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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
نوید پورفرج: 

تماشاگر فيلم برایم 
در اولویت است

6ورزش
گل محمدی: 

تراکتورسازی فرصت 
طلب است

نک 1با

نوید پورفرج نخستین بار در فیلم مغزهای کوچک زنگ زده، دیده 
شد و پس از آن در فیلم مغز استخوان، به ایفای نقش پرداخت. 
فیلمی که هنوز موفق به دیدن رنگ پرده نقره ای نشده است. 
او امسال در سومین تجربه بازیگری خود در فیلم زاالوا، به 
به  امیری در نقش استواری کرمانشاهی  کارگردانی ارسالن 

ایفای نقش پرداخته است...

یحیی گل محمدی پیش از دیدار تیمش مقابل تراکتور اظهار 
کرد: قبل از هر چیز برای علی انصاریان آرزوی سالمتی دارم 
و از مردم می خواهم که برای سالمتی اش دعا کنند و ان شاءاهلل 

هر چه زودتر برگردد و در آغوش مادرش قرار بگیرد.

حضرت  والدت  روز  گرامیداشت  با  همزمان   
فاطمه زهرا )س( و روز زن، از قابلیت های جدید 
سامانه »شمس« بانک صادرات ایران رونمایی و 
افتتاح حساب آنالین از طریق این سامانه عملیاتی 

می شود.

افتتاح حساب آنالین 
در سامانه »شمس« 

بانک صادرات ایران 
عملياتی می شود

رشد ۲۸ برابری ظرفیت پاالیش گاز 
در ۴۲ سال گذشته

در حالی که تا پیش از پیروزی انقالب اسالمی، ظرفیت پاالیش گاز 
در کشور روزانه ۳۶ میلیون متر مکعب بوده که این رقم در ۴۲ سال گذشته 
رشدی ۲۸ برابری داشته و به بیش از هزار میلیون متر مکعب در روز رسیده 
است. صنعت گاز آنگونه که وزیر نفت نیز پیش از این عنوان کرده بود،  صنعتی است 

که در سال های بعد از انقالب اسالمی توسعه پیدا کرده است.
صفحه ۳

رئیـس جمهـور خطـاب بـه جامعـه جهانـی 
تاکیـد کـرد: هیـچ بنـدی از برجام عـوض نخواهد 
شـد و هیـچ فردی هـم به برجـام اضافـه نخواهد 

. د ش
حجت االسـالم والمسـلمین حسـن روحانی روز گذشته 
و در جلسـه هیـات دولـت اظهـار کـرد: بایـد خدمـت جامعه 

جهانـی و مخصوصا کشـورهای برجام که حاال ۱+۴ هسـتند 
و یـا در آینـده ممکـن اسـت ۱+۵ باشـند به صراحـت بگویم 
هیـچ بنـدی از برجـام عوض نخواهد شـد و هیـچ فردی هم 
بـه برجـام اضافـه نخواهـد شـد؛ ۵+۲ یـا ۵+۳ نمـی شـود و 

ایـن حرف هـای نـاروا نباید گفته شـود.
صفحه ۲

هيچ بندی از برجام عوض نخواهد شد 

DONYAYEJAVANANMAG.IR

)S.G.P.C( شرکت پاالیش گاز شهيد هاشمي نژاد
تجدید مرتبه دوم فراخوان مناقصه عمومي

 )یك مرحله اي(
نوبت دوم – شماره مجوز: 1399.6630

۱- شماره و موضوع مناقصه: تجدید مرتبه دوم مناقصه شماره 99۸0۱۳ ) فراهم نمودن زیرساخت برق و دیتا جهت نصب دوربین نظارتي 
جاده گنبدلي-پاالیشگاه ( با شماره فراخوان ۲09909۲۱۳۴00007۴ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد (.

۲- نام و نشاني مناقصه گزار: استان خراسان رضوي–کیلومتر ۱۶۵ جاده مشهد/سرخس-شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد.
۳- شرایط مناقصه گر: کلیه شرکت هاي داراي حداقل پایه ۵ رشته نیرو یا حداقل پایه ۵ رشته ارتباطات و فناوری اطالعات یا حداقل 

پایه ۵ رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
۴- مهلت و آدرس دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت ۱۲ مورخ 99/۱۱/۲9 ، متقاضیان می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)سامانه ستاد( به آدرس https://www.setadiran.ir اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت نمایند. الزم به ذکر 
است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه و سایر مراحل مناقصه، از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( انجام خواهد شد، 
متقاضیان بعد از دریافت اسناد مناقصه مي بایست حداکثر تا ساعت ۱۲  مورخ 99/۱۲/۱۲ اسناد مناقصه تکمیل شده را به همراه مدارك 

مورد نیاز در سامانه مذکور بارگزاری و ارسال نمایند.
۵ – میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه:  مبلغ ۳۸۵.000.000ریال )سیصد و هشتاد و پنج میلیون ریال( از انواع تضامین مجاز اعالم 

شده در آیین نامه تضمین معامالت دولتي مي باشد.
۶- زمان گشایش پاکت ها: پاکت هاي مناقصه راس ساعت ۱0:۳0 مورخ 99/۱۲/۱۳ در حضور پیشنهاد دهندگان و با حداقل ۲ پیشنهاد 

قیمت گشایش خواهد یافت.

 روابط عمومي شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد

دارایی  و  اقتصادی  امور  ر  ی ز و
 ۱۴00 از  بیش  مالی  تأمین  ار  ت س ا و خ
هزار میلیارد تومان تأمین مالی به منظور 
اشتغال  و  اقتصادی  رشد  به  بی  ا ی ت س د

مناسب در سال آینده شد.
بانک  روابط عمومی  ارش  ز گ ه  ب
صادرات ایران و به نقل از شبکه اخبار 
ایران )شادا(، دکتر  قتصادی و دارایی  ا
فرهاد دژپسند طی سخنانی در یکصد و 
دومین نشست شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی با اعالم خبر تأمین 
مالی ۵00 هزار میلیارد تومانی در ۱0 
ماهه امسال توسط بازار سرمایه اظهار 
داشت: من در نخستین جلسه شورای 
در  و بخش خصوصی  گفتگوی دولت 
امسال  که  کردم  تأکید  اری  ج ل  ا س
نیازمند هزار هزار میلیارد تومان تأمین 
مالی هستیم و ۵0 درصد آن باید در بازار 

سرمایه اتفاق بیافتد.
حالی  در  خوشبختانه  زود:  ف ا وی 
هزار   ۲۶۴ حدود   ۱۳9۸ سال  کل  ر  د
شد؛  انجام  مالی  تأمین  تومان  رد  ا ی ل ی م
 ۵00 معادل  امسال،  ماهه   ۱0 ر  د که 
هزار میلیارد تومان تأمین مالی در بازار 

سرمایه رخ داد.
سال  در  اینکه  بیان  با  د  سن پ ژ د
۱۴00 وارد مقطع مهمی از تاریخ کشور 
همگی  باید  کرد:  تصریح  یم،  شو ی  م
آینده  سال  در  تا  کنیم  تالش  هم  ا  ب
۱۴00 هزار میلیارد تومان تأمین مالی 
تأمین  و  جدید  سرمایه گذاری  ز  ا م  ع ا
سرمایه  بازار  توسط  مستقیم  ی  ل ا م

صورت گیرد.
صورت  در  افزود:  اقتصاد  ر  ی ز و
تحقق این امر می توانیم امیدوار باشیم 
که یک خیز بزرگ برای رشد اقتصادی 

کشور برداریم.
دژپسند تأکید کرد: باید به گونه ای 
برنامه ریزی کنیم که در سال آینده بازار 
سرمایه و پول، بدون آنکه بخواهیم یکی 
جایگزین دیگری شود، دوشادوش هم، 

این هدف مهم را تحقق بخشند.
وی افزود: معاونت امور اقتصادی 
وزارت اقتصاد، در حال کار بر روی این 
موضوع است و انتظار داریم، با مشارکت 
دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی، در جلسه اسفندماه این شورا، 
و  اصلی  خطوط  و  مطرح  را  ع  ضو و م
تحقق  و  شکل گیری  نحوه  ای  م ن ه ا ر
تأمین مالی ۱۴00 هزار میلیارد تومان 

را ارائه دهیم.
اینکه  یادآوری  با  اقتصاد  ر  ی ز و
مشارکت  با  باید  حتماً  اتفاقی  ن  ی ن چ
و  معدن  صنعت،  وزارت  کری  ف هم و 
تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 
و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و اتاق 
تعاون شکل بگیرد، تصریح کرد: تحقق 
رشد  اشتغال،  بخش  نوید  رنامه  ب ن  ی ا
صادرات غیرنفتی و ارتقاء جایگاه ایران 

در اقتصاد جهانی خواهد بود.
جلسه  دستور  کرد:  شنهاد  ی پ وی 
بعدی شورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی به همین موضوع اختصاص 
یابد و همت جمعی به نحوی شکل گیرد 
که تحقق رقم مذکور با اهتمام توأمان 
بازار پول و سرمایه به صور گوناگون، 

شکل عینی به خود گیرد.
از  دیگری  بخش  در  د  ن س پ ژ د
سخنان خود در این جلسه با اشاره به 
تقارن برگزاری یکصد و دومین نشست 
بخش  و  دولت  گفت وگوی  ی  ا ر شو
و  چهل  گرامیداشت  ایام  با  خصوصی 

دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
و با اشاره به آرمان های بلند بنیانگذار 
اظهار داشت:  نظام جمهوری اسالمی 
نظام  اهداف  برخی  کماکان  انه  ف س أ ت م
جمهوری اسالمی به طور کامل محقق 
سعی  و  تالش  با  امیدواریم  که  شده  ن
همگانی دولت و بخش خصوصی بتوانیم 

به آن جامه عمل بپوشانیم.
وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه امروز 
پیروزی  ابتدای  آرمان های  از  ی  ل ی خ
انقالب محقق شده است، گفت:  شورای 
خصوصی  بخش  و  دولت  وگوی  گفت 
یکی از ثمرات تفکرات ابتدای انقالب 
مبنی بر شکل گیری نظام مشارکت در 
تصمیم گیری در ابعاد مختلف اجتماعی 

و اقتصادی است.
وی عنوان داشت: در حال حاضر، 
تمام  در  خصوصی  بخش  ت  ا ر ظ ن
تصمیماتی که در جلسات مختلف، اعم 
بخش  و  دولت  گفت وگوی  شورای  ز  ا
یا  دولت  اقتصادی  ستاد  صی،  خصو
کمیسیون های مجلس شورای اسالمی 
اتخاذ شده و به نوعی با منافع این بخش 
درگیری دارد، گرفته می شود و اصواًل با 
مشارکت آنها این کار صورت می گیرد.

دژپسند با تأکید بر این نکته که 
پارلمانی ما، اصیل بوده و حالت  نظام 
بدیهی  داشت:  اظهار  ندارد،  فاتی  ی شر ت
برای  واقعی،  استقالل  که حفظ  ست  ا
و  است  رنج  و  درد  با  توأم   ، ر شو ک
هم اکنون سختی زیادی به مردم در حال 
تحمیل است اما مهم این است که اگر 
تصمیمی برای کشور گرفته می شود، از 
طرف خود ملت و مسئوالن است و از 

سوی هیچ قدرتی دیکته نشده است.
یکی  اینکه  بیان  با  اقتصاد  ر  ی ز و

ما در سال ۱۳۵7 رهایی  رزوهای  آ ز  ا
در  بود  نفت  به  وابستگی  از  ر  شو ک
خصوص تحقق این آرزو در حال حاضر 
گفت: در ابتدای انقالب سهم صادرات 
غیرنفتی تنها دو درصد بود ولی امروز 
تحریم های  آن،  اصلی  دلیل  اگر  حتی 
ظالمانه دشمن هم باشد، باز هم حجم 
صادرات غیر نفتی به رقمی ارتقاء پیدا 
کرده است که خیلی بیشتر از صادرات 

نفت خام است.
دژپسند با یادآوری اینکه، بی شک، 
منعی  آثار  آمریکا  ظالمانه  م های  ی حر ت
خود را بر اقتصاد کشور باقی می گذارد 
همیاری  با  که  است  این  مهم  ی  ل و
از  )اعم  خصوصی  بخش  و  یت  م ک ا ح
و  صنایع  بازرگانی،  تعاون،  ق های  ا ت ا
معادن و کشاورزی ایران و اصناف( تا 
را  این فشارها  جایی که مقدور است، 

کاهش دهیم.
دژپسند در ادامه با عنوان اینکه هم 
اکنون جایگاه دولت و بخش خصوصی 
تغییر اساسی پیدا کرده، گفت: امروز و 
به ویژه پس از ابالغ قانون اجرای اصل 
معظم  مقام  توسط  اساسی  انون  ق  ۴ ۴
رهبری، سهم دولت در اقتصاد به شکل 

چشمگیری کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی 
گفت:  است،  مستقل  امروز   ، ر شو ک
است که  مدنظر  معنا  این  به  ستقالل  ا
خارج  به  وابسته  نه  خصوصی  خش  ب
از کشور و نه حکومت است، به نحوی 
که شاهدیم در همین جلسات شورای 
و  خصوصی  بخش  و  دولت  گوی  ت ف گ
دیگر مجامع، نمایندگان این بخش، تمام 
نظرات خود را بدون لکنت بیان می کنند.

بنا بر این گزارش، وزیر اقتصاد در 
اشاره  با  از سخنان خود  بخش دیگری 
به قرار داشتن در آستانه میالد حضرت 
زهرا)س( و روز گرامیداشت مقام زن، اظهار 
داشت: امروز دیگر زنان در بخش اقتصاد، 
نقش فعال دارند و حتی به عنوان مدیر و 
مالک بنگاه های اقتصادی فعالیت می کنند.

امروز  اینکه  بر  تاکید  با  سند  پ ژ د
رسیده  حداقل  به  جنسیتی  ض  ی ع ب ت
است، گفت: شاهدیم میزان عدم تحقق 
در  اقتصاد  شورای  گذاری های  ف  هد
بسیار  تبعیض جنسیتی،  رفع  خصوص 
ناچیز است و این اتفاقی بسیار ارزشمند 
جمعیت  از  نیمی  از  بیش  که  ست  ا
اقتصاد  در  مهمی  نقش  چنین   ، ر کشو

ایفا می کنند.

بــا گرامیداشــت روز والدت   همزمــان 
حضــرت فاطمــه زهــرا )س( و روز زن، از 
قابلیت هــای جدیــد ســامانه »شــمس« بانــک 
ــاب  ــاح حس ــی و افتت ــران رونمای ــادرات ای ص
آنالیــن از طریــق ایــن ســامانه عملیاتــی 

می شــود.
بانــک  روابط عمومــی  ش  ر ا ز ـ ـ گ ه  ـ ـ ب
صــادرات ایــران، طــی مراســمی در روز 
ــام ا...  ــبت ای ــه مناس ــن ب ــنبه ۱۵ بهم چهارش
دهــه مبــارك فجر و در فرخنده ســالروز والدت 
حضــرت فاطمــه زهــرا )س( و گرامیداشــت روز 
ــس  ــردی، رئی ــرف بروج ــور اش ــا حض زن، ب
ــه  ــی، حجت ال ــه مل ــناد و کتابخان ــازمان اس س
ــران  ــادرات ای ــک ص ــل بان ــدی، مدیرعام صی
و بانــوان همــکار منتخــب ایــن بانــک از 
ــعب  ــمس )ش ــامانه ش ــد س ــای جدی قابلیت ه
ــن  ــاح آنالی ــی و افتت ــپهر( رونمای ــازی س مج
ــود. ــی می ش ــامانه عملیات ــن س ــاب در ای حس

ــی از  ــمس و رونمای ــامانه ش ــا س ــا ارتق ب
ایــن قابلیــت جدیــد، چرخــه خدمــات بانکداری 
ــر  ــران کامل ت ــک صــادرات ای ــک بان الکترونی

می شــود.
ســامانه شــمس )شــعبه مجــازی ســپهر( 
ــی  ــرد بانک ــات پرکارب ــه خدم ــدف ارائ ــا ه ب
راه انــدازی شــده کــه بــه صــورت غیرحضوری، 

ــود. ــه می ش ــتریان ارائ ــه مش ب
ینترنتــی تســهیالت و  »درخواســت ا
تعهــدات«، »افتتــاح حســاب«، »دریافــت 
ز چــک  ثر ا دســته چک«، »رفــع ســوءا
ــات بانکــداری  برگشــتی«، »فعال ســازی خدم

لکترونیکــی«، »دریافــت صورتحســاب  ا
اینترنتــی« و »ثبت نــام در ســامانه درخواســت 
تعویــق اقســاط تســهیالت«، از جملــه خدماتی 
ــمس« در  ــامانه »ش ــق س ــه از طری ــت ک اس

اختیــار مشــتریان قــرار می گیــرد.
همچنیــن در ایــن مراســم بــا حضــور مادر 
شــهیدان واالمقــام اکبــری )از شــهدای همکار 
بانــک(، از بانــوان همــکار منتخــب تجلیــل و 

ــود. ــی می ش قدردان

همزمان با فرخنده زادروز حضرت فاطمه زهرا)س( و روز زن

افتتاح حساب آنالین در سامانه »شمس« بانک صادرات ایران عملیاتی می شود
 وزیر اقتصاد در یکصد و دومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خواستار شد:

تامین مالی 1۴00 هزار میلیارد تومانی در سال 1۴00 
برای تحقق رشد و خیزش اقتصادی

زهرا)س(  فاطمه  دروز حضرت  زا فرخنده 
مبارک زن  روز  و 

صفحه ۳
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در پاسخ به تذکری انجام شد؛
رفع ابهام قاليباف از رأی گيری مجلس درباره کليات بودجه

رییس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که بنده روز سه شنبه 
گذشته قبل از آغاز رای گیری درباره کلیات بودجه صراحتا اعالم 
کردم که کلیات الیحه بودجه به رای گذاشته می شود و هیچ ابهامی 

در این زمینه وجود ندارد.
محمد تقی نقدعلی در جلسه علنی صبح روز گذشته )چهارشنبه( 
آرای  شفافیت  طرح  بررسی  جریان  در  و  اسالمی  شورای  مجلس 
نمایندگان در تذکری با استناد به ماده ۲۲ آیین نامه خطاب به رییس 
مجلس شورای اسالمی بیان کرد: رییس کمیسیون تلفیق بودجه روز 
سه شنبه گذشته مطالب ارزنده ای را در خصوص بودجه ارائه کردند، 
اما نمایندگان در حالی به کلیات رای ندادند که وقتی از آنها سوال 
کردم که الیحه دولت به رای گذاشته شده بود یا گزارش کمیسیون 
تلفیق، در این خصوص اختالف نظر داشتتند و نمی دانستند که به چه 
رای داده اند و چرا آن را رد کرده اند؟. امروز نیز این مطلب در مجلس 

شورای اسالمی جاری است.
وی در ادامه اظهار کرد: جایگاه مجلس شورای اسالمی از این 
صحبت ها به دور است شما که دیروز الیحه را به دولت بازگرداندید 
براساس کدام بند از آیین نامه این کار را انجام دادید؟. آیین نامه مجلس 
در این خصوص مسکوت است. امروز نیز هیات رییسه همین روند را 
طی می کند. نقدعلی خطاب به رییس مجلس گفت: آقای قالیباف، این 
روزها مطالبی به گوش نمایندگان می رسد که دور از جایگاه مجلس 
شورای اسالمی است. شنیده می شود که قرار است شما به عنوان 
کاندیدای ریاست جمهوری حضور یابید و برخی از اقداماتی که انجام 
می دهید به ویژه بحث شفافیت هم یک ابزاری برای انتخابات ریاست 

جمهوری است که از شأن مجلس به دور است.
قالیباف؛ رییس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به تذکر وی بیان 
کرد: بنده چند نکته را در خصوص صحبت های شما و آقای نادران الزم 
به ذکر می دانم، دیروز قبل از آغاز رای  گیری در خصوص کلیات الیحه 
بودجه که صدای ضبط شده آن موجود است و می توان آن را مجددا 
پخش کرد بنده تاکید کردم که کلیات الیحه بودجه به رای گذاشته 
می شود و اگر رای بیاورد وارد جزییات می شویم و براساس گزارش 
کمیسیون تلفیق جزییات را بررسی می کنیم و اگر کلیات رای نیاورد 
الیحه رد می شود. کامال این موضوع روشن و شفاف است و شما در 

حق مجلس شورای اسالمی و نمایندگان ظلم می کنید.
رییس مجلس در ادامه تاکید کرد: بحث دیگری که آقای نادران 
نیز به آن اشاره کردند این بود که دیروز ایشان و حدود ۱0 تن دیگر 
از نمایندگان که برخی از آنان از اعضای هیات رییسه بودند تقاضا 
آقای  با  بنده  انجام شود.  به صورت ورقه ای  تا رای گیری  داشتند 
امیرآبادی صحبت کردم که دوستان را قانع کنند که در نهایت از 
۱0 نفر نیز کاسته شد. اگر ۱0 امضاء هم باقی می ماند ما این کار را 
انجام نمی دادیم چرا که ما برای انتخاب اعضای شوراهای استانی که 
براساس آیین نامه باید رای گیری آنها ورقه ای باشد به خاطر کرونا 
رای گیری را الکترونیکی را برگزار کردیم و نمی توانیم در جایی که 
هیچ لزومی وجود ندارد پروتکل ها را زیرپا بگذاریم. نمایندگان نباید 
نظرات شخصی خود را به کل مجلس شورای اسالمی نسبت دهند 

و حقوق سایر نمایندگان را زیرپا بگذارند

روحانی در جلسه هیات دولت:
هيچ بندی از برجام عوض نخواهد شد 

رئیــس جمهــور خطــاب بــه جامعــه جهانــی تاکیــد کــرد: هیــچ 
بنــدی از برجــام عــوض نخواهــد شــد و هیــچ فــردی هم بــه برجام 

اضافــه نخواهد شــد.
ــی روز گذشــته و  حجــت االســالم والمســلمین حســن روحان
در جلســه هیــات دولــت اظهــار کــرد: بایــد خدمــت جامعــه جهانــی 
ــا در  و مخصوصــا کشــورهای برجــام کــه حــاال ۱+۴ هســتند و ی
آینــده ممکــن اســت ۱+۵ باشــند بــه صراحــت بگویم هیــچ بندی از 
برجــام عــوض نخواهــد شــد و هیــچ فــردی هــم بــه برجــام اضافــه 
نخواهــد شــد؛ ۵+۲ یــا ۵+۳ نمــی شــود و ایــن حــرف هــای نــاروا 

نبایــد گفتــه شــود.
وی ادامــه داد: بــرای ایــن توافــق ســال هــا فعالیــت و مذاکــره 
شــده تــا بــه ایــن توافــق رســیده انــد، ایــن توافــق چیــزی نیســت 
ــه  ــه دســت آمــده باشــد. اگــر مــی خواهنــد ب ــه ســادگی ب کــه ب
ــد هــم اهــال و  ــد اهــال و ســهال و اگــر نمــی خواهن توافــق بیاین
ســهال برونــد دنبــال زندگــی شــان؛ بــه هــر حــال مــا کار خودمــان 
ــا  ــکار دنی ــن اســت کــه اف ــا ای ــم. احســاس م را انجــام مــی دهی
ــکا  ــود آمری ــتمداران در خ ــی سیاس ــان و حت ــتمداران جه و سیاس
ــد  ــح و پیون ــت، صل ــرای امنی ــد ب ــی توان ــام م ــه برج ــد ک معتقدن
ــر ایــن مبنــا  جامعــه و تعامــل کشــورها مفیــد باشــد و مــا هــم ب

حرکــت مــی کنیــم و پیــش مــی رویــم.
ــا امــروز  ــد آنهــا ت ــد بدانن ــی افــزود: آمریکایــی هــا بای روحان
ناقــض قطعنامــه ۲۲۳۱ هســتند و هــی بحــث برجــام نکننــد. ایــن 
بحــث ایــران نیســت. بلکــه قطعنامــه مــورد اتفــاق شــورای امنیــت 
ــد جــرم  ــر کنی ــل اســت و شــما هــر لحظــه کــه صب ســازمان مل
باالیــی انجــام داده ایــد. چــون ۲۲۳۱ را نقــض کــرده ایــد، پــس به 
قانــون و مقــررات بیــن المللــی برگردیــد؛ البتــه اگــر برگشــتید مــا 
هــم بــه طــور کامــل بــه تعهداتمــان عمــل خواهیــم کــرد، ولــی ما 
قطعنامــه ۲۲۳۱ را نقــض نکردیــم کــه حــاال بیاییــم اصــالح کنیــم. 
مــا از قطعنامــه خــارج نشــده ایــم کــه بخواهیــم بــه آن برگردیــم.

رئیــس جمهــور در ادامــه یــادآور شــد: مــن پیــش از ایــن هــم 
گفتــه ام هفــت صندلــی بــوده کــه مــا شــش تــا روی آن نشســته 
ایــم ولــی یکــی جنــون ادواری گرفــت و بیــرون رفــت. حــاال یــک 
ــه  ــدا کــرده و آن جنــون ادواری تمــام شــده پــس ب ذره عقــل پی
ــه کــه سرجایشــان  ــه چــه کار دارد. بقی ــه بقی ــی برگــردد. ب صندل
ــه  ــه قطعنامــه ۲۲۳۱ و مصوب ــد ب ــد. آمریکایــی هــا بای نشســته ان
ــاز گردنــد. مــا هــر گونــه حســن نیتــی ببینیــم  شــورای امنیــت ب
ــام عمــل  ــدام در مق ــه اق ــت اســت. هــر گون پاســخش حســن نی
ببینیــم پاســخش اقــدام در مقــام عمــل اســت و اگــر تعهــد کامــل 

ببینیــم از طــرف مــا هــم تعهــد کامــل خواهــد بــود.

تذکر وزیر بهداشت در مورد رعایت نکردن پروتکل ها؛ 

ممکن است در هفته های آینده افزایش مرگ و مير داشته باشيم
وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی گفت: شرکت 
آسترازنکا اعالم کرد که از ماه 
فوریه تحویل ۴.۲ میلیون دوز واکسن 
کوواکس  قالب  در  ایران  به  را  کرونا 

آغاز می کند.
سعید نمکی روز گذشته)چهارشنبه( 
کووید  بیماری  وضعیت  آخرین  درباره 
افزود:  کرونا  واکسن  و  کشور  در   ۱9
بازار  نیاز  دلیل  به  شرکت ها  برخی  از 
داخل، واکسن وارد می کنیم. همچنین 
از اسپوتنیک روسیه قرار بود وارد کنیم 
و خیلی ها صحبت هایی کردند. روز سه 
مجله  در  زمینه  این  در  مقاله ای  شنبه 
بود  این  ما  منتشر شد. سیاست  لنست 
که واکسن ثبت شده اول باید در چند 
کشور موجه در دنیا ثبت و مصرف شده 
بالینی در سه فاز را  باشد و کارآزمایی 

در بیرون مرزها گذرانده باشد.
اسپوتنیک  ادامه داد: واکسن  وی 
ویتنام،  برزیل،  کشورهای  در  روسیه 
نپال، مکزیک، آرژانتین، ونزوئال، مالزی، 
بولیوی، صربستان، مجارستان، روسیه و 
بالروس هم مصرف می شود و هم ثبت 
سینوفارم  شرکت  واکسن  است.  شده 
بحرین،  امارات،  چین،  در  نیز  چین 
مصر، مجارستان، عراق، اردن، مراکش، 
از  بسیاری  و  اندونزی  پرو،  پاکستان، 
است.  شده  مصرف  و  ثبت  کشورها 
واکسن دو شرکت هندی نیز در جاهای 

مختلف دنیا ثبت شده است.
در  امیدواریم  کرد:  بیان  نمکی 
رییس  پیگیری های  با  ه  ما بهمن 
و  مرکزی  بانک  همراهی  و  جمهوری 
هرچه  نقل،  و  حمل  برای  راه  وزارت 
کشور  وارد  را  واکسن ها  این  سریع تر 
آسیب  گروه های  به  را  تزریق  و  کرده 

پذیر با رعایت اولویت ها آغاز کنیم.
وضعیت کرونا در جهان و ایران

وی بیان کرد: متاسفانه جهان باز 
هم در التهاب بیماری کووید ۱9 است. 

هزار   ۳ آمریکا  گذشته،  ساعت   ۲۴ در 
برزیل  انگلستان هزار و ۴۴9،  و ۶۳۲، 
هزار و ۲۴0، آلمان 990، اسپانیا 7۲۴، 
 ،۵۴7 جنوبی  آفریقای   ،۵۶۴ مکزیک 
روسیه ۵۳9، ایتالیا ۴۳9 و فرانسه ۴۸۵ 
مرگ داشته اند. متاسفانه در ایران نیز در 
۲۴ ساعت گذشته 79 مرگ داشته ایم.

بیماران  افزایش  در  مالیم  خیز 
سرپایی

نمکی گفت: گرچه در شرایط بسیار 
سختی قرار داریم، اما باز هم در قالب 
با همه همراهان  طرح شهید سلیمانی 
خوشبختانه  هستیم.  پیشرفت  حال  در 
مهار  کشور  در  را  بیماری  توانستیم 
نگرانی  باعث  آنچه  کنیم.  کنترل  و 
رعایت  کاهش  با  که  است  این  است 
پایبندی  پروتکل های بهداشتی و عدم 
به موازین و مقررات فاصله گذاری، خیز 
برخی  در  سرپایی  بیماران  در  مالیمی 

استان ها مشاهده می  شود.
وی ادامه داد: گزارش هایی که از 
تهران دریافت می کنم، آغاز خیز مالیم 
در بیماران سرپایی و بعد از آن در افراد 
و  بود  خواهد  بستری  نیازمند  مبتالی 
خدای نکرده در هفته های آینده ممکن 
داشته  را  میر  و  مرگ  افزایش  است 
باشیم. خواهش من این است که رعایت 

پروتکل های بهداشتی فراموش نشود.

وزیر بهداشت افزود: نقشه آتشین 
بسیار  نقشه  به  امروز  قبل،  روزهای 
است.  شده  تبدیل  رکننده تر  میدوا ا
پروتکل های  رعایت  با  ریم  ا میدو ا
بهداشتی این اضطراب از جامعه درمانی 
پروتکل های  کشور کمتر شود. رعایت 
قبولی  قابل  میزان  از  کمتر  بهداشتی 

است که انتظار داریم.
مورد جدید ابتال به ویروس جهش 

یافته نداشتیم
ویروس  درمورد  گفت:  نمکی 
جز  به  کشور  در  کرونا  یافته  جهش 
مورد  بود،  شده  گزارش  که  مواردی 
این  ما  تالش  همه  نداریم.  جدیدی 
است که چشم های خود را در مرزهای 
بررسی  ورودی ها  و  کنیم  باز  کشور 
و  داخلی  استان های  خیز  در  نه  شوند. 
جهش  هنوز  کشور  ورودی های  در  نه 

جدیدی را دریافت نکردیم.
سخت  اقدامات  داد:  ادامه  وی 
گیرانه تری را در مورد ترددها و گشتن 
پیدا کردن خوشه های  و  به خانه  خانه 
بیماری  کوچک  شعله های  و  آلودگی 
آغاز کردیم تا بیماری را زودتر تشخیص 
و  شعله ها  این  پیوستن  از  و  دهیم 
دامن گیر شدن بیماری جلوگیری کنیم.
وزارت بهداشت سیاست زده نیست

وزیر بهداشت اظهار کرد: سواالتی 

چند روزی است در ذهن مردم توسط 
عده ای با خیراندیشی یا بداندیشی ایجاد 
شده است. مردم این را باور داشته باشند 
بهداشت  وزیر  و  بهداشت  وزارت  که 
اعالم  اول  روز  از  نیست.  زده  سیاست 
کردم که خدمتگزار همه مردم و اقشار 
هستیم.  سرزمین  مردم  دیدگاه های  و 
 ، طلب ها اصالح   ، ها اصولگرا برای 
سنتی،  شیعه،  خط ها،  بدون  معتدل ها، 
کلیمی، مسیحی و حتی زندانیان محکوم 
به اعدام مکلف به خدمت و حمایت از 
سالمت هستیم. در نتیجه مواردی که 
دنبال می کنیم را سیاسی نکنید و واکسن 
اگر  است.  پدیده ها  همین  از  یکی  نیز 
کسانی برای برخی صندلی ها در برخی 
دیده اند،  خواب هایی  صنفی  نظام های 
بر  انشاهلل  پذیرفتند  را  آنها  مردم  اگر 
من  خواهش  اما  بنشینند،  صندلی  آن 
را  امروز مسائل سالمت  این است که 

سیاسی نکنند.
وی بیان کرد: از روزهای نخست 
تشکیل  واکسن  برای  ملی  کمیته های 
که  بود  این  ما  هدف  بزرگترین  و  شد 
مطمئن  بسازیم.  را  یرانی  ا واکسن 
تقاضای  با  سخت  روزهای  در  بودیم 
باالی واکسن کرونا برای مردم جهان، 
اندازه  به  دنیا  واکسن سازهای  ظرفیت 
واکسیناسیون ۱0 درصد مردم  پوشش 
جهان هم نیست. در نتیجه با تکیه بر 
دانش داخلی تالش کردیم شرکت های 
داخلی را دور هم جمع کرده و جرات و 
جسارت تولید به آنها بدهیم. این حرکت 
با قدرت شروع شد و اولین گروه مجوز 
کارآزمایی بالینی را گرفتند و به خوبی 
هفته  اوایل  هستند.  پیشرفت  حال  در 
آینده مجموعه انستیتو رازی که اجازه 
تست بالینی را گرفته، کار خود را آغاز 
می کند. مجموعه پاستور با انتقال دانش 
دنبال  را  خود  کار  خوبی  به  نیز  فنی 
می کند و فاز سوم کارآزمایی بالینی را 

دنبال خواهد کرد.
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زیر نظر: علی هوشمند

وزیر آموزش و پرورش خبر داد:
استخدام ۸۸ هزار نفر تا سال 1۴00 در آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش گفت: بر اساس قانون تا سال ۱۴00، تعداد ۸۸ هزار 
نفر در وزارت آموزش و پرورش استخدام می شوند.

محسن حاجی میرزایی در گفت و گویی درباره جزییات صدور مجوز استخدام 
۳0 هزار نفر در وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش 
آموزشیاران،  از  نفر  هزار   ۸۸ بود  شده  موظف  وضعیت،  تبدیل  قانون  اساس  بر 
از  تا پیش  آموزش دهندگان، معلمان حق التدریس و مربیان پیش دبستانی را که 
سال 9۱ و 9۲ همکاری با آموزش و پرورش داشتند، با چند شرط مشمول استخدام 

در آموزش و پرورش کند.
وی افزود: یک شرط میزان ردیفی بود که همه ساله اختصاص پیدا می کند 
و شرط دیگر تناسب اعتباری بود که در بودجه پیش بینی می شود. بر این اساس 
وزارت آموزش و پرورش موظف بود تا پایان برنامه ششم توسعه این ۸۸ هزار نفر 
را استخدام کند و این افراد هم پس از استخدام باید یک سال در دانشگاه فرهنگیان 

دوره آموزشی الزم را ببینند و پس از موفقیت در آن دوره، استخدام شوند.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: در سال 9۸، تعداد ۲۵ هزار و 700 
نفر از این افراد شناسایی شدند و افراد بر اساس باالترین امتیاز مرتب شدند و در 
نهایت سهمیه ها به استان ها و شهرستان ها اختصاص یافت تا همه افراد انتخاب 
شده، برای گذراندن یک دوره آموزشی یک ساله به دانشگاه فرهنگیان معرفی شوند.

حاجی میرزایی ادامه داد: آموزش و پرورش روز گذشته هم ردیف استخدامی 
۳0 هزار نفر دیگر را دریافت کرد که به تناسب سابقه و امتیاز افراد، این ۳0 هزار 
نفر میان تمام استان و شهرستان های کشور توزیع می شود و بالفاصله پس از توزیع 

دوره، آموزش یک ساله آنها در دانشگاه فرهنگیان آغاز می شود.
وی خاطرنشان کرد: از ۸۸ هزار نفر، حدود ۳0 هزار نفر باقی می ماند که در 
تالش هستیم به سرعت ردیف استخدامی آنها را هم بگیریم؛ چراکه موظف هستیم 

تا پایان سال آینده کلیه این افراد را به استخدام درآوریم.
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه موضوع استخدام ۸۸ هزار نفر با جدیت 
دنبال می شود، گفت: سهمیه این ۳0 هزار نفر هم میان استان ها و شهرستان ها 

توزیع می شود تا افراد را متناسب با امتیاز آنها انتخاب کنند.
حاجی میرزایی تاکید کرد: همه این ۸۸ هزار نفر حتما استخدام خواهند شد؛ 
چراکه قانون تعهد ایجاد کرده و وزارت آموزش و پرورش ملزم به اجرای قانون 
است. فرصت باقی مانده برای استخدام این افراد تا سال ۱۴00 است و امیدواریم 

پیش از این همه افراد تعیین تکلیف شوند.
وی همچنین درباره امتیازات افراد برای استخدام توضیح داد: آموزشیاران و 
معلمان حق التدریس از نظر میزان سابقه در آموزش و پرورش، مدرك تحصیلی 
امتیازات متفاوتی را کسب می کنند و به تناسب این موارد به ترتیب افراد دارای 
باالترین امتیاز معرفی می شوند و رعایت می شود تا حقوق همه همکاران رعایت 
فضلی  امتیازات  ترتیب  به  مشموالن  از  دیگری  تعداد  زودی  به  افزود:  شود.وی 
انتخاب و برای طی کردن دوره یک ساله به دانشگاه فرهنگیان معرفی می شوند.

زمان برگزاری آزمون دستياری تغيير کرد
با دستور وزیر بهداشت زمان برگزاری چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار 

تخصصی پزشکی تغییر کرد و این آزمون ۲0 فروردین ۱۴00 برگزار خواهد شد.
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت با صدور اطالعیه ای اعالم کرد 
که چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی روز جمعه ۲0 فروردین 

۱۴00 برگزار خواهد شد.
متن این اطالعیه به شرح زیر است: 

بسمه تعالی 
به اطالع داوطلبان گرامی شرکت کننده در چهل و هشتمین آزمون پذیرش دستیار 
تخصصی پزشکی می رساند نظر به تقاضای مکرر داوطلبان عزیز و دستور وزیر محترم بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، با بررسی ابعاد و جوانب موضوع و لحاظ شرایط بحران همه گیری 
بیماری کووید۱9 و با توجه به تقویم آزمون های جامع پزشکی سال آتی، در پیش بودن ایام ماه 
مبارك رمضان و انتخابات ریاست جمهوری، چهل و هشتمین آزمون پذیرش دستیار تخصصی 

پزشکی از  هفتم اسفندماه ۱۳99 به تاریخ جمعه ۲0 فروردین ۱۴00 موکول خواهد شد.

فرمانده انتظامی آبادان خبر داد؛
قتل دختر آبادانی در پی حمله مسلحانه به حياط منزل شان

فرمانده انتظامی آبادان از قتل یک دختر نوجوان در پی حمله مسلحانه 
فرد یا افرادی ناشناس به حیاط منزل شان خبر داد.

نام  به  ساله   ۱۳ دختر  یک  کرد:  اظهار  زلقی زاده،  حسین  سرهنگ 
»شیدا«،  سه شنبه شب گذشته )۱۴ بهمن ماه( در حیاط منزل شان در 

روستای خرخره آبادان مورد حمله مسلحانه قرار گرفت.
وی افزود: در پی این حمله مسلحانه که با کلت کمری انجام شد، 
این دختر نوجوان از ناحیه پهلو مصدوم و به بیمارستان اعزام شد که به 

علت جراحت شدید، جان باخت.
فرمانده انتظامی آبادان با اشاره به متواری شدن ضارب یا ضاربان، 
تصریح کرد: شناسایی ضارب یا ضاربان و  جزئیات این حادثه در حال 

بررسی است.

کشف کاالی قاچاق با برندهای تقلبی در غرب تهران
رئیس پایگاه پنجم پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از کشف ۱0 

میلیارد ریال کاالی قاچاق با برندهای تقلبی در غرب تهران خبر داد.
سرهنگ نجم الدین رشیدی اظهارکرد: روز سه شنبه در پی دریافت 
خبری مبنی بر اینکه  مالک یک انبار بزرگ کاال در منطقه یافت آباد تعداد 
فراوانی کاالی قاچاق را داخل انبارش جمع آوری کرده است و آن ها را با 
برندهای تقلبی در بازار مصرف توزیع می دکند، بررسی موضوع در اختیار 

تیمی از مأموران پایگاه پنجم پلیس امنیت عمومی تهران قرار گرفت.
وی افزود: بررسی های اولیه حاکی از آن بود، مالک انبار کاال تعدادی 
یخچال به صورت قاچاق از مرزهای غربی کشور تهیه کرده و پس از انتقال 
به شهر تهران و دپو کردن آن، مشخصات کاال را تغییر داده است و با عنوان 

برندهای خارجی معتبر با قیمت های گزاف به مشتریانش می فروشد.
رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه گفت: تیمی 
از ماموران پایگاه پنجم پلیس آگاهی با هماهنگی های قضائی به نشانی 
اعالمی اعزام و موفق شدند، ۲۸ دستگاه یخچال خارجی قاچاق با برندهای 

تقلبی کشف کنند.
انبار کاال با دستور قضائی پلمب شد، اظهارکرد:  وی با بیان اینکه 
کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را  ۱0 میلیارد ریال بر آورد 

کرده اند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، رشیدی در پایان خاطر نشان کرد: 
در این رابطه مالک انبار دستگیر و متهم پس از تکمیل پرونده برای سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کشف 300 کيلوگرم تریاک در نایين 
فرمانده انتظامی نایین در شرق استان اصفهان از کشِف ۳00 کیلوگرم 
تریاك از بار خیار یک دستگاه کامیون بنز عبوری در این شهرستان خبر داد.

 سرگرد هادی کیان مهر گفت: ماموران یگان امداد فرماندهی انتظامی 
این شهرستان  شب گذشته حین کنترل و رصد خودروهای عبوری به 
یک دستگاه کامیون بنزکه از استان های جنوبی کشور به سمت تهران در 

حرکت بود، مشکوك شدند و آن را متوقف کردند.
وی با بیان  اینکه این خودرو حامل بارخیار بود، اظهار داشت: پس از 
بازرسی صورت گرفته این مقدار مواد مخدر که به شکلی ماهرانه در قسمت 

بار کامیون جاسازی شده بود، کشف شد.
انتظامی نایین افزود: خودروی مذکور توقیف و راننده آن   فرمانده 

تحویل مرجع قضایی شد.  
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بلومبرگ: اپل در آستانه ی انعقاد قرارداد 
با کیا برای تولید خودروی الکتریکی است

مدتی است اخبار صنعت خودرو به سمت پروژه ی تایتان اپل معطوف شده 
است؛ خودرویی که گفته می شود سال ۲0۲۴ به همراه تکنولوژی نسل بعدی باتری 
رونمایی و به بازار عرضه شود. بنا بر گزارش 9To۵Mac و با استناد به منابع نزدیک 
به زنجیره ی تأمین کره جنوبی، اپل قصد دارد با کیا موتورز قراردادی به ارزش حدود 
۳٫۶ میلیارد دالر منعقد کند؛ زیرا این شرکت تالش های خود را برای ساخت یک 
ماشین الکتریکی افزایش داده است. پیش بینی می شود خبر مذکور به صورت رسمی 

در تاریخ ۱7 فوریه ۲0۲۱ )۲۵ بهمن ۱۳99( اعالم خواهد شد.
با استناد به گزارش های قبلی، توافق  احتمالی اپل و هیوندای )شرکت مادر 
کیا( شامل مونتاژ اتومبیل در کارخانه ای مستقر در ایالت جورجیا متعلق به شرکت 
کیا موتورز یا ساخت کارخانه جدید در این کشور است. اعتقاد بر این است که این 
چشم انداز شامل تولید ۱00 هزار دستگاه وسیله ی نقلیه در سال ۲0۲۴ خواهد بود و 
هیوندای موظف است ظرفیت تولید ساالنه را به ۴00 هزار دستگاه افزایش بدهد. 
گفته می شود این دو شرکت برای تکمیل فرایند تولید و گرفتن بازخورد، قصد دارند 

نسخه ی بتای این خودرو را در سال ۲0۲۲ عرضه کنند.
می دهد  نشان  شد،  منتشر  بلومبرگ  در  اولین  بار  برای  که  جدید  گزارش 
که روابط اپل و کیا تا چه حد می تواند نزدیک باشد و گمان می رود این روابط 
بسیار متفاوت با یک رابطه ی طراح و تأمین کننده، مانند روابط اپل و فاکسکان 
در زنجیره ی تأمین آیفون است. اولین زمزمه های خودروی خودران اپل در سال 
۲0۱۴-۲0۱۵ و در قالب پروژه ی تایتان رسانه ای شد و یک سال بعد ایالن ماسک 
)مدیرعامل تسال موتورز( گفت اپل احتماال خودروی الکتریکی جذابی خواهد ساخت 
و شایعات را بیش از هر زمان دیگری داغ کرد. در ابتدا، این شرکت هزاران مهندس 
و طراح داشت که روی اجزای مختلفی از جمله در، پیشرانه  و فرمان کار می کردند؛ 
اما غول دنیای فناوری در سال ۲0۱7 جاه طلبی اش را برای تمرکز روی نرم افزار 

رانندگی مستقل کاهش داد.
است.  شده  منتشر  تایتان  پروژه ی  مورد  در  ضدونقیضی  شایعات  تاکنون 
بر  کوپرتینو  فناوری  غول  پروژه ی  که  می کنند  پیش بینی   گزارش ها  از  برخی 
توسعه ی فناوری برای تسهیل ساخت اتومبیل  خودران متمرکز است؛ اما گزارشی 
بدهد.  توسعه  تمام عیار  نقلیه ی  وسیله ی  می تواند  اپل  که  می دهد  نشان  دیگر 
برای مثال، تحلیل گران مورگان استنلی ادعا می کنند اپل رقیبی تأثیرگذار برای 
تولیدکنندگان پیشروی خودروی الکتریکی )EV( محسوب خواهد شد و می تواند 
رقابت جذابی با تسال آغاز کند. همچنین گفته می شود کوپرتینویی ها از موقعیت 
منحصربه فردی برخوردار هستند تا در سیستم های خودران و فناوری های انرژی 

تجدیدپذیر نوآوری ارائه بدهند.
چندی پیش، هیوندای در بیانیه ی جسورانه ای اعالم کرد غول دنیای فناوری 
گفت وگوهای اولیه را با این شرکت به منظور تولید Apple Car آغاز کرده است. 
این خبر مهم به سرعت به تیتر نخست خبرگزاری ها تبدیل شد و به  تبع آن، سهام 
خودروساز کره ای بیش از ۲0 درصد افزایش یافت. از همه مهم تر، بعد سال ها گمانه زنی 
و شایعات فراوان، رسما مشخص شد جاه طلبی اپل برای تولید خودرو خودران بسیار 
جدی بوده است؛ به طوری که قصد دارد مقدمات فرایند تولید آن را برون سپاری کند. 
مینگ چی کو، تحلیلگر نام آشنای محصوالت اپل، در آخرین یادداشتش خطاب به 
سرمایه گذاران گزارش های همکاری اپل و هیوندای به منظور تولید خودرو الکتریکی 
را تأیید کرده و معتقد است که اولین خودرو غول دنیای فناوری براساس پلتفرم 
E-GMP هیوندای برای وسایل نقلیه ی برقی مجهز به باتری ساخته خواهد شد.

با وجود همکاری احتمالی اپل و هیوندای، گفته می شود چندین مانع برای 
ورود کوپرتینویی ها به بازار خودرو وجود دارد؛ زیرا صنعت خودرو ذاتا چالش برانگیز و 
پرخطر است و چون یک بازار بالغ به حساب می آید، هرگونه رشد اپل منجر به ضرر 
خودروسازان کنونی می شود. اپل احتماال منتظر تغییر جهت به سمت وسایل نقلیه 
خودران به عنوان فرصتی برای متمایز کردن خود است. در این میان، نوپا بودن نسبی 
خودروهای کامال مستقل )AV(، احتماال عرضه ی Apple Car را در اواخر دهه ی 
جاری به تأخیر می اندازد؛ اما اگر تمرکز اپل تنها روی یک وسیله ی نقلیه الکتریکی 

)نه کامال خودران( باشد، می تواند بازه ی زمانی عرضه را کوتاه کند.

نهضــت  ســازمان  رئیــس 
ــر  ــه ب ــان اینک ــا بی ــوادآموزی ب س
اســاس اطالعاتــی کــه مــا در 
پایــگاه ثبتــی ســواد داریــم شــمار 
ــون  ــر یــک میلی ــراد بیســواد زی اف
نفــر اســت گفــت: اخیــرا بر اســاس 
ــار  ــز آم ــا مرک ــه ب ــی ک تعامالت
داشــتیم اطالعــات اســمی ۶۵0 
هــزار فــرد بیســواد را در اختیــار مــا 
قــرار داده انــد کــه در حال راســتی 
آزمایــی هســتیم. از نظــر مــا تعــداد 
بیســوادها زیــر یــک میلیــون نفــر 
اســت. امیدواریــم در آینــده بســیار 
نزدیــک آمــار بیســوادان را کاهــش 

ــم. دهی
ــات  ــاره اقدام ــدزاده، درب محم
ــال  ــازمان در س ــن س ــی ای کرونای
ــار  ــح داد و اظه ــز توضی ــاری نی ج
کــرد: از ســال گذشــته کــه ویروس 
کرونــا شــیوع یافــت همــکاران مــا 
ــروع  ــریع ش ــکار ننشســتند و س بی
ــد  ــد. مانن ــزی کردن ــه ری ــه برنام ب
و  رســمی  پــرورش  و  آمــوزش 
عمومــی کــه فعالیــت هــای ویــژه 
ــی را  ــز اقدامات ــا نی ــت م ای داش
ــای  ــوزش ه ــم و آم ــام دادی انج
مــا در ســامانه تحــت وب در حــال 

ــت. ــام اس انج
وی افــزود: در ســامانه تحــت 
وب 7۵ برنامــه پنــج دقیقــه ای در 
ــه  ــرار گرفت ــوادآموزان ق ــار س اختی

ــز  ــدگان نی ــوزش دهن ــرای آم و ب
ــر  ــژه ای درنظ ــای وی ــوزش ه آم
گرفتیــم. عــالوه بــر ایــن تــا کنون 
ــم از  ــوح قل ــه ل ــت برنام در دونوب
ــده و در  ــش ش ــی پخ ــانه مل رس
ــوم  ــرای دور س ــک ب ــده نزدی آین

پخــش مــی شــود.
ــه  ــان اینک ــا بی ــدزاده ب محم
در  ســوادآموزی  هــای  برنامــه 
ســیمای اســتان هــا نیــز در حــال 
پخــش اســت گفــت: طــی تفاهمی 
ــرای  ــد ب ــرار ش ــیما ق ــا صداوس ب
دوره انتقــال ســواد نیــز ۱۵0 برنامه 
ــه  ــادل ۴۵00 دقیق ــه مع ۳0 دقیق
ــم  ــد داری ــه امی ــم ک ــد کنی تولی
پخــش آن از بهمــن مــاه از شــبکه 

ــود. ــاز ش ــوزش آغ آم

نهضــت  ســازمان  رئیــس   
ســوادآموزی ادامــه داد: عــالوه بــر 
ــای  ــه ه ــی برنام ــه تلویزیون برنام
ــتان  ــی اس ــم در برخ ــی ه رادیوی
هــا ماننــد قــم تولیــد شــده اســت. 
درســنامه، جــزوات و لــوح فشــرده 
ــرار داده  ــوادآموزان ق ــار س در اختی
ایــم و آمــوزش دهنــدگان مــا بــه 
صــورت تلفنــی نیــز ســوادآموزان را 

ــد. ــی مــی کنن راهنمای
ــه  ــاره اینک ــن درب وی همچنی
آیــا بانــک اطالعاتی جامعــی برای 
احصــای آمــار واقعــی بیســوادان در 
اختیــار داریــد؟ گفــت: بــر اســاس 
 9۵ ســال  سرشــماری  آخریــن 
ــنی  ــروه س ــه در گ ــد ک ــالم ش اع
۱0 تــا ۴9 ســال دومیلیــون و ۶90 

ــای  ــا مبن ــم ام ــزار بیســواد داری ه
آن خوداظهــاری افــراد بــود. ضمن 
آنکــه ۳۶0 هــزار نفرشــان هــم از 

اتبــاع خارجــی بــوده انــد.
ــاس  ــر اس ــا ب ــزود: ام وی اف
اطالعاتــی کــه مــا در پایــگاه ثبتی 
ســواد داریــم شــمار افــراد بیســواد 
ــت.  ــر اس ــون نف ــک میلی ــر ی زی
ــه  ــی ک ــر اســاس تعامالت ــرا ب اخی
بــا مرکــز آمــار داشــتیم اطالعــات 
اســمی ۶۵0 هــزار فــرد بیســواد را 
در اختیــار مــا قــرار داده انــد کــه در 
ــی هســتیم. از  حــال راســتی آزمای
نظــر مــا تعــداد بیســوادها زیــر یک 
میلیــون نفــر اســت. امیدواریــم 
در آینــده بســیار نزدیــک آمــار 

ــم. بیســوادان را کاهــش دهی

محمدزاده: آمار بیسوادان کمتر از یک میلیون نفر است
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یک کارشناس بازار سرمایه 
گفت: عدم تصویب الیحه بودجه 
چند  بودجه  اجرای  احتمال  و 
دوازدهم، عالوه بر افزایش ابهام و نگرانی 
در بازار، به طور حتم میزان افزایش عرضه ها 

در بازار را فراهم می کند.
رسول جاویدی به اجرای بودجه چند 
بورس  معامالت  بر  آن  تاثیر  و  دوازدهم 
اشاره کرد و افزود: بازار از چند وقت گذشته 
تا حدودی در انتظار تعیین تکلیف وضعیت 
الیحه بودجه بود که در مجلس با چه اصالح 
هایی همراه می شود و چه تصمیم هایی در 
روشن  زیرا  شود  می  گرفته  آن  خصوص 
شدن این موضوع باعث می شود تا هر چه 
زودتر تکلیف بارار سهام و مسیر معامالتی 

آن مشخص شود.
از جمله مسایل مهم  را  ارز  نرخ  وی 
دانست  بورس  معامالت  روند  بر  تاثیرگذار 
توسط مجلس ۱7 هزار  نرخ دالر  و گفت: 
و ۵00 تومان و در دولت ۱۵ هزار  تومان 
پیش بینی شده بود که روز گذشته  مجلس 
با رد الیحه بودجه دست رد به بودجه دولت 
زد و این موضوع به طور حتم تاثیر متفاوتی 
گذاری  سرمایه  مختلف  بازارهای  در  را 

خواهد گذاشت.
الیحه  رد  با  اینکه  بیان  با  جاویدی 
در  ها   زنی  گمانه  مجلس،  توسط  بودجه 
بسیار  بازار  در  موجود  های  ابهام  خصوص 
بیشتر شده است، افزود: یکی از مسایل قابل 
مانند  انرژی  نرخ  افزایش  موضوع  اهمیت، 
گاز، برق بوده است که در بازار شایعاتی در 
زمینه افزایش قیمت چند برابری آنها وجود 
دارد، با توجه به چنین وضعیتی انتظار می 
رفت این مورد در بودجه  مشخص شود  اما 
با توجه به رد آن این ابهام همچنان در بازار 
وجود دارد و باعث تاثیرگذاری بر معامالت 
سرمایه  بازار  کارشناس  این  شد.   خواهد 

از مواردی که  خاطرنشان کرد: یکی دیگر 
برای بازار بسیار مهم بود تعیین تکلیف تامین 
کسری بودجه بود تا از این طریق مشخص 
شود که دولت  برای رفع کسری بودجه چه 
برنامه هایی دارد و آیا مانند سال جاری برای  
تامین کسری بودجه به بازار سهام اکتفا می 
کند یا از طریق انتشار اوراق تامین مالی اقدام 

به پر کردن خالهای مالی می کند.
اینکه عدم تصویب  به  اشاره  با   وی 
الیحه بودجه زمینه افزایش ابهام و ترس در 
بازار را فراهم می کند، گفت: این موضوع به 
طور حتم باعث  افزایش میزان عرضه ها در 
بازار می شود و بهتر بود تا در چنین موقعیتی، 
اقدامی بهتر برای تصویب الیحه بودجه در 

دستور کار قرار می گرفت.
افزایش  رود  می  انتظار  افزود:  وی 
باشد  نداشته  دوام  زیاد  بازار  در  ها  عرضه 
خریداران  نمایی  قدرت  شاهد  ادامه  در  و 

در بازار باشیم.
جاویدی با اشاره به اینکه روز گذشته 
شاهد قدرت نمایی گروه خودرو در بودیم، 
تاکید کرد: شایعات مطرح شدن آزاد شدن 
نرخ گذاری خودرو سبب استقبال از این گروه 
و تغییر وضعیت از صف فروش به صف خرید 

در برخی از گروه ها شد.

وی با اشاره به اینکه از دو روز گذشته 
های  عرضه  و  کل  شاخص  کاهش  زمینه 
سنگین در سهام شرکت های بزرگ فراهم 
شده است، گفت: در صورت تداوم کاهش 
 ۲00 و  میلیون  یک  کانال  بورس  شاخص 

هزار واحدی را از دست خواهیم داد.
در  بازار  اینکه  به  اشاره  با  جاویدی 
حالی این روزها درگیر افت است که در چند 
بود،  بازگشته  مدار صعودی  به  گذشته  روز 
گفت: این افزایش شاخص به کمک سهام 
پاالیشی ها رخ داد و بعد از مدت ها سبب 

لیدری آنها شد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان 
زمینه  سهام  این  در  قیمت  افزایش  کرد: 
افزایش عرضه این نمادها در بازار را فراهم 
کرد و باعث شد تا کلیت بازار به دلیل اینکه 
قبول  بازار  لیدر  عنوان  به  را  ها  پاالیشی 
داشتند و عرضه ها در آنها زیاد شد زمینه 
افت سنگین بازار و فشار فروش نسبی در 

بازار بیشتر شود.
در  اظهارنظرهای مختلف  وی گفت: 
سبب  اقتصادی  و  سیاسی  آینده  خصوص 
ابهام در بازار شده است که این ابهام باعث 
عدم تصمیم گیری مناسب سرمایه گذاران 
شد و هر یک از افراد با توجه به دید خاصی 

که دارند و وزنی که به اخبار منفی می دهند 
برای معامله تصمیم  بازار  بر آن اساس در 

گیری می کنند.
جاویدی اظهار داشت: شایعات مطرح 
شده در بازار مانند نرخ گذاری دستوری در 
شدت  به  مدتی  برای   محصوالت  برخی 
بازار را تحت تاثیر قرار داد و به جای آنکه 
برای بهبود وضعیت بازار  این شایعات کمتر 
شود روز به روز در حال بیشتر شدن است 
تاثیر  بازار را تحت  این مسایل به شدت  و 

قرارداده است.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان 
که  معامالگران  معامالت  استراتژی  کرد: 
به نوسان گیری  اقدام  این مدت  بیشتر در 
چند روزه می کردند بازار را برای مدتی وارد 
فاز صعودی کرد اما بعد از آن به دلیل افزایش 
فروش، بازار تحت تاثیر قرار گرفت و دوباره 

وارد مدار نزولی شد.
از جمله عواملی  تاکید کرد:  جاویدی 
که می توان آن را در معامالت بازار دخیل 
طبیعی  طور  به  که  است  ارز  نرخ  دانست 
تاثیر بسیار زیادی را بر سهام شرکت های 
کامودیتی محور دارد و تاثیر زیادی را بر روند 

بازار می گذارد.
روز سه شنبه گذشته و پس از گذشت 
حدود ۲ ماه از بررسی الیحه بودجه ۱۴00 
صحن  در  آن  کلیات  تلفیق  کمیسیون  در 
علنی به رأی گذاشته و از سوی نمایندگان 
رد شد. نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
با 99 رای موافق، ۱۴۸ مخالف و ۱۲ ممتنع 
با  علنی  جلسه  در  حاضر  نماینده   ۲۶۱ از 
کلیات الیحه بودجه سال ۱۴00 کل کشور 

مخالفت کردند.
بودجه  الیحه  کلیات  رد  به  توجه  با 
چند  بودجه  ارایه  راهکار  دو  دولت،  توسط 
دوازدهم و یا ارایه مجدد الیحه بودجه توسط 

دولت وجود دارد.

مدیرعامل بانک ملی ایران در مراسم گرامیداشت روز زن:
 بانوان همکار، از نظر تعهد کاری از بهترین های سازمان هستند

مدیرعامل بانک ملی ایران با تأکید بر این که جنسیت، نژاد، 
سازمانی  های  ارزیابی  و  ها  انتصاب  در  نقشی  هیچ  دین  و  مذهب 
همکار  بانوان  از  زیادی  تعداد  اکنون  گفت:  ندارد،  بانک  کارکنان 
اداره  معاون  کل،  اداره  رئیس  مانند  مدیریتی  های  در سمت  بانک 
کل و روسای شعب ممتاز و درجه فعالیت می کنند یا دارای سمت 

های تخصصی هستند.
دکتر محمدرضا  ایران،  ملی  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 

با سالروز میالد باسعادت حضرت فاطمه زهرا )س( و  حسین زاده در وبیناری که همزمان 
بانوان  از  بهداشتی در جمع منتخبی  با رعایت حداکثری پروتکل های  به مناسبت روز زن 
کید بر این که استراتژی بانک، انتخاب و ارتقای کارکنان بر اساس  همکار برگزار شد، با تأ
شایستگی هاست، اظهار کرد: گزارش های دریافتی نشان می دهد سهم زنان در تخلفات 
سازمانی نزدیک به صفر است و این نشان دهنده دقت نظر، تعهد کاری و تالش آنها برای 

کمک به پیشرفت سازمان است.
وی با بیان این که بانوان همکار عالوه بر فعالیت سازمانی، نقش مهمی در اداره امور خانه 
و خانواده دارند و این مسئولیت آنها را دوچندان می کند، ادامه داد: در بانک ملی ایران، زنان 
و مردان با افتخار در کنار یکدیگر فعالیت می کنند و هیچ گونه تبعیضی میان آنها روا نیست.

حسین زاده بانوان همکار را از منظر دانش، توانایی های فردی و اجتماعی و نیز عرق 
برای رشد  مانعی  این که هیچ  بیان  با  و  آنها خواند  پیشگام  گاه  و  مردان  سازمانی همپای 
برای  ای  ویژه  دستورهای  عام،  صورت  به  کرد:  خاطرنشان  ندارد،  وجود  سازمان  کارکنان 
اداری  از طریق سازوکار  نیز  موارد خاص  و  بانوان همکار صادر شده  نیازهای  به  رسیدگی 

قابل پیگیری و انجام است.
مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین با تبریک فرارسیدن روز میالد حضرت فاطمه زهرا 
)س(، روز زن و روز مادر، به اهمیت و سختی ایفای همزمان این نقش ها توسط بسیاری از 
زنان کشورمان به ویژه بانوان همکار بانک اشاره کرد و گفت: ما قدردان این زحمات هستیم 

و خدمت رسانی به همه به ویژه بانوان همکار را وظیفه خود می دانیم.
لیال صدر رئیس اداره کل مشارکت ها و توسعه شبکه بین الملل بانک ملی ایران هم 
با تقدیر از خدمات بانک به عموم کارکنان به ویژه بانوان، از حسن توجه مدیرعامل و اعضای 

ت مدیره به مسائل حوزه زنان تقدیر کرد. هیأ
در این نشست که با حضور سعد اله عیسی زاده مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی، 
محمد رضایی رئیس اداره کل سرمایه انسانی و نادر اکبری وند رئیس اداره کل روابط عمومی، 
ادارات کل  الملل و معاونین خانم  بین  اداره کل مشارکتها و توسعه شبکه  لیالصدر رییس 
حسابداری و بودجه، رفاه  و درمان ، مهندسی و امالك و روابط عمومی برگزار شد، تعدادی از 
بانوان همکار در سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس مسائل خود را با مدیریت عامل بانک 

مطرح کردند و پاسخ های مناسب یا قول بررسی موضوع را دریافت کردند.
اقامت،  محل  به  نسبت  کار  محل  بدون  دور  شعب،  برخی  در  انسانی  نیروی  کمبود 
درخواست افزایش پوشش های بیمه ای، استفاده حداکثری از توانمندی های زنان و تغییر 

وضعیت استخدام، از جمله مطالب مطرح شده در این نشست بود.

تسریع نوسازی بافت فرسوده با پرداخت تسهيالت ارزان قيمت
نوسازی  جریان  تسریع  از  مسکن  بانک  عامل  هیات  عضو 
بافت فرسوده کشور با پرداخت تسهیالت ارزان قیمت از سوی این 

بانک خبر داد.
محمد حسن علمداری، عضو هیات عامل و معاون مدیرعامل در 
امور اعتباری بانک مسکن ضمن گرامیداشت دهه فجر، با بیان اینکه 
یکی از ماموریت های مهم این بانک به عنوان تنها بانک تخصصی 

فعال در حوزه مسکن، کمک به تسریع جریان نوسازی بافت فرسوده است، به پایگاه خبری 
و  منعقد  شهرسازی  و  راه  وزارت  با  عاملیت  قرارداد  دو  تاکنون  گفت:  مسکن-هیبنا،  بانک 

همکاری گسترده ای آغاز شده است. قرارداد دوم عاملیت در سال جاری منعقد شده است.
وی به اقدام متفاوت بانک مسکن در جریان تشکیل آنالین پرونده های تسهیالت بافت 
فرسوده از آبان ماه سال جاری اشاره کرد و افزود: از تاریخ یکم آبان ماه پرونده تسهیالتی 
بافت فرسوده به صورت آنالین انجام می پذیرد. در مدل جدید طراحی شده معرفی نامه های 
پرونده های تسهیالتی این دو حوزه به صورت آنالین با کد مخصوص دریافت و به صورت 
اتوماتیک به اداره کل ارسال می شود، پس از آن مدیریت شعب آن را دریافت و نهایتا شعبه 
بانک به مشتری آن را اعالم می کند. علمداری تصریح کرد: در شکل جدید تمامی مکاتبات 
فیزیکی حذف و اطالعات به صورت غیرحضوری دریافت میشود. پس از آنکه درخواست به شعبه 
ارسال می شود ظرف مدت ۴۵ روز به مشتری پاسخ داده می شود که آیا امکان انعقاد قرارداد 
وجود دارد یا خیر.وی با اشاره به اینکه فرآیند شناسایی مشتری از طریق ارسال پیامک تایید 
مشتری به شماره همراه وی انجام خواهد شد، گفت: سپس مشتری با انتخاب نوع تسهیالت 
مدنظر، وارد مرحله ثبت مشخصات هویتی خود، اطالعات ضامن یا در صورت لزوم اطالعات 
وکیل خود خواهد شد. همچنین طبق پیش بینی های انجام شده قرار است تمامی مدارك 
موردنیاز برای تشکیل پرونده به صورت اینترنتی امکان پذیر باشد و پس از اتمام این مرحله 
یک کد رهگیری برای متقاضی صادر خواهد شد.وی به آمار تسهیالت پرداختی از ابتدای 
دهه فجر سال گذشته تا اوایل زمستان امسال اشاره کرد و گفت: مطابق با معرفی نامه های 
تایید در شعب استان های مختلف، 7 هزار و ۴۱7 واحد مسکونی در بافت فرسوده جهت اخذ 

تسهیالت نوسازی به مرحله انعقاد قرار داد رسیده اند.
وی ادامه داد: مبلغ کل تسهیالت منعقده برای این تعداد واحد مسکونی حدود ۵۳۵ 

میلیارد و ۱97 میلیون و 7۵0 هزار تومان بوده است.
انجام شده، سقف تسهیالت نوسازی  با پیش بینی های  پایان گفت: مطابق  وی در 
در سال جاری به ۲۵0 میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی رسیده است در صورتی که 
سازنده حرفه ای برای ساخت و سازهای خود از فناوری های نوین استفاده کند می تواند تا 
این سقف از تسهیالت بانک مسکن بهره مند شود. در قالب دومین قرارداد عاملیت که در 
سال جاری به جریان درآمده است این قول به وزارت راه و شهرسازی داده شد تا با لحاظ 
دو شرط شامل وجود منابع در چارچوب سیاست های اعتباری بانک مسکن در سال جاری و 
همچنین در صورت وجود درخواست سازنده حرفه ای، تا سقف ۲۵0 میلیون تومان تسهیالت 

نوسازی برای بافت فرسوده پرداخت شود.

رده های  درصد   35 و  تخصصی  مشاغل  درصد   ۴2 شيری:  بهزاد  دکتر 
مدیریتی پست بانك ایران در اختيار بانوان است

۲7 درصد مشاغل پست بانک ایران تخصصی و ۴0 درصد آن 
رده های مدیریت میانی و ارشد بوده که به ترتیب ۴۲ درصد بانوان در 
مشاغل تخصصی و ۳۵ درصد آن ها در رده های مدیریتی قرار دارند.

تصویر به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران، دکتر بهزاد 
شیری مدیرعامل بانک در مراسم گرامیداشت سالروز والدت حضرت 
فاطمه زهرا )س( و روز زن که روز سه شنبه ۱۴ بهمن ماه برگزار شد، 

با اعالم این مطلب اظهار داشت: نگاه بانک به کارکنان، فرا جنسیتی و بر مبنای شایسته 
 ساالری بوده و هیچ سقف شیشه ای که به صورت نامرئی مانع ارتقای افراد  شایسته و توانمند 
باشد، در این  بانک وجود ندارد.در ادامه، دکتر شیری افزود: روز زن نگاه دوباره و نو به جایگاه 
انجام یافته  بر اساس پژوهش های  تداعی می کند.  ما  برای  را  زنان و مادران  ویژه مدیریتی 
انعطاف پذیری، دقت نظر و کار تیمی از ویژگی های ممتاز مدیریتی زنان است که این صفات 
توانمندی،  شاخصه های  می باشد.وی  نیز  بانک  این  مدیر  بانوان  رفتاری  الگوهای  از  مثبت 
شهامت و نتیجه گرایی را از سایر معیارهای مهم برای پست های اجرائی و مدیریتی برشمرد.

مدیرعامل بانک در پایان گفت:  ۲۳ درصد کل کارکنان بانک زن بوده و از این میان، 
بانوان شاغل در  9۵ درصد از تحصیالت کارشناسی و باالتر برخوردار هستند. بر این مبنا، 
بانک با اتکا به ویژگی های مورداشاره و تالش مجدانه، می توانند بیش از پیش در امور اجرایی 

و مدیریتی بانک ایفای نقش نمایند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:
شعب اگزیم بانك از اوایل 1۴00 آماده ارائه بانکداری باز به مشتریان

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: خدمت بانکداری 
باز از اوایل سال آینده در سطح شعب به صورت گسترده آغاز می شود.

ایران، دکتر  توسعه صادرات  بانک  روابط عمومی  به گزارش 
علی صالح آبادی درهشتمین اتاق فکر شعب این بانک ضمن تاکید 
گفت:   ، ایران  صادرات  توسعه  بانک  بازبرای  بانکداری  اهمیت  بر 
برای  الزم  بستر  ایم  توانسته  مستمر  های  پیگیری  با  خوشبختانه 

استفاده شرکت های تابعه از خدمت بانکداری باز را فراهم کنیم.
وی اظهار داشت: بر اساس سیاست های بانک توسعه صادرات، مقرر شد تا در گام اول 
شرکت های تابعه این بانک از سازو کار بانکداری باز استفاده کنند تا موانع و چالش های 

احتمالی آن کشف و رفع شود.
عضو هیات مدیره اگزیم بانک با اعالم اینکه »صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه 
صادرات آرمانی« عمده فعالیت های خود را بر بستر بانکداری باز انجام می دهد، گفت: در حال 

حاضر این صندوق توانسته با موفقیت تقسیم سود خود را از طریق بانکداری باز انجام دهد.
صالح آبادی همچنین اظهار داشت: صندوق گنجینه زرین شهر با بیش از ۵00 هزار 

مشتری نیز در بستر بانکداری باز خدمات ارائه می دهد.
برای  مشتریان  انتخاب  عمومی  معیارهای  بر  عالوه  گفت:  جلسه  این  ادامه  در  وی 
برخورداری از خدمت بانکداری باز، الزم است شعب از سلسله اختیاراتی در چارچوب معیارهای 
کلی برخوردار باشند که در مورد مشتریان شاخص بانک به کار بندند؛ به این ترتیب می توان 

به مشتریان بیشتری در بستر بانکداری باز خدمت رسانی کرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با استقبال از ایده ارائه ترکیبی از خدمات مالی و غیرمالی 
به مشتریان،گفت: می توان با تعریف خدمات جانبی مانند خدمات فرودگاهی، تخفیف های 

فروشگاهی و ... رضایت مشتریان را جلب کرد.
وی در مورد سهم مشتریان بانکداری باز از منابع صندوق توسعه ملی اظهارداشت: 
مورد  در  اما  داد  تخصیص  خاص  مشتریان  به  را  ملی  توسعه  صندوق  منابع  توان  نمی 
مشتریان جدید با استعالم از مدیریت اعتبارات بانک می توان از این منابع برای ایشان 

در نظر گرفت.
صالح آبادی یادآور شد: با رایزنی های انجام شده میانگین وزنی حساب مشتریان نیز 
در مجموعه معیارهای بانک برای انتخاب مشتریان شرکتی جهت ارائه خدمات اعتبار اسنادی 
داخلی قرار گرفته است و تاکنون شعب کاشان و خرم آباد برای مشتریان خود از این گزینه 

استفاده و در گشایش اعتبار اسنادی داخلی استفاده کرده اند.

رشد 2۸ برابری ظرفيت پاالیش گاز در ۴2 سال گذشته
در حالی که تا پیش از پیروزی انقالب اسالمی، ظرفیت پاالیش گاز در کشور 
روزانه ۳۶ میلیون متر مکعب بوده که این رقم در ۴۲ سال گذشته رشدی ۲۸ برابری 

داشته و به بیش از هزار میلیون متر مکعب در روز رسیده است.
 صنعت گاز آنگونه که وزیر نفت نیز پیش از این عنوان کرده بود،  صنعتی 

است که در سال های بعد از انقالب اسالمی توسعه پیدا کرده است.
تا پیش از انقالب، میادین گازی کشور مورد بهره برداری قرار نگرفته بود 

و تنها بخشی از گازهای همراه نفت جمع آوری می شد و به مصرف می رسید.
در آن زمان، بیشتر گازهای همراه نفت به عنوان عامل مزاحمی برای تولید 
به شمار می رفت که راهی مشعل هایی می شد که با ورود به مناطق نفتی به چشم 
می خورد.بعد از انقالب اما توسعه صنعت گاز مورد توجه جدی وزارت نفت قرار 
گرفت. گاز همراه نفت دیگر نه تنها عاملی مزاحم نبود بلکه به عنوان سوختی 
پاك و خوراك صنعت پتروشیمی مورد استفاده قرار می گرفت. با این حال نقطه 
عطف توسعه صنعت گاز در کشور را باید همزمان با توسعه میدان مشترك پارس 

جنوبی در اوایل دهه ۸0 شمسی دانست.
آغاز برداشت گاز از این میدان مشترك باعث شد تا گازرسانی به مناطق 

مختلف شهری و روستایی و همچنین صنایع و نیروگاه ها افزایش پیدا کند.
با افزایش تولید از پارس جنوبی و دیگر میادین گازی کشور، به تدریج تولید 
گاز ایران افزایش پیدا کرد و در حالی که تا پیش از انقالب تنها ۳۶ میلیون متر 
مکعب گاز در کشور تولید می  شد، این رقم اکنون به بیش از یک میلیارد متر 

مکعب رسیده و ایران را در جایگاه سوم جهان از نظر تولید گاز قرار داده است.
در این میان دولت تدبیر و امید نقش ویژه ای دارد تا آنجا که در این دولت، 
تنها برداشت گاز از پارس جنوبی رشدی ۲.۵ برابری را تجربه کرده است و ایران 
در هفته گذشته توانست ۶90 میلیون متر مکعب گاز تنها در یک روز از این میدان 
برداشت کند که رکورد بی سابقه ای به شمار می رود.  عالوه بر افزایش ظرفیت تولید 
گاز که در ۴۲ سال گذشته رشدی ۲۸ برابری )۲700 درصدی( داشته، ظرفیت 
روزانه انتقال گاز نیز برای جلوگیری از حبس گاز در مبادی تولید بیشتر شده و 

اکنون 900 میلیون مترمکعب انتقال گاز نیز در کشور وجود دارد.
با این اقدامات در حال حاضر گاز سهمی ۶۵ درصدی در مجموع سبد سوخت 
تا آنجا که روزانه گازی معادل ۵ میلیون بشکه نفت خام در کشور  ایران دارد. 

به مصرف می رسد که نشان دهنده شدت باالی مصرف انرژی در کشور است.
سوخت های  سبد  در  را  گاز  سهم  تنها  اگر  که  است  شرایطی  در  این 

هیدروکربوری کشور بسنجیم سهم آن چیزی حدود 7۲ درصد می شود.
در سال های اخیر توسعه گازرسانی به ویژه مناطق روستایی اهمیت ویژه ای 
داشته و دولت در راستای ایجاد عدالت اجتماعی و آمایش سرزمین گازرسانی از 
محل منابع بند ق )صرفه جویی در مصرف سوخت مایع( را در دستور کار قرار داد.

با این اقدام ها ضریب بهره مندی خانوارهای روستایی ایران از گاز طبیعی 
اکنون به ۸۲ درصد رسیده است.

نکته قابل توجه این است که »گازرسانی« کمک بزرگی به توسعه زیرساخت ها 
و ایجاد صنایع تکمیلی در روستاها کرده است و این اقدام چه در بعد احداث خطوط 
اصلی انتقال گاز و به طور ویژه در مرحله ایجاد شبکه توزیع با پشتوانه سازندگان 
داخلی و با به کارگیری متخصصان و نیروی کار ۱00 درصد ایرانی انجام می شود.

عمق ساخت داخل در بخش توزیع نیز ۱00 درصد است و گازرسانی سبب 
زنجیره ای از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و ایجاد تقاضا برای کاالهای ایرانی در 
کشور شده است.ارزش افزوده ایجاد شده به دلیل جایگزینی مصرف گاز به جای 
سوخت مایع، دستاورد ارزشمند دیگری به واسطه تولید گاز در پارس جنوبی است. 
تا چند سال پیش به دلیل کمبود گاز مصرف سوخت مایع باال بود. به گفته وزیر 
نفت در سال 9۲ نیروگاه ها ۲7 میلیارد لیتر سوخت مایع مصرف کردند، اما این 
عدد در سال های اخیر به یک سوم تقلیل یافت و به 9 میلیارد لیتر رسید که این 

مقدار باز هم کمتر می شود.

کارشناس بازار سرمایه:

رد الیحه بودجه، ابهام در بازار سرمایه را دو چندان کرد 
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زیر نظر: محمد امامی

قیمت طالی سیاه افزایش یافت
قیمت شاخص نفت خام برنت مروز گذشته)چهارشنبه، ۱۵ بهمن ماه( 
با ۱۶ سنت افزایش به ۵7 دالر و ۶۲ سنت و قیمت شاخص دبلیوتی آی 

آمریکا با ۱۱ سنت افزایش به ۵۴ دالر و ۸7 سنت برای هر بشکه رسید.
به گزارش خبرگزاری رویترز از ملبورن، قیمت نهایی شاخص نفت خام 
برنت روز سه شنبه )۱۴ بهمن ماه(، ۵۶ دالر و ۴۶ سنت و قیمت شاخص 
دبلیوتی آی آمریکا  ۵۴ دالر و 7۶ سنت بود. این در حالی است که قیمت 
نفت خام برنت دیروز برای مدتی به باالترین رقم در ۱۱ ماه اخیر یعنی ۵۸ 

دالر و ۵ سنت هم رسید.
ذخیره سازی  می رود  انتظار  و  یافت  افزایش  گذشته  روز  نفت  قیمت 
زیرا  شود،  عادی تر  و  یابد  کاهش  میالدی  جاری  سال  در  نفت  جهانی 
اقتصادی  کمک  الیحه  تصویب  به  آمریکا  متحده  ایاالت  قانونگذاران 
در  آمریکا  رئیس جمهوری  بایدن،  میلیارد دالری جو  تریلیون و 900  یک 
زمینه کرونا نزدیک می شوند. آنها قصد دارند این الیحه را بدون حمایت 

جمهوریخواهان تصویب کنند.
الچالن شاو، رئیس تحقیقات کاالی بانک ملی استرالیا درباره تأثیر 
توافق کاهش تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش 
)اوپک پالس( بر قیمت نفت گفت: راهبرد آنها بسیار روشن بود. اوپک پالس 
پیشنهاد داد توافقی را تنظیم کند که مازاد عرضه جهانی را در طول سال 

۲0۲۱ عادی کند، آنها در مسیر درست قرار دارند.

بی پی برای نخستین بار در یک دهه اخیر زیان کرد
یک  در  بار  نخستین  برای  کرونا سبب شدبی پی  ویروس  همه گیری 

دهه اخیر متضرر شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، شرکت بزرگ نفتی بی پی پارسال 
این شرکت  نخستین ضرر  این  کرد.  دالر ضرر  میلیون  و 700  میلیارد   ۵
انگلیسی در یک دهه گذشته بود، زیرا همه گیری ویروس کرونا تقاضای 
نفت را تضعیف کرد و کاهش مصرف سوخت همچنان به دلیل محدودیت های 

مسافرتی در جهان ادامه دارد.
بی پی اعالم کرد که سود این شرکت در سه ماه پایانی سال ۲0۲0، 
۱۱۵ میلیون دالر بوده که به دلیل ضعف در فروش نفت و گاز و تجارت آرام، 

کمتر از پیش بینی تحلیلگران است.
موری اوچینکالس، مدیر مالی بی پی در بیانیه ای اعالم کرد: این نتایج 
این شرکت ۳.۲  منعکس کننده یک سه ماهه ای بسیار سخت است.سهام 

درصد کاهش یافت.
بی پی افزود: انتظار داریم محدودیت های جدید اعمال شده برای مهار 
ویروس کرونا تأثیر بیشتری بر تقاضای فرآورده های نفتی داشته باشد، زیرا 
حجم فروش خرد در ماه ژانویه نسبت به مدت مشابه پارسال ۲0 درصد و در 

سه ماه چهارم پارسال ۱۱ درصد کاهش یافته است.
بی پی معتقد است تقاضای نفت در سال ۲0۲۱ بهبود می یابد.

سود تعدیل شده بی پی در تجارت پایین دست )پاالیش و بازاریابی( در 
سه ماه چهارم سقوط کرد و به ۱۲۶ میلیون دالر رسید، این رقم کمتر از 

یک دهم پارسال است.
سهام بی پی در طول سال ۲0۲0 بیش از ۴0 درصد ارزش خود را از 
دست داده و به کمترین رقم در ۲۵ سال گذشته نزدیک شده است. علت 
این مسئله نگرانی از تقاضای نفت در پی همه گیری کرونا و شک و تردید 
سرمایه گذاران درباره توانایی این شرکت در زمینه موفقیت در اجرای برنامه 
انرژی های  به سمت  فسیلی  از سوخت های  انتقال  برای  خود  بلندپروازانه 

تجدیدپذیر است.
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زیر نظر: شاهین جالل وندی

تخته گاز گرانی در بازار لوازم یدکی خوردو 
گرانی خودرو دیگر چیز جدیدی نیست، مدت هاست که این معضل خودنمایی می 
کند و هر روز دلیل و توجیهی را برای آن می شنویم، اما این تنها گرانی خودرو نیست 
که مشکل زا شده و آنچه شاید بیشتر مشکل ایجاد کرده و قشر وسیع تری را در جامعه 

به خود گرفتار کرده، افزایش قیمت لوازم یدکی خودروست.
خودرو یکی از کاالهای مصرفی ضروری برای مردم است و نوسانات ارزی پدیدار 
شده از سال گذشته سبب بروز اختالل در بازار خودرو و لوازم یدکی آن شد و قیمت ها 

روز به روز به تدریج یا به طور ناگهانی و بی ضابطه افزایش یافت.
به نظر می رسد در ایران به طور میانگین بازای هر خانواده حداقل یک خودرو 
وجود داشته باشد که متاسفانه در شرایط فعلی هزینه نگهداری این خودروها که عموما 
با مشکالت کیفی، آنهم بعضا حتی در ابتدای بهره برداری مواجه هستند، سر به فلک 

کشیده و هر خانواده ای توانایی بر آمدن از عهده خرج این کاالی مصرفی را ندارد.
بازار لوازم  یدکی و قطعات خودرو از ابتدای سال گذشته و به موازات بازارهای دیگر 
با رشد قیمت مواجه شده و گذری در بازار لوازم  یدکی خودروهای داخلی و خارجی حاکی 
از عرضه چندنرخی و لوازم  یدکی تقلبی و زیان مشتریانی است که با دریافت اینگونه 
قطعات و خدمات سعی دارند خودروی خود را سرپا نگه دارند ولی متاسفانه استفاده از 

اینگونه لوازم مشتریان را به چاله بزرگتری می اندازد.
رشد قیمت در برخی لوازم و اقالم مربوط به خودرو از یاتاقان، لنت ترمز، دیسک 

و صفحه  کالچ، انواع شمع، تسمه  و افزایش هزینه های تعمیر سبب شده که افراد دیگر 
تمایلی به سفر با خودروی شخصی نداشته باشند.

برخی اجناس تقلبی است
یکی از فروشندگان لوازم یدکی، گفت: نوسانات نرخ دالر بازار ما را هم بهم ریخته، 
هرچند طبیعتا این افزایش نرخ باید بر قطعات خارجی تاثیر داشته باشد، اما تهیه برخی مواد 
اولیه قطعات داخلی نیز با ارز انجام می شود و همین نوسانات بازار ما را هم آشفته کرده 
و اکثر مشتری ها به دنبال قطعه استوك هستند تا به قول خودشان کارشان راه بیفتد که 
البته قطعه دسته دوم، امروز قیمتی چند برابری نسبت به چند وقت اخیر پیدا کرده است.

احمد اضافه کرد: تقلبی بودن اجناس که معضلی جداگانه است و وای به روزی 
که مشتری متوجه شود که جنس تقلبی است، البته ما هم به ندرت متوجه تقلبی بودن 
قطعات می شویم  ولی به هر حال باید در مقابل کاالیی که می فروشیم پاسخگو باشیم.

وی افزود: از طرفی در روز حدود 70 تا ۸0 درصد مشتریان فقط برای پرسیدن 
قیمت وارد مغازه می شوند و هیچ خریدی انجام نمی دهند.

افزایش سه برابری قیمت لوازم یدکی
محمد یک فروشنده دیگر گفت: اجناس حداقل سه برابر افزایش قیمت داشته اند و 
همین افزایش قیمت بازار ما را هم کساد کرده است. با توجه به این قیمت ها، مشتریان به 
دنبال قطعه و لوازم ارزان تر هستند که قطعا از کیفیت پایین تری برخوردارند، اما متاسفانه 
وقتی بعد از مدتی مجبور به تعویض مجدد می شوند با لحنی نامناسب از ما گالیه می کنند، 

این در حالی است که ما در زمان خرید آنها را از کیفیت اجناس مطلع می کنیم.
کاری کساد شود،  فکر می کنند هر  آشفته شده، همه  بازار خیلی  بیان کرد:  وی 
بازار لوازم یدکی کساد نمی شود، چون مردم همیشه به دنبال تعمیر و ارتقای وضعیت 
خودروی خود هستند، اما اصال اینگونه نیست و وضعیت فعلی، بازار ما را هم به شدت 

تحت تاثیر قرار داده است.
محمد اضافه کرد: عالوه بر گرانی و افزایش بی رویه قیمت قطعات خودرو، کمیاب 
شدن برخی از این قطعات بر این گرانی ها دامن می زند و قطع به یقین باعث می شود 

خریداران با چالش عدم توانایی خرید لوازم یدکی مواجه شوند.
وی بیان کرد: قیمت یک دست شمع ایرانی پراید که مدتی قبل ۳0 هزار تومان 

بود اکنون به بیش از ۱۵0 هزار تومان افزایش یافته است.

شاخص  بلومبرگ،   رش  گزا به 
ماه  ابتدای  در  آمریکا  اقتصاد  به  خوشبینی 
فوریه با افزایش ۱.۸ واحدی به ۵۱.9 واحد 
رسیده است که باالترین سطح ثبت شده از 
ماه اکتبر محسوب می شود. دموکرات ها که 
اکنون کنگره و سنا و هم چنین کنترل کاخ 
سفید را در دست دارند در تالش هستند تا 
بسته حمایتی جدید را با ۱.9 تریلیون دالر 
اعتبار به تصویب رسانده و اجرایی کنند. تا 
پیش از این دولت قبلی حدود ۳.۵ تریلیون 
دالر برای مقابله با تبعات اقتصادی کرونا و 
کمک به تقویت رشد بخش های مختلف 
هزینه کرده بود که انتظار می رود این روند 

کماکان ادامه داشته باشد.  
قتصادی  ا رشد  که  یطی  ا شر در 
است  افزایش  حال  در  جهان  کشورهای 
رییس بانک مرکزی اروپا از در پیش بودن 
است.  داده  خبر  دیگر  سخت  دوره  یک 
کریستین الگارد با بیان اینکه اقتصاد اروپا 
در  تاخیر  از  دارد  قرار  در یک چاله عمیق 
برنامه  برنامه واکسیناسیون طبق  پیشرفت 
ریزی قبلی انتقاد کرده است. صندوق بین 
المللی پول پیش بینی خود از رشد اقتصادی 
با  را  یورو  منطقه  عضو  کشورهای  امسال 
رسانده  درصد   ۴.۲ به  کاهش  درصد  یک 
اقتصادی  رشد  از  نهاد  این  برآورد  است. 
کاهش  اروپایی  بزرگ  اقتصاد  چهار  هر 

یافته است.  
راه  خصوص  در  تحقیقات  ادامه  با 
های مقابله با کرونا واکسن های جدید در 
حال ورود به بازار هستند. شرکت جانسون 
اند جانسون اعالم کرده است واکسن جدید 
تا ۸۸ درصد  تواند  این شرکت می  ساخت 
حال  این  با  کند.  ایجاد  ایمنی  کرونا  برابر 
های  واکنش  از  حاکی  گزارشات  از  برخی 
افراد دریافت کننده واکسن  آلرژیک  شدید 
های موجود بوده است که در برخی از موارد 
حتی به مرگ فرد ختم شده است. اگر واکسن 
ها موفق به ایجاد ایمنی در سطح همگانی 
نشوند این نگرانی وجود دارد که شاهد جهش 
های مجدد ویروس کرونا و بروز آن به شکل 

نیرومندتر باشیم.  
رشد اقتصادی منفی ۳.۵ درصد اقتصاد 
از چیزی  آمریکا در سال ۲0۲0 حتی بدتر 
بود که در رکود بزرگ ۲009 به ثبت رسید 
و این مساله، لقب بدترین عملکرد اقتصادی 
از آن ۲0۲0  از زمان جنگ جهانی دوم  را 
می کند. سال ۲0۲0 برای بازار کار نیز سال 
بسیار بدی بود و ۱0 میلیون آمریکایی در 
حال حاضر بیکار هستند. طبق اعالم وزارت 
اقتصادی منفی  بازرگانی آمریکا، تنها رشد 
عملکرد  از   ۱9۴۶ سال  درصدی   ۱۱.۶

اقتصاد در سال ۲0۲0 بدتر بوده و نوار ۱۱ 
سال رشد اقتصادی مثبت نیز در نتیجه این 
اتفاق پاره شده است. انتظار می رود روند رو 
به رشد اقتصاد این کشور امسال مجددا از 

سر گرفته شود.  
بانک مرکزی آمریکا در نشست اخیر 
رفت  می  انتظارش  که  طور  همان  خود 
صفر  محدوده  در  تغییر  بدون  را  بهره  نرخ 
مساله  این  که  داشت  نگه  باقی  درصدی 
باعث نگرانی معامله گران از تداوم روزهای 
سخت اقتصادی شده است. سرمایه گذاران 
اکنون منتظرند که روند تعامل وزیر خزانه 
داری جدید آمریکا با بانک مرکزی این کشور 
مشخص شود هرچند با توجه به سابقه ژانت 
انتظار می رود  یلن در ریاست فدرال رزرو 
همکاری بین این دو نهاد بسیار بهتر از سال 

های قبلی باشد.  
المللی پول در گزارشی  بین  صندوق 
اعالم کرد رشد اقتصادی جهان امسال بهتر 
از سطحی خواهد بود که پیش از آن تصور 
اقتصادی  رشد  متوسط  نهاد  این  شد.  می 
سال  برای  و  درصد   ۵.۵ را  جهان  امسال 
این  که  بینی کرده  پیش  ۴.۲ درصد  آینده 
درصد   0.۳ قبلی  گزارش  به  نسبت  رقم 
بیشتر شده است. در سال قبل اقتصاد جهان 
با بحران کرونا مواجه شد و به طور متوسط 
رشد اقتصادی جهان منفی ۳.۵ درصد اندازه 
گیری شد. با این حل رشد اقتصادی امسال 
موزون نیست و بین کشورهای مختلف رشد 
پیش بینی شده بسیار متفاوت خواهد بود.  

روی  بر  سنگینی  پیامدهای  کرونا 
اقتصاد جهانی داشته به گونه ای که طبق 
اعالم آنکتاد در سال ۲0۲0 میزان سرمایه 
بوده  دالر  میلیارد   ۸۵9 جهان  در  خارجی 
سرمایه  با  مقایسه  در  رقم  این  که  است 
درصد   ۴۲ قبل  سال  دالری  تریلیون   ۱.۵
 ۲0۲0 سال  پایان  تا  است.  شده  کمتر 
بین  در  را  خارجی  سرمایه  بیشترین  چین 

گونه  به  است  داشته  مختلف  کشورهای 
میلیارد   ۱۶۳ این کشور  قبل  سال  که  ای 
دالر سرمایه مستقیم خارجی جذب کرد که 
درصد  چهار  قبل  سال  به  نسبت  رقم  این 
بیشتر شده است. از طرف دیگر اما میزان 
سرمایه گذاری خارجی در آمریکا به ۱۳۴ 
میلیارد دالر رسیده که نسبت به سال قبل 

آن ۴9 درصد کاهش یافته است.  
تاکنون بیش از ۱0۴ میلیون و ۱99 
هزار و ۴۵۱ مورد ابتال به کرونا گزارش شده 
است که در این بین دو میلیون و ۲۵۶ هزار 
داده اند.  از دست  را  خود  جان  نفر   ۲0۳ و 
در بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات 
نفر،   ۵۶ و  هزار   ۴۵۶ با  آمریکا  به  مربوط 
برزیل با ۲۲۵ هزار و ۱۵9 نفر، مکزیک با 
۱۵9 هزار و ۱00 نفر، هند با ۱۵۴ هزار و 
۶۲9 نفر و انگلیس با ۱0۸ هزار و ۱۳ نفر 

بوده است.
کریس اوسموند- تحلیلگر ارشد بازار 
یونستمنت  ا کپیتال  موسسه  در  سرمایه 
ادوایزرز - گفت: روند بازارهای مالی نشان 
می دهد که کمی نسبت به ماه های قبل 
خوش بین تر شده اند اما این بدان معنا نیست 
که احتیاط را کامال کنار گذاشته باشند. اگر 
واکسیناسیون باعث شود تعداد مرگ و میر 
مبتالیان به کرونا به طور چشمگیر کاهش 
پیدا کند قطعا شاهد برپایی جشن بزرگی در 
اخبار  بود. قطعا کرونا و  بورس ها خواهیم 
حساسیت  و  توجه  مرکز  در  آن  به  مربوط 

معامله گران باقی خواهد ماند.  
بورس آمریکا  

شاخص ها  همه  استریت،  وال  در 
صعودی بودند تا جایی که هر سه شاخص 
روز  از  تری  باال  سطح  در  بورسی  اصلی 
»داوجونز  شاخص  شدند.  بسته  خود  قبل 
ایدانستریال اوریج« با ۱.9۲ درصد افزایش 
و   در سطح ۳0 هزار  و  قبل  روز  به  نسبت 

79۳.۵0 واحد بسته شد.

شاخص »اس اند پی ۵00« با ۱.79 
واحدی   ۳۸۴۱.۶0 سطح  تا  صعود  درصد 
بورسی  مهم  شاخص  دیگر  و  رفت  باال 
 ۱.۸۳ با  کامپوزیت«  »نزدك  یعنی  آمریکا 
درصد افزایش در سطح ۱۳ هزار و ۶۴۴.۸۴ 

واحدی بسته شد.
بورس های اروپایی

در معامالت بازارهای بورس در اروپا، 
با  لندن  بورس   »۱00 »فوتسی  شاخص 
0.7۸ درصد صعود نسبت به روز قبل و در 
بسته شد.  شاخص  واحد  سطح ۶۵۱۶.۶۵ 
»دکس ۳0« بورس فرانکفورت در آلمان 
با افزایش ۱.۵۶ درصدی و ایستادن در سطح  
۱۳ هزار و ۸۳۵.۱۶ واحدی به کار خود خاتمه 
داد و شاخص »کک ۴0« بورس پاریس با 
پیشروی ۱.۸۶ درصدی در سطح ۵۵۶۳.۱۱ 
واحد بسته شد. در مادرید شاخص »ایبکس 
۳۵« ۱.9۶ درصد باال رفت و به 79۵0.90 

واحد رسید.
بورس های آسیایی

 ، سیا آ ی  بورس ها مالت  معا ر  د
جایی  تا  داشتند؛  شاخص ها عملکرد خوبی 
که شاخص »نیک کی ۲۲۵« بورس توکیو 
ژاپن با افزایش 0.97 درصدی تا سطح ۲۸ 
هزار و ۳۶۲.۱7 واحدی باال رفت. شاخص 
»هانگ سنگ« بورس هنگ کنگ ۱.۲۳ 
و  هزار   ۲9 سطح  در  و  رفت  باال  درصد 
چین شاخص  در  شد.  بسته  واحد   ۲۴۸.70
 ۱.۵۴ صعود  کامپوزیت«  »شانگهای  
درصدی را تجربه کرد و در سطح ۵۵0۱.09 

واحد بسته شد.
پی  اند  »اس  شاخص  استرالیا  در 
با  سیدنی  بورس   »۲00 ایکس  اند  اس 
سطح  در  ایستادن  و  افزایش  درصد   ۱.۵0
داد.  خاتمه  خود  کار  به  واحدی   ۶7۶۲.۶0
آسیایی،  مهم  شاخص های  دیگر  بین  در 
بود.  صعودی  ژاپن  تاپیکس«   « شاخص 
)معیار محاسبه تغییرات قیمتی، ساعت پایانی 
معامالت روزانه بورس نیویورك بوده است(  

نفت
قیمت ها  روند  سیاه  طالی  بازار  در 
نزولی بود. هر بشکه نفت »وست تگزاس 
اینتر مدیت« با ۱.۲ درصد افزایش به ۵۴.7۳ 
دالر رسید و نفت خام برنت دریای شمال با 
افزایش 0.9۵ درصدی به ازای ۵7.۴۵ دالر 

در هر بشکه مبادله شد.
طال و نقره

همچنین در بازار فلزات گران بها، بهای 
هر اونس طال با کاهش ۱.۲۸ درصدی نسبت 
به روز قبل در سطح ۱۸۳۶.97 دالر معامله 
شد. هر اونس نقره با ریزش 7.۱۴ درصدی 

به ازای ۲۶.۸۸ دالر مبادله شد.

روند صعودی بورس های جهانی ادامه دارد

همه شاخص های مهم بورسی جهان سبز باقی ماندند.
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و  کرمان  شهرداری 
آموزش  مرکز  فرماندهی 
ن  ما کر پنج  صفر می  نظا
و  اجتماعی  فرهنگی،  مسایل  در 

گردشگری همکاری خواهند کرد.
به گزارش کرمان آنالین، شهردار 
حضور  با  که  جلسه ای  در  کرمان 
صفرپنج،  آموزش  مرکز  نده  فرما
زیربنایی  امور  و  حمل ونقل  معاون 
شورای  اعضای  از  یکی  و  شهردار 
بیان  با  شد،  برگزار  شهر  اسالمی 
برای  کرمان  شهرداری  آنچه  اینکه 
وظیفه  داده،  انجام  صفرپنج  پادگان 
و خدمتی برای سربازان این مملکت 
آب وخاك  این  فرزندان  گفت:  است، 
نظامی  پادگان  در  کشور،  سراسر  از 
آموزش  مشغول  کرمان  صفرپنج 
هستند که امیدورام  اقدامات و خدمات 
خوبی  خاطرات  شهر،  در  شهرداری 

برای آن ها رقم بزند.
مشکالت  علی رغم  افزود:  وی 
مدهای  آ ر د کاهش  و  دی  قتصا ا
و  نی  ا عمر مات  قدا ا ری،  ا شهرد
هرگز  شهروندان  به  خدمت رسانی 
بر،  معا آسفالت  که  نشده  متوقف 

و  غیرهم سطح  تقاطع های  تکمیل 
این  ازجملۀ  دیگر پروژه های عمرانی 

موارد است.
با  ادامه،  در  کرمان  شهردار 
در  همکاری  تبادل  از  تمایل  ابراز 
و  اجتماعی  فرهنگی،  موضوعات 
گردشگری با مرکز فرماندهی آموزش 
نظامی صفرپنج گفت: قصد داریم از 
اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  ظرفیت 
انتظارات  و  کنیم  استفاده  ورزشی  و 
را  صفرپنج  پادگان  فرهنگی  حوزۀ 

برآورده سازیم.

عالم زاده همچنین پیشنهاد کرد 
تمایل  در صورت  سربازان می توانند 
به صورت  عالقه مندی،  براساس  و 
پیدا  حضور  محله ها  در  داوطلبانه 
کنند و با استفاده از ظرفیت شورای 
فرهنگ سازی  در  محله،  اجتماعی 
شهر  محله های  مردم  آموزش  و 
باشند  باشته  داشته  کرمان مشارکت 
تا دوران سربازِی مفیدتری را پشت 

سر بگذرانند.
گردشگری  و  اجتماعی  معاون 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 

شهر  معرفی  نیز  کرمان  شهرداری 
کرمان به سربازان را در قالب تورهای 
روباز  اتوبوس  طریق  از  گردشگری 
گفت:  و  کرد  پیشنهاد  شهرداری 
ویژۀ  گردشگری  تورهای  برگزاری 
پروتکل های  رعایت  با  ن  زا سربا
معرفی  برای  را  فرصتی  بهداشتی، 
جاذبه های کرمان فراهم خواهد کرد.

 : د و فز ا میرحسینی  سیدرضا 
به خصوص  شهروندی  آموزش های 
ارایۀ  همچنین  و  شهروندی  حقوق 
در  سربازان  به  آموزشی  اطالعات 
خصوص موضوعات اجتماعی، ازجمله 
مهارت های  و  آفرینی  کار  اعتیاد، 
همکاری  زمینه های  ازجمله  زندگی، 
صفرپنج  آموزش  مرکز  با  شهرداری 

خواهد بود.
منصور  سرهنگ  مه،  ا د ا ر  د
آموزش  مرکز  نده  فرما نی،  رحما
ز  ا تشکر  ضمن  کرمان  صفرپنج 
و  توجه  به واسطه  کرمان  شهرداری 
آموزش  فرماندهی  با مرکز  همکاری 
هدیه ای  اهدای  با  کرمان،  صفرپنج 
قدردانی  کرمان  از شهردار  فرهنگی، 

کرد.

تبادل همکاری شهرداری کرمان و مرکز آموزش نظامی صفرپنج کرمان 3۸9 ميليارد ریال از محل ماليات بر ارزش افزوده 
به شهرداری ها و دهياری های ایالم پرداخت شد

ســعید مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان ایــالم  بــا اعــالم ایــن 
خبــر گفــت: در ده مــاه ســال جــاری بیــش از ۳۸9 میلیــارد ریــال 
ــاری هــا و  ــه شــهرداری هــا، دهی از محــل درآمدهــای مالیاتــی ب

امــور عشــایری اســتان پرداخــت شــده اســت.
وی افــزود: ایــن مبلــغ نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 

بیــش از ۴۲ میلیــارد ریــال افزایــش نشــان مــی دهــد.
مدیــرکل امــور مالیاتــی ایــالم اظهــار داشــت: همچنیــن از این 
محــل، ۸ میلیــارد ریــال بــه ورزش و جوانــان و یــک میلیــارد ریــال 

بــه آمــوزش و پــرورش اســتان پرداخت شــده اســت.
کریمــی ادامــه داد: درآمدهــای مالیاتــی اســتان پــس از وصول، 
بــه خزانــه کشــور واریــز و مطابــق بــا قانــون برنامــه بودجــه، صرف 
امــور جــاری و عمرانــی کشــور مثــل ســاخت ســد، جــاده، پــارك 

و … مــی شــود.
وی دربــاره مالیــات بــر ارزش افــزوده گفــت: ســازمان مالیاتــی 
کشــور بــر اســاس مــاده ۶ برنامــه ششــم توســعه کشــور، عــوارض 
موضــوع مــاده )۳۸( قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده را بــه نســبت 
70 درصــد شــهرها و ۳0 درصــد روســتاها و طبــق شــاخص جمعیت 

بــه حســاب شــهرداری هــا و دهیــاری هــا واریــز مــی کنــد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان:
توانمندسازی مردم در برابر حوادث امری ضروری 

است
مهرعلــی محمدهاشــمی در آئیــن افتتــاح خانــه هــالل حــرم 
مطهــر حضــرت زینــب )س( بــه مناســبت آغــاز دهــه فجــر احیــای 
ــن  ــران را بزرگتری ــردم ای ــی و آزادی م ــی و اخالق ارزش هــای دین
دســتاورد انقــالب اســالمی خوانــد و اظهــار داشــت: کل دنیــا بــه 
ایــن نتیجــه رســیده اند کــه بــرای نجــات افــراد فقیــر نیــاز نیســت 
ــا  ــن آنه ــی بی ــته های غذای ــا بس ــند و م ــف بکش ــا ص ــه آنه ک
ــد و  ــل می کن ــی ح ــکالت را مقطع ــه مش ــرا ک ــم، چ ــع کنی توزی
ایــن کاری اســت کــه قبــل از انقــالب اســالمی اســتعمارگرها بــا 

مــا انجــام دادنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه رتبــه ایــران در انجــام کارهــای عــام 
ــران  ــه داد: در ای ــت، ادام ــی نیس ــه خوب ــه رتب ــه و داوطلبان المنفع
مراکــز ســازمان نهــاد مردمــی و خیریــه زیــاد اســت امــا ضریــب 
ــته ایم  ــی نداش ــم افزای ــون ه ــم چ ــه نمی بینی ــر آن را در جامع تأثی

و عملکردهــا بــرای توانمندســازی جامعــه نبــوده اســت.
مدیرعامــل جمعیــت هــالل احمــر اســتان اصفهــان بــا بیــان 
ــی،  ــوادث بحران ــر در ح ــالل احم ــت ه ــت جمعی ــه مأموری اینک
انســان ســاز، مســائل بحرانــی سیاســی و اقتصــادی تعریــف شــده 
ــد کــه اگــر  ــه ایــن نتیجــه رســیده ان ــا ب اســت، افــزود: همــه دنی
ــا حــل می شــود  ــم، معضل ه ــد کنی ــردم را توانمن ــود م ــم خ بتوانی

ــیم. ــذار باش ــم تأثیرگ و می توانی
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر بــا توانمندســازی جامعــه 
ــه  ــم، اضاف ــل کنی ــود را ح ــی موج ــیب های اجتماع ــم آس می توانی
کــرد: جمعیــت هــالل احمــر نیــز بــه واســطه همیــن تفکــر طــرح 
خانه هــای هــالل احمــر را را ایجــاد کــرده کــه یکــی از شــعب آن 

در جــوار حــرم حضــرت زینــب )س( ســت.
ــی را  ــن آمادگ ــر ای ــالل احم ــه ه ــان اینک ــا بی ــمی ب هاش
ــد  ــزود: بای ــد، اف ــت کن ــز فعالی ــی نی ــوزه اجتماع ــه در ح دارد ک
بســتری فراهــم شــود تــا جمعیــت هــالل احمــر در کنــار دیگــر 
ــا  ــت ب ــم جه ــو وه ــم س ــان ه ــادی و داوطلب ــای جه گروه ه
ــتری در  ــذاری بیش ــد تــا تأثیرگ ــت کن ــی حرک ــرد علم رویک

ــیم. ــته باش ــه داش جامع
مدیرعامــل جمعیــت هــالل احمــر اســتان اصفهــان در ادامــه 
ــت:  ــب )س( گف ــرت زین ــر حض ــرم مطه ــالل ح ــه ه ــاح خان افتت
تأســیس خانــه هــالل احمــر در جــوار حــرم مطهــر خواهر امــام رضا 
ــد الگویــی بــرای کل کشــور باشــد کــه توانمندســازی  )ع( می توان
ــه و  ــام المنفع ــات ع ــام اقدام ــوزه انج ــن در ح ــن و داوطلبی خادمی

ــرد. ــورت می گی ــر ص خی

فوالد  اندود  قلع  ورق  عرضه  درصدی   5 افزایش 
مبارکه در ده ماهه امسال 

ــه نظــر مــی  ــی فــوالد مبارکــه گفــت: ب ــر فــروش داخل مدی
ــی و ســایر  ــده روغــن نبات رســد اســتفاده شــرکت هــای تولیدکنن
تولیدکننــدگان مــواد غذایــی از بســته بنــدی هــای دیگــر دلیلــی به 
غیــر از عرضــه ورق قلــع انــدود دارد، زیــرا عرضــه ایــن محصــول 
ــی بخشــی از  ــوده و حت ــه افزایــش ب ــل رو ب ــه ســال قب نســبت ب
تولیــدات ورق قلــع انــدود در انبــار شــرکت هــای تولیدکننــده دپــو 

گردیــده اســت.
محمــد تــاج میرریاحــی مدیــر فــروش داخلــی فــوالد مبارکــه 
در مــورد عرضــه ورق قلــع انــدود بــه بــازار گفــت: شــرکت فــوالد 
مبارکــه اصفهــان در ده ماهــه ســال جــاری ۸۸۳۸0 تــن ورق قلــع 
انــدود بــه بــازار عرضــه نمــوده اســت کــه نســبت بــه مــدت مشــابه 

ســال قبــل )۸۳770 تــن(، ۵ درصــد رشــد را نشــان مــی دهــد.
وی افــزود: از نظــر قیمــت نیــز همــواره قیمــت ورق قلــع اندود 
داخلــی کمتــر از قیمــت هــای جهانــی ایــن محصــول بــوده اســت و 
فــوالد مبارکــه بــه منظــور حمایــت از تولیدکننــدگان قوطــی هــای 
بســته بنــدی مــواد غذایــی از جملــه حلــب روغــن و قوطــی کنســرو 
و رب گوجــه فرنگــی، محصــوالت قلــع انــدود را همــواره بــا اعتبــار 

اســنادی مــدت دار عرضــه نمــوده اســت.
مدیــر فــروش داخلــی مجتمــع فــوالاد مبارکــه بــا بیــان ایــن 
مطالــب گفــت: در دو عرضــه اخیــر فــوالد مبارکــه، تنــاژ معاملــه 
شــده ورق قلــع انــدود در بــورس کاال کمتــر از تنــاژ عرضــه بــوده 
اســت، بــه طــوری کــه در تاریــخ ۲۲/۱0/99  فــوالد مبارکه ۳۵00 
تــن ورق قلــع انــدود عرضــه نمــود کــه ۱9۵0 تــن از آن معاملــه 
ــدود  ــع ان ــن ورق قل ــز ۴۵00 ت ــخ ۶/۱۱/99  نی ــد و در تاری ش
ــر  ــه نظ ــن ب ــد. بنابرای ــداری گردی ــن خری ــه ۴۱۵0 ت ــه ک عرض
ــی و  ــده روغــن نبات ــی رســد اســتفاده شــرکت هــای تولیدکنن م
ســایر تولیدکننــدگان مــواد غذایــی از بســته بنــدی هــای دیگــر 
دلیلــی بــه غیــر از عرضــه ورق قلــع انــدود دارد، زیــرا عــرض ه 
ــوده و  ــش ب ــه افزای ــل رو ب ــه ســال قب ــن محصــول نســبت ب ای
حتــی بخشــی از تولیــدات ورق قلــع انــدود در انبــار شــرکت هــای 

تولیدکننــده دپــو گردیــده اســت

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایالم :
پيشرفت های کشورمان درعرصه داخلی و بين المللی 

با قبل ازانقالب قابل مقياسه نيست
نماینـده ولـی فقیه در اسـتان و امام جمعه ایالم گفت: دسـتاوردها 
و پیشـرفت ملـت ایـران در عرصه داخلی و بیـن المللی با قبل از انقالب 
قابـل قیـاس نیسـت و هـم اکنـون بـه برکت انقـالب اسـالمی روز به 
روز بـه تـوان علمـی دانشـمندان و متخصصـان ایرانـی در زمینـه های 

مختلـف افزوده می شـود.
حجـت االسـالم ” اهلل نـور کریمـی تبـار”در دیـدار مدیرعامـل و 
هیـات رئیسـه شـرکت پاالیـش گاز ایالم بـا تبریک ایـام اهلل دهه فجر 
افـزود: امـروز انقالب اسـالمی علیرغم هجمه های همه جانبه اسـتکبار 
جهانـی و تحریم هـای ناجوانمردانـه، در اعماق قلوب مـردم آزادی خواه 
جهـان جـای گرفته و هرروز بر پیشـرفت و عظمت آن افزوده می شـود.

وی بـا بیان اینکه پیشـرفت ایران اسـالمی در طـول این چهاردهه 
بر کسـی پوشـیده نیسـت، اظهار داشـت: هم اکنون جایگاه کشـورمان 
بـه برکـت انقـالب اسـالمی در زمینـه های مختلـف صنعتـی، نظامی، 
پزشـکی، کشـاورزی، ورزشـی، هـوا فضا، نانـو تکنولـوژی، اختراعات و 
تولیـد علـم و غیـره در ردیـف کشـورهای برتـر دنیـا قـرار دارد، این در 

حالـی اسـت کـه قبـل از انقـالب از این پیشـرفت ها خبـری نبود.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و امـام جمعـه ایـالم با بیـان اینکه 
هیـچ کسـی در دنیـا نمـی توانـد پیشـرفت هـای انقـالب اسـالمی در 
زمینـه هـای مختلـف را کتمان کند، خاطرنشـان کرد: امروزه دشـمنان 
مـا بـه پیشـرفت هـای کشـورمان در زمینه هـای مختلف اعتـراف می 
کننـد و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه با مـردم ایران دشـمنی مـی کنند.

حجـت االسـالم کریمـی تبار با اشـاره بـه اینکه مردم ایـران قبل 
از انقـالب هیـچ عـزت و احترامی در عرصه بین المللی نداشـتند، گفت: 
بـه برکـت انقالب اسـالمی امروزه مردم ایـران در عرصه های داخلی و 

بیـن المللـی حرفـی بـرای گفتن دارند کـه دنیا را متحیر کرده اسـت .
حجـت االسـالم کریمی تبار بـا بیان اینکه انقالب اسـالمی عزت 
و احتـرام را بـه ملـت ایران برگرداند، افزود: انقالب اسـالمی و اسـتقرار 
نظـام جمهـوری اسـالمی عـزت و سـربلندی را بـرای ملـت ایـران به 
ارمغـان آورد و دسـت بیگانـگان را از سـر مـردم ایـران کوتـاه کـرد تـا 
مـردم بتواننـد آزادانـه تصمیم بگیرند و برای پیشـرفت کشـور در زمینه 

هـای مختلـف نقش آفرینـی کنند.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و امـام جمعـه ایـالم در بخـش 
دیگـری از سـخنانش بـه پیشـرفت هـای پاالیشـگاه گاز ایـالم در 
زمینه سـالمت نظام اداری ، پژوهش ، تولید ، اشـتغال و غیره اشـاره 
کـرد و گفـت: گـزارش مسـئوالن پاالیشـگاه گاز ایالم امیـدوار کننده 
اسـت و بـه یقیـن نقـش مدیریـت بومـی در تحقـق این پیشـرفت ها 

بـی بدیل اسـت .
حجـت االسـالم کریمـی تبار با اشـاره بـه اینکه با راه انـدازی فاز 
دو ایـن واحـد صنعتی هم تولید بیشـتر خواهد شـد و هم دراشـتغالزایی 
جوانـان ایـن دیـار تاثیر گـذار خواهد بود، افـزود: تالش مسـئوالن این 
واحـد صنعتـی بـرای تضمیـن تولیـد گازدراسـتان و اسـتانهای همچوار 
قابـل تقدیـر و قدردانـی اسـت، بطوریکـه تاکنـون بـا تولیـد پایـدار و 
مسـتمر این مجموعه، هیچگونه مشـکل قطعی گاز دراسـتان مشـاهده 

نشـده است.

پاالیشگاه گاز ایالم برای تنوع توليدات برنامه دارد
مدیرعامـل شـرکت گاز ایـالم با اشـاره به اینکه ایـن واحد صنعتی 
بـرای تنـوع تولیـدات خود در آینـده برنامه دارد، گفـت: زنجیره متنوعی 
از محصـوالت متـان، اتـان ، گاز مایـع خام، میعانـات گازی و گوگرد در 
پاالیشـگاه گاز ایـالم تولیـد می شـود واین واحد صنعتی بـرای افزایش 
در تنـوع تولیـد محصـوالت جانبـی برنامـه هـای مدونی طراحـی و در 

دسـت اقدام دارد.
دکتـر”روح الـه نوریـان” در دیدار بـا نماینده ولی فقیه در اسـتان و 
امـام جمعـه ایالم با گرامیداشـت ایام اهلل دهه فجـر، از افزایش تولیدات 
۱0 ماهه سـال جاری نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته خبر داد و 
افزود: در ۱0 ماهه نخسـت سـال 99، نسـبت به مدت مشـابه در سـال 
9۸، در تحویـل گازطبیعـی بـه خـط، ۵ درصد، میعانـات گازی ۵ درصد، 
در میـزان گوگـرد تولیـدی ۱0 درصـد رشـد داشـتیم، ضمـن آن که در 
همیـن بـازه زمانـی، رشـد ۱۶0 درصـدی در گاز مایع خام را داشـته که 

بـه پـارس جنوبی و پتروشـیمی ایالم تحویل شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه پاالیشـگاه گاز ایالم بـه منظور بهـره برداری 
و تصفیـه گاز تـرش اسـتحصالی از چـاه های گازی منطقـه تنگ بیجار 
سـاخته شـده اسـت و تامیـن گاز اسـتان ایالم واسـتان هـای همجوار، 
از اهداف سـاخت این پاالیشـگاه اسـت، افزود: خوراك پاالیشـگاه گاز 
ایـالم از گازهـای تـرش میـدان گازی تنـگ بیجار تامین می شـود که 
از طریـق خـط لولـه بـا ظرفیـت ۶٫۸ میلیـون متـر مکعـب در روز وارد 
پاالیشـگاه گاز ایـالم مـی شـود و در فـاز دوم ، ایـن مقـدار بـا اضافـه 
شـدن ۳٫۴ میلیـون متـر مکعـب در روز، بـه ۱0٫۲میلیـون متـر مکعب 

افزایـش مـی یابد.
وی بـا بیـان اینکـه ایجـاد صنایع بـزرگ در هـر منطقـه می تواند 
تأثیـر بسـزایی بر جنبه های مختلف اقتصاد داشـته باشـد کـه وجود این 
پاالیشـگاه از این قاعده مسـتثنی نیسـت، اظهار داشـت: پاالیشـگاه گاز 
ایـالم از معـدود صنایـع بزرگ فعال در اسـتان اسـت که تأثیر بسـزایی 

بـر اقتصاد این اسـتان دارد.
وی ادامـه داد: اشـتغال حـدود یـک هـزار نفـر نیـروی کار و ایجاد 
فرصت های اشـتغال غیرمسـتقیم، کمک به رشـد و توسـعه پیمانکاران 
موردنیـاز  عمومـی  تجهیـزات  از  قابل توجهـی  بخـش  خریـد  بومـی، 
پاالیشـگاه در اسـتان و منطقـه و حمایـت از شـرکت های دانش بنیان و 
مراکـز دانشـگاهی و تحقیقاتـی اسـتان در زمینه های پژوهش، بخشـی 

از تأثیـرات ایـن واحـد صنعتـی در اقتصاد اسـتان اسـت.
مدیرعامـل شـرکت پاالیـش گاز ایـالم تصریـح کـرد: ایـن واحد 
صنعتـی به عنـوان تنهـا پاالیشـگاه غرب کشـور شـرایط اسـتراتژیک و 
خاصـی را بـرای این شـرکت بـه وجـود آورده وعمـده مصرف کنندگان 
گاز آن مربـوط بـه بخـش خانگـی اسـت کـه در فصل سـرما و افزایش 
مصـرف گاز، وجـود ایـن پاالیشـگاه در ایـن منطقـه از کشـور بسـیار 
بااهمیت تـر می شـود، به نحوی کـه عـالوه بر اسـتان ایالم، اسـتان های 
همجـوار از محصـول گاز شـهری ایـن شـرکت بهره مند  می شـوند و از 
زمـان راه انـدازی پاالیشـگاه از سـال ۸۶ تاکنـون مصرف کننـدگان این 

اسـتان ها بـا کمتریـن افـت فشـار مواجـه بوده اند.
نوریـان بـا بیـان اینکه پاالیشـگاه گاز ایالم در سـالهای گذشـته 
در راسـتای مسـئولیت هـای اجتماعـی، قدمهـای ارزشـمندی بـرای 
جامعـه هدف برداشـته اسـت، افزود: پاالیشـگاه گاز ایـالم همزمان با 
انجام ماموریت های سـازمانی، تالش می کند در راسـتای مسـئولیت 
هـای اجتماعـی بـه مناطـق کمتـر توسـعه یافتـه کمک کنـد و بر این 
اصـل اعتقـاد دارد کـه فعالیـت موثـر در ایـن حـوزه عـالوه بر منشـاء 
اثرگـذاری مثبـت در اسـتان، باعـث عمـران و آبـادی در روسـتاهای 

اطـراف می شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه این واحـد صنعتی در راسـتای مسـئولیت 
اجتماعـی، بـا رویکرد توجه به کارکنان، جامعه و محیط زیسـت اقدامات 
قابـل توجهـی انجام داده که بـرای آحاد مختلف جامعه ملموس اسـت، 
اظهـار داشـت: ارتقـاء رضایتمنـدی جامعـه بـه عنـوان مهمترین هدف 
در حیطـه مسـئولیتهای اجتماعـی شـرکت، جـزء برنامـه هـای اصلـی 

شـرکت می باشـد .

کرج-اکبری-مدیر عامل شرکت 
گاز استان البرز از رایگان بودن هزینه 
۲00متر  از  کمتر  که  مشترکینی  گاز 
ماه گاز مصرف کنند خبر  مکعب در 
داد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز استان البرز،حسین تقی نژاد اظهار 
داشت:انتظار می رود تمام مشترکان 
قطعی  از  پیشگیری  برای  لبرزی  ا
بهار  اوایل  و  زمستان  فصل  در  گاز 
با  بهینه  مصرف  ضمن  آینده  سال 
کنند. بیشتری  همکاری  گاز  شرکت 

 ۲ مشترك  هر  داد:اگر  ادامه  وی 
تجاری  مکان  یا  منزل  دمای  درجه 
را کاهش دهد،زمستان را با کمترین 
مشکل قطعی گاز پشت سر خواهیم 
گذاشت.مدیر عامل شرکت گاز استان 
البرز گفت: با توجه به مصوبه هیات 
ماه های  اگر هر مشتری در  وزیران 
اول  روز   ۱۵ و  اسفند  و  دی،بهمن 
فروردین ماه ۲00متر مکعب و کمتر از 
آن مصرف گاز داشته باشد گاز بهای او 
رایگان خواهد بود ضمن آنکه مالیات 
مشترکان  این  گازرسانی  عوارض  و 
با  نژاد  شد.تقی  خواهد  بخشوده  نیز 
بیان اینکه حدود ۳0 درصد مشترکان 
سه  و  یک،دو  های  دهک  در  البرز 
آنها  گاز  مصرف  میزان  هستندیعنی 
کمتر از ۲00متر مکعب است گفت:این 
تعداد شامل بخشودگی هزینه گازبها 
هستند.وی اظهار داشت:دهک چهارم 
نیز اگر میزان مصرف گاز را کاهش 

دهند تا ۲00متر مکعب مصرف قبوض 
آنان نیز رایگان می شود.مدیر عامل 
شرکت گاز استان البرز از مشترکانی 
که در دهک چهارم قرار دارند خواست، 

در مصرف گاز صرفه جویی کنند.
حفظ و نگهداری و تعمیرات به 
موقع تاسیسات گازرسانی شرکت گاز 
استان البرز مهمترین عامل در تامین 

جریان پایدار گاز طبیعی
استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
به  تعمیرات  و  نگهداری  حفظ،  البرز 
مهمترین  گازرسانی  تاسیسات  موقع 
درتامین  شرکت  این  اجرایی  اقدام 
است.به  طبیعی  گاز  پایدار  جریان 
گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش 
استان البرز، حسین تقی نژاد با اشاره 
به اهمیت گاز طبیعی در سبد انرژی 
استان  صنعتی  مصارف  و  خانوارها 
بی  همکاری  و  کرد:همراهی  اعالم 
دریغ مردم شریف استان همواره کمک 
حال کارکنان خدوم شرکت در خدمت 

خواهد  مردم  به  روزی  شبانه  رسانی 
بود.وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال 
گاز  مشترکان  آذرماه  پایان  تا  جاری 
معادل۳/۴00/09۴/000  البرز  استان 
اند  نموده  مصرف  گاز  مکعب  متر 
ضمن  تاکید بر لزوم مصرف بهینه و 
ایمن از گاز طبیعی افزود:این شرکت 
آمادگی الزم جهت تامین گاز مستمر 
داشته  را  محترم  های  استانی  هم 
قبال  در  مردم  از  انتظار  مهمترین  و 
تالش شبانه روزی کارکنان  شرکت 
گاز، مصرف بهینه و ایمن از گاز طبیعی 
بوده تا این تالش با حالوت گازرسانی 
ایمن به مشترکان محترم به ثمربرسد.

مهمترین  را  بهینه  مصرف  نژاد  تقی 
ملی  های  سرمایه  انتقال  در  راهکار 
در تمامی بخش های محروم جامعه 
داشت:مصرف  اظهار  و  کرد  اعالم 
بوده  ما  ملی  و  دینی  وظیفه  بهینه 
امری  همواره  اسراف  که  طوری  به 
هزینه  افزایش  بر  عالوه  و  مذموم 

گاز  فشار  افت  به  خانوارمنجر  سرانه 
و عدم تامین جریان پایدار در مناطق 
سرد سیر و کوهستانی خواهد بود.تقی 
نژاد در بخش دیگری از سخنان خود 
با تاکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی 
در مصرف گاز افزود:شرکت گاز استان 
به  رسان  خدمت  سازمانی  عنوان  به 
داده  ادامه  خود  گازرسانی  فعالیتهای 
خدوم  کارکنان  دغدغه  مهمترین  و 
این شرکت ارائه خدمتی ایمن و پاك 
این  به مردم شریف استان است که 
و  مردم  بیشتر  هرچه  امر،همکاری 
رعایت نکات ایمنی اعالم شده توسط 
مصرف  طلبدتا  می  را  شرکت  این 
درست و ایمن از گاز طبیعی به عنوان 
فرهنگ رایج در جامعه تبدیل شده و 
شاهد هیچ حادثه ای در به کارگیری 
عامل  نباشیم.مدیر  الهی  نعمت  این 
نشان  خاطر  البرز  استان  گاز  شرکت 
حوادث  ولی  نمیکند  خبر  کرد:حادثه 
بینی و پیشگیری هستند  قابل پیش 
به  شروع  و  سرما  فصل  آغاز  لذا 
کارگیری وسایل گرمایشی مهمترین 
زمان رعایت نکات ایمنی است تا با 
اطمینان از کارکرد صحیح تاسیسات 
الزامات اولیه نظیر بازبودن  و رعایت 
عدم  و  کالهک  ها،  دودکش  مسیر 
معیوب بودن وسایل گرمایشی از بروز 
حوادث ناگوار جلوگیری نموده تا گاز 
مرگ  نه  و  سرد  زمستان  گرمابخش 

خاموش عزیزانمان باشد.

هزینه گاز مشترکان کمتر از ۲00متر مکعب در ماه رایگان است

استان  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
ایالم گفت: حذف دفترچه های کاغذی 
آغاز  اسفند  اول  از  اجتماعی  تأمین 
می شود که گام بسیار مهمی در زمینه 
پیشبرد طرح نسخه الکترونیک است.

حذف  گفت:  ملکشاهی  سهیال 
دفترچه های کاغذی تأمین اجتماعی از 
اول اسفند آغاز می شود که گام بسیار 
پیشبرد طرح نسخه  مهمی در زمینه 
باعث  تغییر  این  و  است  الکترونیک 
کاهش قابل توجه مراجعات مردم به 

شعب و کارگزاری ها می شود.
حذف  ینکه  ا ن  بیا با  ی  و
اجتماعی  تأمین  دفترچه های کاغذی 
افزود:  می شود،  آغاز  اسفند  اول  از 
مؤثر  فعالیت  و  دقیق  برنامه ریزی 
مراکز  اقدامات  کامل  تشریح  برای 
و  د  ردا قرا طرف  مختلف  درمانی 
در  مهم  مسائل  از  قرارداد  غیرطرف 
که  بوده  کاغذی  دفترچه های  حذف 
پیشبرد  زمینه  در  مهمی  بسیار  گام 

با  و  است  الکترونیک  نسخه  طرح 
با همفکری  و  جوانب  تمام  به  توجه 
بخش های  کارشناسان  و  مدیران 
مختلف سازمان تأمین اجتماعی اجرا 
برنامه ریزی ها،  اساس  بر  می شود، 
کاهش  شاهد  تغییرات  این  ایجاد  در 
قابل توجه مراجعات مردم به شعب و 

کارگزاری ها خواهیم بود.

استان  اجتماعی  تأمین  مدیرکل 
نهایی  هدف  کرد:  خاطرنشان  ایالم 
مراکز  استفاده  گسترش  سازمان، 
درمانی کشور از سامانه نسخه نویسی 
رسیدن  زمان  تا  و  است  الکترونیک 
استفاده  امکان  نهایی  هدف  این  به 
دفترچه های  در  موجود  برگه های  از 
دارد،  وجود  شدگان  بیمه  اختیار  در 

همچنان  پزشکان  اینکه  بر  عالوه 
نسخه  سر  اوراق  از  استفاده  امکان 

خود را دارند.
برای تشویق  افزود:  ملکشاهی  
استفاده  به  درمانی  مراکز  و  پزشکان 
تمام  از  الکترونیک  نسخه  سامانه  از 
امکانات و ظرفیت های موجود استفاده 
بسیار  پرداخت  امکان  که  می کنیم 
سریع و روزانه مطالبات ایجاد شده از 
طریق سامانه نسخه الکترونیک یکی 

از این راهکارها است.
ارتقای  کرد:  تصریح  ملکشاهی 
و  الکترونیک  نسخه  سامانه  مداوم 
کنندگان  استفاده  با  دائمی  تعامل 
با  ارتباط  برقراری  همچنین  آن؛  از 
استفاده  مورد  افزارهای  نرم  سایر 
در   API طریق  از  درمانی  مراکز 
تأمین  سازمان  است،  انجام  حال 
امکانات  و  تمام ظرفیت  با  اجتماعی 
نویسی  پیشبرد طرح نسخه  در حال 

الکترونیک است.

کاهش مراجعات به کارگزاری ها و شعب بیمه ایالم با حذف دفترچه های کاغذی 

ه  و گـر ر کا جلسـه  نهمیـن 
و  قاچـاق  بـا  ومبـارزه  پیشـگیري 
عرضه خارج از شـبکه فـرآورده های  
نفتـی  اسـتان سـمنان بـه میزبانـی 
شـرکت ملـی پخـش فـرآورده های 
نفتی منطقه شـاهرود برگـزار گردید.

نهمین جلسـه این کارگروه ، در 
سـالن جلسـات منطقه برگزار گردید.

  دکتر علی اکبر عربعامری مدیر  
شـرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
منطقـه شـاهرود )اسـتان سـمنان(  ، 
و رئیـس کارگـروه ، ضمـن تبریـک 
فـرا رسـیدن ایـام اهلل دهـه فجـر و 
گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدای 
انقالب خصوصا شـهدای صنعت نفت 
، گزارشی از اقدامات 9 ماهه کار گروه 
ارائـه کـرد و تحقـق اهـداف مذکور را 
و  کارگـروه  برنامه ریـزي  بـه  منـوط 

تالش و همـکاري صمیمانه ي اعضاء 
بیـان کرد.

در ادامـه حسـن اسـالمی راد ، 
مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری 
و دبیر کمیسـیون اسـتان  نیز با اشاره 

به  فرا رسـیدن ایام خجسـته پیروزی 
انقـالب گفت : کارگروه پیشـگیري و 
مبـارزه بـا قاچـاق و عرضـه خـارج از 
شـبکه فـرآورده هـای  نفتـی  یکـی 
از منظـم تریـن کارگروهـای اسـتان 

اسـت ، کـه بـا اقدامـات و برنـا مـه 
ریزیهـای انجـام شـده ایـن کارگروه، 
موفقیـت   چشـم گیـری در مبـارزه با 
قاچاق سـوخت  و پیشگیری از قاچاق 
در اسـتان  حاصـل شـده اسـت . این 
مهـم در حالی  صورت پذیرفته اسـت 
که اسـتانهای مرزی مشکالت زیادی 
در ایـن زمینـه دارنـد .ایـن موفقیت و 
تـالش  از  نشـان  مطلـوب  عملکـرد 
و زحمـات بـی وقفـه دسـتگاه هـای 

مرتبـط دارد.
 وی در خصـوص رونـد تاییـد 
سـوخت توسـط دسـتگاه های متولی 
تعیین شـده برای بخشـهای مختلف 
، اظهـار داشـت : الزم اسـت مـوارد 
بررسـی ، نقاط ضعـف و قوت احصاء 
بـه  نقایـص موجـود  رفـع  و جهـت 
دسـتگاه های باالدسـتی اعالم شود .

برگزاری  جلسه کارگروه پیشگیري و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج
 از شبکه فرآورده های  نفتی  استان سمنان



5 زمینسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1671- پنجشنبه 16 بهمن 1399 ایران 
در  عمرانی  پروژه   13 فجر  مبارک  دهه  مناسبت  به 

روستاهای استان سمنان
 با اعتبار 26 ميليارد و 1۸۸ ميليون ریال افتتاح می شود.

استان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل  فالحی  علیرضا 
سمنان در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه اجرای طرح بهسازی 
و اصالح معابر روستایی در ۱۳ روستای استان سمنان ازجمله پروژه های 
 ۲۶ درمجموع  داشت:  اظهار  است،  فجر  دهه  ایام اهلل  در  قابل افتتاح 
میلیارد و ۱۸۸ میلیون ریال برای اجرای این طرح ها هزینه شده است.

اینکه این اعتبارات از محل اعتبارات ملی و  با اشاره به  فالحی 
اعتبار بند ب ماده ۶ برنامه ششم توسعه تأمین و تخصیص یافته است، 
 ۳۵۲ و  میلیارد  بااعتبار یک  معصوم آباد  روستای  جاده  آسفالت  افزود: 
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.
مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان با اشاره به اینکه افتتاح پروژه 
جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت جاده روستای عالء از توابع شهرستان 
سمنان بااعتبار دو میلیارد و ۲۶7 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 ۴۴۳ میلیون ریال، اجرای آسفالت جاده 
روستای تل بااعتبار یک میلیارد و ۴۴۱ 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  عشقوان  روستایی  درراه های  آسفالت  اجرای  افزود:  وی 
یک میلیارد و ۴9۳ میلیون ریال و باغستان بااعتبار دو میلیارد و ۲۴۶ 
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. 
با اشاره به سایر پروژه های  بنیاد مسکن استان سمنان  مدیرکل 
قابل افتتاح در شهرستان های استان بیان کرد: پروژه احداث دیوار حائل 
سنگی، سنگفرش و فضاسازی در روستای هدف گردشگری مالده از 
توابع شهرستان مهدی شهر بااعتبار چهار میلیارد و ۵00 میلیون ریال 

افتتاح می شود.
فالحی با تأکید بر اینکه پروژه اجرای آسفالت روستای ابراهیم آباد 
سفلی از توابع میامی بااعتبار یک میلیارد و ۴۵۵ میلیون ریال از دیگر 
افتتاح پروژه  این بخش است، تصریح کرد:  پروژه های قابل افتتاح در 
میلیون   ۳9۱ و  میلیارد  دو  بااعتبار  میامی  روستای حسین آباد  آسفالت 

ریال در دستور کار است.
پروژه  دو  زنی  کلنگ  از  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
اجرایی  آغاز عملیات  داد و گفت:  مناسبت دهه فجر خبر  به  شاخص 
۲0۸ واحد طرح اقدام ملی مسکن در شهرستان های سمنان و شاهرود 

در ایام اهلل دهه فجر انجام خواهد شد. 
اسحاق  سمنان،  در  مسکن  ملی  اقدام  طرح  پروژه   : افزود  وی 
مسکن  ملی  اقدام  طرح  پروژه  مسکونی،  واحد   7۲ تعداد  به   )۱( نبی 
در سمنان، اسحاق نبی )۲( به تعداد ۴0 واحد مسکونی و پروژه طرح 
اقدام ملی مسکن در شاهرود، شهرك فدك به تعداد 9۶ واحد مسکونی 

مشمول این طرح است.
اجرایی  عملیات  ایام  این  در  گفت:  استان  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
بهسازی معابر روستای کالته مأل شهرستان دامغان در قالب احداث 
اعتبارات ملی  از محل  ریال  میلیارد و ۸00میلیون  ارزش یک  به  پل 

آغاز می شود.

بازدید رئيس کل بازرسی استان اردبيل از شهرک صنعتی 
اردبيل)2(

رئیس کل بازرسی استان اردبیل از وضعیت زیرساخت ها و پروژه 
های عمرانی در دست اجرای شهرك صنعتی اردبیل)۲( بازدید کرد.

استان  صنعتی  های  شهرك  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
مشکالت  از  یکی  گفت:  بازدید  این  جریان  در  اهلی  محمد  اردبیل، 
این شهرك صنعتی، اتمام زمین قابل واگذاری به سرمایه گذاران بود 
که بدین منظور آماده سازی و توسعه این شهرك در چندین فاز در 
دستور کار این شرکت قرار گرفت که با اقدامات انجام شده، مراحل 
قانونی تملک 9۵ هکتاری زمین در ضلع غربی به پایان رسید و آماده 
میزان  گردید.وی  آغاز  غربی  ضلع  در  شهرك  این  سوم  فاز  سازی 
اردبیل)۲(  فاز سوم شهرك صنعتی  آماده سازی  برای  اعتبارات الزم 
را ۲000 میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: در گام نخست آماده سازی 
۵0 هکتار از فاز سوم این شهرك با اعتبار ۱00 میلیارد ریال از محل 
اعتبارات جهش تولید آغاز گردید که برای تکمیل زیرساخت های آن 

به اعتبارات بیشتری نیاز است.
دیگر  از  اردبیل  استان  صنعتی  های  شهرك  شرکت  مدیرعامل 
اقدامات انجام شده برای آزاد سازی زمین های راکد در شهرك های 
صنعتی استان را برگزاری جلسات هیات حل اختالف و داوری برشمرد 
و افزود: بر اساس قانون موظف به بازپس گیری اراضی راکد و بدون 
پیشرفت از صاحبان قرارداد هستیم که بدین منظور با برگزاری جلسات 
هیات حل اختالف و داوری، قراردادهای راکد در این جلسات تعیین 
تکلیف و سپس از طریق مراجع قضایی فسخ و خلع ید می شوند.اهلی 
تامین زیرساخت های الزم در شهرك های صنعتی را یکی از وظایف 
اصلی این شرکت دانست و افزود: بر اساس قانون موظف به واگذاری 
زمین به جوازهای تاسیس صادر شده از سازمان های ذیربط هستیم 
در عرصه  پای  گذارانی  می شود سرمایه  مشاهده  بعضًا  متاسفانه  که 
تولید می گذارند که توان احداث واحد تولیدی را بر اساس آن مجوز 
ندارند که به همین دلیل میزان قراردادهای راکد در سطح شهرك های 
صنعتی افزایش می یابد.وی میزان اعتبارات صرف شده در یک سال 
گذشته برای شهرك صنعتی اردبیل)۲( را بیش از ۳۵0 میلیارد ریال 
برشمرد و افزود: این حجم اعتبارات، یک جهش فوق العاده برای این 
شهرك محسوب می شود که شاید در مقایسه با وسعت این شهرك 

به چشم نیاید ولی کاری عظیم اتفاق افتاده است.
مدیرعامل شرکت شهرك های صنعتی استان اردبیل یکی دیگر 
از مشکالت موجود در شهرك های صنعتی را وجود پارادوکس محیط 
این شرکت  قانون،  اساس  بر  داد:  ادامه  و  برشمرد  اشتغال  و  زیست 
زیست  ضوابط  که  است  واحدهایی  به  اخطاریه  ارسال  به  موظف 
محیطی را در شهرك های صنعتی نقض می کنند ولی مرجع اصلی 
حفاظت  سازمان  محیطی،  زیست  کنندگان  نقض  به  کننده  رسیدگی 

باشد. محیط زیست می 
در این بازدید کاظمی الموتی ضمن بازدید از روند احداث مدول 
دوم تصفیه خانه فاضالب و چندین پروژه در دست اجرا اظهار داشت: 
باید با تعیین تکلیف قراردادهای راکد، راه برای حضور سرمایه گذاران 
واقعی در شهرك های صنعتی هموار شود.بازرس کل استان اردبیل از 
ضرورت اعتبار سنجی سرمایه گذاران برای ورود به عرصه تولید خبر 
داد و افزود: با تدوین راهکارهای مناسب میان سازمان های ذیربط باید 
راه برای ورود سرمایه گذاران حقیقی به شهرك های صنعتی باز شود تا 
شاهد بالتکلیفی و راکد شدن زمین و در نتیجه کمبود زمین در شهرك 
های صنعتی نباشیم.وی یکی از اقدامات دیگر که باید در شهرك های 
صنعتی انجام شود، تخصیص الزم و به موقع اعتبارات می باشد که 
در این زمینه مسئوالن استانی باید بیشتر از همیشه فعال تر شوند.  

آگهي حصروراثت
آقای مجتبی جاهدی بازقلعه به شماره شناسنامه ۴۳۱07۱0۳۴  فرزند حسین 
از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
تاریخ ۱۳99/۱0/۱۸ در شهرستان سنگر  بازقلعه فرزند حسینگل در  حسن جاهدی 
فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-مجتبی جاهدی 
بازقلعه به ش ش ۴۳۱0790۳۴ فرزند حسن نسبت فرزند ۲-شکوفه جاهدی بازقلعه 
به  بازقلعه  جاهدی  مریم   -۳ فرزند  نسبت  فرزند حسن   ۶۵۳00۸9۲7۶ به ش ش 
ش ش ۶۵۳97۵۲۳۶۵ فرزند غالم نسبت مادر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري 
ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره 
9900۸۲۱-99/۱۱/7 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 سنگر تسلیم نماید در غیر اینصورت 

گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر-رضا مسلمی 

آگهي حصروراثت
خانم لیال حقی موشنگائی  به شماره شناسنامه ۶۵۳9۶۸9۱0۱ فرزند گل محمد 
از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مهیار حقی موشنگائی فرزند محمد در تاریخ ۱۳9۸/۵/۱  در شهرستان سنگر فوت 
نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-لیال حقی موشنگائی 
به ش ش ۶۵۳9۶۸9۱0۱ فرزند گل محمد نسبت مادر به غیر از وراث نامبرده ورثه 
دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان 
به شماره 9900۸۱9-99/۱۱/7 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 سنگر تسلیم نماید در غیر 

اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر-رضا مسلمی 

اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملک ورامین 
ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع   هیات 

فاقد سند رسمی
آگهی اصالحی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اصالحی  ی  ا ر و   ۱۳99۶0۳0۱0۶000۱۱0۸ ه  ر شما ی  ا ر بر  ا بر
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳99۶0۳0۱0۶000۵۲۸۸
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم تهمینه رفیعی فرزند ناصر به شماره شناسنامه 
۱۴۱ صادره از در /// ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن /// به مساحت 
۵۴0/۳0 متر مربع پالك شماره ۱ فرعی از ۱0 اصلی واقع در قریه موسی آباد تهران 
بخش حوزه ثبت ملک ورامین /// از مالکیت اکبر افشار خاص /// محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراحع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکمور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۵0۶
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/۱۱/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/۱۱/۱۶ 
محمد رحیم پور راینی 

رئیس ثبت اسناد و امالك 

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور 
حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو 

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم آذر رازه با تقدیم دوبرگ استشهادیه مصدق شده بشماره 
مشاع  دانگ  سه  مالکیت  سند  که  است  مدعی   ۱۳99/۱0/۲0-۳7
شهر  یک  دربخش  واقع  از۶0۶اصلی  .فرعی  پالك  ازششدانگ 
کرمانشاه که ذیل ثبت ۳۳۳۵صفحه ۵0۵دفتر ۱/۲۵بنام آذر رازه به 
شماره سریال د-9۱-۳۴۶۲90صادر وتسلیم گردیده وبموجب سند 
رهنی ۱۳9۲/0۸/۱۸-۱7۲۳0۶دفتر ۶دررهن بانک ملت میباشد که 
شده  مفقود  فوق  سریال  بشماره  مالکیت  سند  انگاری  سهل  دراثر 
است لذا مراتب طبق ماده ۱۲0-آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت 
آگهی میشود تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله یا وجود 
مدت  به  آگهی  این  انتشار  ازتاریخ  باشد  آنان  درنزد  مالکیت  سند 
۱0روزمراتب را به این اداره اعالم دارند درغیر اینصورت نسبت به 
صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام وسند مالکیت اولیه ازدرجه 

اعتبار ساقط وابطال خواهد شد 
اقدام :عزیزی         سعید سلیم فر سرپرست واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو ازطرف مهدی زارعی وش
رونوشت :به ستاداجرای فرمان حضرت امام )ره (جهت اطالع 

واقدام 

افـراد  زندگـی  بـه  نـگاه حسـرت بار  در پـس 
ثروتمنـد، یـک سـوال عامیانـه همـواره ذهـن ما را 
بـه خود مشـغول می کنـد و آن اینکـه چگونه پولدار 
شـویم؟ استیو سـیبولد در کتاب »ثروتمندان چگونه 
فکـر می کنند؟« نشـان می دهد آنچـه افراد ثروتمند 
و فقیـر را از هـم جـدا می کنـد نحـوه مواجهه آن ها 
بـا محدودیـت منابـع ازجملـه پـول اسـت. درواقـع 
تصمیم هـا و رفتارهایی کـه در برابر محدودیت های 
پولـی کـه یکـی از انـواع منابع بـرای تامیـن منابع 
دیگـر اسـت، سـاخته و پرداختـه می شـوند سـطح 
کیفـی زندگـی افـراد را ازنظر مالی تعییـن می کنند. 
وی معتقـد اسـت آنچـه تفـاوت میـان افـراد را رقم 
می زنـد بیشـتر بـه طـرز فکـر آن هـا بازمی گـردد 
و ارتبـاط بسـیار کمـی بـا خـود پـول دارد. در ایـن 
مقالـه بـه  اختصـار بـه زندگینامـه احـد عظیـم زاده 
پـدر فـرش ایران و یکـی از اسـطوره های اقتصادی 

ایـران می پردازیـم.

کودکی عظیم زاده
احـد عظیـم زاده متولـد سـال ۱۳۳۶، یکـی از 
موفق ترین هـا در زمینـه ی ثـروت آفرینـی اسـت. 
کودکـی کـه در 7 سـالگی پـدر خود را از دسـت داد 
و تـا ۱۳ سـالگی روزهـا قالـی می بافـت و شـب ها 
دوش  بـه  گرچـه  کـه  کودکـی  می خوانـد.  درس 
کشـیدن و حمـل پشـتی و قالی هـای کوچـک از 
اسـفنجان یا اسـکو بـرای فروش به شـهری دیگر، 
تنهـا برای سـود یکی دوتومانی، شـانه هایش را خم 
می کـرد اما سـقف آرزوهـا و تالش هایـش را کوتاه 
نکـرد. وی در خاطراتـش بی پـروا از حسـرت ها و 
محدودیت هایـش می گویـد؛ از فشـارهای مالی  که 
موجب شـد تحصیالت خود را بیش از سـطح دیپلم 
نتواند ادامه دهد. در ۱9 سـالگی سـرمایه احد به ۲0 
هـزار تومـان می رسـد که آن را هم مـادر و برادرش 
از او قـرض می گیرنـد و بعدا با زحمت بخشـی از آن 
را برمی گرداننـد. بعـد از آن چـون احـد کفالـت مادر 
خود را بر عهده داشـت دوره سـربازی اش زیاد طول 
نمی کشـد و پـس از ۱7 روز بـه خانـه بازمی گـردد. 
ازدواج می کنـد و از بیـن دو آرزوی خود یعنی خلبان 
شـدن و پولدار شـدن، قید خلبان شـدن را می زند. او 
پس از سـال ها دریافته بود برای رسـیدن به ثروت، 

کار و تـالش به تنهایی کارسـاز نیسـت.

عظیم زاده راه خود را می یابد
بـا پیـروزی انقالب به رغـم محدودیت هایی که 
در آن زمـان وجـود داشـت عظیـم زاده تـالش کرد 
تـا کارگاه کوچـک قالی بافـی خـود را دایـر کنـد؛ او 
می دانسـت برای توسـعه کسـب و کار خـود باید به 
فراتـر از مرزهـای داخلی بیاندیشـد. احد که از عزت 
فـرش ایرانـی در بیرون از مرزهای ایـران باخبر بود 
فتـح بازارهـای بین المللـی را در سـر می پرورانـد. با 
ایـن حـال بـرای او کـه نـه بـه زبان هـای خارجـی 
مسـلط بود و نه از اصول تجارت خارجی و صادرات 
سـردرمی آورد، این کار کمی سخت می نمود. عظیم 
زاده فقـط شـنیده بـود آلمـان مرکـز تجـارت فرش 
اسـت. وی بـرای کسـب ایـده از دو بـرادر تاجـری 
کـه مقیـم آلمـان بودند و بـا آن ها از قدیم آشـنا بود 
درخواسـت دعوت نامـه می کند. همیـن کافی بود تا 
بـه هامبورگ سـفر کنـد. آن دو برادر قبـل از او این 
راه را پیموده و رموزی می دانسـتند که می توانسـت 
کلیدهای طالیی تجارت را در دست های احد جوان 
قـرار دهـد. عظیـم زاده در ایـن سـفر به سـالن ها و 
انبارهـای فرش سرکشـی کرد و با سـلیقه های بازار 
هدف خود آشـنا شـد. در آلمان متوجه شـد تجارت 
فرش در سـوئیس به واسـطه حضور تجـار ثروتمند 
عـرب در آن کشـور سـود بیشـتری را نصیـب وی 

خواهـد کـرد، پس عازم ژنو شـد.

خـود عظیـم زاده در ایـن باره می گویـد: به طور 
اتفاقـی در یـک هتـل در ژنـو با تاجری ایرانی آشـنا 
شـدم کـه او ایـده اصلی را به مـن داد و گفت فرش 

بباف. گرد 
ایـن برخورد مسـیر زندگی اش را برای همیشـه 
دگرگـون می کنـد. در آن دوران در ایـران فرش گرد 
بافته نمی شـد و کیفیت تولید فـرش و رنگ بندی ها 
هـم مناسـب نبود. او به اسـفنجان بازمی گـردد و در 
اولیـن فرصت وامی ۶0 هزارتومانـی از بانک گرفته 
و با پس اندازی که داشـت کارگاهی اجاره و چندین 
دار قالی برپا می کند. دسـتگاه ها و ابریشـم موردنیاز 
خود را اقسـاطی می خرد و قدم در راه مسـیر تازه ای 

کـه برای خـود برگزیده بـود، می گذارد.
در زمـان کمـی فرش هـای گرد عظیـم زاده در 
سـفر دو تاجـران ایرانـی مقیـم آلمان به اسـفنجان 
خریداری شـد. عایدی او از سرمایه ۱00 هزارتومانی 
کـه ۸0 هـزار تومانـش قـرض بـود و یـک کارگاه 
اجـاره ای، ۱۲ میلیـون ۵00 هـزار تومان بـود. برای 
درك ارزش ریالی این مبلغ در آن سـال همین بس 
که می شـد با ۵00 هزار تومـان در تهران، آپارتمانی 
کوچـک خریـد. معاملـه ای کـه نقطه عطفـی برای 
صـادرات فرش هـای عظیـم زاده بـه آلمـان، ایتالیا، 
سـوئیس، انگلیـس، بلژیـک و دیگر کشـورها شـد. 
پس از آن هر سـفر ایده و نگاهی نو در پی داشـت. 
شـناخت سـلیقه های مشـتریان، بازدیـد از موزه ها و 
الهـام و تلفیـق طرح هـا حاصلی بود که از هر سـفر 

بـرای عظیم زاده برداشـت می شـد.
امـا آیـا عظیـم زاده اولیـن یـا خارق العاده ترین 
بافنـده و تاجـر فـرش در ایـران بـوده اسـت؟ چـرا 
سـایر فعـاالن در ایـن حوزه نتوانسـتند بـه نقطه ای 
کـه عظیـم زاده در آن ایسـتاده اسـت، بایسـتند؟ 
پاسـخ بـه ایـن پرسـش را بایـد در ریسـک پذیری 
وی جسـتجو کرد.عظیـم زاده هـم همـه این اصول 
را به طـور ناخـودآگاه دریافتـه بـود و در کار خـود به 
این گونـه  را  کار خـود  اصـول  کار می بسـت. وی 

می شـمارد:
شـریک نـدارم و هیـچ گاه نداشـته ام و نخواهم 
داشـت. اگـر شـریک خوب بـود، خدا بـرای خودش 
شـریک می گذاشـت. اصل دیگر احترام به مشـتری 

اسـت، هر که می خواهد باشـد. پیش مشـتری مثل 
سـربازی کـه جلـوی تیمسـار خبـردار می ایسـتد، با 
احتـرام می ایسـتم. اتـکای خودم اول به خـدا و دوم 
بـه ایـده و تفکـر و پشـتکار و ریسـک پذیری خودم 

اسـت. بسـیار ریسـک می کنم.
مبانـی اقتصـاد رفتـاری هم بـا انتقـاد از فرض 
از  پـس  اقتصـادی  انسـان  می گویـد  کـه  غالبـی 
شناسـایی راه حـل بهینه آن را به کار خواهد بسـت، 
نشـان می دهـد انسـان های واقعی حتـی زمانی که 
بـه بهتریـن گزینـه آگاهی دارند گاه بـه دلیل ضعف 
اراده و عـدم روحیه ریسـک پذیری در عمل از انجام 
آن سـرباز می زنند و همین مسئله هم صنفان عظیم 

زاده را از او جـدا می کنـد.

سـقوط و صعـود دوبـاره در داسـتان 
زندگـی عظیـم زاده

در ورای همـه پیروزی هـا و ثروتـی کـه نصیب 
عظیـم زاده شـده بـود خـودش احسـاس می کـرد 
چیـزی کـم اسـت. چیـزی از جنـس پـدر! هرچنـد 
او اکنـون پـدر شـده بـود، همچون یتیمی حسـرت 
آغـوش گـرم پـدر آزارش می داد. شـاید برای همین 
نیـاز بـود کـه بـه سـراغ کـودکان یتیـم رفـت. بـا 
پذیـرش سرپرسـتی تعـدادی از آن هـا، آرامشـی که 
دنبـال آن بـود را بازیافـت. ولی ایـن آرامش چندان 
دوام نیافت. درسـت در شـرایطی که احد خود را در 
اوج آرزوهـای خـود می دیـد، زندگـی بـازی تازه ای 
را بـا او آغـاز کـرد. سـال ۱۳7۲ پایانـی بـود بـر هر 
آنچـه احد خوشـبختی اش می نامید. خـود او در این 
بـاره می گوید:مشـکالتی پیـش آمـد تـوی ایتالیـا، 
سـویس، زوریـخ، توی دبی! پول هایمـان را خوردند! 
رقم بسـیار باالبود، به مو رسـیدم! همه گفتند عظیم 
زاده تموم شـد! به آنجا رسـیدم که بروم یک پیکان 

بگیـرم و مسافرکشـی کنم!
احـد عظیـم زاده دسـت بـه دامان ضامـن آهو 
می شـود و خـود می گویـد حاجتـش را از امـام رضا 
می گیـرد. ظـرف ۶ مـاه ۱0 برابـر قبل اوضـاع بهتر 

می شـود! کیوسـاکی در ایـن باره می نویسـد:
بیـن افراد ورشکسـته و فقیر تفـاوت وجود دارد 
زیـرا کـه فقر همیشـگی ولـی ورشکسـتگی موقتی 

است.
تلفنی از سـوئیس کارها بـه روال باز می گرداند. 

عظیـم زاده این اتفـاق را این گونه روایت می کند:
همـکارم گفـت یک میلیـون دالر ریختـم بـه 
حسـابت. قـرار شـد یک میلیـون دالر دیگـه هـم 
بریـزه تـا بـراش فـرش بخـرم. وقتـی بهـم زنـگ 
زدند، نگفتم که ورشکسـت شـدم و فرش ندارم! به 
آن هـا گفتـم حتی پـول هم نریختید مشـکلی ندارد 
بیاییـد فرش هایتان را ببرید! سـال 7۲ دالر سـاعتی 
می رفـت بـاال، دالر رو تبدیل کـردم به ریال و وقتی 
می خواسـتم بـرای آن هـا جنـس بخـرم در کنارش 
بـرای خودم هـم ۳00-۴00 میلیون تومان آن زمان 
فـرش خریـدم. تـا وقتـی می خواسـتم فرش هـای 
خـودم را بفروشـم ۴00 میلیـون شـد 700 میلیون و 

بعـدش هم یـک میلیارد!
در  را  زاده سـرمایه خـود  آن عظیـم  از  پـس 
حوزه هـای دیگـری هـم بـه کار گرفـت و در بازدید 
از هتل هـای معروف جهان تصمیـم گرفت وارد کار 
سـاخت بزرگ ترین پروژه هتل کشـور شـود. پروژه 
»قـو المـاس خاورمیانه« عظیم زاده دارای سـه برج 
اسـت که دو برج آن مسـکونی و تجاری و برج سوم 
هتل ۵ سـتاره مجللی با ۳۵ طبقه اسـت. هرکدام از 
برج های مسـکونی نیز شـامل ۲۱ طبقه هستند و در 
کل ۲9۲ واحـد مسـکونی و ۵ پنـت هاوس مجلل و 

زیبـا را در خود جـای داده اند.
 در طبقـات زیریـن برج هـای مسـکونی سـه 
طبقـه مجتمـع تجـاری طراحی شـده کـه در حدود 
۴۸۶ بـاب فروشـگاه تجـاری دارد در فضـای بیـن 
برج های مسـکونی و هتل، مجتمع ورزشـی احداث 
شـده اسـت. وی می گویـد این پروژه آبروی کشـور 
اسـت و من باافتخار روی آن سرمایه گذاری کرده ام. 
مـن ایران را دوسـت دارم. برویـد بگردید حتی یک 
دالر و ریال در خارج کشـور ندارم و سـرمایه گذاری 

یا ذخیره نکـرده ام.

اقدامات خیر عظیم زاده
احـد عظیم زاده، بزرگ تریـن صادرکننده فرش 
کشـور کـه بـه گفتـه خـودش تاکنـون موفـق بـه 
دریافـت ۲ تندیـس الماس بزرگ تریـن بیزینس من 
جهـان شـده اسـت؛ توجـه ویژه ای بـه ایتـام دارد و 
تـالش می کنـد بـه آرزوی کـودکان بی سرپرسـت 
زیـادی جامـه عمل بپوشـاند. او تاکنون سرپرسـتی 
بالغ بـر ۱000 کـودك یتیـم را بـر عهـده گرفتـه، 
می گوید:افتخـار می کنـم ۲ سـال خیر نمونه کشـور 
شـدم. افتخـار می کنـم جـزء ۱00 کارآفریـن برتـر 
کشـور هستم. اشـتغال زایی را دوسـت دارم. دوست 
دارم سـفره مرتضـی علـی بازکنم، معتقـدم خدا من 
را وسـیله قـرار داده اسـت. بـا خودم پیمان بسـتم تا 
عمـر دارم هرسـال ۱00 بچـه به آن هـا اضافه کنم. 
وصیـت کـرده ام پـس از مرگـم تـا ۱0 سـال بعد از 
عمرم هرسـال ۱00 بچه یتیم اضافه شـود و مخارج 
همـه یتیم هـا را از محـل ارثـم بپردازند. بعـد از ۱0 
سـال هم اگـر بازماندگانم لیاقت داشـتند، راه من را 
ادامـه می دهند. سـفره کـه می اندازیم بـرای یتیم ها 
و می آینـد و غـذا می خورنـد، کیـف می کنـم. گریـه 

می کنـم و حـال می کنـم.

احـد عظیـم زاده خطـاب بـه جوانـان 
می گویـد:

مـن از زیـر صفـر شـروع کـردم. توصیـه مـن 
بـه جوانـان ایـن اسـت کـه منطقـی فکـر کننـد. 
این گونـه نبوده که شـب بخوابم، صبح پولدار شـوم. 
خاك خـوردم و رنـج کشـیدم و آثـار ایـن رنـج هنوز 
در مـن هسـت. امیدشـان بـه خـدا و فکـر و بازوی 
خودشـان باشـد. درسـتکار باشـند و تالش و تالش 

و تـالش کننـد. ایـن فرمـول من اسـت.

احد عظيم زاده
سقوط و صعود دوباره در داستان زندگی عظيم زاده
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سهرابيان: حتما سهميه المپيك را می گيریم
رییس فدراسیون قایقرانی گفت: قایق های روئینگ وارد قشم شده اند و کارهای 

ترخیص آنها را شروع می کنیم.
علیرضا سهرابیان در مورد آخرین وضعیت قایق های روئینگ خریداری شده از 
چین بیان کرد: قایق ها به قشم رسیده اند و تا یکی دو روز آتی نماینده ما می رود 
تا  کارهای ترخیص را انجام دهد. فراکسیون ورزش مجلس اعالم کرد که هماهنگ 
می کند که گمرك به  مسئله ترخیص قایق ها ملی گرایانه نگاه کند و ترخیص به نحو 
احسن انجام شود. قایق ها بالفاصله از سوی شرکت چینی ارسال شد اما حدود یک 

سال زمان برد تا به دست ما برسد اما باز هم خوشحالیم که وارد قشم شدند.
سهرابیان در پاسخ به این پرسش که هزینه گمرك مشخص شده است یا خیر، 
گفت: هنوز چیزی در این مورد اعالم نکرده اند امیدوارم به گونه ای باشد که به ما 

کمک شود و ورزشکاران ما بتوانند استفاده بهینه از قایق ها ببرند.
رییس فدراسیون قایقرانی در مورد وضعیت پاروزنان در فاصله حدودا سه ماه مانده 
به مسابقات انتخابی المپیک تاکید کرد: ورزشکاران ما در  آب های آرام، روئینگ بادبانی 
در مسابقات انتخابی المپیک شرکت می کنند. برای من مهم این است که بهترین نتیجه 
را بگیرند و حاال اگر به کسب نتیجه هم منجر نشود اما مطمئنم که بهترین عملکرد 
را از خود به نمایش می گذارند. البته ۱00 در صد  سهمیه می گیریم اما به هیچ وجه 

نمی توانم تعداد آن را بگویم چون اطالعی از وضعیت رقبا ندارم.
او در پاسخ به این پرسش که قرار است ملی پوشان زودتر به کشور برگزار کننده 
مسابقات انتخابی المپیک اعزام شوند تا تمرین داشت باشند، تصریج کرد: باید این 
کار را انجام دهیم و آنها را  دو هفته زودتر می فرستیم تا قرنطینه باشند. این قرنطینه 

همراه با تمرین خواهد بود. 
سهرابیان درباره ی اعالم اسامی نفرات اعزامی به انتخابی المپیک نیز گفت: 
مسابقات لیگ و انتخابی  تیم ملی را اسفند برگزار می کنیم سپس کمیته فنی و 
مربیان تشخصی می دهند که کدام نفرات می توانند روی سکو باشندو نفرات اعزامی 

مشخص می شوند.  
  رییس فدراسیون قایقرانی در مورد اینکه قایقرانی برای اعزام ملی پوشان به 
مساتبقات با مشکل مالی روبرو خواهد بود یا خیر، تصریح کرد: تا به امروز حدود 70 
درصد از  بودجه وزارت ورزش را گرفته ایم  گرفته ایم و اگر تا پایان اسفند باقی مانده 
بودجه ما را بپردازد،با دست باز تر می توانیم کارهای اعزام را انجام دهیم. کمیته ملی 

المپیک نیز با دید پدرانه به ما کمک کرد. 
او افزود: خدا را شکر برای اعزام هیچ کدام از رشته  مشکل مالی نداریم البته 
صورتی  که قیمت دالر از این باال تر نرود. ما  پول اعزام را کنار گذاشته ایم و دست 

به این پول هم نمی زنیم.

ملی پوش واترپلو: حق ما ضایع شده است
با  داشتیم  امید  ما  گفت:  اسدی  پیمان 
شکست قزاقستان راهی المپیک شویم اما اگر 
انتخابی برگزار نشود حقی از ما ضایع شده است.

آسیایی  بازی های  واترپلو در  ملی پوش 
جاکارتا در خصوص شرایط تمرینی اش اظهار 
کرد: من ساکن شیراز و از بازیکنان تهران دور 
هستم. تمریناتم را انفرادی دنبال می کنم. در 
از بخش  آن هم  استخر  دو  یکی  فقط  شیراز 
خصوصی باز است. من مجبورم تنها هفته ای دو 
تا سه روز با پرداخت هزینه سانس آزاد از استخر 

استفاده کنم. چون استخر در آن زمان شلوغ است آنچنان هم نمی توان تمرین کرد.
پیمان اسدی افزود: در باشگاه خصوصی وقت گرفتم و هزینه هایش را پرداخت 
می کنم تا تمریناتم را بیشتر آنجا و زیر نظر مربی انجام دهم تا آمادگی بدنی ام حفظ 
شود. بایستی هر زمان که موقعیت پیش آمد و توانستم به تیم ملی ملحق شوم از 

آمادگی بدنی خوبی برخوردار باشم.
وی به بازگشایی استخرها اشاره کرد و گفت: انگار قرار است استخرها بزودی 
بازگشایی شود. وضعیت شیراز هم تا چند روز قبل آبی بود اما اکنون زرد شده است. با 
این وجود باز هم قرار است استخرها بازگشایی شود. امیدوارم این اتفاق بیفتد تا بتوانم 

تمرینات داخل آب را به بهترین شکل ممکن ادامه دهم.
اسدی در خصوص مسابقات انتخابی المپیک واترپلو گفت: در چند خبرگزاری 
که دیدم انگار قزاقستان سهمیه ورود به المپیک را گرفته است. چند وقت پیش یک 
خبرگزاری اروپایی به تیم های واترپلوی حاضر در المپیک اشاره کرده بود که قزاقستان 
هم در میان آنها بود. فقط ۳ سهمیه باقی مانده بود که وضعیت آن هم قرار است در 

مسابقات انتخابی اروپا مشخص شود.
مدال آور بازی های آسیایی ۲0۱۸ با ابراز ناامیدی از برگزاری انتخابی المپیک 
گفت: دیگر فکر نمی کنم مسابقه ای برای انتخابی المپیک آسیا بین ما و قزاقستان 
انجام شود. ۴ تا ۵ ماه دیگر المپیک برگزار می شود، اگر قرار باشد مسابقه  انتخابی هم 
در آسیا برگزار شود کار سختی است. واترپلو رشته ای نیست که با یکی دوبار تمرین 
بتوان در مسابقه به این مهمی شرکت کرد. به هر صورت فدراسیون ایران هنوز پیگیر 
این موضوع است و امیدواریم مسابقه برگزار شود. حداقل می گوییم در مسابقه انتخابی 
شرکت کرده ایم اما اگر قزاقستان بدون مسابقه راهی المپیک شود یعنی حق ما را 
خورده اند. ما از سال گذشته کلی تمرین کردیم، تمرینات سخت و فشرده ای داشتیم 
تا بتوانیم بهترین نتیجه را در انتخابی المپیک بگیریم. آمادگی بدنی خیلی خوبی هم 
قبل از مسابقات انتخابی المپیک داشتیم اما متاسفانه مسابقات لغو شد. ما امید داشتیم 
که با شکست قزاقستان به المپیک برویم اما اگر مسابقه ای برگزار نشود حقی از ما 

ضایع شده است.
عضو تیم ملی واترپلو افزود: لغو مسابقات انتخابی المپیک فشار سختی را به ما 
تحمیل کرد و سبب شد که خیلی از بازیکنان ناامید شوند. امیدوارم شرایط هر چه زودتر 
بهتر شود، تمرینات واترپلو همانند قبل جدی تر دنبال شود. اکنون بازیکنان حاضر در 
تهران در استخر انقالب و آزادی تمرین دارند. واترپلو ورزشی است که بازیکنان باید 
حداقل ۱0 وعده تمرین پرفشار در یک هفته داشته باشند تا به شرایط ایده آل برسند. در 
واترپلو اگر ورزشکار یک هفته تمرین کند و تنها دو سه روز تمرین نکند همه تمریناتش 
بی فایده می شود و دوباره باید تمرینات پرفشار انجام دهد. امیدواریم اگر اتفاقی هم قرار 
است بیفتد تا دیرتر نشده رخ دهد. هر چه به المپیک نزدیک تر می شویم شانس اینکه 

قرار باشد مسابقه انتخابی بین ما و قزاقستان انجام شود کمتر می شود.
وی در خصوص مسابقات پیش روی تیم ملی واترپلو گفت: قرار بود بعد از 
المپیک مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی فیلیپین انجام شود. این مسابقات هر چهار 
سال یکبار انجام می شود. ما در دوره قبل به ضربات پنالتی به چین باختیم و چهارم 
شدیم. امیدواریم اگر این مسابقات انجام شد با بیشترین توان در آن حاضر و طلسم 
را بشکنیم و بعد از چندین و چند سال روی سکوهای آسیا بیاستیم. بازی های ساحلی 
هم در پیش بود اما آن هم به کرونا بستگی دارد. در حال حاضر همه فکرها روی 
برگزاری بازی های المپیک متمرکز شده است. قرار بود تیم ملی به این مسابقات اعزام 

شود باید ببینیم شرایط چه می شود.
اسدی در پایان گفت: خدا کند زودتر شرایط بهتر شود تا ما ورزشکاران به شرایط 
عادی تمرینات خود برگردیم . یکسال است که تمام بازیکنان تیم ملی یک جا جمع 

نشده اند. امیدوارم شرایط مثل قبل شود و اردوهای تیم ملی مثل قبل دنبال شود.

نهایی شدن محروميت روسيه از حضور در المپيك
ضد  جهانی  آژانس  نکردن  اعتراض  با 
داوری  دادگاه  از  روسی  مقامات  و  دوپینگ 
ورزشی، محرومیت روسیه از حضور در المپیک 

نهایی و قطعی شد.
ممنوعیت  آسوشیتدپرس،  گزارش  به 
و  المپیک  های  بازی  در  حضور  از  روسیه 
پارالمپیک توکیو نهایی شد زیرا نه آژانس جهانی 
ضد دوپینگ و نه مقامات روسی از دادگاه داوری 
ورزشی که این کشور را از مسابقات بین المللی 
درخواست  است  کرده  منع   ۲0۲۲ دسامبر  تا 

تجدید نظر نکردند.
وادا در سال ۲0۱9 پس از بررسی  آژانس ضد دوپینگ روسیه در یک طرح 
دوپینگ گسترده و پیچیده ، روسیه را چهار سال از حضور در رقابت های ورزشی 
محروم کرد اما دادگاه داوری ورزشی مستقر در سوئیس پس از درخواست مقامات 

روسی که خواستار لغو بود ، تعلیق را به دو سال کاهش داد.  
بازی  المپیک توکیو و  بازی های  از حضور تیم های روسی در  این حکم 
حالی  در   ، کند  می  جلوگیری  پکن   ۲0۲۲ پارالمپیک  و  زمستانی  المپیک  های 
که استفاده از پرچم و سرود کشور را نیز ممنوع می کند. ورزشکاران روسی که 
به عنوان رقبای بی طرف در  توانند  ندارند، می  هیچ سابقه تخلفی در دوپینگ 

بازی ها شرکت کنند.
به این ترتیب محرومیت روسیه از حضور در المپیک قطعی و ورزشکاران این 

کشور باید به عنوان ورزشکاران بی طرف در بازیها شرکت کنند.

حمایت جالب بارسایی ها از مسی
سابق  رییس  و  سرمربی  بازیکنان، 
آرژانتینی  ستاره  از  حمایت  به  بارسلونا 

پرداختند.
به گزارش بی ساکر، در روزهای اخیر 
نام لیونل مسی در تیتر اصلی تمام رسانه 
اتفاق  این  شد.  دیده  جهان  ورزشی  های 
پس از انتشار جزئیات قرارداد ستاره بارسلونا 
توسط روزنامه ال موندو اسپانیا رخ داد. برخی 
ها انتشار این خبر را به نوعی تخریب چهره 
کاپیتان آبی اناری ها می دانستند. در چنین 
شرایطی بازیکنان و سرمربی شکی در دفاع 

از مهاجم آرژانتینی مقابل رسانه ها نداشتند و اعالم کردند او مهره کلیدی تیم در 
فتح عناوین در سال های اخیر بوده است. 

رونالد کومان، سرمربی تیم گفت: مسی سال ها در بارسا است و نشان داده است 
چه توانایی هایی دارد. او به بزرگ تر کردن تیم خیلی کمک کرده است. قرارداد و 
این مسخره بازی را کنار بگذاریم. بدون او نمی توانیم به کارهای بزرگ فکر کنیم. 
از طرفی آنتوان گریزمان، مسی را تحسین کرد، از اهمیت ستاره آرژانتینی 
صحبت کرد و گفت: »او یک اسطوره است و دوست داریم که مدت ها درکنارمان 
بماند.« میرالم پیانیچ با انتشار عکسی از کاپیتان آبی اناری ها نوشت: مهم تر از 

همه افتخار پیراهن است. 
عالوه بر سرمربی و هم تیمی ها، خوان الپورتا، نامزد ریاست باشگاه بارسلونا 
حمایت خود را از این بازیکن اعالم کرد و گفت: نباید به چنین اخباری اهمیت داد. 
مطمئن هستم مسی در بارسلونا احساس خوبی دارد و می خواهد در این تیم بماند. 
مسی تنها نیاز دارد به پروژه اعتماد داشته باشد. لئو بارسا را دوست دارد. درآمد زایی 

مسی بیش از هزینه هایش است. او باشگاه را نابود نکرده است. 
اهمیت مسی در بارسلونا کامال آشکار است. جدایی اش در تابستان نزدیک 
بود به یک واقعیت تبدیل شود اما کسی فراموش نکرده است ستاره آرژانتینی ۳۴ 

جام فتح کرد و به بهترین بازیکن تاریخ بارسا تبدیل شد.

درخشش خیره کننده مقابل لورکوزن؛
بایرن مونيخ در فکر جذب دانيل داوری! 

داوری  دانیل  کننده  خیره  درخشش 
ایسن  روت-وایس  تیم  ایرانی  سنگربان 
در دیدار جام حذفی مقابل لورکوزن، باعث 

واکنش ها در فضای مجازی شد.
رقابت  نهایی  هشتم  یک  مرحله  در 
های جام حذفی آلمان، تیم های روت-وایس 
ایسن و بایر لورکوزن در اسن استادیوم به 
این دیدار روت- مصاف هم رفتند که در 

وایس ایسن دست به کار بزرگی زد و در 
میان ناباوری همگان، با نتیجه دو بر یک 
از سد لورکوزن گذشت و راهی مرحله یک 

چهارم نهایی شد.
تیم روت-وایس ایسن که در سطح چهارم فوتبال آلمان حضور دارد، نام چندان 
شناخته شده ای برای فوتبالدوستان نیست اما زمانیکه پی ببرید که این تیم از وجود 
دانیل داوری سنگربان ایرانی بهره می برد، قطعا کسب این نتیجه مقابل لورکوزن 

که در رده پنجم بوندس لیگا حضور دارد، جالب توجه خواهد بود.
در این دیدار، داوری با یک عملکرد فوق العاده درون چارچوب دروازه تیمش، 
باعث شگفتی و تعجب هواداران لورکوزن شد به نحوی که کمتر کسی باور می کرد 
این سنگربان با این سطح از آمادگی و واکنش های خارق العاده، در سطح چهارم 

فوتبال آلمان حضور داشته باشد.
اسن که برای حضور در مرحله یک هشتم نهایی شگفتی ساز بود، ابتدا در مرحله 
یک سی و دوم، با نتیجه یک بر صفر از سد آرمینیا بیله فلد گذشت. در دیداری که 
بیله فلد ۲0 بار به سمت دروازه دانیل داوری شوت زد ولی این سنگربان موفق به 
ثبت کلین شیت شد. آنها در مرحله یک شانزدهم نهایی نیز با نتیجه ۳ بر ۲ از سد 
فورتنا دوسلدورف گذشتند که در بوندس لیگای دو در رده پنجم قرار داشت و فاصله 

اش تا رده دوم و صعود به بوندس لیگا تنها ۲ امتیاز بود.
در این دیدار، حمالت بسیار پرتعداد لورکوزنی ها، با سدی به نام دانیل داوری 
مواجه شد. آنها در طول 90 دقیقه تالش، ۱7 بار به سمت دروازه روت-وایس ایسن 
شوت زدند که با سد بزرگی به نام داوری مواجه شدند. این دروازه بان ایرانی ۱0 سیو 
داشت و با ۱0 عکس العمل استثنایی، باعث شد بازی در وقت های عادی با تساوی 

بدون گل به پایان برسد و داوری تیمش را به وقت های اضافه برد.
در وقت های اضافه و در دقیقه ۱0۵، این لئون بیلی مهاجم جامائیکایی لورکوزن 
بود که گل نخست تیمش را روی پاس الکساندر دراگوویچ وارد دروازه داوری کرد 
تا باالخره این دروازه بان ایرانی در برابر حمالت پر تعداد لورکوزنی ها مغلوب شود.

اما در حالیکه بازیکنان بایر پیروزی را از آن خود می دانستند، شگفتی رقم خورد. 
اوگوژان کفکیل در دقیقه ۱0۸ گل تساوی را برای روت-وایس ایسن وارد دروازه 
لورکوزن کرد و سپس سیمون انگلمن در دقیقه ۱۱7 گل دوم را نیز برای تیم میزبان 
به ثمر رساند تا شگفتی های جام حذفی آلمان ادامه داشته باشد و حاال بایرلورکوزن 

در کنار بایرن مونیخ، حذف شده های بزرگ امسال لقب بگیرند.
عملکرد استثنایی دانیل داوری در این دیدار، باعث شد تا او با کسب نمره 
9، عنوان بهترین بازیکن میدان را از آن خود کند. عکس العمل های فوق العاده 
او برابر لورکوزن، باعث واکنش های زیادی در فضای مجازی شد که بسیاری از 
فوتبالدوستان آلمانی، داوری را با مانوئل نویر مقایسه کرده و حتی عده ای مدعی 

شدند بایرن می تواند او را جذب کند.

رونالدو در صدر جدول بهترین گلزنان تاریخ 
تا  زد  دو گل  اینتر  مقابل  کریستیانو 
تبدیل به بهترین گلزن رسمی تاریخ  بشود.

به گزارش مارکای اسپانیا ، کریستیانو 
دقیق  های  گزارش  به  توجه  با   ، رونالدو 
تاریخی که توسط مارکا بررسی شده است، 
در حال حاضر بهترین گلزن رسمی در کل 
تاریخ فوتبال است. با دو گلی که  سه شنبه 
به  اینتر  مقابل  کوپا  نهایی  نیمه  در  شب 
ثمر رسانده، ستاره پرتغالی تعداد گل های 
رسمی در طول زندگی حرفه ای خود را به 
7۶۳ رساند، رقمی که یک گل از 7۶۲ گل 

یوزف بیکان اتریشی-چک و پله افسانه ای بیشتر است.
رده بندی بهترین گلزنان تاریخ:رونالدو 7۶۳،بیکان و پله 7۶۲،روماریو7۴0 و 

مسی 7۲0 گل زده .
اگرچه در مورد تعداد گل های بیکان و پله اختالف نظر زیادی وجود دارد و 
شاید آنها ارقام خود را باالتر در نظر بگیرند ، اما آنچه کامال مشخص است حساب 

های پرتغالی است: 
* او در ۳۱ بازی با پیراهن اسپورتینگ لیسبون پنج گل به ثمر رساند. 

* در ۲9۲ دیدار با منچستر یونایتد ۱۱۸ گل زد.
*  در ۴۳۸ بازی با رئال مادرید ۴۵۱ گل ثبت نام کرد.)خارق العاده(

* در ۱۱۱ حضور در یوونتوس ۸7 امتیاز به ثمر رساند.
* ضمنا بازیهای ملی را فراموش نکنید.اودر ۱70 بازی ملی با پرتغال ۱0۲ 
گل وارد دروازه حریفان کرده. این اعداد جادویی را جمع بزنید و به بهترین گلزن 

تاریخ سالم کنید. 
نکته: تنها کسی که می تواند در آینده این رکورد تاریخی را از او بگیرد لیونل 

مسی است که با 7۲0 گل رسمی در رده پنجم قرار دارد.
آمار و ارقام سه گلزن برتر تاریخ به تفکیک. مارکا ادعا می کند این با بررسی 

دقیق گذشته آمار گلهای پله و بیکان را تصحیح کرده است.
تا پیش از دیدار با اینتر، رونالدو با پله و بیکان با 7۶۲ گل زده برابر بود؛ در حالی 
که ستاره پرتغالی ۱۳۴ گلش را در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا به ثمر رسانده است.

بعضی از منابع تعداد گل های زده بیکان را ۸0۵ ذکر کرده اند اما مارکا تنها 
گل هایی که در رقابت های حرفه ای به ثمر رسیده را محاسبه می کند. به همین 
دلیل، تعدادی از گل او که در رقابت های محلی و غیر حرفه ای به ثمر رسیده، 
توسط مارکا محاسبه نشده است. از جمله گل هایی که با پیراهن منتخب موراویا 

مقابل تیم ملی آلمان به ثمر رساند.
به این ترتیب، کریس رونالدو توانست از این دو گلزن تاریخساز پیش بیفتد و 
با توجه به اینکه هنوز مشغول به بازی است، می تواند این رکورد را بیش از پیش، 

دست نیافتنی کند.

یی  ا بتد ا ط  و شر
آسیا  فوتبال  سیون  کنفدرا
در  حاضر  کشورهای  برای 
لیگ قهرمانان آسیا به منظور میزبانی 
توان  از  خارج  گروه،  هر  بازی های  از 
در  ایران  فوتبال  فدراسیون  و  تیم ها 

مقطع کنونی است.
کرونا،  پاندمی  شدن  دار  ادامه 
کنفدراسیون فوتبال آسیا را به این فکر 
وا داشت که بازی های مرحله گروهی 
به صورت متمرکز برگزار شود اما امسال 
جای  به  دارد  قصد  کنفدراسیون  این 
در  منطقه  هر  مسابقات  تمام  برگزاری 
یک کشور، هر گروه را در یک کشور 

برگزار کند.
در نتیجه این کنفدراسیون تا ۲7 
بهمن به کشورهای آسیایی مهلت داده 
از  میزبانی  و ضوابط  بررسی شرایط  با 
مرحله گروهی، درخواست خود را برای 
این  در  کنند.  ارسال  کنفدراسیون  این 
بین کشورهای قطر، عربستان و امارات 
با توجه به داشته های سخت افزاری خود 
درخواست هایی را برای این کنفدراسیون 
ارسال کرده اند و چه بسا به جای یک 

گروه، میزبان بازی های چند گروه باشند.
اما در ایران این موضوع به مرحله 
بحث و تبادل نظرهم نرسید و هیچ یک 
از تیم ها شرایط الزم برای میزبانی این 
مرحله را ندارند. البته اختالف نظرها هم 
در این زمینه تاثیرگذار بوده و در نتیجه 
فدراسیون فوتبال از طرح این موضوع 

خودداری کرده است.
با خودداری تراکتور از میزبانی این 
بودن  نامشخص  و  تبریز  در  مسابقات 
حضور فوالد در مرحله گروهی )به علت 
حضور در پلی آف(، نگاه ها به استقالل و 

پرسپولیس بود چون این دو تیم از یک 
ورزشگاه استفاده می کنند و درخواست 
میزبانی برای هر یک از این دو تیم از 
به  می تواند  فوتبال  فدراسیون  سوی 
اختالفات میان دو تیم و هوداران شان 
دامن بزند، به طور کلی مسئوالن دولتی 
و ورزش از طرح میزبانی مرحله گروهی 

بیخیال شده اند.
آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  شروط 
شامل  گروهی  مرحله  میزبانی  برای 
یک  در  گروه  هر  بازی های  برگزاری 
ورزشگاه بود که به علت نبود سخت افزار 

مناسب، برگزاری فشرده مسابقات خارج 
ایران  در  توان ورزشگاه های موجود  از 
است و موجب خرابی و فرسودگی زمین 
چمن خواهد شد. عالوه بر این در هیچ 
یک از شهرهای ایران به جز اصفهان 
تایید  مورد  و  استاندارد  ورزشگاه  دو 
برای میزبانی لیگ قهرمانان آسیا وجود 
بازی های  برگزاری  نتیجه  در  و   ندارد 
هفته پایانی به صورت همزمان در دو 

ورزشگاه، غیرممکن است.
البته AFC تسهیالتی را به عنوان 
کمک هزینه میزبانی مرحله گروهی در 
نظر گرفته بود که با وجود این کمک ها 
گروهی  مرحله  در  ایران  میزبانی  هم 

AFC منتفی است.
برگزاری  با  آسیا  قهرمانان  لیگ 
فروردین   ۱۸ در  آف  پلی  بازی های 
آغاز می شود که ایران در این مرحله، 
دارد  خود  نماینده  عنوان  به  را  فوالد 
که باید با العین امارات رو به رو شود. 
گروهی  مرحله  بقات  مسا همچنین 
تاریخ  از   ۲0۲۱ آسیا  قهرمانان  لیگ 
 ۱0 تا  و  شود  می  آغاز  فروردین   ۲۶

اردیبهشت جریان دارد.

نه سخت افزار هست نه تفاهم؛

ایران بيخيال ميزبانی از ليگ قهرمانان آسيا شد!

تراکتور و پرسپولیس در حالی به 
مصاف هم می روند که تیم تبریزی به 
مقابل  برتری  لیگ  برد  دهمین  دنبال 
نماینده تهران است و شاگردان یحیی 
پیروزی متوالی بهمن ماهی  به سومین 

در برابر پرشورها فکر می کنند.
و  یز  تبر ر  کتو ا تر ی  تیم ها
در   ۱۵ ساعت  از  و  امروز  پرسپولیس، 
ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف هم 
یادگار  این دیدار در ورزشگاه  می روند. 
امام به انجام می رسد و برای هر دو تیم 

اهمیت بسیار زیادی دارد.
قرار  تهران  و  تبریز  سرخپوشان 
است برای چهل و هفتمین بار در کل 
در  بار  پنجمین  و  بیست  برای  و  ادوار 
لیگ برتر به مصاف هم بروند. در ۲۴ 
رویارویی قبلی لیگ برتری، ۱0 برد برای 
پرسپولیس، 9 پیروزی برای تراکتور و 

پنج تساوی به ثبت رسیده است.
این  عجیب  شاید  و  جالب  نکته 
است که در ۱0 تقابل اخیر این ۲ تیم، 
بار به برتری رسیده  تراکتور فقط یک 
برای  پیروزی  پنج  دیگر  بازی   9 در  و 
پرسپولیس و چهار تساوی به دست آمده 

است. در لیگ نوزدهم بود که تراکتور 
موفق شد با تک گل احسان حاج صفی از 
سد پرسپولیِس کالدرون بگذرد. در دیدار 

برگشت البته تیم پایتخت نشین با ۲ گل 
به برتری دست پیدا کرد.

۲ تیم قرار است برای سومین بار 

مقابل هم  برتر  لیگ  در  ماه  بهمن  در 
قرار بگیرند. در ۲ تقابل قبلی این تیم 
تهرانی بوده که به برتری رسیده است. 
در شانزدهمین دوره بود که پرسپولیس 
در تاریخ ۱7 بهمن ۱۳9۵ موفق شد با 
سه گل از سد تراکتور بگذرد. ۶ بهمن 
۱۳9۸ هم دومین دیدار بهمنی ۲ تیم 
به انجام رسید که مجددا پرسپولیس با 

۲ گل به پیروزی دست پیدا کرد.
فرشاد پیوس با 9 گل زده بهترین 
تراکتور  و  پرسپولیس  بازی های  گلزن 
بوده است. با این وجود در بین بازیکنان 
حاضر در ۲ تیم کمال کامیابی نیا با سه 

گل بهترین عملکرد را داشته است.
 ۲ در  پرسپولیس  است  گفتنی 
رویارویی اخیر در تبریز موفق نشده از 
سد تراکتور بگذرد. آنها در لیگ هجدهم 
به تساوی یک بر یک رضایت دادند و 
گل  یک  با  تی تی ها  نوزدهم  لیگ  در 
مرداد  کردند.۱۲  پیدا  دست  برتری  به 
در  پرسپولیس  پیروزی  آخرین   ۱۳9۶
تبریز رقم خورد. آنها با نتیجه ۲ بر یک 
از سد میزبان پرشور خود گذشتند و به 

سه امتیاز ارزشمند دست پیدا کردند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

بیست و پنجمین مصاف قهرمان با پرشورها؛

بهمن، ماه پیروزی های پرسپولیس مقابل تراکتور!

سرمربی پرسپولیس گفت: باید با 
تمرکز باال مراقب تراکتور باشیم چون 
آن ها فرصت طلب هستند و از فرصت ها 

خیلی خوب استفاده می کنند.
یحیی گل محمدی پیش از دیدار 
قبل  اظهار کرد:  تراکتور  مقابل  تیمش 
از هر چیز برای علی انصاریان آرزوی 
سالمتی دارم و از مردم می خواهم که 
برای سالمتی اش دعا کنند و ان شاءاهلل 
هر چه زودتر برگردد و در آغوش مادرش 
را  سختی  خیلی  روزهای  بگیرد.  قرار 
عزیزان  و  می گذاریم  سر  پشت  داریم 
زیادی متاسفانه به خاطر کرونا از دست 
آرزوی  بیماران  همه  برای  و  دادیم 

سالمتی می کنم.
مهم  خیلی  بازی  داد:  ادامه  او 
و  یم  ر ا د پیش  ر  د ا  ر حساسی  و 
تراکتور فوتبال خوبی را ارائه می دهد 
و  کتور  ترا برای  زیادی  م  حترا ا و 

هوادارانش قائل هستم. من خاطرات 
رم  میدوا ا و  رم  دا تبریز  ز  ا زیادی 
باشیم  فنی  و  خوب  بازی  یک  شاهد 
توجه  با  هم  اتفاق  همین  مطمئنم  و 
به کیفیت دو تیم میفتد و شاهد یک 
امیدوارم  بود.  خواهیم  خوب  بازی 
در قسمت  دفاع کردن و هم  در  هم 
باشیم  داشته  خوبی  عملکرد  تهاجمی 
تاثیرگذار  بازیکنان  چون تراکتوری ها 

دارد. خوبی در خط حمله 
سرمربی پرسپولیس با بیان این که 
خواهیم  تراکتور  مقابل  سختی  روز 
داشت، گفت: باید با تمرکز باال مراقب 
حریف باشیم. آن ها فرصت طلب هستند 
استفاده  خوب  خیلی  فرصت ها  از  و 
سه  کسب  اصلی مان  هدف  می کنند. 
امتیاز است و امیدوارم با یک بازی خوب 
به این مهم دست پیدا کنیم و امیدوارم 

بازی خوبی را ببینیم.

همه برای سالمتی انصاریان دعا کنند؛

گل محمدی: تراکتورسازی فرصت طلب است

وجـود  بـا  لعربـی  ا باشـگاه 
خـارج کـردن نـام هافبـک ایرانـی 
از فهرسـت خـود از اعـالم فسـخ 
خـودداری  بازیکـن  ایـن  قـرارداد 

. می کنـد
مهـدی ترابـی وینگـر ایرانـی 
تیـم فوتبـال العربـی قطر بـا وجود 
تیمـش خـارج  از فهرسـت  اینکـه 
شـده اما همچنان باشـگاه قطری از 
اعـالم خبر فسـخ قـراردادش با این 

بازیکـن ایرانـی خـودداری می کند.
ترابـی جـزو اولیـن نفراتی بود 
کـه بعـد از پایـان لیـگ نوزدهـم 
قطـر  مقصـد  بـه  را  پرسـپولیس 
تـرك کـرد امـا شـرایط او در ایـن 
بخـش  رضایـت  چنـدان  کشـور 
و  متوالـی  مصدومیت هـای  نبـود. 
همچنیـن عملکرد ترابی نتوانسـت 
مسـووالن العربـی را راضـی نگـه 
دارد و سـرانجام وی اولیـن بازیکن 

خارج شـده از فهرسـت العربی لقب 
گرفت و یوسـف المسـاکنی تونسی 
جایگزیـن وی در فهرسـت این تیم 

شـد. قطری 
همان ابتدا باشـگاه پرسپولیس 
بـرای خریـد ایـن بازیکـن اقدامات 
اولیـه را انجـام داد و تمایـل خود را 
بـرای خریـد ایـن بازیکـن اعـالم 
کـرد امـا تـا االن بـا وجـود اینکـه 
گذاشـته  کنـار  از  روز   ۱۱ حـدود 

شـدن ترابی می گـذرد، هنـوز هیچ 
خبـر جدیـدی در مورد ایـن بازیکن 

شـنیده نمی شـود.
منتظـر  پرسـپولیس  باشـگاه 
اسـت تا باشـگاه العربی بـه صورت 
رسـمی خبـر جدایی ایـن بازیکن را 
اعـالم کند و سـپس اقدامات نهایی 
را بـرای خریـد وینگـر سـابق خـود 
انجـام دهد.ایـن در حالی اسـت که 
زمـان نقـل و انتقـاالت لیـگ قطر 
تـا پرونـده   اتمـام رسـید  بـه  هـم 
ادامـه حضـور ایـن بازیکـن در یک 

تیـم قطـری دیگر بسـته شـود.
بـا این وجـود نقـل و انتقاالت 
از  بعـد  ایـران  لیـگ  در  زمسـتانی 
اتمـام  بـه  پانزدهـم  هفتـه  پایـان 
می رسـد و بایـد دیـد کـه در نهایت 
زمسـتانی  خریـد  اولیـن  ترابـی 
سرخپوشـان لقـب خواهـد گرفـت 

خیر. یـا 
یحیـی  د  جـو و یـن  ا بـا 
گل محمـدی بارهـا از عـدم وجـود 
یـک هافبـک پـس از جدایی بشـار 
و  کـرده  انتقـاد  تیمـش  از  رسـن 
بـه همیـن خاطـر ترابـی در صـدر 
نی  زمسـتا خریدهـای  فهرسـت 

دارد. قـرار  پرسـپولیس 

ترابی و پرسپولیس منتظر اقدام العربی
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تصویری دیده نشده از سال های جوانی بهرام بیضایی و زندهاد اکبر رادی
اختصاصی دنیای جوانان

در آرزوی شکوفایی و
بهار تو بودم

سید محمدحسین شهریار

شب گذشته شتابان به رهگذار تو بودم
به جلد رهگذر، اما در انتظار تو بودم

نسیم زلف تو پیچیده بود در سر و مغزم
خمار و سست، ولی سخت بی قرار تو بودم

همه به کاری و من، دست شسته از همه کاری
همه به فکر و خیال تو و به کار تو بودم

خزان عشق نبینی که من به هر دمی ای گل
در آرزوی شکوفایی و بهار تو بودم

اگر که دل بگشاید زبان به دعوی یاری
تو یار من که نبودی، منم که یار تو بودم

چو الله بود چراغم به جستجوی تو در دست
ولی به باغ تو دور از تو داغدار تو بودم

به کوی عشق تو راضی شدم به نقش گدایی
اگر چه شهره به هر شهر و »شهریار« تو بودم

وبینار بین المللی »آبای« و شاعران پارسی گوی و ترك زبان 
به همت دانشگاه الفارابی قزاقستان و با حضور سفیر ایران در 

جمهوری قزاقستان برگزار شد.
به  اشاره  ضمن  قزاقستان  در  ایران  سفیر  صابر  مجید 
عرصه های مختلف روابط دو کشور، روابط علمی - دانشگاهی و 

فرهنگی را بسترساز دیگر عرصه های همکاری دانست.
ایران و نصب  آبای در  انتشار کتاب راه  با اشاره به  وی 
تندیس این شاعر قزاقستانی در کتابخانه ملی ایران، پیشنهاد 
کرد که در دو شهر نورسلطان و آلماتی خیابانی به نام حافظ  و  
متقابال در تهران و یکی دیگر از شهرهای ایران، خیابانی به نام 
آبای نامگذاری شود. وی، آبای را شاعری دانست که عاشق حکیم 
فردوسی و دیگر بزرگان شعر و ادب پارسی بود و آثار  زیادی 
با الهام از شعرای ایران  زمین مانند فردوسی، حافظ، سعدی، 

نظامی و ... سروده است.
سفیر کشورمان همچنین، آبای را شاعری دانست که به 
خوبی فارسی می دانست و فارسی صحبت می کرد. آشنا به تاریخ 

بود که توانست تاریخ قزاقها را  با مطالعه  کتاب ها و منابع دست 
اول به زبان فارسی، بهتر بشناسد.

و  شناسان  شرق  استادان،  همایش  این  در  همچنین، 
ادیبانی از دانشگاه های الفارابی، اوراسیا، نورمبارك از قزاقستان 
و اندیشمندانی از کشورهای ازبکستان، قرقیزستان، پاکستان، مصر 
و همچنین رئیس دانشکده خاورمیانه و جنوب آسیای دانشگاه 
الفارابی، مدیر مرکز مطالعات ایران - توران،  مفتی اعظم پیشین 
قزاقستان و تنی چند از استادان دانشگاه های یاد شده شرکت 

و سخنرانی کردند.
در این همایش از سوی ایران، سفیر کشورمان در قزاقستان 
و همچنین سرکنسول در آلماتی، استادانی از دانشگاه های تهران، 

عالمه طباطبایی و بنیاد سعدی سخنرانی کردند.
مفتی اعظم سابق قزاقستان زبان فارسی را زبان دنیای 
اسالم در گستره بزرگی از تاریخ و جغرافیا معرفی نمود که تقریبا 
همه علما و اندیشمندان تاریخی قزاقستان و آسیای میانه به این 

زبان آشنا بودند و اثر خلق کرده اند.

پیشنهاد نامگذاری خیابانی به نام »حافظ« و »آبای« در قزاقستان و ایران

ناهید نورزی*
، آنّا وانزان، نویسنده اهل 
بولونیا، ایتالیا پس از سفرش به 
»سیری  عنوان  با  فارسی  سفرنامه  ایران 
عاطفی در ایران« نوشته که چندسال پیش 
را  آن   ۲0۱7 بولونیا  مولینو،  ایل  انتشارات 

چاپ و منتشر کرده است.
 )Anna Vanzan ( نزان  وا نّا  آ
که  گفتگویی  در  میالن  دانشگاه  استاد 
مطالعات  که  بود  گفته  داشته  اینجانب  با 
پیش  تصادفی  تقریبًا  را  ایران شناسی اش 
نگاه نخستین شیفته  گرفته ولی در همان 
ایران شده بود. شیفتگی ای که هنوز ادامه 
دارد و حتی در طول زمان قوی تر هم شده 
پژوهش های  اختصاصی  زمینه   .۱ است 
ادبیات  مطالعات  درباره  بیشتر  وانزان  آنّا 
توجهی  قابل  ترجمه های  وی  است.  زنانه 
ایتالیایی  ایرانی به زبان  از نویسندگان زن 
انجام داده است که به عنوان مثال از رمان 
شهرنوش پارسی پور »زنان بدون مردان« 
می توان نام برد. آنّا وانزان تألیفات متعددی 
برمی  را  آن ها  از  مورد  چهار  که  دارد  نیز 
نویسندگان  شهرزاد.  »دختران  شمریم: 
امروز«؛  به  تا  نوزدهم  قرن  از  ایرانی  زن 
»شیعیان«، »زن و باغ در دنیای اسالمی« 
و »بهارهای صورتی فام. انقالب ها و زنان 

در خاورمیانه«.
درباره  نویسی  سفرنامه ها و خاطرات 
با  ایرانیان  و  دارند  وسیعی  سابقه  ایران 
غربی  نویسان  سفرنامه  از  زیادی  نام های 
در  که  نویسندگانی  از  هستند.  آشنا  نیز 
زبان  به  نوشته اند،  مطالبی  ایران  مورد 
بایرون  مثل:  شده اند  ترجمه  هم  ایتالیایی 
تاِورنیه   ۵، فلوبر  و،۴  فوك   ۳، شاردن   ۲،
،۶ گوبین و،7 نروال ،۸ شوایتزر ،9 استارك 
ین  ا میان  در   ۱۱ . پوشینسکی  کا  ۱0 ،
سفرنامه نویس  ایتالیایی های  نویسندگان، 
یا خاطره نویس کم نیستند به عنوان نمونه 
پیترو ِداّل والّه ۱۲ از قرن هفدهم میالدی، 
هفدهم  قرن  از   ۱۳ ، لِگرنسی  جلو  آن 
ِد  فیلیّپو   ۱۴، اُسکوالتی  گائِتانو  هجدهم، 
فیلیّپی ،۱۵ از قرن نوزدهم، ِچزاره براندی 
این  همه  البته  که  بیستم.  قرن  از   ۱۶،
عبارتی  به  یا  نیستند،  نامه  سفر  آثار صرفًا 
ایران  به  فیزیکی  سفر  نویسندگانش  لزومًا 
عنوان  به  آن ها  از  می توان  ولی  نداشته اند 
به  کرد،  یاد  تخیلی  یا  و  ذهنی  مسافران 
قبیل  از  و۱7  کامی  کریستینا  مثال  عنوان 
خاطره  از  یکم  و  بیست  قرن  در  آنهاست. 
نویسان و مؤلفین ایتالیایی متعددی می توان 
اجتماعی،  مسائل  بازتاب  البته  که  برد  نام 
سیاسی و مردم شناسی، شاید بی غرضانه، 
پر رنگتر از وجوه دیگر جلوه می کند. مناسب 
است نام برخی از آنها که اکثراً روزنامه نگار 
و گاه تاریخ نگارهستند، برشمرده شود: لیلّی 
گروبِر ،۱۸ مارچاّل کروچه ،۱9 ِرنتسو گوئول 
و،۲0 آلبرتو نگری ،۲۱ الّساندرو پلّه َگّتا ،۲۲ 
ِچزارینا  و  نپیتلّی  باربارا   ۲۳، ّتی  آنتونلّوساکِّ
تریلّینی ،۲۴ آلبرتو زانکونات و۲۵ از عنوان 
و  چادر  کلمه  آن  در  که  ایشان  کتاب های 
دیگر لباس های پر معنا آمده است، موضوع 

اصلی اثر قابل حدس است.
آنّا وانزان از میان این مؤلفین از آنجا 
که ایران شناس است، با عمق و ادراك ویژه 
یک محقق، ولی به زبانی ساده، به مسائل 
و  مردم شناسی  تاریخی،  هنری،  گوناگون 
همانطور  و  است  پرداخته  شناسی  جامعه 
و  احساس  می آید،  بر  کتاب  عنوان  از  که 
دارد  جریان  نوشته هایش  بر  خاص  عاطفه 
و  ایران  به  نسبت  را  وی  دلبستگی  که 
ایرانی ها نشان می دهد. طبیعتًا این دلبستگی 
و  انتقادی  نکته های  به  تا  وا می دارد  را  او 
زنان  پیرامون  به ویژه  به مشکالت جامعه 
هم اشاراتی داشته باشد و امیدوار است که 
رفع شوند همانطور  این معضالت  کم کم 
به  ایران  وی،  گفته  به  اخیر،  در سال های 
بهبودی های قابل توجهی دست یافته است.

در  کوتاه که  درآمدی  پیش  با  کتاب 
کلیشه ای  و  منفی  نظرهای  پیش  به  آن 
غربیان بر ایران اشاره دارد و بر پیچیدگی 
می کند،  تأکید  کشور  ین  ا تناقضات  و 
طرح  دارد  تالش  وانزان  آنّا  می شود.  آغاز 
و  ایران  شناساندن  اساس  بر  را  کتابش 
فرهنگ و هنر و مردمش به منظور زدودن 
ابرهای تیره ابهام و کج فهمی از دیدگان 

خارجی ها، بچیند.
از  گسترده ای  بخش  که  اول  فصل 
تهران  شهر  بر  می دهد،  تشکیل  را  کتاب 
متمرکز است. ابتدا نویسنده دالیل تاریخی 
و  می دهد  توضیح  را  شهر  شدن  پایتخت 
از  می پردازد،  قاجار  دوره  معماری  به  بعد 
جمله کاخ گلستان و دیگر اماکن قاجاریه. 
سلیقه هنری این سلسله به نظر وی قابل 
تحسین نیست. پس از این موضوع به تاریخ 
ساختمان سفارت ایتالیا و چگونگی اخذ آن 
فیروز  شخص  بویژه  فرمانفرما  خانواده  از 

میرزا اشاره می کند.
بخش دیگر از این فصل به پارك های 
شهر اختصاص دارد که نویسنده آن را به 
که  )اصطالحی  تهران  سبز«  »ُشش های 
استفاده می شود(  آمازون  برای جنگل های 

تشبیه می کند و در عین حال مکانی ست که 
به نظر وی جوانان فرصت تنفس عاطفی و 
تفریحی هم پیدا می کنند. سپس به متروی 
و  منظم  و  زیبا  را  آن  و  می پردازد  تهران 
بندهای  بند  در  می کند.  توصیف  فضادار 
این کتاب همیشه راهی بر مسائل اجتماعی 
در  فروشنده  زنان  مترو،  در  و  می شود  باز 
و  می کنند  جلب  را  نویسنده  نظر  واگن ها 
یکی از مسائلی که جلوه گر می شود، مصرف 

گرایی ایرانی هاست.
بهشت  ن  ا نز ا و نّا  آ بعدی  مقصد 
زهراست و در این بخش نیز تاریخچه این 
اسالمی،  انقالب  با  ارتباط  در  بویژه  مکان 
دفاع مقدس، وجود مرقد آیت اهلل خمینی 
داده  شرح  امامزاده ها  به  شیعیان  توجه  و 

می شود.
از میان آثار معماری تهران پل طبیعت 
نظر مثبت نویسنده را برای ویژگی منحنی 
بودن و کارایی آن در برآوردن چند هدف 
اینکه  با یک پروژه جلب می کند و طبیعتًا 
معمار آن زن جوانی ست و طرح آن به همت 

شرکتی ایتالیایی به انجام رسیده است، برای 
محققی ایتالیایی که در زمینه زنان کار کرده 
»غرورانگیز« است. شلوغی این پل حیرت 
آن  دلیل  وقتی  و  بر می انگیزد  را  نویسنده 
می شنود  را  همیشگی  پاسخ  پرسد،  می  را 
سینماها،  رستوران ها،  شلوغی  برای  که 
کنسرت ها و تئاتر و غیره می دهند: »مردم 
ندارند«.  دیگری  سرگرمی  و  تفریح  اینجا 
»نمی  پرسد:  می  خود  از  سپس  نویسنده 
دانم این مردم فکر می کنند که ما در اروپا 
چه نوع تفریحاتی داریم که این ها ندارند. 
هم  آن  باشند  نداشته  دیسکو  فقط  شاید 
خود  برای  جوانان  چراکه  را،  عمومی اش 
جایگزین خصوصی اش را تدارك می بینند.« 
سپس در راستای همین موضوع نویسنده از 
خاطر  و  می برد  نام  تهران  کافه شاپ های 
نشان می کند که به عنوان مثال کافه هایی 
هستند که در آن کتاب فروشی و یا گالری 
عکس و نقاشی و مجسمه و دیگر آثار هنری 
موجودند که برای جوانان جذابند و برخی 

ازین گالری ها را خانم ها اداره می کنند.
وانزان هم مثل همه سفر نامه نویسان 
و  دارد  سخنانی  حجاب  پیرامون  خارجی 
تاریخچه اجباری شدن آن را چه در گذاشتن 
چه در برداشتن آن توضیح می دهد ولی در 
برخی  وجود  با  که  می کند  اذعان  نهایت 
محدودیت ها، زنان در هر حال راه خود را 
در جامعه باز کرده اند و در زمینه های مختلف 

به نحو تحسین برانگیزی فعالند.
ست  نگاهی  کتاب  از  دیگر  بخش 
به هنرهای معاصر و موزه ها و گالری ها و 
نویسنده یادآوری می کند که صحنه هنری 
پر  اخیر خیلی  ایران در دهه های  فرهنگی 

جنب و جوش و قوی ست.
وانزان می گوید موزه هنرهای معاصر 
به همت فرح دیبا در سال ۱۳۵۶ تأسیس 
سالن هایش  در  گشایش  اوان  در  و  شده 
می شد از آثار وان گوگ، پیکاسو، ماگریت، 
دیدن  دیگر  معروف  هنرمندان  و  وارهول 
کرد. موزه هنرهای معاصر که در موزه فرش 
هنر،  نمایشگاه  میزبان  گاهی  از  هر  است 
موزه  این  می باشد.  هم  ُمد  و  خوشنویسی 
در زمان خاتمی رونق بیشتری گرفته است 
و در آن فعالیت های گوناگونی مثل همایش 
و کنگره های بین المللی هم برگزار می شود.

نویسنده سپس درباره موزه ملی تهران 
می نویسد که به نقل وی میزبان آثار ادوار 
جنبش های  و  است  ایران  تاریخ  مختلف 
هنری و اثرهای باستانی و فرهنگی ایران 
وانزان  می کند.  معرفی  احسن  نحو  به  را 

کلکسیون  و  عباسی  رضا  موزه  همچنین 
از  او  می کند.  تحسین  را  مینیاتورهایش 
موزه جواهرات تهران نیز یاد می کند و آن 
از  البته  و  می خواند  باارزش  و  را چشمگیر 
به  بعدها  که  هم  نور  کوه  الماس  داستان 
سطر  چند  کرد،  پیدا  تعلق  ویکتوریا  ملکه 
را  کتابش  از  بندهایی  سپس  می نویسد. 
سینِما  موزه  نیز  و  کاشی  و  بلور  موزه  به 
آن ها  تاریخچه  از  و  می دهد  اختصاص 
سینِما  هنر  به  نویسنده  جلوتر  می نویسد. 
از  خارج  در  ویژه  به  آن  موفقیت های  و 
مخملباف،  کیارستمی،  فیلم های  با  ایران 
بیضایی، بنی اعتماد و میالنی می پردازد و 
درباره اینکه چرا این کارگردانان در داخل 
ایران به اندازه ای که باید و شاید استقبال 

نمی شوند، بحث می کند.
شهر تهران به گفته نویسنده در مورد 
فقط یک  دیگر  موارد  خیلی  مثل  هنر هم 
یک  تمامیت  نقش  بلکه  نیست  پایتخت 
جوان  هنرمندان  می کند.  بازی  را  کشور 
برای مطرح شدن حتمًا باید هنرشان را در 

مراحل  به  تا  بگذارند  نمایش  به  این شهر 
بعدی عرضه در گالری های دوبی و ابوظبی 
و سپس استانبول برسند و بعدتر به سوی 
وانزان  کنند.  پیدا  راه  غربی  کشورهای 
می گوید ایران همیشه به دنیای خارج روی 
داشته و دارد تا در جریان جنبش های هنری 

دنیا باشد و از تازه ها بی خبر نماند.
از  کتابش  از  دیگر  جایی  در  وانزان 
بودنشان  باز  در  ایرانی ها  ذاتی  خصوصیت 
تأثیرپذیری  و  دیگر  فرهنگ های  به سوی 
وام  این  که  فزاید  می ا ولی  می نویسد، 
همه  در  تقریبًا  او  نظر  به  که  گرفتن ها 
معنی  به  می شود،  دیده  ایرانی  هنرهای 
نیست،  بومی  فرهنگ  کردن  فراموش 
چراکه آن هنرهای ملهم معمواًل به شکل 
ایرانی اش عرضه می شوند. این سخنان آنا 
بائوزانی،  الّساندرو  پیشتر  البته  را  وانزان 
برجسته  شناس  اسالم  و  شناس  ایران 
بود.  کرده  بیان  دیگری  نحو  به  ایتالیایی 
با  را  خود  همیشه  ایران  می گفت  که  آنجا 
فرهنگ های دیگر وفق داده است ولی هرگز 
نه تنها هویت خود را فراموش نکرده بلکه 
اقوام را در خود حل کرده و به  هنر دیگر 

آن فرمی ایرانی داده است .۲۶
هم  ران ها  تاکسی  مورد  در  وانزان 
نوشته است. وی معتقد است که از طریق 
ایرانی ها  آن ها می توان چهره های مختلف 
را  ایران  اجتماعی  سیاسی  گرایش های  و 
شناخت ولی نقطه مشترك آن ها و در نتیجه 
همه ی مردم ایران در ِعرق ملی گرایی ست 

و بر محور میهن دوستی می گردد.
رویهمرفته در جاهایی که آنا وانزان از 
برخی ویژگی های ایرانی ها خرده می گیرد، با 
ظرافت و احتیاط تمام آن ها را شبیه عادات 
و خلق ایتالیایی ها می داند، و با این تشبیه 
اینکه  عین  در  دارد  تالش  گویی  سازی 
واقعیات را می گوید، دل ایرانی ها را نرنجاند.

از کنار و گوشه کتاب مسائلی مطرح 
ایرانی ها  برای  آن  دانستن  که  می شود 
بین  واقع  آینه  در  شناسی  خود  منظور  به 
معروف:  قول  به  است.  مفید  دیگران 
می گریاند«،  دوست  و  می خنداند  »دشمن 
طوطی  ذکر  فقط  که  بود  منتظر  نباید  و 
را  بس«  و  است  ایرانیان  نزد  »هنر  وار 
و  کم  خلوص  با  که  را  آینه ای  و  شنید 
نسبت  و  می دهد  نشان  را  کاستی هایمان 
دارد،  دیگرگونه  اندیشه ای  ما  ذهنیت  به 
شکست، چراکه شناخت نقص، راه نزدیکی 
به کمال را هموار می سازد. خوشبختانه در 
ایران )البته به ندرت( پیش می آید که این 

بارزش  مثال  و  گیرد  صورت  تعمق  نوع 
می تواند کتاب »جامعه شناسی خودمانی« 

از حسن نراقی باشد.
کتاب  بهشت  را  ایران  وانزان  آنا 
زن  ناشران  افزایش  از  و  می داند  دوستان 
خرسندی  ابراز  اخیر  دهه  سه  در  ایرانی 
هنر  و  سلیقه  رد  که  می افزاید  و  می کند 
جنس های  در  می توان  همچنین  را  زنان 
جلدهای  و  گرافیک  در  و  کاغذها  مرغوب 
آثار  البته  هم  آن ها  )که  کتاب ها  زیبای 
این  در  یافت.  می شوند(،  محسوب  هنری 
زنجیره ای  کتابفروشی  از  نویسنده  راستا 
می افزاید  و  می برد  نام  هم  کتاب«  »شهر 
این کتابفروشی مرکزی فرهنگی ست  که 
که به منظور تقویت کتاب خوانی و کتاب 
معرفی ها  با  باارزشی  فعالیت های  دوستی 
تدارك  ادبی  و  فرهنگی  نشست های  و 

می بیند.
نویسنده  کتاب  پایانی  بخش های  در 
از سفرش به کویر ایران روایت می کند و بر 
شهرهایی که در آن واقعند متمرکز می شود. 
وی از قنات ها، باغ ها، بادگیرها و خانه های 
سنتی کاشان و حمام فین می نگارد و البته 
بعد  نمی کند.  فراموش  را  آن  تاریخچه 
نوبت یزد می رسد و از مسجد و آتشکده و 
زرتشتیان و برج سکوتش می نویسد و دین 
زرتشتی را کمی شرح می دهد. سفر نویسنده 
را به کرمان و بم و دیگر شهرها می برد و 
بر  مروری  که  می آید  پیش  دیگر  فرصتی 
ایران  هنر  و  جغرافیا  و  تاریخ  از  گوشه ای 
تاریخی  و  است  شیراز  بعدی  مقصد  شود. 
استنشاق می شود، طبیعتًا تخت  که در آن 
کوروش  آرامگاه  و  رستم  نقش  جمشید، 
می باشند  سفرنامه  این  دیگر  مباحث  کبیر 
و به ویژه از کوروش به عنوان امپراتوری 
انسان دوست تقدیر می شود؛ آزادی خواهی، 
انسان دوستی و شفقت کوروش در منشور 
استوانه ایش که در موزه بریتانیا جای دارد، 

به ثبت رسیده است.
شیراز شهر حافظ و سعدی هم هست 
برای  شاعر  دو  این  اهمیت  بر  نویسنده  و 
شیراز و ایران تأکید می کند. در مورد سعدی 
می گوید که ایرانیان خود را در این شاعر باز 
زشت  »دختر  حکایت  و سپس  می شناسند 
از میان بسیار  نابینا «۲7 را  روی و شوهر 
زن  طعم  که  می آورد  سعدی  نوشته های 
گریزی دارد. در این انتخاب یقینًا دست کم 
نصف ایران، یعنی زنان، خود را در سعدی 
باز نمی شناسند و چه بسا سعدی غنایی را 
ترجیح دهند و یا سعدی این ابیات را که در 
ساختمان سازمان ملل متحد موجود است:

بنی آدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار

تو کز از محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی

پیرامون  نزان  وا مطالعات  احتمااًل 
ادبیات و مردم شناسی زنان او را به سوی 
البته شکی  این انتخاب سوق داده باشد و 
نیست که سعدی هزل و هجو هم سروده 
ایرانیان  ی  همه  که  است  بعید  و  است 
را  خود  چهره  بازتاب  آثار  این  سعدِی  در 

یافته باشند.
است  ایران  جنوب  به  بعدی  سفر 
شیعیان  وانزان  گفته  به  آن  در  که  جایی 
و اهل سنت در کنار هم زندگی می کنند. 
وی از بوشهر و تعزیه اش هم می نویسد و 
حضور فعال زنان در این مناسک مذهبی 
و عراق  ایران  تجارب جنگ  از  برآمده  را 
شدند  مجبور  آن  طول  در  که  می داند 
تا جای خالی  بزنند  باال  را  آستین هایشان 
مردانشان را که پشت سنگر مشغول دفاع 
یا شهادت بودند، هم در خانه و هم در کار 
و عمران معاش پر کنند. وانزان همچنین 
از  بازمانده  زنان  با  را  جنوبی  زنان  این 
عقاید  که  می کند  مقایسه  عاشورا  حادثه 
شیعی را بعد از شهادت خاندان امام حسین 

در غیاب مردانشان زنده نگه داشتند.
مقصد بعدی نویسنده به اصفهان است 
حضور  صفوی،  دوران  معماری  ویژه  به  و 
ارمنی ها و یهودی ها و مسائل دیگر مربوط 
به این شهر زیبا، به شرح و توصیف نسبتًا 
مفصل در آمده است. آنا وانزان در خاتمه 
کمی راجع به آشپزی ایرانی هم می نویسد و 
خاطر نشان می کند که غذاهای ایرانی خیلی 
لذیذ هستند ولی متاسفانه نه در رستوران ها.

دماوند  کوه  بر  تمرکزی  با  کتاب 
می رسد.  پایان  به  باستانی اش  داستان  و 
ایرانیان  برای  باید  وانزان  آنّا  پایانی  جمله 

خوشایند باشد:
»نفرتی که نسبت به ایران در برخی 
می خزد  ماری  نند  ما آمریکایی  محافل 
را  همه  ما  که  دارد  پی  در  را  خطر  این 
که  آنجایی  تا  بکشاند.  سقوط  پرتگاه  به 
که  کاری  تنها  و  می شود  مربوط  من  به 
به  که  است  این  می آید  بر  من  ازدست 
کشور  این  فرهنگ  اشاعه  و  شناساندن 
خودم  کشور  بسان  که  لعاده ای  خارق ا

ادامه دهم.« دوستش دارم، 
* مترجم و مدرس دانشگاه بولونیا

مروری بر سفرنامه فارسی یک ایران شناس ایتالیایی

روایت پروفسور گيرشمن از تاریخ ایران باستان
فرهنگی  و  علمی  انتشارات 
بیست و سومین چاپ خود از کتاب 
»ایران از آغاز تا اسالم« اثر رومن 
محمد  زندهاد  ترجمه  و  گیرشمن 
نسخه،  هزار  شمارگان  با  را  معین 
۵00 صفحه و بهای 70 هزار تومان 
منتشر کرد. چاپ نخست این کتاب 
سال ۱۳۳۶ منتشر شده بود. چاپ 
کتاب  این  دوم(  و  )بیست  پیشین 
نیز سال ۱۳97 با شمارگان هزار و 
۵00 نسخه و بهای ۲۵ هزار تومان 
در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

و  مادها  درباره گذشته  کتاب 
معرف  و  بودند  جهان  پادشاهی های  نخستین  تشکیل دهنده  که  پارس ها 
مهم ترین ایرانیان از ملل آریایی بودند، است. هدف نگارنده کتاب از تهیه 
آن، نوشتن یک  اثر باستان شناسانه و معرفی تاریخ و تمدن ایران تا مقطع 
پیش از اسالم است. این  تذکر نیز در کتاب داده شده که از نظر جغرافیایی، 
بحثی از حدود غربی نجد ایران نمی شود. نجد مورد اشاره به کوه هایی در 
شرق محدوده امپراتوری های ایرانی مربوط می شود که ِسند را احاطه کرده 

بودند و به طور همیشگی جزو قلمرو شاهنشاهی پارس ها نبوده است.
و  معین، سمیر، خسرو  نگاه،  دیگری چون  ناشران  را  ترجمه  همین 
ذهن  فرجام،  نیک  آتیسا،  گستر،  سروش  ادب،  سپهر  نیلوفرانه   شیرین، 
ترجمه  با  کتاب  این  همچنین  کرده اند.  منتشر  نیز  کتاب  دنیای  و  روشن 

محمد بهفروزی توسط نشر جامی نیز منتشر می شود.

اکبر رادی یکی از قله های ادبیات نمایشی 
ایران است

بود؛  خویش  زمانه  فرزند  رادی  اکبر  که  می دانند  تئاتر  اهالی  همه 
نمایشنامه نویسی که آثارش گویای واقعی و دقیق جامعه ای است که در آن 

زیست و عمری را سپری کرد.
هنرمندان تئاتر سحرگاه ۵ دی ماه سال ۱۳۸۶ را به یاد دارند؛ روزی که 

اکبر رادی برای همیشه چشمانش را بر این جهان فرو بست.
حاال ۱۳ سال از آن روز می گذرد اما خواندن آثار رادی همچنان برای 
هر پژوهشگری که در جستوجوی حقیقت جامعه خویش است، کارگشاست.     
به مناسبت سالگرد درگذشت اکبر رادی با همسر او، حمیده بانو عنقا 
تماس گرفتیم تا شاید مطالب جدیدی درباره نام گذاری خیابانی به نام استاد 
بنیاد رادی قولش  اتفاقی که در دومین جشنواره  اکبر رادی کسب کنیم؛ 
داده شده بود اما حمیده بانو عنقا به ایسنا گفت: می دانم که در این مورد 
حسن نیت وجود دارد و جناب دکتر حق شناس، رییس کمیسیون فرهنگی 
و اجتماعی شورای شهر تهران حتما این مورد مهم را در دستور کارشان 

قرار داده اند و من یقین دارم به انجام آن.
نشر  سوی  از  بود  قرار  که  رادی  کتاب های  نشر  و  چاپ  درباره  او 
»خاموش« منتشر شود و در دسترس عموم قرار بگیرد، نیز گفت: هنوز اندر 
خم یک کوچه ایم. نمی دانم اگر رادی بود می توانست این گونه رفتارها و 
سهل انگاری ها را در مورد کار و کتابش تحمل کند؟ به هر حال ما مجبوریم 
قولی را که داده شده است، باور داشته باشیم. ان شاءاهلل موانع برطرف و 

چشم مان به این سه کتاب ارزشمند روشن شود.
او اضافه کرد: امروز که بیشتر با فضای روشنفکرانه و هنرمندانه آشنا 
شده ام، بیشتر از پیش هنرمندان را درك می کنم و می دانم که با چه مشکالت 
و بی عدالتی هایی دست به گریبان هستند که گاه از جان شان سیر می شوند 
و رادی این چنین شد. دوست داشت بگوید که دیگر بس است. بهتر است 

آرام بگیرد تا نبیند و نشنود. به گمانم خسته شده بود.
حمیده بانو عنقا در پایان گفت: روز ۵ دی ماه برای من روز خاصی 
است زیرا خداوند اولین فرزند ما، »آریا« را در همین روز عطا فرمود و شما 

هم به من اجاره بدهید که با تولد پسرم وجود رادی را حاضر حس کنم.
اکبر رادی، آقای نمایشنامه نویس، فرزندی از سرزمین مه گرفته رشت، 
زاده ۱0 مهر سال ۱۳۱۸ است که با نگارش نمایشنامه هایی همانند »روزنه 
آبی«، »صیادان«، »در مه بخوان«، »آمیز قلمدون«، »افول«، »ارثیه ایرانی«، 
»باغ شب نمای ما«،»هاملت با ساالد فصل«، »از پشت شیشه ها«، »منجی 
در صبح نمناك«، »تانگوی تخم مرغ داغ«، »پلکان«، »لبخند باشکوه آقای 
گیل«، »آهسته با گل سرخ«، »ملودی شهر بارانی«، »شب روی سنگفرش 
خیس«، »آهنگ های شکالتی«، »شب بخیر جناب کنت«، »خانمچه و 
مهتابی«، »پایین، زیر گذر سقاخانه«، »کاکتوس«، »مرگ در پاییز« و ... 

یکی از قله های ادبیات نمایشی ایران است.
عنوان  با  کتابی  در  را  خود  نامه های  از  بخشی  این ها  بر  عالوه  او 
»نامه های همشهری« گردآوری کرده که این کتاب نیز منتشر شده است.

اکبر رادی در کنار نگارش بخشی از آثار پرفروغ ادبیات نمایشی ایران، 
سال ها به عنوان معلمی صبور و دلسوز، راه و رسم نمایشنامه نویسی را به 

دانشجویان آموزش داد.
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پروانه رسولی خوشبخت

چالش های تبدیل خانه شاعر فقید گیالنی به 
موزه

عضو هیئت امنای بنیاد شیون فومنی 
در روزهایی که وضعیت خرید خانه مادری 
این شاعر مغفول مانده است از چالش های 
پیش  روی خرید این بنای ثبت شده و مرمت 
موزه   - خانه  تاسیس  برای  آن  احیای  و 

شیون فومنی می گوید.
حامد فومنی، فرزند این شاعر فقید 
با بیان این که وضعیت خرید خانه مادری 
گیالن  استان  در  همچنان  فومنی  شیون 
مغفول مانده است می گوید این خانه که 
در  دارد،  قرار  رشت  رودبارتان  محله  در 
خردادماه سال جاری توسط اداره کل بناهای 
تاریخی و فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی واجد ارزش بناهای تاریخی و فرهنگی شناخته شد و در 
فهرست بناهای ملی کشور قرار گرفت اما به دلیل خریده نشدن آن از سوی اداره کل 

میراث فرهنگی استان گیالن مشکالتی برای مالک به وجود آمده است.
 به گفته او، این خانه قدیمی  است و زندگی در آن مناسب نیست و به دلیل ثبت 

ملی مالک نمی تواند آن را به غیر بفروشد و نیز نمی تواند در آن دست ببرد. 
همچنین محمدحسین مهدی پور، عضو هیئت امنای بنیاد شیون فومنی در وبینار 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان گیالن که به مناسبت هفتادوچهارمین زادروز شیون 
فومنی برگزار شد، از نقش خرید خانه مادری شیون فومنی در توسعه صنعت گردشگری 
ادبی گیالن و نیز این که خرید خانه مادری زندهاد شیون فومنی و راه اندازی خانه - موزه 

شیون یک مطالبه و دغدغه عمومی است، گفت.
او در وبینار بزرگداشت شیون فومنی بیان کرد: با پیگیری بنیاد فرهنگی شیون 
فومنی و با انعقاد تفاهم نامه موافقت با ثبت اثر و همزمان خرید خانه مادری زندهاد 
شیون با مالک فعلی بنا در ۲۶ مرداد 9۸، زمینه حفاظت از اثر تاریخی با قدمت ۸0ساله 
در محله رودبارتان رشت و مرمت و احیای آن برای تاسیس و راه اندازی خانه - موزه 
شیون فومنی فراهم شده است. به دنبال آن با پیگیری از طریق مدیرکل محترم وقت 
میراث فرهنگی و گردشگری گیالن، دکتر امیر انتخابی، و حمایت ویژه جناب آقای 
دکتر مصطفی پورعلی، مدیرکل گیالنی دفتر ثبت آثار، حفظ و احیاء میراث معنوی و 
طبیعی کشور، پرونده ثبت بنا تکمیل و در جلسه مورخ ۱9/۳/99 شورای ملی ثبت آثار 
تاریخی فرهنگی غیرمنقول با ثبت اثر موافقت و طی شماره ۱97 ثبت ملی شد. این 
امر در تاریخ ۲۶/۳/99 توسط جناب آقای دکتر طالبیان، معاون محترم میراث فرهنگی 

کشور به جناب آقای دکتر زارع استاندار محترم گیالن ابالغ شده است.
مهدی پور افزود: جالب توجه حضار محترم این که معاون محترم میراث فرهنگی 
کشور در این ابالغیه در پاراگراف آخر به استاندار گیالن تاکید می کند: »اثر مذکور تحت 
حفاظت و نظارت این وزارت قرار دارد و هرگونه دخل و تصرف، توسعه و مرمت و یا 
بازسازی اثر صرفا با تایید و نظارت این وزارت خواهد بود«. بدیهی است متخصصان 
امر مرمت و احیای بناهای تاریخی از همکاران و زیر نظر آن وزارتخانه هستند و نظارت 
عالیه بر این امر نیز با دستگاه متولی ملی معاونت میراث فرهنگی کشور و در سطح 

استانی آن یعنی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری گیالن است.
این عضو هیئت امنای بنیاد شیون فومنی در بخشی دیگر از سخنانش گفت: اما 
سوال این جاست که آیا با جلب رضایت و موافقت مالک که فقط و فقط توسط بنیاد 
شیون فومنی صورت گرفته و اکنون بنا ثبت شده است، این محدویت تحمیلی به مالک، 
بدون اقدام نتیجه بخش و مسئولیت آور اداره کل میراث فرهنگی استان برای اقدام به 
تامین اعتبار خرید بنای ثبتی، مرمت و احیای آن برای تاسیس خانه - موزه شیون 
فومنی، جفای مضاعف به مالک و حتی ناموس فرهنگی گیالن، فرهیختگان و مفاخر 
ادبی و مردم شریف و فرهنگ دوست استان و منطقه که با اشعار گیلکی زندهاد شیون 
فومنی زندگی می کنند و حتی فارسی زبانان دنیا که با اشعار فاخر فارسی این بزرگ مرد 

تاریخ و ادب گیالن و ایران، به قول استاد سرامی جانانه افتخار می کنند، نیست؟!
او افزود: این در حالی  است که در سال 9۲ برخی از شخصیت های برجسته ادبی،  
هنری،  پژوهشی و علمی استان و کشور نظیر زندهاد جعفر خمامی زاده، زندهاد دکتر 
محمدعلی فائق، زندهاد فریدون نوراد، زندهاد فرض پور ماچیانی، احمد اداره چی گیالنی، 
استاد حسین محجوبی، استاد انوش نصر، جناب هوشنگ عباسی،  جناب منوچهر ویسانلو، 
استاد دکتر یوسف پور، دکتر علی نوبخت و دکتر انوش برزیگر از استاندار وقت این 
مطالبه عمومی را شخصا و مکتوب درخواست کردند. و در 9 آبان 97 جمعی از بزرگان 
فرهنگی گیالن در قالب هیئت امنای بنیاد با استاندار گیالن و در پاییز 9۸ با آقای 
محمدی رییس سازمان برنامه و بودجه استان و مدیرکل وقت میراث فرهنگی گیالن 
در دفتر آقای محمدی دیدار داشته و مهم ترین خواسته بزرگان جمع ثبت اثر و تامین 
اعتبار برای خرید و احیای بنا برای راه اندازی خانه - موزه شیون و ایجاد پایگاهی برای 
بزرگان و جوانان ادب و شعر گیالن و اضافه شدن به جاذبه گردشگری ادبی گیالن 
بوده است. متاسفانه آقای محمدی قول بی عملی را ادا و بیان کرده که تاکنون هیچ گونه 
اقدام موثری نشده است.عضو هیئت اجرایی بنیاد فرهنگی شیون فومنی افزود: در این 
مطالبه عمومی مردم، رسانه ها و مسئوالن وظیفه ذاتی و قطعی دارند. مردم شریف 
گیالن با زندگی کردن با اشعار فاخر این فرهیخته از دست رفته، به خوبی ادای دین 
می کنند و همیشه از مسئوالن جلوترند لیکن رسانه ها باید با پیگیری مجدانه و مستمر 
این مطالبه عمومی تا نتیجه قطعی نگیرند از پای ننشینند. نکند خدای ناخواسته با 
یک حادثه ناخواسته نظیر برف سنگین یا زلزله و یا خواسته های منفعت طلبانه، مانند 
خانه سایه )هوشنگ ابتهاج(، تنها افسوس این خانه نیز برای همه ما باقی بماند. و اما 
دستگاه های متولی مسئول اول این ماجرا هستند و دستگاه های حاکمیتی و نظارتی 
به ویژه استاندار محترم که در اول مراسم به خوبی با شناخت کافی از شیون فومنی 
پیام دادند و یا مجمع نمایندگان استان و نیز مدیرکل محترم بازرسی گیالن، که خود 
مدیری فرهنگی و ناظر کل استانند، از ایشان تقاضای رسیدگی و اهتمام ویژه به این 
امر دارم تا وزارت و اداره کل میراث فرهنگی و مخصوصا سازمان برنامه و بودجه استان 

و کشور را به وظیفه ذاتی و قانونی خود آشنا و عامل کنند.
محمدحسین مهدی پور همچنین در این بزرگداشت گفت: نکته مهم این است 
که باید بدانیم خانواده زندهاد شیون فومنی با تاسیس بنیاد غیرتجاری و غیرانتفاعی و 
با حضور جمع ارزشمندی از شخصیت های فرهنگی و ادبی استان و کشور به عنوان 
اعضای هیئت امنا که بنده کمترین این بزرگان هستم، تنها پیگیری کننده و مطالبه گر 
این دغدغه عمومی است. ما برای شخصیت های علمی و فرهنگی استان تنها دو بنیاد 
فرهنگی عام المنفعه ثبت شده رسمی در سطح ملی داریم؛ اولی بنیاد فرهنگی دکتر 
مجتهدی)به نام و یاد زندهاد دکتر محمدعلی مجتهدی گیالنی، الهیجی، ۳۵ سال 
رییس دبیرستان ماندگار البرز تهران و بنیانگذار و نخستین رییس دانشگاه صنعتی شریف( 
و بعد هم بنیاد فرهنگی زندهاد شیون فومنی، شاعر پرآوازه دوزبانه گیلکی و فارسی 
افتخار گیالن. اما رفتار مدیران استان در برابر این بنیادهای رسمی غیردولتی که با 
برنامه و دارای مطالعات راهبردی و سازمانی مصوبند، بسیار تعجب آور و جای تامل است.

مهدی پور افزود: بنیاد فرهنگی شیون طی سال های قبل و جاری با مکاتبات و 
جلسات متعدد با استانداران محترم، شورای شهر و شهرداران رشت، رییس سازمان 
برنامه و بودجه استان و مدیران کل میراث فرهنگی استان در ادوار گذشته و فعلی و 
برخی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی و حتی معاون محترم رییس جمهور 
و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، مستمرا پیگیر و متقاضی این مطالبه عمومی 

بوده که نتایج آن تاکنون به این وضع ناراضی کننده رسیده است.
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بردیا صدرنوري و قطعاتي براي روز مادر

سالروز  فرارسیدن  با  همزمان 
فاطمه  حضرت  سعادت  با  میالد 
زهرا)س(، روز زن و نکوداشت مقام 
نام های  با  موسیقایی  اثر  دو  مادر 
بهرامی،  علیرضا  از  شعری  با  مادر 
امید  آواز  و  اسکویی  مهرداد  روایت 

مهرناز  از  شعری  با  من  مادر  و  نیک بین 
مهرداد  روایت  و  صدرنوری  بردیا  پیانو  نوازندگی  و  آهنگسازی  کرمی، 
اسکویی پیش روی مخاطبان قرار گرفت. بردیا صدرنوری به مناسبت 
انتشار این دو اثر موسیقایی نوشت: هر سال روز زن و مادر بهانه ای است 
برای سپاسگزاری به درگاه ایزد منان برای وجود فرشتگان روی زمین. 
آنان که به نظر خاك را کیمیا می کنند و در دامان پر مهرشان نسل ها را 
پرورش می دهند. هم آنان که مظهر مهر و از خودگذشتگی و فداکاری 
هستند. ما هنر را باالترین و ارزشمندترین هدیه برای روز مادر می دانیم.

محمدرضا فرجي و جلوگیري از قاچاق فیلم

ز  ا حکمی  طی  گذشته  روز 
سوی حسین انتظامی رئیس سازمان 
سینمایی، محمدرضا فرجی به عنوان 
دبیرکل ستاد صیانت و مبارزه با تکثیر 
و  سینمایی  آثار  غیرمجاز  عرضه  و 

سمعی و بصری منصوب شد. در سال هاي 
اخیر و خصوصا یک سال اخیر که به دلیل 
شیوع کرونا مخاطبان سینمایي به سمت شبکه نمایش خانگي و اکران هاي 
آنالین رفته اند بحث قاچاق فیلم ها و سریال ها بیش از پیش مهم شده است 
و به همین دلیل سازمان سینمایي سعي دارد تا جلوي قاچاق فیلم ها را 
بگیرد. درواقع سرعت قاچاق فیلم ها و سریال ها در ماه هاي اخیر آنقدر زیاد 
شده است که گاهي باورکردني نیست. حاال حسین انتظامي در حکمي، 
محمدرضا فرجي را به عنوان دبیرکل ستاد صیانت و مبارزه با تکثیر و 

عرضه غیرمجاز آثار سینمایی و سمعی و بصری منصوب کرده است.

انصراف رضا صادقي از کنسرت آنالین

محبوب  خواننده  صادقی  رضا 
موسیقی پاپ در صفحه اینستاگرام خود 
اعالم کرد به خاطر سالمتی اعضای 
گروه و هوادارانش و برای همدردی با 
خانواده های داغدار کشور که به خاطر 

ویروس کرونا عزیزانشان را از دست داده اند، 
تا پایان سال جاری هیچ اجرای صحنه ای 
برگزار نخواهد کرد. این خواننده موسیقی ابزار امیدواری کرد اگر شرایط 
بتوان بدون استرس و دغدغه حال  تا  باشد  آینده مساعد  اجرا در سال 
هواداران به اجرای کنسرت بپردازم قطعا این کار را خواهد کرد. رضا صادقی 
درباره تصمیم خود گفت: این تصمیم من هیچ ربطی به درست یا غلط 
بودن کنسرت ها و اجرای دوستان هنرمند ندارد و کامال تصمیم شخصی 

خودم است و کار دیگر دوستان را نفي یا تایید نمي کنم.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

هال هالبروک بازیگر هالیوود درگذشت

برنده  بازیگر  هالبروك  هال 
در  دهه  چند  که  تونی  و  امی  جوایز 
مارك  نقش  تک نفره  نمایش های 
تواین نویسنده و طنزپرداز آمریکایی را 
بازی می کرد، در 9۵سالگي درگذشت. 
در  فوریه ۱9۲۵  متولد ۱7  هالبروك 

بود.  آمریکا  اوهایو،  ایالت  در  کلیولند  شهر 
او نقش تواین را در نمایش تک نفره مارك تواین امشب! به کارگردانی 
خودش بازی کرد. این نمایش در ۱9۶۶ جایزه تونی بهترین بازیگر مرد 
را برای او به همراه داشت. او در ۱9۶7 برای بازی در نسخه تلویزیونی 
بعد ۴ جایزه   و در سال های  امی شد  نامزد جایزه   امشب!  تواین  مارك 
امی دریافت کرد. او در ۲00۸ برای بازی در فیلم درون طبیعت وحشی 
نامزد اسکار بهترین بازیگر مرد مکمل شد. او در آن سال با ۸۲ سال سن 

مسن ترین بازیگری بود که نامزد اسکار شد.
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همراه با جشنواره فیلم فجر

نوید پورفرج: تماشاگر فیلم برایم در اولویت است
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محمد حسین زاده

نوید پورفرج نخستین بار در فیلم مغزهای کوچک 
زنگ زده، دیده شد و پس از آن در فیلم مغز استخوان، 
به ایفای نقش پرداخت. فیلمی که هنوز موفق به دیدن 
امسال در سومین  او  است.  نشده  نقره ای  پرده  رنگ 
کارگردانی  به  زاالوا،  فیلم  در  خود  بازیگری  تجربه 
به  کرمانشاهی  استواری  نقش  در  امیری  ارسالن 
ایفای نقش پرداخته است که پس از حضور در روستا 
با اتفاقاتی مواجه می شود. به بهانه اکران این فیلم در 
سی و نهمین جشنواره فیلم فجر با این بازیگر خوش آتیه 

به گفتگو نشستیم...

-در ابتدا درباره نقش تان در زاالوا و ویژگی های 
آن برایمان بگویید؟

بازی  برای  اثر  انتخاب  *نخستین معیار من در 
پیش از اینکه به نقش خودم فکر کنم، فیلمنامه و قصه 
فیلم است که به نظر من فیلمنامه زاالوا بی نهایت قوی 
بود و نقشی هم که برای من در نظر گرفته شده بود 
متفاوت از دو کاری بود که قباًل در آن ها بازی کرده 
بودم. زمان و جغرافیای متفاوت فیلم و اینکه موجب 
می شود آدم در محیط دیگری قرار گیرد ازجمله دیگر 
دالیلی بود که در نگاه نخست ترغیب به بازی در آن 
شوم و به این واسطه فکر و تمرکز تمام و کمال روی 
کاراکتر خود داشتم. در خالل جلساتی که با دوستان 
گرفت  صورت  که  گفت گوهایی  با  و  داشتم  عوامل 
دریافتم که این نقش همان نقشی است که منتظرش 
بودم تا برای بازی به من پیشنهاد شود. االن که در 
باشم  توانسته  که  امیدوارم  کرده ام  بازی  فیلم  این 
نتیجه  فیلم کردم،  این  انرژی که صرف  و  با تالش 
مثبتی گرفته و مردم و مخاطبان سینما از عملکردم 

رضایت داشته باشند.

-از نتیجه کار تا چه اندازه راضی هستید. چه ازنظر 
کلی و چه از نظربازی خودتان حاال که فیلم به روی 

پرده رفته است، آیا نقدی به فیلم و بازی تان دارید؟
*من فیلم را دوست دارم و در نگاه من تماشاچی 
در اولویت است. اعتقاد دارم یک فیلم حداقل باید برای 
تماشاگر سرگرم کننده باشد و به نظر من این فیلم واجد 
این ویژگی است، چرا که تماشاگر از دیدن آن خسته 
نمی شود و فیلمی که تماشاگر را با خودش همراه کند، 
توانسته همان ابتدا توفیق نسبی به دست آورد. باز هم 
تکرار می کنم که فیلم را دوست دارم، اما در مورد خودم 
نمی توانم نظری بدهم و ازآنجاکه در خیلی از سکانس ها 
هم حضور دارم شاید چندان صحیح نباشد که در مورد 
بازی خودم اظهار نظر کنم و عملکرد خودم را مورد 
قضاوت قرار دهم، اما در کل با بازخوردهایی که داشتم 

و یک نوبت فیلم را به عنوان تماشاگر دیدم، باید بگویم 
که فیلم خوبی از آب درآمده است.

-پذیرش ژانر وحشت در سینمای ایران با توجه 
به اینکه سینمای هالیوود آثار شاخصی در این زمینه به 
مخاطبان عرضه کرده است و همچنین وجود ضعف ها 
در ساختار فنی سینمای ایران با ریسک همراه است. 
به این معنی که شاید چندان مورد توجه مخاطب قرار 
نگیرد. شما در این فیلم متفاوت از دو فیلم قبلی خود 

ظاهر شدید، آیا ترس از اینکه این فیلم خوب از آب 
درنیاید، با شما بود؟

*کار سختی پیش رو داشتیم ولی از همان ابتدا 
این احساس مثبت نیز با ما همراه بود که داریم کار 
خوبی انجام می دهیم و وقتی پرانرژی و باانگیزه ظاهر 
شویم قطعًا نتیجه خوبی نیز خواهیم گرفت. بله، ژانر 
غالب سینمای ایران اجتماعی است و من نیز در دو 
اما به واقع  این ژانر ظاهر شدم،  تجربه قبلی خود در 
را خیلی دوست داشتم و گروهی  فیلم  این  ازآنجاکه 

که با آن ها کار می کردم از همه جنبه ها مورد قبول من 
بود، لذا خودم را به کار سپردم و در دل کار نفوذ کردم و 
یک حس و انرژی همواره به من می گفت که این کار 
صد درصد درست است. ضمن آنکه شخصًا تنوع طلب 
هستم و دوست ندارم بازی در یک مدل قصه و ژانر 
خاصی به من پیشنهاد شود. یکی از دالیل کم کاری 
من نیز این است که همواره منتظر پیشنهادهای متفاوت 
در ژانرهای مختلف هستم، تا به واسطه آن ها و قصه 
متفاوت هر فیلم بتوانم خود را محک زده و چیز جدید 
ارائه کنم. تمام تالش خود را برای این فیلم به کار 
بستم و باید منتظر ماند تا ببینیم بازخوردها از این به 

بعد درباره فیلم چگونه است.

-حاال که این فیلم در جشنواره اکران و در معرض 
دید مخاطب قرار گرفته است، فکر نمی کنید که ممکن 
است جایی از فیلم بازی شما همان بازی نهفته ای باشد 
که بیننده از شما در آثار قبلی تان دیده است، منظور 
شباهت هایی است که در نوع ایفای نقش از شما بروز 
کرده و منشأ آن بانک احساسی و اطالعاتی در ذهن 

و تجربیاتتان است؟
انجام  را  کار  این  من  چون  نمی کنم  *تصور 
نمی دهم و معموال متفاوت کار می کنم و بر سر کار 
و  فکر  با  و  نمی کنم  فکر  اصاًل  قبلی  کار  به  جدید 
ایده های جدید بر سر کار تازه حاضر می شوم و من در 
این کار که نقش یک نظامی )استوار( را بازی می کنم 
با کاراکتری متفاوت از کارهای قبلی مواجه بودم، چون 
محیط  در  آنکه  حال  است  خویشتن داری  آدم  اصواًل 
پرورشگاه بزرگ شده و قاعدتاً نمی تواند آدم آرامی باشد، 
ولی نکته بارز در شخصیت او ری اکشن های متفاوتی 
است که از او سر می زند. من برای همه کارهایی که 
قصد انجام آن را دارم با  برنامه و پالن مشخص کار 
می کنم و در امر بازی نیز همه آنچه را که قصد انجام 
تمام  اما  انجام می دهم.  و  به پالن چیده  پالن  دارم 

تالش من این بوده که چیز جدید خلق کنم.

متفاوتی  استوار گویش  کاراکتر  ایفای  در  -شما 
کرمانشاهی  ُکردی  زبان  به  و  کردید  تجربه  نیز  را 
این  به  شما  اصالت  و  ریشه  گویا  می کنید،  صحبت 
این  برای شما در  از کشورمان برمی گردد، کار  خطه 

حوزه به چه شکل بود؟
مورد  در  استراتژی  دو  کار  این  در  ما  *بله، 
دیالوگ گویی داشتیم، یکی ُکردی سورانی و دیگری 
زبان و لهجه کرمانشاهی که البته من ریشه کرمانشاهی 
نیز دارم ولی در آن شهر زندگی نکردم بنابراین تسلط 
من بر روی زبان و لهجه کرمانشاهی در حدی است 
که ممکن است خود شما هم داشته باشید و صرفًا چند 
کالم را بتوانید با این لهجه صحبت کنید. با این وجود 

ما فیلم را ابتدا با زبان کردی سورانی آغاز کردیم و 
بعد هر دوی آن ها را با نظر کارگردان پیش بردیم تا 
سرآخر به این نتیجه رسیدیم که یکی از آن ها را باید 
انتخاب کنیم تا به ویژه مخاطب در حین تماشای فیلم 
کمتر درگیر زیرنویس شود. با این وجود من تمام فیلم 
با زبان کردی سورانی که زبانی پیچیده و سخت  را 
اما  بود،  من سخت  خود  برای  ابتدا  کردم،  کار  است 
به محض تسلط بسیار هم برایم شیرین و جذاب شد. 
آدم  یک  که  استوار  کاراکتر  به  توجه  با  درهرصورت 
را  زیادی  موقعیت های  است  ممکن  و  است  نظامی 
مورد  در  به کاررفته  زبان  باشد  کرده  و سپری  تجربه 

این کاراکتر تلفیقی از هر دو گویش بود.

-در مورد روند تولید و این که مدت زمان ساخت 
این فیلم چقدر طول کشید هم توضیح بدهید؟

*نزدیک به ۳ ماه بر روی لهجه کار می کردیم 
و همین مقدار هم تایم فیلمبرداری به درازا کشید که 

درمجموع ۵ ماه صرف ساخت این فیلم شد.

-هم اکنون چطور، پیشنهاد جدیدی دارید؟
*پیشنهاد جدیدی که بتواند برایم چالش برانگیز 
باشد ندارم و فعال بر روی جشنواره تمرکزم تا بازخورد 
مخاطبان را نسبت به این فیلم مورد بررسی قرار دهم.

-کار کردن در شرایط کرونا چگونه بود؟
*شخصا در دوره کرونا سعی در رعایت تمامی 
موازین و پروتکل های بهداشتی دارم، اما در حین کار 
همه عشق و عالقه من کار است و آنچنان متمرکز 
نگرانی  و  فکر  نمی دهم  اجازه  که  می شوم  کار  در 
دیگری عملکرد من را در پروژه تحت تأثیر خود قرار 
دهد. کما اینکه پیش می آمد بعد از ۱0 تا ۱۲ ساعت 
کار و به محض فراغت از آن تازه متوجه می شدم که 

مواد  و  ماسک  از  باید  من  و  است  غیرعادی  شرایط 
اینکه  از  خوشحالم  و  کنم  استفاده  ضدعفونی کننده 
به واسطه انرژی مثبتی که در کل روند تولید فیلم بود، 
همه چیز به خوبی و خوشی به اتمام رسید و اتفاق خاصی 
نیفتاد و همه دوستانم پس از اتمام پروژه صحیح و سالم 

به خانه های خود رفتند.

به  توجه  با  رحیمی سام  پوریا  مقابل  در  -بازی 
اینکه او بازیگری است که از تئاتر آمده است، برای 

شما چطور بود؟
*به غیراز بازی خوب و تمرکز باال و انرژی مثبتی 
که پوریا به من به عنوان پارتنر داد باید بگویم که او 
پسر خوب و خوش قلبی است و من از همبازی بودن 
در این فیلم با او لذت بسیاری بردم و بازی بی نقص 
او موجب شد تا ما هم تمام توان و انرژی خود را در 

ارائه بازی مطلوب به کار ببندیم.

تنها ۱۶  فیلم فجر حضور  -امسال در جشنواره 
فیلم را در بخش سودای سیمرغ داریم و این مسئله 
برای  کمتری  رقبای  که شخص شما  معناست  بدان 
برای  شما  شانس  می کنید  فکر  دارید،  جایزه  کسب 

سیمرغ تا چه اندازه است؟
*جشنواره در شرایط خاصی در حال برگزاری است، 
اما همینقدر که چراغ سینما به بهانه جشنواره روشن بماند 
این امر به نظرم اتفاقی بزرگی است و برای من نظر مردم 
بیشتر از اینکه رقابتی در کار باشد و من به نسبت سایر 
دوستانم در عرصه بازیگری سنجیده بشویم، اهمیت و 
ارجحیت دارد. امیدوارم با رعایت پروتکل های بهداشتی 
و اتخاذ نظم و ترتیبی درخور در طول برگزاری جشنواره 
این ایام به سالمت و خوشی سپری شود و برای همه 
دوستانم در عرصه بازیگری که در این جشنواره حضور 

دارند، آرزوی سالمتی و توفیق دارم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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

جشـنواره  کنـار  در  روزهـا  ایـن 
فیلـم فجـر کـه چـه در متـن چـه در 
حاشـیه، سـروصداي زیـادي به پا کرده 
اسـت، جشـنواره تئاتـر فجـر هـم بـا 
قـدرت بـه کار خـود ادامـه مي دهـد. 
باقـر  نوشـته  سـورن،  اتـول  نمایـش 
سـروش و کارگرداني شـهروز دل افکار 

بـه تهیه کنندگـی مصطفـی کوشـکی، 
سه شـنبه ۱۴ بهمن مـاه سـاعت ۱9 در 
چهارمیـن روز سـی و نهمین جشـنواره 
تئاتـر فجـر در سـالن اسـتاد ناظـرزاده 
کرمانی تماشـاخانه ایرانشـهر به صحنه 
رفـت. بازیگـران ایـن نمایـش آناهیتـا 
اشـترنخعی، سـجاد اکبری، محمدامین 

حاجی نـوروزی،  کامیـاب  پهلـوان، 
پیـام حق نـژاد، محمدحسـین رحیمـی، 
مبینـا زارعـی، حسـین سـپهری، حـورا 
ارسـالن  سـهرابی،  فربـد  پاکیـزه دل، 
آرمینـا ضیاء نـور، سـحر  شـهبازبیگی، 
علـی  گـودرزی،  سـودا  عبدالملکـی، 
فاطمـه  لطفـی،  محمدامیـن  گـوران، 

هیـوا  و  نقی نسـب  عرفـان  ملکـی، 
یـزدی هسـتند. نمایشـي که به شـدت 
مـورد توجـه قـرار گرفت و حـاال یکي 
از شـانس هاي اصلـي کسـب جوایز به 

شـمار مـي رود.
گفتگـو  در  فـکار  دل ا شـهروز 
رونـد  دربـاره  نـان  جوا دنیـاي  بـا 
سـورن،  اتـول  نمایـش  شـکل گیری 
گفـت: ابتـدا دربـاره طـرح مدنظـرم با 
آقـای باقـر سـروش نویسـنده این اثر 
صحبت هایی داشـتم. ایـن طرح مبنی 
بـر ورود اتومبیـل در ایـران در زمـان 
مظفرالدین شـاه بود کـه در آن دوران 
آن را در پذیرایـی قراردادند و روی آن 
گلدانی گذاشـتند. سپس آقای سروش 
نمایشـنامه را بـا فضـای طنز و کمدی 
نوشـت. تمرینـات ایـن نمایـش را بـا 
هنرجویـان کارگاه مسـتقل بازیگـری 
ایـده تـا اجـرا آغـاز کـردم. تمـام  از 
بازیگـران ایـن نمایش به یـک میزان 
در ایـن نمایـش ایفـای نقـش دارند و 
مخاطـب بـا تمـام شـخصیت های اثر 
بـه یک انـدازه ارتباط برقـرار می کند. 
به صـورت  نمایـش  ایـن  ازآنجاکـه 
کارگاهـی آمـاده شـده، از آن به عنوان 
جذاب تریـن نمایش هایـی کـه تاکنون 
و  می کنـم  یـاد  آورده ام،  صحنـه  بـه 

خـودم به عنـوان تماشـاگر از تماشـای 
آن لـذت می بـرم.

ایـن کارگـردان و بازیگـر تئاتري 
کـه ایـن روزها سـریال قورباغـه را نیز 
نمایـش  جـال  در  خانگـي  شـبکه  در 
دارد، ضمـن اشـاره بـه اینکـه تمرینات 
ایـن نمایـش حـدود ۲ سـال بـه طول 
انجامیـد، عنوان کـرد: در روند تمرینات 
طوالنـی نمایـش اتول سـورن با وجود 
کرونـا، پیشـنهاد بـازی در بسـیاری از 
کارهـا را نپذیرفتـم تـا این فضـا از هم 

نپاشـد و بـه ثمر برسـد.
شـهروز دل افـکار درباره داسـتان 
ایـن نمایش یادآور شـد: قصـه نمایش 
اتـول سـورن دربـاره یکـی از شـاهان 
دوره قاجـار اسـت کـه بـرای اولین بار 
در زمان او اتومبیل وارد ایران می شـود 
و او آنقدر عاشـق ماشـین می شـود که 
همه چیـز را فرامـوش می کنـد و حتـی 
حرم سـرایش را هـم تعطیـل کـرده و 
آنجـا را تبدیل به گاراژ می کند. پادشـاه 
مجنون ماشـین می شـود و در این بین 
موقعیت هـای کمیـک و فانتزی شـکل 

می گیـرد...
او دربـاره سـبک و شـیوه اجرایی 
ایـن نمایـش اظهـار کرد: اتول سـورن 
اثـری بـا سـبک و شـیوه نمایش هـای 

ایرانی اسـت کـه تعزیه مضحک در آن 
وجود دارد. چالش بازیگری، سـاز و آواز 
فضـای این نمایش را شـکل می دهد و 
بیشـتر در نظر داشـتم به سمت فضای 
طنزگونـه بـروم چراکـه به اعتقـاد من 
ایـن فضـا در این شـرایط باعث خواهد 
شـد تـا از وقایـع دردنـاك ایـن روزهـا 
کـه شـبیه پـس از جنـگ جهانـی دوم 
اسـت، فاصلـه بگیریم. در ایـن نمایش 
از موسـیقی زنده نیز بهره گرفته شـده.

شـهروز دل افکار دربـاره برگزاری 

سـی و نهمیـن جشـنواره تئاتـر فجـر 
بـه شـکل آنالیـن و حضـوری بیـان 
کـرد: به هرحـال شـرایط ناگـواری در 
پـی شـیوع ویـروس کرونـا در جامعـه 
حکمفرماسـت و بسـیاری از انسـان ها، 
امـا  از دسـت داده انـد.  را  عزیزانشـان 
بـا  می توانـد  تئاتـر  مـن  اعتقـاد  بـه 
بـه  بهداشـتی  پروتکل هـای  رعایـت 
حیـات خـود ادامـه دهـد همان طور که 
دیگـر مشـاغل فعالیـت خـود را تعطیل 
نکرده انـد. بـه نظـر مـن درصورتی کـه 

هنر که روح جامعه اسـت، تعطیل شـود 
یـک سـوی قضیـه خواهد لنگیـد. من 
نمایـش  سـالن های  بازگشـایی  بابـت 
هرچنـد با اسـتفاده از نیمـی از ظرفیت، 
بسـیار خوشحال هسـتم و امیدوارم این 

جریـان ادامه داشـته باشـد.
ن  یـا پا ر  د منـد  هنر یـن  ا
صحبت هایـش گفـت: مذاکراتی مبنی 
بـر اجرای عمومی نمایش اتول سـورن 
با ۲ تماشـاخانه داشـته ام و این نمایش 
به زودی اجرای عمومی خواهد داشـت.

همراه با جشنواره تئاتر فجر

شهروز دل افكار: تئاتر در کرونا هم مي تواند به حيات خود ادامه دهد


