
نگران رشد نقدینگی هستیم
اقتصاد و دارایی درباره احتمال اجرایی  امور  وزیر 
شدن قیمت گذاری دستوری در بورس کاال، گفت: ممکن 

است این طرح اجرایی نشود.
فرهاد دژپسند به قیمت گذاری دستوری که از مدت ها قبل از 
سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود اشاره کرد و 
افزود: این موضوع از همان ابتدا با حاشیه های بسیار زیادی همراه بود 

و معامالت بازار را تحت تاثیر قرار داد، در نهایت وزیر صنعت، معدن و 
تجارت این موضوع را تکذیب و اعالم کرد که به هیچ عنوان موافق 
قیمت گذاری دستوری نیست. وی ادامه داد: وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در آخرین جلسه برگزار شده شورای عالی بورس به صراحت 

اعالم کرد که اعتقادی به قیمت گذاری دستوری ندارد.
صفحه 3

معاون دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان اعالم کرد: 

بخشودگی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی معوقات دانش آموختگان
 به مناسبت دهه فجر 

تقویت ارتباطات محلی در مراکز »مثبت زندگی«
رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان 
اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به 
سراسر  در  زندگی  مثبت  مراکز  راه اندازی 
و  تقویت  را  ارتباطات محلی  مراکز  این  کشور گفت: 
عالوه برآن حس مطالبه گری را همراه مسئولیت پذیری 

اجتماعی در مردم ایجاد خواهد کرد.
فاطمه  کشور،  بهزیستی  سازمان  گزارش  به 
قیمت  زندگی،  مثبت  مراکز  افزود:  مدنی  رضوان  
از  و  کاهش  دولت  و  خدمت گیرنده  برای  را  خدمات 
موازی کاری بخش های داخلی سازمان جلوگیری خواهد 
کرد؛ همچنین نیروی انسانی سازمان را از تصدی گری 
به سمت برنامه ریزی و نظارت سوق می دهد و کمبود 

نیروی انسانی را تا حدی جبران می کند.
صفحه2

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی:

مصرف سوخت نیروگاه شازند
 باید طبق سهمیه اعالمی باشد

4
کارگران در کشور دچار عقب ماندگی ُمزدی هستند

صفحه 3

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1669- سه شنبه 14 بهمن  ۱399- قیمت ۱۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
حسين مسافرآستانه: 

تمام عمر براي 
تئاتر کار کرده ام

6ورزش
ناصر محمدخانی: 

پرسپوليس باید اقتدار 
داشته باشد

هنگ 7فر

اين روزها نگاه اهالي هنر و هنردوستان به جشنواره هاي تئاتر و فيلم 
فجر دوخته شده و درواقع در اين يك سالي كه سينما و تئاتر در 
ركود و البته بيشتر مواقع در تعطيلي به سر مي بردند، حاال فرصتي 
ايجاد شده تا نفسي تازه كنند. سی و نهمين جشنواره تئاتر فجر هم 

چون دوره های گذشته خود فعاليت خود را در دهه فجر آغاز كرد

بدون شك »ناصر محمدخانی« يکی از بهترين بازيکنان تاريخ 
باشگاه پرسپوليس و فوتبال ايران محسوب می شود، او با 
پيراهن پرسپوليس و تيم ملی گل های حساسی را به ثمر 
رساند تا نامش را در تاالر افتخارات فوتبال برای هميشه 

حك كند.

اثر  بيرونی  ابوريحان  ِللهند«  ما  »تحقيق  ترجمه  دوم  چاپ 
منوچهر صدوقی سها يکی از اتفاقات خوب عرصه كتاب و نشر 
بود؛ چراكه نه فقط كتاب اصلی از آثار بسيار مهم تاريخ اديان 
و مردم نگاری سنت اسالمی است، بلکه با ترجمه ای دقيق و 

قابل اتکا زيور طبع پوشيده است.

ترجمه ای دقيق و 
قابل اتکا از یک متن 

فاخر

قيمت گذاری دستوری در بورس به مرحله اجرا نمی رسد امروز آرمان های سلبی و ایجابی
 پیش روی ما است

 حجت االسالم و المسلمین سیدحسن خمینی در مراسم تجدید 
میثاق رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت با آرمان های امام خمینی 
)س( گفت: انقالب اسالمی دستاوردهای سلبی و ایجابی بزرگی دارد؛ 
بزرگترین دستاورد سلبی  است.  او  پیش روی  آفاتی هم  و  دارد  آرمان هایی هم 

انقالب، نفی سلطنت است. 
صفحه2

به گزارش شرکت پتروشیمی نوری، این پروژه 
که برای نخستین بار در منطقه ویژه اقتصادی پارس 
اجرا می شود نه تنها مشعل این  پتروشیمی در راستای 
حفظ محیط زیست را خاموش خواهد کرد که پیش بینی می شود 
سرمایه گذاری انجام شده در این پروژه حداکثر سه سال پس 
از راه اندازی واحد بازگردد.قرارداد این پروژه زیست محیطی 

ارزش  به  مناقصه  برگزاری  و  قانونی  تشریفات  از طی  پس 
بیش از هزار میلیارد تومان با شرکت نام وران منعقد شد و این 
شرکت ایرانی متعهد شد پروژه زیروفلرینگ را در مدت 2۶ 
ماه در زمینی به مساحت ۶ هزار مترمربع و در سایت فرآیندی 

پتروشیمی  نوری اجرا کند و به بهره برداری برساند.
صفحه 3

مشعل پتروشيمی نوری خاموش می شود
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آگهی مناقصه عمومی
شماره 33-9-م-ن-99

نوبت اول
شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی شماره 33-9-م-ن-99 نسبت به بکارگیری پیمانکار 

واجد صالحیت و توانمند دارای رتبه بندی ابنیه حداقل 4 و 5 جهت احداث پاسگاه مرزی کیلومتر 25 خرمشهر اقدام نماید.
متقاضیان دارای شرایط الزم می توانند بمنظور خرید اسناد ارزیابی فنی و مناقصه از تاریخ انتشار این آگهی بمدت 14 روز )باستثنای ایام تعطیل( 
مبلغ 300،000 ریال به شماره حساب جاری 301۶50۶9 بانک کشاورزی شعبه بلوار گلستان اهواز )کد شعبه 1782( و یا شماره حساب جاری 
سپهر 0102411488007 بانک صادرات شعبه توسعه نیشکر )کد شعبه 3723( واریز و با در دست داشتن فیش واریزی و اسناد و مدارک شناسایی 
شرکت به نشانی: کیلومتر 75 جاده اهواز- خرمشهر- مدیریت بازرگانی مراجعه نمایند. در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33133094 

-0۶1 اداره قراردادها و فروش مدیریت بازرگانی تماس حاصل نمایید.
ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شناسه آگهی: 1088285
شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان

 مسعود سرپاک کارشناس انرژی

وضعیت نقدینگی در بخش برق کشور
برق ذکر شده که  بارها توسط مسئوالن محترم صنعت  این گفته،  هرچند 
دخل و خرج در این بخش، پاسخگوی نیازهای مربوط نیست؛ لکن صنعت برق 

کشورهنوز ورشکسته نشده است!
واقعیت مسلم این که، تداوم فروش انرژی الکتریکی به شیوه حاضر، کامال 
در حاشیه ضرر است و در صورت عدم جبران کسری نقدینگی، فروپاشی مالی 
الکتریکی  شبکه های  قطعا  و  می شود  ایجاد  العالجی  مشکالت  و  می آید  پدید 
در منقصت و نقصان قرار می گیرند و آسیب غیر قابل جبران آن، متوجه تمامی 

آحاد ملت خواهد بود.
 بررسی توان پرداخت هزینه های قبوض برق توسط مردم

در اغلب گزارش های مردمی، گران بودن بهای انرژی درکشور و ناتوانی 
پررنگی  صورت  به  مصرفی،  گاز  و  برق  و  آب  قبوض  پرداخت  در  مردم  مالی 
و  ارزان  زیرا  از کلمه گرانی چیست!؛  باید دید مالک گویندگان  بیان می شود. 
خدمت،  یا  کاال  آن  مشابه  با  مقایسه  مقام  در  یا خدمت  کاال  یک  بودن  گران 

می کند. پیدا  معنی 
قبوض  پرداخت  در  مردم  از  کثیری  خیل  ناتوانی  ظاهرا  قاطع،  ضرس  به 
برق!، آنچنان است که تمامی قبوض مخابراتی خانوار خود را که حدود 4 برابر 
هزینه های مصرف برق همان خانوار است با اولویت و زودتر از قبض برق خود، 

و حتی پیشاپیش پرداخت می کنند!
وسیع  نمونه گیری  با  آماری،که  موجوِد  و  ُمسَتَدل  تحقیقات  اساس  بر 
ساالنه  هزینه های  مجموع  شده،  استخراج  تهران،  در  آماری  جامعه  یک  از 
و  خانگی  اینترنت  ثابت،  تلفن  همراه،  تلفن  )شامل  خانوار،  یک  مخابراتی 
ساالنه  هزینه  مجموع  برابر  چهار  حدود  متوسط  طور  به  همراه(  ینترنت  ا
برق،  مصرفی  بد  مصادیق  از  یکی  بدانید  است  است!جالب  خانوار  همان  برق 
مربوط به کندی اینترنت و مشکالت مخابراتی است که با تاخیرات مکرر در 
شبکه  به  متصل  الکترونیکی  اََدوات  در  برق  بیشتر  مصرف  موجب  تَواُصالت، 
نتیجه  در  و  زودتر  تجدید شارژ  به  نیاز  و  آن ها  باتری  تخلیه سریع تر  یا  برق، 

بود! خواهد  بیشتر  برق  اتالف 
خود  برق  قبوض  پرداخت  در  مردم  مالی  ناتوانی  عبارات  ذکر  بنابراین، 
کارشناسی شده نیست و عبارات و کلمات، در این گونه گزارش ها، تنها ُمسَتمَسکی 

برای عدم پرداخت است و نه علت تامه آن!
علت عدم پرداخت قبوض برق یا َتَشُبث به گرانی آن را باید در جای دیگری 

جستجو کرد!

 جابجایی ساعات کاری در تابستان
برای کاهش  استان ها  ادارات در تهران و برخی  به کار  تغییر ساعت شروع 
و  ریسک  محدوده  کاهش  مبنای  بر  تصمیم کارشناسی  یک  برق،  مصرف 
مخاطرات احتمالی در گسترش قطعی برق است و نه این که مشکل را به طور 

کامل برطرف کند!
با توجه به ساعت طلوع تابستانی خورشید و تعطیلی مدارس و علی رغم رنجش 
محتمل و نسبی کارکنان، صالح بر این شدکه ساعت شروع به کار ادارات تغییرکند 
تا ضمن استفاده از روشنایی روزانه و جا به جایی نسبی بار سرمایشی ادارات و 
انتقال بخشی از آن به صبحگاه و همچنین حذف قسمتی از آن در ساعات بعد 

از ظهر، مقداری از مصارف را در ساعات اوج بار کاهش دهند.
ادارات در ماه مبارک رمضان در  تغییر ساعت شروع کار  بازخورد و سابقه 
استان یزد که چند سالی است اجرا شده، نشان از رضایت نسبی در این امر است.

با این حال، موفقیت در این طرح، به تعامل و همکاری مردم و مسئوالن 
وابسته است و اگر تداوم همکاری در این طرح، توامان با اجرای سایر توصیه ها 

برقرار باشد، حتما نتایج خوبی به دنبال خواهد داشت.
چند راهکار ساده و نسبتا سریع در جهت بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی 

در بخش های خانگی، تجاری و اداری
هرچند این جمله به مذاق عده ای خوش نمی آید، ولی باید پذیرفت که برخی 

از مردم نه پرمصرف، که بد مصرفند!
بد مصرفی را در دو بخش مشهود و نامشهود می توان دسته بندی کرد.

 عمده ترین موارد مشهود بد مصرفی در بخش های خانگی، تجاری و اداری
استفاده از روشنایی عمومی در محیط کار و زندگی، به جای روشنایی طبیعی، 

موضعی و محلی
 استفاده از روشنایی عمومی در محیط کار و زندگی، به جای روشنایی طبیعی، 
موضعی و محلی، یکی از مهم ترین و نخستین مصادیق بدمصرفی است؛ به عبارتی 
معموال تمام چراغهای یک اتاق یا سالن را روشن می کنیم، در حالی که تنها در 
گوشه ای یا پیرامون کوچک تری به روشنایی نیاز داریم! و ساختمان ها و محیط کار و 
زندگی را به نحوی طراحی، اجرا و بهره برداری می کنیم که به جای استفاده بیشتر 
از نور طبیعی روز، معموال کمترین بهره را بگیریم!راهکار8-2- استفاده بیشتر از 
نور طبیعی، آباژور و روشنایی محلی و موضعی یا چراغ های رومیزی کم مصرف؛
 جاگزینی تعدادی از المپ های پرمصرف با المپ ها و چراغ های کم مصرف تر؛

 استفاده ازکلید دو پل به جای کلید یک پل و تقسیم چراغ ها به دو بخش 
در صورت امکان؛

 از مدار خارج کردن 10 تا 20 درصد از کل المپ های روشن یا هر تعدادی که 
نظر،  به  این کار،  موقت،که هرچند  به طور  کردنشان(  ُشل  با  )مثال  باشد  ممکن 

نتیجه می دهد!9- عدم جلوگیری  از همه ساده تر و سریع تر  سخیف است؛ لکن 
از راه های نفوذ گرمای پیرامونی به محیط کار و زندگی وکاهش احساس گرما

عدم جلوگیری از راه های نفوذ گرمای پیرامونی به محیط کار و زندگی دومین 
مصداق بدمصرفی در ایام گرم سال است. احساس گرما در تمامی موجودات زنده، 
به یک اندازه آزاردهنده نیست. مثال در یک محیط و با یک دمای حرارتی، ممکن 
است برخی احساس گرمای شدید و برخی احساس گرمای کمتری داشته باشند. 
برای کاهش این احساس، باید اقداماتی را در وضعیت خودمان یا حداقل، پیرامون 
فضای کوچکی در اطراف خودمان انجام دهیم؛ ولی غالب مردم، دمای کل محیط 

اطراف خود را کاهش می دهند.
کفایت  و  کننده  درستی عملکرد سیستم خنک  از  اطمینان  از  راهکار-پس 
آن:9-2- فقط اطراف خودمان را در یک محیط کوچک، خنک کنیم؛9-3- درجه 

حرارت محیط اطراف را در حد توصیه شده قرار دهیم و آن را کنترل کنیم؛
 راه نفوذ گرما از بیرون یا داخل محیط را شناسایی و تا حد ممکن از ورود 

گرما و تبادل حرارت، جلوگیری کنیم؛
از  نورگیر،  یا  نفوذ گرما، نصب سایبان حصیری  راه های جلوگیری  از  یکی 

بیرون پنجره ها و تنظیم دریچه های تهویه از درون محیط است؛
یکی دیگر از راه های جلوگیری از نفوذ گرما، تغییر عادت ایجاد گرما در داخل 
محیط کار و زندگی است!؛ مثال استفاده از المپ های پرمصرف یا روشنایی های 
بال استفاده، کامپیوتر ها و دستگاه هایی که بیهوده روشن مانده اند، پخت و پز در 
اوج گرما، اجاق های همیشه روشن و اصطالحا  اُپن در  آشپزخانه های اصطالحا 
کتری های همیشه روی گاز! و از این دست عوامل که با نگاه کوچکی می توان 

متوجه شد؛
 به ویژه در ساعت های اوج بار شبکه برق، حتی المقدور، خودمان یا پیرامون 
کوچکی از محیط خودمان را خنک کنیم و در ساعت های کم باری شبکه برق، 
تمام محیط پیرامون مان را بسیار خنک کنیم و در واقع تا ساعاتی از روز، با خنکی 
شبانه ذخیره شده در اشیا، دیوارها و محیط داخل، مصرف روزانه برق را برای 

سرمایش،کاهش دهیم!
 دمای وسایل سرمایشی و سرد کننده ها، مثل یخچال و فریزر را بیش از 

حد الزم و توصیه شده، کاهش ندهیم؛
وضعیت  در  را  بدن  دمای  گرم(  نه  و  سرد  )نه  ولرم  مایعات  نوشیدن  با   

متعادل قرار دهیم.
 استفاده از لوازم پرمصرف در ساعت های اوج بار شبکه

یا  الکتریکی ندارند  بار شبکه  از ساعت های اوج  از مردم، اطالعی  گروهی 
کمتر به آن توجه می کنند و با استفاده از لوازم پرمصرف در ساعت های اوج بار 

شبکه برق، سومین مصداق بدمصرفی را رقم می زنند!

سرمقاله

معجزه ای به نام برق و کابوسی به نام بی برقی

صفحه 3

ادامه حاشیه های انتخابات فدراسیون فوتبال؛

مقاومت رد صالحیت شده ها 
و نیاز به برخورد قضایی!

کاندیداهای  از  برخی  صالحیت  رد 
انتخابات فدراسیون فوتبال آن هم بر اساس 
روندی قانونی و در مقابل مقاومت این افراد 
در اجرای یک پرسه قانونی، ضرورت برخورد 
قاطع با متخلفان و قانون شکنان در فوتبال را 
از سوی قوه قضاییه بیش از پیش پررنگ تر 

کرده است.
از  رسمی  طور  به  فوتبال  فدراسیون 
در  نفر   10 صالحیت  رد  و  نفر   81 تایید 
انتخابات این فدراسیون خبر داده است. به 
نظر می رسد عده ای در فدراسیون در برابر 
مقاومت  کاندیداها  از  برخی  صالحیت  رد 
فرصت  همچنان  که  فرادی  ا می کنند، 
مسوول  گفته  به  و  دارند  تجدیدنظرخواهی 
حراست فدراسیون فوتبال رد صالحیت این 
نفرات ربطی به پرونده ویلموتس ندارد و افراد 
رد صالحیت شده دارای پرونده های جاری 

قضایی در محاکم کیفری هستند.
قانون شکنی  با هدف  تحرکاتی  اخیرا 
از سوی برخی افراد در مجموعه فدراسیون 
فوتبال صورت گرفته که نتیجه آن می تواند 
برای آینده فوتبال ایران خطری بزرگ تلقی 
شود. خطری که اگر امروز قوه قضاییه با آن 
را  هولناکی  تبعات  آینده  در  نکند  برخورد 

دامن گیر فوتبال کشور خواهد کرد.
از  ایران  فوتبال  گذشته  سال   5 در 
آسیب های  مالی  تخلفات  و  مدیریت  سوء 
عنوان  به  فیفا  وقتی  است.  دیده  فراوانی 
متخلفان  با  حوزه  این  در  عالی رتبه  نهادی 
شکل  شدیدترین  به  مالی  جرایم  حوزه  در 
ممکن برخورد می کند و قدرتمندترین افراد را 
مورد تعقیب قانونی قرار می دهد، قوه قضاییه 
جمهوری اسالمی ایران نیز می تواند و باید 
با متخلفان و قانون گریزان کنونی فوتبال 

برخورد کند.
وجود نهادهای قضایی قدرتمند در بدنه 
فدراسیون از جمله کمیته اخالق می توانست 
تا حدود زیادی از پدید آمدن و افزایش جرایم 

اما در کنار  مالی در فوتبال پیشگیری کند 
ضعف ساختاری موجود در این فدراسیون که 
اخیرا به کمک اصالحات فیفا در حال رفع و 
رجوع شدن است، حاکمیت قضایی جمهوری 
اسالمی نیز یقینا می تواند با حمایت نهادهای 
نظارتی و سازمان بازرسی و حتی فیفا برای 

مبارزه با فساد همکاری جدی را آغاز کند.
با ساختار غیرحرفه ایی و وابسته فوتبال 
ایران، پولی که در آن هزینه می شود مستقیم 
یا غیر مستقیم از جیب بیت المال می آید و 
دستگاه قضایی نیز بر اساس قانون وظیفه 
برخورد قاطع با افراد متخلف در این حوزه 

را بر عهده دارد.
شکنان  قانون  با  برخورد  عدم  قطعا 
فوتبال  فدراسیون  مجموعه  در  متخلفان  و 
آینده  در  که  بود  خواهد  ناسالمی  باب  فتح 
آنچه  از  بیشتر  موضوع  این  از  افراد  برخی 
منافع شخصی  نفع  به  افتاده  اتفاق  تاکنون 

بهره برداری خواهند کرد.
ل  ا سو ین  ا یطی  ا شر چنین  ر  د
با  قضایی  دستگاه  چرا  که  می شود  مطرح 
به   - فوتبال  فدراسیون  در  قانون شکنان 
جمهوری  قلمرو  در  فعال  نهاد  یک  عنوان 
کشور  عمومی  قوانین  تابع  که  اسالمی 
که  کسانی  چرا  نمی کند؟  برخورد   – است 
می  مقاومت  قانونی  روند  یک  پذیرش  در 
ندارند،  انتخابات  فرآیند  به  توجهی  و  کنند 
همچنان بدون هیچ مشکلی در فوتبال ایران 

جوالن می دهند؟
ناخوشایند  اتفاقات  وجود  با  متاسفانه 
در  گذشته  دهه  یک  در  مالی  و  مدیریتی 
فوتبال ایران و همچنین پرونده های کیفری 
مفتوح برخی افراد، تاکنون اراده قاطعی برای 
برخورد با این رویه ها دیده نشده است، در 
چنین شرایطی انتظار می رود دستگاه قضایی 
نقش خود را به درستی ایفا کرده و برخورد 
قاطعی با قانون شکنان در فدراسیون فوتبال 

داشته باشد.
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موفقیت  راه  )ره(  امام  مکتب  و  راه  به  برگشت  قالیباف: 
یکایک ما است

رییسه  هیات  و  رییس  میثاق  تجدید  در  دوشنبه  روز  قالیباف  باقر   محمد 
مجلس با آرمان های امام راحل در حرم مطهر حضرت امام خمینی )ره( ضمن 
تبریک دهه فجر افزود: در اولین سالگردی که با اولین سال مجلس یازدهم است 
این توفیق را داریم که در این ایام در کنار مرقد مطهر حضرت امام )ره( مجددا با 
این مردم الهی مردی که در زندگی جز برای خدا کالمی نگفت و جز در راه خدا 

گامی برنداشت عهد و پیمان ببندیم.
وی در ادامه با بیان این که حضرت امام )ره( منطق و راهی روشن داشت 
گفت: امام بزرگوار ما بر سنت های الهی باور داشت. بنابراین اگر امروز فقط بخواهیم 
با چند جمله تعریف و تمجید و موزه و چند عکس و عبارت امام )ره( را خالصه 

کنیم ظلم به امام،  راه و مکتب امام است.
قالیباف با تاکید بر این که امام )ره( یک حقیقت بود، افزود: امام )ره( زندگی 
واقعی، راه ملموس و عینی را در جهان امروز پیش پای همه گذاشت. امام توانست 
اسالم را دوباره در این مقطع تاریخ احیا کند و باعث عزت مسلمین در جهان شود.

رییس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: امام به ما یاد داد و آموخت و نشان 
دندان مسلح  تا  رژیم  با  باشیم می توانیم  پای بند  و  او مصمم  راه  بر  اگر  داد که 
منحوس پهلوی، زیاده خواهان، قدرت طلبان، زورگویان و مستکبرین جهانی مبارزه 
کرده و نتیجه بگیریم.وی یادآورشد: اگر امروز در اداره کارها دچار مشکالت کم و 
زیادی هستیم و چالش هایی وجود دارد و  مردم در زندگی روزمره خود این کم و 
کاستی ها و فشارها را می ببیند و تحمل می کنند به این جهت است که از مسیر 

و راه امام )ره( فاصله گرفته ایم.
قالیباف یادآور شد: امام معتقد بر مردباوری بود. او اعتقاد به محرومین و 
مستضعفین داشت. تالش او بر این بود که باری از دوش زحمت کشان و مزدبگیران 
و کارگران بردارد. امام )ره( توجه به قشر محروم جامعه داشت و برای عدالت نهیب 
می زد و تالش می کرد.وی با بیان اینکه هرکجا دچار ضعف و اشکال هستیم، 
ریشه در فاصله گرفتن از افکار و مکتب امام دارد،  تصریح کرد: امروز برگشت به 

راه و مکتب امام )ره( راه موفقیت یکایک ما است.

جامعه توان تحمل این شوک جدید را نخواهد داشت
نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه حذف ارز 4هزار و 200 تومانی شرایط 
را برای دهک های پایین جامعه سخت تر خواهد کرد، گفت: به نظر می رسد جامعه 

توان تحمل این شوک جدید را نخواهد داشت.
علی خضریان در گفت وگو با ایسنا در خصوص افزایش نرخ ارز در بودجه 
1400 گفت: تعیین قیمت 17500 از سوی کمیسیون تلفیق مجلس تحت عنوان 
اما  دارد،  اقتصاددانان موافقین و مخالفینی  بین  آزاد در  بازار  به  ارز  نرخ  سپردن 
تصمیم گیری شتاب زده در این مورد و نسنجیدن ابعاد مختلف این امر می تواند 

آثار سوء زیادی را برای جامعه در برداشته باشد.
به  معتقد  اقتصادی  متخصصین  اکثر  مانند  هم  بنده  داد:  ادامه  خضریان 
منابع  با محدودیت  که کشور  کنونی  در شرایط  اما  ارز هستم،  تک نرخی شدن 
ارزی مواجه است و تحت شدیدترین تحریم ها قرار دارد و معیشت اقشار ضعیف 
جامعه در تنگنا قرار گرفته است؛ حذف ارز مرجع شرایط را برای دهک های پایین 
جامعه سخت تر خواهد کرد و به نظر می رسد جامعه توان تحمل این شوک جدید 

را نخواهد داشت.
این نماینده مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: انتقاداتی که در مورد ارز 
4200 تومانی مطرح می شود به نحوه توزیع این ارز و رانت ایجاد شده از نحوه 
توزیع ارز است، اما به خاطر اشکال در مکانیزم توزیع و نظارت ارز مرجع و اینکه 
این مکانیزم را حذف کرد.  نباید به کلی  با متخلفان برخورد کنیم،  نمی خواهیم 
بنده معتقد هستم برای تصمیم گیری درباره این موضوع باید نظرات کارشناسان 
خبره و با تجربه کشور را به دور از سیاسی کاری شنید و عواقب این تصمیم 

را در نظر گرفت.
این عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود ادامه داد: اینکه کمیسیون تلفیق 
مجلس در شرایط جنگ اقتصادی سرنوشت کاالهای اساسی مردم را به بهانه 
حذف رانت به بازار ارز آزاد واگذار کند، همان چیزی است که لیبرال های حلقه 

نیاوران دنبال می کنند. 

سیدحسن خمینی: 
امروز آرمان های سلبی و ایجابی پیش روی ما است

 حجت االسالم و المسلمین سیدحسن خمینی در مراسم تجدید میثاق 
امام خمینی )س( گفت:  آرمان های  با  رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت 
انقالب اسالمی دستاوردهای سلبی و ایجابی بزرگی دارد؛ آرمان هایی هم دارد 
و آفاتی هم پیش روی او است. بزرگترین دستاورد سلبی انقالب، نفی سلطنت 
است. روزی که انقالب پیروز شد، بعد از 2500 سال ریشه یک تفکر پوسیده 
در جامعه ما کنده شد. دستاورد دیگرش نفی استبداد یک قزاق بی سواد است. 

دستاورد دیگر آن نفی وابستگی به کشورهای دیگر است.
یادگار امام افزود: فراموش نکنیم که از مشروطه و شاید سال های قبل 
از مشروطه تمام سیاسیون ایران و حتی آزادی خواهان چشم به خارج داشتند. 
اینکه  ولی  کردند  جدا  داستان  آن  از  را  خواهان خودشان  آزادی  بعدا  اگرچه 
در آغاز مبارزه باید نگاه به بیرون باشد را تقریبا همه آنها داشتند. انقالب در 
اهداف سلبی به توفیق رسیده و در این مملکت قطعا مردم با تبعیت از امام و 
بزرگ  این دستاوردهای  و حوزویان  دانشگاهیان  اندیشمندان،  سیاستمداران، 

را به دست آوردند.
وی با بیان اینکه انقالب دستاوردهای ایجابی بزرگی داشته است، تصریح 
کرد: بزرگترین آنها تلفیق خواست مردم و خواست خدا در یک حکومت جدید 
است. در طول تاریخ ایران آزادی خواهی، استقالل خواهی و دینداری همواره 
با هم همراه نبودند و اتفاقا شکست ها همین جا بود، ولی انقالب تنها حرکتی 

در چند سده اخیر است که این هر سه با هم تلفیق شدند.
قانون  قالب  در  ایجابی  دستاوردهای  این  داد:  ادامه  خمینی  سیدحسن 
اساسی به عنوان یک میراث و در قالب وصیت امام، راه و خط امام به عنوان 
یک میثاق ملی در آورد. چون امام را پذیرفته بودند و از افق قلب و جان و روح 
آنها و تعهدی که او با مردم و مردم با او داشتند، خون خویش را در این راه به 
امضاء گذاشتند. امروز این آرمان های سلبی و ایجابی پیش روی ما است. آفاتی 

هم پیش روی ما هست.

معاون پارلمانی رییس جمهوری:
اگر دولت قصد ابالغ قانون را نداشت 
برای آن آیین نامه اجرایی نمی نوشت

اسالمی  شورای  مجلس  شکایت  درباره  دوشنبه  روز  امیری  حسینعلی 
ابالغ  برای  موردی   13 نمایندگان فهرست  قوه قضاییه، گفت:  به  دولت  از 
قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی برای انتشار به روزنامه رسمی اعالم 
قضایی  کمیسیون  در  جمهوری  رییس  از  نمایندگی  به  هم  من  که  کردند 
جمهوری  رییس  ابالغی  قانون  سه  نشست  همان  در  شدم.  حاضر  مجلس 
که در روزنامه رسمی منتشر نشده بود به رییس کمیسیون قضایی مجلس 

تحویل داده شد.
معاون پارلمانی رییس جمهوری با اشاره به دو قانون مدنظر مجلس یعنی 
اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و یارانه معیشتی، اظهار کرد: پایان روز کاری 
پنجشنبه )سیزدهم آذر( قانون اقدام راهبردی به منظور لغو تحریم ها برای ابالغ 
روز  بود.  تعطیل  دبیرخانه دولت  این  ارسال شد که  دبیرخانه دولت  به  اجرا  و 
بعد - جمعه- هم تعطیل رسمی بود. بنابراین اگر بنای دولت بر ابالغ نکردن 

قانون بود برای آن آیین نامه اجرایی نمی نوشت.
وی درباره علت تاخیر ابالغ یارانه کمک معیشتی، گفت: وزرای اقتصادی 
دولت در حال تامین منابع بودند که این قانون هم در نهایت منجر به توافق میان 
رییس جمهوری و رییس مجلس شورای اسالمی شد. بنابراین بحث استنکاف از 
ابالغ قانون متصور نیست. بقیه موارد مدنظر مجلس را هم در کمیسیون قضایی 

مجلس به طور مفصل توضیح دادم.

فضای مجازی؛ همدرد خانواده های داغدار از کرونا
ی  یز عز هر  گ  مر  
هر  زندگی  بخش  غم انگیزترین 
تحمل  راه  تنها  و  است  انسانی 
این درد بزرگ گریه و همدردی 
اطرافیان است، این در حالیست که این روزها 
بازماندگان درگذشتگان کرونایی تنها هستند 
اما در این شرایط چگونه می توان از کرونا در 
امان بود و در عین حال خانواده های داغدار 

را تنها نگذاشت؟
از ابتدی شیوع ویروس کرونا )اسفند 
98( تاکنون حدود ۶0 هزار نفر از هموطنان 
جان خود را از دست داده اند، مرگ عزیران 
به دلیل کرونا بسیار سخت تر از مرگ های 
زیرا  است،  دیگر  های  بیماری  یا  عادی 
درگذشتگان کرونایی باید با رعایت پروتکل 
های بهداشتی به خاک سپرده شوند براین 
نزدیکان  از  محدودی  افراد  تعداد  اساس 
درگذشته می تواند در مراسم تدفین حضور 
داشته باشد به همین دلیلی غم بازماندگان 

دو چندان می شود.
به اعتقاد روانشناسان با مرگ هر یک 
از عزیزان، فرد استرس باالیی را تحمل می 
کند و در عین حالی حضور در خاکسپاری 
باعث می شود تا بازماندگان مرگ عزیز از 
دست رفته را باور کرده و از غم آن ها بکاهد.

با  کرونا  به  ابتالء  دلیل  به  متوفیان 
دفن  بهداشت  جهانی  سازمان  پروتکل 
 می شوند که در آن جنس تابوت، چگونگی 
شستشو، موادی که باید روی جسد ریخته 
شود، عمق دفن و خاک دور قبر مشخص 

شده است.
بهداشت  سازمان  پروتکل  براساس 
ویروس  جان باختگان  دفن  برای  جهانی 
که  است  شکل  این  به   2019 کرونای 
متوفی در کاورهای مخصوص قرارگرفته و 
تا زمان دفن، این پوشش برای جلوگیری از 
انتقال ویروس باقی می ماند و کسی آن را 
باز نمی کند. آمبوالنس های ویژه و پرسنل 
مجهز اجساد را به بهشت  زهرا)س( تهران 
کرونا  اثر  بر  فوت شدگان  می کنند.  منتقل 
محل  از  جدا  راهرویی  از  و  آمبوالنس  با 
از  مجزا  ساختمانی  به  عمومی،  رفت وآمد 

ساختمان غسالخانه منتقل می شوند.
به  کرونا  بیماری  قربانیان  همچنین 
ساختمان غسالخانه منتقل نمی شوند، اجساد 
قربانیان  دفن   محل  نمی شوند،  شستشو 
بیماری کرونا در قطعه فوت شدگان کرونایی 

و عفونی است.
و  خانواده  حضور  بدون  خاکسپاری 
خانواده  و  می شود  انجام  عمومی  مراسم 
متوفی می توانند بعد از تدفین، سایر مراسم 
در  البته  کنند  برگزار  را  عزاداری  عادی 
تقاضای  متوفی  فرد  وابستگان  صورتی که 
مشاهده جسد را داشته  باشند ضمن دریافت 
آموزش های الزم حفاظت فردی و نداشتن 
همراهی  با  جسد  مشاهده  تماس،  هرگونه 

کارشناس بیمارستان امکان  پذیر است.
تمهیدات خاص برای کاهش ازدحام 
جمعیت در بلوک های تدفین در نظر گرفته  

می شود. 
و  اعصاب  متخصص  یی  فدا فربد 
روان گفت: استفاده از ظرفیت های فضای 
مجازی، تماس تلفنی و نوشتن نامه برای 
عرض تسلیت و ابراز همدردی و همدلی با 
بازماندگان در گذشتگان کرونا، کمک قابل 
توجهی به گذراندن دوره و ایام سوگواری 
بطور  استرس  میزان  شدیدترین  کند.  می 
از  یکی  و  همسر  فوت  به  مربوط  متوسط 
میزان  و  است  خانواده  نزدیک  اعضای 
مرگ  می کند،  ایجاد  را  باالیی  استرس 
خویشاوندان  مرگ  و  واحد   100 همسر 
کند،  می  ایجاد  استرس  واحد   ۶3 نزدیک 
خانواده  اعضای  از  یکی  بیماری  همچنین 

با 44 درجه استرس همراه است.
وی در خصوص اهمیت این ارقام نیز 
گفت: اگر کسی در طول یک سال  بین 11 
تا 150 درجه استرس را تحمل کرده باشد، 

احتمال کم یا متوسط وجود دارد که در آینده 
نزدیک دچار بیماری شود. بین 150 تا 299 
درجه استرس در طول یک سال به معنی 
آینده  در  بیماری  زیاد  یا  متوسط  احتمال 
از 300  بیش  با  اگر کسی  و  است  نزدیک 
درجه استرس در طول یک سال روبه رو شده 
باشند به آن معنا است که در آینده نزدیک 
به احتمال زیاد یا  بسیار زیادی وجود دارد 

که بیمار شود.
علوم  ه  نشگا ا د علمی  عضوهیات 
بهزیستی و توانبخشی تاکید کرد: البته اینها 
تنها عوامل استرس زا نیستند بلکه طالق، 
در  تغییر  بارداری،  کار،  از  اخراج  زندان، 
وضعیت مالی و حتی رویدادهای خوشایند 
مانند ازدواج، ورود به دانشگاه، ارتقاء مقام 
می  اکنون  شوند.  می  استرس  سبب  هم 
کنید  مجسم  را  فردی  روز  و  حال  توانید 
که چند نفر از بستگان خود را در اثر کرونا 
ماجرا  همه  این  البته  است،  داده  دست  از 
عمومًا  و  زیاد  دگرگونی های  کرونا  نیست، 
اجباری در سبک زندگی، تغییر در ساعات یا 
شرایط کار مسائل اقتصادی و بسیاری دیگر 
از امور زندگی پدید آورده که درجه استرس 
آنها روی هم جمع می شود و به این نحوه 
انواع بیماری ها باال می رود که  و میزان 
و  خانوادگی  جدی  خطرات  درازمدت  در 

اجتماعی را پدید می آورد.
همسر  دادن  دست  از  گفت:  فدایی  
و بستگان موضوعی بی نهایت  ناخوشایند 
شوک،  حالت  به  سبب  آغاز  در  که  است 

ناباروری، اضطراب و افسردگی در بازماندگان 
به  ها  وضعیت  این  کاهش  و  می شود 
بازگردد  عادی  زندگی  به  فرد  که  نحوی 
کشد.  می  درازا  به  سال  یک  دست کم 
و  بستگان  شدن  جمع  سوگواری،  مراسم 
بازماندگان،  خاطر  تسلی  برای  دوستان 
همه  سالگرد  مراسم  و  چهلم  هفت،  شب 
نقشی در قبوالندن واقعیت مرگ متوفی به 
بازماندگان و آرام کردن بازگرداندن آن به 

زندگی عادی را دارد.
وی تاکید کرد: اما مرگ در اثر کرونا 
این وضعیت را تغییر داده، بازماندگان امکان 
سوگواری جمعی و تدفین به صورت مرسوم 
و حضور در مراسم معمولی را ندارند و به این 
ترتیب که گاهی اوقات بازماندگان نمی توانند 

مرگ متوفی را باور کنند.
این متخصص اعصاب و روان گفت: 
بازماندگان متوفی کرونا از حمایت خانوادگی 
و اجتماعی محروم می مانند و خود را تنها 
این  واقعیت  کنند.  می  احساس  پناه  بی  و 
از ترس  نزدیکان هم  از  بسیاری  است که 
به  شدن  نزدیک  به  تمایلی  کرونا  سرایت 
نامه های  با رعایت شیوه  بازماندگان حتی 

بهداشتی ندارد.
استفاده  راه حل های   داد:  ادامه  وی 
و  تلفن  مجازی،  فضای  ظرفیت های  از 
با  نامه برای تسلیت و همدردی و همدلی 
بازماندگان توصیه می شود، نامه ای که با خط 
خود نوشته باشید نماینده ارزش و احترام و 
وقتی است که صرف نوشتن آن کرده اید 
مجازی  های  گروه  تشکیل  همچنین  و 
از  خاطرات  ذکر  و  دوستان  و  بستگان  از 
ابراز احساسات در فضای  بیان و  متوفی و 
مجازی کمک قابل توجهی به گذراندن دوره 

سوگواری می کند.
مخارج  صرف  کرد:  تاکید  فدایی 
جلساتی که برای یاد بود و گرامیداشت در 
شود  نمی  برگزار  کرونا  ایام  در  گذشتگان 
برای امور خیریه نیز از جمله اقداماتی است 
با آنها یاد درگذشتگان را گرامی  می تواند 
داشت و تسلی بازماندگان باشد در گذاراندن 

این ایام می تواند کمکی باشد.
 وی ابراز امیدواری کرد که با رعایت 
پایان  به  را  بهداشتی کابوس کرونا  جوانب 
و  نزدیک  دیدارهای  امکان  و  برسانیم 
فراهم  است  انسانی  نیازهای  از  حضوری 

شود و رنج ها و غم ها پایان یابد.
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زیر نظر: علی هوشمند

معاون دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان خبر داد:
بخشودگی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی معوقات دانش آموختگان به مناسبت 

دهه فجر 
معاون دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان از فعال کردن طرح بخشودگی و 
مساعدت در روزهای 12 تا 22 بهمن ماه خبر داد، گفت: دانش آموختگانی که اقساط 
معوق را به روز و نیمی از بدهی را پرداخت کنند، مشمول 50 درصد بخشودگی و افرادی 

که کل بدهی را بپردازند، مشمول 100 درصد بخشودگی خواهند شد.
الیاس منیری افزود: 500 هزار دانش آموخته اقساط معوقه و بدهی 250 میلیارد 

تومانی به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم دارند.
وی ادامه داد: این اقساط معوق از سه قسط تا ۶0 قسط یا باالتر است.

معاون دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان از فعال کردن طرح بخشودگی و 
مساعدت در روزهای 12 تا 22 بهمن ماه خبر داد و گفت: در آستانه چهل و دومین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و به منظور حمایت بیشر از دانش آموختگانی که 
در شرایط اقتصادی اجتماعی ناشی از ویروس کرونا اقساط معوق به صندوق رفاه 

دانشجویان دارند، طرح مساعدت و بخشودگی فعال شده است.
منیری تاکید کرد: دانش آموختگانی که اقساط معوق را به روز کنند و نیمی از 
بدهی را پرداخت کنند مشمول 50 درصد بخشودگی و افرادی که کل بدهی را بپردازند 

مشمول 100 درصد بخشودگی خواهند شد.
به گفته این مسوول صندوق رفاه دانشجویان، پیامک های اطالع رسانی در این 

زمینه به دانشجویان ارسال شده است.

آغاز توزیع کارت آزمون ارشد فراگیر پیام نور از فردا
تاریخ، نحوه پرینت کارت شرکت در آزمون دوره های فراگیر کارشناسی ارشد 

دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال 1399 اعالم شد.
 کارت  شرکت در آزمون دوره های فراگیر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام 
نور بهمن ماه سال 1399  از روز سه  شنبه 14 بهمن برای مشاهده و پرینت بر روی 
www.sanjesh. درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی

org قرار خواهد گرفت. لذا متقاضیان  شرکت  در آزمون ، برای شرکت در جلسه امتحان 
باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به درگاه اطالع رسانی مذکور مراجعه و با وارد 
نمودن اطالعات شناسنامه ای و یا اطالعات ثبت نامی از کارت شرکت در آزمون خود 
یک نسخه پرینت تهیه و براساس آدرس و زمان تعیین شده بر روی کارت شرکت 

در آزمون، به شهر حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.
برای شرکت در جلسه آزمون فوق همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون 

و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است. 
 افرادی که در زمان ثبت نام متقاضی استفاده از سهمیه بوده اند و سهمیه 
درخواستی آنان از طرف ارگان مربوط مورد تأیید قرار نگرفته است، ضرورت دارد پس 
از مراجعه به قسمت ویرایش اطالعات و اصالح سهمیه، عدم تأیید سهمیه خود را از 
ارگان ذیربط پیگیریکند.چنانچه کارت شرکت در آزمون متقاضی فاقد عکس است و 
یا چنانچه عکس روس کارت وس دارای اشکاالتی از جمله، فاقد ُمهر، واضح نبودن 
عکس و یا اشتباه عکس  باشد ضروری است ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت 
در آزمون، 2 قطعه عکس 4×3 و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار مطابق ساعت و 
تاریخ اعالم شده به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه  رفع نقص حوزه مربوطه 
مراجعه کرده و موضوع را پیگیری کند در غیر این صورت فرد به عنوان متخلف تلقی 
و برابر مقررات باوی رفتار خواهد شد.نماینده  سازمان سنجش آموزش کشور در روز 
پنجشنبه مورخ 1۶ صبح از ساعت 8:30  تا 12:00 و بعد از ظهر از ساعت 14:00 تا 

17:00 در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مستقر خواهد شد.
آزمون در روز جمعه 17 بهمن ماه برگزار می شود و  هر متقاضی برای حضور 
در جلسه آزمون باید چند مداد سیاه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاکن و یک سنجاق 
و یا سوزن به همراه داشته باشد. رد و بدل کردن این موارد در جلسه آزمون تخلف 
محسوب می شود. مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در 
زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارک امتحانی ماهیتاً از مصادیق تخلف و تقلب محسوب 
می شود و با متقاضیان متخلف برابر با قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون 

های سراسری رسیدگی و برخورد خواهد شد.

عامالن شهادت مامور نیروی انتظامی خمین دستگیر شدند
اراک - ایرنا - فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: عامالن شهادت ستوان 
یکم شهید »مرتضی براتی« از ماموران این نیرو در شهرستان خمین که در آذرماه 
سال جاری در درگیری با سارقان مسلح به درجه رفیع شهادت نایل آمده بود؛ 

دریک عملیات پلیسی شناسایی و دستگیر شدند.
سردار »حسن مفخمی شهرستانی« روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در اراک 
افزود: با برنامه ریزی عملیاتی نیروی انتظامی استان مرکزی و همکاری پلیس 
در 2 استان دیگر، ۶ نفر از اعضای باند سارقان مسلح احشام و عامالن شهادت 

این مامور خدوم دستگیر شدند.  
 وی با بیان اینکه  شهید براتی در 25 آذر ماه سال جاری در درگیری با 
سارقان مسلح احشام به درجه رفیع شهادت نائل آمد، اظهار داشت:  پس از این 
با همکاری دیگر نیروها و  از ماموران پلیس آگاهی  حادثه، تیم های تخصصی 
فرماندهی انتظامی شهرستان های دخیل در موضوع، تحقیقاتی تخصصی برای 

شناسایی و دستگیری متهمان این پرونده را آغاز کردند. 
 سردار مفخمی شهرستانی اظهار داشت: بعد از گذشت 4۶ روز کار اطالعاتی 
و شبانه روزی، تحقیقات پلیس به سرانجام رسید و مخفیگاه اعضای این باند در 
استان مرکزی و استان های خوزستان و لرستان شناسایی و مورد رصد نامحسوس 

تیم های اعزامی از پلیس استان قرار گرفت. 
 وی بیان کرد: در سحرگاه روز گذشته )یکشنبه(، در عملیات ضربتی تیم های 
اعزامی پلیس استان و همکاری تنگاتنگ پلیس استان های لرستان و خوزستان،   
اعضای باند سارقان مسلح احشام و عامالن شهادت  شهید براتی دستگیر و به 

پلیس استان داللت داده شدند. 
 فرمانده انتظامی استان مرکزی، از تعامالت بسیار مطلوب دستگاه قضایی 
در فرایند رسیدگی به این پرونده و نیز تمامی ماموران انتظامی یگان های دخیل 
این عملیات ضربتی  باند قدردانی کرد و گفت: در  این  در دستگیری اعضای 
نشد،  سه  داده  متهمان  به  العملی  کوچک ترین عکس  اجازه  که  غافلگیرانه  و 
قبضه سالح جنگی و 2 قبضه اسلحه شکاری و مهمات مربوطه نیز از متهمان 

کشف شد. 
 سردار مفخمی شهرستانی بیان کرد: تحقیقات تکمیلی از اعضای این باند 
در حال انجام است و بعد از طی شدن تحقیقات، مراحل  برخورد قانونی با آنان 

انجام می شود.
وی گفت: پلیس به هیچ عنوان، اجازه هیچ گونه ناامنی به مخالن نظم و 
آرامش عمومی نمی دهد و همه تالش خود را برای ارتقای امنیت اجتماعی به 

کار گرفته است.
شهید براتی در 25 آذر ماه سال جاری  ه شهادت سید و پیکر پاکش با حضور 
فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی و جمعی از مسئوالن محلی، در خمین تشییع 

و در روستای چنار از توابع این شهرستان به خاک سپرده شد.

فاریاب برای دومین بار لرزید
زلزله ای به بزرگی 4.۶ درجه در امواج درونی زمین )ریشتر( بخش هایی از 

فاریاب استان کرمان را لرزاند.
به گزارش ایرنا از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه دوشنبه 

13 بهمن 1399 ساعت  01:3۶:02 رخ داد. 
موقعیت رومرکز این زلزله 4.۶ ریشتری 28.17 شمالی و 57.39 شرقی و 

عمق آن20 کیلومتر بوده است. 
فاصله های این زلزله 17 کیلومتری فاریاب، 39 کیلومتری کهنوج از استان 

کرمان و 50 کیلومتری زیارتعلی از توابع استان هرمزگان اعالم شده است.
این درحالی است که شامگاه یکشنبه زلزله ای به بزرگی 4.9 درجه در امواج 
درونی زمین )ریشتر( فاریاب استان کرمان را لرزاند. این زلزله 4.9 ریشتری یکشنبه 

12 بهمن 1399 در ساعت 19:34:34 رخ داد.
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جواد احمدی

آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

و  متنوع  نتایج  لیک فیلد  اینتل  پردازنده های  روی  اولیه  بنچمارک های 
آن ها  کارایی  و  درباره ی کیفیت  نتیجه  گیری  نشان می دهند که  متناقضی  حتی 

را دشوار می کند.
گزارش ها و اخباری که اخیرا درباره ی پردازنده های اینتل لیک فیلد منتشر 
بررسی های  به  نگاه  با  کاربران  درواقع،  هستند.  همراه  ابهام  کمی  با  شده اند، 
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  انجام شده 
کارایی پردازنده های جدید تیم آبی دریافت می کنند. برخی از نتایج اولیه نشانه  های 
مناسبی از قدرت فراوان محصول جدید اینتل بودند که حتی پیش بینی می کردند 
کوالکام و سامسونگ از نتایج به دست آمده هراسان شوند. به هر حال، می توان با 
کمی دقت در زاویه ی دید و بررسی پردازنده های لیک فیلد، نتیجه  گیری منطقی 

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB15 مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 8100y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/88 دربرابر 2/9۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 255 را دربرابر امتیاز 1۶2 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی 8100y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x8۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن 5 وات و سرعت کالک پایه  اش 1/1 و سرعت کالک تقویت شده ی آن 4/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R20 و R15 و R10 در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ 5.1 دیده می شود. پردازنده ی 8100Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x8۶ مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک 8cx بهتر ظاهر شده )797 دربرابر 
700(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، 8cx با امتیاز 2،7۶0 دربرابر 1،441 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   5.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   8/1 با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت 8/1 برابر از 

پیش بینی اکثر کارشناسان ضعیف تر است.
ام در  از کور  بهتری  آزمایش های کنونی عملکرد  پردازنده ی لیک فیلد در 
وظایف چند هسته ای دارد. در اینجا، این سؤال مطرح می شود: آیا پردازنده ی جدید 
اینتل با قیمت مناسبی به بازار عرضه می شود که شاهد توزیع انبوه محصوالت 
مبتنی بر آن باشیم؟ احتماال پاسخ منفی خواهد بود. درنهایت، بازهم راه چاره ای 
به جز منتظرماندن برای عرضه ی محصوالت نهایی و نتیجه گیری درباره ی عمر 

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان 
به  اشاره  با  اعتیاد سازمان بهزیستی کشور 
سراسر  در  زندگی  مثبت  مراکز  راه اندازی 
کشور گفت: این مراکز ارتباطات محلی را 
را  مطالبه گری  برآن حس  و عالوه  تقویت 
مردم  در  اجتماعی  مسئولیت پذیری  همراه 

ایجاد خواهد کرد.
کشور،  بهزیستی  سازمان  گزارش  به 
مثبت  مراکز  افزود:  مدنی  رضوان   فاطمه 
زندگی، قیمت خدمات را برای خدمت گیرنده 
و دولت کاهش و از موازی کاری بخش های 
کرد؛  خواهد  جلوگیری  سازمان  داخلی 
از  را  سازمان  انسانی  نیروی  همچنین 
تصدی گری به سمت برنامه ریزی و نظارت 
سوق می دهد و کمبود نیروی انسانی را تا 

حدی جبران می کند.
وی با بیان اینکه در یک برنامه ریزی 
قابل  دسترس،  در  باید  خدمت  هر  خوب، 
باشد،  پذیرش  قابل  و  استفاده  قابل  خرید، 
خدمات  ارائه  نظام  است  الزم  کرد:  اضافه 
به نحوی باشد که بتواند آن خدمات را به 
صورت فراگیر، جامع، مبتنی بر نیاز و پایدار، 
است  بدیهی  و  دهد  قرار  جامعه  اختیار  در 
نیازمند  نوع خدمتی  هر  از  بهره برداری  که 
آشنایی خدمت گیرندگان و راحتی آنها برای 

استفاده است.
رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان 
داد:  ادامه  کشور  بهزیستی  سازمان  اعتیاد 
نظام  در  مستقل  و  موازی  ساختارهای  در 
رفاهی کشور، دو مورد سطح بندی خدمات و 
دسترسی درنظر گرفته نشده اند، شرایطی که 
می تواند به محرومیت از خدمات و افزایش 
هزینه برای یک خدمت، منجر شود؛ بنابراین 
بهزیستی با توجه به مسئولیت قانونی قبلی 
قانون  در  اجتماعی  سالمت  تولی گری  و 
بازبینی  تا  داشت  الزم  توسعه،  احکام  دائم 
خدمات  ارائه  و  طراحی  شیوه  در  مناسبی 

خود داشته باشد.
به  ارائه خدمات  فرآیند  افزود:  مدنی 

که  است  صورت  این  به  خانواده  یا  فرد 
به  دسترسی)منطقه(  حوزه  یک  ساکنان 
نزد  کارشناسان  یا  می کنند  مراجعه  مراکز 
دریافت  را  نهایی  خدمت  می روند،  آنان 
می کنند یا از طریق نظام ارجاع به سطوح 
خدمت  دریافت  از  پس  و  می روند  باالتر 
برای پیگیری و تکمیل درازمدت، به مراکز 
بازگردانده  مثبتزندگی  بهزیستی  خدمات 

می شوند.
در  اصلی  راهبردهای  تشریح  در  وی 
مثبت  بهزیستی  خدمات  مراکز  راه اندازی 
زندگی اضافه کرد: یکی از راهبردها ایجاد 
کاهش  با  که  است  محلی  گسترده  شبکه 
بروکراسی،  امکان  از  کردن  کم  و  فاصله 
استفاده و در دسترس بودن بهزیستی را در 
نزدیکترین فاصله فراهم کرده که بخشی از 
هزینه خدمت گیرنده را کاهش داده و امکان 

پیگیری را فراهم می کند.
و  پیشگیری  توسعه  مرکز  رئیس 
درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور  فراهم 
کردن رویکرد محله محوری را راهبرد دوم 
برشمرد و گفت: براساس این راهبرد نیازها 
و داشته های محلی به خوبی شناسایی شده 
و مبتنی بر آن برنامه های ارائه خدمات به 

فراهم  محیطی  اصالحات  و  خانواده  فرد، 
تسهیلگری  رویکرد،   این  برای  می شود. 
وظایف  جزو  که  است  مهمی  اجرایی  ابزار 

این مراکز قرار دارد.
توجه  سوم  راهبرد  داد:  ادامه  مدنی 
به خانواده و همه اعضای آن است؛ با نگاه 
آنان  از  یک  هر  افراد،  به  مثبت  سالمت 
نیازهایی  خود  زندگی  کیفیت  بهبود  برای 
افراد  نیازهای  به  محدود  صرفا  که  دارند 
دارای مشکالت شناخته شده مثل معلولیت 
یا اعتیاد نیست. نیاز به خدمات پیشگیرانه، 
آموزش های الزم برای داشتن زندگی سالم تر 

و مولد، از این دست نیازهاست.
وی با بیان اینکه وظایف کارشناسان 
اقدام«  »برنامه  طراحی  مثبتزندگی  مراکز 
برای اعضای خانواده هم به صورت جمعی 
و هم به صورت فردی است، اظهار داشت: 
شده ای  تک دوزی  برنامه  افراد  از  یک  هر 
ویژه خود را خواهند داشت. این امر احساس 
کفایت و کرامت افراد را باال خواهد برد و 
پیشگیرانه  و  ارتقایی  فرصت های  ایجاد  به 

کمک می کند.
رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان 
اعتیاد سازمان بهزیستی کشور راهبرد چهارم 

را اقدام فعال معرفی کرد و گفت: قرار است 
در  فعال  به صورت  مراکز  این  کارشناسان 
مشترکی  هدف  دنبال  به  خانواده  و  محله 
باشند و آن شناسایی مشکالت  با ساکنان 
برنامه ریزی اوال برای رفع آن مشکل و  و 
ارتقای وضعیت باشند. پس رویکرد منفعل 
این  که  می شود  تبدیل  فعال  رویکرد  به 
تغییر می تواند عامل مهمی برای شناسایی 
مردم،  برای  نهان  در  که  باشد  مشکالتی 
تباه  را  آنان  ظرفیت های  بوده،  رنج آفرین 
به  جدی  آسیب  درازمدت  در  و  می سازد 

کشور وارد می کند.
وی ایجاد الزام مراکز به ارائه خدمت 
از  دیگر  یکی  را  کارشناسی  گروه  توسط 
مثبتزندگی  مراکز  راه اندازی  راهبردهای 
بهبود  می تواند  امر  این  گفت:  و  برشمرد 
آخرین  و  باشد  داشته  دنبال  به  را  خدمات 
فناوری  بر  اقدامات  بودن  مبتنی  راهبرد، 
اطالعات است که ضمن سهولت دسترسی 
به خدمات، منابعی دانشی برای برنامه ریزی 
در حوزه رفاه با مفهوم گسترده خود که شامل 
را  نیز می شود،  آموزش و مسکن  سالمت، 

فراهم می سازد.
مراکز  تاسیس  برای  مجوز  صدور   
خدمات بهزیستی )مثبت زندگی( به استناد 
از  بخشی  تنظیم  قانون   2۶ ماده   4 بند 
شماره  بخشنامه  و  دولت  مالی  مقررات 
900/98/12930۶ در نخستین روز دی ماه 
سال 1398، ایجاد این مراکز از اردیبهشت 
ماه امسال - سال 1399 - در دستور کار 
ثبت  فراخوان  و  گرفت  قرار  سازمان  این 
تقاضای صدور مجوز نیز از 22 اردیبهشت 

ماه امسال آغاز شد.
مثبت  مراکز  در  گانه ای   22 خدمات 
زندگی از جمله تشکیل پرونده، پاسخگویی 
به مراجعان، نیازسنجی های محلی، شناسایی 
و  معلوالن  آگاه سازی  خیرین،  و  داوطلبان 
غربالگری  و  زندگی  مهارت  های  آموزش 

ارائه می شود.

تقویت ارتباطات محلی در مراکز »مثبت زندگی«
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رییس کل بانک مرکزی 
ضمن اعالم این که تصمیمی 
نکی  با سپرده  سود  برای 
پیش بینی  واردکنندگان  گفت:  نداریم، 
عرضه  لذا  دارند  را  ارز  نرخ  کاهش 
شده  کاهشی  ارز  نرخ  و  یافته  افزایش 
است. همچنین بانک مرکزی به دنبال 
تعدیل نرخ ارز است و با توجه به این که 
انتظارات تورمی کاهشی است، دالر به 

زیر20 هزار تومان می رسد.
مه  نا بر ر  د همتی  صر  لنا ا عبد
اعالم کرد: پس  ویژه خبری  گفتگوی 
محض  به  شیراز  سفر  از  بازگشت  از 
از  بعضی  برای  که  ماجرایی  از  اطالع 
در  بانکی  شبکه  مشتریان  و  مهاجران 
افتاده  اتفاق  شهاب  کد  اخذ  خصوص 
بود، دستور تمدید مهلت یک ماهه به 
بانکها ابالغ شد. کد شهاب همان کد 
ملی) اشخاص حقیقی( یا شناسه ملی) 
اتباع  فراگیر)  کد  حقوقی(و  اشخاص 
مصوبات  اساس  بر  که  است  خارجی( 
اخذ  پولشویی  با  مبارزه  عالی  شورای 
که  افرادی  که  است  اجباری  کد  این 
نزد  شان  هویت  دارند  بانکی  تراکنش 

بانکها روشن باشد.
قانون  خصوص  در  افزود:  وی 
اصل  کمیسیون  جلسه  در  چک  جدید 
90 و کمیسیون اقتصادی توضیح دادیم 
که این قانون پیچیدگی هایی دارد. در 
حال حاضر شرایط ثبت ، تایید و انتقال 
چک را به صورت اختیاری فراهم کرده 
ایم که مردم آشنا شوند و ان شاءاهلل از 
اوایل سال 1400 اجرای قانون الزامی 

خواهد شد.
اعالم  مرکزی  بانک  کل  رییس 
کرد: بانک مرکزی نگران رشد نقدینگی 
است و تمام تالش من در این مدت این 

بود که رشد نقدینگی منطقی باشد.
به گفته وی، فضای بازار سرمایه 
انفعاالت سیاسی  از فعل و  ارز متاثر  و 
است. اگر به منابع دسترسی پیدا کنیم 
قدرت بازارسازی بانک مرکزی افزایش 
خواهد یافت. من معتقد به سرکوب نرخ 
تعدیل  این عدم  معنای  اما  نیستم،  ارز 

نرخ نیست. از جمله کسانی هستم که 
معتقدم دخالت بانک مرکزی در بازار باید 
هدفمند باشد. سال آینده با تعدیل نرخ 
و بهبود شرایط سیاسی به تورم هدف 
نزدیک خواهیم شد. البته توجه کنید که 
نمی توان به متغیرهای کالن اقتصادی 

به صورت منفرد نگاه کرد.
همتی گفت: قیمت گذاری تولیدات 
و کاالهای با دوام به نرخ ارز حساس 
است. مردم کشورمان بدانند که شرایط 
قبلی را گذرانده ایم و شرایط سخت قبلی 
تکرار نخواهد شد. اینکه بانک مرکزی 
به دنبال افزایش نرخ ارز است به هیچ 
وجه صحیح نیست و تمام تالش ما در 

بانک مرکزی تعدیل نرخ است.
گفت:  مرکزی  بانک  کل  رییس 
طی سال گذشته 15 میلیارد دالر برای 
کاالهای اساسی تامین کردیم که هفت 
میلیارد دالر از آن از ذخایر بانک مرکزی 
بوده است. امسال نیز بخشی از نیازهای 
دولت را از ذخایر بانک مرکزی تامین 
کردیم.همتی اعالم کرد: بانک مرکزی 
علیرغم تمام فشارها و مشکالت ارزی، 
کرد.  تامین  را  دارو  و  اساسی  کاالی 
در  نفت  صادرات  وضعیت  خوشبختانه 
شده  قبل  از  بهتر  خیلی  حاضر  حال 
خیلی  نیز  فرآورده ها  صادرات  و  است 

شرایط خوبی دارد.
وی افزود: در سفر عمان مذاکرات 
برای  قوی   اراده  و  شد  انجام  خوبی 
گسترش روابط مالی و تجاری ایران و 
عمان مشاهده شد. خنثی سازی تحریم 

پیگیری  و  شده  انجام  خوبی  به  ها 
سایر کشورها شرایط  که  کرد  خواهیم 
چه  هر  را  منابع  مان  به  ما  دسترسی 

زودتر فراهم کنند.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، 
بانک مرکزی طی سال جاری 9 میلیارد 
تامین  برای  تومانی   4200 ارز  دالر 
کاالهای اساسی اختصاص داده است. 
ارز باید تک نرخی باشد و رانتی نباشد 
ولی باید با تدبیر این کار انجام شود و 

شوک قمیتی به جامعه وارد نشود.
حذف  مخالف  من  افزود:  وی 
ابعاد  باید  اما  نیستم  تومانی  ارز 4200 
مختلف آن دیده شود و آسیبی به زندگی 

روزمره مردم وارد نشود.
به گفته او، عملکرد صادرکنندگان 
در  از صادرات  حاصل  ارز  بازگشت  در 
سامانه نیما، خوب ارزیابی می شود. در 
حال حاضر وارد کنندگان در نیما خرید 
بیشتر  تقاضا  از  عرضه  و  نمی کنند  ارز 
پیش بینی  واردکنندگان  است.  شده 
همین  برای  دارند  را  ارز  نرخ  کاهش 

عرضه بیش از تقاضاست.
اعالم  مرکزی  بانک  رییس کل   
بانکی  شبکه  و  مرکزی  بانک  کرد: 
طی سال جاری 12 هزار میلیارد تومان 
برای قانون اشتغال روستایی، 21 هزار 
روستایی،  مسکن  بابت  تومان  میلیارد 
85 هزار میلیارد تومان برای بنگاه های 
پرداخت کرده اند. همچنین در  کوچک 
سال جاری 770 هزار وام ازدواج توسط 
اگر  است.  شده  پرداخت  بانکی  شبکه 

قدرت  یابد،  افزایش  ازدواج  وام  مبلغ 
پرداخت بانکها کاهش می یابد چرا که 
باید از منابع قرض الحسنه پرداخت کنند. 
نکته دوم این است که مبلغ اقساط زیاد 
بانکها  درخواستی  تضامین  و  می شود 
است  ممکن  که  کنند  می  تغییر  نیز 
بنابراین  شود.  گیری  سخت  به  منجر 
پرداختی  تسهیالت  مصارف  و  منابع 

باید متوازن باشد.
موضوع  برای  کرد:  اظهار  همتی 
تملیک واحدهای تولیدی توسط بانکها، 
بانک  معاونان  از  متشکل  ای  کمیته 
مرکزی و دادستانی و بانک ها تشکیل 
واحدهای  موارد  شده  مقر  که  شده 
که  واحدهایی  شوند.  بررسی  تولیدی 
تملیک شده اند غالبا متروکه بوده اند. 
بانک ها واحد فعال را تملیک نمی کنند.

وی ادامه داد: بازار سرمایه مسیر 
نرخ  است.  کشور  توسعه  برای  خوبی 
بهره بین بانکی ربطی به بورس ندارد. 
بگذارد  تاثیر  بورس  بر  می تواند  آنچه 
نکرد.  تغییری  که  است  سپرده  نرخ 
میانگین  بانکی  بین  نرخ  می خواهیم 
کریدور باشد بین 14 تا 22. باتوجه به 
سیاست عملیات بازار باز مصمم هستیم 
که نرخ بین بانکی را در میانگین کریدور 

بیاوریم.
وی گفت: پیش بینی تورم هدف، 
)22 درصد( بر اساس پیش فرض هایی 
همانند ارز نیمایی 17 هزار تومان بود، 

اما نوسانات ارزی مانع شد.
 رییس کل بانک مرکزی همچنین 
یادآور شد: پروژه ادغام شش بانک تدبیر 
مقام معظم رهبری بود و کار بزرگ و 
ارزشمندی بود که به نحو مطلوبی انجام 
شد.  دو سال و نیم وقت و انرژی حوزه 
و  سپه  بانک  و  مرکزی  بانک  نظارت 
نیروهای مسلح صرف شد و با کمترین 

حواشی این پروژه به سرانجام رسید.
در  تورمی که  است  معتقد  همتی 
حال حاضر شکل گرفته ناشی از شوک 
همچنین  وی  است.  انتظارات  و  ارز 
تصریح کرد: فعال تصمیمی درباره سود 

سپرده بانکی نداریم.

اطالعیه بانک آینده
خبر  و  مطلب  »هرگونه«  می رساند  آگاهی  به 
مرتبط با بانک آینده، تنها در صفحه های رسمی این 
تارگاه  و   @ayandeh.bank از  اعم  بانک، 
رسمی بانک آینده ir.ba24 و نیز رسانه های رسمی 
و شناخته شده کشور منتشر شده؛ مطالب اعالمی از 
سوی هر منبع غیررسمی دیگر، معتبر نیست.بنابراین، 

با  اهدای جوایز،  و  پویش ها  قبیل مسابقات،  از  آن چه در فضای مجازی، 
آینده، خارج از صفحه های رسمی  ارتباط و حمایت بانک  هرگونه ادعای 

بانک، لزومًا اصالت ندارد.

مدیر امور شعب تهران در بازدید از شعب حوزه غرب استان تهران:
پشت باجه ها؛ نقطه آغاز ارتباط مشتری با بانک است

حوزه  شعب  از  بازدید  در  تهران  شعب  امور  مدیر 
پشت  مشکالت  شناسایی  لزوم  بر  تهران،  استان  غرب 

باجه ها تاکید کرد.
مسکن-هیبنا،  بانک  خبری  پایگاه  گزارش  به  بنا 
پرویز نجفیان- مدیر امور شعب تهران- در بازدید از شعب 
غرب  منطقه  مدیر  همراهی  با  تهران  استان  غرب  حوزه 

تهران،  استان  معاون حوزه غرب  و  رئیس  و  منطقه  رئیس حوزه حراست  تهران، 
اظهار داشت: پشت باجه ها نقطه حساسی است که در آن اولین ارتباط مشتری با 

بانک آغاز می شود.
نجفیان افزود: شناسایی مشکالتی که در این نقطه حساس بروز می کند و 

اهتمام و پیگیری در رفع آنها، از دغدغه مدیران عالی سازمان می باشد.
مدیر امور شعب تهران، با اشاره به لزوم کوتاه نمودن فرآیند خدمات رسانی 
به مشتریان، بیان کرد: حذف مکاتبات طوالنی و غیرضروری، ساماندهی فرم های 
مشتریان و یافتن راهکار برای انجام امور به بهترین شیوه، عالوه بر افزایش بهره 
وری پرسنل، صرفه جویی در هزینه و زمان مشتریان و رضایت آنان را نیز به دنبال 
نقطه  را  با همکاران  سازنده  و  موثر  ارتباط  برقراری  نجفیان،  داشت.پرویز  خواهد 
قوت مدیران غرب تهران برشمرد و اضافه کرد: مسووالنی که برای ابراز احساسات 
و مشکالت همکاران، وقت می گذارند، نقش تاثیرگذاری در القاء حس همدلی و 

درک متقابل در پرسنل زیرمجموعه ایفا می کنند.
مدیر امور شعب تهران همچنین ضمن دیدار نزدیک با تک تک همکاران و 
بررسی مشکالت و نیازهای آنان، از تالش همکاران شعب در منطقه غرب استان 
تهران تشکر و قدردانی کرد و خدمات رسانی آنان به مشتریان علیرغم دست و پنجه 
نرم کردن با مشکالت همه گیری ویروس کرونا، آسیب های شعب در اغتشاشات 

سال 97 و حجم قابل توجه مشتریان این منطقه ، را ستودنی دانست.
وی همچنین در جریان بازدید از شعب، به مشکالت یکی از مشتریانی که 
درخواست دریافت تسهیالت مرابحه را داشت رسیدگی نمود و پرونده تسهیالتی 

ایشان را مورد بررسی قرار داد.
همچنین فریبرز نعیمی-مدیر منطقه غرب تهران- نیز اظهار داشت:با اقدامات 
بهسازی و احیای شعب در مدیریت منطقه غرب تهران، امنیت صد در صدی در 

شعب برقرار می باشد.
فریبرز نعیمی-مدیر منطقه غرب تهران- ضمن ارائه گزارشی از وضعیت شعب 
تحت پوشش حوزه غرب استان تهران، اظهار داشت: به دنبال اقدامات صورت پذیرفته 
در بهسازی تمامی شعب و همچنین احیای شعب مورد آسیب در سال گذشته، در 

حال حاضر امنیت صد در صدی در تمامی شعب برقرار می باشد.
نعیمی اذعان داشت: شعب، ویترین سازمان بوده و نظم بصری در شعب تاثیر 
مستقیم در ایجاد نقشی ماندگار از سازمان در ذهن مشتریان دارد. عالوه بر این، 
خدمات رسانی مطلوب به مشتریان، در گرو ایجاد فضای کاری مناسب برای همکاران 
و ایجاد رضایت در آنان می باشد.وی افزود: در همین راستا در مدیریت غرب تهران، 
همواره با برگزاری جلسات متعدد در قالب کمیته های تخصصی ، محل استقرار تک 
تک شعب و فضای داخلی و خارجی آنان، مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته و 
اقدامات الزم برای بهسازی، نوسازی، بازسازی یا جابجایی شعب، براساس اولویت 

های منطقه صورت پذیرفته است.
مدیر منطقه غرب تهران در ادامه با اشاره به ظرفیت های حوزه غرب استان 
تهران، این منطقه را به واسطه مهاجرپذیر بودنش، بسیار پرقدرت ارزیابی نمود و 
عنوان کرد: با اهتمام و تالش مسوولین حوزه که از همکاران بومی منطقه هستند 
و بر شرایط حاکم بر منطقه تسلط کافی دارند و همچنین با وجود نیروهای توانمند 
در شعب، می توانیم از پتانسیل های موجود در منطقه به بهترین شکل ممکن بهره 
برداری نماییم.فریبرز نعیمی با اشاره به تالش شعب در تحقق کامل اهداف در بخش 
های مانده کل منابع، صدور ضمانتنامه، تسهیالت اعطایی از محل اوراق، بهای تمام 
شده و کاهش تعداد پرونده های مطالباتی، از زحمات همکاران تشکر و قدردانی نمود.

نعیمی در ادامه ضمن تشکر از همراهی و حمایت های مدیر امور شعب تهران، 
از سایر اقدامات صورت پذیرفته در مدیریت غرب تهران به رصد و پیگیری روزانه 
اهداف در منطقه، برنامه ریزی مدون برای ارتقاء همکاران و شناسایی استعداد و 
توانایی همکاران و بکارگیری هدفمند آنان اشاره نمود.سیدحسن آدینه-رئیس حوزه 
سقف  کار،  اضافه  از  اعم  همکاران  معیشتی  وضعیت  بهبود  نیز  منطقه-  حراست 
تسهیالت کارکنان، هزینه ایاب و ذهاب و ... را در راستای افزایش انگیزه همکاران 

و جلوگیری از فساد و انحراف، امری ضروری برشمرد.
آدینه همچنین اظهار داشت: گفتگو با همکاران و شنیدن مشکالت و مسائل 
کاری و شخصی آنان، عالوه بر ایجاد حس همدلی و هم افزایی در حل مشکالت، 

می تواند در افزایش بهره وری همکاران سهم بسزایی ایفا نماید.
اقدامات  از  نیز  استان تهران-  الدین-رئیس حوزه غرب  امین شیخی سیف 
صورت پذیرفته در این حوزه به ایجاد کارگروه های حل مشکالت در حوزه های 
مختلف، برقراری ارتباط صمیمانه با همکاران و ایجاد حس دلسوزی و تعهد در آنان 

و استفاده از ظرفیت های محلی منطقه در جهت تسریع امور اشاره نمود.
اندیشه،  سه  فاز  اندیشه،  دو  فاز  اندیشه،  مرکزی  شعب  است  ذکر  شایان 
بلواراندیشه، مرکزی مارلیک و کسری مارلیک، از شعب موردبازدید از سوی مدیرامور 

شعب تهران و هیات همراه بودند.

ضرورت ثبت نام سهامداران عدالت در سامانه سجام
از  گروهی  جمله  از  سرمایه  بازار  فعاالن  همه 
را  خود  سهام  مدیریت  نوع  که  عدالت  سهامداران 
غیرحضوري انتخاب کرده اند، الزم است در سامانه سجام 

ثبت نام کنند. 
مهر  بانک قرض الحسنه  روابط عمومی  گزارش  به 
ایران، سامانه جامع اطالعات مشتریان یا سجام از سوي 
شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه 

و با هدف ارائه خدمات زیرساختي یکپارچه و فراگیر به فعاالن بازار سرمایه به ویژه 
سرمایه گذاران حقیقي و حقوقي و همچنین ایجاد درگاه واحد خدمات دهي به همه 
ارکان بازار، نهادهاي مالي، ناشران و مخصوصاً سرمایه گذاران حقیقي و حقوقي ایجاد 
شده است. ثبت نام در این سامانه براي همه فعالیت هاي بورسي الزم و ضروري است.

با توجه به برنامه آزادسازی سهام عدالت و تشکیل شرکت های سرمایه گذاري 
سهام عدالت استاني )با سهامداري گروهي از سهامداران عدالت که روش غیرمستقیم 
را براي مدیریت سهام عدالت انتخاب کرده اند( و متعاقبًا واریز سود ساالنه سهام 
عدالت، همه سهامداراني که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، براي دریافت سود 
سهام خود، ملزم به ثبت نام و انجام فرآیند شناسایي از طریق سامانه سجام به نشاني 
sejam.ir هستند.در صورت عدم ثبت نام در سامانه، واریز سود توزیعی شرکت 

سرمایه گذاري سهام عدالت براي سهامداران، امکان پذیر نخواهد بود.
سهامداران با ثبت نام در سامانه سجام، عالوه بر دریافت سود، می توانند از 
طریق حضور در مجامع عمومی عادي و فوق العاده که به صورت الکترونیکي برگزار 
مي شود و بررسي عملکرد و فعالیت مدیران، بررسي ترازنامه و صورت هاي مالي، 
تصویب سود، انتخاب اعضاي هیأت مدیره و بازرس قانوني شرکت و اعمال رأي در 
مجامع، در مدیریت سهام خود در شرکت هاي سرمایه گذاري استاني، مشارکت کنند.

مجامع شرکت های  برگزاری  برنامه  و همچنین  گفته شد  آنچه  به  توجه  با 
سرمایه گذاري استاني در نیمه دوم بهمن ماه سال جاري و لزوم مشارکت سهامداران در 
آن ها، به اطالع مي رساند که امکان ثبت نام در سامانه سجام تا روز پیش از برگزاري 
مجمع وجود دارد. از این روز الزم است افرادي که روش غیرمستقیم را انتخاب 

کرده اند، هر چه سریع تر نسبت به ثبت نام در این سامانه اقدام کنند.
گفتنی است برای احراز هویت سجام دیگر نیازي نیست افراد به دفاتر خدمات 
الکترونیکي مراجعه کنند و مي توانند با انتخاب بخش احراز هویت الکترونیکي در 
کنند.  اقدام  کار  این  به  نسبت  ایران  مهر  از طریق همراه بانک  وب سایت سجام، 
همچنین قابلیت احراز هویت الکترونیکي سجام در قسمت سایر خدمات همراه بانک 

مهر ایران نیز در دسترس کاربران قرار داده شده است.

احیای بازار نفت با توزیع واکسن کرونا!
با توزیع  آنطور که کارشناسان پیش بینی کردند تقاضای جهانی نفت خام 
واکسن و بهبود اوضاع اقتصادی افزایش می یابد و انتظار می رود تا فصل تابستان 

شاهد تاثیرات و افزایش قیمت نفت باشیم.
 اداره اطالعات انرژی آمریکا اعالم کرد مصرف جهانی نفت و سایر سوختهای 
ویروس  با  مقابله  برای  تعیین شده  محدودیتهای  دلیل  به  در سال 2020  مایع 
کرونا و قرنطینه، به میزان 9 درصد سقوط کرد و به 92.2 میلیون بشکه در روز 
رسید که این بزرگترین کاهش ساالنه مصرف نفت از زمان رصد آمار توسط این 
اما برآورد شده جهان امسال به  آژانس در 40 سال گذشته محسوب می شود. 
سطح مصرف عادی تری برمی گردد و ادامه روند احیای اقتصادی به رشد مصرف 

نفت کمک خواهد کرد.
این آژانس پیش بینی کرد مصرف جهانی سوختهای مایع امسال 5.۶ میلیون 
بشکه در روز معادل شش درصد در مقایسه با سال 2020 رشد می کند و در سال 
2022 هم 3.3 میلیون بشکه در روز رشد خواهد کرد. مصرف نفت امسال تحت 
تاثیر رشد اقتصادی و عادی شدن الگوهای سفر تا اواسط سال رشد خواهد کرد و 
بهبود سفر روی رشد مصرف نفت در سال 2022 هم تاثیر اندکی خواهد گذاشت. 
اوپک هم رشد تقاضا برای نفت در سال 2021 را پیش بینی کرده با این حال 
انتظار دارد مصرف نفت امسال به 95.9 میلیون بشکه در روز برسد که همچنان 
پنج میلیون بشکه در روز کمتر از سطح پیش از بحران در سال 2019 خواهد بود.

اوپک برآورد کرده که تقاضا برای نفت در سال 2020 به میزان 9.8 میلیون 
بشکه در روز سقوط کرد و به 90 میلیون بشکه در روز رسید و انتظار ندارد تقاضا 
برای نفت از افتی که در سال 2020 تجربه کرد به طور کامل بهبود پیدا کند. 
مؤسسه مشاوره انرژی وود مکنزی نیز  پیش بینی کرد که به دنبال افزایش تقاضا 
در پی شتاب گرفتن توزیع واکسن و چشم انداز بهتر اقتصادی تقاضای جهانی نفت 

در سال جاری میالدی حدود هفت درصد افزایش می یابد.
به طور   2021 سال  در  مایع  سوخت های  تقاضای  مجموع  می رود  انتظار 
میانگین روزانه 9۶ میلیون و 700 هزار بشکه باشد که روزانه ۶ میلیون و 300 
هزار بشکه بیشتر از پارسال است، شیوع ویروس همه گیری جهانی کرونا سبب 
شوک بی سابقه تقاضای نفت شده است. آن-لوئیز هیتل، معاون مدیرعامل وود 
مکنزی گفت: پیش بینی کوتاه مدت ما بر این مبناست که توزیع واکسن در طول 
سال 2021 شتاب گیرد و با توجه به چشم انداز اقتصاد کالن ما، انتظار می رود 

تولید ناخالص داخلی جهانی پنج درصد افزایش یابد.
واکس کرونا تنها راه عالج بازار نفت

اما بهبود تقاضای سوخت های مایع در جهان به سرعت توزیع واکسن ها و 
بهبود اقتصاد جهانی بستگی دارد، در این بین مرتضی بهروزی فر - کارشناس 
ارشد حوزه انرژی به ایسنا گفت: تغییر  رییس جمهور آمریکا حداقل در کوتاه مدت 
تاثیر زیادی در سیاست های نفتی آمریکا ایجاد نخواهد کرد و برخی سیاست ها 
در زمینه های خاص در بلند مدت اثر خواهد گذاشت و اینکه تصور شود با آمدن 
بایدن قرار است تولید نفت شیل کاهش پیدا کند، یک انتظار عبث است و قرار 

نبود که اتفاق خاصی بیفتد.
وی با تاکید بر اینکه تنها مساله ای که اکنون بازار نفت در انتظار آن است را 
می توان کاهش اثرات کرونا دانست که می تواند در کوتاه مدت موثر باشد، تصریح 
کرد: آمدن بایدن نمی تواند محرک  خاصی برای بازار نفت باشد و تنها شاهد یک 
شوک موقت در روز های ابتدایی روی کار آمدن رییس جمهور آمریکا بودیم و 
اکنون تحول بازار نفت تنها در گرو واکسن کرونا و بهبوود شرایط فعلی جهان است.

این کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه تاثیر گذاری واکسن زمانی 
اتفاق می افتد که 70 درصد جمعیت جهان واکسینه شوند و تا آن مرحله کمی 
زمان خواهد برد و این مواردی که عملکرد مثبت واکسن را نشان می دهد نیز می 
تواند تاثیراتی را برجای بگذارد، اظهار کرد: امیدواریم در نیمه های سال به بعد 
اثر واکسن خود را نشان دهد و در فصل تابستان شاهد افزایش قیمت ها باشیم.

نگران رشد نقدینگی هستیم؛
رییس کل بانک مرکزی: دالر به زیر ۲۰ هزار تومان می رسد
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زیر نظر: محمد امامی

افزایش ۶ درصدی تولید محصوالت پتروشیمی در ۱۰ ماه 99
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی از افزایش ۶ درصدی 
تولید محصوالت پتروشیمی در 10 ماه سال 99 خبر داد و گفت: روند تولید 

در این صنعت با وجود کرونا افزایشی است.
سیدجالل میرهاشمی در مورد تأثیر کرونا بر تولیدات صنعت پتروشیمی 
اظهار کرد: خوشبختانه با اقدام های انجام شده، حدود ۶ درصد افزایش تولید 
محصوالت پتروشیمی در 10 ماه امسال نسبت به دوره مشابه پارسال محقق 
شده است. حدود سه درصد از این رشد تولید مربوط به افزایش تولید واحدهای 
موجود است و بخش دیگر هم با توجه به بهره برداری های جدید انجام شده 
است.وی با تأکید بر روند افزایشی تولید در صنعت پتروشیمی، افزود: امیدوارم 
تولید این صنعت امسال به حدود ۶1 میلیون تن برسد که بی شک در صورت 

نبود ویروس کرونا، شاهد رشد بیشتری در تولیدات این صنعت بودیم.
کامل  رعایت  به  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  تولید  کنترل  مدیر 
دستورعمل های بهداشتی طی دوران شیوع ویروس کرونا در مجتمع های 
بسیار  نیز همکاری  پتروشیمی  واحدهای  و تصریح کرد:  اشاره  پتروشیمی 
مطلوبی در رعایت الزام های بهداشتی و تولید مواد و وسایل بهداشتی داشته اند.

واحدهای  اساسی  تعمیرات  انجام  برای  برنامه ریزی  به  میرهاشمی 
پتروشیمی در سه ماهه پایانی سال اشاره و تصریح کرد: با توجه به فصل 
زمستان و افزایش مصرف گاز، این برنامه سبب شد تأثیر کمبود گاز در صنعت 

پتروشیمی حداقلی شود و تأثیر زیادی بر فعالیت مجتمع ها نداشته باشد.

مشعل پتروشیمی نوری خاموش می شود
نوری  پتروشیمی  در  مشعل  گازهای  بازیابی  پروژه  اجرایی  عملیات 
به دست متخصصان داخلی با هدف حفظ محیط زیست و تبدیل گازهای 

مشعل به محصوالت ارزشمند آغاز شد.
به گزارش شرکت پتروشیمی نوری، این پروژه که برای نخستین بار 
در منطقه ویژه اقتصادی پارس اجرا می شود نه تنها مشعل این  پتروشیمی 
در راستای حفظ محیط زیست را خاموش خواهد کرد که پیش بینی می شود 
از راه اندازی  سرمایه گذاری انجام شده در این پروژه حداکثر سه سال پس 
واحد بازگردد.قرارداد این پروژه زیست محیطی پس از طی تشریفات قانونی 
و برگزاری مناقصه به ارزش بیش از هزار میلیارد تومان با شرکت نام وران 
منعقد شد و این شرکت ایرانی متعهد شد پروژه زیروفلرینگ را در مدت 2۶ 
ماه در زمینی به مساحت ۶ هزار مترمربع و در سایت فرآیندی پتروشیمی 

 نوری اجرا کند و به بهره برداری برساند.
براساس این گزارش، در طرح بازیابی گازهای ترش مشعل و  تولید کود 
سولفات آمونیوم، گازهای هیدروکربنی  ترش خروجی واحدهای 250، 950 و 

270، شیرین سازی و به محصوالت ارزشمندی تبدیل می شود. 
هدف از اجرای طرح بازیافت ترکیبات سنگین از گازهای ترش مجتمع 
نوری، افزون بر کاهش آلودگی محیط زیست از طریق  حذف ترکیبات سمی 
گوگردی موجود در گازهای ترش تولیدی در واحدهای مختلف مجتمع نوری 
هیدروکربن های  استحصال  مجتمع،  سودآوری  و  افزایش  بهره وری  است. 
  LPG  سنگین موجود در گاز شیرین سازی شده که شامل مقادیر قابل توجه

 است نیز در این طرح در نظر گرفته خواهد شد. 
در استحصال ترکیبات  LPG، یک روش مبتکرانه، کم هزینه و جدید 
است،  استفاده  مهندسی  تجربیات  بر  مبتنی  که  آروماتیک  واحدهای  در 
خواهد شد، همچنین در این طرح ترکیبات گوگردی جداشده از گاز نیز در 
واحد جداگانه ای به کود شیمیایی  آمونیوم سولفات تبدیل خواهد شد که با 
توجه به نیاز بخش کشاورزی از یک سو و از سوی دیگر مشکالت بازاریابی 
انواع دیگر  محصوالت جانبی گوگردی استحصال شده در سایر مجتمع های 

شیمیایی، مزیت قابل توجهی محسوب می شود. 

سوگل رام

ی
صاد

اقت
له

مقا

ت
صنع

زیر نظر: شاهین جالل وندی

کارشناس روابط کار:
کارگران در کشور دچار عقب ماندگی ُمزدی هستند

در  را  کارگران  زندگی  شرایط  باید  اینکه  بیان  با  کار  روابط  کارشناس  یک 
سال آینده آسان کنیم و دستمزد کارگران را متناسب با افزایش قیمتها رشد دهیم، 
گفت: اگر ارز 4200 تومانی از سبد معیشت کارگران حذف شود معیشت خانوارهای 

کارگری به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
معیشت  سبد  هزینه  رقم  تعیین  ضرورت  بر  تاکید  با  اسماعیلی،  حاج  حمید 
دستمزد  کمیته  در  معیشت  رقم سبد  است  سالی  چند  آنکه  علیرغم  کارگران گفت: 

تعریف می شود ولی تاثیرگذاری آن روی تعیین مزد جدی نبوده است.
ماندگی مزدی  در کشور دچار عقب  کارگران  کنیم که  قبول  باید  افزود:  وی 
هستند. دستمزد کارگران متناسب با افزایشی که در قیمت کاالها و اقالم خوراکی 
ها اتفاق افتاده رشد نکرده و هر سال قدرت خرید خانوارهای کارگری کاهش پیدا 
در کشور  تورمی  که شرایط  اخیر  سالهای  در  داد:  ادامه  اسماعیلی  است.حاج  کرده 
است،  شده  نامساعد  کار  بازار  شرایط  خارجی،  فشارهای  تاثیر  تحت  و  کرده  تغییر 
ای  عدیده  مشکالت  با  که  نحوی  به  اند  شده  پذیرتر  آسیب  کارگری  خانوارهای 
تسهیل  را  آینده  در سال  کارگران  زندگی  باید شرایط  لذا  مواجه هستند  زندگی  در 
کنیم و بهبود بخشیم.این کارشناس روابط کار تاکید کرد: شرایط اقتصادی و ثبات 
سیاستهای مالی و ارزی کشور در سال آینده قابل پیش بینی نیست و ممکن است 

نوسانات نرخ ارز و بازارهای داخلی،  نابسامانی ها و بحران کرونا همچنان ادامه داشته 
قبال کارگران مسئوالنه  این است که در  لذا وظیفه ذاتی دولت و کارفرمایان  باشد 
و متعهدانه عمل کنند.حاج اسماعیلی با اشاره به بودجه 1400 گفت: اگر ارز 4200 
قیمت کاالهای  آینده  در  اینکه  احتمال  از سبد معیشت کارگران حذف شود  تومانی 
را  تواند معیشت کارگران  امر می  این  افزایش روبه رو شود وجود دارد و  با  اساسی 

به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
به گفته وی، اخباری که این روزها از افزایش مالیات بر ارزش افزوده شنیده 
افزایش خواهد یافت و زمانی  افزوده  بر ارزش  می شود، نشان می دهد که مالیات 
یا خدماتی  اساسی و مورد خرید مردم  برود روی کاالهای  باال  مالیات  این  نرخ  که 
که ارائه می شود، اثر می گذارد و به تناسب آن قدرت خریدشان را کاهش می دهد.

کارگران  دستمزد  موجود  شرایط  با  اگر  کرد:  تصریح  کار  حوزه  کارشناس  این 
در سال آینده به اندازه کافی افزایش نیابد، مشکالت بیشتری برای زندگی کارگران 

ایجاد خواهد شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره 
قیمت گذاری  شدن  اجرایی  احتمال 
دستوری در بورس کاال، گفت: ممکن 

است این طرح اجرایی نشود.
قیمت گذاری  به  دژپسند  فرهاد 
سوی  از  قبل  مدت ها  از  که  دستوری 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح 
شده بود اشاره کرد و افزود: این موضوع 
از همان ابتدا با حاشیه های بسیار زیادی 
تحت  را  بازار  معامالت  و  بود  همراه 
وزیر صنعت،  نهایت  در  داد،  قرار  تاثیر 
معدن و تجارت این موضوع را تکذیب 
و اعالم کرد که به هیچ عنوان موافق 

قیمت گذاری دستوری نیست.
وی ادامه داد: وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در آخرین جلسه برگزار شده 
شورای عالی بورس به صراحت اعالم 

قیمت گذاری  به  عتقادی  ا که  کرد 
دستوری ندارد.

دلیل  به  داشت:  اظهار  دژپسند 
زمان مطرح  از  ایجاد شده  حاشیه های 
شدن این موضوع، دولت تصمیم گیری 
در این زمینه را به شورای عالی بورس 

بر  قرار  اگر  بنابراین  است؛  داده  ارجاع 
عالی  شورای  باشد  قیمت گذاری  تغییر 
بورس باید در این زمینه تصمیم گیری 

کند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان 
دستوری  قیمت گذاری  موضوع  اینکه 

درخصوص محصوالت فوالد در بورس 
کاال بود، افزود: این موضوع باید مدنظر 
کاال  بورس  تاکنون  که  گیرد  قرار 
نشان  خود  از  را  خوبی  بسیار  عملکرد 
با قواعد و مقررات در  داده و متناسب 

حال فعالیت است.
دژپسند اظهار داشت: همیشه شاهد 
معامالتی شفاف در بورس کاال بوده ایم 
و این بازار توانسته است کمک بسیاری 
را به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

داشته باشد.
قیمت  نامه  شیوه  پیش  چندی 
گذاری برخی محصوالت در بورس کاال 
وتجارت  معدن  صنعت،  وزارت  توسط 
ارایه شد که واکنش هایی را به دنبال 
نشینی  عقب  با  نهایت  در  که  داشت 

وزارت صنعت همراه شد.

وزیر اقتصاد:

قیمت گذاری دستوری در بورس به مرحله اجرا نمی رسد

تخلف های  به  اشاره  با  بورس  اعضاء  امور  مدیر 
با  تنبیهی آن گفت:  بازارسرمایه و موارد  صورت گرفته در 
بوسیله  و  مستقیم  که  سهامدارانی  کدهای  تخلفات  انجام 
روز  معامله می کنند، حدود 10  به  اقدام  آنالین  درگاه های 
کاری و نیز برای معامله گران فعال در کارگزاری ها حداقل 

پنج روز بسته می شود.
»علی  ایران،  بازارسرمایه  خبری  پایگاه  گزارش  به 
محدودیت  اعمال  و  کدها  شدن  بسته  پیرامون  بهشتی« 
برای کدهای سهام داری و معامله گرانی که در بورس اقدام 
می کنند،  نامتعارف  دستورهای  انجام  و  سفارش چینی  به 
گفت: بیشترین موارد تخلف از جانب معامله گران آنالین و 
شرکت های کارگزاری مربوط به درخواست های زیر 500 
این  بودن  غیرقانونی  قبل  از  حالیکه  در  است،  تومان  هزار 

موضع توسط مقام ناظر اعالم شده بود.
وی اضافه کرد: انجام این تخلف کدهای سهامدارانی 
معامله  به  اقدام  آنالین  درگاه های  بوسیله  و  مستقیم  که 

معامله گران  برای  نیز  و  کاری  روز   10 حدود  می کنند، 
می شود؛  بسته  روز  پنج  حداقل  کارگزاری ها  در  فعال 
البته با توجه به نوع تخلف این تعداد روزها ممکن است 

بشود. بیشتر هم 
بهشتی، ضمن یادآوری دیگر تخلفات موجود در این 
حوزه گفت: برخی معامله گران، سفارش هایی را انجام می دهند 
و در زمان هایی مشخص به حذف آنها می پردازند، این مورد 
نیز از تخلفاتی محسوب می شود که به موجب آن دسترسی 
اردرهای  می شود.  محدود  ناظر  نهاد  توسط  گران  معامله 
نامتعارف و نیز ِرنج کشیدن )حرکت دادن قیمت یک سهم 
به سمت قیمت های باالتر یا پایین تر از قیمت فعلی سهم 
است  حوزه  این  در  تخلفات  دیگر  از  معامالتی(  تابلوی  در 
که مانند موارد باال به بسته شدن دسترسی معامالتی فرد 

مذکور می انجامد.
برای  را  نکته  دو  به  توجه  بورس  اعضاء  امور  مدیر 
به  نکته  نخستین  افزود:  و  دانست  بازار ضروری  این  رشد 

می گیرند  بازارسرمایه  در  که  تصمیماتی  و  سرمایه گذاران 
بستگی دارد، در نظر داشته باشید به طور قطع داشتن نگاه 
سبد  تشکیل  نیز  و  باال(  به  سال  یک  )حدااقل  بلندمدت 
متنوعی از صنایع مختلف به کسب سود در این بازار کمک 
زیادی می کند. همچنین افزایش آگاهی و دانش در خصوص 
بازارسرمایه و حضور در دوره های آموزشی از منابع موثق از 
دیگر موارد الزم برای حضور مستقیم در بازار سرمایه است.

وی در ادامه خطاب به عالقمندان سرمایه گذاری در 
بازار سرمایه تاکید کرد: چنانچه فرصت الزم برای افزایش 
روش های  از  حتم  طور  به  ندارند  زمینه  این  در  آگاهی 
و  صندوق ها  نند  ما یه گذاری  سرما برای  غیرمستقیم 

شرکت های سبدگردان در این بازار بهره مند شوند.
تخلف در بورس یکی از معضالتی است که سهام داران 
را همواره نگران می کند، مزیت اصلی سرمایه گذاری در بورس 
شفافیت است که گاهی این شفافیت با دستکاری معامالت 

مخدوش می شود.

مدیر امور اعضاء بورس:

دسترسی معامله گران متخلف در بورس بسته می شود 
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مدیرعامل   _ مرکزی 
مرکزی  استان  گاز  شرکت 
گفت: به ما هشدار داده شده 
است که مصرف سوخت نیروگاه حرارتی 

شازند باید طبق سهمیه اعالمی باشد.
چهارمین  در  سمیعی   محمدرضا 
جلسه کارگروه اضطرار کاهش آلودگی 
هوای اراک در خصوص وضعیت تامین و 
مصرف گاز در استان مرکزی بیان کرد: 
طی 24 ساعت گذشته، مصرف گاز در 
استان مرکزی به 21 میلیون مترمکعب 
میلیون   11 حدود  که  طوری  به  رسید 
مترمکعب در بخش خانگی، 4.5 میلیون 
در پاالیشگاه و پتروشیمی، یک میلیون و 
850 مترمکعب در نیروگاه شازند و 500 
متر مکعب در cng و مابقی در سایر 

بخش ها مصرف شده است.
وی با اشاره به جلسه کمیته سوخت 

شب گذشته، اظهار کرد: در این جلسه 
تصمیماتی اتخاذ شد، اما دو سه ساعت 
پیش هشدار دادند که نیروگاه بیشتر از حد 
مجاز در حال مصرف سوخت گاز است. به 
ما فشار وارد می شود که مصرف نیروگاه 

طبق سهمیه اعالمی باشد.

سمیعی افزود: تصمیم بر این شده 
ها  نیروگاه  به  گاز  تخصیص  که  است 
براساس شاخص آلودگی باشد و چون 
هوای اراک سالم است، نیروگاه شازند 

می تواند مصرف مازوت داشته باشد.
 فرماندار شازند در این جلسه اظهار 

کرد: سر دو راهی گیر کرده ایم، از یک 
از طرفی  و  امنیت هستیم  سو مسئول 
باید حافظ جان و سالمت مردم باشیم.

دستورات  کرد:  تصریح  رجبی 
است،  شده  اجرایی  شازند  در  کارگروه 
نیروگاه،  از  غیر  شهرستان  این  در  اما 
صنایع آالینده دیگری هم وجود دارد. 
شرایط خوبی حاکم نیست و اگر مردم 
به شرایط  توجه  با  نکنند  اعتراض  هم 
آسیب زننده به روستاها و شرایط کرونا، 

همچنان نگرانی ها پابرجاست.
مازوت  نیروگاه  کرد:   تاکید  وی 
می سوزاند و در کنار آن خاموشی هم 
امروز  اما  شود،  می  تحمیل  استان  به 
ندادیم.  را  شازند  در  خاموشی  اجازه 
 900 تولید  و  مازوت  مصرف  ازای  در 
مگاوات برق توسط نیروگاه، سهم استان 

خاموشی نیست.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی:

مصرف سوخت نیروگاه شازند باید طبق سهمیه اعالمی باشد
و  میلیارد   ۲۶ اعتبار  با  عمرانی  پروژه   ۱3 افتتاح 
در  فجر  مبارک  دهه  مناسبت  به  ریال  میلیون   ۱۸۸

استان سمنان 
علیرضا فالحی مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سمنان 
در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه اجرای طرح بهسازی و اصالح 
معابر روستایی در 13 روستای استان سمنان ازجمله پروژه های قابل افتتاح 
در ایام اهلل دهه فجر است، اظهار داشت: درمجموع 2۶ میلیارد و 188 میلیون 

ریال برای اجرای این طرح ها هزینه شده است.
فالحی با اشاره به اینکه این اعتبارات از محل اعتبارات ملی و اعتبار بند 
ب ماده ۶ برنامه ششم توسعه تأمین و تخصیص یافته است، افزود: آسفالت 
جاده روستای معصوم آباد بااعتبار یک میلیارد و 352 میلیون ریال از توابع 
دامغان و اجرای عملیات سنگفرش جاده روستای افتر از توابع سرخه بااعتبار 

یک میلیارد ریال ازجمله پروژه های افتتاحی این نهاد محسوب می شود.
پروژه  افتتاح  اینکه  به  اشاره  با  استان سمنان  بنیاد مسکن  مدیرکل 
جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت جاده روستای عالء از توابع شهرستان 
سمنان بااعتبار دو میلیارد و 2۶7 میلیون ریال در ایام دهه فجر انجام می شود، 
تصریح کرد: هفت پروژه بهسازی و اصالح معابر روستایی در شهرستان 

شاهرود نیز در ایام اهلل دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید.
فالحی بیان کرد: اجرای سنگفرش، فضاسازی و آسفالت بااعتبار دو 
میلیارد ریال در روستای ده خیر، اجرای آسفالت در جاده روستای گرجی 
بااعتبار یک میلیارد و 443 میلیون ریال، اجرای آسفالت جاده روستای تل 
بااعتبار یک میلیارد و 441 میلیون ریال و اجرای زیرسازی و آسفالت در 
روستای قلعه عضدی بااعتبار دو میلیارد و 700 میلیون ریال از پروژه های 

افتتاحی شهرستان شاهرود است.
بااعتبار یک  وی افزود: اجرای آسفالت درراه های روستایی عشقوان 
میلیارد و 493 میلیون ریال و باغستان بااعتبار دو میلیارد و 24۶ میلیون 
ریال و اجرای زیرسازی و آسفالت روستای حجاج بااعتبار یک میلیارد و 
900 میلیون ریال از دیگر پروژه های قابل افتتاح در شاهرود به شمار می روند. 
پروژه های  سایر  به  اشاره  با  سمنان  استان  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
حائل  دیوار  احداث  پروژه  کرد:  بیان  استان  شهرستان های  در  قابل افتتاح 
سنگی، سنگفرش و فضاسازی در روستای هدف گردشگری مالده از توابع 
شهرستان مهدی شهر بااعتبار چهار میلیارد و 500 میلیون ریال افتتاح می شود.

فالحی با تأکید بر اینکه پروژه اجرای آسفالت روستای ابراهیم آباد سفلی 
از توابع میامی بااعتبار یک میلیارد و 455 میلیون ریال از دیگر پروژه های 
قابل افتتاح در این بخش است، تصریح کرد: افتتاح پروژه آسفالت روستای 
حسین آباد میامی بااعتبار دو میلیارد و 391 میلیون ریال در دستور کار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از کلنگ زنی دو پروژه شاخص 
به مناسبت دهه فجر خبر داد و گفت: آغاز عملیات اجرایی 208 واحد طرح 
اقدام ملی مسکن در شهرستان های سمنان و شاهرود در ایام اهلل دهه فجر 

انجام خواهد شد. 
اقدام ملی مسکن در سمنان، اسحاق نبی  : پروژه طرح  افزود  وی 
)1( به تعداد 72 واحد مسکونی، پروژه طرح اقدام ملی مسکن در سمنان، 
ملی  اقدام  طرح  پروژه  و  مسکونی  واحد   40 تعداد  به   )2( نبی  اسحاق 
مشمول  مسکونی  واحد   9۶ تعداد  به  فدک  شاهرود، شهرک  در  مسکن 

این طرح است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت: در این ایام عملیات اجرایی بهسازی 
معابر روستای کالته مأل شهرستان دامغان در قالب احداث پل به ارزش یک 

میلیارد و 800میلیون ریال از محل اعتبارات ملی آغاز می شود.

روزهای  در  امداد  کمیته  تومانی  میلیارد   ۸۶ کمک 
کرونایی به نیازمندان اصفهانی 

زارع،  امداد، کریم  روابط عمومی و اطالع رسانی کمیته  به گزارش 
تشریح خدمات  در  اصفهان  استان  امام خمینی)ره(  امداد  کمیته  مدیرکل 
شد:  یادآور  استان،  نیازمندان  سایر  و  حمایت  تحت  جامعه  به  شده  ارائه 
کمیته امداد استان از ابتدای همه گیری ویروس منحوس کرونا تا کنون 
عالوه بر مستمری ماهیانه و سایر خدمات عمومی خود، بیش از 8۶ میلیارد 
تومان در چند مرحله و برای کاستن از تبعات همه گیری ویروس کرونا 
به خانوارهای تحت حمایت و سایر نیازمندان استان در قالب کمک نقدی 
و  بهداشتی  و  معیشتی  کاالی  سبد  الحسنه،  قرض  تسهیالت  بالعوض، 

غذای گرم اهدا کرده است.
وی در تشریح جزئیات کمک های اهدا شده گفت: بخشی از این 
مبلغ از محل منابع کمیته امداد، بودجه دولتی و همراهی، همکاری و هم 
که  تامین شده  مستضعفان  بنیاد  ویژه  به  انقالبی  نهادهای  سایر  افزایی 
شامل 10 میلیارد و 2۶7 میلیون تومان کمک بالعوض و 1۶ میلیارد و 
۶20 میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه است. مدیرکل کمیته امداد 
استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود کمک به تحصیل دانش 
 19 بر  بالغ  و گفت:در حال حاضر  برشمرد  نهاد  این  دیگر خدمات  از  را 
هزار دانش آموز در خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در سراسر استان 

مشغول تحصیل هستند.

ازاینترنت  جنوب  حوزه  روستای  هفت  مندی  بهره 
پرسرعت همزمان باایام دهه فجر

 مدیرکل مخابرات منطقه ایالم گفت: 7روستای استان ایالم در دهه 
فجر امسال، از اینترنت پرسرعت روستایی بهره مند می شوند.

 مهندس اسدی اظهار داشت: از زمان شروع بیماری کرونا و با عنایت 
مجازی،  فضای  از  دانش آموزان  بهره مندی  و  آموزش  گسترش  لزوم  به 
وضعیت زیرساخت های اینترنتی روستا های استان بررسی و با پیگیری و 
3G پرسرعت  اینترنت  به  اعتبار الزم، 7روستای حوزه جنوب  تخصیص 

و4Gمجهزمی شوند.

وی تصریح کرد:محل اجرای این سایت ها درروستاهای گوراب واقع 
درشهرستان دهلران،سرپله،ماهوته،گنداب،انجیره واقع درشهرستان آبدانان، 
عباس اباد،قلعه تسمه،وحدت آباد درشهرستان دره شهر،وروستای زرانگوش 

درشهرستان بدره می باشند.
مهندس اسدی اظهار داشت: این اقدام در راستای مطالبات مردم این 
پانزدهم  تا چهارشنبه هفته جاری  و  آغاز  روز گذشته 11بهمن  از  منطقه 

ادامه دارد.

برنامه های دهه فجر مدیریت درمان ایالم به صورت 
مجازی برگزار می شود

دکتر علیرضا رمضانی مدیر درمان تامین اجتماعی استان ایالم در کمیته 
گرامیداشت برنامه های دهه فجر سازمان تامین اجتماعی گفت: برنامه های 

این مدیریت در دهه فجر امسال بصورت مجازی برگزار می شود.
کارکنان ساعی  از  تقدیر  معظم شهدا،  خانواده  از  تحلیل  افزود:  وی 
ببمه و درمان، اطالع رسانی خدمات مدیریت درمان به مردم و مسئوالن 
و نصب بنر در درب ورودی ستاد مدیریت و اداره کل از مهمترین برنامه 

های این دهه می باشد.
در  همچنین  داشت:  اظهار  ایالم  اجتماعی  تامین  درمان  مدیر 
با  عمومی  مالقات  برنامه  شدگان  بیمه  احتمالی  مشکالت  حل  راستای 
ایام  این  اجتماعی در  با فاصله گذاری  رعایت پروتکل های بهداشتی و 

برگزار می شود.
ارائه  برای  مغتنمی  فرصت  فجر  دهه  اینکه  بیان  با  رمضانی  دکتر 
دستاوردهای نظام است ادامه داد: این مدیریت در راستای رسیدن به اهداف 
سازمان که همان رضایت بیمه شدگان می باشد برنامه های متنوعی در 

طول سال انجام داده است.
وی بیان داشت: بحث تکریم وجلب رضایت ارباب رجوع همواره یکی از 
مباحث مهمی است که امروزه در دستگاه های دولتی مطرح بوده و مدیریت 

درمان نیز از این امر مستثنی نیست.
الزم به ذکر است، در این جلسه  ملکشاهی مدیر کل سازمان تامین 
تامین  حسابرسی  موسسه  سرپرست  و  رفاه  بانک   مسئوالن  اجتماعی،  

راه اندازی و بهره برداری از کد خدمات ۱۵9۴ در 
شرکت گاز استان گلستان

رئیس مخابرات شرکت گازاستان  گلستان از راه اندازی و بهره برداری  
از کد خدماتی شماره 1594  درشرکت گاز خبر داد. به گزارش روابط عمومی 
، محمد علی فتاحی در این رابطه گفت: به منظور ارائه خدمات در حوزه 
مشتریان و پاسخگویی یکپارچه در بخشهای مشترکین  و متقاضیان گاز 
سطح  استان گلستان کد خدماتی به شماره  1594  راه اندازی شده و قابل 
بهره برداری می باشد . وی تصریح کرد: از این پس همکاران گرامی  ، 
متقاضیان و مشترکین عزیز استان  می توانند با گرفتن شماره چهار رقمی 
1594  از طریق تلفنهای ثابت یا همراه )بدون گرفتن کد (  با شرکت گاز 
ارتباط برقرار نمایند   . فتاحی  ادامه داد:در حال حاضر   مشترکین گرامی 
با داشتن شماره اشتراک می توانند از خدمات الکترونیکی ، آخرین وضعیت 
قبوض صادر شده ، آخرین پرداختی انجام  شده ، اعالم کارکرد و همچنین 
شکایات مردمی استفاده نمایند.  رئیس مخابرات شرکت گازاستان  گلستان  
اظهار داشت :متقاضیان می توانند گرفتن شماره 1594  و همچنین  شماره 
داخلی   با بخشهای  مورد نظر ارتباط برقرار نمایند  ضمن اینکه  در آینده 
نزدیک نیز مشترکین محترم می توانند نسبت به پرداخت قبوض گاز  و 

سایر خدمات الکترونیکی استفاده نمایند.

برنامه های دهه فجر انقالب اسالمی با ادای احترام 
به مقام شهدا در اردبیل آغاز شد

در اولین روز از دهه مبارک فجر انقالب اسالمی با حضور مدیرکل 
بنیاد ، مسئولین اداری و نظامی استانی در گلزار مطهر شهدای ججین به 

مقام واالی شهیدان ادای احترام شد .
با سالروز ورود  ، همزمان  ایثار واحد »اردبیل «  به گزارش  اردبیل- 
تاریخی حضرت امام خمینی ره به میهن اسالمی و در اولین روز از مراسم 
دهه مبارک فجر انقالب اسالمی و گرامی داشت یاد مبارزان و شهدای گرانقدر 
دوران مبارزات انقالب اسالمی پیش از ظهر امروز دوشنبه 12 بهمن 99 
مدیرکل و همکاران بنیاد استان و اداره بنیاد شهرستان اردبیل ،  مدیران 
کل ادارات ، فرماندهان نظامی و انتظامی در گلزار مطهر شهدای » ججین 
« مرکز استان اردبیل حضور یافته و با عطرافشانی و گلباران به مقام واالی  
شهیدان راه استقالل و آزادی و جمهوری اسالمی ادای احترام کرده و با 
آرمان واالی مدافعان عزت و سربلندی ملت و امام شهدا تجدید میثاق کردند .

انقالب  ایثارگران فجر  برنامه های کمیته  از سری  مراسم اجرا شده 
اسالمی است که روابط عمومی بنیاد استان و  اداره بنیاد شهرستان اردبیل 
 ، محیطی  تبلیغات  انجام  با  را  منور شهدا  گلزار   ، هماهنگی شهرداری  با 
آماده  معنوی  آئین  این  برگزاری  برای  مزارها  شستشوی  و  گل  چیدمان 
بنیاد در گلزار شهرهای  سراسر   با هماهنگی  این مراسم  .مشابه  داشتند  

استان اردبیل  برگزار شد.

رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل:
»عنبران« تبدیل به شهر ملی گلیم می شود

پروین حسینی /اردبیل- رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل گفت: 
با پیگیری های به عمل آمده »عنبران« به شهر ملی گلیم تبدیل می شود.

صدیف بدری در دیدار با امام جمعه عنبران در دفتر امام جمعه، اظهار 
داشت: با پیگیری های به عمل آمده عنبران به شهر ملی گلیم تبدیل می شود 
که تالش می کنیم موضوع طرح عنبران به عنوان »شهر ملی گلیم« با حضور 
مسئوالن کشوری عملیاتی شود که با تحقق این مطالبه در این حوزه و بخش 

گردشگری و اقتصاد منطقه شاهد تحوالتی خواهیم بود.
بدری اظهار کرد: طبق پیگیری هایی که از دستگاه های مربوطه انجام 
داده  شده و براساس تعهد مسئوالن مربوطه مقرر شده تا مشکل آب عنبران تا 
خرداد ماه سال آینده برطرف سازی شود.رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل 
ادامه داد: بررسی مشکالت موجود در جریان آخرین اقدامات بسیج عنبران در 
قالب طرح شهید سلیمانی در زمان شیوع کرونا قرار گرفت.بدری تصریح کرد: 
به همین منظور تولید 24 هزار ماسک با همکاری جهادسازندگی، ضدعفونی 
شهر عنبران و روستاها و پخش یک هزار بسته معیشتی از جمله اقدامات 
پایگاه بسیج مقاومت عنبران عنوان شده است که در دستور کار قرار داده ایم.

امام جمعه عنبران نیز در نشست مشترک با رئیس مجمع نمایندگان 
استان اردبیل به تشریح برخی مشکالت و مطالبات اهالی این بخش پرداخت.

وی افزود: مواردی همچون ضرورت ساماندهی معادن منطقه، لزوم انجام 
مطالعات و کاوش های دقیق باستانی در بخش عنبران و شهرستان نمین 
و ضرورت جلوگیری از مداخالت بی دلیل در مباحث مرتبط با بخش عنبران 
و مذاکره برای تبدیل شهر ملی به شهر جهانی گلیم را از جمله مهم ترین 

مطالبات اهالی این بخش است.

با اعتباری بالغ بر ۲9 میلیارد ریال انجام شد؛
شهرستان  برق  توزیع  صنعت  های   طرح  افتتاح  

مهدیشهر در دومین روز دهه فجر
در دومین روز ایام ا... دهه مبارک فجر، هفت طرح عمرانی برق رسانی 

با حجم ریالی 29 میلیارد و 3۶3 میلیون ریال افتتاح شد.
ارتـقای پایداری خطوط برق رسانی و افزایش قابلیت اطمینان شبکه 

های توزیع برق، از جمله اهداف اجرای این طرح ها محسوب می شود.
دو طرح احداث شبکه های توزیع برق خیابان منبع آب مهدیشهر جهت 
نصب پست هوایی و توسعه دو هزار و 400 متر از این خطوط و هفت دستگاه 
پست هوایی با ظرفیت 450 کیلوولت آمپر به مبلغ 9 میلیارد و 141 میلیون 

ریال، از جمله طرح های  افتتاح شده هستند.
دو طرح تبدیل 10 هزار و 225 متر شبکه فشار ضعیف سیمی به کابل 
خودنگهدار در روستای فوالدمحله و شهرهای درجزین و شهمیرزاد با هزینه 
9 میلیارد و ۶22 میلیون ریال، از دیگر موارد قابل افتتاح به شمار می روند.

سه طرح تامین برق متقاضیان جدید بلوارهای رسالت درجزین و آیت 
زمره طرح های  در  ریال،  میلیون  و ۶00  میلیارد  اعتبار 10  با  مومنی  ا... 
افتتاحی به شمار می روند. گفتنی است: طرح های مورد اشاره در برنامه 
افتتاح همزمان پروژه های عمرانی شهرستان مهدیشهر که با حضور استاندار 

سمنان برگزار گردید، افتتاح شدند.

فجر  دهه  مناسبت  به  ایالم  در  شهر  یک  و  روستا   ۴۸
گازدار می شوند

 ایالم- آذر یعقوبیان :  عباس شمس الهی مدیرعامل شرکت گاز استان 
ایالم با اعالم این خبر گفت: 48 روستا و یک شهر و 120 مورد از صنایع 
و واحد های اقتصادی و تولیدی در سطح استان به مناسبت دهه مبارک 

فجر  گازدار می شوند.
دهلران،  در  میمه  شهر  به  گازرسانی  شامل  مناطق  این  فزود:  وی 
گازرسانی به 1۶ روستای چوار، گازرسانی به 7 روستای سیروان ،گازرسانی 
به 1۶ روستای  آبدانان ،گازرسانی به 9 روستای چرداول و  گازرسانی به 120 
مورد از صنایع و واحد های تولیدی و اقتصادی در سطح استان خواهد بود.

برای  مجموع  در  امسال  داشت:  اظهار  ایالم  گاز  شرکت  مدیرعامل 
تغذیه و  استان، 45 کیلومتر خط  به مناطق شهری و روستایی  گازرسانی 

234 کیلومتر شبکه توزیع و 8۶7 انشعاب نصب گردیده است.
شمس اللهی ادامه داد: همچنین عملیات اجرایی و کلنگ زنی به 4 
اعتبار 15 میلیارد ریال در  با 120 خانوار و  روستای شهرستان ملکشاهی 

دهه مبارک فجر آغاز می شود.

نوسازی،  مدیرکل   - مرکزی 
توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی 
با  همزمان  آموزشی  طرح   11 گفت: 
آماده  استان  این  در  فجر  مبارک  دهه 

بهره برداری است.
 311 افزود:  محمدی«   »حسین 
اعتبارات  محل  از  اعتبار  ریال  میلیارد 
ملی و استانی برای بهره برداری از این 

طرح ها هزینه شده  است.
و  یب  تخر  : د ا د مه  ا د ا ی  و
لد  خا کالسه   12 مدرسه  بازسازی 
تکمیل  قزلباش(،  )خیریه  اسالمبولی 
 ، ر پو حسن  یه  خیر زشی  ر و لن  سا
ویسمه  روستای  کالسه  سه  مدرسه 
روستای  خیریه  کالسه   ۶ مدرسه  و 
جمله  از  اراک  شهرستان  آباد  عقیل 
دهه  با  همزمان  که  است  طرح هایی 

فجر در استان مرکزی به بهره برداری 
می رسد.

سعه  تو  ، ی ز سا نو کل  یر مد
مرکزی  ن  ستا ا رس  مدا تجهیز  و 
چهار  مدرسه  توسعه  کرد:  خاطرنشان 

بهره  اراک،  ساروق  روستای  کالسه 
پروانه  کالسه   ۶ مدرسه  از  برداری 
مدرسه   تکمیل  تفرش،  یی  رضا قا آ
دلیجان   2 افشان  دامن  کالسه   12
 24 هنرستان  بازسازی  و  تخریب  و 

با  نیز همزمان  کالسه طالقانی شازند 
دهه مبارک فجر امسال در این استان 

به بهره برداری می رسد.
مدرسه  توسعه  گفت:  محمدی 
جابر بن حیان نهرمیان شازند، تخریب 
و بازسازی دبیرستان حیات طیبه شهرک 
مهاجران شازند و توسعه مدرسه چهار 
از  نیز  محالت  فارس  خلیج  کالسه 
با  همزمان  که  است  طرح هایی  دیگر 
بهره  به  مرکزی  استان  در  فجر  دهه 

برداری می رسند.
وی با یادآوری وجود حدود 2 هزار 
و 104 واحد آموزشی در استان مرکزی 
این  در  آموزشی  میانیگن سرانه  افزود: 
اساس  بر  و  بوده  متر   ۶ حدود  استان 
سند تحول این سرانه باید به هشت و 

39 صدم متر افزایش یابد.

۱۱ طرح آموزشی در استان مرکزی آماده بهره برداری است

جهاد  سازمان  رئیس   _ مرکزی 
 ۶7 گفت:  مرکزی  استان  کشاورزی 
طرح در حوزه های مختلف از جمله آب 
و خاک، تولیدات دامی، گیاهی، شیالت 
و صنایع تبدیلی بخش کشاورزی استان 
آماده بهره برداری در دهه مبارک فجر 

است.
اجرای  برای  افزود:  آنجفی  مجید 
بر سه میلیارد و 28  بالغ  این طرح ها 
محل  از  ریال  هزار   ۶97 و  میلیون 
اعتبارات استانی، ملی، تسهیالت بانکی 
و آورده بهره برداران هزینه شده است. 
این  از مجموع  ادامه داد:43 طرح  وی 
طرح ها در حوزه آب و خاک، پنج طرح 
طرح  هشت  دامی،  تولیدات  حوزه  در 
شیالت،  طرح  پنح  گیاهی،  تولیدات 
چهار طرح صنایع تبدیلی و یک طرح در 

سایر حوزه های بخش کشاورزی استان 
محالت،  شهرستان های  در  مرکزی 
فراهان،  خمین،  ساوه،  تفرش،  زرندیه، 
اجرا  شازند  و  اراک  دلیجان،  آشتیان، 

شده اند.

کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
استان مرکزی یادآورشد:با بهره برداری 
از این طرح ها۶55 اشتغال به صورت 
غیر  به صورت  شغل   734 و  مستقیم 
2 هزار و  مستقیم در استان فراهم و 

بهره مند  آنها  مزایای  از  خانوار   59
می شوند.

 1۶ تعداد  داد:همچنین  ادامه  وی 
اعتباری  با  کشاورزی  بخش  پروژه 
بالغ بر 2 میلیارد و800 میلیون ریال با 
اشتغالزایی 450 نفر وتعداد 408 خانوار 
بهره مندبعنوان پروژه های شاخص و ابر 
پروژه توسط رئیس جمهور و وزیرجهاد 
کشاورزی و مسئولین ارشد استانی افتتاح 

وبه بهره برداری می رسد.
ها  طرح  کرد:این  اضافه  آنجفی 
آب  انتقال  های  کانال  احداث  شامل 
کشاورزی ، پرورش گاو شیری، پرورش 
ماهیان خاویاری وپرورش ماهیان زینتی 
انواع روغن،بسته بندی وبوجاری  ،تولید 
و  صنعتی  گلخانه  وغالت،  حبوبات 

سردخانه... می باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی :

۶۷ طرح کشاورزی در استان مرکزی آماده بهره بهرداری است

با توجه به اهمیت اطالع از آخرین 
نواحی  کیفی  مترهای  ا ر پا وضعیت 
»داشبورد  عنوان  با  پروژه ای  تولیدی، 
و  طراحی  کیفی«  کنترل  مدیریت 

اجرا گردید. 
نــدی،  مــر مــهدی  محمــد
کیــــفی  ل  کنــتــر ئیــس  ر
فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد 
گفت:  خبر  این  اعالم  ضمن  مبارکه، 
کیفیت  رتقای  ا مهم  نقش  مروزه  ا
محصوالت و خدمات در بقا و افزایش 
پوشیده  کسی  بر  سازمان ها  سودآوری 
نیست. تمامی شرکت ها و سازمان های 
سرآمد دنیا دو موضوع نوآوری و کیفیت 
و  داده اند  قرار  خود  اهداف  سرلوحۀ  را 
پیوسته در جهت بهبود مستمر کیفیت 

گام برمی دارند.
مدیریت  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
ی  بتدا ا ز  ا که  ر مبا فوالد  شرکت 
کیفیت  یش  ا فز ا به  ی  ر ا د ه بر بهر
محصوالت و ارتقای روزافزون رضایت 
داشته اند،  ویژه ای  عنایت  مشتریان 
ادامه داد: در همین خصوص و با توجه 
وضعیت  آخرین  از  اطالع  اهمیت  به 
تولیدی،  نواحی  کیفی  مترهای  را پا
داشبورد  »تهیه  عنوان  با  پروژه ای 
و  طراحی  کیفی«  کنترل  مدیریت 

اجرا شد.
اجرای  چگونگی  تشریح  در  وی 

فاز  دو  در  پروژه  این  پروژه گفت:  این 
تعریف شد؛ در فاز اول آن که به اجرا 
کیفی  پارامترهای  مهم ترین  رسیده، 
هریک از چهار ناحیۀ تولیدی مشخص 
مدرج  نشانگرهای  توسط  و  می شود 
می شود.  داده  نمایش  مخاطبان  برای 
هر  واقعی  عدد  نشانگر،  هر  پایین  در 
 )Plan ( برنامۀ  همچنین  و  پارامتر 
از  نیز  نشانگر  نیم دایرۀ  روی  و  سال 
با  قبل  به  ساالنه  عملکرد  پایین ترین 
رنگ قرمز و از بهترین عملکرد به بعد 
است.  شده  داده  نمایش  سبز  رنگ  با 
عدد مربوط به برنامۀ سال، با رنگ آبی 
نوشته شده و روی نشانگر با یک خط 
است.  شده  مشخص  باریک  آبی رنگ 

عدد واقعی هر پارامتر در آن لحظه نیز 
با عقربۀ مشکی رنگ در نشانگر نمایش 

داده می شود.
فوالدسازی  کیفی  کنترل  رئیس 
در  اینکه  بیان  با  مداوم  ریخته گری  و 
ناحیۀ آهن سازی پارامترهای درصد در 
)درجۀ  متالیزاسیون   )Range( ِرنج 
در  درصد  اسفنجی،  آهن  فلزشدگی( 
رنج دانه بندی کمتر از 5 میلی متر آهن 
اسفنجی و همچنین درصد در رنج کربن 
داده  نمایش  تفکیک  به  اسفنجی  آهن 
می شوند، ادامه داد: در ناحیۀ فوالدسازی 
پارامتر درصد تختال بدون عیب و  دو 
سفارش  مطابق  تولیدی  تختال  درصد 

نمایش داده می شوند.

مرندی گفت: در ناحیۀ نورد گرم 
نیز بازده کیفی کل نورد گرم و همچنین 
بازده کیفی سهم نورد گرم نشان داده 
شده است و ناحیۀ نورد سرد دارای سه 
صفحۀ مجزاست. در قسمت محصوالت 
محصوالت  کیفی  بازده  پوشش دار، 
گالوانیزه، رنگی و قلع اندود قابل مشاهده 
است. در قسمت محصوالت سرد، بازده 
کیفی محصوالت سرد و اسیدشویی و در 
صفحۀ دیگر نیز بازده کیفی محصوالت 
با کیفیت سطحی MA و MB نمایش 

داده می شود.
وی از اجرا شدن فاز دوم این پروژه 
در سال آینده خبر داد و گفت: اطالعات 
نواحی  کیفی  پارامترهای  از  جزئی تری 
به  تختال  عیوب  درصد  مانند  تولیدی 
تفکیک ماشین های ریخته گری، درصد 
نورد  ناحیۀ  واحدهای  از  عیوب هریک 
داشبورد  به  و...  جداگانه  به طور  سرد 

اضافه خواهد شد.
مرندی با تأکید بر اینکه دسترسی 
تکنولوژی  معاونان  به  داشبورد  این  به 
و بهره برداری، مدیران کنترل کیفی و 
مدیران نواحی تولیدی، واحد حراست و 
رؤسای کنترل کیفی نواحی اعطا شده 
اطالعات  کرد:  امیدواری  اظهار  است، 
نمایش داده شده در این نشانگرها مورد 
سازمان  مدیران  استفادۀ  و  استقبال 

قرار گیرد.

رئیس کنترل کیفی فوالدسازی و ریخته گری مداوم خبر داد: 

طراحی و اجرای داشبورد مدیریت کنترل کیفی در فوالد مبارکه

چهاردهمین یادواره شهدای مخابرات منطقه 
مخابرات  معززشهدای  خانواده  حضور  با  گلستان 
برگزار  کنفرانسی  ویدئو  بصورت  گلستان  منطقه 

شد.
مخابرات  عمومی  روابط  اداره  گزارش  به   
با  شهمرادی  غالمعلی  مهندس   ، گلستان  منطقه 
هر  معنوی  مراسم  این  برگزاری  از  خرسندی  ابراز 
امسال  خدا  لطف  به   : گفت  مجازی  بصورت  چند 
چهاردهمین یادواره شهدای خانواده بزرگ مخابرات 
منطقه گلستان هم برگزار و موجب شد تا از فیوضات 
این مراسم معنوی بهره مند باشیم. وی با اشاره به 
وصیت نامه شهدای جنگ تحمیلی ، از پرمحتوی 
بودن آن سخن گفت و افزود: هرکدام از آن دست 
نوشته های شهدا چراغ راهی است تا بتوانیم در تمام 

لحظه های زندگی به آن تمسک جوییم .
به  اشاره  با  گلستان  منطقه  مخابرات  مدیر 
شهادت  سالروز  با  همزمان  مراسم  این  برگزاری 
البنین  و روز تکریم مادران وهمسران  حضرت ام 
با پیروی ازسیره حضرت  شهدا افزود: این عزیزان 
زینب )س(  و حضرت ام البنین)س( درس صبوری 
و ایثارگری را به ما می آموزند و تجلیل و تقدیر از 

آنان برهمه ما واجب است.
همچنین حجت االسالم زارعی رییس سازمان 
قصایی نیروهای مسلح استان گلستان با تسلیت ایام 
شهادت حضرت ام البنین )س( اسوه صبر و شکیبایی 
گفت: به فرموده مقام معظم رهبری )مدظله العالی ( 
زنده نگاه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست . 
گزاری  بر  ارزشمند  حرکت  به  اشاره  با  وی 

یادواره شهدای مخابرات که هرساله برگزار میشود 
امسال هم علی رغم وجود شرایط خاص شیوع  و 
ویروس کرونا بصورت ویدئو کنفرانسی برپا شد گفت 
: تکریم از مادران و همسران شهدا در این مراسم ، 
نشان از تفکرات شهادت طلبانه ایست که همچنان 

در جامعه حکم فرماست . 
و  مادران  جایگاه  بودن  واال  بر  تاکید  با  وی 
به  که  آنان  حال  با  خوشا   : گفت  شهدا  همسران 
را  بزرگوار  بانوی  این  و  کرده  اقتدا  زینب  حضرت 

الگوی خودقراردادند. 
بود  نیزهمراه   مداحی  با  که   مراسم  این  در 
و  استان  مرکز  در  ازمادران وهمسران شهدا که  از 
با  کنفرانسی  ویدئو  بصورت  مختلف  شهرستانهای 

هم در ارتباط بودند تجلیل شد.

برگزاری ویدئوکنفرانسی چهاردهمین یادواره شهدای 
مخابرات منطقه گلستان
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عه  ر مز نخست  ز  فا
دوم  شور  در  هکتاری   400
استاندار  حضور  با  بندرعباس 
د  جها ن  ما ز سا ئیس  ر ن،  گا مز هر
شیالت  کل  هرمزگان،مدیر  کشاورزی 
هرمزگان، فرماندار بندرعباس و جمعی 

از مسئولین به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی شیالت 
آئین  در  هرمزگان  هرمزگان،استاندار 
افتتاح این پروژه گفت: استان هرمزگان 
زیر  سطح  هکتار  هزار  ده  به  نزدیک 
کشت دارد که امید است با پیگیری ها 
و تالش های در حال انجام در آینده ایی 
نزدیک شاهد رسیدن سطح زیر کشت به 

حدود 18 هزار هکتار باشیم. 
با  افزود:  همتی  فریدون  دکتر 
اراضی  از  میزان  این  رفتن  کشت  زیر 
پرورش میگو، حدود یک سوم از ظرفیت 
شناسایی شده و مستعد پرورش میگوی 

استان به زیر کشت می رود.
استفاده  اراضی  کرد:  تصریح  وی 
شده در صنعت آبزی پروری در گذشته 
با  خوشبختانه  که  بود  استفاده  بی 
حاضر  حال  در  شیالتی  های  فعالیت 
موجب رونق اقتصاد، اشتغال زایی و ارز 

آوری شده اند. 
همتی با اشاره به افتتاح فاز نخست 
پرورش  شرکت  هکتاری   400 پروژه 
میگو در شور دوم بندرعباس گفت: در 
این پروژه با بهره گیری از تجربیات و 
نیم  به کارگیری استخر های  دانش و 
گیری  بهره  است  شده  سعی  هکتاری 

بیشتری  صورت بگیرد. 
استاندار هرمزگان سطح مفید زیر 
را 280 هکتار خواند  پروژه  این  کشت 
و گفت: این پروژه در فاز نخست بالغ 

سرمایه  سوی  از  ریال  بر300میلیارد 
گذار هزینه شده و تا پایان پروژه میزان 
سرمایه گذاری در این پروژه به بیش از 

۶00 میلیارد ریال می رسد. 
در ادامه دکتر عبدالرسول دریایی 
ضمن تبریک ایام اهلل فرخنده دهه فجر 
به رهبر فرزانه انقالب، هم استانی های 
انقالبی و به ویژه جامعه شیالتی کشور 
و استان گفت: دهه فجرانقالب اسالمی  
یادآور ایثار، ایستادگی و مبارزه ملت غیور 
ایران و  فرصتی مناسب برای بازنگری 
در ارزش ها و آرمان های انقالبی است. 
وی با اشاره به اینکه در دهه فجر 
پروژه   18 هرمزگان  شیالت  امسال 
بر هفت هزار  بالغ  اعتباری  با  شیالتی 

اشتغال  ایجاد  و  ریال  میلیارد   ۶00 و 
مستقیم و غیر مستقیم برای بالغ بر شش 
هزار و 700 نفر به بهره برداری میرساند 
افزود: در همین راستا فاز نخست مزرعه 
400 هکتاری در شور دوم بندرعباس در 
نخستین روز دهه مبارک فجر به بهره 

برداری رسید. 
دریایی با بیان اینکه این پروژه با 
تجارت  آبزیان  شرکت  گذاری  سرمایه 
هکتاری   30 13مزرعه  قالب  در  البرز 
و با حدود 400 استخر به بهره برداری 
میگوی  تولید  ظرفیت  گفت:  رسد  می 
پرورشی این پروژه بالغ بر هزار و 400 

تن در هر دوره پرورشی است.
دریایی میزان سرمایه گذاری انجام 

شده در این پروژه را بالغ بر 300میلیارد 
ریال خواند و تصریح کرد: این مزرعه 
برای بالغ بر 200نفر  اشتغال مستیم و 
برای بیش از 200 نفر به صورت اشتغال 

غیر مستقیم  ایجاد می کند. 
وی تصریح کرد: این پروژه عالوه 
بر ایجاد اشتغال برای  بومیان  منطقه 
توانسته اراضی لم یزرع و شوره زارهای 
این منطقه را به اراضی سود آور و حاصل 

خیز تبدیل کند.
با  گفتنی است شیالت هرمزگان 
صیادی  و  صید  نخست  عنوان  کسب 
یک  بر  بالغ  توانسته  پروری  آبزی  و 
به  را   کشور  شیالتی  تولیدات  چهارم 

خود اختصاص دهد.

همزمان با اولین روز دهه مبارک فجر صورت گرفت: 

افتتاح فاز نخست مزرعه ۴۰۰ هکتاری پرورش میگو 
در شور دوم بندرعباس

کنترل ریسک، جلب رضایت ذی نفعان، توسعه بازار و 
کسب سود پایدار؛ علت توفیق بیمه »ما«  در سال 99

بیمه “ما” با برنامه ریزی های دقیق و همه جانبه در راستای بهبود کیفیت، 
جلب رضایت هر چه بیشتر ذی نفعان، افزایش سود عملیاتی با کنترل مؤثر 
ریسک، توسعه بازار، رشد بازدهی سرمایه گذاری، حفظ ترکیب بهینه پرتفوی، 
تثبیت باالترین سطح توانگری، کسب سود پایدار و تامین رضایت سهامداران 
از سال 1399 سالی متفاوت ساخته که نتیجه آن، مشاهده رشد ۶0 درصدی 

در عملکرد شرکت و کاهش نسبت خسارت بوده است.
حجت بهاری فر مدیرعامل و عضو هیات مدیره بیمه “ما” با تبریک 
فرارسیدن دهه مبارک فجر و چهل و دومین سالگرد شکوهمند پیروزی 
آزادگی ملتی  انقالب اسالمی فریاد عزت و  انقالب اسالمی، اظهار کرد: 
از اصول اعتقادی شیعه و  ایران بود، که برگرفته  شریف، غیور و سرفراز 
در کالس درس عاشورای حسینی، رهایی از بند ظلم و ستم را فراگرفت 
و  آزاداندیشان  تمام  برای  سرمشقی  تا  شد  جهانیان  برای  الگویی  خود  و 

استکبارستیزان جهان، به ویژه امت اسالمی باشد.
عضو هیات مدیره بیمه “ما” در ادامه با اشاره به رشد عملکردی شرکت 
افزود: فروش حق بیمه شرکت بیمه “ما” با رشدی ۶0 درصدی نسبت به دوره 
مشابه در سال قبل مواجه و از مبلغ  12 هزار میلیارد ریال عبور کرده است. 
مهم ترین اقدام در این حوزه توسعه بازار  و تمرکز بر رشته های بیمه گری 
کم ریسک و کنترل ریسک بوده که بر اساس این رهیافت، نسبت خسارت 

شرکت نیز نسبت به سال 98 معادل دو درصد کاهش یافته است. 
بهاری فر در ادامه عنوان کرد: در 10  ماهه امسال، بیمه “ما” حدود 
یک میلیون و 50 هزار فقره بیمه نامه به ارزش 12 هزار و 237 میلیارد ریال 
صادر کرد که این رقم معادل کل فروش سال 1398 بوده و طی ده ماه 
شرکت توانست رکورد سال 98 را بشکند و در دو ماهه آخر سال که تاثیر 

بیشتري در کل پرتفوي داشته، ثبت رکورد جدیدي رقم زده خواهد شد.
و  پرتفوی  مناسب  ترکیب  بر  تأکید  با  “ما”  بیمه  مدیرعامل شرکت 
تامین منافع کلیه ذینفعان تصریح کرد: رشدی که در رشته های مختلف 
رخ داده است گویای تمرکز شرکت بر رشته های مناسب بیمه گری بوده است 
به عنوان نمونه، رشته  هاي  کم ریسکي چون مهندسی با باالترین رقم رشد، 
افزایش 187 درصدی، آتش سوزی با رشد 118 درصدی، رشته باربری با 
صعود 8۶ درصدی و رشته مسئولیت با ثبت رکورد جدید 55 درصدی نسبت 
 به مدت مشابه سال گذشته، بیشترین درصد رشد فروش را در میان سایر 

رشته ها کسب کرده اند.
حجت بهاری فر با اشاره به توفیق در کاهش نسبت های خسارت به 
کمک مدیریت صحیح ریسک، تشریح کرد: نسبت خسارت شرکت بیمه 
“ما” در پایان دی ماه 1399 به رقم 41 درصد رسیده است. این در حالی 
است که در دوره مشابه در سال 1398 نسبت خسارت شرکت 43 درصد 
بوده است. علت این توفیق را باید در پیاده سازی مدیریت مناسب ریسک ، 
حفظ ترکیب بهینه پرتفوی، تمرکز بر فروش پوششهاي بیمه اي با رعایت 
اصول حرفه اي بیمه گري، همراهی شبکه فروش بر شناسایی ریسکهاي 

مناسب و حفظ مشتریان وفادار جستجو کرد.
حجت بهاری فر مدیرعامل و عضو هیات مدیره بیمه “ما” و عضو 
هیئت رییسه سندیکاي بیمه گران ایران در پایان اظهار کرد: شرکت بیمه 
“ما” طی ده ماه سالجاري  با انجام برنامه ریزی های دقیق، در راستای بهبود 
کیفیت خدمات و جلب رضایت هر چه بیشتر ذینفعان گام های بزرگی در ارتقاء 
فعالیتهاي خود برداشته است. افزایش سود عملیاتی با کنترل مؤثر ریسک 
و توسعه بازار، رشد بازده سرمایه گذاری، حفظ ترکیب بهینه پرتفوی، تثبیت 
باالترین سطح توانگری و کسب سود پایدار و تامین رضایت سهامداران 
ازجمله این اقدامات است که درنهایت سال 1399 را سالی متفاوت با گذشته 

با ثبت رکوردهای جدید خواهد ساخت.

۶۵ درصد مؤدیان مالیاتی در بستر الکترونیکی 
اظهارنامه های مالیاتی خود را ارائه کردند

اردبیــل - قلــی زاده، مدیــرکل امــور مالیاتــی اردبیــل گفــت:  
شناســایی منابــع جدیــد مالیاتــی و همچنیــن همــکاری خــوب مؤدیــان 
ــتان  ــده  در اس ــث ش ــی باع ــکل الکترونیک ــه ش ــات ب ــت مالی در پرداخ
اردبیــل ۶5 درصــد مؤدیــان مالیاتــی در بســتر الکترونیکــی اظهارنامه های 
ــرایط  ــتان در ش ــت اس ــن جه ــه از ای ــد ک ــه کردن ــود را ارائ ــی خ مالیات

ــرار دارد. ــی ق خوب
وی خاطــر نشــان کــرد: 44 هــزار مــؤدی مالیاتــی در بخش مشــاغل 
بــا تمایــل و عالقمنــدی خــود اظهارنامه هــای مالیاتــی را ارائــه کردنــد که 
در حقیقــت بــا ابــراز و تمکیــن مالیاتــی پرونــده مالیاتــی آنهــا رســیدگی و 

بــرای 32 هــزار دارنــده مشــاغل ایــن رونــد قطعی شــده اســت.
برون ســپاری  بــه  اردبیــل  اســتان  مالیاتــی  امــور  مدیــرکل 
فعالیت هــای امــور مالیاتــی در اســتان بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا اشــاره 
کــرد و ادامــه داد: بــا همــکاری دفاتــر اســناد رســمی 50 درصــد فعالیت ها 
ــر خــط و الکترونیکــی  ــه صــورت ب در بخــش مالیــات نقــل و انتقــال ب

در حــال انجــام اســت.
ــی  ــرار مالیات ــوی ف ــای فروشــگاهی جل ــون پایانه ه ــرای قان ــا اج ب

گرفتــه خواهــد شــد
پایانه هــای  قانــون  اهمیــت  بــا  بــه موضــوع  وی همچنیــن 
ــته  ــرای 50 رس ــر ب ــال حاض ــت: در ح ــرد و گف ــاره ک ــگاهی اش فروش
مشــاغل ایــن قانــون اجــرا می شــود کــه در حقیقــت عملیاتــی شــدن آن 

ــت. ــه اس ــی را گرفت ــرار مالیات ــوی ف جل
قلــی زاده در ادامــه اضافــه کــرد: از اول ســال آینــده کلیــه مؤدیــان 
بایــد دســتگاه های کارتخــوان خــود را بــا ســامانه مالیاتــی لینــک کــرده 

و بــه نوعــی بــه انســجام فعالیت هــا در ایــن بخــش کمــک کننــد.
مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان اردبیــل با ابــراز قدردانــی از همکاری 
خــوب پزشــکان در نصــب کارتخــوان در مطبشــان بیــان کــرد: ۶3 درصد 
اطبــا از ایــن طــرح اســتقبال کــرده و مــا در بخــش درمــان در رتبــه اول 

کشــور قــرار داریم.
قلــی زاده تصریــح کــرد: 18 درصــد دارنــدگان مشــاغل تعریف شــده 
کارتخوان هــای خــود را بــه ســامانه مالیاتــی متصــل کردنــد و از ایــن بــه 
بعــد فعالیــت هرگونــه کارتخــوان بــدون مراحــل ثبــت در ســامانه مالیاتی 

فاقــد اعتبــار خواهــد بود.

با حضور معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی و مدیرعامل بیمه 
پارسیان؛

کلنگ احداث مدرسه شش کالسه در گتوند زده شد
همزمان با آغاز دهه فجر انقالب اسالمی، کلنگ مدرسه ۶ کالسه در 

منطقه گتوند استان خوزستان بر زمین زده شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دراین 
بیمه مرکزی و مدیرعامل شرکت  بر معاون طرح و توسعه  مراسم عالوه 
بیمه پارسیان به عنوان حامی اصلی این مدرسه، مدیران عامل شرکت های 
بیمه آسیا و تجارت نو و هم چنین نماینده و مدیران و مسئوالن شهر گتوند 

نیز حضور داشتند.
رویکرد  اجرای  راستای  در  پارسیان  بیمه  شرکت  توسط  مدرسه  این 
پانصد  و  میلیارد  بر دو  بالِغ  با هزینه ای  و  اجتماعی شرکت  مسئولیت های 

میلیون تومان ساخته می شود.
مدیرعامل شرکت بیمه پارسیان دراین برنامه با اشاره به خدماتی که 
توسط شرکت های بیمه ای ارائه می شود ابراز امیدواری کرد که این خدمات 
منشا اثرات تاثیرگذار در جامعه باشد و عالوه بر آن لذت و شوق زایدالوصفی 

برای ما ایجاد کند.
اویارحسین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حرکت بیمه 
پارسیان برای ساخت مدرسه از هماهنگی های انجام شده برای ساخت ۶ 
مدرسه در اقصی نقاط کشور خبر داد و گفت مدرسه شش کالسه شهر گتوند 
نیز از جمله برنامه های شرکت در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی است 

که می تواند تاثیر بسزایی در آموزش و پرورش شهر داشته باشد.
در این مراسم مدیر نوسازی مدارس استان خوزستان، نماینده مردم شهر 
در مجلس شورای اسالمی و فرماندار این شهر هم سخنانی را ایراد کردند.

استان  به  بیمه  صنعت  ارشد  مدیران  سفر  روز  دومین  در 
خوزستان

شعبه انقالب بیمه آسیا در اهواز افتتاح شد
در دومین روز سفر مدیران ارشد صنعت بیمه به استان خوزستان، شعبه 
انقالب بیمه آسیا در اهواز با حضور رئیس کل بیمه مرکزی و مدیران عامل 

شرکت های بیمه افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، در آیین افتتاح شعبه بیمه آسیا 
در اهواز، رییس کل بیمه مرکزی، دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران و 

مدیران عامل شرکت های بیمه حضور داشتند.
در این مراسم، مسعود بادین، نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه 
آسیا ضمن تشکر از حضور مدیران ارشد صنعت بیمه در این مراسم، افتتاح نود 
و نهمین شعبه بیمه آسیا در کشور را در ایام ا... دهه فجر به فال نیک گرفت.

مدیرعامل بیمه آسیا در این مراسم همچنین به چالش های صنعت بیمه 
کشور پرداخت و با اشاره به نرخ شکنی و رقابت ناسالم در صنعت بیمه و سو 
استفاده برخی بیمه گذاران از این وضعیت گفت: مدیران ارشد صنعت بیمه 
کشور در این سفر برای توسعه این صنعت می بایست پیمان اتحاد و همدلی 
ببندند.مسعود بادین با تاکید بر اتفاقات بسیار خوب در صنعت بیمه کشور 
در چند سال اخیر اظهار داشت: یکی از مهمترین دغدغه های صنعت بیمه 
بازبینی درآمد شبکه فروش است که باید به صورت جدی به آن پرداخته شود.

نایب رئیس هیات مدیره بیمه آسیا با اشاره به اینکه در بیمه آسیا 95 
درصد پرتفوی مربوط به شبکه فروش است، اصالح قوانین کارمزد نمایندگان 

را مورد تاکید قرار داد.
مسعود بادین با تصریح لزوم بازبینی پلکانی بودن و دولتی بودن کارمزد 
نمایندگان ، بیان داشت: انتظار ما این است که برای پیشگیری از انحراف 

در موضوع کارمزد نمایندگان، کارمزد دولتی به خصوصی نزدیک شود.
مدیرعامل بیمه آسیا در ادامه با تاکید بر این موضوع که بیمه آسیا به 
وظایف بیمه گری و ارائه خدمات شایسته به بیمه گذاران به خوبی عمل 
کرده است، گفت: هدف اصلی ما ارتقای بیمه آسیا در تمامی سطوح و اداره 
پرتفوی است که امیدوارم با همدلی و همراهی مثال زدنی خانواده بزرگ 

بیمه آسیا تداوم پیدا کند.
مسعود بادین در پایان با تشکر و قدردانی از عملکرد درخشان کارکنان 
بیمه آسیا ، تداوم موفقیت های بزرگ ترین بیمه خصوصی کشور را همدلی 

و هوشمندانه عمل کردن دانست.
بیمه آسیا پیشرفت های بسیار خوبی بدست آورده است

بیمه آسیا با مدیریت ارزنده آقای بادین توانسته است پیشرفت های 
بسیار خوبی بدست آورد.

دکتر کریمی، دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران در آیین افتتاح شعبه 
بیمه آسیا در اهواز با ارزیابی مثبت از هماهنگی و همراهی خوب هیات مدیره 
بیمه آسیا، گفت: بیمه آسیا به عنوان بزرگ ترین بیمه خصوصی کشور با افت 
و خیزهای فراوانی همراه بوده که با مدیریت ارزنده آقای بادین توانسته است 

پیشرفت های بسیار خوبی در دو سال اخیر  بدست آورد.
دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران در ادامه با تاکید بر تکریم مشتریان، 
افزود: پرداخت خسارت ها به زیان دیدگان با حداکثر توان و حسن نیت، 

خدمت صنعت بیمه کشور به مردم است.
بیمه آسیا یک شرکت خوب و توانمند است

هر زمان بخواهیم از یک شرکت خوب و توانمند بیمه ای نام ببریم به 
بیمه آسیا اشاره می کنیم.رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
در آیین افتتاح شعبه انقالب بیمه آسیا با اشاره به اینکه شرکت بیمه آسیا 
یک شرکت بیمه ای خیلی خوب و با ارزش است و هر زمان بخواهیم از 
یک شرکت خوب و توانمند نام ببریم به بیمه آسیا اشاره می کنیم، اظهار 
امیدواری کرد سهم بزرگ ترین بیمه خصوصی کشور از صنعت بیمه کشور 

تا پایان سال به 12 درصد افزایش پیدا کند.
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران با ارزشمند دانستن 
افتتاح شعبه انقالب بیمه آسیا در اهواز در ایام ا... دهه مبارک فجر، گفت: 
این حرکت پیوند و پیوستگی بین انقالب، خدمت و ارزش های واقعی را 

ترسیم کرده است که می بایست به مسئوالن بیمه آسیا تبریک گفت.
دکتر سلیمانی با تصریح کم تر شدن فاصله سهم بیمه ایران و سهم 
بیمه آسیا اظهار داشت: بیمه ایران یک شرکت دولتی است که به عنوان 
پشتیبان شرکت های بیمه  خصوصی در صنعت بیمه کشور عمل می کند.

رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران با اشاره به شعار جهش 
تولید بیان داشت: مصداق واقعی امروز این شعار در استان خوزستان است 
که بایستی با همراهی و همگامی مدیران ارشد صنعت بیمه کشور جهش 
خدمت و تولید را در این استان شاهد باشیم.دکتر سلیمانی حضور مدیران 
ارشد صنعت بیمه کشور را در استان خوزستان را به فال نیک گرفت و گفت: 
با توجه به اینکه ضریب نفوذ بیمه در استان خوزستان از میانگین کشوری 
پایین است، امیدواریم با تالش خانواده بزرگ صنعت بیمه کشور شاهد جهش 

نفوذ بیمه در این استان شهیدپرور باشیم.

بانک رفاه کارگران اعالم کرد؛
پرداخت بیش از ۴73 هزار و ۲۰۶ میلیارد ریال تسهیالت به 

بخش های اقتصادی کشور
بانک رفاه کارگران در راستای تحقق شعار سال و«جهش تولید« تا 
پایان آذر ماه سال جاری، بیش از 473 هزار و 20۶ میلیارد ریال تسهیالت 

به بخش های مختلف اقتصادی کشور پرداخت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک در مسیر تحقق 
شعار سال و کمک به حوزه اشتغال و جهش تولید از فروردین ماه تا پایان 
آذر ماه سال جاری، بیش از 473 هزار و 20۶ میلیارد ریال تسهیالت به 
بخش های مختلف اقتصادی کشور از جمله بنگاه های کوچک و متوسط، 
آب و کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، خدمات و بازرگانی و 

متفرقه پرداخت کرده است.
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رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  به 
گرگان،  شهرداری  عمومی  بط  روا
در  یکشنبه  عصر  دبود  دا لرضا  عبدا
استان  خبرنگاران  با  خبری  نشست 
سخنان خود را با تبریک ایام اهلل دهه 
فجر و تبریک پیشاپیش روز مادر و روز 
زن آغاز کرد و گفت: به مناسبت دهه 
مبارک فجر 14 پروژه توسط شهرداری 
گرگان کلنگ زنی و یا افتتاح خواهد شد. 
عملیات  اجرای  داد:  ادامه  دادبود 
میلیارد   40 اعتبار  با  سورتمه  پروژه 
تومان در دهه مبارک فجر آغاز خواهد 
شد و بر اساس پیش بینی ها این پروژه در 
بهار 1400 به بهره برداری خواهد رسید. 
شهردار گرگان بیان کرد: عملیات 
اجرایی زیرگذر خودرویی کوی افسران 
 15 اعتبار  با  ایام  این  در  انجیراب  به 
جابجایی  احتساب  با  تومان  میلیارد 
خواهد  آغاز  فجر  دهه  در  زیرساخت ها 
سالن  افتتاح  کرد:  بیان  دادبود  شد. 
محله  در  سپاه  با  مشارکتی  ورزشی 
گرگانجدید، بهره برداری فاز دوم پروژه 
مرکز  راه اندازی  اتوبوسرانی،  پارکینگ 
و   137 شهری  خدمات  فوریت های 

اپلیکیشن شهریار، افتتاح پروژه آبیاری 
تحت فشار فضای سبز در شهر بخشی 
از پروژه های شهرداری گرگان در دهه 
فجر است.وی اضافه کرد: احداث کافه 
بانو در پارک بانوان گرگان، تدوین کتاب 
نقش شهرداری گرگان در فرهنگ دفاع 

مهر  فروشگاه  بهره برداری  مقدس، 
مهدوی در مجتمع هیرکان نیز بخش 

دیگری از این پروژه ها است.
 شهردار گرگان خاطرنشان کرد: بنا 
داریم در اسفندماه امسال نمای ساختمان 
اصلی شهرداری گرگان که نمای ثبت 

شده است را مرمت کرده و تغییر دهیم. 
دادبود در پاسخ به سوال خبرنگاری 
گرگان  شهرداری  برنامه های  بر  مبنی 
در بافت تاریخی شهر، گفت: بنا داریم 
بافت  در  را  گردشگری  نورپردازی 

تاریخی اجرایی کنیم.

افتتاح و کلنگ زنی ۱4 پروژه شهرداری گرگان در دهه فجر

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه چهار 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1399۶030۶2۶7000957 مورخ 1399/08/18 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات 
ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  ساختمانهای 
مشهد ناحیه چهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباسعلی 
وکیلی فرزند مهدی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 719/5۶ 
متر مربع قسمتی از پالک 23- اصلی و 21 فرعی از 23- اصلی واقع 
ملک مشهد  ثبت  یازده حوزه  دزق خراسان رضوی بخش  اراضی  در 
ناحیه چهار از محل مالکیت محمود احمدی و محمد حسین احمدپور 

محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  آگهیمی شود 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/29

محمد مقدسی چوینلی 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 مشهد 

م / الف 99۶

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه چهار 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1399۶030۶2۶700095۶ مورخ 1399/08/18 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد 
ناحیه چهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی وکیلی 
فرزند عباس در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1143/80 متر 
مربع قسمتی از پالک 23- اصلی و 21 فرعی از 23- اصلی واقع در 
اراضی دزق خراسان رضوی بخش یازده حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه 

چهار از محل مالکیت احمد احمدی و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  آگهیمی شود 

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

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/29

محمد مقدسی چوینلی 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 مشهد 

م / الف 998

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نیشابور 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و  اراضی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون   3 و  مواد 1  به دستور  نظر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رای شماره 
1399۶030۶005008۶55 مورخ 99/11/07 هیات اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم مریم علی آبادی فرزند محمد حسین نسبت به ششدانگ یک باب 
از  فرعی  از پالک شماره 2۶0  مربع  متر  به مساحت 83/72  ساختمان 
231 اصلی واقع در اراضی مرتضی آباد بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور 
خریداری از مالک رسمی آقای جواد رفیعی و غیره محرز گردیده است. 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  موجب  به  لذا 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 

نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/29

علی امینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهي حصروراثت
آقای رمضانعلی علی پرست جیلدانی به شماره شناسنامه 4 فرزند صفرعلی 
که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  حصروراثت  گواهي  درخواست  شورا  این  از 
شادروان صفرعلی علی پرست جیلدانی  فرزند محمد در تاریخ 1399/9/8 در 
شهرستان لشت نشا فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه 
شده اند:1- رمضانعلی علی پرست جیلدانی به ش ش 4 فرزند صفرعلی نسبت 
پسر2- احمدعلی علی پرست جیلدانی به ش ش 391 فرزند صفرعلی نسبت 
پسر3-ناصر علی پرست جیلدانی به ش ش ۶31 فرزند صفرعلی نسبت پسر 
به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و 
انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره 9900994/2 مفاد درخواست مزبور 
را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه 
از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه دوم شوراي 
حل اختالف لشت نشا تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر 

درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری لشت نشا-احمد علمدار



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1669- سه شنبه 14 بهمن 61399 ورزش دنیای 

محمد کیادربندسری:
 لغو انتخابی  مصداق  دیکتاتوری  در اسکی  است

آنچه  دلیل  به  ایران  ملی پوش اسکی 
روشن نشدن حقایق  عنوان کرده، از حضور 

در اردوی ملی انصراف داده است.
آماده سازی  اردوی  که  است  چندی 
حضور  برای  ایران  آلپاین  اسکی  ملی  تیم 
در مسابقات قهرمانی جهان که اواخر بهمن 
به میزبانی ایتالیا برگزار می شود، آغاز شده 
است. باقر کلهر به عنوان سرمربی تیم ملی 
مردان ۶ ورزشکار را به این اردو دعوت کرد 
آنها  از  یکی  نیز  کیادربندسری  محمد  که 
به شرکت در  باز حاضر  این اسکی  اما  بود 

اردوی ملی نشد.
محمد کیادربندسری دلیل خود را برای انصراف از شرکت در اردوی تیم ملی 
»روشن نشدن حقیقت« اتفاقاتی می داند که پیش از مسابقات جهانی 2019 به 
وجود آمده است. او در نامه ای به هیات اسکی تهران عنوان کرد: »با توجه به اینکه 
مشکالت من با سرمربی تیم ملی و فدراسیون از سال 2019 تاکنون به نتیجه ای 
نرسیده و همچنان مبهم مانده است، تا روشن شدن حق و حقیقت از حضور در 

اردوی تیم ملی که از تاریخ 13 دی آغاز می شود، خودداری می کنم.”
در سال 2019 و قبل از اعزام به مسابقات قهرمانی جهان سوئد، یک مسابقه 
فیز برگزار شد که کیادربندسری در آن حضور نداشت و می گوید سرمربی تیم ملی 
را در جریان گذاشته بود که به دلیل بیماری امکان شرکت در این مسابقه را ندارد. 
او پس از برگزاری مسابقه مدعی شد که تبانی صورت گرفته تا امتیاز یک ورزشکار 
خاص بیشتر شود. پس از این موضوع اختالفاتی بین محمدکیادربندسری، باقر کلهر 
و رئیس سابق فدراسیون به وجود آمد که تاکنون حل نشده است. هرچند کلهر، 
کیادربندسری را به اردوی تیم ملی دعوت کرده اما این ورزشکار همچنان خواستار 

رسیدگی به اتفاقات سال های گذشته است.
حقیقت از قهرمانی جهان مهم تر است

کیادربندسری در این مورد گفت: از آنجایی که امسال فصل اسکی شروع نشده 
بود، بر حسب امتیاز فیز اعضای تیم ملی را انتخاب و ۶ نفر را  به اردوی  10 دی 
دعوت کردند که من هم جزو آنها بودم. در تاریخ 12 دی نامه نوشتم که تا مشکلم 
حل نشود در اردو شرکت نمی کنم اما نامه من به منزله شرکت نکردن در مسابقات 
انتخابی نبود. او افزود: قاعدتا فدراسیون هزینه ای برای چند نفر انجام می دهد تا 
تیم را آماده کند اما دلیل منطقی بر این نیست که آن افراد به قهرمانی جهان اعزام 
شوند، بلکه باید مسابقه انتخابی برگزار می شد. اصال من نه، شاید کسی از شهرستان 
یا استان های دیگر در مسابقه انتخابی بهتر از نفرات تیم ملی کار می کرد اما این 

تصمیم نمونه کامل دیکتاتوری در اسکی است.
این ورزشکار در مورد نامه فدراسیون اسکی در مورد حذفش از اردوی تیم 
ملی گفت: گفته اند که سرپرست کمیته آلپاین با من تماس گرفته و پیام هم داده  
که جواب نداده ام، من طبق عادت شماره های ناشناس را جواب نمی دهم، از طرفی 

به آنها نامه نوشته ام و بهتر بود جوابم را با نامه می دادند.
کیادربندسری به برگزار نشدن جلسه ای در فدراسیون جهت حل مسائل پیش 
آمده قبل از قهرمانی جهان 2019 اشاره و بیان کرد: برگزاری جلسه حداقل کاری 
است که بعد از دو سال می توانستند انجام بدهند تا در فدراسیون حاضر شویم و 
مشکل را حل کنیم چون مشکل من با تلفن، حضور در پیست اسکی یا میانجی گری 
دوستان حل نمی شود. سرمربی تیم ملی گفته به او تهمت زده ام و باید عذرخواهی 

کنم، من هم  گفته ام آنها تبانی کرده اند و باید عذرخواهی کنند.
در  از شرکت  و حقیقت  برایم روشن شدن حق  داد:  ادامه  اسکی  ملی پوش 
قهرمانی دنیا مهم تر است. مسابقاتم را رفته ام و بهترین جایگاه ایران در قهرمانی 
دنیا را کسب کرده ام که مطمئنم دیگر برنمی گردد. دلیلم این است که چنین رفتاری 
با ورزشکاران عادت نشود. با من که جایگاهم در اسکی مشخص است این کار را 

کرده اند وای به حال جوانان و نوجوانانی که قرار است جای من را بگیرند.

کریمی: هدفم کسب مدال در المپیک است
عضو تیم ملی کشتی آزاد گفت: هدفم 
ملی  برای  و  است  المپیک  در  مدال  کسب 

پوش شدن تمام تالش خود را می کنم.
علیرضا کریمی اظهار داشت: شکر خدا 
پس از رفع مصدومیتم شرایط خیلی بهتر شده 
است، پیش از این تمرینات بدنسازی را انجام 
می دادم و از لحاظ بدنی خوب بودم اما با 
توجه به اینکه تمرینات کشتی را انجام نداده 
مرحله  چند  در  که  افتادم  عقب  بودم کمی 
را  افتادگی  عقب  این  شده،  برگزار  اردوی 
جبران کردم و رفته رفته هم بهتر می شوم. 
وی در مورد حضورش در وزن 97 کیلوگرم 
گفت: قصد داشتم در انتخابی تیم ملی برای حضور در صربستان، شرکت کنم که 

با نظر دکتر کیهانی ریسک نکردم و از حضور در این رقابت ها منصرف شدم.
دارنده مدال های نقره و برنز جهان تصریح کرد: با نظر کادر فنی قرار است 
در رقابت های بین المللی پلیکونه ایتالیا شرکت کنم و با توجه به اینکه این رقابت 
ها رنکینگ جهانی 2021 است، به احتمال زیاد کشتی گیران خوبی در آن شرکت 

می کنند و می توانم در این مسابقات خود را محک خوبی بزنم.
وی با بیان اینکه خودش را به جمع مدعیان وزن 97 کیلوگرم اضافه کرده 
است گفت: با توجه به تجربیاتی که دارم و با تالشی که انجام می دهم تصمیمم 
کسب دوبنده تیم ملی است. کریمی ادامه داد: هدفم کسب مدال در المپیک توکیو 

است و برای کسب دوبنده تیم ملی و احقاق این هدف می جنگم.
این ملی پوش با بیان اینکه انگیزه و روحیه ی خوبی برای تمرین کردن در 
اردوها دارد گفت: کشتی گیری می تواند راهی المپیک شود که خودش را به همه 
از جمله مدعیان و کادر فنی ثابت کند و باید بر تمامی حریفان داخلی خود غلبه کند.

کریمی خاطرنشان کرد: تمرینات خوبی را زیر نظر کادر فنی تیم ملی انجام 
می دهیم و شرایط اردویی به لحاظ تغذیه، اسکان و رعایت پروتکل های بهداشتی 
خوب است و در این ۶ ماه باقی مانده تا المپیک باید بدون توجه به حاشیه ها و در 

آرامش به کار خود ادامه دهیم.

حاشیه های افشای قرارداد مسی
از  دیگر  جزئیاتی  امروز  موندو  ال 
بارسلونا  با  مسی  لیونل  نجومی  قرارداد 

را افشا کرد.
ل  »ا نشریه  گذشته  روز  صبح 
موندو« در گزارشی اختصاصی به جزئیات 
مالی آخرین قرارداد لیونل مسی با باشگاه 
بارسلونا اشاره کرد و مدعی شد که ستاره 
از زمان عقد آخرین قراردادش  آرژانتینی 
انتهای  که  آن  پایان  تا  آبی و اناری ها  با 
مجموعًا  است،  جاری  سال  ژوئن  ماه 
555 میلیون و 237 هزار و ۶19 یورو از 

بارسلونا دریافت خواهد کرد.
 او پس از عقد قراردادش در سال 2017 تا به امروز 92 درصد این رقم 
را دریافت کرده است. اما این همه ماجرا نیست و ال موندو بخش هایی دیگر 

از قرارداد مسی را فاش ساخت.
طبق گزارش آاس، باشگاه کاتاالن در پایان فصل باید 39 میلیون یورو به 
مسی پرداخت کند. این بند دو هفته پس از اتمام قرارداد این بازیکن)30 ژوئن 
2021( فعال خواهد شد و بدون توجه به اینکه او قراردادش را تمدید کند یا از 
بارسا جدا شود، باشگاه باید این مبلغ را به پاس وفاداری به وی پرداخت کند.

پرداخت این مبلغ بر عهده رئیس جدید بارسا خواهد بود که کمتر از یک 
ماه دیگر مشخص خواهد شد و باید دید او چگونه در شرایط اقتصادی وخیم 

فعلی قادر به پرداخت این مبلغ می شود.
مانع  بارتومئو  و  جدا می شد  بارسا  از  امسال  تابستان  اگر  واقع مسی  در 
او نمی شد، باشگاه کاتاالن از پرداخت این رقم هنگفت که هزینه جذب یک 

بازیکن متوسط در دنیای فوتبال است نیز خالصی پیدا می کرد.
نکته جالب واکنش فوری باشگاه بارسلونا و رد هرگونه دخالت در افشای 
قرارداد مسی بود:» در مورد گزارش منتشر شده در شماره امروز ال موندو که در 
ارتباط با قرارداد حرفه ای لیونل مسی بود، باشگاه از انتشار این گزارش اعالم 
تاسف می کند. این یک سند کامال خصوصی بوده و  با رعایت اصول محرمانه 

بین طرفین امضا شده است.
باشگاه قاطعانه هرگونه مسئولیت در قبال انتشار این سند را انکار کرده و 

اقداماتی قانونی علیه ال موندو انجام خواهد داد. 
ابراز می دارد، خصوصًا در  از لیونل مسی  بارسلونا حمایت مطلق خود را 
با  او  رابطه  به  اعتبار کردن چهره وی و آسیب رساندن  برای بی  قبال تالش 
بازیکن  بهترین  به  تبدیل  و  یافته  پرورش  آن  در  ورزشی  لحاظ  از  که  نهادی 

تاریخ فوتبال شده است.«
جوزپ ماریا بارتومئو رئیس سابق بارسا نیز مدعی شده لو رفتن سند کار 
او نبوده است:» این یک مسئله بسیار جدی است و افشای جزئیات قراردادهای 
حرفه ای بازیکنان کاماًل غیرقانونی است. حرف زدن در تلویزیون و متهم کردن 
این و آن کار آسانی است، اما اینجا دیگر جای شوخی کردن نیست، چون اینگونه 

کار به دادگاه و مقامات قضایی کشیده می شود.
بدون شک لئو استحقاق دستمزدی که می گیرد را دارد؛ هم از نظر حرفه ای 
به وجود آمده در  اگر دردسرهای  بازرگانی و  تبلیغاتی و  از جنبه مسائل  و هم 
نتیجه شیوع کرونا برطرف شود، بارسلونا بدون هیچ مشکلی می تواند این رقم 
را به او بپردازد.« لیونل مسی که تصور می کرد افشای قرارداد به ضررش تمام 
خواهد شد از روز گذشته پیام های حمایت گرانه فراوانی را نز از شخصیت های 

مهم و نیز هواداران بارسا دریافت کرده است.
برای مثال خوان الپورتا نامزد ریاست باشگاه تامروز گفت که برای مسی 
پیغام فرستاده و ضمن حمایت از او گفته است که اصال به حواشی توجه نکند 

و مطمئن باشد که مورد حمایت همه جانبه وی خواهد بود.
خاویر تباس رئیس اللیگا نیز به دفاع از مسی پرداخت:» لیونل مسی مقصر 
شرایط اقتصادی بد کنونی بارسلونا نیست و این قضیه بیشتر به پاندمی کرونا 
ارتباط دارد. اگر پاندمی نبود، درآمدهای بارسلونا به خوبی کفاف پرداختی ها به 
بهترین بازیکن تاریخ فوتبال را می دادند. این هجمه زرد علیه لیونل مسی از 

نظر من غیرمنصفانه است.«
جوردی مستره نایب رئیس سابق بارسا نیز در مصاحبه با کوپه گفت که 
مسی مسئول ویرانی اقتصادی باشگاه نیست ضمن اینکه او دخالت سران باشگاه 

در افشای سند محرمانه را نیز رد کرد.
رونالد کومان هم در نشست خبری شب گذشته خود از مسی دفاع کرد 
و گفت هر کسی سند را لو داده باید از بارسلونا اخراج شود:»  باید فهمید که 
باشگاه  از داخل  اگر کسی  به دست رسانه ها رسیده است.  قرارداد  این  چطور 
قرارداد را به رسانه ها داده باشد، عمل بسیار بدی انجام داده و باید اخراج شود. 

در هر صورت نباید تمرکز مسی و تیم به هم بخورد.
خیلی ها دوست دارند به بارسا و مسی ضربه بزنند ولی ما باید کار خودمان 
را انجام دهیم. واقعا درک نمی کنم چرا می گویند مسی باعث مشکالت اقتصادی 
باعث شده جام های  تبدیل کرده و  بزرگتر  به تیمی  را  بارسا  او  باشگاه است. 

فراوانی در 15 سال گذشته ببریم. چطور می توان اینها را فراموش کرد؟«
 ”OLE“ اما شاید جالب ترین واکنش به افشاگری ال موندو مربوط به نشریه
از لیونل مسی تیتر  آرژانتین باشد.پرتیراژترین نشریه ورزشی آرژانتین در دفاع 
یک شماره روز گذشته خود را به او اختصاص داده و با به رخ کشیدن تعداد گل 
ها و افتخاراتی که او برای بارسا به ارمغان آورده، تیتر زده :» 755 بازی، ۶50 

گل و 2۶0 پاس گل؛ مسی ارزش این همه پول را دارد.«

پرسپولیس  پیشکسوت 
مرگ  شوک  در  هنوز  گفت: 
بسیار  میناوند هستم، مهرداد 
نمی توانم  و  بود  معرفت  با  و  مهربان 
باور کنم که او دیگر در جمع ما نیست. 
یک پرسپولیسی واقعی و اصیل از جمع 

ما رفت.
محمدخانی«  »ناصر  شک  بدون 
یکی از بهترین بازیکنان تاریخ باشگاه 
محسوب  ایران  فوتبال  و  پرسپولیس 
می شود، او با پیراهن پرسپولیس و تیم 
ملی گل های حساسی را به ثمر رساند تا 
نامش را در تاالر افتخارات فوتبال برای 

همیشه حک کند.
نه  عملکرد  درباره  محمدخانی 
هفته های  در  پرسپولس  خوب  چندان 
از  نگرانی  ابراز  با  او  زد.  حرف  اخیر 
گرفته  پیش  در  تیم  این  که  روندی 
ین  ا گر  ا رم  دا د  عتقا ا گفت:  است 
شرایط ادامه داشته باشد قرمزها برای 
رسیدن به عنوان قهرمانی کار سختی 

خواهند داشت.
ین  ا با  گو  و  گفت  مشروح 

پیشکسوت فوتبال را می خوانید.
را  تبریز  ماشین سازی  پرسپولیس 
به سختی شکست داد. دلیلش چه بود؟

دشواری هایش  تمام  با  بازی  این 
شد.  منجر  پرسپولیس  پیروزی  به 
سه  میلی متری  اختالف  با  قرمزپوشان 

امتیاز بازی را به نام خود ثبت کرد.
پرسپولیس  عملکرد  اینکه  علت 
آسیا  قهرمانان  لیگ  فینال  ز  ا پس 

رضایت بخش نبوده، چیست؟
به  یستگی  شا با  لیس  سپو پر
تا  و  رسید  آسیا  قهرمانان  لیگ  فینال 
یک قدمی کسب جام پیش رفت اما با 
این مهم برسد.  به  نتوانست  بدشانسی 
متاسفانه پس از این تورنمنت روند تیمی 
قرمزپوشان با افت فاحشی روبرو شد و 
خوبی  چندان  نتایج  برتر  لیگ  در  آنها 

نگرفتند. حرف من یک چیز است.
چه چیزی؟

وظیفه مربیان پرسپولیس این بود 

روانی  و  نظر روحی  از  را  بازیکنان  که 
آماده کنند اما این اتفاق رخ نداد. وقتی 
به آمار و عملکرد پرسپولیس پس از لیگ 
قهرمانان نگاه می کنیم متوجه خواهیم 
شد لرزان و غیر مطمئن ظاهر شده است. 
آنها چند مسابقه را با تساوی پشت سر 
گذاشتند و بعد یک برد حداقلی کسب 
کردند. من وقتی بازی های این تیم را 
در لیگ برتر تماشا می کردم نگران بودم. 

می دانید چرا؟
چرا؟

پرسپولیس در مسابقات خود باید 
باید طوری در  آنها  باشد،  اقتدار داشته 
زمین حاضر شوند که بتوانند هر حریفی 
را شکست بدهند. اینکه پرسپولیس یک 
گل بزند و بعد عقب بکشد تا بازی به 

پایان برسد درست و اصولی نیست.  
تبریز  ماشین سازی  با  بازی  در 

نوسان زیادی داشتند.
پرسپولیس  بازیکنان  حال  هر  به 
از نظر روحی شرایط خوبی نداشتند اما 
در نهایت به پیروزی و سه امتیاز کامل 
تیم  این  امیدوارم  من  رسیدند.  مسابقه 
به  بهتری  شکل  آینده  بازی های  در 

خود بگیرد.
این روند پرسپولیس باعث نخواهد 

شد راه قهرمانی این تیم برای پنجمین 
فصل پیاپی ناهموار شود؟

پرسپولیس اگر در سال های گذشته 
عنوان قهرمانی را به دست آورد یکی 
از دالیل اصلی اش این بود که  در نیم 
به  را  ارزشمندی  امتیازات  اول  فصل 
دست آورد و به حریفان اجازه نمی داد 
که راحت برنده شود. پرسپولیس همواره 
بیشترین امتیاز را کسب می کرد و اجازه 
نمی داد کار در نیم فصل دوم به اما و 

اگر کشیده شود.
رخ  بیستم  لیگ  در  اتفاق  این   
نداده است و متاسفانه شاهد آن هستیم 
نگرفته  را  مهمی  امتیازات  پرسپولیس 
است. من نگران شرایط پرسپولیس در 
باور هستم  این  بر  این فصل هستم و 
باشد  داشته  ادامه  آنها  فعلی  روند  اگر 
شاید نتوانند قهرمانی خود را تکرار کنند.

باید  چه  مشکل  این  حل  برای 
کنند؟

مربیان و بازیکنان پرسپولیس در 
ایفا  را  عمده ای  و  مهم  نقش  راه  این 
می کنند. اعضای کادر فنی قرمزپوشان 
تقویت  روانی  نظر  از  را  بازیکنان  باید 
گردانند  بر  شرایطی  همان  به  و  کنند 
داشتند.  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  که 

فنی  در  کا و  زیکنان  با پرسپولیس 
از  کدام  هر  که  دارد  اختیار  در  خوبی 
آنها توانایی زیادی دارند. در این چند 
اینکه  اخیر قرمزپوشان به خاطر  هفته 
جام قهرمانی را از دست دادند تمرکز 
ندارند و این یکی از عوامل اصلی عدم 

نتیجه نگرفتنشان بوده است.
وظیفه بازیکنان چیست؟

آنها بهترین فوتبالیست های ایران 
هستند و هر تیمی آرزو دارد این نفرات 
را در اختیار داشته باشد. من به عنوان 
آنها  به  از پیشکسوت پرسپولیس  یکی 
می گویم قهرمان نشدن قرمزپوشان در 
لیگ قهرمانان آسیا چیزی از ارزش های 
آنها کم نکرده است. این عزیزان بدانند 
در لیگ برتر راه سختی پیش رو دارند 
بزرگ  نام  گذشته  همچون  باید  و 
پرسپولیس را روی کاپ قهرمانی حک 
کنند. تمرکزشان را روی بازی ها بگذارند 
و حتم داشته باشند اگر از همین بازی 
آینده تالش کنند در پایان فصل قهرمان 

خواهند شد.
اختالف پرسپولیس با صدر جدول 

5 امتیاز است؟
افتاده  عقب  بازی  دو  پرسپولیس 
با  را  آنها  اگر  که  دارد  برتر  لیگ  در 
در  حتم  طور  به  بگذارد  سر  پشت  برد 
قرار گرفته و در  یکقدمی صدر جدول 
این  می گیرند.  قرار  قهرمانی  کورس 
قابل  که  نیست  امتیازی چیزی  فاصله 
روند  که  به شرطی  البته  نباشد  جبران 

متزلزل خود را جبران کنند.
و مهرداد میناوند درگذشت؟

میناوند  مرگ  شوک  در  هنوز 
با  و  مهربان  بسیار  مهرداد  هستم، 
که  کنم  باور  نمی توانم  و  بود  معرفت 
چندی  نیست.  ما  جمع  در  دیگر  او 
پیش در یک برنامه مجری بود و من 
که  شدیم  دعوت  میهمان  عنوان  به 
خندیدیم.  کلی  و  بسیار خوش گذشت 
بود  اتفاقات خواب  این  ای کاش همه 
از  واقعی و اصیل  پرسپولیسی  اما یک 

جمع ما رفت.

در شوک مرگ مهرداد هستم؛

ناصر محمدخانی: پرسپولیس باید اقتدار داشته باشد
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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه سه 1-برابر رای شماره 
1397۶0310457002035 مورخ 18-11-1397 و رای اصالحی شماره 
1399۶0310457007115 مورخ 10-09-1399 که در هیات موضوع 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه سه ساری تصرفات مالکانه امامزاده 
پرونده  بشماره   14000359212 ملی  شناسه  بشماره  یادمان  ابراهیم 
158۶-1397 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 7903،72 )هفت هزار و نهصد و سه متر و هفتاد و دو (متر مربع 
قسمتی از پالک شماره 40 اصلی واقع در بخش 3 ثبت ساری 2-برابر 
رای  و   1397-11-18 مورخ   1397۶03104570020۶2 شماره  رای 
اصالحی شماره 1399۶0310457007119 مورخ 12-09-1399 که در 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه سه ساری تصرفات مالکانه 
امامزاده عبداهلل پرکوه بشماره شناسه ملی 1400035۶049 بشماره پرونده 
17۶0-1397 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 1947 )یکهزار و نهصد و چهل و هفت (متر مربع قسمتی از پالک 
شماره 3۶ اصلی واقع در بخش 28 ثبت ساری خریداری مع الواسطه 
از مالک رسمی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 30-10-1399 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 14-11-1399 علیرضا سیاهرودکالیی سرپرست اداره ثبت 

اسناد و امالک شهرستان ساری منطقه3
م-الف 19908798

رهام  پیشخوان  آرتان  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
شناسه  به   2112 ثبت  شماره  به   01/11/1399 درتاریخ  سقز 
گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   14009744353 ملی 
میگردد.  آگهی  اطالع عموم  زیر جهت  به شرح  آن  که خالصه 

موضوع فعالیت :ارائه خدمات پیشخوان دولت الکترونیک از قبیل 
ارائه  قابل  و  مرتبط  کلیه خدمات  انجام  و  برداری  بهره  و  ایجاد 
در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کردستان ، 
شهرستان سقز ، بخش مرکزی ، شهر سقز، محله بازار باال ، کوچه 
عرفانی 4 ، خیابان امام خمینی ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 
مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه   ۶۶81835718
10.000.000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم 
توران خانی به شماره ملی 3751325824 دارنده 9900000 ریال 
سهم الشرکه خانم روناک سرسیفی به شماره ملی 37۶2333343 
دارنده 100000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم توران 
خانی به شماره ملی 3751325824 و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
خانم روناک سرسیفی به شماره ملی 37۶2333343 و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه 
اسناد واوراق بهادار وتعهدآور واوراق عادی واداری باامضای منفرد 
مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار دنیای جوانان جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  مرجع  کردستان  استان  امالک  و 

غیرتجاری سقز )1087970( 

آگهی فقدان مدارک تحصیلی 
مدرک تحصیلی امین مالداری  با کد ملی595 08100۶7 فرزندصفر 
علی صادره ازسرخس  در مقطع کارشناسی ناپیوسته  و رشته مهندسی 
تکنولوژی برق _ قدرت  صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحدمشهد _ 
مرکز  سرخس  و تاریخ فراقت از تحصیل 1393/11/3با معدل 1۶/09  
مفقود  گردیده است. از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد  مشهد به  مرکزسرخس به نشانی خیابان امام خمینی 

جنب پاساژ شهرداری دانشگاه آزاد اسالمی تحویل وهند

آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرایی 9800427 ورامین 
به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق له خانم فاطمه ابوالحسنی 
علیه آقای عباس ابوالحسنی، ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت یکصد و شصت و دو متر و شصت سانتی متر مربع به پالک 
ثبتی شماره یک هزار و دویست و پنجاه و هشت فرعی از بیست و سه 
اصلی واقع در بخش بهنام پازوکی ورامین که سند مالکیت آن ذیل 
شماره 1384375 صفحه 2۶2 دفتر 480 به نام آقای عباس ابوالحسنی 
ثبت و صادر گردیده است و محدود است به حدود: شماال به طول 5/75 
متر به دوربرگردان خیابان هشت متری شرقا به طول 19/30 متر به 
طول 19/30 متر به قطعه شش تفکیکی جنوبا در دو قسمت به طول 
5/20 متر به قطعه 15 و 1۶ تفکیکی و به طول 5/90 غربا به طول 
20 متر به باقی مانده شماره 10۶ فرعی از 23 اصلی توصیف اجمالی 
ملک طبق نظر کارشناس رسمی: ملک مذکور در ورامین – قبل از 
ورودی شهر ورامین – پیشت بیمارستان 15 خرداد که در حال حاضر 
به شکل زمین خالی و فاقد هرگونه اعیانی می باشد واقع می باشد 
ملک موصوف طبق گزارش کارشناس رسمی به مبلغ پانصد و چهل 
است  و قطعی گردیده  ارزیابی  ریال  و دویست هزار  میلیون  و هفت 
و  بستانکار معرفی  توسط  الذکر ملک  اجرایی فوق  پرونده  به موجب 
بازداشت ولیکن بدهکار جهت پرداخت بدهی خود اقدامی ننموده است 
لذا به درخواست بستانکار عملیات اجرایی ادامه و ملک مورد بازداشت 
به پالک ثبتی فوق الذکر توسط کارشناس رسمی به شرح فوق ارزیابی 
و پالک فوق از ساعت 9 الی 12 مورخ دوم اسفند هزار و سیصد و 
نود و نه در اداره اجرای اسناد رسمی ورامین واقع در ورامین – خیابان 

سینما – اداره ثبت اسناد و امالک ورامین واحد اجرا از طریق مزایده 
به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ارزیابی توسط کارشناس رسمی به 
مبلغ پانصد و چهل و هفت میلیون و دویست هزار ریال شروع و به 
به ذکر است  نقدا فروخته می شود. الزم  باالترین قیمت پیشنهادی 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم  از این که رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر 
و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 
از بیمه ملک مورد مزایده اطالعی  مقرر برگزار خواهد شد همچنین 
در دست نمی باشد همچنین جهت شرکت در مزایده به دلیل سیستم 
بانک مرکزی جهت تایید وجوه واریزی موارد ذیل رعایت می گردد: 
از شروع  اداری قبل  pos pc در 48 ساعت  از طریق  1- پرداخت 
مزایده 2- پرداخت از طریق سیستم بانکی 72 ساعت اداری قبل از 
شروع مزایده الزم به ذکر است در صورت برنده نشدن استرداد وجوه 

از دهم ماه بعد قابل اجرا خواهد بود. 

تاریخ انتشار: 1399/11/14
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورامین – محمد رحیم پور 
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وکیل بودیمیر: پنجره نقل و انتقاالتی 
پرسپولیس هنوز بسته نشده است

بر اساس اعالم وکیل بازیکن کروات پیشین پرسپولیس به خاطر این 
پرونده پنجره نقل و انتقاالتی باشگاه بسته نشده است.

باشگاه پرسپولیس در پرونده ماریو بودیمیر تا پایان ماه ژانویه )12 بهمن( 
فرصت داشت که مطالبات این بازیکن را بپردازد تا از مجازات های احتمالی 
فیفا از جمله محرومیت در نقل و انتقاالت در امان باشد. با این وجود سرخ ها 
نتوانستند در موعد تعیین شده مطالبات بودیمیر با بپردازند تا سایه محرومیت 

از نقل و انتقاالت را باالی سر خود ببینند.
با وجود این که  شایعه شده پنجره نقل و انتقاالت باشگاه پرسپولیس 
بسته شده اما داوور رادیک، وکیل بودیمیر ضمن رد این شایعه اعالم کرد: 

هنوز پنجره نقل و انتقاالت پرسپولیس بسته نشده است.
بودیمیر  ماریو  وکیل  سوی  از  باید  ابتدا  می رسد  نظر  به  زمینه  این  در 
اقدامات حقوقی الزم نظیر نامه نگاری با کمیته انضباطی فیفا انجام شود تا 
بازیکن  نکردن مطالبات  پرداخت  به خاطر  را  پرسپولیس  باشگاه  این کمیته 

کروات مجازات کند.

شگفت انگیز مانند فوتبال ایران؛

رد صالحیت پیامکی
 از سوی جایی غیر از فدراسیون!

بعــد از ظهــر یکشــنبه 
بحبوحــه  در  و  گذشــته 
ــات  ــاره انتخاب شــایعات درب
ــاق مهمــی  فدراســیون، اتف

رخ داده اســت.
بنــا بــر اخبــار واصلــه، 
ــر روز یکشــنبه  ــد از ظه بع
ــره  ــن از چه ــته دو ت گذش
ثبــت  شــاخص  هــای 
ــت  ــرای پس ــده ب ــام کنن ن
ــر رد صالحیــت و عــدم امــکان  ــی ب ــال، پیامکــی مبن ریاســت فدراســیون فوتب

ــد. ــرده ان ــت ک ــال دریاف ــیون فوتب ــی فدراس ــت انتخابات ــور در رقاب حض
ــر از  ــادی غی ــوی نه ــا از س ــک ه ــن پیام ــه ای ــت ک ــم اینجاس ــه مه نکت
فدراســیون فوتبــال ایــران بــوده و مســئله صالحیــت حضــور بــه مســائلی غیــر 
ــای  ــت ه ــور در رقاب ــرایط اداری حض ــراز ش ــدارک و اح ــی م ــوع بررس از موض
انتخاباتــی فدراســیون فوتبــال ایــران کــه قــرار اســت دهــم اســفند مــاه برگــزار 

شــود، بازمیگــردد.
ــن دو  ــش ای ــم واکن ــه مه ــاال نکت ــن اطــالع رســانی پیامکــی، ح ــا ای ب
ــن  ــت. ای ــش رو اس ــی پی ــت انتخابات ــور در رقاب ــان از حض ــه منعش ــو ب عض
مســئله در شــرایطی اســت کــه گفتــه مــی شــود تعــدادی از افــراد دانه درشــت 
ــال  ــیون فوتب ــای فدراس ــایر ســمت ه ــرای حضــور در س ــه ب و مشــهوری ک
نیــز ثبــت نــام کــرده انــد نیــز رد صالحیــت شــده انــد کــه در بیــن آنهــا از 
مدیــران باشــگاهی، روســای هیئــت هــا و همچنیــن مســئوالن کمیتــه هــای 

فدراســیون وجــود دارنــد.
ایــن اتفاقــی کامــال تعییــن کننــده در انتخابــات فدراســیون فوتبــال ایــران 
ــر آینــده اداره فوتبــال در ســاختمان ســئول تأثیــر  ــه طــور قطــع ب اســت کــه ب
مســتقیمی خواهــد داشــت. در عیــن حــال واکنــش افــراد رد صالحیــت شــده بــه 
ایــن موضــوع در کلیــت فوتبــال ایــران بســیار پــر اهمیــت خواهــد بــود و شــاید 
ــای  ــری ه ــن رأی گی ــی از شــگفت انگیزتری ــه یک ــل ب ــی را تبدی ــات آت انتخاب

فوتبــال در ســالهای اخیــر کنــد.
در عیــن حــال ایــن امــکان نیــز وجــود دارد بــا رایزنــی و مذاکــره مســئله 

ــات حــل شــود. ــه انتخاب ــک ب ــن رد صالحیت هــا در روزهــای نزدی ای
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نجات الهاشمی، نویسنده مراکشی به عنوان برنده جایزه 
ادبی نادال اسپانیا در سال 2021 معرفی شد.

نویسنده مراکشی برنده قدیمی ترین جایزه ادبی اسپانیا 
شد

به گزارش عرب نیوز- نجات الهاشمی، نویسنده اسپانیایی 
مراکشی تبار برای نگارش رمان »دوشنبه ما را دوست خواهد 
داشت« موفق شد برنده 77امین دوره جایزه نادال که یکی 

از مهم ترین و  قدیمی ترین جوایز ادبی اسپانیا است شود.
زبان  دو  به  فوریه  ماه  که  مراکشی  نویسنده  رمان 
اسپانیایی و کاتاالنی منتشر خواهد شد درباره قصه دوستی 
شهر  حاشیه  در  که  است  مهاجر  خانواده  دو  از  زن  دو  بین 
زندگی می کنند و برای به دست آوردن آزادی از دست شده ، 
استقالل، و محدودیت های دیگرشان وارد مبارزه ای طوالنی 

و سخت می شوند.
نجات الهاشمی سال 1979 در شهر ناظور در مراکش 
او در سال 1987 به خاطر شرایط شغلی پدرش  متولد شد. 

به شمال شرق  با خانواده خود  و  به ترک وطن شد  مجبور 
اسپانیا مهاجرت کرد. الهاشمی در اسپانیا زبان اسپانیایی  و 
کاتاالیی آموخت و در دانشگاه در رشته فلسفه عربی تحصیل 

کرد و به دو فرهنگ و زبان مسلط شد.
»آخرین  عنوان  با  مراکشی  نویسنده  رمان  اولین   
پدرساالر«  برنده جایزه رامون یور از مهم ترین جوایز ادبی 
منطقه کاتاالنیا شد. این رمان هم چنین جایزه دیگری تحت 
عنوان جایزه ادبی اولیس و نیز جایزه معتبر رامیون لیون را در 

اسپانیا از آن خود کرد.
 از آثار دیگر این نویسنده مراکشی می توان به رمان هایی 
چون »من هم کاتاالنیایی هستم«، »شکارچی بدن«، »دختر 

خارجی« اشاره کرد.
کار  به  شروع   1944 سال  از  که  نادال  ادبی  جایزه 
می گیرد  تعلق  اسپانیا  در  شده  منتشر  ادبی  آثار  به  کرده 
خود  برنده  جدید  سال  روزهای  نخستین  در  سال  هر  و 

می کند. معرفی  را 

نویسنده مراکشی برنده قدیمی ترین جایزه ادبی اسپانیا شد

ه  ستگا د ر  چها ر  حضو
مینی بوس  یک  و  توبوس  ا
روستاهای  در  هدهد  کتابگرد 
محروم اطراف تهران با محوریت اجرای 
همچنین  کتابخوانی  درباره  طرح هایی 
برنامه  های  از  ماه  کتابخوانی  مسابقه 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
دومین  و  چهل  مناسبت  به  برنامه های 

سالگرد پیروزی انقالب اسالمی است.
تحلیلی  خبری  پایگاه  گزارش  به 
فرهنگ و هنر، سید علیرضا فاطمیان پور 
معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران برنامه های این سازمان 
و  کرد  تشریح  را  فجر  دهه  مناسبت  به 
و  چهل  رسیدن  فرا  با  همزمان  گفت: 
انقالب اسالمی،  دومین سالگرد پیروزی 
بسته برنامه های »آینده روشن« را در سه 
باورهای عمومی  تقویت  محور محتوایی 
اسالمی،  انقالب  آینده  به  امید  برای 
ملی  هویت  نمادهای  گسترش  و  ترویج 
انقالب  تاریخ  از  مردم  آگاهی  افزایش  و 

اسالمی پیش بینی کرده ایم.
»آینده  پوئم سمفونی  افزود:  وی   
که  است  سه گانه ای  از  یکی  روشن« 
هنری  فرهنگی  سازمان  هنری  معاونت 
در سال 99 طراحی کرده است. نخستین 
پوئم سمفونی به نام »سرباز« در نخستین 
سلیمانی  قاسم  حاج  شهادت  سالگرد 
به  پوئم سمفونی  دومین  و  شد  رونمایی 
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی می پردازد 
و با عنوان »آینده روشن« در دهه فجر 

رونمایی خواهد شد.
فرهنگی  سازمان  فرهنگی  معاون   
رنگ  »سه  برنامه  به  اشاره  با  هنری 
ترویج  به  برنامه  این  گفت:  سربلندی« 
اسالمی  جمهوری  سرود  و  پرچم  نماد 
در چهار بخش سرود  و  ایران می پردازد 
کودک و نوجوان، مسابقه طراحی پوستر 
ویژه پرچم ایران، مسابقه عکس موبایلی 
مسابقه  و  در سطح شهر  پرچم  از نصب 
اجرای نمایش »تاج شاه و کاله ها« توسط 
کودکان برگزار می شود. همچنین پویش 
»متا« به منظور معرفی مدیر تراز انقالبی 
پیش بینی شده و مردم در این پویش به 
نمونه ای که  معرفی مدیران و مسئوالن 
در ادارات و جاهای مختلف با آنها برخورد 

دارند، می پردازند. 
ماه«  »کتاب  کرد:  اظهار  وی   
مسابقه  که  است  فجر  دهه  برنامه  دیگر 
کتابخوانی با موضوع انقالب اسالمی در 
بزرگسال  و  نوجوان  و  کودک  بخش  دو 
 dtlib.ir سایت  در  که  بود  خواهد 

حوزه  اپلیکیشن های  و  می شود  برگزار 
کتابخوانی هم در برگزاری آن مشارکت 
»کتاب دان«  کلیپ های  همچنین  دارند. 
انقالب  حوزه  در  کتاب   100 معرفی  با 
میدانی  پویش  می شود.  منتشر  اسالمی 
»ایران ما انقالب ما« نیز با نصب استیکر 
خودروها  شیشه  بر  ایران  پرچم  نقش  و 
برای  را  شهر  فضای  و  می شود  برگزار 

دهه فجر مهیا می کند.
ینکه  ا ن  بیا با  ر  ن پو طمیا فا  
در  هنری  فرهنگی  سازمان  فعالیت های 
با شیوع  تولید محصوالت مجازی  حوزه 
داشته  توجهی  قابل  رشد  کرونا  ویروس 
فعالیت ها در دهه فجر  این  است، گفت: 
هم ادامه خواهد داشت و محصوالتی در 
هشت محور تاریخ شفاهی پهلوی، مقایسه 
انقالب ایران با سایر انقالب های جهان، 
اسالمی،  انقالب  دستاوردهای  معرفی 
تاریخ  روایت  انقالب،  شهدای  معرفی 
روایت  انقالب،  پیروزی  از  مردم  شفاهی 
انقالب از بیان غیرایرانیان، انقالب ایرانی 
در عصر ظهور و اندیشه و گفتمان انقالب 
اسالمی تولید و در فضای مجازی منتشر 
سه  محصوالت،  این  بر  عالوه  می شود. 
و  سردار«  »چهل  ویژه«،  »خط  کلیپ 
»فازمترمدیا« در این ایام تولید و منتشر 

خواهد شد.
توبوس های  ا کرد:  اضافه  وی   
کتابگرد »هدهد« چند سالی است که در 
نقاط مختلف تهران خدمات کتابخانه ای 
ارائه می کنند و در دهه فجر چهار دستگاه 
در  حضور  با  مینی بوس  یک  و  اتوبوس 
روستاهای محروم اطراف تهران به اجرای 
می پردازند.  مسابقه  برگزاری  و  برنامه 
امام  حضرت  جلوس  محل  در  همچنین 
خمینی)ره( در بهشت زهرا)س( غرفه های 

متعددی به مدت 10 روز فعالیت خواهند 
هنری  و  فرهنگی  برنامه های  و  کرد 
متنوعی هم تدارک دیده ایم. پویش »هر 
ایران  پرچم  تحویل  با  پرچم«  خانه یک 
قیمت  با کمترین  داوطلب  به شهروندان 
و با نصب رایگان برگزار می شود و برای 
هماهنگی آن با 100 مسجد شهر تهران 

همکاری داریم.
برنامه  کرد:  تصریح  فاطمیان پور   
قسمت   10 در   »40 »مثبت  تلویزیونی 
اسالمی  انقالب  در  رسانه  موضوع  به 
آنتن  روی  چهار  شبکه  از  و  می پردازد 
می رود. افتتاح محفل ترانه خانه شعر در 
برنامه ای  دیگر  ارسباران  فرهنگ سرای 
است که در دهه فجر برگزار می شود و در 
این محفل جلسات تخصصی شعر و ترانه 
برپا خواهد شد. همچنین نمایش میدانی 
»فجر انقالب« با 42 اجرا در نقاط مختلف 
شهر تهران از جمله در ایستگاه های مترو 
میزبان شهروندان است. در حوزه هنرهای 
»خاطره  مجازی  نمایشگاه  نیز  تجسمی 
از  تاریخی  عکس های  نمایش  با   »57

انقالب اسالمی برپا می شود.
 وی از برگزاری پویش بزرگ »آینده 
روشن« برای نوجوانان خبر داد و گفت: در 
این پویش دو سؤال برای نوجوانان مطرح 
کرده ایم. سؤال اول این است که نوجوانان 
نقش خود را در گام دوم انقالب اسالمی 
بیان کنند و سؤال دیگر مهم ترین چالشی 
است که به نظرشان می تواند مانع قوی 
اجرای  قالب  شود.  اسالمی  ایران  شدن 
این پویش گیمیفیکیشن است که سامانه 
دسترس  در  فجر  دهه  در  آن  اینترنتی 

نوجوانان خواهد بود.
 معاون فرهنگی سازمان فرهنگی 
رویش«  »فصل  برنامه  افزود:  هنری 

انقالب  رویش های  از  تجلیل  با  امسال 
اسالمی در عرصه رسانه برگزار می شود 
بعد  که  رسانه ای  چهره  چند  آن  در  و 
تجلیل  شده اند،  متولد   1357 سال  از 
انقالب  ما  »ایران  نمایشگاه  می شوند. 
ما« نیز در سالن انتظار فرودگاه مهرآباد 
موضوع  با  هنری  آثار  و  می شود  برپا 
در  نمایش  به  آن  در  اسالمی  انقالب 
از  یکی  عنوان  به  »مهرآیین«  می آید. 
فرهنگی  سازمان  باسابقه  برنامه های 
هنری، در دهه فجر با دیدار با خانواده 
به  رسیدگی  و  اسالمی  انقالب  شهدای 

برگزار می شود. آنها  مشکالت 
دیگر  »پیرنگ«  کرد:  اظهار  وی 
باشگاه های  آن  در  که  است  برنامه ای 
فرینی،  رآ کا حوزه های  در  نه  نا نوجوا
می شود  ایجاد  و...  رسانه  مهارت افزایی، 
سازمان  دائمی  و  ادامه دار  کارهای  از  و 
همچنین  بود.  خواهد  هنری  فرهنگی 
جشنواره »کارآزمای« با موضوع کارآفرینی 
آن  در  و  می شود  برگزار  تولید  جهش  و 
زنان  و  خانوار  سرپرست  زنان  نوجوانان، 
دوره های  در  با حضور  می توانند  خانه دار 
آموزشی که با همکاری بخش خصوصی 
برگزار می شود، کسب و کار خانگی خود 

را آغاز کنند.
از  یکی  کرد:  اضافه  فاطمیان پور   
برنامه هایی که برای دومین سال برگزار 
برای  سینمایی  فیلم  نمایش  می شود، 
اقشار زحمتکش شهرداری تهران در کنار 
سینماهای  از  یکی  در  خانواده هایشان 
سازمان فرهنگی هنری است که امسال 
میزبان  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با 
تاکسی  و  اتوبوس  راننده های  از  تعدادی 
همچنین  بود.  خواهیم  خانواده  همراه  به 
هدف  با  مردمی«  »کانون های  جشنواره 
به نمایش گذاشتن دستاوردها و تولیدات 
کانون ها و مراکز مشارکتی سازمان برگزار 

می شود.
وی در پایان گفت: نورافشانی در 42 
نقطه شهر تهران را در شب 22 بهمن ماه 
خواهیم داشت و پویش »اهلل اکبر« نیز با 
دانش آموزی  اسالمی  انجمن  مشارکت 
برگزار می شود و در آن  در سطح کشور 
شب  در  تکبیر  حسنه  سنت  از  نوجوانان 
عکس  و  فیلم  اسالمی  انقالب  پیروزی 
تهیه می کنند و به این پویش می فرستند. 
همچنین با توجه به اینکه راهپیمایی روز 
22 بهمن مانند هر سال برگزار نمی شود، 
سازمان فرهنگی هنری دو کاروان ویژه 
برای حرکت در مسیر راهپیمایی و اجرای 

برنامه آماده خواهد کرد.

کتابگردی اتوبوس های هدهد به روستاهای محروم

اورهان پاموک با صالح حسینی به بازار کتاب آمد
رمان »کتاب سیاه«، اثر اورهان 
پاموک با ترجمه صالح حسینی از سوی 

انتشارات ناهید راهی بازار نشر شد.
برنده  اثر  سیاه«  »کتاب  رمان 
یعنی   200۶ سال  در  نوبل  جایزه 
با  اورهان پاموک است که به تازگی 
ترجمه صالح حسینی منتشر شده است.

یک  داستان،  اصلی  شخصیت 
وکیل استانبولی به نام غالب است که 
درمی یابد همسرش رویا بدون توضیح 
خاصی وی را ترک کرده  است. او به 

جست وجو در شهر می پردازد تا نشانه هایی از او بیابد. او حدس می زند که 
همسرش با برادر ناتنی وی جالل، که یک مقاله نویس در روزنامه »ملیت« 
است، فرار کرده  و جالب اینجاست که برادر ناتنی او هم گم شده  است. 
غالب فکر می کند اگر مانند جالل زندگی کند نحوه تفکر و زندگی جالل را 
خواهد فهمید و درنهایت محل اختفای وی و همسرش را پیدا خواهد کرد؛ 
بنابراین در خانه جالل اسکان می شود، لباس های او را می پوشد و به جای 

او برای روزنامه مقاله می نویسد.
 رگه و مضمون اصلی کتاب سیاه این است که داستان در زمان کودتای 
ترکیه اتفاق می افتد. در این کتاب، آتاتورک مثل غول و استامبول هم مانند 
جعبه ای است که این غول از آن بیرون می آید. پاموک در این کتاب می خواهد 

بگوید در مملکتی که کودتا می شود جالل و رویا از بین می رود.
 در بخشی از این کتاب می خوانیم:

پله های  از  بود،  کرده  ترکش  زنش  که  روزی  همان  صبح  »غالب، 
منتهی به دفتر وکالتش در عمارت »باب عالی« باال که می رفت، روزنامه 
تازه فارغ شده از خواندنش همچنان زیر بغل، افتاده بود یاد ایامی که خودش 
و رویا اریون گرفته بودند و همراه مادرانشان سوار قایق می شدند و روزی 
از روزها خودکار سبزی را انداخته بودند ته ته های بغاز. غالب عصر همان 
روز رفتن رویا به نامه بدرود او خیره شده بود، به قلم  آمدن نامه با خودکار 

سبز همین خودکار افتاده در آب را به یادش آورد.«
 رمان »کتاب سیاه«، اثر اورهان پاموک با ترجمه صالح حسینی در 472 
صفحه، شمارگان 1100 نسخه و به بهای 88 هزارتومان از سوی انتشارات 

ناهید راهی بازار نشر شده است.

چاپ »عالیجناب کیشوت« در نشر نو
رمانی درباره »دن کیشوت«

پرمخاطب  و  ندنی  خوا رمان 
گراهام  اثر  کیشوت«،  »عالیجناب 
گرین به تازگی از سوی نشر نو منتشر 

و عرضه شده است.
کتاب »عالیجناب کیشوت« که 
پیش از این با ترجمه رضا فرخ فال در 
انتشارات رضا به چاپ رسیده بود، به 
تازگی از سوی نشر نو راهی بازار نشر 

شده است.
آثار  آخرین  از  یکی  در  گرین   
خود خواسته جا پای رمان نویس بزرگ 

اسپانیایی، سروانتس بگذارد؛ اما آفریده گرین با »دن کیشوت« سروانتس 
دست کم یک تفاوت اساسی و آشکار دارد. اگر »دن کیشوت« را خیاالت 
و سوداهایش به میدان کارزار و عمل می کشاند، »عالیجناب کیشوت« را 

همین خیاالت و سوداها از عمل باز می دارد.
»عالیجناب کیشوت« یکی از آثار دوره آخر نویسندگی گراهام گرین 
است و منتقدان آن را از حیث تخیل و مضمون یکی از بهترین داستان های 
او می دانند. نویسنده در این داستان نیز مانند بسیاری از آثارش به درون مایه 
تقابل ایمان مسیحی و الحاد می پردازد؛ با این تفاوت که در »عالیجناب 
کیشوت«، داستان نویس که از مقبولیت خود آگاه است توسن خیال را با 

دلیری بیشتر می تازاند.
صرف این که کشیشی در سده بیستم بر این باور باشد که نسبش 
می رسد به شخصیتی داستانی، خواننده را سر شوق می آورد که ببیند گراهام 
گرین پیرانه سر چه می خواهد بگوید. بعد که خبردار می شود آن شخصیت 
داستانی که کشیش خود را از نوادگان او می داند دن کیشوت است، قضیه 

جذاب تر هم می شود.
 رمان »عالیجناب کیشوت« گرین، رمانی است که در پاسخ به شاهکار 
سروانتس و برخی از پرسش های اصلی آن نوشته شده است: دن کیشوت 
به چه چیز ایمان داشت؟ چرا خروج کرد و با دنیای اطرافش درافتاد؟ ایمان 

او چه ارتباطی با ایمان مذهبی داشت؟ آیا او برحق بود؟ دیوانه بود؟ و... 
 در توضیح داستان این اثر باید گفت، شخصیت اصلی این رمان کشیش 
پیر و ساده دلی است به نام »پدر کیشوت« که در شهر کوچک »ال نوبوزو« 
در اسپانیا زندگی می کند و به خاطر تشابه نام، خود را از نوادگان دن کیشوت 
پهلوان افسانه ای مانس می پندارد. از اتفاق این کشیش عنوان »عالیجنابی« 
دریافت می کند و در پی این ارتقا مقام ناخواسته که رشک و کینه همگامانش 
عالیجناب  می شود.  خویش  سرزمین  دشت  و  کوه  آواره   انگیزد  برمی  را 
کیشوت از اسقف منطقه مرخصی می خواهد و با شهردار سابق شهر توبوسو 
)یک کمونیست دو آتشه که لقبش »سانچو«ست( با یک ماشین قدیمی 
که نام آنرا رسی نانت )نام اسب دن کیشوت( گذاشته اند راهی سفر می شود 
تا با ماجراهایی روبه رو شود شبیه به ماجراهایی که نیای بزرگ و معروف 
خود پشت سر گذاشته است. عالیجناب کیشوت هم مانند جدش کتاب های 
از  او داستان هایی  بار، داستان های مورد عالقه   این  اما  پهلوانی می خواند 
شهدای مسیحی است. مسئله  گراهام گرین در کل رمان حول همین ایمان 
کاتولیک و رابطه  آن با متن و تاریخ می چرخد: کشیشی که به همه چیز 
حتی خداوند شک دارد اما آرزو دارد ایمان داشته باشد و کمونیستی که به 

هیچ چیز شک ندارد چون تکلیفش با آسمان پیشاپیش روشن شده است.
رمان »عالیجناب کیشوت«، اثر گراهام گرین در 257 صفحه، شمارگان 

هزار و 100 نسخه و قیمت 54 هزار تومان منتشر شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

کتابخانه ها؛ جایی که واقعیت و خیال 
یکدیگر را مالقات می کنند

کتابخانه ها جادویی هستند. آنها با قدرت جادویی خود نویسندگان را 
خلق می کنند تا آنها بتوانند داستان ها را خلق کنند. در این مکان های دنیای 

واقعی در حقیقت دنیایی از فانتزی و خیال نهفته است.
 کتابخانه ها جادویی هستند. آنها با قدرت جادویی خود نویسندگان را 
خلق می کنند تا آنها بتوانند داستان ها را خلق کنند. در این مکان های دنیای 
واقعی در حقیقت دنیایی از فانتزی و خیال نهفته است که هر نویسنده ای در 
آن متولد می شود. شاید این جمله برای شما ساده باشد ولی من باید بگویم 
که تجربه چندین ساله من از حضور در این مکان ثابت کرده است که این 

مکان ها محل مالقات واقعیت و خیال برای انسان هاست.
 این جمالت را ریچل آیرز کتابدار و نویسنده برای انتشارات تور نوشته 
است که بیشتر فعالیتش در چاپ کتاب های فانتزی و علمی تخیلی است. 
انتشارات تور بارها با چاپ کتاب های موفق در ژانر علمی تخیلی و فانتزی 
توانسته نویسندگان بزرگی در این حوزه به دنیای ادبیات معرفی کند. ریچل 
در یادداشت خود برای این انتشارات می نویسد سال ها حضور من در کتابخانه 
به من ثابت کرده است که این مکان ها تنها و صرفًا برای نگهداری کتاب 

نیست چون در این مکان ها نویسندگان آینده متولد می شوند.
 این کتابدار اهل آالسکا می نویسد: در کتابخانه ها کودکان و نوجوانان با 
کتاب آشنا می شوند و وقتی بزرگتر می شوند با مطالب و محتواهای آنها آشنا 
شده و به تدریج به سمت نویسنده شدن پیش می روند. شما کدام نویسنده را 
سراغ دارید که اولین حضورش در کتابخانه را با جمالت و کلمات ساده یاد 
کرده باشد. همه آنها خاطرات شیرینی از این مکان دارند و همه می دانند 

که نویسندگی خود را مدیون کتاب ها و بیشتر از آن کتابخانه ها هستند.
 کتاب خانه ها جایی خیال انگیزند و نوجوان ها می توانند از بین قفسه های 
آن راهی به دنیا های عجیب پیدا کنند. اینجا مرکزی برای گفت وگوی کتاب ها 
با یکدیگر هستند. شاید این جمله در دنیای واقعی کمی عجیب باشد ولی 
وقتی این جمله قابل درک است که شخصی به دنبال کتاب مورد عالقه 
خود یک دو جین کتاب و عنوان و عکس روی جلد را ورق بزند و از آنها 
لذت ببرد. خیلی پیش آمده که کسانی به کتابخانه آمده تا یک کتاب قرض 
بگیرند و با چند کتاب به خانه رفته اند. در حقیقت کتاب ها یکدیگر را تشویق 

می کنند و این همان مالقات دنیای واقعی و خیال است.
 ریچل در ادامه یادداشت خود به داستان های فانتزی نیز اشاره می کند 
که چگونه از مکان کتابخانه ها با عنوان جادو یاد می کنند. در واقع بیشتر 
نویسندگان در رمان های خود داستان های بسیاری در مورد این مکان  نوشته 
و هنوز این مکان الهام بخش بسیاری از نویسندگان معاصر است. در بسیاری 
از داستان ها و فیلم های سینمایی به خوبی نویسندگان از این مکان های کاماًل 
واقعی و معمولی دنیایی خیالی می سازند و گویی کتاب ها همگی داستان های 

خود را برای این نویسندگان تعریف می کنند.
 هاروکی موراکامی در رمان کافکا در کرانه درباره کتابخانه نوشته است: 
»فقط می نشینی و هر چه دلت خواست می خوانی. همیشه بعد از مدرسه سوار 
دوچرخه می رفتم کتابخانه عمومی محل. حتی در تعطیالت می توانستید آنجا 
پیدایم کنید. هر چه دم دستم می آمد می بلعیدم. از رمان گرفته تا زندگی نامه 
و تاریخ. وقتی همه کتاب های کودکان را خواندم رفتم سراغ قسمت عمومی 
و کتابهای بزرگساالن. شاید خیلی وقت ها چیز چندانی از آنها دستگیرم نشد.

 تصورش را بکنید پسربچه ای که دلش نمی خواهد به خانه برود، چندان 
جایی برای رفتن ندارد. کافی شاپ ها و سینماها برایش دور از دسترس است. 
پس می ماند فقط کتابخانه ها و چه قدر خوب جایی هستند این ها نه ورودیه ای 
در کار است و نه کسی از کوره در می رود و به خودش دردسر می دهد که 
ببیند چرا پسر جوانی وارد چنین جایی می شود. فقط می نشینی و هر چه 

دلت خواست می خوانی.

اعالم نظر فرهنگستان درباره استاندارد 
نویسه گردانی زبان فارسی

زبان  نویسه گردانی  بین المللی  استاندارد  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
فارسی )ISO 233-3( را که در روند تجدیدنظر استانداردها در سازمان 
بین المللی استاندارد )ایزو( قرار گرفته بود، بررسی و نظر خود را اعالم کرد.

بنابر اعالم فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نسخۀ قبلی این استاندارد در سال 
1377/1999 با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و فرهنگستان )با نمایندگی 
مرحوم دکتر یداهلل ثمره( تدوین و منتشر شده بود. در آذرماه امسال فرهنگستان 
از تجدیدنظر این استاندارد اطالع یافت و باتوجه به اهمیت موضوع و محدودیت 
زمانی، بالفاصله بررسی آن را بر عهده گرفت. این کار در گروهی تخصصی به 
سرپرستی معاون علمی و پژوهشی فرهنگستان، دکتر محمد دبیرمقدم، و عضویت 
متخصصان و کارشناسان، خانم ها و آقایان مهنوش تهرانی، دکتر محمدرضا رضوی، 
مهوش سیفی، دکتر مهرنوش شمس فرد، دکتر مصطفی عاصی، دکتر فرزین غفوری، 
ایرج فرجی، دکتر مسعود قیومی و دکتر مریم مسگر خویی به طور فشرده انجام 
شد و نظر نهایی فرهنگستان در هشتم بهمن ماه برای کارگروه فنی متناظر 4۶ 
بین المللی سازمان  استانداردهای  تدوین  و دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در 

ملی استاندارد ایران ارسال شد.
بر اساس تفاهم نامۀ امضاشده در سال گذشته میان فرهنگستان و سازمان ملی 
استاندارد، فرهنگستان در تدوین استانداردهای بین المللی و ملی زبان فارسی با این 
سازمان همکاری می کند. تدوین استاندارد بین المللی واج نویسی زبان فارسی نیز در 

فرهنگستان به زودی آغاز خواهد شد.

چاپ دوم ترجمه »تحقیق ما لِلهند« 
اثر منوچهر صدوقی سها  ابوریحان بیرونی 
یکی از اتفاقات خوب عرصه کتاب و نشر بود؛ 
چراکه نه فقط کتاب اصلی از آثار بسیار مهم 
اسالمی  نگاری سنت  مردم  و  ادیان  تاریخ 
اتکا  قابل  با ترجمه ای دقیق و  بلکه  است، 

زیور طبع پوشیده است.
همانند ترجمه ها از انگلیسی به فارسی 
که گاهی »سقیمش« از »صحیحش« بیشتر 
است، ترجمه از عربی به فارسی هم چنین 
مسئله ای دارد، تا جایی که گاه رجوع به اصل 
کتاب برای خواننده ساده تر و مفیدتر است. 
در این کلمات نگاهی خواهیم انداخت به این 

کتاب عظیم و مهم.
حال چون در اینجا قصد معرفی ترجمه 
یک کتاب را داریم، ناگزیر باید هم کتاب را 
معرفی کنیم و هم به ترجمه و خصوصیات 
آن بپردازیم. از طرف دیگر، نه فقط کتاب 
بسیار  کتاب های  از  یکی  ماللهند  تحقیق 
مهم تاریخ تفکر در ایران است بلکه ترجمه 
حاضر نیز یکی از بهترین ترجمه ها در نوع 
خود است و این هر دو، ادای حق کتاب و 
ترجمه را به نحو شایسته دشوار می کند. ابتدا 
نگاهی خواهیم انداخت به خود کتاب ماللهند 
و سپس به معرفی ترجمه خواهیم پرداخت.

تکرار  و  یگانه اند  کتاب ها  برخی   
نشدنی؛ برخی از آنها حتی در زمان خود یگانه 
)پژوهش  مالِلهند«  بوده اند. کتاب »تحقیق 
در آنچه از هند است( ابوریحان بیرونی یکی 
از این کتاب ها است. دایره المعارفی غنی از 
معارف هند، همراه با تاریخ فرهنگی هند و 
ادیان هند. او تقریبًا هرچه درباره هند قابل 

تحقیق بوده است، جمع آوری کرده است.
است،  المعارف  دایره  گفتیم  اگرچه 
یکی  کتاب  این  اما  است،  به حق چنین  و 
اسالمی  نگاری  مردم  کتاب های  اولین  از 
است؛ یکی از بهترین کتاب های این حوزه. 
اهمیت کتاب فقط به غنا و وسعت اطالعات 
آن نیست بلکه ویژگی های مهم دیگری دارد 

که آن را یگانه می کند.
مهمترین ویژگی آن پس از جامعیت، 
و  قضاوت ها  نکردن  داخل  و  طرفی  بی 
پیش فرض های مولف در شرح خود است؛ 

هرچند، همانطور که خود تذکر داده است، 
گاهی قضاوتی کرده است، اما این قضاوت 
خود بخشی از وصف است، چنانکه در ابتدا 
اوضاع عمومی و گرایش افکار عمومی آنها 
را وصف می کند که تنها خود را عالم و آگاه 
می دانند، و تنها شهرهای خود را آباد می دانند 
و تنها نژاد خود را نژاده می دانند و تنها دین، 
دین آنان است )ص. 2۶(. اما هرگاه نیازی 
نبوده است تا داوری خود بگوید، تنها به ذکر 

و وصف بی طرفانه واقعیت پرداخته است.
در واقع، ابوریحان هدف خود از تالیف 
این کتاب را شرح منصفانه آنچه از هند است 
عنوان کرده است؛ چراکه پیشینیان وی یا 
راه انصاف نپیموده اند یا منابعشان نادرست و 
سقیم بوده است. ابوریحان خود زبان هندی 
یاد گرفته است و در آنجا به سفر و سیاحت 
پرداخته است و این کتاب دستاورد آن است.

تحقیق ماللهند 80 باب و یک مقدمه 
یا دیباچه دارد؛ موضوعات آن از یک مقدمه 
سپس  و  می شود  شروع  هند  درباره  کلی 
به  اعتقاد  هند،  در  خداشناسی  از  بحث  به 
به  نفس  تعلق  حسی،  و  عقلی  موجودات 
اعتقادات  تا  دنیا  از  رهایی  و  تناسخ  ماده، 
نجومی ، علوم ، فرهنگ روزمره آنها و حتی 
بازی ها و نام روزها و شب ها و اوقات و ایام 

ادامه می یابد.
اغلب اطالعات آن دست اول و موثق 
است که کمتر بر اساس شنیده های نامطمئن 
و دست دوم است. گرایش اصلی ابو ریحان 

وصف منصفانه است و گاهی موضوعات و 
مسائل هند را با یونانیان و دیگر ملل مقایسه 

کرده است.
این کتاب تنها مناسب محققان تاریخ 
ادیان یا عالقه مندان به تاریخ و فرهنگ و 
دین هند نیست، بلکه گریزهای ابو ریحان 
پرمعنای  اشاره های  و  تطبیقی  مسائل  به 
به  اشاره  مانند  مهم،  موضوعات  به  او 
ریشه  و  منشاء  یا  و  ایرانشهری،  ابوالعباس 
آن سبب می شود  امثال  و  واژه »صوفی«، 
که خواندن آن برای عالقه مندان و محققان 
تاریخ و فرهنگ ایران و به طور عام سنت 

اسالمی ناگزیر باشد.
آنچه که مّد نظر ماست ترجمه بخش 
اول کتاب است به فارسی که توسط استاد 
است.   شده  منتشر  سها  صدوقی  منوچهر 
این  ابوریحان  کتاب  که  شد  گفته  پیشتر 
اقبال را داشته است که توسطی فردی آگاه 
به زبان عربی و مسلط بر تاریخ ادیان و سنت 
اسالمی ترجمه شود. ترجمه حاضر از جهت 
صحیح بودن کاماًل قابل قبول و دقیق است، 
در عین حال که تحت اللفظی نیست و زبان 

ترجمه نیز فارسی معیار است.
از  مترجم  که  می بیند  خود  خواننده 
سبکی از نوشتار بهره گرفته است که می توان 
آن را فخیم دانست؛ یعنی در عین حال که 
ترجمه  سبک  است،  متن  به  پایبند  ترجمه 
چنان جذاب و محکم است که گویی اصل 

کتاب فارسی بوده است.

ترجمه ها  از  بسیاری  در  ویژگی  این 
گاهی  مترجمان  ا  یر ز ؛  نمی شود دیده 
را ترجیح می دهند و  اللفظی  ترجمه تحت 
مبدا  زبان  قواعد  از  بسیاری  آن  در ضمن 
بر زبان مقصد تحمیل می شود، و در طرف 
زبان  قواعد  که  هستند  مترجمانی  دیگر، 
مقصد را رعایت می کنند اما از متن اصلی 
بسیار دور می شوند و ترجمه آنها وفادار به 
متن نیست. در ترجمه حاضر هیچ کدام از 
این دو شق رخ نداده است و این بر جذابیت 

کتاب می افزاید.
ترجمه  که  شد  گفته  دیگر،  جهت  از 
واقع  در  است،  کتاب  اول  بخش  حاضر 
نظر  از  که  کتاب  اول  فصل   30 و  دیباچه 
حجم تقریبًا نیمی از کتاب است؛ 49 فصل 
کتاب باقی می ماند. اما این مسئله تقریباً قابل 
چشم پوشی است چون هر کس که نظری 
به فصول کتاب بیندازد می بیند که مسائل 
در  فرهنگ  و  عقاید  درباره  مهم  و  کلیدی 
همان نیمه ابتدایی کتاب، حتی شاید بتوان 

گفت در 20 فصل اول، آمده است.
بسیاری از مسائل مهم و چشمگیری 
که خواننده باید بداند در همین ترجمه حاضر 
آمده است، خصوصًا وصفی کامل و شامل 
از دین هندو و عبادت ها و مناسک هندیان. 
تری  جامع  ترجمه  هیچ  دیگر،  طرف  در 
موجود نیست. مرحوم استاد اکبر دانا سرشت 
بخش های نخستین کتاب را در سال 1334 
ترجمه و چاپ کرده است اما این فصول در 
واقع چند فصل اول است و کاًل ۶8 صفحه 
چاپی است؛ این ترجمه مقدم بر چاپ حاضر 

است اما کمتر از آن است.
دو  اعوانی  استاد غالمرضا  همچنین، 
فصل اولیه کتاب را ترجمه و به سال 1355 
در نشریه جاویدان خرد )ش 3( منتشر کرده 
است، که این ترجمه هم تنها دو فصل اول 
بدون دیباچه است. ترجمه تحقیق ما للهند 
به  اول  طبع  در  سها  صدوقی  منوچهر  اثر 
سال 13۶2 توسط پژوهشگاه علوم انسانی 
فعلی )موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی( 
منتشر شد و طبع مجدد آن توسط انتشارات 
هزار  قیمت 70  با  و  در 250 صفحه  سورا 

تومان چاپ شده است.

ترجمه ای دقیق و قابل اتکا از یک متن فاخر

زل
ل ع

ص
ف

از راست علی دهباشی - حسن انوشه و عبدالکریم تمنا ـ 1387
اختصاصی دنیای جوانان

تو از نسل شیرین و رودابه ای
از تبار بهاری، تو را می شناسم

علیرضا طبایی

چه می  دانی از من، بهار من، ای مژده   سال  های بهاری!
که این  گونه مشتاق، در صحن من، این زمستان خاموش پا می گذاری!

بهاری تو، سرشاری از شوق میالد و شور شکفتن، ولی من!... چه گویم؟
مرا دیده ای هیچ و از جای پای زمستان، نشانی بر این خاک داری؟

شبی بادها، گرمی رویش و سهم لبخند را از کفم در ربودند
نمی  روید این خاک، ای ابر بخشنده، هرچند بر این سترون بباری!

ببین می  شناسی کسی را که در قاب تنهایی خویش پوسیده این جا؟
ببین پای زنجیری  ام را، بگو تا کجا با من این راه را، می سپاری؟

تو از نسل شیرین و رودابه ای، از تبار بهاری، تو را می شناسم!
مرا پر کن از خویش، ای روح آیینگی، ای بهاری که آیینه واری

به سوی تو وا می  شود این دریچه، صدا می کنم ای بهار جوان، عشق!
تو، ای آرزوی محال، این زمان، مثل من، برگ تقویم را می  شماری؟
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محمد حسین زاده

ایـن روزهـا نـگاه اهالـي هنـر و هنردوسـتان به 
و  فیلـم فجـر دوختـه شـده  و  تئاتـر  جشـنواره هاي 
درواقـع در ایـن یک سـالي که سـینما و تئاتر در رکود 
و البتـه بیشـتر مواقـع در تعطیلـي بـه سـر مي بردنـد، 
حـاال فرصتـي ایجـاد شـده تا نفسـي تازه کنند. سـی 
و نهمیـن جشـنواره تئاتـر فجـر هـم چـون دوره های 
گذشـته خـود فعالیـت خـود را در دهه فجـر آغاز کرد 
ولـی ایـن بـار وضعیـت متفاوت از قبل اسـت. شـیوع 
ویـروس کرونـا و تعطیلـی فعالیت هـای تئاتـری بـه 
دلیـل محدودیت هـای اعمال شـده، سـال سـختی را 
بـرای تئاتـر و هنرمنـدان تئاتـر رقـم زد. در شـرایطی 
کـه تولیـد تئاتـر بـه حداقل تریـن انـدازه خـود رسـید 
برخـی معتقـد بودند که صحبت از برگزاری جشـنواره 
تئاتـر فجـر کاری بیهـوده اسـت و باید این جشـنواره 
در ایـن دوره برگـزار نشـود و بودجه مدنظـر برای آن 
صـرف گروه هـا و هنرمنـدان متضـرر تئاتـر در دوران 
کرونـا شـود. از سـوی دیگر بدنـه دولتی تئاتـر برگزار 
نشـدن جشـنواره و تخصیـص بودجـه مصـوب برای 
ایـن جشـنواره را بـه حمایت از هنرمنـدان و گروهای 
تئاتـری، امکانپذیر نمی دانسـت و این کش و قوس ها 
در نهایـت بـا انتخاب حسـین مسافرآسـتانه به عنوان 
دبیـر سـی و نهمین جشـنواره تئاتر فجر بـه برگزاری 
ایـن جشـنواره انجامیـد. جشـنواره سـی و نهـم به 2 
شـکل پخـش آنالیـن و اجـرای حضوری بـا ظرفیتی 
محـدود و رعایت پروتکل های بهداشـتی از 11 تا 20 
بهمـن برگزار می شـود و صحبـت از کیفیت و کمی و 
کاسـتی های ایـن دوره، با توجه بـه وضعیت کرونایی 
تئاتـر و همچنیـن تـا زمانـی کـه ایـن دوره بـه اتمام 
نرسـیده، شـاید عجوالنـه باشـد اما بررسـی جایگاه و 
نگاهـی کـه به جشـنواره تئاتـر فجر در بدنـه دولت و 
هنرمنـدان و همچنیـن نگاهـی کـه 2 قطـب دولت و 
خانـواده تئاتـر به ایـن هنر دارنـد، موضوعاتی شـد تا 
گفتگویـی را با حسـین مسافرآسـتانه داشـته باشـیم. 
حسـین مسافرآسـتانه از چهره هـای باسـابقه مدیریت 
تئاتـر ایران اسـت. زمانـی مدیرعامـل انجمن نمایش 
بـوده، دوره ای رئیـس شـورای نظـارت و ارزشـیابی و 
مقطعـی هـم مدیـرکل هنرهـای نمایشـی. وی کـه 
پیش تـر نیـز سـابقه دبیـری جشـنواره تئاتـر فجـر را 
داشـته دربـاره جایـگاه و اهمیـت برگزاری جشـنواره 
تئاتـر فجـر، سـیری کـه ایـن جشـنواره طی کـرده و 
همچنیـن رونـدی کـه باعث آسـیب خـوردن تئاتر از 
سـوی نگاه مدیران مسـئوالن و همچنین خود اهالی 

تئاتـر شـده، نقطـه نظراتش را بیـان کرد.

-بـا ایـن موضـوع شـروع کنیـم که چطور شـد 
در ایـن دوره سـخت کـه شـرایط جشـنواره عجیب و 
غریب اسـت، مسئولیت دبیري جشـنواره را پذیرفتید؟

*مـن در دوره هـای دیگر، دوره های به اصطالح 
خـوش تئاتـر هـم گاهـی بـرای دبیـری جشـنواره و 
سـایر مسـئولیت ها پیشـنهادهایی بـه مـن شـد کـه 
نپذیرفتـم زیـرا می دانسـتم نبـودن مـن لطمـه ای به 
آن عرصه نخواهد زد و دوسـتانی هسـتند که مشـتاق 
پذیرفتـن مسـئولیت هسـتند و کار زمیـن نمی مانـد. 
مـن در دوره هایـي مسـئولیتی را در تئاتـر پذیرفتم که 
بـرای آن مسـئولیت علی الخصوص جشـنواره سـی و 
نهـم تئاتـر فجـر احسـاس خطـر کـردم و بر اسـاس 
بررسـی هایی کـه انجـام دادم متوجه شـدم اشـتیاقی 
از سـوی دیگران برای پذیرفتن این مسـئولیت وجود 
نـدارد. به خوبی برایم روشـن شـد که در این شـرایط 
کسـی تمایلی بـرای پذیرفتـن دبیری جشـنواره تئاتر 
فجر ندارد و برای همین دبیری جشـنواره را پذیرفتم. 
جریان جشـنواره تئاتر فجـر جریانی حیاتی برای تئاتر 
ایران اسـت و من نیز هر جایی مسـئولیتی را پذیرفتم 
بـرای خدمـت به تئاتر بوده اسـت چـون معتقدم تئاتر 
متعادل کننده تربیت اجتماعی و افکار اجتماعی اسـت 
و از افـراط و تفریط فرهنگـی جلوگیری می کند، تئاتر 
ارتقـای آگاهـی بـه همـراه دارد. تمام عمرم را سـعی 
کـردم بـرای تئاتـر کار کنـم، اما هرازگاهـی که دیدم 
جریانی از تئاتر ممکن اسـت به خطر بیفتد وارد عمل 
شـدم چون احسـاس انجام وظیفه می کردم. امیدوارم 
برگزاری جشـنواره سـی و نهم هم با موانع پیش بینی 
نشـده ای مواجـه نشـود زیرا هر جـا که مسـئولیتی را 
عهـده دار بـودم شـرایط مختلـف را مطالعه و بررسـی 
کـرده ام تـا بتوانیـم بـرای شـرایط خـاص راهـکاری 
داشـته باشـیم. آرزو می کنم که دیگر شـرایط سـخت 
کرونایـی و شـرایط سـخت سیاسـی و اقتصـادی که 
بـه تئاتـر لطمـه می زنـد پیـش نیاید تـا دیگر نیـاز به 

حضـور بنده در چنین شـرایطی نباشـد.

-شـما چهـره اي موجه در بین اهالـي تئاتر دارید 
در حالي کـه مدیـران دولتي و هنري در این ایام کرونا 
نتوانسـتند انتظارات هنرمندان را بـرآورده کنند... فکر 
نمي کنید از شـما به عنوان سرپوشـي بـراي کم کاري 

خود اسـتفاده کرده اند؟
*صادقانـه بگویـم کـه بـه آن وجـه قضیـه فکر 
نکـرده و فکـر هـم نمی کنم چون تحت هر شـرایطی 
ایـن رخـداد برایـم اهمیـت دارد. ایـن را می پذیرم که 
اگر از سـوی مدیران فرهنگی برنامه ای وجود داشـت 
و مـدام در شـرایط تحمیل برنامه هـا قرار نمی گرفتیم، 
االن در شـرایط و وضعیت خیلی بهتری قرار داشـتیم 
امـا همیشـه در دولت هـای مختلـف شـاهد بودیم که 
در برخـورد بـا یـک رویـداد، فقط بـه آن رویـداد فکر 
می کننـد و برنامـه ای از قبـل تعییـن شـده بـرای آن 

ندارنـد و اگـر بوده آنقدر دور از منطـق و واقعیت بوده 
کـه کاربردی نداشـته اسـت. اگـر دولت هـا و مدیران 
فرهنگی مختلف اسـتراتژی برنامه ریزی الزم را برای 
پیشـبرد امـور فرهنگـی ندارنـد، مـا به عنـوان جامعـه 
تئاتـری نبایـد اجـازه دهیم کـه نبود ایـن برنامه ریزی 
از سـوی دولت هـا و مدیـران فرهنگـی بـه آن جریان 
تئاتـری لطمـه بزنـد. وظیفـه جامعه هنری این اسـت 
کـه اگر رسـالتی از باال برایش تعریف نشـده، خودش 
بایـد رسـالت را برعهـده بگیـرد. تاکنـون دولت هـای 
رویدادهـا  بـا  رویارویـی  در  حمایت هایـی  مختلـف 
بـه دسـت هنرمنـدان  امـور  پیشـبرد  امـا  داشـته اند 
بـوده اسـت. معتقـدم در عرصه سـینما و تئاتر، جامعه 
هنـری نبایـد نبود برنامه از سـوی مدیـران و تصمیم 
گیرنـدگان فرهنگـی را بـه عنوان بهانـه ای برای طرد 
خـود قـرار ندهـد. ایـن جامعـه هنری اسـت کـه باید 
برنامه ای هدفمند داشـته باشـد که متاسـفانه نواقصی 

هـم از این سـمت داریم.

هنرهـای  مدیـرکل  ایـن  از  تـر  پیـش  -شـما 
در  بودیـد.  نمایـش  انجمـن  مدیرعامـل  و  نمایشـی 
شـورای نظـارت و ارزشـیابی هـم بـه عنـوان رئیـس 
شـورا حضـور داشـتید. عـالوه بـر اینهـا در دوره هایی 
دبیـری جشـنواره تئاتـر فجر را هـم عهـده دار بودید 
و بـه طـور کلـی بیـش از 3 دهـه اسـت کـه در تئاتر 
ایـران در مقام هنرمند و مدیر فعالیت می کنید... سـیر 
جشـنواره تئاتـر فجـر را طـی دوره های سـپری شـده 

صعـودی ارزیابـی می کنـد یـا نزولـی؟
را سـخت  مـن  کار  ارزیابـی  ایـن  *از جهتـی 
می کنـد چـون اگـر بـه نقـاط مثبتـی اشـاره کنـم به 
ایـن سـوءنظر  بـودم و شـاید  نوعـی در آن دخیـل 
پیـش بیایـد کـه بـه دلیـل حضور خـودم معتقـدم که 
برخـی نقـاط مثبت بوده اسـت. اگر بخواهـم با حذف 
تاثیرگـذار بـودن یا نبودن خـودم جشـنواره را ارزیابی 
کنـم بایـد بگویـم که نفـس تاسـیس جشـنواره تئاتر 
فجـر بسـیار هوشـمندانه بـود. مـا دورانـی را شـاهد 
بودیـم کـه انقـالب شـده و حکومـت تغییـر کـرده 
بـود، نگاه هـا به نـوع عملکـرد هنر در گذشـته و قبل 
از انقـالب مثبـت نبـود و احتمـال تعطیلـی و بسـته 
شـدن فعالیت هـای هنـری بـه ویـژه در تئاتر، سـینما 
و موسـیقی وجود داشـت. در چنان شـرایطی تأسیس 
جشـنواره بـا نـام فجـر بـرای زنده نگـه داشـتن هنر 
امـری ضـروری، تأثیرگذار و هوشـمندانه بـود و جانی 
دوبـاره بـه تئاتر و سـینمای کشـور بخشـید. نمی دانم 
اگـر ایـن جشـنواره ها شـکل نمی گرفت چقـدر زمان 
بـرای جـان دوبـاره گرفتـن تئاتـر و سـینما نیـاز بود. 
شـاهد  تئاتـر  و  سـینما  اولیـه  در جشـنواره های  مـا 
انقـالب  از  پیـش  حتـی  فعالیت هـای  تأثیرگـذاری 
هنرمنـدان ایـن عرصه بودیـم. بسـیاری از هنرمندان 
فعـال پیش از انقالب دعوت به کار شـدند و برگزاری 
ایـن جشـنواره و متعاقب آن جشـنواره های منطقه ای 
جـان دوبـاره ای بـه هنرمنـدان تئاتر کشـور بخشـید؛ 
هنرمندانی که دسـت از کار شسـته و بالتکلیف بودند. 
رونـد برگـزاری جشـنواره تئاتر فجر رو به رشـد بود تا 
جایی که بعد چند سـال تکرار جشـنواره تئاتر فجر در 
اندازه هـای خـود با نقدهای فـراوان مواجه شـده زیرا 
ما نیاز به رشـد داشـتیم. نسـل جدیدی به تئاتر اضافه 
شـده بود که با سـلیقه و ذائقه گذشـته کنار نمی آمد و 
بایـد روح تـازه ای به جشـنواره و تئاتر دمیده می شـد. 
بـه همیـن دلیـل بخـش بین الملـل جشـنواره شـکل 
گرفت و باعث احیای مجدد جشـنواره شـد و ما دیگر 
تنهـا مخاطبـان آثار خـود نبودیم و آثار مـا در مواجهه 
بـا هنرمنـدان دنیا قـرار گرفت و دریچـه ای را باز کرد 

تـا تئاتـر مـا بتواند از مرزهای کشـور خارج شـود و در 
عرصـه بین الملـل خودنمایـی کنـد. وقتـی خارجی ها 
بـا تئاترهـای مـدرن نسـل جـوان مـا مواجـه شـدند، 
ارتقـای فرهنگـی مـا را تحسـین کردنـد. ایـن رفتـار 
البتـه ضمن اینکـه فرصت های خوبی اسـت می تواند 
تهدیدهایی هم داشـته باشـد که اگر تهدیدها مطالعه 
شـوند مانعـی بـرای فرصت هـا نخواهنـد بـود. هـر از 
گاهـی تجربـه کرده ایم کـه بهانه یـک تهدید موجب 
از دسـت رفتـن یک فرصت شـد و در دوران گذشـته 
بسـیار شـاهد این لطمه هـا بوده ایـم. اگـر تهدیدها را 
بررسـی و مطالعـه کرده باشـیم از فرصت ها به خوبی 
بهـره خواهیم برد و سـینما و تئاتر ایـران همچنان در 
جهـان حـرف خود را خواهـد زد. یکـی از تهدیدهایی 
کـه بـرای جشـنواره تئاتـر فجـر مطرح شـد ایـن بود 
کـه بـه جـای تأثیرگـذاری بر تئاتـر دنیـا، از تئاتر دنیا 
تأثیرپذیـر باشـیم. ما باید بـرای این تهدیـد برنامه ای 
می داشـتیم نـه اینکـه جلـوی فرصـت را بگیریم. این 
مـوارد روی جریـان تئاتر کشـور و به صـورت متقابل 
جریـان تئاتـر کشـور هـم روی جشـنواره تئاتـر فجر 
تأثیرگـذار بـود. تـا دوره بیسـت و چهـارم مـا فـراز و 
نشـیب بسـیاری داشـتیم. دوره بیسـت و چهارم نقطه 
دوره هـای مختلـف جشـنواره  برگـزاری  در  عطفـی 
تئاتـر فجـر بـود ولـی چـون مـن دبیـر آن دوره بودم 
شـاید صحبـت کردن دربـاره آن گمان خودشـیفتگی 
را ایجـاد کنـد. تـا پیـش از آن حـدود 7 تـا 8 دوره در 
برگزاری جشـنواره تئاتر مشـارکت داشتم. در هر دوره 
از جشـنواره تعـدادی نمایشـنامه می گرفتیـم کـه در 

هـر دوره بـه دلیـل افزایش فعاالن تئاتر و نمایشـنامه 
نویسـی بـر تعداد آثـار دریافتی اضافه می شـد. باید در 
فرصـت زمانـی کوتـاه آثـار خوانده و تعـدادی از میان 
آنهـا انتخـاب می شـد کـه قطعـًا ایـن فرصـت زمانی 
کوتـاه و فرصـت کـم ارزیابی و بررسـی آثـار، ضریب 
خطا را بسـیار باال می برد. بعد از آن در فرصت زمانی 
کوتـاه دیگـری بایـد تعـداد باالیـی گروه در ایـن بازه 
زمانـی تمریـن و کار می کردنـد تا در نهایـت تعدادی 
از آنها برای حضور در جشـنواره انتخاب شـوند. اجرای 
عمومـی آثـار سـال بعد بر اسـاس آثـار راه پیـدا کرده 

بـه جشـنواره برنامـه ریزی می شـد.

-راجع به اتفاقات دوره بیسـت و چهارم جشـنواره 
برایمان بگویید...

*در دوره بیسـت و چهارم تحولی اتفاق افتاد که 
بـا مخالفت هـای متعـدد هنرمندان مواجه شـد زیرا به 
روال گذشـته عـادت کرده و تحمل تغییر را نداشـتند. 
در آن دوره شـرط مـن بـرای برگـزاری ایـن بـود که 
هیچگونـه متنی برای حضور در جشـنواره نمی پذیریم 
و هیـچ اثـری را بـرای انتخـاب و حضور در جشـنواره 
بازبینـی نخواهیـم کرد، بلکه از آنچـه موجودیت تئاتر 
کشـور در تهـران و شهرسـتان ها اسـت بـرای حضور 
در جشـنواره انتخـاب خواهیـم کـرد. می دانسـتم کـه 
شـاید در اولیـن دوره بـه دلیل اینکه تولیـدات تئاتری 
سـال کـم بـوده بـا مشـکل مواجـه شـویم ولـی این 
ریسـک را پذیرفتیم تا خودمان را با شـرایط برگزاری 
جشـنواره های جهانـی تطبیـق دهیم. هیچ جـای دنیا 

شـاهد نبودیـم که بـرای شـکل گیری یک جشـنواره 
تئاتـری کار تولیـد کننـد کـه بگویند جشـنواره برگزار 
نمی توانیـم  بالفاصلـه  کـه  می دانسـتم  می کنیـم. 
همچـون جشـنواره جهانـی برخـورد کنیـم زیـرا آنها 
مسـیری را طـی کرده بودند، به همیـن خاطر تصمیم 
گرفتیـم مـا هـم ایـن مسـیر را از جشـنواره بیسـت و 
چهـارم آغـاز کنیم. این حرکـت علیرغم مخالفت های 
بسـیار آغـاز و برگـزار شـد و حداکثـر آنهایـی کـه 
مخالـف بودنـد، این حرکـت را تایید کردند. جشـنواره 
تئاتـر فجـر از آن دوره بـه بعـد حرکـت جدیـدی آغاز 
کـرد و ادامـه آن می توانسـت بـه جریـان رشـد تئاتر 
کشـور سـرعت ببخشـد که متاسـفانه با تغییـر دبیر و 
مدیـران همـه چیز دوباره از آغاز شـروع می شـود. در 
دوره های بعد جشـنواره بار دیگر شـاهد بازگشـتن به 
شـکل و شـیوه های گذشته شدیم و جشنواره در شکل 
برگزاری سـیر نزولی پیدا کرد و به دوره ای رسـید که 
حتـی با مشـکل انتخـاب دبیر و عدم برگـزاری مواجه 
شـد و بعـد از آن فکـر می کنم جشـنواره دوبـاره روند 
منطقـی خـود را پیـش گرفت که متأسـفانه امسـال با 

شـرایط سـخت کرونایی مواجه شـدیم.

-بـه صـورت کلـي حفـظ جشـنواره را چطـور 
؟ مي بینیـد

*بایـد تـالش کـرد تـا جشـنواره تئاتـر فجـر 
حفـظ و هـر چـه بهتـر برگـزار شـود زیـرا جشـنواره 
بـرای سرنوشـت تئاتـر ایـران چـه به لحاظ سیاسـی، 
اقتصـادی، فرهنگـی و اجتماعی نقش بسـیار حیاتی و 
مهـم دارد. برخـی بـه دلیل عـدم اطالع یـا نگاه های 
تک سـاحتی صحبـت از تعطیلی جشـنواره تئاتر فجر 
می کننـد و معتقدنـد کـه تعطیلی جشـنواره تئاتر فجر 
هیـچ تاثیـری بـرای تئاتـر کشـور نـدارد و مثـال این 
حرفشـان هـم تعطیلـی جشـنواره های جهانـی تئاتـر 
اسـت. بدون اینکه سیسـتم تئاتر کشـورهای دیگر را 
بشناسـیم و بدانیـم کـه تعطیلـی لطمـه ای چندانی به 
کارشـان نخواهـد زد و تعطیل بـودن یا نبودن معیاری 
برای کار کردن شـأن نیسـت و سیسـتم تعریف شده، 
برنامـه ریـزی شـده و حمایت تعریف شـده بلند مدت 
دارنـد. بـر عکـس ما در ایـران برای بحـث بیمه یک 
هنرمنـد، کار کردن یا نکردنش با مشـکالت متعددی 
مواجه هسـتیم؛ جشـنواره تئاتر فجـر در همه جزئیات 
تئاتری هـا و تئاتر کشـور نقش محـوری دارد و در هر 
شـرایطی بایـد بـه حیات خـود ادامه دهـد. تئاتر مانند 
بقیـه فعالیت هـای اجتماعـی و بـه زعم مـن مهمتر از 
سـایر فعالیت هـای اجتماعی باید همراه زندگی باشـد 
و مـا می خواهیـم زندگـی را از ایـن همراهـی محروم 
کنیـم بـه قصد سـخت شـدن شـرایط. ایـن در حالی 
اسـت کـه شـرایط بـرای تمـام کنش هـای اجتماعی 
سـخت شـده اسـت و سـینما و تئاتر با تطبیق همین 

کنند. فعالیت  شـرایط 

-تئاتـر مـا تئاتـر دولتـی اسـت به همیـن خاطر 
ایـن نـگاه در هنرمنـدان هـم نهادینـه شـده که همه 
موضوعـات و نـکات بایـد توسـط دولـت مدنظـر قرار 
گیرد و انجام شـود... این نگاه نیز ناشـی از مناسـباتی 
اسـت کـه دولت نسـبت به تئاتـر تعریف کرده اسـت 
چون بودجه در اختیار دولت اسـت، مجوزهای تئاتر از 
سـوی دولت اسـت، سـالن های اصلی دولتی هسـتند، 
تئاتـر شـهر در اختیـار دولـت اسـت و نمی توانـد بـه 
عنـوان مرکـز و کانـون توجـه تئاتـر ایـران به شـکل 
یـک کمپانـی فعالیـت کنـد. وقتـی ایـن نـگاه وجود 
دارد بـه جشـنواره تئاتـر فجـر هـم صـرف برگـزاری 

می شـود... نگاه 

*نکتـه درسـتی را اشـاره کردیـد. اگـر صادقانه 
بخواهیـم صحبـت کنیـم بایـد بگویم وقتـی صحبت 
از تئاتـر دولتـی، خصوصـی و غیـره می کنیـم در واقع 
خودمـان را مشـغول می کنیـم. ایـن نـگاه بایـد کنـار 
گذاشـته شـود و تعریف جامع تر، علمی و کارشناسـی 
بـرای تئاتـر داشـته باشـیم. فقـدان این نـگاه، تعریف 
و برنامـه خـود بـه خـود ما را به اینجا رسـانده اسـت. 
در جامعه هنری همیشـه به دنبال شـکل گیری جایی 
هسـتیم کـه تمام مشـکالت ما را حل کنـد، در درجه 
اول آنجـا دولـت اسـت ولـی بـه آن نقـد می کنیم که 
هیـچ حمایـت و برنامـه درسـتی نـدارد. بعد به سـراغ 
راه انـدازی تشـکل می رویـم و تشـکل صنفی شـکل 
می دهیـم ولـی بعـد از آن دسـت از کار می کشـیم و 
حتی حاضر نیسـتیم در جلسـات تشـکل شرکت کنیم 
و در عیـن حـال انتظـار داریم که تمام مشـکالت مان 
را ایـن تشـکل صنفی حل کند. مـا خودمان به عنوان 
هنرمنـد تشـکل کاری نداریـم و بـه نظر من تشـکل 
صنفی نیز کاری فرمایشـی اسـت. اینکه یک هنرمند 
تاثیرگـذار و متفکـری چه برنامـه ای برای خود و گروه 
خـود دارد در تئاتـر ایـران بـه تعریف درنیامده اسـت. 
وقتـی بـه کارهای چهره هـای مطرح تئاتـر ایران هم 
نگاه می کنید روال فکری مشـترکی بین کارهایشـان 
وجـود نـدارد چـون هر بـار به ضـرورت همـان زمان 
و دغدغـه ای کـه ایجاد شـده کاری را شـکل می دهد 
و اجـرا می کنـد. در هیـچ کجـای دنیـا سـاختار تئاتـر 
بـه ایـن شـکل نیسـت. تئاتـر خصوصی می توانسـت 
مقدمـه ای برای شـکل گیـری کمپانی ها باشـد اما به 
هـرز رفـت چون بدون تعریف شـروع شـد. زمانی که 
مدیـرکل هنرهـای نمایشـی بودم چندیـن مصاحبه از 
مـن وجـود دارد کـه درباره ضـرورت تئاتـر خصوصی 
حـرف زدم و گاهـی مـورد اعتـراض هم قـرار گرفتم 
کـه چـرا بـه عنـوان مدیـر تئاتـر ایـران که زیـر نظر 
دولـت اسـت از تئاتـر خصوصـی صحبـت و تعریـف 
می کنـم. ضـرورت تئاتـر خصوصـی از نـگاه من این 
بـود کـه دولت به لحاظ بودجه و امکانات پاسـخگوی 
نیـاز فعـاالن تئاتـر که هر سـاله تعداد زیـادی به این 
فعـاالن اضافـه می شـود. بـا یـک بررسـی مشـخص 
می شـود کـه اکثر فـارغ التحصیالن تئاتـر به کارهای 
دیگـری مشـغول می شـوند و آنهایی که هیچ شـغلی 
در هیـچ کجـای دیگـر نصیـب شـأن نشـده در تئاتر 
مانده انـد کـه البتـه برخـی تأثیرگـذار بوده انـد. همان 
زمـان کـه مـن دم از تئاتـر خصوصـی مـی زدم افـراد 
زیـادی آمدنـد و درخواسـت مجـوز بـرای راه انـدازی 
تماشـاخانه خصوصـی ارائـه دادند که مـن به یک نفر 
از آنهـا هـم مجـوز نـدادم بـه ایـن دلیل کـه تعریفی 
از تئاتـر خصوصـی متصـور نبود. هیچ بررسـی الزمی 
دربـاره تئاتـر خصوصـی در ایـران انجام نشـده و تنها 
اقـدام به صـدور مجوز برای متقاضیـان مختلف برای 
راه انـدازی تماشـاخانه و تئاتـر خصوصـی کرده ایـم و 
افتخـار می کنیـم کـه بیـش از 100 تئاتـر خصوصـی 

داریـم کـه اصال جـای افتخـار ندارد!

-تئاتـر خصوصی موجود در ایران روند و کیفیت 
تولید آثار تئاتری را نازل کرده اسـت!؟

*صددرصـد موافـق هسـتم. کارهـا بـه صـورت 
امـکان اجـرا پیـدا کرده انـد و مـا گمـان می کنیـم که 
افـراد را مشـغول بـه کار کرده ایـم که ایـن جفا در حق 
افـراد اسـت. افـرادی که بایـد تجربه کسـب می کردند 
ایـران  در  پیش تـر  هسـتند.  اسـتادی  مدعـی  حـاال 
نمونه هـای خوبـی از تجربه انـدوزی و فعالیت گروهی 
تئاتـر نظیـر کارگاه نمایـش و گروه آناهیتا داشـتیم که 
دارای برنامه ریـزی مشـخص و هدفمنـدی بودنـد و 
می دانسـتند که توسـط چه کسـانی مدیریت می شـوند 
و قـرار اسـت چه کارهایـی انجام دهند، چه کسـانی را 
چگونه آموزش دهند و راسـتای فعالیت شـان از کجا تا 
کجاسـت. االن هیچ شـاخصه ای برای تئاتر خصوصی 
وجـود نـدارد و هـر کسـی متنی بـه دسـت می گیرد و 
می گویـد کـه قصـد کارگردانـی آن را دارد. زمانـی هم 
کـه بیـن خانواده تئاتـر و همکاران خودمـان این حرف 
را می زنیم، می گویند که شـما می خواهید جلوی رشـد 
اسـتعدادهای جـوان را بگیرید. چه آثار ارزشـمندی که 
بـا اجراهای اشـتباه ضربـه خوردند و به حاشـیه رفتند. 
یکـی از مـن پرسـید چرا رشـد نمایشنامه نویسـی را در 
ایران شـاهد نیسـتیم و پاسـخ من این بـود که یکی از 
دالیلـش بد اجرا شـدن نمایشنامه هاسـت البتـه جدا از 
سـختگیری های همیشـگی که نسـبت به نمایشـنامه 
وجـود داشـته و دارد. اگـر اجـرا از آثـار غالمحسـین 
سـاعدی و اکبـر رادی اجراهـای خوبی نبودنـد آنها نیز 

از نوشـتن دسـت می کشیدند.

-صحبت پایاني شما...
*تـا وقتی که احسـاس مسـئولیت دربـاره کلیت 
تئاتر نداشـته باشـیم، وضعیت مان از ایـن بهتر نخواهد 
شـد، باید در این وضعیت بمانیم و مدام به دنبال نقطه 
ضعـف باشـیم تـا بر سـر دولـت و افراد دیگر غـر و لند 
کنیم و خودمان را مشـغول کنیم. از دل جامعه تئاتری 
چندیـن نفـر باید بیایند و بـا هم گفتگو و مفاهمه کنند. 
مـا در حـال حاضـر بین عالمـان تئاتر دیالوگـی نداریم 
و تـا زمانـی ایـن دیالـوگ بین عالمـان تئاتـری برقرار 
نشـود هیـچ برنامه ریـزی بـرای تئاتـر انجـام نخواهـد 
شـد، اگـر هم دیگران بـرای ما برنامه ریـزی کنند فقط 
بـه دنبـال نقـد آن برنامه هسـتیم کـه راحت ترین کار 
اسـت. مطالبات جامعه هنری باید این چیزها باشـد نه 
مطالبه های سـطحی، آنی و لحظه ای. بدتر از سـطحی 
بـودن، مطالبه هـای ما فردی اسـت و سـود خـود را در 

ضـرر دیگران دیدن خوب نیسـت.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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