹۲/ب۹5 بنامش صادر و 
تسلیم گردیده سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی بیش از این 
حکایتی ندارد مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست 
اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید . بدیهی است در 
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند 
مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد. 
محمد مقدسی 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس 
م / الف 3۰۷

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم ثریا بذال طبق وکالتنامه شماره۴۱۶۰۶مورخ 8۰/۲/۲۶و۴۲5۹3مورخ

3۰شهریارکه  8۰/۴/5و۴۹5۷۹مورخ8۰/۱۲/۲۶و۹۶۴۰۴مورخ۱3۹3/۴/5دفترخانه 
دفترخانه مربوطه طبق نامه شماره۱3۹۹85۶5۴3۹۷۰۰۱۱۷8مورخ۱3۹۹/۹/۲۰و۱

3۹۹85۶5۴3۹۷۰۰۱۱۹۴مورخ۱3۹۹/۹/۲3وکالتنامه های تنظیمی را تائید نموده 
است وc۱CAX5۷XQIZC مورخ۱3۹۹/۴/۲۶ سرکنسولگری جمهوری اسالمی 
ایران فرانکفورت که به تائید وزارت امورخارجه رسیده است توسط متصدی مربوطه 
توسط سیستم سامانه میخک آنرا اخذ نموده است ازطرف مریم هادیان جزی باستناد 
دو برگ استشهادیه مصدق شده که امضا شهود آن ذیل شناسه یکتا به شماره

فقدان  3۴شهریارمدعی  ۱3۹۹۰۲۱5۴۹۰۱۰۰۰۱۶۹رمزتصدیق۱۲۹۹5۶دفترخانه 
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه اول بمساحت ۷۰/3۶مترمربع 
که مقدار۱/۹5مترمربع آن بالکن است قطعه سوم تفکیکی به شماره۹۱۲8فرعی 
۴۷اصلی مفروز ومجزی شده از پالک۱3۴8فرعی ازاصلی مذکورواقع در ابراهیم 
آباد شهریاربانضمام ششدانگ یکباب انباری بمساحت۱/8۹مترمربع قطعه چهارم 
تفکیکی ذیل ثبت ۱۲۶۱5۷صفحه5۰دفتر۷5۹بنام خانم مریم هادیان جزی ثبت 
وسند مالکیت به شماره چاپی3۱۹55۴الف/۷۹صادروتسلیم شده است وبحکایت ثبت 
دفترامالک در رهن نمی باشد بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است لذا مراتب 
به استناد تبصره ذیل ماده۱۲۰قانون ثبت دریک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق یا وجود سند مالکیت نزد خود 

میباشد ازتاریخ نشراین آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه 
سند معامله به این اداره تسلیم ورسید دریافت نماید ودرغیراینصورت این اداره پس 
ازانقضای مدت مذکور ونرسیدن واخواهی نسبت به صدورسند المثنی طبق مقررات 

اقدام خواهد نمود.م.الف:85۷8
سرپرست ثبت اسناد وامالک شهریار-بشیرنعیم زاده

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علی اصغرزند باستناد دو برگ استشهادیه مصدق شده که ذیل شناسه 
تصدیق۷۱83۷۶مورخ۹۹/8/۱۹دردفترخانه  رمز  یکتا۱3۹۹۰۲۱5۴5۱5۰۰۰۷۶۶و 
5۲شهریارگواهی گردیده است مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت38۰۰مترمربع قطعه5۷ تفکیکی به شماره پالک 3۶۹فرعی از۱۲اصلی 
مفروز ومجزی شده از۱۰8فرعی از اصلی مذکور واقع در سعیدآباد شهریار ذیل ثبت 
38۱۷صفحه 5۶۴دفتر۲5کرج به نام فخراله صحرانورد ثبت وسند مالکیت به شماره 
چاپی۷۹8۴۲۱صادر وتسلیم شده است سپس برابردستورالعمل اداره کل ثبت وصفحه 
اولیه مسدود وذیل ثبت 3۲۴۷۶۱صفحه5۰دفتر۲3۲۷ثبت گردید تمامی مورد ثبت 
مع الواسطه برابرسند شماره۷۹۷۹مورخ ۲۷/۱/۲۶دفترخانه ۲۰شهریاربه علی اصغر 
زند و رحمن رستخیزبالمناصفه انتقال یافت سپس سهم رحمن رستخیزبرابرسند 
به  و  یافت  انتقال  اصغرزند  شماره8۹۰۴مورخ3۷/۴/۴دفترخانه ۲۰شهریاربه علی 
علت بی احتیاطی سند مالکیت مفقود گردیده است لذا مراتب به استناد تبصره یک 
ماده۱۲۰آئین نامه اصالحی قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد 
ازتاریخ نشراین آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند معامله 
به این اداره تسلیم ورسید دریافت نماید ودرغیراینصورت این اداره پس ازانقضای 
مدت مذکور ونرسیدن واخواهی نسبت به صدورسند المثنی طبق مقررات اقدام 

خواهد شد.م.الف:85۷۷
سرپرست ثبت اسناد وامالک شهریار-بشیرنعیم زاده

به  آبی  رنگ   ۱5۰ توس  سیکلت  موتور  برگی  سه  سند 
شماره انتظامی ۷۷۲/3۱88۲ شماره موتور ۱۰5۶33، شماره بدنه 

۹3۴۴۶۰۰ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 
تربت حیدریه – م / الف 5۶3

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت سوم 
آین آگهی قباًل در تاریخ ۹۹/8/۲۲ م / الف ۱۰8 و تاریخ 
۹۹/۹/۹ م / الف ۱۰۹ چاپ شده است. خواهشمند است نوبت 

سوم آن چاپ گردد. 
تربت حیدریه – م / الف ۱۱۰
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»شیطان و دوشیزه پریم« منتظر بهبود شرایط است

حسن باستانی نویسنده و کارگردان 
تئاتر درباره فعالیت  این روزهایش گفت: 
با وجود تعطیلی فعالیت های نمایشی، 
به این  کرد.  تعطیل  نمی توان  را  فکر 
اساس  بر  نمایشی  جهت مدتی پیش 
رمان »شیطان و دوشیزه پریم« اثر پائولو 

کوئیلو نوشتم که قبل از محدودیت های جدید 
کرونایی برای اجرا به تئاترشهر ارائه دادم که متاسفانه با شرایط پیش آمده 
نوبت اجرای ان به تاخیر افتاد و منتظر بهبود شرایط جهت  اجرای آن هستم. 
وی درباره اجرای تئاتر آنالین در شرایط تعطیلی تئاتر صحنه ای گفت: چه 
تئاتر تعطیل باشد و چه نباشد دولت وظیفه دارد از هنرمندان حمایت کند، اما 
بیش از ۹ ماه است که عماًل تئاتر تعطیل شده و با اجرای چند نمایش آنالین 
یا حتی تولید تله تئاتر نمی توان گفت چراغ تئاتر روشن است و اصاًل مگر چند 

هنرمند امکان تولید و ضبط چنین آثاری را دارند؟

»هدیه« تلویزیون برای شب یلدا

شب«  »هدیه  نمایشی  آیتم 
مسعود  کارگردانی  و  به نویسندگی 
نورزاده برای پخش از شبکه پنج سیما 

در شب یلدا آماده می شود.
سیدمسعود نورزاده تهیه کننده و 

کارگردان برنامه »هدیه شب« که قرار است 
شب یلدا از رسانه ملی پخش شود، گفت: 
با موضوع  شب یلدا و در وضعیت بحران  آیتم نمایشی »هدیه شب« 
هایی  توصیه  و  شده  تولید   سیما  پنج  شبکه  به سفارش  کرونا  بیماری 
خاص به خانواده ها در این ایام دارد تا شب یلدا را به خوبی سپری کنند.

وی افزود: همچنین  پاسداشت و لزوم حرمت اسما متبرکه از دیگر 
ویژگی های این برنامه است. فاطمه شکری، آرشیدا حاجیان، مهدیس 
علی نژاد، مهدیس باهوش، امیرعلی باهوش، سپهر اکبری و... بازیگران 

برنامه نمایشی این برنامه هستند.

»تهران عاشق« آلبومی رایگان برای شب یلدا

»تهران عاشق« عنوان تازه ترین 
آهنگسازی  به  معتمدی  محمد  آلبوم 
از  ترانه هایی  با  چراغعلی  محمدرضا 
سجاد عزیزی آرام است  که در آستانه 
تهیه کنندگی شهرداری  به  یلدا  شب 

در  رایگان  به صورت  و  شد  منتشر  تهران 
اختیار مخاطبان قرار گرفته است. 

و  کننده  تنظیم  چراغعلی  محمدرضا  ترانه سرا،  آرام  عزیزی  سجاد 
»می نویسم  عاشق«،  »تهران  آخر«،  »پناه  عوامل  از  برخی  آهنگساز 
عشق«، »با من بمان«، »سراب«، »ایران«، »بی خاطره«، »پریشانی«، 
دانیال  اکبریان،  است.حسین  آلبوم  این  قطعات  اسامی  سنگ«  »گل 
اکبریان، کریم قربانی،  جورابچی،مسعود نوروزی، متین نوروزی، حسن 
شروین مهاجر، سهبزاد رواقی، حسن فراهانی، محمد زرنوش و مسعود 

همایونی گروه نوازندگان این آلبوم را تشکیل می دهند.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

»کتابستان« روی موج رادیو فرهنگ

برنامه »کتابستان« که طی چند 
هفته اخیر به برنامه های رادیو فرهنگ 
افزوده شده، یکی از برنامه هایی است 
که توانسته مخاطبان خوبی جذب کند.

به تهیه کنندگی  که  برنامه  این 
از  جمعه  روزهای   ، ولی زاده  رویا 

ساعت ۱۴ و 3۰ دقیقه تا ۱۶ به طور زنده 
جهت  وکتابخوانی  کتاب  حوزه  در  رادیویی  مسابقه یی  می شود،  پخش 
افزایش آگاهی های مخاطب شبکه رادیویی فرهنگ است است که در هر 
برنامه سه شرکت کننده، از نقاط مختلف کشور ، به صورت تلفنی در آن 
حضور داشته و به پرسش های متنوعی در باره کتاب شناسی، کتابخوانی، 
خوانش متن و ... اسخ می دهند. مجریان این برنامه وجیهه حسینیان و 
علیرضا تابان  هستند و کارشناسی برنامه و طراحی سئواالت را همکارمان 

محمدرضاحسن بیگی )سردبیر روزنامه دنیای جوانان( به عهده دارد.
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شب یلدا و تهران عاشق

محمد معتمدي: سعي کردیم آلبوم فاخري تولید کنیم

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 21 - پ. 1۵
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سازمان شهرستان ها:  091227۵2190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

تازه ترین  عنوان  عاشق،  تهران 
آلبوم محمد معتمدی خواننده موسیقی 
ایرانی است که به آهنگسازی و تنظیم 
فرا  با  همزمان  و  چراغعلی  محمدرضا 
رسیدن شب یلدا در دسترس مخاطبان 
را  آلبوم  ترانه های  است.  گرفته  قرار 
پناه  است.  سروده  آرام  عزیزی  سجاد 
عشق،  می نویسم  عاشق،  تهران  آخر، 
بی خاطره،  ایران،  سراب،  بمان،  من  با 
پریشانی، گل سنگ اسامی قطعاتی است 
که در آلبوم شب یلدایی تهران عاشق 
پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

تازه ترین  درباره  معتمدی  محمد 
گفت:  جوانان  دنیاي  به  خود  آلبوم 
پیش زمینه تولید تهران عاشق،  همکاری 
بین بنده، محمدرضا چراغعلی و سجاد 
نتیجه  ازآنجایی که  و  بود  آرام  عزیزی 
استقبال  و  توجه  مورد  همکاری  این 
گرفتیم  تصمیم  گرفت،  قرار  مخاطبین 
آن را در قالب یک آلبوم تکمیل کنیم. 
با مشاوره هایی که دوستان به ما دادند، 
پیشنهاد تولید آلبوم تهران عاشق را به 
جمله  از  مختلف  ارگان های  و  نهادها 
شهرداری تهران دادیم. شهرداری به ما 

پیشنهاد داد آلبوم را در شب یلدا منتشر 
و به عنوان هدیه به مردم تقدیم کنیم تا 
مشارکت شهرداری نیز مطرح باشد. در 
طول چند ماه ضبط این پروژه ۹ قطعه 
ضبط  برای  چراغعلی  آقای  شد.  آماده 
همچنین  کشیدند  زحمت  بسیار  آلبوم 
این  اشعار  بابت  آرام  عزیزی  آقای 
اشعار  اصالح  در  همچنین  و  مجموعه 
زحمات زیادی کشیدند. بنده نیز به عنوان 
خواننده و مجری کار در خدمت گروه 
آقایان چراغعلی و  بودم. من به همراه 
پیانو  یک  با  می توانستیم  آرام  عزیزی 

اجرا کنیم، اما اگر قرار باشد یک ارکستر 
و  شود  سنگین  پروژه  و  بگیرد  شکل 
میکس و مسترینگ، نوازنده و استودیو 
میلیونی  هزینه ها  باشد،  داشته  الزم 
می شود و در توان هنرمندان نیست که 
مدام آلبوم هایی را منتشر کنند. به همین 
دلیل جاهایی می توانند پشت این کار قرار 

بگیرند که این هنر بتواند عرضه شود.
محمد معتمدي در بخش دیگري از 
صحبتهاي خود درباره بازگشت سرمایه 
بازار  فعلي  شرایط  در  آلبوم  انتشار  از 
گفت: البته یک توجیه تولید آلبوم ها نیز 

بازگشت سرمایه تهیه کننده یا هنرمند در 
دنیا  در  اینکه  با  است.  کنسرت  مرحله 
ساز و کار بازگشت سرمایه  آثار موسیقی 
توسط پلتفرم هایی که برای فروش آثار 
هست وجود دارد، اما باز هم برای یک 
قابل  نمی تواند  موسیقی  سرمایه گذار 
توجه باشد، به دلیل این که تنها تولید 
یک مجموعه مالک نیست. در گذشته 
اگر آلبومی منتشر می شد، حتماً بازخورد 
برای  اگر  حاضر  حال  در  اما  داشت، 
ساخت مابه ازای تصویری یک آلبوم یا 
برای پخش و نشر آن هزینه نشود، آن 
آلبوم نمی تواند در این انبوه تولید موسیقی 
خودش را نشان دهد. در مورد آلبوم تهران 
عاشق نیز باید عرض کنم که هم بنده 
آرام  عزیزی  و  چراغعلی  آقایان  هم  و 
عزممان بر این بود که کاری تولید شود 
و انصافاً برای تولید این آلبوم شهرداری 
حمایت های خوبی انجام داد. شهرداری 
دوست داشت در طنین انداز شدن یک 
ایرانی  جامعه  در  دلنشین  صوتی  رنگ 

سهم داشته باشد.
در  موفق  و  جوان  خواننده  این 
افزود:  خود  آلبوم  ساختار  درباره  پایان 
ممکن است بعضی دوستان اعتقاد داشته 
باشند که این مجموعه شبیه به موسیقی 
پاپ است. باید توضیح بدهم برخی از 
کارهایی که اجرا کردیم، فضای موسیقی 
پاپ را دارند، اما ژانر موسیقی پاپ نیز 
مدل، سبک و فضاهای مختلفی دارد. 
من حتی در انتخاب ترانه ها و ملودی ها 
آرام  عزیزی  و  چراغعلی  آقایان   با 
همفکری داشتیم. درست است که این 
مجموعه فضای موسیقی پاپ دارد، اما 
من احساس می کنم که کارهای بسیار 

فاخر و ارزشمندی است.

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

محمد حسین زاده

در حالي که این روزها بسیاري از اهالي تئاتر نسبت 
به تولید دوباره تله تئاترها خوشبین هستند و این امیدواري 
را دارند تا شاید مدیران صداوسیما بار دیگر تغییر رویه داده 
و به سال هاي قبل بازگردند و دستور تولید تله تئاترهاي 
جدید را بدهند، اما هنوز خبر موثق و قابل توجهي در این 
زمینه از سوي مدیران رسانه ملي منتشر نشده است و 
گویا خودشان هم انتظار نداشتند با بازپخش چند تله تئاتر 
قدیمي، این شور و هیجان در بین اهالي تئاتر ایجاد شود 
و مخاطبان این مدیوم بار دیگر به آنن عالقه نشان دهند.

مهرداد رایانی مخصوص نویسنده و کارگردان تئاتر 
در گفتگو با دنیاي جوانان درباره توجه تلویزیون به تولید 
تولیدات  به  دوره ای شروع  در  تلویزیون  گفت:  تله تئاتر 
تله تئاتر کرد. حتی پس از پیروزی انقالب اسالمی این 
کار را به صورت زنده انجام می داد. آن موقع شبکه ای 
را راه انداخته بود و این کار را می کرد ولی کم کم برای 
یک رسانه مثل تئاتر رقیب هایی مانند سریال و فیلم های 
سینمایی به وجود آمد که بی تعارف از دو حیث توانستند از 
تئاتر جلو بزنند. نخست اینکه در تعداد مخاطبان جلو زدند 
و مورد بعدی اینکه توانستند جذابیت های بیشتری نسبت 
به تئاتر فراهم کنند و به همین خاطر مورد توجه بیشتری 
قرار گرفتند. من از سال ۱38۴ تا ۱38۶ مسئول بخش 
تله تئاترهای شبکه چهار سیما بودم. مسئوالن باالدستی 
تلویزیون می گفتند درست است که ما پول بیشتری برای 
ساخت سریال خرج می کنیم اما تعداد مخاطبان افزایش 
پیدا می کند و جذابیت بیشتری را برای مخاطبان فراهم 
می کنیم. البته بخشی از این صحبت ها پاسخ دارد. به هر 
حال تلویزیون تولیدات مختلفی دارد. آیا همه تولیدات 
تعداد  یا  جذب  در  توانسته اند  سریال ها  مثل  تلویزیون 
می بینند؟  بقا  راز  مردم  همه  آیا  شوند؟  موفق  مخاطب 
آیا اغلب مردم فوتبال می بینند یا همه تنیس روی میز 
تماشا می کنند؟ از این حیث این حرف قابل قبول نیست. 
یعنی تلویزیون باید به نیاز بخشی از مخاطبان که تله تئاتر 

دوست دارند هم پاسخ دهد و نباید آن را کنار بگذارد.
رایانی مخصوص با تاکید بر اینکه رسانه ملی باید 
تله تئاتر هم بسازد، اظهار داشت: اگر تئاتر به عنوان یکی 
از ارکان ملی در این کشور وجود دارد و مورد تایید است، 
مثل همه چیزهای دیگر باید مورد توجه قرار گیرد. ما 
نمی خواهیم کاسه گدایی پیش آنها ببریم و بگوییم االن 
که پول نداریم و شغل ما فالن است بیائید تله تئاتر بسازید، 
بلکه می گوییم آن کاری که باید می کردید را انجام بدهید. 
اکنون اگر بخواهیم یک تله تئاتر ۶۰-۷۰ دقیقه ای تولید 
کنیم، به طور متوسط 5۰۰ میلیون تومان خرج دارد و از 
طرفی تولید یک تله فیلم یک میلیارد تومان هزینه دارد. در 
این شرایط تلویزیون به خاطر جذابیت هایی که فیلم دارد 
تصمیم می گیرد تله فیلم تولید کند. من می گویم تلویزیون 
این بخش را به یک موسسه خصوصی واگذار کند تا آنها 
تله تئاتر بسازند ولی به شرط اینکه باکس ثابت به تئاتر 
بدهد. تلویزیون بیاید 5۲ هفته تعریف کند و باکس ۹۰ 
دقیقه ای هم به فالن موسسه بدهد تا آن موسسه برود 
تله تئاتر تولید کند. تبلیغاتی هم که آن موسسه می گیرد 
برای خودش باشد. حاال می خواهند یک دقیقه تبلیغ کند 

یا ۹۰ دقیقه. این کار هم به نفع تلویزیون است و هم به 
نفع قشر تئاتری که به تله تئاتر عالقمند هستند. تلویزیون 
این کار را در یک شبکه تست کند و اگر جواب گرفت 

آن را در شبکه های دیگر هم انجام دهد.
این کارگردان تئاتر در خصوص مزایای تله تئاتر و 
تاثیر اینگونه نمایشی بر مخاطب گفت: شما نمی توانید 
ندارد. همین که شما  تاثیر  بر مخاطب  تله تئاتر  بگویید 
االن به عنوان یک فردی که برآیند یک بخشی از مردم 
ما هستید سوال طرح می کنید یعنی تله تئاتر مسئله است 
و مردم و هنرمندان درگیر آن هستند. به هر حال تئاتر 
مخاطبان خودش را هم دارد. هنرمندان ما در این رقابت 
باید جلو بیایند. من مدعی هستم که تئاتر ما خوب جلو 
آمده چون تئاتر ما تماشاگر دارد. اگر تماشاگر نداشته باشد 
این همه تئاتر اجرا نمی شود. قبول دارم که ایده آل نیست 
ولی تردید نکنید که کسی ضرر نمی کند. تئاترها اگر ضرر 
تئاتر ما رشد داشته که در  ادامه نمی دهند.  کنند دیگر 
آن بسته نشده است. به نظر من تئاتر ما توانسته موفق 
ظاهر شود. متاسفانه تله تئاتر ما در فرآیند نبوده و آن را 
حذف کرده اند و به همین خاطر چرخه جلو نمی رود. این 
چرخه باید باشد و همزمان که رو به جلو می رود اصالح 
تلویزیون  باکس  به  را  تله تئاتر  اگر  می شود.  انجام  هم 
تلویزیون  تولیدات  سایر  کنار  در  را  خودش  و  بیاورند 
نظرم  به  دهد.  ارتقاء  را  خودش  می کند  تالش  ببیند، 
راهش حذف کردن تله تئاتر نیست. به اعتقاد من تئاتر 
تلویزیونی یکی از رسانه های موثر است و اصال تحت 
مانند  از سریال ها  بسیاری  بود که  تله تئاتر  تأثیر همین 
براساس  آپارتمانی  سریال سازی  شد.  ساخته  سبز  خانه 

همین تئاترهای تلویزیونی شکل گرفت.
پایان  در  تئاتر  شاخص  نویسنده  و  کارگردان  این 
صحبت هایش اضافه کرد: حسن فتحی یکی از کسانی 
بود که در شبکه دو با تله تئاتر کار خود را آغاز کرد و 
بعد کم کم خودش شروع به ساخت تله تئاتر کرد. یکی 
از کارهایی که او کرد این بود که معیارهای تله تئاتر را 
شکاند. مثال دکورهای مصنوعی را از بین برد و برخی 
از نماهای بیرونی را هم قاطی تله تئاتر کرد. همان زمان 
صدای یک عده درآمد ولی ایشان این کار را انجام داد. 
وقتی در فرآیند تولید باشید اصالح نیز صورت می گیرد 
چون شما آنجا رقیب دارید و تالش می کنید از رقبای 

خودتان جلو بزنید.

آیا سریال ها از تله تئاترها جلو زدند!؟

مهرداد رایاني: تلویزیون باید به همه سلیقه ها
 و مخاطبانش احترام بگذارد

در بررسي موضوع بازپخش بعضي 
از تله تئاترها به سراغ یکي از هنرمنداني 
تئاتر  عرصه  در  هم  سال ها  که  رفتیم 
ازچهره هاي  داشته و هم یکي  فعالیت 
مي رود.  شمار  به  تلویزیون  شاخص 
از کهنه کاران  لرستاني که یکي  شهره 
هر دو مدیوم است، نظرات جالبي درباره 
وضعیت فعلي تلویزیون و البته بازپخش 

دوباره تله تئاترها دارد.
شهره لرستانی کارگردان و بازیگر 
دنیاي  با  گفتگو  در  تلویزیون  و  تئاتر 
تله تئاتر  تولید  به  توجه  درباره  جوانان 
متاسفانه  گفت:  تلویزیون  سوی  از 
فرهنگی  فعالیت  نتوانستم  مدت هاست 
تلویزیون  در  خصوص  به  باشم  داشته 
که باید جایگاه اصلی من باشد. چراکه 
معتقدم ما اصال تلویزیون نداریم. وظیفه 
تلویزیون سرگرمی مردم، اطالع رسانی و 
آگاهی است اما آنچه که اکنون داریم، 

نامش تنها صداوسیما است و رسانه ای 
اجازه  به خصوصی  تنها عده  که  است 
کار در آن را دارند و اگر هم زمانی مرا 
خواسته تنها به عنوان بازیگر بوده و من 
هیچگاه به تمامی، تنها به عنوان بازیگر 
آنجا حضور نخواهم داشت. من زمانی در 
یک رسانه خواهم بود که با اندیشه  خود 
در آن حضور داشته باشم و وقتی تمامی 
طرح های من، 8 سال از سوی این رسانه 
پذیرفته نمی شود و اجازه تهیه کنندگی و 
کارگردانی در آن ندارم، به نظرم نمی آید 

که من عضوی از آن باشم.
ز  ا آرامش  تر  تله تئا کارگردان 
نوعی دیگر، که هفته گذشته از شبکه 
از  بخشی  در  شد،  پخش  چهارسیما 
گفت:  اثر  این  درباره  صحبت هایش 
تام  نوشته  دیگر،  نوعی  از  آرامش 
استپارد است و من در این اثر، سعادت 
آن را داشتم با چند بازیگر بسیار خوب 

فراهانی،  شقایق  زنجانپور،  اکبر  مثل 
هادی مرزبان و... همکاری داشته باشم. 
مضمون این اثر بسیار قابل توجه است 
ضمن اینکه تهیه کننده این تله تئاتر علی 
با  بسیار  تهیه کنندگان  از  آزادان،  اصغر 
این  مهم  بسیار  عضو  و  است  ارزش 
گروه مسعود فروتن بود که کارگردانی 
تلویزونی را برعهده داشت و من از این 

همکاری بسیار خوشحال شدم.
توجه  ه  ر با ر د نی  لرستا شهره 
تلویزیون به تولید تله تئاتر به خصوص 
فعالیت  فضای  که  شرایط  این  در 
اظهار  است،  تعطیل  تئاتر  هنرمندان 
کرد: در واقع صداوسیما متعلق به همه 
هنرمندان نیست و متعلق به تعداد کمی 
شود،  دقت  صورتی که  در  آنهاست.  از 
فعالیت  اجازه  محدودی  نویسندگان 
کارگردان های  دارند،  را  رسانه  این  در 
کمی با آن همکاری می کنند و اینگونه 

نیست که هر شخصی طرح و ایده ای 
دارد بتواند در صداوسیما فعالیت داشته 
باشد. در همه جای دنیا نقش و رسالت 
آگاهی  سطح  بردن  باال  تلویزیون 
مخاطب است و تلویزیون ها هستند که 
هنرمند تئاتر را با آثارش چه در زمینه 
نویسندگی، کارگردانی و بازیگری با آثار 
بزرگ دنیا و آثار معاصر مطرح می کنند 
وسیما  صدا  در  است  این  واقعیت  اما 
ایران رسم خود ساخته اینگونه است که 
با تئاتر فاصله دارد. کارکرد نخست تئاتر 
آگاهی رسانی  رسانه ها،  دیگر  به  نسبت 
جامعه  در  فرهنگ  سطح  بردن  باال  و 
هنر  با  را  ادبیات  تئاتر،  که  چرا  است 
نمایش مستقیم می آمیزد و با تماشاگر 
ارتباط برقرار می کند و همواره می تواند 
سطح آگاهی توده ها را بهتر از هر هنر 
دیگری به خصوص بهتر از سینما که 
عامه پسند است باال ببرد و طبیعی است 
باشد  داشته  تئاتر عناد  با  تلویزیون  که 
چون اصواًل تمایلی به باال بردن آگاهی 
مردم و ارتقای سطح فکری جامعه ندارد.

شهره لرستانی پیشنهاد خود را به 
مسئوالن صداوسیما اینگونه عنوان کرد: 
ما همواره در این رسانه شاهد کارهای 
هستیم  بی محتوا  و  بی ارزش  تکراری، 
تلویزیون مخاطب  که  است  اینگونه  و 
خود را از دست داده و به ندرت کسی 
این  از  می کند.  برقرار  ارتباط  آن  با 
این  اما  هستم  متاسف  بسیار  وضعیت 
از مدیریت کالن  شرایط نشات گرفته 
دچار  افراد،  تغییر  با  و  صداوسیماست 
به  نگرش  باید  بلکه  نمی شود  تحول 
وظیفه  نخستین  کند.  تغییر  رسانه  این 
این رسانه در تمامی دنیا این است که 
مردم را پای خود میخکوب کند و شاهد 
کردند  میخکوب  عناصر  تمام  هستیم 

بیننده در صداوسیما حذف شده است.
این چهره محبوب در پایان ضمن 

نقش تلویزیون باال بردن سطح آگاهي مردم است

شهره لرستاني: اعتقاد دارم ما در حال حاضر اصال تلویزیون نداریم!
بیان اینکه نبود ارتباط مردم با تلویزیون 
است، گفت:  موجود  بی برنامگی  حاصل 
هنرمندانی که زبان گرمی دارند و می توانند 
اجازه  معمواًل  کنند،  نفوذ  مردم  دل  در 
اندیشیدن و برنامه سازی را در آنجا ندارند 
و کارهایی که پخش می شود، سالیانه تکرار 
می شود و از کاری به کار دیگر اغلب، همه 
داستان ها شبیه یکدیگر هستند. رسانه ای 
که کارش ایجاد تنوع است، به کلی جلوی 
هر رنگ و بوی تازه و هر نگرش جدید را 
گرفته. تعداد محدودی کار نیز  مسیری را 
طی می کنند و الجرم مثل شیر بی یال و 

کوپال  به نمایش درمی آیند.


