
بورس نهاد اصلی ایجاد و حفظ تعادل در اقتصاد کشور است

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: ظرفیت های 
خوبی در صنعت نفت ایجاد شده است و ایران قادر خواهد 

بود سهم خود را از بازار نفت بگیرد.
مسعود کرباسیان روز گذشته )دوشنبه، ۲۲ دی ماه( در حاشیه 
برگزاری آیین امضای هشت قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید 
نفت، در جمع خبرنگاران، در پاسخ به این سؤال که در صورت رفع 
تحریم ها، آیا ایران قادر به احیای بازار خود خواهد بود، گفت: در مدت 

تحریم ها چرخ توسعه نفت متوقف نماند؛ ظرفیت های خوبی ایجاد شد 
و می توانیم سهم مان را از بازار بگیریم. وی با اشاره به ضرورت اجرای 
طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت برای مدیریت افت طبیعی 
تولید میدان های نفتی، درباره تأمین منابع مالی مورد نیاز این طرح یادآور 
شد: منابع این طرح از طریق انتشار اوراق مشارکت و بازپرداخت از محل 

افزایش تولید میدان ها تأمین خواهد شد و وابسته به بودجه نیست.
صفحه 3

اولین جلسه هیات نظارت بر مطبوعات در دوره جدید با حضور پدرام پاک آیین برگزار شد

صدور مجوز برای متقاضیان نشریات تخصصی
 و دانشگاهی

افت ۵ هزار واحدی شاخص بورس در بازار
امروز  بورس  بازار  در  کل  اخص  ش
)دوشنبه( پنج هزار و 3۷۴ واحد افت داشت 
یک  عدد  به  شاخص  این  نهایت  در  ه  ک

میلیون و 3۰۱ هزار واحد رسید.
به گزارش ایرنا، در معامالت امروز بیش از ۱۰ 
میلیارد و ۴۶۱ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۱۱۱ هزار و ۵۸۴ میلیارد ریال داد و ستد شد.

همچنین شاخص کل )هم وزن( با دو هزار و ۷۰۱ 
واحد افزایش به ۴۶۹ هزار و 3۵۴ واحد و شاخص قیمت 
)هم وزن( با یک هزار و ۷۶۷ واحد رشد به 3۰۷ هزار 

و ۱۶۹ واحد رسیدند.
شاخص بازار اول ۱۰ هزار و ۲۴ واحد کاهش و 
شاخص بازار دوم ۱۰ هزار و ۴3۴ واحد افزایش داشت.
صفحه۵

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک:

 ICU کمبود منابع مالی برای احداث مگا
بیمارستان امیرالمومنین اراک

4 صفحه 6رستگاری استقالل در دقیقه 94 دربی 94!

1

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1653- سه شنبه 23 دی  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
سعيد اسدي: 

دنياي هنر
 حد و مرز

 ندارد

7فرهنگ
انتقاد آیدا

 و موسسه الف. 
بامداد  از سایت 

»شاملو«

نک 1با

اين روزها خبرها پيرامون جشنواره ها فيلم و تئاتر فجر بسيار 
خط  به  همگي  موافقان  و  مخالفان  حال  درعين  و  است  زياد 
دوره  عجيب ترين  كه  دوره جشنواره  اين  درباره  تا  شده اند 
آن هم مي باشد و شيوع كرونا همه چيز را دربر گرفته است، 

صحبت كنند

آيدا شاملو و موسسه الف. بامداد در واكنش به انتشار مطلبی 
انتقادی درباره اصل برگزاری جايزه »شاملو« و فعاليت های اين 
موسسه از سوی وب سايت رسمی »احمد شاملو« به انتقاد از 
اين مطلب و نيز برخی اقدام های سايت رسمی اين شاعر در 

سال های اخير پرداختند.

مديرعامل بانک صادرات ايران گفت: حمايت از 
صنعت خودرو عزت ملی، استقالل و خودباوری را 
به دنبال دارد و بانک صادرات ايران برای ايفای 

نقش حمايتی خود از اين صنعت آماده است.

همکاری 
بانک صادرات ایران 

در توليد خودرو 
برقی سایپا

سهم مان را از بازار نفت می گيریم ماجرای حذف نظام قدیم در کنکور 1۴00
 به کجا رسید؟

موضوع حذف کنکور نظام قدیم در سال ۱۴۰۰ در حالی امروز به یکی 
از ترندهای اصلی توییتر تبدیل شد که از همان ابتدا با موافقان و مخالفان 
زیادی همراه شد. در واقع تابستان امسال بود که شورای سنجش و پذیرش 
با اعالم اینکه آمار داوطلبان کنکور که از نظام قدیم باقی مانده اند، بسیار پایین است 
بنابراین در آزمون سال آینده سئوالتی برای نظام قدیمی ها طرح نمی شود پرونده نظام 

صفحه ۲قدیمی ها را برای همیشه بست.

امورداخلی کشور و شوراها  یک عضو کمیسیون 
با اشاره به تالش غربی ها برای عدم دسترسی مردم 
به اقالم بهداشتی و درمانی به ویژه ماسک و دارو در 
ماه های ابتدایی شیوع کرونا تاکید کرد که قطعا آمریکا و انگلیس 
دلسوز ما نیستند.جالل رشیدی کوچی در توئیتر، نوشت: به ما ماسک 
ندادند! داروی موثر بر درمان کرونا را به بهانه تحریم ندادند! با هزاران 
ترفند از ورود کیت های تشخیص کرونا به ایران جلوگیری کردند!  

یکدفعه ۱۵۰ هزار  واکسن کرونا کمپانی بدنام فایرز را به ایران اهدا 
کردند!! قطعا آنها دلسوز ما نیستند.

مقام  معظم رهبری در گفت وگوی تلویزیونی خود با مردم به 
مناسبت فرا رسیدن ۱۹ دی، در بخشی از بیانات خود تاکید کردند 
واردات واکسن کرونا از آمریکا و انگلیس ممنوع است و به فرانسه هم 

سر ماجرای خون های آلوده خوش بین نیستیم.
صفحه ۲

دليل اهدای واکسن کمپانی فایزر به ایران چيست؟
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وزیـر  دفتـر  در  دیـروز  صبـح 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی بـا حضور 
پـدرام پـاک آییـن نماینـده مدیـران 
مسـئول مطبوعـات ، دکتـر غالمرضا 
منتظـری نماینـده قـوه مقننـه، حجت 
جمشـیدی  لمسـلمین  ا و  سـالم  ال ا
نماینـده شـورای عالـی حـوزه علمیـه 
قـم، دکتر غالمرضا غفـاری،  نماینده 
وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری به 
صالحـی  سـیدعباس  دکتـر  سـت  ا ی ر
اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  ر  ـ ی ز و

برگـزار شـد.
  در جلسـه مـورخ ۲۲ دی مـاه 
۹۹ هیـات نظارت بـر مطبوعات ضمن 

طـرح موضوعـات نظارتـی ،  شـماری 
از تقاضاهـای صـدور مجـوز نشـریات 
دانشـگاهی مـورد بررسـی قـرار گرفت 
کـه طـی آن بـا صـدور مجـوز بـرای 
و  تخصصـی  ت  ا ی ر شـ ن ن  ا ـ ضی ا ق ت م

دانشـگاهی موافقـت شـد.
در این جلسـه ناصر سراج نماینده 
یـه و حجـت االسـالم و  ی قـوه قضا
ه  د ـ ن ی ا م ن ی  مـ ق محسـن  ن  می ل مسـ ل ا
قـالب  فرهنگـی  ن ا ـی  ل شـورای عا

غایـب بودنـد.
جلسـه بعـدی هیـات نظـارت بـر 
مطبوعـات دوشـنبه ۶ بهمـن مـاه ۹۹ 

برگـزار خواهـد شـد.

اصالحیه: 
 آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای نوبت دوم 
شرکت گاز استان  ایالم که در تاریخ 10/1۴ /99 
در روزنامه دنیای جوانان به چاپ رسید شماره مجوز 

1399/5578 صحیح می باشد. 

اولین جلسه هیات نظارت بر مطبوعات در دوره جدید با حضور پدرام پاک آیین برگزار شد

صدور مجوز برای متقاضیان نشریات تخصصی و دانشگاهی
ایران  صادرات  بانک  ل  م ا ع ر ی د م
عزت  خودرو  صنعت  از  ت  ی ا حم  : فت گ
ملی، استقالل و خودباوری را به دنبال 
دارد و بانک صادرات ایران برای ایفای 
نقش حمایتی خود از این صنعت آماده 

است.
بانک  روابط عمومی  زارش  گ ه  ب
در  صیدی  حجت اله  ایران،  ات  ر د ا ص
و  تحقیقات  مرکز  ز  ا بازدید  ن  ا ی ر ج
لید  تو خطوط  همچنین  و  ری  و آ و ن
سایپا،  سازی  خودرو  جدید  الت  صو ح م
محصوالت  تولید  هزینه های  د:  و ز ف ا
جدید سایپا توسط بانک صادرات ایران 
برای رسیدن  و  مالی خواهد شد  مین  ا ت
این شرکت در کنار آن  بلند  اهداف  به 
از طریق طرح  بانک  این  بود.  هیم  ا خو
طراوت در زنجیره تامین برای ارائه انواع 
خدمات بانکی با سایپا همکاری دارد و در 
همکاری های جدید سقف عملیات بانکی 

با سایپا افزایش خواهد داشت.
جدید  محصوالت  گفت:  ی  و  
سایپا نیاز به سرمایه گذاری دارد و بانک 
صادرات ایران به طور ویژه و در چارچوب 
مقررات بانک مرکزی برای تامین مالی 
این محصوالت برنامه ریزی خواهد کرد 
و به طور بلند مدت در کنار این خودرو 

ساز خواهد ایستاد.
صیدی در این دیدار که با حضور 
و  مدیرعامل  نیز  و  بانک  ارشد  ران  مدی
مدیران بخش های مختلف سایپا انجام 
شد، اظهار کرد: باید از دو منظر به سایپا 
نگاه کرد. از نگاه بانک به این شرکت به 
عنوان یک مشتری می توان نگریست و 
گفت که با داشتن بازار مصرف، فناوری 
تولید، منابع مالی و انسانی و نهاده های 
تولید از قبیل قطعات و مواد اولیه، شرکت 
سایپا از شرایط مناسبی برخوردار است. 
در نگاه ملی نیز صنعت خودرو به عنوان 
یکی از چهار صنعت اول دنیا در کنار نفت 
و گاز، بانکداری و فناوری اطالعات مورد 
توجه  است به همین دلیل کشورهایی 
که دارای صنعت خودروسازی هستند با 
کشورهای فاقد این صنعت تفاوت  جدی 
عزت  خودرو  صنعت  از  حمایت  د.  ن ر ا د
ملی، استقالل و خودباوری را به دنبال 
دارد و دقیقا به همین دلیل مورد تحریم 
صنعت  این  در  رقابت  گرفته ایم.  ر  ا ر ق
بدخواهان  و  دشمنان  و  است  ی  جد
خودرو  تولید  مانع  تا  تالشند  در  ر  کشو

در کشور شوند.
ایران  صادرات  بانک  رعامل  ی د م  
دستیابی  برای  که  داریم  وظیفه  د:  فزو ا
و   ۱۴۰۴ سال  اهداف  به  شرکت  ن  ی ا
انبوه محصوالت جدید، همکاری  ید  ل و ت
نزدیک با آن داشته باشیم و نقش خود 

را ایفا کنیم.
صیدی با اشاره به این که پیش بینی 
کرده بودیم که شرکت فرانسوی رنو در 
ایران قطعه تولید نخواهد کرد و تنها در 
پی فروش محصوالت خود در بازار ایران 
است، گفت: تولید محصوالت جدید سایپا 
دیگر ربطی به رنو ندارد و بانک صادرات 
ایران به طور عملیاتی تر برای حمایت از 

سایپا آماده است.
ایران  صادرات  بانک  عامل  ر ی د م
بانک  مالی  تامین  که  این  بر  اکید  ت ا  ب
صادرات ایران در همکاری با سایپا سه 
جنبه دارد، افزود: روال همکاری عادی 
اعطای  طریق  از  ایران  صادرات  نک  ا ب
خدمات متنوع بانکی از جمله طرح های 
طراوت تولید و طراوت توسعه، مرابحه، 
ادامه   ... و  سپهر  همیان  دین،  د  ی ر خ
خواهد یافت. پاشنه آشیل صنعت خودرو، 
پلتفرم جدید است و بانک صادرات ایران 
ز تولید محصوالت جدید نیز تا تحقق  ا
اهداف سال ۱۴۰۴ به طور کامل حمایت 

خواهد کرد.
دو  که  این   به  اشاره   با   صیدی 
محصول جدید شاهین و آریا امیدواری 
برای جلب نظر مصرف کننده و  زیادی 
مردم ایجاد کرده، اظهار امیدواری کرد 
که مصرف کننده ایرانی این دو خودرو 

را به محصوالت کره ای ترجیح دهند. 
وی همچنین برای سرمایه گذاری 
شرکت  در  برقی  خودرو  انبوه  ولید  ت ر  د

سایپا اعالم آمادگی کرد. 
صیدی در این دیدار خواستار ایجاد 
پلتفرم مشترک فناوری اطالعات بانک 
با  افزود:  و  با سایپا شد  ایران  درات  صا
ارائه  تولید،  زنجیره  پلتفرم،  این  د  ا ج ی ا
تحویل  و  از فروش  ع خدمات پس  وا ن ا
اطالعات  فناوری  پلتفرم  به  و  ر د و خ
مالی  گردش  و  می شود  متصل  ک  ن ا ب

بهتر مدیریت خواهد شد. 

سلیمانی،  د  جوا ر  دیدا ین  ا ر  د
مدیرعامل سایپا نیز با قدردانی ویژه از 
حمایت های بانک صادرات ایران و سابقه 
از  در حمایت  بانک  این  مؤثر  همکاری 
همکاری های  گفت:  خودرو  ت  ع ن ص
سایپا  با  ایران  صادرات  بانک  ه  ت ش ذ گ
به طوری  دارد،  جای قدردانی و تشکر 
که می توان گفت بانک در شرایط بحرانی 

به داد سایپا رسید و به ما کمک کرد. 
وی افزود: عملکرد مطلوب و رشد 
عالی بانک صادرات ایران در سال های 
اخیر جای قدردانی دارد و مرتبا خبرهای 
بانک  از  کننده ای  خوشحال  و  ب  خو
صورت های  بهبود  در  ایران  ات  ر د ا ص
مالی و حمایت از تولید و صنعت منتشر 
برای  بانک  این  با  همکاری  شود.  ی  م
مایل هستیم  و  است  بزرگی  فتخار  ا ا  م
همکاری بیشتری با بانک داشته باشیم.

 مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا 
با ارائه گزارشی از روند تولید محصوالت 
جدید و تغییرات ایجاد شده در این شرکت، 
از ایده های ارائه شده توسط مدیرعامل 

بانک صادرات ایران استقبال کرد.
سلیمانی با بیان اینکه شرکت های 
خارجی همواره به دنبال این بوده اند که 

فروش  به  ایران  در  را  خود  محصوالت 
استاندارد  شرایط  تاکیدکرد:  نند،  ا س ر ب
خودروهای تولید داخل با استاندارد های 
تبلیغات  برخی  و  است  متفاوت  رجی  خا
سوء و هدفمند صرفا برای تخریب صنعت 
با  افزود:  وی  می گیرد.  صورت  و  ر د و خ
برنامه ریزی های انجام شده تالش شده 
افزایش  سایپا  در  محصوالت  یفیت  ک ا  ت
قابل توجهی داشته باشد که در این جهت، 
آریا  و  شاهین  خودرو  دو  کیفی  م  ست سی
تغییر کرده و  این خودروها با خودروهای 
کالس متوسط جهان قابل رقابت شده اند.

تولید  برای   به مشارکت  سلیمانی 
خودرو برقی در این شرکت با همکاری 
دانشگاه تهران و شرکت مپنا اشاره کرد 
و گفت: تولید این خودرو سرمایه گذاری 
درآمدی  منابع  حال  عین  در  و  گین  سن

بسیار به همراه خواهد داشت. 
وی از ایجاد بستر فناوری اطالعات 
و  ایران  صادرات  بانک  بین  رک  شت م
دنیای  گفت:  و  کرد  استقبال  نیز  پا  ی ا س
اطالعاتی  سیستم های  دنیای  ده  ن ی آ
از  استفاده  با  تا  است و تالش می شود 
خودروهای  در  اطالعاتی  وری های  ا ن ف
جدید، از ظرفیت های نوین استفاده شود.

یوسفیان،  میر  ا مراسم  این  ر  د
صادرات  بانک  هیئت مدیره  ب رئیس  ئ ا ن
حی  طرا ز  ا نی  ا د قدر با  نیز  ن  ا ر ی ا
گفت:   ، یپا سا در  جدید  روهای  د و خ
را  موجود  نگرش های  محصوالت  ن  ی ا
یکی  عنوان  به  سایپا  داد.  خواهد  یر  ی غ ت
ایران  صادرات  بانک  برتر  مشتریان  ز  ا
همواره همکاری مناسبی با بانک داشته 
و  تکلیف  جدید،  شریط  به  توجه  ا  ب و 
صنعت  از  حمایت  برای  بانک  فه  ی ظ و

خودرو سنگین تر از گذشته است. 
با  همکاری  ظرفیت  و  سقف  وی 
افزود:  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  پا  ی ا س
بر  این شرکت  با  بیشتر  برای همکاری 
اساس مقررات بانک مرکزی، مدل های 

جدیدی را تعریف خواهیم کرد.

 مدیرعامل بانک صادرات ایران در بازدید از مرکز تحقیقات و نوآوری و خطوط تولید محصوالت سایپا عنوان کرد:

همکاری بانک صادرات ایران در تولید خودرو برقی سایپا

)S.G.P.C( شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد
تجدید مرتبه اول فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومي

 )یك مرحله اي(
نوبت اول _ شماره مجوز: 1399.6055

۱- شماره و موضوع مناقصه: تجدید مرتبه اول فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره ۹۹۰۲33 ) انجام خدمات بهره برداری، نگهداری و پشتیبانی شرکت 
پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد(با شماره فراخوان ۲۰۹۹۰۹۲۱3۴۰۰۰۰۶3 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد (.

۲- نام و نشاني مناقصه گزار: استان خراسان رضوي–کیلومتر ۱۶۵ جاده مشهد/سرخس-شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد.
3- شرایط مناقصه گر: کلیه شرکتهاي داراي حداقل رتبه ۲ )دو( گواهینامه تایید صالحیت اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعي درکدهای فعالیت ۲-تعمیر و 
نگهداری و کد فعالیت، ۴-خدمات عمومی وکد فعالیت،  ۷-امور تاسیساتی )دارا بودن هرسه کد فعالیت الزامی می باشد( که در ارزیابي کیفي مرتبط، امتیاز الزم 
را وفق معیارهاي اعالم شده کسب نمایند. با توجه به اینکه در برخی از استانها رتبه شرکت پیمانکاری در گواهینامه تایید صالحیت و رتبه بندی درج نشده است 
مناقصه گرانی که از این استانها دارای گواهی صالحیت می باشند موظفند به اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان محل صدور گواهینامه مراجعه و نسبت به 
دریافت رتبه خود به صورت کتبی اقدام و هنگام بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی عالوه بر گواهینامه صالحیت، اعالمیه کتبی رتبه بندی را نیز بارگذاری نمایند .الزم 

به ذکر است در صورت عدم بارگذاری اعالم رتبه توسط مناقصه گر، به هیچ عنوان به فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
۴- مهلت و آدرس دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت ۱۲ مورخ ۹۹/۱۱/۰۲ ، متقاضیان می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)سامانه ستاد( به 
آدرس https://www.setadiran.ir اسناد استعالم ارزیابی  کیفی را دریافت و در مناقصه شرکت نمایند، الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از جمله ارزیابی کیفی )از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه( و سایر مراحل مناقصه، از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( انجام خواهد شد، بدیهی است اسناد مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی به مناقصه گران تایید شده از طریق 

سامانه ستاد ارسال خواهد شد. 
متقاضیان بعد از دریافت استعالم ارزیابي مي بایست حداکثر تا ساعت ۱۲  مورخ ۹۹/۱۱/۱۶ استعالم ارزیابي تکمیل شده را به همراه مدارک مورد نیاز در 

سامانه مذکور بارگزاری و ارسال نمایند.
۵ – میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه:  مبلغ ۲۷.۲۴3.۱۹۱.۹۹3ریال )بیست و هفت میلیارد و دویست چهل و سه میلیون و یکصد و نود و یک هزار 

و نهصد و نود و سه ریال( از انواع تضامین مجاز اعالم شده در آیین نامه تضمین معامالت دولتي مي باشد.
۶- زمان گشایش پاکت ها: پاکت هاي مناقصه راس ساعت ۱۰ مورخ ۹۹/۱۱/۲۹ در حضور پیشنهاد دهندگان و با حداقل ۲ پیشنهاد قیمت گشایش خواهد یافت.

روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد

مصطفی داننده
نان را هم می خواهند گران کنند. رئیس اتحادیه نانوایان سنتی 
تهران می گوید که پیشنهاد آنها گرانی ۷۰ درصدی نان است که البته 
کارگروه استانداری تهران با افزایش 3۵ درصدی موافقت کرده است.

افزایش قیمت دیگر در ایران عجیب نیست و چشمان مردم 
با دیدن کاهش قیمت چشم های شان از حدقه بیرون می زند. اگر 
یک روز قیمت ها باال نرود، ناراحت میشویم و فکر می کنیم که چه 

اتفاقی افتاده که مثال قیمت شیر برای یک روز ثابت مانده است.
نیست که موز یکدفعه می شود  برای ما عجیب  مثال اصال 
۴۰ هزار تومان یا اصال تعجب نمی کنیم که  نایب رئیس اتحادیه 
باغداران تهران در پی گرانی موز به مردم توصیه کند که به جای 

موز سیب بخورند که خاصیت بیشتری هم دارد.
پدر و مادرها می توانند به بچه ی خود سیب بدهند اگر او پرسید 
این چیست؟  مثال آن ُکمدین برنامه خندوانه  رامبد جوان که یادش 

به خیر بگویید:» موزه موز«
کرد.  را عوض  آن  با سیب  بشود  که  نیست  موز  البته  ن  ا ن
نان قوت غالب مردم است و بسیاری با همین نان شکم خود را در 

روزگار گرانی ُپر می کنند.
وضع به گونه ای شده است که بسیاری از غذاهای ساده ای 
که مردم در گذشته برای آن اَخ و پیف می کردند و اصال خوردن 
آنها را جز وعده های روزانه حساب نمی کردند، الکچری شده است 

و از درسترس بخشی از مردم خارج.
به طور مثال املت همیشه غذایی در دسترس بود که مادرها 
در زمان هایی که وقت پختن غذا نداشتند به آن پناه می بردند. حاال 
اما همین املت با گرانی گوجه و تخم مرغ و حاال احتماال نان برای 

برخی خانواده ها تبدیل به افسانه می شود.
دولت می تواند امتیازهایی را به نانوایی ها بدهد و در ازای آن 
قیمت نان را ثابت نگه دارد. البته بماند که برخی از نانوایی ها از همین 

حاال قیمت نان را گران کرده اند. در زمان جنگ هم امام خمینی 
بر قیمت نان سفارش می کردند، چرا که قوت اصلی مردم است. 

انتظار زیادی هم نیست. باید به فکر قشر ضعیف جامعه بود. 
این بخش از جامعه وقتی از خواب بیدار می شود به فکر نان شب 
است و وقتی به خواب می رود و به فکر غذای ظهر. سقف آرزوی 
این جماعت همین است. حاال روا نیست این را هم از آنها دریغ کنیم.

نانواها در شرایط فعلی با توجه به گرانی  همه چیز، حق دارند 
که نگران وضعیت شغلی خود باشند و بگویند همه چیز گران شده 
است به جز نان. در این میان دولت باید به صحنه بیاید و اجازه 
ندهد به خاطر فشارهای اقتصادی زندگی مردم دچار مشکل شود.

نان  اما واقعا به جای  چشم، به جای موز، سیب می خوریم 
لویی  آنتوانت همسر  ماری  مثال  اگر  البته  بخوریم؟  نمی دانیم چه 
پادشاه فرانسه بعد از دیدن اعتراض مردم به خاطر گرانی نان گفت: 

»اگر نان ندارند کیک بخورند!« گفته نشود.

به جای موز، سیب می خوریم؛ به جای نان چه بخوریم؟

صفحه 3
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تصویب کلیات طرح رایگان شدن اینترنت برای دانش آموزان، 
معلمان و مدارس 

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی از تصویب 
اینترنت برای دانش آموزان، معلمان و مدارس در  کلیات طرح رایگان شدن 

جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
علیرضا منادی افزود: کلیات طرح رایگان شدن اینترنت برای دانش آموزان، 
معلمان و مدارس در کمیسیون تصویب شد و جزییات آن در جلسه بعدی مورد 
بررسی قرار می گیرد. با تصویب نهایی این طرح دولت موظف خواهد شد در 
طول سال تحصیلی ۱3۹۹ - ۱۴۰۰ استفاده دانش آموزان، معلمان و مدارس 

از شبکه آموزش شاد را رایگان کند.
نیز  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  همچنین  داد:  توضیح  نادی  م
موظف می شود با توجه به منابع بودجه سال جاری، حداکثر تا پایان مهرماه 
سال ۱3۹۹ تعداد یک میلیون دستگاه تبلت دانش آموزی به صورت رایگان 
توسط واحدهای آموزشی به دانش آموزان تحت پوشش دستگاه های حمایتی 

و مناطق محروم و حاشیه شهرها قرار دهد.
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به بررسی طرح رتبه 
بیشتر به کمیته آموزش و  برای بررسی  این طرح  بندی فرهنگیان گفت که 
پرورش کمیسیون ارجاع شد. در این طرح دولت مکلف شده ظرف ۶ ماه آینده 

الیحه رتبه بندی معلمان را به مجلس ارائه کند.

افرادی که خواهان خرید واکسن آمریکایی هستند مسئولیت 
آن را قبول می کنند؟

یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد: آیا افرادی که خواهان خرید واکسن آمریکایی هستند در صورت درگیری 

مردم با عوارض آن، مسئولیتش را می پذیرند؟
هادی بیگی نژاد در توئیتر، نوشت: » فرض کنید از آمریکا  واکسن وارد 
کردیم و بعد از چند وقت کشور درگیر عوارض ناشناخته آن شد، فکر می کنید 
کسانی که امروز خواهان خرید واکسن آمریکایی هستند مسئولیت قبول می کنند؟

خیر! بلکه روزنامه هایشان تیتر می زنند:
خرید واکسن آمریکایی تصمیم نظام بود!«

مقام  معظم رهبری در گفت وگوی تلویزیونی خود با مردم به مناسبت 
فرا رسیدن ۱۹ دی، در بخشی از بیانات خود تاکید کردند واردات واکسن کرونا 
از آمریکا و انگلیس ممنوع است و به فرانسه هم سر ماجرای خون های آلوده 

خوش بین نیستیم.

دلیل اهدای واکسن کمپانی فایزر به ایران چیست؟
یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها با اشاره به تالش غربی 
ها برای عدم دسترسی مردم به اقالم بهداشتی و درمانی به ویژه ماسک و 
ابتدایی شیوع کرونا تاکید کرد که قطعا آمریکا و انگلیس  دارو در ماه های 

دلسوز ما نیستند.
جالل رشیدی کوچی در توئیتر، نوشت: به ما ماسک ندادند! داروی موثر 
بر درمان کرونا را به بهانه تحریم ندادند! با هزاران ترفند از ورود کیت های 
ایران جلوگیری کردند!  یکدفعه ۱۵۰ هزار  واکسن کرونا  به  تشخیص کرونا 

کمپانی بدنام فایرز را به ایران اهدا کردند!! قطعا آنها دلسوز ما نیستند.
مقام  معظم رهبری در گفت وگوی تلویزیونی خود با مردم به مناسبت 
فرا رسیدن ۱۹ دی، در بخشی از بیانات خود تاکید کردند واردات واکسن کرونا 
از آمریکا و انگلیس ممنوع است و به فرانسه هم سر ماجرای خون های آلوده 

خوش بین نیستیم.
صریح  موضع  از  تقدیر  ضمن  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
رهبر انقالب در این زمینه در طی بیانیه از تولید واکسن کرونا توسط ستاد 
از دولت خواستند  و  تقدیر و حمایت کرده  )ره(  امام  فرمان حضرت  اجرایی 
و  انگلیسی  آمریکایی،  شرکت های  تولیدی  واکسن های  واردات  هرگونه  که 

فرانسوی را ممنوع کند.

بورس نهاد اصلی ایجاد و حفظ تعادل در اقتصاد کشور است
در یکصد و نود و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که امروز 
یکشنبه به ریاست حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهور 
تشکیل شد، رییس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از بررسی الیحه بودجه سال 

۱۴۰۰ در مجلس شورای اسالمی ارایه کرد و مورد تبادل نظر قرار گرفت.
حجت االسالم حسن روحانی پس از ارایه این گزارش، تصریح کرد: الیحه 
بودجه ماحصل مطالعات و بررسی تفصیلی و همه جانبه کارشناسان خبره دولت 
درخصوص الزامات و اقتضائات اقتصادی کشور بوده و این بودجه براساس قواعد 

و شرایط کشور تهیه و تنظیم شده است.
رییس جمهور افزود: دولت همواره از نظرات مشورتی کارشناسان و فعاالن 
اقتصادی استقبال کرده و همچنین پذیرای دیدگاه ها و پیشنهادهای اصالحی 
بودجه،  و ساختار  دگرگون کردن شاکله  اما  بوده  در مجلس  نمایندگان محترم 

مطمئنا غیرقابل قبول است.
روحانی گفت: زمان بررسی بودجه، زمان تغییر قوانین و قواعد اصلی فعالیت 
های اقتصادی نیست و نباید موجب شود که فعاالن اقتصادی که پیشران امور 
توسعه کشور  به شمار می روند دچار سردرگمی شوند از سوی دیگر تصمیمات 
بودجه ای نباید به هیچ وجه معیشت مردم بویژه قشرهای ضعیف و کم برخوردار 

را تحت فشار قرار دهد.
در ادامه این جلسه رییس سازمان بورس گزارشی از وضعیت بازار سرمایه 
ارایه کرد و رییس جمهور  با تاکید بر اینکه بازار بورس یک نهاد اصلی در ایجاد 
و حفظ تعادل در اقتصاد کشور است، اظهارداشت: بورس بستر معامالتی شفاف 
اولین گام و  بوده و  بازار بورس  است و دولت همواره در پی تقویت و حمایت 
شرط حمایت و تقویت از این بازار را قاعده مندی و رعایت قانون در آن می داند.

تاکید کرد:  را دارد،  اینکه بورس سازوکارهای ویژه خود  بیان  با   روحانی 
سیاست گذاری های آن نیز باید از طریق شورای عالی بورس انجام گیرد و از 

مداخالت غیر کارشناسی در بورس باید پرهیز شود.
رییس جمهور  افزود: رسالت این بورس، کشف قیمت واقعی محصوالت 
بوده و سیاست اصولی دولت این است که قیمت گذاری کاالها بر اساس مکانیزم 
عرضه و تقاضا و قواعد بازار رقابتی صورت گیرد که این مسئله در نهایت به نفع 

بازار، تولیدکننده و مصرف کننده واقعی است.
رییس جمهور با اشاره به برنامه های دولت برای کنترل و مقابله با  افزایش 
بی دلیل قیمت  برخی کاال ها، تصریح کرد: دولت همواره بر اساس سیاست های 
اصلی خود مبنی بر تقویت بازار سرمایه با محوریت بورس، تالش دارد با تسهیل 
فعالیت ها و کاهش محدودیت ها و اعتماد به شرکت های با سابقه و خوشنام و 
موثر که با ثبات رویه و با رعایت مقررات عمل کرده اند و همواره موجب رونق 
بازارهای داخلی و خارجی بوده اند، زمینه افزایش فعالیت و خرید و فروش در 

بورس کاال را فراهم کند.

تسلط و اشراف کاملی در خلیج فارس داریم
جست وجوی  عملیات  از  روایتی  ارائه  ضمن  سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده 
الشه های پهپاد آمریکایی گلوبال هاوک گفت: خلیج فارس در امنیت کامل است 

و اگر این امنیت را نیرویی بخواهد به هم بزند، فرامنطقه ای ها هستند.
دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری در پاسخ به سئوالی درخصوص امنیت خلیج 
فارس و تحوالت منطقه آمریکا اظهار داشت: خلیج فارس در امنیت کامل است و 
اگر این امنیت را نیرویی بخواهد به هم بزند، فرامنطقه ای ها هستند که از جاهای 

دور به خانه ما در خلیج فارس آمده اند.
افزود: امروز ما یک تسلط کامل بر خلیج فارس و اشراف کاملی در  وی 
کل خلیج فارس داریم. حضور دائمی برادران بسیج دریایی ما باعث شده که ما 
یک اشراف کامل را از لحاظ نیروی انسانی در منطقه داشته باشیم؛ ضمن اینکه 
رصد اطالعاتی ما با رادار ها و سامانه های الکترونیک و الکترواپتیک وجود دارد.

جزئیات بازگشایی مدارس در شهرهای آبی و زرد
یی  گشا ز با ت  ئیا جز
و  آبی  شهرهای  در  مدارس 
اساس  این  بر  و  اعالم  زرد 
ابتدایی  دوم  و  اول  آموزش  شده  مقرر 
های مناطق زرد و ابی با رعایت پروتکلها 
و با محدودیت تعداد در کالس درس، 
حضوری باشد. این در حالیست که کادر 
اداری و اجرایی نیز از اول بهمن ماه در 

مدارس حضور خواهند داشت.
باره  این  در  محسن بیگی  محمد 
اظهار داشت: پیشنهاد بازگشایی مدارس 
ستاد  در  دیروز  آبی  و  زرد  مناطق  در 
که  شده  خواسته  و  مطرح  کرونا  ملی 

دستورالعمل آن تدوین شود.
که  بوده  این  پیشنهاد  افزود:  وی 
 ۵۰ زیر  مدارس  فقط  آبی  مناطق  در 
دانش آموز در کشور به صورت حضوری 
بازگشایی شوند. چون اکثر این مدارس 
در مناطق دور افتاده و صعب العبور هستند 
که دسترسی کمتری هم به امکانات و 
فضای مجازی دارند. همچنین پیشنهاد 
اول و دوم  پایه  آموزان  شده که دانش 
با  زرد  و  آبی  مناطق  در  فقط  ابتدایی 
حداکثر ۱۰ دانش آموز به صورت حضوری 

به مدرسه بروند.
امور  و  سالمت  دفتر  مدیرکل 
تندرستی وزارت آموزش و پرورش اضافه 
کرد: همچنین پیشنهاد شده هنرستان ها 
که فعالیت های کارگاهی دارند تا سقف 
۱۵ نفر در مناطق آبی و زرد بازگشایی 

شوند و در مناطق قرمز و نارنجی به روال 
گذشته، بازگشایی انجام نمی شود.

محسن بیگی درباره زمان و نحوه 
تدوین دستورالعمل بازگشایی در مناطق 
آبی و زرد گفت: شورای عالی آموزش و 
پرورش باید این دستورالعمل را تهیه کند. 
ما شرایط و پروتکل ها را به شورای عالی 
اعالم کردیم. احتماال موضوع در جلسه 
بعدی ستاد کرونا دوباره مطرح و درباره 
آن تصمیم گیری می شود.وی افزود: فعال 
تا زمانی که ابالغیه جدیدی صادر شود، 
مدارس به روال قبل غیرحضوری هستند.

وزیر  میرزایی،  حاجی  محسن 
بازگشایی  جزئیات  پرورش  و  آموزش 
مدارس در مناطق مختلف کشور و در 
شهرهای آبی و زرد را اعالم کرد و گفت: 
روز گذشته در ستاد کرونا سه تصمیم مهم 
در ارتباط با آموزش و پرورش اتخاذ شد. 
و  اداری  کادر  که  بود  این  اول  تصمیم 
اجرایی مدارس در تمام مدارس کشور به 
استثنای شهرهای قرمز، از ابتدای بهمن 

داشته  فیزیکی  حضور  مدرسه  در  ماه 
خانواده  با  ما  اتصال  حلقه  زیرا  باشند 
ها و معلمان هستند و باید برای کنترل 
اوضاع و مدیریت شرایط در مدرسه حضور 

داشته باشند.
اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
در  که  بود  این  دوم  تصمیم  اینکه  به 
کالس های  کلیه  آبی  و  زرد  شهرهای 
ابتدایی در پایه های اول و دوم باز شود و 
در مدارسی که تعداد دانش آموزان کالس 
بیش از ۱۰ نفر است، حضور دانش آموزان 
با مدیریت شورای مدرسه، در تمام طول 
از  بتوانند  تا همه  هفته توزیع می شود 
آموزش حضوری بهره مند شوند زیرا اول 

و دوم پایه آموزش است.
تصمیم  داد:  ادامه  میرزایی  حاجی 
از  کمتر  که  مدارسی  در  اینکه  سوم 
۵۰ دانش آموز دارد، کالس ها در تمام 
مقاطع و پایه های تحصیلی از اول بهمن 
برگزار خواهد شد.  به صورت حضوری 
کالس ها حداکثر با تعداد ۱۰ نفر شروع 

دانش  نیستند  مجاز  مدارس  و  می شود 
آموزان را با تعداد بیشتر در کالس درس 

حاضر کنند.
فرصت یک هفته ای مدیران برای 
برنامه ریزی جهت حضور دانش آموزان 

در مدارس 
های  هنرستانی  عملی  کالسهای 
مناطق زرد و آبی از اول بهمن حضوری است

تا اول  از امروز  اینکه  بیان  با  وی 
کشور  سراسر  در  مدارس  ماه،  بهمن 
را  الزم  ریزی  برنامه  که  دارند  فرصت 
کدام  که  کنند  و مشخص  دهند  انجام 
در  باید  روزهایی  چه  در  آموزان  دانش 
مدرسه حضور پیدا کنند گفت: کالس های 
آبی  مناطق  در  نیز  هنرستانی ها  عملی 
تشکیل  حضوری  بهمن  یکم  از  زرد  و 

خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش در مصاحبه 
اکثر  در  تقریبا  افزود:  با رسانه ملی  ای 
کشورها سیاست های بازگشایی مدارس 
دور  زیرا  اند  گرفته  قرار  بازنگری  مورد 
بودن دانش آموزان با تبعات دراز مدت و 
نگران کننده ای همراه است. ضمن اینکه 
مجموعه مطالعات دنیا نشان می دهد که 
حضور دانش آموزان در مدارس با رعایت 
تاثیری  ویروس  شیوع  در  نامه ها  شیوه 
نداشته است بنابراین امیدوار هستیم با 
مراقبتی که به عمل خواهد آمد مراقب 
سالمت آنها باشیم و هم از این فرصت 

برای یادگیری انها استفاده شود.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

ماجرای حذف نظام قدیم در کنکور 1400 به کجا رسید؟
موضوع حذف کنکور نظام قدیم در سال ۱۴۰۰ در حالی امروز به یکی از 
ترندهای اصلی توییتر تبدیل شد که از همان ابتدا با موافقان و مخالفان زیادی 
همراه شد. در واقع تابستان امسال بود که شورای سنجش و پذیرش با اعالم اینکه 
بنابراین  پایین است  باقی مانده اند، بسیار  از نظام قدیم  آمار داوطلبان کنکور که 
در آزمون سال آینده سئوالتی برای نظام قدیمی ها طرح نمی شود پرونده نظام 

قدیمی ها را برای همیشه بست.
در این رابطه دکتر ابراهیم خدایی رییس سازمان سنجش آموزش کشور ششم 
آبان ماه جاری در حاشیه جلسه ستاد نقشه جامع علمی کشور در پاسخ به سوال 
خبرنگاران به تشریح آخرین وضعیت برگزاری کنکور نظام قدیم پرداخت و اظهار 
کرد: این موضوع دو بار که یک بار آن در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
و یک بار نیز در شورای سنجش و پذیرش کشور مورد بررسی قرار گرفت این که  
اعداد و ارقامی که در این زمینه اعالم می شود باید گفت من نمی پسندم این اعداد 
از سوی کسانی مطرح می شود که اطالعاتی در دست ندارند. در واقع ما در سال 
۹۹ تعداد ۲۵۹ هزار نفر داوطلب نظام قدیم داشتیم که از این تعداد حدود ۶3 هزار 
نفر به دلیل این که سال گذشته انتخاب نوع نظام اختیاری بود تعداد ۶3 هزار نفر 
آنها سواالت نظام جدید را امتحان دادند و تعداد سئواالت چاپ شده در کنکور ۹۹، 
۱۹۶ هزار نفر سوال بود که از این تعداد ۵3 هزار نفر آنها داوطلبانی هستند که فارغ 

التحصیل کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد بودند.
وی تصریح کرد: حدود ۱۴۲ هزار نفر از داوطلبان فوق کسانی بودند که حداقل 
3 برابر کنکور دادند که از این تعداد ۱۱۷ نفر آنها  داوطلب علوم تجربی بودند در 
واقع همه این داوطلبان می خواستند در سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی 
پذیرش شوند در غیر این صورت زیر ۸ درصد داوطلبان نظام قدیم  داوطلب سایر 

گروه ها و رشته های آموزشی هستند.
وی همچنین گفت: اعدادی که در خصوص داوطلبان نظام قدیم اعالم می 
کنند واقعا درست نیست و من درخواست می کنم کسانی که اطالعاتی ندارند ذهن 

داوطلبان و جامعه را مخدوش نکند.
تاکید کرد: آخرین سالی که داوطلبان نظام قدیم وارد کنکور  دکتر خدایی 
شدند در سال ۹۷ بود یعنی این داوطلبان حداقل سه مرتبه کنکور نظام قدیم یعنی 
از سال ۹۷ تا ۹۹ شرکت کردند. طبق مصوبه شورای سنجش و پذیرش در سال 
۹۸ و ۹۹ این بود که برای آخرین بار نظر خود را در مورد کنکور متقاضیان نظام 
قدیم موافقت نمود در واقع ما از یک سال قبل اعالم کردیم که سال ۹۹ آخرین 
سال کنکور نظام قدیمی ها است اما اصل مشکل داوطلب نظام جدید و قدیم در 
این است که نظام آموزش متوسطه ما از سال ۹۴ تغییر یافته است. و ما سه سال 
سواالت مشترک برای داوطلبان دو نظام طراحی کردیم و برای این که سواالت 
ما هم تراز و سختی و دشواری آن برطرف شود ما مجبور هستیم در کنکور به 

بخش مشترکات تاکید کنیم.
متوسطه  آموزش  نظام  جدید  مباحث  از  بنابراین  کرد:  نشان  خاطر  وی 
سواالت در آزمون کمتر مطرح خواهد شد تا سواالت ما هم تراز شود. در نتیجه 
از شش  بیشتر  که  متوسط  آموزش  نظام  تغییرات  به  معلم  نه  و  آموز  دانش  نه 
سال است شروع شده توجهی نخواهد کرد. در حالی که تغییرات نظام آموزش 
متوسطه براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش صورت گرفته است یعنی 
ما این سند و سند نقشه جامع علمی کشور را معطل کردیم و اجازه نمی دهیم 
به خاطر بخش مشترک سواالت درست اجرا شود. بنابراین نمی شود کل سیستم 
پزشکی،  رشته  وارد سه  فقط می خواهند  که  عده ای شود  معطل  آموزش کشور 

دندانپزشکی و داروسازی شوند.
وی تاکید کرد: ما تغییرات کنکور را از یک سال قبل اعالم نمودیم و تمامی 
استدالل های خود را نیز در مراکز ذی ربط بررسی و اعالم شد بنابراین آن چه که 
تصویب شد مصوبه شورای سنجش آموزش کشور است و کنکور سال ۱۴۰۰   نیز 
براساس این مصوبه تعیین تکلیف شده است بنابراین  دستور کار دیگری وجود 
ندارد که بخواهیم آن را مجددا در شورای سنجش و پذیرش بررسی کنیم. بنابراین 
درخواست داوطلبان کنکور  بود که این درخواست ها مورد بررسی قرار گرفته چرا 

که این شورا بدون این درخواست ها مصوبه ای نداشت.

آزار کودک معلول توسط ناپدری
مدیر کل بهزیستی استان قزوین در خصوص آخرین جزئیات فیلم کودک 
آزاری کودک معلول منتشر شده در فضای مجازی گفت: از طریق دستگاه قضایی 

عامل کودک آزاری کودک معلول در استان دستگیر شد.
علیرضا وارثی اظهار داشت: با توجه به مشاهده و رصد فیلمی در فضای 
مجازی ، موضوع کودک آزاری کودک معلول با جدیت کامل در دستور کار سازمان 
بهزیستی و دستگاه قضایی قرار گرفت .این مقام مسئول اعالم کرد : در کمتر 
از بیست و چهار ساعت از انتشار این فیلم در فضای مجازی با عنایت به همت 
و تالش نیروهای خدوم بهزیستی و همکاری همه جانبه دستگاه قضایی موفق 
به شناسایی کودک معلول آزار دیده و دستگیری پدر خوانده وی که مشکوک به 

اعتیاد می باشد به عنوان فرد کودک آزار شدیم.
وارثی تصریح کرد: هم اکنون با دستور قضایی ، نگهداری این کودک به 

مراکز بهزیستی سپرده شد .
* واکنش بهزیستی به فیلم شکنجه کودک معلول 

امور توانبخشی سازمان بهزیستی نسبت به تصاویر و فیلم منتشر  معاون 
شده تحت عنوان شکنجه کودک معلول به شدت انتقاد کرد و گفت: قطعًا سازمان 
بهزیستی از طریق مراجع قضایی پیگیری شناسایی و برخورد با این فرد خواهد بود. 
محمد نفریه با اشاره به انتشار فیلمی مبنی بر شکنجه یک کودک معلول 
)سندرم داون( اظهار کرد: این کلیپ حاوی تصاویر شکنجه یک کودک معلول 

توسط فردی است که به عنوان یک کودک آزاری محسوب می شود.
وی افزود: با توجه به اینکه سازمان بهزیستی کشور متولی حقوق معلوالن و 

احقاق حقوق آنها و حمایت از این گروه از جامعه است نسبت به انتشار این فیلم 
و آزار و اذیت این کودک واکنش نشان داده و پیگیریهای خود را برای شناسایی 

این فرد انجام داده است.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: در همین زمینه از افرادی که 
اطالعی از زمان و محل این حادثه تلخ دارند درخواست می شود که موضوع را به 
سازمان بهزیستی از طریق خط ۱۲3 و یا ارادات بهزیستی اطالع دهند و قطعًاً در 

اسرع وقت در اوژانس اجتماعی موضوع پیگیری خواهد شد.
نفریه تأکید کرد: سازمان بهزیستی نیز قطعا از این فرد شکایت خواهد کرد 
و در همین زمینه هر کسی اطالعی از این اقدام توسط این فرد دارد درخواست 

می شود که موضوع را به سازمان بهزیستی اطالع دهند.

پایان فرار یك ساله  قاتل و همدستانش
فرمانده انتظامی خوزستان از دستگیری قاتل فراری و دو همدستش پس از 

گذشت یک سال از ارتکاب قتل خبر داد.
سردار سید محمد صالحی اظهارداشت: در سال ۹۸ یک مرد ۴3 ساله در 
دزفول مفقود شد که پنج روز بعد، خودروی این فرد به صورت سوخته در یکی 
شهرستان های استان، پیدا شد بنابراین موضوع پیدا کردن فرد مفقودشده در دستور 

کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با کار اطالعاتی و تالش های مستمر 

شبانه روزی، سه متهم سابقه دار را در این ارتباط شناسایی کردند.
اطالعات  و  ویژه  عملیات  اداره  اینکه  بیان  با  خوزستان  انتظامی  فرمانده 
جنایی پلیس آگاهی استان، مخفیگاه متهمان را در یکی از شهرستان های استان 
در  قضائی،  مرجع  با  هماهنگی  از  پس  پلیس  ماموران  افزود:  کردند،  شناسایی 
نهایت پس از یک سال، در عملیاتی ضربتی و منسجم سه متهم با هویت های 
معلوم را دستگیر کردند. متهمان در تحقیقات پلیس به قتل فرد مزبور با انگیزه 

درگیری های قبلی اعتراف کردند.
آگاهی در تحقیقاتی جسد مقتول که توسط  پلیس  کارآگاهان  افزود:  وی 

قاتل و همدستانش در اطراف شهرستان دزفول دفن شده بود را کشف کردند.
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AMOLED وان پالس بند با نمایشگر
 سنسور SpO2 و شارژدهی دو هفته ای 

رونمایی شد
وان پالس بند نخستین دست بند هوشمند OnePlus است که نمایشگر 
استفاده می کند و می تواند سطح  پین  پوگو  از شارژر  دارد،   AMOLED

اکسیژن خون را تخمین بزند.
وان پالس جدیدترین شرکت سازنده ی گوشی  هوشمند است که تصمیم 
می گیرد در بازار گجت های پوشیدنی حضور پیدا کند. این شرکت ساعاتی پیش 
 OnePlus(( از نخستین دست بند تناسب اندام خود با نام وان پالس بند

Band رونمایی کرد.
دست بندی  بند،  پالس  وان   GSMArena گزارش  اساس  بر 
مقرون به صرفه است که می تواند روی ضربان قلب کاربر نظارت کند و سطح 
اشباع اکسیژن خون ))SpO۲ را تخمین بزند. وان پالس بند از صفحه نمایش 
توانایی  و  برای مدت زمانی طوالنی شارژدهی می کند  بهره می گیرد،  رنگی 

پشتیبانی از انواع حالت های ورزشی دارد.
وان پالس بند مجهز به صفحه نمایش ۱٫۱ اینچ AMOLED لمسی 
نمی  خورد.  به  چشم  فیزیکی  دکمه ی  هیچ گونه  دست بند  این  روی  و  است 
وضوح صفحه نمایش وان پالس بند ۲۹۴ در ۱۲۶ پیکسل است و می توان 
این صفحه نمایش را با انواع حالت های شخصی سازی، داد. وان پالس بند 
دارای 3۷ واچ فیس مختلف است که پنج مورد از آن ها به صورت پیش فرض 
روی دستگاه قرار داده شده اند و شماری از این واچ فیس ها را می توان تغییر داد.

وان پالس بند وزن بسیار کمی دارد )۱۰٫3 گرم( و وزن بند الستیکی آن 
به ۱۲٫3 گرم می رسد تا در مجموع، وزن دست بند برابربا ۲۲٫۶ گرم باشد. وان 
پالسه سه بند در رنگ های مشکی، آبی و ترکیب خاکستری و نارنجی برای 
وان پالس بند عرضه می کند. البته فقط بند مشکی در جعبه ی محصول قرار 

گرفته است و دو بند دیگر به صورت جداگانه قابل  تهیه هستند.
ست بند هوشمند وان پالس بند دارای ۱۲ حالت ورزشی مختلف است 
و قابلیتی با عنوان Free Training دارد که تمامی فعالیت های ورزشی ِ 
فهرست نشده در محصول را شامل می شود. وان پالس بند تا فشار پنج اتمسفر 
در برابر نفوذ آب مقاومت نشان می دهد و از استاندارد ضد آب IP۶۸ بهره مند 
اندروید ۶  دارای  اندرویدی  به گوشی های  اتصال  برای  این دست بند  است. 

مارشمالو و نسخه های جدیدتر، به بلوتوث ۵ متکی می شود.
می دهند  امکان  شما  به  بند  پالس  وان  پشتی  بخش  پین  پوگو  دو 
این دست بند را به شارژر اختصاصی وصل کنید. از طریق وان پالس بند 
می توانید پخش موسیقی را روی گوشی کنترل کنید؛ حتی امکان استفاده 
گوشی  دارای  که  کسانی  دارد.  وجود  گوشی  دوربین  شاتر  به عنوان  آن  از 
حالت  با  دست بند  و  گوشی  همگام سازی  از  می توانند  هستند،  پالس  وان 

Zen Mode لذت ببرند.
وان پالس به طور دقیق نگفته ظرفیت باتری وان پالس بند چقدر است، 
اما می گوید با یک بار شارژ تا دو هفته دوام می آورد. البته وقتی اکثر قابلیت ها 
نظیر حسگر تخمین سطح اکسیژن خون روشن باشند و به  شکل سنگین از 

وان پالس بند استفاده کنید، شارژدهی آن کمتر از دو هفته  می شود.
وان پالس بند حسگری برای پایش خواب دارد. تمامی داده هایی که 
هلث  پالس  وان  اپلیکیشن  در  می توان  می کند  جمع آوری  بند  پالس  وان 
)OnePlus Health( که روی پلی استور در دسترس قرار دارد مشاهده کرد. 
قیمت وان پالس بند ۲۷۹۹ روپیه )تقریبا 3۸ دالر( اعالم شده است؛ 
اما در هنگام عرضه برچسب قیمت ۲۴۹۹ روپیه )کمی بیشتر از 3۵ دالر( را 
یدک می کشد. بندهای محصول به صورت جداگانه دارای قیمت 3۹۹ روپیه 
)۵٫۵ دالر( هستند و فعال نمی دانیم  وان پالس بند در چه تاریخی به بازار 

عرضه می شود.

ه  ز حو شناس  ر کا یک 
آموزش و پرورش با بیان اینکه 
تعارض منافع الیه های پنهان 
دارد گفت: وقتی رانت ها و منافعی که به 
شود،  متوقف  رود  می  خاصی  افراد  جیب 
خانواده ها و دانش آموزان منتفع می شوند و 
امکانات بیشتری در اختیارشان قرار می گیرد.

محمد داوری درباره اهمیت بخشنامه 
مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش 
بخشنامه  موضوعیت  و  کلیت  کرد:  اظهار 
مورد  و  است  مهم  بسیار  تعارض  مدیریت 
استقبال نیز قرار گرفت و افراد مختلف در 
سطوح مختلف از آن استقبال کردند؛ اما در 
باره نتیجه بخش بودنش باید گفت چندان 

جای امیدواری نیست.
جابجایی  و  تغییرات  ارزیابی  در  وی 
های صورت گرفته به لحاظ کمی و کیفی 
گفت: اتفاقاتی که در ستاد و وزارتخانه افتاد 
محدود و معدود بود و چندان امیدبخش نبود.

این کارشناس حوزه آموزش و پرورش 
رسیدن  به سرانجام  اینکه  درباره  همچنین 
ارتقای  بر  تواند  می  حد  چه  تا  طرح  این 
نابرابری  و  فقر  کاهش  و  آموزشی  کیفیت 
آموزشی تاثیر داشته باشد؟ گفت: بعید است 
تاثیر خاصی بگذارد،  زیرا این افراد از موقعیت 
فرصت  و  رانت  که  برند  می  سود  هایی 
خاصی برایشان ایجاد می کند. منابع مالی و 
اقتصادی چندانی در آموزش و پرورش وجود 
ندارد، به جز عده ای که از امالک استفاده 
عمده  دارند.  اختصاص  بودجه  یا  کنند  می 
می  پرسنلی  حقوق  پرداخت  صرف  بودجه 
شود اما در بحث صدور مجوزها، قراردادها 
است  ممکن  که  معدود  امالک  یکسری  و 
در اختیار افراد خاصی باشد رانت وجود دارد.

منافع  تعارض  اگر  داد:  ادامه  داوری 
آن  تبع  به  شود  اجرا  کامل  و  جدی  خیلی 
اتفاقی در آنچه تحت عنوان عدالت آموزشی 
در مناطق محروم مطرح است نخواهد افتاد؛ 
همانطور که گفته شد تعارض منافع بخشی 
از منابع، فرصت ها و امکانات را در اختیار 

عده خاصی قرار می دهد.
وی در پاسخ به اینکه اقدامات وزارت 
آموزش و پرورش در چندماهی که از صدور 
تعارض منافع می گذرد  بخشنامه مدیریت 
تا چه حد قابل قبول بوده است؟ اظهار کرد: 
در مدتی که گذشته تا جایی که اطالع دارم 
مسئولیت  چند  است.  نیفتاده  خاصی  اتفاق 
محدود از برخی افراد گرفته شد. بخشنامه 
الزاماتی  و  داده  دستوراتی  صادر،  هایی 
ایجاد شده که در عمل چندان بزرگ نبوده 
است. گزارش معاون حقوقی وزراتخانه نیز 
بیان کلیات بود و آمار و ارقام جدی در آن 
ندیدیم. کلیات هم چیزی را مشخص نمی 

کند. می شود گفت که دستورها داده شده و 
دستورالعمل و بخشنامه هست اما اراده جدی 
برای اجرا و سیستم نظارتی برای پیگیری 
حوزه  نیست.کارشناس  پرقدرت  چندان 
آموزش و پروش تاکید کرد که تغییرات به 
لحاظ کمی و کیفی رضایت بخش نیست و 
تناسب چندانی با آنچه در دستورالعمل اصلی 
بود ندارد، جدی نیست، گستردگی ندارد و 

اغلب صوری به نظر می رسد.
اینکه  به  پاسخ  در  همچنین  داوری 
برای فعال کردن بخش هایی نظیر سازمان 
که  پژوهش  سازمان  و  مدارس  نوسازی 
اند،  نشده  منتشر  ها  آن  از  گزارشی  هنوز 
اتفاقا  کرد:  عنوان  دارید؟  پیشنهادی  چه 
در  هستند.  مهم  بسیار  سازمان  دو  این 
ساز،  و  ساخت  بحث  نوسازی  سازمان 
مطرح  پیمانکاری  مجوز   صدور  و  تجهیز 
است و مستقیم با منافع افراد سروکار دارد. 
ساز  دولت  یا  مدارس  نوسازی  سازمان  در 
هستند یا خّیرساز و تعارض منافع زیادی با 
پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات مدارس 
وجود دارد که قوانین را دور می زنند، البته 
این گفته کلی است و برای مصادیق جزئی 

باید تحقیق و بررسی شود.
وی ادامه داد: در سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی نیز تالیف و انتشار کتب 
های  کتاب  تیراژ  است.  جریان  در  درسی 
درسی و سایر منابع آنقدر باالست که رانت 
بزرگی وجود دارد. سال هاست که معلمان 
مطالبه می کنند باید در تالیف و تدوین کتب 
باشند در  بررسی سهیم  نقد و  درسی و در 
حالی که اینگونه نیست. گاهی اسامی افرادی 
را به عنوان مولف می بینیم که سابقه یک 
روز حضور در آموزش و پرورش نداشته اند 
نیازهای  با  کتب  واقعی  محتوای  میان  که 

دانش آموزان فاصله ایجاد می کند.
این کارشناس حوزه آموزش و پروش 
با اشاره به تبعات مافیای تالیف و نشر کتب 

سازمان  گفت:  پژوهش  سازمان  در  درسی 
که  بوده  ثابتی  تیم  خلوت  حیات  پژوهش 

سال ها در این سازمان بوده اند.
وی در ادامه موانع و مشکالت پیش 
را  منافع  تعارض  بخشنامه  اجرای  روی 
وجود  موانع  دسته  چند  گفت:  و  برشمرد 
دارد. مانع اصلی افرادی هستند که در سمت 
های مختلف قرار دارند  و خودشان مصداق 
این تعارض هستند. موانع حقوقی، قضایی  
و قانونی نیز وجود دارد و باید برخوردهای 
قضایی جدی باشد. البته بخش رسیدگی به 
تخلفات در داخل آموزش و پررش می تواند 
ابتدا ورود کند، اما شنیده ایم افرادی قلدری 
و  است  اختیارشان  در  امالکی  کنند،  می 
برنمی گردانند که الزم است با آنها برخورد 
قضایی صورت گیرد.داوری تاکید کرد: چنین 
طرحی باید پشتوانه اداری، حقوقی و قضایی 
داشته باشد و اراده همه جانبه پیرامون آن 
شکل بگیرد. اگر چنین نشود مقابله با تعارض 
منافع در حد دستورالعمل و بخشنامه باقی  
پرورش در راس  و  آموزش  وزیر  ماند.  می 
هرم است و نباید عقب نشینی کند. وزیر باید 
افکار عمومی را به کمک بطلبد و از رسانه ها 
کمک بخواهد و اگر می بیند مقاومت هایی 
وجود دارد بهتر است ساختار مجزایی تحت 
نظر خودش برای پیگیری کار داشته باشد 
و اجرای طرح را به عهده کسانی نگذارد که 

خودشان ذینفع هستند.
وی با بیان اینکه یک مکانیزم اداری 
مطمئن و مستقل نیاز است تا وزیر گزارش 
های صریح تری را در دوره زمانی کوتاهتر 
مواردی که مصادیق جدی  و  دریافت کند 
اظهار  کند  شناسایی  را  هستند  قضیه  این 
کرد: یکی از سرمایه های بزرگ آموزش و 
پرورش امالک و دارایی ها هستند. آموزش 
عنوان  به  دارد.  پنهان  سرمایه  پرورش  و 
مثال شنیده ایم که در بازار تهران یکسری 
امالک به بازاری ها اجاره داده شده و انبار 

بازاری هاست.
یا یکسری مدارس  داد:  ادامه  داوری 
با مبالغ پایین به برخی مسئولین اجاره داده 
شده و یکسری امالک در اختیار نهادهای 
افرادی   با  منافع  اشتراک  گویا  است.  دیگر 
که داخل سیستم مسئولیت دارند زیاد است. 
فقط ظاهر قضیه را نبینید تعارض منافع الیه 
های پنهان دارد. ممکن است کسی بخشنامه 
و  اقوام  اسم  به  مجوز  و  باشد  زده  دور  را 
نوشته  بخشنامه  در  اینکه  باشد.  آشنایانش 
خود فرد و بستگان درجه یک، کافی نیست 
و ارتباطات غیرمستقیم هم باید دیده شود.

ارشد  کارشناس  و  صنفی  فعال  این 
مدیریت آموزشی  درباره نقش تشکل های 
سرانجام  به  در  ها  رسانه  و  معلمان  صنفی 
های  تشکل  گفت:  بخشنامه  این  رسیدن 
کردند  ورود  موضوع  به  ها  رسانه  و  صنفی 
ولی متاسفانه استقبالی از آنها نشد و به جای 
اینکه وزیر، رسانه ها و تشکل ها را بازوی خود 
بداند، استفاده ای از آنها نکرد. این در حالی 
است که تشکل ها و رسانه ها به عنوان چشم 
بینا و گوش شنوا می توانند این موضوع را 
به عنوان مطالبه مطرح، گفتمان سازی کرده 
و  از مردم  و  کنند  آماده  را  افکار عمومی  و 
فرهنگیان بخواهند مصادیق تعارض منافع را 
هرکجای کشور می بینند گزارش و از منافع 
عمومی که در این حوزه وجود دارد دفاع کنند.

تشکل  کردن  فعال  برای  افزود:  وی 
های صنفی و فضای رسانه ای وزیر باید در 
قالب اتاق فکری، تعامل مستقیم داشته باشد. 
فعالین رسانه ای نیز باید با یکدیگر تعامل 
داشته باشند. در یک مقطعی به تعارض منافع 
توجه شد، اما این روند ادامه نیافت. مسئولین 
ارشد در ستاد و استان ها باید استقبال کنند. 
ضمن اینکه تشکل ها هم نباید دلسرد شوند 
و بر این خواسته جدی و مهم پافشاری کنند.

ارشد  کارشناس  و  صنفی  فعال  این 
مدیریت آموزشی با بیان اینکه خانواده ها و 
دانش آموزان که ذینفعان اصلی هستند هم 
به موضوع ورود نکردند و درگیر این موضوع 
نشدند گفت: وقتی رانت ها و منافعی که به 
شود،  متوقف  رود  می  خاصی  افراد  جیب 
خانواده ها و دانش آموزان منتفع می شوند 
امکانات بیشتری در اختیارشان قرار می  و 
آگاه  اگر  اولیا و مربیان  انجمن های  گیرد. 
شوند می توانند کمک کنند تا این طرح خوب 
و منطقی که در راستای دیدگاههای کالن 
به نفع توسعه کشور است و هم در ذیل آن 
اجتماعی  عدالت  بخش  تحقق  تواند  می 
باشد به سرانجام برسد. به طور کلی تعارض 
منافع، طرح خوبی است که بد اجرا شده و 
در  آنکه  مگر  است،  کننده  ناامید  همچنان 

ادامه راه اتفاقات خوبی بیفتد.

ردپای تعارض منافع از اجاره مدارس تا مافیای نشر کتب درسی
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ز  ر ا ه  ر یکبا ف  حذ
و  تومانی   ۴۲۰۰ ترجیحی 
تومانی   ۱۷۵۰۰ ارز  تصویب 
به  را  بودجه  اصلی  چارچوب  تنها  نه 
کنونی،  شرایط  در  بلکه  می ریزد،  هم 
پیامدهای زیانباری را برای اقتصاد کشور 
درآمدی  پایین  دهک های  ویژه  به  و 

خواهد داشت.
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی 
رئیس جمهور درباره تغییر قیمت ارز در 
الیحه بودجه از سوی کمیسیون تلفیق 
این  در  دولت  اگر  بودجه ۱۴۰۰ گفت: 
کند،  راحت  را  خود  می خواست  بخش 
قیمت را باال می برد اما معتقدیم افزایش 
قیمت ارز، منجر به ایجاد مشکالت در 
برای  دارو  و  اساسی  کاالهای  تامین 
مردم می شود و دولت نمی خواهد مردم 

با مشکل مواجه شوند.
محمود واعظی درباره تاثیر حذف 
کمیسیون  توسط  تومانی    ۴۲۰۰ ارز 
رییس جمهوری  گفت:   تورم  بر  تلفیق 
که  آمده  هم  قانون  در  و  کرد  اشاره 
دولت  چون  می نویسد  دولت  را  بودجه 
البته مجلس حق  باید آن را اجرا کند. 
داشته  پیشنهادات  و  اصالحات  دارد 
باشد و پیشنهادات خوب را با همکاری 
به  بودجه  شاکله  اگر  اما  می پذیریم 
آن  نمی تواند  دیگر  دولت  بخورد  هم 

را اجرا کند.
واعظی افزود: مجلس و کمیسیون 
در  تغییرات  از  را  هدفشان  باید  تلفیق 
شاکله بودجه بیان کنند. اینکه نفت را 
از دو میلیون و 3۰۰ هزار بشکه به یک 
می رسانند  بشکه  هزار   ۵۰۰ و  میلیون 
شاکله  زدن  هم  به  موجب  قطعا  این 

بودجه می شود.
در  که  آنچه  می رسد  نظر  به 
اصالح  نه  می گذرد  تلفیق  کمیسیون 
بنیان های  اصلی  تغییر  بلکه  بودجه 
است.  آن  مصرفی  و  درآمدی  اصلی 
سوی  از   ۱۴۰۰ بودجه  کلیات  هرچند 
اگرچه  و  شد  تصویب  کمیسیون  این 
نهایی  تصویب  معنای  به  آن  مصوبات 
رسانه ای  دلیلی،  به  اما  نیست  بودجه 
شدن اثرات قابل توجهی بر جو روانی 
حاکم بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. 
ضربات  ایران  اقتصاد  که  شرایطی  در 
از  ویژه  به  و  تحریم ها  از  سنگینی 
گسترش سریع و ماندگار بیماری کرونا 
به خود دیده است و مردم در بازارهای 
مثبت  تحوالت  راه  به  چشم  مختلف 
از احیای برجام و رفع تحریم ها  ناشی 
هستند بر هم زدن شاکله بودجه منطقی 

به نظر نمی رسد.
حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی 
در بودجه ۱۴۰۰ و افزایش نرخ دالر از 
و  به ۱۷ هزار  تومان  و ۵۰۰  ۱۱ هزار 
تلفیق  کمیسیون  توسط  تومان   ۵۰۰
مجلس به نوعی به معنای تغییر شاکله 
است.  دولت  پیشنهادی  الیحه  اصلی 
زیرا بودجه چیزی جز درآمدها و مصارف 
نیست و تغییر قیمت ارز یعنی تغییر نیمه 

اصلی آن که همان درآمدها است.  
اختصاص حدود ۹ میلیارد دالر به 

کاالهای اساسی در سال ۱3۹۹
سیاست اختصاص ارز ترجیحی به 
واردات کاالهای اساسی از ابتدای سال 
ماه  مرداد  در  و  شده  پیگیری   ۱3۹۷
۱3۹۷ با معرفی ۲۵ قلم کاال به عنوان 
ترجیحی  نرخ  با  ارز  اساسی،  کاالهای 
کاال  قلم    ۲۵ این  واردات  برای  تنها 

اختصاص داده شد.
هیأت وزیران از فروردین به منظور 
ساماندهی و مدیریت بازار ارز، مصوب 
کرد که کلیه نیازهای ارزی کشور، اعم 
با نرخ ۴۲۰۰ تومان  از کاال و خدمات 
به ازای هر دالر تأمین شوند. درواقع در 
آن مقطع ارز تک نرخی اعالم شده بود. 
این وضعیت، تا ۱۶ مرداد ۹۷ و تا تغییر 
سیاست های ارزی کشور به قوت خود 
باقی بود. پس از آن، به موجب مصوبه 
کاالهای  ارز  وزیران،  هیأت  بعدی 
و  پزشکی  تجهیزات  دارو،  اساسی، 
)محدود  کشاورزی  و  دامی  نهاده های 
و  تومان   ۴۲۰۰ نرخ  با  ردیف(   ۲۵ به 
ارز سایر کاالها با نرخ نیما تأمین شد.  
طبق آمارهای ارائه شده از سوی 
سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک 
بیش از ۲۵ میلیون تن کاال در ۹ ماهه 
درصد  که ۷۰  وارد کشور شده  امسال 
بوده  اساسی  از ۲۵ گروه کاالهای  آن 
که به وزن ۱۷.۵ میلیون تن رسیده است.

دانه های  جو،  ذرت،  کاالی  پنج 
روغنی، روغن خام و مایع و کنجاله سویا 
که با ارز دولتی وارد شده، ۱۲ میلیون و 
۲۹۶ هزار و 3۲۵ تن به ارزش ۴ میلیارد 
و ۱۴۵ میلیون و ۴۰۹ هزار و ۴۴۰ دالر 
را به خود اختصاص داده است، که بیش 
از ۴۹ درصد کل واردات کشور و ۷۰.۵ 
از  را  اساسی  کاالهای  واردات  درصد 

لحاظ وزنی شامل می شود.
هزار   ۲۴۹ و  ۷میلیون  با  ذرت 
و  میلیارد  یک  ارزش  به  تن   3۰۶ و 
۷۷۹ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۶۷۶ دالر، 
نخستین کاالی یارانه ای کشور از لحاظ 
ارزش و هم از لحاظ وزنی بود و در همه 
گروه های کاالیی در این مدت نخستین 

کاالی وارداتی کشور است.

کاالهای  بین  در  ذرت،  از  پس 
اساسی، دانه های روغنی با یک میلیون 
ارزش  به  و  تن   ۵۸۶ و  هزار   ۸۴۶ و 
۹۴۹ میلیون و ۷۵۶ هزار و ۴3۹ دالر، 
روغن های نیمه جامد، خام و مایع با ۷۵۶ 
هزار و ۱۲۱ تن به ارزش ۶۲۷میلیون و 
۸۶۹ هزار و ۷33 دالر، کنجاله سویا با 
یک میلیون و ۱۰3 هزار و ۸۰۷ تن به 
ارزش ۴۶۱ میلیون و ۷۴۶ هزار و 3۱۰ 
دالر و جو با یک میلیون و 3۴۰ هزار و 
۵۰۵ تن به ارزش 3۲۶ میلیون و ۸3۱ 
هزار و ۲۸۲ دالر به ترتیب در رتبه های 

بعد قرار دارند.
 ۴۲۰۰ ارز  تدریجی  حذف  لزوم 

تومانی
ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هزینه 
گذاشته  دولت  دوش  بر  را  سنگینی 
بنابراین، ضرورت حذف این ارز  است. 
سوی  از  هم  و  دولت  خود  توسط  هم 
کارشناسان مختلف اقتصادی درک شده 
و دولت نیز در راستای انجام آن اقداماتی 

صورت داده است.
حجت االسالم  بطه  ا ر ین  ا در 
والمسلمین حسن روحانی روز چهارشنبه 
هفته گذشته در جلسه هیات دولت ضمن 
تأکید بر درستی طرح واردات کاال با ارز 
۴۲۰۰ تومانی گفت: در یک سال گذشته 
تعدادی از کاالهای اساسی را به تدریج 

از ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج کردیم.
از  بعضی  برای  داد:  ادامه  وی 
کاالها مانند برنج، روغن، چای، شکر،   
الستیک و دیگر کاالها آرام آرام آنها را 
از ارز نیمایی خارج کردیم، به نحوی که 
جامعه بتواند این شرایط را تحمل کند و 

قابل قبول باشد.
حال  در  موجود  داده های  طبق 
شده  تعیین  کاالی  قلم   ۲۵ از  حاضر 
باقی مانده  تنها ۵ قلم  در سال ۱3۹۷ 
و به تدریج بیشتر کاالهای از فهرست 
کاالهای اساسی مشمول ارز ترجیحی 

۴۲۰۰ تومان خارج شده است.
و  دولت  ارز  این  حذف  باره  در 
برخوردارند  از موضعی یکسان  مجلس 
و اختالف نظری ندارند. اختالف آنها بر 
سر زمان و شیوه اجرا است. دولت موافق 
حذف تدریجی است و چنانچه گفته شد 

تاکنون برخی از کاالها به مرور زمان از 
فهرست خارج شده اند.

به  مجلس  تلفیق  کمیسون  اما 
گرفته  ارز  زمینه  در  تصمیم  دو  یکباره 
که کمترین اثر آن افزایش تورم، حتی 
قبل از اجرایی شدن بودجه در سال آینده 
است. به ویژه بازتاب رسانه ای حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی از یک طرف و تصمیم به 
تعیین نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومان برای 
ارز، از طرف دیگر به قدری بوده است 
که می تواند پیش از سال جدید تورم را 

به شدت افزایش دهد.
هرچند سخنگوی کمیسیون تلفیق 
بودجه پیشتر هدف کمیسیون از حذف 
حقوق  از  صیانت  را  تومانی  ارز۴۲۰۰ 
موضوع  این  اما  بود،  کرده  ذکر  مردم 
اقشار و دهک های  به  تنها خدمتی  نه 
در  بیشتر  بلکه  نمی کند  جامعه  ضعیف 
بازارهای  دالالن  و  سوداگران  خدمت 
مختلف و از جمله بازار کاالهای اساسی 

خواهد بود.
این مورد رییس جمهوری در  در 
اینکه  بر  تاکید  با  دولت  هیات  جلسه 
دولت قدم به قدم ارز ۴۲۰۰ تومانی را 
از روی بیشتر کاالها خارج کرد،  گفت: 
دهل  و  عده طبل  امروز یک  از  اینکه 
گرفته و اعالم کنند که دوران ارز ۴۲۰۰ 
تومانی پایان یافت، خوب این عده به چه 

کسی خدمت می کنند؟
به  خود  دولت  می رسد  نظر  به 
هر  از  بیش  قانون   مجری  عنوان 
 ۴۲۰۰ ارز  حذف  ضرورت  بر  نهادی 
تومانی تأکید دارد. از این رو بهتر آن 
است که مجلس در این دو مورد و سایر 
و  کرده  اعتماد  دولت  به  مشابه  موارد 
ادامه کار را به آن بسپارد. شاید در آن 
اقشار  و  جامعه  به  بتوان  بهتر  صورت 
اجرای  تجربه  کرد.  خدمت  ضعیف 
در  یارانه ها  هدفمندی  قانون  یکباره 
چندبرابر  آن  دنبال  به  و   ۱3۸۹ سال 
داده  نشان  قیمت ها  شبه  یک  شدن 
عجوالنه  و  لساعه  خلق ا اجرای  که 
سیاست های اقتصادی همچون ریختن 
یکباره پارچی آب در یک لیوان است؛ 
جامعه و اقتصاد کشور،  دیگر ظرفیت 

چنین تصمیم گیری هایی را ندارد.

در راستای مسئولیت های اجتماعی گروه مالی گردشگری انجام شد؛
توزیع بسته های معیشی بین نیازمندان و آسیب دیدگان از کرونا

مسئولیت های  راستای  در  گردشگری  مالی  گروه 
النبی)س(  فاطمه  یاس  بنیاد  همکاری  با  اجتماعی 
بهزیستی،  مددجویان  بین  را  معیشتی  های  بسته 
کرد. توزیع  کرونا  بیماری  از  دیدگان  آسیب  و   نیازمندان 

به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، بسته های 
معیشتی شامل اقالم خوراکی، بهداشتی و مایحتاج عمومی 

است که بین نیازمندان در استان های کرمان و تهران توزیع می شود.
از بسته های معیشی یاد شده، تعدادی بین مددجویان بهزیستی، تعدادی از 
این بسته ها بین مددجویان انجمن حمایت از زندانیان سیرجان)استان کرمان( و 
تعدادی نیز بین خانواده های آسیب دیده از کرونا در استان تهران توزیع شده است.

این گزارش حاکیست: گروه مالی گردشگری و شرکت های تابعه در راستای 
مسئولیت های اجتماعی با شیوع ویروس کرونا در کشور از ابتدای سال جاری تاکنون 
در چندین نوبت اقدام به توزیع بسته های معیشتی بین نیازمندان و همچنین کمک 

به درمان بیماری کرونا اقدام کرده است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران خبر داد:
اتصال مکانیزه بازار پول و سرمایه بر بستر بانکداری باز

اتصال  از  ایران  صادرات  توسعه  بانک  عامل  مدیر 
مکانیزه بازار پول و سرمایه بر بستر بانکداری باز خبر داد و 
گفت: ۴3۰۰۰ تراکنش بانکی بالغ بر۵۰۰ میلیارد ریال در 
بستر بانکداری باز توسط این بانک انجام شده که این امر 

نگاه به حوزه بانکداری باز را متحول می کند.
صادرات،  توسعه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 

دکتر علی صالح آبادی با ذکر این آمار اعالم کرد که بانک توسعه صادرات در 
حوزه بانکداری باز با استفاده از توانمندی های شرکت خدمات انفورماتیک و بستر 
بانکداری باز این شرکت )شاهین( اقدامات مهمی را در این زمینه انجام و آن را 

از راهبردی ترین محورهای عملیاتی خود قرار داده است.
وی با بیان اینکه، این بانک یکی از فعالیت های محوری خود را توسعه این 
بستر و خدمات رسانی بهتر و حل مشکالت مشتریان قرار داده است، گفت: بانک 
توسعه صادرات از این رو طی ماه های گذشته تمرکز به فعالیت صندوق های سرمایه 
گذاری را در دستور کار خود قرارداده و سهولت مدیریت و انجام بهینه عملیات 

بانکی برای صندوق های سرمایه گذاری بورسی را مورد توجه قرار داده است.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به انجام ۴3۰۰۰ تراکنش 
بانکی بالغ بر۵۰۰ میلیارد ریال در بستر بانکداری باز و به صورت کامال مکانیزه) 
در یک صندوق(، تصریح کرد: این امر در سیستم بانکی بی سابقه بوده و می 
توان آن را دستاورد مهمی برای شبکه بانکی، بستر بانکداری باز و نیز خدمات 

مالی و فن آوری اطالعات دانست.
به گفته وی، تاکنون به صورت تجمعی در این بستر بیش از ۱3۹ هزار 
تراکنش و با حجم ریالی بالغ بر ۱۴۴۰ میلیارد و اتصال بیش از 3۱۹۰۰۰ مرتبه 
صورت گرفته که خبر از رهیافت خدمات جدیدی به مشتریان بانک می دهد و بر 
این باوریم که این بانک قدم های بسیار محکمی برای تحقق اهداف بانکداری 

باز و ارائه خدمات به مشتریان در هر زمان و مکان برداشته است.
دکتر علی صالح آبادی با بیان اینکه همواره تنوع و تعدد فعالیت های صندوق 
های سرمایه گذاری و نیز مبالغ باالی سرمایه گذاری در آنها از دید سازمان بورس 
و اوراق بهادار حائز اهمیت بوده است، ادامه داد: مدیریت ریسک عملیاتی و انجام 

مکانیزه عملیات بانکی این صندوق ها می تواند این مهم را رقم زند.
نیز در  این موضوع و  با تحلیل  بانک توسعه صادرات  وی اظهار داشت: 
دستور کار قرار دادن سرویس های بانکداری باز در این خصوص، این امر را از 
اولویت های خود قرارد داده و با تعامل با »تامین سرمایه تمدن« فرایند بانکی 
واریز سود سهامداران و پرداخت وجه ابطال و سایر اقالم مربوط به صندوق را 

مکانیزه نموده است.
وی ابراز امید واری کرد که این خدمات بزودی در اختیار تمامی صندوق 
های سرمایه گذاری قرار گرفته و اتصال بازار پول و سرمایه از طریق زیرساخت 

های عملیاتی و فن آوری این بانک با سهولت بهتری انجام گیرد.
به گفته صالح آبادی، از آنجا که عملیات صندوق ها شامل صدور و پرداخت 
اضافه ، صدور پرداخت وجه ابطال، مبادله با کارگزاران، واریز سود در صندوق ها 
و ... بر بستر بانکداری باز کامال مکانیزه میگردد این مهم را باید به جز افزایش 
سرعت برای مدیر صندوق دربردارنده کنترل بیشتر-عدم دخل تصرف در حساب 

ها،-پایش بهتر عملیات و نهایتا خدمات رسانی بهتر به سرمایه گذاران دانست.
وی ارائه خدمات به کارگزاران بورس در قالب بانکداری باز را از دیگر خدمات 

این حوزه مطرح نمودکه به زودی دستاوردهای آن اطالع رسانی خواهد شد.

مشارکت بانك توسعه تعاون در تأمین نیازهای توان یابان 
بانک توسعه تعاون در راستای مسئولیت اجتماعی 
خیریه  بنیاد  پوشش  تحت  توان یابان  نیازهای  تأمین  در 

نیکوکرداران بنا مشارکت نمود.
عباس نجفی عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون 
در دیدار از بخش های گوناگون مجتمع نگهداری و مراقبت 
از دختران و بانوان توان یاب باالی ۱۴ سال بنیاد خیریه 

نیکوکرداران بنا اظهار داشت: یکی از مهم ترین کارکردهای سازمان های اقتصادی 
و اجتماعی حمایت از توان یابان و اقشار ناتوان است.

وی افزود: مراکز مختلفی جهت حمایت و توانمندسازی توان یابان اعم از 
معلولین ذهنی و جسمی و سالمندان در جامعه فعال هستند که عالوه بر اقدامات 
مؤثر دولتی در این حوزه ها، حضور اشخاص حقیقی و حقوقی نیکوکار نیز در این 

عرصه بسیار مؤثر بوده است.
نجفی تصریح نمود: با مذاکرات صورت گرفته بانک توسعه تعاون با بنیاد 
خیریه نیکوکرداران بنا، پتو و ملحفه موردنیاز کلیه توان یابان از سوی بانک تأمین 
گردیده است و بانک از سایر ظرفیت ها نیز در جهت افزایش کیفیت خدمات 

موسسه بهره جویی می نماید.
وی خاطرنشان کرد: این موسسه خیریه با حضور برخی چهره های موفق 
بخش صنعتی و تولیدی اقتصاد شکل گرفته است و عهده دار مراقبت و توانمندسازی 

دختران و بانوان توان یاب باالی ۱۴ سال گردیده است.
عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به این که اقدامات مسئولیت 
اجتماعی بانک باهدف تقویت سرمایه انسانی در بخش های مختلف دنبال شده 
مراقبت های  محیطی،  نظافت  دارو،  تأمین  نگهداری،  هزینه های  گفت:  است 
پزشکی و دندانپزشکی و اقدامات بهداشتی جهت پیشگیری از شیوع بیماری ها، 
این مرکز را به مرکزی تخصصی تبدیل نموده است و کادر اجرایی و مدیریتی 

حاضر با رویکرد حرفه ای به دنبال مراقبت از این جامعه هدف است.
نجفی با اشاره به اینکه توان بایان بعنوان بخش مهمی از سرمایه انسانی 
جامعه مطرح هستند که مراقبت و توانمند سازی آنان با حضور خیرین و نیکوکاران 
به شکل بهتری قابل انجام است افزود: بانک توسعه تعاون این قابلیت را دارد 
تا بسترهای الکترونیک مورد نیاز جهت واریز کمک های نقدی به موسسه را 

از طریق درگاهها و سایر سامانه ها فراهم نماید.
وی افزود: چنانچه مؤسسات اقتصادی دولتی و غیردولتی بخشی از بودجه 
فرهنگی و مسئولیت اجتماعی را به مشارکت در تأمین نیازهای توان یابان و 
جامعه هدف مؤسسات خیریه اختصاص دهند، این مؤسسات با دقت بیشتری 

بر وظایف تخصصی خود متمرکز می شوند.
در این نشست حسن رجبعلی بنا بنیان گذار گروه صنعتی بنا و موسسه 
خیریه نیکوکرداران بنا نیز گفت: این موسسه مراقبت تمام وقت و شبانه روزی 
حدود ۲۵۰ بانوی توان یاب دارای معلولیت های متنوع ذهنی و جسمی را بر 
آن ها  نیازهای  تأمین  به  نیز  انسانی تخصصی  نیروی  نفر  و صد  دارد  عهده 

مشغول هستند.
کادر  حضور  با  دندانپزشکی  و  بهداشتی  و  پزشکی  امکانات  افزود:  وی 
پاره وقت، داروخانه، درمانگاه، گفتاردرمانی، روان پزشکی، آموزش  تمام وقت و 

خیاطی، فرش بافی و دوره های هنری در این مجتمع فراهم است.
گفتنی است در این برنامه شهرام بخشا رئیس اداره کل روابط عمومی 
بانک توسعه تعاون و سیدعلی میرفخرایی معاون فرهنگی این اداره کل نیز 

حضور داشتند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:
سهم مان را از بازار نفت می گیریم

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: ظرفیت های خوبی در صنعت نفت 
ایجاد شده است و ایران قادر خواهد بود سهم خود را از بازار نفت بگیرد.

مسعود کرباسیان روز گذشته )دوشنبه، ۲۲ دی ماه( در حاشیه برگزاری آیین 
امضای هشت قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت، در جمع خبرنگاران، در 
پاسخ به این سؤال که در صورت رفع تحریم ها، آیا ایران قادر به احیای بازار خود 
خواهد بود، گفت: در مدت تحریم ها چرخ توسعه نفت متوقف نماند؛ ظرفیت های 

خوبی ایجاد شد و می توانیم سهم مان را از بازار بگیریم.
وی با اشاره به ضرورت اجرای طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت 
برای مدیریت افت طبیعی تولید میدان های نفتی، درباره تأمین منابع مالی مورد نیاز 
این طرح یادآور شد: منابع این طرح از طریق انتشار اوراق مشارکت و بازپرداخت از 

محل افزایش تولید میدان ها تأمین خواهد شد و وابسته به بودجه نیست.
هشت قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت به ارزش ۱.۲ میلیارد دالر، 
روز گذشته )دوشنبه۲۲ دی ماه(، با حضور وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ایران، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و جمعی دیگر از مدیران نفتی، 
میان شرکت های ملی مناطق نفت خیز جنوب و نفت فالت قاره ایران )کارفرمایان( 

و شرکت های پیمانکار ایرانی امضا شد.
۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر می شود

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به تأمین منابع مالی طرح نگهداشت 
و افزایش تولید نفت از محل انتشار اوراق مشارکت، گفت: به این منظور 3 هزار 
میلیارد تومان اوراق در سال ۹۷ منتشر شد و ۲ هزار میلیارد تومان اوراق نیز تا پایان 
دی ماه امسال منتشر می شود.مسعود کرباسیان گفت: این طرح با ابتکار مهندس 
زنگنه در دستور کار قرار گرفت؛ شورای اقتصاد در سال ۹۷ آن را تصویب کرد و 
همان سال قراردادهای مرحله نخست )۱۰ قرارداد( امضا شد، قراردادهای مرحله 
دوم )۱3 قرارداد( مردادماه سال ۹۷ امضا شد و امروز نیز مرحله سوم این قراردادها 
)۸ قرارداد( به ارزش ۱.۲ میلیارد دالر و با هدف افزایش ۹۵ هزار بشکه ای ظرفیت 
تولید روزانه نفت امضا می شود. وی با بیان اینکه 33 بسته کاری طرح نگهداشت 
و افزایش تولید نفت مشتمل بر ۲۹ پروژه خشکی و چهار پروژه فراساحل است، 
ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل 33 بسته، توان تولید روزانه نفت کشور حدود 

۲۸۰ هزار بشکه افزایش یابد.
امضای قرارداد با ۲۲ شرکت ایرانی

کرباسیان با اشاره به استفاده حداکثری از توان شرکت های ایرانی در اجرای 
این پروژه ها، به حضور ۱۷ شرکت صاحب صالحیت در حوزه اکتشاف و تولید، ۱۶ 
شرکت عملیات حفاری و ۲۲ شرکت EPC رتبه یک ایرانی در مناقصه های طرح 
نگهداشت و افزایش تولید نفت اشاره کرد و گفت: در مجموع 3۱ بسته قراردادی 

یادشده به ۲۲ شرکت ایرانی واگذار شده است.
وی مجموع ارزش قراردادهای واگذارشده در این 3۱ پروژه  را 3.۷ میلیارد 
دالر عنوان کرد.مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به میانگین 3۰ درصدی 
پیشرفت ۱۰ قرارداد مرحله نخست طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت، گفت: 
پیشرفت پروژه ها از طریق سامانه مدیریت پروژه این شرکت به طور دقیق رصد 
می شود و به تدریج استفاده از ظرفیت های این سامانه برای دیگر طرح ها و پروژه های 

شرکت ملی نفت هم محقق می شود.
سهم ۷۲ درصدی ساخت داخل

کرباسیان مزیت دیگر این طرح را سهم حداکثری ساخت داخل خواند و افزود: 
به واسطه اجرای طرح بومی سازی ۱۰ گروه کاالهای کاربردی نفت که از سال ۹3 
در وزارت نفت کلید خورد، امکان استفاده از ظرفیت های سازندگان ایرانی در سه 
بخش تجهیزات سرچاهی، رشته های تکمیلی درون چاهی و لوله های بدون درز 
فراهم شد تا جایی که سفارش های کاالی نفت در برخی زمینه ها بعضًابه میزانی 

فراتر از ظرفیت های فعلی سازندگان داخلی رسیده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور:

افزایش قیمت ارز، موجب مشکالت بزرگی برای اقتصاد کشور می شود
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بازار و عوامل تأثیرگذاربررکورد و تعطیلي تولیدي ها-قسمت دهم

سهم 75درصدي ایراني ها از بازار لوازم  خانگي
بافت  در  که  تغییراتي  به  توجه  با  اخیر،  سال هاي  در  خوشبختانه 
تکنولوژیکي و مدیریتي صنایع تولیدي داخلي ایجاد شده، واحدهاي صنعتي 
به سمت تخصص گرایي پیش رفته اند و تغییرات زیادي در روند و میزان 
تولید لوازم خانگي داخلي ایجاد شده است. این تغییرات ضروري بوده، زیرا 
این  به رقبایي که در  با توجه  با حجم واردات زیادي مواجه است و  بازار 
کیفیت  باالبردن  به سمت  باید  داخلي  تولیدکننده هاي  دارند،  وجود  زمینه 

محصوالت خود حرکت کنند.
تولیدکنندگان این حوزه معتقدند خدمات پس از فروش موضوع دیگري 
است که در سال هاي اخیر مورد توجه تولیدکنندگان داخلي قرار گرفته و 
تمرکز ویژه اي روي آن وجود دارد. هم به لحاظ کیفي و هم به لحاظ کّمي، 
در این حوزه با تغییراتی مواجه بوده ایم. رنگ، ارگونومي، زیبایي، سهولت 
استفاده، کیفیت ساختاري، دوام و انطباق با استانداردهاي ملي و غیره، از 
جمله نمونه هاي مصداقي این تغییرات است. همچنین بهینه کردن مصرف 
انرژي در ساخت لوازم  خانگي انرژي بر، از دیگر اقداماتي بوده که در سال هاي 

اخیر در تولید این گونه محصوالت لحاظ شده است.
و  متنوع  است محصوالت  بسیار گسترده  لوازم خانگي،  بازار مصرف 
تا  گرفته  روستایي  جامعۀ  از  دارد؛  جامعه  اقشار  همۀ  از  مصرف کنندگاني 
شهري و مصارف صنعتي و غیره. از طرفي جامعه به لحاظ جمعیتي داراي 
ساختاري متنوع و در عین حال متفاوت است که توان مالي متفاوتي هم 
و  ایراني  برندهاي  انواع  از  آن مي دارد که  بر  را  بازار  این موضوع  دارند. 

خارجي استفاده کند.
بنابراین نمي توان هنگام صحبت از مصرف و بازار خریدوفروش لوازم 
 خانگي، تنها چند مرکز بورس در پایتخت یا چند شهر بزرگ را در نظر گرفت. 
زیرا اگر بخواهیم منطقي به این داستان نگاه کنیم، متوجه مي شویم که اقشار 
بسیار زیادي که جمعیتي میلیوني، اصاًل توان خرید بسیاري از محصوالت 
برندهاي خارجي موجود در بازار را ندارند. بنابراین طیف وسیعي از مشتریان، 
چه در روستاها و چه در شهرهای بزگ و کوچک، خریداران محصوالت 

داخلي به حساب مي آیند.
لوازم خانگي  بازار  ایران دربارۀ  لوازم  خانگي  انجمن صنایع   دبیرکل 
مي گوید: »برندهای تولید داخل، سهم ۷۵درصدي از بازار لوازم  خانگي دارند 
که این درصد، مربوط به همۀ لوازم  خانگي نیست. این امر، به این معني 
نیست که همۀ لوازم  خانگي صددرصد در ایران تولید مي شود، اما واردات 
است.  تقریبًا صفر  آبي  کولر  و  بخاري  دیواري،  آبگرمکن  مانند  کاالهایي 
با  آلومینیوم  و  کریستال  و  مانند ظروف چیني  خانگي  ریز  لوازم  همچنین 
روکش تفلون نیز عمدتًا در ایران تولید مي شوند و سهم باالیي از بازار را در 
اختیار دارند و درصد واردات  آن ها بسیار اندک است. یا مثاًل چرخ خیاطي 
به عنوان یک برند شاخص ایراني در بازار در کنار رقیبان خارجي حضور دارد 
و درصد باالیي از تقاضاي بازار را جوابگو است. این کاال حتی به کشورهاي 

اروپایي هم صادر مي شود.«
 صادرات لوازم  خانگي تقریبًا از حدود سال ۷۸ رونق گرفته و کمابیش 
ادامه داشته است. چنانچه طي هفت سال اخیر، میزان صادرات این کاالها 
از ۷۹ میلیون دالر، به 3۰۰ میلیون دالر در سال ۹3 رسیده است که این 
میزان، حجم صادرات ظروف را در بر نمي گیرد و تولیدکنندگان داخلي در 
بخش ظروف و قطعات هم به صادرات مبادرت کرده اند و موفقیت هایي 
هم در این زمینه به دست آورده اند. اگر روزي موتور یخچال هم در ایران 
تولید شود، مي توانیم مدعي باشیم که تمامي قطعات لوازم  خانگي تولید 

داخلي دارند. 

سوگل رام

ی
صاد

اقت
له

مقا

معاون اول رییس جمهور گفت: امروز 
بخش خصوصی ایران باید سر خود را باال 
این سال های سخت  از  توانست  بگیرد که 
اقتصاد کشور کمک کند.  به  و  عبور کرده 
ما در طول سال های گذشته روش هایی را 
برای دور زدن تحریم ها تعریف کردیم که 

باید روزگاری درباره  آنها کتاب بنویسیم.
اسحاق جهانگیری روز گذشته)دوشنبه( 
کرد:  اظهار  صادرات  ملی  روز  مراسم  در 
که  است  آن  دهنده  نشان  امروز  مراسم 
کنار  در  خصوصی  بخش  و  دولت  هرجا 
یکدیگر حرکت کرده اند نتایج به دست آمده 
بسیار مثبت بوده است. دولت برگزاری این 
مراسم را به بخش خصوصی واگذار کرد تا 
بار دیگر نشان دهد که به این بخش اعتماد 

باالیی دارد.
از  مهمی  بخش  البته  داد:  ادامه  وی 
صحبت های امروز فعاالن بخش خصوصی 
گالیه هایشان  و  آنها  مشکالت  به  مربوط 
گذشته  سال های  در  که  بود  شرایطی  از 
که  بودم  امیدوار  من  بودند.  روبه رو  آن  با 
وجود  این  با  اما  باشد  کمتر  این مشکالت 
باید تالش کرد که ضمن بهبود مشکالت 
نادیده  نیز  گذشته  سال های  دستاوردهای 

گرفته نشود.
معاون اول رییس جمهور با بیان این که 
ایران از سال ۱3۹۸ سال های سختی را در 
حوزه اقتصاد گذرانده است، اظهار کرد: برای 
آنکه روزهای سخت بگذرد نیاز به همراهی 
و همپیمانی وجود دارد که یکی از مهم ترین 
بخش  و  دولت  همراهی  به  مربوط  آنها 
ایران  اقتصاد  نیز  امروز  می شود.  خصوصی 
اقتصادی آمریکا و  با تحریم های  همچنان 
شرایط سخت ناشی از شیوع ویروس کرونا 

دست و پنجه نرم می کند.
جهانگیری ادامه داد: در شرایط کرونا 
پروتکل های  رعایت  عدم  است  ممکن 
یک  که  شود  آن  به  منجر  حتی  بهداشتی 
دستفروش ساده نیز کار خود را برای مدتی 
تعطیل کند و همین محدودیت ها تا سطوح 
آن  کنار  در  می رسد.  نیز  اقتصادی  باالی 
به  نیازی  دیگر  که  دارد  وجو  تحریم ها 

توضیح ندارد.
که  دیدگاه ها  برخی  از  انتقاد  با  وی 
مشکالت تحریم را نادیده می گیرد بیان کرد: 
من این سوال را از صادر کنندگان می پرسم 
که آیا شرایط صادرات امروز کاالهایشان با 
شرایط چهار سال قبل قابل مقایسه است؟ آیا 

سرویسی که خطوط کشتیرانی به ما می دهند 
با گذشته یکسان است؟ از این رو نمی توان 
صرفا از این گفت که مشکالت داخلی هستند 

و تحریم ها اثری ندارد.
از  یکی  جمهور  رییس  اول  معاون 
اصلی ترین اثرات تحریم ها را مربوط به حوزه 
ارز دانست و گفت: متاسفانه برخی این طور 
صحبت می کنند که موضوع قیمت گذاری 
دستوری یا ارز چند نرخی برای نخستین بار 
در اقتصاد ایران دیده شده و در طول چند 
دهه گذشته هرگز وجود نداشته است. این در 
حالی است که ما چه در دولت موسوی، چه 
در دولت هاشمی، چه در دولت خاتمی و چه 
در دولت احمدی نژاد در دوره های مختلف با 

ارز چند نرخی مواجه بودیم.
دولت  ین که  ا بیان  با  جهانگیری 
یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود بحث تک 
نرخی کردن ارز را به طور جدی دنبال کرد، 
توضیح داد: در شرایطی که ما در رسیدن به 
این هدف تا حد زیادی موفق بودیم و از ارز 
۱۲۲۴ تومانی، ارز ۲۴۷۷ تومانی و ارز آزاد 
در دولت احمدی نژاد به سمت یک ارز تک 
جنگ  شرایط  بودیم،  کرده  حرکت  نرخی 

اقتصادی این سیاست را دشوار کرد.
آمریکا  اهداف دولت  به  اشاره  با  وی 
داد:  توضیح  اقتصادی  جنگ  راه اندازی  در 
ایران  اقتصاد  پاشیدن  از هم  دنبال  به  آنها 
ایران  اقتصادی  منابع  بین  این  در  و  بودند 
اختیار  در  مرکزی  بانک  که  ارزی  منابع  و 
داشت نقش مهمی ایفا می کردند. ما برخالف 
گذشته امکان دخالت مستقیم بانک مرکزی 
در بازار و وارد کردن میزان زیاد ارز به بازار را 
نداشتیم و از این رو برای مدیریت منابع باید 

تصمیمات جدی گرفته می شد.
درباره   جمهور  رییس  اول  معاون 

تومانی   ۴۲۰۰ دالر  به  رسیدن  چگونگی 
تشریح کرد: در جلسه هیات دولت به اتفاق 
آرا این تصمیم گرفته شد که ارزی با نرخ 
۴۲۰۰ تومان برای تامین کاالهای ضروری و 
اساسی در نظر گرفته شود البته طرح افزایش 
قیمت این ارز براساس تورم نیز ارائه شده 
بود که در جلسه سران سه قوه رد شد و در 
نهایت همین نرخ ۴۲۰۰ تومانی ثابت ماند. 
حال این که عده ای تالش می کنند بگویند 
این ارز از طرف فالنی انجام شده و تصمیم 
زیرا  واقعیت است،  از  به دور  بوده است  او 
مواضع اقتصادی ما از همان ابتدا روشن و 

مشخص بودند.
مات  قدا ا به  ره  شا ا با  نگیری  جها
مقابله  برای  ایران  اقتصاد  در  که  مهمی 
گرفت،  آمریکا صورت  اقتصادی  جنگ  با 
بگذاریم که شرایط  نباید  ما  کرد:  تصریح 
برای مردم سخت باشد و باید تالش کنیم 
در طول  کنیم.  ایران  مردم  فدای  را  خود 
بخش  چه  و  دولت  چه  گذشته  سال های 
حفظ  راستای  در  کردند  تالش  خصوصی 
اقتصاد ایران گام های مهمی بردارند و در 
شرایطی که بسیاری از کشورهای توسعه 
یافته در ایام شیوع ویروس کرونا با رکود 
با  همزمان  ایران  اقتصاد  شدند،  مواجه 
مثبت  رشد  به  توانست  کرونا  و  تحریم 

یابد. صنعتی دست 
وی اضافه کرد: بنگاه داران بخش تولید 
و صنعت در این مدت دلسوزانه عمل کردند و 
در اوج کرونا و کاهش فعالیت های اقتصادی 
نیروی کارشان را اخراج نکردند تا جایی که 
به  مربوط  کوچکی  بسیار  بخش  آمارها  در 

حوزه  صنعت بوده است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به 
کاهش درآمدهای نفتی ایران در سال های 

غیرنفتی  صادرات  اگر  کرد:  اظهار  گذشته 
اقتصادی  نمی کرد مشکالت  پیدا  ادامه  ما 
کشور بسیار افزایش می یافت. در شرایطی 
که درآمدهای نفتی ما از حدود ۱۲۰ میلیارد 
در  و  میلیارد  به هشت  درآمد ساالنه  دالر 
سال جاری به کمتر از هشت میلیارد دالر 
رسیده است، منابع ارزی صادرات غیرنفتی 
به کشور کمک کرده است از این رو نباید 
در  و طوری  کرد  جفا  به بخش خصوصی 
رابطه با آنها صحبت کرد که انگار به دنبال 
به  ظلم  این  هستند.  ایران  اقتصاد  چپاول 
اقتصاد است که فعالیت آنها دیده نشده و 

از آنها تقدیر نشود.
وی به عدم آمادگی اقتصاد ایران در 
اشاره  منفی  و  مثبت  تغییرات  برخی  برابر 
آمادگی  برجام  دوره  در  ما  گفت:  و  کرد 
کامل برای استقبال از شرکت های خارجی و 
سرمایه گذاران را نداشتیم. در ابتدای تحریم 
نگاه  امروز  اما  نداشت  آمادگی کامل وجود 
کنید کسانی مانند دونالد ترامپ و اطرافیانش 
را  ما  اقتصادی  جنگ  با  داشتند  قصد  که 
ایران  و  ایستاده اند  کجا  در  کنند  زمین گیر 
برابر  در  باید  آمریکا  دولت  کجاست.  در 
مردم ایران سرتعظیم فرود بیاورد و از این 

شکست درس بگیرد.
داد:  ادامه  جمهور  رییس  اول  معاون 
باید سر خود  ایران  امروز بخش خصوصی 
این سال های  از  توانست  بگیرد که  باال  را 
سخت عبور کرده و به اقتصاد کشور کمک 
کند. ما در طول سال های گذشته روش هایی 
را برای دورزدن تحریم ها تعریف کردیم که 

باید روزگاری درباره  آنها کتاب بنویسیم.
ظرفیت های  به  اشاره  با  جهانگیری 
بیان  مختلف  بازارهای  در  ایران  صادراتی 
کرد: ما از سویی باید اختالف نظرها میان اتاق 
بازرگانی و بانک مرکزی را به حداقل برسانیم 
کشورهای  بازارهای  در  دیگر  سوی  از  و 
داشته  قدرتمند  حضور  منطقه  و  همسایه 
باشیم. برای مثال ایران نتوانست از ظرفیت 
بازار روسیه به دلیل نبود شرکت های بزرگ 
استفاده کند و در کنار کاال در حوزه خدمات 
فنی و مهندسی نیز ما ظرفیت قابل توجهی 
نکرده ایم.  استفاده  آنها  از  هنوز  که  داریم 
دولت همواره اعالم کرده که در کنار بخش 
خصوصی است و آمادگی دارد ضمن شنیدن 
خواسته ها و برنامه های آنها تا جای امکان در 
عمل مقدمات گسترش حضور آنها در اقتصاد 

کشور را فراهم کند.

دولت به بخش خصوصی اعتماد دارد؛

معاون اول رییس جمهور: باید خود را فدای مردم ایران کنیم
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دکتر محمدباقر قالیباف، 
رئیس مجلس شورای اسالمی 
در جریان سفر دو روزۀ خود 
از  بختیاری،  و  چهارمحال  استان  به 
سفیددشت  فوالد  مجتمع  توسعۀ  طرح 
و شرکت ورق خودرو، دو شرکت گروه 

فوالد مبارکه، بازدید کرد. 
اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
در نخستین روز از سفر خود به استان 
چهارمحال و بختیاری به همراه جمعی 
خطوط  از  استان،  این  مسئولین  از 
تولید شرکت های ورق خودرو و فوالد 
سفیددشت چهارمحال و بختیاری بازدید 
و از نزدیک در جریان فعالیت این واحدها 

قرار گرفت.
وی در مصاحبه با خبرنگار فوالد 
بودیم  شاهد  امروز  خوشبختانه  گفت: 
متخصص،  و  جوان  فنی  نیروهای  که 
به خوبی  را  بخش  این  فنی  کارهای 

پیش برده اند.
تأمین  زمینۀ  در  افزود:  قالیباف 
مالی، این  شرکت ها با تولید و صادرات 
مسیر  مجدد  سرمایه گذاری  سپس  و 
خود را به خوبی پیش می برند. البته در 
این راه مشکالتی هم دارند که بخشی 
از آن ممکن است مربوط به ضوابط و 
مقررات باشد که ما به سهم خودمان باید 

در مجلس به آن توجه کنیم.
نکتۀ  وی تصریح کرد: مهم ترین 
مدیریتی که امروز در مورد آن اتفاق نظر 
داشتیم این بود که اگر مجلس مشکل 
مشکلی  واحدها  این گونه  نکند،  ایجاد 

نخواهند داشت.

قالیباف گفت: در سیاست گذاری ها 
سعی می کنیم تصدی گری دولت را کمتر 
 ۴۴ اصل  مطابق  دهیم  اجازه  و  کنیم 
اختیار  قانون اساسی، کار به درستی در 

مردم و نیروهای جوان قرار گیرد.
اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
زمینۀ  در  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در 
پیش  ماه  دو  نیز  گمرکی  مشکالت 
صمت،  وزرای  حضور  با  جلسه ای 
مدیرکل  و  کشاورزی  جهاد  اقتصاد، 
تصمیم های  برگزار شد.  مرکزی  بانک 
خوبی نیز گرفته شد و من فکر می کنم 

از  کاالها  بیشترین  گذشته  دوماهۀ  در 
گمرگ ترخیص شده اند.

مشکالت  رفع  زمینۀ  در  وی 
غرب  جنوب  در  مستقر  کارخانه های 
در  باید  دولت  طبیعتا  گفت:  نیز  کشور 
تا  دهد  ارائه  پیشنهادهایی  بخش  این 
بتواند هم حلقه ها را تکمیل کند و هم 
کمک کند بخش های مکمل در کنار هم 
باشند و در نتیجه حمل ونقل و جابه جایی 

کمتری صورت گیرد.
وزارت  افزود:  ادامه  در  قالیباف 
آمایش  و  درست  توزیع  باید  صمت 

و  کند  دنبال  زمینه  این  در  را  صحیح 
مجموعه های فوالدی طوری کنار هم 
محصول  به  رسیدن  که  بگیرند  قرار 
محیط  یک  در  ممکن  جای  تا  نهایی 

دنبال شود.
مدیران  بازدید،  این  جریان  در 
عامل شرکت های ورق خودرو و فوالد 
نیز  بختیاری  و  چهارمحال  سفیددشت 
اقدامات  و  دستاوردها  آخرین  نتایج 
را  خود  مدیریت  تحت  مجموعه های 
رئیس مجلس شورای  نظر  و  به سمع 

اسالمی رساندند.

بازدید رئیس مجلس شورای اسالمی از شرکت های گروه فوالد مبارکه رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک:
کمبود منابع مالی برای احداث مگا ICU بیمارستان 

امیرالمومنین اراک
مرکزی_ رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک از کمبود منابع مالی برای 
احداث مگا ICU بیمارستان امیرالمومنین اراک خبر داد و بر ضرورت تامین 
منابع مالی الزم برای ساخت این مرکز تاکید کرد. سید محمد جمالیان در 
جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان مرکزی بیان کرد: دانشگاه از 
ابتدا با عرضه ماسک در اماکنی غیر از داروخانه موافق نبود چون نظارت 
بر این مراکز کار سختی بود. وی تصریح کرد: به هرحال باید امروز به فکر 
روز پایان کرونا هم باشیم که مسلما در آن زمان با سرمایه گذارانی مواجه 

میشویم که با کاهش تولید و تقاضا مواجه می شوند.
تولیدکنندگان  از  باید  دانشگاه  برای  اینکه خرید ماسک  بیان  با  وی 
دارای کد irc باشد، گفت: در حال حاضر داروخانه ها بازدید شده اند، سه 
مرکز خالف ضوابط عمل کرده اند که به تعزیرات معرفی شدند. الزم است 
که تمام ماسک هایی که در اماکنی غیر از داروخانه عرضه می شوند توسط 

اصناف و سازمان صمت تحت نظارت قرار گیرند.
این  برای  افزود:  سازمان صمت،  با  مشترک  به گشت  اشاره  با  وی 
گشت های مشترک دانشگاه امکان و نیروی الزم را ندارد و البته در حیطه 
وظایف دانشگاه هم نیست، اما موارد و الزامات الزم را به سازمان صمت 

اعالم کرده ایم.
جمالیان افزود: برگزاری هرگونه اجتماعات و مراسم ممنوع است، البته 
برای برگزاری نمایشگاه ضوابطی لحاظ شده است و دانشگاه این ضوابط را 

کتبا به شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اعالم کرده است.
 ICU مگا  ساخت  به  اشاره  با  اراک  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
هزینه  گفت:  راستا  این  در  مالی  منابع  کمبود  و  امیرالمومنین  بیمارستان 
احداث این مرکز ۲.۵ میلیارد تومان است و قرار شد که از محل دیگری 
تزریق شود، اما شورای نظارتی استان مباحثی را مطرح کرده که الزم است 

ستاد کرونا مجوز الزم را با توجه به اهمیت موضوع صادر کند.

ساری  منطقه  نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  مدیر 
خبر داد:

رتبه برتر مصرف سوخت پاک در بین مناطق 37 گانه 
کشور

سبحان رجب پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
تاثیر  زیست  محیط  آلودگی  کاهش  در  طبیعی  گاز  اینکه  بیان  با  ساری 
و  فسیلی  سوخت  رویه  بی  مصرف  ساماندهی  کرد:با  بیان  دارد،  فراوانی 
استقبال مردم از گاز سی ان جی ، میزان استفاده از سوخت مایع در استان 
کاهش یافته و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری در سبد 
سوخت کشور با مصرف ۶۱/۴ درصد سی ان جی در آذر ماه بیشترین سهم 

را در کل کشور دارد.
این شرکت در  ان جی  این مقدار سوخت سی  افزود:با مصرف  وی 

توسعه سوخت پاک پیشرفت خوبی داشته است.
سبحان رجب پور با اشاره به اینکه باید در فرهنگ سازی استفاده از 
سوخت پاک تالش کرد، بیان داشت:در بین مناطق 3۷ گانه شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه ساری با مقدار ۵۱/۷ درصد مصرف 
سوخت سی ان جی و با رشد ۱۹/3 درصدی رتبه اول نسبت به ماه قبل 

کشور را دارا است.
وی ادامه داد : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری 
رتبه نخست در میزان رشد کارکرد کمپرسور را نیز مقدار ۵۵/۴ درصد را از 
آن خود کرده و این نشان از افزایش تقاضا در این منطقه برای سوخت سی 
ان جی بوده و بیانگر آن است تجهیزات سی ان جی با درصد باالیی فعال 

بوده و قابلیت افزایش ظرفیت و ایجاد تجهیزات جدید را دارد.
سبحان رجب پور فوائد جایگزین کردن گاز سی ان جی در خودروها 
را برشمرد و عنوان کرد:منطقه ساری در آبان ماه سال جاری شاهد رشد 
مصرف نسبت به مدت مشابه سال قبل و ماه قبل بوده، بخصوص در سبد 
سوخت جایگزین کشور سهم بسزایی دارد و این موید تالشهای همکاران 
این منطقه برای ترویج و تشویق مصرف کنندگان برای روی آوردن به 

سوخت جایگزین سی ان جی می باشد.
سبحان رجب پور اظهار کرد:آمار مصرف سی ان جی در این مدت 
افزایش  بین مردم  در  فرآورده  این  از  استفاده  به  تمایل  نشان میدهد که 
محیط  و  ملی  ذخایر  از  خانوار  اقتصادی  صرفه  بر  عالوه  که  است  یافته 

زیست صیانت می شود.
اینکه ۹۱ باب جایگاه عرضه گاز طبیعی سی  به  اشاره  با  رجب پور 
ان جی در منطقه ساری وجود دارند، اظهار کرد:در بررسی ۸ ماهه گذشته 
منطقه ساری در بین مناطق 3۷ گانه حائیز رتبه برتر شده که از اهمیت 

ویژه ای در کشور برخوردار است

کمك صنایع برای تعدیل مصرف برق به علت کمبود 
گاز در گلستان 

: صنایع مستقر  برق گلستان گفت  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
در استان برای تعدیل مصرف برق به علت کمبود گاز کمک خواهند کرد 
بطوریکه قرار است ساعات مشخصی از روز تجهیزات خود را از مدار خارج 
کنند. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان ؛ علی اکبر 
نصیری در نشست با رئیس سازمان صمت استان پیرامون صرفه جویی در 
مصرف برق اظهار کرد : بخش اعظمی از مصارف انرژی را صنایع تشکیل 
می دهند که با مدیریت کردن مصرف برق خود می توانند نقش موثری در 

صرفه جویی این مهم ایفا کنند. 
وی اضافه کرد :شرکت شهرکهای صنعتی در استان که در راس هرم 
صنایع قرار دارند با رایزنی و ارائه مشوق هایی می توانند جهت مدیریت 
مصرف این صنایع را تشویق نمایند. در ادامه حسین طلوعیان رئیس سازمان 
صمت گلستان با اشاره به وجود مشکالت زیاد در بخش صنایع گفت :به 
دلیل شرایط مهم  پیش آمده ، این سازمان ضمن استقبال از این طرح، 
بدلیل کمبود گاز در  انرژی برق  برای مدیریت مصرف  را  همکاری الزم 

صنایع را انجام خواهد داد.
شایان ذکر است در این نشست مقرر گردید مدیران توزیع نیروی برق 
در شهرستانها ، جلسه ای اضطراری با فرمانداران و هیئت امنای شهرک 
های صنعتی جهت مدیریت مصرف برق صنایع بدلیل کمبود گاز را داشته 
باشند که در صورت لزوم در ساعات خاصی از شبانه روز ، تجهیزات از مدار 

خارج و از دیزل ژنراتور بعنوان انرژی جایگزین استفاده نمایند.

مدیرعامل شرکت  گازاستان  گلستان از گازرسانی به  
4038 پروژه در استان تاکنون خبرداد

مهندس علی طالبی در مصاحبه با پایگاه خبری شرکت از گازرسانی به  
۴۰3۸  پروژه دربخشهای مختلف شهری ، روستایی ، صنعتی وجایگاههای 
راستا  درهمین  افزود:  وی  داد.    خبر  تاکنون  استان   درسطح   CNG
درحال حاضر دراستان گلستان تمامی 33  شهراستان ، بهمراه  ۸۸۵ روستا 
نعمت گازطبیعی  از   CNG 3۰۵۵ واحد صنعتی وهمچنین ۶۵ جایگاه  

بهره مند شده اند. 
مهندس طالبی  ضمن تشکرازتالش و زحمات مجموعه کارکنان و 
پیمانکاران گرامی گازگلستان گفت:با همت و تالشهای صورت گرفته این 
شرکت توانست تا کنون  افزون بر ۹۷۶۵ کیلومترشبکه گازرا دراستان اجرا 
این  نیز جذب  و ۲۰ مشترک  تعداد ۶۰۰ هزار  رابطه   نماید که درهمین 
شرکت شوند. وی درادامه اظهارداشت:همچنین  تعداد ۶۰۴ هزار و 33۰ 
خانواراستان به جمع مصرف کنندگان گازطبیعی پیوستند که ۱۰۰ درصد 
خانوارشهری بهمراه  ۹۷ درصد خانوارروستایی استان  را شامل می شود.  
علی طالبی اذعان داشت: درحال حاضر نیز تعداد ۲۱ پروژه روستایی نیز 
درسطح استان در دست اجرا  قرار دارد  که برابر برنامه درحال انجام است .  
مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان درپایان با تشکرازهمراهی مشترکین 
گاز،درخواست داشت تا این عزیزان همچون گذشته نهایت همکاری را با 
این شرکت داشته باشند وضمن توجه به مباحث ایمنی ، در مصرف گاز 

صرفه جویی نموده و آنرا مدیریت نمایند .

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان خواستار شد؛
 راه اندازی دوباره کانون زنان بازرگان استان گلستان

برای  بسترسازی  و  فعال  کارآفرین  بانوان  از  حمایت  راستای  در   
خانواده  و  بانوان  امور  مدیرکل  اقتصاد؛  در حوزه  بانوان  بیشتر  تاثیرگذاری 
استانداری گلستان در نشستی مشترک با چوپانی، رئیس اتاق بازرگانی و 
فریده بستان بان از بانوان کارآفرین پیش کسوت، خواستار راه اندازی مجدد 

و حضور پررنگ کانون زنان بازرگان استان شد.
 الهه غیناقی یکی از رسالت های کانون زنان بازرگان را به فعل در 
آوردن استعدادهای بانوان در حوزه اقتصاد دانست و تاکید کرد: در گام اول 

باید خودباوری را در زنان تقویت کنیم. 
در این جلسه مقرر شد پیگیری هایی در خصوص برگزاری انتخابات 
کانون زنان بازرگان استان و انتخاب اعضای اصلی هیأت مدیره این نهاد 
تشکلی در استان انجام شود. گفتنی است؛ فریده بستان بان موسس شرکت 
تولیدی گل و گیاهان دارویی و زینتی بستانه، بانویی توانمند، کارآفرین و 
صادرکننده که در جهت حمایت توسعه اقتصادی زنان روستایی برای بسیاری 

افراد اشتغالزایی کرده است.

کاهش مصرف فرآورده های نفتی در استان  اردبیل
آمادگی کامل و ذخیره سازی مناسب در انبارهای نفت منطقه اردبیل

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل از کاهش 
۵۹ میلیون لیتری مصرف انواع فرآورده های نفتی طی ۹ ماه گذشته سال 

۹۹ در استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اردبیل ، سید حجت مدنی مدیر منطقه در جلسه تجزیه و تحلیل مصرف مواد 
نفتی در خصوص تامین و توزیع فرآورده های نفتی گفت : در ۹ ماهه گذشته 
سال جاری نزدیک به ۶۵۰ میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی دراستان 
اردبیل توزیع شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش 

۸%)هشت درصد ( به مقدار ۵۹ میلیون لیتر بوده است .
مدیر منطقه اردبیل از آمادگی کامل و ذخیره سازی مناسب در انبارهای 
نفت منطقه ، از تامین و توزیع سوخت بموقع به مراکز صنعتی ، تولیدی، 

مجاری عرضه سوخت ،کشاورزان و ناوگان حمل و نقل خبر داد.
وی با بیان اینکه در ۹ ماهه گذشته سال ۹۹  ، مقدار مصرف بنزین 

موتور %۲۵ 
) بیست و پنج درصد ( و نفت سفید با 3۰%)سی درصد (کاهش همراه 
بوده است ادامه داد : مصرف نفتگاز نیز افزایش ۸% ) هشت درصدی ( را 

نشان می دهد .  

به همت موسسه خیر اندیشان پارسا :
عقد تفاهم نامه ساخت یك مدرسه 6 کالسه خیری در 

شهرستان مشگین شهر
طی جلسه ای که با حضور معاون پشتیبانی و کارشناس مسئول مشارکت 
های مردمی نوسازی مدارس استان اردبیل ، فرماندار مشگین شهر و نماینده 
انجمن خیراندیشان پارسا در فرمانداری مشگین شهر برگزار گردید ، تفاهم 
نامه ساخت مدرسه ۶ کالسه در روستای کوجنق مشگین شهر عقد گردید . 
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان اردبیل؛ جلیل 
فتحی معاون پشتیبانی اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان 
اردبیل گفت : علی رغم شرایط ایجاد شده بواسطه ویروس منحوس کرونا 
، خوشبختانه پروژه های خیری در سطح استان با قدرت در حال پیشرفت 
نامه احداث چندین پروژه در منطقه خلخال  می باشند و همچنین تفاهم 

عقد گردیده و به زودی کلنگ زنی خواهند شد .
جلیل فتحی تشریح کرد : کلیه مراحل احداث پروژه اعم از تحویل 
زمین ، طراحی  ، اجراء ، نظارت ، تجهیز و انشعابات و ... بر عهده مجموعه 
نوسازی مدارس اردبیل می باشد ولی با این وجود تمام تالش خود را می 
نماییم تا متانسب با شرایط و خواست خیرین محترم پروژه ها را اجرا نماییم 
و در این راستا تمام وقت در خدمت خیرین عزیز بوده و پذیرای نظرات و 

درخواست های ایشان می باشیم .
فتحی ضمن تشکر از انجمن خیراندیشان پارسا جهت عقد تفاهم نامه 
ساخت مدرسه از همکاری نوسازی مدارس استان اردبیل در سال های گذشته 
با موسسه های خیریه دیگر فعال در استان اردبیل خبر داد و به جهت استفاده  
بیشتراز اعتبارات ملی پیشنهاد ساخت دو مدرسه به جای یک مدرسه بنام 

موسسه خیر اندیشان پارسا را مطرح نمود.
خانم علیزاده نماینده انجمن خیراندیشان پارسا نیز ضمن ارائه گزارشی 
از فعالیت های چندین ساله موسسه در منطقه مشگین شهر ، ایده ساخت 
مدرسه در این منطقه را پیشنهاد یکی از خیرین این موسسه که اصالتا اهل 

منطقه مشگین شهر می باشند مطرح نمود .
اکبر صمدی فرماندار شهرستان مشگین شهر گفت : با توجه با قدمت 
زیاد شهرستان مشگین شهر و فرسودگی مدارس شهرستان و نیاز به افزایش 
فضاهای آموزشی در این منطقه ساخت دو مدرسه با بهره گیری از اعتبار 
تکمیل پروژه های نیمه تمام خیری سبب نوسازی مدارس منطقه و افزایش 

فضاهای آموزشی منطقه می شود. 

خانوارهای   99 ماه  بهمن  ویژه  سفید  نفت  سهمیه 
روستایی استان اردبیل اعالم شد

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل : خانوارهای 
روستایی می توانند سهمیه مرحله پنجم نفت سفید ویژه بهمن ماه سال ۹۹ 

را با مراجعه به فروشندگی ها بصورت الکترونیکی دریافت نمایند
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اردبیل ، سید حجت مدنی مدیر منطقه گفت : با توجه به سرمای شدید منطقه 
بخصوص در نواحی مرکزی و جنوبی استان ، خانوارهای روستایی فاقد گاز 
لوله کشی می توانند سهمیه اختصاصی نفت سفید بهمن ماه سالجاری را با 
در دست داشتن کارت بانکی و مراجعه به فروشندگی های شهری و روستایی 
دریافت نمایند .مدنی افزود : سهمیه مذکور برای خانوارهای یک تا ۴ نفره 
۴۰۰ لیتر و ۵ نفر به باالتر ۶۰۰ لیتر می باشد که در کارت بانکی سرپرست 
خانوار روستایی شارژ شده است و این عزیزان از طریق دستگاه پوز مستقر 
در فروشندگی ها می توانند بصورت الکترونیکی سهمیه بهمن ماه خودرا 
دریافت نمایند . قابل ذکر است که مهلت دریافت این سهمیه به مدت یک 

ماه ، از ۱۵ دی ماه لغایت ۱۵ بهمن می باشد. 

ارتباطی  وسیله  گونه  هیچ  آموزان  دانش  درصد   30
برای اتصال به شاد ندارند

شاد  شبکه  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون  گفته  به 
بزرگ ترین پلتفرم آموزشی کشور است که بیش از ۱۰میلیون و ۵۰۰هزار 
دانش آموز در این شبکه عضو هستند و از آموزش   ها استفاده می کنند گفت: 

3۰درصد دانش آموزان هیچ گونه وسیله ارتباطی جهت 
اتصال  به شبکه شاد ندارند و این امر موجب نابرابری دیجیتالی آموزشی 
شده است. سید جواد حسینی در دیدار با صالحی نیا معاون وزیر صمت و رئیس 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع در تشریح طرح هدایت بابیان اینکه در 
زیست بوم کرونا همه ابعاد زندگی دچار تغییر شده است و آموزش هم از این 
امر مستثنی نیست، اظهار کرد: در این ایام مدارس فیزیکی تعطیل شد اما 
آموزش تعطیل نشد و تلویزیون و شبکه شاد به کمک تعلیم وتربیت آمدند.

وی افزود: شبکه شاد بزرگ ترین پلتفرم آموزشی کشور است که بیش 
از ۱۰میلیون و ۵۰۰هزار دانش آموز در این شبکه عضو هستند و از آموزش ها 
استفاده می کنند اما 3۰درصد دانش آموزان هیچ گونه وسیله ارتباطی جهت 
اتصال به شبکه شاد ندارند و این امر موجب نابرابری دیجیتالی آموزشی 
شده است.وی تصریح کرد: طرح هدایت باهدف گسترش عدالت آموزشی و 
تأمین تجهیزات ارتباطی هوشمند دانش آموزان نیازمند راه اندازی شده است و 
نیازمند مشارکت تمامی خیرین، دستگاه های اجرایی، نهادها و کارخانه ها است.

حسینی بابیان اینکه تاکنون عالوه بر خیرین، پتروشیمی ها، کمیته امداد 
و مرکز آمار نیز به مدد طرح هدایت آمده اند اظهار کرد: امید است شرکت ها 
و کارخانه های زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز در 

این طرح خداپسندانه به یاری دانش آموزان نیازمند بیایند.

سخنگوی شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان با اشاره به اینکه فاضالب 
محله دنارت به شبکه جمع آوری محور 
شرق اصفهان متصل می شود، گفت: در 
برنامه های امسال و سال ۱۴۰۰ شرکت، 
فاضالب شهری منطقه دنارت پیش بینی 

شده است.
سید اکبر بنی طبا  با اشاره به شبکه 
فاضالب اصفهان اظهار داشت: یکی از 
محورهایی که در کالن شهر اصفهان 
در ارتباط با شبکه جمع آوری فاضالب 
هنوز باقی مانده، محور شرق اصفهان 
سه  ارغوانیه،  مناطق  شامل  که  است 
زاینده رود، ردان و  پینارت، شهرک  راه 

دنارت است.
ستان  ا بفا  آ شرکت  سخنگوی 
به  فاضالب  نتقال  ا افزود:  اصفهان 
تصفیه خانه شرق اصفهان مستلزم اجرای 
اکنون  و  بود  خط  این  اصلی  کلکتور 
کلکتور اصلی از محور خیابان شریعتی 
به کلکتور محور شرق اصفهان تقریبًا به 

اتمام رسیده است.
وی بیان کرد: ایستگاه پمپاژ که 
در مجاورت رودخانه زاینده رود احداث 
شرایط  به  توجه  با  نیم  بتوا تا  شده 
آن  به  را  فاضالب  زمین،  توپوگرافی 
نقطه انتقال دهیم و از آنجا به این خط 

انتقال ایستگاه پمپاژ شود با حضور وزیر 
نیرو به صورت ویدئو کنفرانس در چند 
ماه گذشته افتتاح و اجرای شبکه های 
اشاره  آن  به  که  محالتی  جمع آوری 

شد، آغاز گشت. 
منطقه  اینکه  به  اشاره  با  بنی طبا 
برخوردار  شرایط  همان  از  نیز  دنارت 
است، گفت: منطقه یک و ۶ اصفهان 
پیمانکاران  با  پیمان  اجرای  قالب  در 
شبکه  زمان  مرور  به  و  شده  مشخص 
جمع آوری این مناطق را اجرا می کنیم 
و پساب را به تصفیه خانه شرق اصفهان 

انتقال می دهیم.
شرکت  عمومی  بط  ا و ر یر  مد
شبکه  داد:  ادامه  اصفهان  استان  آبفا 
و  لتی  دو بع  منا اصفهان  فاضالب 
اجرای  و  ندارد  عمرانی  بودجه های 
تأمین  مستلزم  فاضالب  شبکه های 
توجه  با  و  است  د  زیا لی  ما بع  منا
ز  ا باید  مالی،  منابع  محدودیت  به 
اصفهان  کالن شهر  خود  درآمد  محل 

هزینه های آن تأمین شود.
وی عنوان کرد: در حال حاضر با 
محدودیت منابع مالی مواجه هستیم اما 

شبکه های  توقف  به  منجر  عامل  این 
اجرای فاضالب نشده و تنها زمان کار 
طوالنی تر می شود، همکاران در معاونت 
فاضالب  شبکه  بهره برداری  و  توسعه 
مردم  و  می کنند  تالش  راستا  این  در 
به شبکه  نیز  این محله  باشند  مطمئن 
جمع آوری محور شرق اصفهان متصل 

و مشکل شان حل می شود.
بنی طبا خاطرنشان کرد: با توجه 
شهروندان  فاضالب  پساب  اینکه  به 
ن  را ا د و  فیزدان  دنارت،  محالت 
مشترک  انتقال  خط  یک  با  بایستی 
رود  زاینده  رودخانه  جنوب  محور  از 
طریق  از  سپس  و  رودخانه  شمال  به 
تصفیه  انتقال  خط  به  پمپاژ  ایستگاه 
گردد،  منتهی  اصفهان  شرق  نه  خا
این مهم بر برنامه های جدی شرکت 

باشد. آبفا می 
استان  آبفا  شرکت  گوی  سخن 
اصفهان افزود: در حال حاضر به دلیل 
وقفه  با  عملیات  این  محلی،  تعارضات 
مواجه گردیده و امید است با مساعدت 
اصفهان،  استان  در  ذیربط  مسئولین 
اجرای  برای  الزم  تمهیدات  و  شرایط 
و  گردیده  فراهم  گذاری  لوله  عملیات 
زمان  حداقل  در  شهروندان  خواسته 

ممکن تامین گردد. 

فاضالب دنارت به شبکه جمع آوری محور شرق اصفهان متصل می شود

مرکزی _ رئیس اداره راهداری و 
حمل و نقل جاده ای شهرستان محالت 
اقدامات عمده و شاخص بعمل آمده در 
شهرستان  راههای  استحفاظی  حوزه 
گزارش  به  کرد.  تشریح  را  محالت 
و  راهداری  کل   اداره  عمومی  روابط 
مرکزی،  استان  ای  جاده  نقل  و  حمل 
روح اهلل شمسی رئیس اداره راهداری و 
حمل و نقل جاده ای شهرستان محالت 
به تشریح عملکرد ۹ ماهه این اداره در 

سال ۹۹ پرداخت.
روح اهلل شمسی با اشاره به اینکه 
کیلومتر   ۴۸ دارای  محالت  شهرستان 
راه اصلی، ۴۲ کیلومتر راه فرعی، ۲۹۰ 
 33 و  آسفالته  روستایی  راه  کیلومتر 
کیلومتر راه روستایی شوسه است، بیان 
کرد: در ۹ ماه اخیر با استفاده از ۲۴۰۰ 
لکه گیری و  تن آسفالت گرم و سرد، 
چاله گیری محورهای مواصالتی حوزه 
استحفاظی شهرستان محالت انجام شد.

اقدامات  این  کرد  تصریح  وی 
عمدتا در محورهای شوره، رباط مراد-
محالت، آبگرم-عیسی آباد، نجیروان-

نیم ور-دلیجان و بصورت  آباد،  محمد 
مقطعی در سایر محورها صورت گرفته 

است. رئیس اداره راهداری و حمل و نقل 
جاده ای محالت، در خصوص تسطیح 
بهسازی  عملیات  به  خاکی  محورهای 
قالور  و  الگان  چاه،  یکه  روستایی  راه 
کرد  اشاره  کیلومتر   ۱۸ طول  به  جمعا 
و افزود: در ۹ ماه سال جاری عملیات 
راه  خاکی  شانه  رگالژ  و  سازی  شانه 
تن   3۱۵۰۰ و  کیلومتر   ۵/۷۸ طول  به 

زیرآب-سه  های  محور  در  خاکریزی 
کندر-شوره-محمدآباد  ارقده-سبز  راه 

و نخجیروان-آبگرم اجرایی شد.
پروژه  اجرایی شدن  بیان  با  وی  
ها در حوزه نگهداری ابنیه های فنی در 
قالب عملیات تعمیر، مرمت و نگهداری 
۲ دستگاه پل به دهانه ۱۵ متر در محور 
طایقان-خورهه و امیرآباد،  به عملیات 

مجموعا  که  ها  پل  دهانه  بازگشایی 
3۰ پل می باشد اشاره کرد و در ادامه 
از: سنگ چینی پل ورودی محور کوه 
متر  به طول ۵۰  با الشه سنگ  سفید 
این محور  آبنما در  و همچنین ساخت 
راستای  در  شمسی  گفته  به  داد.  خبر 
ارتقای ایمنی راه های شهرستان نیز در 
محور نیمور-دلیجان با حضور استاندار 
مسؤلین  سایر  و  شهرستان  نماینده  و 
تیر  عدد   ۱۲ نصب  با  جدید  روشنایی 
به بهره برداری رسید. وی تصریح کرد: 
ورودی میدان محمدآباد با نصب ۵۰ عدد 
باتومی، رنگ آمیزی جداول و نصب ۸ 
عدد تابلو انتظامی، اخباری و اطالعاتی 
ایمن سازی شد. از دیگر اقدامات بعمل 
آمده نیز به رنگ آمیزی و آشکار سازی 
حوزه  های  محور  های  کاه  سرعت 
در محور های  استحفاظی، خط کشی 
عیسی آباد-شانق، ورین-خورهه، سیاه 
دره-ور جمعا به طول ۵ کیلومتر، نصب 
۲۰۰ متر گاردریل در کیلومتر ۱۲ جاده 
آبگرم و محور حاجی آباد با ۴۱ صفحه 
و 3۰ پایه گارد، نصب هندریل به طول 
محالت-خمین  درمحور  کیلومتر   ۵۴۰

اشاره کرد.

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

گزارش اقدامات شاخص اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان محالت

گسترش  درراستای   _ مرکزی 
مسئولیت اجتماعی شرکت گازصورت می 
پذیرد. مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی 
الزامات مدیریت  گفت: به منظوررعایت 
مستقیم  ونظارت  پسماندها،باهماهنگی 
این  پوشش  تحت  امورHSEدرنواحی 
شرکت ازپسماندها پاکسازی به عمل آمد.

شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
محمدرضاسمیعی  مرکزی  گازاستان 
گفت:کلیه پسماندهای مذکورازسطح نواحی 
جمع آوری گردیده وفرآیند تخلیه کامل 
بوزدایی  وپیش  موادبودارکننده  باقیمانده 
عوامل  توسط  ادورانت  های  بشکه  از   
اجرایی شرکت مانا زیست گسترسپاهان 
دریکی ازایستگاههای  CGS استحصال 

گردیده وبه بهره بردار تحویل گردیدکه 
ازهدررفت حجم قابل توجهی ازاین ماده 
ناشی  وضرراقتصادی  وارداتی  ارزشمند 

براساس  آید.  عمل  به  جلوگیری  ازآن 
گفت:  درادامه  سمیعی  گزارش  همین 
بشکه  این  کامل  تخلیه  طرح  بااجرای 

ها،عالوه برکاهش ریسک ناشی ازاحتمال 
حمل  درحین  ادورانت  یاریزش  نشت 
ونقل وپیشگیری ازمشکالت متعاقب آن 
،ازمصرف حجم قابل توجهی ازموادشیمیایی 
مطابق  سازی  وخنثی  منظوربوزدایی  به 
لجن  باالی  وتولیدحجم  دستورالعمل 
درحوضچه های تبخیرنیزجلوگیری شده 
قابل  محیطی  زیست  ازجنبه  که  است 

توجه می باشد.
سمیعی افزود:کلیه پسماندها جهت 
انجام فرآیند بوزدایی ازبشکه های ادورانت 
، شستشوی   بشکه های ضدیخ وبازیافت 
المنت فیلترها ،توسط پیمانکار به سایت 
مربوطه این شرکت واقع دراستان اصفهان 

منتقل گردیدند.

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی :
پاکسازی نواحی شرکت گاز ازالمنت فیلترهای مستعمل وبشکه های خالی ادورانت وضدیخ
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شهرستان  خبری  گروه 
ده-در  قرزا با سمیه  مشهد 
راستاي ایمن سازي و بهسازي 
 ۱۵ از  بیش  گاز،  انتقال  لوله  خطوط 
هزار و ۵۰۰ متر از خطوط لوله منطقه 
تعویض  گازایران  انتقال  شرکت  چهار 

پوشش شد.
 محمد کامل، مدیر منطقه چهار 
انتقال گاز با اعالم این خبر گفت: بیش 
کیلومتر  محدوده  در  متر  هزار  از۱۵ 
اینچ مشهد/  لوله3۰  تا 33۵ خط   ۲۹۶
دشت شاد، توسط کارکنان خدوم منطقه 
چهار عملیات انتقال گاز، تعویض پوشش 
شد.وي با بیان اینکه این خط بخشي از 
خط لوله  اصلي است که وظیفه انتقال 
گاز را به استانهاي شمالي بر عهده دارد، 
عملیات  این  اجراي  با  داشت:  اظهار 

ضریب انتقال پایدار گاز به این مناطق 
افزایش یافت.

با  گاز  انتقال  چهار  منطقه  مدیر 
یادآوری این موضوع که این خط لوله، 
واحدهای  از  بعضی  نیاز  مورد  سوخت 

صنعتی شمال کشور را تامین می کند، 
تصریح کرد: در سال گذشته و ابتداي 
خط  این  از  صیانت  منظور  به  امسال 
لوله ۵۴۰ کیلومتری انتقال گاز طبیعی، 
پروژه تعویض پوشش آن طراحی واجرا 

شده است.
این  اجراي  نمود:  اضافه  وي 
عملیات، با توجه به اینکه این خط لوله 
انتقال گاز در اقلیم هاي متفاوت زمیني 
بسیار  صعوبت  و  سختي  با  شده،  واقع 
نظارت  و  مدیریت  با  که  بود،  همراه 
درصد   ۹۰ از  بیش  آمده،  بعمل  دقیق 
پیک  ایام  شروع  از  قبل  تا  پروژه  کل 

مصرف به انجام رسیده است.
و  هزار  از۵  بیش  حاضر  درحال   
۶۰۰ کیلومتر خط انتقال گاز در منطقه 
شده  احداث  گاز  انتقال  عملیات  چهار 
از۹  بهره گیری  با  منطقه  این  و  است 
تقویت  ایستگاه   3 در توربوکمپرسور 
فشار گاز و ۷ مرکز بهره برداری خطوط 
لوله انتقال، گاز مورد نیاز محدوده  حوزه 
هاي استحفاظي خود را منتقل مي نماید.

ضریب انتقال پایدار گاز در منطقه چهار عملیات انتقال گاز کشور
 افزایش مي یابد

مصادره واحدهای تولیدی توسط بانك ها، شایعه یا 
واقعیت؟!

بارهــا در محافــل بــه ظاهــر رســانه ای ایــن ادعــا مطــرح شــده کــه 
»بانــک هــا واحدهــای تولیــدی را مصــادره مــی کننــد«، امــا تــا کنــون 
کســی بــه پشــت پــرده ایــن ادعاهــا پرداختــه و صحــت و ســقم آنهــا را 

بررســی کــرده اســت؟
ــای  ــگاه ه ــران، بن ــی ای ــک مل ــی بان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
تولیــدی هنــگام دریافــت تســهیالت بانکــی متعهــد مــی شــوند کــه ایــن 
منابــع را در راه تولیــد هزینــه کننــد و بــه همیــن منظــور نیــز وثایقــی را 

در اختیــار بانــک قــرار مــی دهنــد.
بانــک هــم کــه منابــع خــود را از محل ســپرده هــای مردمــی تجهیز 
کــرده، بــه نیابــت از ســپرده گــذاران ایــن منابــع را در اختیــار تولیدکننــده 
قــرار مــی دهــد تــا بــا ایــن روش هــم چــرخ تولیــد بچرخــد و هــم ســود 
ناشــی از ایــن تبــادل اقتصــادی میــان بانک و ســپرده گذار تقســیم شــود.

بــا ایــن حــال برخــی »تولیــد کننــده نماهــا« بــا ســوء اســتفاده از 
قوانیــن و مقــررات در دوره هــای خــاص، منابــع بانــک را دریافــت کــرده 
و در محلــی غیــر از آنچــه تعهــد کــرده بودنــد هزینــه کــرده انــد. ایــن 
عــده اکنــون نــه تنهــا منابــع بانــک یــا بــه عبــارت دیگــر منابــع مــردم را 
بــاز نمــی گرداننــد، بلکــه بــا توســل بــه طــرح هایــی کــه در واقــع بــرای 
حمایــت از تولیدکننــدگان واقعــی عملیاتــی شــده انــد، قصــد دارنــد به هر 

شــکل ممکــن از بازپرداخــت بدهــی خــود اجتنــاب کننــد.
در ایــن شــرایط، وقتــی بانــک هــا بــرای وصــول مطالبــات خــود بــه 
روش هــای قانونــی متوســل مــی شــوند، طــرف مقابــل تــالش مــی کند 
بــا اســتفاده از ابزارهــای مختلــف، بانــک را بــه تقابــل بــا تولیــد متهــم 
کنــد، در حالــی کــه در چنیــن مواقعــی، حکــم قانــون، چیز دیگری اســت.

ــه  ــد ب ــی توان ــا م ــن ادعاه ــی از ای ــه واقع ــک نمون ــر ی ــروری ب م
خوبــی نشــان دهــد کــه بانــک هــا نــه تنهــا علیــه تولیــد نیســتند، بلکــه 

ــد. حامــی تولیدکننــدگان ان
ــز اســتان خراســان  ــی و انقــالب مرک ــه تازگــی دادســتان عموم ب
جنوبــی بــه همــراه رئیــس اداره امــور شــعب بانــک ملــی ایــران در ایــن 
اســتان در جریــان بازدیــد از شــهرک صنعتــی بیرجنــد، ضمــن سرکشــی 
بــه واحدهــای تولیــدی کــه بــا وجــود دریافــت تســهیالت بانکــی، بــه 
هیــچ گونــه فعالیتــی اشــتغال ندارنــد، بــر لــزوم وصــول مطالبــات بانــک 

بــه منظــور تزریــق آن بــه واحدهــای تولیــدی واقعــی تاکیــد کردنــد.
تنهــا ســه واحــد »آجــر نســوز ســفال نیلــوی شــرق«، کارخانــه تولید 
»محصــوالت بهداشــتی اســتریل آغشــته« و یــک واحد »لولــه و پروفیل« 
در ایــن شــهرک صنعتــی تــا کنــون بیــش از ۶۰ میلیــارد تومــان بــه ایــن 
بانــک بدهکارنــد و در شــرایطی کــه هیــچ گونــه تالشــی بــرای تســویه 
بدهــی از ســوی مالــکان ایــن واحدهــا انجــام نشــده، بانــک در راســتای 

وصــول منابــع خــود در حــال طــی مراحــل قانونــی اســت.
ــان  ــتان خراس ــعب اس ــور ش ــس اداره م ــگ رئی ــی زرن ــد عل محم
جنوبــی بانــک ملــی ایــران در ایــن بازدیــد بــا تقدیــر از مســاعدت هــای 
قــوه قضاییــه بــرای بازپــس گیــری امــوال مــردم، تاکیــد کــرد: اولویت ما 
همــواره کمــک بــه ادامــه تولیــد بنــگاه هاســت و در ایــن راه از پرداخــت 
هــر گونــه تســهیالت بــرای تامیــن ســرمایه ثابــت یــا ســرمایه در گردش 

بــا رعایــت ضوابــط قانونــی اســتقبال مــی کنیــم.
ــه مــردم اســت و  ــان ایــن کــه دارایــی بانــک متعلــق ب ــا بی وی ب
ــع را در  ــن مناب ــد، ای ــده ای در پوشــش تولی ــم ع ــی دهی ــازه نم ــا اج م
ــون مشــخص شــده  ــزود: اکن ــد، اف محــل هــای دیگــری مصــرف کنن
ــز  ــزات نی ــن تجهی ــی از تامی ــدگان حت ــر تولیدکنن ــه ظاه ــی ب ــه برخ ک
عاجــز بــوده انــد و بــا اجــاره دســتگاه هــا و ماشــین آالت، کارشناســان 

ــد. ــب داده ان ــاب را فری ارزی
حجت االســالم علــی نســائی دادســتان عمومــی و انقــالب مرکــز 
اســتان خراســان جنوبــی نیــز پــس از بازدیــد از واحدهــای تعطیــل در 
ــی  ــه حام ــوه ضایی ــه ق ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــی ب ــهرک صنعت ــن ش ای
ــدی  ــای تولی ــه از واحده ــت ک ــن اس ــتور ای ــت: دس ــت، گف ــد اس تولی
ــدارد  ــی ن ــدی فعالیت ــد تولی ــک واح ــر ی ــا اگ ــود، ام ــت ش ــال حمای فع
ــد همــه  ــد، بای ــاز نمــی گردان ــز ب ــک را نی ــع بان ــن حــال مناب و در عی

ــه اجــرا گذاشــت. وثایقــش را ب
وی بــا بیــان ایــن کــه بانــک هــا بــه نمایندگــی از مــردم پــول را 
هزینــه مــی کننــد و توقــع دارنــد ایــن منابــع در گــردش باشــد، افــزود: 
ــا بدهــکاران بانکــی ســوء اســتفاده  ــه ب ــوه قضایی ــد از مماشــات ق نبای
کــرد، چــرا کــه دفــاع از حقــوق بانــک هــا نیــز جــزو دفــاع از حقــوق 
عامــه اســت و کســانی کــه بــدون دلیــل موجــه از بازپرداخــت بدهــی 
ــه  ــه مواج ــوه قضایی ــورد ق ــا برخ ــد، ب ــی زنن ــاز م ــر ب ــود س بانکــی خ

خواهــد شــد.

مدیر  با  البرز  استان  مسکن  بانك  شعب  مدیر  دیدار 
عامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

ــک  ــه هــای بان ــت برنام ــل مســکن مهــر در الوی تســریع در تکمی
مســکن اســت

دیــدار مدیــر شــعب بانــک مســکن اســتان البــرز بــا مدیــر عامــل 
شــرکت عمــران شــهر جدیــد هشــتگرد بــا اشــاره بــه ضــرورت همراهــی 
بــا آن شــرکت عمــران در رونــد اجــرا و تکمیــل پــروژه هــا واحــد هــای 

مســکن مهــر
بــه گــزارش خبرنــگار اســتانی خبرگــزاری بانــک مســکن - هیبنــا 
؛ مهــدی بلوچــی مدیــر شــعب بانــک مســکن اســتان البــرز در نشســتی 
مشــترک بــا مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهر جدیــد هشــتگرد با اشــاره 
بــه ضــرورت همراهــی بــا آن شــرکت عمــران در رونــد اجــرا و تکمیــل 
پــروژه هــا، از اقدامــات انجــام شــده در راســتای تعییــن تکلیــف واحــد 

هــای مســکن مهــر خبــر داد.
ــان کــرد: فــروش اقســاطی و تحویــل واحدهــا  مهــدی بلوچــی بی
ابــزار ســنجش خدمــات اســت لــذا مــی بایــد در جهــت تســریع در رونــد 

کار همــه نهادهــای مرتبــط تعامــل و همــکاری کننــد.
وی گفــت: تمامــی شــعب بانــک مســکن اســتان بــا تســریع در روند 
تشــکیل پرونــده هــای متقاضیــان در بانــک مســکن توانســته اســت ارائه 

خدمــات را بــه کمتریــن و حداقــل زمــان ممکن برســانند.
ــر عامــل شــرکت  در ادامــه ایــن نشست؛مســعود حــق لطفــی مدی
عمــران شــهر جدیــد هشــتگرد بیــان کــرد: در ســالجاری اتمــام بیــش 
از ۱۵۰۰ واحــد مســکونی تکمیــل شــده و کمتــر از ۱۵۰۰ واحــد نیــز در 

مراحــل نهایــی اتمــام نــازک کاری اســت.
مســعودحق لطفــی بــه نقــش مســکن در اقتصــاد خانــوار و ایجــاد 
آرامــش و آســایش ، اشــاره و افــزود: امیدواریــم بــا تحویل واحدهــا بتوانیم 

گامــی مثبــت در ایــن راســتا برداریــم.
مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهر جدید هشــتگرد در ادامــه به نقش 
انبــوه ســازی مســکن در کنتــرل قیمت بــازار و جلوگیــری از افزایش اجاره 
ــان و  ــا تکمیــل آورده متقاضی ــم ب مســکن اشــاره نمــود و افزود:امیدواری
همــکاری آنــان در انجــام مراحــل فــروش اقســاطی و تعامــل بــا بانــک 

مســکن بتوانیــم منشــا خدمــات رســانی بهتــر باشــیم.

دود ناشی از فلر اتیلن مقطعی است و به تدریج کاهش می یابد
مجتمـع  رئیـس  خزایـی  آرش 
پتروشـیمی ایـالم در نشسـت کمیتـه  
اضطـرار آلودگی هوا کـه در فرمانداری 
چـوار برگـزار شـد، گفت: دود ناشـی از 
سـوختن گاز اتیلـن پتروشـیمی ایـالم 
مقطعـی اسـت و بـه تدریـج کاهـش 

می کنـد. پیـدا 
دغدغـه  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
پرسـنل پتروشـیمی ایالم حفظ محیط  
الودگی هـای  از  جلوگیـری  و  زیسـت 
زیسـت محیطـی اسـت افزود:کارکنان 
و خانواده هـای کارکنـان نیـز در ایـن 
مدیـران  و  می کننـد  زندگـی  منطقـه 
ز  ا لحظـه  یـک  حتـی  پتروشـیمی 

نبوده انـد. غافـل  محیط زیسـت 
رئیـس مجتمـع پتروشـیمی ایالم 
بـا بیان اینکه در سـال ۹۷ پتروشـیمی 
تندیـس  دریافـت  بـه  موفـق  ایـالم 
شـده  کشـور  سـبز  صنعـت  سـیمین 
نیـز  گذشـته  سـال  در  افـزود:  اسـت 
اخطاریـه سـازمان محیط زیسـت مبنی 
بـر آالیندگی پتروشـیمی ایالم دریافت 
نشـده اسـت.خزایی ادامـه داد: فلرینگ 
رونـد  تدریـج  بـه  ایـالم  پتروشـیمی 
بـا  و  بـود  را شـاهد خواهـد  کاهشـی 
نرمال سـازی و تثبیت  شرایط راه اندازی 
الفین،تـا پایان سـال فلرینگ بـه اتمام 

رسـید. خواهد 
ه  یسـتگا ا داشـت:  بیـان  وی 
سـنجش آالینده هـای زیسـت محیطی 
از طریـق پتروشـیمی خریـداری و پس 
چـوار  شـهرداری  توسـط  جانمایـی  از 

نصـب خواهـد شـد.

ظـرف  ینکـه  ا بیـان  بـا  وی 
یـک مـاه آینـده پسـاب ضلـع غربـی 
پتروشـیمی ایـالم حـذف خواهـد شـد 
افـزود: تصفیه خانـه ZLD بـا برتریـن 
تکنولـوژی روز دنیـا خریـداری و ظرف 
یک سـال آینـده راه اندازی خواهد شـد 
و بـا اجـرای ایـن طرح خروجی پسـاب 
تصفیه خانـه پتروشـیمی ایـالم به صفر 
پتروشـیمی  مجتمـع  می رسـد.رئیس 
صوتـی  آلودگـی  کـرد:  تاکیـد  ایـالم 
مطـرح شـده در زمـان پیش راه انـدازی 
و راه انـدازی الفیـن مقطعـی بـود و بـه 

صـورت کامـل برطـرف شـده اسـت.
زمـان  از  داشـت:  اظهـار  وی 

مشـکالت  الفیـن  واحـد  راه انـدازی 
قابـل  غیـر  و  تعیین نشـده  پیـش  از 
پیش بینـی بـه وقـوع پیوسـت و رونـد 
و  راه انـدازی  شـرایط  نرمال سـازی 
تولیـد پـس از یـک وقفـه  کوتاه از سـر 
گرفتـه می شـود.وی بـا عذرخواهـی از 
مردم اسـتان بویژه سـاکنین شهرستان 
چـوار برای سـوختن اتیلـن و ایجاد دود 
در منطقـه اظهـار داشـت: مدیریـت و 
بهره بـردار الفیـن تمـام تالش خـود را 
جهـت رفـع مشـکالت راه انـدازی بکار 

خواهـد گرفـت.
و  الیسنسـور  بدعهـدی  خزایـی 
بـه  سـرویس دهی  عـدم  در  ونـدور 

پروژه  الفین ایالم را در شـرایط تحریم، 
ناجوانمردانـه عنـوان کـرد و افزود: این 
تجهیـزات   ، احجـام  بواسـطه   پـروژه 
متخصصـان  توسـط  نـدازی  ه ا را و 
بومـی اسـتان و کشـور بـدون حضـور 
خارجـی  سـازندگان  و  کارشناسـان 

اسـت. کم نظیـر 
الزم بـه ذکر اسـت، پـروژه الفین 
چهـارم دی مـاه سـالجاری بـه صورت 
رئیـس  حضـور  بـا  کنفرانـس  ویدئـو 
در  و  رسـید  بهره بـرداری  بـه  جهـور 
ایـن واحـد عـالوه بـر اتیلـن؛ پروپیلن، 
بنزیـن پیرولیـز و سـوخت مایـع تولیـد 

است. شـده 

مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی اعالم کرد:
عرضه 660 مگاوات اوراق گواهی ظرفیت برق در بازار بورس

اوراق  تومان  میلیارد  اینکه ۶۵۸  به  اشاره  با  برق حرارتی  مدیرعامل شرکت 
سلف موازی این شرکت در بورس انرژی عرضه اولیه خواهد شد، گفت: از بهمن ماه 
سال گذشته تاکنون ۶۶۰ مگاوات اوراق گواهی ظرفیت در بازار بورس عرضه شد.

به گزارش روز دوشنبه پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، »محسن طرزطلب« 
در مراسم تقدیر از دست اندرکاران پویش #هرهفته_الف_ب_ایران در شرکت برق 
حرارتی با اشاره به اینکه امسال دو هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی وارد مدار 
خواهد شد، گفت: تاکنون حدود یک هزار و ۲۶۴ مگاوات از این رقم محقق شده 
است و بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان سال بخش بخار نیروگاه های 
سیکل ترکیبی شیروان، کاسپین، هریس، سبالن، جهرم و بخش گاز نیروگاه هنگام 

نیز افتتاح خواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه در سه ماهه نخست سال آینده حدود یک هزار مگاوات 
نیروگاه های  گاز  بخش  داد:  ادامه  رسید،  خواهد  بهره برداری  به  جدید  نیروگاه 
سیکل ترکیبی آریان و زرند و بخش بخار نیروگاه چابهار از جمله واحدهای است که 

برای دوره اوج بار سال ۱۴۰۰ وارد مدار می شوند.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی خاطرنشان کرد: تا پیک تابستان 
سال آینده هفت واحد بخار نیروگاه های سیکل ترکیبی به ظرفیت یک هزار و ۱3۴ 
مگاوات به بهره برداری خواهند رسید که با افتتاح این واحدها ساالنه یک میلیارد و 

۸۰۰ میلیون مترمکعب در مصرف سوخت صرفه جویی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه راندمان نیروگاه های حرارتی در نیمه نخست امسال به 
3۸.۷ درصد رسیده است، گفت: از ابتدای سال تا نیمه آذرماه میزان تولید نیروگاه های 
حرارتی کشور به ۲3۴ میلیارد کیلووات ساعت رسیده و از نیمه شهریورماه تاکنون بالغ 
بر 3۸ هزار مگاوات تعمیرات دوره ای و اساسی نیروگاه های حرارتی انجام شده است.

مگاوات   ۶۶۰ تاکنون  گذشته  سال  بهمن ماه  از  اینکه  بر  تاکید  با  طرزطلب 
اوراق گواهی ظرفیت در بازار بورس عرضه کرده ایم، ادامه داد: با توجه به تبصره 
یک قانون بودجه سال جاری توانسته ایم ۲۵ میلیون دالر برای نیروگاه پرند مجوز 

تحویل سوخت دریافت کنیم.

افت 5 هزار واحدی شاخص بورس در بازار
شاخص کل در بازار بورس امروز )دوشنبه( پنج هزار و 3۷۴ واحد افت داشت 

که در نهایت این شاخص به عدد یک میلیون و 3۰۱ هزار واحد رسید.
به گزارش ایرنا، در معامالت امروز بیش از ۱۰ میلیارد و ۴۶۱ میلیون سهم، 

حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۱۱ هزار و ۵۸۴ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با دو هزار و ۷۰۱ واحد افزایش به ۴۶۹ هزار 
و 3۵۴ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و ۷۶۷ واحد رشد به 3۰۷ هزار 

و ۱۶۹ واحد رسیدند.
شاخص بازار اول ۱۰ هزار و ۲۴ واحد کاهش و شاخص بازار دوم ۱۰ هزار و 

۴3۴ واحد افزایش داشت.
عالوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شستا( با یک هزار و ۸۴۸ واحد، ایران ترانسفو )بترانس( با ۵۹۴ واحد، کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با ۵۱۴ واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 
۴۷۲  واحد، صنایع شیمیایی ایران )شیران( با 3۴۲ واحد، بانک پاسارگاد )وپاسار( با 
۲۹۶ واحد، سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با ۲۱۷ واحد، فروشگاه های زنجیره ای 
افق )افق( با ۲۱۱ واحد، نفت پارس )شنفت( با ۱۹۹ واحد، بانک خاورمیانه )وخاور( 
با ۱۹۲ واحد و سرامیک های صنعتی اردکان )کسرا( با ۱۷۵ واحد بیشترین تاثیر 

مثبت را بر شاخص کل داشتند.
برپایه این گزارش امروز نماد ملی صنایع مس ایران )فملی( با دو هزار و 3۱۰ 
واحد، ایران خودرو )خودرو( با ۷۵۷ واحد، پاالیش نفت اصفهان)شپنا( با ۵۷۲ واحد، 
با ۵۲۰ واحد، پاالیش  بانک ملت )وبملت(  با ۵۶۵ واحد،  فوالد خوزستان )فخوز( 
نفت بندرعباس َ)بندر( با ۴3۲ واحد، بانک پارسیان )وپارس( با ۴3۱ واحد، نفت و 
گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با ۴۲۹ واحد، بانک صادرات ایران )وبصادر( با 3۹۶ 
واحد، گروه مپنا )رمپنا( با 3۸۱ واحد و گروه بهمن )خبهمن( با 3۴۴ واحد با تاثیر 

منفی بر شاخص همراه بودند.
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، ملی صنایع مس ایران )فملی(، 
ایران خودرو )خودرو(، پاالیش نفت تهران )شتران(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، 

سایپا )خساپا( و بانک تجارت )وتجارت( در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.
گروه خودرو هم در معامالت امروز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد 
و در این گروه دو میلیارد و ۸۲۱ هزار برگه سهم به ارزش ۱۲ هزار و ۸۰۵ میلیارد 

ریال داد و ستد شد.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شاخص فرابورس نیز بیش از ۹۹ واحد افزایش داشت و بر روی کانال ۱۹ هزار 
و ۱۷۴ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار سه میلیارد و ۲۹۲ هزار برگه سهم به 

ارزش ۱۴۰ هزار و ۸3۵ میلیارد ریال داد و ستد شد.
امروز نمادهای صنعتی مینو )غمینو(، پلیمر آریا ساسول )آریا(، فوالد هرمزگان 
جنوب )هرمز(، سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، 
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، توکاریل 
)توریل(، توسعه و عمران استان کرمان )کرمان(، قاسم ایران )قاسم( و بیمه سامان 

)بساما( با تاثیر مثبت بر شاخص این بازار همراه بودند.
امروز نمادهای سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، 
)کوثر(،  بیمه کوثر  نفت شیراز )شراز(،  پاالیش  )دماوند(،  برق دماوند  نیروی  تولید 
پاالیش نفت الوان )شاوان(، تولید برق عسلویه مپنا )بمپنا(، مدیریت انرژی تابان 
پتروشیمی مارون  ایرانول )شرانل( و  پتروشیمی غدیر )شغدیر(، نفت  هور )وهور(، 

)مارون( تاثیر منفی بر شاخص این بازار را داشتند.

سهامداران باید نگاه یك ساله به سرمایه گذاری 
در بورس داشته باشند

یک عضو شورای عالی بورس با اشاره به وجه تمایز سرمایه گذاری 
زیادی است  نوسان  دارای  بازار سرمایه  بانکی، گفت:  با سپرده  بورس  در 
فایده ای  هیچ  سال  یک  از  کمتر  نگاه  با  بازار  این  در  سرمایه گذاری  و 
ندارد.»ماشااهلل عظیمی« امروز )دوشنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنا بر سرمایه گذاری بلندمدت در بورس تاکید کرد و افزود: نگاه سهامداران 
برای سرمایه گذاری در بورس باید یک ساله باشد، سود بانکی که سرمایه 
گذاران از سپرده بانکی به مدت یک سال در نظر دارند را باید کف سرمایه 

گذاری در بورس قرار دهیم.
وی به نکته دیگر که باعث تمایز سرمایه گذاری در بورس شده است 
اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاران با هر میزان دارایی می توانند نسبت به 
سرمایه گذاری در بورس اقدام کنند، این در حالیست که در وضعیت فعلی 
سرمایه گذاری در بازارهای موازی نیازمند میزان نقدینگی زیادی است که 

از توان بسیاری از افراد برای سرمایه گذاری در این بازارها خارج است.
عظیمی با اشاره به نکته سوم سرمایه گذاری در بورس، ادامه داد: اگر 
سرمایه گذاران سپرده بلندمدت یک ساله را در بانک داشته باشند اما در 
مدت ۶ ماه اقدام به دریافت سپرده خود کنند سود سپرده از یک ساله به 

کوتاه مدت تبدیل می شود و به نصف سود تعدیل خواهد شد.
عضو شورای عالی بورس خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری در بازار سرمایه 
مانند بانک نیست و سود سرمایه گذاران در صورت برداشت سرمایه خود از 
این بازار کاهش پیدا نمی کند و در صورت فروش سهام خود، بعد از دو روز 

سرمایه افراد به صورت کامل به حساب آنها واریز خواهد شد.
وی اظهار داشت: سهامداران باید در زمان سرمایه گذاری در بورس 
نسبت به تحلیل و بررسی سهام دقت نظر داشته باشند و براساس گزارش 
شرکت ها، سهامی را انتخاب کنند که از آینده خوبی برخوردارند و پیش 

بینی می کنند که چه میزان سود در اختیار آنها قرار می گیرد.  
عظیمی خاطرنشان کرد: بازار جای نوسان است، نوسان های اخیر در 
بورس چندان معقول نیست و علت آن ناشی از متغیرهای بیرونی و دخالت 
های صورت گرفته در این بازار است.عضو شورای عالی بورس خاطرنشان 
کرد: سرمایه گذاری با نگاه کمتر از یک سال هیچ فایده ای ندارد، افرادی 
که بدون هیچ اطالعاتی به این بازار ورود می کنند و صف خرید ایجاد می 
کنند در زمان اصالح بدون هیچ تحلیلی به سرعت اقدام به فروش سهام و 
ایجاد صف های فروش می کنند که همین امر زمینه ایجاد نوسان شدید 
در بازار را فراهم می کند.وی افزود: در چند روز اخیر تصمیمات حاکمیتی 
در زمینه قیمت گذاری، بازار را تحت تاثیر خود قرار داد، در حالی که ما این 
اقدام را قبول نداریم و به جز ایجاد روند منفی و عدم اطمینان نسبت به 

سرمایه گذاری در این بازار فایده دیگری  ندارد.
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آگهی مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی خودروی وانت پیکان تیپ i۱۶۰۰ به رنگ 
سفید- روغنی مدل ۱3۸۴ و شماره موتور: ۱۱۲۸۴۰۰۱۰۵۱ و شماره 
شاسی ۱۲۱۰۹3۰۲و شماره پالک ۷۱- ۴۲3 ب 3۲ متعلق به آقای 
مسعود شیخی هفشجانی به فرزند رجبعلی شماره ملی ۴۶۲۲۴۵۸۰۸۱ 

صادره از شهرکرد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

آگهي حصروراثت
آقای منوچهر رجبی ولمی به شماره شناسنامه ۶3۱  فرزند مرحوم قاسم  از 
این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فاطمه محمدی توچائی  فرزند یوسف در تاریخ ۹۹/۹/۲3 در شهرستان لشت نشا 
فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱- امیرحسین 
رجبی ولمی به ش ش ۲۷ فرزند منوچهر نسبت پسر۲-منوچهر رجبی ولمی به 
ش ش ۶3۱فرزند مرحوم قاسم نسبت همسردائمی به غیر از وراث نامبرده ورثه 
دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت 
ان به شماره ۹۹۰۰۹۶۴ مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید 
چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه یک شوراي حل اختالف لشت نشا تسلیم 

نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه یک شهری لشت نشا-محمد قربانی

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

برابر رای شماره .... ۱3۹۹۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۴۰3۵ ..... هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامیت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
از میانه در  به شماره شناسنامه ۹۰3 صادره  ببرامعلی   ایمانعلی جعفری فرزند 
*** ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن *** به مساحت ۱۸۰ 
متر مربع پالک شماره ۱۵ فرعی از ۲3- اصلی واقع در قریه ریحان آباد بخش 
حوزه ثبت ملک ورامین *** از مالکیت شرکت تعاونی کارکنان شهرداری ورامین 
*** محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 

متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/۱۰/۸

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹/۱۰/۲3
محمد رحیم پور راینی 

رئیس ثبت اسناد و امالک
م / الف ۴۵3

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

اصالحی  و   ***۱3۹۹۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۴۲۸۸  *** شماره  رای  برابر 
۱3۹۹۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۴۶۴۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی بختیاری فرزند امیر به 
شماره شناسنامه ۰۴۱۰۱۴۲3۶۰ صادره از ورامین در *** ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی *** به مساحت ۶۸۱33/۷۶ متر مربع پالک شماره ۱۲۱ و 3 
فرعی از ۲۴۲ اصلی واقع در قریه قلعه خواجه بخش حوزه ثبت ملک ورامین 
*** از مالکیت امیر بختیاری فرزند علی اکبر و نامه جهاد ۹۹/۲۲۰/۱۶۱۱3۵ 
مورخ ۱3۹۹/۹/۵*** محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
به  به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  دو نوبت 
انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  مالکیت متقاضی  صدور سند 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۰/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۱/۱

محمد رحیم پور راینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م / الف ۴۹۰

کشورهای عراق، امارات و کویت با تبعیت از 
عربستان سعودی، قیمت فروش نفت برای فوریه 
به مقصد آسیا که مهمترین بازار نفتی جهان است 

را افزایش دادند.
عضو  بزرگ  تولیدکننده  دومین  که  عراق 
اوپک است، قیمت فروش تمامی گریدهای نفتی 
خود در فوریه به مقصد آسیا را افزایش داد. قیمت 
گرید نفتی »بصره الیت« ۷۰ سنت در هر بشکه 
از  باالتر  یافت و یک دالر و ۱۰ سنت  افزایش 
شاخص قیمت منطقه ای نفت عمان و دوبی شد.

عراق قیمت گریدهای نفتی »بصره مدیوم« 
و »بصره هوی« به مقصد آسیا و قیمت گریدهای 
»بصره الیت« و »بصره مدیوم« به آمریکا را 
افزایش داد اما قیمت فروش »بصره هوی« به 
آمریکا را تغییر نداد. فروش نفت کرکوک از شمال 
عراق به آمریکا هزینه کمتری دارد. بغداد قیمت 
فروش گریدهای نفتی خود به اروپا را حداقل ۸۰ 

سنت در هر بشکه کاهش داد.
شرکت کویت پترولیوم قیمت رسمی فروش 
نفت در فوریه به مقصد آسیا را افزایش اما قیمتهای 
فروش به مقصد آمریکا و اروپا را کاهش داد. این 
شرکت قیمت فروش نفت »کویت اکسپورت« 
را ۴۰ سنت در هر بشکه افزایش داد و ۶۵ سنت 
کرد.  تعیین  ای  منطقه  قیمت  شاخص  از  باالتر 
در  سنت   ۶۰ هم  سوپر الیت«  »کویت  قیمت 
هر بشکه و نفت »خفیج« ۲۰ سنت در هر بشکه 

افزایش یافت.
هم  )ادنوک(  ابوظبی  نفت  ملی  شرکت 
قیمت فروش نفت »آپر زاکوم« برای فوریه را 
پنج سنت در هر بشکه افزایش داد و پنج سنت 
قیمت  کرد.  تعیین  موربان  نفت  قیمت  از  باالتر 
نفت »ام لولو« برای فوریه پنج سنت پایینتر از 
قیمت موربان و »داس بِلِند« 3۵ سنت پایینتر از 

قیمت موربان ماند.

اعالم تصمیم هفته  از  نفت پس  بازارهای 
گذشته عربستان سعودی برای کاهش داوطلبانه 
تولید به میزان یک میلیون بشکه در روز دیگر در 
ماههای فوریه و مارس، با چشم انداز محدودیت 
قیمت  سعودی  عربستان  هستند.  روبرو  عرضه 
به  فوریه  برای  خود  نفتی  گریدهای  فروش 
مقصد آسیا را بین ۲۰ تا ۷۰ سنت در هر بشکه 
شده  ریزی  برنامه  کاهش  است.  داده  افزایش 
به  برنت  نفت  قیمت  صعود  به  عربستان  تولید 
بیش از ۵۵ دالر در هر بشکه در هفته گذشته 

منتهی شد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، اوپک و متحدانش 
هفته گذشته توافق کردند سطح تولید اکثر اعضا 
در فوریه و مارس نسبت به ژانویه تغییری نکرده 
و ثابت بماند. تنها افزایش اندک تولید روسیه و 
الشعاع کاهش  قزاقستان تصویب شد که تحت 

یکجانبه تولید عربستان سعودی قرار گرفت.

افزایش قیمت فروش نفت تولیدکنندگان اوپک به آسیا



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1653-  سه شنبه 23 دی 61399 ورزش دنیای 

قهرمان بازی های پاراآسیایی جاکارتا:
مصدومیت موجب از دست رفتن سهمیه پارالمپیك شد

قهرمان دو ۱۵۰۰ متر نابینایان در جاکارتا که در حال آماده سازی خود 
برای شرکت در مرحله دوم رکوردگیری دوومیدانی و کسب سهمیه ورودی 

بازیهای پارالمپیک توکیو بود از آسیب دیدگی مچ پای راستش خبر داد.
حمید اسالمی، اظهار کرد: به دلیل آسیب دیدگی مچ پای راستم مدتی 
است که شرایط تمرین در دوی ۱۵۰۰ متر را ندارم و با انجام کار فیزیوتراپی 

تالش می کنم درد مچ پایم را کاهش دهم. 
وی در پاسخ به این پرسش که با وضعیت پیش آمده امکان شرکت 
دوم  مرحله  افزود:  یا خیر؟  دارید  را  دوومیدانی  رکوردگیری  دوم  مرحله  در 
رکوردگیری دوومیدانی آخرین فرصت برای کسب سهمیه ورودی بازیهای 
پارالمپیک توکیو است که اسفند در شیراز برگزار می شود، چون در حال حاضر 
امکان انجام تمرینات حرفه ای را ندارم، تصور نمی کنم با وضعیت کنونی 

به این مسابقات برسم.
پاراآسیایی جاکارتا  بازیهای  از  بعد  پایان خاطرنشان کرد:  اسالمی در 
در هیچ تورنمنت برون مرزی شرکت نکردم و تالشم بر این بود که پس از 
ناکامی در پارالمپیک ریو، این دوره با کسب سهمیه ورودی در دوی ۱۵۰۰ 
متر نابینایان بهترین عملکرد را در توکیو داشته باشم که متاسفانه این دوره 

از بازیها را نیز از دست دادم.

شگفتی گنبد در آغاز هفته بیستم لیگ والیبال

والیبال  برتر  لیگ  بیستم  هفته  آغاز  در  گنبد  شهرداری  والیبال  تیم 
شگفتی سازی کرد و تیم مدعی شهرداری ارومیه را شکست داد.

هفته بیستم لیگ برتر والیبال ایران روز گذشته )دوشنبه( با ۶ دیدار به 
صورت متمرکز و به میزبانی تهران برگزار شد. در مسابقات صبح تیم های 

شهرداری گنبد و سایپا حریفان خود را شکست دادند.
در سالن فدراسیون، تیم مدعی و پرستاره شهرداری ارومیه با نتیجه سه 
بر یک مقابل تیم رده نهمی شهرداری گنبد باخت. شاگردان »عظیم جزیده« 
ست های اول، دوم و چهارم این بازی را با امتیازات ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۱ و 
۲۱ بر ۲۱ به سود خود رقم زدند و فقط ست سوم را با امتیاز ۲۵ بر ۲۱ به 

حریف واگذار کردند.
شهرداری گنبد با این پیروزی و کسب ۷ برد و ۲۱ امتیاز، یک پله در 
جدول صعود کرد و در مکان هشتم قرار گرفت. شهرداری ارومیه هم که تا 
هفته پیش با ۱۱ برد پیاپی در صدر جدول ایستاده بود، دومین باخت متوالی 
خود را تجربه کرد و در حال حاضر با ۱۴ برد و ۴۱ امتیاز در مکان دوم قرار 

دارد. حاال این جایگاه شاگردان »پیمان اکبری« هم در خطر قرار دارد 
در مسابقه همزمان، تیم های تهرانی پیکان و سایپا در خانه والیبال به 
مصاف هم رفتند. این بازی با نتیجه سه بر یک به سود سایپا به پایان رسید. 
شاگردان »ناصر شهنازی« در ست های اول، دوم و چهارم با امتیازات ۲۵ 
بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۲۱ حریف خود را شکست دادند و پیکان فقط در 
ست سوم با امتیاز ۲۸ بر ۲۶ به برتری دست یافت. »بهزاد حیدرشاهی« و 
»محمدجواد معنوی نژاد« پاسور و دریافت کننده سایپا در طول بازی مصدوم 
شدند و از زمین بیرون رفتند. »رضا صفایی« پشت خط زن این تیم هم که 

پیش از این مصدوم بود و نتوانست برای سایپا به میدان برود.
پله  امتیاز به صورت موقت یک  با ۱۲ برد و 3۸  نتیجه  این  با  سایپا 
باال رفت و در رده پنجم جدول قرار گرفت. پیکان هم با ۶ برد و ۱۷ امتیاز 

همچنان دهم است.

ملی پوش تکواندو: هوگوهای مسابقات لیگ استاندارد نیست
هوگوهایی که در لیگ مورد استفاده 
سیستم  از  و  دارد  مشکل  گرفت  قرار 

استاندارد جهانی برخوردار نیست.
سروش احمدی با بیان این جمله در 
تکواندو،  لیگ  برگزاری  اهمیت  خصوص 
کرونا  بیماری  که  شرایطی  داشت:  اظهار 
از  خیلی  آورد  پیش  دنیا  سراسر  برای 
مسابقات را به تعطیلی کشاند. امکان داشت 
هم  کشورمان  تکواندوی  لیگ  مسابقات 

برگزار  نشود. با عدم برگزاری تمامی مسابقات، بازیکنان هم افت می کردند. 
اما  فدارسیون تکواندو به منظور برگزاری لیگ امسال کار قشنگی انجام داد. 
نشان داد ورزش تعطیل نیست و لیگ را استارت زد و دوباره اردو، تمرینات و 
مسابقات تکواندو آغاز شد.وی افزود: تمامی اعضا و بازیکنان تیم های حاضر 
در لیگ تکواندو چند روز از قبل مسابقات لیگ، تست PCR دادند و در هتل 
قرنطینه شدند. وزن کشی نیز در هتل بود و همه نفرات از هتل بیرون نمی رفتند 

تا مشکلی برای کسی پیش نیاید.
احمدی با اشاره به اینکه رقابت های لیگ امسال مثل تورنمنت شده بود، 
عنوان کرد: این شکل برگزاری تورنمنت وار مسابقات لیگ تکواندو خیلی بهتر 
است که همه تکواندوکاران حداقل یک بازی را انجام بدهند. باید مسابقات 

برگزار می شد، چون یک سال، هیچ بازی نداشتیم و از میادین دور بودیم. 
ملی پوش تکواندوی ایران با اشاره به اینکه برگزاری مسابقات لیگ، باعث 
شد تا آمادگی تکواندوکاران محک بخورد، یادآور شد: مسابقات قهرمانی آسیا 
و رقابتهای بین المللی را در ماههای آینده، پیش رو داریم. یکی از شرط های 
سرمربی تیم ملی برای حضور در اردو، شرکت در مسابقات لیگ است. سرمربی 
تیم ملی تکواندو رقابتهای لیگ را می بیند و اگر عملکرد تکواندوکاری رضایت 

بخش بود به تیم ملی دعوت می شود.
تکواندوکار تیم شهرداری ورامین در مورد استاندارد نبودن هوگوها در 
مسابقات لیگ، خاطرنشان کرد: هوگوهایی که در لیگ مورد استفاده قرار 
گرفت مشکل دارد و از سیستم استاندارد جهانی برخوردار نیست. در این لیگ 
المپین ها و بازیکنان برتر بازی می کنند. سازمان لیگ تکواندو که می تواند 
این چنین رقابتهای به روز و با کیفیتی را برگزار کند. نسبت به تغییر هوگوها 

هم به روز شود تا سطح حرفه ای لیگ بهتر شود.

ستاره مغضوب آرسنال به ترکیه می رود
فنرباغچه ترکیه مطابق شایعات، مقصد مسوت اوزیل خواهد بود.

مسوت اوزیل در ماه دسامبر ۲۰۱۹ و هنگام انتخاب میکل آرتتا به عنوان 
سرمربی جدید آرسنال به نوعی احیا شد چرا که پیش از آن اونای امری هیچ عالقه 

ای به استفاده از ستاره آلمانی در ترکیب تیمش نشان نمی داد.
اوزیل فصل گذشته به یک بازیکن ثابت تحت نظر میکل آرتتا تبدیل شده بود 
تا اینکه مسابقات به دلیل شیوع ویروس کرونا به حالت تعلیق در آمد و بعد از آن 

دیگر هافبک آلمانی نتوانست خیلی در ترکیب آرسنال به میدان برود.
ستاره آلمانی ابتدای فصل از لیست آرسنال نیز کنار گذاشته شد تا جدایی او 
از جمع توپچی ها قطعی به نظر برسد. در همین ارتباط طی روزهای اخیر شایعات 
زیادی در مورد آینده اوزیل به گوش رسید که البته اکثر آنها حاکی از آن بود که 

او ادامه فوتبال خود را در سوپرلیگ ترکیه و باشگاه فنرباغچه سپری خواهد کرد
در حالی که تیم آمریکایی دی سی یونایتد نیز به جمع تیم های خواهان اوزیل 
اضافه شده است، فنرباغچه با ارائه پیشنهاد 3 و نیم ساله به این بازیکن توانسته رضایت 

اوزیل را جلب کند تا بازیکن ترک تبار آماده رفتن به این تیم شود.
موتلو برادر مسوت اوزیل روز گذشته  با انتشار عکسی از تیم فنرباغچه در 
استوری اینستاگرام خود، به نوعی خبر از احتمال باالی پیوستن برادرش به این تیم 

ترکیه ای داد.
به این ترتیب او تا ۱۰ روز آینده رسما قرارداد خود را با تیم فنربافچه امضا می 

کند تا خروجی بزرگ آرسنال در نقل و انتقاالت زمستانی لقب گیرد.
مسوت اوزیل همراه آلمان موفق شد در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل قهرمانی 
در جام جهانی را به دست بیاورد و در سال ۲۰۱۸ هم عضوی از تیم ناکام ژرمن ها 
بود که در مرحله گروهی حذف شد و از آن زمان اوزیل نیز دیگر به تیم ملی فوتبال 

کشورش دعوت نشد تا ۲۰۱۸ پایانی بر حضور او در »مانشافت« باشد.

پرواز رونالدو برای پیروزی یوونتوس 

کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی یوونتوس یک بار دیگر قدرت سرزنی شگفت 
انگیز خود را به نمایش گذاشت.

مقابل  گل  سه  با  گذشته  سال  پایانی  روزهای  در  بیانکونری  وقتی  اگرچه 
فیورنتینا شکست خورد دیگر کسی شانس چندانی برای موفقیت این تیم قائل نبود، 
اما شروع درخشان یوونتوس در سال ۲۰۲۱ باعث شد آنها دوباره به جمع مدعیان 
قهرمانی در سری آ اضافه شوند. بعد از غلبه بر میالن، آنها  یکشنبه شب ساسولو را 
نیز در دیداری دشوار ۱-3 مغلوب کرده و با یک بازی کمتر، به فاصله هفت امتیازی 

صدر جدول رسیدند.
کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی و 3۵ ساله یوونتوس در این دیدار موفق 
شد گل سوم تیمش را به ثمر رسانده و با ۱۵ گل و اقتدار در صدر جدول گلزنان 

سری آ قرار گیرد.
اما تصویر ویژه رونالدو در این دیدار پرواز بلند او در نیمه دوم بر فراز دستان 
دروازه بان ساسولو بود. رونالدو به قدری بلند پریده بود که سر او در یک راستا با 
دستان آندره آ کانسیلی قرار گرفت و این آمادگی بدنی در سن 3۵ سالگی حیرت 

فوتبالدوستان را بر انگیخته است.
کریستیانو رونالدو حاال با ۷۵۹ گل در کنار جوزپ پیکان رتبه اول بهترین گلزنان 
تاریخ فوتبال را به خود اختصاص داده و تنها یک گل دیگر نیاز دارد تا به تنهایی 
صاحب این عنوان شود. همچنین کریستیانو رونالدو تا پایان هفته هفدهم موفق به 
زدن ۱۵ گل در سری آ برای یوونتوس شده و به رکورد دیوید ترزگه، مهاجم گلزن 

و فرانسوی بیانکونری در فصل ۰۶-۲۰۰۵ رسیده است.
با این آمادگی قابل توجه کریستیانو رونالدو، هواداران یوونتوس به فتح دهمین 
اسکودتوی متوالی و البته شکسته شدن طلسم موفقیت در لیگ قهرمانان بعد از ۲۵ 

سال امیدوار شده اند.

بازگشت نیمار در آستانه بازی لو کالسیك 

نیمار ستاره برزیلی پی اس جی پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت از به 
تمرینات تیمش بازگشت تا مهیای بازی با مارسی در لو کالسیک فرانسه شود.

در جریان شکست ۱-۰ ماه گذشته پاری سن ژرمن مقابل لیون، نیمار 
ستاره برزیلی PSG به شدت مصدوم شد و در حالیکه از شدت ناراحتی به 

گریه افتاده بود با برانکارد به بیرون زمین انتقال یافت.
در مورد شدت مصدومیت او گفته می شد ممکن است رباط صلیبی او 
آسیب دیده باشد و برخی منابع هم ادعا می کردند مچ پایش پیچ خورده و 

دو ماه دیگر می تواند به میادین برگردد.
یک هفته بعد اما تیم پزشکی پی اس جی تایید کرد که مصدومیت 
نیمار جدی نیست و حتی نشریه اکیپ گزارش داد که ستاره برزیلی تنها سه 

هفته به دور از میادین می ماند.
در نهایت او یک ماه پس از مصدومیت شرایط حضور در تمرینات را 
پیدا کرد و در اختیار سرمربی جدید پی اس جی »مائوریسیو پوچتینو« قرار 
گرفت. همراه با نیمار دو مصدوم دیگر پی اس جی یعنی کیمپمبه و لئاندرو 
پاردس نیز در تمرین حاضر شدند ولی رافینیا به دلیل ابتال به کرونا هنوز 

نمی تواند در تمرین حاضر باشد.
هنوز مشخص نیست که پوچتینو در بازی سوپرکاپ فرانسه برابر مارسی 
که چهارشنبه شب برگزار می شود روی نیمار ریسک خواهد کرد یا خیر ولی 

به نظر می رسد او به بازی شنبه برابر آنژه خواهد رسید.

غیبت دو بازیکن رئال در سوپرکاپ قطعی شد
دنی کارواخال مدافع راست رئال مادرید و لوکا یوویچ نمی توانند کهکشانی 

ها را در نیمه نهایی سوپرکاپ برابر بیلبائو همراهی کنند.
رئال مادرید نمی تواند از دنی کارواخال در نیمه نهایی سوپرکاپ برابر بیلبائو 
استفاده کند. لوکا یوویچ هم به دلیل مصدومیت این بازی را از دست خواهد داد.

کارواخال در بازی شنبه شب برابر اوساسونا محروم بود با این حال او 
در تمرینات قبل از بازی نیز به دلیل مصدومیت حضور نداشت. در نهایت 
مصدومیت به وی اجازه نداد تا به بازی با بیلبائو هم برسد و همراه یوویچ دو 

غایب قطعی رئال خواهند بود.
کارواخال در جریان بازی با سلتا مصدوم شد ولی یوویچ در یکی از تمرینات 
رئال بود که از ناحیه همسترینگ آسیب دید. آخرین بازی یوویچ برای رئال به دو 
ماه پیش و شکست ۴-۱ از والنسیا بر می گردد که هشت دقیقه در میدان بود.

رئال روز گذشته پس از یک روز معطلی توانست پامپلونا را ترک کرده 
و وارد ماالگا شد. کهکشانی ها در این شهر باید برابر بیلبائو قرار بگیرند و در 

صورت پیروزیT به مصاف برنده سوسیداد و بارسا خواهند رفت.

و  ل  ستقال ا ف  مصا
بازی  جریان  در  پرسپولیس 
معوقه هفته هشتم رقابت های 
لیگ برتر با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.

هفته  معوقه  بازی  چارچوب  در 
تیم  دو  برتر،  لیگ  رقابت های  هشتم 
استقالل و پرسپولیس از ساعت ۱۶:3۵، 
حضور  بدون  و  آزادی  ورزشگاه  در 
این  رفتند.  هم  مصاف  به  تماشاگران 
بازی نود و چهارمین تقابل این دو تیم بود.

رضا  را  قضاوتش  که  مسابقه  این 
کرمانشاهی بر عهده داشت در نهایت با 
تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید تا داربی ۹۴ 
پایتخت با نتیجه تساوی به پایان برسد.

با این نتیجه، استقالل با ۱۹ امتیاز 
و  ماند  باقی  جدول  دوم  جایگاه  در 
هشتم  رده  به  امتیاز   ۱۲ با  پرسپولیس 

جدول رقابت های لیگ برتر صعودکرد.
)دقیقه  مطهری  ارسالن  گل ها:  
۲(، مهدی قایدی )دقیقه 3+۹۰( برای 
 ،)۵۱ )دقیقه  عبدی  مهدی  و  استقالل 
وحید امیری )دقیقه ۶۵( برای پرسپولیس

تیم  پاس کاری  با  ابتدا  در  بازی 
چند  با  آبی پوشان  و  شد  آغاز  استقالل 
پاس به نیمه زمین پرسپولیس رسیدند 
روی  مطهری  ارسالن   ،۲ دقیقه  در  و 
محوطه  به  پرسپولیس  مدافعان  اشتباه 
جریمه حریف رسید و موفق شد گل اول 

بازی را به ثمر برساند.
بعد  پرسپولیس  بازیکنان  ادامه  در 
بازی  کردند  سعی  اول  گل  دریافت  از 
نیمه  به  نفوذ  با  و  کنند  مدیریت  را 
زمین حریف، موقعیت هایی روی دروازه 
استقالل ایجاد کنند اما تالش  آن ها راه 

به جایی نبرد.
سرخ پوشان پایتخت در دقیقه ۸ با 
استقالل سعی  به محوطه جریمه  نفوذ 
کنند  ایجاد  برای خود  موقعیتی  داشتند 
اما احمد نوراللهی با برخورد به بازیکن 
استقالل، توپ را از دست داد. بازیکنان 

پرسپولیس اعتقاد به خطا داشتند.
روی  استقالل  تیم   ،۱۰ دقیقه  در 
یک حمله به محوطه جریمه پرسپولیس 
آمد و محمد نادری سعی داشت توپ را 
کند  ارسال  پرسپولیس  دروازه  روی  به 
کرد.  برخورد  امیری  وحید  به  توپ  اما 
بازیکنان استقالل در این صحنه اعتقاد 

به خطای هند داشتند.
و  توپ  بیشتر  ادامه  در  استقالل 
میدان را در اختیار داشت و سعی کرد با 

حفظ توپ بازی را مدیریت کند.
اولین   ۱۹ دقیقه  در  پرسپولیس 
آورد.  دست  به  را  خود  جدی  موقعیت 
احمد نوراللهی با نفوذ به محوطه جریمه 
صاحب  را  عبدی  مهدی  استقالل، 
موقعیت کرد اما ضربه سر این بازیکن 
با اختالف از کنار دروازه به بیرون رفت.

پرسپولیس به حمالت خود اضافه 
با  نوراللهی  احمد   ۲3 دقیقه  در  و  کرد 
استقالل  جریمه  محوطه  در  حضور 
فرصتی خوبی برای گلزنی پیدا کرد اما 
ضربه شوت این بازیکن با اختالف کم 

از کنار دروازه به بیرون رفت.
در ادامه بازی بیشتر در میانه میدان 
در جریان بود و استقالل سعی داشت با 
حفظ توپ و نیم نگاهی به ضدحمله ها، 

مدیریت بازی را در دست بگیرد.
داربی ۹۴ پایتخت بعد از حمالت 
پرسپولیس شکل آرام تری به خود گرفت. 
شاگردان یحیی گل محمدی سعی داشتند 
نیمه اول را با شکست به رختکن نروند و 
موقعیت های نصفه و نیمه ای برای خود 
ایجاد کردند اما فرصت های سرخ ها راه 

به جایی نبرد.
پایانی  دقایق  به  شدن  نزدیک  با 
بازی، دو تیم بیشتر در میانه میدان حضور 
داشتند و در ادامه استقالل تالش کرد با 
مدیریت بازی، نیمه اول را با پیروزی به 

رختکن برود.
از پشت  و  دقیقه ۴۵  نوراللهی در 
روانه  شوتی  استقالل  جریمه  محوطه 
دروازه حریف کرد که ضربه این بازیکن 

راه به جایی نبرد.

برای  پرسپولیس  پایان تالش  در 
تا  نداشت  نتیجه ای  تساوی  گل  زدن 
این بازی در پایان نیمه اول با برتری 
به  فکری  محمود  شاگردان  گله  یک 

پایان برسد.
در  پایتخت   ۹۴ داربی  دوم  نیمه 
میانه میدان در جریان بود و دو تیم سعی 
داشتند یکدیگر را محک بزنند. ۵ دقیقه 
بعد از شروع بازی مهدی عبدی موفق 
شد گل تساوی بازی را به ثمر برساند. 
پرسپولیس  بازیکن  پاس  روی  عبدی 
مدافعان  اشتباه  و  موقعیت شد  صاحب 
یک  با  عبدی  تا  شد  باعث  استقالل 
شوت دروازه استقالل را باز کند و بازی 

را به تساوی بکشاند.
بعد از گل پرسپولیس، بازی شکل 
هیجانی تری به خود گرفت و دو تیم شور 
و شوق بیشتری برای حمله کردن پیدا 
کردند. محمد نادری در دقیقه ۵۸ شوتی 
این  ضربه  که  پرسپولیس  دروازه  روانه 

بازیکن راه به جایی نبرد.
یک  در   ۶۰ دقیقه  در  پرسپولیس 
گل  به  می توانست  خطرناک  موقعیت 
نتوانست  سرخ پوشان  فرصت  اما  برسد 
به گل تبدیل شود. نوراللهی در محوطه 
استقالل  دروازه  روانه  شوتی  جریمه 
کرد ولی ضربه این بازیکن را مدافعان 

استقالل دفع کردند.
دقیقه ۶۵ پرسپولیس به گل دوم 
سعید  ارسال  روی  امیری  وحید  رسید. 
آقایی در محوطه جریمه استقالل صاحب 
موقعیت شد و با ضربه پای چپ موفق شد 

گل دوم بازی را به ثمر برساند.

برای  بازهم  پرسپولیس  ادامه  در 
زدن گل بیشتر موقعیت داشت و  احمد 
نوراللهی در دقیقه ۶۷ روی موقعیت تک 
به تک نتوانست دروازه استقالل را برای 

بار سوم باز کند.
گل  دریافت  از  بعد  استقاللی ها 
دوم، سعی کردند گل تساوی را به ثمر 
برسانند اما تالش این تیم راه به جایی 
نبرد و موقعیت های نصفه و نیمه این تیم 
نتوانست تغییری در روند بازی ایجاد کند.

 ۷۴ دقیقه  در  کامیابی نیا  کمال 
روانه  شوتی  جریمه،  محوطه  پشت  از 
دروازه استقالل کرد اما ضربه این بازیکن 

کم جان بود و راه به جایی نبرد.
استقالل در دقایق پایانی نتوانست 
موقعیت خطرناکی ایجاد کند و شاگردان 
محمود فکری با اینکه ۲ بر یک از حریف 
فرصت  نتوانستند  اما  بودند  عقب  خود 
قابل توجهی خلق کنند و بازی با برتری 

سرخ پوشان همراه بود.
توسط  و   ۹۰ دقیقه  در  استقالل 
شیخ دیاباته به گل رسید اما این بازیکن 
در منطقه آفساید حضور داشت تا بازی 
همچنان با برتری سرخ ها ادامه پیدا کند.

موفق  پایانی  دقایق  در  استقالل 
شد گل تساوی را به ثمر برساند. مهدی 
جریمه  محوطه  در  حضور  با  قایدی 
دروازه حریف کرد  روانه  حریف شوتی 
به  را  بازی  تساوی  گل  شد  موفق  و 

ثمر برساند.
در پایان تالش دو تیم برای زدن 
گل بیشتر نتیجه ای نداشت تا بازی در 

پایان با تساوی ۲ بر ۲ به پایان برسد.
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کمیته های انتخاباتی فدراسیون فوتبال 
در شرایطی مسئولیت برگزاری انتخابات این 
فدراسیون را برعهده دارند که در مجمع اخیر 
شده  انتخاب  برانگیز  شائبه  شرایطی  در  و 
رسانه  اهالی  اطالع  بدون  که  انتخابی  اند؛ 
و در پشت پرده انجام شده و توسط کسانی 
صورت گرفته که خودشان مسئوالن کنونی 
و کاندیدای انتخابات پیش رو این فدراسیون 

هستند.
نامزدهای  از  نام  ثبت  فرآیند  اتمام  با 
مسئولیت  فوتبال،  فدراسیون  نتخابات  ا
این  انتخابات  استیناف  و  بدوی  کمیته های 
که  کمیته  دو  این  می شود.  آغاز  فدراسیون 
اساسنامه فدراسیون  اخیر  حاصل اصالحات 
آذرماه  اخیر و در  فوتبال هستند، در مجمع 
با معرفی هیات رئیسه و رای گیری عجیب و 

غریب از اعضای مجمع انتخاب شدند.
در واقع طبق اصالحاتی که از سوی 
فیفا به این فدراسیون تکلیف شده بود، قرار 
شد از این پس کمیته های بدوی و استیناف 
و  هستند  مستقل  ارکان  جزو  که  انتخابات 
شوند،  انتخاب  مجمع  اعضای  توسط  باید 
عهده دار برگزاری هر انتخاباتی ظرف چهار 

سال آینده شوند.
فوتبال  فدراسیون  دلیل،  همین  به 
مجمع  برگزاری  خالل  در  و  آذر  هشتم  در 
از  این فدراسیون، اعالم کرد پیش  مجازی 
اعضا  به  انتخاباتی  کمیته های  اسامی  این 
معرفی شده و آن ها با حداکثر رای موافق، 
این نفرات را عضویت در این کمیته انتخاب 
کردند. این اتفاق در شرایطی به وقوع پیوست 
که از فدراسیون انتظار می رفت این فرآیند را 
به صورت شفاف تری انجام دهد و در برابر 

دیدگان اعضای مجمع و اهالی رسانه رای 
صرف  به  چیز  همه  اما  شود  انجام  گیری 
ادعای دبیرکل فدراسیون فوتبال مورد تایید 
قرار گرفت؛ آن هم در شرایطی که هیچ سند 
و مدرکی برای اثبات این موارد قرار نداشت.

گروهی  حاضر  حال  در  نتیجه  در 
از بررسی مدارک و  انتخابات اعم  برگزاری 
صالحیت نامزدها را برعهده دارد که حاصل 
فدراسیون  رئیسه  هیات  تصمیم  و  انتخاب 
گذشته  در  که همگی  گروه  همین  و  است 
حاال  بودند،  فدراسیون  این  همکاران  جزو 
قرار است انتخابات فدراسیون را با حضور و 
کاندیداتوری اعضای فعلی هیات رئیسه در 

همین رویداد، برگزار کنند.
*حضور منصوبان قدیمی هیات رئیسه 

در کمیته های انتخاباتی
نگاهی به اسامی این کمیته ها از موارد 
دیگری است که به ابهامات در زمینه جاری 
یکسان  صورت  به  قوانین  شدن  ساری  و 
برای همه افراد اضافه می کند؛ افرادی که در 

این پنج سال به طرق مختلف جزو منصوبان 
این  وام دار  نوعی  به  و  بودند  رئیسه  هیات 

اعضا هستند.
به این اسامی توجه کنید:

کمیته بدوی انتخابات
شهاب الدینی  فالحتی  علی  رییس: 

)وکیل(
معاون رییس: مهدی گردانی )مسئول 

بازرسی و ارزیابی فدراسیون فوتبال(
)مدیرکل  شاه کرمی  غالمرضا  عضو: 
ورزش وزارت نفت و عضو کمیته استیناف 

صدور مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال(
حبیبی  حبیب اهلل  لبدل:  علی ا عضو 
)وکیل( و تقی سیاری امینی )مربی فوتبال و 

در گذشته مربی تیم های ملی پایه(
کمیته استیناف انتخابات

)وکیل  احمدی  وثوق  روزبه  رییس: 
وضعیت  تعیین  کمیته  پیشین  رییس  و 
و  اخالق  کمیته  عضو  و  فوتبال  فدراسیون 

حقوقی فدراسیون جهانی کشتی(

)مدیرعامل  پیروزرام  مهدی  معاون: 
سابق سایپا شمال و مدیرعامل فعلی دالوران 

قائمشهر(
موجود  )اطالعاتی  مومن  احمد  عضو: 

نیست(
تقی پور  حسین  لبدل:  ا علی  عضو 
)اطالعاتی موجود نیست( و فریدون صادقی 

)اطالعاتی موجود نیست(
فرآیند نه چندان شفاف انتخابات اعضای 
این کمیته ها و حضور افرادی که در گذشته 
جزو منصوبان هیات رئیسه بودند و همینطور 
و  نه چندان شناخته شده  برخی چهره های 
مجمع  اعضای  از سوی  موارد  این  پذیرش 
به علت وضعیت بغرنج فدراسیون، این ابهام 
را به وجود آورده که آن ها در هنگام اجرای 
اهالی  با  به علت دوستی  انتخاباتی،  قوانین 
زمینه  این  در  فشارهایی  با  فدراسیون،  این 

مواجه شوند.
سوال اصلی این است که چرا فدراسیون 
فوتبال در پاییز و قبل از اینکه این اسامی به 
زمینه  این  در  شده،  معرفی  مجمع  اعضای 
شفاف سازی انجام نداد و اسامی کمیته ها به 
تا یک قضاوت  اهالی فوتبال نرسید  اطالع 

عمومی انجام شود؟
انتظار می رود کمیته های انتخاباتی برای 
حفظ سالمت انتخابات و از بین رفتن هر گونه 
شک و شبهه، قوانین داخلی و بین المللی را 
به طور دقیق و بدون کم و کاستی برای همه 
اعضای  خصوص  به  انتخاباتی  نامزدهای 
هر  جلوی  تا  کنند  اجرا  رئیسه  هیات  فعلی 
گرفته شود  برخی چهره ها  گونه سودجویی 
و آینده بهتری برای این فدراسیون در چهار 

سال آینده رقم بخورد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

کمیته های انتخابات فدراسیون فوتبال و چند ابهام

۴۸ ساعت بعد از انتشار تصویری که علیرضا بیرانوند با 
خوشحالی مشغول در تمرین آنتورپ بود، روزهای سخت او 

هم از راه رسیده اند.
دروازه بان ایرانی تیم آنتورپ بلژیک در روز جایگزینی 
ژان بوتز گلر فرانسوی، دقایق سختی را مقابل تیم میشلن 
تجربه کرد. میشلن و آنتورپ دو نام قدیمی فوتبال بلژیک 
حساسیتی  آنها  بازی  جدول،  در  موقعیتی  هر  در  و  هستند 

شبیه دربی دارد.
بنابراین وقتی نتیجه بازی در پایان با حساب 3 گل به 
سود میشلن تمام شد، مشخص بود که هواداران آنتورپ راحت 
نخواهند نشست. برای آنها، ساده ترین قربانی علیرضا بیرانوند 
بود که با جدایی سرمربی قبلی ایوان لکو و حضور فرانکی 
ورکاترن که البته او نیز در قرنطینه حضور داشت و تمرینات 
تیمش را زیر نظر نگرفته بود، به عنوان یک تغییر بزرگ در 

ترکیب آنتورپ، به میدان رفت.
اما برای بیرانوند که حضورش در ترکیب اصلی آنتورپ با 
مصدومیت بوتز را با یک عکس جالب در اینستاگرامش جشن 
گرفته بود، دقایق کابوس وار در راه بود. او از تیمی در ایران 
آمده بود که همواره حریفانش را تحت فشار می گذاشته و 
بنابراین کمتر پیش آمده شکست های سنگین را تجربه کند. 
حتی در تیم ملی ایران، بیرانوند به عنوان دروازه بان اصلی دوره 
دوم کارلوس کی روش در ایران، کمتر در موقعیت شکست 
های سنگین قرار گرفته است. اما این اتفاق برای هر دروازه 
بانی رخ می دهد و البته این بخشی از قاعده فوتبال حرفه ای 

است. شما دستمزد می گیرید، اشتباه می کنید، تنبیه می شوید 
و دوباره به بازی برخواهید گشت. حتی اگر مثل گذشته دور و 
بر شما را هواداران عالقه مند و دو آتشه ایرانی نگرفته باشند.

بیرانوند بعد از شکست آنتورپ، اتفاق ها متفاوت بود. در 
توئیتر تعدادی از هواداران آنتورپ به انتقاد از او پرداختند که 
بخصوص روی گل سوم واکنش مناسبی نداشته است. در عین 
حال بازیکنان تیم یکصدا به حمایت از دروازه بان ایرانیشان 
پرداختند. البته برای آنها هم تحمل این شکست سال نویی 
دشوار بود اما بیرانوند بخشی از تیم ضعیف آنتورپ پس از تغییر 
سرمربی بود که به هیچ وجه روحیه بازی های گذشته را از 

خود به نمایش نگذاشت.
در پایان مسابقه، دیلن باتوبینیسکا و فریس هارون دو 
بازیکن تیم مستقیما در گفتگو با میکروفن یازده به حمایت 
از بیرانوند پرداختند و گفتند فوتبال بیش از هر چیزی، یک 
کار تیمی است و این وظیفه ماست که او را به شرایط الزم 
برگردانیم. همچنین هارون در ادامه صحبت های دیلن گفت: 
این اولین بازی او پس از مدت ها بود و باید فاکتور اعتماد به 
نفس را هم در نظر گرفت ضمن اینکه در این شکست به هیچ 
وجه شخص مقصر نیست کل گروه این بازی را باخته است. 

ما واکنش خوبی به گل های میشلن نداشتیم.
اما بلندترین تحلیل درباره اتفاقات روز گذشته را پیتر 
واندمپ روزنامه نگار فوتبال بلژیک نوشته است. او تیم آنتورپ 
را در مقابل میشلن یک تیم غیرقابل تشخیص ارزیابی می کند 
و می گوید هیچ روحیه ای در این تیم مشاهده نمی شد. تیمی 

بدون حمله و فشار به حریف خصیصه ای که همیشه در دوران 
لکو مثل یک عالمت تجاری بر پیشانی آنتورپ خورده بود. آنها 
در طول بازی بارها و بارها توپ های بلند را به جایی فرستادند 
که آمبوکانی باید آنجا می بود اما این بازیکن در این بازی غیبت 

داشت و تیم نباید با آن شیوه قبلی با کارش ادامه می داد.
واندمپ درباره بیرانوند هم نوشته است باید از مارک 
ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی ایران پرسید وقتی گفت 
بیرانوند با کورتوا و مینیوله در یک سطح قرار دارد، منظور او 

چیست. ما چنین چیزی را هنوز ندیده ایم.
او در عین حال با اشاره به غیبت بازیکنانی نظیر امبوکانی، 
امپوما، امبنزا و بناونته، به تأثیر این کمبود در شکست سنگین 
آنتورپ اشاره می کند و می گوید: این فعال شروع خوبی برای 
فرانکی ورکاترن سرمربی جدید نبود که البته امروز از قرنطینه 
آزاد می شود و به جمع تیم می پیوندد تا مطمئن شود مشکلی 

در باشگاه و در جمع بازیکنان وجود ندارد.
دوباره  نشینی  نیمکت  بحث  چه  اگر  شرایط  این  در 
با  که  ایرانی  بان  دروازه  این  اما  شود،  می  مطرح  بیرانوند 
مبلغی گزاف از پرسپولیس خریداری شده، با حفظ روحیه در 
تمرین ریکاوری، خود را به سطح مورد نظر باشگاه باز خواهد 
گرداند. بیرانوند قبال ظرفیت خود را با درخشش مقابل تاتنهام 
در لیگ اروپا نشان داده است. ضمن اینکه نباید از یاد ببرید 
که دروازه بانی پست خاص و ویژه ای است و یک گلر به 
واسطه یک اشتباه کوچک، بیش از دیگران در فضای مورد 

تنبیه قرار گرفتن است.

حمایت هم تیمی ها مقابل موج توییتری؛

چالش بزرگ بیرانوند در انتورپ 
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از چپ به راست مجتبی مینوی،عباس زریاب خویی و سید جعفر شهیدی ایستاده  
علیی رواقی، غروی و احمد تقضلی اختصاصی دنیای جوانان

یک پریدن به من
از بال کبوتر بدهید

محمد سلمانی

عشق پرواز بلندي ست مرا پر بدهید
به من اندیشۀ از مرز فراتر بدهید

من به دنبال دل گمشده اي مي گردم
یک پریدن به من از بال کبوتر بدهید

تا درختان جوان، راه مرا سد نکنند
برگ سبزي به من از فصل صنوبر بدهید

یادتان باشد اگر کار به تقسیم کشید
باغ جوالن مرا بي در و پیکر بدهید

آتش از سینۀ آن سرو جوان بردارید
شعله اش را به درختان تناور بدهید

تا که یک نسل به یک اصل خیانت نکند
به گلو فرصت فریاد ابوذر بدهید

عشق اگر خواست، نصیحت به شما، گوش کنید
تن برازندۀ او نیست، به او سر بدهید

دفتر شعر جنون بار مرا پاره کنید
یا به یک شاعر دیوانه دیگر بدهید

برنامه »یاد استاد« ویژه گرامیداشت سیدجعفر شهیدی، 
عالمه فقید برگزار می شود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مدیریت فرهنگی 
هنری منطقه هشت، این برنامه در روز سه شنبه )۲3 دی ماه( 
ساعت ۱۶ در فضای مجازی به صورت زنده پخش می شود.

گرامیداشت  مناسبت  به   استاد«  »یاد  ویژه برنامه 
شهیدی،  سیدجعفر  عالمه  درگذشت  سالروز  سیزدهمین 
نویسنده، مترجم و پژوهشگر فقید با سخنرانی دکتر اسماعیل 
و  دانشگاه  مدرس  اسالمی،  پژوهشگر  الریجانی،  منصوری 
مسئول مرکز دایره المعارف دفاع مقدس و مولف بیش از ۹۰ 
عنوان کتاب در حوزه معارف دینی و عرفان و علی اکبر اشعری، 
رییس اسبق سازمان اسناد و کتابخانه ملی به صورت زنده 
golestan. از اینستاگرام فرهنگسرای گلستان به نشانی

farhangsara  برای مخاطبان پخش می شود.
سیدجعفر شهیدی در سال ۱۲۹۷ در بروجرد متولد شد. 
او در سال های زندگی اش رئیس مؤسسه لغت نامه دهخدا و 

استاد تمام دانشکده  زبان فارسی،  بین المللی آموزش  مرکز 
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و از پژوهشگران زبان و 
ادبیات فارسی، فقه و تاریخ اسالم بود. همچنین از شاگردان 
علی اکبر دهخدا و بدیع الزمان فروزانفر در دانشگاه تهران بود 
و سال ۱3۴۰ دکترای خود را در رشته ادبیات فارسی و تاریخ 
دریافت کرد و در حوزه علمیه قم و نجف زیر نظر سیدحسین 
طباطبایی بروجردی و سیدابوالقاسم خویی به تحصیل ادامه 
داد و درجه اجتهاد را کسب کرد. شهیدی اولین کتابش را 
در نجف در رد احمد کسروی نوشت. او عالوه بر همکاری 
عنوان  چهار  دهخدا،  لغت نامه  و  معین  فرهنگ  تدوین  در 
که  دارد  تألیف  زیادی  تعداد  و  تصحیح  عنوان  سه  ترجمه، 
شماری از آن ها به زبان های خارجی ترجمه شده و جوایزی 

نیز دریافت کرده اند.
سیدجعفر شهیدی در دی ماه ۱3۸۶ در تهران درگذشت.

کتابخانه  سیدجعفر شهیدی در نارمک، ۴۶ متری غربی، 
پشت بیمارستان انصاری واقع است.

بزرگداشتی برای سیدجعفر شهیدی

مع  جا فرهنگ  ه  پیکر «
خدمات  از  یکی  فارسی«  زبان 
و  زبان  فرهنگستان  تولیدات  و 
ادبیات فارسی است و چند ماهی است که 
بر  آن  به  عمومی  دسترسی  برای  پویشی 
اساس خواسته شمار قابل توجهی از اساتید 
و پژوهشگران حوزه زبان و ادبیات فارسی 
شکل گرفته است. پویش مذکور از سویی 
و  فارسی  زبان  پژوهشگران  با  رایزنی  به 
متخصصان رایانه و از سوی دیگر به تعامل 
با مسئوالن ذی ربط در فرهنگستان زبان و 

ادب فارسی پرداخته است.
در روزهای اخیر، ریاست فرهنگستان 
مدیر  و  خود  موافقت  فارسی،  ادب  و  زبان 
شدن  عمومی  با  را  فرهنگ نویسی  بخش 
این پیکره، اعالم کرده  است.  با این حال در 
اعالن یادشده به مشکالتی اشاره شده که 
باید پیش از عمومی شدن این پیکره برطرف 
شوند. آن گونه که اعضای پویش می گویند 
خود را همچنان موظف به پیگیری این وعده 
موانع  رفع  در  مساعدت  برای  و  می دانند 
اعالم آمادگی کرده اند و امیدوارند مسئوالن 
استقبال  این مساعدت ها  از  فرهنگستان 
کنند تا هرچه زودتر این خدمت رسانی ملی 

به سرانجام برسد.
بیشتر  هرچه  شفافیت  راستای  در 
بر ضرورت عمومی شدن  تأکید  موضوع و 
پیکره زبانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 
و  زبان  پژوهشگران  و  اساتید  از  تن  دو  با 
ادبیات گفتگو کردیم که مشروح این گفتگوها 

در ادامه می آید.
امیدساالر  محمود  با  اول  گفتگوی 
پژوهشگر و شاهنامه شناس بود که حاصل 
از این دست را، »با حفظ شرایط  کارهایی 
دانست  ملت  به  متعلق  معقولی«،  حدود  و 

و گفت:
ایجادشده در دیگر  پیکره های  درباره 
خصوصی  نهادها  آن  اگر  طبعًا  نهادها، 
نکردن  یا  عمومی کردن  اختیار  هستند، 
تولیداتشان دست خودشان است. اما اگر مثل 
فرهنگستان، عمومی هستند و بودجه شان از 
بیت المال پرداخت می شود، کارمندان ملت 
و  می گیرند  ملت حقوق  از  و  ایران هستند 
است؛  ملت  به  متعلق  هم  کارشان  حاصل 
البته با حفظ شرایط و حدود معقولی. درباره 
حقوق معنوی پدیدآورندگان پیکره هم، باید 
بگویم از قوانین ایران بی اطالعم و نمی توانم 
اظهار نظری بکنم. اما در این ثغور رسم است 
که کارمندی که برای شرکت یا نهادی کار 
یا  کار  ساعات  در  تولیداتش  تمام  می کند، 
یا  و  است،  نهاد  یا  شرکت  آن  به  متعلق 
عمده  سهمی  آن  در  نهاد  یا  شرکت  آن 
دارد. اگر قوانین ایران هم مشابهتی با این 
قوانین داشته  باشند، احتماال می توان درمورد 
حقوق معنوی پژوهشگران به توافقی رسید 

که به قول عوام نه سیخ بسوزد و نه کباب.
علی  سّید با  هم  م  و د ی  گفتگو
بود که  رباعی پژوه  و  پژوهشگر  میرافضلی، 
آن  تدوین  که  را،  پیکره  این  عمومی شدن 
افراد  و  نامدار  اساتید  از  گروهی  نظر  زیر 
گرفته،  صورت  حوزه  این  کاردان  و  مطلع 
عاملی برای برخورداری فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی از حمایت اکثریت جامعه علمی 
دانست  این حوزه  پژوهشگران  و  ادبی  و 
پیکره ای،  چنین  وجودی  فلسفه  گفت:  و 
دسترسی آسان پژوهشگران فرهنگستان به 
است  فارسی  متون  اصطالحات   و  واژگان 
صادقی  اشرف  علی  دکتر  آن چه  طبق  و 
ابزاری الزم و کارآمد  مرقوم کرده، پیکره، 
برای تدوین فرهنگ جامع زبان فارسی در 
فرهنگستان است؛ و به نوعی پیش نیاز چنین 
کاری. اینکه این پیکره چه امکاناتی دارد یا 
به  می تواند  تا کجا  و  آن کجاست  نواقص 
پیشبرد تحقیقات زبانی و ادبی کمک کند، 
مستلزم دسترسی تام و تمام به آن است. اما 
در سال های اخیر، اشارات و ارجاعات برخی 
پژوهشگران همکار فرهنگستان و کسانی که 
به این پیکره دسترسی داشته اند و مقاالتی 
منتشر کرده اند، سودمند بودن چنین ابزاری 

را برای اهل پژوهش مسّجل کرده است. 
وی افزود: باید اضافه کنم با گسترش 
حوزه های پژوهش و ایجاد شاخه های بسیار 
ادبی  دانش های  در  جزئی  و  تخصصی 
منابع  در  کاوش  شدن  مکانیزه  زبانی،  و 
این امکان،  کردِن  برخط  آن  دنبال  به  و 
اجتناب ناپذیر است و چنین کاری، نیازمند 

از افراد  صرف بودجه های کالن و استفاده 
متخصص این حوزه است. خوشبختانه، اساتید 
دانشمندی که در فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی کار می کنند، چنین نیازی را از سال ها 
پیش تشخیص داده اند و با ایجاد این پیکره، 
هم امر پژوهش را آسان تر کرده اند، و هم 
کار پژوهشگران را. از آنجا که فرهنگستان از 
منابع دولتی تأمین بودجه می شود، این انتظار 
به جا وجود دارد که محققان دیگر نیز بتوانند 
از امکانات این پیکره، بدون نیاز به مراجعه 
حضوری، و یا تبعیض در دسترسی، بهره مند 
گرفتن  نادیده  معنِی  به  این  البته،  شوند. 
فرهنگستان  کارشناسان  و  اساتید  زحمات 
نیست. این گروه با درک اقتضائات زمانه و 
استفاده از ظرفیت فناوری روز، مسیر را برای 
ایجاد فرصت های پژوهشی هموار کرده اند. 
فنی  بسترهای  فراهم شدن  با  معتقدم  من 
طبق  این پیکره،  به  پژوهشگران  دسترسی 
مزد زحمات  این کار،  بانیان  ضوابط روشن، 
این دسترسی  گرفت.  خواهند  بهتر  را  خود 
همچنین مشخص می کند که امر پژوهش، 
وابستگی تمام به این قبیل منابع ندارد. بلکه 
او مهم تر  تجربه  و  دانش  و  پژوهشگر  شّم 
از هر نوع ابزاری است. نکته مهم، داشتن  
و  وقت  در  صرفه جویی  برابر،  فرصت های 

دقت و فراگیری در امر جستجوست.
نویسنده کتاب »رباعیات خیام در منابع 
کهن« در پاسخ به این سوال که آیا ممکن 
است دسترسی به پیکره، باعث مقاله سازی 
تلقی شود، گفت: این احتمال همیشه وجود 
آزاد  دسترسی  از جمله  گشایشی،  هر  دارد. 
تبعات  بعضی  ناخواسته،  می تواند  منابع،  به 
زیان آور هم داشته باشد. راه آن، همان طور 
دسترسی  شده اند،  یادآور  صادقی  دکتر  که 
عدم  نه  است؛  ردگیری  و  نظارت  با  توام 
جریان  سودمندی  معتقدم  من  دسترسی. 
هر  در  منابع  و  اطالعات  به  دسترسی  آزاد 
حوزه ای، از زیان های آن همیشه بیشتر است. 
ما سال ها شاهد بوده ایم و هنوز هم هستیم 
که برخی نگاه بانان دلسوز نسخه های خطی 
که  همین بهانه  با  دولتی،  کتابخانه های  در 
دسترسی همگانی به نسخه ها، ممکن است 
به تحقیقات کم مایه بینجامد و در نتیجه، امر 
تصحیح و تحقیق را لوث کند و ارج و قرب 
گاهی  و  ببرد، شرایط سخت  بین  از  را  آن 
ظالمانه ای را برای دسترسی به نسخه های 
خطی وضع کرده اند. در نتیجه پژوهشگران، 
با چه مکافاتی باید مسافت های طوالنی را 
طی می کردند و به کتابخانه می رفتند و با دِر 
بسته ضوابط دست وپا گیر مواجه می شدند 
اگر  می گشتند.  بر  سرخورده  هم  سرآخر  و 
دسترسی ای که امروز به نسخه های خطی 
وجود دارد، دو دهه پیش وجود داشت، مِن 
از وقت  پژوهشگر الزم نبود سه چهار سال 
منابع  دست آوردن  به  صرف  فقط  را  خود 
وقت  اتالف  هزینه  اگر  کنم.  نیازم  مورد 
پژوهشگران را در مراجعه به کتابخانه ها و 
مراکز پژوهشی به خاطر رؤیت یک متن یا 
استفاده از یک سیستم محاسبه کنیم، ساالنه 
بلکه  سر به ده ها هزار ساعِت تلف شده و 

بیشتر می زند.
دکتر  که  کاری  داد:  ادامه  میرافضلی 
دانشگاه  مرکزی  کتابخانه  در  جعفریان 
عظیِم  یک حرکت  گرفته،  پیش  در  تهران 
علمی است و استمرار هوشمندانه کاری است 
که ایشان در کتابخانه مجلس انجام دادند. 
ایشان با یک حرکت جسورانه و دلسوزانه، امر 
پژوهش را وارد مرحله جدیدی کردند. به کار 
پژوهشگران سرعت دادند، احترام آن ها را باال 
بُردند و در عین حال، واقف بودند که این کار، 
در کنار این همه فواید بی شمار، ممکن است 
تبعاتی ایجاد کند و ابزاری در دست عده ای 

چند  به خاطر  اما  شود.  پخته خوار  و  نااهل 
بی نماز، در مسجد را نمی بندند. جامعه علمی 
می کند،  افراد حساب کشی  این  از  خودش، 
عیار هر پژوهشی را می سنجد و با تولیدات 
علمی،  سرقات  سروصدا،  پر  و  بی خاصیت 
کتاب سازی  و  استفاده،  و سوء  سرهم بندی 
انجام  را  مناسب  برخورد  مقاله سازی  و 
نباید  ولی  به جاست،  این نگرانی ها  می دهد. 
مانع انجام یک کار درست و ضروری شود. 
مطمئنم این بزرگوارانی که در فرهنگستان 
هستند و بانی این اقدام بزرگ شده اند، اگر 
نام شان  اآلن  بودند،  فرهنگستان  از  بیرون 
که  چرا  بود.  پویش  امضاکنندگان  جزو 
مبتنی  منطقی  خواسته  یک  این خواسته، 
بر ضرورت زمانه است. تجربه کرونا نشان 
داد که جهان را نمی توان با پیش فرض های 
دسترسی  باید محدودیت  کرد.  اداره  سّنتی 
به اطالعات و منابع را از میان برداشت تا 
این جامعه رانت زده، در مسیِر درست بیفتد. 
و  کرمان  و  مشهد  در  که  فردی  باید  چرا 
دوری  خاطر  به  کند  احساس  است،  تبریز 
محروم  برابر  فرصت های  از  پایتخت،  از 
هزینه های  بر  عالوه  شود  مجبور  و  است 
بیشتر، مخاطراِت سفر و اتالف وقت، دچار 
بی انگیزگی برای انجام پژوهش شود؟ از کنار 

این سؤال ها آسان نمی توان گذشت.
»ممکن است دسترسی عمومی به این 
پیکره در تألیف »فرهنگ جامع زبان فارسی« 
اشکالی ایجاد کند یا کسی بر اساس این پیکره 
به تألیف فرهنگ دیگری، مشابِه »فرهنگ 
این، سوالی  بپردازد؟«  فارسی«،  زبان  جامع 
بود که میرافضلی در پاسخ به آن گفت: همه 
می دانند کار فرهنگ نویسی، بسیار تخصصی 
و زمان بر و هزینه بر است. یعنی کاری نیست 
که فرد یا افرادی بتوانند بدون داشتن دانش 
با  و تجربه الزم این کار، به تنهایی و صرفاً 
دسترسی به متون یا پیکره ای از این دست، 
از عهده آن برآیند. اگر این کار به همین راحتی 
شدنی بود، تا حاال باید پروژه »فرهنگ جامع 
زبان فارسی« با گروه کاردانی که آن را هدایت 
می کند، به اتمام می رسید. البته این دغدغه، 
باید تمهیدات الزم  به جایی است و  دغدغه 
برای جلوگیری از سوء استفاده از آن اندیشیده 
شود که در پاسخ دکتر صادقی هم به آن اشاره 
شده است. پایِش دسترسی ، و ایجاد الزامات 
حقوقی ساده اما مؤثر، می تواند مانع از چنین 
آسیبی شود. اتفاقاً یکی از نکاتی که دسترسی 
به پیکره را الزامی می کند، کندِی ناگزیِر کار 
تدوین و چاپ »فرهنگ جامع زبان فارسی« 
یک نسل  مفید  عمر  اندازه  به  شاید  است. 
طول بکشد که این فرهنگ عظیم و ارجمند 
به اتمام برسد. بسیاری از پژوهندگان حتی 
ممکن است توانایی خرید مجلدات آن را بعد 
از چاپ نداشته باشند و باید سر و کارشان به 
کتابخانه ها بیفتد و گرفتار همان کاغذبازی ها 
و مقرّرات تنگ نظرانه و همان اتالف وقت 
در  بستر جستجو  حالی که  در  شوند.  معهود 
متون فارسی فراهم است، کار پژوهش که 
نمی تواند معّطل اتمام چنین پروژه عظیمی 
بماند و محققان برای یک جستجوی ساده اما 
وقت گیر، چندین سال منتظر باشد که مجلّدات 
بعدی منتشر شود. ضمن اینکه، کارکرد این ها، 

دو کارکرد متفاوت اند.
اگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی از 
حمایت اکثریت جامعه علمی و ادبی و قاطبه 
پژوهشگران این حوزه برخوردار باشد، در جذب 
بودجه های بیشتر موفق تر خواهد بود. کاش 
به جای برگزاری این پویش، شرایط به گونه ای 
مهّیا بود که امضا کنندگان پویش فعلی، پویش 
حمایت از افزایش بودجه فرهنگستان را به راه 
می انداختندوی درباره پیکره های دیگری که 
توسط نهادهای دیگر تولید شده اند و قابلیت 

گفت:  فرهنگستان  پیکره  با  مقایسه شان 
در  انتشارات ها  یا  مؤسسات  برخی  شنیده ام 
برای  را  زیرساخت هایی  خصوصی،  بخش 
مهّیا  منابع  و  متون  به  آسان تر  دسترسی 
این موضوع  به  اشرافی  چون  اما  کرده اند. 
ندارم، نمی توانم مقایسه ای انجام دهم. آنچه 
در فرهنگستان اتفاق افتاده، دلیل آن است 
که زیر نظر گروهی از اساتید نامدار و افراد 
و  گرفته  این حوزه صورت  کاردان  و  مطلع 
باعث اطمینان خاطِر  اهل پژوهش است. از 
طرفی، بخش خصوصی با هزینه خود این کار 
را انجام داده و توقع نابجایی است اگر انتظار 
دسترسی عمومی را به سیستم آن ها داشته 
دولتی  بودجه های  از  فرهنگستان،  باشیم. 
تأمین می شود و قاعدتاً بخشی از انتظارات 
بد  است.  موضوع  همین  خاطر  به  پویش، 
نیست همینجا اشاره ای به این موضوع داشته 
باشم که هر سال، هنگام طرح الیحه بودجه 
در مجلس، سر و صداهای زیادی در جامعه 
ایجاد می شود که این بودجه کجاها هزینه 
می شود؟ ما می دانیم بودجه فرهنگستان در 
قیاس با بسیاری از مؤسسات فرهنگی و مراکر 
آموزشی و پژوهشی، پایین است و در شأن 
این نهاد علمی نیست. اتفاقاً ارائه چنین خدماتی 
به جامعه علمی، یعنی نمود پیداکردِن نتایج 
زحمات اساتید و کارشناسان شاغل یا همکار 
فرهنگستان و بهره وری بیشتِر اهل تحقیق، 
با ایجاد حّس همدلی در جامعه علمی، می تواند 
بهانه مناسبی برای افزایش این بودجه باشد. 
من معتقدم اگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
از حمایت اکثریت جامعه علمی و ادبی و قاطبه 
پژوهشگران این حوزه برخوردار باشد، در جذب 
بودجه های بیشتر موفق تر خواهد بود. کاش 
به جای برگزاری این پویش، شرایط به گونه ای 
مهّیا بود که امضا کنندگان پویش فعلی، پویش 
حمایت از افزایش بودجه فرهنگستان را به راه 

می انداختند. 
ب  ا خو « عه شعر  مجمو ه  یند ا سر
این  من  بنابراین،  داد:  ادامه  گنجشک ها« 
پویش را از این دیدگاه نیز مفید می دانم و به 
نظرم با پاسخ مناسب و منطقی به این پویش، 
این فرصت برای مسئولین فرهنگستان فراهم 
نهادهای  از  را  خود  مطالبات  که  می شود 
باالدستی مانند سازمان برنامه و بودجه باالتر 
ببرند و آن را مستند به انتظاراِت جامعه علمی 
کشور کنند. به عبارت دیگر، استادان و عزیزان 
ما در فرهنگستان باید به این پویش به چشم 
یک فرصت نگاه کنند و به بهانه مطالبه بحق 
اهل تحقیق، قدرت نرم افزاری پیکره و ظرفیت 
فنی آن را برای استفاده های پژوهشی باالتر 
ببرند. این پویش، فرصت خوبی برای مجاب 
کردِن مسئولین هم هست که معمواًل زیِر بار 
بهانه های  به  و  نمی روند  هزینه هایی  چنین 

مختلف، از  آن شانه خالی می کنند.
پایانی  سوال  به  پاسخ  در  میرافضلی 
و  نت  صیا چگونگی  ره  با در ین گفتگو  ا
پژوهشگرانی  معنوی  حقوق  از  محافظت 
که در تهیه و تولید پیکره فرهنگستان نقش 

داشته اند، گفت:
به  که  علمی  پروژه های  از  بسیاری 
سرپرستی یک فرد و همکارانش در کشور اجرا 
می شود، همین وضعیت را دارند. آن پروژه ها، 
و  می رسد  اتمام  به  مشخص  یک تاریخ  در 
اجرا کنندگان آن، عالوه بر دریافت حقوق 
مطابق  خود  طرح  معنوی  حقوق  از  مادی، 
قوانین جاری کشور برخوردار می شوند. پس 
از آن، متولّی کار است که پروژه را به دست 
می گیرد و مطابق سیاست های خود یا اهداف 
استفاده  آن  از  سازمان،  مأموریت های  و 
در  جاری  و  عادی  یک روند  این،  می کند. 
چنین کارهایی است. به نظرم، این ، دغدغه ای 
است که باید بین مسئولین فرهنگستان و تیم 
علمی و اجرایی حل و فصل شود و این پویش 
مرتبط کرد. همچنین، مگر  آن  به  نباید  را 
دسترنج  از  این پیکره  بانیاِن  که  استفاده ای 
فرهنگ نویسان پیشین مثل مرحوم دهخدا 
و پدیدآورندگان آثار ادبی و مصححان متون 
معنوی  حقوق  پایمال شدِن  باعث  کرده اند، 
از  پژوهشگران  استفاده  که  شده  گروه  آن 
این پیکره چنین وضعیتی ایجاد کند؟ مطمئن 
از  پس  پژوهشی،  و  علمی  جامعه  باشید 
دسترسی به این پیکره، دو چندان قدرشناس 
و حق گزار دست اندرکاران آن خواهد بود و 
حمایت معنوی از آن ها را وظیفه خود خواهد 
دانست و نام نیک شان در عرصه علم و ادب 

به یادگار خواهد ماند.

عمومی شدن پیکره فرهنگستان زبان 
باعث حمایت جامعه عملی و ادبی می شود

اولین جلد از مجموعه »قصه قو« منتشر شد
عـه  مجمو ز  ا جلـد  لیـن  و ا
داسـتان های کوتـاه بـرای نوجوانـان 
بـا نـام »قصه قـو« به تازگی توسـط 
انتشـارات قـو منتشـر و راهـی بـازار 
نـام  قـو  قصـه  اسـت.  شـده  نشـر 
سلسـله  مجموعه های داسـتان کوتاه 
بـرای خواننـدگان نوجوان اسـت که 
از ایـن پس توسـط این ناشـر چاپ و 

می شـود. عرضـه 
قـدرت اهلل نیکبخـت گردآورنده 
و ناشـر مجموعـه قصـه قـو، ضمـن 
داستان نویسـان  همـه  از  دعـوت 
حرفـه ای و جـوان بـرای ارائـه آثـار 

خـود در این سلسـله کتاب هـا، اظهـار امیـدواری کـرد هـر دو مـاه یک بار، 
یـک عنـوان مجموعـه قصـه در قالـب این مجموعـه منتشـر شـود.

در اولیـن جلـد از مجموعـه قصه قو که به نام »پسـری با چشـم های 
آبـی بـراق« منتشـر شـده، ۱۰ داسـتان از فاطمـه ابطحـی، رفیـع افتخـار، 
قربان بخـت  ایجـادی،  نـوری  اهلل دادی،  اسـماعیل  اونـق،  عبدالرحمـن 
راهبـی، فاطمـه ظهیـری، فریبـا کریمی، زهـره مسـکنی و مجتبی نظری 

پـور چاپ شـده اسـت.
این کتاب با ۱۰۰ صفحه و قیمت ۲۰ هزار تومان منتشر شده است.

»آبنبات هل دار« به چاپ بیست ویکم رسید
»آبنبـات  طنـز  رمـان 
د  مهـردا نوشـته  ر«  هـل دا
صدقی توسـط انتشارات سوره 
بیسـت ویکم  بـه چـاپ  مهـر 

رسـید.
دربرگیرنـده  این کتـاب 
پشـت  ه  ر بـا ر د نی  سـتا ا د
مقـدس  دفـاع  جبهه هـای 
کودکـی  زبـان  از  و  اسـت 
محسـن  نـام  بـه  بجنـوردی 

روایـت می شـود کـه بـرادرش بـه جبهـه مـی رود. محسـن فرزنـد آخـر 
یک خانـواده پنـج نفـری اسـت که همـراه مادربزرگشـان در یکـی از محله 

می کننـد. زندگـی  بجنـورد  قدیـم  هـای 
انجـام  این داسـتان توسـط محسـن  اتفاقـات خنـده دار  از  بسـیاری 
می شـوند. در کنـار این اتفاقـات، زندگـی روزمـره و سـرگرمی های مـردم 
آن روزگار هـم روایـت می شـود. داسـتان »آبنبـات هل دار« نشـان می دهد 
بـا وجـود سـختی های سـال های جنـگ، مـردم ایـران، زندگـی شـاد و 
پرماجرایـی مثـل محسـن داشـتند کـه امـروز بـرای خیلی ها نوسـتالژی و 

خاطـرات خـوب محسـوب می شـوند.
چاپ بیسـت و یکم این کتاب با ۴۱۱ صفحه، شـمارگان هزار نسـخه 

و قیمت ۴۰ هزار تومان عرضه شـده اسـت.

»کارگاه هنر سه بُعدی برای کودکان« منتشر شد
هنــر  »کارگاه  کتــاب 
ســه بُعدی بــرای کــودکان« 
بــا  شــوایک  ســوزان  اثــر 
ترجمــه جمــال اکرمــی و مینــا 
ــاب  ــازار کت ــه ب ــم روان مانی قل

ــت.  ــده اس ــودک ش ک
بــا  کرمــی  ا ل  جمــا
اعــالم ایــن خبــر گفــت: ایــن 
ــتی  ــاوی 3۲ کاردس ــاب ح کت
ــار  ــب آث ــز در قال هیجان انگی
ی  شــی ها نقا و  حجمــی 

ــژه در دوران فعلــی قرنطینــه  ــان به وی ــرای کــودکان و نوجوان ترکیبــی ب
خانگــی اســت. 

ــواد  ــردن م ــاردادن و له ک ــودکان از فش ــه ک ــا ک ــزود: از آن ج او اف
لــذت می برنــد و عالقــه دارنــد مــواد را بــه هــم ببافنــد، الیه الیــه روی 
ــه بُعدی  ــکل های س ــا ش ــا آن ه ــا ب ــد ی ــری کنن ــد، قالب گی ــم بچینن ه
ــرای  ــودمند ب ــاب س ــن کت ــار ای ــه و انتش ــه ترجم ــم ب ــازند، تصمی بس

ــم. ــت گرفتی ــر و خالقی ــه هن ــد ب ــای عالقه من بچه ه
ایــن عضــو انجمــن نویســندگان کــودک و نوجــوان کــه ســال ها 
بــه عنــوان مــدرس هنــر مشــغول بــه کار بــوده تصریــح کــرد: ســوزان 
شــوایک هنرمنــد و نویســنده کتاب هــای پرفــروش »کارگاه هنــر بــرای 
کــودکان« و »کارگاه هنــر بــرای خردســاالن« اســت کــه این بــار کتابی 
ــرگرم کننده  ــی و س ــه بُعدی، تخیل ــای س ــش هنره ــاره آفرین ــازه درب ت

نوشــته اســت. 
ــده  ــاب دربرگیرن ــن کت ــرد: ای ــه ک ــن نویســنده و مترجــم اضاف ای
3۲ فعالیــت هنــری روی کاغــذ، ســفال، پارچــه، مجســمه و جواهــرات 
ــک  ــری ی ــر هن ــا از اث ــن فعالیت ه ــک از ای ــر ی ــت و ه ــی اس تزئین
ــان  ــه نش ــده ک ــه ش ــام گرفت ــی اله ــن فرهنگ ــک آیی ــا ی ــد ی هنرمن
ــر  ــق اث ــون در خل ــلیقه های گوناگ ــه س ــوان ب ــه می ت ــد چگون می ده

ــخ داد.  ــرد و پاس ــه ک توج
ــه  ــیدن ب ــرای الهام بخش ــاب ب ــن کت ــرد: ای ــان ک ــی خاطرنش اکرم
ــر،  ــان هن ــا، مربی ــدر و مادره ــان، پ ــه، نوجوان ــال در خان ــودکان فع ک
گروه هــای پیشــاهنگی یــا مذهبــی، انجمن هــای فعــال در امــور 
زمینــه  در  خــالق  کودکســتانی های  و  پیش دبســتانی ها  کــودکان، 

ــت.  ــردی اس ــب و کارب ــیار مناس ــه بُعدی بس ــای س هنره
ــی در  ــه رنگ ــاب را در ۱۴۴ صفح ــن کت ــر ای ــژه نش ــارات وی  انتش

ــت. ــرار داده اس ــان ق ــودکان و نوجوان ــترس ک دس
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پروانه رسولی خوشبخت

انتقاد آیدا و موسسه الف. بامداد
 از سایت »شاملو«

آیدا شاملو و موسسه الف. بامداد در واکنش به انتشار مطلبی انتقادی درباره 
اصل برگزاری جایزه »شاملو« و فعالیت های این موسسه از سوی وب سایت رسمی 
»احمد شاملو« به انتقاد از این مطلب و نیز برخی اقدام های سایت رسمی این شاعر 

در سال های اخیر پرداختند.
چندی پیش همزمان با بیست و یکم آذرماه، زادروز احمد شاملو سایت رسمی 
نیز  و  جایزه شعر »شاملو«  برگزاری  اصل  از  انتقاد  به  انتشار مطلبی  با  این شاعر 
فعالیت های موسسه الف. بامداد پرداخت. سایت رسمی »احمد شاملو« در بخشی از 
این مطلب گفته بود که »موسسه  الف. بامداد که بانی جایزه  احمد شاملوست، نه ناشر 
آثار شاعر است و نه صاحب حقوق آثار او. قراردادهای انتشار آثار پیش از درگذشت 

شاملو وجود داشته اند و فقط ناشران  آثار صاحبان حقوق آثارند«.
این سایت همچنین در این نوشتار قرارداد نشر دیجیتال و اینترنتی شاملو )که 
به صورت متمرکز تمام آثار و نشانه های احمد شاملو را شامل می شود؛ منتشرشده 
و منتشرنشده( را »انحصارا و دائما« در اختیار خود دانسته و آورده بود که »در اکثر 
آیدا  از خانم  نفر سرپرست معین شده است: متشکل  قراردادهای احمد شاملو، دو 
سرکیسیان و آقای ع. پاشایی. سرپرستان، صاحبان حق انتشار آثار نیستند و وظیفه  
آن ها عمدتا نظارت بر کیفیت فنی انتشار است: از جمله ویراستاری متون و غیره.«

سایت رسمی »احمد شاملو« در بخش دیگری از این مطلب که با واکنش هایی 
در جامعه ادبی مواجه شد عنوان کرده بود از اولین باری که ایده  راه اندازی جایزه  »احمد 
شاملو« در موسسه مطرح شد، آن ها مخالفت خود را کتبا به موسسه اعالم کرده اند.

حاال آیدا شاملو )سرکیسیان(، همسر شاعر و نیز موسسه الف.بامداد با انتشار 
مطالبی جداگانه به انتقاد از این اقدام سایت رسمی »احمد شاملو« و ارائه توضیحاتی 

در خصوص مطالب عنوان شده پرداخته اند. 
آیدا شاملو انتقاد خود را در نوشتاری چنین آورده است: »»من خویشاوند نزدیک 

هر انسانی هستم که...« )احمد شاملو(
به یاد فاخته افتادم. این پرنده تخمش را در آشیانه  پرندگان دیگر و کنار تخم های 
آن ها می گذارد. جوجه فاخته که از تخم درآمد، قدری که جان گرفت، تخم های پرنده  
صاحب النه را یکی یکی بیرون می اندازد. پرنده  مادر که او را جوجه  خود می پندارد 
برایش غذا می آورد و جوجه فاخته آن قدر می خورد تا آن که بزرگ تر از پرنده  صاحب 

النه می شود! ولی باز می ماند و می خورد و ... 
ما دوستان شاملو چه خوب می دانیم که او در تمام عمر تا چه حد از انحصارطلبی 

و اقتدارگرایی بیزاری می جست!
به رغم تالش هایی که در ۲۰  سال پس از غیاب احمد شاملو به کار بسته ام، 
بر روال کار و مطالب منتشرشده  نظارتی  هرگز موفق نشده ام که هیچ مداخله و 
در سایت رسمی »احمد شاملو«  داشته باشم؛ تا آن جا که حتی سایت »خانه موزه  
بامداد« که حاصل همکاری ما و تالش داوطلبانه  ۱۲ جوان دوستدار و عالقه مند 
به شاملو بود و در زیردامنه  سایت رسمی بارگذاری شده بود، پس از مدتی کوتاه 
بی هیچ اطالع و مشورت به بهانه  به روزرسانی نشدن، به یک اشارت یک باره از روی 
سایت حذف شد و ثمره  همت و تالش جمعی به سادگی بر باد رفت. چه کنیم، 

مطالبه گری را به ما نیاموخته اند.
سایت رسمی »احمد شاملو« چنان که از نامش پیداست می بایست مختص 

نشر آثار احمد شاملو باشد، نه تریبون شخصی یا گروهی خاص.
چند سالی است که حقوق و اختیارات مادی ام را به عنوان احدی از ورثه به 
موسسه  الف. بامداد هبه کرده و حقوق و اختیارات معنوی ام را به عنوان  سرپرست 
آثار احمد شاملو نیز به این موسسه سپرده ام. از این رو موسسه در آینده، همچون 
اکنون، به صورت شورایی رسیدگی به اموری همچون نظارت بر چاپ و هر صورت 
انتشار آثار شاملو، اداره  »خانه موزه  بامداد« و برگزاری جایزه  شعر »احمد شاملو« و... 
را عهده دار خواهد بود. از سخنان »ناروا و بی پایه« ای که »بداندیشانه« در سایت 
شاملو به افراد محترمی همچون اعضای موسسه  الف. بامداد، ناشرها و شاعرهای 

شرکت کننده در جایزه  شعر و داورهای آن نسبت داده شده، سخت آزرده خاطرم.
جایزه  شعر »شاملو« در آغاز راهی  است دشوار، این جایزه یک فرصت است و 
هم پای جوایز ادبی مستقل دیگر ـ  فارغ از نامی که بر پیشانی دارند. در ایجاد پویایی 
در فضای شعر، مسأله کردن شعر به مثابه آینه  تمام نمای فرهنگ و ساختارهای ذهنی 
ِ تاریخی اجتماعی و در برانگیختن توجه جامعه به اهمیت فراموش شده  شعر امروز 
می کوشد. جایزه »شاملو« پس از شش دوره تالش برای بقا، به واسطه  نقدپذیری 
و ساختارمندی اش تداوم یافته است. اگرچه امروز شعله  امیدی است خرد، اما تواند 
بود که با حسن نیت و اشتیاق دست اندرکاران و حمایت موسسه  الف.بامداد و جامعه  
شعری، در راستای اندیشه  شاملو مبنی بر تلقی شعر به مثابه عنصری رهایی بخش و 
تأکید او بر عاملیت زبان، گسترش یابد، مرزها را درنوردد و سرانجام روزی مشعلی 

فروزان و روشنایی بخش شود.
»آن که می اندیشد

به ناچار دم فرو می بندد
اما آن گاه که زمانه

زخم خورده و معصوم
به شهادتش طلبد

به هزار زبان سخن خواهد گفت.««
همچنین هیئت مدیره موسسه الف.بامداد )آیدا سرکیسیان، ع. پاشایی، محمد 
نصیری، عبداهلل سالم و حسن کیائیان( در انتقاد به این اقدام سایت رسمی »احمد 

شاملو« در مطلبی آورده است: »»آن نابسوده را
که بر زبان ماست
کجا آموخته ایم؟«

 )احمد شاملو(
چندی است که سایت رسمی »احمد شاملو« به بهانه  مخالفت با اهدای جایزه 
شعری به نام این شاعر بزرگ، در »رفتاری غیرمسئوالنه و غیرمدنی«، »مرتکب 
هتاکی« در مورد موسسه الف. بامداد و اعضای آن و به خصوص دو سرپرست محترم 

آثار آقای شاملو یعنی سرکار خانم آیدا سرکیسیان و آقای ع. پاشائی شده است.
طرفه آن که گردانندگان این سایت جایگاه و اعتبار خود را در سال ۱3۷۷ با 
امضای قراردادی از سوی ع. پاشائی به وکالت از طرف احمد شاملو به دست آورده اند.

جایزه شعر »احمد شاملو« که امسال ششمین دوره  آن به همت نهاد برگزارکننده  
این جایزه برگزار شد هرساله به پیشنهاد و تصویب اکثریت اعضای موسسه الف. 
بامداد راه اندازی شده و در این مدت کوتاه با استقبال گسترده  ناشران و به خصوص 

شعرای جوان کشورمان مواجه شده است.
هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند با این جایزه یا دیگر جوایز مستقلی که 
در کشورمان در حوزه هنر و ادبیات به منتخبان آن اهدا می شود موافق یا مخالف 
باشد ولی »تهمت زدن و هتاکی« به این موسسه، نهاد برگزارکننده  جایزه، داوران 

محترم آن و ناشران امری است غریب، ناپسند و غیرقابل دفاع.
بر  بر اساس قرارداد منعقده حق نظارت  آثار احمد شاملو  هرچند سرپرستان 
از  آیدا شاملو  است که خانم  دارا هستند، مدت مدیدی  را  این سایت  فعالیت های 

این سایت در جلسات موسسه به دلیل بی توجهی به تذکرات ایشان گله مند بودند.
با وجود این که خانم آیدا و ع. پاشائی حق سرپرستی خود را به این موسسه 
تفویض کرده اند متأسفانه گردانندگان این سایت در رفتاری عجیب و غیرمعمول به 
جای همسویی با سیاست های کلی موسسه در پیشبرد امور محوله، پرچم مخالفت 

با  درحقیقت  ناظر عملکرد خود را برافراشته و بر طبل جنگ و دعوا می کوبند.

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

.... هیات اول موضوع   ۱3۹۹۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۱3۵۸ .... برابر رای شماره 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
احترام السادات ادبی فرزند سید محمود به شماره شناسنامه ۸۰۶۰۵ صادره از 
تهران در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۶۱ متر 
مربع پالک شماره ۲۴۹ فرعی از ۱۱۰ اصلی واقع در قریه باغ نصرت تهران 
بخش حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت یحیی تاجیک محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 

در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/۱۰/۰۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹/۱۰/۲۱

محمد رحیم پور راینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م / الف ۴۴۷
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زنان »لیسانسه ها« در حاشیه نبودند

بازیگر سریال »لیسانسه ها« درباره 
بیان  آن  ویژگی های  و  مجموعه  این 
کمدی  سریال های  برخالف  که  کرد 
در  دارند  فرعی  نقش  بیشتر  زنان  که 
این سریال زنان در حاشیه نبودند.رویا 
میرعلمی همزمان با بازپخش مجموعه 

خود  نقش  درباره  آی فیلم ۲  از  لیسانسیه ها 
لیسانسیه ها گفت: یکی از جذابیت های نقش برایم خصوصیات آن بود. این 
نقش خیلی تحرک نداشت و باید یک بازی درونی را بروز می دادم. جالب بود 
که این کاراکتر در ابتدا حتی اسم هم نداشت و با نام خواهر آقای پلیس به 
مخاطب معرفی می شد. او در خانواده ای بزرگ شده که روحیه نظامی بر آن 
حاکم بوده و در نتیجه، خودش هم خیلی مقرراتی است و شخصیتی جدی 
دارد.وی افزود با اینکه »لیسانسه ها« سریالی کمدی است اما زنان در این 
سریال در حاشیه قرار ندارند و به سهم خودشان نقش مهمی در ایفا می کنند. 

»داستان بیوک« به آنتن سیما رسید

 ، » ک بیو ن  ستا ا د « مستند 
پرتره ای از بازیگر شناخته شده رادیو، 
سینما و تلویزیون بیوک میرزایی است 
که در برابر دوربین کارگردانان بزرگی 
ابوالفضل  است.  کرده  نقش آفرینی 

توکلی کارگردان و تهیه کننده فیلم مستند 
»داستان بیوک« گفت: وقتی مستند منوچهر 
آذری به نام »شادخوان« و مستند »هفتاد و هشت سالگی«، آقای حمید 
منوچهری را می ساختم، آقای بیوک میرزایی لطف کرد و لحظاتی جلوی 
به  کردند.  تمجید  عزیزان  این  پیش کسوتی  و  هنر  از  و  آمدند  دوربین 
نظرم آمد معرفت اخالقی خاصی در رفتار وی وجود دارد. به همین دلیل 
عالقه مند شدم که مستندی از او بسازم.وی درباره خصوصیات اخالقی 
میرزایی گفت: چیزی که برایم قابل توجه بود این است که او شخصیت 
بیرونی و درونی دارد و همه مردم که عالقه مند صدا و تصویر او هستند.

نوازنده جوان ویولن درگذشت

و  مدرسان  از  جوانمیری  پوریا 
نوازندگان فعال موسیقی کشور بر اثر 

ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.
خته  شنا ه  نند ا خو ج  تا حید  و
ه  ز تا طی  نی  ا یر ا موسیقی  ه  شد

مجازی  فضای  در  خود  مطلب  ترین 
داد   خبر  جوانمیری  پوریا  درگذشت  از 
خانه  به  بازگشت  از  پس  شب  شنبه  جوانمیری  مرحوم  نوشت  و 
ایست  اثر  بر  یکشنبه  روز  صبح  متاسفانه  و  کرد  قلب  درد  احساس 

وداع گفت. را  دارفانی  قلبی 
که  بود  ویولن  نوازندگی  حوزه  مدرسان  از  ساله   ۴۴ نوازنده  این 
مرآتی،  محمود  اکبرایزدی،  چون  استادانی  نزد  را  خود  آموزشی  دوران 
علی تجویدی، جوادلشگری، محسن تویسرکانی، فرید عمران و حسین 

دهلوی سپری کرده است
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

حمیدرضا آذرنگ به »خائن کشی« پیوست

جمع  به  نگ  ر ذ آ حمیدرضا 
به  کشی«  »خائن  فیلم  بازیگران 
تهیه  و  کیمیایی  مسعود  کارگردانی 

کنندگی علی اوجی پیوست.
این دومین همکاری حمیدرضا 
از  بعد  کیمیایی  مسعود  با  آذرنگ 

»قاتل اهلی« در سینما خواهد بود. پیش از 
این حضور امیر آقایی، سارا بهرامی، پانته آ بهرام، پوالد کیمیایی، مهران 
مدیری و اندیشه فوالدوند در فیلم قطعی شده بود. »خائن کشی« سی 
امین فیلم مسعود کیمیایی است که مراحل آخر پیش تولید را می گذراند 

و به زودی کلید می خورد.
حمیدرضا آذرنگ امسال فیلم »روزی روزگاری در آبادان« را به تهیه 
کنندگی عبداهلل اسکندری و علی اوجی در جشنواره فیلم فجر در قامت 
کارگردان دارد که اولین حضور آذرنگ به عنوان کارگردان در سینماست.

ما
سين

 

از نویسندگي و کارگرداني تا دبیري جشنواره تئاتر فجر
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محمد حسین زاده

و  فیلم  جشنواره ها  پیرامون  خبرها  روزها  این 
مخالفان  حال  درعین  و  است  زیاد  بسیار  فجر  تئاتر 
و موافقان همگي به خط شده اند تا درباره این دوره 
جشنواره که عجیب ترین دوره آن هم مي باشد و شیوع 
کرونا همه چیز را دربر گرفته است، صحبت کنند. سعید 
اسدی طی دو دهه اخیر از یک هنرمند فعال عرصه 
تئاتر، شکل های مختلفی از حضور در این صحنه را 
تا مدیریت  دانشگاه  در  از معلمی  پشت سر گذاشت، 
سالن های تئاتری، از مدیریت های دولتی تئاتر تا دبیری 
جشنواره تئاتر فجر... طی کردن چنین روندی نیاز به 
توانایی های دارد که سعید اسدی به عنوان یک چهره 
البته  تئاتر دانشگاهی توانسته از عهده آن بر بیاید و 
انتقادهایی را هم به دنبال داشته که او نیز پذیراست. او 
این روزها بعد از طی کردن فراز و نشیب های مختلفی 
که در یک دهه اخیر داشته، دوباره به عرصه پژوهش 
تئاتر بازگشته و قصد دارد در این حوزه تجربیات خود 

را افزون کند.

-در ابتدا برایمان بگویید که چرا شما که در دوران 
دانشگاه یک کارگردان موفق بودید یک دفعه تصمیم 
گرفتید کارگردانی را کنار بگذاردید و به سمت تدریس 

و پژوهش و بعدها حتی مدیریت بیایید؟
*از آنجاکه بخشی از زندگی تدبیر است و بخشی 
تقدیر، اتفاقی که برای من افتاد این بود که با وجود 
اینکه من در عنفوان جوانی در حوزه نمایشنامه نویسی 
نهفته  جنم  یک  گویا  بودم  فعال  کارگردانی  حتی  و 
معلمی هم داشتم و به همین دلیل اساتیدم من را به 
سمت تدریس سوق دادند و گفتند به عنوان یک نیروی 
آموزشی این قابلیت و استعداد را دارم. آن موقع من 
خودم هیچگاه درخواست نکرده بودم که کالسی در 
دانشکده ای بگیرم و بیشتر کارها را اساتیدم انجام دادند. 
اینطور شد که من معلم شدم و این یکی از اتفاق های 
این  دادن  انجام  درست  برای  بود.  من  زندگی  خوب 
کار تالش زیادی کردم. فکر می کنم اگر تنها توفیقی 
در زندگی حرفه ای من  باشد که آن را بسیار دوست 
دارم همین است که خیلی جدی به این کار پرداختم 
و تجارب زیادی هم در آن کسب کردم. اما دور شدن 
از تولید هنری، یکی از حسرت های زندگی من است. 
درباره مدیریت نیز باید بگویم بازهم من خودم برای 
باز  که  محبتی  برحسب  نکردم.  اقدام  شدن  مدیر 
استادانم به من داشتند برای اولین بار در حوزه فعالیت 
دانشگاهی وارد حوزه مدیریت تئاتر شدم. همان موقع 
ورودم به تاالر مولوی، این حضور را تداوم کار خودم 
در دانشگاه و کالس درس می دانستم. همانطور که 
می دانید آن موقع تاالر مولوی شرایط ویژه ای داشت. 
حتی نام آنجا را به مرکز تئاتر مولوی تغییر دادند تا 
من  باشد.  ایران  دانشگاهی  تئاتر  مرکز  یکجورهایی 
چالش های بسیار مهمی پیش رو داشتم. همان موقع 
مشکل این بود که تاالر از جهاد دانشگاهی جدا و به 
دانشگاه تهران اضافه شده بود ولی به معنای واقع در 
سازمان دانشگاه قرار نمی گرفت و بودجه مشخصی هم 
برای اداره  آن وجود نداشت. من حتی ماه های بسیاری 
در آنجا بدون دستمزد کار کردم و هیچ دریافتی نداشتم. 
حتی قرارداد حقوقی هم نداشتم ولی برحسب عالقه در 
مدیریت آنجا باقی ماندم و برای رسیدن به اهدافی که 
در ذهن داشتم کوشش زیادی هم کردم. پس از این 
ماجرا در حوزه مدیریتی باقی ماندم. می خواهم بگویم 
است.  بوده  من  تقدیر  یکجورهایی  تئاتر  در  مدیریت 
پس از آن در جشنواره تئاتر فجر مسئولیت پذیرفتم و 
با جشنواره همکاری کردم و بعد مدتی در تئاتر شهر 
انتشارات  و  آموزش  پژوهش،  دفتر  در  اکنون  و  بودم 

فعالیت می کنم.

-و به تازگي فعالیت جدیدي را هم آغاز کرده اید...
سبک  و  کار  به  رویه ای  تغییر  یک  تازگی   *به 
و  هنری  اثر  تولید  به  دارم  دوباره  و  داده ام  زندگی ام 
که  خوشحالم  برمی گردم.  خودم  پژوهشی  کارهای 
پس از مدت ها االن دقیقا در جایی هستم که دوست 

دارم باشم.

-اساتیدي که شما را به این مسیر تشویق کردند، 
چه کسانی بودند؟

*آقای دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی و خانم دکتر 
فریندخت زاهدی استادان من بودند. آنها جدای از رابطه 
استادی و شاگردی، لطف و عنایتی عاطفی مانند بزرگتر 
به من داشتند و خوشبختانه همچنان  و والد معنوی 

دارند. در زمان تحصیل من دانشجوی فعالی بودم و 
ایشان تشخیص شان این بود که من به این سمت و 
سو بروم. جالب است من وقتی پایان نامه فوق لیسانسم 
را دفاع کردم، اندکی بعد از آن سرکالس بودم و داشتم 
تدریس می کردم. خانم دکتر زاهدی و آقای ناظرزاده 
با مهر با من تماس گرفتند و گفتند تو باید بروی و 

تدریس کنی.

-برایتان سخت نبود که کار تولید نمایشنامه و 
همینطور کارگرداني را رها کنید و به سمت مدیریت 

بیایید؟
*یک جمله از سنکا را به یاد می آورم که آقای 
دکتر ناظرزاده به ما می گفت و آن جمله این بود: کسی 
که همه جا هست، هیچ جا نیست! تصورم این است که 
یک معلم دانشگاه باید فقط معلم دانشگاه باشد. گرچه 
دانشگاه  مدرس  جامعه،  شرایط  تغییر  خاطر  به  االن 
نمی تواند فقط از این طریق ارتزاق کند و مجبور می شود 
به سمت کارهای دیگر هم برود. رشته ما رشته ای است 
که می توان آن را در دو جنبه عملی و نظری پیش برد. 
یکی از حسرت های من این است که باید این کارها 
را موازی پیش می بردم ولی به همان دلیل تمرکز بر 
تدریس و وجه نظری این کار را نکردم. کمااینکه در 
یک دوره ای برگشتم تا تولید نمایش و اجرا داشته باشم 
اما با نامالیمت هایی روبرو شدم. شاید به دلیل همین 
نامالیمت ها در تمام این مدت تالش کرده ام که بیشتر 
دست جوان ها را بگیرم تا اتفاقی که برای من افتاد، 
برای آنها نیفتد. من استحقاق داشتن فرصت های عملی 
و هنری بیشتری را داشتم ولی این فرصت ها در اختیار 
من قرار داده نشد. مسئله بعدی که به آن فکر می کنم 
این است که از آنجایی که من خودم ساختاری را که 
در نحوه تولید تئاتر ایران وجود دارد نمی پسندم و تصور 
می کنم که باید ساختاری حرفه ای برای تولید وجود 
داشته باشد، تصورم این بود که من باید بتوانم در این 
ساختار حرفه ای به شکل حرفه ای عمل کنم ولی بعد 
متوجه شدم که چنین کاری هم امکان پذیر نیست. شما 
با اجرای سالی یک کار نمی توانید امیدوار باشید که 
الزاما به عنوان کارگردان شناخته شوید. من در حوزه 
نمایشنامه نویسی کارم را انجام داده ام و تعدادی متن 
تولید کرده ام، منتها با وسواس این کار را انجام داده ام.

-و همه این کارها را به صورت حرفه اي انجام 
دادید...

*حرفه ای بودن در این کار به این معنا است که 
کنید.  متمرکز  کار  این  روی  را  ذهن تان  و  فکر  شما 
درونی  وسواس  آن  و  دارم  درونی  وسواس  یک  من 
این است که می گویم تا زمانی که یک چیزی خودم 
را راضی نکند احتمااًل شخص دیگری را هم راضی 
نمی کند. من به خودم سخت گرفته ام و همین مسئله 
باعث شده که وارد حوزه های دیگر نشوم. من گرچه 
در حوزه مدیریت توفیقاتی داشته ام ولی طبعا کاستی ها 
هم بوده. از طرف دیگر بخشی از نیروی خالقه من 
نمایشنامه نویسی و  در تدریس صرف می شود. وقتی 
فیلمنامه نویسی درس می دهم تالش می کنم که آن 
نویسنده را شبیه خودم نکنم و موقع تدریس خودم را 
کارش  تقویت  برای  ایده هایی  و  بگذارم  او  جای  به 
باید  که  خالقه  انباشتگی  آن  از  مرا  همین  و  بدهم 
صرف تولید خالقانه خودم بکند خالی می کند. شاید 
همکاران من این توانایی را داشته باشند که در عین 
ایده  ایده می دهند خودشان هم  به دیگران  حال که 
بگیرند ولی من در زمان تدریس خالی می شوم. من 
خیلی دلم می خواهد به تولید اثر هنری برگردم و حتی 

ایده هایی برای اجرا دارم ولی از آنجایی که خودم در 
این مدت دست اندرکار بوده ام همیشه از بیم این شائبه 
که ممکن است اجرا رفتن من به نوعی یک بده بستان 
و بهره برداری از موقعیت مدیریتی ام تلقی شود اقدامی 
نکردم. بنابراین به خاطر همین مسائل از این فرصت ها 
که بعضًا برای تولید نمایش داشته ام استفاده نکرده ام.

-خودتان را کارگردان می دانید یا نمایشنامه نویس؟
زمان  در  می دانم.  نمایشنامه نویس  را  *خودم 
بودم که در  از طراحی صحنه مجاز  به غیر  دانشگاه 
همه گرایش های رشته تئاتر ادامه تحصیل بدهم. به 
یاد می آورم که حتی زنده یاد کشن فالح تأکید می کرد 
حسب  بر  من  ولی  بخوانم  کارگردانی  بروم  من  که 
عالقه ام در رشته ادبیات نمایشی فارغ التحصیل شدم. 
من به حوزه  عملی و اجرای تئاتر عالقه زیادی دارم 
و از طرفی نوشتن برای من جذاب تر است چون فکر 
می کنم نویسنده ها پایه گذار میزانسن و اجرا هستند. در 
حال حاضر یکی از نقایص تئاتر ما این است که ما در 
نمایشنامه نویسی خیلی قرص و محکم نیستیم. کارهای 
خوب هم داریم ولی برخالف تعداد انبوه کارگردان ها، 
می کنم  فکر  است.  کم  بسیار  ما  نویسندگان  تعداد 
آفرینش  یک  معنای  و  ساختار  پایه گذار  شما  اینکه 
هنری و نمایشی باشید جذاب است. البته کارگردانی 
برای من  باشد ولی  باشکوه  قدر  هم می تواند همین 
عنوانی  یک  بخواهم  اگر  است.  جذاب تر  نویسندگی 
به خودم بدهم ترجیح  ام نمایشنامه نویس بودن است.

و  می کنید  تدریس  هم  که  کسی  عنوان  -به 
می نویسید،  خودتان  اینکه  هم  و  هستید  پژوهشگر 
فکر می کنید آیا می توان نمایشنامه نویس تربیت کرد؟

یک  تربیت  که  داشتم  اعتقاد  زمانی  یک  *من 
تنها  شدن  هنرمند  و  است  وهمی  تصوری  هنرمند 
نیازمند داشتن استعداد و ذوق است ولی مدتی بعد به 
این نتیجه رسیدم که تربیت در ساختن هنرمند خالق 
امر بسیار مهمی است. فکر می کنم هر انسانی به ذاته 
راوی و روایتگر است و در زندگی روزمره از تکنیک های 
بسیار پیچیده ای در روایت وقایع و رخدادهای زندگی 
خود و دیگران استفاده می کند ولی وقتی می خواهد آن 
را در صورت دیگری، با اراده ای آگاهانه که منتج به 
تولید اثر داستانی یا نمایشی بشود به کار بگیرد دچار 
مشکل می شود. اگر شما این ویژگی ذاتی را در بستر 
آموزش به سوی به کارگیری تکنیک ها و فنون این 
کار سوق بدهید این امکان وجود دارد که هر شخصی 
را به نمایشنامه نویس تبدیل کنید. البته شما عالوه بر 
باید شرایط دیگر  این ویژگی ذاتی و استعداد درونی 
را هم در نظر بگیرید. بخش دیگر آن مالحظاتی فنی 
و هنری است. اتفاقا بخش فنی و هنری، اتصال پیدا 
کردن آموزش پذیر هنری به منابعی از تاریخ نمایش 
به  نمایشنامه نویسی  هر  سر  پشت  باید  که  است 
آموزش  می کنم  فکر  باشد.  گرفته  قرار  مرجع  عنوان 
مسیری است که شما آن استعداد را به سوی فرمی 
معنای  به   آموزش  اگر  می دهید.  جهت  کامل  و  بالغ 
تسهیل گری مناسب برای ایجاد اکوسیستمی باشد که 
در آن نمایشنامه ای متولد شود، به نظرم می توان در 
نمایشنامه نویس خوب تربیت کرد.  این گونه فضایی 
یکی از ایرادات بزرگ ما این است که جهت ها، روش ها 
و مسیرهای مشخص تربیت نمایشنامه نویس چه در 
دانشگاه و چه در آموزشگاه ها به عنوان سبک و سیاقی 
هدفمند و جا افتاده نداریم به دلیل اینکه طراحی برنامه 
آموزشی ما اشکال دارد. دانشگاه های ما گرایش های 
مشخصی از حیث سبکی و مبانی نظری منحصر به 

تخصص های  یا  نمایشنامه نویسی  هدایت   برای  خود 
دیگر تئاتری ندارند. به عبارت دیگر دانشگاه های ما 
سبک و سیاق مشخصی برای هویت بخشی به مسیر 
آموزشی خود ندارند و همه فقط دارند تئاتر را با عنوانی 
عمومی درس می دهند با عناوین و واحدهای درسی 
مشترک که به سختی هم مورد بازنگری و تحول قرار 
می گیرند. فسلفه های حاکم بر تولید هنری و استخراج 
روش هایی تثبیت شده برای آموزش می بایست مبنا قرار 
می گرفت تا ورود به دانشکده های مختلف برای آموختن 
تئاتر تفاوت پیدا می کرد. به عنوان مثال فلسفه حاکم 
بر روش و برنامه درسی مدرسه تئاتر »توهو« در ژاپن 
این است که بر مبناهای قدیمی نمایش سنتی، مدرن 
امروزی  نمایش  دراماتورژی  در  تکنیک ها  آن  سازی 
را به دانشجویان خود بیاموزد و به همین خاطر تمام 
سیستم آموزش و جذب دانشجو و اعضای هئیت علمی 
آن در همین جهت و مسیر قرار گرفته است. فقدان 
مسیر  در  می توان  که  است  نقصی  رویکردی  چنین 
تربیت نمایشنامه نویس و هر تخصص تولیدی دیگر 
در تئاتر ما پیدا کرد. در این فضای مشابه آموزش در 
دانشکده ها تنها تفاوت ذائقه و دانش معلم ها توانسته 
قدری تنوع در تربیت نسل دانش آموخته ایجاد کند. 
اغلب معلم های دانشگاه چاره ای ندارند جز اینکه در 
این فضایی که فلسفه آموزش و سبک هنری در تمام 
دانشجویان  از  اندم وار نشده است بسیاری  ارکان آن 
را در امتداد خود قرار دهند؛ تدوام سبک هنری استاد 
بر غلبه روح و فلسفه دانشکده تئاتری در شکل گیری 
هویت هنری دانش آموختگان می چربد و همین امر 
آموزش  پایگاه  عنوان  به  دانشگاه  که  می شود  باعث 
مبانی و روش ها نتواند در ترکیب هویتی دانش آموخته 

چندان عجین بشود.

-ورود چهره هاي جدید را به این عرصه چطور 
مي بینید؟

*دنیای هنر نسبت به دنیاهای دیگر، بدون مرز 
است. از آنجایی که مرز ندارد درگاه هم ندارد و درگاه 
وکالت  حوزه  در  نمی توانید  ندارد. شما  دربان  نیز  آن 
همین طور ادعای وکالت کنید و ابتدا باید بروید شماره 
اتفاق  این  هنر  دنیای  در  ولی  بگیرید  وکالت  نظام 
نمی افتد. البته این مسئله در همه جای دنیا وجود دارد 
و هر شخصی می تواند وارد دنیای هنر شود و کسی 
نمی تواند به دیگران بگوید شما وارد نشوید و حق ورود 
ندارید. اما چیزی که وجود دارد این است که نظام هایی 
که آن ها را برای کار و فعالیت هنری می پذیرند و به 
آن ها اعتبار می دهند باید درست و قاعده مند عمل کنند. 
نکته دیگر این است که وقتی آمار شرکت کنندگان در 
این رقابت به آن تعدادی که شما گفتید می رسد، تجربه 
نشان داده در بین آن ها کسانی که تحصیل کرده اند 
هستند.  پیشرفته تر  و  جلوتر  هنری  و  فنی  حیث  از 
ایران  در  اینکه  علیرغم  بگویم  شما  به  می خواهم 
گزاره  مصطلح غلطی وجود دارد که می گویند دانشگاه 
دانش آموختگی  هنوز  معتقدم  من  نداد،  چیزی  ما  به 
باشد.  تأثیرگذار  بسیار  می تواند  بودن  دانشگاه  در  و 
حرفه ای  فرصت های  هم  توانسته اند  که  برگزیدگانی 
تولید و کار و هم جایزه ها را به دست بیاورند، به نوعی 
مبنایی دانشگاهی داشته اند. یا دست کم اکثر آنها سابقه  
دانشگاهی هنر دارند. چیزی که نمایشنامه نویسی ما 
و هر تخصص دیگری در این رشته را دچار معضل 
می کند فراتر از آموزش دانشگاهی باید بررسی شود. 
مسئله رابطه آموزش و دانش آموختگی و مسیرهای 
ورود به دنیای حرفه ای تئاتر نکته ای است که در ایران 
دچار ابهام و رویه ای نامعین است. مثاًل دانشگاه های 
یعنی  داشتند.  را  ما  مشکل  همین  زمانی  نیز  آلمان 
بازار  وارد  می خواستند  وقتی  آن ها  فارغ التحصیالن 
حرفه ای شوند مسیر معینی نداشتند چون مسئله کار 
حرفه ای با آموزش باید رابطه ای مشخص و هدفمند 
پیدا می کرد. آلمانی ها آمدند بین وزارت کار و وزارت 
علوم شان رابطه ای ایجاد کردند. یعنی وزارت کار هم 
آن فارغ التحصیالن را می آورد و طبق یک فرآیندی 
به آن ها اعتبار تازه ای می دهد. نه تنها در آلمان بلکه 
همین نظام و رابطه را شما در چین و کره جنوبی هم 
میان  ارگانیک  رابطه  این  متأسفانه  ببینید.  می توانید 
فضای دانشگاهی و فضای حرفه ای تئاتر در ایران به 
درستی وجود ندارد و مسیرهای مشخصی را برای آن 
تعبیه نکرده ایم. به همین دلیل اگر رویه ها سامان مند و 
دارای رابطه ای اندم وار بین نظام آموزشی و نظام تولید 
حرفه ای نمایش باشد بخش مهمی از انبوه کسانی که 
به هر شکلی وارد این حوزه می شوند و ادعای هنر دارند 
فرصت اندکی برای بروز و نمود پیدا می کنند. بر این 
اساس در رزومه شما دانش آموختگی نسبت به شخص 

دیگری که فاقد این آموزش دیدگی است و می خواهد 
وارد دنیای حرفه ای شود می تواند امتیاز تلقی شود. اگر 
توجه کنید ما به خیال خودمان حل این مشکل را به 
دوش جشنواره های مان گذاشته ایم. یعنی تنها جایی که 
جوان ترها و دانش آموختگان تالش می کنند در رقابتی 
سخت اعتباری برای ورود به جهان حرفه ای پیدا کنند 
و عمدتا جز این راه مسیرهای دیگر یا وجود ندارند و یا 
نامعلوم و فاقد شفافیت هستند. نکته آخر این است که 
هنر ایران، انباشته از آماتوریزم است. یعنی تولیدهای 
آماتور نسبت به تولید حرفه ای سهم بسیار زیاد را به 
خود اختصاص می دهند. تولید آماتور هم فرصت ها را 
اشغال می کند و هم بودجه ها را می بلعد و هم توان 
سیستم را پایین می آورد. تولید آماتور چیز سخیف و 
پستی نیست ولی مسئله این است که تولید حرفه ای 
اگر سازمان خودش را داشته باشد، اتفاقًا بودجه و توجه 
را به سمت خود سوق می دهد و البته همچنان برای 
آماتورها هم فرصت فعالیت و امکان ارتقا به ساحت 
حرفه ای را ایجاد می کند. نداشتن ارتباط ارگانیک باعث 
می شود بخش آموزش و تولید با هم این مناسبت را پیدا 
نکنند و این وسط میانجی های رویداد محور هستند که 
نقش مهمی را به عهده می گیرند؛ مثل جشنواره ها. این 
مسئله در تئاتر شهرستان ها هم وجود دارد. بچه های 
شهرستان تنها فرصت نفس کشیدن شان، حضور در 
فستیوال ها است. آن ها حق هم دارند چون هیچ فرصت 
تولید دیگری برای شان وجود ندارد. تمام حجم کاری 
و نیروی آن ها به سمت این رویداد معطوف می شود.

جشنواره های  در  که  دیده ایم  را  زیادی  -افراد 
باعث شده  اما همان جایزه  گرفته اند،  مختلف جایزه 

که رشد نکنند!
*همینطور است. این ماجرا دو وجه دارد. نخست 
اینکه این اعتبارهایی که رویدادها تولید می کنند چقدر 
می تواند مانع رشد و حتی پرورش کامل یک آدم شود؟ 
ما نمونه های زیادی دیدیم که گاهی اعتبارهایی که 
داده می شود ممکن است مانع شود که آدم بخواهد 
جهان جدیدی را تجربه کند. از طرفی این مسئله یک 
وجه دیگر هم دارد. وقتی تئاتر یک نظام تولید و عرضه  
حرفه ای ندارد، شما نمی توانید نیرویی را که اعتباری 
مقطعی پیدا کرده بیاورید و در فضای تولید تئاتر به 
کار بگیرید. تولید حرفه ای مستلزم وجود نهادهای مولد 
تا سازمان های  از گروه ها شروع می شود و  است که 
بزرگ تر امتداد پیدا می کند. ساختارهایی که هدفمند 
تولید می کنند و شرایط و فلسفه معینی برای کار خود 
دارند و می توانند نیروهای تازه نفس را هم بر حسب 
استعداد، مهارت و دانش شان به خود جذب کنند. تولید 
حرفه ای به شما می گوید یک گروه تئاتری مشخصًا 

ممکن است در طول سال یکی دو تولید داشته باشد ولی 
با همان تولیدها ۴ سال را در تورهای ملی و بین المللی 
بگذراند. از آنجاکه در ایران نظام تولید وجود ندارد یا 
اگر هم وجود دارد ناقص است، چنین اتفاقی نمی افتد. 
در حال حاضر به تعداد نمایشنامه نویسان و بازیگران 
ایرانی، کارگردان وجود دارد. نمایشنامه نویس نمی تواند 
اثرش  شدن  دیده  برای  و  بفروشد  را  خودش  کار 
مجبور می شود آن را کارگردانی کند. بازیگر هم چون 
فرصت بازیگری ندارد یک کاری روی صحنه می برد 
که خودش دیده شود. طراح صحنه نیز همینطور. از 
آنجایی که یک نظام وجود ندارد که آن  استعدادها را 
وارد فضای تولید کند، آن استعدادها از بین می روند. 
اصال نظام تولیدی مناسبی وجود ندارد که بخواهد آن 
استعداد را ببیند، کشف کند و به کار بگیرد. می خواهم 
بگویم نبودن تعامل بین فضای تولید و عرضه هنر با 
دانشگاه ها، هر دو را دچار مشکل کرده است. اینجاست 
که ضرورت وجود کمپانی ها خودش را نشان می دهد. 
در خارج از کشور کامال مشخص است که یک کمپانی 
وقتی می خواهد شکل پیدا کند باید یک سازمان باشد 
که آن سازمان مناسبات درونی خودش را به هر نوع 
ساختار دیگری که در جامعه وجود دارد تعیین می کند. 
فقدان  می زند.  ضربه  گروهی  سازمان  نبودن  واقعًا 
کمپانی و نبودن اتحادیه باعث می شود که فرصت ها 
و استعدادها از بین بروند. تئاتر نمی تواند جذب اسپانسر 
کند چون در آن با افراد سر و کار دارید نه با ساختارهای 

مولد دارای فلسفه، راهبرد و هدف مشخص.

-صحبت پایاني شما...
*خیلی وقت ها از برخی مدیران به احترام و نیکی 
یاد می کنند و می گویند آن مدیر درخشان بوده ولی باید 
ببینید آن مدیر در چه دوره سیاسی و چه دوره مالی 
حضور داشته است. وقتی االن را با حداقل ۱۰ سال قبل 
مقایسه می کنیم، آن زمان مرکز هنرهای نمایشی نسبت 
به دوره خودش واقعا پولدار بود و بعد نان خور کمتری 
هم داشت، پس در فستیوال و تولیدش هزینه می کرد. 
اما االن بدشانسی مدیر تئاتر یا هر مدیری ممکن است 
این باشد که شرایط سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی 
به ضررش باشند. االن مثال باید با شبکه های اجتماعی 
رقابت کند. یا باید با یک عرصه ای از یک نوع تولید 
تئاتری رقابت کند که یک جنبه هایی را برجسته می کند 
که تو نمی توانی آن کار را بکنی و اعتقادی هم به آن 
نداری. مثال طرف می گوید من سلبریتی یا سرمایه گذار 
دارم که من می گویم این یک مزیت برای من به عنوان 
مدیر تئاتر یا برای تئاتر شهر به حساب نمی آید. مهم 
است که در دوره مدیریت شما روحیه عمومی چطور 
باشد یا مهم است که در آن دوره کدام جناح حاکم است.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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