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نقش تربيت در نظام 
تعليم و تربيت، جزو 

نقش های برجسته 
است 

هنگ 7فر

يكي از جشنواره هاي هنري كشورمان كه از مدتي پيش بحث 
بر چگونگي برگزاري آن در ايام كرونايي زياد بود، جشنواره 
از  هاله اي  در  آن  برگزاري  نوعي  به  كه  بود  مقاومت  تئاتر 

ابهام قرار داشت

وزير آموزش و پروش توسعه كشور را محصول نظام يادگيری 
دانست و گفت: اگر می خواهيم برای كشور آينده بهتر، داشته 
باشيم بايد بر روی نقش آفرينی زنان در تربيت نسل تمركز 

بيشتری داشته باشيم.

كار  بوكس  داشت،  ُپرباد  سری  كه  نوجوانی  در  می گويد 
شيرزادی  علی اصغر  شود؛  دريانورد  می خواست  و  می كرد 
به عنوان يک نويسنده، و  از روزگار خود در كرونا  اما  حاال 
دنيای داستان های خودش می دود، می نشيند  اين كه در  از 

و می خوابد می گويد.

نويسنده ملزم 
نيست طبق بخشنامه 

بنويسد

سهام عدالت را 
آگاهانه مدیریت کنید

نوسان در ذات بازار سرمایه است و فعالیت در این بازار شیرینی و تلخی 
های خاص خود را دارد. گاه با افزایش ارزش سهام، بازار سبزپوش می 
شود و گاه با کاهش های ناشی از شرایط اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی، 
بازار لباس قرمز بر تن می کند.اکنون به مدد تالش دولت، بخش قابل توجهی از 
مردم کشورمان با استفاده از ظرفیت سهام عدالت به بازار بورس ورود کرده اند، اما 
طبیعی است که همه این افراد به فنون سهامداری واقف نیستند و ممکن است در 

اثر فعالیت غیرحرفه ای، سهام ارزشمند خود را از دست بدهند.
صفحه 3

دبیر ستاد انتخابات کشور از برگزاری دومین 
نشست ستاد هماهنگی انتخابات ۱۴۰۰ به منظور 
انتخابات های سراسری و  برنامه ریزی برای 

میان دوره ای خرداد ماه سال آینده، خبر داد.
سید اسماعیل موسوی اظهار کرد: در این نشست، 
فرایندهای  اجرای  برای  آتی  برنامه های  بررسی  ضمن 

مختلف انتخابات، در خصوص آموزش عوامل اجرایی و 
دست اندرکاران انتخابات در سطوح استان ها، شهرستان 
ها و بخش ها بحث و بررسی شد و مقرر شد دوره های 
آموزشی با بهره گیری از امکانات و تجهیزات الکترونیک 

اجرا گردد.
صفحه 2

انتخابات ۱۴۰۰ در کمال صحت و امنيت برگزار می شود
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جالل خوش چهره
ی  نه ا سـا نشست ر ر  د ئیس جمهـوری  ر
را  روشـنی  پیام هـای  خـود  2۴آذر  روزدوشـنبه 
بـرای مخالفـان داخلی خـود از یک سـو و جامعه 
جهانـی و به ویـژه اعضـای گروه برجام از سـوی 

دیگـر داد.
»حسـن روحانی« در نشسـت با شـماری از 
خبرنـگاران داخلـی و خارجـی کوشـید مخالفـان 
داخلـی خود را به تعامل سـازنده بـا دولت دعوت 
کـرده و در این حـال بـرای آنـان تبییـن کنـد که 
میـان تحریـم و جنـگ اقتصادی تفاوت شـکلی 

و ماهـوی وجود دارد.
بـه اعتقـاد روحانـی، آنچـه نظام سیاسـی و 
مـردم را در سـال های اخیـر دچار مشـکل کرده، 
تحریـم نیسـت. او گفـت؛ تحریم هـا سـابقه ای 
طوالنـی بـه انـدازه چهـار دهـه گذشـته داشـته 
و به زعـم او مـردم و نظـام سیاسـی در این مـدت 
را  اوضـاع  آنچـه  داشـته اند.  همزیسـتی  آن  بـا 
کـرده،  سـخت  گذشـته  سه سـال  در  خاصـه 
دولـت  کـه  اسـت  تحمیلـی  اقتصـادی  جنـگ 
»دونالـد ترامـپ« بانـی آن بـوده اسـت. اگرچـه 
کـه  کـرد  ابـراز خوش بینـی  رئیـس جمهـوری 
تحریم هـا بـه شـکل قهـری رو به پایان اسـت و 
بـا تغییـر دولـت در ایاالت متحده، کشـور شـاهد 
وضعی متفاوت ازگذشـته خواهدیافت، اماهمچنان 
مخالفت هـای داخلـی بـا او و دولتـش را مانـع 
از وضـع کنونـی دانسـت. رئیس جمهـور  عبـور 
از  بیـش  اکنـون  کـه  مخالفانـش  از  روحانـی 
همـه جـا در مجلـس یازدهـم تمرکـز یافته انـد، 
خواسـت کـه بـاور کننـد کشـور در حـال جنـگ 
خوانی هـا  مخالـف  ایـن رو  از  اسـت.  اقتصـادی 
نبایـد بـه تضعیـف موضـع دولـت بینجامـد کـه 
جلـودار جبهـه جنـگ اقتصـادی و نیـز طـرف 
رسـمی گفت وگـو بـا طرف هـای خارجی اسـت. 
بـه عبـارت روشـن تر، روحانـی مواضـع مخالفان 
داخلـی خـود را بـه نادیـده گرفتـن عامدانـه و یا 
سـاده انگارانه واقعیت هـا متهـم کرد و آنـان را  با 

مخالفـان نظـام سیاسـی هم سـو دانسـت.
رئیس جمهور روحانی در نشسـت مطبوعاتی 
خـود، برای جامعـه جهانی، اعضـای باقیمانده در 
گـروه برجـام و بـه تلویـح امـا ملمـوس؛ دولـت 

آینـده ایـاالت متحـده پیام روشـنی داد. او گفت: 
دولتـش هیچ فرصتی را برای شکسـتن تحریم ها 
و پایـان جنگ اقتصادی از دسـت نمی دهد؛ حتی 

به سـاعت یـا هفته.
روحانـی عوامل چهارگانه ای را در مشـکالت 
مشـکالت  گفـت؛  او  برشـمرد.  کشـور  جـاری 
سـاختاری، مدیریتی، جنگ اقتصادی و هم سـویی 
مخالفان و معارضان سـبب وجود مشـکالتی است 
کـه اکنـون کشـور بـه آن دچـار اسـت. در نـگاه او 
مشـکالت سـاختاری و مدیریتـی ریشـه دار بوده و 
بـرای رفـع آن بایـد چاره متناسـب را اندیشـید. در 
ایـن حال او بـر دو عامل دیگر به عنوان متغیرهای 
اصلـی و فوری تأکید کـرد. رئیس جمهوری، جنگ 
اقتصـادی و همـکاری یـا هم سـویی مخالفـان و 
معارضـان را اصلی تریـن مانـع بـرون رفت کشـور 
از مشـکالت دانسـت. از ایـن رو در وهلـه نخسـت 
او خواسـتار تعامـل سـازنده با مخالفانـش در قوای 
دیگر براسـاس قانون اساسـی شـد. روحانی برخی 
مخالفـان دولـت  را بـه تـالش بـرای اسـتمرار 
تحریم هـا متهـم کرد و گفـت: »دولـت مقابل این 
خواسـت می ایسـتد.« او افزود:» اجازه نمی دهیم که 
پایـان تحریم ها را به تأخیر بیندازند.« رئیس جمهور 
روحانی در این حال این هشـدار را به افکار عمومی 
داد کـه اعالم پیش شـرط برای بازگشـت به برجام 
بـا ترکیب ۱+5  مانند آنچه برخی دریافت خسـارت 
از اعمال تحریم ها در سه سـال گذاشـته می خوانند،  
شکسـتن  یـا  و  پایـان  مسـیر  در  سـنگ اندازی 

تحریم هـا در آینـده نزدیک اسـت.
نشسـت  ر  د ئیس جمهـوری  ر ن  سـخنا
مطبوعاتـی دوشـنبه سرشـار از خوش بینـی بـه 
فراینـد پیـش رو بـه رغـم واقعیت هـای جـاری 
بـود. امـا آیا باید اظهـارات رئیس جمهـوری را به 
گونـه ای تفسـیر کـرد کـه ماننـد گذشـته کانون 
توجـه و وزن خـود را در »برجـام « خالصه کرده 
اسـت؟ آیا هم سـویی  مخالفان دولت با معارضان 
سـه گانه  قـوای  تعامـل  می یابـد؟  پایـان  نظـام 
در مسـیری جـز آنچـه اکنـون هسـت، خواهـد 
شـد؟ موانـع بازگشـت بـه برجـام چیسـت و چـه 
احتماالتـی را می تـوان بـرای آن برشـمرد؟ آیـا 
جامعـه جهانـی پیام روحانـی را دریافـت خواهند 

کـرد؟ واقعیت هـا چـه می گوینـد؟

سرمقاله

پیام دوگانه روحانی
شادمان شکروی

کلمه دغدغه، کلمه ثقیل و به بیان ادبا ناموزونی است. شاید بهتر باشد بگویم نگرانی یا 
دلواپسی یا عادت مزمن. به هرحال این کلمه را من برای اولین بار از زبان آقای حسین میرکاظمی 

در گرگان شنیدم.
آن موقع رمان میرکاظمی به نام یورت ) واژه ترکمنی (، در مسابقات ادبی مقام اول را آورده 
بود و ما زیاد همدیگر را می دیدیم. اختالف نظر ادبی البته داشتیم ولی من هیچگاه این را اظهار 
نکردم. گذشته از این، میرکاظمی انقدر مهربان و صمیمی بود که به نویسنده های امروزی نمی 
امد. شخصیتی صادق و خاکی داشت که به دل می نشست. بهرحال من این واژه را از ایشان 
یاد گرفتم. در گذشته برایم معنی نداشت ولی این روزها برایم معنی پیدا کرده است. چرا که تازه 

دارم به عینیتش پی می برم. به بیان دیگر دارم می فهمم که همچین چیزی هم وجود دارد.
جلسه گذشته در کالس نویسندگی سئوالی را مطرح کردم. پرسیدم چطور شد به نویسندگی 
گرایش پیدا کردید. ما هشت یا نه نفر بودیم و من این سئوال را از تک تک حاضران پرسیدم. 
هر کس چند دقیقه ای صحبت کرد. کوتاه و فشرده چون من بدون مقدمه سئوال کرده بودم و 
بنابراین کسی فرصت نکرده بود در این خصوص از قبل بیندیشد و به تجزیه و تحلیل بپردازد. 
بدین ترتیب پاسخ ها ناخوداگاه بود. این پاسخ های ناخوداگاه، هرچند ایرادهای خاص خود را دارد، 
از نظری مطلوب است. از این نظر که می بایست برای پاسخ دادن به عمیق ترین و در عین حال 
صریح ترین افکار و احساسات خود رجوع کند. نمی تواند حاشبه برود. نمی تواند فکر کند و می 

بایست آنچه را که در دل دارد بر زبان اورد.
خوب نتیجه برای من جالب بود. من با هشت یا نه نفر مواجه بودم که مثل خودم بودند. 
اگر نگویم عاشق حداقل می توانم بگویم دغدغه داشتند.  جالب نیست؟ برایم گفتند که نوشتن 
دغدغه اصلی آن ها و پیوند دهنده ان ها به زندگی درونی خویش است. برایم گفتند که همواره 
در دنیای کلمات زندگی می کنند و برایم گفتند که از زمانی که خود را شناخته اند می نوشته اند. 
در نهایت در پاسخ سئوال من گفتند که تصور نمی کنند هیچگاه از دغدغه نوشتن اسوده شوند. 
تقریبا یقین دارند این دغدغه، خوب یا بد و مفید یا مضر، در تمام زندگی با انها خواهد بود. اینجا 

بود که واژه حسین میرکاظمی برای من مفهوم پیدا کرد.
در ان جلسه سئوالی اساسی را مطرح کردم. برای این طرح سئوال از قبل نقشه نریخته بودم 
اما بهرحال زمانی باید ان را مطرح می کردم. صحبت از خواندن یک نوشته آغاز شد.  متن یک 
نویسنده ایتالیایی را خواندیم که در مورد پدرش نوشته بود. پدرش به معنی واقعی دغدغه نوشتن 
داشت. نعلبند بود و آدمی فروتن و شاید محجوب محسوب می شد. با اینحال نوشتن دغدغه 
اساسی زندگی اش بود. همسرش مسخره اش می کرد. مادرش تحقیرش می کرد. تنها فرزندش 
بود که او را درک می کرد و نمی دانم چرا. بهرحال نویسنده نوشته بود که زمانی با پدرش گریخته 
است. چند روز در مزرعه ای مخفی بوده اند و در تمام این مدت پدرش مدام می نوشته است. 
انگار تشنه ای که یکباره به آب رسیده باشد. آنگاه نویسنده گفته بود که در این زمان بود که من 

فهمیدم دغدغه نوشتن چیست.
خوب زمانی که این نوشته را می خواندم یاد صحبت هایی می افتادم که با حسین میرکاظمی 
داشتم و جنبه هایی از شخصیت او برایم روشن می شد. از جهاتی روحیه ای به شدت هنری داشت. 
یادم هست که مدت ها بود می خواست کالس نویسندگی در گرگان تشکیل دهد. چون برنده 
بهترین رمان شده بود و چون انتشارات و کتابفروشی داشت و چون بهرحال شخصیت شناخته 
شده ای بود ، فکر کردم به طور طبیعی کالسش باید خیلی زود پر شود. چون یادم هست یکی دو 
باری خیلی سال پیش به انجمن های شعر و داستان گرگان سر زده بودم و از شلوغی آنجا تعجب 

کرده بودم. البته اقای میر کاظمی در این جلسات حضور پیدا نمی کرد.
در واقع این جلسات چندان از کیفیت برخوردار نبود و آدمی مثل او حیف بود که با شرکت 

در چنین جلساتی که حرف و حدیث های خاص خودش را داشت، بخواهد از شخصیت هنری 
خودش هزینه کند. اما منظورم چیز دیگری است. هنگامی که برای اولین بار مسئله کالس را 
مطرح کرد، سه یا چهار سال پیش بود. االن حدود یک سئوالی می شود که وی را ندیده ام اما تا 
سال گذشته بیشتر فرصت داشتم و هر از گاهی به کتابفروشی اش در خیابان شالی کوبی گرگان 
می رفتم و مدتی گفتگو می کردیم. بهرحال تصور من این بود که با اولین آگهی و بعد از مراجعه 
بعدی ام به او کالسش را تشکیل داده باشد. اما وقتی پرسیدم گفت هنوز کسی را پیدا نکرده. 
کمی تعجب کردم. بیشتر وقتی تعجب کردم که یک ماه بعد سراغش رفتم و در پاسخ سئوال من 

همان مطلب گذشته را تکرار کرد.
کسی را پیدا نکرده. دفعه بعد پرسیدم یعنی کسی مراجعه نکرده؟ چیزی که به نظرم عجیب 
است ان هم با توجه به شهرت او و روحیه ای که من از مردم ان شهر سراغ دارم. گفت چرا 
مراجعه که کرده اند منتهی او فرد یا افراد مورد نظرش را بین انها پیدا نکرده. بعد پیپش را روشن 
کرد و با چهره جذابی که داشت به من نگاه کرد و با لبخند در حالی که دود را بیرون می داد 
گفت راستش افراد زیادی امدند ولی... در این هایی که امدند کسی را ندیدم که دغدغه نوشتن 
داشته باشد. درست همین جا بود که اصطالح دغدغه نوشتن را شنیدم. جالب اینکه در دو سالی 
که من مرتب با حسین میرکاظمی ارتباط داشتم هر بار سئوال را تکرار می کردم و بعد هم که 
جواب مایوس کننده می شنیدم می گفتم که پس هنوز کسی را پیدا نکرده اید که دغدغه نوشتن 
داشته باشد. او هم همیشه با همان ژست جذاب همراه با پیپ و با آرامش پاسخ می داد که خیر. 
یکبار گفت که یک نفر را پیدا کرده که فکر می کند چنین دغدغه ای دارد ولی حاال باید بیشتر 

روی شخصیتش مطالعه کند.

نگاه و نظر

دغدغه ای به نام نوشتن

سقف افزایش قیمت نفت 
صفحه 3در سال ۲۰۲۱  کجاست؟

 المللی بانکی و پولی جز با پیوستن ایران به کنوانسیون های 
»گروه ویژه اقدام مالی« میسر نیست، از نظر داخلی نیز راه مبارزه 
با فساد اقتصادی و از جمله پول شویی از »اف ای تی اف« می گذرد.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری چندی پیش از 
موافقت رهبر معظم انقالب با درخواست دولت برای تمدید مهلت 

بررسی لوایح »اف ای تی اف« در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
خبر داد.هفته گذشته نیز »محسن رضایی«، دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر معظم انقالب درباره تمدید 

مهلت بررسی لوایح »اف ای تی اف« خبرداده بود.
این درحالی است که از حدود یک سال پیش و با پایان مهلت 

بررسی دو الیحه باقی مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
در مناقشه بین مجلس و شورای نگهبان به طور خودکار نظر 
شورای نگهبان تأیید و موضوع اف ای تی اف دست کم برای 

مخالفان، خاتمه یافته بود.
صفحه 3

برگزاری لیگ 
قهرمانان 
آسیا با 40 

تیم و بصورت 
متمرکز 

صفحه 6

آماده باش نیروی های عملیاتی توزیع برق 
استان مرکزی

مرکزی - مدیر عامل عامل شرکت توزیع برق استان مرکزی گفت: با 
ورود سامانه بارشی به استان مرکزی، نیروهای عملیاتی شرکت توزیع برق 

به حالت آماده باش درآمده اند.
برق  توزیع  شرکت  عملیاتی  اکیپ های  تمامی  گفت:  اله داد  محمد   
استان مرکزی جهت تأمین برق مطمئن و پایدار مشترکین آماده خدمت 

صفحه 6رسانی به مردم هستند.

آگهی
 تجدید مزایده عمومي

)نوبت دوم(

نامه  موافقت  به  باتوجه  نظردارد  شهردر  مهدي  شهرداري 
شماره59۱2/۱ مورخ۱399/7/28 شورای اسالمی شهر مهدی شهر 
نسبت به فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به پالک ثبتي 
الزمان -خیابان شهید  واقع در مهدي شهر- خیابان صاحب   ۱۰۱9
ازتاریخ  گردد  می  درخواست  ازمتقاضیان  لذا  نماید.  اقدام  جوادیان 
۱399/۰9/27 لغایت ۱399/۱۰/۰3 جهت اخذ اسناد مزایده به واحد 

دبیرخانه شهرداری مهدی شهر مراجعه  فرمایند. 
)هزینه آگهي بر عهده برنده مزایده مي باشد(

روابط عمومي شهرداري مهدي شهر
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نقش تربیت در نظام تعلیم و تربیت، جزو نقش های برجسته است 
وزیر آموزش و پروش توسعه کشور 
و  دانست  یادگیری  نظام  محصول  را 
گفت: اگر می خواهیم برای کشور آینده 
بهتر، داشته باشیم باید بر روی نقش آفرینی زنان در 

تربیت نسل تمرکز بیشتری داشته باشیم.
محسن حاجی میرزایی در نشست هم اندیشی 
کشور  سراسر  پرورش  و  آموزش  زن  مدیران  با 
و  داشته ها  دارای  انسان ها  تمام  داشت:  اظهار 
از  نداشته هایی هستند، در مورد زنان هم بحث 
دارایی ها و نداشته ها می تواند موردتوجه قرار گیرد. 
در تجربه مدیریتی خود دیده ام که معمواًل تمرکز 
بر نداشته ها آنقدر ذهن را مشغول می کند که از 

داشته ها غافل می مانیم.
وی با اشاره به تالش برای برقراری عدالت 
گفت:  کشور  مدیریتی  پست های  در  جنسیتی 
و  اداری  پست های  در  جنسیتی  عدالت  برقراری 
برای  برابر  فرصت های  ایجاد  و  کشور  مدیریتی 
افراد می تواند زمینه ساز موقعیت ها و منزلت های 

برابر اجتماعی و اقتصادی باشد.
وی با اشاره به حمایت های دولت در برقراری 
اداری  مختلف  موقعیت های  در  جنسیتی  عدالت 
گفت: خوشبختانه در نظام تعلیم و تربیت گام های 
خوبی در این زمینه برداشته شده و امروز می توانیم به 
یقین بگوییم که بخش عظیمی از دختران کشور که 
در سن یادگیری و آموختن قرار دارند و باید آموزش 
ارائه شده به دانش آموزان با روش های نوین و با 
کیفیت باشد و تالش می کنیم که دسترسی همگان 

را به آموزش با کیفیت فراهم کنیم و فرصت های 
یادگیری برابر را در اختیار همه قرار دهیم.

در  پرورش  و  آموزش  نقش  میرزایی  حاجی 
تربیت را ممتاز خواند و گفت: نقش تربیت در نظام 
تعلیم و تربیت، جزو برجسته ترین نقش هاست و 
قابل جایگزینی برای دیگر دستگاه ها نخواهد بود. 
زمان های  طی  در  که  را  جنسیت ها  فاصله  باید 
طوالنی ایجاد و عمیق شده است، برطرف کرده و 
از ظرفیت بانوان مخصوصاً در نظام تعلیم و تربیت 

استفاده موثرتری کنیم.
تمدن  داد:  ادامه  پرورش  و  آموزش  وزیر 
است. همه  اندیشیدن  و  دیدن  محصول شنیدن، 
آغازین  سال های  به  تربیت  و  تعلیم  اندیشمندان 
به  رسیدن  زمان  تا  تولد  بدو  از  کودک  زندگی 
سن مدرسه توجه زیادی داشته اند و ظرفیت ذهن 
کودک را در این دوران بسیار باال می دانند. با دقت 
به این مسئله، سهم زنان در شکل گیری تمدن، 
آینده  نو،  فرهنگ سازی، هویت بخشی به نسل 

برابر همه  در  جامعه  به  بخشی  سازی، مصونیت 
آسیب های تهدید کننده و توسعه کشور به وضوح 
مشاهده می شود، یعنی برای بهترشدن مسیر آینده 
زندگی فرزندان، الزم است زنان در خانواده فرزند 

پرسشگر تربیت کنند.
آموزش  در  زنان  توانمندی  سطح  ارتقا  وی 
آینده را بسیار مهم دانست و گفت:  تربیت نسل 
آموزش  برای  زنان  توانمندی  کنیم  تالش  باید 
نقش های کلیدی و تأثیرگذار در تربیت فرزندان در 

بهبود عملکرد آینده کشور را ارتقا دهیم.
وی بیان کرد: قطعاً سهم نقش زنان در تربیت 
و شکل گیری رفتار کودکان در بدو تولد، از سهم 
مردان به مراتب بیشتر است. اگرشخصیت فرزند 
در دوره کودکی شکل بگیرد، آثار آن تا پایان عمر 

قابل مشاهده است.
و  طراحی  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
اجرای برنامه هایی در جهت ارتقا و توانمندسازی 
است  اهمیت  حائز  زنان  اجتماعی  مهارت های  و 
را  مهارت ها  این  زنانی می توانند  تنها  معتقدیم  و 
به فرزندانشان منتقل کنند که خود آن را به خوبی 

آموخته باشند.
حاجی میرزایی با اشاره به اینکه توسعه کشور 
محصول نظام یادگیری است، گفت: اگر می خواهیم 
برای کشورمان آینده بهتر، اقتصاد خالق و مصونیت 
از آسیب های اجتماعی داشته باشیم باید بر روی 
موضوع نقش آفرینی زنان در تربیت نسل در آموزش 
زنان و دانش آموزان تمرکز بیشتری داشته باشیم.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند
تماشای حادثه، موجب بروز حادثه دیگری شد

جاده  در  سمند  خودروی  یک  گفت:  آتش نشانی  سازمان  سخنگوی 
تماشای  کرد  برخورد  برق  تیرچراغ  با  و  شده  منحرف  مسیر  از  خاوران 
صحنه تصادف توسط رانندگان عبوری موجب تصادف شش خودرو دیگر 

و مصدومیت پنج  نفر شد.
جالل ملکی گفت در این حادثه: یک دستگاه خودرو سمند با دو سرنشین 
به دالیل نامشخص از مسیر منحرف شده و با تیر چراغ برق کنار جاده 
برخورد کرد  و مرد 26 ساله دچار مصدومیت شدید شد و خودروهای عبوری 
سرعتشان را کم کردند تا  به تماشای صحنه تصادف بپردازند و به دلیل کند 
شدن حرکت، شش دستگاه خودرو دیگر از جمله کامیون کمپرسی، پراید 
و پژو با هم برخورد کردند و پنج نفر دیگرشامل سه مرد و دو زن مصدوم 

شدند، که  حال یکی از آنان وخیم گزارش شده است.

یکی از کارکنان اورژانس تهران بر اثر ابتال به کرونا درگذشت
تهران  اورژانس  پشتیبانی عملیات  نیروی  پرسنل  از  عزیز شریف زاده 
، پس از سال ها خدمت در راه نجات بیماران، به دلیل ابتالء به بیماری 

کرونا دار فانی را وداع گفت.

ساختمان ۳ طبقه در حال  بازسازی فرو یخت
معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد از 
تخریب یک ساختمان سه طبقه حین بازسازی در منطقه سیدی مشهد خبر داد .
مهدی رضایی گفت: خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیبی نرسید.

سارقان مسلح، مامور پلیس را به شهادت رساندند
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: بامداد روز سه 
شنبه ستوان یکم مرتضی براتی از کارکنان کالنتری ۱2 شهرستان خمین 

در درگیری با سارقان مسلح احشام به شهادت رسید.
حمود خلجی با اعالم این خبر اظهار داشت بر اثر درگیری مأموران 
با سارقان مسلح احشام، عالوه بر ستوان یکم  انتظامی شهرستان خمین 
مرتضی براتی که به درجه رفیع شهادت نایل آمد، سه نفر دیگر از مأموران 

وظیفه نیز مجروح شدند.

سقوط باالبر کارگر ساختمانی را کشت
منجر  دلخراش  حادثه  وقوع  از  مشهد  آتش نشانی  نگهبان  افسر 
مسکونی  ساختمان  یک  در  کار  حین  ساختمانی  کارگر  یک  فوت  به 

داد. خبر 
مصطفی حسن زاده گفت: بر اثر این حادثه یک کارگر حدودا 5۰ ساله 
حین کار در تراس طبقه سوم ساختمانی چهارطبقه به دلیل نامعلومی به 

همراه باالبر مصالح ساختمانی از ارتفاع سقوط کرد و جان باخت.

اختالف شخصی با قتل  خاتمه یافت
فرمانده انتظامی شهرستان قرچک از دستگیری قاتل فراری درکمتر از 

۴8 ساعت در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ نجم الدین مرادی گفت: به دنبال اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
مبنی بر وقوع یک فقره درگیری در شهرک نگارستان قرچک عوامل انتظامی 
به محل اعزام شدند و بررسی آنان مشخص ساخت جوانی 32 ساله با سالح 
سرد به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شده که متأسفانه بر اثر شدت 

جراحات وارده جان یاخته است.
سرهنگ مرادی افزود: مأموران پلیس آگاهی شهرستان با بررسی تلفن 
همراه مقتول، قاتل را شناسایی و وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند. متهم 
در جریان بازجویی به ارتکاب قتل اعتراف انگیزه خود از ارتکاب جنایت را 

اختالف شخصی و ایجاد مزاحمت توسط مقتول عنوان کرد.

نباید به امید کار دولتی  دانشجویان هیچ دانشگاهی 
تحصیل کنند

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: انتظار دانش آموختگی 
با هدف رسیدن به کار دولتی انتظار بجایی نیست و دانشجویان هیچ 

دانشگاهی نباید به امید کار دولتی تحصیل کنند.
محمدحسین امید در آیین معارفه نودانشجویان واحد استانی کرمانشاه 
گفت:  شما دانشجویان به دو علت در زمان بسیار خوبی به این دانشگاه 
ورود پیدا کرده اید، اول آنکه توجه به آموزش های مهارتی در کشور 
بیشتر از گذشته شده و تمایل به مدرک گرایی کاهش یافته است و دوم 
اینکه با توجه به اقدامات صورت گرفته سالهای اخیر در دانشگاه جامع 
علمی کاربردی، این دانشگاه در بهترین دوران خود از نظر علمی و 

آموزشی قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: با توجه به مشخص شدن ماموریت مراکز علمی 
کاربردی در طرح خوشه بندی شغلی دوره های آموزشی و طرح پایش 
مدرسان این دانشگاه که منجر به همکاری با اساتید با تجربه و توانمند 
گردیده، کیفیت آموزش های مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی 

ارتقا یافته است.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خاطرنشان کرد: در دانشگاه 
جامع علمی کاربردی به دنبال تربیت دانشجویان کارآفرینی هستیم 
که پس از اتمام تحصیالت، بتوانند به مرحله ثبت شرکت کارآفرینانه 

خود برسند.
وی ادامه داد: تاسیس مراکز نوآوری و برگزاری رویدادهای شتاب با 
هدف معرفی ایده های دانشجویان و تجاری سازی آنها، توسعه مناسبی در 
دانشگاه جامع علمی کاربردی داشته و همچنین مراکز مشاوره و کلینیک 
های کسب و کار نیز در مجموعه این دانشگاه در حال فعالیت هستند.

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد آغاز شد
ثبت نام و انتخاب رشته برای شرکت در مرحله پذیرش براساس 
سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱399 در تمامی 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و همچنین 
دانشگاه آزاد اسالمی از روز سه شنبه آذر25 آغاز شد و تا روز یکشنبه 

3۰  آدر ادامه خواهد داشت.
سازمان سنجش آموزش کشور در اطالعیه ای اعالم کرد: ثبت نام 
منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق درگاه اطالع رسانی این سازمان 
انجام می شود و متقاضیان با در نظر گرفتن شرایط عمومی و اختصاصی 
مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام، می توانند در پذیرش دوره مذکور 

ثبت نام و انتخاب رشته کنند.
منظور از سوابق تحصیلی، معدل تراز شده مقطع کارشناسی و برای 
متقاضیان دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته براساس تراز میانگین معدل 

مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته است.
شروع  با  همزمان  رشته،  انتخاب  و  ثبت نام  راهنمای  دفترچه 
ثبت نام، در درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور، در 

دسترس خواهد بود.
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روحی الهی

موافقت مشروط رهبر انقالب با کاهش سهم صندوق توسعه 
ملی از محل فروش نفت 

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی از موافقت 
مشروط رهبر معظم انقالب با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 
محل فروش نفت از 38 درصد به 2۰ درصد در الیحه بودجه سال 

۱۴۰۰ خبر داد.
مالک شریعتی نیاسر در توضیح جلسه روز سه شنبه کمیسیون 
انرژی گفت: در این جلسه رئیس کمیسیون به نامه ای اشاره کرد که 
از دفتر رهبر معظم انقالب خطاب به رئیس جمهور در ارتباط با الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ ارسال شده و پاسخی است به درخواست قبلی ایشان به 
تاریخ ششم آذرماه که رئیس جمهور از رهبر معظم انقالب درخواست 
کرده بودند با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت در 

سال ۱۴۰۰ از 38 درصد به 2۰ درصد موافقت کنند.
وی افزود: از آنجا که طبق برنامه ششم سهم صندوق توسعه 
باید به 38 درصد می  از محل فروش نفت در سال ۱۴۰۰  ملی 
رسید، اما طبق سال های گذشته که تحریم برقرار است و کاهش 
رهبری  از  امسال مستقیما  رئیس جمهور  داریم  را  نفت  صادرات 
درخواست کردند تا با کاهش سهم صندوق از محل فروش نفت 

به 2۰ درصد موافقت کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: رییس دفتر رهبر 
انقالب نیز بر اساس نامه ای که دکتر عباسی در جلسه قرائت کردند 
اعالم داشته که پاسخ رهبری به این شرح است که: مقام معظم رهبری 
با کاهش سهم صندوق مشروط به رعایت شرایطی موافقت کردند 
که  سهم صندوق از 38 درصد به 2۰ درصد کاهش پیدا کند. آن دو 
شرط اصلی عبارت است از اینکه اوال سهم صندوق توسعه ملی از 
محل فروش نفت خام و میعانات گازی مازاد بر یک میلیون بشکه 
در روز 38 درصد منظور شود و کلیه تسهیالت سر رسید شده دولت 
از صندوق توسعه ملی از محل سهم دولت از مازاد مذکور بازپرداخت 
گردد. شرط دوم این است که کلیه مصارفی که در بودجه سال 99 از 
محل منابع صندوق توسعه ملی تامین مالی گردیده در بودجه سال 
۱۴۰۰ باید از محل منابع بودجه عمومی تامین مالی شود و برداشت 
از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه سال ۱۴۰۰ در این 

موارد مجاز نیست. 
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زیر نظر: خشایار بوذرجمهری

وجود فساد در نظام اداری قابل پذیرش و تحمل نیست
جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون 

اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر اینکه سالمت نظام 
اداری کشور نیازمند برخورد ریشه ای با تخلفات و مسدود کردن روزنه ها 
و گلوگاه های فساد است گفت: دولت در همین راستا از چند سال پیش 
ستادی را برای شناسایی گلوگاه های فساد در دولت تشکیل داده است و 
دستگاه های اجرایی نیز مکلف شده اند کارگروهی را به صورت مستمر 

برای شناسایی و مسدود سازی گلوگاه های فساد تشکیل دهند.
وی با اشاره به گزارش رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور 
در خصوص نتایج طرح سنجش ادراک جامعه درباره سالمت و فساد اداری 
در کشور تصریح کرد: برجسته شدن برخی موارد فساد در رسانه ها نباید 
باعث شود که سالمت نظام اداری کشور زیر سئوال برود. البته وجود 
فساد در نظام اداری هر چند کوچک به هیچ وجه قابل پذیرش و تحمل 
نیست و باید با مفسدین اقتصادی با جدیت و قاطعانه برخورد شود.وی 
با تاکید بر اینکه باید قدردان زحمات و تالش های مدیران خدوم کشور 
به خصوص در شرایط سخت کنونی باشیم، افزود: اگرچه ممکن است 
گاهی شاهد تخلف از سوی یک مدیر باشیم، اما اکثریت مدیران کشور با 
دلسوزی در تالش هستند تا خدمتگزاری به مردم را روز به روز ارتقاء دهند.

انتخابات ۱۴۰۰ در کمال صحت و امنیت برگزار می شود
دبیر ستاد انتخابات کشور از برگزاری دومین نشست ستاد هماهنگی 
انتخابات ۱۴۰۰ به منظور برنامه ریزی برای انتخابات های سراسری و 

میان دوره ای خرداد ماه سال آینده، خبر داد.
سید اسماعیل موسوی اظهار کرد: در این نشست، ضمن بررسی 
برنامه های آتی برای اجرای فرایندهای مختلف انتخابات، در خصوص 
آموزش عوامل اجرایی و دست اندرکاران انتخابات در سطوح استان ها، 
شهرستان ها و بخش ها بحث و بررسی شد و مقرر شد دوره های آموزشی 

با بهره گیری از امکانات و تجهیزات الکترونیک اجرا گردد.
در  نگهبان  شورای  با  هماهنگی  جلسات  گفت:  همچنین  وی 
حال اجراست و درباره فرایندهای مختلف انتخابات گفتگو و تصمیم 

گیری می شود.
 دبیر ستاد انتخابات کشور با اشاره به انتخابات شوراهای اسالمی 
شهرها و روستاها، اعالم کرد: اخیراً هیات نظارت بر انتخابات شوراهای 
اسالمی شهرها و روستاها در مجلس شورای اسالمی تشکیل شده و 

فرایندهای اجرایی انتخابات شوراها با این هیات هماهنگ می شود.
وی با اشاره به فراخوان وزارت کشور برای برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ 
در شرایط کرونا گفت: خوشبختانه تعداد زیادی از حقوقدانان، فعالین سیاسی 
و اجتماعی، روزنامه نگاران و خبرنگاران و اقشار مختلف مردم ایده ها و 
پیشنهادات خود را از طریق پرتال وزارت کشور به ما منتقل کرده اند که 
در حال بررسی و جمع بندی است. ضمن تشکر از هم اندیشی آنان با 
وزارت کشور، ان شاءاهلل نتایج بررسی ها را به اطالع عموم خواهیم رساند.

ده
گزی

ی 
ها

خبر

زیر نظر: ناظم رام

ت
العا

اط
ی 

اور
فن

جواد احمدی

اولین سنسور خمیده CMOS با امکان تولید 
انبوه معرفی شد

Curve-One برای نخستین بار، حسگر خمیده تجاری ساخته 
است. حسگرهای خمیده به ساده سازی ساخت لنز و افزایش کیفیت 

تصویر منتهی خواهند شد.
تولید حسگر سیماس )CMOS( خمیده، ایده ی کامال جدیدی 
نیست و پیش تر چند شرکت فعال در صنعت دوربین به صورت اولیه 
 CMOS سراغ آن رفته اند؛ اما تمامی شرکت ها تا به این لحظه، حسگر
خمیده را به عنوان پروژه ی پیشنهادی داخلی پیگیری کرده اند و هیچ گاه 
موفق  به تولید محصولی کامل که از لحاظ تجاری آماده باشد نشدند. به 
 لطف استارتاپی با نام Curve-One این اوضاع دست خوش تغییر شده 

است؛ استارتاپی که از ساخت حسگر CMOS خمیده خبر می دهد.
نخستین مطالعات روی حسگر خمیده به اوایل دهه ی 2۰۰۰ 
میالدی برمی گردد؛ اما این نخستین باری است که حسگرهای دارای 
طراحی خمیده به صورت تجاری و به منظور وارد شدن به مرحله ی تولید 

انبوه، در دسترس قرار می گیرند. 
Curve-One، استارتاپی که توسط کمیسیون اروپا از طریق 
شورای تحقیقاتی اروپا مورد حمایت قرار می گیرد، پس از سال ها تحقیق 
و توسعه، موفق  به ساخت نخستین حسگر خمیده شده است. اگر 
کنجکاوید که بدانید حسگر خمیده چه مزیتی دارد، بهتر است بیانیه ی 

Curve-One را بخوانید:
فرایند تصویربرداری از صحنه های گسترده )میدان وسیع( همواره 
کاری چالش برانگیز بوده است؛ زیرا تجهیزات نوری به طور ذاتی سطح 
کانونی را خم می کنند. خم کردن صفحات عکاسی تاکنون بارها در 
بسیاری از حوزه ها استفاده شده است؛ حتی در حوزه ی ستاره شناسی 
به  لطف تلسکوپ های اشمیت )Schmidt( که به طور طبیعی دارای 

سطح کانونی محدب هستند.
استارتاپ Curve-One در ادامه ی بیانیه ی خود می گوید ظهور 
حسگر تخت الکترونیکی از لحاظ اهمیت، دست  کمی از انقالبی جدید 
ندارد و طراحان تجهیزات نوری را مجاب کرده است سراغ تولید تجهیزات 
جدیدتر و پیشرفته تر بروند؛ قطعاتی که با مسطح بودن حسگرهای جدید 

سازگاری داشته باشند.

مدیـرکل آمـوزش و پرورش شـهر تهران 
گفت: 6۴ درصد شـرکت کنندگان در جشنواره 
جابربـن حیـان دختـر و 36 درصـد شـرکت 

کنندگان پسـر بـوده اند.
عبدالرضـا فوالدونـد در آییـن تجلیـل از 
برگزیـدگان جشـنواره جابربـن حیان و فرصت 
های متنوع یادگیری که از شـبکه شـاد پخش 
شـد، بـا بیان اینکـه درصد شـرکت دخترها در 
جشـنواره جابـر بیشـتر بـوده اسـت، گفت: 6۴ 
درصـد شـرکت کننـدگان دختـر و 36 درصـد 
شـرکت کننـدگان پسـر بـوده انـد. ۱5۰ معلم 
راهنمـا داشـتیم کـه 2۰6 هـزار دانـش آمـوز 
شـرکت کننـده را راهبـری کردند کـه امروز از 

برگزیـدگان آنهـا تقدیر می شـود.
وی افزود: این معلم ها گمنامانی هسـتند 
کـه در عرصه تعلیـم و تربیت بدون هیاهو کار 
خـود را مـی کننـد. همـکاران مـا در این چند 
مـاه بیشـترین تالش را داشـته اند کـه باید از 
آنهـا قدردانـی کنیـم. هفتـه آینـده از فعـاالن 
عرصـه آمـوزش مجازی تجلیـل خواهیم کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش شـهر تهران با 
اشـاره به برگزاری آیین تجلیـل از برگزیدگان 
جشـنواره جابـر بن حیـان اظهار کـرد: اهداف 
طـرح جابـر در راسـتای تقویـت کنجـکاوی 
دانـش آمـوزان نسـبت به شـناخت پدیـده ها 
و همچنیـن تقویـت مهـارت هـای متفاوت در 
آنهاسـت. فاصله گرفتن از محفوظات محوری 

و حرکـت به سـمت مهـارت محـوری در این 
دوره بسـیار مـورد تاکید اسـت.

بـر  اکنـون  آنچـه  داد:  ادامـه  فوالدونـد 
زندگـی کـودکان مـا و سـرمایه هـای آینـده 
موثـر و تعییـن کننده اسـت، مهارت اسـت که 
دانـش آمـوزان باید بـرای زندگی آینـده با آن 
انـس بگیرند. معلم ها معمـواًل می گویند بچه 
هـا فـردا می پرسـم در حالی که بایـد بگویند: 
بچـه ها شـما فردا بپرسـید. الزم اسـت گاهی 
امتحانـات را معکـوس برگزار کنیـم و بگوییم 
شـما دانـش آمـوزان از ایـن کتاب 2۰ سـوال 
مطـرح کنیـد بـه جـای اینکـه به سـواالت ما 

پاسـخ دهید.
مدیـرکل آمـوزش و پرورش شـهر تهران 
بـا اشـاره به ضـرورت شناسـایی اسـتعدادها و 
توانمنـدی هـای فـردی دانش آمـوزان عنوان 
دانـش  حیـان  جابربـن  جشـنواره  در  کـرد: 
آمـوزان بـه صـورت گروهـی طـرح هایـی را 
انجـام داده انـد کـه از حیـث تقویـت تعامل با 
همسـاالن ارزشـمند و پراهمیـت اسـت. بایـد 
مهـارت باهـم کارکـردن را بـه دانـش آموزان 
بیاموزیم. مشـارکت دادن اولیـاء در طرح های 
دانـش آمـوزی نیـز از جملـه اهداف جشـنواره 

جابربـن حیان اسـت.

دانش آموزان باید برای زندگی آینده شان با مهارت انس بگیرند
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مبادالت  روی  پیش  موانع  از  عبور 
بین المللی بانکی و پولی جز با پیوستن 
ویژه  »گروه  کنوانسیون های  به  ایران 
نیز راه  از نظر داخلی  اقدام مالی« میسر نیست، 
مبارزه با فساد اقتصادی و از جمله پول شویی از 

»اف ای تی اف« می گذرد.
رئیس جمهوری  معاون حقوقی  لعیا جنیدی، 
با  انقالب  معظم  رهبر  موافقت  از  پیش  چندی 
درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح 
»اف ای تی اف« در مجمع تشخیص مصلحت 

نظام خبر داد.
دبیر  رضایی«،  »محسن  نیز  گذشته  هفته 

مصلحت  تشخیص  مجمع 
نظام از نامه دولت به رهبر 
انقالب درباره تمدید  معظم 
مهلت بررسی لوایح »اف ای 

تی اف« خبرداده بود.
که  است  درحالی  این 
و  پیش  سال  یک  حدود  از 
دو  بررسی  مهلت  پایان  با 
الیحه باقی مانده در مجمع 
نظام،  مصلحت  تشخیص 
و  مجلس  بین  مناقشه  در 
طور  به  نگهبان  شورای 
خودکار نظر شورای نگهبان 

برای  تأیید و موضوع اف ای تی اف دست کم 
مخالفان، خاتمه یافته بود.

اکنون موافقت رهبر معظم انقالب با درخواست 
دولت این امید را ایجاد کرده که مخالفان دست از 
هیاهوی سیاسی بردارند و در این موضوع، منافع 
ملی را به منافع شخصی و گروهی ترجیح دهند.

گام بلند دولت برای خروج همیشگی از لیست 
سیاه اف.ای.تی.اف 

به  ن  یرا ا پیوستن  برای  تالش  هرچند 
کنوانسیون های مختلف از دهه ۱38۰ آغاز شده 
بود، اما در دولت تدبیر و امید و به ویژه با دستیابی 
به توافق برجام تالش ها برای عبور از سد مخالفان 
و تصویب لوایح مختلف اف ای تی اف در کشور 

شدت بیشتری گرفت.
در سال ۱395 با تعهد سیاسی دولت به گروه 
از  موقت  بطور  توانست،  ایران  مالی،  اقدام  ویژه 
لیست سیاه این گروه خارج شود. در نتیجه فرصت 
پیدا کرد که تصویب لوایح مختلف را تا پایان ژانویه 

2۰۱8 تکمیل کند.
 از آن زمان تاکنون به رغم تصویب همه لوایح 
اف ای تی اف در مجلس دهم شورای اسالمی دو 
الیحه مهم »پالرمو« و »سی اف تی« هنوز توسط 
مجلس تشخیص مصلحت نظام تأیید نشده است.

گذشته  سال  ماه  بهمن  در  خاطر  همین  به 
که  کرد  اعالم  ایران  به  مالی  اقدام  ویژه  گروه 
پالرمو و  با الیحه  رابطه  را در  اقدام خود  برنامه 
 )CFT(کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم
هماهنگ با استانداردهای این نهاد تصویب نکرده، 
در نتیجه  تعلیق اقدامات متقابل را لغو و ایران در 

لیست سیاه قرار می گیرد.

بعد از این رخداد، لعیا جنیدی، معاون حقوقی 
دولت  که  این  بر  گفتگویی  در  جمهوری  رییس 
ارتباط  قطع  از  جلوگیری  بر  را  تالشش  تمامی 

مالی بین المللی به کار خواهد بست تأکید کرد.
حال به نظر می رسد دولت در یکی از آخرین 
تالش های خود در قالب نوشتن نامه به مقام معظم 
رهبری  و درخواست تمدید مهلت بررسی گامی 
بلند برای تصویب لوایح باقی مانده برداشته است.

برجام منهای اف ای تی اف معنا ندارد
اف  سیاه  لیست  از  ایران  خروج  با  دودسته 
مانند  کشورهایی  هستند:  مخالف  اف  تی  ای 
و  منطقه ای  رقبای  صهیونیستی،  رژیم  آمریکا، 

گروه های اپوزیسیون، جلوگیری از پیوستن ایران 
به کنوانسیون های اف ای تی اف را در راستای 
تقویت جایگاه اقتصادی و سیاسی بین المللی ایران 
می دانند، لذا از هیچ اقدامی برای ایجاد ممانعت از 

این اتفاق دریغ ندارند.
اما دسته ای هستند که در داخل بدون توجه 
به پیامدهای احتمالی پیوستن یا نپیوستن ایران و 
تنها بر اساس منافع، عالئق و نظرات شخصی و 

گروهی با آن مخالفت دارند.
در  ایران  خارجه  وزیر  ظریف،  جواد  محمد 
آخرین حضور خود در صحن علنی مجلس شورای 
اسالمی گفت: »نظام از پولشویی مبرا است، اما 
منافع گروهی که از خون مردم ارتزاق می کنند در 
پولشویی است. تحریم های آمریکا موجب افزایش 

پولشویی می شود.«
اکثریت  برخالف  که  بود  گفته  همچنین  او 
تی  ای  اف  نشست  آخرین  در  هیات  های حاضر 
اف که در حمایت از ایران سخنرانی کردند، »3 
و  عربستان  آمریکا،  یعنی  تروریسم  حامی  رژیم 
به  ایران  فرستادن  دنبال  به  صهیونیستی  رژیم 

فهرست سیاه اف ای تی اف هستند.«
از برجام  این است که خروج ترامپ  واقعیت 
و درپیش گرفتن سیاست»فشار حداکثری« او در 
قبال ایران با اقدامات مخالفان  داخلی اف ای تی 
اف و جلوگیری از نهایی شدن آن همسو بود و در 
به همین خاطر مخالفان  یک راستا قرار داشت. 
داخلی تقریبًا به این نتیجه رسیده بودند که اف 
ای تی اف را دست کم تا پایان دولت دوازدهم به 

فراموشی بسپارند.
بر این اساس، ممکن است مخالفت ها صرفا 

تا پایان همین دولت باشد که بسیاری از مخالفان 
زمان  در  هستند.  دیروزی  اصلی  مدافعان  امروز 
دولت نهم ایران آمادگی کامل خود برای افزایش 
همکاری های بین المللی در زمینه مبارزه با تامین 
مالی تروریسم و پولشویی را اعالم کرد و حتی از 
اف ای تی اف خواست تا تیمی را به ایران بفرستد 
با تامین  اقدامات کشور در زمینه مبارزه  تا تمام 
مالی تروریسم و پولشویی را از نزدیک بازدید کنند.

حتی دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت نیز 
وزارتخانه ها  و  نهادها  برخی  از   ۱389 سال  در 
لیست  از  خروج  مقدمات  که  می کند  درخواست 

سیاه را فراهم کنند.
 اکنون با رفتن ترامپ و 
مطرح شدن ادعای بازگشت 
به برجام از سوی بایدن، امید 
برجام  قفل های  بازشدن  به 
است.  شده  پیش  از  بیش 
طرف های  می  تما یبًا  تقر
این  از  برجام،  در  درگیر 
و  کرده  استقبال  موضوع 
به  نیز  امید  و  تدبیر  دولت 
بدون  که  ند  می دا خوبی 
اف  تی  ای  اف  تصویب 
رتباط  ا یک  در  نمی توان 
نظام  با  سازنده  و  طبیعی 

بانکی جهان از مزایای برجام بهره مند شد.
شفافیت اقتصادی در سایه اف ای تی اف

سخن گفتن از مزیت های اقتصادی پیوستن 
ایران به اف ای تی اف توضیح واضحات است. 
امروزه هیچ مبادله مالی بین الملی خارج از سیستم 
بانکی و بهتر است بگوییم خارج از قلمرو گروه 

ویژه اقدام مالی امکان پذیر نیست.
جمله  از  ایران،  تجاری  شرکای  بزرگترین 
چین که دومین اقتصاد دنیا را در اختیار دارد نیز 
به کنوانسیون های گروه ویژه  اقدام مالی پیوسته و 
بدون شک با بازگشت آمریکا به برجام، از ایران نیز 

خواهند خواست تا این کار را انجام دهد.
باز گردد  اما در صورتی که آمریکا به برجام 
ولی ایران مسئله اف ای تی اف را حل نکند مثل 

این است که حودتحریمی کرده باشد.
بر هیچ کس  ایران  اقتصاد  بر  تحریم ها  اثر   
برخی  از  نظر  صرف  تقریبًا  و  نیست  پوشیده 
الخصوص  علی  و  مقامات  اکثر  شعاردهندگان، 

دولت به این امر اذعان دارند. 
حل مسئله اف ای تی اف تنها برای اقتصاد 
حتی  کار  این  نیست.  ضروری  ایران  الملل  بین 

برای اقتصاد داخلی نیز حیاتی است.
در  شفافیت  ایجاد  طریق  از  مسئله  این  حل 
پول  همچون  چالش هایی  رفع  به  کشور  اقتصاد 

شویی و فساد اقتصادی منجر خواهد شد.
اقتصادی  شفافیت  دارند  تاکید  اقتصاددانان   
در بخش های مالی و بانکی اساسی ترین درمان 
مشکل فساد و پولشویی بوده و از این رو، همه نقل 
و انتقاالت مالی باید به روشنی در اختیار نهادها و 

مراجع نظارتی قرار گیرد.

سقف افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۲۱  کجاست؟
و  نفت  تقاضای  کنونی  چالش های  از  بهبود  و  رهایی  سرعت 
سوخت و کاهش سطح ذخیره سازی ها در سال آینده میالدی تا زمانی 
که واکسن های ایمن و موثر در دسترس بخش زیادی از مردم قرار 

گیرند، روند قیمت نفت را تعیین می کند.
پیشرفت ها در فرآیند تولید واکسن کووید-۱9 )کرونا( و انتظارها 
کشورهای  سازمان  غیرعضو  و  عضو  تولیدکنندگان  اینکه  درباره 
صادرکننده نفت )اوپک( موسوم به اوپک پالس، کمتر از دو هفته 
تولید  توافق کاهش  به جای تسهیل  دیگر در نشست وزارتی خود 
از ژانویه سال 2۰2۱ میالدی، رقم کنونی کاهش تولید خود را برای 
سه ماه دیگر تمدید می کنند، به سرمایه گذاران امید می دهد که بازار 
نفت در سال آینده میالدی تا حدودی ظاهر تعادل به خود می گیرد و 
این شرایط، قیمت های جهانی نفت خام را افزایش می دهد. هم اکنون 
تحلیلگران و آژانس های بین المللی بر سر اینکه قیمت نفت در سال 
2۰2۱ میالدی روندی افزایشی خواهد داشت، اجماع نظر دارند، در 
حالی که ذخیره سازی های جهانی نفت خام که هم اکنون باالتر از حد 
میانگین است، با بهبود شرایط اقتصادی جهان و احیای تقاضا برای 
نفت خام کاهش می یابد. با وجود موج تازه ای از شیوع همه گیری جهانی 
ویروس کووید-۱9 )کرونا( در سراسر اروپا و ایاالت متحده آمریکا، 
افزایشی سبب  سیگنال  چند  جهان،  نفت  بزرگ ترین مصرف کننده 
شده است فعاالن بازار نفت و تحلیلگران نسبت به بازار نفت در سال 
آینده میالدی خوش بین باشند. نخست، حجم ذخیره سازی های نفت 
خام و فرآورده های نفتی در ایاالت متحده آمریکا هنوز باالتر از سطح 
میانگین پنج ساله است، اما براساس برآوردهای جان کمپ، تحلیلگر 
حوزه بازار خبرگزاری رویترز بر مبنای داده های اداره اطالعات انرژی 
آمریکا )EIA(، سطح ذخیره سازی های این کشور نسبت به رقم های 
یافته است. در  اوایل سال جاری میالدی کاهش  اوج ثبت شده در 
مرحله بعدی، تقاضای نفت خام در آسیا در هفته های اخیر به طور قابل 
توجهی بهبود یافته است و چنین شرایطی این امید را به بازار نفت 
می دهد که حداقل در یک منطقه تقاضا در سه ماه چهارم مطلوب 
است. سپس، امیدها به ساخت واکسنی مؤثر و دریافت تأییدیه آن از 
سازمان غذا و داروی ایاالت متحده آمریکا، به زودی امیدهایی را درباره 
بازگشت زندگی به نوعی از حالت عادی در دوره ای از سال 2۰2۱ 

میالدی ایجاد می کند.
کاهش قیمت شاخص نفت خام برنت دریای شمال

همه این عوامل در این هفته سبب شد قیمت شاخص نفت خام 
کاالی  این  جهانی  بازارهای  آتی  معامالت  در  شمال  دریای  برنت 
راهبردی به کمترین حد از شرایط کونتانگو در دادوستدهای یک ماهه 
و فاصله قیمتی 6 ماهه از ماه ژوئیه سال جاری میالدی برسد که این 
شرایط نشان می دهد فعاالن بازار هم اکنون انتظار دارند واکسن ها و 
بهبود اوضاع اقتصادی در سال آینده به بازگشت تعادل به بازارهای 
جهانی نفت خام کمک کند و این شرایط سرانجام به افزایش قیمت ها 
می انجامد. انتظارهای کنونی درباره قیمت های جهانی نفت خام نشان 
از افزایش آن، به ویژه در نیمه دوم سال 2۰2۱ میالدی دارد. اداره 
اطالعات انرژی آمریکا در گزارش چشم انداز کوتاه مدت انرژی ماه 
تقاضای جهانی نفت  افزایش  دارد که  انتظار  )STEO( خود  نوامبر 
افزایش  سبب  میالدی   2۰2۱ سال  در  ذخیره سازی ها  کاهش  و 
قیمت های جهانی نفت خام شود و انتظار می رود میانگین قیمت نفت 
خام برنت در سال آینده میالدی ۴7 دالر برای هر بشکه باشد، در 
حالی که این رقم هم اکنون حدود ۴۴ دالر برای هر بشکه در بازارهای 

جهانی معامله می شود.
کرونا و تأثیر آن بر قیمت نفت

تازه ترین نظرسنجی ماهانه رویترز از تحلیلگران، پیش از خبرهای 
مربوط به پیشرفت های فرآیند ساخت واکسن، میانگین قیمت نفت خام 
در سال 2۰2۱ میالدی را ۴9 دالر و 76 سنت برای هر بشکه پیش بینی 
کرده است، در حالی که این رقم در نظرسنجی پیشین 5۰ دالر و ۴۱ 
سنت برای هر بشکه پیش بینی شده بود. با این حال، ریسک های قیمت 
نفت هنوز هم کاهشی است، زیرا افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا 
در ایاالت متحده آمریکا و اروپا سبب اعمال محدودیت ها، قرنطینه و 
وضع مقررات منع رفت وآمد دوباره شده است و این شرایط در کوتاه مدت 
فعالیت های اقتصادی و تقاضا از سوی بخش حمل ونقل را تحت تأثیر 
نامطلوب  شرایط  از  ناشی  آسیب های  درباره  تردیدها  می دهد.  قرار 
تقاضای نفت و سرعت روند بهبود اقتصادهای توسعه یافته و تقاضا از 
موج تازه شیوع ویروس کرونا، قیمت های جهانی نفت خام را حداقل 
در اوایل سال آینده میالدی به سمت کاهش سوق می دهد. آژانس 
بین المللی انرژی )IEA( هفته گذشته اعالم کرده بود که انتظار نمی رود 
تأثیر واکسن بر تقاضای نفت و قیمت نفت در بازارهای تک محموله، 
در نیمه نخست سال 2۰2۱ میالدی نمایان شود. نظرسنجی مؤسسه 
ایاالت  تقاضای سوخت در  این،  بر  افزون  داد  بادی« نشان  »گس 
متحده آمریکا، افزایش معمول ساالنه در زمان سفرهای مربوط به 
»روز شکرگزاری« را تجربه نمی کند، حتی اگر قیمت بنزین در روز 
شکرگزاری کمترین رقم نسبت به سال 2۰۱6 میالدی باشد، تنها 35 
درصد آمریکایی ها برای تعطیالت سفر می کنند در حالی که این رقم 
در سال 2۰۱9 میالدی 65 درصد بود. پاتریک دی هان، رئیس بخش 
تحلیل های نفت و فرآورده های نفتی در مؤسسه »گس بادی« در این 
باره گفت: نتایج این نظرسنجی نشان می دهد رانندگان حتی با کمترین 
قیمت بنزین ثبت شده در روز شکرگزاری طی سال های اخیر، برای سفر 
مردد هستند و این حاکی از چالش هایی است که در دوران همه گیری 
با آن روبه رو هستیم. کاهش حجم سفرهای دوران  ویروس کرونا 
تعطیالت در حالی رخ می دهد که سطح ذخیره سازی های بنزین در 
ایاالت متحده آمریکا با وجود کاهش تولید با افزایش همراه شده است.
منبع: اویل پرایس

پیوستن به  FATF، تنها راه مبارزه با مفاسد اقتصادی

سهام عدالت را آگاهانه مدیریت کنید
بازار سرمایه است  نوسان در ذات 
و فعالیت در این بازار شیرینی و تلخی 
های خاص خود را دارد. گاه با افزایش 
بازار سبزپوش می شود  ارزش سهام، 
و گاه با کاهش های ناشی از شرایط 
بازار  سیاسی،  یا  اجتماعی  اقتصادی، 

لباس قرمز بر تن می کند.
اکنون به مدد تالش دولت، بخش 

قابل توجهی از مردم کشورمان با استفاده از ظرفیت سهام عدالت به 
بازار بورس ورود کرده اند، اما طبیعی است که همه این افراد به فنون 
سهامداری واقف نیستند و ممکن است در اثر فعالیت غیرحرفه ای، 

سهام ارزشمند خود را از دست بدهند.
در چنین شرایطی شرکت های سرمایه گذار استانی سهام عدالت 
تشکیل شده اند تا به نیابت از سهامداران غیرحرفه ای، مدیریت سهام 
را بر عهده بگیرند. این شرکت ها همه امور مرتبط با سهام از جمله 
استفاده از ظرفیت حق تقدم، حضور در مجامع، دریافت سود و ... را 
انجام داده و در نهایت سود را به حساب سهامداران واریز خواهند کرد.

این شرکت ها خود دارای ارزش ذاتی بوده و نه تنها سود عملیاتی 
ناشی از فعالیت های خود را به صاحبان سهام می پردازند؛ بلکه در 
بلندمدت فعالیت های تازه ای برای آنها تعریف خواهد شد که سهامداران 

را در سود آنها نیز شریک خواهند کرد.
یکپارچه شدن مدیریت سهام و بهره مندی از یک مدیریت متمرکز 
می تواند دارندگان سهام عدالت را با اطمینان کافی به ادامه حرکت در 

بازار سهام امیدوار کند.
انتخاب روش غیرمستقیم مدیریت سهام عدالت به معنای حذف 
اختیارات سهامداران نیست؛ بلکه سهامدار می تواند حتی برای عضویت 
در هیات مدیره شرکت های سرمایه گذار استانی نیز اقدام کرده و در 

هر زمان نسبت به خرید و فروش سهام اقدام کند.
با این حال طبیعی است که مدیریت سهام توسط افراد حرفه ای 
و دارای سابقه فعالیت در بازار نه تنها می تواند نتیجه مطلوب تری 
برای عموم داشته باشد؛ بلکه ارزش سهام ناشی از تجمیع آن را نیز 
افزایش داده و در نهایت منافع بیشتری برای دارندگان سهام عدالت 

تامین خواهد کرد.
*محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران

کرونا موجب شد؛

کاهش خرید خانه در ترکیه 
توسط ایرانی ها

میزان خرید خانه در ترکیه از سوی اتباع ایرانی در ماه نوامبر 
نسبت به ماه سپتامبر ۴8 واحد کاهش یافت.

دنبال شیوع کرونا در  به  ترکیه،  آناتولی  به گزارش خبرگزاری 
ترکیه،  تمایل اتباع خارجی برای خرید خانه در ترکیه کاهش داشته 
است؛ به گونه ای که طبق اعالم مرکز آمار این کشور،  در ۱2 ماه 
منتهی به نوامبر، میزان خرید خانه توسط اتباع خارجی با هدف اخذ 
اقامت و شهروندی ترکیه نسبت به مدت مشابه سال قبل 9.5 درصد 
کاهش داشته و به 56۴2 واحد رسیده است. شیوع کرونا و کاهش 
توسط  خانه  خرید  کاهش  اصلی  دالیل  جمله  از  ملی  پول  ارزش 

خارجی ها در ترکیه بوده است. 
اتباع  توسط  خانه  خرید  برای  شهر  ترین  محبوب  استانبول 
خارجی بوده و طی این مدت 2۴۴3 مورد از کل معامالت مسکن 
صورت گرفته توسط اتباع خارجی مربوط به این شهر بوده است. 
پس از استانبول نیز شهرهای آنتالیا با 893 مورد و آنکارا با 297 
مورد، محبوب ترین شهرها برای خرید خانه در ترکیه توسط اتباع 

خارجی بوده اند. 
با خرید  ایرانی  اتباع  این مدت  آمار ترکیه، طی  به گفته مرکز 
876 واحد خانه، دومین گروه بزرگ خریدار خارجی مسکن ترکیه 
بوده اند و عراقی ها با خرید 876 خانه در صدر این ماه قرارگرفته اند. 
شهروندان روسی با خرید ۴3۴ خانه در ترکیه سومین گروه بزرگ 

خارجی خریدار مسکن بوده اند. 
در مجموع ۱2 ماه منتهی به سپتامبر امسال ۱۱2 هزار و ۴83 مورد 
فروش ملک در ترکیه به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل حدود ۱8.8 درصد کاهش پیدا کرده است. ۱۰6 هزار و 7۱7 
خانه از خانه های فوق نوساز بوده اند. استانبول محبوب ترین شهر 
برای خرید خانه در ترکیه بوده و طی این مدت 2۱ هزار و ۱58 مورد 
از کل معامالت مسکن صورت گرفته مربوط به این شهر بوده است.

طبق قوانین جدید، اتباع خارجی با خرید خانه ای به ارزش 25۰ 
هزار دالر و باالتر می توانند شهروندی و تابعیت ترکیه را به دست 
آورند.  از زمان تصویب این قانون، خرید خانه توسط خارجی ها رونق 

زیادی گرفته است.
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زیر نظرشبنم هوشمندراد
زیر نظر: محمد امامی

لوازم  و  فلزی  برق،  صنایع  دفتر  مدیرکل 
گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  خانگی 
با عرضه اختصاصی ورق های فوالدی به تولید 
لوازم  قیمت  کشور،  در  خانگی  لوازم  کنندگان 

خانگی در بازار کاهش می یابد.
 کیوان گردان افزود: با این اقدام انتظار داریم 

در زمینه کاهش قیمت لوازم خانگی در 
پایان سال جاری گام های  تا  کشور 

اساسی بر داریم.
وی با بیان اینکه عرضه اختصاصی 
تولیدکنندگان  به  فوالدی  های  ورق 
لوازم خانگی در کشور از همین هفته 
آغاز می شود، گفت: در این راستا تمام 
مسیرهای منتهی به فروش ورق های 

فوالدی در بازار سیاه را بستیم.
لوازم  و  ،فلزی  برق  صنایع  دفتر  مدیرکل 
اظهار  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  خانگی 
اختصاصی  عرضه  جدید  شیوه  این  در  داشت: 
ورق های فوالدی به تولیدکنندگان لوازم خانگی 
همانند خودروسازان ادامه خواهد داشت و تمام 
تولیدکنندگانی که پروانه بهره برداری دارند، می 
توانند با استفاده از این فرصت ورق های فوالدی 

مورد نیاز خود را خریداری کنند.
اختصاصی  عرضه  اینکه  بیان  با  گردان 
ورق  قیمت  کاهش  به  فوالدی  های  ورق 
این  از  پیش  گفت:  کرد،  خواهد  کمک  نیز 
تن   ۱۰۰ از  کمتر  توانستند  نمی  تولیدکنندگان 
شیوه  در  اما  کنند،  خریداری  فوالد  بورس  در 

نامه جدید تولیدکنندگان لوازم خانگی می توانند 
فوالدی  های  ورق  بورس،  از  کمتری  با حجم 

خریداری کنند.
* آغاز فروش ورق های فوالدی ارزانقیمت 

به تولیدکنندگان لوازم خانگی
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم 

خانگی ایران گفت: شیوه نامه فروش فوالد به 
نیازمند  بورس  در  خانگی  لوازم  تولیدکنندگان 
فوالد  توزیع  با  داریم  انتظار  و  است  نامه  آیین 
ارزانقیمت به روش صحیح، زمینه کاهش قیمت 

لوازم خانگی در بازار فراهم شود.
»حمیدرضا غزنوی« افزود: با این شیوه فروش 
ورق های فوالدی به تولید کنندگان لوازم خانگی 
به قیمت مناسب آغاز خواهد شد و این در کاهش 
قیمت محصوالت لوازم خانگی موثر خواهد بود.

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم 
کاهش  با  کرد:  امیدواری  اظهار  ایران  خانگی 
خانگی  لوازم  قیمت  فوالدی  های  ورق  قیمت 
برای مصرف  آینده،  ماه  تا سه  از یک  بازار  در 

کنندگان در بازار کاهش یابد.

ون  معا رکی  قی  نیا د صا مهدی  پیشتر 
در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  امورصنایع 
فوالد  بازار  ساماندهی  شیوه نامه  ابالغ  زمینه 
توسط ستاد اقتصادی دولت، تاکید بر عدالت در 
توزیع مواد اولیه و بهبود وضعیت تولید در زنجیره 
تولیدات صنعتی از جمله صنایع فلزی، خاطرنشان 
 کرد: وزارت صنعت به  دنبال شفافیت 
بنگاه ها و کاهش هزینه  در عملکرد 
مبادله تولید است و این سیاست در 
ورق های  عادالنه  عرضه  راستای 
فوالدی با قیمت منطقی  به متقاضیان 
در  سیاست  این  اجرای  است.وی، 
واحدهای  مشکالت  رفع  راستای 
صنعتی و جلوگیری از تعطیلی صنایع 
باید بستر به صورت   : مولد اعالم کرد و گفت 
مولد  صنعتی  واحدهای  فعالیت  برای  عادالنه 
فراهم شود و امکان حضور واحدهای غیر شفاف 
در فضای صنعتی به حداقل برسد.وی تاکید کرد 
: واحدهای صنعتی که مواد اولیه ارزان دریافت 
می کنند، باید محصوالت تولیدی خود را به قیمت 
منطقی در اختیار مصرف  کننده نهایی قرار دهند.

صادقی  نیارکی در بخش دیگری از سخنانش 
به بازنگری در سهمیه واحدهای صنعتی در حوزه 
با  کرد:  خاطرنشان   و  اشاره  فوالدی  ورق های 
مواد  توزیع  فعال،  صنعتی  واحدهای  شناسایی 
اولیه به مصرف کننده واقعی با سرعت بیشتری 
انجام و دست واسطه های غیرمولد نیز از این بازار 

کوتاه خواهد شد.

عرضه ورق های فوالدی به تولیدکنندگان لوازم خانگی؛

وزارت صمت: قیمت لوازم خانگی در بازار کاهش می یابد
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وزیر صمت دستور اجرای پروژه نورد گرم ۲ فوالد مبارکه را 
صادر کرد

وزیر صنعت،  رزم حسینی،  علیرضا 
جمعی  همراه  به  که  تجارت  و  معدن 
فوالد  تولید  از خطوط  خود  معاونان  از 
از وجیه اهلل  بازدید می کرد، طی سخنانی  مبارکه 
خواست  ایمیدرو  عامل  هیئت  رئیس  جعفری 
با  را  مبارکه  فوالد   2 شمارۀ  گرم  نورد  پروژۀ  تا 
همکاری مدیران این شرکت در کوتاه ترین زمان 

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

خود را به خوبی دنبال کرده اند.
وی در همین خصوص تصریح کرد: فوالد 
مبارکه می تواند محور توسعۀ استان قرار بگیرد. با 
برنامه ای که مدیران در نظر دارند و برنامۀ پیوست 
که  بزرگ  و  نامدار  شرکت های  برای  اجتماعی 
تقویت کنندۀ شرکت های کوچک به شمار می آیند، 
فرصت های  وضعیت  و   کسب وکارها  به راحتی 
شغلی خرد و شاخص های امنیتی بهبود پیدا خواهد 
کرد و بدین ترتیب دیگر شاهد مهاجرت روستاییان 

به شهرهای بزرگ نخواهیم بود.
وزیر صمت با تأکید بر اینکه استان اصفهان 
استان سرآمد صنعت کشور است و سهم بزرگی 
در تولید ناخالص داخلی دارد گفت: بسیاری از افراد 
و  فعالیت می کنند  استان  این  در  مهم  و  کارآمد 
بسیاری از دانشگاه های معتبر نیز در آن قرار گرفته 

است. به همین جهت دولت نیز برای خدمت گزاری 
آماده است. هر موردی که استاندار استان صالح 
بدانند، وزارت صمت می تواند با تفویض اختیارات، 
حذف مقررات زائد و آیین نامه های داخلی، کار را 
تسهیل کند. بانک مرکزی امروز همراه با تجارت 

و صنعت ایران است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از آزاد 
شدن صادرات در هفته های اخیر به عنوان گامی 
کاالهای ضروری  واردات  توسعۀ  جهت  در  بلند 
اولیه نام برد و گفت: هم اکنون شرایطی  و مواد 
فراهم شده است که به جای اینکه صادرکننده در 
دادگاه پرونده پیدا کند، در مسیر تأمین کاالهای 
اولیۀ کارخانه ها حرکت می کند.  ضروری و مواد 
چند  در  رئیس جمهوری  شجاعانۀ  تصمیم  طبق 
کاالی  میلیون   8۴۰۰ است  قرار  گذشته،  هفتۀ 
و  شود  ترخیص  کشور  گمرکات  در  رسوب شده 

این کار در حال انجام است.
رزم حسینی یکی از اهداف بازدید خود و هیئت 
همراه را راه اندازی و آغاز جدی فعالیت های مربوط 

به طرح توسعۀ خط نورد گرم شمارۀ2 فوالد مبارکه 
خواند و ادامه داد: طرح های توسعه ای این شرکت 
و  یورو  میلیارد  یک  به  نزدیک  سرمایه گذاری  با 
3۰ هزار میلیارد تومان در دست اجراست که یک 
سرمایه گذاری بسیار خوب است.وی با بیان اینکه 
صنعت فوالد کشور در رفع تحریم ها و تأمین مواد 
اولیۀ کارخانه های مرتبط نقش مهمی ایفا کرده 
است، ادامه داد: صنعت فوالد کشور عالوه بر تأمین 
نیازهای داخلی، بخش مهمی از محصوالت خود را 
صادر کرده و برای کشور در مقطع حساس کنونی 

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

پروژه ها به طور مستقیم در تولید شرکت کنند.

همزمان در سراسر کشور برگزار می شود
مانور سراسری اصالح ولتاژ شبکه توزیع برق اصفهان

برق  توزیع  شرکت  عامل  مدیر  پیرپیران  رضا  حمید  مهندس 
اصفهان  گفت : مانور سراسری اصالح ولتاژ شبکه در محدوده امور 
خیابان  تمدن  پل  در  اصفهان  برق  توزیع  منطقه ۱۰ شرکت  برق 
شهید خزائی خیابان کوشش روز پنج شنبه 27 آذر اجرا خواهد شد 
روزهای  در  کشور  سراسر  در  مانور  :این  گفت  ادامه  در  وی 
27 و 28 آذر ماه به منظور سنجش میزان آمادگی پرسنل شاغل 
در صنعت برق با رعایت پروتکل های بهداشتی اجرا خواهد شد و 
اصفهان نیز به عنوان یک بخش بزرگی در این مانور حضور جدی 

و پررنگ خواهد داشت. 
مدیر عامل و رییس هیات مدیره  در ادامه تصریح کرد : اصالح 
ولتاژ  بهبود  و  ،اصالح  توزیع  های  شبکه  سازی  بهینه  و  ساختار 
شبکه های توزیع برق ،ایجاد ظرفیت جدید به منظور نیرو رسانی 
به مشترکین منطقه ،اصالح سیستم روشنایی معابر ،متعادل سازی 
بار ترانسفورماتورهای توزیع موجود ،افزایش قابلیت اطمینان شبکه 
،ارتقا سطح آمادگی پرسنل به منظور مقابله با بحران های احتمالی 
،کاهش خاموشی ها و انرژی توزیع نشده ،استفاده هدفمند از بودجه 
از اهداف  آراستگی ظاهری شبکه و مبلمان شهری  اعتبارات و  و 

برگزاری این مانور بوده است 
وی با بیان اینکه این مانور از ساعت 8:3۰دقیقه روز پنج شنبه 
27 آذرماه آغاز می شود گفت : در این پروژه اصالح شبکه ،تبدیل 
شبکه سیم به کابل خود نگهدار ،احداث پست هوایی،اصالح سیستم 
روشنایی معابر ،تعویض کابل سرویس ،اصالح انشعاب،اصالح ولتاژ 

و تعادل بار و نصب سیستم اتصال زمین شبکه انجام می شود 
این مقام مسئول خاطر نشان کرد :در این مانور 5 اکیپ مشارکت 
می کنند  که شامل ۴ اکیپ خط سرد و یک اکیپ خط گرم دربرق 
منطقه ۱۰ می باشد و 8 اکیپ در دیگر مناطق مشارکت خواهند داشت 
وی به مالحظات ایمنی اجرا اشاره کرد و گفت :کامل بودن 
لوازم ایمنی فردی ،گروهی خود نمادی از اهمیت جایگاه ایمنی در 

اجرایی شدن تمام پروژه های فنی و مهندسی  می باشد 
وی ابراز داشت :در برگزاری این مانور سازمانها و نهادهایی از 

جمله پلیس راهور و اورژانس حضور خواهند داشت.

همزمان با هفته پژوهش برگزار شد؛
کل  اداره  در  پژوهش«  »ترور  خوان  کتاب  نشست 

کتابخانه های عمومی خراسان رضوی
گروه خبری شهرستان مشهد سمیه باقرزاده-همزمان با هفته 
پژوهش نشست کتاب خوان »ترور پژوهش« با معرفی ۴ کتاب با 
موضوع زندگی و سیره شهدای هسته ای کشور در اداره کل کتابخانه 

های عمومی خراسان رضوی برگزار شد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی در این جلسه 
و  علمی  مجاهدان  نام  و  یاد  و  پژوهش  هفته  پاسداشت  ضمن 
ای کشور گفت: در  دانش هسته  و  پژوهشگران شهید حوزه علم 
واسطه جهاد  به  بزرگان علمی کشور  از  دیگر  اخیر یکی  روزهای 
علمی خود مورد کینه استکبار جهانی قرار گرفت و به مقام عظمای 
شهادت رسید که در واقع دشمن با شهادت ایشان پژوهش و تحقیق 

و علم آموزی را مورد هدف قرار داد.
حجت االسالم علی اکبر سبزیان ادامه داد:  این شهادت ادامه 
راه  دانشمندان دیگری از کشور است که با جهاد علمی خود عمر 

خود را در مسیر عزت و اقتدار ایران علمی صرف کردند.
کتابخانه  اداره کل  پژوهش  برنامه های هفته  داد:  ادامه  وی 
های عمومی استان نیز به همین منظور با نام و یاد شهدای هسته 
ای کشور وبه نام »ترور پژوهش« با معرفی و خوانش چهار کتاب 

از زندگی وسیره این شهدای بزرگوار آغاز می شود.
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی ابراز امیدورای 
کرد با معرفی این کتابخانه عالقه مندان به کتاب و کتابخوانی بیشتر 

با شهدای هسته ای کشور آشنا شوند.
انقالب   دوم  گام  بیانیه  به  اشاره  به  سبزیان  االسالم  حجت 
مقام معظم رهبری گفت: جهاد علمی در کشور با شتاب بیشتر در 
گام دوم ادامه دارد و این جهاد علمی باعث هراس و ترس بیشتر 

دشمن شده است.
وی واکنشهای دشمن با حذف فیزیکی و ترور دانشمندان ایران 
اسالمی را آگاهی  از قدرت پژوهشی و علمی ودانشی ایران دانست و 
ادامه داد: این ترس و و خوف دشمن از رشد روز افزون ایران اسالمی 

در عرصه های علمی و پژوهشی حکایت دارد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی نسل جوان را 
مخاطب بیانیه گام دوم انقالب دانست که باید قدر چهره های علمی 

کشور را در زمان حیات بداند و سیره آنها را مبنای نظر قرار دهد.
در ادامه نشست کتاب خوان »ترور پژوهش« کتاب »شلیک به 
دانش« تالیف محمد امین آبادی، توسط زهره محمدی،مسئول روابط 

عمومی دانشکده رسانه خبرگزاری فارس معرفی شد.
وی در معرفی کتاب »شلیک به دانش« گفت: ترور در دنیای 
اسالم چیز تازه ای نیست و از ابتدای اسالم و از شب لیله المبیت با 
سو قصد به نبی مکرم اسالم و شهادت امامان معصوم با شمشیر یا 
زهر تا امروز با شهادت شهدای هسته ای کشور وجود داشته است 

و فقط شکل آن عوض شده است.
محمدی ترور را نشانه ای از ضعف دشمن و قدرت و استکحکام 

انقالب عنوان کرد.
معرفی کتاب »شهید علم« توسط حسین مروتی مولف کتاب 

در ادامه این نشست کتاب خوان انجام شد.
حسین مروتی در خصوص این کتاب گفت:» شهید علم« حاصل 
هشتاد مصاحبه با خانواده و دوستان و نزدیکان شهید مجید شهریاری 

از شهدای گرانقدر هسته ای کشور است.
شهید  کامل  و  جامع  کتاب شخصیت  این  در  داد:  ادامه  وی 
حال  عین  در  و  کشور  ریاضی  های  اعجوبه  از  یکی  شهریاری  

شخصیتی فرهنگی و هنری و مذهبی روایت شده است.
معرفی کتاب » به وقت نوترون« تالیف گروه نویسندگان توسط 
صادق میرصالحیان، مدیر انتشارات راه عشق نیز در ادامه این نشست 

کتاب خوان انجام شد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان ایالم:
ارائه خدمات جوانان هالل احمر ایالم به بیش از ۱۱ هزار 

نفر در طرح سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

مدیرعامل هالل احمر استان ایالم از ارائه خدمت جوانان این 
جمعیت به بیش از ۱۱ هزارو 5۰۰ در استان ایالم خبر داد و گفت: 
جمعیت هالل احمر استان با تالش بدون وقفه و به صورت مشترک 
با همکاری شبکه بهداشت و بسیج بر حسن اجرای پروتکل های 
بهداشتی در راستای صیانت از سالمت هم استانی های عزیز و قطع 

زنجیره انتقال ویروس کرونا نظارت دارد.
علی اصغر علی اکبری با اشاره به اینکه با هدف پیشگیری و 
کنترل بیماری کرونا کمیته نظارت طرح ناظران سالمت در قالب 
طرح سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به شیوه محله محور و با شعار 
»هر خانه یک پایگاه سالمت« از اوایل آذر ماه در واحدهای صنفی 
با  به صورت مشترک  است،افزود:این طرح  آغاز شده  ایالم  استان 
همکاری شبکه بهداشت و بسیج با هدف حمایت از زندگی و سالمت 
انسان ها و قطع زنجیره ویروس کرونا و کنترل و نظارت بر حسن 
اجرای پروتکل های بهداشتی در سطح اماکن عمومی و گروه های 

شغلی فعال در حال اجرا است.
جوانان  اعضای  از  نفر   ۴85 این طرح  در  اینکه   بیان  با  وی 
بازرسان سالمت محیط و  هالل احمر در قالب 3۱3 تیم به همراه 
کار دانشگاه  علوم پزشکی و نیروهای بسیجی سپاه امیر المومنین 
)ع( استان آغاز به فعالیت کرده اند،اظهار داشت: تیم های شرکت 
کننده در کمیته نظارت طرح  به ۴ هزار و 295 مکان مراجعه کرده 

و تاکنون به ۱۱ هزار و 552 نفر خدمات ارائه کرده اند.
کرد:  خاطرنشان  ایالم  استان  احمر  جمعیت هالل  مدیرعامل 
فعالیت کمیته نظارت طرح سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی توسط 
اعضای جوانان جمعیت هالل احمر همچنان در استان ایالم ادامه دارد.

فرمانده سپاه امیرالمومنین)ع( استان ایالم با اشاره به اینکه بیش 
از  ۱5هزار خانوار در نقاط مختلف این استان در ۱۰ روز اول اجرای 
طرح شهید سلیمانی مورد غربالگری کرونا قرار گرفتند،گفت:دراین 
مدت ۱۰ روزه ، 35 هزار نفر غربالگری که از این تعداد سه هزار و 

۴۴2 نفر با عالئم بالینی کرونا تشخیص داده شدند.
اقشار  از  نفر  هزار   22 اینکه  بیان  با  شاکرمی  جمال  سردار 
مختلف مردم توسط تیم های رهگیری و مراقبت در مدت یاد شده 
آموزش های همگانی در خصوص پیشگیری و مهار کرونا را دریافت 
کرده اند، افزود: بیش از دوهزار و 279 مورد تست سریع و پی سی آر 
از مراجعان گرفته شده و همچنین یک هزار و 676 مورد آزمایش 

ابتال به کرونا هم مثبت اعالم شده است.
افراد مبتال به کرونا برای  از  اینکه 3۴6  نفر  با اشاره به  وی 
تکمیل روند درمان با توجه به شرایط جسمانی که داشتند به مراکز 
بیمارستانی ارجاع داده شدند و ۱۱3 نفر هم در منازل خود مورد درمان 
اکسیژن تراپی قرار گرفتند، اظهار داشت: یک هزار و ۴2 نفر مشمول 
قرنطینه خانگی شده اند و 32 نفر هم به تشخیص پرسنل درمان به 
اقامتگاه سالمت مجتمع ورزشی شهدای قالویزان ارجاع داده شده اند.

فرمانده سپاه امیرالمومنین)ع( استان ایالم با بیان اینکه دو هفته 
قبل از اجرای طرح، مبتالیان روزانه در این استان 33۰ نفر با 9 تا 
با  بودند،خاطرنشان کرد:  بیمار بدحال  نفر هم  نفر فوتی و 7۰   ۱2
اجرای این طرح، وضعیت کرونا کاهشی بوده به گونه ای که در این 
مدت تا روز گذشته افراد مبتال ۴5 نفر، فوتی سه نفر، بدحال ۱۰ نفر 

و بستری ۱۱3 نفر بوده اند.

مدیر عامل عامل شرکت توزیع برق استان مرکزی :
آماده باش نیروی های عملیاتی توزیع برق استان مرکزی

مرکزی - مدیر عامل عامل شرکت توزیع برق استان مرکزی 
نیروهای عملیاتی  استان مرکزی،  به  بارشی  با ورود سامانه  گفت: 

شرکت توزیع برق به حالت آماده باش درآمده اند.
اله داد گفت: تمامی اکیپ های عملیاتی شرکت توزیع   محمد 
برق استان مرکزی جهت تأمین برق مطمئن و پایدار مشترکین آماده 

خدمت رسانی به مردم هستند.
عواملی  و  زمستان  فصل  در  متغیر  جوی  وضعیت  افزود:  وی 
مانند شدت سرما، باد و طوفان، برف سنگین و… می تواند باعث 
مشکالتی برای شبکه های برق شود، بنابراین هر ساله اقدامات الزم 

برای پیشگیری از بحران اجرایی می شود.
مدیر عامل عامل شرکت توزیع برق استان مرکزی بیان کرد: 
از مشترکان تقاضا می شود در صورت بروز هرگونه مشکل با شماره 
۱2۱ واحد اتفاقات و عملیات شرکت تماس برقرار کنند و یا به سامانه 

پیامکی پیک ۱۰۰۰۱۰۰۰۱2۱ پیامک ارسال کنند.

زمین ایران 

ایالم گفت:  مدیرکل ورزش و جوانان 
عدم رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی 
مردم 8۰۰ میلیارد ریال خسارت به باشگاه 
های ورزشی استان وارد کرد و سبب غیرفعال 

شدن 2 هزار ورزشکار شد.
 مظفر علی شائی در نشست خبری با 
داشت:  اظهار  ایالم  استان  رسانه  اصحاب 
همچنین شیوع کرونا سبب تغییر تفکر مردم 
ورزشی  باشگاه های  در  از حضور  ترس  و 
شد که رفع تغییر نگرش نیازمند همکاری 
دستگاه های اجرایی و اصحاب رسانه است.

وی افزود: بر اساس تصمیم ستاد کرونا و 
بازگشایی صنوف گروه یک و 2 متناسب با 
این وضعیت برخی از باشگاه های ورزشی 
زیر نظر این اداره کل بازگشایی و شروع به 

فعالیت کرده اند.
یادآور  ایالم  مدیرکل ورزش و جوانان 
شد: هم اکنون ۴۰ درصد رشته های ورزشی 
گروه یک و 2 می توانند با رعایت پروتکل 

های بهداشتی فعالیت کنند.
علی شائی ورزشکاران سازمان یافته و 
غیر سازمان یافته در استان را 9۰ هزار نفر 
اعالم کرد و گفت: با توجه به شیوع کرونا 
این میزان به کمتر از 25 هزار نفر و با کاهش 

75 درصدی همراه بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش، از 
فوتبال  تیم  برای  قوی  مالی  حامی  جذب 

شهدای چوار 65 ایالم نماینده فوتبال استان 
در لیگ دسته سوم کشور خبر داد و افزود: 
و  اداره  این  گرفته  صورت  تالش های  با 
هیات فوتبال استان و مساعدت مدیرعامل 
پتروشیمی ایالم، این مجموعه با هدف صعود 
این تیم به لیگ دسته دوم کشور، حمایت 

الزم را بعمل خواهد آورد.
تاکید  ایالم  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
نشاط  فراهم کردن  با  باید  کرد: مسووالن 
اجتماعی و شادابی در جامعه و توسعه امکانات 
ورزشی، زمینه گسترش روحیه جوانمردی و 

قهرمانی در جوانان را فراهم کنند.
استعدادهای  داشت:  اظهار  شائی  علی 
زنان  در 2 بخش  در حوزه ورزش  فراوانی 
در  که  دارد  وجود  استان  این  در  مردان  و 

کشور و آسیا مدال آور هستند که امیدواریم 
نشان المپیک نیز به این مدال های پرافتخار 

اضافه شود.
و  ورزش  اداره  اهداف  مهمترین  وی 
جوانان را توسعه ورزش همگانی عنوان کرد 
و گفت: در این راستا قبل از شیوع کرونا با 
همکاری هیات های ورزشی استان هر هفته 
سطح  در  همگانی  و  عمومی  ورزش  یک 

استان برگزار شده است.
راستای  در  کرد:  تصریح  شائی  علی 
کم  و  روستایی  مناطق  در  ورزش  توسعه 
ورزش  خانه   37 تاکنون  استان،  برخوردار 
شود  می  تالش  و  شده  تجهیز  روستایی 
این تعداد تا پایان سال جاری به ۱۰۰ خانه 

افزایش یابد.

کرونا ۸00 میلیارد ریال خسارت به باشگاه های ورزشی ایالم وارد کرد

چا ه آب شرب واقع در زمین 
فوتبال رزکان شهریار پس از بازسازی 

وارد مدار بهره داری شد. 
محسن احمدی با اعالم این خبر 
گفت: با توجه به مقابله با بروز ویروس 
کرونا و همچنین افزایش میزان تولید 
آب مورد نیاز شهروندان این امور در 
پایدار،  شرب  آب  برقراری  راستای 
عملیات بازسازی چاه اب این منطقه 

را اجرا کرد.
منظور،  همین  به  افزود:  وی 
چاه آب شرب زمین فوتبال رزکان 
بعلت  متری،  ویدئو  از  بعد  شهریار، 
الکترو پمپ شناور، بصورت  خرابی 
موقت از مدار بهره برداری خارج و با 
حضور عوامل اجرایی و بهره برداری 

آبفا، عملیات تعمیر و نصب پمپ در 
حداقل زمان و بدون قطع آب شرب 
شهروندان انجام و چاه مذکور مجدداً 

وارد مدار بهره برداری شد. 
مدیر امور آب وفاضالب شهریار 
در ادامه خاطر نشان کرد: تنها منبع 
تامین کننده فعلی آب شرب شهرستان 
چاه ها می باشد و طی سال جاری، 
کرونا  ویروس  با  مقابله  جهت  در 
مصرف آب شرب شهروندان افزایش 
یافته است.  احمدی در پایان تاکید 
کرد مردم  مصارف غیر ضروری  و 
نامتعارف همچون باز بودن شیر آب 
شرب هنگام شستشوی 2۰ ثانیه ای 
دست خود داری کرده و مصارف خود 

را مدیریت کنند.

مدیر امور آبفای شهریار:

چاه آب شرب رزکان شهریار احیاء مجدد شد
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در  ایران  مهر  بانک  شعب  مدیر 
فقره  هزار   27 گفت:  مرکزی  استان 
پنج  ارزش  به  قرض الحسنه  تسهیالت 
هزار و 9۰۰ میلیارد ریال امسال در این استان به 

اقشار مختلف پرداخت شد.
فقره   ۱۰۰ افزود:  آبادی  حسین  عظیم 
تسهیالت قرض الحسنه این بانک به ارزش ۴۰ 
میلیارد ریال امسال به مددجویان نهادهای حمایتی 
از جمله کمیته امداد امام خمینی )ره(، بهزیستی و 
بنیاد برکت در استان مرکزی پرداخت شده است.

از 32۰ فقره تسهیالت  وی، پرداخت بیش 
قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۱7۰ میلیارد ریال 
از دیگر  را  امسال  ابتدای  از  به زوج های جوان 
اقدامات بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان 
مرکزی برشمرد و افزود: پرداخت تسهیالت قرض 
الحسنه چهار درصد در قالب وام های حمایت از 
کاال و خدمات ایرانی و کاال کارت بوده که این 
 ۱۱۰۰ پرداخت  به  اقدام  جاری  سال  در  بانک 
 ۱62 مبلغ  به  تسهیالت  فقره   ۱۰۰ و  یک هزار 

میلیارد ریال کرده است.

اشتغالزایی  اینکه  به  با توجه  داد:  ادامه  وی 
یکی از راهبردهای اولویت هار دولت تعیین شده 
و  متنوع  تسهیالتی  طرح های  با  بانک  این   ،
همچنین امضای تفاهم نامه با نهادهای حمایتی 
مختلف، اقدامات مؤثری در حوزه اشتغال زایی و 

درآمدی  پایین  دهک های  اولویت  با  کارآفرینی 
ایران  مهر  قرض الحسنه  است.بانک  داده  انجام 
هم اکنون دارای 53۰ شعبه در کشور است.استان 
مرکزی با ۱2 شهرستان و یک میلیون و ۴۱۴ هزار 

نفر جمعیت در قلب ایران قرار دارد.

طرح نظارت ویژه شب یلدا در استان ایالم آغاز شد
اجرای  از  ایالم  تجارت  و  معدن  سازمان صنعت،  مدیرکل 
طرح نظارت بر بازار، ویژه شب یلدا به جهت کنترل قیمت ها و 

تأمین نیاز بازارخبرداد.
رضا محمدرحیمی در  جمع خبرنگاران، از اجرای طرح نظارت 
بر بازار، ویژه شب یلدا به جهت کنترل قیمت ها و تامین نیاز بازار 
خبر داد و اظهار داشت: هرچند توصیه ها و تاکیدات بر بر  اری 
مراسم شب یلدا در فضای مجازی مورد نظر است اما بازار متاثر 

از این روز نیازمند نظارت به جهت کنترل قیمت ها است.
مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت ایالم گفت: به همین 
جهت طرح تشدید نظارت بر بازار ایالم با تاکید بر شب یلدا در 
استان به اجرا در آمده است و این طرح تا پایان دی ماه به جد بر 

بازار در ابعاد مختلف نظارت خواهد کرد.
تعزیرات  سازمان  با  تلفیقی  و  ویژه  تیم های  حضور  وی 
حکومتی در بازار استان را بیش از 3۰ تیم عنوان کرد و افزود: 
در اجرای این طرح و به جهت نظارت بر بازار شب یلدا از توان 

نیروهای بسیج هم کمک گرفته شده است.
محمدرحیمی خاطر نشان کرد: پیشگیری از افزایش قیمت 
مقابله  و  مصرف  بازار  کنترل   ، مردم  روزمره  مایحتاج  و  کاال 
بر  دقیق  نظارت  و  رعایت  نیز  و  افراد  از  برخی  سوء استفاده  با 
دستورالعمل های بهداشتی نیز در این طرح مورد نظارت و کنترل 
با گرانفروشی،  اینکه برخورد  یادآوری  با  قرار خواهد گرفت.وی 
کم فروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و عدم رعایت 
تیم های  گفت:  می شود  انجام  محل  در  بهداشتی  پروتکل های 
نظارتی بدون اغماض برخورد با ناقضان موارد عنوانی را به انجام 
خواهند رساند و برخی از موارد که نیاز به اقدامات برخوردی بیشتر 

باشد را به مراجع قانونی ارجاع خواهند داد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: از مردم 
گران  ویژه  به  اقتصادی،  تخلفات  می رود  انتظار  استان  خوب 
با  و  رسیدگی  آن  به  وقت  اسرع  در  تا  کنند  گزارش  را  فروشی 

متخلفان برخورد شود.

فدراسیون  ریاست  کاندیدای   ۸ صالحیت  تایید 
بدنسازی

در  حضور  برای  بدنسازی  فدراسیون  ریاست  کاندیدای   8
انتخابات تایید صالحیت شدند.

 براساس اعالم معاونت قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، بعد از 
بررسی های به  عمل آمده توسط مراجع ذی صالح نظارتی، تاکنون 
اسامی آقایان حسین اخالقی، سید رضا میرابوطالبی، کاوه درودی، 
حسین یارمحمدیان، عبدالمهدی نصیرزاده، منصور عبدی، کمال 
انتخابات  برای حضور در  آشتیانی  جوانمرد و محمدرضا کاظمی 
ریاست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام مورد تأیید قرار گرفته اند.

انتخابات ریاست فدراسیون بدنسازی ۱3 دی ماه از ساعت ۱۰ 
صبح در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار می شود.

برگزاری مجمع  دبیر  از  قهرمانی  معاونت  امور مجامع  دفتر 
انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام خواسته تا نسبت به 
دعوت از کاندیداها برای شرکت در انتخابات اقدام الزم معمول دارد.

یزدان راد یکی دیگر از کاندیداهای ریاست فدراسیون بدنسازی 
نیز رد صالحیت شد.

مدیر شعب بانک مهر ایران در استان مرکزی:
۲۷ هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه در استان مرکزی پرداخت شد

معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد؛
پارکینگ هوشمند مجد

 فردا با حضور رییس جمهور افتتاح می شود

عمران،  فاطمه صدقی-معاون  مشهد  خبری شهرستان  گروه 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: پارکینگ هوشمند 
مجد با ظرفیت پارک۱۱۰۰ خودرو فردا با حضور رئیس جمهور به 

صورت ویدئو کنفرانس افتتاح خواهد شد.
خلیل اهلل کاظمی درحاشیه بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری خراسان رضوی به همراه محمد رضا کالئی شهردار مشهد 
از مرکز کنترل ترافیک، پایانه مسافربری امام رضا)ع( و پایانه انقالب، 
افزود: پروژه پارکینگ مجد در محدوده منطقه 2 شهرداری مشهد، 
حدفاصل چهارراه شهید کریمی و چهارراه مجد با 33۰ متر طول و 

35 متر عرض در3 طبقه احداث شده است.
وی با اشاره به اینکه پارکینگ مجد از 2 ورودی و خروجی مجزا، 
8 دستگاه پله و 2 دستگاه آسانسور برای ورود و خروج شهروندان 
به  توجه  با  پروژه  این  اظهارکرد:  است،  برخوردار  خیابان  از سطح 
مناسب  اطراف،  بازارهای  و  مطهر  حرم  مسیر  در  مکانی  موقعیت 

ترین پارکینگ در منطقه خواهد بود.
کاظمی تصریح کرد: پارکینگ مجد که در 3 طبقه زیر سطح 
زمین با حدود 33 هزار متر مربع احداث شده از ظرفیت پارک بیش 

از ۱۱۰۰ خودرو برخوردار است.
معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد ادامه 
داد: این پارکینگ هوشمند دارای تجهیزات اطفاء حریق، فن های 

تخلیه دود و آسانسور است که فردا به بهره برداری خواهد رسید.
وی گفت: پارکینگ مجد با توجه به تجهیزات نرم افزاری و 
سخت افزاری که درآن بکار گرفته شده است، یکی از پارکینگ های 

هوشمند شهر مشهد است.
وی در ادامه افزود: همچنین در کنار افتتاح پارکینگ هوشمند 
مجد با حضور رییس جمهور از 3۱ دستگاه اتوبوس، ۱7۰دستگاه مینی 
بوس و ۴۰5 دستگاه تاکسی نوسازی شده نیز رونمایی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی :
مقاوم سازی و آماده بودن تاسیسات شرکت جهت ارائه 

خدمات مستمر و مداوم به مشترکین گازطبیعی

استان مرکزی گفت:مقاوم  _ مدیرعامل شرکت گاز  مرکزی 
ارائه  برای  ناپذیر  اجتناب  تاسیسات ضرورتی  بودن  آماده  و  سازی 

خدمات مداوم به مشترکین می باشد.
مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی درخصوص مطلب فوق 
گاز،  وتغذیه  توزیع  شبکه  ایمن سازی  با  شرکت  این  داشت:  بیان 
مقاوم سازی ساختمان های اداری قدیمی و ایستگاه های تقلیل فشار 
به گزارش روابط   . تداوم گازرسانی میگردد  پایداری و  باعث  گاز، 
عمومی شرکت گاز استان مرکزی ، محمدرضاسمیعی خاطرنشان 
کرد: این شرکت به منظور افزایش تاب آوری تاسیسات گازرسانی، 
ایمن سازی شبکه توزیع و ایستگاه های تقلیل فشارگاز، مقاوم سازی و 
بازسازی تاسیسات در مقابل زلزله، مقاوم سازی علمک ها را درمرحله 
اجرایی قرار داده است. درادامه رسول ابراهیمی رییس خدمات فنی 
ومهندسی شرکت گاز استان مرکزی گفت: طراحی واجرای شبکه 
توزیع وتغذیه جهت حفرات پراکنده وخطوط تقویتی وایمن سازی 
شبکه های آسیب دیده از سیل به طول 6۰ کیلومتر در برنامه سال 
به  گازرسانی  در خصوص  ابراهیمی  قراردارد.   شرکت  این  جاری 
واحدهای تولیدی و صنعتی مشمول مصوبه شورای اقتصاد گفت :از 
مجموع 7۰۰ واحد تولیدی وصنعتی، ۴65 واحد از نعمت  گازطبیعی 
بهره مند و ۱5۰ واحد در دست اجرا و 85 واحد دیگر نیز درمرحله 

طراحی وتهیه مدارک پیمان جهت انتخاب پیمانکارمی باشد.

رضوی  سان  خرا ستان  ا خبری  گروه 
لقی-جوان  خا حمیدرضا  قوچان  شهرستان 
و  گیاهی  گوشت  تولید  به  موفق  قوچانی  نخبه 
بر  عالوه  که  شد  گیاه  از  گوشتی  فرآورده های 
باال بودن پروتئین مضرات گوشت های حیوانی 

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

را تضمین کند. 
که  است  ایرانی  جوان  تنها  حیاتی،  میالد 
شده،  کشور  در  گیاهی  گوشت  تولید  به  موفق 
مشهد  در  فارس  خبرنگار  با  گفت وگو  در  وی 
اصطالح  به  گیاهی  گوشت  تولید  کرد:  اظهار 
تنها  آنالوگ  گوشت  تغذیه،  صنایع  کارشناسان 
در چند کشور پیشرفته از جمله انگلستان انجام 
شده و در کشور فقط به صورت آزمایشگاهی چند 
نمونه ناموفق بوده که به نتیجه نرسیده است، اما 
با تالشی که از سال 9۴ تا 98 انجام شد موفق 

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

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

رسیده است.
حیاتی ضمن اشاره به نبود حمایت مسئولین 
ذی ربط از پروژه های اقتصادی، خاطرنشان کرد: 

اتفاقات اخیر مانند افزایش قیمت دالر و تحریم ها 
سبب شده تا کارآفرینان دچار مشکالت اقتصادی 
شوند و نیاز به حمایت همه جانبه دارند، متاسفانه 
حمایتی که الزم است از طرح های دانش بنیان 
نمی شود و فقط بخش خصوصی با توجه به برآورد 

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

الزام  قانون  هیچ  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ندارد،  وجود  مخترعین  از  حمایت  برای  آوری 
به  نمی شود  اجرایی  ولی  دارد  وجود  داد:  ادامه 
بودجه  از  درصد   2 قانون  طبق  مثال،  عنوان 
به طرح های  باید  دولتی  موسسات  و  شرکت ها 
مراجعه  وقتی  اما  یابد،  اختصاص  پژوهشی 
می کنیم، می گویند، ما طرح های پژوهشی انجام 
تحقیقاتی  کار  برای  اهمیتی  اصال  و  نمی دهیم 
رهبر  تاکیدات  وجود  با  امر  این  نیستند،  قائل 
مسیر  از  ایشان  قاطع  حمایت  و  انقالب  معظم 

علمی بسیار آزاردهنده  است.

تولید گوشت گیاهی برای اولین بار در کشور

یکدستگاه  هوشمند  کارت  و  سبز  برگ 
خودروی سواری پراید به رنگ سفید ، مدل 
۱386 به شماره شهربانی 39۴ب6۴ – ایران 
96 ، شماره شاسی s1412286062011  و 
 iRPC861v1iW062011 شماره موتور
متعلق به سرکارخانم اشرف السادات موسوی 
فرزند سیدجالل مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد 

بر اساس الیحه بودجه سال ۱۴۰۰، درآمدهای ایران از محل صادرات 
نفت،  میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۱99 هزار میلیارد تومان تعیین 
شده که این رقم در بودجه سال جاری بیش از ۴7 هزار میلیارد تومان بوده 
که نشان می دهد پیش بینی دولت از درآمدهای نفتی سال ۱۴۰۰ در مقایسه 
با امسال، رشدی 323 درصدی پیدا کرده است؛ البته طبق گفته کارشناسان 

تحقق این اعداد با اما و اگر هایی روبه رو است.
توجه الیحه بودجه به نفت و تمرکز آن بر درآمد های نفتی انتقادهایی را 
به دنبال داشته است. البته بیژن زنگنه، وزیر نفت به تازگی در این باره اعالم 
کرد: اگر تحریم نباشد و منابع محدودی که برای احیای چاه های نفت نیاز 
است، تامین شود، صادرات 2.3 میلیون بشکه نفت در روز قابل تحقق است.

وی گفت: به عنوان وزیر یک دستگاه هرگز کاری را که نمی توانم انجام 
دهم نمی گویم. صادرات 2.3 میلیون بشکه ای عملی است و بازار آن هم 
وجود دارد. قیمت نفت هم نخواهد افتاد. اوپک حساسیت و تعهد الزم را 
برای حفظ قیمت دارد و سازوکار الزم هم تعبیه شده است. برای افزایش 

تولید نفت هم از کسی اجازه نخواهیم گرفت.
انرژی گفت:  ارشد حوزه  راستا میر محمد اسالمی، کارشناس  این  در 
با توجه به اینکه عدد ۱99 هزار میلیارد در الیحه بودجه به تومان اعالم 
شده، تحقق این مساله تا حدی وابسته به نرخ محاسباتی است که دولت 
می خواهد وارد بودجه کند. در واقع باید گفت اینکه دولت نرخ ارز دولتی را 
برای حسابداری دولتی چگونه محاسبه می کند یک مساله مهم است که 

روی این موضوع تاثیر مستقیم دارد.
وی با بیان اینکه عالوه بر این باید توجه داشت که درآمد ارزی تعیین 
شده تنها مربوط به نفت خام نیست و وابسته به کل صادراتی است که 
مربوط به شرکت ملی نفت می شود یا شرکت ملی نفت برای شرکت های 
دیگر صادر و پول آن را دریافت می کند، اظهار کرد: به همین دلیل باید 
توجه داشت که این موضوع بستگی به این دارد که نرخ ارز چگونه محاسبه 

و در الیحه بودجه چگونه ارزیابی می شود.
به گفته این کارشناس، اگر قیمت نفت ۴۰ دالر و دالر را 25 تومان 
درنظر بگیریم حتما این مساله قابل دستیابی است؛ چراکه این عدد معادل 
5۴5 هزار بشکه نفت خام است اما طبیعتا توصیه نمی شود که دولت نرخ 
بازار آزاد را در محاسبات لحاظ کند؛ چراکه هزینه های خودش نیز افزایش 
می یابد. در واقع یک کار حسابداری است و بستگی به این دارد که بانک 
مرکزی ارزی را که از محل فروش نفت به دست می آید چگونه تبدیل کند.

اسالمی با بیان اینکه این مساله مشخص نیست و از گذشته شایعاتی 
بوده مبنی بر اینکه خود بانک مرکزی نیز در زمانی که دولت با کسری 
بودجه مواجه است، به نرخ نزدیک بازار آزاد ارز را وارد بازار می کند، تصریح 

کرد: سه سناریو برای نرخ ارز سال آینده وجود دارد؛ یکی نرخ ارز دولتی و 
فعلی ۴2۰۰ تومان است که در ظاهر بین دستگاه های دولتی و حسابداری 
شرکت های دولتی، بانک مرکزی و برخی کاالهای اساسی در نظر گرفته 

می شود و در سال جاری نیز همین قیمت تعیین شده است.
وی افزود: نرخ دیگر نرخ  بازار آزاد است که حدود 25 هزار تومان تعیین 
شده و نرخ دیگر طرح دولت برای سال آینده است که بر اساس آن دولت 
آینده پیشنهاد داده تا جهش ۴2۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان  برای سال 
محقق شود. برای اینکه بگوییم عدد ۱99 هزار میلیارد تومان محقق می 
شود، با یک پرسش روبه رو هستیم که این عدد را با کدام نرخ ارز تعیین 
می کنند و از آن سمت آیا درآمدهای صادراتی گاز نیز لحاظ می شود یا 
خیر؟ چراکه در تبصره ای که در قانون بودجه است عواید نفتی از محل 

صادرات نفت خام، گاز و میعانات معموال در کنار یکدیگر دیده می شوند.
به گفته این کارشناس حوزه انرژی، اگر قرار باشد که نرخ برابری ارز را 
باال درنظر بگیرند و کنترلی نیز بر بازار نباشد، بازار خود را با سقف باالی 
نرخ ارز تطبیق می دهد و همین مساله موجب افزایش سطوح قیمتی و تثبیت 
قیمت کاالها در آن سطح می شود، ولی به نظر می رسد که مجموع صادارت 
نفت خام، گاز و میعانات به این عدد دور از دسترس نیست و اگر شرایط بین 
المللی تغییر کند و تحریم ها برداشته شود از این عددد نیز فراتر خواهد رفت.

اسالمی با تاکید بر اینکه تحقق این مساله به این موضوع باز می گردد که 
هر کدام از این ها چه سهمی داشته باشند و به چه نحوی به فروش برسد و 
نرخ محاسبه ارز به چه صورت باشد و اینکه آیا درآمد ارزی باز خواهد گشت 
یا به شکل کاال تبادل خواهد شد گفت: به اعتقاد من برگرداندن ارز حاصل 
از صادرات کار دشواری نیست و می توان مکانیزم مناسبی برای تحقق آن 

در نظر گرفت اما به یک برنامه ریزی مناسب و اجرای زیرکانه نیاز دارد.
وی در پاسخ به این سوال که اگر این رقم تحقق پیدا نکند چه اتفاقی 
خواهد افتاد؟ گفت: ترجیح بر این است که بودجه جاری با درآمد نفت بسته 
نشود، چراکه در شرایط عادی نیز با نوسانات قیمت مواجه هستیم. البته برخی 
از کشورهای نفت فروش همیشه سعی کرده اند که مکانیزم های خوبی را 

ایجاد کنند تا اقتصادشان از نوسانات قیمت نفت آسیب نبیند.
این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه باید توجه کنیم که دسترسی 
به بازار نفت یک اصل است و ما باید هرچه سریعتر سهم خودمان را از 
بازار پس بگیریم و نباید نسبت به این مساله بی تفاوت باشیم و بگوییم 
باتوجه به اینکه اکنون درآمدهای این محل را از دست دادیم در بلند مدت 
نیز چاره ای نیندیشیم و با شرایط فعلی خودمان را وفق دهیم، تصریح کرد: 
از دست دادن سهم بازار نباید یک مساله دائمی باشد. اینکه بودجه جاری 
پتانسیل جداگانه و  نباشد و درآمد نفت یک  به درآمد نفت  دولت وابسته 

توسعه ای برای یک منبع سرمایه گذاری دیده شود بسیار خوب است اما 
در کوتاه مدت یک قدم بلند پروازانه تلقی می شود؛ هرچند الممکن نیست.

اسالمی ادامه داد: عادت به اینکه درآمد نفتی و سهم ما از بازار از دست 
برود موضوع خوبی نیست، چراکه نفت یک سرمایه ملی است و هر زیرساختی 
که در کشور داریم و کلیه موارد توسعه ای با درآمد نفتی در سال های گذشته 
ایجاد شده است و نباید تحمل کرد که این سرمایه از دست رفته است؛ بنابر 
این هرچه زودتر با هر روش ممکن باید سهم بازار ایران پس گرفته شود و 
این یک اصل است و بر اساس منافع ملی و مصالح کشور این سهم باید با 
توافق و مصالحه یا توافق قدرتمندانه و چه بسا توسل به قدرت و زور پس 
گرفته شود.وی با بیان اینکه برگرداندن سهم بازار یک اصل است و باید 
مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: عوامل متعددی  برای اینکه ایران بتواند 
اینکه این مساله بستگی به  جایگاه سابق را بدست آورد وجود دارد. اول 
شرایط بازار دارد و تا حد زیادی به عرضه و تقاضای بازار مربوط می شود. 
در حال حاضر و در سال های گذشته یک مازاد عرضه نسبی وجود داشته 
است ولی به دلیل تحریم ها و جنگ هایی که اتفاق افتاده است، دوباره 

بازار نفت متعادل شده است.
این کارشناس اظهار کرد:  طبق آنچه از گذشته در اوپک وجود داشته، 
کشورها باید به سهم یکدیگر احترام بگذارند و سهم بازار طبق مقررات بین 
المللی و آنچه در کشورهای صادرکننده نفت مورد توافق بوده، سهم بازار 
قانونا برای ایران محفوظ است، اما اینکه چقدر از آن قابل دسترسی است 
مربوط به عرضه و تقاضا می شود. البته در این مورد نیز همکاران در امور 
بین الملل شرکت ملی نفت  و بخش فروش تکنیک هایی را به کار می 

گیرند تا این سهم بازار با زیان کمتری بازگردد.
تولید  این سقف  به  برگشتن  فنی  ازجنبه  برداشت  ازدیاد  گفته وی  به 
سابق کامال امکان پذیر است اما تحقق آن اندکی زمان بر خواهد بود ولی 
در صورتی که توافقی انجام شود از نظر فنی نیز بازگرداندن میادین و چاه 

های نفت کامال امکان پذیر است و کار ناشدنی نخواهد بود.
در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰،   درآمد ایران از محل صادرات نفت،  میعانات 
گازی و گاز بیش از ۱99 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.   با این 
حال چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت،   میعانات گازی و خالص 
صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ کمتر از سقف ۱99 هزار میلیارد تومان تعیین 
تامین  به  قانون نسبت  با رعایت  داده می شود  اجازه  به دولت  باشد،  شده 

مابه التفاوت حاصل شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
همچنین در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف ۱99 هزار میلیارد تومان، 
 درآمد حاصله بر اساس قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به حساب 

ذخیره ارزی واریز خواهد شد.

کارشناس حوزه انرژی بررسی کرد؛ 

اما و اگرهای تحقق درآمدهای نفتی در بودجه 1400



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1631- پنجشنبه 27 آذر 61399 ورزش دنیای 

در  بار  چهارمین  برای  پرسپولیس 
یک بازی رسمی باید به مصاف یک تیم 
کره ای برود و همه به دنبال این هستند 
تا برد 2۰ سال پیش تکرار شود؛ در آن بازی علی 

کریمی زننده تک گل میدان بود.
الجنوب دوحه، فینال  روز شنبه در ورزشگاه 
لیگ قهرمانان آسیا در سال 2۰2۰ برگزار می شود 
اولسان  مصاف  به  باید  پرسپولیس  فوتبال  تیم  و 
هیوندای کره جنوبی برود. سرخپوشان تهرانی قرار 
تاریخ خود به مصاف  بار در  برای ششمین  است 
نمایندگان کره جنوبی بروند و اولسان بعد از ارتش، 
پوهانگ استیلرز، آنیانگ ال جی و سوون سامسونگ 
به پنجمین تیم متفاوتی تبدیل می شود که مقابل 

ایران صف آرایی کرده است.
است.  بوده  دوستانه  قبلی  بازی  پنج  از  تا   2
با ارتش  هر 2 بازی در تهران برگزار شد. جدال 
اولین  نوعی  به  که   ۱3۴7 سال  در  جنوبی  کره 
بازی پرسپولیس با یک تیم خارجی بود و به برد 
2 بر صفر با درخشش محسن فرمانبر منجر شد. 

حدود 3۰ سال بعد پرسپولیس بار دیگر در تهران 
به مصاف تیم آنیانگ  ال جی رفت و با نتیجه یک 

بر صفر شکست خورد.
می رویم.  رسمی  بازی های  سراغ  به  حاال 
فصل  در  آسیا  باشگاه های  جام  نیمه نهایی  ابتدا 
۱997-۱996. جایی که پرسپولیس با نتیجه سه 
که  است  جالب  و  باخت  خود  حریف  به  یک  بر 
یحیی گل محمدی در آن دیدار گل به خودی زد. 
قهرمان  سئونگنام  شکست  با  پایان  در  پوهانگ 
شد و پرسپولیس به عنوان سومی دست پیدا کرد.

دیگر  بار  باشگاه های ۱999-2۰۰۰،  در جام 
این  برخورد کرد.  تیم کره ای  به یک  پرسپولیس 
بار در عربستان و در دیدار رده بندی. پرسپولیس که 
از شکست برابر جوبیلو ایواتای ژاپن به این مسابقه 
رسیده بود توانست با تک گل علی کریمی به برتری 
به دومین  از خداداد عزیزی  بعد  تا کریمی  برسد 
دیدارهای  در  که  تبدیل شود  پرسپولیس  بازیکن 

رسمی به نمایندگان کره گل می زند.
سال بعد دوباره این 2 تیم در جام باشگاه های 

آسیا به مصاف هم رفتند. این بار در خاک کره و در 
مرحله نیمه نهایی. شاگردان علی پروین نتوانستند 
بازهم فینالیست شوند و این بار با نتیجه 2 بر یک 
باختند. حامد کاویانپور در دقیقه ۱2 پرسپولیس را 
پیش انداخت اما در دقایق پایانی تیم میزبان2  گل 
زد و راهی فینال شد. در پایان تیم سوون قهرمان 
و پرسپولیس با شکست ایریتیش پاوولودار قزاقستان 

به مقام سومی دست پیدا کرد.
دیگر  عبارتی  به  یا  روز   7۱۴8 از  بعد  حاال 
۱9 سال و 6 ماه و 25 روز به مصاف یک تیم 
برد  قبل،  مانند 2۰ سال  آیا  برود.  دیگر  کره ای 
تیم  یک  بازهم  متاسفانه  یا  بود  خواهد  راه  در 
قهرمانی  مقام  به  پرسپولیس  با شکست  کره ای 
می رسد؟ اتفاقی که برای پوهانگ و سوون رخ 
داد و برد مقابل پرسپولیس مقدمه ای شد برای 

آنها. قهرمانی 
حامد  و  کریمی  علی  عزیزی،  خداداد  از  بعد 
کاویانپور، کدام بازیکن می تواند گلزن بعدی در 
یک بازی رسمی مقابل نماینده کره جنوبی باشد؟

پرسپولیس- اولسان هیوندای؛ 

قهرمانی یا تکرار تاریخ!؟
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بازار بزرگ، قهرمان لیگ بیستم کشتی فرنگی

تیم بازار بزرگ ایران با شکست دانشگاه آزاد موفق عنوان قهرمانی 
بیستمین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی را از آن خود کند. 

مرحله نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی در شرایطی به میزبانی 
خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار شد که در دیدار نهایی بازار 
بزرگ ایران با در اختیار داشتن ستاره های پرتعداد توانست 7 بر 3 از 
سد دانشگاه آزاد عبور کند و به عنوان قهرمانی برای چندمین سال 

متوالی برسد. 
اکسین  فوالد  از سد  ایذه  سیناصنعت  بندی هم  رده  دیدار  در 

خوزستان با نتیجه 6 بر ۴ گذشت تا روی سکوی سومی برود. 
نکته عجیب در مسابقات غیبت محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی 
فرنگی و دستیارانش در سالن بود؛ در حالی که اکثر ملی پوشان و 

مدعیان روی تشک رفتند. 
حتی سعید عبدولی که در ۱۰ ماه اخیر روی تشک نرفته بود، 
بازهم در فینال لیگ برتر کشتی گرفت و نشان داد که جزو مدعیان 

پوشیدن دوبنده تیم ملی در المپیک است.

سرمربی بسکتبال زنان:
 فشردگی لیگ موجب افزایش آسیب دیدگی ها شد

سرمربی تیم بسکتبال زنان گروه بهمن گفت: در این فصل به 
دلیل بحران کرونا، بازی های لیگ برتر به صورت فشرده در حال 
برگزاری است که این امر سبب شده، آسیب دیدگی بازیکنان زیاد شود.

نازی طائرپور اظهار داشت: در دیدار اول در لیگ برتر بسکتبال 
زنان یک شکست را برابر مهرام تجربه کردیم و همانطور که گفته 
این  از  بعد  که  بود  بازی  اولین  و  نداشتیم  بازی  ماه  حدود 6  بودم 
مدت در آن شرکت کردیم. حتی برخی از بازیکنان خوب ما به دلیل 
کرونا در این دیدار حضور نیافتند و »سعیده علی« هم از بسکتبال 

خداحافظی کرده بود.
وی ادامه داد: در دور رفت لیگ برتر نارسینا اول، بهمن دوم، 
نامی نو سوم و مهرام چهارم شد. دور برگشت خیلی مهم است تا ببینیم 
چه عملکردی برابر تیم ها خواهیم داشت. چهار تیم از گروه الف و چهار 
تیم از گروه ب دوباره به مصاف هم خواهند رفت. هر روز بدن سازی و 
تمرینات را پیگیری می کنیم تا بازیکنان از آمادگی کامل برخوردار باشند.

سرمربی گروه بهمن عنوان کرد: هر تیمی باید در این بحران 
کرونا از کادر و بازیکنان به خوبی مراقبت کند. بازیکنان ما مرتب تست 
می دهند و به محض اینکه می گویند سردرد دارند آنان را برای تست 

کرونا می فرستیم و تا آمدن نتیجه استراحت می کنند.
وی در خصوص شکست برابر نارسینا گفت: یک مورد اشتباه 
داوری در این دیدار وجود داشت و همانطور که مربیان و بازیکنان 
اشتباه می کنند، داوران نیز به دور از اشتباه نیستند. منتهی برخی از 
اشتباهات در دیدارها تاثیرگذار است و نتیجه بازی را تغییر می دهد 
و از نظر روحی روی بازیکنان اثر می گذارد. بازیکنان ما خیلی خسته 
بودند و مشکل اساسی این بود که دو بازی سخت را پشت هم در 
پیش داشتیم. اینگونه آسیب دیدگی تیم ها به دلیل فشار بازی بیشتر 
می شود. فصل گذشته هر هفته یک بازی داشتیم و این فصل به دلیل 

کرونا 2 بازی پشت هم انجام می گیرد.

نهایی  به یک چهارم  ایران  والیبال  لژیونرهای  صعود 
کاپ اروپا

تیم های گرین یارد مازیک و نیش به جمع هشت تیم برتر کاپ 
والیبال اروپا صعود کردند.

مسابقات مرحله یک هشتم نهایی کاپ والیبال اروپا از سه شنبه 
گذشته آغاز شد و 2 تیمی که بازیکنان ایرانی در اختیار دارند، با موفقیت 

به مرحله بعد صعود کردند.
نیش صربستان که »بردیا سعادت« را در اختیار دارد، با نتیجه سه 
بر یک مقابل پولونیا انگلیس پیروز شد و به دور بعد صعود کرد. نیش 
ست اول را با امتیاز 25 بر 22 به حریف واگذار کرد ولی در سه ست 
بعدی با امتیازات 25 بر 23، 25 بر 2۰ و 25 بر 2۱ پیروز شد. این تیم 

صربستانی در مرحله یک چهارم به مصاف مونپولیه فرانسه می رود.
پشت خط زن ایرانی نیش، در بازی تیمش ۱9 امتیاز با حمله، 
2 امتیاز با سرویس، 3 امتیاز با دفاع روی تور و در مجموع 2۴ امتیاز 
کسب کرد و امتیازآورترین بازیکن میدان شد. سعادت در این بازی 
63 درصد موفقیت در حمله را به نام خود ثبت کرد و نقش مهمی در 

پیروزی تیمش داشت.

رونالدو علیه فرانس فوتبال؛
 زیدان بهترین بود!

رونالدو، ستاره سابق برزیل زین الدین زیدان را بهترین بازیکن 
دنیای فوتبال خطاب کرد.

نشریه فرانس فوتبال امسال در اقدامی بحث برانگیز تصمیم به 
لغو مراسم انتخاب بهترین بازیکن سال 2۰2۰ گرفت و به جای آن 
تیم ۱۱ نفره برتر تاریخ فوتبال را با نظرسنجی از ۱۴۰ روزنامه نگار 
در سراسر جهان انتخاب کرد. اما این انتخاب نیز جنجال ساز شده و 
غیبت زین الدین زیدان در خط میانی و حضور بازیکنانی چون لوتار 
مارتیوس و ژاوی در این 2۴ ساعت انتقاد بسیاری را برانگیخته است.

اما در این ترکیب ۱۱ نفره، رونالدو، گلزن سابق فوتبال برزیل 
عنوان بهترین مهاجم نوک تاریخ فوتبال را از آن خود کرده و در پیشانی 
خط حمله این تیم رویایی قرار گرفته است. حاال رونالدو به دفاع از 
همبازی سابق خود در رئال مادرید پرداخته و او را بهترین بازیکنی 

معرفی کرده که تا به حال کنارش بازی کرده است.
ستاره برزیلی در پاسخ به سوال درباره حضورش در تیم رویایی 
فرانس فوتبال گفت: »من همیشه خودم را به عنوان یک مهاجم 
می دیدم و ذهنیت خودم اینگونه بود. شاید می توانستم در پست 
شماره ۱۰ بازی کنم، اما خودم همیشه ترجیح می دادم در نزدیکی 
دروازه باشم، زیرا من می دانستم که آنجا خطرناک ترین هستم. باید 

اعتراف کنم من پست شماره 9 را خیلی دوست داشتم.”
رونالدو همچنین به عدم حضور زین الدین زیدان در این تیم 
رویایی اشاره کرده و گفت: »زیدان بهترین بازیکنی است که من در 
کنارش تمرین کرده و با او بازی کرده ام. در ادامه زیدان به عرصه 
مربیگری روی آورد و سه قهرمانی پیاپی در لیگ قهرمانان اروپا را 
کسب کرد . زیدان به عنوان بازیکن بزرگ تر بود یا سرمربی؟ من 

نمی توانم به چنین سوالی پاسخ دهم.”

فلیک: تنها لواندوفسکی شایسته توپ طال ۲۰۲۰ است

سرمربی بایرن مونیخ به ستایش از روبرت لواندوفسکی پرداخت 
و او را شایسته کسب توپ طالی 2۰2۰ دانست.

به گزارش کیکر، فیفا سرانجام از تصمیم خود برای لغو جایزه 
که  است  قرار  و  شد  منصرف   ،2۰2۰ Best FIFA Football

مراسم انتخاب بهترین بازیکن و مربی امروز پنج شنبه برگزار شود.
روبرت لواندوفسکی به همراه لیونل مسی و کریستیانو رونالدو 

سه نامزد نهایی کسب توپ طال در این مراسم هستند.
هانس فلیک، سرمربی بایرن مونیخ لواندوفسکی را شایسته ترین 

بازیکن برای کسب توپ طال در سال جاری می داند.
او گفت به نظر من هیچ بازیکنی شایسته تر از لوا برای کسب 

توپ طالی 2۰2۰ نیست. همه ما در بایرن چنین نظری داریم.
فلیک درباره احتمال کسب عنوان بهترین مربی سال با بایرن بعد 
از کسب 5 جام گفت: برای من دستیابی به جایزه بهترین مربی در 

اولویت دوم است و موفقیت تیم مهم تر از هر چیزی است.

توخل: ما گزینه اصلی قهرمانی هستیم
سرمربی پاری سن ژرمن هواداران تیمش را درباره ام باپه نگران 
کرد و به نظر می رسد که این بازیکن آماده نیست. او گفت که تیمش 

گزینه اصلی قهرمانی در لیگ فرانسه است.
پاری سن  اخیر  دیدار  در  باپه  ام  کیلیان  اسپورت،  گزارش  به 
ژرمن تنها 25 دقیقه بازی کرد و به نظر می رسد که مصدوم است.

توخل درباره شرایط ام باپه گفت:نمی دانم که آیا ام باپه می 
تواند در سه دیدارهای پیش رو تیم را همراهی کند یا نه. منتظر 
آمادگی کامل  به  باپه هنوز  ام  گزارش نهایی پزشک تیم هستیم. 
نرسیده است. من بسیار دوست دارم که او هر چه سریعتر آماده شود 

اما باید صبور باشیم.
او ادامه داد: من در دیدار برابر لیون تنه 25 دقیقه به ام باپه بازی 
دادم و این به خاطر خستگی عضالت او بود. خطر دقیقه به دقیقه در 
حال بیشتر شدن  است. نباید زیاد به بازیکنان فشار آورد و پزشک 

تیم توصیه کرد که فعال زیاد از ام باپه استفاده نکنم.
لیگ  نهایی  هشتم  یک  در  بارسلونا  رویارویی  درباره  توخل 
قهرمانان اروپا گفت: ما قرعه سختی برابر یکی از بزرگ تری باشگاه 
و  است  مانده  باقی  زیادی  زمان  دیدار  این  تا  داریم.  اروپایی  های 
هنوز زود است که درباره آن صحبت کنیم. بدون شک بازی زیبا 

و خاصی خواهد شد.

مسؤوالن فوتبال قطر در نظر دارند 
آسیا  قهرمانان  لیگ  آینده  فصل  در  تا 
آمادگی خود برای میزبانی در جام جهانی 

را به نمایش بگذارند.
کردند  عنوان  خبری  منابع  برخی 
که در صورت تصویب و تایید نهایی در 
کنفدراسیون  مسابقات  برگزاری  کمیته 
فوتبال آسیا، فصل آینده لیگ قهرمانان 
آسیا در سال 2۰2۱ به طور متمرکز و با 
حضور ۴۰ تیم در ۱۰ استادیوم این کشور 

برگزار خواهد شد.
مسؤوالن  منبع،  این  اعالم  بنابر 
این  فشرده  و  برگزاری همزمان  قطری 

بازی ها را با حضور ۴۰ تیم، تمرینی برای برگزاری 
هر چه بهتر جام جهانی 2۰22 در نظر دارند.

مشخص  بازی ها  این  دقیق  زمان  هنوز 
اما مسؤوالن کنفدراسیون فوتبال آسیا و  نشده، 

فدراسیون فوتبال قطر در نظر دارند این بازی ها 
را در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ و پس از پایان ماه 
تورنمنت ۴۰  این  در  برگزار کنند. شاید  رمضان 
تیمی برای اولین بار تیمهای شرق و غرب آسیا 
در یک گروه  قرار بگیرند و این تورنمنت ساختار 

تازه  و رقابتی تری پیدا کند.
در فصل آینده ی لیگ قهرمانان آسیا 
برای نخستین بار ۴۰ تیم حضور خواهند 
داشت و به 8 گروه 5 تیمی در منطقه شرق 
و غرب تقسیم خواهند شد که قطری ها در 
این رقابت ها قصد دارند به بهترین شکل 
میزبانی را در ۱۰ ورزشگاه به عمل آورند و 
به نوعی آماده جام جهانی شوند. پرسپولیس، 
استقالل، تراکتور و فوالد نمایندگان ایران 
در فصل 2۰2۱ لیگ قهرمانان آسیا خواهند 
به صورت قطعی مشخص  بود که هنوز 
نشده دو تیم)استقالل و فوالد( یا کمتر 

در پلی آف هستند.
برای  خوبی  خبر  بازی ها  متمرکز  برگزاری 
تیم های ایرانی محسوب می شود چرا که  به دلیل 
توان فیزیکی حضور در یک تورنمنت فشرده شانس 

آنها باالتر می رود .

پیشنهاد قطربه کنفدراسیون فوتبال آسیا؛

برگزاری لیگ قهرمانان آسیا با 40 تیم و بصورت متمرکز 

برتریـن گلزنـان فصـل گذشـته روی هـم 
و  داشـته اند  ضعیفـی  بسـیار  عملکـرد  رفتـه 
عامـل اصلـی کـم گل بـودن بازی هـای لیـگ 

برتـر هسـتند.
آمـار و ارقام از افـت فاحش گلزنی در لیگ 
برتـر بیسـتم حکایت دارد. اگر چـه فوتبال ایران 
بـه طور ذاتی کم گل اسـت امـا نمی توان ضعف 
تیم هـای مختلـف در گلزنـی را انکار کـرد. اکثر 
مربیـان روی اینکـه بـه زودی تیم هایشـان وارد 

مرحله گلزنـی خواهند 
شـد، اتفاق نظـر دارند 
امـا بـا گذشـت شـش 
هنـوز  لیـگ  از  هفتـه 
این اتفـاق در برخی از 
تیم ها رخ نداده اسـت.

بـه  هـی  نگا
جـدول گلزنـان حاکی 
تنگاتنـگ  رقابـت  از 
رد  ا د زیکـن  با چنـد 
کـه تاکنـون بیـش از 
فصول  اسـتانداردهای 
نـی  گلز شـته  گذ

کرده انـد. گادویـن منشـا بـا 6 گل زده )یـک 
گل در هـر بـازی( صدرنشـین اسـت و سـجاد 
شـهباززاده و طالـب ریکانی بـا 5 گل )۰.83 گل 
در هـر بـازی( دوم و سـوم هسـتند کـه تاکنون 
عملکردی بهتر نسـبت به گلزنان فصل گذشـته 

گذاشـته اند. جـای  بـه  خـود  از 
امیـن  ماننـد  بازیکنانـی  ایـن جـدول  در 
چهـارم  رتبـه  در  گل(   ۴ ( د  نـژا قاسـمی 
اسـت و سـپس نوبـت بـه بازیکنـان دو گلـه 
می رسـد کـه در ایـن بخـش هـم هافبک هـا 
بـه  نسـبت  پررنگ تـری  حضـور  مدافعـان  و 

دارنـد. مهاجمـان 
نکتـه جالـب توجـه در این جـدول، غیبت 
بـه طـوری  اسـت  گلزنـی  امـر  در  مهاجمـان 
کـه بهتریـن گلزنـان فصـل گذشـته در ایـن 
ایـن  در  البتـه  بودنـد.  نـاکام  تقریبـا  فصـل 
بیـن نقـل و انتقـاالت برخـی از مهاجمـان بـه 
خـارج از کشـور و همچنیـن مصدومیت هـا و 
محرومیت هـا نیـز بی تاثیـر نبـوده تـا در نتیجه 

در شـش  گلـی  کـم  بازی هـای  اتفـاق،  ایـن 
هفتـه ابتدایـی بـرای عالقه منـدان بـه فوتبال 

بـه نمایـش درآیـد.
نگاهـی بـه وضعیـت و عملکـرد بهتریـن 
گلزنـان فصـل گذشـته در فصـل جاری، پاسـخ 
بـه  واکنـش  در  را  و رسـانه ها  فوتبـال  اهالـی 
در  شـاید  می دهـد.  مسـابقات  بـودن  کـم گل 
نتیجـه همیـن اتفـاق، نباید انتظار بسـیار زیادی 
از فصـل جـاری وجود داشـته باشـد مگـر اینکه 

مهاجم هـا تکانـی بـه خـود دهنـد و بـار گلزنی 
را طبـق وظیفـه ذاتـی خـود بـه دوش بکشـند.

* عملکـرد نگـران کننـده گلزنـان فصـل 
شته گذ

در حال حاضر بهترین گلزن فصل گذشـته 
هیـچ گلی به ثمر نرسـانده اسـت. نفـرات دوم تا 
پنجـم جـدول گلزنـان نیز راهی خارج از کشـور 
شـده اند و عیسـی آل کثیـر هم به علت شـادی 
گل نامتعـارف خـود از دیـدگاه AFC تـا پایـان 

سـال ۱399 محروم است.
دور  روی  تقریبـا  هـم  دیگـر  بازیکنـان 
عملکـرد  بهتـر  درک  بـرای  هسـتند.  ناکامـی 
فصـل  در  گذشـته  فصـل  مهاجمـان  بهتریـن 
جـاری نگاهـی به وضعیت آن ها در شـش هفته 

گذشـته خواهیـم داشـت.
۱ - شـیخ دیاباتـه )اسـتقالل(: مصـدوم – 

بـدون گل زده )فصـل قبـل: ۱5 گل زده(
2 - شـهریار مغانلو: انتقال به سـانتاکالرای 

پرتغـال )فصل قبل: ۱3 گل زده(

3 – علـی علیپـور: انتقـال بـه ماریتیمـوی 
پرتغـال )فصـل قبـل: ۱2 گل زده(

۴ – عیسـی آل کثیـر )پرسـپولیس(: 6 ماه 
محـروم از میادیـن )فصل قبـل: ۱2 گل زده(

5 – مهـدی ترابـی: انتقـال بـه العربی قطر 
)فصل قبـل: ۱۱ گل زده(

6 – مهـدی قایـدی )اسـتقالل(: 6 بـازی 
بـدون گل زده )فصـل قبـل: ۱۰ گل زده(

7 – امیـر ارسـالن مطهـری )اسـتقالل(: 
6 بـازی و یـک گل 
زده )فصـل قبـل: 9 

زده( گل 
نـس  یو  –  8
)گل گهر(:  شـاکری 
3 بـازی و یـک گل 
زده )فصـل قبـل: 8 

زده( گل 
9 – احمـد زنده 
 6 گهـر(:  )گل  روح 
گل  یـک  و  بـازی 
زده )فصـل قبـل: 8 

زده( گل 
۱۰ – محمـد نـوری )پیـکان(: یک بازی و 

بـدون گل زده )فصـل قبل: 8 گل زده(
۱۱ – فـراز امامعلـی )مـس رفسـنجان(: 6 
بـازی و بـدون گل زده )فصل قبـل: 7 گل زده(

۱2 – حسـین مالکـی )سـایپا(: 6 بـازی و 
بـدون گل زده )فصـل قبـل: 7 گل زده(

۱3 – لوسـیانو پریرا )فوالد(: 6 بازی و یک 
گل زده )فصل قبل: 7 گل زده(

۱۴ – کـی روش اسـتنلی )سـپاهان(: سـه 
بـازی و یـک گل زده )فصـل قبـل: 7 گل زده(

همچنـن در ایـن فهرسـت بازیکنانی مانند 
محمـد  سـلیمانی،  محمدرضـا  امیـری،  وحیـد 
محبـی، احسـان حاج صفـی، ساسـان انصـاری 
و ... روی هـم رفتـه فقـط یـک گل در فصـل 
جـاری زده انـد. وضعیـت کنونـی بـه هیـچ وجه 
بـرای ایـن بازیکنان گلـزن خوب نیسـت و باید 
دیـد در ادامـه فصل جـاری آن ها جایـگاه ثابت 
خـود را از دسـت خواهند داد یـا باالخره تحولی 

در گلزنـی ایجـاد می کننـد.

کمبود گل در لیگ برتر فوتبال ایران؛

مهاجمان روی نوار ناکامی!
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از راست جمشید کیانفر،  مهدی غبرایی ، محمود عابدی  و شهین اعوانی
اختصاصی دنیای جوانان

شرمنده ایم!
عاشق و دلداده نیستیم

امید صباغ نو
شرمنده ایم! عاشق و دلداده نیستیم

باید قبول کرد که آماده نیستیم
 گیرم قسم به اسم شما کم نمی خوریم!

خلوت نشین گوشه سجاده نیستیم
 گیرم پیاده راه بیفتیم سمتتان

در طول سال، مرد همین جاده نیستیم!
 دربند شهوت سگ نفسیم و سال هاست

قادر به پاره کردن قالده نیستیم
 افتادگی نشان »بلوغ« و »نجابت« است

طفلیم و نانجیب! که افتاده نیستیم
 دل هایمان سیاه ترند از لباسمان!

حاضر به مست کردن بی باده نیستیم

»هفتاد و پنج ساِل اول به روایت بهمن فرمان آرا« 
تألیف محسن  آزرم منتشر می شود.

 ، را فرمان آ بهمن  زندگی نگاره  که  کتاب  این 
هفتاد  تا  کودکی  از  او  روایت  است،  فیلم ساز  هنرمند 
به  کتاب  این  در  او  می شود.  شامل  را  چندسالگی  و 
ساخته  شد  چگونه  این که  و  فیلم هایش  کامل  مرور 

شدند، پرداخته  است.
در بخشی از این کتاب که در نشر گیلگمش منتشر 
خواهد شد، می خوانیم: در خانه تک و تنها نشستم روی 
که  قبل  سال ها  روبه رو.  دیوار  به  شدم  خیره  صندلی. 
رفته بودم دانشگاه یواس سی درس سینما بخوانم به این 
فکر نکرده بودم که ممکن است، روزی هر فیلمنامه ای 
که برای تصویب می دهم بگویند نه. فکر نکرده بودم 
ممکن است کل کارنامه فیلم سازی ام همان دو فیلمی 
انقالب ساخته ام. دومی هم که فقط  از  باشد که قبل 

سه روز روی پرده رفته بود. کنار آمدن با این حقیقت 
اصاًل آسان نبود.

همین طور که نشسته بودم روی آن صندلی آفتاب 
کم و کمتر شد. غروب که از راه رسید هنوز روی همان 
صندلی به دیوار روبه رو نگاه می کردم. آفتاب که رفت 
ایده ای به ذهنم رسید: کارگردانی دلش می خواهد فیلم 
بسازد، اما به هر دری که می زند فایده ندارد. فکر می کند 

باید فیلمی درباره مردن خودش بسازد. 
فیلم نامه نویس،  و  کارگردان  فرمان آرا،  بهمن 
در  او  است.  تهران  در   ۱32۰ سال  بهمن   3 متولد 
»بوی  همچون  فیلم هایی  ساخت  هنری اش  کارنامه 
بوس  »یه  آب«،  روی  »خانه ای  یاس«،  عطر  کافور 
»دلم  و  احتجاب«  »شازده  آشنا«،  »خاک  کوچولو«، 
می خواد« را دارد و اخیرا فیلم »حکایت دریا« را اکران 

آنالین کرده است.

زندگی نگاره بهمن فرمان آرا در راه است

ُپرباد  سری  که  نوجوانی  در  می گوید 
می خواست  و  می کرد  کار  بوکس  داشت، 
اما  حاال  شیرزادی  علی اصغر  شود؛  دریانورد 
از  و  نویسنده،  یک  عنوان  به  کرونا  در  خود  روزگار  از 
این که در دنیای داستان های خودش می دود، می نشیند 

و می خوابد می گوید.
هنرستان  ادبیات  معلم  ستایش،  آقای  اگر  شاید 
صنعتی شیراز که به هیچ هنرجویی نمره کامل نمی داد، 
شیرزادی  علی اصغر  انشای  برگه  پای  را   2۰ نمره  آن 
نوجوان نمی نوشت، سرنوشت یکی از نویسندگان مطرِح 
روزگار ما طور دیگری رقم می خورد. شاید آن نوجوان 
بوکس را ادامه می داد، رویای دریانوردی را پی می گرفت 
یا به شوق نجات جاِن کودکان فقیر و درمانده و بیمار، 
حاال از پِس سالیان گذشته، پزشک حاذق کودکان بود؛ 
شوق  ستایش  آقای  که  کتاب هایی  و   2۰ نمره  آن  اما 
خواندن شان را در شیرزادی نوجوان بیدار کرد، استعداِد 
رسید،  دیگر   2۰ یک  به  و  کرد  شکوفا  را  نویسنده ای 
برگزیده جایزه »2۰ سال ادبیات داستانی« برای مجموعه 
داستان »غریبه و اقاقیا«. علی اصغر شیرزادی از این که به 
جای همه رویاهای دیگرش، رویای نویسندگی را محقق 
کرده راضی است. می گوید هر چند ادبیات می تواند در 
بحران ها آرامش بخش باشد، اما نوشتن در روزگار سخت، 
کار آسانی نیست و البته فشارهای اجتماعی و اقتصادی، 

بازار کم رونِق کتاب را بیش از گذشته سرد کرده است.
گفت وگو با علی اصغر شیرزادی در عصری پاییزی 

و البته در آستانه تولدش 28 آبان ماه انجام شده است.
نویسنده  پیش کسوتی که  به عنوان  از نگاه شما   *
این روزها هم با ادبیات روز ایران و جهان و هم با آثار 
داستان نویسان جوان آشنایی دارد، رفتن به سراغ ادبیات 
می تواند پناه عالقه مندان به آن در روزهای سخت باشد؟

** ادبیات در مفهوم کلی آن، در فشار بحران های 
آشکار، پنهان و نیمه پنهان، می تواند دست کم به اهل و 
عالقه مندان خود آرامش و تعلق  خاطر نسبی ببخشد. به 
خاطر دارم که در دوران موشک باران شهرها و جنگ، 
روزهای  و  ساعت ها  دیگر،  زمان های  با  مقایسه  در 
بیشتری را صرف خواندن یا بازخوانی رمان هایی چون 
»جن زدگان«، »تسخیرشدگان« و »جنایت و مکافات« 
داستایفسکی یا »آنا کارنینا« و »جنگ و صلح« تولستوی، 
»وداع با اسلحه« همینگوی و رمان هایی از این دست 
می کردم. از اسفندماه پارسال که ویروس کرونا همه گیر 
پیش  سال ها  از  که  را  کامو  آلبر  »طاعون«  رمان  شد، 
بارها خوانده ام، دوباره دست گرفتم. انگار نیازی من را 
برای خواندن چندباره این اثر تشویق می کرد. گذشته از 
دلیل  به  در هر وضعی،  کتاب  مطالعه  روزهای سخت، 
عالقه  اندیشیدن  به  که  مخاطبی  ذهن  کردن  درگیر 
دارد، سنگینی بار اضطراب را به میزان ملموسی کاهش 

و به خواننده آرامش می دهد.
* از نظر شما، آثار ادبی روزهای سخت مثل دوران 

جنگ ها یا بیماری ها، با آثار بقیه دوران تفاوت دارند؟
به  بستگی  زمان هایی  چنین  در  اثر  انتخاب   **
امکان  معتقدم  دیگر،  جنبه ای  از  دارد.  افراد  عالیق 
نوشتن و خلق داستان در دوره های بحرانی، مثل جنگ 
و بیماری های اپیدمیک و وقتی نویسنده هم در معرض 
بحران های جمعی و فردی است، به کلی از بین می رود. 
این فقط تجربه من نیست، دوستانی که در سالیان دراز 
در  هستند.  همین طور  اغلب  داشته ام،  ارتباط  آن ها  با 
بدون  می کند،  آشفته  را  ذهن  که  دغدغه هایی  یورش 
فراغت  خاطر و آرامش نسبی، تمرکز و اشتیاقی برای 
به گمانم حتی  داشت.  نخواهد  داستان وجود  آفرینش 
برای سرودن شعر هم، در چنین شرایطی مجالی باقی 
و گذرا خلق کرد،  اثری متوسط  بتوان  نمی ماند. شاید 
شعر،  خلق  کیفیت  که  به خصوص  نه.  عمیق  شعر  اما 
اندیشه  خالقانه  قلیان  به  و  است  رمزآمیز  و  پیچیده 

و تخیل نیاز دارد.
* به عنوان نویسنده وقتی با فشارهای روحی مواجه 
آرام تان  نوشتن  نیست،  خوب  دل تان  حال  یا  هستید 

می کند یا خواندن؟
روحی  فشار  منگنه   در  وقتی  نمی توانم  من   **
هستم، اثری راضی کننده بنویسم. این واقعیتی است که 
آن را صادقانه می گویم. شاید دیگرانی بتوانند حتی در 

اوضاِع روحی پرفشار، به لطف اعصاب فوالدین، با کمال 
آرامش به خودشان سفارش داستان نویسی بدهند و در 
همان وضع، ظرف چند روز مجموعه داستانی هم تولید 

کنند. اما من جزء این گروه از افراد نیستم.
* به نظر شما شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه، 
چقدر در گرایش عمومی به ادبیات یا رو برگرداندن از 

آن تأثیرگذار است؟
** قطعا تأثیر دارد، وقتی اوضاع اجتماعی و به ویژه 
وضِع اقتصادی در سطح گسترده ای نابسامان باشد و مردم 
دغدغه های جدی و اساسی معیشتی داشته باشند،  تردیدی 
نیست که فرصت، فراغت و رغبتی برای روی آوردن به 
ادبیات وجود نخواهد داشت. البته شاید استثناهایی باشد، 
اوضاع  هم،  جامعه شناسی  و  روان شناسی  دیدگاه  از  اما 
گرایش  بر  منفی  تأثیر  اقتصادی  و  اجتماعی  نامناسب 
به ادبیات دارد. باید توجه کرد که موضوع روی گرداندن 
از ادبیات نیست، چون در واقع مردم درباره این موضوع 
تصمیم نمی گیرند، بلکه به طور طبیعی در چنین اوضاعی، 
اولویت های دیگری برای شان وجود دارد. به این ترتیب 
بازار کتاب خواندن که در وضعیت عادی هم چندان قابل 
اعتنا نیست، کم رونق تر می شود. چندین قرن پیش، که 
شاید اوضاع معیشتی مردم قمر در عقرب بود اما ویروسی 
شیرازی  سعدی  نمی داد،  جوالن  دنیا  در  کرونا  مثل 
که  دمشق/  اندر  شد  قحط سالی  »چنان  است:  سروده 
یاران فراموش کردند عشق«. یا حافظ بی همتا که انگار 
همین حاال در گوش مان می خواند: »کی شعر تر انگیزد، 
خاطر که حزین باشد؟« البته از این واقعیت می گذریم 
که متوسط شمارگان کتاب، به رغم افزایش جمعیت و 
خروجی پربرکت و بی وقفه دانشگاه های تکثیرشده، به 

مرز غم انگیز 5۰۰ نسخه رسیده است.
* با این موضوع که برای ادبیات و مشخصًا داستان، 

کارکرد اجتماعی در نظر گرفته شود، موافقید؟
به  ادبیات  اجتماعی  کارکرد  بیشترین  شاید   **
نمی توان  شود.  دیده  سخنرانی ها  در  آن،  عام  مفهوم 
نادیده گرفت که بسیاری از نویسندگان دیروز و امروز، 
جمله  از  مشخص،  کارکردهای  نیمه آگاهانه،  و  آگاهانه 
اجتماعی نویسی ناب را انتخاب می کنند. باید بگویم که 
تا  نکرده ام.  پیدا  این دست  از  مطلقا در خودم گرایشی 
به حال نشده که با خودم بگویم حاال باید یک داستان 
اجتماعی بنویسم. من نان و ماست خودم را می خورم و 
تمایلی به چرخاندن مالقه در حلیم حاج عباس ندارم. اهل 
تعیین چارچوب، ترسیم نمودار و استفاده از میزان سنج، 
برای محک زدن حدود اجتماعی بودن یا نبودن داستان 
تنها  نه  محترم  اجتماعی نویسان  با  صدالبته  نیستم. 
مخالفتی ندارم، بلکه اگر الزم باشد به احترام شان کاله از 
سر برمی دارم. اما به نظر من داستان نویس برای آموزش 
دادن اجتماع و چنین فعالیت هایی، وظیفه قطعی ندارد. 
او  ناصح،  نه  و  معلم  نه  است،  قاضی  نه  داستان نویس 

تنها یک شاهد است.
* شما هم مثل شخصیتی که در داستان »غریبه 
گذشته  داستان های  معتقدید  کرده اید،  خلق  اقاقیا«  و 

جذاب تر از داستان های امروزی بوده اند؟
مفهوم  در  را  داستان  جذابیت  و  درخشش   **
بررسی  امروز  و  دیروز  ظرف های  در  جدی،  و  حقیقی 
نمی کنم. به تاریخ ادبیات هم که برگردیم، برایم رماِن 
قصه دار »ُدن کیشوت« اثر سروانتس و کتاب بدون قصه 
 »تریسترام شندی« اثر الرنس استرن، هر دو ارزشمند، 
نوپدید  رمان های  این ها  کنار  در  تازه هستند.  و  دلپذیر 
دوراس  مارگریت  و  کریستف  آگاتا  مثل  نویسنده هایی 
سرشت  و  بنیان  می دانم.  ارزشمند  همان قدر  هم  را 
این  همه  در  ماندگار،  موضوعات  طرح  و  آفرینش گری 

آثار به یک اندازه دیده می شود.
* فضای داستان های شما از رنگ و لعاب شادی 
دروغین و تصویرهای غیرواقعی، حتی آن ها که احتمااًل 
فاصله  می کند،  خوشحال  کوتاه مدت  در  را  مخاطبان 
پرداختن  این  جیب«  دو  در  سکه  »یک  در  مثاًل  دارد. 
بی پرده به واقعیت های هرچند تلخ پررنگ است. به نظر 
شما نویسنده در برابر حال خوب و بدی که با داستانش 

می سازد، مسئول است؟
و  مه  بخشنا طبق  نیست  ملزم  نویسنده   **
با  اما  بنویسد.  قدرت  سوی  از  دیکته شده  چهارچوب 

رعایت دموکراسی، نویسنده ادبیات حقیقی و راستین، با 
هر پسند و دیدگاهی که می نویسد، در مقابل تک تک 
این مسئولیت هم  خوانندگان خود مسئول است. دایره 
بسیار گسترده است و نمی توان آن را محدود کرد. وقتی 
واقعیت ها تلخ و آزاردهنده اند و ما نمونه های آن را هر روز 
می بینیم، بدیهی است که نباید و نمی تواند هل و گالب 
و خاک قند بر این تلخی ها بپاشد، به ابروی کور وسمه 
بکشد و همه فصل ها را بهار جاودان بر مدار جلوه دهد.

را  امروز، متن سهل  * بعضی معتقدند خوانندگان 
انتخاب می کنند و پیچیدگی های زبان، ساختار یا روایت 
داستان باعث می شود کتاب را کنار بگذارند. ویژگی هایی 
که شما در نوشتن از آن ها دوری نمی کنید و البته بسیاری 
از کارهای تان هم به رغم پیچیدگی های ساختاری و زبان 
چندوجهی، به چاپ های متعدد رسیده است. مثل رمان 
»هالل پنهان« که ظرف مدت کوتاهی چهار نوبت تجدید 
چاپ شد، یا مجموعه داستان »یک سکه در دو جیب«. 
به نظرتان چرا این اتفاق افتاده و شما به عنوان نویسنده 

چقدر به این موضوع اهمیت می دهید؟
بیش  و  دست،  کم  این  از  مخاطبانی  بیشتر   **
زندگی  دیگر  در مقوالت  احتمااًل  و  آسان طلب هستند 
البد  نیستند.  خود  به  دادن  زحمت  اهل  چندان  هم 
موقع کتاب خواندن هم ترجیح می دهند داستانی سهل 
بلکه  نیستند،  ماجراها  چرایی  دنبال  معمواًل  و  بخوانند 
مثل  درست  می شود؟  چه  بعد  بدانند  می خواهند  مدام 
تماشاچیان سریال های آب دوغ خیاری! قباًل هم دیگرانی 
درباره وجود نوعی پیچیدگی در آثارم صحبت کرده اند. 
تعیین شده ای  پیش  از  اندیشه  و  بگویم هیچ عمد  باید 
برای پیچیده نوشتن نداشته ام و ندارم. من رها و آزاد 
به  هستم،  داستانی  نوشتن  مشغول  وقتی  می نویسم. 
غریقی شبیه ام که فقط گاهی برای نفس کشیدن سر 
این است که در چنین  بیرون می آورد. واقعیت  از آب 
موقعیتی، اصاًل به این موضوع که برای چه کسانی از 

خواص یا عوام می نویسم فکر نمی کنم.
خود  با  انسان  کشمکش  شما  داستان های  در   *
مثاًل در  دارد؛  پررنگی  و مونولوگ ذهنی معمواًل نقش 
کجای  از  ذهنی  گفت وگوهای  این  پنهان«.  »هالل 

جهان فکری شما ریشه می گیرد؟
در وجود خود  نمی تواند  به طور طبیعی  انسان   **
کند و کاو کند اما برای انجام این کار تالش می کند. 
عالوه بر این آدم ها در تقابل با افراد دیگر، این کار را 
انجام می دهند. فکر می کنم به هستی شناسی، به خصوص 
هستی شناسی رو به گسترشی که به داستان های خودم 
دنیای  در  هم  اساس  همین  بر  رسیده ام.  دارد  تعلق 
به  می خوابم.  و  می نشینم  می دوم،  خود  داستان های 
خودم اجازه رهایی می دهم و در گذر بی امان زمان، آمیزه  
رویاها و کابوس ها مثل باد و طوفان از روزنه های ذهنم 
به دنیای داستان می وزد. نکته ای که باعث تعجب است 
این که همین فضای داستانی، به ویژه در اثری مثل »هالل 
پنهان« که حتی خودم تصور می کردم ساختار خاص و 
روایت فشرده ای دارد، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. 
همان طور که گفتید، »هالل پنهان« در مدتی نه چندان 
دراز، پی در پی تجدید چاپ شد و البته نقدهای متفاوت 

و راهگشایی هم بر آن نوشتند.
* چرا در داستان هایتان ، چند بار سراغ شخصیت 
نویسنده و موضوع نویسندگی رفته اید؟ مثاًل در »غریبه 

و اقاقیا« یا »هالل پنهان«؟

** شاید به دلیل شناختی بوده که از خودم، تجربه ها 
و زندگی ام در مفهوم بسیط یا مرکب داشته ام. اما رفتن 
سراغ نویسنده ها در داستان هایم، دلیل بر این نیست که 
دلیل  به  الاقل  شده ام.  محاط  خودم  آماری  جامعه  در 
پرداختن به حرفه روزنامه نگاری در سالیان طوالنی، با 
الیه های مختلف افراد از سنخ و صنف های متفاوت سر 
انعکاس  حاصل  شناخت،  که  دارم  باور  داشته ام.  کار  و 
کل جهان در ذهن و اندیشه انسان است. این بازتاب، 
از مجموعه ای تجریدی  بلکه فرایندهایی  ساده نیست، 
است که ساختارهایی از مفهوم ها را در بر دارد. رفتن من 
سراغ شخصیت نویسنده در داستان، شاید بر اساس این 

تعریفم از شناخت باشد.
برای  که  هستید  افرادی  نخستین  از  شما   *
نظر  به  شدید.  قائل  اعتبار  داستان نویسی  کارگاه های 
هم  پرتعداد  که  فعلی  داستان نویسی  کارگاه های  شما 
داستان نویسان  آموزش  و  تربیت  در  توانسته اند  هستند، 

نوپا موفق عمل کنند؟
دیمی،  و  خودجوش  به صورت  داستان نویسان   **
مظلومیت  نهایت  در  حمایتی  و  دلخوشی  هیچ  بدون 
به  داستان نویسی  مشغول کار خود هستند. کارگاه های 
مفهوم کارساز آن ها، تا حد زیادی راهگشا بوده اند. زنده یاد 
ابوالحسن نجفی در اصفهان یک گردهمایی ادبی موفق 
را کارگاه داستان نویسی  بود که می توان آن  برپا کرده 
دانست؛ کارگاهی که نویسندگان شایسته ای مثل بهرام 
صادقی و تقی مدرسی را تربیت کرد. بعدها نویسنده ای 
معلمانه  پیگیری  با  گلشیری  هوشنگ  مثل  اول  قدِر 
کارگاهی راه انداخت که من هم حضور در آن را تجربه 
کردم. فضای آن کارگاه ها متفاوت بود. کارگاهی بی ریا 
شیرینی  و  چای  خرید  برای  فقط  شاگردان  آن  در  که 
کالس پول جمع می کردند، نه مثل دکان های کالس 
است.  افتاده  راه  فراوان  روزها  این  که  داستان نویسی 
کارگاه هایی  چنین  زمانه  این  در  که  کسانی  از  بعضی 
راه انداخته اند، حتی توانایی نوشتن یک داستان متوسط 
کارگاه های  در  ندارند.  هم  را  عامه پسند  مجله ای  برای 
داستان نویسی سابق، شاگردانی از سنین مختلف حضور 
می خواندند،  داستان  منظم  به  صورت  و  داشتند  فعال 
را می گفتند. دلیل رونق  نقدها و نظرات خود  بقیه هم 
حضور  دارد،  درخشش  من  ذهن  در  که  کارگاه ها  آن 
گلشیری  هوشنگ  مانند  داستان نویسی  میدان داری  و 
درخشان  برآوردن  سر  هم،  کارگاه ها  آن  حاصل  و  بود 
چند داستان نویس جوان موفق شد که بعدها بعضی از 
آن ها خودشان کارگاه های داستان نویسی قابل قبول راه 
انداختند. البته فعالیت صبورانه آن ها هم در اوضاع فعلی، 

جای امیدواری دارد.
فهرست  دیگر،  نویسندگان  بعضی  مثل  چرا   *
کتاب های شما پرتعداد نیست و فاصله زمانی بین انتشار 

کتاب های تان زیاد است؟
نوشته  شاید  نمی شوند،  چاپ  که  کتاب هایی   ((
شده باشند. می پذیرم که برای چاپ پی در پی کتاب، 
کم کار بوده ام اما علت و ریشه آن را هنوز به روشنی 
پیدا نکرده ام. این را می دانم که برای نوشتن و باز هم 
نوشتن، به رغم ناسازگاری های زمان و زمانه، کماکان 
هم  نیمه تمامی  مجموعه های  و  رمان ها  دارم.  اشتیاق 
در دست دارم که باید منتظر باشیم تا ببینیم سرنوشت 
آن ها چه خواهد بود. به هر حال من به تولید انبوه در 

نویسندگی اعتقادی ندارم.
* نویسندگی چه چیزی به دنیای شخصی شما اضافه 
کرد که اگر نوشتن را انتخاب نمی کردید، جای آن در 

زندگی تان خالی می ماند؟
معنا، چیزی  برای کشف  و تالش  ** جست وجو 
است که نویسندگی به زندگی من داد. این جست وجو به 
من بزرگ ترین موهبت، یعنی ایمان مطلق را بخشید. به 
این فکر می کنم که نزدیک به ۱۰۰ میلیارد کهشان وجود 
دارد که هرکدام تقریبًا ۱۰۰ میلیارد ستاره دارد، دورترین 
کهشان های شناخته شده بیشتر از ۱۰ میلیارد سال نوری 
با ما فاصله دارد. فکر کردن به این عظمت بیکران، نه 
فقط به یک نویسنده، بلکه به هر فرد دیگری توانایی 
فروتن بودن و درک نادانی در عین ادعا می دهد و به 
گمانم هرکسی وقتی بزرگ می شود که خودش را جزئی 

از این بزرگی و الیق آن بداند.

نویسنده ملزم نیست طبق بخشنامه بنویسد

»طالی سرخ« در ویترین کتابفروشی ها قرار گرفت
»طالی  کتاب  ترجمه 
لوهاب  عبدا نوشته  سرخ« 
ش  ر ا گز مل  شا نی  ا شعر
ی  یشه ها ند ا فی  معر و 
عارف  ابن عربی  محی الدین 
مکّیه،   فتوحات  در  مسلمان 
به  سروش  انتشارات  توسط 

چاپ دوم رسید.
سرخ؛  »طالی  کتاب 

گزارشی از اندیشه های عارف نامدار، ابن عربی در فتوحات مکّیه« 
توسط  به تازگی  خالدی  احمد  ترجمه  با  شعرانی  عبدالوهاب  نوشته 

انتشارات سروش به چاپ دوم رسیده است.
اثر  در  ابن عربی  اندیشه های  از  دربرگیرنده گزارشی  این کتاب 
معروفش »فتوحات مکّیه« است. عبدالوهاب شعرانی در این کتاب 
تالش کرده تصویر روشنی از مطالب و سرفصل های فتوحات مّکّیه 

و حساسیت های فکری ابن عربی در آن به دست دهد.
ایران  استادیار دانشگاه علم و صنعت  مترجم »طالی سرخ« 
است و این ترجمه خود را براساس فصل بندی های شش گانه کتاب 

فتوحات تنظیم کرده است.
»در معارف«، »در معامالت«، »در اموال«، »در منازل«، »در 
در  هستند.  این کتاب  فصل   6 عناوین  مقامات«  »در  و  منازالت« 
نتیجه 56۰ باب فتوحات مکیه به این ترتیب تشریح شده اند. باب 559 
کتاب هم چکیده ای از کلیه  باب های فتوحات مکیه ابن عربی است.

چاپ دوم این کتاب با 6۴6 صفحه، شمارگان 2 هزار و 5۰۰ 
نسخه و قیمت 9۰ هزار تومان عرضه شده است.

تقدس زبان فارسی در میان ارامنه قدیم
ارمنستان  و  ایران  فرهنگی  روابط  وبینار  در  خانلری  کارن 
اشتراکات فرهنگی دو کشور از جمله تقدس زبان فارسی در میان 
ارامنه قدیم و توصیه به یادگیری آن توسط جوانان را یادآوری کرد.

چهارمین وبینار روابط فرهنگی ایران و ارمنستان با محوریت 
»نقش میراث فرهنگی در روابط دو کشور« به همت رایزنی فرهنگی 
ایران و نماینده بنیاد سعدی در ایروان،  با حضور محمدرضا مجیدی، 
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره انجمن همکاری با یونسکو و سفیر 
سابق ایران در یونسکو، کارن خانلری، دکترای تاریخ و نماینده دوره 
نهم و دهم ارامنه شمال کشور در مجلس شورای اسالمی و همچنین 
محمدمسعود صادقی، سرپرست رایزنی فرهنگی کشورمان و نماینده 

بنیاد سعدی در ایروان به عنوان مدیر نشست برگزار شد.
در ابتدا، کارن خانلری با اشاره به راه طوالنی مشترکی که دو 
ملت ایرانی و ارمنی در طول تاریخ با هم طی کرده اند، چند مورد از 
اشتراکات فرهنگی دو کشور از جمله تقدس زبان فارسی در میان 
ارامنه قدیم و توصیه به یادگیری آن توسط جوانان را یادآوری کرد.

او ثبت مجموعه ای از کلیساهای ارامنه در ایران در فهرست 
میراث جهانی یونسکو به سال 2۰۰8 میالدی را یکی از نمادین ترین 
جلوه های تاریخی و مشترکات فرهنگی ایرانیان و ارمنیان دانست 
و فعالیت مشترک برای ترمیم مسجد کبود ایروان و مسجد شوشی 
را نشانی بر غالب و مؤثر بودن مشترکات فرهنگی بر تفاوت های 

مذهبی و دینی دو ملت عنوان کرد.
نماینده دوره نهم و دهم ارامنه شمال کشور در مجلس شورای 
قالب  در  ارمنستان  و  ایران  بین  آکادمیک  تبادل  پیشنهاد  اسالمی 
تأسیس دانشگاه ایرانی در ارمنستان برای تقویت و پایداری روابط 

فرهنگی دو کشور را داد.
او همچنین اعزام گروه های فرهنگی و هنری به هر دو کشور 
تعمیق  در  مؤثر  و  مفید  را  اعیاد مشترک  و  در جشن ها  مخصوصًا 

روابط دانست.
انجمن  مدیره  هیأت  رئیس  و  مدیرعامل  مجیدی،  محمدرضا 
فرهنگی  دیپلماسی  روند  اهمیت  به  اشاره  با  یونسکو  با  همکاری 
را  کشور  دو  فرهنگی  میراث  گردشگری  ظرفیت  کشورها،  میان 

فرصت مهمی در روابط عنوان کرد.
را برای کالن  اقوام  ایرانیان ثبت میراث دیگر  او اظهار کرد: 
فرهنگ ملی خود افتخار می دانند؛ چرا که باور دارند اقدام برای ثبت 
جهانی یک اثر به دو دلیل ایجاد تعلق خاطر جهانی و پاسداشت این 

آثار برای آیندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
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محمد حسین زاده

یکـي از جشـنواره هاي هنري کشـورمان که 
از مدتـي پیـش بحـث بـر چگونگـي برگـزاري 
آن در ایـام کرونایـي زیـاد بـود، جشـنواره تئاتر 
مقاومـت بـود کـه بـه نوعـي برگـزاري آن در 
هالـه اي از ابهـام قـرار داشـت چرا که بسـیاري 
جشـنواره هاي  هسـتند  معتقـد  تئاتري هـا  از 
تئاتـري بـه دلیـل شـکل اجـراي روي صحنـه 
بایـد بـه شـکل فیزیکـي برگـزار شـود و در این 
ایـام کـه چنیـن امکاني وجـود نـدارد، بزگراري 
ایـن جشـنواره هـم سـخت خواهـد بود. بـا این 
حـال هفدهمین جشـنواره تئاتـر مقاومت از روز 
25 آذرمـاه بـه صـورت آنالین در تهـران برگزار 
شـد. نمایـش کجایـی ابراهیـم؟ یکـی از آثـار 
ایـن دوره از جشـنواره اسـت کـه در نخسـتین 
بـه  در بخـش صحنـه ای  رویـداد  ایـن  از  روز 
نمایـش درآمـد و به شـدت مـورد اسـتقبال قرار 
گرفـت. لیلی عـاج نمایشـنامه نویس، کارگردان 
و مـدرس تئاتر کـه همواره دغدغـه تولید متون 
و نمایش هایـی بـا موضوعیـت زندگـی طبقـه 
کارگـر را داشـته و بـه آثـاری چـون قندخـون 
و کمیتـه نـان، از او می تـوان اشـاره کـرد، ایـن 
بـار بـا نمایش کجایـی ابراهیم؟ به سـراغ اثری 
در ژانـر دفـاع مقـدس آمـده اسـت و در ایـن 
نمایشـنامه بـا سـاختاری متفـاوت بـه زندگـی 
آینـده  تـا  گذشـته  از  هـادی  ابراهیـم  شـهید 
می پـردازد و روایتـی از آخریـن سـاعات سـقوط 
کانال کمیل دارد. این نمایشـنامه سـال گذشـته 
در نخسـتین جشـنواره نمایشـنامه های اقتباسی 
بـا عنـوان گام دوم، کـه توسـط آسـتان قـدس 
رضـوی و اداره کل ارشـاد خراسـان رضـوی در 
شـهر مشـهد برگـزار شـد، موفـق بـه دریافـت 
جایـزه نخسـت نمایشنامه نویسـی شـد و مدتی 
نیـز در تماشـاخانه سـرو روی صحنـه رفـت که 
در زمـان اجـرا نیـز بـه شـدت موردتوجـه قـرار 
گرفـت و بـا اینکـه در ژانر دفاع مقـدس بود اما 
بـه دلیل فرم و سـاختار خاصي که داشـت یکي 
از نمایش هـاي متفاوت و متمایز سـال هاي اخیر 
کشـور بـوده اسـت. بـه بهانـه اجـرای نمایـش 
کجایـی ابراهیـم؟ در هفدهمین جشـنواره تئاتر 
مقاومـت، گفتگویـی بـا لیلـی عاج انجـام دادیم 

کـه در ادامـه از نظرتـان مي گـذرذ...

 
-نمایشـنامه کجایـی ابراهیـم؟ اولیـن اثـر 
نمایشـی شـما در ژانر دفـاع مقدس اسـت... آیا 
شـما پیـش از ایـن نمایشـنامه دیگـری بـا این 

بودید؟ نوشـته  موضوعیـت 
*مـن یـک نمایشـنامه نیمه تمـام بـه نـام 
کوه هـای آربابـا، کـه قرار بود توسـط انتشـارات 
نمایـش به چاپ برسـد داشـتم، اما توسـط خود 
مـن بـه سـرانجام نرسـید وگرنـه مي توانسـت 

اولیـن اثـر مـن در ایـن ژانر باشـد.

-چرا به سرانجام نرسید؟
در  اربابـا،  کوه هـای  نمایشـنامه  *داسـتان 
شـهر بانـه اتفـاق می افتـاد و پیرامـون روزهای 
پرتالطم شـهید بروجردی اسـت. به نظر سـوژه 
بـزرگ بـود و صادقانه بگویم که من در برابر آن 
سـوژه کم آوردم چون ابعاد شخصیتی و اتفاقات 
پر فراز و نشـیبی که در منطقه کردسـتان افتاده 
بـود را بایـد به زمـان دیگری موکـول می کردم 
یـا بایـد نـگاه دیگـری بـه سـاختار نمایشـنامه 
می داشـتم تـا آن بـازه زمانـی بلندمـدت در یک 
نمایش یک سـاعت و نیم تنظیم شـود. بنابراین 
آن نمایشـنامه نیمـه تمـام مانـد و همچنـان نیز 
نمایشـنامه هاِی مـن، دارد در  جـزء فایل هـای 
لپ تاپـم نفـس می کشـد ولی بـه پایان نرسـیده 

اسـت. برای مـن تجربه دشـواری بود.

نمایشـنامه  شـکل گیری  رونـد  -دربـاره 
بفرماییـد؟ ابراهیـم؟  کجایـی 

*همزمـان بـا نوشـتن نمایشـنامه کوه هـای 
آربابـا، بـرای جشـنواره ملـی نمایشنامه نویسـی 

اقتباسـی گام دوم که در مشـهد برگزار می شـد 
نیـز طرح دادم. من شـیفته غسـان کنفانی بودم 
و دوسـت داشـتم روی یکـی از کارهای کنفانی 
کار کنـم. آنجـا نیـز طـرح نمایشـنامه بـه دلیل 
سـاختار نمایشـنامه به سـامان نرسـید. مـدام به 
خـودم ایـن مهم را یـادآوری می کـردم قصه ای 
که دارد از زندگینامه شـهدا اقتباس می شود باید 
در سـاختار آنهـا کاری انجـام دهم چـون محتوا 
جـای تغییـر زیـادی نـدارد. از طرفـی کلمات و 
سـوژه های مـورد عالقه من سـوژه های زندگی 
کارگری هسـتند. وقتی کتاب سـالم بر ابراهیم، 
را خوانـدم، فقـط برش هایـی از خاطرات ابراهیم 
هـادی را انتخـاب کـردم ولی ما بـا همدیگر به 
یک کلمه مشـترک مانند دغدغه آسـودگی حال 
مردم داشـتن، رسـیده بودیم. سـاختار نمایشنامه 
پـس از رسـیدن بـه کلمات مشـترک، خودبخود 
شـکل گرفـت. مطمئـن بـودم که اثر حتمـا باید 

نسـبتی بـا اتفاقات عصر حاضر داشـته باشـد.

-یعنـی دالیلـی کـه بـه آن اشـاره کردیـد 
باعـث شـد تـا شـما بـه سـراغ زندگـی شـهید 
ابراهیـم هـادی برویـد؟ مگر شـهدای دیگر این 

پتانسـیل را نداشـتند؟
*بلـه. قطعا شـهدای دیگر نیز این پتانسـیل 
را دارنـد ولی نگاه ابراهیم هادی به این واسـطه 
بـرای مـن جذاب بود که ایشـان اهل خودنمایی 
نبودنـد. در آخریـن لحظاتـی کـه گـردان کمیل 
در حـال سـقوط اسـت، ابراهیـم هـادی فرمانده 
نیسـت امـا تمـام کارهـای فرمانـده را انجـام 

می دهـد.

و  مطالعـات   براسـاس  دارد  امـکان  -اگـر 
شـناخت خـود کمـی دربـاره شـخصیت شـهید 

بگوییـد؟ هـادی  ابراهیـم 
*وقتـی قـرار اسـت آدم تعریفـش کنـد کار 
دشـوار می شـود چـون بایـد از یک مـرزی عبور 
کنـد، اگـر بـا حال عاشـقانه خـودم بگویـم، من 
از ابراهیـم هـادی قهرمـان بی عیـب سـاخته ام. 
بـه همین خاطـر توصیف کـردن ابراهیم هادی 
کار دشـواری اسـت. هر کسـی بخواهد ابراهیم 
هـادی را بشناسـد کافی اسـت که دربـاره او در 
اینترنـت جسـتجو کنـد. مسـئله، شـناخت مـن 
اسـت و چیـزی نیسـت کـه ابراهیم بوده اسـت. 
آن چیـزی کـه واقعیـت دارد نیـاز بـه بازگویـی 
ندارد چون انتشـارات ابراهیـم هادی مرتب دارد 
کتاب هـای او را چـاپ می کند و در سـایت های 

مختلـف درباره او مطالبی نوشـته اند. من ترجیح 
می دهـم دربـاره آن بخـش صحبـت نکنم چون 
تکـرار مکـررات اسـت. درباره شـهید هادی این 
ویژگـی بـرای مـن جذاب اسـت کـه او در عین 
حـال کـه معلم اسـت و بـه ورزش عالقـه دارد، 
رزمنـده اسـت و نقش های سـاده اجتماعی را به 
بهتریـن شـکل ایفـا می کند. هر نقـش معمولی 
کوچـک اجتماعـی که به او سـپرده می شـود را 

بـه بهتریـن نحو ممکـن انجـام می دهد.

-در خصوص بخشـی از چالش های نگارش 
و اجرای ایـن اثر بگویید؟

*نمایشـنامه کجایـی ابراهیم؟ نوشـته شـد 
و بـرای خـودم چالش هـای زیـادی داشـت. ما 
می دانیـم کـف پـای ایشـان زخمـی بـوده و به 
همیـن خاطـر بـا دمپایـی راه می رفـت. حـال 
تصـور کنیـد مـن در نمایـش خـودم بخواهـم 
یـک مـردی را بـا دمپایـی نشـان دهـم. ایـن 
کار در سـاختار نمایـش بـرای مـن دراماتیـزه 
نبـود. بـا وجود اینکـه درباره آن بخـش آگاهی 
داشـتم امـا نسـبت بـه آن بی توجهـی کـردم. 
مـن لحظاتـی را انتخـاب کردم که در سـاختار 
نمایشـی من جـواب می دادند. سـاختار نمایش 
مـن ایـن بـود کـه همـه چیـز همزمـان اتفاق 
بیفتـد. برایـم ایده آل بود که 3 ابراهیم گذشـته، 
حـال و آینـده را همزمـان روی صحنه داشـته 
باشـم. این الگوی سـاختاری بود که پیدا کرده 
بـودم. مـن با این پرسـش بنیادین روبرو شـده 
بـودم کـه اگـر ابراهیم هـادی امروز زنـده بود 
چـه کار می کـرد؟ ایـن تخیـل من برای پاسـخ 
دادن به این پرسـش اسـت. اگر ابراهیم هادی 
زنـده بـود دربـاره کارگـران هفت تپـه چـه کار 
می کـرد؟ اگـر اینسـتاگرام داشـت چـه چیـزی 
می نوشـت؟ ایـن جزئیـات بودنـد کـه تخیـل 

مـن را شـکل می دادنـد.

-یعنی بخشـی از نمایشـنامه براساس تخیل 
خودتان نوشـته شده است؟

*بله، همینطور اسـت. من بخشی از واقعیت 
را می گیـرم و بقیـه آن را خـودم تخیل می کنم. 
البتـه تخیـل مـن در مغایـرت بـا آرمان هـا و 
ارزش هایـی کـه شـهید بزرگـوار به آنهـا اعتقاد 
داشـته اسـت قـرار نمی گیـرد، منتهـا بخشـی 
از کنش هـای مدنـی و اجتماعـی آن را تخیـل 
می کنـم. یـک عـده شـخصیت های خیالـی در 
کانـال کمیـل وجود دارنـد که زایـده تخیل من 

هسـتند. در نمایش کجایی ابراهیم؟، شـخصیت 
ابراهیـم هـادی، حقیقـی اسـت ولی شـخصیت 
قـدرت پوکـه پـرون، تخیـل مـن اسـت. آنچـه 
کـه زایـده تخیـل مـن اسـت، اندیشـه مـن در 
مواجهـه بـا ابراهیم هادی اسـت کـه کنش های 
دراماتیـک نمایشـنامه بایـد بـه ایـن مواجهـه 

بدهد. پاسـخ 

کجایـی  نمایـش  ابتدایـی  اجراهـای  -در 
ابراهیـم؟ خانـواده شـهید هادی نیـز حضور پیدا 
کردنـد. مواجهـه آنهـا بـا ایـن اثـر چطـور بود؟

شـهید  خانـواده  بـا  3 بـار  تاکنـون  *مـن 
هـادی مالقـات داشـته ام. وقتـی در جشـنواره 
در  دوم  گام  اقتباسـی  نمایشنامه نویسـی  ملـی 
مشـهد مشـخص شـد که متن برگزیـده درباره 
شـهید هادی اسـت، دبیرخانه جشـنواره خانواده 
شـهید هـادی را بـه اختتامیـه دعوت کـرد. من 
یکبـار آنجـا بـا خانواده ایشـان صحبـت کردم و 
یکبـار هـم شـب افتتاحیـه نمایـش و یکبار هم 
در خبرگـزاری فـارس. جالـب اسـت کـه همـه 
ایـن دیدارهـا یـک حـال و هـوای مشـترک و 
تفاوت هایـی داشـت. مثـال در  در عیـن حـال 
مشـهد مـن دوسـت داشـتم اطالعـات دسـت 
اول بگیـرم. اطالعاتـی کـه شـاید در مواجهـه 
بـا خانـواده شـهید، جایی مکتوب نشـده باشـد. 
همیشـه ایـن ایده را داشـتم که اگـر یک روزی 
خواسـتم نمایشـنامه را خـودم کارگردانـی کنـم 
بایـد چـه کار کنم؟ دنبـال اطالعات دسـت اول 
بـودم و ایـن فرصـت را داشـتم کـه بـا خانواده 
شـهید هـادی گفتگـو کنـم. در اجـرای شـب 
افتتاحیـه نمایـش هیـچ کلمه ای رد و بدل نشـد 
و فقط اشـک بود که ما و خانواده شـهید هادی 
می ریختیـم. بازیگـر مـا در تسـت گریـم شـبیه 
شـهید هـادی شـده بود و خـود بازیگر اسـترس 
داشـت کـه االن خانواده شـهید چـه مواجهه ای 
بـا او دارنـد. بنابرایـن همـه چیـز در شـب اول 
اجـرا بـا یک احسـاس گرایی صرف گذشـت. در 
نهایـت وقتـی بـا همدیگر در خبرگـزاری فارس 
حضـور پیـدا کردیـم انـگار بـه یـک عقالنیـت 
رسـیده بودیـم. می توانـم بگویـم کـه در مرحله 
آخـر آنهـا از نتیجـه کار رضایـت  داشـتند. البتـه 
ایـن رضایـت بـه خاطـر ایـن بـود کـه باالخره 
یـک نفـر درباره شـهید هـادی کار کرد. شـهید 
هـادی جزء شـهدای شـناخته شـده اسـت ولی 
تاکنـون هیچکـس دربـاره ایشـان کار نکـرده 
بـود. خانـواده ایشـان بـا سـعه صـدر بـا تخیـل 
مـن برخـورد کردند و من از آنها ممنون هسـتم.

-آیـا دیدار شـما بـا خانواده شـهید هادی در 
مشـهد باعث نشـد که شـما در متن بازنویسـی 

انجـام بدهید؟
افتـاد.  اتفـاق  ایـن  متـن  جزئیـات  *در 
چیزهایـی کـه مـن در برخـورد اول از خانـواده 

از ایـن  ایـن بـود کـه  شـهید هـادی گرفتـم 
در  دیـدار  آن  شـاید  شـوم.  دور  کلی گویـی 
کارگردانـی بـه من کمـک کرده باشـد ولی در 
متـن تغییـری ایجاد نشـد. خواهر شـهید هادی 
بـه مـن گفـت ایشـان ابهت زیـادی داشـتند و 
ایشـان  از  مـا  برمی گشـتند،  جبهـه  از  وقتـی 
می ترسـیدیم. ایـن مسـئله به من کمـک نکرد 
کـه وقتـی ابراهیم هـادی روی صحنـه می آید 
بقیـه کاراکترها باید از او بترسـند ولی می گفت 
حضور او باید شـکوهمند باشـد و مخاطب باید 
انتظـار بکشـد تـا او روی صحنـه حاضر شـود. 
ایـن دریافتـی بـود کـه مـن از مشـهد و دیدار 

بـا خانـواده شـهید هادی داشـتم.

-متـن کجایـی ابراهیـم؟ را برای جشـنواره 
دوم  گام  اقتباسـی  نمایشنامه نویسـی  ملـی 

نوشـته بودیـد؟
*مـن فکـر می کنم گاهی سـوژه، نویسـنده 
را صـدا می زنـد. مثال وقتی یـک فراخوانی داده 
در  نمی خواهـی  می گوینـد  دوسـتان  می شـود، 
این جشـنواره شـرکت کنی؟ بعد شـما فراخوان 
را می خوانیـد و شـروع بـه کار کـردن می کنیـد. 
مـن واقعـًا ابتـدا بـه سـاکن، نیتـم این نبـود که 
یـک نمایشـنامه دفاع مقدسـی نوشـته باشـم و 
بعـد بخواهـم آن را بـرای یـک جشـنواره مانند 
اقتباسـی گام دوم  جشـنواره نمایشنامه نویسـی 

ایمیـل کنم.

-چطور شـد که تصمیـم گرفتید این نمایش 
را در تماشـاخانه سرو اجرا کنید؟

*گاهـی تصمیم گیـری مـن شـرط اصلـی 
کار  سـلبریتی ها  بـا  نـه  مـن  چـون  نیسـت 
می کنـم کـه بدانـم سـرمایه اولیـه ام برمی گردد 
و نـه محتوایـی کار می کنم که مشـتری داشـته 
کـه  اسـت  نمایشـنامه هایی  منظـورم  باشـد. 
دربـاره موضوع کارگـری می نویسـم. از آنجایی 
کـه عمدتـًا کارهـای تلـخ و بـه شـدت انتقادی 
کار می کنـم، معمـوال آثار مـن فاکتورهای الزم 
بـرای برگشـت سـرمایه را ندارنـد. قطعـا موارد 
اسـتثنا هـم وجـود دارد. بنابرایـن مـن شـرایط 
را مشـخص نکـردم. آدم وقتـی یک نمایشـنامه 
می نویسـد، از هـر پیشـنهادی بـرای بـه صحنه 
بردن آن اسـتقبال می کند. زمانی که در مشـهد 
بودیـم، آقـای حمید نیلـی تازه به عنـوان رئیس 
انجمـن تئاتـر انقـالب و دفـاع مقـدس انتخاب 
شـده بودنـد و تاکیـد کردند از تولیـد اثر حمایت 
می کننـد. مـن تـا بـه اینجـا هیـچ حمایتـی از 
انجمن هنرهای نمایشـی دریافت نکرده ام. البته 
صادقانـه بگویـم هنوز درخواسـتم را نبـرده ام به 
آنهـا تحویل دهـم. اما دوسـتان در انجمن تئاتر 
انقـالب و دفـاع مقـدس وفای به عهـد کردند و 
از مـن حمایـت کردند تـا نمایش را بـرای هفته 

دفـاع مقـدس اجـرا کنیم.

-بـا توجـه به شـرایط کرونـا، اسـتقبال ها از 
نمایـش کجایی ابراهیـم؟ چطور بود و مخاطبان 

شـما چه کسـانی بودند؟
*ما دو طیف تماشـاگر داشـتیم و مواجهه با 
هـر کـدام از آنهـا بـرای مـن هیجان انگیز بود. 
یکسـری از مخاطب هـای مـا کسـانی هسـتند 
کـه خودشـان عاشـق ابراهیـم هادی هسـتند. 
یعنـی یـک دسـته آدم هایـی هسـتند کـه بـه 
ابراهیـم  به ویـژه  سـوژه های دفـاع مقـدس و 
هـادی عالقـه  دارنـد ولی بـا مفهوم خـود تئاتر 
بیگانـه هسـتند. مثـال یکبـار یـک خانـواده بـا 
بچـه زیـر 5 سـال خود بـه دیـدن نمایش آمده 
بـود و احسـاس می کردنـد همچـون تماشـای 
فیلـم درسـینما می تواننـد میان اجـرای نمایش 
از سـالن خـارج شـوند و بعـد دوبـاره برگردنـد. 
بارهـا بـه مـن می گفتنـد مـا فقـط بـه عشـق 
چـرا  می گفتنـد  مثـال  آمده ایـم.  ابراهیـم  آقـا 
حضـور ابراهیـم هـادی در نمایـش تـا این حد 
کمرنـگ اسـت و مـن مرتـب توضیـح می دادم 
منـش ابراهیـم هـادی ایـن اسـت کـه مـن با 
دیگـران فرقـی نـدارم. یـک سـری مخاطـب 
دیگـر دوسـتان تئاتری هسـتند که بـه صورت 
تخصصـی تئاتـر می بیننـد و حتـی در شـرایط 
کرونـا انتخاب می کننـد که بیایند تئاتـر ببینند. 
مثـال بـا پیشـینه دیـدن نمایـش کمیتـه نـان، 
انتخـاب می کننـد که نمایش کجایـی ابراهیم؟ 
را ببیننـد. آنهـا هـم می گوینـد مـا اول بـا یک 
جبهه گیـری آمدیـم و فکـر می کردیـم کجایی 
ابراهیـم؟ یـک نمایـش شـعاری دفاع مقدسـی 
اسـت امـا زمانی کـه نمایـش را می دیدنـد بـا 
یـک رضایـت نسـبی خسـته نباشـید می گفتند 

می رفتنـد. و 

-صحبت پایاني شما...
*مـن فکـر می کنـم دوران دفـاع مقدس ما 
بشـری  تاریـخ  جـزء عجیب تریـن جنگ هـای 
اسـت و زمان طوالنی دارد. 8سـال جنگ زمان 
طوالنـی اسـت و می شـود داسـتان های زیـاد و 
آدم های شـناخته شـده و ناشـناس زیادی را در 
آن پیـدا کـرد و درباره آنها نوشـت. فکر می کنم 
جـذاب  نمایشـنامه نویس ها  از  بسـیاری  بـرای 
باشـد که در این زمینه تجربه کسـب کنند چون 
همه چیز وجود دارد. مسـئله، داشـتِن یک ذهن 
خالق اسـت. امیدوار هسـتم ایـن رویکردی که 
انجمـن انقـالب و دفاع مقدس دارد پایدار باشـد 
و کم نیاورند. یک سـری از کلیشـه های رایج در 
نمایـش کجایی ابراهیم؟ نادیده گرفته می شـود 
و حرف هـای تنـد و تیـزی گفتـه می شـود کـه 
دوسـتان در انجمن تئاتـر انقالب و دفاع مقدس 
با سـعه صدر با آن برخـورد کردند. امیدوارم این 
نـگاه تداوم پیدا کند. اینجا یک بسـتر موضوعی 
گسـترده ای وجود دارد که بـه نگاه باز و همدلی 

نیـاز دارد تا اتفاقات خـوب بیفتد.


