
هدف عملیات روانی در بازار بورس 
دلسردی فعاالن اقتصادی است

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1648- چهارشنبه 17 دی  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
جشنواره فيلم 

فجر عجيب تر از 
هميشه!

7فرهنگ
وزارت ارشاد باید 

توقع های جامعه ادبی 
را بشنود 

در حالي كه بسياري از سينمادوستان و حتي اهالي سينما با 
برگزاري جشنواره فيلم فجر در شرايط فعلي مخالف هستند، 
و  نداشته  موضوع  اين  به  توجهي  جشنواره  مسئوالن  گويا 
مي خواهند هرطور شده اين دوره جشنواره را هم برگزار كنند

آرش شفاعی با بيان اين كه وزارت ارشاد بايد از انتقادهای 
انتخاب های  از  كند،  لحاظ  را  آن ها  و  استقبال  ادبی  جامعه 
تکراری كه موجب می شود كم كم جشنواره شعر »فجر« قابل 

پيش بينی شود، می گويد.

صنایع نفت و گاز در دوره تحریم بیشترین 
فشارها را متحمل شد

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه صنعت نفت و گاز بیشترین فشارها 
را در دوره تحریم متحمل شد، گفت: توسعه کشور باید پیرامون 

صنعت نفت و گاز شکل بگیرد.
اسحاق  ریاست  به  تولید  جهش  موانع  رفع  کارگروه  جلسه 

جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
صفحه 2

در  اسالمی  شورای  مجلس  تلفیق  کمیسیون 
با  مبارزه  استدالل تک نرخی کردن و  با  حالی 
رانت، نرخ تسعیر ارز را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان 
در نظر گرفته است که اجرای آن می تواند در شرایط کنونی 
اقتصاد کشور  برای  را  ناپذیری  و جبران  منفی  پیامدهای 

در بر داشته باشد.
دولت در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ نرخ تسعیر ارز را ۱۱۵۰۰ 

تلفیق  کمیسیون  حال،  این  با  است.  گرفته  درنظر  تومان 
تومان   ۱۷۵۰۰ به  را  نرخ  این  اسالمی  شورای  مجلس 
اقتصاد  شدید  اثرپذیری  به  توجه  با  است.  داده  افزایش 
کشور از نوسانات نرخ ارز چنین تصمیمی پیامدهای احتمالی 
زیادی در بر خواهد داشت و همین موضوع باعث نگرانی 

فعالین بازارهای مختلف شده است.
صفحه 3

ارز ۱۷۵۰۰ تومانی به صالح اقتصاد کشور نيست

DONYAYEJAVANANMAG.IR

سرمقاله

مسئول آلودگی هوا کیست؟

 معاون مالی بانک صادرات ایران از 
افزایش سود هر سهم )EPS( وبصادر 
مالی  صورت های  در  ریال   33٦ ه  ب
سال  اول  ماهه  شش  شده  سابرسی  ح
٩٩ خبر داد و از تاثیر مثبت مصوبه اخیر 
واگذاری سهام دولت به این بانک به 
عنوان اقدامی مثبت در افزایش کفایت 

سرمایه استقبال کرد.
بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
گفت:  فاضلی  احمد  ایران،  ادرات  ص
اطالعات صورت های مالی میان دوره ای 
حسابرسی شده شش ماهه ٩٩ بر روی 

در  ریال   3 عدد  از  بانک   EPS خوشبختانه  و  گرفت  قرار  کدال  سامانه 
صورت های مالی شش ماهه و  ۱3 ریال پایان سال ٩٨ به 33٦ ریال برای 

هر سهم در پایان 3۱ شهریور سال ٩٩ افزایش یافته است.
وی افزود: به این ترتیب کفایت سرمایه بانک صادرات ایران نسبت 
به پایان سال گذشته 2.۷٨ درصدافزایش داشته  وبا توجه به برنامه های 
عملیاتی موجود، انتظار داریم در پایان سال جاری شاهد افزایش چند درصد 

دیگر در کفایت سرمایه بانک باشیم.
فاضلی روند افزایش سرمایه بانک را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: 
افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم،  اولین بار توسط بانک صادرات 
ایران مطرح شد و مورد اقبال عمومی و دولتمردان قرار گرفته است، به 
طوری که در دولت تصویب و در مجلس شورای اسالمی مورد موافقت 
واقع شد. همچنین شورای نگهبان آن را تایید کرد و از سوی ریاست محترم 

جمهوری به همه دستگاه ها و شرکت های بورسی ابالغ شد.
وی اظهار کرد: با وجود تهیه گزارش توجیهی، دریافت گزارش بازرس 
قانونی و نامه موافقت بانک مرکزی قبل از برگزاری مجمع عمومی عملکرد 
سال ۱3٩٨، بنا به عدم موافقت سازمان خصوصی سازی به دلیل کاهش 
افزایش سرمایه،  این روش  از طریق  درصد سهام دولت و سهام عدالت 
داریم مسئولین  درخواست  و  اصرار  نیافته ایم.  این مهم دست  به  اکنون  ت
محترم سازمان خصوصی سازی با تأکید بر عدم کاهش ارزش ریالی سهام 
دولت و سهام عدالت، با این روش موافقت نمایند چراکه افزایش سرمایه 
از طریق سلب حق تقدم کمک شایانی به بهبود ساختار مالی و نسبت های 

مهم از جمله کفایت سرمایه بانک خواهد کرد.
معاون مالی بانک صادرات ایران افزود: افزایش کفایت سرمایه تاثیر 
قابل توجهی بر افزایش سقف ارائه تسهیالت به تولید کنندگان بزرگ و 

مشتریان اصلی بانک صادرات ایران خواهد داشت.
فاضلی همچنین واگذاری سهام شرکت های پاالیشی و برخی دیگر 
از سهام شرکت های معتبر بورسی به سه بانک صادرات، ملت و تجارت را 
اقدامی مثبت ارزیابی کرد و گفت: این اتفاق از یک سو موجب همبستگی 

سوی  از  و  شد  دولت  با  بانک ها  ین  ا
این  دیگر دستاورد خیلی مهمی برای 

بانک ها دارد.
ت  ا ر د صا نک  با لی  ما ون  عا م
کیفیت  اقدام  این  کرد:  تاکید  یران  ا
را  ایران  صادرات  بانک  ارایی های  د
مطالبات  حجم  و  داد  خواهد  فزایش  ا
بانک صادرات ایران از دولت کاهش و 
در مقابل سرفصل سرمایه گذاری های 
)سریع المعامله( بانک را افزایش خواهد 
داد.فاضلی با تاکید بر اینکه شفاف سازی 
در خصوص صورت های مالی از اقدامات 
اساسی برای بانک تلقی می شود، اظهار کرد: شفافیت اطالعات صورت های 
مالی بانک صادرات ایران برای آگاهی سهامداران، همکاران بانک، فعاالن 
بازار سرمایه و برای همه کسانی که روند موفقیت های این بانک را به هر 
دلیل رصد می کنند، اهمیت دارد و هر چه قدر که این اطالعات با سرعت 
و دقت بیشتر و به موقع منتشر شود، مؤثرتر واقع خواهد شد قطعًا به عملکرد 

صحیح بانک کمک خواهد کرد.
وی افزود: سهام بانک صادرات ایران دارای ارزش ذاتی به مراتب باالتر 
از قیمت بازار فعلی است که در شرایط عادی افزایش ٦۰ تا ۷۰ درصدی 

نرخ بازار آن دور از ذهن نیست.

فضا برای تقلب 
صفحه 3در امتحانات بسته  نیست

حجت االسالم حسن روحانی در یکصد و نود و چهارمین 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، با بیان اینکه رشد سرمایه گذاری 
در هر کشور از مهمترین مولفه های توسعه و شکوفایی اقتصاد 
آن است، گفت:  از بین بردن انگیزه های خروج سرمایه از کشور 
و تشویق جذب سرمایه از خارج کشور، دو گام اساسی در توسعه 

پایدار و استحکام اقتصاد کشور است.روحانی با اشاره به عوامل 
سیاسی و اجتماعی در امنیت سرمایه گذاری گفت: پیامی که از 
مجموعه سیاست های کشور به سرمایه گذار منعکس می شود 

باید پیام واحد و حمایت از سرمایه گذاری باشد.
وی امنیت و اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصی را رکن 

بزرگ و اساسی در جذب سرمایه خواند و افزود: هیچ سرمایه 
گذاری که به طور قانونی در کشور سرمایه گذاری می کند، نباید 
در فرآیند مشارکت خود در توسعه کشور احساس ناامنی اقتصادی، 

اجتماعی و سیاسی کند.
صفحه 2

توصیه ای به علی کریمی؛

ریاست 
فدراسیون 
فوتبال، بلد 
بودن می 

خواهد!
صفحه ٦

اراضی ملی ایالم  از  ۵۸۷ هزار مترمربع 
رفع تصرف شد

    مدیرکل راه و شهرسازی ایالم گفت: طی 2 سال گذشته ۵٨۷ هزار و 2٦2 
مترمربع از اراضی ملی این استان با همکاری مراجع قضایی و نیروی انتظامی 
رفع تصرف شده است.علی اصغر کاظمی اظهار داشت: این میزان اراضی ملی 
توسط یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی استان ایالم به ارزش ۴۵۰ میلیارد 
تومان از تصرف اشخاص سودجو خارج شده است.وی افزود: یگان حفاظت از 
اراضی اداره کل راه و شهرسازی ایالم ضمن جلوگیری از تصرف اراضی ملی 
توسط افراد فرصت طلب، این میزان از این اراضی را در اکثر نقاط استان بویژه 

شهرستان های ایالم و دهلران از تصرف اشخاص سودجو خارج کرده است.
صفحه ۴

1بانک
کاهش مطالبات 
از دولت کيفيت 

دارایی های بانک 
صادرات ایران را 

افزایش می دهد
 معاون مالی بانک صادرات ايران از افزايش سود هر 
سهم )EPS( وبصادر به ٣٣٦ ريال در صورت های مالی 

حسابرسی شده شش ماهه اول سال ٩٩ خبر داد

اصالحیه
نوبت دوم

مجوز نفت: 1399/5885
كد پايگاه ملي مناقصات: 33.866.664

با توجه به آگهی چاپ شده به شماره )٩٩/۴۰( در مورخ 
پنجشنبه ۱۱دی ٩٩؛ مهلت دریافت اسناد مناقصه خرید و 
نصب یک دستگاه مولد برق اضطراري )کد سامانه ستادایران:   
2۰٩٩۰۰۱۰۴۵۰۰۰۰۵٨ ( تا تاریخ ٩٩/۱۰/۱٨ ساعت ۱2 

تمدید مي گردد. 
ضمنا مهلت بارگذاري و عودت اسناد مناقصه حداکثر تا 

ساعت ۱۴ مورخ ٩٩/۱۱/۰2  تمدید گردید.
روابط عمومي شرکت گاز استان سمنان

فاضلی، معاون مالی بانک:
کاهش مطالبات از دولت کیفیت دارایی های بانک صادرات ایران را 

افزایش می دهد حسین آخانی*
ز نظر فنی شاید آلودگی هوا سه مقصر بزرگ داشته باشد؛ نخست  ا
مدیریت شهری در ادوار مختلف است که برایش ساخت سازه های بزرگ 
همچون برج میالد و پل دو طبقه صدر در اولویت است و بودجه های کالن 
شهر را به جای تجهیز  حمل و نقل عمومی پاک صرف خودرو محوری می 
کند.دوم وزارت نیروست که به جای پیگیری سیاست های کاهش مصرف 
انرژی در کشور و استفاده از انرژی های پاک و نو همچنان اسیر سد سازی 

و ساخت نیروگاه های حرارتی است.
سوم هم وزارت نفت است که مازوت را می خواهد به هر شکلی مصرف 
بیابان زایی  از این فساد در وزارت نفت تحمیل مالچ در  کند. یک نمونه 
تحت لوای بیابانزدایی است. دستگاه دولتی که متوجه نیست مالچ یک ماده 
سمی و خطرناک برای طبیعت است و می خواهد بودجه های کالن بیت 
المال را به تولید کننده های مالچ ببخشد، حتما اینقدر نفوذ دارد که آن را 
به خورد نیروگاه های حرارتی بدهد و جان مردم هم برایش اهمیتی ندارد.

البته سازمان حفاظت محیط زیست هیچ نقشی در این بازی ندارد چون 
این دستگاه سالهاست که عالمت حیات ندارد و خودش در آلودگی شدید و 

بی دانشی و بی عرضگی خفه شده است. 

چرا این دستگاه ها اینقدر ناکارآمدند و وظیفه قانونی و اخالقی خود 
را انجام نمی دهند؟ حقیقت تلخ آن است که امیدی به حل این مشکالت 
نیست. دستگاه اداره کشور کامال فلج و فاسد است و تا زمانی که نتواند 
کشور را از انحصار داخلی و انزوای بین المللی در بیاورد هرگز قادر به حل 
مشکالت ریز و درشت نخواهد بود. انحصار داخلی باعث شده است که یک 
جریان سیاسی همه انرژی خود را صرف ناکارآمد کردن جریانی کند که 
مردم به آنها تمایل بیشتری دارند.  انزوای  بین المللی هم ضمن محروم 
کردن ما از دانش روز باعث تحلیل نیروهای فکری، خروج استعدادها از 

کشور، گسترش فساد و ناکارآمدی شده است.
دنیای امروز دنیای رقابت و همکاری است. وقتی یک جریان سیاسی 
با حامیان حداقلی، حداکثر جامعه را مایوس کند دیگر کسی نمی ماند تا 
بخواهد مشکالت کشور را حل کند. آنهایی هم که در دستگاهها مشغولند 
بیش از آنکه به فکر ایران باشند، به فکر پر کردن جیبشان و خروج فرزندان 
و سرمایه های کشورند. کاش آماری از خروج افراد و فرزندان مدیران میانی 
کشور تهیه شود تا بدانیم کسانی که شعار می دهند کشور را گل و بلبل کرده 
اند چرا خود و فرزندانشان عالقه ای به ماندن در بهشتی که ساخته اند ندارند؟

* استاد گیاه شناسی دانشگاه تهران

جالل خوش چهره
کاهش تنش در روابط خارجی ایران در آینده نزدیک دور از دسترس می نماید.

طرح ۱٦ ماده ای مجلس یازدهم که با عنوان » طرح متقابل ایران در برابر 
ترور شهید قاسم سلیمانی« اعالم وصول شده ، پیشاپیش هرگونه اقدام برای 
کاهش تنش ها در روابط خارجی را یا مشروط و یا ممنوع کرده است. این طرح 
به صراحت گفت وگو درباره توان تسلیحاتی و نفوذ منطقه ای ایران را ممنوع و 
از سرگیری گفت وگوهای برجامی را به عذر خواهی امریکا و جبران خسارت 
ناشی از خروج این کشور از برجام مشروط می داند. در این حال در طرح یاد شده 
هرگونه بازگشت جمهوری اسالمی ایران به هر گام کاهش یافته از تعهدات 

برجامی، نیازمند تصویب مستقل از سوی مجلس است.
طرح اخیر مجلسیان که درپی طرح پیشین آنان با عنوان »طرح اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها« به هیئت رئیسه این نهاد ارائه و متن آن انتشار 
یافته، همچنین دولت را ملزم به اتخاذ ترتیباتی کرده  که نابودی رژیم اسرائیل 
را تا سال ۱۴2۰ تسهیل کند. طرح پیشین مجلس که ٩ آذر ماه گذشته با 232 
رأی موافق تصویب شد، دولت و سازمان انرژی اتمی را مکلف کرد که در سه 
ماه آتی عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی مواد را با درجه 
غنای مورد نیاز با حداقل ۱۰۰۰ دستگاه ماشین 2m-IR آغاز کند. همچنین 
 IRدر مدت یاد شده عملیات غنی سازی و تحقیق و توسعه با ماشین های ٦
را با حداقل ۱٦۴ ماشین از این نوع آغاز و آن را در یک سال به هزار دستگاه 
ماشین توسعه دهد. دولت در قانون یاد شده موظف است براساس بندهای 
3٦ و 3۷ برجام، در دو ماه از تصویب این قانون، دسترسی های نظارتی فراتر 

از پروتکل الحاقی براساس برجام را متوقف کند. عالوه براین ها دولت موظف 
شده ساالنه به میزان حداقل ۱2۰ کیلو گرم اورانیوم با غنای 2۰ درصد را 

تولید و در داخل کشور ذخیره کند.
نکته مهم در قانون مصوب طرح راهبردی و طرح ۱٦ ماده ای اخیر مجلس، 
تهدید استنکاف کنندگان از اجرای این طرح ها به تعقیب قضایی است. در واقع 
مجلس مخاطب خود را دولت دانسته که به زعم آن با چنین رویکردی هم سویی 
ندارد. از این رو تهدید قضایی پشت بند طرح های مجلس یازدهم قرار گرفته است.

پرسش این است که آیا طرح هایی چنین به کاهش مشکالت سیاست 
خارجی  و یا لغو تحریم ها می انجامد؟ ارائه چنین طرح هایی تا چه میزان از هیجانات 
سیاسی فاصله داشته و به عمق منافع استراتژیک نظام سیاسی و به تبع آن کشور 
نزدیک است؟ چنین طرح هایی، چه اندازه کارشناسی شده و بار حقوقی و سیاسی 
آنها چگونه مورد ارزیابی قرار گرفته است؟ مسئولیت پذیریش پیامدهای اجرای 
چنین طرح هایی به طور مستقیم متوجه چه طرف هایی است؟ آیا هدف از ارائه 
اینگونه طرح ها، سخت کردن بازگشت کامل همه طرف ها به برجام است؟ آیا 
چنین طرح هایی پیش از آنکه بخواهد توافق های احتمالی ایران با جامعه جهانی 

را ممنوع کند، به مخالفت با هرگونه گفت وگو نظر دارد؟
پرسش آخر اینکه آیا هدف از ارائه چنین طرح هایی ناکام کردن دولت کنونی 
در اقدام هایش برای ایجاد تعامل با جامعه جهانی است؟ و یا اصواًل مسدود کردن 
هرگونه تعامل حتی از سوی دولت آینده است که در انتخابات ۱۴۰۰ بر مسند قدرت 
اجرایی کشور خواهد نشست؟ پاسخ به پرسش های باال هرچه باشد، واقعیت این 
است که کاهش تنش در روابط خارجی ایران همچنان دور از دسترس می نماید.

نگاه ونظر

سایه مجلس بر سیاست خارجی

حجت االسالم حسن روحانی
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معضل پیش روی امتحانات مجازی دانشگاه ها

فضا برای تقلب در امتحانات بسته  نیست
در  ترم  میان  امتحانات  شروع  ا  ب
دانشگاه ها،کسب و کار تقلبهای مجازی 
و همیاران تقلب بار دیگر رونق گرفته و به 
نظر می رسد وزارت علوم باید برای امتحانات پایان 

ترم تدابیری بیاندیشد.
ترم گذشته بود که آگهی های »همیار تقلب« 
و کمک برای حضور در امتحانات آنالین به لیست 
مشاغل عجیب اضافه شد، به این صورت که دانشجو 
را  دیگری  دانشجوی  خود،  مجازی  امتحان  رای  ب
استخدام و به او در ازای رساندن تقلب، دستمزد می داد؛ 
در این شیوه یا فرد همیار مبلغ را تعیین می کرد و یا 
دانشجو در ابتدا، عنوان درس را مطرح و هزینه آن 
را هم اعالم می کرد و در ادامه، مکالمات در فضای 

خصوصی میان دو طرف انجام می گرفت.
پس از آنکه موضوع تقلب های 
مجازی در فضای رسانه ای مطرح و 
چندین گزارش در خصوص آن نیز 
منتشر شد، وزارت علوم نسبت به 
آن واکنش نشان داد. وزیر علوم، 
با تأکید بر اینکه دانشجویان حتی 
به شوخی هم درگیر تقلب نشوند و 
تقلب امتحانی را بیان نکنند، گفت: 
تقلب در امتحانات پایان ترم جزئی 
از تقلب علمی محسوب می شود و 
با متخلفان برخورد خواهیم کرد و 
البته به صراحت اعالم کرد با پلیس 
فتا و مجموعه های مرتبط هماهنگی 
شده و در قالب قانون مبارزه با تقلب 

با خاطیان برخورد خواهد شد.
بودن  شوخی  برای  علوم  وزیر  امیدواری   *

تقلب های مجازی!
غالمی این را هم گفته بود که این سیستم ها 
یک  امیدواریم  ما  و  شده اند  معرفی  و  ناسایی  ش
شوخی بوده باشد و گر نه گردانندگان این شبکه ها 
به دردسر خواهند افتاد. افرادی که در فضای مجازی 
آگهی بدهند که همیار امتحان هستند، به پلیس فتا 

معرفی می شوند.
مجازی  فضای  در  متخلفان  فتا  با   پلیس   *

برخورد می کند
در همین راستا پلیس فتا نسبت به افرادی که به 
جای فرد دیگر در امتحانات مجازی شرکت می کنند، 
هشدار داد. رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از 
جرایم سایبری پلیس فتای ناجا اعالم کرد که این 
موضوع یک تخلف آموزشی است و برابر آئین نامه 
دانشگاه و مقررات وزارت علوم با متخلفان برخورد 
خواهد شد. رجبی همچنین درباره افرادی که اقدام 
به درج آگهی شرکت در آزمون به جای فردی دیگر 
کنند نیز گفته بود که چنین اقدامی تخلف آشکار است 

و قطعاً پلیس با آن برخورد خواهد کرد.
*  فضا برای تقلب در امتحانات بسته نشد

علوم  وزارت  تاکید  با  دانشگاه ها  رچند  ه
راهکارهای متعددی را برای حفظ امنیت امتحانات 
مجازی به کار گرفتند اما باز هم فضا تا حدودی 
برای تقلب بسته نشد. از طرفی دیگر این راهکارها 
با اعتراض برخی دانشجویان رو به رو شد. راهکارها 
به این صورت بود که امکان برگشت به سواالت 

قبلی در آزمون مجازی برای دانشجو وجود نداشت، 
زمان آزمون محدود بود، در سواالت چند گزینه ای، 
چینش گزینه ها برای دانشجویان تغییر می کرد و 

نمونه های دیگر…
همه  از  بیش  که  موضوعی  بین  این  ر  د
دانشجویان را کالفه کرده بود، قطعی اینترنت در 
حین امتحان بود و یا اینکه صفحه مورد نظر به یکباره 
رفرش می شد و دانشجو را از صفحه امتحان خارج 

می کرد و در نهایت مردودی دانشجو را رقم می زد.
* ترم کرونایی و زمزمه های تقلب در امتحانات 

میان ترم
حال که ترم جدید کرونایی دانشجویان در جریان 
بوده و امتحانات میان ترم در حال برگزاری است، باز 
هم زمزمه های تقلب در فضای مجازی شنیده می شود 

و همیاران امتحان در فضای مجازی بیدار شده اند و 
در گعده ها و گروه های غیررسمی دانشجویی، برای 
مشارکت اعالم آمادگی می کنند. البته وزارت علوم 
سعی کرده با توصیه هایی به دانشگاه ها اثربخشی 
تقلب های مجازی را کم کند به طوری که تاکید کرده 
دانشگاه ها در ترم جدید به ارزیابی مستمر دانشجویان 
بیش از قبل توجه داشته باشند و صرفاً به نمره امتحان 

در پایان ترم اکتفا نکنند.
برخی دانشگاه ها از جمله دانشگاه علم و صنعت 
نیز در پی یافتن راه حل های مناسبی برای امتحانات 
مجازی در ترم جدید هستند تا به گفته مسئوالن 
این دانشگاه هم عدالت رعایت شود و از طرفی دیگر 
بیشترین شباهت را به امتحان حضوری داشته باشد.

با  باال  نمره  امتحان می دهم،  تو  به جای   *
کمترین زمان!

یکی از این گروه ها در فضای مجازی چندین 
هزار عضو دارد و همه نوع تعاملی صورت می گیرد؛ 
از سفارش کارهای تحقیقاتی، تایپ، مقاله، ترجمه 
ا اعالم آمادگی برای پاسخ به سواالت امتحانی!  ت
پیام های تبلیغاتی هم به این شکل است؛ »انجام 
آزمون سایت نهاد، کلیه دروس عمومی و معارف، 
یا  زمان«،  کمترین  تحویل  و  باال  نمره  یانگین  م
مثاًل دانشجویی پیغام می گذارد »هر کسی در درس 
دینامیک مسلط هست بیاد پی وی امتحان دارم 2۰۰ 
هزار تومن میدم هرکسی خواست بیاد پی وی«، 
دانشجوی دیگری درخواست خود را این طور مطرح 
می کند »سالم کسی آزمون میان ترم فیزیولوژی 
مباحث سلول قلب و تنفس میده؟ هزینه شم تا 3۰ 

تومنم باشه میدم حتماً خبر بدید«
آب  از  کالهبردار  تقلب،  همیاران  وقتی   *

در می آیند
البته  هستند افرادی که پس از واریز پول متوجه 
می شوند، از آنها کالهبرداری شده و قرار نیست کسی 
به جای آنها امتحان دهد، در این شرایط تنها اقدامی 
در همان  است که  این  دهند  انجام  ه می توانند  ک
گروه آیدی فرد را اعالم می کنند و می گویند فردی 
با چنین آیدی از او کالهبرداری کرده است. هرچند 
با سرچ در گروه، دیگر همچین آیدی وجود ندارد و 

حذف شده است!
نکته  قابل  توجه دیگر اینکه شنیده ها حاکی از آن 
است که حتی برخی اساتید به ازای گرفتن مبلغی در 
رساندن تقلب به دانشجو کمک می کنند. با این حال 
همیشه هم بحث پول در میان نیست 
و برخی دانشجویان ترم باالیی از 
سر مرام و معرفت به دانشجویان در 
امتحانات کمک می کنند که این نیز 

در نوع خودش جالب است!
و  علوم  وزارت  تدابیر   *

دانشگاه ها در ترم جدید چیست؟
مسئوالن دانشگاه ها ترم گذشته 
را یک ترم ویژه توصیف می کردند 
از جمله  دانشگاه ها  برخی  و حتی 
دانشگاه تهران تاکید کرد که نگاه 
مدارا گونه ای به دانشجویان داشتند 
و حتی به اساتید تاکید کرده بودند در 
برگزاری آزمون ها و تدوین و طراحی 
سواالت امتحانات پایان ترم هم مالحظات ویژه ای 
داشته باشند؛ حال که دانشگاه ها تجربه یک ترم 
کرونایی را پشت سر گذاشته اند، باید دید که در ترم 
پیش رو چه تدابیری را برای امتحانات لحاظ خواهند 
کرد. آیا باز هم نگاه مدارا را در پیش خواهند گرفت و 
یا سیاست های خاصی را برای برگزاری یک امتحان 

با کیفیت اجرایی خواهند کرد.
چه  با  باالخره  که  نشد  اعالم  گذشته  رم  ت
تعداد از صفحات مجازی که تقلب علمی را ترویج 
می دهند، برخورد شده و وزارت علوم هم گزارشی در 
این خصوص اعالم نکرد. این انتظار می رود که با 
توجه به مجازی بودن دوباره امتحانات، برای حفظ 
»امنیت« و »عدالت« و »استانداردهای آموزشی« 
راهکارهای مناسب تری برای امتحانات دانشجویان 
در نظر گرفته شود. چرا که با توجه به شرایط موجود در 
فضای مجازی، همچنان تقلب در امتحانات مجازی 
مثل آب خوردن انجام می شود و راهکارهای به کار 

گرفته شده، بازدارنده نیست.
* رشد 2۵ درصدی کسب رتبه های برتر کنکور 

توسط متقاضیان شاهد و ایثاگر
در همین مراسم، رئیس بنیاد شهید گفت: ما 
در رتبه های دو رقمی و سه رقمی کنکور امسال در 

جامعه ایثارگری، 2۵ درصد رشد داشتیم.
سعید اوحدی افزود: امروز فرزندان شهدا موفق 
به کسب رتبه های برتر علمی شده اند و پدران آن 
ها روزی از مرزهای خاکی این کشور دفاع کردند. 
حال نیز دفاع از این مرز و بودم به وسیله رشد علمی 

بر عهده شما عزیزان است.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند
يکی از كاركنان دكل حفاری فوت كرد

بر اثر وقوع حادثه در دستگاه حفاری ۴٦ فتح و جان باختن یکی از 
بررسی  دستور  ایران  حفاری  ملی  شرکت  مدیرعامل  عملیاتی،  ارکنان  ک
دقیق علت حادثه را صادر کرد. سید عبداهلل موسوی ضمن ابراز تأثر و تألم 
عمیق از وقوع این پیش آمد ناگوار و جان باختن یکی از کارکنان تالشگر 
شرکت، شادروان نظام طاهری دکل بان دستگاه حفاری به علت سقوط از 
ارتفاع، دستور داد کمیته ای فنی و کارشناسی به طور همه جانبه علل این 

حادثه را بررسی و گزارش تحلیلی آن را ارائه کند.

نجات 6 نفر از آتش سوزی در تعمیرگاه
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از وقوع حادثه انفجار و آتش سوزی 
در یک تعمیرگاه، واقع در خیابان فاطمی خیابان پروین خبر داد و اظهار 
داشت حادثه در یک ساختمان چهار طبقه مسکونی اتفاق افتاد که در طبقه 
همکف آن کارگاهی دایر بود  و به نظر می رسید آتش سوزی از زیرزمین این 
تعمیرگاه وبر اثر انفجار روع شده و تعمیرگاه و سایر طبقات را درگیر کرده 
است. ملکی افزود: آتش نشانان ٦ نفر را که در طبقات ساختمان گرفتار 

شده بودند، نجات دادند.

وقوع سانحه رانندگی مرگبار در محور بستان آباد- تبريز
سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی از سانحه مرگبار رانندگی 
در محور بستان آباد- تبریز خبر داد. وحید شادی نیا گفت: برخورد کامیون 
با پژو روآ محدوده روستای کرگان یک فوتی و پنج مصدوم برجای گذاشت.

وی افزود: بر اثر این حادثه، کامیون از روی پل سقوط کرد و راننده 
آن در دم کشته شد.

سرقت طالهای خواهر ، برای پرداخت   مهريه همسر
مردی برای اینکه بتواند مهریه همسر مطلقه خود را بدهد، طالهای 
خواهر تازه  فوت  شده اش را دزدید، اما با شکایت شوهر خواهرش دستگیر شد

شاکی دراین باره گفت: مدتی پیش، وقتی همسرم فوت شد، افرادی 
از بستگان و از جمله برادر همسرم به خانه ام  رفت و آمد می کردند و پس 
از اتمام مراسم عزداری متوجه شدم طالهای همسرم به ارزش تقریبی دو 
میلیارد ریال به سرقت رفته است و در این رابطه،  به برادرهمسرم که دارای 
سابقه کیفری است و از محل نگه داری طالها نیز اطالع داشت، مظنون 
هستم . به این جهت، فرد مظنون باز داشت شد و در مراحل تحقیق، پس 
از مواجهه با دالیل و مستندات به سرقت طالهای خواهرش اعتراف کرد 
و  گفت: مدتی پیش به علت اعتیاد من، همسرم طالق گرفت و محکوم 
به پرداخت مهریه او شدم و  چون  به دلیل اعتیاد بی کار بودم و پولی نداشتم 
از فوت  بعد  که به عنوان مهریه پرداخت کنم، دنبال راه چاره می گشتم. 
بیفتم، تصمیم به  این که مبادا به  خاطر مهریه به زندان  از ترس  خواهرم 
سرقت طالهای او گرفتم و در روزی که شوهرش درگیر مراسم عزاداری 
بود، از فرصت استفاده کرده و طالها را ربودم و مخفی کردم تا به همسر 

سابقم بدهم و پرونده ام را ببندم.

شهادت مرزبان خوزستانی در درگیری با اشرار
فرمانده مرزبانی و دریابانی خوزستان گفت: استوار دوم علی معاوی، 
از هنگ مرزی دشت آزادگان در جریان درگیری با اشرار مسلح در غرب 
خوزستان به شهادت رسید. سردار لطفعلی پاکباز افزود: در این درگیری 

ماموران مرزبانی تلفاتی به اشرار مسلح وارد کردند.
به گفته وی در آبان ماه گذشته نیز دو مامور مرزبانی هنگ مرزی دشت 
آزادگان و هویزه در درگیری با اشرار مسلح در منطقه هورالعظیم به شهادت 

رسیدند و یک نفر نیز مجروح شد.

نیازی به تربیت معلم فنی وحرفه ای در مقطع دكتری نداريم 
وزیر علوم گفت: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از مأموریت 
اصلی خود فاصله گرفته است، در شرایط فعلی نیازی به تربیت معلم 

فنی وحرفه ای در مقطع دکتری نداریم.
منصور غالمی با تأکید بر لزوم به روزسانی امکانات و تجهیزات 
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تصریح کرد: کارگاه ها و آزمایشگاه های 

این دانشگاه نیاز به تجهیزات بیشتری دارد.
وی ادامه داد: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از مأموریت اصلی 
خود که تربیت دبیر فنی وحرفه ای است کمی فاصله گرفته و بیشتر در 

فضای دانشگاه های فنی و مهندسی قرار گرفته است.
وزیر علوم با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی نیازی به تربیت معلم 
فنی وحرفه ای در مقطع دکتری نداریم، افزود: یکی از دالیل فاصله گرفتن 
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از مأموریت اصلی خود، ارائه تحصیالت 
تکمیلی به خصوص در مقطع دکتری در این دانشگاه است که باعث شده 
اساتید این دانشگاه بیشتر به تربیت دانشجو تحصیالت تکمیلی به جای 
تربیت دبیر فنی وحرفه ای مشغول باشند. وی تصریح کرد: در دانشگاه 
تربیت دبیر شهید رجایی آموزش نظری از آموزش عملی قوت بیشتری 
دارد لذا ضرورت دارد این دانشگاه و اساتید آن تقویت واحدهای عملی 

در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی را در اولویت قرار دهند.
وزیر علوم بر لزوم بازنگری در سرفصل دروس دانشگاه تربیت 
دبیر شهید رجایی به خصوص در بحث صالحیت معلمی تأکید کرد 
و گفت: فارغ التحصیالن این دانشگاه باید برای ارائه آموزش و شغل 

معلمی تربیت شوند.

تعداد داوطلبان آزمون پذيرش دستیار پزشکی كاهش 
يافت

چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی 
پنجشنبه ۷ اسفند ٩٩ برگزار می شود. ثبت نام چهل و هشتمین دوره 
آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی از شنبه ٦ دی ماه آغاز شده 

بود و داوطلبان تا ۱3 دی فرصت داشتند در این آزمون ثبت نام کنند.
در این دوره از آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی تعداد ۱۰ 
هزار و ۵٨۵ نفر ثبت نام کرده اند که این آمار با توجه به تعداد ۱۴ هزار و 
٦۷٨ داوطلب چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی 

پزشکی در سال گذشته، کاهش داشته است.

امنای  هیات  عضو  بودجه  و  برنامه  سازمان  ئیس  ر
دانشگاه ها شد

رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی قانون تشکیل هیأت امنای 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که در شورای عالی 

انقالب فرهنگی به تصویب رسیده را ابالغ کرد.
بر اساس این مصوبه در ترکیب هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی و پژوهشی وزارت علوم و بهداشت، رئیس سازمان برنامه و 

بودجه کشور و یا نماینده وی، عضویت خواهد داشت.
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سهمیه كنکور ايثارگران تغییر نمی كند
رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس گفت: مجلس به طور جدی 
مخالف تغییر سهمیه کنکور جامعه شاهد و ایثارگر است و بنایی برای 

کاهش سهمیه ها ندارد.
ایثارگران مجلس  امیرآبادی فراهانی رئیس فراکسیون  احمد 
در مراسم تجلیل از برگزیدگان شاهد و ایثارگر رتبه های زیر ۱۰۰ 
کنکور سراسری بدون احتساب سهمیه گفت: متاسفانه در جامعه ما 
تفکری مبنی بر ناحق بودن استفاده از سهمیه برای فرزندان شاهد 
و ایثارگر جا افتاده که رواج این تفکر ناشی از اقدامات مسئولین و 

تصویب قوانین غیرقابل اجرا است.
وی افزود: جامعه ما قدردان قشر ایثارگر است و باید این تفکر 
که فرزندان شاهد و ایثارگر تنها به جهت کسب سهمیه به درجات 

برتر علمی دست یافته اند زدوده شود.
رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس با اشاره به سخنان منصور 
میزان  تغییر  احتمال  بر  مبنی  مراسم  این  در  علوم  وزیر  غالمی 
سهمیه های کنکور جامعه شاهد و ایثارگر بیان کرد: اگر قرار است 
این سهمیه ها بیشتر شود مجلس با آن موافق است اما در صورت 
اقدام برای کاهش این سهمیه ها، فراکسیون ایثارگران مجلس به طور 

جد با این موضوع برخورد خواهد کرد.

مناطق آزاد نبايد رقیب تولیدكننده داخلی محسوب شوند
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: 
نباید مناطق آزاد به عنوان رقیب تولید کننده داخلی محسوب شوند 

بلکه ما می خواهیم با اقتصاد بین المللی تعامل داشته باشیم.
سید احسان خاندوزی در نشست آسیب شناسی عملکرد مناطق 
آزاد، گفت: نگاه ما در کمیسیون اقتصادی این است که نباید مناطق 
آزاد به عنوان رقیب تولید کننده داخلی محسوب شوند، بلکه ما می 

خواهیم تعامالت با اقتصاد بین المللی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه باید هم تولید داخلی و هم تعامالت با اقتصاد 
جهانی را در کنار یکدیگر ببینیم، افزود: بر اساس بند ۱۱ سیاست 
های کلی اقتصاد مقاومتی، نباید منطقه ای به عنوان مناطق آزاد 
صرفا با فشار نماینده یا اقناع فرماندار و دستگاه دولتی اضافه شود و 

باید آن منطقه ویژگی های الزم را داشته باشد.

ت
مل

انه 
خ

زیر نظر: خشایار بوذرجمهری

هدف عملیات روانی در بازار بورس دلسردی فعاالن 
اقتصادی است

حجت االسالم حسن روحانی در یکصد و نود و چهارمین جلسه 
ستاد هماهنگی اقتصادی، با بیان اینکه رشد سرمایه گذاری در هر کشور 
از مهمترین مولفه های توسعه و شکوفایی اقتصاد آن است، گفت:  از بین 
بردن انگیزه های خروج سرمایه از کشور و تشویق جذب سرمایه از خارج 
کشور، دو گام اساسی در توسعه پایدار و استحکام اقتصاد کشور است.

روحانی با اشاره به عوامل سیاسی و اجتماعی در امنیت سرمایه 
به سرمایه  از مجموعه سیاست های کشور  پیامی که  گذاری گفت: 
گذار منعکس می شود باید پیام واحد و حمایت از سرمایه گذاری باشد.

وی امنیت و اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصی را رکن بزرگ 
و اساسی در جذب سرمایه خواند و افزود: هیچ سرمایه گذاری که به 
طور قانونی در کشور سرمایه گذاری می کند، نباید در فرآیند مشارکت 
خود در توسعه کشور احساس ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کند.

رئیس جمهور هدف دشمن را از تحریم ها، جلوگیری از سرمایه 
گذاری در توسعه زیرساخت ها و پیشرفت کشور دانست و تصریح کرد: 
دولت همواره تالش کرده با حذف و اصالح قوانین و مقررات دست 
و پا گیر و اصالح بروکراسی آسیب زا زمینه جذب سرمایه را فراهم و 
از این طریق هم تحریم ها را خنثی کرده و هم هدف جهش تولید و 

ارتقای شاخص های اقتصاد مقاومتی را محقق کند.
روحانی با تاکید بر ضرورت انجام صحیح وظایف و ماموریت های 
با  باید  داشت:  اظهار  گذاری  با حوزه سرمایه  مرتبط  زارتخانه های  و
ایجاد مشوق های مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی و تدوین قوانین 
شفاف در فرآیند اخذ مجوزها، سهم این مولفه اقتصادی را در کشور 

سرعت و توسعه بخشید.

صنايع نفت و گاز در دوره تحريم بیشترين فشارها را 
متحمل شد

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه صنعت نفت و گاز بیشترین 
فشارها را در دوره تحریم متحمل شد، گفت: توسعه کشور باید پیرامون 

صنعت نفت و گاز شکل بگیرد.
جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید به ریاست اسحاق جهانگیری 

معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
در این جلسه، جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه 
از عملکرد وزارت نفت برای تحقق جهش تولید، این گزارش را مثبت 
ارزیابی کرد و گفت: بخش نفت و گاز و پتروشیمی از اهمیت فراوانی 
برای توسعه کشور برخوردار است به گونه ای که می توان گفت توسعه 

کشور باید پیرامون صنعت نفت شکل بگیرد.
وی افزود: در دوران فشارها و تحریم های ظالمانه، صنعت نفت 
بیشترین فشارها را در بخش تولید و صادرات متحمل شد اما با اتکا 
به سیاست های اقتصاد مقاومتی و توانمندی کارشناسان و مدیران این 

صنعت، بخشی از این فشارها و کاستی ها جبران شد.
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تمامی مدل های آیفون 13
 احتماال به حسگر الیدار مجهز خواهند شد

چندی پیش اپل خانواده ی آیفون ۱2 را به دلیل همه گیری ویروس 
کرونا، با یک ماه تأخیر رونمایی و در دو مرحله روانه ی بازار کرد. غول دنیای 
فناوری در یک سنت شکنی، امسال چهار مدل آیفون در نظر گرفته است؛ 
آیفون ۱2 مینی و آیفون ۱2 از دو دوربین ۱2 مگاپیکسلی برای ثبت تصاویر 
بهره می گیرند و مدل های پرو به سه دوربین ۱2 مگاپیکسلی و حسگر الیدار 
)LiDAR (مجهز شده اند. به گزارش اپل اینسایدر و با استاد به گفته های 
دیجی تایمز، انتظار می رود اپل حسگر مذکور را در تمامی آیفون های سال 

جاری میالدی تعبیه کند.
بر اساس گزارش یادشده، دامنه ی استفاده از حسگر الیدار در آیفون های 
2۰2۱ می تواند گسترش یابد؛ زیرا زنجیره ی تأمین به طور کلی سفارش های 
بیشتری از قطعات حسگر الیدار را برای بازه ی زمانی مورد بحث در نظر گرفته 
است. در حقیقت حسگر الیدار دوربین پشتی آیفون ۱2 پرو و   آیفون ۱2 پرو 
مکس از آیپد پرو 2۰2۰ وام گرفته شده است و از قرار معلوم مدل های ابتدایی 

آیفون ۱3 نیز از آن بهره مند خواهند شد.
از این سنسور در تصویربرداری لیتوگرافی هوایی و دریایی استفاده می شود 
تا مکان دقیق جنگل ها، دریا ها و پستی بلندی های یک منطقه مشخص شود. 
همچنین بسیاری از نقشه های شهری به کمک همین سیستم الیدار به دست 
آمده اند. بسیاری از خودروهای خودران نیز از سیستم الیدار برای تشخیص 
راه، حضور اجسام، عابرین پیاده و دیگر ماشین های موجود در خیابان استفاده 
می کنند. اپل اما کاربرد دیگری برای این سیستم در نظر گرفته است. اولین 
و واضح ترینش بهبود فوکوس خودکار و افزایش توانایی آیفون در پردازش 

محتوای واقعیت افزوده است.
در گزارش آمده است که این قطعات ممکن است به وسیله ی سونی 
 CMOS تأمین نسل جدید حسگر تصویر برای  هیه شود. ظاهرا سونی  ت
)SPAD( و یک آرایه دیود بهمنی تک فوتونی)NIR( نزدیک مادون قرمز
برای استفاده در ماژول الیدار، قراردادی سه ساله با اهالی کوپرتینو منعقد کرده 
است. تصور می شود این قرارداد به معنای تداوم گنجاندن حسگر الیدار در 
آیفون  و سایر سخت افزارها، حداقل تا سال 2۰23 باشد. این حسگر در آیفون 
۱2 پرو مکس، یک سیستم زمان پرواز مبتنی بر پرتوهای لیزر و مادون  قرمز 
است که به سرعت فواصل جسم تا دوربین را محاسبه می کند. این ویژگی برای 
فوکوس دوربین در شرایط کم نور بسیار مفید است. همچنین الیدار توانایی 
ایجاد نقشه های دقیق از عمق یک محیط یا صحنه دارد که در برنامه های 

واقعیت افزوده بسیار کاربردی است.

معه جا
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کمیسـیون تلفیق مجلس شورای 
اسـتدالل  بـا  حالـی  در  سـالمی  ا
بـا  مبـارزه  و  کـردن  نرخـی  ـک  ت
را ۱۷ هـزار و ۵۰۰  ارز  نـرخ تسـعیر  نـت،  را
تومـان در نظـر گرفتـه اسـت کـه اجـرای آن 
می توانـد در شـرایط کنونـی پیامدهـای منفی 
و جبـران ناپذیـری را بـرای اقتصاد کشـور در 

بـر داشـته باشـد.
دولـت در الیحـه بودجـه سـال ۱۴۰۰ نرخ 
تسـعیر ارز را ۱۱۵۰۰ تومـان درنظـر گرفتـه 
اسـت. بـا این حـال، کمیسـیون تلفیق مجلس 
شـورای اسـالمی این نرخ را به ۱۷۵۰۰ تومان 

افزایـش داده اسـت. بـا توجه 
بـه اثرپذیـری شـدید اقتصـاد 
کشـور از نوسـانات نـرخ ارز 
پیامدهـای  مـی  تصمی ـن  ی چن
احتمالـی زیـادی در بر خواهد 
داشـت و همین موضوع باعث 
ازارهـای  ب ن  ـ ی ل ا ع ف ی  ـ ن ا ر گ ن

مختلف شـده اسـت.
ی  ـ ن ا م و ت  ۱ ۷ ۵ ۰ ۰ ز  ر ا
خیلی هـا را ناامیـد خواهد کرد

در چنـد سـال اخیـر بـازار 
ارز بـا نوسـانات و تکانه هـای 
زیـادی همراه بوده و مسـائل 
و مشـکالتی مانند، چند نرخی 
بـودن، چنـد بـازاری بـودن، 

افزایـش چنـد برابری قیمت و مـواردی از این 
دسـت را تجربه کرده اسـت. مشکالت موجود 
باعـث شـد که ایـن بـازار بـا ویژگی های یک 
بـازار طبیعـی، کـه بـر مبنـای عرضـه و تقاضا 
عمـل کند فاصلـه زیادی پیدا کرده و پیوسـته 

بـر ایـن شـکاف و فاصلـه نیز افزوده شـود.
نتخابـات  ا بعـد از قطعـی شـدن نتیجـه 
آمریـکا و رفتـن دونالـد ترامـپ نـه تنهـا در 
ایـران بلکـه در کل دنیـا فعالیـن اقتصـادی به 
آینـده امیـدوار شـده و واکنش هـای مثبـت در 
بازارهای مشـاهد شـد. در داخل کشور نه تنها 
افزایـش بی منطـق قیمت هـا در بـازر خـودرو، 
طـال، مسـکن و ارز پایـان یافـت، بلکـه سـیر 
نزولـی بـه خـود دیـده و کاهش قابـل توجهی 
را تجربـه کردنـد؛ صحبـت دالر زیـر 2۰ هزار 
تومـان و حتـی ۱۵ هزار تومـان در میان مردم 
شـنیده می شـد. اما نـرخ ارز آنگونه کـه انتظار 
می رفـت کاهـش نیافت.شـنیدن صـدای ارز 
۱۷۵۰۰ تومانـی از خانـه ملـت امیـد خیلی هـا 
را بـرای کاهـش نرخ ارز بـر باد خواهد داد؛  به 
ویـژه اقشـار آسـیب پذیـر و دهک هـای پایین 
درآمـدی کـه همیـن حـاال هـم زیر بـار تورم 

نتوانسـته اند کمـر راسـت کنند.
دالر ۱۷۵۰۰ تومانـی مانـع کاهـش نـرخ 

ارز می شـود
از آنجایـی که تجربه نشـان داده اسـت که 
نـرخ دالر در بـازار آزاد همـواره بیشـتر از نرخ 
تسـعیر بوده اسـت انتظار می رود تصویب دالر 
۱۷۵۰۰ تومانـی از سـوی کمیسـیون تلفیق به 
مانعـی اصلـی در برابـر کاهـش مطلـوب نرخ 

دالر تبدیـل شـود. زیـرا یـک کـف قیمتـی 
جدیـد می سـازد کـه مبنـای تعییـن نـرخ در 
بـازار آزاد خواهـد شـد. از طـرف دیگـر ایـن 
بـه  قـدام کمیسـیون مجلـس بـه معنایـی  ا
رسـمیت شـناختن کاهـش چندبرابـری ارزش 

پـول ملی اسـت.
در بـازار ارز انـواع ارزهـای مختلـف در 
مقابـل پـول ملـی معاوضه می شـود. از دیدگاه 
اقتصاددانـان، نـرخ برابـری پـول کشـورها را 
بنیـادی در  بلندمـدت و  روندهـای  معمـوالً 
اقتصـاد تعییـن می کننـد. بـرای مثـال کاهش 
نـرخ رشـد اقتصـادی، افزایـش تورم، کسـری 

بودجـه دولـت، در پیـش گرفتن سیاسـت های 
انبسـاطی و در نتیجـه افزایـش عرضـه پـول 
داخلـی و مـواردی از ایـن دسـت منجـر بـه 
کاهـش ارزش پـول ملی یک کشـور در مقابل 
سـایر پول ها خواهد شـد. در واقع آنچه که در 
عمـل اتفـاق می افتد، نـه افزایش نـرخ ارز که 
کاهـش ارزش پول ملی اسـت. نوسـانات نرخ 
ارز چیزی جز نوسـانات نرخ پول ملی نیسـت.   
همـه ی بخش هـای اقتصـاد، از تولیـد و 
توزیـع گرفتـه تا مصرف و خدمات از نوسـانات 
ارز تأثیـر پذیرفتـه و خـود نیز دچـار بی ثباتی و 
نوسـان شـده اند. از این رو، سیاسـتگذاری های 
ارزی مناسـب و سروسـامان دادن به بازار ارز، 
از ضرورت هـای انکارناپذیـر اقتصاد کشـور به 

ویژه در شـرایط کنونی اسـت.
امـا کنتـرل نوسـانات ارز و به طور کل حل 
مشـکل کاهـش ارزش پول ملـی نه با افزایش 
نـرخ ارز کـه از طریـق تقویـت بنیان هـای 
اقتصـادی کشـور امکان پذیر اسـت. شـاید به 
همیـن دلیل باشـد کـه »عبدالناصـر همتی«، 
رئیـس کل بانـک مرکـزی بـا افزایـش نـرخ 
تسـعیر ارز بـه ۱۷۵۰۰ تومـان مخالفـت کرده 
و آن را به زیان اقتصاد کشـور دانسـته اسـت.

وی در ایـن مـورد گفتـه اسـت: تعیین نرخ 
۱۷۵۰۰ تومـان بـه ازای هـر دالر و رسـمیت 
دادن بـه ایـن نـرخ تسـعیر ارز در بودجـه را با 
توجـه بـه توفیقـات اخیـر در صـدور نفـت و 
فـرآورده هـای نفتـی و خنثـی کـردن تحریم 
هـای جـاری از یـک طـرف و نیـز رونـد 
تحـوالت و احتمـال کاهـش تحریـم هـا در 

سـال آتـی از طـرف دیگـر، به صـالح اقتصاد 
کشـور نمـی دانـم. بـه جـای بـاال بـردن نرخ 
تسـعیر ارز دربودجـه که مبنای محاسـباتی آن 
نیز مشـخص نشـده اسـت، بهتر اسـت تالش 
مجموعـه نظـام به صدور نفت بیشـتر که حق 

مـردم ایـران اسـت متمرکز شـود.
دالر

تومـان  نـرخ ۱۷۵۰۰  تعییـن  از  در دفـاع 
بـه عنـوان نـرخ تسـعیر ارز گفتـه شـده کـه 
هـدف تـک نرخـی کـردن ارز و جلوگیـری از 
رانـت ناشـی از ارز چنـد نرخـی و بـه ویژه ارز 
۴2۰۰ تومانـی اسـت. ضـرورت تـک نرخـی 
شـدن ارز بـر کسـی پوشـیده 
نیسـت و کارشناسان و صاحب 
نظـران مختلف همـواره بر آن 
تأکیـد داشـته اند. بـا این حال 
از یـک  عملیاتـی کـردن آن 
طـرف نیـاز مند فراهـم کردن 
زیـر سـاخت هـای مختلـف 
اقتصـادی و اجتماعی اسـت و 
از طـرف دیگـر برنامـه ریـزی 
دقیـق و تعییـن سـازوکارهای 
اجـرای ایـن امـر بـا جزئیـات 
کامـل جهـت پیـش بینـی و 
کنتـرل پیامدهـای احتمالـی 

. ست ا
اقتصـاد  کـه  صورتـی  ر  د
کشـور در تعامـل مسـتمر بـا اقتصـاد جهانـی 
قـرار نداشـته باشـد و بنیان های تولید و رشـد 
اقتصـادی تقویـت نشـود امـکان تـک نرخـی 
کـردن ارز فراهـم نخواهـد شـد. ارزش پـول 
ملـی و نـرخ ارز در دو جهـت کامـاًل مخالـف 
حرکـت خواهنـد کرد. بـا افزایش یکـی قیمت 
دیگـری کاهش می یابد. میـزان قدرت اقتصاد 
تعییـن خواهـد کرد کـه کدام افزایـش و کدام 

کاهـش یابد.
خطر افزایش تورم 

در صـورت بازگشـت بایـدن بـه برجـام 
وکاهـش تحریم هـا از یـک سـو و »تصویـب 
اف. ای. تـی. اف« از سـوی دیگـر امـکان 
قتصـادی مثبـت، صـادرات بیشـتر و  رشـد ا
فراهـم  دولـت  ارزی  مدهـای  آ ر د یـش  ا فز ا
می شـود و قـدرت پـول ملـی در برابـر دالر 
و سـایر ارزهـای خارجـی بیشـتر خواهد شـد. 
در ایـن حالـت بودجـه ۱۴۰۰ نیـز بـا کسـری 
مواجـه نخواهد شـد و تـورم نیز کاهـش یافته 
و کنترل می شـود. در آن صورت نیازی نیسـت 
بـرای مثبـت کـردن تـراز عملیاتـی بودجـه و 
برابـر کـردن دخـل و خـرج دولـت، دسـت به 

افزایـش نـرخ تسـعیر ارز بزنیـم.
در شـرایط کنونـی اقتصاد کشـور، کمترین 
پیامـد ارز ۱۷۵۰۰ تومانـی بـاال رفتـن نـرخ 
تـورم خواهـد بـود. افزایـش نقدینگـی و پایـه 
پولـی کشـور به معنـای تورم بیشـتر و کاهش 
ارزش پـول ملی خواهد بود. دور باطلی شـکل 
خواهـد گرفـت کـه هرگـز اجـازه تـک نرخی 
شـدن ارز و تقویـت پـول ملـی را نخواهد داد.

طرح اكتشافی ناحیه مغان تکمیل شد
نتایج  اساس  بر  و  شد  کمیل  ت ن  ا غ م فی  کتشا ا ه طرح  ژ رو پ
ز مطالعات زمین شناسی در این طرح، ماسه سنگ های  حاصل ا
نامتعارف  از مخازن  نمونه منحصربه فردی  به عنوان  احیه  ن ین  ا
)Unconventional Reservoirs( با عنوان ماسه سنگ های 

نفتی کم تراوا )Tight Oil Sand( معرفی شدند.
ا تکیه بر دانش زمین  شناسان باالدستی پژوهشگاه صنعت  ب
نفت، پروژه طرح اکتشافی مغان به پایان رسیده و نتایج کاربردی و 
ارزشمندی در مسیر شناسایی و گسترش ناحیه  ای زون  های مخزنی 

در منطقه مورد مطالعه به دست آمده است.
بر اساس نتایج حاصل از مطالعات زمین شناسی مخزن و نتایج 
تولید، ماسه سنگ های این ناحیه به عنوان نمونه منحصربه فردی 
از مخازن نامتعارف )Unconventional Reservoirs( با 
عنوان ماسه سنگ های نفتی کم تراوا )Tight Oil Sand( معرفی 
شدند، همچنین با توجه به پیچیدگی های ساختاری و زمین شناسی 
این مخازن در این ناحیه، راهکارهای مناسبی با هدف اکتشاف و 

توسعه آنها ارائه شد.
پیمان محمدی، مدیر طرح اکتشافی ناحیه مغان پژوهشگاه صنعت 
نفت به انجام پروژه »بررسی و ارزیابی کاربردی زمین  شناسی ناحیه 
جنوبی طرح اکتشافی مغان با نگرشی ویژه به روند تغییرات تخلخل 
و تراوایی در سازندهای مخزنی« اشاره کرد و گفت: این پروژه به 
عنوان مطالعه موردی مخازن ماسه سنگی به شمار می آید که از یک 
سو با توجه به وسعت ناحیه، پیچیدگی  های ساختاری و سنگ مخزن 
و ازسوی دیگر با هدف هموار کردن مسیر اکتشاف و بهره  برداری از 
ذخایر هیدروکربوری این ناحیه، پس از تصویب در مدیریت اکتشاف 
شرکت ملی نفت ایران و برنامه  ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، 

به پژوهشگاه صنعت نفت واگذار شد.
وی درباره موقعیت جغرافیایی و وسعت ناحیه مطالعاتی این طرح 
گفت: محدوده مطالعاتی پروژه یادشده با وسعتی بالغ بر ٦۵۰۰ کیلومتر 
مربع واقع در شمال غرب کشور، نیمه جنوبی حوضه رسوبی مغان را 
در برمی  گیرد و از طرفی دیگر، ناحیه مغان از لحاظ شرایط جغرافیایی 
و دسترسی آسان به دریای خزر موقعیتی راهبردی و ویژه  دارد و 
این حوضه یکی از نواحی مستعد دارای ذخایر هیدروکربوری است 
که می  تواند در آینده به عنوان یک منبع اقتصادی بالقوه در جایگاه 
ویژه قرار گیرد و کمک موثری برای رسیدن به اهداف اکتشافی و 

تولیدی ذخایر هیدروکربوری باشد.

ریيس بانک مرکزی:

ارز 1۷5۰۰ تومانی به صالح اقتصاد كشور نیست

»هنر كارت«؛ محصول ويژه بانک آينده برای فعاالن 
عرصه فرهنگ و هنر كشور

بانک آینده، به عنوان بانکی پیشرو در عرصه 
ارائه خدمات و محصوالت متنوع و منطبق 
بر نیاز مشتریان، برای نخستین بار در عرصه 
بانکداری کشور با مشارکت صندوق اعتباری 
»هنرکارت«  به فرد  حصر  ن م ح  طر ز  ا  ، ر ن ه

رونمایی کرد.
این محصول که در پاسخ به مطالبات اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه 
و بر اساس نیازسنجی های صورت پذیرفته، طراحی و عملیاتی گردید، با 
در برداشتن کلیه اطالعات هنرمندان شامل: نام و نام خانوادگی )به دو 
زبان فارسی و انگلیسی(، رسته هنری و تصویری از هنرمندان گرامی، 
به عنوان کارت هویتی هر یک از هنرمندان نیز قابل بهره برداری است.

»هنرکارت« بانک آینده، از تمام قابلیت های کارت نقدی متصل به 
شبکه برخوردار بوده و در تمامی دستگاه های خودپرداز و پذیرنده، قابل 
استفاده است. درج کد دو بُعدی )QR Code( اختصاصی برای هر 
کارت با هدف شناسایی دارنده آن، از دیگر ویژگی هنرکارت به شمار 
می رود. در این کارت، هم چنین عالوه بر سازوکار »بازگشت نقدی« 
)cashback( ایران کارت، امکان تعریف »cashback« ویژه باشگاه 
پذیرندگان هنرکارت نیز فراهم شده است.معرفی هنرمندان محترم برای 
افتتاح حساب و دریافت »هنرکارت«، تنها از طریق صندوق اعتباری هنر، 
میسر بوده و آن دسته از هنرمندانی که عضو صندوق اعتباری هنر نیستند، 
www.honar. باید ضمن مراجعه به سامانه اینترنتی هنرکارت به نشانی

cards، نسبت به ثبت نام در این سامانه، اقدام نمایند.

با امضای تفاهم نامه با دانشگاه تهران ؛
زنجیره ارزش شركت های دانش بنیان در بانک پارسیان 

تکمیل شد
مدیر آینده پژوهی و تحقیقات بانکداری 
اسالمی از امضای تفاهم نامه پذیرش ضمانت 
نامه های صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه 

تهران با بانک پارسیان خبر داد.
دکتر مهدی فراهانی ضمن بیان خبر فوق 
ین قرارداد به منظور یکپارچه سازی  ا گفت: 

خدمات دانش محور، تقویت جعبه ابزار نوآورانه و ایجاد حلقه اتصال 
بین صنعت)بانکداری( و دانشگاه منعقد شده است.

وی افزود: با انعقاد قرارداد پذیرش ضمانت نامه های صندوق 
پژوهش و فناوری دانشگاه تهران با بانک پارسیان از یک سو دغدغه 
وثایق شرکت های دانش بنیان برطرف شده و از سوی دیگر تامین مالی 

این گروه از مشتریان با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
مدیر آینده پژوهی و تحقیقات بانکداری اسالمی ابراز امیدواری 
کرد: طبق برنامه ریزی به عمل آمده در ادامه سال جاری که به تدبیر 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( مزین به نام » جهش تولید » است 
با تمرکز بر گسترش روز افزون این نوع تعامالت سازنده در توسعه 

بخش استراتژیک کشور گامی های ارزنده ای برداشته خواهد شد.

اعطای بیش از 3251 فقره تسهیالت حمايتی از طرف 
بانک آينده ويژه كسب و كارهای آسیب ديده از كرونا

بانک آینده، از کسب وکارهایی که به دلیل 
شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در فعالیت 
اعطای  با  دیده اند،  آسیب  خود،  ی  د ا ص ت ق ا

تسهیالت، از آن ها حمایت کرد.
به صاحبان  با هدف کمک  آینده  انک  ب  
کسب وکارهای آسیب دیده ناشی از همه گیری 

از خسارات  و جبران بخشی  اشتغال  رونق  به منظور حفظ  و  ا  ن کرو
عملیاتی واحدهای تولیدی کشور تا تاریخ ۱3٩٩/۰٩/2٩، تعداد 3٨٨٦ 
فقره تسهیالت به ارزش بیش از ۷3۰ میلیارد ریال معرفی شده فعال 

به بانک را در دستور کار خود دارد.
گفتنی است؛ از تعداد 3٨٨٦ فقره تسهیالت معرفی شده به بانک 
آینده، تعداد بیش از 32۵۱ فقره، تسهیالت خود را دریافت کردند که 
ارزش کل پرداختی این تسهیالت، حدود مبلغ ۵22 میلیارد ریال است.

پرونده های سایر واحدهای تولیدی معرفی شده به بانک نیز در 
اسرع وقت در حال بررسی است که پس از تکمیل و مطابقت با ضوابط 
بانک مرکزی ج.ا.ایران، تسهیالت حمایتی آن ها نیز پرداخت می شود.

از  حمایت  بر  مبنی  خود،  اولویت های  به  توجه  با  ینده  آ ک  ن ا ب
فعاالن اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال، برنامه های هدف مندی 
را در جهت تأمین مالی بنگاه های تولیدی، به اجرا درآورده است 

که کماکان ادامه دارد.

پااليش  در  جنوبی  خراسان  استان  برتر  تبه  ر سب  ك
متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در كشور

و شهرسازی طی  راه  وزیر  اسالمی  محمد 
ارتباط ویدئویی در جریان آخرین وضعیت اجرایی 
و موانع و مشکالت طرح اقدامی ملی مسکن قرار 
گرفت و مشخص شد استان خراسان جنوبی موفق 
به کسب رتبه برتر در بخش پاالیش متقاضیان 

طرح اقدام ملی در سطح کشور شده است.
به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک 

مسکن - هیبنا ، محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی طی ارتباط ویدئویی 
که با حضور وحید داعی مدیر کل راه و شهرسازی ، محمد رضا بوستان 
افروز مدیر شعب بانک مسکن و علی اکبر آسمانی مقدم مدیرکل بنیاد 
مسکن استان انجام شد در جریان آخرین وضعیت اجرایی طرح اقدامی 
ملی مسکن قرار گرفت و در این ارتباط ویدئویی موانع و مشکالت موجود 
در جهت بهبود و تسریع در عملیات اجرایی اقدام ملی مسکن بررسی شد.

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد
زیر نظر: محمد امامی

بازار و عوامل تأثیرگذاربررکورد و تعطیلي تولیدي ها-قسمت ششم

تولیدكننده؛ حلقۀ گمشدۀ بازار كیف و كفش
کفش هاي بي کیفیت و فله اي که از چین و ویتنام به کشور 
وارد مي شود، سبب نابودي صنعت کفش داخلي و بیکارشدن 3۰ هزار 

کارگر ایراني شده است.
گزارش هاي میداني حاکي از آن است که با وجود کفش هاي 
رنگارنگ و ارزان قیمت چیني، کسي سراغ جنس ایراني نمي آید. این 
در حالی است که کفش هاي تولید داخل از چرم طبیعي و دست سوز 
بي کیفیت  چیني  اما کفش های  دارد،  ساله  تضمین چندین  و  وده  ب
که  دارد  دلیل  چندین  ایراني  کفش  نخریدن  براي  مشتري  ست.  ا
ارزان بودن کفش هاي چیني در مقابل گران بودن کفش هاي ایراني، 
طرح هاي متنوع و رنگارنگ کفش هاي چیني در مقابل طرح هاي 
از  مردم  خرید  قدرت  پایین بودن  و  ایراني  کفش هاي  کم  و  ه  د سا

جملۀ این دالیل است.
فعاالن و تولیدکنندگان این حوزه مي گویند مواد اولیه در ایران 
گران است؛ به همین دلیل قیمت کفش هاي داخلي باالست. اما در 
و  مي رسد  تولید کننده  دست  به  ارزان  اولیۀ  مواد  دیگر  هاي  ر شو ک

تولید کننده هم کفش ها را با قیمت مناسب وارد بازار مي کند. 
کارشناسان ارشد اقتصادی معتقدند که پس از چین، بیشترین 
واردات کفش قاچاق از ویتنام و سپس از ترکیه، اندونزي و بنگالدش 
است. کفش هاي بي کیفیت و فله اي که از چین و ویتنام به کشور وارد 
مي شود، سبب نابودي صنعت کفش داخلي شده است. همین قاچاق 

فله اي سبب رکود کارگاه هاي تولید داخل شده است.
در ایران ساالنه 2۰۰ میلیون جفت کفش مصرف مي شود، این 
در حالي است که توان اسمي تولید کارگاه هاي ایران بیش از 2۵۰ 
میلیون جفت کفش است. یعني در صورت احیاي کارگاه ها و کنترل 
قاچاق، ایران صادر کنندۀ کفش خواهد بود. اما مشاهده مي شود که 
رقم  این  وارد می شودکه  به کشور  تومان کفش  میلیارد  هزار   ۱ /۵

واردات، برابر است با بیکاري 3۰ هزار کارگر ایراني.
با وضع موجود، تولیدکنندگان ایراني توان رقابت با کفش هاي 
خارجي را ندارند. براي حمایت از تولید و اشتغال در این بخش، باید 
مواد اولیۀ ارزان به دست تولیدکننده برسد و تولیدکننده نیز عالوه بر 
باالبردن کیفیت، باید با استفاده از خالقیت و در نظر گرفتن سلیقۀ 
مشتري، نهایت تالش خود را در جذب مصرف کنندۀ ایراني به کار 
ببرد.بازار کیف نیز همانند بازار کفش و دیگر بازارها رونقي ندارد 
و ویترین ها در حالی با کیف هاي متنوع پر شده اند که بازار خالي 

از مشتري است.
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زیر نظر: شاهین جالل وندی

از فردا صورت می گیرد؛
ثبت نام مسکن ملی در 1۸3 شهر 

ز فردا پنج شنبه ۱٨ دی ماه مرحله سوم ثبت نام متقاضیان طرح  ا
اقدام ملی مسکن آغاز می شود و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

 مرحله سوم ثبت طرح اقدام ملی مسکن، روز پنجشنبه  ۱٨ دی 
ماه ساعت ۱۰ صبح در ۱٨3 شهر از ۱٩ استان کشور آغاز می شود.

در مرحله نخست، ثبت نام متقاضیان جدید در شهرهایی که در 
برای  مرحله  این  است.  شده  فراهم  شد،  احصا  جدید  اراضی  ا  ه ن آ
شهرهای  در  ثبت نام  فاقد  شهرهای  در  جدید  متقاضیان  ت نام  ب ث
در  احصاشده  اساس ظرفیت های  بر  و  قبل  مراحل  در  ثبت نام  قد  فا
تهران،  بوشهر،  ایالم،  شامل  کشور  استان   ۱٩ در  واقع  شهر   ۱٨3
خراسان شمالی، سیستان وبلوچستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، 
مرکزی،  مازندران،  آذربایجان غربی،  قزوین،  گیالن،  تان،  س ر ل
هرمزگان  و  خراسان رضوی  همدان،  فارس،  خوزستان،  ان،  ن سم

است. نامه ریزی شده  بر
متقاضیان این شهرها می توانند از تاریخ بازگشایی سامانه که ۱۰ 
صبح روز پنجشنبه ۱٨ دی است تا ساعت 2۴ روز پنجشنبه 2۵ دی با 
مراجعه به سامانه tem.mrud.ir نسبت به ثبت نام بر اساس شرایط 

اعالمی اقدام کنند.
با توجه به محدودیت تامین اراضی، پس از پاالیش و احراز شرایط، 
متقاضیان نهایی به میزان ظرفیت احصا شده از بین متقاضیان تاییدشده 

انتخاب خواهند شد.
برای  تقاضا  اصالح شهر محل  در خصوص  اطالعیه  این  ادامه  ر  د
متقاضیان ثبت نام شده در مراحل قبلی تصریح شده است: در این مرحله 
که از طریق ارسال پیامک زمان آن به متقاضیان مشمول اعالم خواهد 
شد، متقاضیانی که به دلیل انتخاب شهر محل تقاضا، انصراف داده یا 
رد درخواست شده اند، می توانند در زمان اعالمی طی پیامک با مراجعه 
 www.tem.mrud.ir به سامانه طرح اقدام ملی مسکن به نشانی
نسبت به تغییر شهر محل تقاضای خود بر اساس شرایط اعالمی از سوی 

این وزارت در اطالعیه های بعدی اقدام کنند.   
مسکن ملی در یک نگاه

جمهور  رییس  حضور  با  مسکن  ملی  اقدام  طرح   ۱3٩٨ ریوماه  شه
کلنگ زنی شد.   برای این پروژه ۴۰۰ هزار واحد تعریف شد که در دور 
اول نام نویسی ۱.٦میلیون نفر از طریق سایت و پیامک ثبت نام کردند 
که ۴٦۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند. اولین واحدها به تعداد ۱۱ 
هزار و ۵٦۰ واحد در روز یکم آبان ماه ۱3٩٩ به دستور رئیس جمهور 
افتتاح شد.  این پروژه از طریق آورده متقاضیان و ۱۰۰ میلیون تومان وام 
بانکی با نرخ سود ۱٨ درصد ساخته می شود. آورده متقاضیان در مرحله 
اول حدود ۴۰ میلیون تومان است. میانگین قیمت این واحدها در کل 
تابستان ۱3٩٩ به متری 2.۷  از هزینه های  کشور طبق آخرین برآورد 
میلیون تومان می رسد. ثبت نام مراحل اول و دوم به پایان رسیده است. 
مهلت بارگذاری مدارک  و افتتاح حساب، پایان مهر ماه اعالم شده بود 
که تا پنجم دی ماه تمدید شد و به پایان رسید. مرحله سوم ثبت نام از 

۱٨ دی ماه ۱3٩٩ آغاز می شود.  
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 به دنبال یکپارچه سازی شرکت های آبفای شهری و روستایی صورت پذیرفت؛

پیشرفت 5۰ درصدی  اصالح شبکه فرسوده 9 روستای تیران 
و كرون اصفهان

مدیرآبفا تیران و کرون اعالم کرد: 
 2٦ از  بیش   3۰۰-۱۰۰ طرح  رمبنای  ب
فرسوده ٩  آب  توزیع  از شبکه  یلومتر  ک
قرار  اصالح  و  موردبازسازی  روستای شهرستان، 

می گیرد و از آذر ماه تا کنون حدود ۱3 
کیلومتر از این شبکه اصالح شده است.

سعید عابدینی افزود:در این طرح 
مقررشد شبکه فرسوده آب روستاهای 
پونه،  گرم،آب  آباد،آب  ردعلیا،علی  ک
و  بید،میرآباد  آباد،خرمنان،دره  هلل  ا
شوند  بازسازی  و  اصالح  رپشت  و
که هم کنون با همیاری و مشارکت 
دهیاری ها این عملیات در حال اجرا 
است.ُ وی با بیان اینکه از ۵۰ روستا 
که در منطقه تیران و کرون قرار دارند 
آبفا  پوشش  تحت  آن  روستای   ۴ ۱
روستایی  کرد:جمعیت  تصریح  ست  ا

می  نفر  هزار   3۷ بر  بالغ  کرون  و  تیران  نطقه  م
باشد که تاکنون بیش از ۱٦ هزار انشعاب آب به 

روستاییان واگذار شده است.
مدیرآبفا تیران و کرون با اشاره به تامین پایدار 
آب شرب روستای علی آباد عنوان کرد: با اجرای 

طرح ۱۰۰-3۰۰ روستای علی آباد از آب شرب پایدار 
بهره مند می شود.عابدینی طول شبکه توزیع آب 
روستایی منطقه تیران و کرون را 3۰۰ کیلومتر اعالم 
روستایی ۱3٩  آب  انتقال  افزود: طول خط  کردو 

کیلومتر می باشد و حدود 3۰ درصد شبکه توزیع 
نیاز به اصالح و بازسازی دارد، که در صورت تامین 
منابع مالی اصالح شبکه فرسوده توزیع آب روستاها 
در منطقه تیران و کرون در دستور کار قرار می گیرد.

وی هدر رفت آب روستاها در منطقه تیران 

و کرون را 3۰درصد دانست و تصریح کرد: با 
و  تیران  منطقه  در   3۰۰-  ۱۰۰ طرح  جرای  ا
 2٨ به  رقم  این  شود   می  بینی  پیش  رون  ک

درصد کاهش یابد .
به  کرون  و  تیران  آبفا  دیر  م
منطقه  ین  ا در  محلی  آب  بع  نا م
داشت:آب شرب  اظهار  و  شاره کرد  ا
برخی از روستاها از طریق ۴٨ حلقه 
چاه،2 دهنه چشمه و یک باب قنات 
تامین می شود، این در حالیست که 
در سالهای نرمال از لحاظ بارندگی، 
آبدهی این منابع حدود ۱۴۰ لیتر در 
بدلیل  اخیر  سالهای  در  و  بوده  انیه  ث
 ۴۰ به  پیاپی  های  قوع خشکسالی  و

لیتر درثانیه کاهش یافته است.
آبرسانی  تاسیسات  به  ابدینی  ع
روستایی پرداخت و بیان داشت: ۴2 باب 
مخزن  با ظرفیت بیش از 2۰ هزار مترمکعب و ۵ 
فقره ایستگاه پمپاژ آب از جمله مهمترین تاسیسات 
آبرسانی در این منطقه است و در سالهای اخیر با 
نصب فلومتر و احداث حوضچه های فشار شکن 
آب شرب عادالنه میان روستاییان توزیع می شود.

زمینی کردن کابل ۲0 کیلوولت در بافت قدیمی گرگان 
کلید خورد

 بازسازی خطوط برق 2۰ كیلوولت بافت قديمی گرگان 
كلید خورد 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت : با اجرای 
زمینی کردن کابل 2۰ کیلوولت در بافت قدیمی و مرکزی گرگان 
،این منطقه از برق پایدار بهره مند می شوند. به گزارش روابط عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق گلستان ؛ علی اکبر نصیری در حاشیه بازدید 
از اجرای پروژه زمینی کردن خطوط 2۰ کیلوولت در بافت قدیمی 
و مرکزی گرگان گفت : این منطقه ، جزوء مناطق حساس و مهم 
شهرگرگان بوده به همین جهت اجرای پروژه تعویض کابل های 
روغنی فرسوده شهر گرگان از حساسیت خاصی برخور دار است چراکه 
عالوه بر تغذیه مرکز شهر ، امکان رینگ و جابجایی بار فیدرهای در 
مرکز شهر را فراهم می آورد. وی افزود: بدلیل فرسودگی و وجود 
مفصل های متعدد که در طی سنوات قبل به منظور رفع اتصالی 
ها اجرا گردیده است ،باعث گردید تا ضریب پایداری شبکه مذکور 
این  در   : اضافه کرد  از شاخص ها گردد. نصیری  تر  پایین  بسیار 
قسمت از شهر بدلیل بافت تاریخی و حفظ و حراست از آنها نیازمند 
وجود زیرساخت های مناسب بوده طوریکه در حال حاضر افزایش 
بار فزاینده ای در این قسمت وجود دارد و نیاز مبرم به اجرای شبکه 
برق بطور کلی و با پایداری کامل در آنجا است. مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق گلستان اضافه کرد : شبکه های ایجاد شده در 
این مناطق خیلی قدیمی بوده و اتصالی های زیادی را در برداشته 
که جهت جلوگیری آسیب رسیدن به لوازم برقی منازل و کسبه ای 
که در این بافت قرار دارند شبکه برق بطور کلی و با پایداری کامل 
در آنجا اجرا می شود. شایان ذکر است در حوزه مدیریت توزیع نیروی 
غرب گرگان 3٩۵۰۰ متر کابل زمینی وجود دارد که حدود 3۰۰۰ 
متر آن در این بافت تاریخی قرار داردو این نقاط به جهت تغذیه 
نقاط مهم مرکز شهر گرگان و پست های زمینی و همچنین رینگ 
و جابجایی بار خطوط 2۰ کیلوولت از اهمیت خاصی برخوردار است.

روستای اسالم آباد از توابع شهرستان مراوه تپه دارای 
تلفن ثابت و اينترنت خانگی شد

با حضور نماینده مردم کالله ، مینودشت ،مراوه تپه و گالیکش، 
روستای اسالم آباد از توابع شهرستان مراوه تپه مجهز به تلفن ثابت و 
اینترنت خانگی شد . به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه 
گلستان با اعالم  این خبر گفت : با راه اندازی کافوی نوری در این 
روستا مردم روستای اسالم آباد می توانند از تلفن ثابت و اینترنت 
خانگی بهره مند باشند. وی با اشاره به اینکه روستای اسالم آباد 
یکی از دورترین و محرومترین روستاهایی است که در مرز استان 
گلستان قرار دارد و دارای حدود 3۰۰ خانوار و هزار نفر جمعیت می 
باشد افزود: خدمت رسانی به روستاها و مناطق محروم همیشه از 
الویت های مخابرات استان بوده و در این راستا برنامه ریزی های 
با  و  روز  به  تکنولوژیهای  از  روستاییان  مندی  بهره  برای  ستمر  م
افتتاح  یادآوری است در مراسم  به  انجام شده است. الزم  کیفیت 
راه اندازی تلفن ثابت و اینترنت خانگی روستای اسالم آباد  دکتر 
 ، ریانپور نماینده مردم مینودشت ، گالیکش ، مراوه تپه و کالله  آ
مهندس غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان و تعدادی 

از مسئوالن شهرستانی  حضور داشتند.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان 
ساوه :

با  از رويه آسفالتی راههای شهرستان ساوه  گهداری  ن
اعتباری بالغ بر 11۰ میلیارد ريال

ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره  رئیس   - مرکزی   
مواصالتی  محورهای  آسفالتی  رویه  نگهداری  از  ساوه  شهرستان 
آن شهرستان با اعتباری بالغ بر ۱۱۰ میلیارد ریال در ٩ ماهه اول 

سال ۱3٩٩ خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای استان مرکزی، ابراهیم مردانی رئیس اداره راهداری و حمل و 
نقل جاده ای ساوه ضمن ارائه گزارش از اقدامات بعمل آمده جهت 
نگهداری از رویه آسفالتی راههای حوزه استحفاظی اظهار داشت: 
بیش از ۱۱۰ میلیارد ریال طی ٩ ماهه نخست سال جاری برای لکه 

گیری و روکش آسفالت هزینه شده است.
وی تصریح کرد: 2۴ میلیارد ریال برای روکش آسفالت محور 
قدیم ساوه-همدان، 2۴ میلیارد ریال برای لکه گیری موضعی در 
محور بیات، 3۰ میلیارد ریال برای اجرای روکش آسفالت باند دوم 
محور غرق آباد-نوبران و 33 میلیارد ریال جهت لکه گیری هندسی 

و روکش آسفالت آزادراه ساوه-تهران هزینه در بر داشته است.
مردانی افزود: عالوه بر پروژه های پیمانی نگهداری راه، بیش 
از 3۰۰ تن آسفالت سرد و گرم برای لکه گیری و چاله گیری راه 
ها توسط راهداران اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان 
تالشها  این  از  که هدف  است  ها پخش شده  راه  در سطح  ساوه 
ارتقای سطح کیفی روکش آسفالت جهت برقراری ایمنی و آرامش 
برای کاربران راه است. به گفته رئیس اداره راهداری و حمل و نقل 
جاده ای شهرستان ساوه 22٦ کیلومتر از راههای روستایی شوسه 
و خاکی نیز با استفاده از ماشین آالت راهداری و تجهیزات موجود، 
تسطیح و تیغ زنی شده و برای برقراری تردد در محور مرق و مرقکان 

بیش از 2۰۰۰۰ مترمکعب عملیات خاکبرداری انجام شده است.
 مردانی در پایان با اشاره به ظرفیت راههای شریانی موجود در ساوه 
و اهمیت نگهداری از آن اظهار داشت: با توجه به رشد فزاینده سطح ایمنی 
راهها در سالهای اخیر و استفاده حداکثری از سرعت مجاز و گاهأ تخطی 
از آن توسط کاربران راهها مسئولیت راهداران در امر خدمت رسانی بیش 
از پیش افزایش یافته که به همین منظور عالوه بر سطح جاده، ارتقای 
ایمنی در حاشیه و شانه راهها نیز در اولویت وظایف راهداری قرار گرفته 
است که در همین راستا در سطح راههای شهرستان ساوه با تالش شبانه 
روزی راهداران و استفاده از توان تجهیزاتی سازمانی توانسته ایم از ابتدای 
سال جاری تاکنون طی چندین مرحله ۷۷۵ کیلومتر شیب شیروانی در 
راهها احداث و اصالح نموده و مضاف بر آن 22۰ کیلومتر از شانه های 

خاکی را تسطیح و رگالژ کنیم.

58۷ هزار مترمربع از اراضی ملی ايالم رفع تصرف شد

    مدیرکل راه و شهرسازی ایالم گفت: طی 2 سال گذشته ۵٨۷ 
هزار و 2٦2 مترمربع از اراضی ملی این استان با همکاری مراجع 

قضایی و نیروی انتظامی رفع تصرف شده است.
علی اصغر کاظمی اظهار داشت: این میزان اراضی ملی توسط 
یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی استان ایالم به ارزش ۴۵۰ 

میلیارد تومان از تصرف اشخاص سودجو خارج شده است.
وی افزود: یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی ایالم 
ضمن جلوگیری از تصرف اراضی ملی توسط افراد فرصت طلب، این 
میزان از این اراضی را در اکثر نقاط استان بویژه شهرستان های ایالم 

و دهلران از تصرف اشخاص سودجو خارج کرده است.
مدیرکل راه و شهرسازی ایالم یادآور شد: چنانچه مردم قصد 
را دارند،  خرید امالک در محدوده و حریم شهرهای سطح استان 
بتدا استعالمات الزم در این خصوص را از طریق اداره کل راه و  ا
شهرسازی بعمل و از خرید هرگونه اراضی فاقد سند مالکیت رسمی 

از افراد سودجو پرهیز کنند.
کاظمی تاکید کرد: یگان حفاظت اداره راه و شهرسازی استان 
ایالم با قاطعیت تمام مقابل افراد سود جو و فرصت طلب ایستاده 

و دست متجاوزان به اموال عمومی و بیت المال را کوتاه می کند.
وی ادامه داد: مردم می توانند هرگونه تصرف و تعرض به اراضی 
ملی در محدوده و حریم شهرها را به یگان حفاظت راه و شهرسازی 

ایالم و یا ادارات راه و شهرسازی شهرستان ها اطالع دهند.

معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع برق هرمزگان
مشتركین،مديريت مصرف برق در زمستان را جدی بگیرند

نیروی  توزیع  شرکت  مشترکین  خدمات  و  فروش  عاون  م
برق  تخفیف  و حذف  زمستان  ورود فصل  با  برق هرمزگان گفت: 
مصرفی،هزینه برق در استان مانند سایر مناطق کشور محاسبه می 
شود. مهرداد حاجی زاده افزود: در سه ماه فصل زمستان نرخ برق 
خانگی هرکیلوات ساعت ۷2 تومان محاسبه می شود که نسبت به 
هزینه برق در تابستان حدود سه برابر افزایش می یابد. به گفته وی، 
اگرچه استفاده از لوازم سرمایشی در این فصل کاهش می یابد اما 
با وارد مدار شدن لوازم گرمایشی پرمصرف مانند آبگرمکن مصرف 
برق مجددا افزایش می یابد. تنظیم کردن درجه ترموستات آبگرمکن 
در دمای متعادل و استفاده از لوازم برقی پرمصرف در ساعات کم 
باری تاثیر زیادی در کاهش هزینه برق مصرفی فصل زمستان دارد.

حاجی زاده اظهار داشت: اگر مشترکین در این فصل مصرف 
برق خود را در هرماه به کمتر از ٨۰ کیلووات کاهش دهند مشمول 

طرح برق امید شده و قبض برق آنها رایگان محاسبه می شود.

شهروندان اساسی ترين نقش را در پاكیزگی شهر دارند

با  معاونت حوزه خدمات شهری شهرداری شاهرود  سرپرست 
اینکه شهروندان اساسی ترین نقش را در پاکیزگی شهر  اشاره به 
برعهده دارند، گفت: پاکیزگی هیچ شهری بدون مشارکت و همکاری 

شهروندان میسر نیست.
 امیر عرب اسماعیلی با بیان اینکه زباله های شهرشاهرود به 
صورت مکانیزه و  شبانه روزی جمع آوری می شود و این مهم از 
جمله اتفاقاتی است که به حفظ سالمت شهروندان و زیبایی شهر 
کمک میکند، افزود:کاهش هزینه حمل زباله صرفه جویی زیادی را 
در منابع مالی و انسانی شهرداری به همراه خواهد داشت.وی ضمن 
بیان این مطلب که نگاه به پسماند در دنیا نگاه اقتصادی بوده به گونه 
ای که تفکیک زباله از مبدا در همه جای دنیا بسیار درآمدزا است و 
قطعا با فرهنگ سازی در این حوزه می توان گردش اقتصادی قابل 
قبولی در شهر ایجاد کرد، ابراز داشت:جداسازی زباله ها از مبدا توسط 
شهروندان، گام  مهمی در اجرایی شدن طرح مدیریت پسماند است.

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری شاهرود در پایان با 
اشاره به اینکه شهروندان باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که 
مشارکت در طرح جداسازی زباله از مبدا ضامن ارتقاء سالمت و بهداشت، 
بهبود کیفیت محیط زیست و توسعه شهری خواهد بود، اظهار داشت: 
بنابراین شهروندان برای حفظ محیط زیست، مراقبت از سالمت خود 
و فرزندانشان، شایسته است در چنین طرحهایی همکاری الزم را داشته 
باشند و در کنار شناخت انواع پسماندها،هر یک را بسته به گروه مربوطه 

جداسازی کرده و اولین گام را در بحث بازیافت بردارند.

زمین یران  ا

صنایع،  بازرگانی،  اتاق  اعضای  و  ئیس  ر
هم  راستای  در  تهران  کشاورزی  و  عادن  م
افزایی و مشارکت و همکاری راهبردی با فوالد 
نامه  تفاهم  دیجیتال  تحول  حوزه  در  بارکه  م

همکاری  امضاء کردند. 
عظیمیان  حمیدرضا  هندس  م
مبارکه  فوالد  شرکت  دیرعامل  م
ضرورت  به  اشاره  با  زمینه  این  ر  د
به  دیجیتال  تحول  طرح  جرای  ا
عنوان ضمانت رقابت پذیری و حفظ 
جایگاه این شرکت درعرصه بازارهای 
جهانی و داخلی به بیان چالش ها و 
دغدغه های پیش روی شرکت فوالد 

مبارکه پرداخت.
 ، ل محصو ت  ئا قتضا ا ی  و
فشارهای هزینه ای، رقابت و الزامات 
خدمات و پیچیدگی فرایند را از جمله 
در  و  برشمرد  رو  پیش  های  الش  چ

و  مشتری  مقرراتی،  و  قانونی  الزامات  از  دامه  ا
تولید محصوالت متنوع در کنار  بازارهای متعدد 
به عنوان دیگر چالش های ارزیابی شده در این 

خصوص نام برد.
مدیر عامل فوالد مبارکه جایگاه فوالد ایران 
را در مقایسه با 2۰ کشور برتر تولید کننده فوالد 

در رتبه یازدهم ارزیابی و خاطرنشان کرد: با توجه 
به ظرفیت های موجود در عرصه صنعت فوالد 
کشور در مقایسه با عرصه های دیگر اقتصادی، 
دست  به  و  رقابت  زمینه  ایران  فوالد  صنعت 
آوردن جایگاه های برتر درجهان را دارد از این 

با اجرای تحول دیجیتال در این صنعت به  رو 
ویژه در فوالد مبارکه امکان کاهش فاصله فعلی 

دور از ذهن نخواهد بود.
بودن  جدید  از  مبارکه  فوالد  دیرعامل  م
های  نمونه  وجود  عدم  و  طرح  این  موضوعات 
توسعه  و  سازی  فرهنگ  کشور،  در  وفق  م

نظری و عملی در ساختار فوالد مبارکه و جلب 
توانمند  پیمانکاران  فقدان  حداکثری،  شارکت  م
دارای محصول و راهکار آماده به عنوان برخی 
این شرکت در  ز مهمترین چالش های اصلی  ا

اجرای طرح تحول دیجیتال نام برد.
وی خاطر نشان کرد: زمینه های 
خوبی در جهت همکاری مشترک بین 
وجود  بازرگانی  اتاق  و  مبارکه  والد  ف
دارد که از آن جمله می توان به تالش 
حداکثری برای نهادینه شدن ضرورت 
تحول دیجیتال در کلیه صنایع کشور 
و مشارکت در سرمایه گذاری ایجاد 
در  دیجیتال  تحول  های  یرساخت  ز
به  و  صنعتی  و  دانشگاهی  راکز  م

اشتراک گذاشتن آن ها اشاره نمود.
مهندس عظیمیان در ادامه فراهم 
بین  تجارب  از  استفاده  زمینه  سازی 
المللی به ویژه اتاق های کشورهای 
صنعتی پیشرو در انقالب چهارم، سرمایه گذاری 
های  فناوری  استعدادهای  توسعه  حوزه  ر  د
نوظهور به ویژه هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، 
اطالعات عظیم)Big data( و تحلیل داده ها 
را به عنوان دیگر زمینه های موجود در جهت 

همکاری مشترک عنوان کرد.  

 امضای تفاهم نامه همکاری بین فوالد مبارکه
 و اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران

ایالم-   آذر یعقوبیان :  مدیرعامل 
گفت:  ایالم  فاضالب  و  آب  شرکت 
آبرسانی با تانکر سیار در سطح روستاهای 
این استان با افزایش شاخص بهره مندی 

آب به 22 مورد رسیده است.
داشت:  ر  اظها تیموری  وراهلل  ن
در  ایالم  استان  فاضالب  آب و  شرکت 
اقتصاد  سیاست های  اجرای  استای  ر
تعداد  تکمیل  است با  توانسته  قاومتی  م
بهره مندی  بر  عالوه  یادی مجتمع ،  ز
تعداد  شرب،  آب  از  روستاییان  یشتر  ب
زیادی از روستاها را نیز از گردونه آبرسانی 

سیار خارج کند.
آبرسانی  اینک  هم  اینکه  بیان  با  ی  و
می شود،  انجام  سیار  صورت  به  22 روستا  ه  ب
آینده  سال   2 برای  شرکت  فزود: برنامه این  ا
اتمام آبرسانی سیار در تمامی روستاهای تحت 

پوشش است.
با  و فاضالب ایالم  مدیرعامل شرکت آب 
بیان اینکه شاخص بهره مندی آب در روستاهای 
این استان باالتر از میانگین کشوری است، یادآور 
تحت  روستا   ۴٩٨ استان  روستای   ۵۵2 از  شد: 

پوشش خدمات این شرکت قرار دارند.
تیموری با اشاره به افزایش توزیع اعتبارها 
طی سال های گذشته گفت: اعتبارهای آبرسانی 
سال ٩2 حدود ۵۰ میلیارد ریال بود که از سال 
٩3 تا  پایان ٩۷ به 2 هزار و 2۰۰ میلیارد ریال 

افزایش یافته است.
آبفار  شرکت  مصوب  اعتبار  وی  گفته  ه  ب
استان ایالم در سال ٩٨ نیز ٦۴۰ میلیارد ریال 
است که نسبت به سال های قبل افزایش قابل 

مالحضه ای داشته است.

اشاره  با  ایالم  آبفای  دیرعامل  م
از  آب  بهره مندی  شاخص  عملکرد  ه  ب
کرد: شاخص  اضافه  کنون  تا   ٩2 ال  س
بهره مندی آب در این مدت از ٦٦ درصد 

به نزدیک ٨۰ درصد رسیده است.
جمعیت  از  درصد   ٩٨.۵ اینک  م  ه
از ۱۷۷ هزار  با جمعیتی بیش  روستایی 
نفر در ۴٩٨ روستای استان ایالم تحت 
فاضالب  و  آب  خدمات شرکت  وشش  پ

روستایی هستند.
روستایی  آب  مشترکان  کل  عداد  ت
مشترک   ۵۴۴ و  هزار   ۴۵ ایالم  ستان  ا
مشترک   ٨٨۵ شمار،  این  از  که  ست  ا
مشترک   ۵٨۷ و  هزار  یک  ادارات،  و  مومی  ع
تجاری و صنعتی و ۴3 هزار و ٩٩ نیز مشترکان 

بخش مسکونی تشکیل داده اند.
منابع تامین آب روستایی استان ایالم ۱٦٦ 
منبع است که ۱۰۵ مورد آن را چشمه ها و ٦۱ 

مورد را چاه و قنات تشکیل داده است.
استان ایالم با 2۰ هزار کیلومتر مربع گستره، 
 ۱۰ در  که  دارد  جمعیت  نفر  هزار   ۵٨۰ حدود 
شهرستان ، 2۵ شهر و ٦۰۰ روستا ساکن هستند.

مدیرعامل آبفا: آبرسانی با تانکر در روستاهای ایالم کاهش یافت

به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی 
شهرداری گرگان، دکتر عبدالرضا دادبود شهردار 
گرگان در خصوص بازدید امروز از پروژه بزرگ 
شهربازی گرگان اظهار کرد: طبق قراردادی که 
با قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا داریم به محل 
مربوط  که  موضوعاتی  و  آمدیم  پروژه  اخت  س
دادبود  دادیم.  قرار  بررسی  مورد  را  است  آن  ه  ب

در  شهربازی  پروژه  اول  بخش  اینکه  بیان  ا  ب
امیدوارم  گفت:  است  آن  های  زیرساخت  حوزه 
مشکالت  مستمر،  هفتگی  جلسات  برگزاری  ا  ب
پروژه به طور کامل برطرف شود و سرعت ساخت 
خاطرنشان  وی  کند.  پیدا  بیشتری  شتاب  ن  آ
در  تجهیزات الزم که  از  قرار شد بخشی  کرد: 
بضاعت شهرداری است را تهیه و نصب کنیم و 

تحت عنوان فاز اول شهربازی به بهره برداری 
برسانیم.  شهردار گرگان در خصوص زمان بهره 
برداری پروژه تصریح کرد: عملیات خاکبرداری، 
خاکریزی، دیواره سازی و تراس بندی محوطه 
۱۵ هکتاری و راه های دسترسی در حال اجراست 
و امیدوارم در بهار ۱۴۰۰ بخش اول این پروژه را 

از قرارگاه تحویل بگیریم.

شهردار گرگان: فاز نخست شهربازی گرگان
 بهار 1400 به بهره برداری می رسد



5 زمینسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1648- چهارشنبه 17 دی 1399 یران  ا

مشهد  شهرستان  خبری  روه  گ
سمیه باقرزاده

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی 
گاز ایران گفت: در مسیر دستیابی 
به اهداف و استراتژی های حوزه 
گام  گاز،  صنعت  پژوهشی  ای  ه
ها و اقدامات موثری در راستای 
اکو سیستم  کار،  و  یجاد کسب  ا
فناوری  توسعه  بوم  و  کارآفرینی 

برداشته شده است.
باف  فارسی  مظلوم  دکتر   
نوآوری  رشد  مرکز  از  بازدید  ر  د
توسعه  پژوهشکده  و  رخس  س
این  فزود:  ا خانگیران  وگرد  گ
مجتمع در راستای پیشبرد اهداف 

شرکت ملی گاز ایران با تحقیق، توسعه و انجام 
عملیاتی  های  حوزه  در  پژوهشی  های  عالیت  ف
صنعت گاز از جمله هاب گوگردی و راه اندازی 
مرکز رشد نوآوری در شهرستان مرزی سرخس، 
همکاری  و  تعامل  برای  را  مثبتی  بسیار  ضای  ف
بخش دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان بوجود 
آورده و شاهد حرکت رو به جلو شرکت پاالیش 

گاز شهید هاشمی نژاد در این حوزه ها هستیم.

تا  فناوری  و  پژوهش  اینکه  بیان  با  ی  و
یک صنعت  الینفک  جزو  سازی  تجاری  مرحله 
حوزه  با  مرتبط  مباحث  اظهارداشت:  ست  ا

پژوهش، فناوری و نوآوری در سطح شرکت های 
پاالیشی، مراکز انتقال و توزیع گاز تبدیل به یک 
گفتمان شده است و این مسیر با انجام پروژه ای 
تحت عنوان » بستر سازی و طراحی اکو سیستم 
در  موجود  های  فرصت  از  استفاده  و   « ناوری  ف

حال پیگیری است.
این مقام مسئول با بیان اینکه صنعت گاز در 
حوزه فناوری پیشرو است تصریح کرد: باید بتوانیم 

بعد فناوری را به سمت تکمیل زنجیره ارزش پیش 
برده و یک شرکت در طراز جهانی باشیم.

فارسی باف با اشاره به اینکه در حوزه گوگرد 
سیاست  و  فناوری  راه  نقشه  یز  ن
گذاری واحد گوگرد در حال پیگیری 
است بیان کرد: خوشبختانه تمامی 
در  گرفته  صورت  های  عالیت  ف
هاب  شامل  سرخس  هرستان  ش
اندازی پژوهشکده  راه  گوگردی و 
عملیاتی  منطقه  در  گوگرد  وسعه  ت
پژوهشی  ایده  یک  با  انگیران  خ
بالنده از سوی کارکنان پاالیشگاه 
گاز شهید هاشمی نژاد آغاز شده و 
با ایجاد زیرساخت ها، شاهد ورود 
سرمایه گذاران بخش خصوصی و 
شرکت های دانش بنیان در حوزه گوگرد و تولید 

محصوالت با ارزش افزوده باالتر هستیم.
گاز  ملی  فناوری شرکت  و  پژوهش  ئیس  ر
های  نوآوری  کنار  در  کرد:  نشان  خاطر  یران  ا
موجود باید بتوانیم فناوری های جدیدی در حوزه 
تجاری  مرحله  تا  مهم  این  که  بیافزاییم  وگرد  گ
گاز  ملی  در سطح شرکت  ثروت  تولید  و  سازی 

ایران پیگیری خواهد شد.

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد؛
حركت رو به جلوی پااليشگاه خانگیران در انجام فعالیت های پژوهشی و ايجاد اكو 

سیستم كارآفرينی در بستر فناوری قابل ستايش است

تولیت آستان قدس رضوی در گفت وگو با شبکه المنار 
لبنان؛

سربازی واليت، رمز موفقیت سید حسن نصراهلل است

مشهد مهری صدقی:تولیت آستان قدس رضوی »سید حسن 
نصراهلل« را یک قهرمان بزرگ و تأثیرگذار خواند و رمز موفقیت او 

را سربازی ولی و حرکت در چهارچوب والیت دانست.
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در گفت وگو با شبکه المنار 
لبنان با بیان اینکه خادمی حضرت رضا)ع( آرزوی بسیاری از علمای 
بزرگ اسالم است، تصریح کرد: شهید حاج قاسم سلیمانی افتخارات 
فراوانی داشت؛ اما سرآمد این افتخارات، خادمی حضرت رضا)ع( بود.

وی با بیان اینکه خادمی حضرت رضا)ع( تنها حضور در آستان 
قدس و خدمت در حرم مطهر نیست، ابراز کرد: وظیفه و شأن خادمی 
حضرت رضا)ع( به گستردگی تمام عالم است، همان گونه که حضرت 
رضا)ع( و حضرات معصومین)ع( به محدوده زمانی و مکانی خاصی 
محدودیت نداشتند؛ رسالت این حضرات به یک امر و یا جغرافیای 
خاصی محدود نبود، لذا پرورش یافتگان مکتب اهل بیت)ع( نیز باید 

همین گونه باشند.
حجت االسالم والمسلمین مروی، شهید سلیمانی را نمونه ای از 
خادم راستین امام علی بن موسی الرضا)ع( معرفی و ابراز کرد: خدمت 
در حرم مطهر رضوی بخشی و جلوه ای از خادمی حضرت رضا)ع( 
بوده، دایره خدمت رضوی بسیار گسترده است، شهید سلیمانی در 
عرصه های مختلف دفاع از اسالم و کمک به مردم و نیازمندان، از 
میدان مبارزه با داعش و ستمگران تا عرصه حضور در سیل و زلزله 

برای دستگیری از حادثه دیدگان حضور داشت.
وی با اشاره به اینکه جایگاه نظامی شهید سلیمانی نباید مانع 
توجه به ابعاد مختلف شخصیت ایشان شود، بیان کرد: شهید سلیمانی 
نام  است،  ظالمان  و  استکبار، صهیونیسم  با  مبارزه  مکتب  و  ماد  ن
شهید سلیمانی برای هر مظلومی در عالم از مسلمان تا غیرمسلمان 

روزنه ای از امید است.
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه به صفات متضادی که در 
شخصیت امیرالمؤمنین علی)ع( جمع شده بود، اشاره کرد و گفت: 
حضرت علی)ع( رسالت خود را به امر خاصی محدود نکرده بود، این 
حضرت در میدان نبرد با اشقیا شجاع ترین و قاطع ترین، در محراب 
عبادت عابدترین و در برابر یتیمان و ضعفا مهربان و رئوف ترین بود، 
شهید سلیمانی نیز به عنوان پرورش یافته ای در مکتب امیرالمؤمنین)ع( 

این چنین شخصیتی داشت.
وی رمز پیروزی جبهه حق و پیروان اهل بیت)ع( را والیتمداری و 
پیروی از ولی فقیه دانست و »شهید سلیمانی« و »سید حسن نصراهلل« 
را به عنوان دو نمونه ممتاز در این مهم معرفی کرد و گفت: سید 
حسن نصراهلل یک قهرمان بزرگ و تأثیرگذار است که عظمت او در 
قالب کلمات قابل بیان نیست، یکی از ویژگی ها و رموز موفقیت او 

سربازی ولی و حرکت در چهارچوب والیت است.
حجت االسالم والمسلمین مروی در بخش دیگری از سخنان خود 
به شهادت سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس در کنار یکدیگر 
اشاره و اظهار کرد: شهادت دو فرمانده بزرگ ایرانی و عراقی در 
کنار یکدیگر و مخلوط شدن خون پاک این دو قهرمان مقاومت و 
مبارزه با استکبار به دست پلیدترین و شقی ترین انسان ها، موجب 
شد که شیعیان دیگر مرزی میان خود نداشته باشند. وی اظهار کرد: 
دشمن همواره درصدد بوده میان دو ملت بزرگ ایران و عراق جدایی 
بیاندازد، زیرا می داند اگر این دو ملت بزرگ شیعه با یکدیگر متحد 
شوند استکبار دیگر در منطقه هیچ کاری نمی تواند بکند، لذا صدام 
را تحریک به حمله به ایران کردند تا خونی میان این دو ملت ریخته 

شود که هیچ گاه وحدت و الفت میان آن ها ایجاد نشود.
حجت االسالم والمسلمین مروی با اشاره به آیه »ُیِریُدوَن لُِیْطِفُئوا 
نُوَر اهلَلّ بَِأْفَواِهِهْم َواهلَلّ ُمتُِمّ نُوِرِه َولَْو َکِرَه الَْکاِفُروَن«، افزود: اما به لطف 
الهی پس از سقوط صدام، مردم ایران و عراق با یکدیگر ارتباطی 
برقرار کردند که گویی اصاًل جنگی میان آن ها نبوده است، اکنون نیز 
دشمن درصدد است میان این دو ملت اختالف و نفاق را تحریک کند.

شهید  پاک  خون  پیام  گفت:  رضوی  قدس  آستان  ولیت  ت
برادری میان  الفت و  اتحاد،  المهندس  ابومهدی  سلیمانی و شهید 

مسلمانان است.

میزان بارگیری در راه آهن اراک 12 درصد افزايش يافت
مرکزی -  میزان بارگیری در راه آهن اراک در ٩ ماه امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱2 درصد افزایش یافت و از ٦٩٦ 
هزار و ٦۴٦ تن به  ۷۷۷هزار و ٦٩2 تن رسید. به گزارش روابط 
عمومی راه آهن اراک،  مازوت، گاز مایع و مواد شیمیایی از مهمترین 
کاالهایی بود که امسال از طریق راه آهن این ناحیه به نقاط مختلف 
کشور از جمله بندر شهید رجائی، ماهشهر، نکا و کشورهای آسیای 
میانه و ترکیه حمل شد. در ادامه این گزارش آمده است: بار تخلیه 
شده در راه آهن اراک نیز در این مدت 2۱3 هزار و ٦٨۰ تن و بار 
وارده سه میلیون و ٨2۵ هزار و ۴۴٩ تن بوده  که نسبت به مدت 

مشابه قبل به ترتیب ٩۷و پنج درصد افزایش یافته  است.
بر اساس این گزارش،  میزان بار مرز به مرز در این مدت سه 
میلیون و ٦۱۱ هزار و ۷٦٩ تن بود که حجم این محموله ها نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته چهار درصد افزایش یافته است.
گزارش یادآور شده است: تن کیلومتر مبداء و مقصد و تن کیلومتر 
مرز به مرز  اداره کل راه آهن اراک در ٩ ماه امسال نیز نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 23و 2۰ درصد رشد داشته است. حوزه راه آهن 
اراک شامل ۴۴۱ کیلومتر خطوط ریلی در پنج استان قم، مرکزی، 
لرستان، همدان و کرمانشاه است که 2۱ ایستگاه را تحت پوشش دارد.

 

صنعتی  های  شهرک  شرکت  دیرعامل  م
و  ویژه  با تشکیل کارگروه  اردبیل گفت:  ستان  ا
صنعتی  شهرک  در  موجود  مشکالت  ناسایی  ش
اردبیل)2(، معابر و تاسیسات این شهرک صنعتی 

بهسازی می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های 
صنعتی استان اردبیل، محمد اهلی در جریان گفتگو 
با صدا و سیمای مرکز استان اظهار داشت: یکی 
از مشکالت موجود در شهرک صنعتی اردبیل)2( 
فرسودگی معابر است که با مرور زمان مستهلک 

و از بین رفته است.
به اهمیت موضوع،  با توجه  ادامه داد:  وی 
در دو سال اخیر تالش شد تا بهسازی و نوسازی 

زیرساخت های این شهرک شتاب گیرد.
اهلی تصریح کرد: با تشکیل کارگروه ویژه، 
به  اردبیل )2(  عداد 3۰ خیابان شهرک صنعتی  ت
عنوان خیابان فرسوده و قابل بازسازی شناسایی 

شد که از این بین ۵ خیابان در ابتدای سال جاری 
بهسازی و در اختیار عموم صنعتگران قرار داده 
شد.وی ادامه داد: اجرای پروژه بهسازی ۱۰ خیابان 
دیگر نیز با پیمان سپاری و انتخاب پیمانکار آغاز 
شده است که این پروژه ها با پیشرفت فیزیکی 

مناسبی در حال اجرا و فعالیت می باشند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اردبیل از بهسازی و نوسازی باقیمانده معابر این 
شهرک صنعتی در سال آتی خبر داد و افزود: برای 
۱۵ خیابان باقیمانده دیگر نیز برنامه ریزی کرده ایم 

که در صورت تامین اعتبارات مناسب، این معابر نیز 
مرمت و بهسازی خواهند شد. 

وی خاطر نشان کرد: عالوه بر بهسازی معابر، 
اجرای چندین پروژه به منظور تامین زیرساخت 
های الزم این شهرک صنعتی در حال اجراست 
که مجموع این پروژه ها با اعتباری افزون بر 3۵۰ 
میلیارد ریال در حال فعالیت می باشند.اهلی شاخص 
ترین این پروژه ها را اجرای ساختمان مدول دوم 
تصفیه خانه فاضالب این شهرک صنعتی برشمرد 
و افزود: این پروژه با اعتباری در حدود ۱۰۰ میلیارد 

ریال در حال اجراست.
وی تکمیل این تصفیه خانه و خرید تجهیزات 
الزم برای آن را نیاز به اعتباری بالغ بر 2۰۰ میلیارد 
ریال دانست و افزود: پیشرفت فیزیکی این پروژه 
باالی 3۰ درصد است که در صورت تخصیص 
اعتبارات الزم،  نسبت به خرید و تجهیز آن در 

سال آینده اقدام خواهد شد. 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل در جریان گفتگو با صدا و سیمای مرکز استان:

معابر و زیرساخت های شهرک صنعتی اردبیل )۲( بهسازی می شود

نماینده ولی فقیه در استان سمنان:
مردم در مصرف بهینه برق و گاز مشاركت بیشتری نمايند

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان بر مشارکت بیش 
از پیش مردم در مصرف بهینه برق و گاز تاکید نمود.

حضرت آیت ا... سیدمحمد شاهچراغی در دیدار مدیران ارشد 
صنعت آب و برق استان اظهار داشت: با توجه به سرد شدن هوا و 
افزایش میزان مصرف برق و گاز، می بایست در این زمینه صرفه 
جویی را سرلوحه امور خود قرار داده تا بتوان از مشکالت احتمالی 

که به وجود می آید، به نحو شایسته ای گذر نماییم.
وی با اشاره به این که همراهی مردم در مدیریت مصرف انرژی 
بسیار رهگشاست بیان داشت: مردم والیی، انقالبی و متدین استان 
سمنان همواره در عرصه های مختلف پیشتاز و پیشگام هستند و در 
کاهش مصرف برق و گاز هم قطعًا نقش اثرگذار خود را به درستی 
ایفا خواهند نمود تا با کمترین مشکل، از قطعی احتمالی گاز و برق 

جلوگیری شود.
سمنان،  برق  توزیع  مدیرعامل شرکت  نشست  این  ابتدای  در 
گزارشی از وضعیت مصرف برق در استان را ارائه نموده و گفت: به 
علت برودت دمای هوا، مصرف گاز در بخش های خانگی و تجاری 
افزایش داشته و تحویل گاز به نیروگاه با محدودیت مواجه و به ناچار 

در نیروگاه ها، سوخت مایع جایگزین گاز شده است.
سیدمحمد موسوی زاده افزود: در زمستان امسال قرار است با 
استان، مدیریت مصرف  کمک همه بخش ها و حمایت مسئولین 
انرژی انجام شود تا شرکت گاز نیز بتواند گازرسانی را بخصوص به 

بخش خانگی در شرایط مناسب انجام دهد.
وی با عنوان این که با کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق، می 
توان مصرف گاز نیروگاه ها را معادل ۷۰ میلیون مترمکعب کاهش 
تامین سوخت  کامل، محدودیت  به طور  این صرفه جویی  که  داد 

نیروگاه ها را برطرف می کند.
وی یادآور شد: با راهکارهای ساده ای مانند خاموش کردن المپ 
های اضافی و لوازم برقی غیرضرور و همچنین کاهش یک درجه ای 
دمای محیط با کم کردن شعله بخاری و یا کاهش دمای ترموستات، 

می توان میزان مصرف را تا ۱۰ درصد کاهش داد.

»پلی پروپیلن« و صادرات جذاب شد؛
رشد 126درصدی درآمد »شاراک«/ ورق درآمدزايی از 

مرداد، برگشت
بیشترین  آذرماه سال جاری،  پتروشیمی شازند در   مرکزی - 
با  پروپیلن«  این دوره محصول »پلی  را طی  میزان فروش داخلی 
٦.۷33 تن در اختیار داشته و نرخ فروش آن برابر با 2۴۴.۱۷۱.2۷٩ 
افزایش  ریال بوده، محصول »پلی پروپیلن« نسبت به ماه گذشته 
فروش 2۱ درصدی را شاهد بوده است.به گزارش گروه بورس نیوز، 
پتروشیمی شازند در گزارش فعالیت ماهانه خود منتهی به آذرماه سال 
جاری، مجموع درآمد های شناسایی شده خود را برابر با مبلغ ٩۴۵.۱2 
میلیارد ریال ارائه کرد. با نگاهی به آمارهای افشاشده، این شرکت 
از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه درآمد ی بالغ بر ۷۰.3۷۵ میلیارد 
ریال را گزارش کرده است. درآمد ارائه شده پتروشیمی شازند در آذرماه 
سال جاری، نسبت به ماه گذشته با افزایش درآمد ۱٩درصدی روبه رو 
بوده ضمن آنکه این درآمدها نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد 

مناسب ۱2٦درصدی را برای سهامداران خود بدست آورده است.
الزم به ذکر است که درآمد های ثبت شده » شاراک » از ابتدای 
سال مالی تا پایان آذرماه نیز توانسته با افزایش ۴2درصدی، رشدی 
مناسب را به نمایش بگذارد. بر اساس نمودار فوق، میزان درآمد های 
پتروشیمی شازند در سال مالی جاری، از مرداد ماه روند صعودی خود 
را در پیش گرفته و روند مثبت خود را تا پایان آذرماه حفظ کرده است.

پتروشیمی شازند در آذرماه سال جاری، میزان فروش محصوالت 
خود را طی این دوره برابر با ۷۷.۷۴۷ تن گزارش کرده که در مقایسه 
با ماه گذشته ۴ درصد افزایش فروش داشت؛ از ابتدای سال مالی 
تا پایان آذرماه نیز »شاراک« توانست بالغ بر ٦٦3.۷٨۵ تن را در به 
مشتریان خود عرضه کند که این آمار نسبت به دوره مشابه سال 

گذشته ٩درصد رشد فروش را به همراه داشته است.

آگهی مفقودی
برگ سبز خودروی سواری سایپا تیپ ARIO AT  مدل ۱3٩٦ به رنگ 
سفید – روغنی به شماره موتور: TNN۴G۱٦A/G۰۰۴۷٦۰3  و شماره 
شاسی:  NAS32۱2۰۰H۴٩۰٦۰۱۷ و شماره پالک ٦۷- ٩۵٩ ج 3٩، متعلق 
به تاج محمد وصال  اصیل به شماره ملی ۴23۱۱2۷٨32 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
بدنه  شماره  به  کوسه  مدل  هم  کنار  زنی  ساچمه  دولول  اسلحه  جواز 
۱۰٦۱3۴۵ ساخت کشور روسیه متعلق به آقای مسلم نظری، فرزند امراله ب 
شماره ملی ۴٦٨۰۰۷٨٦۵۰ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

دادنامه 
پرونده کالسه ٩۷۰٩٩٨۵2٨۷2۰۰32٩ شعبه 2 شورای حل اختالف کالچای تصمیم 
نهایی شماره ٩٩۰٩٩۷۵2٨۷2۰۰۰3۴ خواهان: آقای فرزین عزیزی گوده کهریزی فرزند 
سرخای با وکالت آقای جمال حیدرپور چاکلی فرزند فرامرز به نشانی لنگرود خواندگان: 
۱-آقای کاظم هدایت پور فرزند محمدعلی به نشانی استان گیالن شهرستان رودسر کالچای 
بلوار امام خمینی شرقی نوده الله 3 ولی عصر 2- آقای مهدی هامونی حقیقت به نشانی 
استان گیالن شهرستان رودسر کالچای بلوار امام خمینی شرقی نوده الله 3 مجتمع ولی 
عصر خواسته:مطالبه وجه چک –به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه دوم شورای 

حل اختالف کالچای به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است با عنایت به محتویات پرونده 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر می کند. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای فرزین عزیزی گوده کهریز با وکالت آقای جمال 
حیدر پور به طرفیت آقای کاظم هدایت پور به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به 
شماره 2۱۱۵۵۰ نزد بانک رفاه به مبلغ هفتاد میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی 
با عنایت به محتویات پرونده نظر به این که بقاء اصول چک صادره از بانک محال علیه 
در ید خواهان ظهور در اشغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه ی مبلغ مرقوم 
ارائه دلیل بر برائت ذمه قاضی شورا دعوی خواهان را ثابت  دارد عدم حضور خوانده و 
تشخیص داده به استناد مواد 3۱۰ و 2۱3 قانون تجارت مواد ۱٩٨ -۵۱۵-۵۱٩ قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی تبصره ماده 2 و ماده 3 قانون صدور 
چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
یک میلیون و یک صد و چهل و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و پرداخت پنج میلیون و 
ششصد هزار ریال حق الوکاله وکیل که ٦۰ درصد آن قابل وصول در مرحله بدوی بوده و 
۴۰ درصد مازاد در صورت تجدیدنظرخواهی قابل وصول می باشد در حق خواهان صادر و 
اعالم مینمایند لیکن در خصوص دادخواست خواهان به خواسته ی صدرالذکر به طرفیت 
آقای مهدی هامونی حقیقت نظر به این که چک موصوف توسط خوانده ردیف اول صادر 
گردیده است و دلیلی بر مسئولیت آقای هامونی نسبت به چک مذکور ارائه نشده لذا با 
آئین دادرسی مدنی و ماده  از قانون  برائت به استناد ماده ۱٩۷  توجه به حاکمیت اصل 
۱2۵۷ از قانون مدنی حکم بر بی حقی صادر و اعالم میشود مفاد رای صادره غیابی بوده 
ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز 

قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی رودسر می باشد.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف کالچای-سجاد قوامی

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه اردبیل ؛ سید حجت 
مدنی مدیر منطقه در بازدید از انبار نفت اردبیل 
بنزین  اینکه صدرصد  به  توجه  با  بیان داشت   ،
مصرفی در محدوده شهری اردبیل با استاندارد 
یورو۴ می باشد، مصرف این فرآورده در استان 
طی ٩ ماهه گذشته سال ٩٩ به مقدار ۱۷3 میلیون 
لیتر رسیده و در حال حاضر حدود ۵۰ درصد بنزین 
مصرفی استان از نوع بنزین یورو ۴ و ۵۰ درصد 

بقیه از نوع بنزین بدون سرب می باشد.
وی در ادامه گفت : طبق مطالعات انجام شده 
، مصرف بنزین یورو ۴ باعث کاهش آالیندگی 
های هوا و گامی در جهت حفظ سالمت محیط 
زیست می باشد و عالوه بر این بر نحوه بهبود 

کارکرد موتور خودرو نیز تاثیر بسزایی دارد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اردبیل با تقدیر از تالش کارکنان منطقه 
و مالکان مجاری عرضه در جهت تامین و توزیع 

فرآورده های نفتی در استان ، تاکید کرد: منطقه 
فرآورده  عرضه  جایگاه  باب   ۷2 دارای  اردبیل 
روزی  شبانه  بصورت  که  باشد  می  نفتی  های 
در امر توزیع سوخت ، فعالیت می نمایند و لذا 
براین اساس مرکز پاسخگوئی مشتریان شرکت 
با شماره  ایران  نفتی  فرآورده های  ملی پخش 
ساعته  چهار  و  بیست  بصورت   ۰٩٦2۷ تماس 
آماده دریافت نقطه نظرات ، پیشنهادات و شکایات 

مشتریان و هم استانی های عزیز می باشد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل: 

مصرف بنزین یورو 4 در 9 ماهه گذشته امسال در منطقه اردبیل به 1۷3 میلیون لیتر رسید
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نقل است که از بزرگی پرسیدند، در 
گزینش افراد برای تصدی مناصب، تعهد 
گفت:  پاسخ  تخصص؟  یا  است  مهم تر 
البته تعهد، اما کسی که می داند برای احراز منصبی 

مطالبه  را  مقام  آن  و  ندارد  تخصص 
می کند، قطعا متعهد نیست.

علیرضا مویدی فر در ادامه یادداشت 
خود در سایت »آی اسپرت« نوشت: کاری 
عقیده ای  ابراز  چنین  فکری  مبانی  به 
فارغ  قال«،  »ما  اصل  بر  بنا  اما  ندارم. 
کامال  می گوید،  آنچه  گوینده،  تفکر  از 

درست است.
داستان علی کریمی است و اعالم 
فدراسیون  ریاست  برای  نامزدی اش 
فوتبال ایران؛ کسی که آوازه اش، اعتبار 
صرف  و  دنیاست  در  ایران  فوتبال 

شنیدن نامش، گوینده را از هر توصیف اضافه ای 
معاف می کند. اما نسبت کریمی با کرسی ریاست 

فدراسیون فوتبال چیست؟
باید  آغاز هر کسب و کاری،  برای  می گویند 
دست کم پنج سال در آن حرفه کارآموزی کرده باشی. 

علی کریمی از آنچه به دنبالش رفته چه می داند؟
کریمی در مستطیل سبز، یک متخصص متعهد 
بود؛ کسی که شاید مثلش را تا سال ها نبینیم. اما 
فوتبال، یک  دنیای  از  دیگری  در فضای  او،  هم 
شکست خورده کامل بود. سپیدرود او را در دو قواره 

به خود دید و حاصلش چیزی  مالک و سرمربی 
هم  آنجا  میدان.  واگذاشتن  و  شکست  جز  نبود 
عده ای دوره اش کرده بودند و مجیزش را می گفتند 
تا از ِقَبل هزینه کرد نام بزرگ علی کریمی به نوایی 

برسند؛ آنچه که در این داستان اخیر هم به نظر در 
حال اجراست.

یک  فدراسیون،  که  نیست  توضیح  به  نیاز 
سازمان عریض و طویل است با ساختار و شاکله ای 
که اداره کردنش »بلد«بودن می خواهد. علی کریمی 
اداری،  فنی،  مالی،  مدیریت  از  است؟  بلد  چقدر 
 ... و  بین الملل  روابط  اقتصادی،  انسانی،  نیروی 
چقدر می داند؟ درست است که قرار نیست همه 
این امور را به تنهایی به سرانجام برساند اما تسلط 
نسبی بر هر کدام از مصادیق فوق، الزمه تسلط بر 

سازمانی است که بناست رئیسش باشد. حال آنکه 
ما از او جز پست های اینستاگرامی و آن قسمت 
محمدرضا  با  مناظره اش  و   ٩۰ برنامه  معروف 
ساکت، چیزی ندیده ایم.زندگی انسان ها، محصول 
نتایج انتخاب هایشان است. هرچه برآیند 
در  نتیجه بخش  و  درست  انتخاب های 
نامش  باشد،  بزرگ تر  انسان  زندگی 
حرمتش  و  افزون تر  اعتبارش  ماناتر، 

محفوظ تر خواهد ماند.
بعید می دانم آنان که علی کریمی 
عرصه ای  چنین  به  ورود  به  تشویق  را 
می کنند، درک یا انگیزه درستی از این 
کریمی  باشند.  داشته  او  برای  بابت 
آنقدر پخته هست تا در دام گندم نمایان 
کریمی،  خراب شدن  نیفتد.  جوفروش 
تاریخ  از  زیبایی  بخش  خراب شدن 
فوتبال ماست و او - فارغ از اتفاقی که در نهایت 
می افتد - باید بیش و پیش از هر کسی، از این 

تندیس ارزشمند مراقبت کند.
شاید روزی از پی کسب تجارب اجرایی قابل 
عرضه، هیچکس شایسته تر از علی کریمی برای 
هدایت کالن فوتبال ما نباشد اما به باور من، آن 

روز، امروز نیست.
در مثل، مناقشه نیست اما به قول سعدی کبیر:

بوریاباف اگرچه بافنده ست
نبرندش به کارگاه حریر

توصیه ای به علی کریمی؛

رياست فدراسیون فوتبال، بلد بودن می خواهد!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

نوروزی: ورزشکار بايد حامی مالی داشته باشد
روی  تنیس  ملی  تیم  کاپیتان 
مبلغ  بودن  پایین  دلیل  به  گفت:  میز 
به  گرفتم  تصمیم  لیگ  قراردادهای 
بازی  پدافند  تیم  برای  رایگان  صورت 

کنم.
افشین نوروزی درباره ی اینکه به 
چه دلیل در لیگ برتر تنیس روی میز 
تیم  یک  که  هوایی  پدافند  تیم  عضو 
نظامی است و پولی هم پرداخت نمی 

کند شده است، بیان کرد: باید متاسف باشم تیم پتروشیمی بندرامام 
که تیمی بسیار با سابقه و خوب بود را از دست دادیم. به نظرم این 
تیم در سالهای گذشته بازوی فدراسیون بود و وقتی این چنین تیمی 
دارد از دست می رود باید همه به ویژه مسئوالن فدراسیون به تکاپو 

بیفتند و نگذارند که این اتفاق بیفتد.
او ادامه داد: پتروشیمی سالها حمایت های خوبی انجام می داد 
و باعث می شد خیال بازیکنان تا حدودی راحت باشد که می توانند 
چرخ زندگی خود  را بچرخانند و با دغدغه فکری کمتری تمرین کنند. 
حتی این تیم در موفقیت های بین المللی تاثیر گذار بود چون با حمایت 
خود باعث می شد ورزشکاران  با آرامش خاطر تمرین کنند و تمرین 

خوب نیز تاثیر خود را  در نتایج مسابقات بین المللی می گذاشت.
نوروزی با اشاره به تاثیر مشکالت مالی در نحوه عملکرد بازیکنان 
گفت:  وقتی ورزشکار حامی مالی نداشته باشد باید صبح تا ظهر به 
دنبال شغل باشد و در این صورت انرژی و  زمان تمرین  را از دست می 
دهد و وقتی هم خوب نتواند تمرین کند نتیجه خوبی هم در مسابقات 
نمی گیرد. امسال شرایط لیگ طوری شد که مبلغ قراردادها پایین 
آمد. پیشنهادی که امسال به من شد نصف پولی بود که سال گذشته 
گرفتم بنابراین قبول نکردم و تصمیم گرفتم به صورت رایگان برای 

پدافند هوایی بازی کنم. 
ملی پوش تنیس روی میز در پاسخ به این پرسش که  درآمد 
بازیکنان از لیگ است و چگونه چنین تصمیمی گرفت که رایگان بازی 
کند؟ تصریح کرد:مبلغی که قرار بود بگیرم نسبت به تعهدی که باید می 
دادم ناچیز بود. امسال  دو بازیکن خوب داریم که اصال قرارداد نبستند 
و چند بازیکن خوب دیگر هم پولی گرفته اند که اصال ارزش گفتن 
ندارد. در کل مبالغ خیلی چشم گیر نیست. به غیر از تیم فراسنج که 
بازیکنان خوب را جذب کرده است و مدیر عامل این تیم عضو هیات 
رییسه فدراسیون است، فکر نمی کنم بازیکنان بقیه تیم ها مبلغ زیادی 
دستشان را بگیرد چون باید  2۰ درصد هم از قرارداد خود را به عنوان 
مالیات به فدراسیون بپردازند. از این رو به نظرم تصمیم درستی گرفتم.

نوروزی در مورد اینکه بهتر نبود لیگ زودتر برگزار می شد، گفت: 
این را مسئوالن باید پاسخ بدهند. فکر می کنم شرایط کرونا این اجازه 
را نداده بود اما همین که لیگ برگزار شد باز هم  جای شکر دارد. 
امیدوارم دور برگشت و پلی آف هم منظم برگزار شود. خیلی ها پیش 
بینی می کردند تیم فراسنج چون بازیکنان خوبی گرفته کار سختی 
نداشته باشد اما مقابل تیم ما بازی مساوی شد حتی شانس پیروزی 
هم داشتیم. شهردای کرج هم تیم خیلی خوبی است و مربی  این تیم 
خیلی زحمت کشید. در کل رقابت بین تیم ها نزدیک است و به نظرم 

نتیجه نهایی غیر قابل پیش بینی باشد. 

پسر طاليی جاكارتا در رويای سکوی توكیو
در  با ٦ طالی خود  که  شناگری 
کرد،  پا  به  زیادی  سروصدای  جاکارتا 
سهمیه  کسب  برای  تالش  در  حاال 

پارالمپیک است. 
تعطیالت  از  بعد  ایزدیار  شاهین 
شیوع  به دلیل  استخرها  طوالنی مدت 
را  تمریناتش  پیش  چندی  از  کرونا، 
شنای  استخر  در  متمرکز  به صورت 
ایزدیار  است.  کرده  آغاز  تهران  آزادی 

که با درخشش خیره کننده در بازی های پاراآسیایی جاکارتا همه را به 
کسب مدال پارالمپیک هم امیدوار کرد، در رقابت های کسب سهمیه 
پاراالمپیک در لندن نتوانست عملکرد درخشانی داشته باشد و حتی جواد 
ضیغمی، دیگر  رقیب ایرانی او، رکوردی بهتر بر جای گذاشت. با  این  
همه فدراسیون هنوز اعالم نکرده است از میان این 2 نفر، کدام یک 
می توانند شانس دوباره ای برای حضور در پارالمپیک توکیو داشته باشند. 
شاهین ایزدیار درباره رویای بزرگی که در مسیر رسیدن به توکیو 
در سر می پروراند، گفت: در پارالمپیک های لندن و ریو این افتخار را 
داشتم که به عنوان تنها  نماینده ایران در این رشته حضور پیدا کنم و 
در هر 2 دوره راهی مرحله فینال شدم. اکنون هدف و آرزوی ورزشی ام 
حضور در پاراالمپیک توکیو و ایستادن روی سکوی این مسابقات است. 
البته اگر این دوره از بازی ها به دلیل شیوع کرونا برگزار نشود، برای 
تحقق بخشیدن به این رویا در پاراالمپیک پاریس تالش خواهم کرد.

مختلف  رقابت های  در  تاکنون  کرد:  عنوان  همچنین  وی 
شدم  خوش رنگی  مدال های  کسب  به  موفق  داخلی  و  برون مرزی 
که ٦ مدال طال و یک نقره بازی های پاراآسیایی جاکارتا تبدیل به 

شیرین ترین خاطره ورزشی ام شده است. 
این شناگر پارالمپیکی در رابطه با وضعیت تمرینات خود گفت: 
حضور در اردوهای متمرکز باعث می شود ورزشکار زیر نظر مستقیم کادر 
فنی تمرین کند و به طور حتم بهتر نتیجه بگیرد. امیدوارم هرچه زودتر 
این ویروس منحوس ریشه کن شود و باز هم شاهد برپایی اردوهای 
آمادگی در رشته های مختلف ورزشی و درخشیدن ورزشکاران ایرانی 

در مسابقات مختلف باشیم.

دو فوق ستاره رئال و بارسا هم تیمی می شوند
چیرینگیتو  ال  تلویزیونی  برنامه 
ادعای جالب توجه و غیرمنتظره ای را 

مطرح کرده است.
رئال  سرمربی  زیدان،  الدین  زین 
مطبوعاتی  کنفرانس  اولین  در  مادرید 
جدال  از  پیش  و  جدید  سال  در  خود 
اعالم کرد که  برابر سلتاویگو صراحتاً 
لوس  ستاره  دو  قرارداد  تمدید  باید 
بالنکوس یعنی سرخیو راموس و لوکا 

مودریچ نهایی شود.زیدان گفت: » ما همه می خواهیم که سریع تر 
این مشکل حل شود. در واقع این به نفع همه و به سود ماست. اینکه 

چنین شرایطی به سرعت تغییر کند.”
به نظر می رسد که در مورد لوکا مودریچ موضوع نگران کننده 
ای هواداران رئال مادرید را تهدید نمی کند زیرا همانطور که طی 
روزهای گذشته رسانه های مختلف تایید کردند او به زودی قرارداد 
خود را به مدت یک فصل دیگر با کهکشانی ها تمدید خواهد کرد. 
در واقع ستاره کروات پیشنهاد دستمزد رئال مادرید را پذیرفته و یک 

فصل دیگر با پیراهن سفید لوس بالنکوس به میدان خواهد رفت.
از طرف دیگر اوضاع تمدید قرارداد سرخیو راموس و لوکاس 
واسکز خیلی امیدوار کننده نیست. باشگاه رئال مادرید به دنبال این 
است که قرارداد ال کاپیتانو را تمدید کند؛ البته با کاهش ۱۰ تا ۱۵ 
درصدی حقوق او.ستاره اسپانیایی و اطرافیانش هنوز پاسخی به این 
پیشنهاد نداده اند اما برنامه تلویزیونی ال چیرینگیتو ادعای قابل توجهی 

را مطرح کرده است.
جوزپ پدرول، مجری معروف برنامه تلویزیونی ال چیرینگیتو 
مدعی شده که سرخیو راموس و فلورنتینو پرز چهارشنبه گذشته و در 
هتل Huerto del Cura جلسه ای را با یکدیگر برگزار کرده اند. 
پدرول در این باره گفت: » این جلسه کامال دوستانه و صمیمانه 
بود اما سرخیو به فلورنتینو پرز گفت من پیشنهادی که داده ای را 
قبول نمی کنم و از این پس به پیشنهادات دیگر گوش خواهم داد.”

ادعای دیگر در این باره به این موضوع برمی گردد که راموس 
به پرز گفته است پاری سن ژرمن قصد دارد با جذب او در کنار لیونل 
مسی تیم فوق العاده بزرگی را تشکیل دهد و حتی رئیس رئال مادرید 
نیز تایید کرده که در صورت دریافت پیشنهاد برای سرخیو راموس 

به آنها توجه خواهد کرد.

احتمال لغو كوپا آمه ريکا قوت گرفت
ممکن است کوپا آمه ریکا به دلیل بهتر نشدن شرایط در تابستان 

2۰2۱ هم برگزار نشود.
به گزارش بی ساکر، کوپا آمه ریکا 2۰2۰ که به دلیل بحران کرونا 
یک سال به تعویق افتاد اکنون ممکن است در تابستان 2۰2۱ هم 
برگزار نشود. با وجود تغییر زمان این رقابت ها باز هم نگرانی وجود 
دارد چون وضعیت جهان عوض نشده است. واکسن های متعدد هم 
موجب بهبودی شرایط نشده اند. فرناندو خارامیو، سخنگوی فوتبال 
کلمبیا به ابهام در رابطه با برگزاری کوپا آمه ریکا اشاره کرد. او درباره 
بازی هایی که قرار است به میزبانی آرژانتین و کلمبیا برگزار شوند، 
گفت: هنوز مشخص نیست می توانیم این جام را برگزار کنیم یا نه. 
اخیرا CONMEBOL )کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی ( 

مسابقات سودآمریکانو زیر 2۰ و ۱۷ سال را لغو کرد. 
پس از این شایعات کنفدراسیون باید واکنش نشان می داد. سایت 
اوله با یکی از اعضای این سازمان تماس گرفت و این عضو گفت: 
»هدف ما برگزاری جام است حتی بدون تماشاگر«. اکنون باید دید 

شرایط اجازه خواهد داد این رقابت ها برگزار شوند یا نه.

كلوپ: داور پنالتی واضح ما را نديد
سرمربی لیورپول عقیده دارد داور یک پنالتی واضح برای این 

تیم در دیدار برابر ساوتهمپتون نگرفت.
ادامه  در  استار،  دیلی  گزارش  به 
برتر  لیگ  جاری  هفته  دیدارهای 
انگلیس یک دیدار برگزار شد که در آن 
ساوتهمپتون در خانه به دیدار لیورپول 
مدافع عنوان قهرمانی رفت و با یک گل 
به برتری رسید. دنی اینگز توانست گل 3 

امتیازی تیمش را به ثمر رساند.
یورگن کلوپ سرمربی لیورپول بعد 

از این دیدار گفت: داور یک پنالتی واضح ما را ندید. برخورد توپ به 
دست پنالتی بود. به نظر یک پنالتی واضح بود. من به سمت داور 
چهارم برگشتم او گفت: ما بررسی کردیم، پنالتی نبود. آنچه  دوشنبه 
شب آندره ماررینر )داور( با سادیو مانه انجام داد، مطمئن نیستم که 

درست باشد، صادقانه بگویم.
کلوپ افزود: اکنون می شنوم که منچستریونایتد در طی دو سال 
پنالتی های بیشتری نسبت به ۵ سال و نیم لیورپول داشته است. من 
نمی دانم که این تقصیر من است یا چگونه این اتفاق می افتد؟ یکی 
بگوید. البته این بهانه ای برای نمایش ما نیست. ما نمی توانیم آن 
را تغییر دهیم ، باید به تصمیمات داور احترام بگذاریم اما می توانیم 
عملکرد خود را تغییر دهیم. اکنون تمرکز ما روی این است که روند 

بازی خودمان را تغییر دهیم.
تعداد پنالتی ها از ابتدای فصل ۱٩-۱٩ 2۰۱٨:
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لیورپول ۱۷

مهاجم شمالی  درخشش  با  تراکتور 
خود از سد میزبانش ذوب آهن گذشت و 
به طور موقت راهی رده سوم شد. رحمان 
رضایی و تیمش هم همچنان در حسرت 

برد باقی ماندند.
تیم های ذوب آهن اصفهان و تراکتور 
تبریز روز گذشته)سه شنبه( در چارچوب 
در  برتر  لیگ  رقابت های  دهم  هفته 
مصاف  به  اصفهان  فوالدشهر  ورزشگاه 
هم رفتند که در پایان تیم میهمان موفق 

شد به برتری 2 بر یک برسد.
اشکان  غیاب  در  شجاعی  مسعود 

دژاگه، از ابتدا در درون زمین بود تا وظیفه هدایت 
تیم در کنار زمین به عهده عباس چمنیان باشد. 
شجاعی روی هر 2 گل تیمش هم موثر بود و زننده 
هر 2 گل یک نفر بود. محمد عباس زاده بازیکن 

ادامه روند گلزنی های خود  تراکتور در  3۰ ساله 
در این فصل موفق شد در دقایق 2۵ و ٨2 برای 
تیمش گلزنی کند. گل اول از روی پاس در عمق 
شجاعی به دست آمد و گل دوم برگشت شوتی 
بود که اکبر ایمانی زده بود. در سوی مقابل تنها 

گل ذوب آهن به وسیله ایوان مارکوویچ در 
دقیقه ۷٩ به ثمر رسید.

شد  موفق  تبریزی  تیم  نتیجه  این  با 
چهارمین برد این فصل را به دست بیاورد و 
با ۱٦ امتیاز به رده سوم صعود کند. شاگردان 
رحمان رضایی هم همچنان در حسرت برد 
در این فصل باقی ماندند و تجربه سومین 
باخت ٦ امتیازی باقی ماندند و در رده پانزدهم 
ایستادند. باید دید تکلیف رحمان رضایی و 

تیمش در ادامه فصل چگونه خواهد شد.
از اتفاقات جالب بازی اعتراض شدیدی 
بود که ذوبی ها در ابتدای نیمه دوم داشتند 
و معتقد بودند حسن اکرمی به دلیل هند مدافع 
تراکتور باید برایشان پنالتی می گرفت. اتفاقی که 
رخ نداد.دانیال مومنی از ذوب و میالد فخرالدینی از 

تراکتور کارت زردی های این دیدار بودند.

برد شیرین تراکتور با درخشش عباس زاده

که  است  معتقد  آهن  ذوب  تیم  سرمربی 
بازی  زمین  در  هفته  طول  در  هایش  خواسته 

اجرا نشد.
رحمان رضایی، سرمربی تیم ذوب آهن پس 
از شکست تیمش مقابل تراکتور در نشست خبری 
حضور یافت. صحبت های او را در ادامه بخوانید:

در مسئولیت دچار فراموشی شدیم
در نیمه اول به دنبال پرس از باال بودیم اما 
در جا به جا شدن به خصوص در خط هافبک 
کار  این  در  جاها  خیلی  در  البته  داشتیم.  تاخیر 
موفق هم بودیم. از موقعیت هایی که به دست 
نیمه دوم  در  و  استفاده کنیم  نتوانستیم  آوردیم 
اما  داریم  نگه  را  پرس  که  بود  این  مان  سعی 
نمی شد که ۷۰ یا ٩۰ دقیقه پرس کرد و بچه 
ها کار سختی داشتند. در خیلی مواقع توانستیم 
ایجاد موقعیت و خطر کنیم تا اینکه روی سانتر 
به گل رسیدیم. متاسفانه روی خطایی که داشتیم 
غافلگیر شدیم. یارگیری و من تو من حریف را 
انجام ندادیم. قبل و حین بازی و در  به خوبی 
طول تمرین این هفته تاکید زیادی داشتیم اما 

باز یارگیری را از دست دادیم. آن توپ نباید گل 
می شد. در مسئولیت دچار فراموشی شدیم که 
از این گل  باعث شد گل دوم را بخوریم. قبل 
موقعیتی داشتیم که گلرشان هم بیرون بود اما 

متاسفانه نتوانستیم به گل برسیم.
من به این تیم امیدوار هستم

من به این تیم امیدوار هستم. این تیم می 

تواند تالش های خودش را تکمیل کند ولی در 
موفق  نکنی  استفاده  ها  موقعیت  از  اگر  فوتبال 
نخواهی بود. ما باید در ضربات آخر تمرکز بیشتری 
داشته باشیم. در بازی با پرسپولیس هم این اتفاق 
رخ داد و در ضربات آخر تمرکز کافی نداشتیم. 
من امیدوارم به اینکه تیم برگشته و روال عادی 

را در پیش بگیرد.
در فوتبال هرچیزی ممکن است

تا آخر فصل هم بازی های زیادی مانده و 
هم برنامه مان این است که تالش و تمرکزمان 
را بیشتر کرده و تیم را از این شرایط خارج کنیم. 

در فوتبال هرچیزی ممکن است.
ناداوری در این فصل زیاد بوده است

ناداوری در این فصل زیاد بوده است. من به 
جرات می توانم بگویم که اگر روال عادی در داوری 
طی می شد، تیم ما االن جزو سه تای اول بود. این 
را بدون اغراق می گویم ولی متاسفانه حق تیم مان 
ضایع شد. باید از طریق باشگاه و مدیریت باید روی 
این مسائل تمرکز بیشتری به خرج داده شده و از 

نزدیک این موضوع را رصد کنند.

رحمان رضایی: من به این تیم امیدوار هستم

پیشکسوت پرسپولیس گفت: 
اگر سرخپوشان یک  به طور حتم 
دست  به  برتر  لیگ  در  پیروزی 
آورند از نظر روانی به سطح باالیی 
خواهند رسید و راحت تر مسابقات 

آینده را پیگیری می کنند.
ر  ظها ا محرمی«  »مجتبی 
آخرین  تا  باید  پرسپولیس  داشت: 
تا  باشد  داشته  تمرکز  بازی  لحظه 

بتواند پیروزی را به دست آورد.
وی افزود: به نظر می رسد عدم 

موفقیت در فینال لیگ قهرمانان آسیا روی عملکرد 
بازیکنان این تیم تاثیر منفی گذاشته است.

کرد:  خاطرنشان  پرسپولیس  پیشکسوت 
پرسپولیس در نیمه اول دیدار با ذوب آهن عملکرد 
خوبی داشت اما در نیمه دوم در حمالت خود موفق 

عمل نکرد و باعث شد تا ابتکار عمل را در اختیار 
حریف قرار دهد.

محرمی تصریح کرد: متاسفانه در بازی های 
اخیر پرسپولیس تاکتیک این تیم با افت فاحشی 
روبرو شده و این موضوعی است که باید از سوی 
کادر فنی قرمزپوشان مورد بازبینی قرار گیرد. انتظار 

از پرسپولیسی که در چهار دوره اخیر 
لیگ برتر به مقام قهرمانی رسیده 

این است که بهتر بازی کند.
وی تاکید کرد: جدایی »بشار 
رسن« در خط هافبک پرسپولیس 
باید  اما  است  تاثیر منفی گذاشته 
زمان  سریع ترین  در  مشکل  این 
لیس  پرسپو  . د شو حل  ممکن 
فصل  پایان  تا  زیادی  بازی های 
مشکل  این  باید  و  دارد  رو  پیش 

برطرف گردد.
بازیکن اسبق پرسپولیس در پایان گفت: به 
لیگ  در  پیروزی  پرسپولیس یک  اگر  طور حتم 
برتر به دست آورد از نظر روانی به سطح باالیی 
را  آینده اش  مسابقات  راحت تر  و  رسید  خواهد 

پیگیری می کند.

محرمی: پرسپولیس باید بهتر بازی کند
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از راست مجتبی مینوی، ایرج افشار و حبیب یغمایی
اختصاصی دنیای جوانان

داستانم هفت خوان
رستم دستان نشد

سیده تکتم حسین)شاعره افغان(

گرچه دور خانه ام صدها نگهبان داشتم
باز با غم رفت و آمد های پنهان داشتم

گرچه تنها حربه ام اشک است حاال ، یک زمان
در نگاهم جنگجوهای فراوان داشتم

از همان روزی که آدم سیب را از من گرفت
پا به پایش در دل تاریخ جریان داشتم

عشق با من بود لیالوار یا سودابه وار
خوب و بد اما، به احساس خود ایمان داشتم

داستانم هفت خوان رستم دستان نشد
من ولی اندازه سهم خودم خوان داشتم

باز هم دلخوش به این بودم که بادی می وزد
قدر موهایم اگر روز پریشان داشتم..

از  شب  ششمین  و  نود  و  پانصد 
نتشار  ا مناسبت  به  را  بخا شب های 
مه  نا »سفر ب  کتا ید  جد ست  ا یر و
علمی  انتشارات  سوی  از  ناصرخسرو« 
کتاب  این  درباره  بحث  به  فرهنگی  و 

اختصاص یافته است.
ناصرخسرو  از سفرنامه  هزار سال 
مورد  همچنان  کتاب  این  و  می گذرد 
و  دین شناسان  جامعه شناسان،  بحث 
سفرنامه نویسان دنیا است. سالی نیست 

که چندین مقاله و کتاب به فارسی و دیگر زبان های زنده 
جهان درباره ناصرخسرو و این سفرنامه منتشر نشود.

و  ن  شیفتگا که  بری  صا توکلی  محمدرضا 
دیدگاه های  با  ناصرخسرو  سفرنامه  جدی  پژوهشگران 
سفر  مسیر  سال  چند  طی  در  یکبار  هستند،  آشنا  او 

ناصرخسرو را طی کرد که حاصلش دو 
جلد کتاب »سفر برگذشتنی« است که 
انتشارات علمی و فرهنگی آن را منتشر 

کرده است.
در شبی که با همکاری انتشارات 
به  بخارا  مجله  و  فرهنگی  و  علمی 
مه  نا سفر جدید  ست  ا یر و سبت  منا
سخنرانان  می شود،  برگزار  ناصرخسرو 
او درباره ویژگی های ویراست جدید  و 

سخنرانی خواهند کرد.
صورت  به  سفرنامه«  و  »ناصرخسرو  مراسم شب 
مجازی در ساعت پنج بعدازظهر سه شنبه شانزدهم دی ماه 
با سخنرانی: محمدرضا توکلی صابری، سیدمحمد عمادی 
حائری، بهرام پروین گنابادی، پژند سلیمانی، نادره رضایی 

و علی دهباشی انجام خواهد یافت.

»شب ناصرخسرو و سفرنامه« برگزار می شود

ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  فرهنگی  معاون 
فراهم  دستورالعملی  باید  می گوید:  اسالمی 
یک  از  احمد  آل  جالل  ادبی  جایزه  تا  شود 
رویداد یک روزه خارج شود. جایزه جالل ملی است، اما 
نباید تمام اتفاقات این جایزه را از وزارت فرهنگ و ارشاد 
ارشاد اسالمی توقع داشته باشیم بلکه بخش  خصوصی، 
انجمن های ادبی و تشکل ها نیز در این زمینه می توانند 

کمک کننده باشند.
در مراسم پایانی سیزدهمین دوره جایزه ادبی »جالل 
وزیر  فرهنگی  امور  معاون  جوادی،  محسن  احمد«  آل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان این که کرونا زمینه ساز 
برگزاری آیین پایانی سیزدهمین دوره جایزه ادبی »جالل 
مسئله  این  از  ما  گفت:  شد،  تلویزیون  در  احمد«  آل 
استقبال می کنیم تا در آینده هم از فرصت رسانه ملی 
برای برگزاری برنامه هایی از این دست بهره مند شویم. 
او به اهداف جایزه ادبی جالل اشاره کرد و گفت: 
و  فارسی  زبان  ارتقای  ادبی  جایزه  این  اصلی  هدف 
مختلفی  شکل های  در  که  است  ایرانی  و  ملی  ادبیات 
زبان  ارتقای  در  گام  کاری یک  و هر  صورت می گیرد 
برجسته،  آثار  پدیدآورندگان  بزرگداشت  است.  فارسی 
بدیع و پیش رو بر عهده جایزه جالل قرار گرفته است، 
از این منظر باید ببینیم در این هدف موفق بوده ایم یا 
نه. اگر در تحقق این امر  موفق بودیم، نباید تصور کنیم  
که مختص به جایزه جالل است بلکه  باید سهم همه 

مولفه ها را مشخص کنیم.
دیگر  از  آثار  بودن  بدیع  این که  بیان  با  جوادی 
اهداف جایزه جالل است، گفت: یکی از اهداف جایزه 
خاص  سازوکارهای  که  است  فارسی  زبان  رشد  جالل 
خود را دارد؛ زبان پویا است و استفاده درست از واژگان 
و استفاده از زبان و روایت وسیله ای می شود تا ادبیات در 
جامعه رشد پیدا کند. اما در بحث ادبیات ملی ایرانی باید 
بدانیم تعریف ادبیات چیست. ادبیات تجارب اندیشه ها، 
عواطف و رویدادهای یک جامعه با بیان هنری، پرداخت 

و روایت آن ها است.
با  کرد:  بیان  سپس  ارشاد  وزارت  فرهنگی  معاون 
برگزاری ۱3 دوره جایزه ادبی جالل شاهد اتفاقات خوبی 
در این حوزه هستیم اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم. 
به واسطه این جایزه، بخشی از جامعه کتابخوان به سمت 
کتاب جذب شده  و آثار برگزیده این جایزه به فروش رفته 
است. در بخش بین المللی هم می توان از طریق ترجمه و 
گرنت آثار را مطرح کرد. قطعا جایزه جالل در این مساله 

سهم مهمی داشته است اما انتظار بیشتر است.  
او همچنین گفت: ما باید برای جوایز ادبی بیش از 
یک روز کار کنیم، نباید این رخدادها در یک روز تمام 
شود.  از سوی دیگر برای جوایز ظرفیت سازی نکرده ایم، 
رویداد  از یک  امر  این  تا  فراهم شده  دستورالعملی  اما 
شود.  خلق  خالقانه  آثار  شود  کمک  و  خارج  یک روزه 
تمام  نباید  اما  است،  ملی  احمد  آل  جالل  ادبی  جایزه 
اتفاقات این جایزه را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
توقع داشته باشیم بلکه بخش  خصوصی، انجمن های ادبی 
و تشکل ها نیز در این زمینه می توانند کمک کننده باشند.

پرورش  و  آموزش  و  سیما  و  صدا  افزود:  جوادی 
در زمینه معرفی کتاب های برگزیده جایره ادبی جالل 
کتاب های تخصصی  در  و  کنند  ما کمک  به  احمد  آل 
برای  پرداخته شود. همچنین  آثار  این  به  دانشگاهی  و 
خوانده شدن کتاب های برگزیده جایزه ادبی جالل آل 
احمد می توان آن ها را نقد کرد. افرادی هستند که قبل 

از خریدن و خواندن کتاب نقد آن را می خوانند و سپس 
اقدام به خرید کتاب می کنند.

او در پایان با تاکید بر این که در جایزه ادبی جالل 
باشیم،  داشته  بخشی  اعتبار  کردیم  تالش  احمد  آل 
گفت: شناسنامه جوایز مهم است. این که چه داورانی آن 
را انتخاب می کنند باید روشن باشد. داوران یک جایزه 
اعتبار آن جایزه محسوب می شوند، در جایزه جالل تالش 
کردیم که ساز و کار درستی برای اعتباربخشی از این 
زاویه فراهم کنیم، از این رو هیئت علمی و داوران جایزه 

را از افراد دارای اعتبار انتخاب کردیم.
* هدف جایزه جالل توجه به فرهنگ و تمدن است

در  نیز  برنامه  مجری  خبوشان،  شرفی  محمدرضا 
سخنانی بیان کرد: جایزه ادبی جالل آل احمد به خاطر 
ویژگی هایی که دارد از مهم ترین جوایز ادبی کشور به 
می کند،  توجه  آن  به  که  زمینه هایی  و  می آید  حساب 

مترصد بعد روایت است و در چهار بخش داستان بلند 
و رمان، داستان کوتاه، نقد ادبی و مستندنگاری برگزار 
می شود. این جایزه در این ابعاد به توجه همگان نیاز دارد 
و صرفا برگزارکننده جایزه نیست که تالش می کند بلکه 
انتظار می رود برگزیدگان، جامعه کتاب خوان، فرهیختگان، 
نویسندگان و نهادهای مختلف به اهمیت این جایزه و 
اهداف آن پی ببرند. این نویسنده در ادامه گفت: هدف از 
برگزاری ۱3 دوره جایزه ادبی جالل آل احمد اختصاص 
جایزه به یک نویسنده نیست بلکه هدف اصلی آن ارتقای 
زبان ملی و توجه به فرهنگ و تمدن است. با این وجود 
آیا آثاری که در این جایزه معرفی شده  توانسته اند مردم 

و جامعه را کتاب خوان کنند؟
در ادامه کتاب »جالل و جمال )برگردان گزیده ای 
ترجمه  اردو(«  زبان  به  احمد  آل  داستان های جالل  از 
در  پاکستانی  مترجم  و  شاعر  نویسنده،  شهریار،  احمد 
آل  جالل  ادبی  جایزه  دوره  سیزدهمین  اختتامیه  آیین 

احمد رونمایی شد. 
* همکاری ناشران در ارسال به موقع آثار

اجرایی جایزه  دبیر  سپس مصطفی راضی جاللی، 
مصوبه  احمد  آل  جالل  ادبی  جایزه  کرد:  بیان  جالل 
شورای عالی انقالب فرهنگی است که متشکل از هیات 
امنا به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی است. هیات 
امنا اعضای هیات علمی را انتخاب می کند تا گروه های 
داوری و هیات داوران را معرفی و انتخاب کنند. هیات 
برگزاری جایزه  از  قبل  در سال  منتشرشده  آثار  داوران 

ادبی جالل را بررسی و برگزیدگان را انتخاب می کنند.

او افزود: در این دوره از جایزه با توجه به شرایط 
حاکم بر کشور ناشی از کرونا، نگران آثار ارسالی برای 
مساعدت  و  همکاری  با  اما  بودیم  جشنواره  در  داوری 
ناشران آثار به موقع به دبیرخانه رسید. در بخش داستان 
بلند و رمان ٨2۰ اثر، در بخش داستان کوتاه 32۴ اثر، 
در بخش نقد ادبی ۷٦ اثر و در بخش مستندنگاری ۴۷۴ 

اثر به دبیرخانه ارسال شد.
جاللی به شیوه داوری آثار ارسالی به دبیرخانه جایزه 
ادبی جالل اشاره کرد و گفت: ابتدای شهریور ماه، کتاب ها 
را  پایش شد و کتاب هایی که شرایط حضور در جایزه 
نداشتند از چرخه داوری خارج شدند و مابقی کتاب ها از 
اوایل مهرماه در اختیار داوران قرار گرفت. جلسات داوری 
به شکل مجازی یا با حضور حداقلی داوران برگزار شد 
و مابقی داوران بعد از خواندن کتاب ها به شکل مجازی 

در جلسات حضور پیدا می کردند.

جایزه  مبلغ  درباره  جالل  جایزه  اجرایی  دبیر 
ادبی  جایزه  از  دوره  این  و شایستگان تقدیر  برگزیدگان 
 ۱۵۰ مبلغ  برگزیدگان  به  گفت:  و  داد  توضیح  جالل 
میلیون تومان و به شایستگان تقدیر 3۰ میلیون تومان 
آیین نامه  داوران هر بخش طبق  هیات  تعلق می گیرد. 
مناسب تشخیص  را  کتابی  اگر  که  دارند  را  اختیار  این 
دادند به عنوان کتاب تجلیل شده طبق نظر هیات داوران 
انتخاب کنند که ۱۰ میلیون تومان به آن ها تعلق می گیرد.

جاللی تصریح کرد: داوران مرجع قضاوت محتوا، 
قوت و ضعف کتاب ها هستند. در دوره های پیشین هم 

نامزد و برگزیده ای در بعضی از بخش ها معرفی نشد.
داستان  زمینه  در  خالقانه ای  آثار  نویسندگان   *

کوتاه خلق نکردند
حسن بیگی، دبیر علمی جایزه ادبی جالل آل احمد 
انتخاب  گفت:  نشست  این  در  حاضر  مهمانان  دیگر  از 
جوایز  همه  در  کوتاه  داستان  حوزه  در  کتاب ها  نشدن 
ممکن  امری  دولتی  چه  و  چه خصوصی  و جشنواره ها 
نویسندگان در زمینه  از سوی  آثار خالق و فنی  است. 
داستان کوتاه نوشته نشده است و این امر باعث شد در 
این بخش اثر برگزیده و حتی شایسته تقدیری نداشته 
باشیم و برای این که در دوره های آینده این اتفاق رخ 
ندهد نمی توانیم راهکاری را تزریق کنیم و از نویسندگان 

بخواهیم که داستان خوب بنویسند.
دبیر علمی جایزه ادبی جالل آل احمد اظهار کرد: 
شاداب  باید  داستانی  ادبیات  خالقیت  و  ادبی  جریان 
کند  پیدا  نوشتن  خوب  هوای  و  حال  نویسنده  و  باشد 

اما به دالیل مختلف اجتماعی به ویژه اقتصادی شاید 
یکی از دالیل افت این بخش این است که نویسنده ها 
درگیری های فکری دیگری دارند. باید امیدوار بود این 
غم ها و مسائل کمتر شوند. با توجه به سال سختی که 
امسال پیش رو داشتیم و شیوع کرونا به خلق آثار بهتر 

برای دوره بعد زیاد امیدوار نیستم.
* همه آثار بررسی نمی شود اما اثر برگزیده کتاب 

سال می شود!
برنامه  مجری  دیگر  بهرامی،  علیرضا  ادامه  در 
از مسائلی که در  تلویزیونی شب های هنر گفت: یکی 
اجرای این جایزه ادبی وجود دارد، این است که در گذشته 
تا چند دوره این جایزه در دل جایزه کتاب سال جمهوری 
اسالمی ایران برگزار می شد. پس از دوره هفتم، مدیریت 
وقت بنیاد شعر و ادبیات داستانی خواهان این شد که چون 
این بنیاد مسئول برگزاری جایزه ادبی جالل و شعر فجر 
است، جایزه کتاب سال نباید در حوزه ادبیات دخالت کند. 
باید دید این کار چه مزیتی داشت؟ مسئله دوم این که در 
زمانی که جایزه کتاب سال در حوزه ادبیات هم برگزار 
شد، ناشران کتاب های خود را اعالم وصول می کردند و 
این نسخه ها به صورت خودکار از آن ها تحویل گرفته 
می شد و به دبیرخانه جایزه کتاب سال می رفت. اما در 
حال حاضر طی فراخوانی ناشران کتاب های خود را به 
دبیرخانه می فرستند. بسیاری از آثار انتشاریافته در طول 
یک سال را در جایزه ادبی جالل بررسی نمی کنیم اما 
برگزیده کتاب سال  به عنوان  را  برگزیده جایزه جالل 
کتاب  برگزیده  می تواند  چطور  این  می کنیم.  معرفی 
رمان،  حوزه  در  کتاب  چندصد  که  درحالی  باشد  سال 
اثرش  ناشری  اگر  نشده اند.  بررسی  اصال   ... و  داستان 
را به دبیرخانه ارسال نکند، وظیفه دبیرخانه چیست؟ و 
این که چه اقداماتی برای جهانی شدن این جایزه در نظر 

گرفته شده است؟
* هیچ اثری از چشم ما دور نمی ماند

جاللی در پاسخ به این سواالت گفت: مرجع تجمیع 
آثار جایزه جالل از چند محور انجام می شود؛ استعالم از 
بانک اطالعات کتاب های خانه کتاب و ادبیات ایران یکی 
از این محورها است و ما عالوه بر آثاری که از طریق 
فراخوان دریافت می کنیم فهرست خانه کتاب و ادبیات 
اثر  به هیچ عنوان هیچ  داریم و  اختیار  نیز در  را  ایران 
منتشرشده ای منطبق با ضوابط آیین نامه از چشم ما دور 
نمی ماند. دبیرخانه پس از پایش اولیه میزان آثار ارسالی 
را اعالم می کند. هر کتابی که از سوی ناشران فرستاده 
نشود، توسط دبیرخانه خریداری می شود که در این دوره 
با توجه به همکاری خوب ناشران، خریدهای حداقلی را 
ناشران  از سوی  آثار  از ٨۵ درصد  انجام دادیم و بیش 
برای ما ارسال شده است. این جایزه آیین نامه ای دارد و 
اجرایی شدن این آیین نامه در حوزه جهانی شدن نیاز به 
کار اجرایی بسیاری دارد که ما در حال انجام آن هستیم.

باشیم  داشته  توقع  نمی توانیم  افزود:  پایان  در  او 
جایزه ای که ۱3 دوره آن برگزار شده به بلوغ و نقطه هدف 
سیاست گذاری  برسد.  به شکل صددرصدی  تعیین شده 
داده  جالل  جایزه  برنده  به  امکانی  چه  این که  درباره 
می شود از طریق گروه هایی تعیین می شود که درباره آن 
کارشناسی می کنند و با هیات علمی مطرح و تصمیماتی 
به  ناشران  و  کتابفروشی ها  ویترین  می شود.  گرفته 
برندگان و نامزدهای جایزه جالل اختصاص دارد و این 
موفقیت های  به  دوره  در ۱3  جایزه  این  نشان می دهد 

نسبی رسیده است.

هدف جايزه جالل توجه به فرهنگ و تمدن است

روايت ديگری از داستان »كدوی قلقله زن« 
کتاب »کدوی قلقله زن« با 
برابر  هدف آموزش کودکان در 
کاهش  همچنین  و  سختی ها 
ترس در آنان از طرف انتشارات 
مدرسه منتشر و روانه بازار شد.

»کدوی  کودکانه  داستان 
کهن  افسانه های  از  زن«  قلقله 
مختلف  اقوام  در  که  است  ملی 
رواج  گوناگون  اشکال  به  ایران 
اهلل  فضل  بار  نخستین  رد.  دا
صبحی،  به  معروف  مهتدی 
کودکان  مشهور  داستانسرای 

آن را نقل کرده است.
این داستان درباره پیر زنی تنها است که درکنار جنگل زندگی 
به خانه  بیدار شد و تصمیم گرفت  از خواب  او یک روز  می کرد. 
دخترش برود. در بین راه با حیوانات جنگل روبرو شد که هر کدام 
قصد خوردن او را داشتند. پیرزن با استفاده از شگردهای زبانی و غیر 
زبانی برای نجات خود استفاده می کند. این متل توسط سیما جوادیه 
نوشته شده است و تصویرگری آن را حسن عامه کن برعهده دارد.

کتاب »کدوی قلقله زن« با ۴۰ صفحه رنگی و جلد سخت 
اینترنتی  فروشگاه  در  همچنین  و  کشور  سراسر  فروشگاه های  در 

انتشارات مدرسه در دسترس مخاطبان قرار دارد.

جایزه »جالل« برگزیدگانش را شناخت
حضور  با  »جالل«   جایزه  دوره  سیزدهمین  پایانی  مراسم 
محسن جوادی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ، 
در  جایزه  اجرایی  دبیر  جاللی  مصطفی  و  علمی   دبیر  حسن بیگی 
مراسم  این  در  و  شد  برگزار  سیما   ۴ شبکه  روایت  شب  برنامه 
برگزیدگان و شایستگان این جایزه در بخش های مختلف به این 

شرح معرفی شدند:
در بخش »داستان بلند و رمان«، داوران از بین ٨2۰ عنوان 
را  به قلم منصور علیمرادی  نیمروز«  ارسالی، کتاب »اوراد  کتاب 

»شایسته تقدیر« دانستند. 
سعید تشکری، جواد افهمی و علی چنگیزی داوری آثار این 

بخش را بر عهده داشتند.
عنوان   3۴2 بین  از  کوتاه«   »داستان  بخش  داوران  هیات 
کتاب ارسال شده به دبیرخانه، اثری را به عنوان برگزیده و شایسته 

تقدیر معرفی نکرد. 
اعضای هیات داوران بخش »داستان کوتاه« سیزدهمین دوره 
جایزه ادبی جالل آل احمد ضمن سپاس از همه نویسندگانی که 
آثارشان در این دوره مورد بررسی قرار گرفت، با اتفاق نظر اعالم 
کردند که مجموعه های داستان کوتاه رسیده به دبیرخانه، دارای 
ساختار و محتوای قابل قبولی از نظر ویژگی های فنی و تکنیکی 
داستان کوتاه نیستند.  بنابراین انتخاب برگزیده یا شایسته تقدیر 
این  دبیرخانه  به  رسیده  آثار  بین  از  احمد  آل  جالل  ادبی  جایزه 
دلیل  همین  به  است.  حرفه ای  و  فنی  توجیه  فاقد  ادبی  رویداد 
سال های  در  حوزه  این  نویسندگان  و  آثار  بالندگی  آرزوی  ضمن 
آتی هیچ کدام از آثار رسیده به این دبیرخانه در این دوره را حائز 

شرایط برگزیده شدن ندانستند. 
داریوش عابدی، راضیه تجار و عبدالمجید نجفی  به عنوان 
داوران بخش »داستان کوتاه« سیزدهمین دوره جایزه ادبی جالل 

آل احمد  به بررسی آثار مرتبط با این حوزه پرداختند.  
به  ارسالی  کتاب  عنوان   ۷٦ بین  از  ادبی«  »نقد  بخش  در 
دبیرخانه، داوران کتاب »تاریخ بدن در ادبیات« به قلم سیدمهدی 
فاطمه  ایزانلو،  امید  خوزانی،  آقابابایی  زهرا  همکاری:  )با  زرقانی 
جهانپور، حمیدخادمی، محسن شرفایی و فرزانه فرخ فر(  را »شایسته 
تقدیر« دانستند.داوران این بخش همچنین کتاب »روایت شناسی 
درام« اثر پرستو محبی را به خاطر تالش های مؤلف در روش مندی، 
سازمندی و تحلیل ادبیات داستانی – نمایشی مورد تجلیل قرار داده 
و از دبیرخانه جایزه جالل آل احمد خواستند که به نحو مقتضی 

از این اثر نیز تجلیل کنند.  
پارسی نژاد  کامران  و  سنگری  محمدرضا  شعیری،  حمیدرضا 

داوری آثار بخش »نقد ادبی« را بر عهده داشتند. 
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آرش شفاعی با بیان این که وزارت ارشاد باید از انتقادهای جامعه ادبی استقبال 
و آن ها را لحاظ کند، از انتخاب های تکراری که موجب می شود کم کم جشنواره 

شعر »فجر« قابل پیش بینی شود، می گوید.
ویژه چهاردهمین  داوران بخش  روزنامه نگار و عضو هیئت  این شاعر، 
جشنواره شعر »فجر« درباره وضعیت برگزاری این جشنواره در سال های اخیر 
اظهار کرد: ایرادی که وجود دارد، اصال روند انتخاب دبیر و اعضای هیئت علمی 
جشنواره شعر »فجر« بهتر است که این قدر پشت صحنه ای، غیردموکراتیک و 
فقط براساس تشریف وزیر و مشاورانش نباشد؛ یعنی در این حوزه از شاعران، 
اهالی ادبیات، منتقدان و تشکل های ادبی و شعری نظرسنجی یا نظرخواهی شود. 
او در ادامه متذکر شد: ما به عنوان شاعران کشور یک دفعه با این مواجه 
می شویم که تصمیم آقای وزیر در این مورد بر این بوده و معموال هم در این جور 

انتخاب ها هیئت علمی و هیئت داوران تکراری انتخاب و هر سال هم تکرار 
می شوند. این جشنواره شعر »فجر« را کم کم به این سمت می برد که قابل 
پیش بینی می شود و دایره انتخاب ها و افرادی که در این جشنواره دخیل هستند 
هم کوچک تر می شود. در حالی که اتفاقا باید این روند جوری شود که همه 
مراحل آن، یعنی حتی مرحله انتخاب هیئت علمی، هیئت داوران و دبیران با 
مشارکت طیف های بیشتری از افراد درگیر در ادبیات اتفاق بیفتد تا این که بعد از 

حکم وزیر تازه از آن انتقاد شود. 
شفاعی با بیان این که از طرفی وزارت ارشاد باید از انتقادهای جامعه ادبی 
استقبال و آن ها را لحاظ کند گفت: بخشی از الزمه این که جشنواره شعر »فجر« 
زنده و پویا باشد، این است که فعالیت هایش نقد و بررسی و اشکاالتش گفته 
شود. وزارت ارشاد باید توقع های جامعه ادبی را بشنود. به نظر من، به جای گارد 

گرفتن و این که بخواهند فکر کنند هر انتقادی به جشنواره شعر »فجر« به معنی 
زیر سوال بردن اصل حرکت است، این روند را به وجود بیاورند که انتقادها هم 

شنیده و در دوره های بعد اصالح شود.
دبیر  انتخاب  به  نسبت  انتقادها  برخی  درباره  آرش شفاعی همچنین 
گفته  این که  و  دانشگاهی  از جامعه  فجر  پانزدهمین جشنواره شعر  علمی 
شده در میان جامعه شاعران نام آشنا نبوده است بیان کرد: در این قضیه 
یک چیز عرف شده یا توقع جامعه است و چیز دیگری هم امکان قانونی و 
آیین نامه ای است. معموال آن چه تا حاال بوده و تقریبا می شود گفت جامعه 
ادبی هم به آن عادت کرده و توقعش است، این است که در یک جایزه یا 
جشنواره ادبی در این سطح که ادعا می شود مهم ترین جایزه یا جشنواره 

ادبی در حوزه شعر در کشور است، 

وزارت ارشاد باید توقع های جامعه ادبی را بشنود 
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D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R

محمد حسین زاده
بارها شنیده ایم که بازیگران مطرح و گرانقمیت سینماي 
جهان اصرار دارند تا در بخش هاي خطرناک فیلم هاي خود، 
به ایفاي نقش بپردازند و با اینکه بدلکاران این روزهاي سینما 
بسیار درخشان و فوق العاده عمل مي کنند اما بازهم شاهد آن 
هستیم که برخي از بازیگران تمایل دارند تا خود در بخش هاي 
خطرناک فیلم بازي کنند. البته گاهي این خطرناک بودن نه 
به واسطه خرکات سخت بلکه بعضا به دلیل شرایط محیطي 
و یا اتفاقات پیش بیني نشده ایجاد مي شود. گاهی بازیگران به 
اندازه ای به نقش های خود اهمیت می دهند که حتی ممکن 
است جانشان نیز به خطر بیفتند. عبارت خاصی را برای تعریف 
کلمه بازیگری متد نمی توان در نظر گرفت، اما این واژه به 
مراحلی گفته می شود که یک بازیگر طی می کند تا شبیه به 
نقش و شخصیتی شود که قرار است آن را بازی کند. مخاطبان 
هم با این شیوه و بازیگری متد ارتباط بهتری خواهند گرفت. 
در این متد، بازیگران به عمق نقش خود فرو می روند، در این 
فرایند ممکن است به دلیل گریم های موفق، چندین ماه زندگی 
کردن به عنوان کاراکتر فیلم و یا اصرار آنها برای آسیب دیدن 
واقعی باشد که بازی آنها به بهترین شکل ممکن انجام شود، 
اما گاهی در این روند ممکن است رسیدن به شرایط مناسب 
نقش آفرینی، این بازیگران را تا سر حد کشته شدن پیش ببرد. 
در ادامه چندین نمونه از بازیگری متد می بینید که ممکن بود 

بازیگران جانشان را به خاطر آن از دست بدهند.

تام هنکس در فیلم دور افتاده
در این فیلم به کارگردانی رابرت زمکیس، تام هنکس نقش 
کسی را داشت که بعد از یک سانحه هوایی در یک جزیره 
متروک گرفتار می شود. او برای آنکه شبیه یک فرد میانسال 
به نظر برسد، 22 کیلوگرم افزایش وزن داشت و بعد برای آنکه 
شبیه کسی به نظر برسد که سال هاست در این جزیره گیر 
افتاده، مجبور شد کاهش وزن شدیدی داشته باشد. اما این 
تمام ماجرا نیست. او در این جزیره یک آسیب و خراش کوچک 
خورد که البته به آن رسیدگی نکرد و به عفونت استافیلوکوک 
منجر شد. این عفونت می تواند باعث ایست قلبی و مرگ شود.

جان هارت در فیلم مرد فیل نما
در فیلم مرد فیل نما، که یکی از بهترین آثار دیوید لینچ 
است، جان هارت نقش اصلی را بازی می کند. به دلیل گریم 
گسترده و سنگینی که باید برای این نقش روی صورت هارت 
اعمال می شد، ریسک خفگی این بازیگر در شرایط مختلف 

مثل خوابیدن وجود داشت. به گفته چندین منبع او فراموش 
کرده که باید ایستاده باشد و به همین دلیل چندین بار تا سر 

حد خفگی رفته است.

رابرت دنیرو در فیلم گاو خشمگین
سینما  تاریخ  فیلم های  بهترین  از  یکی  خشمگین  گاو 
محسوب می شود و از دید عده ای از منتقدان، بهترین فیلم دهه 
٨۰ میالدی است. اما ساخت فیلم کار ساده ای نبود مخصوصا 
برای رابرت دنیرو. او برای این نقش وزن خود را از ٦۵ کیلوگرم 
به ۱۱3 کیلوگرم افزایش داد و این افزایش ناگهانی باعث ایجاد 
مشکالت تنفسی و حتی تکلمی برای وی شد. به همین دلیل 
تولید  نشود،  قلبی  دنیرو دچار حمله  آنکه  برای  اسکورسیزی 

فیلم را برای مدتی عقب انداخت.

جرارد بالتر در فیلم تعقیب تک موج ها
جرارد بالتر برای بازی در فیلم تعقیب تک موج ها آموزش 

دید، اما گویی به خوبی در زمینه رعایت نکات ایمنی آموزش 
داده نشد. او در هنگام فیلمبرداری در کالیفرنیا مدت کوتاهی 
را غرق شد. او تا سر حد مرگ می رود، اما نهایتا از این حادثه 

جان سالم به در برد.

جوزف گوردون در فیلم نهایت سرعت
گوردون در این فیلم نقش یک پیک دوچرخه سوار را بازی 
می کند و در یکی از سکانس ها به خودش آسیب می زند. او 
اصرار داشت که تمامی سکانس های بدلکاری را خودش انجام 
دهد، اما یک حادثه برای وی رخ می دهد او از پشت با یک 
تاکسی تصادف می کند. تصادفی که شیشه عقب اتومبیل را 
می شکند و آسیب جدی به دست گوردون وارد می شود. 3۱ 

بخیه بابت این زخم به وی زده می شود.

سیلوستر استالونه در فیلم راکی ۴
سیلوستر استالونه از بازیگرانی نیست که از بدلکار به جای 
خودشان استفاده می کنند. به همین دلیل وی برای سکانس 
الندگرن  دولف  از  راکی۴  سینمایی  فیلم  در  پایانی  مبارزه 
می خواهد که واقعا به او مشت بزند تا مبارزه آنها واقعی به 
نظر برسد. ضربه الندگرن، استالونه را راهی بیمارستان می کند 
و او ٩ روز تحت درمان قرار می گیرد. استالونه ضربه او را مثل 

تصادف با اتومبیل توصیف کرده بود.

بادی آبسن در فیلم جادوگر شهر اُز
بازی  فیلم  این  در  را  تین من  نقش  بود  قرار  آبسن  بادي 
کند، اما برای این نقش باید لباسی فلزی را به تن می کرد و 
گریم سنگینی روی او انجام می گرفت. اما اتفاق اصلی ٩ روز 
پیش از آغاز فیلمبرداری افتاد و مشخص شد که این بازیگر به 
آلومینیوم آلرژی دارد. آلومینیوم بخش زیادی از لباس کاراکتر 
تین من را تشکیل می داد. این آلرژی او را برای دو هفته راهی 
بیمارستان کرد و بازیگر دیگری )جک هالی( جایگزین وی شد.

تام کروز در فیلم ماموریت غیرممکن
سري  در  هالیوود  پولساز  و  محبوب  چهره  کروز  تام 
فیلم هاي ماموریت غیرممکن بارها به خود آسیب زده است 
ولي شاید جدي ترین آنها در قسمت چهارم فیلم بود که باید 
اصرار  مي پرید!  دیگر  ساختمان  به  ساختمان  یک  روي  از 
تهیه کنندگان جواب نداد و تام کروز خود این صحنه را بازي 
او همراه شد و یک ماه در  با زمین خوردن شدید  کرد که 

بیمارستان بستري بود.

تئاتر را  از سالن های بسته بیرون ببریم

مند  هنر حسینی  محسن 
در  نمایش  هنر  پیش کسوت 
آستانه برگزاری تئلتر فجر اظهار 
داشت: تئاتر در شرایط کرونا باید 
اجراهای خیابانی و شناسایی  به 

با  جدید  باز  محوطه های  و  ظرفیت ها 
شرایط ویژه این ایام گرایش یابد. 

وی با بیان این که تئاتر یک فرآیند جمعی است و با فضای آنالین 
همخوانی چندانی ندارد، گفت: من با تئاتر آنالین موافق نیستم و 
هیچ وقت خودم فیلم تئاتر ندیده ام، اما شرایط امروز و کرونا ما را مجبور 
به تغییراتی کرده است. با این حال پیشنهاد می کنم امسال جشنواره 

تئاتر فجر با توجه به شیوع کرونا از سالن های بسته بیرون بیاید.

رادیو فرهنگ نمایشگاه مجازی کتاب را پوشش می دهد 
در  ایران  کتاب  خانه  مدیرعامل  و  فرهنگ  رادیو  مدیر 
ری  همکا مه  همنا تفا نشستی 
بین این 2 نهاد را امضا کردند و 
مقرر شد رادیو فرهنگ نمایشگاه 
پوشش  را  تهران  کتاب  مجازی 
رادیو  مدیر  حبیبی  دهد.علیرضا 
فرهنگ در این دیدار گفت: رادیو 

فرهنگ در برنامه های مختلف به حوزه 
کتاب به ویژه معرفی نویسندگان، کتاب 

ها  و ناشران اهتمام دارد.
وی افزود: در این گروه برنامه سازی شکل های مختلفی برای 
ترویج کتاب و کتابخوانی در قالب برنامه های رادیویی در نظر گرفته 
شده که نقد و بررسی کتاب، پوشش رسانه ای اخبار مربوط به کتاب 
و کتابخوانی از جمله کودک و نوجوان، بزرگساالن و دانشگاهیان 
و حوزویان، معرفی مروجان کتاب، مسابقه کتابستان و تاکید ویژه 

برنامه »هفت اقلیم« بر کتاب و کتابخوانی از جمله آن هاست.

»ُسرور« داریوش اسحاقی در بازار موسیقی
شده  منتشر  تازه  آلبوم های  از  یکی  عنوان  »ُسرور« 
هنرمندی  با  موسیقی  بازار  در 
گروه »کوبانگ« با تهیه و تنظیم 
ضمن  است.  اسحاقی  داریوش 
داریوش  اسحاقی،  میثاق  اینکه 
متین  و  اسحاقی  فریبا  اسحاقی، 

اسحاقی گروه اجرایی آلبوم را تشکیل 
می دهند.

داریوش اسحاقی درباره این آلبوم نوشته: ضرب یا ریتم یکی از 
عناصر سازنده و اساسی زندگی است. پژوهش بسیاری از محققان 
دوگانه  عوامل  از  عامل  نخستین  که  می دهد  نشان  ما  به  را  این 
موسیقی که برای نخستین بار انسان با آن رو به رو شده، ریتم است. 
موسیقی بسیاری از تیره های آفریقایی موجود تنها فقط ریتم است. 

ی
سيق

مو

یو
راد

ش
مای

ن اکران یک فیلم پس از دو سال بالتکلیفی

فیلم سینمایی »دیدن این فیلم 
رضا  به کارگردانی  است«  جرم 
چهارشنبه  امروز،  از  زهتابچیان 
۱۷ دی ماه روی پرده سینماهای 

سراسر کشور می رود.
این فیلم  سینمایی به تهیه کنندگی 
محمدرضا شفاه بیش از یک سال توقیف 
بود و اکنون قرار است  به طور همزمان در سینماهای ۱٩ استان 
کشورروی پرده برود.»دیدن این فیلم جرم است« با هنرنمایی امیر 
آقایی، لیندا کیانی، حسین پاکدل، حمیدرضا پگاه، محمود پاک نیت، 
احسان امانی و مهدی زمین پرداز، یک فیلم سیاسی است که پس 
از نمایش در جشنواره فیلم فجر سی و هفتم به محاق توقیف افتاد.

ما
سين

 

چندروز  که  حقیقت  سینما  جشنواره  چهاردهمین 
پیش به پایان رسید مانند همیشه معرف استعدادهاي 
جواني بود که با ساخت مستندهاي فوق العاده خود، 
نوید آینده اي درخشان را در سینما مي دهند. مهدی 
رویاهای  مستند  فیلم  کارگردان  و  نویسنده  گنجی 
خالکوبی شده، است که نخستین بار در چهاردهمین 
جشنواره سینما حقیقت به نمایش درآمد و ششمین 
فیلم برگزیده از نگاه تماشاگران شد. حاال این مستند 
نیز  فجر  فیلم  نهمین جشنواره  و  در سی  است  قرار 

نمایش داده شود.
درباره  جوانان  دنیاي  با  گفتگو  در  مهدي گنجی 
گفت:  آن  به  پرداخت  چرایی  و  فیلم  این  موضوع 
رویاهای خالکوبی شده، در حقیقت داستان زندگی چند 
نوجوان عاشق فوتبال است که از جاهای مختلف ایران 
سعی دارند در کمپ فوتبال با هم رقابت کنند، چون 
فکر می کنند از این طریق می توانند زندگی شان را تغییر 
دهند. از سوی دیگر خانواده هایشان نیز فکر می کنند 
آنها با درآمدی که از فوتبال به دست می آورند تغییر 
بزرگی در زندگی شان اتفاق می افتد. آنها بعد از رقابت 
در این کمپ ها در ایران با کمک شرکت ایرانسل و 
اسپانیا می روند و دوره هایی  به  اسپانیا  سازمان لیگ 
را آنجا می بینند و این تغییر نقطه بزرگ و پراهمیتی 
در مسیر زندگی شان می شود. تولید فیلم یک سال و 
و  استان شامل سیستان  چند  در  و  نیم طول کشید 
بلوچستان، تهران، اصفهان و کاشان فیلمبرداری شد. 
چالش برانگیزترین بخش آن رفتن به اسپانیا و تولید 
یک فیلم مستند در چند شهر این کشور بود، چون 
کمپ های  و  مختلف  اردوهای  در  باید  بچه ها  این 
متفاوت شرکت می کردند و توسط مربیان اسپانیایی 

آموزش می دیدند.
پژوهش  به  ادامه  در  مستند  فیلم  این  کارگردان 
رویاهای  مستند  افزود:  و  کرد  اشاره  مستند  این 
و  است  شخصیت محور  فیلم  یک  خالکوبی شده، 
اما  می شود،  روایت  فوتبال  بستر  در  است  درست 
تمرکز من روایت زندگی ۵ نوجوان است. متاسفانه در 
فیلم های کاراکتر محور کمتر بحث پژوهش اهمیت 
به  متعلق  پژوهش  می کنند،  فکر  همه  چون  دارد 
فیلم های توضیحی و فیلم های موضوع محور است و 
این چالشی است که من همواره با آن روبرو هستم. 
درحالی که پژوهش روی فیلم های شخصیت محور خود 
یک شکل متفاوتی از به دست آوردن اطالعات است 
و با فیلم های موضوعی فرق می کند. شما باید جهان 
ذهنی و درک درستی از زندگی آدم هایی که قرار است 
با آنها کار کنید، پیدا کنید و بعد بخش هایی از آن را به 
مخاطب انتقال دهید. ما چالش های بسیاری در این 
فیلم داشتیم چون زمان بسیار کوتاهی در اختیارمان بود 
و باید این بچه ها را از میان چند هزار نفری که داشتیم 
انتخاب می کردیم درحالی که تمام فرصتی که داشتیم 
۱۰ روز بود. اینطور نبود که از قبل بدانم چه کسانی 
به کمپ می آمدند،  بچه ها  انتخاب شوند.  است  قرار 

مسابقه می دادند و مرحله به مرحله باال می آمدند. برخی 
از آنهایی که انتخاب کردیم حذف شدند و نمی توانستیم 
آنها حضور  دهید  اجازه  بگوییم  اسپانیایی  مربیان  به 
داشته باشند. من گاهی برای آشنایی با کاراکترهایم 
یک سال زمان صرف کرده ام، اما اینجا زمانی نداشتم 
و باید به داشته های خودم رجوع می کردم و آدم هایی 
انتخاب  را  فیلم می خوردند  به  تماتیک  لحاظ  به  که 
تاری  موحد  که  بود  من  خوش شانسی  از  می کردم. 
مرادی را به عنوان دستیار کارگردان و پژوهشگر در 
کنار خودم داشتم که بدون او امکان نبود کاراکترها 
را بتوانم انتخاب کنم. در طول ساخت فیلم ما افراد 
دیگری را انتخاب کردیم که یا در مونتاژ کنار گذاشتیم 
و یا توسط مربیان کنار گذاشته شدند و انتخاب آنها 

چالش بسیار سختی برای ما بود.
مهدي گنجی درباره مهمترین پیام این فیلم بیان 
کرد: سعی کردم در فیلم به درس هایی که از فوتبال 
باعث  فوتبال  بپردازم.  بازی  از  فارغ  گرفت  می توان 
می شود که آدم ها ذهنشان باز شود و به هم نزدیک 
دیگری  شهر  به  شهری  از  وقتی  به هرحال  شوند. 
می روید، متوجه می شوید که دنیا چقدر بزرگ است 
را  بزرگی  این  می روید  دیگری  کشور  به  وقتی  و 
مسیر  این  در  جالبی  چیزهای  می کنید.  درک  بیشتر 
یاد می گیرید که فیلم تمرکزش را روی این مسیرها 

گذاشته است.
این فیلمساز در خاتمه به بحث مالی ساخت فیلم 
مستند اشاره کرد و ادامه داد: سینمای مستند در ایران 
یک کار ورشکسته کامل است، بخصوص در طی یکی 
دو سال اخیر، به این دلیل که برآوردی که شما در 
ابتدا برای ساخت فیلم مستند می کنید با ورودی که 
از جاهای مختلف توسط تهیه کننده یا سرمایه گذاران 
فراهم می شود تا فیلم ساخته شود، بسیار تفاوت دارد. 
در کشور ما کمتر اتفاق می افتد که سرمایه گذاران وارد 
سینمای مستند شوند، اما ما در این کار خوش اقبال 
ایرانسل بهره مند شدیم. سینما  از حمایت  بودیم که 
بسیار دچار مشکل شده و مستند بیشتر، از طرفی در 
تمام دنیا آدم هایی که در این عرصه کار می کنند اغلب 
دیوانه و عاشق این فضا هستند وگرنه کسی که عاشق 
فیلم  یک  ساخت  را صرف  ماه   ۱۵ نمی تواند  نباشد 
مستند کند که همه جای ذهنش را درگیر کرده است 
و به خاطر ساخت آن تمام اطرافیانش را اذیت می کند. 
این فیلم ها با خون دل مستندسازان ساخته می شود. در 
دنیا مهمترین جای پخش سینمای مستند تلویزیون 
است و بعد از اکران های جشنواره ای تلویزیون نخستین 
می دهد،  نمایش  و  خریده  را  آثار  که  است  جایی 
درحالی که ما از این امکان محروم هستیم و تلویزیون با 
مستندهای ما قهر است و تنها بخشی از آثار را دوست 
دارد نشان دهد و بقیه را دوست ندارد، چون نوری از 
مفاهیم بر بخش هایی از جامعه می اندازد که تلویزیون 
ما به خاطر سیاست هایش دوست ندارد و همین عامل 

نیز گردش مالی فیلم را دچار مشکل می کند.

جشنواره فیلم فجر عجیب تر از همیشه!
در حالي که بسیاري از سینمادوستان و حتي اهالي سینما با برگزاري جشنواره فیلم 
فجر در شرایط فعلي مخالف هستند، گویا مسئوالن جشنواره توجهي به این موضوع 
نداشته و مي خواهند هرطور شده این دوره جشنواره را هم برگزار کنند، حال شده به 
صورت آنالین، به صورت نیمه فیزیکي و نیمه آنالین و یا حتي در نگاه خوشبینانه 
به صورت کامال فیزیکي! حال اگر اتفاقي رخ دهد و شیوع کرونا در این بین بیشتر 
شود و عده اي بیمار شوند، چه کسي جوابگو خواهد بود!؟ مشخصا مسئوالن جوابي 

نخواهند داد و مانند همیشه خود ر کنار مي کشند.
با این حال روز گذشته دبیرخانه جشنواره فیلم فجر فهرست فیلم های متقاضی 
شرکت در سی و نهمین دوره این رویداد را منتشر کرد. در سال های گذشته اسامی 

فیلم های متقاضی حضور در جشنواره همیشه از راه های غیر معتبر به گوش می رسید 
و دبیرخانه جشنواره خبری مبنی بر حضور فیلم های متقاضی منتشر نمی کرد. امسال 
برای نخستین بار در تاریخ جشنواره فیلم فجر، فهرست فیلم های متقاضی شرکت در 
جشنواره منتشر شد. برابر با این فهرست ۱۱۰ فیلم درخواست حضور در جشنواره فجر 
۱3٩٩ را دارند. نکته جالب در لیست اعالم شده حضور چهره های شناخته شده است 
که بعضی از آنها برای نخستین بار است که فیلمی را کارگردانی کرده اند. هوشنگ 
ارسالن  سینما،  و  تئاتر  شاخص  بازیگر  آذرنگ  حمیدرضا  سینما،  منتقد  گلمکانی 
امیری فیلمنامه نویس و مهرداد کوروش نیا فیلمنامه نویس و نمایش نامه نویس جزو 
فیلم اولی های این دوره هستند که قرار است در کنار سینماگرانی چون نرگس آبیار، 

هاتف علیمردانی، حمید نعمت اهلل، احسان عبدی پور، محمدحسین مهدویان، روح اهلل 
حجازی و نادر مقدس به رقابت بپردازند. جواد نوروزبیگي نیز یکي از پرفیلم ترین 

تهیه کنندگان این دوره خواهد بود.
شیوع کرونا و اما و اگرهای برگزاری سی و نهمین جشنواره فیلم فجر درحالی که 
بسیاری از جشنواره های معتبر دنیا به لغو و یا آنالین برگزار کردن روی آورده اند، 
از  این دوره  آئین نامه بود. در  با تغییراتی در  در حالی به سرانجام رسید که همراه 
جشنواره هیات انتخاب حذف شد و کلیه آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره از سال ٩۷ 
تاکنون بعد از تطبیق با مقررات اعالمی در فراخوان مورد داوری قرار می گیرند و از 
میان آنها آثار برگزیده معرفی می شوند. همچنین آثار فیلم اولی ها نیز همانند بخش 
سودای سیمرغ در تمام بخش ها مورد داوری قرار می گیرد تا ایرادی که هر سال 
فیلمسازان نسبت به این موضوع داشتند در این دوره برطرف شود. قرار است پس از 
لیست اعالم نامزدها، فیلم های نامزدشده اگر شرایط مساعد باشد و ستاد کرونا اجازه 

باشند و  برای رسانه ها تحت پروتکل های بهداشتی داشته  دهد، نمایش محدودی 
پس از آن 22 بهمن ماه فیلم های برگزیده معرفی شوند!

آثاری در  تنها  نهم،  و  دبیرخانه جشنواره سی  تاکید مجدد  اساس  بر  همچنین 
فهرست نهایی داوران قرار خواهد گرفت که نسخه DCP آنها تا موعد اعالم شده 
)2۰ دی ٩٩( به دبیرخانه جشنواره ارائه  شده باشد و اگر نسخه نهایی فیلمی پس از 
این موعد به دبیرخانه برسد، جهت بازبینی داوران پذیرفته نمی شود و فیلم خودبه خود 

حذف شده تلقی خواهد شد.
رقابتي اعالم شده، موضوعي که همواره  داوران بخش هاي  اسامي  البته هنوز 
چالش هاي فراواني ایجاد کرده و بارها شاهد اعتراضات شدید به نجوه داوري ها بوده ایم. 
ضمن اینکه چگونگي برگزاري مراسم اختتامیه و همینطور اهداي جوایز نیز در این 
دوره مشخص نیست و به نظر مي رسد که مسئوالن علیرغم اینکه اصرار زیادي به 

برگزاري جشنواره دارند ولي خودشان هم بالتکلیف هستند!

رابطه فوتبال و درآمد براي جوان ها
مهدي گنجي: فوتبال باعث می شود که آدم ها 

به هم نزدیک شوند


