
تاخیر در تصویب بودجه تبعات بسیار منفی دارد
مصوبه چند برابر شدن یارانه و سر و صدایی که 
در این رابطه در مجلس به پا شده و دایم بر رساندن 
مردم به حق شان تاکید می شود ماجرای تازه ای نیست، 
فقط چرا حرفی از اصالح بزرگترین معضل یارانه های نقدی یعنی 
پرداخت ۷۸ میلیون نفری و راهکاری برای غربالگری به میان نیامده 
است؟ مجلس با تصمیم اخیر خود رسما یارانه افراد ثروتمند را دو 
برابر کرده است، آنهم در شرایطی که این پول از محل حذف ارز 

۴۲۰۰ تومانی کاالهای اساسی تامین می شود که تبعات آن می 
تواند دامن اقشار متوسط و ضعیف را بگیرد.

ایران  ارزی  چرخه  به  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  که   ۱۳۹۷ سال  از 
و  سنگین  رانت  دلیل  به  آن  حذف  بحث  بارها  تاکنون  شد  وارد 
قیمت  به  نرخ  این  با  شده  وارد  کاالی  به  مردم  دسترسی  عدم 

مناسب مطرح بود.
صفحه ۳

رییس دانشگاه شریف:

تمام خوابگاه های دانشگاه شریف
 تا پایان سال ۱۴۰۲ بازسازی می شوند

توفیق الیحه حمایت از زنان در حسن اجرای آن است
»شهناز سجادی« حقوقدان و دستیار حقوق 
زنان  امور  در  رییس جمهوری  معاون  شهروندی 
و خانواده، در گفت و گو یی اظهار داشت: شرط 
از زنان در  توفیق الیحه حفظ کرامت و حمایت 
برابر خشونت، ابتدا در تصویب و سپس در حسن اجرای آن است.

»الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت« سال ۹۰ از 
سوی مرکز امور زنان و خانواده ریاست  جمهوری تهیه و تدوین 
شد. الیحه ای که در ابتدا ۵ فصل و ۹۲ ماده داشت اما پس از ۶ 
بار ویرایش در آذر سال ۹۱ به ۵ فصل و ۸۱ ماده تغییر پیدا کرد. 
تغییراتی که همچنان ادامه داشت تا اینکه الیحه مذکور پس از ۳ 
سال بازنویسی، در دولت یازدهم به ۵ فصل و ۷۷ ماده تغییر یافت. 
سرانجام این الیحه به دلیل دارا بودن موارد جزایی برای بررسی به 
قوه  قضاییه ارسال و پس از تشکیل کارگروهی متشکل از قضات 
و نمایندگان معاونت زنان باالخره با عنوان »الیحه حفظ کرامت 
و حمایت از زنان در برابر خشونت« تصویب و راهی مجلس شد.
صفحه ۲

در دی ماه 99 محقق شد؛ 

دست یابی به ركورد جدید تولید 
در شركت فوالد هرمزگان

4
جدال »تهران« با غده سرطانی به اسم »آلودگی هوا «

صفحه 2

2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
روند حركتي سینما 

باعث جذف فیلمسازان 
و آهنگسازان 

دغدغه مند شده است!

5ایران زمین
شهرداری احداث و 
تجهیز مركز كنترل 

ترافیک را به جد 
دنبال كند

هنگ 7فر

ستاره هاي بزرگ و شاخصي در عرصه موسيقي كشور فعاليت 
داشته كه به واقع بايد به حضور آنها در اين عرصه باليد و بدون 
شك آنها كساني بودند كه حتي در سخت ترين شرايط كاري هم 
اجازه ندادند تا چراغ هنر خاموش شود. كامبيز روشن روان يكي 
از برترين و محبوب ترين آهنگسازان در موسيقي كشور است.

جواد انصاری در يك صد و چهل و چهارمين جلسه رسمی 
شورای شهر اردبيل با گراميداشت فرا رسيدن ايام اهلل دهه 
فجر اظهار كرد: ايام پيروزی انقالب اسالمی يادآور رشادت های 
ملت ايران در سنگر مبارزه با رژيم ستمشاهی و برقراری 
حاكميت جمهوری اسالمی ايران است كه امروز عزتمندانه 

در اين كشور زندگی می كنيم.

محمد دهقانی گفت: اهميت اين كتابخانه تنها در منحصربه فرد 
بودن اين كتاب ها نيست. بايد بدانيم بسياری از اين كتاب ها 
يادداشت ها و حاشيه نويسی های مينوی را در خود دارند. اين 
يادداشت های انتقادی بر حاشيه كتاب ها و نشريات بسيار برای 

محققان ارزشمند است.

كتابخانه ای 
به مثابه

 سند هستند

یارانه را بازیچه بازی های سیاسی نکنید ظریف: شرایط بین المللی هم با رفتن ترامپ
شرایط ویژه ای است

عمق  به  اشاره  با  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجه  وزیر   
روابط راهبردی تهران و مسکو گفت: در این سفر درباره تحوالت 
موضوعات  و  دوجانبه  روابط  برجام،  قره باغ،  مسئله  بویژه  منطقه 
روسیه  امورخارجه  وزیر  با  یمن  و  افغانستان  سوریه،  جمله  از  المللی  بین 

رایزنی خواهیم کرد.
صفحه ۲

 رییس جمهوری هدف گذاری الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
را تقویت پول ملی، کنترل قیمت کاالهای مورد نیاز مردم 
و توسعه اقتصادی کشور عنوان کرد و  گفت: دولت با 
هرگونه تغییر در الیحه بودجه که آثار تورمی داشته مخالف است و 
تغییر شاکله بودجه را نمی پذیرد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در جلسه ستاد 

هماهنگی اقتصادی دولت پس از ارائه گزارش رییس سازمان برنامه 
و بودجه،  گفت: دولت با هدف آرامش بخشی به بازار و اقتصاد کشور 
با برنامه ریزی جهت زمینه سازی ثبات در حوزه توسعه ای و معیشت 
مردم در سال جاری، تبعات جنگ اقتصادی را به حداقل رسانده و آثار 

تحریم ها را با حداکثر توان خنثی کرده است.
صفحه ۲

روحانی: هدف دولت آرامش بخشی به بازار و اقتصاد است

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی مزایده 
 نوبت دوم

مورخ 99/۱۰/۰6  )ب( مصوبه شماره 3۴۴  بند  استناد  به  دارد  نظر  در  مینودشت  شهرداری 
شورای اسالمی شهر مینودشت تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر مینودشت شامل تعداد 8 استند دو 
طرفه 3۲ استند یکطرفه سه عدد استرابورد یک طرفه و سه بیلبورد دو طرفه را با شرایط مشروحه 
ذیل از طریق مزایده به اشخاص و شرکتهای واجد شرایط به مدت یکسال به صورت استیجاری 
واگذار نماید داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی نکات ذیل را مورد توجه قرار 
داده نسبت به واریز مبلغ سپرده اقدام و قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت داری روز 

یکشنبه مورخه ۱399/۱۱/۱9 در سامانه ستاد ثبت نمایند. 

قیمت کل پایه مشخصات شرح ردیف 
اجاره ماهانه )ریال( 

قیمت کل پایه اجاره 
ساالنه )ریال( 

مبلغ سپرده 
واریزی )ریال( 

۱
تابلوهای 

تبلیغاتی سطح 
شهر مینودشت

استند دو طرفه تعداد ۸ عدد به 
ابعاد ۳*۲

۱۵۱/۰۰۰/۰۰۰۱/۸۱۲/۰۰۰/۰۰۰۹۰/۶۰۰/۰۰۰

استند یک طرف تعداد ۳۲ عدد به 
ابعاد ۳*۲

استرابورد یک طرفه تعداد ۳ عدد 
به ابعاد ۴/۵*۳

بیلبورد دو طرفه تعداد ۳ عدد به 
ابعاد ۲۰*۱۰ و ۱۰*۷ و ۹*۸

۱- متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز 
و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند. 

۲- پاکت های مزایده راس ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ با حضور اعضا کمیسیون عالی معامالت 
شهرداری در محل شهرداری بازگشایی خواهد شد 

۳- کلیه شرکت کنندگان ملزم هستند اسناد و مدارک و پیشنهادات خود را از طریق سامانه ستاد دولت الکترونیک 
در سایت این شهرداری قرارداده و نسبت به ارسال اصل ضمانتنامه یا فیش واریزی به شهرداری اقدام نمایند شرکت 

کنندگانی که موضوع فوق را رعایت ننمایند به پیشنهاداتشان ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
۴- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود. 

۵- کلیه کسورات قانونی و ... به عهده برنده مزایده می باشد. 
۶- در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت یا نفرات دوم و سوم برنده و در غیر این 

صورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
۷- سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۶ عینا مسترد خواهد شد. 

۹- عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به آدرس WWW.Minoodasht.ir مراحعه یا با تلفنهاي 
۳۵۲۲۳۵۷۷ – ۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند.

سید علی اصغر موسوی 
شهردار مینو دشت

صفحه ۳

عمومی مناقصه  تجدید  آگهی 
 یک مرحله ای )شماره 140/آ ع /99( 

 نوبت دوم 

شرکت آب و فاضالب استان البرز در نظر دارد اجرای عملیات ۲۴6۰ متر اصالح شبکه و ۲۰۰ فقره انشعاب 
آب روستای حسنجون طالقان از محل اعتبارات طرحهای عمرانی و از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد 

شرایط و دارای حداقل رتبه 5 در رشته آب واگذار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir با شماره فراخوان ۲۰۹۹۰۰۵۱۸۶۰۰۰۰۶۴ انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند. 
برآورد پروژه مدت اجرای پروژه و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: برآورد بر اساس فهارس بهاء خطوط انتقال آب، شبکه 
توزیع آب و ابنیه سال ۱۳۹۹، مبلغ ۳/۶۹۴/۴۸۹/۷۹۲ ریال و مدت اجرای کار ۶ )شش( ماه و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 

۱۸۴/۷۲۴/۴۹۰ ریال به صورت واریز نقدی به حساب شرکت ضمانتنامه بانکی با اوراق مشارکت می باشد. 
مناقصه گران عالوه بر بارگذاری فایل های PDF اسناد، موظف به ارائه آن در پاکت الک و مهر شده تا ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه 

مورخ ۹۹/۱۱/۲۵ به دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب استان البرز می باشند.
مهلت تحویل اسناد مناقصه: پیشنهاد دهندگان می بایست مدارک الزم را مطابق مندرجات برگ شرایط تا ساعت ۱۹ روز شنبه 

مورخ ۹۹/۱۱/۲۵ به صورت فایل pdf در سامانه فوق بارگذاری نمایند. 
تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۶ خواهد بود. 

داوطلبان می توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۹۹/۱۱/۰۷ تا ساعت ۱۹ روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۳ از طریق سامانه 
ستاد به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند. تلفن تماس: ۰۲۶-۳۲۱۱۷۱۵۰ 

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 
به آدرس )iets.mporg.ir( مراجعه نمایید. 

شناسه آگهی : ۱۰۸۳۲۴۴

)/ف۰۰/۴3/۱۰ سیستم یکپارچه مدیریت /کد فرم(
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نمی توان از برنامه شاد انتظار بیشتری داشت
 نماینده مردم هشترود و چاراویماق و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
از  بیشتری  انتظار  نمی توان  فعلی  زیرساخت های  با  گفت:  اسالمی  شورای 

برنامه شاد داشت.
 سیدحمزه امینی روز سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش هشترود 
افزود: انتقادها از این برنامه زیاد است اما در شرایط فعلی نمی توان کار زیادی 

در این خصوص برای بهبود وضعیت این شبکه انجام داد. 
وی با تاکید بر اینکه مدارس در روستاها نباید تعطیل شود، بیان کرد: 
معلمان روستایی باید با جدیت بیشتری در مدارس حاضر شوند تا به تحصیل 

دانش آموزان روستایی خدشه وارد نشود.
وی همچنین بر جذب نیروهای نهضت سوادآموزی از طریق برگزاری 
آزمون تاکید کرد و اظهار داشت: ما هم مخالف جذب نیروهای نهضتی به 
شکل فعلی هستیم و جذب آنان حتما یا باید از طریق دانشگاه فرهنگیان 
باشد یا آزمون استخدامی. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
همچنین نسبت به اجرای درست قانون رتبه بندی معلمان تاکید و اضافه کرد: 
دولت در الیحه ۱۴۰۰ رقمی برای این رتبه بندی در نظر گرفته که امیدواریم 

اجرای آن به زودی آغاز شود.
۱۴ هزار نفر در هشترود بی سواد هستند

فرماندار هشترود هم در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان گفت: 
متاسفانه ۲۶ درصد جمعیت عمومی ۶ سال به باال یعنی حدود ۱۴ هزار نفر 
از جمعیت شهرستان بی سواد هستند و حتی دوره های نهضت سواد آموزی 

را هم طی نکرده اند.

عنابستانی: باید بیشتر به خود مسلط می بودم
حواشی  دلیل  به  اسالمی  شورای  مجلس  در  سبزوار  مردم  نماینده   
بوجود آمده بین او با پلیس راهور با انتشار فیلمی در فضای مجازی از مردم 

عذرخواهی کرد.
 پنجم بهمن ماه فیلمی در فضای مجازی منتشر شد. بر اساس آن مامور 
راهنمایی و رانندگی که دوران خدمت سربازی خود را در این ارگان می گذراند 
در نزدیک منطقه دروازه دولت تهران،   مقابل خودرو »علی اصغر عنابستانی« 
نماینده مردم سبزوار در فیلمی مقابل خودرو این نماینده مدعی بود که از 

عنابستانی سیلی خورده است.
در ادامه عنابستانی موضوع را با انتشار پیامی در فضای مجازی تکذیب 

کرد و او نیز مدعی شد که به صورت سرباز سیلی نزده است.
سرانجام این نماینده با انتشار یک ویدئو در فضای مجازی برای حواشی رخ 
داده از مردم عذرخواهی کرد و گفت: قرار بود این ویدئو در نخستین ساعات بعد 
از واقعه منتشر شود اما دلسوزان و بزرگان بنده را به صبر و سکوت دعوت کردند 
تا فضا آرام و ابهامات برطرف شود. اما متأسفانه هر لحظه به ابهامات ماجرا افزوده 

شد و مجبور شدم آنچه رخ داده را در سایت و رسانه های خودم منتشر کنم.
عنابستانی در ادامه گفت: هدف از انتشار این فیلم عذرخواهی از تک تک 
مردم کشور  است که به هر دلیلی احساسات آنها جریحه دار شد. البته مشخص 
است بین افراد جامعه در اجرای قانون تفاوتی وجود ندارد و شئان ما نیزمطیع 

برابر قانون و درخدمت مردم بودن است.
نماینده مردم سبزوار در مجلس با تشکر از مأمور راهور پلیس برای اجرای 
قانون و جلوگیری از ورود خودرو او به خط ویژه عنوان کرد: این اتفاق ممکن 
است برای هر فردی رخ بدهد که اگر توهینی بشنود، عصبانی شود. زیرا همه 

ما انسان ها ممکن است در مقابل توهین دچار خطا شویم.
وی خاطرنشان کرد: با این وجود، اینجانب باید بیشتر به خود مسلط 
می بودم و در همان حد عصبانیت نیز کارم اشتباه بود  و به همین دلیل بار دیگر 
از مردم ایران و حوزه انتخابیه که روزهای سختی برای آنها می گذرد و شرمنده 

آنها شدم، عذرخواهی می کنم و بنده خاک پای آنها و مدافعان وطنم هستم.

روحانی: هدف دولت آرامش بخشی به بازار و اقتصاد است
 رییس جمهوری هدف گذاری الیحه بودجه ۱۴۰۰ را تقویت پول ملی، کنترل 
قیمت کاالهای مورد نیاز مردم و توسعه اقتصادی کشور عنوان کرد و  گفت: دولت 
با هرگونه تغییر در الیحه بودجه که آثار تورمی داشته مخالف است و تغییر شاکله 

بودجه را نمی پذیرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از ارائه گزارش رییس 
سازمان برنامه و بودجه،  گفت: دولت با هدف آرامش بخشی به بازار و اقتصاد کشور 
با برنامه ریزی جهت زمینه سازی ثبات در حوزه توسعه ای و معیشت مردم در سال 
جاری، تبعات جنگ اقتصادی را به حداقل رسانده و آثار تحریم ها را با حداکثر توان 

خنثی کرده است.
وی تصریح کرد: دولت در بودجه ۱۴۰۰مراقبت کرده است که از پول فقرا به نفع 
دستگاه های خاص هزینه نشود. دولت با توجه به افق امید بخش پیش رو، ریل گذاری 
در بخش های خرد و کالن اقتصاد کشور با هدف تاثیر مثبت در معیشت و زندگی 

مردم، بودجه سال آینده را تنظیم و به مجلس عرضه کرد.
رییس جمهوری خاطرنشان کرد: بی تردید دولت با هر تغییری که موجب گرانی 
کاالی مورد نیاز مردم و نگرانی افکار عمومی و دارای آثار تورمی و عواقب سوء در 

زندگی و معیشت مردم باشد و موجب کاهش ارزش پول ملی شود، مخالف است.

ظریف: شرایط بین المللی هم با رفتن ترامپ، شرایط ویژه ای است
» محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران روز سه شنبه 
و در بدو ورود به مسکو اظهار داشت: به دنبال تشکیل اتحادیه همکاری ۶ جانبه در 
منطقه هستیم و این مهمترین هدف این سفر منطقه ای به کشورهای حوزه قفقاز است.

 وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران با اشاره به عمق روابط راهبردی تهران 
و مسکو گفت: در این سفر درباره تحوالت منطقه بویژه مسئله قره باغ، برجام، روابط 
دوجانبه و موضوعات بین المللی از جمله سوریه، افغانستان و یمن با وزیر امورخارجه 
روسیه رایزنی خواهیم کرد.ظریف که پیش از روسیه به جمهوری آذربایجان رفت و قرار 
است در ادامه این سفر منطقه ای عازم گرجستان ، ارمنستان و ترکیه هم شود،تاکید کرد 
که روابط ایران و روسیه اقتضا می کند تماس ها بین دو کشور بطور مستمر ادامه داشته 

باشد، همه گیری کرونا هم باعث نشد تا سفرها و تماس ها متوقف شود.
وی با بیان اینکه در این سفر چند هدف دیگر را هم دنبال می کنیم،تصریح 
کرد: یکی از این اهداف توسعه روابط راهبردی میان ایران و روسیه و دومین هدف 

بررسی مسائل منطقه ای است.
وزیر امور خارجه ایران خاطرنشان کرد: بعد از بحران قره باغ و جنگی که در 
همسایگی ما رخ داد، این جنگ با تالش فدراسیون روسیه و شخص والدیمیر پوتین 
متوقف شد و توافق هایی بدست آمد که اجرای این توافق ها برای کشورهای منطقه 

از جمله در عرصه هایی همچون ترانزیت و حمل و نقل اهمیت دارد.
الهام علی یف رئیس جمهوری آذربایجان و دوستان جمهوری  با  افزود:  وی 

آذربایجان دیدارهای خوبی داشتیم و امروز با طرف روسی گفت و گو می کنیم.
و  برجام  المللی،  بین  در خصوص شرایط  امروز  دیدار  در  اظهارداشت:  ظریف 
ضرورت اجرای تعهدات از سوی همه طرف ها صحبت می شود. ضرورت اجرای 
تعهدات برجام از سوی همه طرفها، موضع مشترک ما و روسیه است.  دیگر شرایط 
منطقه ای مثل افغانستان، سوریه ، یمن و بحث های دیگر منطقه ای همیشه در دستور 
کار مذاکرات ما با طرف روس هست که امیدوار امروز فرصت کافی برای پرداختن 

همه موضوع ها فراهم شود.
وزیر امور خارجه ایران افزود: همیشه در شرایط مختلف، بحث های مهمی با 
دوستان روسی داریم. در این سفر به دلیل اینکه بحث قره باغ و بحث همکاری شش 
جانبه یا پنج جانبه، از جمله بحث های مهم خواهد بود، یک ویژگی جدیدی دارد و در 

این سفر موضوع قفقاز را در این سفر به طور مشخص پیگیری می کنیم .
و  است  ای  ویژه  شرایط  ترامپ،  رفتن  با  هم  المللی  بین  شرایط  گفت:  وی 
وضعیت ویژه ای بوجود آمده که نیاز است ما و روسیه مواضع خود را در این خصوص 

هماهنگ کنیم.

جدال »تهران« با غده سرطانی به اسم »آلودگی هوا «
مه  معصو «
فعال  و  اشتیاقی«جامعه شناس 
حوزه محیط زیست در یادداشت 
هوا  آلودگی  خصوص  در  خود 
منظور  به  متمادی  سالیان  طی  می گوید: 
تشویقی  های  سیاست  آلودگی،  کاهش 
ران  سیاستگذا توسط  زیادی  تنبیهی  و 
از  ها  راه حل  این  عمده  اما  شده؛  اجرا 
فاقد  و  بوده  راهکارهای »مقطعی«  جنس 

اثرگذاری الزم در بستر زمانمند هستند.
غده  با  که  سال هاست  ما«  »تهران 
دست   » هوا  »آلودگی  اسم  به  سرطانی 
شریان  که  سال هاست  می کند.  نرم  پنجه  و 
و  تکه  تکه  اما،  است  بیمار  تهران  تنفسی  
بریده بریده نفس می کشد تا زنده بماند چرا 
که؛ خانه بیش از ۹ میلیون انسان است. اما 
چه شد که این درد و رنج بر جان بی  رمق 
تهران سنگینی می کند و به تراژدی هولناکی 
بر  از هر سرطانی  بدخیم  تر  مبدل شده و 

این شهر آوار شده است.
هولناک  تراژدی  این  توصیف  برای 
می گیریم  وام  بدخیم«  »مسائل  مفهوم  از 
تا پیچیدگی مشکل را نشان دهیم. مفهوم 
»مسائل بدخیم« از دهه ۱۹۷۰ وارد ادبیات 
علوم اجتماعی شده است. این دست مسائل 
دارای ۴ ویژگی هستند. ۱- فرصت رو به 
پایان است. ۲- اشخاصی که مسبب مساله  
اند در پی راه حل آن نیز هستند. ۳- اقتدار 
مرکزی برای پرداختن به مساله یا ضعیف 
است یا اساسا وجود ندارد و ۴- بی  توجهی 
عامدانه و عقالنی در این روند وجود دارد که 
پاسخ به مشکل را به آینده موکول می کند و 
از همه پاسخ ها در سطح عقالنیت  مهم تر 
مدت  بلند  برنامه  ریزی  نه  و  مدت  کوتاه 

پایدار ارائه می شود.  
توصیف این ویژگی ها درباره بدخیمی 
نیمه  در  که  است  گونه  این  هوا  آلودگی 
دوم هر سال، شهر تهران روزهای سختی 
منتشر شده  آمارهای  می کند. طبق  را طی 
توسط شرکت کنترل کیفیت هوای تهران؛ 
سال های  در  تهران  شهر  ناسالم  روزهای 
متمادی روند افزایشی داشته است. این در 
حالی است که در طی این مدت کارشناسان 
به  مختلف،  های  حوزه   از  متخصصان  و 
هوای  آلودگی  ایجاد  در  بسیاری  عوامل 
فقدان  مانند  عواملی  داشتند.  اشاره  تهران 

فنی  های  معاینه   و  سوخت  استانداردهای 
محدوه  در  آالینده  صنایع  حضور  خودرو، 
تا  مرتفع  برج  های  ساز  و  ساخت  شهر، 
تک  و  شخصی  خودروهای  تردد  افزایش 
سرنشین در سطح شهر تهران. عواملی که 
در کنار هم شکلی از قفل شدگی مساله و 
در نتیجه آن بزرگ شدن و عمیق تر شده 
غده بدخیم سرطان آلودگی را برای تهران 
موجب شده است. بدخیمی مساله آلودگی 
است  لمس  قابل  جایی  آن  تهران   هوای 
که مجموعه ه ایی از نهادها و سازمان ها با 
این چرایی  ها مرتبط هستند که البته هیچ 
نیز  مساله  حل  پاسخگو  و  مسوول  یک 

نمی شوند. شناخته 
تشویقی  های  سیاست   چه  اگر    
اجرا  به  سال ها  این  در  بسیاری  تنبیهی  و 
گذاشته شده اما از آن جا که عمده راه حل ها 
راهکارهای »مقطعی« و »کوتاه  از جنس 
مدت« است، فاقد اثرگذاری الزم در بستر 
زمانمند هستند. در این سیاست  ها  نوعی 
غفلت تاریخی عامدانه مستتر است که به 
بدخیمی مساله منتهی شده است. غفلت از 
عرصه  در  سیاستی«  »خطاهای  پذیرش 
کالن نظام تصمیم گیری درباره هر یک از 
چراهای مطرح شده اعم از فعالیت صنایع 

آالینده در حریم شهر، ساخت و سازهای 
بی رویه در فضای تنفسی شهر تهران، عدم 
به کارگیری استانداردهای سوخت و توسعه 
فزاینده حمل و نقل خصوصی خودرو محور 
که   عامدانه هستند  غفلت های  این  جمله  از 
در  آلودگی  سرطان  آمدن  پدید  آن  نتیجه 

جان شهر  »تهران ما« شده است.
فقدان  از  بخشی  می توان  همچنین 
عقالنیت سیاستگذاری حمل و نقل تهران 
واگرایی  دانست.  نهادی  انشقاق  نتیجه  را 
منافع و مصالح ذی  تعارض  از  برآمده  که 
صنایع  صاحبان  است.  نهادی  مدخالن 
خودرو،  و  سوخت  مافیای  تهران،  آالینده 
برج سازان و ... همه در این جنگ صاحب 
این  با  مواجهه  که  هستند  مطرح  منافع 
صاحبان قدرت و سرمایه نیز نیازمند هزینه 
گزافی است و از آن جایی که سیاست اساسا 
با تصمیمات کوتاه مدت به هویت خویش 
به  موضوع  حل  رو،  این  از  می بخشد  معنا 
آینده  های نامعلوم موکول شده است. آینده  
ای که هیچ پاسخگویی در آن نیست و تنها 
تهران ماند و درد میلیون ها انسان که با خود 

به دوش می کشد.
هوای  آلودگی  زمان شدن  مشمول   
شهر تهران موجب شده تا داستان تراژدیک 

به  تهران  شهری  مدیریت  ناکارآمدی  از 
تصویر کشیده شود. تراژدی که هر یک از 
نهادها به دنبال مقصر جلوه دادن سایر ذی 
مدخالن هستند غافل از این که، تهران در 
حال مرگ تدیجی است. محتمل است برای 
مشارکت  بدخیم؛  مسائل  دست  این  حل 
همه ذی نفع ها با ارائه راه حل های جامع 
و یکپارچه می تواند موثر باشد و به گذار از 
نگاه  نمی توان  که  چرا  نماید.  کمک  مساله 
جنس  این  برای  بعدی  تک  و  گرا  تقلیل 

مسائل متصور شد.  
مساله  حل  سیاستگذاری  معتقدیم   
درک  مند  ز نیا ن  ا تهر ی  ا هو لودگی  آ
در  جامع  حل های  راه  پیوند  و  پیچیدگی 
واحد  مدیریت  تحت  مشترک  ظرف  یک 
با اندیشه بلندمدت است. مرجعی که خود 
چندانی  نقش  موضوع  آوردن  پدید  در 
نداشته و به عبارتی ذی نفع نباشد. شاید 
بتوان گفت شورای شهر تهران تنها نهاد 
است  حداقلی  ظرفیت  با  موجود  مردمی 
به  نسبت  تری  بی طرف   واسط  حلقه  که 
این  در  عمومی  و  دولتی  نهادهای  سایر 
مساله است. با توجه به اینکه پاسخگویی 
طول  در  که  هایی  برنامه   و  روندها  به 
مطالبه  شده،  سرطان  این  آبستن  زمان 
فعلی  شرایط  در  نمی توان  که  است  ه ایی 
از نهادهای دخیل در مساله پیگیری کرد، 
این  بر  کرد.  پیگیری  نهاد  این  طریق  از 
این  جایگاه  و  نقش  باید  که  است  اساس 

را مهم دانست. ظرفیت های حداقلی 
شورای  فعلی  شرایط  در  بنابراین 
نماینده  ترین  جدی  تهران  شهر  اسالمی 
شهروندان در مطالبه گری حقوق شهروندی 
محیط  های  تشکل   آن  کنار  در  و  است 
دانشگاهیان  و  اجتماعی  فعالین  زیستی، 
و  چراها  این  درباره  که  هستند  کسانی 
کنند  پرسش  نند  می توا معیوب   سیکل 
نه  و  سیاستی  چالش  به  را  فعلی  روند  و 
سیاسی هدایت کنند. شفافیت بخشیدن به 
چرایی ها و در ادامه مطالبه  گری در خصوص 
حل نشدن مساله، خود گام اولیه  ای مهمی 
است که می تواند ظرفیت پاسخگویی را در 
عرصه عمومی تقویت نماید و فرایندها را 
نماید.  هدایت  تصمیمات  تغییر  سمت  به 
اگر چه این مسیر نیازمند شکیبایی و تامل 

خرد جمعی است.
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زیر نظر: علی هوشمند

تفاهم نامه همکاری نیروی هوایی ارتش و دانشگاه صنعتی 
شریف امضا شد

 تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه تحقیقات صنعتی و دانش بنیان 
میان دانشگاه صنعتی شریف و نیروی هوایی ارتش با حضور فرمانده نیروی 

هوایی و رییس این دانشگاه امضا شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی نیروی هوایی ارتش، در راستای تحقق 
از ظرفیت های  استفاده  درباره  العالی(  )مدظله  انقالب  معظم  رهبر  تدابیر 
علمی و توانمندی نخبگان دانشگاهی به ویژه در زمینه های دانش بنیان، 
تفاهمنامه همکاری مشترک در زمینه تحقیقات صنعتی و دانش بنیان میان 
دانشگاه صنعتی شریف و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران با 
حضور سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش و محمود 

فتوحی رییس دانشگاه صنعتی شریف به امضا رسید.
براساس این تفاهمنامه مقرر شد نیروی هوایی ارتش به منظور استفاده 
از دانشجویان نخبه در تحقیقات صنعتی و دانش بنیان خود،  دفتری دائمی 

در دانشگاه شریف دایر کند.

رییس دانشگاه شریف:
تمام خوابگاه های دانشگاه شریف تا پایان سال 140۲ بازسازی 

می شوند
رییس دانشگاه صنعتی شریف گفت: تمام خوابگاه های شریف تا سال 

۱۴۰۲ با کمک حامیان دانشگاه بازسازی و نوسازی می شوند.
به گزارش  دانشگاه صنعتی شریف، محمود فتوحی فیروزآبادی در 
سومین نشست خبری »طرح ارتقای خوابگاه های دانشجویی« در وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری افزود: بحث کمک خیرین در آموزش عالی و 
علم و فناوری موضوعی است که شاید زمانی در کشور خیلی مدنظر نبود، 
اما امروزه حضور خیرین در دانشگاه ها و کمک آنها بسیار مهم و دلگرمی 

برای دانشگاه هاست تا بتوانند فعالیت های خود را به خوبی جلو ببرند.
ارتقای  برای  خیرین  کمک  کرد:  تصریح  شریف  دانشگاه  رییس 
مطلوب  محیط  در  دانشجویان  تحصیل  برای  دانشجویی  های  خوابگاه 

امری پسندیده است.
وی ادامه داد: در دانشگاه شریف با شرکت در طرح ۳۰- ۳۰ -۴۰ 
فعالیت های گسترده ای آغاز شده است. تقریبا ۴ هزار دانشجوی خوابگاهی 
در دانشگاه شریف حضور دارند و تعداد اتاق های خوابگاه های دانشگاه 
هزار عدد است. برای بازسازی این خوابگاه ها کارهایی مانند رنگ آمیزی، 
اصالح و شناسایی، احداث زمین چمن چند منظوره، تعمیرات آشپزخانه ها 

و نصب پنجره های دوجداره در دست اقدام است.
و  خیرین  کمک  به  داریم  قصد  داشت:  اظهار  آبادی  فیروز  فتوحی 
انجمن فارغ التحصیالن دانشگاهی تا سال ۱۴۰۲ این هزار اتاق خوابگاه 
های دانشگاه شریف را کامال بازسازی کنیم. طبق بررسی ها برای تعمیر 
هر اتاق حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان برآورد هزینه شده است که تا پایان 

سال تعمیر ۱۰۰ اتاق را به پایان خواهیم رساند.
 دانشگاه شریف چهار ساختمان خوابگاهی و حدود ۴ هزار دانشجو 
خوابگاهی دارد. طرح ۳۰-۳۰-۴۰ )۳۰ درصد خیرین، ۳۰ درصد دانشگاه 
ها و ۴۰ درصد صندوق رفاه دانشجویان( در راستای بهبود فضای خوابگاهی 

دانشگاه ها اجرا می شود.
آیین افتتاح طرح ارتقای خوابگاه  های دانشجویی و تقدیر از خیرین 

آموزش عالی روز دوشنبه به صورت مجازی در وزارت علوم برگزار شد.

بیش از 11 هزار نفر در حوادث رانندگی جان باختند
سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد: ۱۱ هزار و ۷۷۸ نفر در ۹ ماه امسال در 
تصادفات رانندگی جان باختند که از این تعداد ۹ هزار و ۶۸۶ نفر مرد و ۲هزار و 

۹۲ نفر زن بودند.
 این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که تعداد تلفات تصادفات ۱۳ 

هزار و ۷۰۳ نفر بود، ۱۴ درصد کاهش داشته است.
براساس این گزارش،  در این مدت استان های فارس با ۹۲۳، تهران با ۸۹۴ 
و اصفهان با ۷۵۴ متوفی بیشترین و استان های ایالم با ۸۴، کهگیلویه و بویراحمد 

با ۱۳۳ و چهارمحال و بختیاری با ۱۵۱ نفر کمترین آمار تلفات را داشته اند.  
همچنین آمار تلفات حوادث رانندگی طی سال های اخیر روندی کاهشی داشته 
است که این کاهش در آمار تلفات تصادفات ۱۰ سال گذشته از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ 

به استثنای سال های ۹۶ و ۹۷ به چشم می خورد.
براساس این گزارش، تعداد قربانیان تصادفات  که مدت ها بیش از ۲۰ هزار 
نفر بود از سال ۱۳۹۱ به کمتر از این رقم رسیده و این کاهش آمار در سال های 

متوالی تکرار شده است.
همچنین در سال جاری آمار تلفات حوادث رانندگی با کاهش قابل توجه مواجه 
بود چرا که به نظر می رسد یکی از دالیل آن کاهش تعداد سفرها با شیوع ویروس 

کرونا و محدودیت های اعمال شده در این خصوص  است.
تعداد مصدومان حوادث رانندگی در ۹ ماه امسال که به مراکز پزشکی قانونی 
مراجعه کرده اند با کاهش ۲۴.۲ درصدی به ۲۱۴ هزار و ۹۱۳ نفر )۱۶۱ هزار و ۱۱۱ 

مرد و ۵۳ هزار و ۸۰۲ زن( رسیده است.
در آذرماه سال جاری یک هزار و سه نفر در تصادفات جان باختند که بعد از 
فروردین با ۸۳۹ متوفی، کمترین تعداد کشته را در مقایسه با دیگر ماه های سال 
جاری شامل می شود. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد 
کاهش داشته است. تعداد مصدومان تصادفات در آذر ماه امسال نیز ۱۹ هزار و ۱۲۳ 
نفر گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش ۲۶ درصدی 

داشته است.

زلزله سرجنگل زاهدان را لرزاند
 بر اساس اعالم مرکز زلزله نگاری کشور، زلزله ۴.۳ ریشتری منطقه سرجنگل 

واقع در محدوده زاهدان را لرزاند.
بر اساس اعالم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه با قدرت 
۴.۳ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری سرجنگل سیستان و بلوچستان به وقوع پیوست.

زمان این زمین لرزه بر اساس اعالم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ساعت 
۱۲ و ۲۹دقیقه و ۲۸ ثانیه بوده است.

این زمین لرزه در عمق۱۰ کیلومتری زمین و در عرض جغرافیایی ۲۹.۲۵۴ 
شمالی و ۵۹.۸۱۵ شرقی رخ داده است.

و  سیستان  نصرت آباد  کیلومتری   ۶۹ سرجنگل،  کیلومتری   ۶۴ زلزله  این 
بلوچستان و ۹۷ کیلومتری فهرج استان کرمان رخ داده است

روح اهلل سرگزی معاون ستاد مدیریت بحران استانداری سیستان وبلوچستان 
در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: هنوز گزارشی از خسارات احتمالی این 

زلزله اعالم نشده است.

گاه
انش

، د
جو

انش
د

روحی الهی

ت
مل

نه 
خا

زیر نظر: خشایار بوذرجمهری

ده
گزی

ی 
ها

خبر

زیر نظر: ناظم رام

ت
العا

اط
ی 

اور
فن

جواد احمدی

AMD Navi 31 احتماال طراحی MCM دارد 
و قدرت آن به 3۷ ترافالپس می رسد

 AMD Navi( دی  ام  ای   ۳۱ نوی  گرافیکی  پردازنده ی  شایعه ها،  براساس 
ماژول چند  از طراحی  استفاده  با  که  باشد  قرمز  تیم   GPU نخستین  است  (قرار   ۳۱
تراشه ای )MCM - Multi-Chip-Module(ساخته می شود و قدرت پردازشی 

بسیار زیادی دارد.
به  پردازنده ها   MCM طراحی  که  است  سال  چند   ،Wccftech گزارش  به 
مرکزی  پردازنده های  رسمی  معرفی  زمان  از  و  تبدیل شده  شایعه های جذاب  از  یکی 
تراشه   تولید  که  کرده ایم  مشاهده  به وضوح  دی،  ام  ای   MCM بر  (مبتنی    CPU(
بررسی  به  دقیق تر  به طور  وقتی  است.  مناسب  و  منطقی  بسیار   ،MCM طراحی  با 
 MCM ماجرا مشغول شویم می فهمیم ساخت پردازنده ی گرافیکی بر پایه ی طراحی
وظیفه ی  زیادی  تعداد  گرافیکی  پردازنده های  زیرا  است؛   MCM طراحی  منطقی تر 

پردازشی موازی انجام می دهند. 
پردازنده ی گرافیکی MCM در واقع از چندین واحد پردازشی کوچک تر با نام 
چیپلت )Chiplet(ساخته شده است و بسیاری از این چیپلت ها را )به طور معمول از طریق 
دستوری خاص یا تراشه ی I/O( روی تراشه ای واحد ترکیب می کند. این تکنیک باعث 
می شود بازده پردازنده ی گرافیکی به  شکل محسوس بهبود پیدا کند؛ زیرا بازده متناسب 
 MCM است و ابعاد دای های روی ویفر، از طریق تکنیک)Die( با معکوس ابعاد دای
کاهش پیدا می کند. استفاده از چندین تراشه ی کوچک در مقایسه  با یک تراشه ی بزرگ 

یکپارچه، همواره به بازدهی بیشتر منتهی می شود.
با نام  انویدیا از مدت ها پیش فرایند کار روی معماری جدیدی  طبق شایعه ها، 
هاپر را آغاز کرده که مبتنی  بر طراحی MCM است. از طرفی اینتل پیش تر نمونه ای 
از طراحی MCM را که متعلق ب ه پلتفرم Arctic Sound است، با حداکثر چهار 
 MCM پردازشی به  نمایش گذاشته است. شکی نداریم که طراحی )Tile( کاشی
کدام شرکت  که  است  این  اصلی  سؤال  و  می دهد  تشکیل  را  تراشه  آینده ی صنعت 
از بین ای ام دی و انویدیا و اینتل، زودتر از بقیه به صورت گسترده سراغ استفاده از 

MCM می رود.
براساس ادعای افشاگری با نام کاربری Kepler در توییتر، پردازنده ی گرافیکی 
واحد   ۸۰ با  چیپلت هایی  و  بود  خواهد   MCM طراحی  دارای  دی  ام  ای   ۳۱ نوی 
رایانشی )CU( خواهد داشت. در توییت Kepler که توسط ۳DCenter ری توییت 
شده است، ادعا می شود قوی ترین مدل پردازنده ی گرافیکی نوی ۳۱ قرار است دارای 

دو چیپلِت این چنینی باشد.
استفاده از دو چیپلت با مشخصات اعالم شده، به  معنی بهره مندی از ۱۶۰ واحد 
 CU واحد  نسبت   اینکه  فرض  با  البته  است؛  جریانی  پردازنده ی  یا ۱۰,۲۴۰  رایانشی 
با  از سرعت کالک ۱۸۰۰ مگاهرتز،  با فرض بهره مندی  از طرفی  باشد.  ثابت   SP و 
پردازنده ی گرافیکی طرف خواهیم بود که توانایی دستیابی به قدرت ۳۶٫۸ ترافالپس 
در فرمت FP۳۲ دارد که بسیار عالی است. معماری فعلی RDNA ۲ ای ام دی در 
سایه ی تالش  جدی انویدیا در حوزه ی رهگیری پرتو )Ray Tracing(قرار گرفت. 
انتظار داریم ای ام دی با RDNA ۳، محکم تر جواب انویدیا را بدهد و قدرت پردازشی 

رستر را به طور کلی باال ببرد.
اختصاصی  نسخه ی  روی  کار  پیش  مدتی  از  دی  ام  ای   Ray Tracing
فناوری DLSS انویدیا را آغاز کرده است و با درنظرگرفتن بهره مندی تعداد زیادی 
از پردازنده های گرافیکی آینده ی این شرکت از DNN، این موضوع به  احتمال زیاد 
همین  و  رسیده اند  ممکن  ابعاد  بیشترین  به  یکپارچه  دای های  امروزه  دارد.  حقیقت 
این  می برد.  باال  بسیار  را   MCM طراحی  از  شرکت ها  استفاده ی  احتمال  موضوع 
نخستین باری نیست که جاه طلبی های ای ام دی در حوزه ی MCM را می شنویم؛ 
 EHP گرافیکی  پردازنده ی  مورد  در  پیش  زمینه چند سال  این  در  گزارش ها  اولین 
منتشر شدند. با درنظرگرفتن تخصص ویژه ای که ای ام دی به  لطف معماری ذن به 
 دست آورده است، مهاجرت به طراحی MCM با وجود تمامی چالش ها و مشکالت، 

کار بسیار سختی نخواهد بود. 
حساب کاربری Underfox در توییتر مدعی شده که به شماری از پتنت های 
ای ام دی دسترسی پیدا کرده است و یکی از آن ها به استفاده از طراحی MCM در 
پردازنده ی گرافیکی نوی ۳۱ تیم قرمز اشاره می کند.  نوی ۳۱ هنوز به صورت رسمی 
معرفی نشده است؛ اما طی چند وقت اخیر شاهد انتشار برخی اخبار درباره ی نوی ۴۱ 
بوده ایم. اگر نوی ۳۱ واقعا پردازنده ی گرافیکی MCM ای ام دی باشد، شکی نداریم 
که در آینده ی نزدیک شایعه های بیشتری درباره ی آن خواهیم شنید. پتنت دیگری که 

مدتی پیش رؤیت شد، تا حد زیادی به طراحی MCM اشاره می کرد. 

»شهناز سجادی« حقوقدان و دستیار 
حقوق شهروندی معاون رییس جمهوری در 
امور زنان و خانواده، در گفت و گو یی اظهار 
و  توفیق الیحه حفظ کرامت  داشت: شرط 
در  ابتدا  خشونت،  برابر  در  زنان  از  حمایت 

تصویب و سپس در حسن اجرای آن است.
برابر  در  زنان  امنیت  تأمین  »الیحه 
خشونت« سال ۹۰ از سوی مرکز امور زنان و 
خانواده ریاست  جمهوری تهیه و تدوین شد. 
الیحه ای که در ابتدا ۵ فصل و ۹۲ ماده داشت 
اما پس از ۶ بار ویرایش در آذر سال ۹۱ به ۵ 
فصل و ۸۱ ماده تغییر پیدا کرد. تغییراتی که 
همچنان ادامه داشت تا اینکه الیحه مذکور 
پس از ۳ سال بازنویسی، در دولت یازدهم به 
۵ فصل و ۷۷ ماده تغییر یافت. سرانجام این 
الیحه به دلیل دارا بودن موارد جزایی برای 
بررسی به قوه  قضاییه ارسال و پس از تشکیل 
نمایندگان  و  قضات  از  متشکل  کارگروهی 
معاونت زنان باالخره با عنوان »الیحه حفظ 
کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت« 

تصویب و راهی مجلس شد.
پنج  و  ماده   ۵۸ شامل  الیحه   این 
اجرای  بر  نظارت  کلیات،  و  تعاریف  فصل 
جرایم  اجرایی،  دستگاه های  وظایف  قانون، 
و مجازات ها و آیین دادرسی است و مطابق 
با آن هر رفتاری که موجب ورود آسیب یا 
ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت یا 
محدودیت یا محرومیت از حقوق وآزادی های 
تلقی  خشونت  عنوان  به  گردد،  زن  قانونی 

می شود.
با توجه به اینکه در خصوص این الیحه 
و علت تقلیل مواد آن، بحث ها و بررسی های 
بسیاری از سوی کارشناسان صورت گرفته، 
پژوهشگر ایرنا نیز این فرصت را مغتنم شمرده 
و با شهناز سجادی، حقوقدان و دستیار حقوق 
شهروندی معاون رییس جمهوری در امور زنان 
و خانواده در خصوص الیحه و محتوای آن 
به گفت و گو نشسته که مشروح این گفت و 

گو را در ذیل می خوانید:
دالیل تقلیل تعداد مواد الیحه

سجادی در خصوص علت کم شدن 
حمایت  و  کرامت  حفظ  الیحه  مواد  تعداد 
هر  در  گفت:  خشونت  برابر  در  زنان  از 
نظرات  یکسری  الیحه  بررسی  مرحله 

که   طوری  به  می شود  اعمال  کارشناسی 
نظرات کارشناسی قبلی  تغییر یا اصالح می 
شود به اصطالح چکشی کاری می شود.یا 
شرایط زمان بررسی جرح و تعدیل بیشتری  را 
نسبت به مواد الیحه  ایجاب میکند به عنوان 
مثال الیحه در دولت دهم قبل از سال  ۹۲  
با بیش از ۹۰ ماده تدوین شد؛ اما از آنجاییکه 
در سال ۹۲ »قانون آیین دادرسی کیفری« و 
»قانون مجازات اسالمی« تصویب و ابالغ و 
اجرایی  شد، الزم شد الیحه تامین امنیت زنان 
در برابر خشونت در دولت یازدهم، با قوانین 
جدید التصویب مذکور مطابقت داده شود تا 
از تکرار مقررات پرهیز گردد. در این مطابقت 
به لحاظ پیش بینی برخی موارد در مقررات 
مذکور الزم بود موادی از الیحه حذف گردد 
چون دیگر نیازی به تکرار آنها در الیحه نبود. 
لذا اکثرا به همین دالیل بود که تعداد مواد 

الیحه کاهش یافت.
تعداد مواد الیحه؛   افزود: کاهش  وی 
بخشی در دوره دولت یازدهم در معاونت زنان 
و بخشی هم در کارگروه قوه قضاییه صورت 
گرفت. در قوه قضاییه کارگروهی از قضات 
معاونت  نمایندگان  حضور  با  کارشناسان  و 
شد  تشکیل  الیحه  این  بررسی  برای  زنان 
که پس از بررسی برخی مواد ادغام و برخی 
به لحاظ پیش بینی در مقررات قوانین  اخیر 
التصویب مذکور به جهت جلوگیری از تکرار، 

حذف شدند.

امکان تغییر مواد الیحه در مجلس
سجادی دراین باره که آیا امکان تغییر 
یا  آنها در مجلس وجود دارد  یا حذف  مواد 
خیر، اظهار داشت:  امیدواریم اینگونه نباشد.

به خصوص که در  دو قوه مجریه و قضاییه 
کارشناسی های الزمه صورت گرفته است. 
لیکن مجلس دارای اختیار قانونی در تغییرات 
الیحه می باشد. چون در هر حال لوایح در 
و  بحث  مورد  و  کارشناسی   نیز  مقننه  قوه 

بررسی قرار می گیرد.
بکارگیری ظرفیت وزارت  خانه ها 

بخش های  خصوص  در  سجادی 
وزارت خانه ها  نقش های  و  الیحه  مختلف 
شامل  الیحه  این  گفت:  الیحه  این  در 
چندین بخش است. بخش نخست تعریفی 
ارائه می کند. به این  انواع آن  از خشونت و 
صورت که خشونت می تواند کالمی، جنسی، 
همچنین  باشد.  اقتصادی  روانی،  و  جسمی 
در این الیحه یکسری رفتارها جرم انگاری 
شده که قبال جنبه جرم انگاری نداشته است.

وی ادامه داد: در قسمت هایی از الیحه 
از  برخی  توان  و  ظرفیت  از  تا  شده  اشاره 
نهادها  و  اجرایی  دستگاه های  وزارتخانه ها، 
هم از جنبه پیشگیری از وقوع خشونت علیه 
زنان وهم از جنبه حمایت از زنان خشونت 

دیده استفاده شود.
وزارت  وزارت خانه ها،  این  جمله  از   
آموزش و پرورش از بعد آموزش و پیشگیری، 

وزارت بهداشت از بعد درمان زنان خشونت 
جهت  از  سازی  شهر  و  راه  وزارت  دیده، 
بازسازی و بهسازی  سکونتگاه ها و گذرگاهها 
جهت  از  قانونی  پزشکی  سازمان  معابر،  و 
جسمی  های  خشونت  تشخیص  و  بررسی 
عهده  بر  را  وظایفی  زنان،  علیه  جنسی  و 
به  حتی  کرد:  تصریح  داشت.وی  خواهند 
بخش خصوصی مثل کانون وکال و کانون 
قضایی  خدمات  اینکه  از جهت  کارشناسان 
وخدمات کارشناسی رایگان به  زنان قربانیان 
خشونت ارائه کنند، نیز در این الیحه توجه 

شده است.
صورت اجرایی الیحه پس از 

تصویب
سجادی در خصوص ضمانت اجرای این 
الیحه گفت: ضمانت اجرایی هر الیحه ای 
وقتی هست که به صورت قانون در مجلس 
تصویب شود و بعد شورای نگهبان آن را تایید 
کند. اگر تایید نشد از طریق مجمع تشخیص 
مصلحت نظام  بررسی و تصویب شود تا بدین 
صورت اعتبار  قانونی پیدا کند.وی گفت: قوانین 
پس از تصویب با ابالغ از سوی  رییس جمهور  
حالت اجرایی به خود می گیرد. به طور کلی  در 
صورتیکه هر یک از مامورین دولتی و اجرایی 
و قضایی از اجرای قوانین پس از ابالغ امتناع 
کنند، طبعا فرد خاطی با مجازات انفصال از 

خدمات دولت روبرو می شود .
حسن اجرای الیحه، شرط توفیق 

آن
سجادی در خصوص شرط توفیق این 
الیحه تاکید کرد: شرط توفیق این الیحه ابتدا 
در صورت تصویب مجلس و شورای نگهبان 
است و سپس حسن اجرای آن مطرح است.

وی  خاطر نشان کرد: وقتی این الیحه 
تبدیل به قانون شود، به هر حال فرهنگی را در 
جامعه ایجاد می کند و به یک باور عمومی در 
جامعه نسبت به کرامت و حرمت زن تبدیل 
می شود. بنابراین فرهنگ سازی این الیحه 
در صورت تصویب قانونی مهمترین بخش کار 
است زیرا با فرهنگ سازی خشونت علیه زنان 
کاهش می یابد که همان نتایج پیشگیری از 
وقوع  جرم خشونت محقق می شود.  در این 
قانونی،  بگوییم   مرحله است که می توانیم 

توفیقات الزم را بدست آورده است.

توفیق الیحه حمایت از زنان در حسن اجرای آن است
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زمان  برنامه ای،  هر  در 
عناصر  مهمترین  زمره  در 
قرار می گیرد به ویژه برنامه مالی دولت 
تا  دوخته اند  آن  به  چشم  بسیاری  که 
گفته  به  یابند.  رهایی  بالتکلیفی  از 
ارزی  معاون  سیدعلی«  »سیدکمال 
تعیین  در  تعلل  مرکزی،  بانک  اسبق 
تکلیف بودجه ۱۴۰۰ بدترین سیگنال ها 

را به بازار می دهد.
ماده ۱۸۶ آیین نامه داخلی مجلس 
می گوید که دولت موظف است بودجه 
را  آینده  سال  برای  کشور  کل  ساالنه 
هر  دهد.  ارایه  مجلس  به  آذرماه  نیمه 
به  بودجه  الیحه  ارایه  زمان  که  چند 
مجلس، پانزدهم آذرماه و زمان اجرای 
ماه  فروردین  ابتدای  از  بودجه  قانون 
مکررا  گذشته  دولت های  در  اما  است 
زمان بندی ها  این  که  بودیم  آن  شاهد 
با وضعیت چند  بودجه  و  رعایت نشده 

دوازدهم پیش رفته است.
از  دوازدهم  و  یازدهم  دولت  اما 
این نظر، منضبط ترین دولت ها در ادوار 
گذشته بوده به طوری در مدت این هشت 
الیحه  ارایه  در  تاخیری  تنها  نه  سال 
بودجه به مجلس نداشته بلکه زودتر از 
موعد هم الیحه بودجه را به نمایندگان 
تقدیم کرده است و شاهد آن بودیم که 
امسال هم سه روز مانده به موعد مقرر 
به  را  بودجه  الیحه  ماه  آذر   ۱۲ یعنی 

خانه ملت برد.
برنامه مالی  بودجه ۱۴۰۰ آخرین 
دولت دوازدهم برای سال آینده و اولین 
تجربه مجلس یازدهم در بررسی الیحه 
روند  است.  کشور  ساالنه  کل  بودجه 
به  تا  بودجه در مجلس  بررسی الیحه 
امروز و اظهارنظرهای عجوالنه برخی 
از بهارستان نشین ها درباره برنامه مالی 
این  بگویند  برخی  شده  باعث  دولت 
مجلس از جنس دولت نهم و دهم بوده 
و اساسا مهم ترین فاکتور هر برنامه ریزی 
که بحث زمان است برای این مجلس 

حائز اهمیت نیست.
تاخیر در تصویب بودجه یا تطویل 
می تواند  دلیل  هر  به  الیحه  بررسی 
تبعات بسیار منفی به همراه داشته باشد 
بدترین  کارشناسان  گفته  طبق  که 
سیگنال تاخیر و تطویل در زمان بررسی 
بودجه، بالتکلیفی بازارها است چرا که 
بودجه تکلیف بسیاری از موضوعات به 
را روشن می کند و  ارز  ویژه در بخش 
به همین دلیل بسیاری از مردم به ویژه 
سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی چشم 

به تصمیم مجلسی ها دوخته اند.       
در  تاخیر  با  بازارها  بالتکلیفی 

تصویب بودجه ۱۴۰۰
کارشناس  سیدعلی«  »سیدکمال 
آثار  و  تبعات  درباره  اقتصادی  مسائل 
طوالنی شدن روند بررسی الیحه بودجه 
بخش های  رد  احتمال  و  مجلس  در 
بودجه  الیحه  گفت:  ن  آ مختلف 
بودجه  یک  می توان  را   ۱۴۰۰ سال 
امیدوارکننده نسبت به شرایط اقتصادی 
سال آینده دانست چراکه پیام هایی مبنی 
بر برگشت به برجام، افزایش فروش نفت 
رفع  حتی  و  تحریم ها  فشار  کاهش  و 
 FATF به  مربوط  تحریم های  موانع 
از متن الیحه دیده می شود و مجلس 
که  شده  تعهداتی  نگران  است  مدعی  
بودجه پیشنهادی دولت دوازدهم برای 

دولت سیزدهم ایجاد می کند.
 اظهارات نمایندگان مجلس مبنی 
بر این است که مجلس تالش می کند 
با بررسی بودجه در سال آینده، دولت بعد 
با کسری بودجه مواجه نشود. می دانیم 
که یکی از راه های جبران این کسری 
بودجه استقراض است، همچنین کسری 
عوامل  به  هم  مالیات  محل  از  بودجه 
به  مجموع  در  دارد.  بستگی  متعددی 
نظر نمی رسد که مجلس بتواند تغییرات 
پیشنهادی  در الیحه  وسیع  و  آنچنانی 
دهد  انجام   ۱۴۰۰ بودجه  برای  دولت 
چراکه هر گونه تغییرات و ایجاد تعهدات 
بیشتر گریبان گیر دولت بعد خواهد شد.

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی 
در  که  بیاوریم  یاد  به  کرد:  تاکید 
رییس جمهور  و دهم،  نهم  دولت های 
وقت تا اردیبهشت ماه در رابطه با بودجه 
همان سال اقدام خاصی انجام نمی داد 
مجلس  به  تاخیر  با  بودجه  همواره  و 
رییس  آن دوران  در  اساسا  و  می رسید 
تصویب  زمان  این  به  اهمیتی  دولت 

بنابراین  نمی داد  مجلس  در  بودجه 
»زمان« معموال برای این دست ازافراد 

مساله نبوده و نیست.   
منفی  آثار  به  اشاره  با  سیدعلی 
طوالنی شدن تصویب بودجه در مجلس 
زمان  بلندمدت ترین  در  داشت:  اظهار 
ممکن و تا کمتر از دو ماه دیگر مجلس 
ابعاد و بخش های بودجه  باید در تمام 
یا  تغییر  با  آینده تصمیم بگیرد و  سال 
بدون تغییر بودجه ۱۴۰۰ را به تصویب 
برساند و برنامه مالی دولت برای یک 
سال بعد باید تعیین تکلیف شود اما این 
سیگنال  و  غلط  عالمت  طوالنی  روند 
منفی که به کشور می دهد این است که 
فعاالن اقتصادی و بازارها را بالتکلیف 
می کند و قدرت پیش بینی از وضعیت و 
شرایط اقتصادی را برای جامعه و اقشار 

مختلف کاهش می دهد.
قطع  طور  به  اینکه  بیان  با  وی 
آسیب هایی  بودجه  تصویب  در  تطویل 
را به دنبال خواهد داشت، گفت: بخشی 
از جامعه یعنی فعاالن اقتصادی نگاه شان 
به بودجه است و می دانیم بودجه سال 
آینده می تواند بر نرخ ارز و شرایط برای 
سرمایه گذاری به طور موثر اثرگذار باشد

تاکید  اقتصادی  کارشناس  این 
که  است  این  دارد  اهمیت  آنچه  کرد: 
نمایندگان مجلس به ویژه رییس مجلس 
در این مدت زمان تا نهایی شدن بودجه 
و تصویب آن، چه اظهارنظرهایی داشته 
باشند چرا که هر گونه موضع گیری چه 
درباره  مجلس  چه  و  دولت  سوی  از 
التهاب در  بودجه می تواند باعث ایجاد 

بازارها شود.
لبه  دو  تیغ   ۱۴۰۰ سال  بودجه   
بعد  دولت  از  پیش بینی  که  چرا  است 
سیزدهم  دولت  و  است  سخت  بسیار 
توان  که  باشد  افرادی  اختیار  در  باید 
بودجه  و  باشد  داشته  را  بودجه  اجرای 

می خواهد  مجلس  اگر  شود.  عملیاتی 
قطع  به طور  کند  رد  را  بودجه  الیحه 
باید پاسخگوی این سوال باشد که چه 
اگر  دارد  شرایط  بهبود  برای  راهکاری 
تصویب  یا  برجام  به  بازگشت  به  نگاه 
بودجه  همین  باید  که  است   FATF
و  برسد  تصویب  به  دولت  پیشنهاد 
نگاه مثبت و امیدوارانه ای که دولت به 
وضعیت سال آینده دارد را اعمال کنند 
وگرنه باید محل مشخصی برای تغییرات 

احتمالی در بودجه معرفی کنند.
به  مجلس  اگر  افزود:  سیدعلی 
و  یارانه ها  بخش  در  افزایش  دنبال 
باید  است  موضوعات  از  دست  این 
را  درآمد  بخش  در  آن  تامین  محل 
این صورت  غیر  در  کند  هم مشخص 
اقدامی جز افزایش کسری بودجه انجام 

نشده است.
به عقب برنمی گردیم  

آن  رییس  که  دهم  و  نهم  دولت 
»محمود احمدی نژاد« بود، بی نظم ترین 
در ارایه الیحه بودجه به مجلس بود و 
رکورد تاخیر در تحویل الیحه بودجه که 
مالی کشور محسوب  برنامه  مهم ترین 
می شود در این دولت به ۸۴ روز می رسد 
و دولت دهم  در تقدیم الیحه بودجه 
سال ۹۲ رکورد تاخیر را در تاریخ ارایه 

بودجه از آن خود کرد.
این  تصویب  که  بودیم  آن  شاهد 
می رسیدند،  مجلس  به  دیر  که  لوایح 
کرد  مواجه  مشکالتی  چه  با  را  کشور 
اقشار مختلف  و  برای اصناف  اساسا  و 
امکان برنامه ریزی مالی از دست رفته 
بود. نمایندگان مجلس هم از آنجایی که 
در فشار زمانی برای تصویب قرار داشتند 
معموال امکان بررسی با دقت و حوصله 
انحراف  و  خطا  رو  این  از  نداشتند  را 
باالدستی  اسناد  و  برنامه ها  از  بودجه 

بسیار افزایش یافته بود.
حاال هرچند دولت به خوبی مساله 
زمان را برای برنامه ریزی مالی کشور در 
این شرایط سخت اقتصادی درک کرده، 
سابقه  هم  خودشان  که  عده ای  گویا 
بخش های  در  بودجه نویسی  در  خوبی 
دیگر را نداشتند، مشکالت بودجه های 
و  برده اند  خاطر  از  را  دوازدهمی  چند 
نادرست  تصمیم گیری های  با  ناآگاهانه 
برنامه های  کشور را در شرایط دشوار 
مالی سال های ۸۵ تا ۹۲  قرار می دهند 
اما همچنان مطالبه مردم این است که 
به عقب برنگردیم و تجربه ناخوشایند 
بودجه ریزی در آن سال ها تکرار نشود.

فاز نخست پارک علم و فناوری ایرانیان در شهر آیلند آماده 
بهره برداری است

به  )آیلند(  ایرانیان  فناوری  و  علم  پارک  اول  فاز 
خصوصی  بخش  فناوری  و  علم  پارک  نخستین  عنوان 
بهره  آماده  زودی  به  و  دارد  قرار  تکمیل  مرحله  در  کشور 

برداری می شود.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، پارک 
علم و فناوری ایرانیان در ۳ فاز راه اندازی خواهد شد که فاز 

اول آن در مرحله تکمیل و فاز ۲ در مرحله واگذاری زمین قرار دارد. در فاز یک 
اکنون بیش از ۲۵ شرکت دانش بنیان در حال ساخت و ساز هستند.

اول  فاز  در  واگذاری  قابل  قطعات  و  هکتار   ۴۳ مذکور  پارک  کل  مساحت 
۵۵ قطعه، فاز دوم ۹۵ قطعه و فاز سوم ۸۴ قطعه  است که پس از ارزیابی های 
الزم، مجوز فعالیت در آنها در اختیار شرکت های فناور و دانش بنیان و واحدهای 

دانشگاهی قرار خواهد گرفت.
پارک علم وفناوری ایرانیان منشاء تحوالت بسیار مهمی در توسعه فناوری و 
اقتصاد دانش بنیان برای کشور خواهد بود و در افق بلندمدت بیش از ۳۰۰ شرکت 
دانش بنیان مستقر می شوند که چشم انداز آن زیست بوم تخصصی در حوزه های 

فناوری نانو، بیو و تجهیزات پزشکی در منطقه غرب آسیا است.
آیلند،  اقتصادی شهر  استقرار پارک علم و فناوری در محدوده منطقه ویژه 
عالوه بر بهره گیری از مزایای منطقه ویژه )مانند حمایت های گمرکی از شرکت های 
مستقر در این پارک( زمینه توسعه های بیشتر را نیز هموار می کند. همچنین با توجه 
به ظرفیت منطقه اقتصادی و آزاد تجاری آیلند، راه برای تجاری سازی محصوالت و 

خدمات دانش بنیان فراهم می شود. 
توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش، توسعه گردشگری علمی، جذب دانش فنی و 
سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، تجاری سازی نتایج پژوهش، حمایت از ایجاد 
و توسعه شرکت های نوآور و فناور، تاسیس مراکز تحقیق و موسسات تخصصی در 
زمینه علم روز دنیا، حمایت از ایده های نو و خالقیت های شخصی از جمله اهداف 

پارک علم و فناوری ایرانیان)آیلند( به شمار می رود.
مجوز پارک علم و فناوری ایرانیان، سال ۱۳۹۶ از وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری دریافت شده است. این گزارش حاکی است: شهر آیلند به مساحت ۱۴۰۰ 
هکتار منطقه ویژه اقتصادی محسوب شده و نزدیک ترین منطقه ویژه اقتصادی به 
پایتخت است. منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان )آیلند( به عنوان بزرگ ترین شهرک 
بین المللی اقامتی، تفریحی، تجاری، ورزشی، درمانی و آموزشی در ایران، نخستین 
مجموعه در کشور است.پروژه سرزمین ایرانیان )آیلند( با سرمایه گذاری گروه مالی 

گردشگری و بانک گردشگری در حال احداث است.
با تکمیل و راه اندازی مجموعه آیلند که با سرمایه گذاری گروه مالی گردشگری 
در حال احداث است، حدود ۳۰ هزار شغل مستقیم ایجاد می شود و خلق ارزش افزوده 
از محل تجاری سازی محصوالت دانش بنیان و خدمات فناورانه محقق خواهد شد. 
و  تفریحی  اقتصادی،  ویژه  منطقه  نخستین  )آیلند(،  ایرانیان  پروژه سرزمین 
گردشگری با رویکرد یک شهر پایدار است که در ۳۵ کیلومتری جنوب غربی تهران، 

در مجاورت اتوبان تهران-ساوه و در منطقه زرندیه واقع شده است.
از پروژه  بازدید  نیز در  سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
از شهر  ای  نمونه  را  پارک  این  ایرانیان،  فناوری مجموعه سرزمین  و  پارک علم 
هوشمند و پایلوت خواند و تصریح کرد: پروژه بزرگ سرزمین ایرانیان با موقعیت 
ویژه  در حال احداث است و حمایت از این مجموعه با هدف توسعه علمی در کشور 

در دستور کار قرار دارد.

تامین مالی 400 میلیون دالری بانک پارسیان در پروژه ملی پاالیش 
گاز بیدبلند خلیج فارس

در مراسم آغاز بهره برداری از طرح عظیم پاالیشگاه 
گاز بیدبلند، رئیس جمهور، وزیر نفت، مدیرعامل هلدینگ 
از  بیدبلند  گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل  و  فارس  خلیج 
تالش بانک ها و بانک پارسیان در تامین مالی این پروژه 

قدردانی و تشکر کردند.
در این پروژه ۴/۳ میلیارد دالر هزینه شده است که از 

این رقم، مبلغ ۲/۲ میلیارد دالر آن از محل منابع صندوق توسعه ملی و با عاملیت 
سندیکای بانک ها تامین شده است و سهم بانک پارسیان از تامین مالی ۲/۲ میلیارد 
دالری صورت گرفته توسط بانک های عامل۴۰۰ میلیون دالر بوده است تامین مالی 
که منجر به اجرای موفق طرح توسط پیمانکاران، مهندسان و مدیران و کارگران 
ایرانی شد و ساالنه ۷۱۰ میلیون دالر به ظرفیت صادراتی ایران خواهد افزود و میزان 

فروش آن در داخل کشور نیز ۵/۱ میلیارد دالر برآورد شده است.
گفتنی است؛ پاالیشگاهی که مدیرعامل شرکت ملی گاز آن را تحقق رویای 
۱۱۰ ساله صنعت نفت می داند، قرار است که پرونده فلرهای گازی در ایران را برای 
همیشه ببندد و از اثرات زیست محیطی آن جلوگیری کند. فلرهای گازی که حسن 
روحانی رئیس جمهوری آن را از دغدغه های رهبری اعالم کرده و می گویند: » 
این افتتاح مهم که برای آن بالغ بر ۳ میلیارد دالر هزینه شده تمام فلرهای گازی 
را که در هوا می سوخت را جمع آوری می کند و آالیندگی محیط زیست را کاهش 
می دهد که صرفه جویی ارزی باالیی را دارد . به خاطر دارم در همان روزهای 
نخست که به عنوان رییس جمهور دولت یازدهم انتخاب شده بودم یکی از نکاتی 
که رهبری آن را مورد تاکید قرار دادند همین مساله فلرهای گازی بود و در آن 
روز به ایشان اعالم کردم که برای این مشکل طرحی داریم که با افتتاح آن این 

مشکل تقریبا رفع خواهد شد.«

عضو هیات عامل و معاون مدیر عامل در امور اعتباری بانک مسکن 
اعالم کرد

راهکار كاهش هزینه تامین مالی مسکن برای مشتریان
عضو هیات عامل و معاون مدیر عامل در امور اعتباری 
اقدام اخیر بانک مسکن را راهکاری برای کاهش هزینه تامین 
مالی مسکن برای متقاضیان و مشتریان این بانک اعالم کرد.

و  مل  عا هیات  عضو  ری،  علمدا حسن  محمد 
گفت  در  مسکن  بانک  اعتباری  امور  در  مدیرعامل  و معاون 
گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، اعالم کرد: 

تصمیم اخیر بانک مسکن در راستای کمک به کاهش هزینه تامین مالی مسکن 
خرید  قدرت  تقویت  منظور  به  اوراق  محل  از  تسهیالت  دریافت  متقاضیان  برای 

متقاضیان و کاهش هزینه دریافت تسهیالت صورت گرفته است.
وی در خصوص جزییات این اقدام بانک مسکن توضیح داد: بانک مسکن اخیرا 
تسهیالت بدون سپرده خرید مسکن با سقف های تعیین شده تسهیالت مسکن از 
محل اوراق را بدون نیاز به خرید اوراق و یا سپرده گذاری برای متقاضیان دریافت 
این تسهیالت به سبد تسهیالتی خود اضافه کرده است. بر این اساس متقاضیان 
و مشتریان می توانند بدون آنکه برای نیمی از تسهیالت مورد تقاضا، نیازی به 
خرید اوراق داشته باشند درخواست خود را مطابق با روال قبلی برای دریافت این 

تسهیالت به شعب ارائه کنند.
وی تاکید کرد: این اقدام که به مدت محدود از ۲۵ دی ماه تا ۲۲ بهمن ماه 

انجام خواهد شد هزینه تامین مالی مسکن برای متقاضیان را کاهش خواهد داد.
به گزارش هیبنا، هم اکنون میانگین قیمت هر فقره اوراق تسهیالت مسکن 
در مرز ۶۰ هزار تومان قرار دارد. متقاضیان دریافت تسهیالت اوراق تا قبل از این 
اقدام بانک مسکن برای پرداخت تسهیالت بدون سپرده و بدون نیاز به خرید اوراق، 
برای دریافت سقف ۱۴۰ میلیون تومانی این تسهیالت در شهر تهران باید ۲۸۰ 
فقره اوراق خریداری می کردند. مجموع هزینه تامین مالی مسکن در این روش با 
لحاظ قیمت ۶۰ هزار تومان برای هر فقره اوراق رقمی حول و حوش ۱۶ میلیون 
و ۸۰۰ هزار تومان می شود. این میزان برای متقاضیان دریافت تسهیالت زوجین 
فعلی که سطح  برابر می شود. در شرایط  تقریبا دو  تومان  میلیون  با سقف ۲۴۰ 
قدرت خرید متقاضیان مصرفی مسکن به دلیل جهش های مکرر قیمت مسکن با 
هزینه خرید واحدهای مسکونی فاصله بسیار زیادی پیدا کرده است بانک مسکن 
این اقدام را در راستای کمک به تقویت بنیه مالی خریداران با استفاده از تسهیالت 

مسکن، انجام داده است.
می  تسهیالت  این  از  استفاده  با  مسکن  خرید  متقاضیان  هیبنا،  گزارش  به 
توانند معادل ۵۰ درصد یا نیمی از تسهیالت مورد درخواست خود را بدون نیاز به 
خریداری اوراق و یا سپرده گذاری، از محل دریافت تسهیالت بدون سپرده دریافت 
کنند. به این ترتیب متقاضیان تنها برای نیمی از رقم کل تسهیالت دریافتی نیازمند 

خرید اوراق هستند.
بازدپرداخت  مدت  و  است  درصد   ۱۸ حال  در  نیز  تسهیالت  این  سود  نرخ 
تسهیالت بدون سپرده ۶۰ ماه معادل ۵ سال است. نرخ سود و مدت بازپرداخت 
نیمی دیگر از تسهیالت دریافتی که از محل اوراق تامین و پرداخت می شود مطابق 
با ضوابط مربوط به دوره بازپرداخت و نرخ سود تسهیالت خرید مسکن از محل 

اوراق حق تقدم است.

وزیر نفت در ششمین کنگره راهبردی نفت و نیرو:
بشکه  میلیون   4 از  ایران  نفت  تولید  نمی گذارند  عده ای 

فراتر رود
بیژن زنگنه صبح روز گذشته )سه شنبه، هفتم بهمن ماه( در ششمین 
کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو با اشاره به اینکه عده ای ۴۰ سال 
است تالش کرده اند نگذارند تولید نفت ایران از ۴ میلیون بشکه باالتر رود 
که الحمداهلل موفق بوده اند، اظهار کرد: واقعًا هم زحمت کشیدند؛ با مجلس 
و دستگاه های زیادی کار کردند و سعی کردند افراد زیادی را از هستی 
ساقط کنند تا نگذارند تولید نفت ایران از ۴ میلیون بشکه در روز باالتر برود.

ادامه داد: من روزگاری را می بینم که تولید نفت ممنوع شود  وی 
و بگویند هر تولیدکننده ای حدی برای ظرفیت تولید دارد و در صورت 
رعایت نکردن آن مراوداتتان با دنیا مختل می شود، همان قواعدی که در 
پروتکل کیوتو برای تولید دی اکسید کربن )CO۲(، گذاشتند برای تولید 
نفت هم اجرا شود بنابراین باید نفت تولید کنیم، حال چگونگی مصرف 

آن بحث دیگری است.
ایران و بازرگانی در نفت جهان

وزیر نفت با بیان اینکه ما در شرایطی سخت بودیم و هنوز این شرایط 
سخت برای ما جریان دارد، تصریح کرد: اکنون این بحث مطرح است 
که ممکن است تحریم ها و محدودیت های که غیرقانونی است، برداشته 

شود. البته من خیلی درباره تحریم حرف نمی زنم.
زنگنه افزود: در سه سال گذشته ظرفیت عظیمی برای صادرات نفت 
و فرآورده نفتی ایجاد شده است که به طور حتم از این ظرفیت،  پس از 
دوران تحریم استفاده می کنیم، همیشه آرزو و هدفم این بود که ایران در 
بازرگانی نفت جهان نقش داشته باشد و خیلی هم برای آن تالش کردم 

که هر دفعه به نوعی جلو آن گرفته شد.
وی اظهار کرد: با امکاناتی که در این دوره از تحریم ها به ما داده شد 
و اجازه ریسک کردن داشتیم ظرفیت های خوبی ایجاد کردیم که تحت 
هیچ شرایطی از بین نمی بریم راه های زیادی یاد گرفتیم، توان امسال ما 

با سال های ۹۶ و ۹۷ قابل مقایسه نیست، ما ظرفیت باالیی داریم.
عملکرد امیدبخش دانشگاه ها در موضوع ضریب بازیافت مخازن

وزیر نفت با بیان اینکه ظرفیت های خوبی در ساخت تجهیزات صنعت 
نفت، توسعه میدان های نفت و گاز و ... در کشور ایجاد شده است، گفت: 
هم اکنون ۸۰ درصد از تجهیزات ثابت صنعت نفت در داخل ساخته می شود 
البته در ساخت بعضی از تجهیزات مانند لوله های بدون درز مشکل داریم که 
باید در این زمینه اقدام کنیم.  زنگنه با اشاره به اینکه همکاری با دانشگاه ها 
در موضوع ضریب بازیافت مخازن بسیار امیدبخش است، اظهار کرد: در 
موضوع افزایش ضریب بازیافت مخازن باید خودمان کارهای توسعه ای 
انجام دهیم و در عین حال از ظرفیت شرکت های درجه یک بین المللی 
استفاده کنیم، استفاده از شرکت های بین المللی فقط برای جذب سرمایه 
نیست بلکه برای ضریب بازیافت و دانش فنی هم است، معتقدم یکی از 

دانش های فنی، مدیریت است.
وی با یادآوری اینکه پیشنهاد صندوق توسعه ملی سال ۱۳۷۷ ارائه 
شد، تشکیل این صندوق را بسیار مهم دانست و افزود: به طور حتم باید 
بخشی از درآمد مازاد نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود و از آنجا 
ثروت زیرزمینی تجدیدناپذیر به سرمایه روزمینی تجدیدپذیر تبدیل شد و 

این به معنای آن است که آن پول باید سرمایه گذاری شود.
با زجر فراوان نگذاشتم توسعه صنعت نفت متوقف شود

وزیر نفت بر ضرورت افزایش ظرفیت تولید نفت ایران تاکید کرد و با 
بیان اینکه هیچ شکی در این زمینه وجود ندارد، گفت: اگر قرار باشد پول 
نفت در بودجه هزینه شود مریض را مریض تر می کند اما اگر به صندوق 
توسعه برود می تواند درست مصرف شود؛ البته نباید صندوق توسعه را هم 
مرتب برای کارهای غیراقتصادی و غیرضروری با فشار نیش زد، بگذاریم 

همان روال عادی کار خود را انجام دهد.
زنگنه با بیان اینکه در سال های اخیر برای افزایش تولید نفت بسیار 
تالش کردیم، اظهار کرد: البته بیشتر سال های عمر این دولت به تحریم 
گذشت اما با قیمت بسیار سنگین و با زجر فراوان نگذاشتیم توسعه نفت 
متوقف شود.وی با بیان اینکه نیاز است شرکت های اکتشاف و تولید را 
بر  مقام مسئول در کشور  به عنوان  آقامحمدی هم  آقای  و  بیندازیم  راه 
این موضوع صحه گذاشت، یادآورد شد: افرادی بودند و هستند که هنوز 
می گویند شرکت های اکتشاف و تولید )E&P( گرگ زاده اند و هنوز هم به 
عنوان استاد معظم در تلویزیون حرف می زنند. شما ببینید آیا در حدود ۶ 
ماه اخیر من به تلویزیون رفته ام؟! اما به این افراد به عنوان استاد تریبون 
می دهند، استاد اقتصاد خرد که نمی تواند درباره نفت صحبت کند! آیا استاد 
قرارداد نفتی است؟ حتی کسی که متخصص نفت است نمی تواند درباره 

نظام اجرای قراردادهای نفتی صحبت کند.
وزیر نفت ادامه داد: فردی می تواند درباره نظام اجرای قراردادهای 
بداند حقوق  و  باشد  داشته  پروژه  مدیریت  دانش  کند که  نفتی صحبت 
قراردادهای نفتی چیست؟ روابط نفتی چیست؟ و چطور این قراردادها به 
وجود آمدند و تاریخشان چیست؟ عده ای به عنوان استاد در همه مسائل 

صحبت می کنند، به واقع عجیب است.

یک اقتصاددان:

تاخیر در تصویب بودجه تبعات بسیار منفی دارد

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

ت
صنع

زیر نظر: بهنام مومنی

حاشیه های یک مصوبه در مجلس؛

یارانه را بازیچه بازی های سیاسی نکنید
مصوبه چند برابر شدن یارانه و سر و صدایی که در این رابطه در مجلس به پا 
شده و دایم بر رساندن مردم به حق شان تاکید می شود ماجرای تازه ای نیست، فقط 
میلیون   ۷۸ پرداخت  یعنی  نقدی  های  یارانه  معضل  بزرگترین  اصالح  از  چرا حرفی 
نفری و راهکاری برای غربالگری به میان نیامده است؟ مجلس با تصمیم اخیر خود 
از  پول  این  که  در شرایطی  آنهم  است،  برابر کرده  دو  را  ثروتمند  افراد  یارانه  رسما 
محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کاالهای اساسی تامین می شود که تبعات آن می تواند 

دامن اقشار متوسط و ضعیف را بگیرد.
از سال ۱۳۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی به چرخه ارزی ایران وارد شد تاکنون بارها 
بحث حذف آن به دلیل رانت سنگین و عدم دسترسی مردم به کاالی وارد شده با 

این نرخ به قیمت مناسب مطرح بود.
کرد،  خارج  ترجیحی  ارز  لیست  از  را  اقالم  تمامی  تقریبا  فاصله  این  در  دولت 
ولی پنج قلم که عمدتا نهاده های تولید هستند به همراه بخشی از دارو و تجهیزات 
پزشکی همچنان با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز می شود. دولت ترجیح داد خود حذف 

ارز ترجیحی از چند قلم باقی مانده 
را انجام نداده و با مشارکت مجلس 
صورت بگیرد، از این رو در یکی دو 
سال اخیر و البته الیحه بودجه سال 

آینده این بحث مطرح بوده است.
۱۰۶ هزار میلیارد از حذف ارز 

۴۲۰۰ تومانی
جریان  در  گفت  توان  می 
 ۱۴۰۰ جه  د بو الیحه  رسی  بر
همین  ع  موضو ین  تر شیه  حا پر
ز  ر ا حذف  برای  گیری  تصمیم 
تلفیق  کمیسیون  که  بود  ترجیجی 
کاالی   ۴۲۰۰ نرخ  گرفت  تصمیم 
تومان   ۵۰۰ و  هزار   ۱۱ و  اساسی 
تسعیر نرخ ارز را حذف و آن را به 
تومان   ۵۰۰ و  هزار   ۱۷ واحد  نرخ 
حذف  مخالف  نیز  دولت  برساند، 
تاکید  ولی  نبود  تومانی   ۴۲۰۰ ارز 
کمترین  که  باشد  نوعی  به  داشت 
تبعات را به همراه داشته و برگشت 
آن به مردم منطقی و موثر باشد در 

این صورت موافق خواهد بود.
در نهایت مجلس حذف ارز ۴۲۰۰ تومان را تصویب کرد که در نتیجه تغییرات 
ایجاد شده تا اینجا، منابع ناشی از هدفمندی یارانه ها از ۲۶۷هزار میلیارد به ۴۲۹ هزار 
میلیارد تومان افزایش یافته که ناشی از مصرف فرآورده های نفتی در داخل و افزایش 
صادرات فرآورده ها و مشتقات آن است است، از سویی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و 
مابه التفاوت آن با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی از محل هشت میلیارد دالری که برای 
تامین کاالی اساسی و دارو در بودجه پیش بینی شده بود، حدود ۱۰۶ هزار میلیارد 
مردم  به  برگشت  برای  آن  تومان  میلیارد  هزار   ۷۳ که  شود  می  ایجاد  منابع  تومان 
در قالب یارانه های نقدی و ۳۳ هزار میلیارد تومان آن برای دارو درنظر گرفته شد.

چرا باید یارانه ثروتمندان زیاد شود؟
بعد از هیاهوی زیاد نمایندگان در مورد اقدام خود برای حذف رانت ارز ۴۲۰۰ 
تومانی نوبت به توزیع منابع بین مردم  رسید ولی آنچه که اتفاق افتاد افزایش پرداخت 
تا  نیازمند  از  یارانه بگیر  نیازمندان بلکه کل ۷۸ میلیون نفر  اما نه برای  های نقدی 
پردرآمد بود؛ به طوری که براساس مصوبه کمیسیون تلفیق ۳۵ میلیون نفر اول بیش از 
۱۸۰ هزار تومان، حدود ۲۳ میلیون نفر دیگر ۱۳۸ هزار تومان یارانه دریافت می کنند و 

مابقی که حدود ۲۰ میلیون نفر هستند هم ۹۱ هزار تومان در ماه، یارانه دریافت می کنند.
تامل  قابل  بسیار  داده  ادامه  را  نفری  میلیون   ۷۸ پرداخت  بازهم  مجلس  اینکه 
است، به هر حال از زمانی که دولت دهم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را شروع 
کرد تا به امروز بزرگترین معضل در اجرای آن پرداخت همگانی یارانه نقدی ۴۵هزار 
و ۵۰۰ تومانی بوده است، جایی که بارها حتی مجلس در دوره های قبلی به این روند 
پرداخت نقد داشت و در قانون بودجه تکالیفی برای حذف سه دهک باالی درآمدی به 
عهده دولت قرار داده بود ولی هیچ گاه به درستی اجرایی نشد و نتیجه  پرداخت یارانه 

۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به بیش از ۹۵ درصد ایرانی ها بوده است.
دلیل عدم ورود به حذف دهک های باال چیست؟

در مصوبه تلفیق حداقل پرداختی یارانه ۹۱ هزار تومان برای ۲۰ میلیون نفر است 
که به طور حتم این حداقل پرداختی برای سه دهک باال  در نظر گرفته شده که در 
این حالت عمال یارانه آنها دو برابر شده است، با این اقدام باید نمایندگان پاسخ دهند 
که هدف از پرداخت مبلغ ۹۱ هزار تومانی به قشر ثروتمند در شرایط فعلی چیست؟ از 
سویی چرا منابع ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که با خود افزایش قیمت کاالهای 

مربوطه را به همراه خواهد داشت باید بین افراد غیر نیازمند تقسیم شود؟
همچنین چرا مجلس که در صدد اصالح روند پرداخت یارانه به کاالهای اساسی 
و مردم بوده است، فکری برای غربالگری یارانه بگیران نکرده است تا این معضل ۱۰ 
ساله که دولت برای آن اقدامی نکرده و یا نتیجه ای نداشته برای همیشه تمام شود، 
قیمت  افزایش  از  ناشی  معیشتی  کمک  پرداخت  گذشته  سال  از  دولت  حال  عین  در 
بنزین را به کمتر از ۶۰ میلیون نفر یارانه بگیران انجام داد و تقریبا سه دهک باالیی 
یارانه  افزایش  این کمک کنار گذاشته شدند، چرا مجلس طرح خود برای  از دریافت 
های نقدی را در محدود این حدود ۶۰ میلیون نفر که در آن افراد متوسط و نیازمند 
و فاقد درآمد حضور دارند اعمال نکرده است، هر چند بین آنها هم افرادی هستند که 

نیازی به دریافت این ارقام نقدی ندارند.
دولت هم قانون بودجه برای حذف سه دهک باال را اجرا نکرد

در این بین اقدام دولت هم تامل 
برانگیز است که در سال های اخیر نه 
به طور  پردآمدها  در مورد حذف  تنها 
بلکه  نکرد  اقدام  دلیلی  هر  به  جدی 
کمک  عنوان  تحت  دیگر  ای  یارانه 
معیشتی برای ۶۰ میلیون نفر را پیش 
نقد  این  بارها  و  کرد  اجرایی  و  بینی 
را  نفر  میلیون   ۶۰ اگر  که  شد  مطرح 
محق دریافت این کمک می داند چرا 
به  را  تومانی   ۵۰۰ و  هزار   ۴۵ یارانه 
۷۸ میلیون نفر می پردازد که در سال 
میلیارد  هزار   ۴۲ بر  بالغ  ای  هزینه 
 ۳۰ هزینه  با  و  دارد  همراه  به  تومان 
های  کمک  نی  توما رد  میلیا ر  ا هز
پرداخت  میلیارد  هزار   ۷۰ به  معیشتی 

نقدی  می رسد.
در  اخیر  های  سال  در  دولت 
سه  حذف  به  مکلف  همواره  بودجه 
این  ولی  بود  درآمدی  باالی  دهک 
در  را  آن  بازهم  ولی  نیفتاد  اتفاق 
بود در حالی  آینده آورده  الیحه سال 

که اجرا کننده نبوده است.
بازی با کلمات و ارقام؛ چون مردم به یارانه حساسند!

به هر ترتیب بازی با کلمات و سر و صدا کردن با یارانه اقدام تازه ای نیست و 
بارها »یارانه« مورد استفاده و بازی های سیاسی قرار گرفته است. به هر حال مردم 
بسیار بر جریان یارانه حساس هستند به ویژه در شرایط اقتصادی موجود توجه بیشتری به 
اقدام در این رابطه خواهند داشت، این درحالی است که پیش از این در جریان انتخابات 
۱۳۹۶ هر یک از کاندیداها برنامه اقتصادی خود را بیش از آنکه به سمت طرح های 
تولیدی و توسعه ای برده و برنامه ای برای آن ارائه دهند، مانور انتخاباتی خود در این 
حوزه را بر یارانه گذاشتند، جایی که از پرداخت یارانه ۱۱۳ تا ۲۵۰ هزار تومانی سخن 
می گفتند بدون اینکه اعالم کنند قرار است منابع آن از کجا تامین شود، یا همین مدتی 
پیش وقتی محمود احمدی نژاد-رئیس جمهور دولت نهم و دهم - از امکان پرداخت 

یارانه ۹۱۰ هزار تومانی آنهم بدون هیچ منطقی سخن گفته بود.
 حواشی بودجه ۱۴۰۰ به اینجا ختم نشده و آنچه که اتفاق افتاده  از الیحه تا 
مصوبات مجلس مورد نقد کارشناسان بوده است، البته دولت و شخص رئیس جمهور 
و خواستار عدم  داشته  انتقاداتی  بودجه  بررسی  در  نحوه عملکرد مجلس  با  رابطه  در 

برخوردهای سیاسی با بودجه و اعمال رفتار منطقی اقتصادی بوده اند.
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کارکنان  و  مدیریت 
فوالد  شرکت  بلندهمت 
جهش  سال  در  هرمزگان 
رکوردهای  کسب  از  پس  و  تولید 
پی درپی در ماه های فروردین، خرداد، 
شهریور، آبان و آذر، در دی ماه نیز با 
تولید ۱۴۰ هزار و ۶۲۴ تن فوالد خام 

توانستند افتخاری دیگر بیافرینند. 
معاون بهره برداری شرکت فوالد 
هرمزگان ضمن تأیید این خبر گفت: 
شده  ثبت  حالی  در  رکوردها  این 
فهرست  در  هرمزگان  فوالد  نام  که 
ر  قرا آمریکا  نۀ  لما ظا تحریم های 
کرونا  ویروس  همه گیری  و   گرفته 
و عدم دسترسی به مواد اولیه و منابع 
انرژی از قبیل گاز و برق نیز  موانع 
برای شرکت ها  بسیاری  و مشکالت 

ایجاد کرده است. 
کرد:  تصریح  مدنی  اصغر  سید 
متأسفانه در فصول گرم سال، به دلیل 
قطعی برق، توقف های طوالنی داشتیم 
و ازآنجاکه کوره های فوالدسازی این 
شرکت از نوع قوس الکتریکی است، 
توقف  مطلق  به صورت  برق  قطعی 
تولید را در پی دارد، تاجایی که با قطع 

برق واحد فوالدسازی و قطع گاز، تولید 
در واحد احیا مستقیم متوقف می شود.

فوالد  تختال  تولید  میزان  وی 
هرمزگان در سال ۱۳۹۷ را یک میلیون 
 ۹۸ سال  در  و  تن  هزار   ۴۴۰ و 
یک میلیون و ۴۶۰ هزار تن اعالم و 
تصریح کرد: تالشمان بر این است که 

در سال جاری از تولید یک میلیون و 
۵۰۰ هزار تن تختال که ظرفیت اسمی 

شرکت است،عبور کنیم.
فوالد  ری  ا د ه بر بهر ن  و معا
ظرفیت  داشت:  ر  اظها هرمزگان 
واحد  در  اسفنجی  آهن  تولید  اسمی 
این شرکت یک میلیون  احیا مستقیم 

اما  است،  سال  در  تن  هزار   ۶۵۵ و 
برای تکمیل ظرفیت نیاز است که از 
موردنیاز  اسفنجی  آهن  بیرونی  منابع 
در  این،   بر  کنیم.عالوه  تهیه  را 
برنامه های توسعه ای شرکت در سال 
۱۴۰۰ راهبردهای ویژه ای دیده شده 

که امیدواریم عملیاتی گردد.

در دی ماه 99 محقق شد؛ 

دست یابی به ركورد جدید تولید در شركت فوالد هرمزگان
رییس دانشگاه ایالم گفت:

كنفرانس بین المللی پیامدهای جهانی كرونا در ایالم 
برگزار می شود

رییس دانشگاه ایالم گفت: کنفرانس بین المللی پیامدهای جهانی 
کرونا بصورت مشترک با دانشگاه UTM مالزی، در ۹ محور و بصورت 

مجازی در اسفند ماه سال جاری برگزار می شود.
رییس دانشگاه ایالم گفت: کنفرانس بین المللی پیامدهای جهانی 
کرونا بصورت مشترک با دانشگاه UTM مالزی، در ۹ محور و بصورت 

مجازی در اسفند ماه سال جاری برگزار می شود.
محمد علی اکبری روز دوشنبه اظهار داشت: شیوع کرونا جهان امروز 
را با بحرانی بی سابقه مواجه کرد که تبعات مختلف سیاسی، فرهنگی، 
اقتصادی و اجتماعی در تمام نقاط جهان و در سطوح ملی و بین المللی 

به همراه داشت.
وی افزود: دانشگاه بنا به رسالت اجتماعی خود باید آثار و تبعات این 
پدیده را در ۲ سطح ملی و بین المللی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد، 
تا ضمن اینکه برای حل آسیب ها، مشکالت و مخاطرات موجود راهکار 
الزم و کاربردی را ارائه دهد، از این تهدید فرصتی برای تجدیدنظر و 

بازنگری جامعه فراهم آورد.
رییس دانشگاه ایالم با اینکه کرونا رنسانس ایران و جهان است 
از سوی  رویکرد  این  با  دارد، گفت:  به همراه  متعددی  و فرصت های 
کنفرانس  برگزاری  پیشنهاد  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  اساتید 
 UTM  بین المللی پیامدهای جهانی کرونا بصورت مشترک با دانشگاه

مالزی ارائه شد.
علی اکبری اظهار داشت: نظر به تعامل و رابطه سازنده  علمی که 
در چند سال اخیر بین دانشگاه ایالم و دانشگاه های کشور مالزی شکل 
گرفته، این پیشنهاد مورد استقبال مسووالن دانشگاه UTM قرار گرفت.

وی ادامه داد: برگزاری مشترک این کنفرانس در ۹ محور شامل، 
تاریخ بیماری های همه گیر از گذشته تاکنون، کرونا، فرهنگ و تغییرات 
اقتصادی و تجارت مدرن، کرونا و آموزش  اجتماعی، کرونا و مسائل 
کرونا،  ورزش،  و  توریسم  و  کرونا  مذهبی،  تفکرات  و  کرونا  مجازی، 
و  خانوادگی  روابط  و  کرونا  بین المللی،  ارتباطات  و  امنیت  سیاست، 

جنبه های روحی و روانی، کرونا و اقدامات پزشکی و بهداشتی است.
رییس دانشگاه ایالم افزود: همچنین دانشگاه تهران و شهید بهشتی 
، دانشگاه های نامیک کمال و اسکودار از کشور ترکیه و دانشگاه های 
سلیمانیه و کوفه از کشور عراق در برگزاری این کنفراس همکاری دارند.

علی اکبری برگزاری این کنفرانس را فرصتی مناسب برای گردآوری 
متخصصان در رشته های مختلف علوم انسانی و اجتماعی از سراسر جهان 
فرهنگی،  اجتماعی،  پیامدهای سیاسی،  تبیین  و  نظر  تبادل  منظور  به 

اقتصادی و آموزشی کرونا در ایران و جهان عنوان کرد.
وی اظهار داشت: مقاالت برتر در مجالت معتبر داخلی و خارجی 
چاپ خواهد شد و عالقه مندان به حضور در این کنفرانس می توانند آثار 
تاریخ ۳۰  تا  انگلیسی  زبان  به  مربوطه  دستورالعمل  اساس  بر  را  خود 
https://humanities.utm.my/islamic/ آدرس  به  ژانویه 

icctme۲۰۲۱/  ارسال کنند.
گفتنی است، کنفرانس بین المللی  تاثیرات جهانی کرونا  دومین 
سومین  و  گذشته   سال  سه  طی  ایالم  دانشگاه  بین المللی  کنفرانس 

کنفرانس دانشگاه ایالم بصورت مجازی است.
اعتدال،  گفتمان  ملی  کنفرانس  همچنین طی چند سال گذشته، 
کنفرانس بین المللی گرد و غبار،  کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی 
جدی  اهتمام  با  کرونا  پسا  جهان  زیست  ملی  کنفرانس  و  و سالمت 
بین  و  ملی  پژوهشگران   و  صاحب نظران   استقبال  و  ایالم  دانشگاه 

المللی برگزار شده است.
دانشگاه ایالم با ۶ هزار دانشجو در مقاطع کاردانی تا دکترا و ۲۰۰ 
عضو هیات علمی، ۳۲ گروه آموزشی دارد و در سال ۱۳۷۰ در سفر مقام 
معظم رهبری به استان ایالم از دانشکده زیر مجموعه دانشگاه رازی 

کرمانشاه به دانشگاه ارتقا یافته است.
استان ایالم در مجموع ۳۶ دانشگاه و موسسه آموزش عالی دارد 
که ۲۶ هزار دانشجو در این مراکز دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران؛
معیار تغییر رنگ شهرهای مازندران، روند افزایشی 

یا كاهشی تعداد بستری هاست
دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
اینکه مرجع اعالم رنگ بندی های کرونایی در  با اعالم  این زمینه  در 
شهرها و استان های کشور ستاد ملی وزارت بهداشت است، گفت: در 
این زمینه مهمترین عامل تعیین رنگ هر شهر میزان بیماران با تست 

مثبت و روند افزایشی یا کاهشی تعداد بستری ها است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه میزان بستری ها 
، تعداد بیماران با تشخیص قطعی و  تعداد بیماران سرپایی با تست مثبت 
در سطح استان در دو هفته گذشته روند کاهشی داشت و به همین دلیل 

رنگ بندی کرونایی در استان مازندران تغییر کرده است.
دکتر موسوی تداوم روند کاهشی ابتال به ویروس کرونا در استان 
را منوط به مقید بودن همه ارکان جامعه به رعایت درست و اصولی 
دستورالعمل های بهداشتی دانست و تاکید کرد ؛  اصحاب رسانه بازوان 
کادر بهداشت و درمان استان مازندران هستند و انتظار داریم همچنان 
رعایت پروتکل های بهداشتی یکی از دغدغه های جدی فعاالن رسانه ای 

برای انتشار باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران خبر داد:
 تاكید بر مدیریت در مصرف برق، اولویت قطع برق 

با بخش صنایع استان است
بنا به اعالم شرکت توانیر به دلیل افزایش مصرف برق و گاز در 
بخش خانگی و تجاری محدودیت سوخت تحویلی به تعدادی نیروگاه ها 

خاموشی های پراکنده در برخی مناطق اعمال شده است.
فرامرز سپری با اشاره به هماهنگی با واحد های صنعتی برای قطع 
برق افزود: برای جلوگیری از قطع برق مشترکان خانگی، اولویت قطع 
برق با بخش صنایع استان است. مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران 
از مشترکان شرکت توزیع برق مازندران خواست با کاهش حداقل ۱ تا ۲ 
درجه ای منازل و محل کار و مدیریت مصرف گاز و برق، امکان استمرار 

تأمین انرژی را برای هم وطنان فراهم کنند.
سپری افزود: مشترکان با استفاده از اپلیکیشن »برق من« می توانند 

از زمان خاموشی های احتمالی آگاه شوند.

مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:
مشترک فعال دارای مجوز رمز ارز وجود نداشته است 
پیر پیران مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت 
اعمال  بدون  از زمستان سال جاری  برای عبور  اقدامی که  :موثرترین 
خاموشی می توان انجام داد صرفه جویی در مصرف برق و دیگر انرژی 
و  خانه  در  بیماران کرونایی  به وجود  توجه  با  و  است  گاز  از جمله  ها 
بیمارستانها  و برگزاری  آزمون ها و کالس های آن الین دانش آموزان 
و  زندگی خانوادگی  برق  و  گاز  دانشجویان صرفه جویی در مصرف  و 

اجتماعی مردم  را بدون دغدغه سرپا نگه می دارد     
وی به شاخص خاموشی ها SADEاشاره کرد و گفت در سال 
۹۳ و ۹۴ به ازا هر مشترک ۸۵۰ دقیقه  خاموشی در سال وجود داشت 
و امروز این آمار به  کمتر از ۱۳۰دقیقه رسیده است و تالش شده که 
شاخص خاموشی به حداقل ممکن برسد به طوری که  در برنامه ریزی 
سال ۱۴۰۵ این مقدار به زیر ۳۰ دقیقه به ازا هر مشترک خواهد رسید .

مهندس پیرپیران گفت :بیش از یک میلیون و ۱۷۰ هزار مشترک 
در شرکت توزیع برق اصفهان وجود دارد که  شامل ۷۷ درصد در بخش 
خانگی ،۵ درصد در بخش عمومی ،۱ درصد کشاورزی و ۱ درصد دربخش 
صنعت و ۱۶ درصد تجاری می باشند که میزان مصرف در هر کدام از 
تعرفه  ها متفاوت بوده  به طوری که میزان مصرف در بخش خانگی 
بخش صنعت  در   ۳۱/۲، کشاورزی   ۱۴/۱، عمومی  بخش   ۹/۶،  ۳۴/۹

و۱۰/۳ در بخش تجاری هستند 
وی به اهمیت مدیریت مصرف در تامین برق پایدار مشترکین اشاره 
کرد و گفت :شرکت توانیر ۳۶۸ مگاوات ساعت مدیریت مصرف روزانه  را 
برای اصفهان در نظر گرفته است که تا کنون این شرکت موفق بوده است 
و  کرد  اشاره  زمستان  در  بار  مدیریت  کنترلی  محورهای  به  وی 
گفت :کنترل روشنایی معابر و یک در میان کردن آنها و تنظیم فتوسل 
فضای سبز سطح شهر  روشنایی  بودن  خاموش  ،کنترل  نجومی  های 
،نور پردازی ها و آبنماها ی شهرداری ،بازرسی میدانی از ادارات سطح 
مناطق ،کاهش مصرف و روشنایی در پست های ۲۰/۶۳،کنترل مصرف 
مربوط به مجتمع های مسکونی ،نظامی و خانگی و میزان کاهش آنها 
ها  فروشی  ،میوه  پرمصرف  تجاری  مراکز  مصارف   از  میدانی  ،بازدید 
،لوستر فروشی ها ،اخطار و قطع آنها ،تبدیل چراغ های ۱۲۵ وات به ۲۰ 
وات LED،کنترل و کاهش مصرف مشترکین دارای تجاوز از دیماند 
و در نهایت شناسایی و برخورد با رمز ارزها از مهمترین اقدامات در این 

زمینه بوده است 
وی به وجود رمز ارزها اشاره کردو گفت :هیچ مجوزی در اصفهان 
در خصوص رمز ارزها تا کنون صادر نشده  است  و این موضوع باید 
مالکان را هوشیار کند  چرا که برخی  از مستاجران اقدام به نصب غیر 
قانونی ماینرها می نمایند  و این سبب می شود تا مصرف برق خانگی 
روند رو به رشدی را پیدا کند در نتیجه مالکان باید حتما با مراجعه به 
سایت شرکت توزیع برق اصفهان میزان مصرف ملک خود را مشاهده  

و رصد کنند 
وی به تعرفه ماینرها اشاره کرد و گفت :مصرف برق ماینرها نه 
خانگی است و نه تجاری بلکه به صورت میانگین  صادراتی محسوب 

می شود.

افزایش هفت و شش دهم درصد مصرف سی ان جی 
در استان اردبیل

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل : سوخت 
بنزین در منطقه  با سوخت  به چهل و دو درصد  نزدیک  سی ان جی 

اردبیل جایگزین شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اردبیل، سید حجت مدنی مدیر منطقه در خصوص مصرف سوخت 
سی ان جی در استان بیان کردند : میزان مصرف سوخت سی ان جی 
در ۱۰ماهه گذشته سال ۹۹ به مقدار ۱۸۳ میلیون متر مکعب بوده است 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت و شش دهم درصد افزایش 

داشته است .
موتور  بنزین  درمصرف  جویی  صرفه  خصوص  در   : افزود  مدنی 
می توان گفت : به لحاظ مصرف سوخت سی ان جی در استان در ۱۰ 
ماهه سال۹۹ که به میزان ۱۸۳ میلیون لیتر می باشد ، کاهش مصرف 
با جایگزینی نزدیک به چهل و دو درصد سوخت سی ان جی  بنزین 

همراه بوده است.

لزوم  تهران/  استان  آبفای غرب  دفتر حراست  مدیر 
ارائه كارت شناسایی از سوی ماموران آبفا 

ارائه کارت معتبر شناسایی از سوی مامورین شرکت آب و فاضالب 
به شهروندان در صورت مراجعه به درب منزل الزامی است. 

شهریار- حسن ابراهیم در خصوص این خبرگفت: در راستای تکریم 
حقوق شهروندی و به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی افراد 
سود جو از نام ماموران شرکت آب و فاضالب، شهروندان باید در زمان 
مراجعه افراد با عناوین مختلف از جمله مامور قرائت کنتور، نصب انشعاب، 
تعویض کنتور، پیمانکار شرکت آبفا و...، با رویت دقیق کارت شناسایی 
معتبر و پس از شناسایی کامل، همکاری الزم را با ماموران بعمل آورند.

او تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده افراد مشکوک و فاقد 
مدارک شناسایی معتبر، در اسرع وقت مراتب را به دفتر حراست شرکت 
آب و فاضالب، اطالع دهند تا موضوع از سوی این دفتر پیگیری شود.

ابراهیم اظهار داشت: ارائه خدمات از طریق شرکت آب و فاضالب، 
در مقابل درب منازل مشترکان اعم از تعویض کنتور آب، ترمیم، تعمیر 
و بازسازی شبکه رایگان است و ماموران خدماتی حق مطالبه هیچ گونه 
وجهی بابت خدمات ارائه شده، از مردم را ندارد و در صورت درخواست 

وجه نقد موضوع از سوی این شرکت قابل پیگیری است.
مدیر دفتر حراست و امور محرمانه آبفای غرب استان تهران در پایان 
از مردم خواست در صورت مشاهده افراد مشکوک تحت عناوین مامور 
آبفا که در قبال ارائه خدمات، تقاضای دریافت وجه نقد از مشترکان را 
می کنند، ضمن خودداری از پرداخت هرگونه وجه می توانند مراتب را 
بصورت غیر حضوری با شماره تلفن ۴۴۵۰۸۳۳۵ )دفتر حراست آبفای 

غرب استان تهران(  یا با شماره  ۱۲۲ گزارش دهند

برای نخستین بار در بنادر کشور در بندر امام خمینی)ره( 
برگزار شد؛

HSE با روش های پدافند زیستی غالت  كارشناسان 
آشنا شدند

خوزستان-برای نخستین بار در بنادر کشور دوره ی آموزشی پدافند زیستی 
غالت با حضور دو تن از مدرسان مجرب در حوزه امنیت زیستی در مجتمع بندری 

امام خمینی)ره( برگزار شد.
عادل دریس مدیرکل بنادرو دریانوردی استان خوزستان با اشاره به جایگاه 
مجتمع بندری امام خمینی)ره( به عنوان دروازه ی ورودی عمده غالت کشور گفت: 
با توجه به اهمیت موضوع حفظ و نگهداری غالت به عنوان کاالی استراتژیک 
با رعایت شیوه نامه های بهداشتی  کشور، دوره ی آموزشی پدافند زیستی غالت 

برای نخستین بار در بنادر کشور به مدت ۸ ساعت برگزار شد.
شامل  عمدتا  که  دوره  این  در  فراگیران  افزود:  دامه  ا در  دریس 
در  فعال  بخش خصوصی  شرکت های  و  کل  اداره  این   HSE کارشناسان 
این مجتمع بندری بودند، با اصول و روش های صیانت و حفاظت از سالمت 
حمل  مراحل  در  کشور  اساسی  کاالهای  مهم ترین  از  یکی  مثابه  به  غالت 

شدند. آشنا  نگهداری  و 
یادآور می شود منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی)ره( با بهره گیری از 
اساسی  کاالهای  بارگیری  و  تخلیه  زمینه ی  در  پیشرفته  تجهیزات   و  امکانات 
موفق به تخلیه بیش از ۱۶ میلیون تن از این نوع کاال در سال گذشته شده است.  

مشهد  شهرستان  خبری  گروه 
هماهنگی  -مدیرکل  وحیدی  زهره 
دستگاه های اجرایی شهرداری مشهد 
ایده  جشنواره  اولین  فراخوان  گفت: 
کارآفرینی  توسعه  موضوع  با  پردازی 

شهری تا ۲۲ بهمن ماه تمدید شد.
فراخوان  کرد:  بیان  قناویزچی 
اولین جشنواره ایده پردازی با موضوع 
توسعه کارآفرینی شهری که به همت 
مشهد  شهرداری  قتصادی  ا معین 
برگزار شد، تا ۲۲ بهمن ماه تمدید شد.

مدیرکل هماهنگی دستگاه های 
این  افزود:  مشهد  شهرداری  اجرایی 
جشنواره  اولین  عنوان  به  جشنواره 
ایده پردازی درحوزه کارآفرینی شهری 
شهرداری  اقتصادی  معین  توسط 
عالقه  و  شده  ریزی  برنامه  مشهد 
بهمن  اول  تا  موضوع  این  به  مندان 
از طریق سایت  نام  ماه فرصت ثبت 
idea.mashhad.ir  را داشتند که 
از  به دلیل استقبال شرکت کنندگان 
این جشنواره، این فراخوان تا ۲۲ بهمن 

ماه تمدید شد.
مندان  عالقه  کرد:  تصریح  وی 
می توانند ایده های خالقانه خود را در 

محورهای حمایت و مشارکت مدیریت 
شهری در کسب و کارها، شبکه سازی 
و توسعه کسب و کارهای الکترونیک 
شهری، شبکه سازی و توسعه مشاغل 
و شاخص  افزا  بازاریابی هم  خانگی، 
نیاز  توسعه  خانگی،  مشاغل  سازی 
محور کسب و کارهای شهری، شیوه 
های  ایده  برای  سرمایه  جذب  های 
محور  مردم  مالی  تامین  و  نوآورانه 
سایت  شهری  کارهای  و  کسب  در 

جشنواره ارسال نمایند.
جوایز  خصوص  در  قناویزچی 
پردازی  ایده  جشنواره  از  دوره  این 
کارآفرینی اظهار داشت: ۱۰۰ میلیون 
ریال جوایز نقدی و غیر نقدی برای 
برگزیدگان اولین جشنواره ایده پردازی 
شهری  کارآفرینی  توسعه  موضوع  با 
توسط شهرداری مشهد در نظر گرفته 

شده است.
ره  ا جشنو ین  ا است؛  گفتنی 
و  پژوهش  آمار،  دفتر  همکاری  با 
راهبردی، شهرداری مشهد  مطالعات 
های  دستگاه  هماهنگی  کل  اداره  و 
می  برگزار  مشهد  شهرداری  اجرایی 

شود.

مدیرکل هماهنگی دستگاه های اجرایی شهرداری مشهدخبرداد؛

تمدید فراخوان جشنواره ایده پردازی توسعه کارآفرینی شهری تا ۲۲ بهمن 

با  ایالم  بهزیستی  کل  مدیر 
اشاره به ایجاد مراکز مثبت زندگی به 
در  سازمان  این  نوین  خدمت  عنوان 
سراسر کشور، گفت: ایجاد این مراکز 
روند خدمات رسانی به مددجویان زیر 

پوشش را سرعت می بخشد.
گو  و  گفت  در  همتی«  »زهرا 
تاسیس  کرد:  اظهار  خبرنگاران،  با 
این مراکز در نقاط مختلف شهری و 
روستایی استان موجب دسترسی آسان 
بهزیستی  خدمات  به  هدف  جامعه 

می شود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه 
تا پیش از تاسیس مراکز مثبت زندگی 
در برخی بخش ها و روستاهای استان  
نظیر زردالن، موسیان، شباب و غیره 
مراکز بهزیستی وجود نداشته و مردم 
برای دریافت خدمات مجبور به مراجعه 
به شهرها و مرکز استان بوده اند، با 
ایجاد این مراکز  مراجعه افراد به مراکز 
بهزیستی دور از محل سکونت  کاهش 
محل  نزدیکترین  در  و  یافت  خواهد 

خدمات خود را دریافت خواهند کرد.

سازی  آماده  به  اشاره  با  همتی 
در  افتتاح  برای  زندگی  مثبت  مراکز 
خدمات  پرونده  گفت:   فجر  دهه 
رسانی مددجویان از طریق مددکاران 
و  شده   رسانی  روز  به  مراکز  این 
مستمری  مددجوی  ۲۱هزار  تمامی 
بگیر  در نخستین مرحله  مورد بازدید 
قرار گرفته و لیست آنها برروز رسانی 

شده است.
ایالم  استان  بهزیستی  مدیرکل 
اظهار کرد:  از طرف دیگر ایجاد این 

مراکز که توسط بخش خصوصی  با 
نظارت بهزیستی اداره می شوند نقش 
مناطق  در  زایی  اشتغال  در  مهمی 

مختلف استان داشته است.
کز  مرا ینکه  ا بیان  با  همتی 
هستند  محله محور  ندگی  ز مثبت 
به  توجه  با  مراکز  این  فعالیت  افزود: 
اینکه  بر  عالوه  استان  در  پراکندگی 
موجب توزیع عادالنه خدمات و سطح 
همچنین   شده  مردم  دسترسی های 
تکریم ارباب رجوع و توجه به ارزش ها 

و فرهنگ های مردم در هر منطقه را 
نیز بدنبال دارد.

مدیر کل بهزیستی ایالم یادآور 
شد: کلیه پروندهای مددجویان اعم از 
زنان سرپرست خانوار و معلوالن  به 

این مراکز واگذار خواهد شد.
وی گفت: مراکز مثبت زندگی در 
راستای گسترش ماموریت ها، نیازها، 
انتظارات و مطالبات جامعه از سازمان 
و  پتانسیل  از  مندی  بهره  بهزیستی، 
ظرفیت های مردمی در قالب مراکز و 
موسسات غیردولتی و به منظور تقویت 
و توسعه خدمات حمایتی و تخصصی 
از سوی سازمان بهزیستی راه اندازی 

خواهند شد.
همتی خاطرنشان کرد: فراخوان 
زندگی  مثبت  کز  مرا ندازی  ا ه  ا ر
صورت  به  امسال  ماه  اردیبهشت 
بهزیستی  سازمان  توسط  سراسری 
کشور اعالم و متقاضیان با ثبت نام 
دریافت  برای  اعالم شده  در سامانه 
نام  ثبت  مراکز  این  تاسیس  مجوز 

کردند.

کتاخانه  مدیرکل  حیدری  سمیه 
های عمومی ایالم با اعالم این خبر 
گفت: با هدف غلبه بر محدودیت های 
ناشی از همه گیری ویروس کرونا و 
اعضای  دسترسی  تسهیل  همچنین 
کتابخانه های عمومی به منابع مکتوب 
و تحویل کتاب به صورت رایگان درب 
منزل و محل کار، طرح »پیک کتاب« 
در کتابخانه های عمومی استان ایالم 

اجرا می شود.

وی افزود: در این طرح اعضا و 
مخاطبان کتابخانه های عمومی می 
www. سایت  به  مراجعه  با  توانند 

samanpl.ir و یا از طریق تماس 
تلفنی و انتخاب شهر و کتابخانه، کتاب 
مورد نظر خود را انتخاب و پس از ثبت 
درخواست به صورت آنالین، در مدت 
زمان معین شده آن را از طریق پیک 
و به صورت رایگان درب منزل یا محل 

کار خود دریافت کنند.

عمومی  های  کتاخانه  مدیرکل 
در  طرح  این  داشت:  اظهار  ایالم 
پنج  در  و  ایالم  اول در شهر  مرحله 
پروین  مرکزی،  عمومی  کتابخانه 
ارکوازی،  غالمرضاخان  اعتصامی، 
اعظم)ص(،  پیامبر  و  امام صادق)ع( 

اجرا می شود.
راستای  در  داد:  ادامه  حیدری 
پویش »اهدای کتاب، اهدای آگاهی«  
های  کتابخانه  به  کتاب  جلد   ۴۲۵۰

عمومی استان اهدا شد.
وی گفت: همچنین تعداد ۱۵۰۰ 
جلد کتاب در موضوعات گوناگون از 
سوی مؤسسه نمایشگاه کتاب تهران 
کتاب  بسته   ۱۵ تعداد  همچنین  و 
کمک درسی از سوی مدیرکل دفتر 
فرهنگ  ریزی  برنامه  و  مطالعات 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  کتابخوانی 
استان  های  کتابخانه  به  اسالمی 

اهدا شد.

طرح »پیک کتاب« در کتابخانه های عمومی ایالم اجرا می شود

ایجاد مراکز مثبت زندگی روند خدمات رسانی به مددجویان را سرعت می بخشد

مرمت  و  احیا  با   : گفت  سمنان  شهردار 
کاروانسرای عباسی ، تراز گردشگری سمنان به 

۱۰ شهر اول گردشگری کشور ارتقا می باید . 
بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
الملل شهرداری سمنان، سید محمد ناظم رضوی 
گفت : با تاکید و دستور مستقیم آیت اله رییسی 
، در سفر به سمنان ، فعالیت های اجرایی احیا و 
مرمت کاروانسرای عباسی از روز شنبه آغاز شد.

ناظم رضوی افزود : احیا و مرمت کاروانسرا 
بهترین اتفاق در این دوره مدیریت شهری بوده 

و اقدام بسیار مهمی در راستای افزایش ظرفیت 
و  احیا  با   . شود  می  محسوب  گردشگری شهر 
از بی نظیرترین  مرمت کاروانسرای عباسی که 
می  مشهد  مسیر  در  شده  ایجاد  کاروانسراهای 
اول  شهر   ۱۰ به  سمنان  گردشگری  تراز  باشد 

گردشگری کشور ارتقا می باید . 
وی با تاکید بر لزوم حفظ ارزشهای تاریخی 
بنا ، استقرار اکیپ مشاوران تخصصی در حد ملی 
برای مرمت را اعالم کرد و گفت : تمامی فعالیت 
با نظارت دقیق کارشناسان میراث  های مرمت 

فرهنگی شهرستان صورت خواهد گرفت .
رضوی تصریح کرد : اهتمام شهرداری در 
آماده سازی محوطه کاروانسرا برای بازدید عموم 

مردم و گردشگران برای نوروز ۱۴۰۰ است . 
شهردار سمنان خاطر نشان کرد : با احداث 
باغ راه در مجاور کاروانسرا بانضمام موزه سالمت 
 ، )ع(  امامزاده علی بن جعفر   ، بوستان فیض   ،
استخر باغ فیض و میدان ارگ و بازار یک بسته 
و  مدار  پیاده  حرکت  پایه  بر  جذاب  گردشگری 

انسان محور تعریف خواهد شد .

سمنان با احیا و مرمت کاروانسرای عباسی ، در تراز ۱۰ شهر گردشگری کشور قرار می گیرد
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شهر  شورای  رئیس 
شهرداری  گفت:  ردبیل  ا
و  احداث  تا  شد  موظف 
در  را  ترافیک  کنترل  مرکز  تجهیز 
و  کرده  پیگیری  جد  به  اردبیل  شهر 

پیمانکار آن را مشخص کند.
و  صد  یک  در  انصاری  جواد 
رسمی  جلسه  رمین  چها و  چهل 
گرامیداشت  با  اردبیل  شهر  شورای 
اظهار  فجر  دهه  ایام اهلل  رسیدن  فرا 
اسالمی  انقالب  پیروزی  ایام  کرد: 
در  ایران  ملت  رشادت های  یادآور 
و  ستمشاهی  رژیم  با  مبارزه  سنگر 
برقراری حاکمیت جمهوری اسالمی 
ایران است که امروز عزتمندانه در این 

کشور زندگی می کنیم.
برنامه های  کرد:  تصریح  وی 
سالگرد  دومین  و  چهل  پاسداشت 
عمدتا  که  اسالمی  انقالب  پیروزی 
در فضای مجازی برگزار می شود باید 
شکل شایسته و آبرومند داشته باشد 
انقالب  دشمنان  و  دوستان  همه  تا 
و  حیرت  به  آن  دیدن  از  اسالمی 

تعجب بیفتند.
به  اردبیل  شهر  شورای  رئیس 
اشاره  نمونه  شهروند  انتخاب  طرح 
کرد و گفت:  این طرح دو سال پیش 
به  شهر  شورای  اعضای  طرف  از 
و  آیین نامه ها  تا  شد  ارائه  شهرداری 

تنظیم  تدوین،  آن  مقررات  و  قوانین 
و ارائه شود.

کمیسیون  در  افزود:  انصاری 
فرهنگی شورای شهر این الیحه که 
بود،  شده  احصا  شهرداری  سوی  از 
هدف  که  گرفت  قرار  بررسی  مورد 
آن شناسایی، معرفی و برجسته سازی 
از  صیانت  در  قانون مدار  شهروندان 
کمک  همچنین  و  شهروندی  حقوق 
به ارتقا مادی و معنوی شهر است تا 
یک شرایط مطلوبی را در شهر اردبیل 

شاهد باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان 
به  امیدواریم  کرد:  نشان  خاطر  خود 
این  اجرایی  آیین نامه های  سرعت 
طرح و همچنین نحوه انتخاب شهروند 
نمونه مشخص و اعالم شود تا زمینه 

سال  هر  در  نمونه  شهروند  انتخاب 
اقدامات  زمینه  این  در  و  شده  مهیا 
به  برسدانصاری  انجام  به  عملیاتی 
پارکینگ  مورد  در  شهرداری  الیحه 
تعهدات شهرداری  انجام  و  درخشان 
شده،  انجام  بررسی  با  کرد:  اضافه 
پروژه  این  سرمایه گذار  تا  شد  مقرر 
مورد حمایت قرار گرفته و پروژه نیز تا 
روزهای آینده آماده بهره برداری شود.

وی در ادامه بیان کرد: این پروژه 
مشارکتی که در هسته مرکزی شهر 
اجرایی شده شامل مجموعه  پارکینگ 
و خدماتی است که قطعا سود و ثمره 
اجرای این پروژه را شهروندان خواهند 
برد.انصاری ضرورت تجهیز و نوسازی 
یادآور  را  بازی شورابیل  وسایل شهر 
شد و ادامه داد: با مشارکت سرمایه گذار 

و به شکل BOO قرار است این پروژه 
نوسازی  تا  برسد  انجام  به  مشارکتی 
شورابیل  در  را  بازی  شهر  تجهیز  و 

شاهد باشیم.
پرسنل  آموزش  ضرورت  وی 
با  مناسب  برخورد  در  را  اجرائیات 
کرد:  اظهار  و  شد  یادآور  شهروندان 
قرار شد شهرداری برنامه های آموزشی 
نحوه  در  اجرائیات  نیروهای  برای  را 
حتی  و  شهروندان  با  برخورد  درست 
متخلفان انجام داده و به نوعی روند 

کار را به پیش ببرد.
به  اردبیل  شهر  شورای  رئیس 
شامل  مشارکتی  پروژه  دو  ابطال 
مرکز  و  هوایی  دوچرخه  و  زیپ الین 
کنترل ترافیک اشاره کرد و گفت: با 
تاکید اعضای شورای شهر، شهرداری 
موظف شد تا پروژه جایگزین را برای 
معرفی  ترافیک  کنترل  مرکز  احداث 
فرصت  اولین  در  نوعی  به  و  کرده 
این  تجهیز  و  راه اندازی  به  نسبت 
مرکز اقدامات ضروری را انجام دهد.

شورای  کرد:  تصریح  انصاری 
و  تالش  تمام  پنجم  دور  در  شهر 
تمرکز خود را بر راه اندازی مرکز کنترل 
کار  این  ضرورت  و  گذاشته  ترافیک 
ساماندهی  و  ترافیکی  بار  کاهش  در 
به  اساسی  و  مهم  بسیار  حوزه  این 

نظر می رسد.

رئیس شورای شهر اردبیل: 

شهرداری احداث و تجهیز مركز كنترل ترافیک را به جد دنبال كند
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان تاکید کرد؛

با همکاری صنایع، مصرف برق در استان را مدیریت 
می كنیم

خوزستان -جلسه اضطراری مدیریت مصرف انرژی )برق و گاز( با 
حضور مدیران عامل شرکت های توزیع نیروی برق خوزستان و اهواز 

و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی، برگزار شد.
دکتر علی خدری در این جلسه با اشاره به افزایش مصرف سوخت 
گاز و محدودیت های ناشی از آن در نیروگاه های کشور، گفت: امیدواریم 

با همکاری صنایع بتوانیم مصرف برق را مدیریت کنیم.
خدری با اشاره به عدم پیش بینی و محدودیت به وجود آمده در 
سوخت کل کشور در هفته گذشته و یک میلیارد مترمکعب مصرف 
و  خانگی  مشترکین  گاز  سوخت  تامین  برای  باید  افزود:  سوخت، 
و  صنعتی  مشترکین  برق  مصرف  کشور،  نقاط  برخی  در  تجاری 
تولیدی ودستگاه های اجرایی را مدیریت کنیم. وی ادامه داد: تمام 
برنامه های هماهنگ  اجرای  با  که  است  این  برق  تالش مجموعه 
شده در یک ماه سخت و دشوار پیش رو، کمترین آسیب به بخش 

صنعت وارد شود.
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان، 
با اشاره به مشخص کردن مقدار سهمیه مصرفی برای استان خوزستان، 
گفت: مصرف انرژی ۲۵ هزار مگاوات ساعت در یک شبانه روز است که 
در حال حاضر دو هزار مگاوات ساعت با رقم اعالم شده، فاصله داریم. 
اگر مصرف به عددی برسد که از کنترل خارج شود، مدیریت شبکه برق 
دشوار خواهد بود و این ممکن است به صنایع تولیدی آسیب وارد کند لذا 
روزهای دشواری پیش رو داریم که امیدواریم با همکاری صنایع بتوانیم 

شرایط پیش رو را با موفقیت پشت سر بگذاریم.
خدری همچنین با بیان این که امکان پرداخت پاداش به مشترکینی 
که در این فصل همکاری کنند را داریم، گفت: وزارت نیرو این اجازه 
را داده که اگر صنایع و دستگاه های اجرایی بتوانند کاهش در مصرف 

انرژی داشته باشند، پاداش همکاری دریافت کنند.
آماده همکاری با شرکت های توزیع برق هستیم

در این جلسه همچنین مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
۷۳ شهرک صنعتی وبیش  اینکه خوزستان  بیان  با  استان خوزستان 
با تالش  اظهار کرد:  داراست،  را  اراضی صنعتی  ۱۰ هزار هکتار  از 
در  که  به طوری   ، شده  مثبت  گذاری  سرمایه  روند  گرفته،  صورت 
به قبل رشد  واگذاری، نسبت  قرارداد   ۴۷۰ از  بیش  با  اخیر  ۹ ماهه 
سرمایه گذاری داشته ایم که نشان می دهد اگر بستر سرمایه گذاری 
صنایع  حوزه  در  اقتصادی  تحول  منشا  کنیم،  فراهم  را  استان  در 

کوچک و متوسط می شود.
به منظور حمایت  از تالشهای صورت گرفته  تقدیر  با  محمدیان 
از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران خاطر نشان کرد: در حال حاضر ما 
نیز آمادگی داریم شرایط سخت پیش رو را با همکاری شرکت های 
توزیع برق، پشت سر بگذاریم تا بتوانیم با الگوی مناسب مصرف برق را 
مدیریت کنیم. البته معتقدم، کاهش مصرف انرژی را باید از خانواده ها 
شروع کنیم تا به یک فرهنگ تبدیل شود. زیرا اگر به صنایع و کشاورزی 

آسیب وارد شود به اقتصاد استان ضرر زده ایم.

کارکنان پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد باز هم خوش درخشیدند؛

انتشار مقاله یکی از کارشناسان شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد 
در نشریه معتبر بین المللی

سمیه  شهرستان  خبری  گروه   
و  دانش  توسعه  راستای  باقرزاده-در 
فکری  های  سرمایه  سازی  توانمند 
بنیادی  تحقیقات  شتراک  ا ضمن 
 « مقاله  دنیا،  علمی  معتبر  مراکز  با 
تبدیل  در  شده  اصالح  های  زئولیت 
گاز مایع به آروماتیک های سبک « 
به همت امین سلیمانی مهر کارشناس 
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد 
 Polycyclic نشریه  در  و  نگارش 
 Aromatic Compounds
انتشارات T&F ایاالت متحده امریکا 

به چاپ رسید. 
کارشناس ارشد دیسپچینگ این 
بردارنده  در  اثر  این  گفت:  شرکت، 
توسعه، ارتقاء و استفاده از زئولیت ها به 
عنوان مهمترین خانواده کاتالیست های 
صنعتی در تامین پایدار ترکیبات حلقوی 
مورد استفاده در صنایع پتروشیمی است. 
در  پاالیشگاه  راهبرد  به  وی 

مدیریت دانش و توسعه پایین دست 
و  نموده  اشاره  گاز  پاالیش  صنایع 
با  مقاله  این  نگارش  کرد:  تصریح 
همکاری پژوهشگران داخلی و خارجی 
به عنوان یک تیم بین المللی صورت 

گرفته است.

تهیه  اهداف  به  پژوهشگر  این 
و  اشاره  کتاب  این  گردآوری  و 
اظهارکرد: چندی پیش نیز مقاله ای 
همکاران  و  اینجانب  توسط  مروری 
های  روش  مضمون  با  تحقیقاتی 
نشریه  در  متانول  از  بنزین  تولید 

Microchemical به چاپ رسید 
ضمن تاثیر قابل توجهی بر جمع بندی 
تحقیقات و مطالعات انجام شده در این 
راستا، ارجاعات علمی به آثار اینجانب 

را از مرز ۸۷ مورد عبور داد. 
انتشار هفت مقاله  گفتنی است: 
سه  المللی،  بین  معتبر  نشریات  در 
و  ترویجی  علمی  نشریات  در  مقاله 
علمی پژوهشی داخلی، ارائه مقاالت 
المللی  بین  کنفرانسهای  در  متعدد 
پروژه  چهار  از  بیش  اجرای  ملی،  و 
کسب  و  عملیات  و  تحقیقاتی  موفق 
برگزیده شرکت  »پژوهشگر  عناوین 
و  نژاد«  هاشمی  شهید  گاز  پاالیش 
دومین  حاشیه  در   « برتر  »صنعتگر 
و  گاز  نفت،  المللی  بین  کنفرانس 
این  افتخارات  از  تهران  پتروشیمی- 
گاز  پاالیشگاه  پژوهشگر  کارشناس 
شهید هاشمی نژاد به عنوان یکی از 
مشاورین جوان مدیرعامل می باشد.

فروشگاههای اینترنتی 3۲ اتحادیه صنفی 
در غرب استان تهران شهریار در آینده 

نزدیک راه اندازی می شود 
گفتگوی  یک  در  شهریار  اصناف  اتاق  رئیس  حیدری  رحمت 
اختصاصی با صدای هجرت این خبر  رااعالم کرد و گفت امسال نیز 
به دلیل همه گیری کرونا نمایشگاههای مستقیم عرضه کاال در غرب 
استان تهران شهریار برگزار نمی شود . اما به موجب طرح هایی که در 

دست بررسی ومطالعه قرار
دارد با همکاری و مشارکت بیش از ۲۵ هزارواحد صنفی در شهریار 
فروشگاههای عرضه کاالی  اینترنتی جایگزین نمایشگاههای عرضه 

مستقیم  کاال ومواد خوراکی آشامیدنی می گردد.
حیدری افزود مهندس مصلحی رئیس اداره ضمت شهرستان شهریار  
بارها برامر مبارزه با کنترل قیمت ها و تشدید مبارزه با گرانی گرانفروشی 
کرده .اما خوشبختانه با توجه به مدیریت قابل تحسین سازمان بازرسی 

اتاق اصناف خوشبختانه اصناف و کسبه شهرستان شهریا ر 
 واقعا کاسب حبیب اهلل هستند و شرایط سخت حاکم بر کشور را 
بخوبی د رک کرده و با تحمل اوضاع واحوال سخت اقتصادی  رعایت 
قیمت اجناس  و توزیع کاالی :مورد نیاز مردم وخانواده ها رابا سود کم 
عرضه می کنند .ودر اجرای دستور مهندس مصلحی  ازمدت ها پیش 
اعضای هیات مدیره اتاق اصناف با همفکری و تبادل نظر مطالعه برای 
تاسیس فروشگاههای اینترنتی را باتوجه به وجود بسیار فروشگاههای 
بزر گ و زنجیره ای به این نتیجه رسیده ایم که اجرای طرحی که در 
دست بررسی ومطالعه اتاق اصناف قراردارد می توانیم ضمن فراهم کردن 
امکانات جدید و گستردگی وپرا کندگی و به موازات توسعه شهری اجرای 

این طرح را موفق توصیف کرد
رحمت حیدری رئیس اتاق اصناف آنگاه از تشکیل ستاد ویژه در اتاق 
اصناف با حضور و مشارکت اعضای اتحادیه ها و اصناف معتمد خبر داد و 
گفت این ستاد با تا کید بر کنترل و تشدید مبارزه با گرانفروشان و افراد 
فرصت طلب وسود جو گفت گام های مفیدی در جهت رفاه مردم به ویژه 
قشر آسیب پذیر جامعه رو به جلو برداشته خواهد شد و با افزایش آگاهی 
های شهروندان باید رو به جلو حرکت کنیم وبا پدیده گرانی گرانفروشی 
به گونه ریشه ای برخورد شود و اهمیت تاسیس فروشگاههای اینترنتی 
می تواند بسیار اجرای طرحی موفق در کنترل قیمت ها باشد . رحمت 
حیدری سپس تصریح ’کرد در سال گذشته اتاق اصناف شهریار دربین 
شهرستان های استان تهران از جهت صدور پروانه کسب جدید به جایگاه 
برتر دست یافت امیدواریم با بررسی ها به عمل آمده امسال نیز با  صدور 
حدود ۵ هزار پروانه کسب مقام اول در شهر ستان های استان تهران را 
کسب کنیم  رحمت حیدری دراین گفتگوی ویژه خبری توضیحاتی را 

مطرح کرده که با هم ببینیم وبشنویم .غرب استان تهران 
محمود هجرت روزنامه نگار وگزارشگر رسانه

بدشانسی بانوی بدمینتون باز ایران
بانوی بدمینتون باز ایران به دلیل مصدومیت از ناحیه زانو باید تحت 

عمل جراحی قرار گیرد.
فریبا مددی نایب رییس بانوان فدراسیون بدمینتون درباره مصدومیت 
ثریا آقایی که باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد، بیان کرد: ثریا آقایی زمانی 
که برای گرفتن سهمیه المپیک ریو تالش می کرد از ناحیه زانو مصدوم شد و 
تحت عمل جراحی قرار گرفت. االن هم دوباره این اتفاق برایش رخ داده است. 
البته هنوز وضعیت المپیک مشخص نیست. آقایی در هفته نهم لیگ برتر که 
عضو تیم میالد تبریز بود، زانوی پای دیگرش آسیب دید و پزشکان تشخیص 

دادند که باید جراحی شود. عمل جراحی اش دهم بهمن انجام می شود.
 او ادامه داد: شدت آسیب دیدگی اش البته مانند  مصدومیت قبلی اش  
نیست اما فکر می کنم حدود سه تا چهار ماه باید استراحت کند تا بتواند دوباره 

به مسابقات برگردد.
مددی در پاسخ به این پرسش که با این شرایط آقایی می تواند برای 
کسب سهمیه المپیک در ادامه مسابقات شرکت کند، تصریح کرد: آقایی 
اکنون رنکینگ ۹۶ جهان است و مهمترین مسابقه ای که ثریا آقایی پیش 
رو دارد، قهرمانی آسیا است که اواخر فروردین برگزار می شود و امیدوارم 
تا آن موقع خوب شود. البته فدراسیون جهانی هنوز برنامه دقیقی را اعالم 
نکرده است و در این میان یکی، دو مسابقه هم دوباره لغو شد. باید ببینم 
در اجالس جهانی که شنبه هفته آینده برگزار می شود، چه تصمیماتی را 

اعالم می کنند.
نایب رییس بانوان فدراسیون بدمینتون با اشاره به لغو برگزاری مسابقات 
بین المللی دهه فجر گفت: با توجه به لغو برگزاری این رقابتها، ما تصمیم 
نوجوانان  و  بزرگساالن، جوانان  رده های  برای  را  داخلی  گرفتیم مسابقات 
برگزار کنیم. مسابقه دختران ۱۴ تا ۱۷ بهمن و مسابقه پسران سه روز پس 

از آن برگزار می شود. 
او افزود: مسابقات استعدادیابی نیز چون به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو 
شد، تصمیم گرفتیم ۱۱ منطقه کشور مسابقاتی را در رده های سنی زیر ۱۱، 
۱۳، ۱۵ و ۱۷ سال برگزار کنند و فدراسیون نیز برای نفرات منتخب مسابقه 
ای را در فروردین ۱۴۰۰ برگزار می کند. از این طریق می خواهیم تیم های 

ملی خود را برای مسابقات آسیای میانه آماده کنیم. 

سپهر حیدری:
 پرسپولیس در مقابل آلومینیوم خوب بازی نکرد

یک پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس می گوید این تیم در نیم فصل 
باید دو مهاجم برای تقویت خود جذب کند.

اظهار  اراک  آلومینیوم  برابر  سپهر حیدری، درباره شکست پرسپولیس 
این مدت همه خبر  در  و  ندیدیم  پرسپولیس  از سوی  را  بازی خوبی  کرد: 
داریم چطور بازیکنان با کیفیتش را گرفتند تا پرسپولیس به این شرایط برسد. 
متاسفانه مدیریت بد مدیران پیشین باعث شد پرسپولیس در بازی با آلومینیوم 
دفاع وسط نداشته باشد و مجبور باشد از یکی از مدافعان کناری خود و یکی 

از بازیکنان جوانش در دفاع وسط استفاده کند.
او افزود: متاسفانه شرایط دفاع پرسپولیس خوب نبود و روی همین ضعف 
هم دو گل وارد دروازه این تیم شد. البته با حضور میالد سرلک در خط دفاع 
کمی شرایط بهتر شد اما پیش از حضور او، پرسپولیس دو گل خورده بود. 
در چنین بازی که ما مدافع سرزن نداریم نباید به حریف ضربات ایستگاهی 
بدهیم که به خاطر همین موضوع دروازه تیم دو بار باز شد. اگر سید جالل 
و کنعانی زادگان بودند، این گل ها وارد دروازه پرسپولیس نمی شد چون مدافع 

وسط می تواند به خط دفاع نظم بدهد.
وی تصریح کرد: آلومینیوم اراک هم در این دیدار خیلی خوب کار کرد 
و آقا خطیبی به خوبی پرسپولیس را آنالیز کرده بود و تیمش به خوبی بازی 
را کنترل کرد. این تیم به خوبی پرسپولیس را پرس می کرد و حتی این شیوه 
بازی را تا دقیقه نود ادامه داد. پرسپولیس در این دیدار واقعا خوب نبود و اگر 
بگوییم خوب بوده، اشتباه گفته ایم. نبود بازیکنان با کیفیت تیم واقعا تاثیرگذار 
بود چون این تیم حتی نمی توانست بازی سازی کند. پرسپولیس مثل یک 
خودروی فراری بود که چرخ هایش را درآوردند و به جای بنزین هم در باکش 

ماسه ریخته اند و می گویند حرکت کن!
حیدری در ادامه درباره عملکرد آرمان رمضانی و مهدی خانی هم گفت: 
این دو نفر بازیکنان با کیفیتی هستند اما باید ببینیم به تاکتیک پرسپولیس 
می خورند یا خیر. در پرسپولیس کارهای ترکیبی زیاد می بینیم و تاکتیک این 
تیم این گونه نیست که از کناره ها سانتر انجام شود. البته حضور بازیکنی هم 
برای سانتر الزم است چون شاید گاهی تیم دچار مشکل شود. آن چیزی که 
االن در پرسپولیس مشهود  است این است که این تیم نیاز به دو مهاجم خوب 
دارد که باید در نیم فصل جذب بشوند و در خط دفاع هم باید بازیکنی برای 
دفاع وسط جذب شود. متاسفانه برخی مدیران این تیم را ضعیف کردند و من 

نمی دانم با این شرایط آیا می توانند راحت سر روی بالش بگذارند؟

 نتایج بررسی ها نشان می دهد که 
با وجود شرایط تحریم در کشور، امنیت 
سرمایه گذاری عالوه برآن که تابعی از 
شرایط بین المللی می باشد، تحت تاثیر 
شرایط داخلی نیز هست و برای رسیدن 
نهادهای  همه  تالش  امنیت،  این  به 

حاکمیتی اجتناب ناپذیر است.

یکی از مولفه های مهم توسعه و 
مقوله  به  جدی  توجه  جامعه،  پیشرفت 
آن کشور  در  گذاری«  »امنیت سرمایه 
به  امنیت سرمایه گذاری  است. درواقع 
معنای وجود یک سیستم کارآمد چه به 
لحاظ تصویب قوانین اقتصادی، چه به 
لحاظ اجرای آن و نهایتاً پشتیبانی قضایی 
قوانین اقتصادی است. بررسی ها نشان 
می دهند که برای دستیابی به یک نظام 
هماهنگ اقتصادی در راستای توسعه و 
رونق آن، پیش از هر چیز نیازمند برقراری 
امنیت سرمایه گذاری است. اما منظور از 
امنیت سرمایه گذاری چیست و چگونه 

می توان بدان دست یافت؟

امنیت سرمایه گذاری چیست؟
در  مجلس  های  پژوهش  مرکز 
جدیدترین گزارش خود با عنوان »پایش 
در سال ۱۳۹۸«،  امنیت سرمایه گذاری 
این مقوله را مورد بررسی قرار داده است. 
این  گزارش شماره ۱۷۱۹۲  نتایج  بنابر 
مرکز، ۷ نماگر اصلی در زمینه شاخص 
امنیت سرمایه گذاری در ایران وجود دارد. 
این ۷ نماگر اصلی شامل: مصونیت جان 
و مال شهروندان از تعرض، ثبات و پیش 
بینی پذیری مقررات و رویه های اجرایی، 
شفافیت و سالمت اداری، فرهنگ وفای 
به عهد و صداقت و درستی، تعریف و 
تضمین حقوق مالکیت، عملکرد دولت 
و ثبات اقتصاد کالن است. این ۷ نماگر 
خود شامل ۱۷ شاخص: ثبات مسئوالن، 
هزار   ۱۰۰ هر  ازای  ملکی)به  مزاحمت 
به  منجر  تصادف  تعداد  جمعیت(،  نفر 
فوت یا جرح)به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر(، 
با موضوع  ارز، شکایت های  ثبات نرخ 
هزار   ۱۰۰ هر  ازای  عدوانی)به  تصرف 
نفر(، تعداد پرونده های کالهبرداری )به 
ازای هر ۱۰۰ هزار نفر(، تعداد پرونده های 
مطالبه طلب)به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر(، 
نرخ رسیدگی به پرونده های قضایی)به 
نفوذ  ضریب  نفر(،  هزار   ۱۰۰ هر  ازای 

بیمه، سرقت مستوجب تعزیر)به ازای هر 
۱۰۰ هزار نفر(،تعداد پروند های خیانت 
نفر(،  هزار  ازای هر ۱۰۰  )به  امانت  در 
میانگین  برگشتی،  های  چک  درصد 
زمان رسیدگی به هر پرونده ورودی در 
روز، عدم نوسان شاخص تورم مصرف 
احکام  موقع  به  و  کامل  اجرای  کننده، 
مراجع قضایی، ضرب و جرح عمدی)به 
نفر( و رسیدگی به  ازای هر ۱۰۰ هزار 
اختالفات تجاری از طریق داوری است.

مجموعه  است  مشخص  چنانچه 
ای از مولفه ها امنیت در سرمایه گذاری 
را تشکیل می دهند و زمانی این امنیت 
که  شود  می  حاصل  گذاری  سرمایه 
مجموعه این موارد در میانگینی از شرایط 
مناسب و قابل قبول قرار داشته باشند. 
گذاری  سرمایه  امنیت  اجزای  از  برخی 
مانند »تضمین حقوق مالکیت« آنچنان 
اهمیت دارد که برخی از اقتصاددانان، آن 
اقتصادی  رشد  اصلی  عامل  و  زیربنا  را 
در کشورهای توسعه یافته می دانند. به 
عبارتی حقوق مالکیت )جزئی از امنیت 
موفقیت  فرایند  در  گذاری(  سرمایه 
اقتصادی این کشورها آنقدر اهمیت دارد 
که صاحبنظران معتقدند آنها زمانی از مرز 
موفقیت عبور کردند که قوانین رسمی و 
گسترده  مالکیت را تدوین و فرایند تبدیل 

مالکیت به سرمایه را آغاز کردند.

نتایج بررسی های مرکز پژوهش 
ها نشان می دهد که شاخص کل امنیت 
سال  برای  ایران  در  گذاری  سرمایه 
بدترین   ۱۰(  ۱۰ از   ۶.۰۳ ۱۳۹۸کمّیت 
حالت( سنجیده شده است. مقدار عددی 
این شاخص برای سال ۱۳۹۷ با کّمیت 
می  نشان  که  بود  شده  محاسبه   ۶.۲۷
در  گذاری  سرمایه  امنیت  ارزیابی  دهد 
سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل مناسب 

تر )بهتر( بوده است.

مهمترین تهدیدات امنیت سرمایه 
گذاری کدامند؟

 ۱۳۹۴ سال  در  برجام  امضای  با 
اقتصادی  و  سیاسی  مراودات  شروع  و 
ایران با سایر نقاط جهان، شاهد افزایش 
المللی  بین  بزرگ  شرکتهای  حضور 
شرکتهای  حضور  که  بودیم  ایران  در 
گاز  و  نفت  صنعت  زمینه  در  خارجی 
به  چنانچه  آنهاست.  بارزترین  از  یکی 
معاون  نیا«  زمانی  »امیرحسین  گفته 
وقت امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت 
گفت، برجام فرصتهای بسیار زیادی در 
اختیار شرکتهای خصوصی قرار داده و با 
شرکتهای  حضور  امکان  برجام  اجرای 
معتبر و تراز اول بین المللی در صنعت 

است.  شده  فراهم  کشور  گاز  و  نفت 
در  تنها  که  دهد  می  نشان  ها  بررسی 
المللی  بین  نمایشگاه  یکمین  و  بیست 
اردیبهشت  در  که  گاز  و  نفت  صنعت 
۱۳۹۵ برگزار شد، بیش از هزار و ۹۰۰ 
شرکت داخلی و خارجی حضور داشتند 
که حضور شرکتهای خارجی عالقمند به 
سرمایه گذاری در ایران نسبت به سال 

قبل ۶۴ درصد افزایش داشت.
بنابراین می توان گفت فراهم آوردن 
شرایط داخلی الزم در رابطه با مراودات 
امنیت  خارجی،  اقتصادی  و  سیاسی 
تامین  زیادی  میزان  به  گذاری  سرمایه 
می شود. بنابراین تنها تامین شرایط بین 
المللی برای امنیت سرمایه گذاری کافی 
اهمیت  از  هم  داخلی  شرایط  و  نیست 
عنوان  به  است.  برخوردار  زیادی  بسیار 
مثال در نظرسنجی مرکز پژوهش های 
مجلس از فعاالن اقتصادی داخلی نشان 
داده شده که سه مؤلفه »عمل مسئوالن 
ملی به وعده های داده شده«، »اعمال 
و  ادارات«  معامالت  در  تبانی  و  نفوذ 
به  محلی  و  استانی  مسئوالن  »عمل 
وعده ها«  به ترتیب به عنوان نامناسب 
ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری 
نقد،  )پول  مالی  «سرقت  مؤلفه  سه  و 
کاال و تجهیزات(«، »رواج توزیع کاالی 
قاچاق« و»استفاده غیرمجاز از نام تجاری 

سرقتی
سفید  رنگ   tu5 پارس  پژوه  ماشین 
رینگ اسپرت با شماره پالک ۴۵ ایران ۴۵۳ 
ل ۴۶، همرا با کارت ماشین،کارت سوخت، 
بیمه نامه ) به نام وجیهه کریمی( به صورت 
مسلحانه سرقت گردیده است. در صورت 
مشاهده با شماره های ۰۹۱۳۸۴۴۱۶۲۲ و 

۰۹۱۳۷۳۵۰۳۳۹ تماس حاصل فرمایید.

 امنیت سرمایه گذاری تابعی از شرایط داخلی است 

و مالکیت معنوی« به عنوان مناسبترین 
در  گذاری  سرمایه  امنیت  های  مؤلفه 
در  این  شوند.  می  شناخته  سال۱۳۹۸ 
حالیست که مؤلفه »میزان اختالل در اثر 
ارزیابی  براساس  تحریم های خارجی« 
در  اثرگذار  مولفه  از ۲۱  فعاالن،  همان 
 ۱۷ جایگاه  در  گذاری  سرمایه  امنیت 

قرار دارد.
بدین ترتیب می توان گفت؛ امنیت 
تحت  که  این  از  بیش  گذاری  سرمایه 
شرایط  از  تابعی  باشد،  ها  تحریم  تاثیر 

داخلی است.

کدام  در  گذاری  سرمایه  امنیت 
استانها بیشتر است؟

هرچند بررسی های آماری نشان می 
دهند که امنیت سرمایه گذاری در سال 
۱۳۹۷ باالتر از سال ۱۳۹۸ بوده است، اما 
ذهنیت فعاالن اقتصادی در سال ۹۸ برای 
سرمایه گذاری، بهتر از سال ۹۷ بوده است. 
همچنین نتایج آماری به تفکیک استانها 
در زمینه امنیت سرمایه گذاری هم نشان 
می دهند که در سال ۹۸ مناسب ترین 
استان ها برای سرمایه گذاری، به ترتیب 
شامل استان های یزد، خراسان جنوبی، 
قم و سمنان بوده و تهران با قرار گرفتن 
در جایگاه ۳۱ به عنوان پرریسک ترین 
استان برای سرمایه گذاری در بین فعاالن 

اقتصادی به شمار می رود.
به همین  مروری هرچند سطحی 
چند مولفه مشخص شده در حوزه امنیت 
سرمایه گذاری نشان می دهد که وجود 
گذاری  سرمایه  برای  مناسب  شرایط 
در داخل کشور از اهمیت بسیار زیادی 
برخوردار است و تاکید رییس جمهوری 
سرمایه  داخلی  امنیت  برقراری  برای 
گذاری بسیار دقیق و به جاست. شرایط 
نشان می دهد که دولت برای برقراری 
امنیت از هیچ اقدامی فروگذار نبوده، اما 
از آن جا که قوانین در جایی غیر از قوه 
ضمانت  و  رسیده  تصویب  به  مجریه 
اجرایی آن در نظام قضایی کشور تامین 
می شود، لذا برای برقراری امنیت سرمایه 
گذاری، عالوه بر دولت، تالش همه جانبه 

نهادهای حاکمیتی الزم است.  
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لغو چندباره جام های جهانی ژیمناستیک
 به دلیل شیوع كرونا

فدراسیون جهانی ژیمناستیک بازهم اعالم کرد که برخی از رقابت های جام 
جهانی این رشته که حکم انتخابی المپیک را برای ورزشکاران دارد لغو و یا به زمان 

دیگری موکول شده اند.
فدراسیون جهانی ژیمناستیک باتوجه به شیوع مجدد ویروس کرونا دست به 
تغییراتی در تقویم خود زد. با توجه به اطالعیه صادر شده بازهم برخی از  مسابقات 

رسمی لغو و یا به زمان دیگری موکول شدند.
در جدید ترین اخبار اعالم شده مشخص شد جام جهانی باکو که قرار بود 
از ۴ مارس کار خود را آغاز خود به طور کلی لغو شد. این جام جهانی از مسابقات 
هنری ژیمناستیک محسوب می شد. در ژیمناستیک هنری پیش از این جام جهانی 
“Apparatus” که قرار بود از تاریخ ۲۵ تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۱  در آلمان برگزار شود 

به طور کامل کنسل شده بود.
فدراسیون جهانی در خصوص برگزاری  مسابقات جام جهانی آلمان که به 
نوعی انتخابی المپیک توکیو ۲۰۲۰ محسوب می شود اعالم نظر کرده و بیان داشته 
است که کلیه رقابت های جام جهانی  که از ۲۰ تا ۲۱ مارس ۲۰۲۱ در اشتوتگارت 
آلمان برنامه ریزی شده بود ، در این شهر برگزار نمی شود. با این حال ، فدراسیون 
ژیمناستیک آلمان ، در حال بررسی احتمال انتقال این رویداد به شهر دیگری است. 

قرار است  تصمیم نهایی تا پایان ژانویه اتخاذ خواهد شود.
با این تفاسیر برگزاری مسابقات ژیمناستیک قطر هم در هاله ای از ابهام قرار 
دارد. البته تاکنون در خصوص لغو یا تعویق این مسابقات صحبتی به میان نیامده است.

سعید رضا کیخا شانس اصلی کسب سهیمه المپیک قرار است در مسابقات 
قطر حضور داشته باشد و در صورت موفقیت، شانس حضور در المپیک توکیو را 
خواهد داشت. همچنین کهنی دیگر ملی پوشی است که برای کسب مدال در این 
مسابقات حضور خواهد داشت. همچنین در ترامپولین هم جام جهانی باکو که قرار 
بود از ۱۳ تا ۱۴ فوریه ۲۰۲۱ برگزار شود به طور کامل لغو شده و تاکنون در خصوص 

آن تصمیم گیری به عمل نیامده است. 
در آکروباتیک ژیمناستیک دو جام جهانی روسیه و بلژیک به زمان دیگری 
موکول شد و هم چنان تاریخ دقیق آن مشخص نیست و قرار است در اولین فرصت 
تاریخ جدید اعالم شود. هم چنین جام جهانی پرتغال به  ۱۴ تا ۱۶ می موکول شده 

و باید دید آیا بازهم این تاریخ عوض خواهد شد یا خیر؟
در شاخه ایروبیک هم جام جهانی ژاپن تعویق به افتاده بود و در جدیدترین اخبار 
مشخص شد جام جهانی پرتغال هم به طور کامل کنسل شده است.  این چندمین 
بار است که مسابقات رسمی به تعویق می افتد و فدراسیون جهانی ژیمناستیک 

هم از این موضوع راضی نیست.

ادعاب بیلد؛ ناگلزمن سرمربی بعدی رئال می شود
روزنامه بیلد مدعی شد که سران باشگاه رئال مادرید با ناگلزمن برای 

جایگزینی زیدان به توافق رسیده اند.
به گزارش بیلد، رئال مادرید در فصل جاری با هدایت زیدان عملکرد 

ناامید کننده ای داشته است.
حذف از جام حذفی و شکست در سوپر جام و البته نتایج ناامید کننده 

در اللیگا باعث شده تا انتقادها از زیدان زیاد شود.
روزنامه بیلد در شماره امروز خود نوشت که باشگاه رئال مادرید با جولیان 

ناگلزمن سرمربی جوان الیپزیگ برای هدایت تیم به توافق رسیده است.
البته این روزنامه آلمانی نوشت که زیدان تا پایان فصل جاری هدایت 
رئال مادرید را برعهده خواهد داشت و توافق با ناگلزمن برای فصل بعد است.

این مربی جوان در الیپزیگ فراتر از انتظار ظاهر شد و توانست تیم را 
برای نخستین بار به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا برساند و تیم او در رده 

دوم بوندسلیگا در فصل جاری جای دارد.

بدهی 1۲6 میلیون یورویی بارسلونا به چند باشگاه
در  مالی  لحاظ  به  بارسلونا  باشگاه 

وضعیت بسیار دشواری قرار گرفته است.
به گزارش مارکا، با انتشار گزارش مالی 
ساالنه بارسلونا، مبالغی که آن ها بابت نقل و 
انتقاالت به باشگاه های دیگر بدهکار هستند 

مشخص شد.
بلوگرانا در سال های اخیر با بازیکنان 
و همانطور که  امضا کرده  قرارداد  زیادی 
هنوز  دهد  می  نشان  شده  منتشر  اسناد 
باشگاه  توسط  ها  پرداخت  از  بسیاری 

کاتاالنی انجام نشده است. بدان معنا که بارسلونا در کل برای ۱۹ بازیکن 
مختلف ۱۲۶ میلیون یورو به باشگاه های دیگر بدهکار است.

از طرفی آمار و ارقام لیست منتشر شده حاکی از آن است که باشگاه 
بارسلونا باید در کوتاه مدت برای فیلیپ کوتینیو ۲۹ میلیون یورو به لیورپول 
بپردازد؛ این در حالی است که مبلغ ذکر شده در بلندمدت به ۴۰ میلیون 

یورو افزایش خواهد یافت.
همچنین بارسلونا هنوز به خاطر جذب فرانکی دی یونگ از آژاکس 
۱۶ میلیون یورو به این باشگاه هلندی بدهکار است، در حالی که آنها 
فرانسه  بوردو  به  مالکوم،  جذب  خاطر  به  دیگر  یورو  میلیون   ۱۰ باید 

پرداخت کنند.
بلوگرانا باید ۹ میلیون یورو بابت جذب جونیور فریپو به رئال بتیس 
بپردازد و گرمیو که در سال ۲۰۱۸ آرتور ملو را به بارسلونا فروخته بود، هنوز 

مبلغ ۸ میلیون یورو طلب کار است.
انتظار دریافت ۲۱۴ هزار یورو برای فروش دنیس  ویارئال هنوز در 
سوارز به بارسلونا در سال ۲۰۱۶ است و ایبار نیز ۲,۴ میلیون یورو بابت 

مارک کوکورال می خواهد.
در عین حال بارسلونا نیز مبالغی از باشگاه های دیگر طلب کار است که 
دریافت آنها می تواند مجموعاً ۴۶ میلیون یورو برای آنها ذخیره کند. مبالغی 
که ۹,۴ میلیون یورو از زنیت)مالکوم(، ۵,۹۷ میلیون یورو از ختافه)کوکورال(، 

۵,۷  از یوونتوس)آرتور( مهمترین آنها محسوب می شود.

طی  نضبا ا کمیته 
فوتبال  نی  جها سیون  فدرا
باشگاه  به  نامه ای  ارسال  با 
پرسپولیس اعالم کرده این باشگاه فقط 
تا ۲۵ بهمن فرصت دارد تا با پرداخت 
مطالبات مربی اسپانیایی سابق خود از 
محرومیت نقل وانتقاالت در امان باشد.

تعیین  کمیته  رای  صدور  از  پس 
در  فیفا  مربیان  و  بازیکنان  وضعیت 
دسیارانش  و  کالدرون  گابریل  پرونده 
به  پرسپولیس  باشگاه  محکومیت  و 
پرسپولیسی ها  آن ها،  پرداخت مطالبات 
خواهی  استیناف  برای  را  پرونده  این 
به دادگاه عالی ورزش بردند تا اینگونه 
نقض  به  امید  زمان،  بر خریدن  عالوه 
آنجایی  از  اما  باشند  داشته  فیفا  حکم 
 CAS در  پرونده ها  به  رسیدگی  که 
هزینه های خاص خود را دارد، مدیران 
در  تا  گرفتند  تصمیم  پرسپولیس  وقت 
پرونده اینیگو والنسیا مربی بدنساز تیم، 
اعتراضی به CAS نبرند و طلب ۷۸ هزار 
دالری )حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون 

تومان( او را بپردازند.
با این حال بعد از گذشت چند ماه 
تا  از پرداخت پول والنسیا نشد  خبری 
او موضوع را از طریق کمیته انضباطی 
فیفا پیگیری کند. از آنجایی که آرای 

و  یکنان  ز با وضعیت  تعیین  کمیته 
کمیته  است،  الزم االجرا  فیفا  مربیان 
ارسال  با  ابتدا  هم  نهاد  این  انضباطی 
پرداخت  برای  پرسپولیس  به  نامه ای 
پرسپولیس  مربی  لبات  مطا نکردن 
اخطار داد و در ادامه با تعیین فرصتی 
سریع تر  هرچه  که  خواست  ماهه  یک 
طلب او پرداخت شود. با این وجود باز 
هم پرسپولیس از پرداخت این ۷۸ هزار 
دالر ناتوان بود تا اینکه در نهایت فیفا 
قبل  روز   ۱۰ که  خود  نامه  آخرین  در 

ارسال کرده،  پرسپولیس  باشگاه  برای 
اعالم کرده است پرسپولیس به خاطر 
تعیین  کمیته  حکم  گرفتن  یده  د نا
والنسیا  طلب  باید  حاال  فیفا،  وضعیت 
برای  و  بپردازد  انضباطی  جریمه  با  را 
پرداخت پول هم فقط تا ۱۳ فوریه )۲۵ 

بهمن( فرصت دارد.
یک منبع آگاه در باشگاه پرسپولیس 
ضمن تایید این خبر عنوان کرد که در 
اگر  که  شده  نوشته  فیفا  نامه  آخرین 
 ۲۵( شده  تعیین  مهلت  تا  پرسپولیس 

با  همراه  را  والنسیا  مطالبات  بهمن( 
نقل وانتقاالت  از  نکند،  پرداخت  جریمه 

محروم خواهد شد.
درحالی  لنسیا  وا ینیگو  ا پرونده 
پرسپولیس را به محرومیت نقل وانتقالی 
تهدید می کند که این باشگاه در پرونده 
ماریو بودیمیر هم با خطر محرومیت از 
نقل وانتقاالت روبه رو است. بر اساس گفته 
وکیل این بازیکن کروت، پرسپولیس فقط 
تا ۱۲ بهمن فرصت دارد تا ۵۰۰ هزار یورو 

طلب بودیمیر را بپردازد.

طلبکاران یکی یکی در راه؛

محرومیت از نقل  وانتقاالت زمستانی در انتظار پرسپولیس

گل ها و پاس گل های مهدی طارمی 
برای پورتو در این فصل از لیگ پرتغال، 
هشت امتیاز برای این تیم ارزش داشته 

است.
تیم فوتبال پورتو در چارچوب هفته 
موفق  پرتغال  لیگ  رقابت های  پانزدهم 
شد با نتیجه یک بر صفر از سد تیم فارنسه 
بگذرد و با ۳۵ امتیاز در رده دوم قرار بگیرد. 
حاال فاصله تیم کونسیسائو با اسپورتینگ 
صدرنشین با یک بازی بیشتر، یک امتیاز 
این مسابقه مهدی  است.زننده تک گل 
طارمی بود. ستاره ایرانی پورتو بعد از پشت 
سر گذاشتن محرومیت یک جلسه ای خود 
بازگشتی باشکوه داشت و موفق شد گل 
سه امتیازی و پیروزی بخش تیمش را به 
ثمر برساند. این هفتمین گل مهدی بود که 
به ثمر رسید و باعث شد تا در کنار سرخیو 
اولیورا بهترین گلزن مدافع عنوان قهرمانی 

در این فصل شود.

برای  شد  موفق  همچنین  طارمی 
چهارمین بازی متوالی یا گل بزند و یا پاس 
گل بدهد. او در برابر فامالیکائو ۲ گل به ثمر 
رساند؛ سپس یک گل وارد دروازه ناسیونال 
کرد. در ادامه مقابل بنفیکا یک پاس گل داد 
و نهایتا در همین بازی اخیر بازهم گلزنی 
کرد تا مشخص شود ستاره تیم ملی فوتبال 

کشورمان در اوج آمادگی قرار دارد.

جالب است که طارمی در ابتدای فصل 
شرایط بسیار سختی را پشت سر می گذاشت 
و خیلی کم به بازی گرفته می شد اما رفته 
رفته جای خود را در ترکیب اصلی پیدا کرد 
و در این بین فشار رسانه ها و هواداران هم 
بی تاثیر نبود. طارمی به جز جام حذفی، در 
لیگ درخشش فوق العاده ای داشته و گل ها و 
پاس گل هایش هشت امتیاز را برای پورتو در 

این فصل به دست آورده که اگر این هشت 
امتیاز نبود حاال اژدهاها هم امتیاز با براگا در 

رده پنجم قرار داشت.
طارمی در این فصل مقابل پورتیمیننزه، 
توندال، ناسیونال، ویتوریا ستوبال، فامالیکائو، 
بنفیکا و فارنسه گل زده و پاس گل داده 
است. برخی از گل های مهدی باخت را به 
برد تبدیل کرده است؛ گاهی اوقات او تیمش 
را از شکست نجات داده و به تساوی رسانده 
و گاهی اوقات هم گل های او در پیروزی 

تیمش تاثیر خاصی را نداشته است.
مهدی با این حجم از آمادگی برای 
یوونتوس در لیگ قهرمانان اروپا خط و نشان 
کشیده است. او تا به اینجا تنها ۲۷ دقیقه 
در لیگ قهرمانان اروپا بازی کرده اما حاال 
وضعیتش متفاوت شده است. دیدار رفت 
مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا 
۲۹ بهمن ماه به انجام می رسد. تا فرا رسیدن 

آن مسابقه پنج بازی باقی مانده است.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

 آگهی مرحله نوزدهم  سال 1399) منطقه دو كرمان (
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالك  ناحیه دو شهرستان کرمان
)نوبت دوم(

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

)) آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي (( 

در اجرای  مواد مذکور بدینوسیله  امالکی  که برابر اراء هیاتهای  حل اختالف  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي  ناحیه  دو شهرستان کرمان  
تقاضای ثبت انها پذیرفته و ادامه عملیات ثبتی انها مطابق قانون مذکور تجویز گردیده است  به ترتیب 
شماره پالک فرعی از اصلی  و بخش محل  وقوع  ملک و مشخصات مالک یا مالکین ) متقاضیان ثبت ( واق
ع                                                                                                                                                                                                                                                                                    
در بخشهای  ) ۲ و۳ و ۶ (  ثبتی شهرستان کرمان  بشرح ذیل اگهی  میشود تا  در صورتي که  شخص  
یا اشخاصی  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند بتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت 
مالکیت صادر خواهد شد.شایان ذکر است صدور و  اعتراض طبق مقررات سند  مذکور و عدم   وصول 

تسلیم سند مالکیت بر اساس قانون مذکور مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود . 

امالك تقاضای ثبت شده واقع در بخش ۲ کرمان 
–  آقای عباس  از  ۳۹۶۸  اصلی   از  ۸۹۹  فرعی  از  ۳۹۶۸ اصلی مجزی شده  ۱۶۰۷۷  فرعی 
محمد حسنی تقی آبادی فرزند  علی به شناسنامه شماره ۳  صادره از راور در ششدانگ یکباب  خانه  به  
مساحت ۱۷۷/۸۵ متر مربع  به ادرس کرمان  -  بلوار شهیدان محمدی -  کوچه ۱۲- سمت چپ منزل 

دوم  خریداری ازمحل مالکیت سید عباس ابراهیمی پور -  ردیف ۰۲۲۴
۱۶۲۳۱  فرعی از  ۳۹۶۸ اصلی مجزی شده از  ۸۴۵  فرعی از  ۳۹۶۸  اصلی  –  آقای محمد رضا 
ایرانمنش فرزند  مهدی  به شناسنامه شماره ۸۸۵  صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه  به  مساحت 
۹۹/۵۰ متر مربع  به ادرس کرمان –  سراسیاب – خیابان شهیدان ماهانی  – کوچه ۲۲ خریداری ازمحل 

مالکیت عباس حیدری پور فرسنگی  -  ردیف ۰۷۵۲
۱۶۲۳۷  فرعی از ۳۹۶۸ اصلی مجزی شده  از ۸۹۹  فرعی از  ۳۹۶۸  اصلی  –  آقای احمد امینی  
از گلباف  و  خانم حکیمه کمالی  فرزند  علی  به  فرزند  غالمرضا  به شناسنامه شماره ۲۸۳  صادره 
شناسنامه شماره ۴۵۴  صادره از گلباف بالمناصفه در ششدانگ  یکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی  به  
مساحت ۱۴۳  متر مربع  به ادرس کرمان – خیابان شهید قدوسی -  کوچه ۲۲  خریداری از محل مالکیت  

رخشنده اهورایی – ردیفهای  ۱۲۴۱ و  ۱۲۴۲
۱۶۲۴۸  فرعی از  ۳۹۶۸ اصلی مجزی شده از  ۱۰۸۳۸  فرعی از  ۳۹۶۸  اصلی  –  خانم مرضیه 
از گلباف  در ششدانگ یکباب خانه به   کشاورزی گوکی فرزند  اکبر  به شناسنامه شماره ۱۸۲  صادره 
مساحت ۹۷ متر مربع  به ادرس کرمان –  سراسیاب فرسنگی  – کوچه ۲۳ شهید مغفوری  –  سمت 

راست درب دوم  خریداری ازمحل مالکیت اکبر ثمره غالمرضائی  -  ردیف ۰۸۹۴
۱۶۲۹۳  فرعی از ۳۹۶۸ اصلی مجزی شده  از ۹۴  فرعی از  ۳۹۶۸  اصلی  –  آقای حسن شهیدی 
نژاد  فرزند  ماشااهلل به شناسنامه شماره ۱۹  صادره از کرمان  در ششدانگ  یکباب خانه  به  مساحت 
از محل مالکیت   ۱۵۴/۸۰ متر مربع  به ادرس کرمان – خیابان شهید مغفوری -  کوچه ۲۷ خریداری 

حسین ابراهیمی پور فرسنگی  - ردیف  ۰۰۱۲
–  خانم محبوبه  از  ۳۹۶۸  اصلی   از ۸۹۱  فرعی  از ۳۹۶۸ اصلی مجزی شده   ۱۶۲۹۴  فرعی 
کاظمی  فرزند  علی  به شناسنامه شماره ۶۲۵۵ صادره از کرمان  در ششدانگ  یکباب  خانه به  مساحت 
۳۹۵ متر مربع  به ادرس کرمان – خیابان سرباز -  کوچه ۵۲ – انتهای کوچه سمت راست  خریداری از 

محل مالکیت  ماشااهلل مخترع  - ردیف  ۰۸۷۹
–  آقای علیرضا  از  ۳۹۶۸  اصلی   از ۸۹۹  فرعی  از ۳۹۶۸ اصلی مجزی شده   ۱۶۳۱۶  فرعی 
عسکری نژاد فرزند  موسی به شناسنامه شماره ۵  صادره از بردسیر و  خانم کبری کماندار فرزند  صفر 
به شناسنامه شماره ۷  صادره از بردسیر بالمناصفه در ششدانگ  یکباب خانه  به  مساحت ۲۸۸/۸۰  متر 
مربع  به ادرس کرمان – بزرگراه امام  -  شهرک  صنعتی -  کوچه ۱۸خریداری از محل مالکیت  سید 

عباس عمرانی   - ردیفهای ۱۰۶۰  و ۱۰۵۹
۱۶۳۵۷  فرعی از ۳۹۶۸ اصلی مجزی شده  از ۸۹۹  فرعی از  ۳۹۶۸  اصلی  –  آقای غالمرضا 
یوسفی بزنجانی  فرزند  علی  به شناسنامه شماره ۶  صادره از راین  در ششدانگ  یکباب خانه  به  مساحت 

۱۵۲/۵۳  متر مربع  به ادرس کرمان – خیابان سرباز – خیابان شهید قدوسی – کوچه ۲۸  خریداری از 
محل مالکیت مروارید و همایون و شاه بهرام کیانیان  - ردیف  ۰۱۹۵

آقای محسن    – از  ۳۹۶۸  اصلی   از ۸۹۹  فرعی  از ۳۹۶۸ اصلی مجزی شده   ۱۶۳۸۶  فرعی 
عبداللهی گیشینی  فرزند  علی  به شناسنامه شماره ۲۹۸۰۱۳۹۸۰۷  صادره از کرمان در ششدانگ  یکباب 
خانه  به  مساحت ۲۴۳/۴۰  متر مربع  به ادرس کرمان – بلوار شهیدان محمدی – کوچه ۱۵ خریداری 

از محل مالکیت سید عباس ابراهیمی پور فرسنگی - ردیف  ۰۸۸۳
۱۶۴۵۷  فرعی از ۳۹۶۸ اصلی مجزی شده  از ۸۸۱  فرعی از  ۳۹۶۸  اصلی  –  آقای حمید رضا 
پور خوش سفر  فرزند  محمد  به شناسنامه شماره ۲۹۸۰۴۱۷۰۷۶  صادره از کرمان در ششدانگ  یکباب 
مغازه مشتمل بر تحتانی ) با کاربری عرصه صنعتی ( به  مساحت ۷۸  متر مربع  به ادرس کرمان – بزرگراه 
امام صادق ) ع ( – روبروی پارک طبیعت خریداری از محل مالکیت علی علی احمدی  - ردیف  ۰۵۸۶

۵۲۹۹ فرعی از۳۹۸۲ اصلی  مجزی شده از  ۱۵  فرعی از۳۹۸۲ اصلی  –  آقای روح اله عرب پور 
داهوئی  فرزند  حسین  به شناسنامه شماره ۱۰۴۷ صادره از زرند از ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 
۹۸/۸۴ متر مربع  به ادرس کرمان  سلسبیل – بلوار دستغیب –  کوچه ۳۶ – جنوبی ۷ خریداری ازمحل 

مالکیت عبداله عدل اسفندیاری -  ردیف ۱۱۳۲۹ سال ۱۳۹۱
۵۹۴۹ فرعی از۳۹۸۲ اصلی مجزی شده از ۹۸ فرعی از ۳۹۸۲ اصلی –  آقای حمید قاسم نژاد  فرزند 
ماشااهلل به شناسنامه شماره ۱ صادره از کرمان نسبت به دو دانگ مشاع و آقای حسین قاسم نژاد فرسنگی 
فرزند ماشااهلل به شناسنامه شماره ۱۳۰ صادره از کرمان نسبت به دو دانگ مشاع  و خانم صدیقه  قاسم 
نژاد فرسنگی  فرزند ماشااهلل به شناسنامه شماره ۹۶ صادره از کرمان نسبت به یک دانگ مشاع و خانم 
محبوبه  قاسم نژاد فرسنگی  فرزند ماشااهلل به شناسنامه شماره ۷۷۲ صادره از کرمان نسبت به یک دانگ 
ادرس کرمان   به  به مساحت ۴۱۶/۸۰ متر مربع   پارکینگ  بر  از ششدانگ  یکباب مغازه مشتمل  مشاع 
-  خیابان سرباز -  سه راه ۱۷ شهریور – جنب بانک مسکن خریداری از محل مالکیت ماشااهلل قاسم 

نژاد فرسنگی - ردیف های ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ و ۱۳۳۷ 
۱۱۲ فرعی از ۳۹۸۶ اصلی –  آقای حسین محمدی قنات غستانی فرزند اکبر به شناسنامه شماره 
به  مساحت ۱۹۹/۹۶ متر مربع  به  بر فوقانی  از ماهان در ششدانگ  یکباب خانه  مشتمل  ۳۰ صادره 
عبدالرسول  مالکیت  محل  از  خریداری   ۴ و   ۲ کوچه  فاصل  حد    - فرهنگ  خیابان    - کرمان   ادرس 

هدایت  - ردیف ۱۳۵۶
۱۱۳ فرعی از ۳۹۸۶ اصلی –  آقای حمید کریم زاده فرزند علی اکبر به شناسنامه شماره ۳۳۰۰۵ 
صادره از کرمان  و  خانم نساء اخوندی طبسی فرزند یوسف به شناسنامه شماره ۲۰۴۲  صادره از زابل 
بالمناصفه در ششدانگ  یکباب خانه به  مساحت ۶۶۸/۱۰ متر مربع  به ادرس کرمان  -  خیابان ادیب 

-  کوچه ۱۲ خریداری از محل مالکیت عبدالعلی هروی - ردیف ۰۱۲۱

امالك تقاضای ثبت شده واقع در بخش 3 کرمان
۴ فرعی از ۱۰۷۰ اصلی –  آقای ناصر بهار فرزند علی به شناسنامه شماره ۱۵۱ صادره از کرمان  در 
ششدانگ  یکباب مغازه ) با کاربری عرصه مسکونی (  به  مساحت ۹۶/۵۰ متر مربع  به ادرس کرمان  
-  خیابان گنجعلی خانی – سمت چپ  -  جنب لباس فروشی مه تن خریداری از محل مالکیت اسمعیل 

موسی زاده کارگر - ردیف ۰۷۶۲
۲۱۶۲۳ فرعی از۱۷۸۳ اصلی  –  آقای محمد علی سالجقه  فرزند نادعلی به شناسنامه شماره ۴  
صادره از رابر و آقای یوسفعلی سالجقه  فرزند نادعلی به شناسنامه شماره ۵۷۵  صادره از رابر و آقای 
بالسویه هر کدام نسبت به دو  از رابر  نادعلی به شناسنامه شماره ۶۰۸  صادره  سیاوش سالجقه  فرزند 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب  خانه  به مساحت ۲۰۴/۲۰ متر مربع با قید به اینکه موازی  ۷۳/۸۳ متر 
مربع از ششدانگ  عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و دراجاره مالک متن میباشد  به ادرس کرمان – خیابان 

۲۴ آذر -  کوچه ۳۵ خریداری از محل مالکیت ابوالقاسم برخورداری – ردیفهای ۴۵۰ و ۴۵۳ و ۴۵۱
شناسنامه  به  محمد   فرزند  خورندی  محمودی  فاطمه  خانم   – اصلی    ۱۷۸۳ از   فرعی    ۲۱۸۹۰
شماره  ۶۶۵ صادره از یزد در ششدانگ  یکباب  خانه  به مساحت ۳۳۹/۷۵  متر مربع با قید به اینکه 
موازی  ۸۶/۶۵ متر مربع از ششدانگ  عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و دراجاره مالک متن میباشد  به 
حسین  سید  مالکیت  محل  از  خریداری   ۱۴ کوچه   – یاسین  شهرک   – جهاد  خیابان    – کرمان  ادرس 

طباطبائی– ردیف ۰۶۸۳
۳۱۵ فرعی از ۲۷۸۵ اصلی–  آقای علی کریم زاده فرزند حبیب اهلل به  شناسنامه شماره  ۱۲۲  صادره 
اینکه موازی  ۱۴/۲۰ متر  به  با قید  بافت در ششدانگ  یکباب  خانه به مساحت ۱۷۰/۴۵ متر مربع  از 
مربع از ششدانگ  عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و دراجاره مالک متن میباشد  به ادرس کرمان – شرف 

آباد – خیابان امام رضا ) ع ( – کوچه ۵ خریداری از محل مالکیت  حسن ایرانمنش  - ردیف ۰۷۱۶
۲۳۶۸۰ فرعی از۲۷۸۷ اصلی–  خانم  زهرا ناروئی فرزند علم به  شناسنامه شماره  ۲۵۷  صادره از 
ریگان در ششدانگ  یکباب  خانه به مساحت ۱۹۶/۸۰ متر مربع  به ادرس کرمان – خیابان شیخ احمد 

کافی جنوبی –کوچه ۱۲ خریداری از محل مالکیت  اختر جوادی  - ردیف ۰۶۲۸
به  شناسنامه شماره  ۱۶   احمد حسنی سعدی فرزند محمد  آقای  از۲۷۸۷ اصلی–   ۲۳۷۸۲ فرعی 
صادره از کرمان در ششدانگ  یکباب  مغازه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت ۵۷/۷۰ متر مربع  به 

ادرس کرمان – خیابان ابوذر شمالی – نبش کوچه ۳۰ خریداری از محل مالکیت  محمد حائری کرمانی 
و محمود پورزاده حسینی  - ردیف ۰۸۷۴

۲۳۸۸۴ فرعی از۲۷۸۷ اصلی–  مسجد امام هادی ) ع ( بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه کرمان 
) با نمایندگی خانم ثریا مال جعفری ( طبق تصمیم هیات وارده به شماره ۱۱۰/۳۲۴۸۳ – ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ 
در ششدانگ  یکباب  خانه موقوفه به مساحت ۱۱۴ متر مربع  به ادرس کرمان – خیابان شهاب – کوچه 

۹ – روبروی مسجد امام هادی ) ع ( خریداری از محل مالکیت  احمد تجربه کار   - ردیف ۱۲۸۱
۲۴۱۱۸ فرعی از۲۷۸۷ اصلی–  خانم  جمیله کیخای هجرتی فرزند علی به  شناسنامه شماره  ۸۳۹  
صادره از فهرج در ششدانگ  یکباب  خانه به مساحت ۱۵۰/۶۷ متر مربع  به ادرس کرمان – خیابان ابوذر 
جنوبی –کوچه ۴۰ – انتهای کوچه  خریداری از محل مالکیت  محمود پورزاده حسینی  - ردیف ۰۷۹۹

۲۴۱۹۷ فرعی از۲۷۸۷ اصلی–  آقای حسین یعقوبی کهنوج معز آبادی فرزند رضا به  شناسنامه شماره  
۱۳  صادره از کرمان در ششدانگ  یکباب  خانه به مساحت ۲۳۵/۶۴ متر مربع  به ادرس کرمان – خیابان 

شیخ احمد کافی شمالی  –  نبش کوچه ۲۶  خریداری از محل مالکیت  اکبر فروزی   - ردیف ۱۵۰۲
  ۸۳۰ شناسنامه شماره   به   علی  امید  فرزند  زاهدی  آقای حسین  اصلی–   از۲۷۸۷  فرعی   ۲۴۲۴۰
صادره از کرمان در ششدانگ  یکباب  کارگاه ) با کاربری عرصه مسکونی (  به مساحت ۱۸۲/۶۵ متر 
مربع  به ادرس کرمان – خیابان ابوذر جنوبی  –  نبش کوچه ۲۰  خریداری از محل مالکیت  محمود 

پورزاده حسینی  - ردیف ۰۸۷۴
۲۴۳۱۰ فرعی از۲۷۸۷ اصلی–  خانم فاطمه صانعی فرزند مراد علی به  شناسنامه شماره  ۲۹۸۰۴۰۵۳۴۰  
صادره از کرمان در ششدانگ  یکباب  خانه  به مساحت ۱۵۲ متر مربع  به ادرس کرمان – خیابان شیخ 
احمد کافی جنوبی  –  کوچه شماره ۲۲  خریداری از محل مالکیت  ابراهیم بانک توکلی  - ردیف ۰۲۴۸

به  شناسنامه شماره   احمد  فرزند  آبادی  فریده ملکی خالق  –  خانم  اصلی  از۲۷۸۷  ۲۴۳۲۳ فرعی 
ادرس  به  مربع   متر   ۱۵۱/۰۳ مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ   در  کرمان  از  صادره   ۲۹۸۰۸۷۲۲۳۷
پورزاده  محمود  مالکیت   محل  از  خریداری  اتحاد  نبش   –  ۴۰ کوچه   – جنوبی  ابوذر  خیابان   – کرمان 

حسینی  - ردیف ۱۳۲۳
شناسنامه  به   مهدی  فرزند  عسکری  اشرف  جواد  محمد  آقای  اصلی–   از۲۷۸۷  فرعی   ۲۴۳۳۵
شماره  ۶۶۰  صادره از رفسنجان در ششدانگ  یکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت ۲۸۲/۵۴ 
بانک  مالکیت  حسین  از محل  گلبرگ خریداری  خیابان  امام -  بزرگراه   – ادرس کرمان  به  مربع   متر 

توکلی   - ردیف ۰۶۳۸
۲۴۴۱۱  فرعی از  ۲۷۸۷ اصلی – آقای مهدی دهقانی مظفر ابادی فرزند احمد به شناسنامه شماره  ۱۴۷ 
صادره از راین  در ششدانگ  یکباب  خانه  ) با کاربری عرصه خدمات اجتماعی ( به مساحت ۱۵۴/۱۹  متر 
مربع به ادرس کرمان – بلوار رسالت  – کوچه ۱۵ خریداری از محل مالکیت حسن ودیعتی – ردیف ۰۵۹۹

۱  فرعی از  ۲۸۴۸ اصلی  –  آقای جالل داراب فرزند جواد به شناسنامه شماره  ۸۰۹۷ صادره از 
کرمان  در ششدانگ  یکباب  خانه به مساحت ۱۷۴/۴۵  متر مربع به ادرس کرمان – بلوار ساوه - خیابان 

نیایش –   کوچه ۵ خریداری از محل مالکیت امراهلل داراب – ردیف ۰۹۵۴
۳۰ فرعی ۲۹۴۲ اصلی–  خانم  کبری رضائی زاده روکرد فرزند غالمعلی  به  شناسنامه شماره  ۲  
صادره از رفسنجان  در ششدانگ  یکباب  خانه به مساحت ۲۹۶/۰۲ متر مربع  به ادرس کرمان – خیابان 

گلدشت  – کوچه شماره ۴۰- پالک ۲۹ خریداری از محل مالکیت  ابراهیم فیروز نژاد  - ردیف ۰۸۷۵
۳۰۰۲ فرعی ۲۹۴۲ اصلی–  آقای حسین نخعی کهنی فرزند یوسف  به  شناسنامه شماره  ۳  صادره 
ادرس  به  متر مربع   به مساحت ۲۵۰/۶۰  فوقانی  بر طبقه  یکباب  خانه مشتمل  راور  در ششدانگ   از 
کرمان – خیابان گلدشت  – کوچه شماره ۴۸ -  سمت چپ درب دوم خریداری از محل مالکیت  یحیی 

هدایت  - ردیف ۰۳۹۴

امالك تقاضای ثبت شده واقع در بخش 6 کرمان
۲۱۳۱ فرعی از۲۰ اصلی–  خانم معصومه ملک قاسمی فرزند امید علی به  شناسنامه شماره  ۴۴  
از بردسیر  در ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت ۲۴۵/۸۱ متر مربع  به ادرس کرمان – قائم  صادره 

آباد – خیابان قائم  خریداری از محل مالکیت احمد ایالقی حسینی -  ردیف ۰۶۴۹
۲۴۰۷ فرعی از۲۰ اصلی–  خانم جمیله سعید فرزند علی به  شناسنامه شماره  ۵۲  صادره از بردسیر  
در ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت ۱۴۶/۲۵ متر مربع  به ادرس کرمان – قائم آباد – خیابان مولوی 

– کوچه ۱۶  خریداری از محل مالکیت مهدی نظریان -  ردیف ۱۲۰۸
۱۶ فرعی از ۷۵ اصلی –  اقای محمدحسین سلیمانی ماهانی فرزند اصغر به شناسنامه شماره ۷۵ صادره 
از ماهان وخانم مریم خلیل زاده ماهانی فرزند محمد به شناسنامه شماره ۸۶ صادره از ماهان  بالمناصفه در 
ششدانگ  یکباب خانه مشتمل بر طبقات فوقانی به مساحت ۲۴۷/۶۸ متر مربع  به ادرس کرمان – میدان 

پژوهش – بلوار صبا – کوچه یک خریداری از محل مالکیت  جواد حسینی گوهری -  ردیف ۰۶۶۵
 تاریخ انتشار نوبت اول :   ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
 تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

                                                                          محمود مهدی زاده 
رییس اداره ثبت اسناد و امالك  منطقه  دو شهرستان کرمان   

بازگشت با شکوه مهدی؛

خط و نشان طارمی برای رونالدو
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تصویری کمتر دیده شده از مجتبی مینوی در کتابخانه شخصی
اختصاصی دنیای جوانان

دنیا کوچکتر از آن است

عباس صفاری
دنیا کوچکتر از آن است

که گم شده ای را در آن یافته باشی
هیچ کس اینجا گم نمی شود

آدم ها به همان خونسردی که آمده اند
چمدانشان را می بندند

و ناپدید می شوند
یکی در مه

یکی در غبار
یکی در باران

یکی در باد
و بی رحم ترینشان در برف.

آنچه به جا می ماند
رد پائی است

و خاطره ای که هر از گاه پس می زند
مثل نسیم سحر

پرده های اتاقت را

 تا ششمین روز نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، 
۶۸۰ هزار و ۲۰۲ نسخه کتاب به ارزش بیش از ۳۶ میلیارد تومان 

توسط مردم در سراسر کشور خریداری شده است.
تا ششمین روز  ایران،  ادبیات  بر اعالم خانه کتاب و  بنا 
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران ۶۸۰ هزار و ۲۰۲ نسخه 
کتاب به مبلغ ۳۶۱ میلیارد و ۶۵۹میلیون و ۲۴۸هزار و ۳۱۲ ریال 

در سراسر کشور به فروش رسید.
تاکنون ۲۴۹هزار بسته از طریق پست کتاب و ۱۳هزار بسته از 
سوی خود ناشر ارسال شده است. همچنین، از مجموع ۱۱۹هزار و 
۹۸۹ سفارش، ۴۰هزار و ۷۳۲ سفارش ارسال شده است و ۷۹هزار 

و ۲۵۷سفارش در انتظار ارسال هستند. 
به گزارش ایرنا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به دنبال 
راهی برای حمایت از ناشران و بازار کتاب کشور بود تا آنکه تصمیم 
گرفت با استفاده از تجربیات حضور در نمایشگاه های مجازی برگزار 
شده توسط دیگر کشورها نظیر نمایشگاه بزرگ کتاب فرانکفورت، 

این رویداد فرهنگی را در ایران به شکل مجازی برگزار کند.

ایوب دهقانکار مدیر عامل موسسه خانه کتاب و ادبیات 
ایران با حکم معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به 
عنوان ریاست برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی کتاب معرفی 
شد. در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، بیش از ۱۰۰۰ 
ناشر حضور دارند و بالغ بر ۱۰۰ هزار عنوان کتاب برای عرضه در 

سایت نمایشگاه مجازی کتاب تهران ارائه شد.
و  کتاب  عنوان  هزار  با ۲۰  خارجی  ناشر  همچنین ۱۸۰ 
۱۴۲ نهاد فرهنگی و آژانس ادبی در بخش رایت سنتر نیز در 
این نمایشگاه حضور دارند. هزینه ارسال کتاب ها نیز از سوی 
شرکت پست جمهوری اسالمی برای همه مخاطبان رایگان 

اعالم شده است.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با توجه به استقبال 
خوب و چشمگیر ناشران و مخاطبان با دو روز تمدید از سوی 
موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تا هشتم بهمن ماه جاری میزبان بازدید کنندگان و عالقه مندان 

این رویداد بزرگ فرهنگی کشور در فضای خواهد بود.

فروش 68۰ هزار نسخه کتاب در نخستین نمایشگاه مجازی

نمایشگاه مجازی کتاب 
عدالت در دسترسی را فراهم 

کرده است
است:  معتقد  تهرانی  ناشران  یک 
در  عدالت  کتاب  مجازی  نمایشگاه  در 
نمایشگاهی  خرید  شیوه  به  دسترسی 
برقرار  شهرستانی ها  و  تهرانی ها  برای 
شده است. در نمایشگاه مجازی و روش 
فروش آنالین، دسترسی آسان، سریع و 

کم هزینه تر است.
مهدی آرام فر دراظهار کرد: با توجه 
شرایط فعلی دنیا ناشی از شیوع ویروس 
کرونا که بسیاری از سازوکارها را تغییر 
آسیب هایی  دچار  نیز  نشر  چرخه  داده، 
شده اند و ناشران نیز با اُفت فروش مواجه 
برگزاری  موقعیتی  چنین  در  شده اند. 
خیلی  اتفاق  کتاب،  مجازی  نمایشگاه 

خوبی است.
تخته سیاه  انتشارات  مدیرمسئول 
ادامه داد: بزرگترین ُحسن فضای آنالین، 
نمایشگاه  در  است.  آسان  دسترسی 
هرساله  که  تهران  کتاب  بین المللی 
در  حضور  امکان  حتی  می شد،  برگزار 
نمایشگاه برای همه تهرانی ها یکسان 
و هموار نبود چه رسد به دیگر استان ها 
و شهرستان های کشور که با مشکالت 
به  بودند.  روبه رو  راه  این  در  زیادی 
در  عدالت  نمایشگاه،  این  در   نوعی 
نمایشگاهی  خرید  شیوه  به  دسترسی 
برقرار  شهرستانی ها  و  تهرانی ها  برای 
شده است. در نمایشگاه مجازی و روش 
فروش آنالین، دسترسی آسان، سریع و 

کم هزینه تر است.
مخاطب  مجازی،  نمایشگاه  در 
راحت تر و سریع تر کتاب های موردنظر 

خود را انتخاب و خرید می کند. در این 
و  زمانی  هزینه های  در  فروش،  شیوه 
ریالی برای مخاطب و ناشر صرفه جویی 
کتاب  تبلیغات  حتی  می گیرد.  صورت 
هم در فضای مجازی نسبت به فضای 
به صرفه تر  و  متفاوت تر  خیلی  بیرون، 

است.
آرام فر افزود: تصور می کنم فضای 
اختصاص  به خود  را  مجازی، ظرفیتی 
بیماری  پایان  از  پس  حتی  که  داده 
در  ماند. کرونا  باقی خواهد  کرونا هم، 
کنار آسیب هایی که داشته، یک تحول 
در فضای مجازی ایجاد کرد و موجب 
شد این فضا و ظرفیت های فراوان آن را 

بیشتر جدی بگیریم.
وی تصریح کرد: البته در کنار این 
مزایا، یک سری مشکالت زیرساختی 
هم در نمایشگاه مجازی وجود دارد که 
این نقاط ضعف ممکن است در ناشران 

و مخاطبان کمی دلسردی ایجاد کند. 
همان  مانند  نمایشگاه  سایت  واقع  در 
فیزیکی  ه  یشگا نما ری  برگزا محل 
نواقص  رفع  به  نسبت  باید  که  است 
بیشتری  توجه  زیرساخت ها  تقویت  و 

صورت گیرد.
مدیر انتشارات تخته سیاه در پایان 
نمایشگاه  دوره  نخستین   در  ما  گفت: 
عنوان  ده ها  با  تهران  کتاب  مجازی 
کنکور،  همچون  شاخه هایی  در  کتاب 
پایه های مختلف تحصیلی، علوم مختلف 
و کتاب های کودک حضور داریم. ازجمله 
در  فعال  کتاب  عنوان   ۵۰ آثار،  این 
بخش کنکور و پنج عنوان بسیار فعال 

زیست شناسی برای نظام جدید است.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
به دنبال راهی برای حمایت از ناشران 
گرفت  تصمیم  کشور  کتاب  بازار  و 
در  حضور  تجربیات  ز  ا استفاده  با 

شده  برگزار  مجازی  نمایشگاه های 
نمایشگاه  نظیر  کشورها  دیگر  توسط 
رویداد  این  فرانکفورت،  کتاب  بزرگ 
ایران به شکل مجازی  فرهنگی را در 

برگزار کند.
ایوب دهقانکار مدیر عامل موسسه 
خانه کتاب و ادبیات ایران با حکم معاون 
فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
نخستین  برگزاری  ریاست  عنوان  به 
شد.  معرفی  کتاب  مجازی  نمایشگاه 
کتاب  مجازی  نمایشگاه  نخستین  در 
تهران، بیش از ۱۰۰۰ ناشر حضور دارند 
و بالغ بر ۱۰۰ هزار عنوان کتاب برای 
عرضه در سایت نمایشگاه مجازی کتاب 

تهران ارائه شد.
همچنین ۱۸۰ ناشر خارجی با ۲۰ 
هزار عنوان کتاب و ۱۴۲ نهاد فرهنگی 
و آژانس ادبی در بخش رایت سنتر نیز 
هزینه  دارند.  حضور  نمایشگاه  این  در 
ارسال کتاب ها نیز از سوی شرکت پست 
جمهوری اسالمی برای همه مخاطبان 

رایگان اعالم شده است.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب 
و  خوب  استقبال  به  توجه  با  تهران 
چشمگیر ناشران و مخاطبان با دو روز 
و  کتاب  خانه  موسسه  سوی  از  تمدید 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  ایران  ادبیات 
جاری  ماه  بهمن  هشتم  تا  اسالمی 
میزبان بازدید کنندگان و عالقه مندان 
در  کشور  فرهنگی  بزرگ  رویداد  این 

فضای خواهد بود.
نمایشگاه  مطالب  گزارش،  اخبار،  
مجازی کتاب تهران را عالوه بر رسانه 
کتاب  خانه  نشانی  از  توانید  می  ها 

دنبال کنند.

نمایشگاه مجازی كتاب عدالت در دسترسی را فراهم كرده است

 »برادر« به چاپ دوم رسید
چاپ دوم کتاب »برادر، داستان هایی 
از زندگی محمد)ص( و علی)ع(« تألیف نقی 
سلیمانی و تصویرگری رضا مکتبی از سوی 
انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شد.

کتاب »برادر« به چاپ دوم رسید
کتاب های  مجموعۀ  از  حاضر،  کتاب 
نوجوانان، مجموعه ای از داستان های کوتاه 
براساس حوادث و رخدادهای زندگی پیامبر 
و امیرالمؤمنین است. سلیمانی حوادث را از 
منابع معتبر نقل می کند و آنها را به شکل 

داستان می پردازد و عرضه می کند. خوانندة نوجوان با خواندن این داستان های 
مذهبی و اعتقادی جز آشنایی با آن دو بزرگوار، تاریخ اسالم را هم مرور 
می کند و با شخصیت ها و خاندان های معروف آن عصر آشنا می شود. کتاب 
تصویرهایی مرتبط با داستان ها دارد که در درک و برقراری ارتباط با داستان 

بسیار کمک می کند.
چاپ دوم این اثر در ۱۳۶ صفحۀ مصور وزیری، شمارگان ۵۰۰ نسخه 
و با قیمت ۲۵,۰۰۰ تومان توسط انتشارات سروش در اختیار عالقمندان به 

مباحث این حوزه قرار گرفته است.

یادداشت
رادیو فرهنگ یاری گر نخستین نمایشگاه 

مجازی کتاب تهران
امین خرمی

به  اشاره  با  رادیو  کارشناس-مجری 
انعقاد تفاهم نامه همکاری میان شبکه رادیو 
فرهنگ با موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران 
نوشت: رادیو فرهنگ در راستای اثرگذاری، 
در  و  بیشتر  هرچه  پویایی  و  جریان سازی 
نهایت جذب حداکثری مخاطبان در سراسر 

کشور به رسالت رسانه ای خود می پردازد.
نمایشگاه  برگزاری  با  »هم زمان 
شاهد  کشور،  در  تهران  کتاب  مجازی 

جابه جایی رکوردهایی در عرصه تعامل و همراهی رسانه ها ازجمله رسانه شنیداری 
رادیو در میان تمامی فعالیت های رسانه ای برای توسعه، تعالی و تعاون با نخستین 

نمایشگاه مجازی کتاب تهران بودیم.
 طبق تعامالت و گفت وگوهای صورت گرفته و انعقاد تفاهم نامه همکاری 
میان شبکه رادیویی فرهنگ با موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، مقرر شد تا 
این شبکه رادیویی به عنوان دست یاری گر و بازو توانمند رسانه ای در راستای 
اثرگذاری، جریان سازی و پویایی هرچه بیشتر و در نهایت جذب حداکثری مخاطبان 
در سراسر کشور به دلیل ضریب نفوذ باال و آنتن سراسری در کنار موسسه خانه 

کتاب و ادبیات ایران به رسالت رسانه ای خود بپردازد.
 اتفاقی که در کوتاه ترین زمان ممکن رکوردهای فعالیت رسانه ای در جهان 
را نه تنها جابه جا کرد بلکه توانست کارنامه ای درخشان در راستای برنامه سازی 
به  تفسیری  و  تحلیلی  گفتگومحور،  ترکیبی،  انحصاری،  اختصاصی،  به شکل 

مخاطبان و دوستداران یار مهربان ارائه دهد.
 با نگاهی به کنداکتور برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ و فعالیت گروه 
برنامه سازی  حوزه  در  تخصصی  و  مستقل  گروهی  به عنوان  شبکه  این  کتاب 
بیش از چهار ساعت و ۳۰ دقیقه)بیش از ۲۷۰ دقیقه( برنامه سازی در راستای 
یافته است  اختصاص  تهران  نمایشگاه مجازی کتاب  و نخستین  موضوع کتاب 
معاونت  و همراهی  تعامل  حوزه  در  بی بدیل  نمونه ای  به عنوان  خود  نه تنها  که 
صدای جمهوری اسالمی ایران با معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
امر فرهنگ شناخته می شود؛ بلکه در نگاهی  اسالمی به عنوان دو نهاد متولی 
فراخ تر،عمیق تر و گسترده تر شاهد کارنامه ای بی بدیل در عرصه رسمی فعالیت 

رسانه ای و برنامه سازی هستیم.
  به عنوان مثال، طبق آمار منتشرشده در سایت بین المللی AIB دو کشور 
نمایشگاه  و  بولونیا  بین المللی کتاب  نمایشگاه  میزبانان  به عنوان  آلمان  و  ایتالیا 
بین المللی کتاب فرانکفورت به عنوان دو رویداد مهم، بزرگ، تاثیرگذار و جریان ساز 
در عرصه کتاب در حوزه بین المللی نیز هم زمان با برگزاری و تجربه نخستین دوره 
این رویداد به شکل مجازی دست یاری خود را به سوی برنامه سازان رادیویی و 
تلویزیونی به دلیل ضریب نفوذ باالی این دو رسانه نسبت به رسانه های مکتوب 

و برخط دراز کردند.
 مطابق آمار منتشرشده در سایت ای آی بی از میان ۲۹ شبکه رادیویی 
ملی، کابلی و خصوصی در طی روزهای برگزاری نمایشگاه کتاب بولونیا در کشور 
ایتالیا به شکل جمع بندی شده در میان تمامی برنامه ها قریب به ۸۷ دقیقه طی 
یک روز شاهد تولید برنامه های رادیویی با محوریت نمایشگاه کتاب بولونیا بودیم 
و در کشور آلمان از میان ۱۷ شبکه رادیویی ملی، کابلی و خصوصی قریب به 
۶۴ دقیقه برنامه طی یک روز با محوریت نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت 

تولید و به مخاطبان ارائه می شد.
از  تنها یک شبکه  ایران به عنوان  اتفاقی که در شبکه رادیویی فرهنگ   
جمیع شبکه های شنیداری معاونت صدا، سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی 
ایران که بیش از ۲۷۰ دقیقه در طی یک روز به تولید و ارائه برنامه با محوریت 
مقایسه  قابل  غیر  آماری  تهران می پرداخت،  کتاب  نمایشگاه مجازی  نخستین 

شناخته می شود.
 هرچند با مرور روزبه روز فعالیت های شبکه رادیویی فرهنگ به عنوان 
تهران  کتاب  مجازی  نمایشگاه  نخستین  با  تعامل  در  شنیداری  رسانه  بازو 
شاهد افزایش ساعات برنامه سازی و ارائه آن به مخاطبان در طی روزهای 
۲۷۰ دقیقه  از  تهران در کشور   نمایشگاه مجازی کتاب  برگزاری نخستین 
به بیش از ۳۶۰ دقیقه )بیش از ۶ ساعت( برنامه در طی یک روز نیز بودیم.

 اتفاق و رویدادی که این بار نه تنها آماری متفاوت از شکل برنامه سازی 
خود  به نام  را  جهان  تمام  و  قاره  حتی  که  منطقه  رادیویی  شبکه های  در 

رقم زد.
 رویداد و اتفاقی که شبکه رادیویی فرهنگ و گروه اختصاصی آن در 
لبیکی  راستای  در  رادیویی  شبکه  این  کتاب  گروه  یعنی  مهربان،  یار  حوزه 
ادبیات  و  کتاب  خانه  یعنی  تهران  کتاب  نمایشگاه مجازی  به مسئوالن  که 
از  بودند،  گفته  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی  معاونت  و  ایران 

گذاشتند.« یادگار  به  خود 
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پروانه رسولی خوشبخت

کتابخانه ای به مثابه سند هستند

منحصربه فرد  در  تنها  کتابخانه  این  اهمیت  گفت:  دهقانی  محمد 
یادداشت ها  این کتاب ها  از  بدانیم بسیاری  باید  این کتاب ها نیست.  بودن 
و حاشیه نویسی های مینوی را در خود دارند. این یادداشت های انتقادی بر 

حاشیه کتاب ها و نشریات بسیار برای محققان ارزشمند است.
ادیب،   ،۱۳۵۵ سال  به  متوفی  و   ۱۲۸۱ سال  متولد  مینوی،  مجتبی 
نویسنده، مصحح، مورخ و مترجم ایرانی بود. ماندگاری نام مجتبی مینوی 
و  دانشجویان  هم  تاکنون  که  اوست  بیشمار  علمی  فعالیت های  مرهون 
محقق رشته های مختلف علوم انسانی از آنان بهره می برند. تهیه و تنظیم 
میکروفیلم ها از نسخه های خطی کتابخانه های متعدد ایران و خارج از ایران، 
عضویت در فرهگستان ادب و هنر، رایزنی فرهنگی ایران در ترکیه، ترجمه 
آرتور کریستنسن، تصحیح و تحشیه کتاب هایی  آثار هرتسفلد و  از  برخی 
مانند کلیله و دمنه، ویس رامین، نامه تستر، اخالق ناصری و... تنها گوشه ای 

از فعالیت های او در عمر پربرکتش بوده است.
 مینوی در سال های پیش از مرگش کتابخانه غنی اش را وقف بنیاد 
شاهنامه، که خود نیز در آن مشغول به کار بود، کرد تا محققان بیشتری 
بتوانند به این کتاب ها، نسخه های خطی و مجله ها دسترسی داشته باشند. 
با  گفت وگویی  فارسی،  ادب  و  زبان  استاد  این  درگذشت  سالروز  بهانه  به 
محمد دهقانی، عضو هیئت امنای کتابخانه مجتبی مینوی خواهیم داشت 
تا از اوضاع فعلی این کتابخانه اطالع بیشتری کسب کنیم. محمد دهقانی 
استاد زبان و ادبیات فارسی است و تالیفات متعددی در حوزه تاریخ ادبیات 

ایران و نقد ادبی دارد.
 محمد دهقانی در آغاز درباره تاریخچه این کتابخانه گفت و توضیح 
داد: »مینوی پیش از مرگش کتاب های کتابخانه اش را وقف بنیاد شاهنامه 
کرده بود. هیئت امنایی هم برای این کار تشکیل داده بود که افرادی مانند 
یحیی مهدوی، ایرج افشار و... را شامل می شدند تا بر این کار نظارت کنند. 
بعد از فوت برخی از اعضای این هیئت، کسان دیگری مسئولیت دار این کار 
شدند. هیئت امنای فعلی نیز از استادان متعددی تشکیل می شود که بنده نیز 

یکی از اعضای آن هستم.«
دهقانی درباره شیوه اداره کتابخانه مجتبی مینوی در حال حاضر گفت: 
تغییر کرد و ذیل پژوهشگاه  بنیاد شاهنامه  انقالب که تشکیالت  از  »بعد 
اداری وابسته  از نظر  نیز  استاد مینوی  انسانی قرار گرفت، کتابخانه  علوم 
به پژوهشگاه شد و در حال حاضر یکی از شعبه های کتابخانه پژوهشگاه 
عهده  بر  همچنان  وقف  این  عمده  تصمیم گیری های  است.  انسانی  علوم 

هیئت امنای این کتابخانه است.
خانوده مجتبی مینوی نظارتی بر کتابخانه ندارند. فرزندان استاد همگی 
در خارج از ایران زندگی می کنند. البته خانواده ایشان مسئولیتی هم در قبال 

این وقف بر عهده نداشته اند.«
از این عضو هیئت امنای کتابخانه مجتبی مینوی درباره اهمیت این 
کتابخانه، کتاب های موجود در آن و تعداد آن ها پرسیدیم. محمد دهقانی 
پاسخ داد: »کتاب های این کتابخانه نایاب هستند. چه از نظر نسخ خطی 
و چه از نظر کتاب های چاپی این کتابخانه منحصربه فرد محسوب می شود 
و باید به آن توجه ویژه ای داشت. کتاب های کتابخانه مینوی چیزی حدود 
بیست وپنج هزار جلد است. در کنار این مسئله باید اشاره کنیم که اهمیت 
بدانیم  باید  نیست.  این کتاب ها  بودن  در منحصربه فرد  تنها  کتابخانه  این 
بسیاری از این کتاب ها یادداشت ها و حاشیه نویسی های مینوی را در خود 
دارند. این یادداشت های انتقادی بر حاشیه کتاب ها و نشریات بسیار برای 

محققان ارزشمند است.«

عباس صفاری، شاعر و ترانه سرا درگذشت
عباس صفاری، شاعر و ترانه سرا 
در  بهمن(  هفتم  )سه شنبه،  امروز 
از مدتی تحمل  بعد  سن ۶۹ سالگی 
بیماری کرونا در بیمارستانی نزدیک 
محل زندگی اش در کالیفرنیای آمریکا 

درگذشت.
و  مترجم  مرایی،  ا اسداهلل   ،
روزنامه نگار ساعاتی پیش در صفحه 
اینستاگرامش از درگذشت این شاعر 
خبر داد و نوشت: کرونا عباس صفاری 

ما را هم بلعید. تسلیت به ادبیات که ستاره درخشانی از ادب و آگاهی و تواضع 
را از دست داد. یادش همواره با ما می ماند.

جمله  از  مختلف  زبان  چند  به  کنون  تا  صفاری  عباس  شعرهای 
انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی و عربی ترجمه شده است. صفاری 
وجود  با  به  که  بود  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد  تأثیرگذار  از شاعران 
دوری از ایران سهم به سزایی در تثبیت زبان ساده و محاوره ای در شعر 

سال های اخیر داشته است.
از کتاب های او می توان به دوربین قدیمی و اشعار دیگر، عاشقانه های 
مصر باستان )ترجمه(، کالغنامه، کوچه فانوس ها )ترجمه(، خنده در برف و 

پشیمانم کن اشاره کرد.
او در سال ۱۳۹۴ موفق شد تندیس جایزه دهمین دوره کتاب سال 
خبرنگاران را از سوی گروهی از خبرنگاران حوزه ادبیات دریافت کند. این 

جایزه به مجموعه شعر اخیرش با عنوان مثل جوهر در آب اهدا شد.

یونسکو  ملی  کمیسیون  دبیرکل   
در  هنرمند  آثار ۳۰۰  دریافت  به  اشاره  با 
نخستین نمایشگاه بین المللی خوشنویسی 
هنر  گفت:  قلم«  رقص  ابریشم؛  »راه 
خوشنویسی همچنان در جهان زنده، کارآمد 
و محبوب است و ایران خاستگاه این هنر.

به گزارش روابط عمومی کمیسیون 
در  ایوبی  حجت اهلل  یونسکو-ایران،  ملی 
نمایشگاه  آثار  نمایش  با  نور  جشن  آیین 
رقص قلم در برج آزادی تهران گفت: چه 
افتخاری باالتر از خدمت به اهالی فرهنگ 
و هنر تا آفرینش های هنری این سرزمین 
را با افتخار بر سر دستان بگیریم و به دنیا 

نشان دهیم.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران 
گفت: عالوه بر اینکه شما را دعوت می کنم 
در  مختلف  کشورهای  هنرمندان  آثار  از 
گالری مجازی یونسکو بازدید کنید جشن 

نور رقص قلم را خواهیم دید. 
وی با اشاره به برنامه های جشن نور 
در شهرهای مختلف جهان همچون لیون 
در فرانسه تصریح کرد: ما بناهای زیادی 
داریم و می توانیم از مردم دعوت کنیم، آثار 
فرهنگی و هنری را در قالب ویدیومپینگ 

به تماشا بنشینند.
با  یونسکو  ملی  کمیسیون  دبیرکل 
بیان اینکه از اسفند سال ۹۸ برنامه های 
مختلفی را در دستور کار قرار دادیم، تاکید 
کرد: مرزهای فضای مجازی و حقیقی از 
بین رفته و درآمیخته شده است. در اسفندماه 
سال گذشته فراخوان تیمارگران عشق را 
برای موسیقی و گرافیک به رسم احترام 
همچنین  کردیم.  منتشر  درمان  کادر  به 
از اساتید برای حضور در برنامه های زنده 
اینستاگرامی دعوت کردیم و امروز بسیاری 
از این هنرمندان و بزرگان در فضای مجازی 

حضور دارند.
ایوبی با بیان اینکه نمایشگاه رقص 
قلم هم یکی از این اقدامات در این روزگار 
سخت بود تا آثار هنرمندان ایران و جهان 
را ببینیم؛ خاطرنشان کرد: دیگران منتظر 
ما نمی شوند و می خواهند جای و جایگاه 

ما را بگیرند.  
 ۳۰۰ هنرمند آثار خود را به نخستین 
نمایشگاه بین المللی خوشنویسی راه ابریشم 
رقص قلم فرستادند و این اعتماد نشان می 
دهد اینجا خاستگاه هنر خوشنویسی است. 
همچنین کنفرانس بین المللی رقص قلم نیز 
با حضور ۳۰ استاد و ارائه مقاالت برگزار شد 
که این مهم نشان می دهد هنر خوشنویسی 

زنده، کارآمد و محبوب در دنیاست.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران 
بیان کرد: در بخش انتخاب آثار ایرانی از 
انجمن خوشنویسان درخواست کردیم آثار 

برتر را برای ما فرستادند؛ این آثار البته که 
قطره ای از دریای مواج هنر این سرزمین 
بود و امیدواریم درموقعیتی دیگر، همه آثار 

هنرمندان جوان و دیگر اساتید را ببینیم.
ایوبی با اشاره به اینکه یکشنبه شب 
)پنجم بهمن( مخاطبانی از چین و ژاپن و 
کره و آمریکا و استرالیا از گالری مجازی 
بازدید کردند، گفت: ما با زبان فرهنگ و 
هنر و شعر و ادب می توانیم جهان را بدون 
هیچ خونریزی تصاحب کنیم؛ اینجا سرزمین 
خورشید و نور و درخشش فلسفه و حکمت 

و دانایی است.
قلم  رقص  ؛  نور  جشن  شب  چهار 

بر برج آزادی
 جشن نور یا ویدئومپینگ با طراح و 
کارگردانی امیررضا ساالری برای نمایش 
آثار حاضر در نخستین نمایشگاه بین المللی 
خوشنویسی راه ابریشم رقص قلم بر روی 
برج آزادی تهران از دوشنبه شب )۶ بهمن 

( به مدت چهار شب آغاز شد. 
در این جشن آثار  نخستین نمایشگاه 
بین المللی خوشنویسی راه ابریشم رقص 
قلم در مراسمی با حضور اهالی فرهنگ و 
هنر و رسانه از طریق ویدیو مپینگ روی 
برج آزادی به نمایش در آمد. در این جشن 
از هنرمندان ۳۰ کشور جهان  آثاری  نور، 
روی برج آزادی نمایش داده شد و عالقه 
مندان هر شب از ساعت ۱۸ و ۳۰ تا ۲۰ 
به مدت چهار شب می توانند به تماشای 
آغاز  از  پیش  همچنین  بنشینند.  آثار  این 

افتتاح شد  قلم مهر  نمایشگاه  نور،  جشن 
و همزمان با این آیین، استاد داود لواسانی، 
شیرازی  سعدی  از  را  کالمی  همزمان 

خوشنویسی کرد.
هنرمند   ۳۰ ز  ا ثر  ا  ۸۷ نمایش 

پیشکسوت در نمایشگاه قلم مهر
سیدعباس عظیمی رییس برج آزادی 
نور  جشن  مراسم  افتتاحیه   در  تهران 
عنوان کرد: مجموعه ای از آثار هنرمندان 
پیشکسوت را در ۶ روز از ۳۰ هنرمند در 
دایر  مهر  قلم  عنوان  با  آزادی  مجموعه 

کردیم.
رییس برج آزادی تهران با قدردانی از 
اساتید پیشکسوت حاضر در این آیین و همه 
هنرمندان گفت: حدود ۸۷ اثر را از اساتید 
جمع آوری شده است و امیدوارم برج آزادی 

بتواند میزبان آثار هنرمندان فاخر باشد.
و کنفرانس جهانی  نمایشگاه  اولین 
خوشنویسی کشورهای مسیر جاده ابریشم 
با عنوان رقص قلم چهارشنبه شب )اول 
و  میزبانی شهرداری مشهد  بهمن ۹۹(به 
با مشارکت کمیسیون ملی یونسکو ایران و 
حضور هنرمندان ۳۰ کشور جهان در این 
 ۹۳۵ میان  از  یافت.  گشایش  کالن شهر 
دبیرخانه  به  شده  ارسال  خوشنویسی  اثر 
جشنواره رقص قلم، ۲۳۴ اثر از ۲۹ کشور 
را  نمایشگاه  در  فیزیکی  نمایش  شرایط 
داشتند که این آثار در محل موزه بزرگ 
فرهنگستان  و  مشهد  شهر  در  خراسان 
هنر و مجتمع بزرگ تجاری ایران مال در 

شهر تهران برای بازدید عموم به نمایش 
گذاشته شده است.

افزون بر این، نمایشگاهی به شکل 
در  بهمن(  )سوم  جمعه  عصر  محدودتر 
محل فرهنگستان هنر با حضور علی نیک 
ایوبی  زاد نایب رییس مجلس، حجت اهلل 
ایران،  یونسکو  ملی  کمیسیون  دبیرکل 
اسماعیلی سرپرست فرهنگستان  علیرضا 
رییس  امیرخانی  غالمحسین  استاد  هنر، 
شورای عالی انجمن خوش نویسان ایران، 
طباطبایی  محیط  احمد  و  پاکتچی  احمد 
رئیس ایکوم ایران همچنین جمعی از اهالی 
فرهنگ و هنر آغاز به کار کرد که تا ۷ دی 
ماه میزبان عالقه مندان به آثار هنری است.

دسترسی  منظور  به  این  بر  عالوه 
این  در  نمایش  قابل  آثار  به  مجازی 
نمایشگاه، کمیسیون ملی یونسکو در ایران 
نیز امکان بازدید آثار را در گالری مجازی به 
www.gallery.irunesco. آدرس

org از تاریخ اول تا ششم بهمن ماه فراهم 
کرده است. جشنواره هنرهای نوری رقص 
قلم نیز از دیگر برنامه هایی است که در 
امتداد رویداد بزرگ بین المللی نمایشگاه و 
کنفرانس راه ابریشم در شهرهای مشهد، 
اصفهان، شیراز، بندر خمیر، اراک، تهران و 
همدان برگزار می شود. این نمایشگاه تا 
سوم فروردین ماه سال ۱۴۰۰ به صورت 
نمایندگان ۳۰ کشور  با حضور  مجازی و 
جهان ادامه دارد که در آن ۲۳۴ اثر از نقاط 

مختلف جهان به نمایش درخواهد آمد.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو:

ایران خاستگاه هنر خوشنویسی است



صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هرمز هوشمند راد
قائم مقام مدیر مسئول: شبنم هوشمند راد

سردبیر: محمدرضا حسن بیگی
معاون سردبیر: مجتبی کاشی
طراحی و گرافیک: ناظم رام

سرویس اجتماعی: روحی الهی
سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

سرویس هنری: محمد حسین زاده
سرویس نرم افزار: محمدرضا هاشمی کهندانی

مسئول امور خبرنگاران: بهنام مومنی
گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه رسولی،فرید توانا

رضا بهشتی،  خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است

چهارشنبه 8 بهمن ۱399  قیمت ۱۰۰۰ تومانسال بیست ودوم- شماره مسلسل 1664

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالك ۲75، طبقه پنجم، واحد ۱7

 تلفن: 6656۲8۰۱-669۱73۱۲ -669۱5۲68      
فکس:66۱۲6۱39

همکاري بنیاد شهید و جشنواره تئاتر فجر

امور  مدیرکل  حسینی  سیدمرتضی 
هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران درباره 
همکاری و حضور این مرکز در برگزاری 
تئاتر فجر گفت:  سی و نهمین جشنواره 
ترویج  در  سزایی  به  اهمیت  تئاتر  هنر 
سال  از  دارد.  شهادت  و  ایثار  فرهنگ 

هنرهای  اداره  شکل گیری  زمان  یعنی   ۱۳۸۴
به خصوص  نمایش  هنر  تاکنون  بنیاد  نمایشی 
تئاتر خیابانی با در نظر گرفتن ویژگی های منحصر به فردی که به جهت اجرا و 
نوع ارتباط با مخاطب دارد همواره مورد توجه این اداره کل بوده و در برنامه های 
ساالنه و فصلی اداره هنرهای نمایشی بنیاد شهید و امور ایثارگران نقش به سزایی 
بر عهده داشته است. با در نظر گرفتن برنامه های امور هنری بنیاد شهید و با 
محوریت  با  ویژه ای  بخش  اجرای  طرح  مسافرآستانه،  حسین  آقای  هماهنگی 
موضوع شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و شهدای محور مقاومت در فراخوان 

جشنواره تئاتر فجر طراحی و تهیه شد.

مجید اخشابي و تیتراژ سریال دادستان

موفق  خواننده  اخشابی  مجید 
تیتراژ  بار  این  تلویزیوني  تیتراژهاي 
پایانی سریال دادستان، به کارگردانی 
مسعود ده نمکی و تهیه کنندگی محمد 
خزاعی را که در مرکز سیمافیلم تهیه 

اخشابی  مجید  می خواند.  می شود،  تولید  و 
با  ندار،  و  دارا  سریال  در  نیز  این  از  پیش 
دادستان،  تلویزیونی  مجموعه  است.  داشته  همکاری  ده نمکی  مسعود 
سریالی اکشن و پلیسی است که محمد کاسبی، سیدجواد هاشمی، هومن 
برق نورد، برزو ارجمند، علی سلیمانی، بهنوش بختیاری، سحر قریشی، 
علیرضا استادی، کاوه سماک باشی، اصغر نقی زاده، هلیا امامی، رضا توکلی، 
محمود مقامی، نگار فروزنده، نیما شاهرخ شاهی، مجید شهریاری، شیوا 
خسرومهر، فریبا ترکاشوند، فرج اهلل گل سفیدی، ابراهیم کوهخایی، حمید 
متقی، مختار ثائقی، مریم وانشانی، یاسمن ترابی، مجید قادری و... در 

گروه سیریا و آهنگ هاي بدون نام!

ماکان صغیری مدیر و تهیه کننده 
گروه بوشهری سیریا درباره جدیدترین 
اخیرا  ما  این گروه گفت:  فعالیت های 
قطعه بُمونی، را منتشر کردیم و االن در 
حال تمرین برای ضبط قطعات جدید 

مجوز  ما  جدید  قطعات  از  برخی  هستیم. 
گرفته و در مرحله تنظیم قرار دارند. ما هنوز 
برای اکثر این تک آهنگ ها اسم خاصی انتخاب نکرده ایم. دلمان می خواهد 
این قطعات قبل یا بعد از ماه رمضان سال آینده منتشر شوند. خوشبختانه 
به دلیل برنده شدن مدال نقره از گلوبال میوزیک اواردز، آثار گروه بیش 
از پیش شنیده شد و از این بابت واقعا خوشحال هستیم. موزیسین ها از 
سراسر دنیا در این جشنواره شرکت می کنند و طبیعتا موفقیت در چنین 
جشنواره اي بسیار ارزشمند است و ما هم در عین حال بعد از این جایزه 

سعي کردیم وسواس بیشتري در کارها داشته باشیم.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴۰

تقدیر از زنده یادان جلیلوند و پورحسیني

تعدادی  گذشت  که  سالی  در 
هنر  و  فرهنگ  شاخص  اهالی  از 
ایران زمین به دلیل ابتال به بیماری 
کرونا از بین ما رفتند و جامعه هنر 
و سینما و مخاطبان و دوستدارانشان 
را تنها گذاشتند. امسال برای احترام 

سینمای  پیشکسوت  هنرمند   ۲ جایگاه  به 
پرویز  یران،  ا سینمای  فقید  هنرمند   ۲ نکوداشت  مراسم  یران،  ا
امسال  که  بازیگر  و  صداپیشه  جلیلوند  چنگیز  و  بازیگر  پورحسینی 
اختتامیه  رفتند، در مراسم  ما  میان  از  بیماری کرونا  به  ابتال  دلیل  به 
نهمین  و  سی  شد.  خواهد  برگزار  فجر  فیلم  جشنواره  نهمین  و  سی 
جشنواره فیلم فجر از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۹۹ همزمان با چهل و دومین 
سیدمحمدمهدی  دبیری  به  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد 

شد. خواهد  برگزار  طباطبایی نژاد 

ما
سین

 

همراه با ستاره آسمان آهنگسازي
کامبیز روشن روان: روند حرکتي سینما باعث جذف فیلمسازان و آهنگسازان دغدغه مند شده است!
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محمد حسین زاده

ستاره هاي بزرگ و شاخصي در عرصه 
واقع  به  که  داشته  فعالیت  کشور  موسیقي 
و  بالید  عرصه  این  در  آنها  حضور  به  باید 
بودند که حتي در  آنها کساني  بدون شک 
ندادند  اجازه  سخت ترین شرایط کاري هم 
تا چراغ هنر خاموش شود. کامبیز روشن روان 
یکي از برترین و محبوب ترین آهنگسازان 
در موسیقي کشور است. کامبیز روشن روان 
او  است.  تهران  در   ۱۳۲۸ خرداد  متولد 
سرشناس  آهنگسازان  از  یکی  به عنوان 
ایرانی،  سنتی  و  کالسیک  موسیقی  در 
از  استفاده  با  این سبک ها  در  متنوعی  آثار 
فرم های شناخته شده غربی و ایرانی مانند 
سمفونی، سونات، پوئم سمفونیک، کنسرتو، 
فرم های موسیقی ردیفی و موسیقی محلی 
ساخته یا تنظیم کرده است. زندگی حرفه ای 
او به ۳ بخِش آهنگسازی، تدریس و فعالیت 
می شود.  تقسیم  موسیقی  جامعه  در  صنفی 
برای  زیادی  آثاِر  در طول حرفه خود،  وی 
ارکستر  آوازی،  موسیقی  فیلم،  موسیقی 
برای  و  کرده  خلق  مجلسی  و  سمفونیک 
سال ها تالش در راه تدریس، تالیف کتاب، 
جزوه و مقاله در امِر آموزش، از او به عنوان 
موسیقی دانی صاحب نظر، در مباحث تئوریک 
و هارمونی یاد می کنند. روشن روان با آنکه 
بود،  مذهبی  تعصبات  با  خانواده ای  دارای 
به  را  خود  عالقه  کودکی  دوران  همان  از 

موسیقی  فراگیری  او  داد.  نشان  موسیقی 
هنرستان  در  ابتدایی  تحصیالت  از  پس  را 
ملی  موسیقی  هنرستان  و  موسیقی  عالی 
دهلوی،  حسین  مانند  موسیقی دانانی  نزد 
مصطفی کمال پورتراب، منوچهر منشی زاده، 
ارفع اطرایی و حسین تهرانی آموخت، پس از 
آن وارد دانشکده هنرهای زیبا شد و دروس 
تخصصی آهنگسازی و پیانو را به ترتیب با 
ملیک  امانوئل  و  داوید  کریستیان  توماس 
فوق  اخذ  برای  وی  داد.  ادامه  آصالنیان، 
دانشگاه  از  و  کرد  آمریکا سفر  به  لیسانس 
کالیفرنیا فارغ التحصیل شد. او بعدها موفق 
به دریافت مدرک درجه یک هنری از وزارت 
سبک  شد.  نیز  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
موسیقی روشن روان به خاطر آهنگسازی در 
فرم های مختلف موسیقی، با الهام از فرهنگ 
ایرانی و غربی، ابعاد گسترده ای دارد. در آثار 
وی از کارهای ارکسترال تا موسیقی فیلم و 
موسیقی آوازی، می توان شیوه های متفاوتی 
ایرانی،  از موسیقی کالسیک غربی، سنتی 
مشاهده  آوانگارد،  و  معاصر  مدرن،  محلی، 
و  غربی  ساز   ۲ به  تسلط  به دلیل  او  کرد. 
موسیقی،  آموزش  ابتدای  همان  از  ایرانی، 
با هر ۲ مکتب آشنایی کامل پیدا کرد و در 
آثارش از تلفیق این سبک ها، بهره برده است.

-جناب روشن روان چرا موسیقی فیلم 
در کشور ما همانند سابق ماندگار نیست؟

*امروزه بخش بزرگی از موسیقی های 

افکت های صوتی مشابهی  فیلم و سریال، 
نامربوط،  هستند که به سبب تکرار زیاد و 
دلزدگی ایجاد می کنند. این در حالی است 
هویت  فیلم ها،  متن  موسیقی  پیشترها  که 

منحصر به فرد خود را داشتند.

-دلیل کم کاري شما در سال هاي اخیر 
چه بوده است؟

آهنگسازان  پرکارترین  از  یکی  *من 
فیلم در دهه های ۶۰ و ۷۰ بودم، زمانی که 
موسیقی فیلم اثری هنری به حساب می آمد 
دراماتیکی  جنبه های  بردن  باال  در  که هم 
هم  می کرد،  ایفا  به سزایی  نقش  فیلم ها 
قابلیت  و  می آمد  حساب  به  هنری  اثری 
از  جدای  صحنه ای  اجرای  و  شدن  شنیده 
فیلم را داشت. آهنگسازان موسیقی فیلم در 
اکثرا دارای تحصیالت آکادمیک  آن زمان 
موسیقی بودند و می توانستند موسیقی خود 
را به صورت پارتیتور بنویسند که در نتیجه 
امکان ماندگاری آنها و در صورت نیاز اجرای 
صحنه ای ممکن بود. از نیمه دهه ۷۰ با ورود 
سینتی سایزرها، سمپلرها و بانک های صوتی 
شنیداری  کیفیت  و  پیشرفته تر  مرتبا  که 
طرف  یک  از  می کردند،  عرضه  را  بهتری 
شمار زیادی از جوانان بااستعداد وارد سینما 
شدند که عالقه و توانایی کار با این ابزار را 
داشته ولی از دانش موسیقی و آهنگسازی 
توانستند  می  آنها  نداشتند.  چندان  آگاهی 
هزینه  کمترین  با  نوازنده ها  به  نیاز  بدون 
خوشایند  البته  که  بسازند  فیلم  موسیقی 
دیگر  سوی  از  بود.  فیلم  تهیه کنندگان 
گروهی از نوازندگان که اجرای موسیقی های 
بیکار شدند.  دادند،  انجام می  را  فیلم  متن 
طرف،  یک  از  تا  شد  باعث  دگرگونی  این 
آهنگسازانی که موسیقی خود را آکوستیک 
و  می کردند  ضبط  نوازندگان  اجرای  با  و 
فیلم  سازندگان  برای  بیشتری  هزینه  طبعا 
به  فیلم  در  حضورشان  مرور  به  داشت، 
سوی  از  شود.  کمرنگ تر  آهنگساز  عنوان 
دیگر موسیقی فیلم به تدریج کیفیت هنری 
خود را از دست داد و تبدیل به نوعی موسیقی 
کلیشه ای از جنس موسیقی پاپ شد. از سوی 
که  کارگردان هایی  و  تهیه کنندگان  دیگر 
برایشان  گیشه  بیشتر  چه  هر  فروش  فقط 
که  پرداختند  فیلم هایی  تولید  به  بود  مهم 
عاری از خالقیت و نگاه هنری بود و نیاز به 
همان موسیقی های ماشینی داشت. از این 
رو زمینه برای حذف کارگردان های خوب و 
متفکر،  آهنگسازان تحصیلکرده و نوازندگان 
نماند که در  ناگفته  فراهم شد.  استودیویی 
که  خوبی  آهنگسازان  بودند  سال ها  همان 

با استفاده از مولدهای صوتی، موسیقی های 
مناسب و تاثیرگذاری هم ساختند. با توجه 
به موارد گفته شده از ابتدای دهه ۸۰ تصمیم 
گرفتم حضور کمتری در موسیقی فیلم داشته 
باشم مگر اینکه فیلمی ساخته شود که نیاز به 
موسیقی آکوستیکی داشته باشد و کارگردان 
آن با شناختی که قاعدتا باید از آهنگسازان 
و شیوه موسیقی نویسی و سابقه کاری آنها 
داشته باشد، آهنگساز مناسب آن را انتخاب 
باور من آهنگساز  و به کار دعوت کند. به 
نباید با البی گری و شیوه های گوناگون، خود 
را به کارگردان، تهیه کننده و فیلم تحمیل 
کند، بلکه باید از طرف کارگردان با آگاهی 

تمام انتخاب شود.

-این موضوع باعث شده تا موسیقي 
فیلم با مخاطب هم ارتباط برقرار نکند!

که  هنگامی  است،  مشخص  *کامال 
با فیلم  ارتباط منطقی  نتواند  موسیقی متن 
بردن  باال  به  کمک  توانایی  و  کند  برقرار 
کشش های دراماتیکی فیلم را نداشته باشد 
باشد،  داشته  ضعیفی  موسیقی  ساختار  و 
نمی توان توقع داشت موسیقی تاثیر مثبتی 
در فیلم داشته باشد و در حافظه مردم باقی 
بماند. امروزه بخش بزرگی از موسیقی های 
افکت های صوتی مشابهی  فیلم و سریال، 
نامربوط  و  زیاد  تکرار  سبب  به  که  هستند 
امروزه  می کنند.  ایجاد  دلزدگی  فیلم ها،  در 
متن  موسیقی های  از  بخش هایی  می توان 
بدون  گذاشت،  دیگری  فیلم های  روی  را 
ایجاد  بیننده  یا  فیلم  برای  مشکلی  اینکه 
متعلق  موسیقی  بگوید  بیننده  فرضا  کند! 

به فیلم دیگری است. در حالی که سابق بر 
این موسیقی متن فیلم ها هویت منحصر به 
فرد خود را داشتند که به طور کامل با فیلم 
منطبق و درآمیخته بودند. از این رو فرضا 
سریال  موسیقی  از  قسمتی  شما  اگر  امروز 
امیرکبیر یا گل های داوودی را بشنوید، فورا 
تصاویر آن فیلم ها جلوی چشمان تان نقش 
می بندند. هر چند که این موسیقی ها بیش 

از ۳۰ سال پیش ساخته شده اند.

-به نظرتان در حال حاضر هنرستان ها 
و دانشکده های موسیقی استاندارهای الزم را 

برای آموزش موسیقی دارند؟
*با توجه به اساتید خوبی که امروزه 
در دانشکده های موسیقی تدریس می کنند، 
با  فارغ التحصیالن  که  است  این  انتظار 
شوند.  هنری  فعالیت  وارد  کافی  دانش 
برخورد  کسانی  به  موارد  پاره ای  در  ولی 
دانشگاه  دانش آموخته  هرچند  که  می کنیم 
ابتدایی ترین  از  ولی  هستند  هم  معتبری 
شاید  مشکل  بی بهره اند.  موسیقی  دانش 
موسیقی  رشته  ورودی های  که  است  این 
همگی دانش آموخته هنرستان های موسیقی 
نیستند و میزان سواد موسیقی آنها با هم برابر 
نیست. اگر ورودی ها همگی دانش آموخته 
دانشگاه  وارد  وقتی  باشند،  هنرستان ها 
می شوند، ادامه منطقی دروس هنرستان را 
فرا می گیرند و نیازی نیست دروس ابتدایی 
نه  نباشد  چنین  اگر  کنند.  آغاز  صفر  از  را 
پایه  دروس  تدریس  به  ناچار  اساتید  تنها 
زیاد  های  درس  خاطر  به  بلکه  می شوند، 
به  را  پایه  دروس  نمی توانند  غیرموسیقی 
طور کامل آموزش دهند که این روند تا پایان 
دوره ادامه پیدا می کند مگر اینکه دانشجو 
با هزینه گزاف کلیه دروس تخصصی را از 

اساتید خارج از دانشگاه فرا بگیرد.

-درباره تاثیر آموزش مجازی موسیقی 

در دوران کرونا نظرتان چیست؟
*با توجه به اینکه فعال امکان آموزش 
حضوری در دانشگاه ها و هنرستان ها وجود 
با  چند  هر  را  نظری  دروس  برخی  ندارد، 
آموزش  داد ولی  آموزش  دشواری می توان 
ساز را به خوبی و با کیفیت نمی توان انجام 
و  استاد  است  ساز الزم  آموزش  برای  داد. 
هنرجو رودرروی یکدیگر باشند تا هنرجو با 
دیدن دست، نحوه اجرای استاد، ریزه کاری ها 
ببیند.  درستی  آموزش  بتواند  اجرا  حس  و 
تجربه آموزشی ۱۱ ماه گذشته نشان می دهد 
و  مطلوب  ساز  برای  آنالین  تدریس  که 

قابل قبول نیست.

-شما از بنیانگذاران خانه موسیقی هم 
هستید... آیا نقدی نسبت به اداره کنونی این 

نهاد دارید؟
تالش  نتیجه  که  موسیقی  *خانه 
خانه  باید  است،  آن  اجرایی  مستمر عوامل 
امن و مورد اطمینان اهالی موسیقی و خانه 
دوم آنان باشد. اگر هیات مدیره و مدیرعامل 
محترم احساس کنند که با تغییرات شگرفی 
که در موسیقی و نسل جوان آن افتاده نیاز 
اساسنامه است قطعا چنین  در  تغییراتی  به 
اعضای  اگر  همینطور  کرد.  خواهند  کاری 
خانه مواردی از تغییرات الزم در خانه را الزم 
بدانند باید امکان ارائه پیشنهادشان به هیات 
مدیره را داشته و در صورت نیاز نشست هایی 

جهت تبادل نظر انجام شود.

آنالین  برگزاری  درباره  -نظرتان 
انتخابات این نهاد چیست؟

امکان  به شرایط فعلی که  *با توجه 
گردهمایی وجود ندارد و معلوم نیست تا چه 
زمانی این محدودیت ادامه خواهد داشت، اگر 
امکان برگزاری انتخابات آنالین وجود داشته 
باشد بهترین و شاید تنها گزینه باشد که در 
این صورت عده بیشتری از اعضا می توانند 

مشارکت داشته باشند.

شاهد  بارها  اخیر  سال های  -در 
اختالف نظر اهالی موسیقی بوده ایم تا حدی 
گریبانگیر  اختالف نظر،  این  بار  آخرین  که 
انتخاب روز ملی موسیقی شد... نظر شما در 

این رابطه چیست؟
*از نظر من اختالف نظر همیشه وجود 
انتظار داشت همگان به  داشته و نمی توان 
یک شکل فکر کنند. در مورد موضوع مهمی 
پیشنهاد  و  موسیقی  ملی  روز  تعیین  چون 
است  فرهنگ عمومی الزم  به شورای  آن 
متفکران موسیقی با مشورت جامعه شناسان 
از  دعوت  و  جوانب  تمام  گرفتن  نظر  در  و 
دهند.  ارائه  را  خود  پیشنهاد  صاحب نظران 
اینکه هر کسي به تنهایی روز یا مناسبتی را 
اعالم کند به نظرم درست نیست. این مقوله 
سرانجام  به  موسیقی  خانه  توسط  می تواند 

مطلوب برسد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R

کوبریک و درخشش سینما
اگر کمی هم با سینمای جهان آشنا 
کوبریک  استنلی  از  نامی  حتما   ، باشید 

شنیده اید .
استنلی کوبریک ، کارگردان و تهیه 
کننده نامدار آمریکا بود. کوبریک به دقیق 
بودن و نمایش دادن تمام جزئیات و دیتیل 
ها در فیلم هایش معروف بود . به همین 
و  کند  بسیار  او  سازی  فیلم  روش  دلیل 
طوالنی بود تا انجا که گاهی میان دو فیلم 
او سال ها وقفه افتاده است .تمام نماد ها و 
ریزترین چیز ها در فیلم های کوبریک ، قابل 
تفسیر و مفهوم دار است . بیشتر فیلم های 
وی اقتباس ادبی بوده است . از کارگردان 

های کماگرا بود و در انتخاب فیلمنامه ریسک میکرد.
به گفته کوبریک : من هیچ ایده قطعی و ثابتی در این باره که بخواهم فیلم هایی 
در مقوله ی خاصی بسازم ) وسترن،جنگی و... ( ندارم ولی میدانم که به ساخت فیلمی 
تمایل دارم که احساسی از روح زمانه به دست دهد یک داستان به روز که واقعا از حیث 
روان شناختی ، جنسی ، سیاسی و شخصی احساسی از زمانه به دست دهد و این شاید 

دشوار ترین فیلمی است که می شود ساخت.
او فیلم های خود را در ژانر های گوناگونی می ساخت. او از جمله کارگردانان بزرگی 
است که جایزه اسکار بهترین مارگردانی را نبرده است .از فیلم های مهم او میتوان 

به درخشش ، ۲۰۰۱:ادیسه فضایی ، پرتقال کوکی و غالف تمام فلزی اشاره کرد .
معرفی فیلم :

فیلم The shining ) درخشش (
فیلمی در ژانر ترسناک-روانشناسانه به کارگردانی ، نویسندگی و تهیه کنندگی 
استنلی کوبریک است . درخشش تنها فیلم کوبریک در ژانر وحشت شناخته شده است . 

خالصه فیلم :
مرد نویسنده ای به همراه همسر و فرزندش در هتلی به عنوان سرایدار اقامت 
می گزیند تا در طول فصل زمستان و در آرامش فضای هتل داستانش را به پایان برد. 
در طول فصل زمستان به دلیل بارش برف بسیار راه های مواصالتی به هتل بسته 
شده و به همین دلیل جک تورنس با خانواده خود بعنوان سرایدار در این هتل در طول 

زمستان استخدام می شوند که .....
*توضیحات برای کسانی که فیلم را مشاهده کرده اند :

صحنٔه آسانسور در سه برداشت گرفته شد، اما برداشت نهایی یک سال طول کشید
همه کسانی که این فیلم را دیده اند، صحنٔه باز شدن درب آسانسور و جاری شدن 
خون از آن را به خاطر می آورند. هرچند همه کوبریک را با برداشت های متعدد که موجب 
کالفه شدن بازیگران و عوامل فیلم می شود می شناسند، این صحنه تنها طی سه برداشت 
انجام شد. با این حال، این سه برداشت نتیجٔه یک سال پروسٔه کنکاش گرایانه بود. 
تمیز کردن راهرو با آسانسوری که مملو از خون بود، ۹ روز طول کشید. در دو برداشت 
ناموفق، کوبریک از خون مصنوعی حس دلخواهش را نگرفت و چون بیننده انتظار دیدن 

خون از آسانسور را ندارد، باید از چیزی واقعی تر برای القای این حس استفاده می شد.
استنلی کوبریک جنبه های ترسناک را از دنی لوید خردسال پنهان می کرد

چون دنی لوید هنگام ساخت این فیلم بسیار کم سن و سال بود و پیش از »درخشش« 
در فیلم دیگری بازی نکرده بود، استنلی کوبریک حسابی مراقب او بود و اجازه نداد روح های 
برهنهٔ پیرزن ها و گالن های خون در آسانسور را ببیند. تا جایی که لوید می دانست، کوبریک 
و سایر عوامل به او گفتند که در حال ساخت یک فیلم درام هستند. جایی که وندی دنی را 
بغل کرده، در هتل مشغول دویدن است و بر سر جک فریاد می کشد، در واقع یک عروسک 
در بغل وندی است تا از حضور دنی در این صحنٔه مهیج جلوگیری کنند. ضبط صحنٔه 
»جانی اینجاست!« سه روز طول کشید و ۶۰ درب برای آن خراب شدیکی از صحنه های 
مهم »درخشش« جایی است که وندی درب حمام را قفل کرده و جک با تبر شروع به 
شکستن درب می کند. وقتی جک سوراخ بزرگی ایجاد کرد، سرش را به داخل آورده و 
جملهٔ معروفش را ادا می کند. حرکات دوربین بسیار دقیق، حرکات تبر را ضبط کرده اند. حاال 
مشخص شده که برای رسیدن به نتیجه دلخواه در این صحنه، پروسٔه موشکافانه ای پی 
گرفته شده که پر از آزمون و خطا بوده است. به نقل از شلی دووال، ضبط این صحنه بیش 
از سه روز طول کشید و ۶۰ درب برای آن شکسته شد.و برای این است که به شخصه  

فیلم درخشش را درخششی در سینمای جهان میدانم . 
پارمیس الریجانی

فیلم باز

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
 )همراه با ارزیابی كیفی(

نوبت اول

شهرداری جیرفت در نظر دارد مناقصه عمومی مندرج در جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق 
است  الزم  و  شد  خواهد  انجام   www.setadiran.ir آدرس  به  دولت)ستاد(  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه 
مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل عضویت در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

فهرست بهامبلغ تضمین)ریال(مبلغ برآورد)ریال(نوع تضمین عنوان پروژهشماره مناقصه

۲۰۹۹۰۵۰۰۱۴۰۰۰۰۱۰
 آسفالت معابر سطح
 شهر جیرفت با کد
 تخصیصی پروژه

98۴۲67

 ضمانتنامه بانکی
 مطابق با فرمت
 ارائه شده در
 اسناد-اصل
 فیش واریزی

نقدی

89،۴68،۲۱۴،666۴,۴73,۴۱۰,73۴
 راه، راه آهن

 و باند فرودگاه
سال ۱399

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: از تاریخ ۹۹/۱۱/۰۸ میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه در سایت: از ساعت ۸ صبح تاریخ ۹۹/۱۱/۰۸ تا ساعت ۱۴ تاریخ ۹۹/۱۱/۱۵ میباشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۴ مورخ ۹۹/۱۱/۲۵ میباشد.
زمان بازگشایی پاکتها: ساعت ۱۴ روز ۹۹/۱۱/۲۶ میباشد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مناقصهگران با در نظر گرفتن صرفه و صالح شهرداری و قوانین موضوعه در مورد قیمتهای متناسب و رعایت 
آییننامه مالی شهرداری مختار است.

هزینه درج آگهی در کلیه مراحل به عهده برنده مناقصه است.
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات الف: شهرداری جیرفت دبیرخانه حراست 

شهرداری-تلفن: ۰۳۴۴۳۳۱۲۱۳۲
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: ۰۲۱۴۱۹۳۴ دفتر ثبت نام: ۸۵۱۹۳۷۶۸-۸۸۹۶۹۷۳۷

  شهرداری جیرفت

آگهی 
مناقصه فضای سبز 

 نوبت اول 
شهرداری بهشهر در نظر دارد جهت حفظ و نگهداری فضای سبز از طریق مناقصه عمومی با در نظر گرفتن معیارهای ارزیابی کیفی به پیمانکاران دارای برگ 

صالحیت )گرید( کشاورزی به مدت ۱ سال با شرایط زیر واگذار نماید: 
الف( محل دریافت پیشنهادها: بهشهر - پارک ملت - شهرداری بهشهر - امور قراردادها 

ب( نحوه تنظیم اسناد مناقصه: 
- تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ یک میلیارد و دویست و شصت و سه میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار و هفتصد و بیست و شش ریال )۱/۲۶۳/۴۲۵/۷۲۶( 
ریال به صورت ضمانت نامه بانکی دارای اعتبار سه )۳( ماهه از تاریخ آگهی و یا فیش مبلغ واریزی به حساب سپرده ۰۱۰۸۰۱۳۲۷۲۰۰۷ شهرداری بهشهر نزد بانک 

ملی شعبه مرکزی بهشهر در پاکت )الف(
- اسناد مناقصه و مدارک شرکت شامل )مدارک شناسایی مدیر عامل( فتوکپی شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت، دعوتنامه، پیش قرارداد، اساسنامه، 
آگهی روزنامه، کد کاربری پایگاه ملی، مناقصات، کد اقتصادی، برگه صالحیت پیمانکاری از اداره کار، گواهی صالحیت ایمنی، صالحیت پیمانکاری )گرید( کشاورزی، 

مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی سال ۱۳۹۸ تماما به مهر و امضاء مدیر عامل شرکت رسیده باشد در پاکت )ب( 
- برابر اصل کردن کلیه مدارک شرکت الزامی می باشد. 

- برگه پیشنهاد قیمت و برگه آنالیز قیمت بر اساس بخشنانامه ۹۶/۱۲۳۲۵۷۹ سازمان مدیریت برنامه ریزی کل کشور را در پاکت )ج( ارائه و ارسال گردد. 
پ( محل گشایش پیشنهادها: شهرداری بهشهر 

- حضور مدیر عامل شرکت یا نماینده شرکت با معرفی نامه کتبی در هنگام بازگشایی پاکتهای قیمت )ج( بالمانع می باشد. 
سایر موارد: 

- به پیشنهادها و قیمت های مشروط، مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 

- تاریخ دریافت اسناد مناقصه در ساعت اداری از ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ الی ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ می باشد. 
- مهلت قبول پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۱۴:۱۵ می باشد. 

- تاریخ رسیدگی به معیارهای ارزیابی کیفی اسناد مناقصه ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ می باشد. 
- تاریخ بازگشایی پاکتهای قیمت پیشنهادی پس از کسب نمره حد نصاب در معیار ارزیابی کیفی روز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴ می باشد. 

پوریا میرزا زنجانی شهردار بهشهر  تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۱/۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۱/۱۵


