
بررسی دالیل باالرفتن سن ازدواج؛

ترس از ازدواج، دلیل اصلی اجتناب جوانان از زندگی مشترک

هیئت  با  مذاکره  از  نوری  پتروشیمی  مدیرعامل 
و  پلیمری  محصوالت  صادرات  منظور  به  صربستانی 
هیئت  گفت:  و  داد  خبر  کشور  این  به  کودشیمیایی 
صربستانی عالقمند به خرید محصوالت از هلدینگ خلیج فارس 

است.
صنایع  ملی  شرکت  از  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
پتروشیمی، تقی صانعی که در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه ایران 

با  فارس  خلیج  پتروشیمی  صنایع  شرکت  نماینده  بعنوان  پالست 
سفیر صربستان در ایران مذاکره کرد درباره این دیدار گفت: هیئت 
صربستانی عالقمند به خرید مواد پلیمری ساخت لوله برای آبیاری 
قطره ای و کود شیمیایی به منظور استفاده در صنایع کشاورزی از 
هلدینگ خلیج فارس است که قرار شد طی روزهای آینده نشست های 

بیشتری در این خصوص برگزار شود.
صفحه 3

معاون استاندار تهران خبر داد؛

آغاز ثبت نام داوطلبان شوراهای شهر
 از ۲۰ اسفند

كار در ایام كرونا بسيار سخت و خطرناك بود
به  یدو  فیلم  زیگر  با نی،  پسیا ره  ستا
نهمین  و  سی  در  جعفری،  مهدی  کارگردانی 
درخشان  حضوري  امسال  فجر  فیلم  جشنواره 
داشت و درنهایت بازي درخشان او از دید داوران 
این دوره پنهان نماند و دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن به 
او اهدا شد. یدو پس از فیلم سینمایی موفق بیست و سه نفر 
دومین فیلم مهدی جعفری با نگاهی متفاوت به حوزه دفاع 
راهبردی  راستای مشارکت  در  بلند  فیلم  این  است.  مقدس 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بنیاد سینمایی 
فارابی تولید شده است. ستاره پسیانی در این فیلم سینمایی 
صویالوی،  میالد  چون  تازه کاری  و  خردسال  بازیگران  با 
این  آریامنش همبازی شد.  ریحانه  و  آلبوعلی  محمدمهدی 
فیلم روایتگر ماه های اول جنگ تحمیلی در آبادان و اتفاق های 
آن دوران است. با ستاره پسیانی درباره حضورش در این فیلم 

گفتگویی کوتاه داشتیم...
صفحه 8

همزمان با سال جهش تولید و ایام ا... دهه فجر به ثمر نشست:

افتتاح نخستین کارخانه تولید محصوالت گوگردی 
در سرخس

4
شانس پرسپوليس بيشتر از سپاهان و استقالل 

صفحه 5

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1676- شنبه 25 بهمن  1399- قیمت 1۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
مسعود حبيبي: از 
كودكي ارتباط 

عجيبي با موسيقي 
داشتم

7فرهنگ
شهریار عباسی: 
داستان نویس، 

تاریخ نویس نيست كه 
جعل كند!

نک 1-3با

از پیانو تا دف! شاید عجیب ترین مسیر در موسیقی جلوه 
کند، اما مسعود حبیبی سال ها پیش از ساز کالسیک 
غربی به سوی ساز کوبه ای ایرانی کوچ کرد و البته نام 
خود را به واسطه نوآوری ها با دف گره زد و ماندگار کرد

شهریار عباسی با بیان این که داستان نویس تاریخ نویس نیست 
که بخواهد تاریخ را جعل کند، از فرار به داستان می گوید

کدام  هر  )که  داریم  داستان نویسی  نوع  دو  کلی  طور  به   
زیرمجموعه هایی دارد(؛ یکی داستانی  است که فضا در آن 
واقعی و رئالیستی است و دیگری فضای فراواقعی دارد، مثل 

رئالیسم جادویی و سوررئالیسم. 

خدمات  شرکت  بین  همکاری  قرارداد  امضای  با  همزمان   
انفورماتیک و هلدینگ فناوری و شتاب دهی نوآوری سپهر 
از زیست بوم امضای دیجیتال بانک صادرات ایران »صاد« 
رونمایی و اولین امضای دیجیتال اشخاص حقیقی در سامانه 

شمس این بانک صادر و ثبت شد.

به نهال های
 حوزه ادبيات 
آب نمی رسد

صربستان مشتری هلدینگ خليج فارس  بازار سیاه خرید و فروش 
جواز کسب پر رونق تر از همیشه! 

اسناد مهم  از  پروانه کسب در عرصه تجارت و کسب و کار 
از سوی مراجع مربوطه صادر می شود و  قتصاد است، سندی که  ا
دارنده آن مجاز به فعالیت در حرفه ای معین خواهد بود. نظارت بر 
کسب و کارها نیز از طریق صدور مجوزهای مختلف انجام می شود که »پروانه 

کسب« نیز جزو این دسته است.
صفحه 3

نتیجه بررسی های مجمع تشخیص مصلحت درباره 
لوایح مربوط به FATF تا پایان اسفندماه اعالم خواهد شد 
که مخالفین آن از بی تاثیری اش در شرایط تحریم سخن 
گفته اند، اما گروهی دیگر از کارشناسان معتقد هستند که پذیرش 

FATF حتی در شرایط تحریم نیز تاثیرات مثبتی خواهد داشت.
لوایح CFT و پالرمو از دی ماه ۱3۹۷ و پس از مخالفت شورای 
نگهبان با تصویب این لوایح در مجلس شورای اسالمی به مجمع 

تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع نیز در روندی بی سابقه 
دست به بررسی مجدد مواد این لوایح در کمیسیون های اختصاصی 
زد که با به دارازا کشیده شدن این روند، سرانجام در اسفند ماه سال 
گذشته )۱3۹8( و پس از پایان ضرب العجل تعیین شده، گروه ویژه 
تمدید شده  )FATF( که چندین بار هم  پولشویی  علیه  مالی  قدام  ا
بود، ایران وارد لیست کشورهای پرریسک از نگاه این سازمان شد.
صفحه 3

تاثيرات مثبت پذیرش  FATF در شرایط تحریم
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فراخوان مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

 با ارزیابی کیفی بصورت فشرده) تجدید(
 اجرای عملیات آسفالت حفاظتی در محورهای حوزه استحفاظی سمنان، دامغان، مهدیشهر، سرخه، آرادان و گرمسار

کد: ۲۰99۰۰4449۰۰۰۰۲8
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای) با ارزیابی کیفی(  با موضوع اجرای عملیات آسفالت حفاظتی 
در محورهای حوزه استحفاظی شهرستانهای سمنان، دامغان، مهدیشهر، سرخه، آرادان و گرمسار را برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام می گردد، لیکن 
الزم است مناقصه گران پاکت ها را به شرحی که در قسمت محتویات پاکتها ذکر شده بصورت فیزیکی نیز تهّیه و به این اداره کل تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ ۹۹/۱۱/25 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت: از ساعت ۱4 روز شنبه تاریخ ۹۹/۱۱/25 لغایت ساعت ۱4 روز شنبه تاریخ ۹۹/۱2/02        

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تاساعت ۱4 بعد از ظهر روز سه شنبه تاریخ ۹۹/۱2/۱2
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 08:00 صبح روز چهارشنبه تاریخ ۹۹/۱2/۱3

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت 
الف بصورت فیزیکی: آدرس سمنان- میدان مطهری- کدپستی35۱4۷۱3۹۹5 و تلفن02333442082-3

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه - مرکز تماس : 02۱-4۱۹34 
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان

فراخوان ارزیابی کیفی
 جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره 239/ج م/99 

نوبت اول
مربوط به خرید 4 قلم GR.B/PSL2 – درخواست شماره 9900025

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی )خرید 4 قلم 
GR.B/PSL2( به شماره )۲۰99۰9۲66۰۰۰۰۲۰5( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 
محقق سازند تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 99/11/۲۰ می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری 
فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. حداقل امتیاز ارزیابی کیفی 55 

امتیاز می باشد در ضمن فقط کاالی ساخت داخل مد نظر می باشد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: روز چهارشنبه تاریخ: ۹۹/۱2/06

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: روز یکشنبه تاریخ ۹۹/۱2/24
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس: گچساران – فلکه اهلل – شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران – تلفن: 0۷4-322244۱2

مرکز تماس ستاد: 02۱-4۱۹34
دفتر ثبت نام ستاد: 88۹6۹۷3۷ و 85۱۹3۷68

مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: از تجربه طرح »طراوت« 
برای تأمین اعتبار ۱5 میلیارد دالری سرمایه گذاری مورد نظر در 

منطقه آزاد قشم استفاده خواهیم کرد.
تخصصی  همایش  سومین  افتتاح  آیین  در  صیدی  حجت اله 
درحوزه  قشم  آزاد  منطقه  سرمایه گذاری  فرصت های  معرفی 
نفت، گاز و پتروشیمی اظهار کرد: تجربه استفاده از ظرفیت طرح 
»طراوت«)طرح اعتباری ویژه تولید( بانک صادرات ایران نشان داد 
که نزدیک به پنج برابر میزان تامین مالی نقدی، می توان گردش 
مالی ایجاد کرد و بانک صادرات ایران طی سال جاری و سال های 
آتی از طریق تامین مالی نقدی سه تا چهار میلیارد دالری، اعتباری 
به میزان ۱5 میلیارد دالر سرمایه گذاری الزم برای توسعه جزیره 

قشم را تامین خواهد کرد.
وی در این مراسم که با حضور حمیدرضا مومنی، مدیر عامل و 
رئیس هیئت مدیره منطقه آزاد قشم، امیرحسین زمانی نیا، معاون امور 
بین الملل و بازرگانی وزارت نفت و جمعی از مدیران شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی، شرکت ملی گاز ایران و سازمان سرمایه گذاری 
خارجی برگزار شد، برای تداوم همکاری ها در زمینه تامین مالی 
پروژه های مختلف جزیره قشم اعالم آمادگی کرد و افزود: براساس 
تفاهم نامه همکاری بانک صادرات ایران و منطقه آزاد قشم، روند 
تأمین مالی پنج هزار میلیارد تومانی بانک صادرات ایران در حال 
انجام است و از دو ماه پیش تاکنون، ۱500 میلیارد تومان تامین 
مالی صورت گرفته و 300 میلیارد تومان نیز در قالب ضمانت نامه 

و تعهدات منظور شده و روند همکاری ها ادامه خواهد یافت.
مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره به آغاز چهل و سومین 
ارکان شعار  از  انقالب اسالمی، اظهار کرد: یکی  پیروزی  سال 
است و  یافته  بوده که تحقق  استقالل  اسالمی،  انقالب  اصلی 
یکی از جلوه های مهم استقالل نیز این بود که گردنه  پر پیچ و 
خم و خطرناک فشارهای حداکثری برای فروپاشی اقتصاد کشور 
و شیوع بیماری کرونا را پشت سر گذاشته ایم و الزم است به این 

خاطر بر خود ببالیم.
صیدی گفت: دشمنان و بدخواهان در فروپاشی اقتصاد کشور ناکام 
مانده اند و کشور توانسته با مدیریت مناسب از این گردنه ها عبور 
کند در حالیکه هرکدام از این دو عامل کافی بود تا هر کشوری 

را با آسیب های جدی مواجه کند.
وی تاکید کرد: تا سال 2050 اقتصاد دنیا همچنان درگیر بازار نفت، 
گاز و پتروشیمی خواهد بود و درجه همبستگی زیادی نیز بین آنها 
وجود دارد. نگرانی از بابت مصرف نفت در دنیا وجود ندارد و این 

صنعت همچنان در حال رشد است.

از این  رو با وجود کاهش ۱8 درصدی سرمایه گذاری ها در این 
حوزه، همچنان ناگزیر به سرمایه گذاری در این صنعت هستیم.

قشم  جزیره  توسعه  راهبرد  ایران  صادرات  بانک  مدیرعامل 
همایش  سومین  اصلی  محور  دو  را  کشور  انرژی  راهبرد  و 
آزاد قشم  تخصصی معرفی فرصت های سرمایه گذاری منطقه 
در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی برشمرد و گفت: جزیره قشم  
ژئوپلیتیکی، جغرافیای سیاسی  و همچنین  موقعیت  لحاظ  به 
ظرفیت های درونی، منطقه بسیار مهمی است و در زمینه های 
نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت، معدن، کشاورزی، پرورش آبزیان 
و گردشگری طی سال های گذشته کارهای بسیار مهمی در این 
منطقه انجام شده است. لذا با افق های روشن ترسیم شده در 
جزیره قشم روبرو هستیم که با وجود تمامی محدودیت ها، با 

قدرت در حال انجام است.
صیدی جمعیت 80 میلیون نفری کشور و جمعیت حدود  600 
میلیون نفری منطقه را مهمترین عامل محرک تقاضا در اقتصاد 
منطقه عنوان کرد و گفت: با یک بازار 600 تا ۷00 میلیون نفری 
در منطقه روبه روییم که مصارف عمده این جمعیت به محصوالت 
عمده پتروشیمی از قبیل اوره، آمونیاک و متانول در صنایع باالدستی 
و محصوالت آن در صنایع پایین دستی وابسته است که یک بازار 
مصرف بزرگ را ایجاد کرده است. بحث حمل و نقل و به ویژه 
بانکرینگ )ظرفیت سوخت رسانی به کشتی ها( را نیز باید به مزیت 

های این جزیره افزود.
وی با یادآوری رکود جهانی صنعت نفت و این که بهترین زمان 
طالیی  فرصت  کرد:  تاکید  است،  رکود  زمان  سرمایه گذاری، 
سرمایه گذاری برای حفظ رتبه هشتم ایران در صنعت نفت و رتبه 
پنجم در صنعت گاز در دنیا فراهم است. بنابراین باید به سمت 
سرمایه گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی حرکت کرد که 

یکی از نکات مهم آن مکان یابی مناسب است و جزیره قشم نیز هم 
به لحاظ ظرفیت های موجود و هم به لحاظ زیست محیطی دارای 
بهترین شرایط برای این اقدام است و افق روشنی پیش رو دارد.

صیدی با اشاره به موضع قدرتمندانه اخیر مقام معظم رهبری و 
فرصت های مناسب پیش آمده برای همکاری با سرمایه گذاران 
بخش های مختلف خصوصی، غیردولتی، عمومی و دولتی عنوان 
این  در  تا  دارد  افتخار  و  است  آماده  ایران  بانک صادرات  کرد: 
از  و  ندارد  باالیی  ریسک  کارشناسی  نظر  از  که  سرمایه گذاری 
همکاری  نیست،  رو  روبه  مشکلی  با  نیز  اقتصادی  توجیه  نظر 
و  گاز  نفت،  زمینه  در  بیشتر  طرح های  اجرای  برای  لذا  و  کند 

پتروشیمی آماده ایم.
در افتتاحیه این همایش همچنین مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم با تشکر از همکاری بانک صادرات ایران برای توسعه این 
جزیره، ظرفیت های ایجاد شده و زیرساخت های موجود را نقطه 
قوت این منطقه برای تداوم سرمایه گذاری ها عنوان کرد و افزود: 
در کنار احداث پاالیشگاه های نفت، ساخت و بهره برداری از مخازن 
جدید ذخیره سازی نفت خام و فراورده های نفتی نیز در دستور 

کار قرار گرفته  است.
حمیدرضا مومنی با اشاره به وجود ۱۷ میدان ذخایر نفت و گاز 
طبیعی در این جزیره، گفت: مذاکرات نهایی برای ساخت چهار 

طرح عظیم پتروشیمی در این جزیره نهایی شده است.
وی از ایجاد ظرفیت سوخت رسانی به کشتی ها )بانکرینگ(در این 
جزیره خبر داد و پیش بینی کرد این ظرفیت تا دو سال آینده به 

200 هزار تن افزایش یابد.
معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت نیز در این مراسم با 
تحلیل و بررسی سیاست های کالن انرژی، تاثیر شیوع بیماری 
کرونا بر اقتصاد جهان بر اساس پیش بینی های صندوق بین المللی 
را مورد  انرژی در جهان  تقاضای  بر  آن  تاثیر  پول و همچنین 

ارزیابی قرار داد.
امیرحسین زمانی نیا با اشاره به تغییرات مهم در چشم انداز بازارهای 
جهانی نفت گفت: تقاضای نفت خام در پتروپاالیشگاه ها به جهت 
رشد تقاضای محصوالت پتروشیمی در آینده نقش تعیین کننده ای 
دارد اما از سال 2040 به بعد میزان تقاضای نفت در جهان روبه 

کاهش خواهد داشت.
وی همچنین با بیان چالش های پیش روی صنعت نفت و گاز 
ایران، الزامات سیاسی، تامین مالی و حقوقی را مورد توجه قرار 
داد و بر لزوم ارائه تضامین دولتی و حاکمیتی به سرمایه گذاران 

قشم تاکید کرد.

 حجت اله صیدی در افتتاحیه همایش فرصت های سرمایه گذاری منطقه آزاد قشم در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی خبر داد

توسعه قشم با تامین اعتبار 15 میلیارد دالری بانک صادرات ایران
 همزمان با امضای قرارداد همکاری بین 
هلدینگ  و  انفورماتیک  خدمات  شرکت 
از  سپهر  نوآوری  شتاب دهی  و  ناوری  ف
زیست بوم امضای دیجیتال بانک صادرات 
امضای  اولین  و  رونمایی  »صاد«  یران  ا
دیجیتال اشخاص حقیقی در سامانه شمس 

این بانک صادر و ثبت شد.

صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
ایران، در آیین رونمایی از زیست بوم امضای 
دیجیتال »صاد« که با حضور مدیرعامل 
خدمات  شرکت  ایران،  صادرات  انک  ب
انفورماتیک و هلدینگ فناوری و شتاب دهی 
نوآوری سپهر برگزار شد، حجت اله صیدی، 
مدیرعامل بانک صادرات ایران از اقدامات 
زیست بوم  از  رونمایی  برای  شده  نجام  ا
امضای دیجیتال و احراز هویت غیرحضوری 
برای تکمیل خدمات غیرحضوری بانک و 
ضمن  و  قدردانی  شمس  سامانه  رتقای  ا
اشاره به روند تحول در استفاده از خدمات 
ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: خدمات 

بانکی به سرعت در حال دیجیتالی شدن است و امروزه تنها برخی 
خدمات بانکی نیاز به مراجعه به شعب دارد.

وی با بیان اینکه سرگذشت پیشرفت بشر همواره با تغییرات عمیق 
و ناگهانی ذهنیت او همراه بوده است، گفت: در عالم فناوری 
اطالعات این انقالب های علمی بوده اند که منشاء تحوالت واقع 
شده اند و اگرچه سایر پیشرفت علوم همواره منشاء دستاوردهای 
ارزنده ای برای بشر بوده، اما این سیر تکاملی به تنهایی منشاء 
تغییرات  آفریده،  تحول  آنچه  و  نبوده  انسان  زندگی  در  حول  ت

گفتمانی عمیق و انقالب های علمی بوده  است.
صیدی با بیان اینکه اقدامات مناسبی از دو سال پیش تاکنون در 
بخش های مختلف فناوری اطالعات بانک صادرات ایران، انجام 
شده، از ارائه مفهوم جدیدی در بانک صادرات ایران در سال ۱40۱ 
خبر داد و گفت: برای قرن پانزدهم هجری شمسی بانک دیگری 
خواهیم آفرید و با تغییر ذهنیت، جلوه جدیدی از بانک صادرات 
ایران را رونمایی می کنیم تا پاسخگوی کسب و کارهای متحول 

شده قرن جدید باشد.
فناوری  هلدینگ  کرد:  اظهار  ایران  صادرات  بانک  دیرعامل  م
اطالعات به همین منظور تشکیل شد تا این تغییر ذهنیت را انجام 

دهد. با رونمایی از امضای دیجیتال و احراز هویت غیر حضوری 
قدم بزرگی توسط این هلدینگ برداشته شد که البته بانک صادرات 
ایران و نظام بانکی باید قدم های بزرگتری در این مسیر بردارند. 
شرکت  با  بزرگ  بانک های  همکاری  این که  بیان  با  صیدی 
شده  بانکی  متنوع  خدمات  ارائه  موجب  انفورماتیک  دمات  خ
است، افزود: در حالی که متوسط زمان تراکنش بانکی در دنیا 
هشت ثانیه است، متوسط تراکنش ها در کشور ما زیر سه ثانیه 
است که برای شرکت خدمات انفورماتیک با وجود تنگناهای 
بین المللی، یک شاهکار محسوب می شود و به این همکاری فنی 

و عاطفی افتخار می کنیم. 
که  کرد  امیدواری  اظهار  ایران  صادرات  بانک  دیرعامل  م
سامانه شمس 45 میلیون کاربر داشته باشد و افزود: با ارائه 
همه خدمات بانکی در سامانه شمس در سال ۱40۱ خواهیم 
و  شکل  که  شعبه ای  بانک،  جدید  شعبه  اولین  از  وانست  ت
بود،  خواهد  متفاوت  امروزی  شعب  با  آن  کارکرد  و  شمایل 

رونمایی کنیم.
با  مراسم  این  در  نیز  انفورماتیک  خدمات  شرکت  دیرعامل  م
استقبال از دیدگاه و نگاه مثبت مدیرعامل بانک صادرات ایران در 
خصوص فناوری اطالعات بانک، گفت: بانک صادرات در دوره 

در جهت  بلندی  گام های  جدید  دیریت  م
ارایه خدمات الکترونیک بانکی به جامعه 
پیاده سازی  رداشته و طرح های مختلفی  ب

کرده که جای قدردانی دارد.
ابوطالب نجفی افزود: بانک صادرات ایران 
طی ۱0 سال گذشته همواره در رده بهترین 
ارایه خدمات  نوآوری و  انک ها در حوزه  ب
بانکداری الکترونیک بوده که امیدواریم با 
راهبردهای جدید در سال ۱400 به جایگاه 

واقعی خود دست یابد.
نجفی تغییر و تحول در صنعت بانکداری 
و  همراه  تلفن  از  افزون  روز  استفاده  و 
خدمات  دریافت  برای  مصنوعی  هوش 
بانکی را مورد توجه قرار داد و افزود: باید 
برای مشتریان جدید برنامه ریزی جدیدی 

صورت بگیرد.
 وی با اشاره به حضور فین تک ها در بازار 
باید  بانک ها  کرد:  اظهار  بانکی،  دمات  خ
ضمن حمایت از فین تک ها، از فناوری های 
سرعت  با  بانکداری  ابزارهای  و  وین  ن

بیشتری استفاده کنند.
وی از عملیاتی شدن طرح پرداخت موبایلی مبتنی بر ای ام وی با 
سپهر کارت های بانک صادرات ایران خبر داد و گفت: با استفاده 
از این اپلیکیشن، سپهر کارت های بانک صادرات ایران دیجیتالیزه 
شده و نیاز به کشیدن کارت در دستگاه پایانه فروش نخواهد بود. در 
ادامه مسیری طی خواهد شد که برای انجام تراکنش های خرد تا 
سقف معین بدون نیاز به رمز صورت گیرد و  بانک صادرات ایران 

در این زمینه نیز می تواند پیشتاز باشد.
این مراسم صادق فرامرزی، مدیرعامل هلدینگ فناوری و  در 
شتاب دهی نوآوری سپهر نیز گفت: یکی از موضوعاتی که موجب 
سرعت حرکت از بانکداری سنتی به بانکداری دیجیتال می شود، 

احراز هویت و در کنار آن امضای دیجیتال است. 
وی افزود: پس از ارتقای سامانه شمس)شعبه مجازی سپهر(، مجهز 
کردن این سامانه به این دو ابزار جدید اقدام مناسبی است و با 
استفاده از آنها حرکت مشتری از ابتدای افتتاح حساب تا درخواست 

تسهیالت به صورت مجازی انجام خواهد گرفت.
در این مراسم قرارداد همکاری بین شرکت خدمات انفورماتیک 
و هلدینگ فناوری و شتاب دهی نوآوری سپهر با حضور مدیران 

ارشد بانک صادرات ایران امضا شد.

حجت اله صیدی در مراسم رونمایی از »زیست بوم امضای دیجیتال« تشریح کرد:

الگوی جدید بانک صادرات ایران در 14۰1
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1676- شنبه 25 بهمن 21399 معه جا

نماینده مشکین شهر: 
مجلس قدرتمندترین نهاد نظارتی کشور است

نماینده مردم مشکین شهر و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس یازدهم گفت: دنبال شفافیت در همه مراجع تصمیم گیری 
و تصمیم سازی کشور هستیم و این شفافیت را الزمه حکمرانی خوب و 

مردمی می دانیم.
محمود عباس زاده مشکینی افزود: هر چند به خاطر آیین نامه داخلی 
آرای  نمایندگان، طرح شفافیت  دو سوم  رای  و ضرورت کسب  مجلس 
اصالحاتی  با  را  طرح  این  تصویب  ولی  شد،  رد  مجلس  در  مایندگان  ن

دنبال خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: مجلس برای شفافیت در همه امور کشور باید با 
متن  در  و  کند  از خودش شروع  را  ارائه شده، شفافیت  تصویب طرح 
پیشنهاد  برای شفافیت در سایر حوزه ها  بندهایی  و  نیز تکمله ها  طرح 

و تصویب شود.
سوم  دو  کرد:  اضافه  ملت  خانه  در  مشکین شهر  مردم  ماینده  ن
نیست  مشخص  و  است  دولتی  شرکت های  به  مربوط  کشور  ودجه  ب
ناظر همه  باید  در حالی که مجلس  دارد  آنها چه وضعیتی  بودجه  که 

ارکان بودجه باشد.
در  شفافیت  عدم  همین  خاطر  به  ابهاماتی  که  این  بیان  با  ی  و
خصوص بودجه شرکت های دولتی وجود دارد، اظهار کرد: توزیع بودجه 
به گونه ای است که هر کس ارتباطات و قدرت چانه زنی بیشتری دارد، 

سهم بیشتری می برد.
وی با اشاره به بیان رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر توزیع 63 
هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در سطح کشور طی سال جاری، خواستار 

شفافیت نحوه توزیع و سهم هر استان از این بودجه شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
افزود: باید مشخص شود که این بودجه بر چه اساسی توزیع شده و در 
سطح استان ها نیز با چه شاخص هایی در بین شهرستان ها توزیع شده و 
آیا در این فرایند، میزان محرومیت مناطق مختلف کشور و استان در نظر 

گرفته شده است یا خیر؟
عملکرد  بر  نمایندگان  نظارت  تداوم  بر  تاکید  با  همچنین  ی  و
مجلس  گفت:  کنونی  دولت  خدمت  عمر  پایانی  ماه های  در  ولت  د
کارهای  دولت  همین  با  عمومی  مصالح  حفظ  برای  است  جبور  م

کند. بسامان  را  کشور 
کرد:  اضافه  همچنین  ملت  خانه  در  مشکین شهر  مردم  ماینده  ن
با حفظ استقالل قوا و ضرورت نظارت نمایندگان بر کار دولت برابر 
قانون، قصد دخالت در امور اجرایی کشور و استان را ندارم و معتقدم 
که دست دولت در سطح ملی و محلی برای انتخاب کارگزاران خود 

باشد. باز  اید  ب
کشور  نظارتی  نهاد  قدرتمندترین  را  مجلس  مشکینی،  باس زاده  ع
خواند و افزود: باالترین مقامات اجرایی کشور در برابر مجلس پاسخگو 
هستند ولی در حیطه اختیارات قانونی خود باید آزادی عمل داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به تصویب قانون مقابله با تحریم خارجی در 
مجلس یازدهم، تصویب این قانون را به سود کشور خواند و بیان کرد: 
سیاست خارجی کشور باید از حالت انفعال به سمت فعال هدایت شود تا 

دست دولتمردان برای چانه  زنی در سطح بین المللی پر باشد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم 
اضافه کرد: چند طرح دیگر در این زمینه در خانه ملت در دست مطالعه 
و تهیه است که پیش نویس آنها تهیه شده و مجلس با تصویب قوانین 

الزم، جلوی تضییع حقوق ملت را خواهد گرفت.

حاجی بابایی در نامه ای به نوبخت خواستار شد:
توجه به همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه ١400

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در نامه ای به 
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر ضرورت توجه به برخی کاستی ها 
در بودجه ۱400 خواستار تبیین همسان سازی حقوق بازنشستگان و کارگران 

تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری و لشکری شد.
در نامه حمیدرضا حاجی بابایی  خطاب به محمدباقر نوبخت آمده است:

باتشکر از تالش های جنابعالی وهمکاران محترم در اجرای همسان 
سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، برخی از ایرادات، کاستی ها 
و ابهامات الیحه بودجه سال ۱400را جهت اصالح و تقدیم به مجلس 
شورای اسالمی یادآوری می کند. مستدعی است دستور فرمایید، عالوه 
بر شفاف سازی و واقع نمایی و رعایت شاخص های کالن الیحه بودجه 
امنیت  فقرزدایی،  ملی،  پول  ارزش  اشتغال،  جینی،  ضریب  تورم،  بویژه 
غذایی و دارویی، نجات بورس از وضعیت نابسامان کنونی و پیام مثبت 

برای مردم، موارد ذیل:
۱- میزان اعتبار اجرای نظام رتبه بندی معلمان

2- اعتبار مورد نیاز اجرای همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی 
دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و... با اعضای 

هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی
تامین  سازمان  کارگران  و  بازنشستگان  حقوق  3-همسان سازی 
کل  حقوق  تحکیم  و  لشکری  و  کشوری  بازنشستگان  با  اجتماعی، 

بازنشستگان
4-اصالح حقوق کارکنان مظلوم زندان ها

مانند  به حقوق کسانی که در جزایر جنوب کشور  5-نگاه عالمانه 
عسلویه جان خود را در کف دست قرار داده اند

را در الیحه بودجه سال ۱400 تبیین و اصالح فرمایید.

معاون استاندار تهران خبر داد؛
آغاز ثبت نام داوطلبان شوراهای شهر از 20 اسفند

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران با تاکید بر بهره گیری از 
همه ظرفیت ها برای اموزش دست اندرکاران انتخابات ، از اغاز ثبت نام 

داوطلبان شوراهای شهر از 20 اسفند ماه سال جاری خبر داد.
شکراله حسن بیگی، در تشریح زمان آغاز ثبت نام از داوطلبان انتخابات 
شوراهای شهر، گفت: کارها و تامین مقدمات انتخابات از ابان ماه سال جاری 
اغاز شده اما با تشکیل ستاد انتخابات کشور در ۱۱ اسفند ماه کار انتخابات 
شکل رسمی پیدا می کند و درپی آن ۱۹ اسفند ۱3۹۹ هیئت اجرایی شورای 
اسالمی شهر و هیئت اجرایی شورای اسالمی روستاها تشکیل و ثبت نام 
از داوطلبان شوراهای شهر نیز  از 20 اسفندماه سال جاری اغاز خواهد شد.

وی افزود: در انتخابات سال گذشته رتبه استان تهران از 28 به چهارم 
ارتقا پیدا کرد لذا برای انتخابات پیشرو در سال ۱400 هدف گذاری انجام 
داده ایم که به رتبه اول دست پیدا کنیم و در این مسیر از همه ظرفیت ها از 
جمله فضای مجازی برای اموزش دست اندرکاران انتخابات استفاده می کنیم.

وی تاکید کرد: رعایت قانون در برگزاری انتخابات نیازمند تسلط بر 
قوانین است، لذا باید قوانین توسط عوامل و دست اندرکاران انتخابات بازخوانی 
و مرور شود. بی تردید آموزش نقش محوری در برگزاری انتخاباتی سالم 
دارد و باید از بسترهای موجود به ویژه فضای مجازی جهت پیشبرد موضوع 

آموزش نهایت بهره را گرفت.

بررسی دالیل باالرفتن سن ازدواج؛

ترس از ازدواج، دلیل اصلی اجتناب جوانان از زندگی مشترک
ج  زدوا ا سن  فزایش  ا
است  کشور  کلی  موضوع 
نی  میدا لعه  مطا یج  نتا ما  ا
پژوهشگران نشان می دهد با توجه به 
شهری  و  اجتماعی  فرهنگی،  شرایط 
میانگین سن ازدواج در تهران نسبت به 

دیگر شهرها باالتر است.
هر چند می توان علل افزایش سن 
ازدواج را به طور کلی مسائل اقتصادی 
و مالی، مسکن و اشتغال دانست اما در 
مناطق تهران موضوعات مختلفی در این 
زمینه دخالت دارد که توسط پژوهشگران 
حوزه اجتماعی و فرهنگی در این محدود 

جغرافیایی جست و جو شده است.
جالب اینکه برخی خانواده ها از رفاه 
اقتصادی مناسبی نیز برخوردارند و برای 
ازدواج با مشکل مالی نیز مواجه نیستند، 
اما با این حال دنیای مجردی را به تاهل 

ترجیح می دهند.
و  محقق  عابدی  مهدی  دکتر  با 
پژوهشگر درباره مطالعات انجام شده در 
زمینه چرایی و علت باالرفتن سن ازدواج 
در تهران که براساس تحقیقات صورت 
گرفته در منطقه ۱2 بیش از سایر مناطق 
این مساله نمود دارد،  گفت و گویی انجام 
شده است که مشروح آن در پی می آید: 
خوابگاه ها زیر ذره بین پژوهشگران

تحقیقات و مطالعات میدانی شامل 
و  اهالی  گروه،  اولین  هستند.  گروه  دو 
های  محله  در  که  اند  بومی  ساکنان 
گروه،  دومین  و  دارند  سکونت  مختلف 
شهروندان غیر رسمی از جمله دانشجویان 
و شاغالن که در فهرست جمعیت شناور 
پژوهش  بنابراین  گیرند.  می  قرار  شهر 
های انجام شده مربوط به جمعیت شناور 

و همچنین ساکنان بومی است.
گردآوری  چگونگی  به  عابدی 
زمینه  در  میدانی  تحقیقات  و  اطالعات 
وضعیت »ازدواج« اشاره می کند و می 
گوید: »خوابگاه های دانشجویی، پانسیون 
های  پاتوق  عالی،  آموزش  مراکز  ها، 
دانشجویی، سراهای محله  و مجموعه 
های فرهنگی و اجتماعی از مکان های 
مورد نظر بودند که به صورت محله به 
با همکاری ارگان ها و نهادهای  محله 
آنجا  در  محله  شورایاران  و  مربوطه 

تحقیقات میدانی انجام شده است.«
آثار منفی ازدواج هراسی در جامعه

منطقه  ازدواج  در  تاخیر  زمینه  در 
بومی  غیر  و  بومی  دانشجویان  ویژه  به 
متاسفانه  دارد.  وجود  مشترکی  موضوع 
در این تحقیقات مشخص شد که درصد 
باالیی از جوانان منطقه از ازدواج هراس 
دارند. آنها فکر می کنند با ازدواج، همه 
آزادی هایشان را ازدست می دهند. مثال 
و  تفریح  به  آزادانه  توانند  نمی  پسرها 
خوشگذرانی بپردازند و دخترها دیگر نمی 
توانند ادامه تحصیل دهند و درس بخوانند.

پژوهشگر امور اجتماعی و فرهنگی 
در این زمینه می گوید: »ازدواج هیچگونه 
ادامه تحصیل و آزادی های  با  منافاتی 
و  تفریح  جمله  از  عاقالنه  و  مشروعی 
مسافرت و ...ندارد و حتی می تواند لذت 
متاسفانه  اما  کند.  چندان  دو  را  زندگی 
اشاعه فرهنگ غلط »ازدواج هراسی« را 
در بین دانشجویان منطقه باعث شده تا 

سن ازدواج باال برود.
ایرانی  زندگی  سبک  به  بازگشت 

- اسالمی
گاهی اوقات رفتار ما آدم ها نیز به 
افزایش مشکالت جوان ها دامن می زند. 
در محافل و مهمانی ها هر وقت صحبت 
از  به شوخی  برخی  ازدواج می شود،  از 
»اسیر  شدن«،  »بدبخت  چون  تعابیری 
شدن« و »خداحافظی با لذت های خوش 
زندگی« یاد می کنند. جالب اینکه خود 
این افراد متاهل می دانند صحبت هایشان 
شوخی است و واقعیت اینطور نیست. اما 
جوانان با شنیدن این صحبت ها تحت 
تاثیر قرار می گیرند و از رو در رو شدن با 

مسئله ازدواج می ترسند.
ازدواج  بعدی هزینه های  موضوع 
است و متاسفانه در برخی از محافل در 
این زمینه سیاه نمایی می شود. عابدی 

به دیدگاه تعدادی از دانشجویان و جوانان 
مجرد در زمینه ازدواج اشاره می کند و 
می گوید: »به عقیده بسیاری از جوانان 
هزینه ازدواجشان بیش از 500 میلیون 
باید  آنها  اینکه  شود، ضمن  می  تومان 
از نظر مسکن، ماشین و تحصیالت نیز 
تامین باشند تا بتوانند زندگی مشترک را 
آغاز کنند. این موضوع نشان می دهد در 
این زمینه باید کارشود تا به سبک زندگی 

ایرانی – اسالمی بازگردیم.«
تعلق عاطفی بیش از حد والدین

موضوعات  و  مسائل  ز  ا یکی 
مطالعات  و  تحقیقات  در  که  خطرناکی 
میدانی از محله های بومی و قدیمی به 
دست آمده به نوع ارتباط و تعامل والدین 
در  گردد. هر چند که  برمی  فرزندان  با 
میان دالیل و علت های تاخیر در ازدواج 
جوانان این موضوع شامل درصد پایینی 

از جامعه ساکن در این محدوده است، اما 
آثار آن به مرور زمان می تواند به دیگر 

خانواده ها سرایت کند.
عابدی از محله هایی که جمعیت 
کند  می  دارند صحبت  قدیمی  و  بومی 
حوزه  تحققات  »نتیجه  گوید:  می  و 
اجتماعی و فرهنگی نشان می دهد که 
تعلق بیش از حد عاطفی پدرها و مادرها 
به فرزندان باعث شده تا برای ازدواج و 
سروسامان یافتن آنها میلی نداشته باشند. 
در واقع این افراد حاضر نیستند با ازدواج 
فرزندانشان برای خود شریک عاطفی پیدا 
کنند. بنابراین این نوع رفتارها باعث می 
شود که جوانان میلی به ازدواج و تشکیل 
خانواده نداشته باشند و به همین زندگی 

عادت کنند.«
تنهایی دختران و پسران سالمند

در  ازدواج  سن  میانگین  زمینه  در 
و  الگوها  تهران  شهر  مختلف  مناطق 
چند  هر  وجوددارد.  متفاوتی  های  یافته 
ازدواج  گفته می شود که میانگین سن 
در پایتخت بین 30 تا 35 سال است، اما 
یافته های پژوهشگران امور اجتماعی و 
فرهنگی نشان می دهد که میانگین سن 
ازدواج در برخی مناطق تهران چند درصد 
باالتر این میانگین سنی است یعنی بین 
35 تا 40 سال. حتی استثناهایی در این 
زمینه وجوددارد که در مناطق دیگر شهر 

تهران کمتر دیده می شود.
کند  می  عنوان  منطقه  پژوهشگر 
و  قدیمی  های  محله  از  برخی  در  که 
بومی نشین منطقه۱2 دختران باالی 60 
سال و پسران باالی ۷0 سال زندگی می 
کنند که هنوز ازدواج نکرده اند و اکنون 
دوران سالمندی را به تنهایی می گذرانند.

وی در این باره می گوید: »پژوهش 
تشویش  برای  اجتماعی  مطالعات  و 
اذهان عمومی و افزایش نگرانی خانواده 
است  هشداری  زنگ  بلکه  نیست،  ها 
ای  چاره  مسائل  اینگونه  رفع  برای  تا 

اندیشیده شود.«
ازدواج جوان ها باید اولویت باشد

ت  لعا مطا و  ت  تحقیقا یج  نتا
پژوهشگران نشان می دهد که در زمینه 
موضوع ازدواج با چند گروه شامل جوانان، 
افراد بزرگسال و سالمند مواجه هستیم. 
قدر مسلم جوانان به عنوان نیروهای فعال 
و آینده ساز جامعه در اولویت  نخست قرار 
می گیرند و باید برای تشکیل خانواده و 
اساسی  قدم های  آنها،  موقع  به  ازدواج 
برداشته شود. البته نباید از وضعیت ازدواج 
سایر گروه های سنی نیز غافل بود. به هر 

حال آنها حق زندگی دارند و با تشکیل 
خانواده می توانند از باقیمانده عمر خود 
عقیده  عابدی  ببرند.  را  استفاده  بهترین 
امور  متولیان  و  دارد که جامعه، خانواده 
اجتماعی و فرهنگی باید همراه و همسو 
و  ازدواج جوانان  رونق  برای  یکدیگر  با 
تشکیل خانواده تالش کنند. باید مسائلی 
چون ازدواج هراسی و تعلق عاطفی بیش 
از حد والدین به فرزندان رفع شود و جوانان 
دیدگاه خود را نسبت به ازدواج تغییر دهند.

توزیع  تا  آموزشی  های  کالس  از 
دفترچه خاطرات زوج ها

پژوهشگران و کارشناسان با جمع 
آوری اطالعات و یافته های مربوطه به 
مسائل اجتماعی برای حل و فصل اینگونه 
چالش ها تالش می کنند. یکی از برنامه 
های تاثیر گذار برپایی کالس ها و کارگاه 
های مشاوره ای گروهی و انفرادی است 

که با موضوعاتی چون ازدواج جوان ها، 
موانع و چالش های ازدواج، خواسته های 
جوان دیروز و امروز در امر ازدواج، نقش 
خانواده در تشکیل خانواده جوانان و ... با 
حضور کارشناسان و صاحبنظران به اجرا 
در می آید که البته در دوران کرونایی به 
صورت مجازی و غیر حضوری شهروندان 
توانند  می  ها  برنامه  این  در  شرکت  با 
پرسش ها و دغدغه های ذهنی خود را 
مطرح کنند و از نظر کارشناسان این حوزه 

بهره مند شوند.
عابدی در این زمینه از یک برنامه 
ابتکاری و جدید در زمینه رونق ازدواج  و 
امید به زندگی به زوج های جوان صحبت 
می کند و می گوید: »در طول این سال 
ها خاطرات شیرین و تاثیر گذار تعدادی 
ودر  آوری  جمع  را  جوان  های  زوج  از 
قالب دفترچه خاطرات به چاپ رساندیم 
و تعدادی از این دفترچه ها را بین زوجین 
توزیع کرده ایم و در نظر داریم این دفترچه 
ها را در تعدادی از دفاتر ثبت ازدواج تهران 

بین زوج ها توزیع کنیم.«
خانواده ام مخالفت می کنند

)زهرا - ش( ازجوانان ساکن محله 
امیرآباد است که 3۷ دارد و تا کنون ازدواج 
نکرده است. او عنوان می کند که علت 
اصلی تاخیر »ازدواجش، مخالفت خانواده 
با افرادی است که به خواستگاری اش 
من   خواهند  می  مادرم  و  پدر  آیند.  می 
ماشین  خانه،  که  شوم  فردی  همسر 
غیر  که  باشد  داشته  پردرآمدی  کار  و 
منطقی است و مخالفت من هم نتیجه 

ای نمی دهد.«
به دور و برم نگاه می کنم، می ترسم

)مریم - ص( از دیگر جوانان که 
پایان  به  را  ای  دانشگاهی  تحصیالت 
او  است.  کار  جویای  اکنون  و  رسانده 
نسبت به موضوع ازدواج نگاه مثبتی ندارد 
و می گوید: »به دور و برتان نگاه کنید، 
چند درصدازدواج ها موفقیت آمیز بوده و 
به طالق کشیده شده است. این مسائل 
باعث شده تا به ازدواج فکر نکنم، چون 

می ترسم زندگی ام تباه شود.«
هنوز برای ازدواج زود است

)احمدرضا - ف( از اصفهان برای 
از  تحصیل در دانشگاه آمده و در یکی 
خوابگاه های دانشجویی زندگی می کند. 
او 25 سال دارد و تا به حال به ازدواج 
فکر نکرده است. وقتی از او سوال می 
می  نداری؟  ازدواج  قصد  آیا  که  پرسیم 
گوید: »در طول این سال ها که به فکر 
درس و کالس بودیم و حاال که کمی 

فرصت داریم با دوستانمان به تفریح و 
خوشگذرانی بپردازیم، باید خودمان را به 
دردسر بیندازیم. به نظر من برای ازدواج 
زود است و وباید زمان مناسبش برسد.«
خانواده ام را نمی توانم تنها بگذارم

)محسن - ع( از دیگر جوانان مجرد 
است که همراه با خانواده اش در محله 
که  او  کند.  می  زندگی  عصر)عج(  ولی 
40 ساله است عنوان می کند که تنها 
و  پدر  تواند  نمی  و  است  خانواده  فرزند 
مادر سالمندش را تنها بگذارد. جوان هم 
محله ای عقیده دارد که اگر ازدواج کند 
باید خانه و زندگی مستقلی برای همسرش 
تهیه کند و به همین دلیل برای خدمت 
کردن به والدین خود به دردسر می افتد.«

باالرفتن  بر  گذار  تاثیر  عوامل   
سن ازدواج

امان اهلل قرایی مقدم جامعه شناس 
و استاد دانشگاه در خصوص عوامل تاثیر 
گذار بر باال رفتن سن ازدواج در جامعه 
گفت: ازدواج اصل و اساس یک جامعه 
خانواده  است.  خانواده  تشکیل  زمینه  و 
سلول بنیادی جامعه است که از طریق 
ازدواج حاصل می شود. اما چندین عامل 
سن ازدواج را در جامعه باال برده که از 
مهمترین آنها بیکاری است. با توجه به 
بیکار  بسیاری  جوانان  جامعه،  در  اینکه 
هستند و امکان تشکیل خانواده برای آنها 
وجود ندارد، چگونه می توان انتظار داشت 

که میزان ازدواج باال باشد.
باال  یعنی  مساله  این  افزود:  وی 
رفتن سن ازدواج از قبل از انقالب یعنی 
در  که  بود  مطرح  های ۱354  سال  در 
همان زمان هم چهار عامل برای این امر 
مشخص شد. این عوامل عبارت بودند از 
تحصیالت، سربازی برای پسران، بیکاری 
از  از خانه.  بسیاری  بیرون  و تفریحات 
تحصیل کرده ها در جامعه دچار بیکاری 
کاذب و یا پنهان شده اند. بطوریکه به 
اند که متناسب  شغل هایی روی آورده 
با میزان تحصیالت و رشته آنها نیست. 
همین امر به یک میل بسیار قوی برای 
مجرد ماندن و عدم تشکیل خانواده در 

جامعه تبدیل شده است.
تفریحات  دیگر  مساله  افزود:  وی 
اوقات  گذراندن  نحوه  و  خانه  از  بیرون 
فراغت است. دست یابی گسترده به دایره 
دوستی و از بین رفتن مرزهای دوستی بین 
زنان و مردان و دختران و پسران در جامعه 
به این امر اشاره دارد. دسترسی راحت به 
جنس مخالف و ارضای نیازهای جنسی 
تعویق  به  برای  عاملی  به  تبدیل  خود 
برقراری  اند.  شده  ازدواج  سن  افتادن 
رابطه جنسی راحت و در دسترس، نیاز 
و انگیزه ای برای ازدواج و زیر بار تعهد 
و مسوولیت رفتن افراد باقی نمی گذارد.

قرایی مقدم افزود: بنابراین وضعیت 
همه  بیکاری  و  مسکن  گرانی  معاش، 
مهمی  بسیار  اقتصادی  عوامل  جمله  از 
را  گرایی  تجرد  های  زمینه  که  هستند 
بیش از گذشته فراهم کرده و زمینه های 

سرخوردگی جوانان را فراهم می کند.
در  ازدواج  سن  رفتن  باال  اثرات   

جامعه
قرایی مقدم در خصوص اثرات باال 
رفتن سن ازدواج در جامعه گفت: وقتی 
ازدواج نباشد رشد جمعیت پایین می آید 
و نیروی انسانی به خطر می افتدو هرم 
سنی جامعه رو به میان سالی و کهنسالی 
می رود. این امر به یک پدیده مساله ساز 
در جامعه تبدیل و به دنبال این مساله 
میزان بیماری های مقاربتی و اچ ای وی 
در جامعه بسیار می شود. در نتیجه سالمت 

جامعه و فرزندانمان به خطر می افتد.
وی افزود: افزایش بی اعتمادی در 
جامعه و افزایش تجرد گرایی از مهمترین 
آثار و تبعات این امر است. کاهش تعداد 
تشکیل خانواده ها و فرزند آوری ها برای 
دولت خطرناک می شود. چون جمعیت 
اقتدار آن  یک جامعه در حفظ قدرت و 
جامعه مهم است. به همین خاطر است 
که بسیاری از دولت طرح های حمایت از 
تشکیل خانواده و فرزند آوری را در دستور 

کار خود قرار می دهند.
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١2 اسفند، زمان ثبت نام دکتری وزارت بهداشت 
ثبت نام آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی )Ph.D( رشته های علوم پایه 

پزشکی، بهداشت و تخصصی تیرماه ۱400 از ۱2 اسفند آغاز می شود.
ثبت نام برای شرکت در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی )Ph.D( رشته 
های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی از روز سه شنبه ۱2 اسفند ۹۹ آغاز می 
شود و این مهلت تا ساعت 24 روز جمعه 22 اسفند ۹۹ ادامه دارد.دفترچه راهنمای 
شرکت در این آزمون همزمان با شروع فرایند ثبت نام، بر روی سایت مرکز سنجش 

آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت.
مرکز سنجش آموزش پزشکی اعالم کرده است که بنا بر شرایط و امکانات 
دانشگاه ها و نیز شرایط خاص کشور، متأثر از شیوع بیماری کرونا، ممکن است 
آزمون تمام یا تعدادی از رشته ها به صورت الکترونیک و یا کاغذی برگزار شوند. 
ضمن اینکه نوبت بندی برگزاری آزمون هر یک از رشته ها متعاقبًا اعالم خواهد شد.

براین اساس آزمون تمامی رشته ها شامل دو بخش عمومی )استعداد تحصیلی 
و زبان انگلیسی عمومی( و اختصاصی خواهد بود.در آزمون رشته هایی که به صورت 
کاغذی برگزار می شوند، دو دفترچه مجزا با مدت زمان جداگانه توزیع خواهد شد 
و در آزمون رشته هایی که به صورت الکترونیک برگزار می شوند نیز هر بخش، 

زمان مختص به خود را خواهد داشت.
آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی )Ph.D( رشته های علوم پایه پزشکی، 
بهداشت و تخصصی در روزهای پنجشنبه و جمعه سوم و چهارم تیرماه ۱400 برگزار 
می شود .چنانچه به هر دلیل تغییری در زمان یا نحوه برگزاری آزمون )از لحاظ 
الکترونیک یا کاغذی( ایجاد شود، مراتب از طریق سایت مرکز سنجش آموزش 

پزشکی به اطالع داوطلبان خواهد رسید.

آمار نهایی کنکوری های ١400 اعالم شد
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت نام بیش از یک میلیون 200 

هزار داوطلب در آزمون سراسری سال ۱400 خبر داد.
متقاضیان   ثبت نام  اظهار کرد:  این مطلب  بیان  آمیزی، ضمن  زرین  فاطمه 
شرکت  در آزمون  سراسری سال ۱400 برای پذیرش در رشته های با آزمون دوره های 
روزانه، نوبت دوم )شبانه (، نیمه حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه ها و 
مؤسسات  آموزش  عالی، دانشگاه  پیام  نور و مؤسسات  آموزش  عالی غیرانتفاعی و 
روز  از  آزاد اسالمی  دانشگاه  آزمون  با  غیردولتی و همچنین رشته های تحصیلی 
یکشنبه، ۱2 بهمن منحصراً از طریق درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش 
کشور به نشانی www.sanjesh.org آغاز شد و با در نظر گرفتن مهلت تمدید 

شده روز دوشنبه 20 بهمن ماه پایان یافت.
وی از ثبت نام بیش از یک میلیون 208 هزار داوطلب در کنکور ۱400 خبر 
داد و افزود: متقاضیان  ثبت نام  و شرکت  در آزمون  سراسری سال ۱400 در دوره های 
روزانه، نوبت دوم »شبانه«، نیمه حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه ها و 
مؤسسات  آموزش  عالی، دانشگاه  پیام  نور )آموزش از راه دور( و مؤسسات  آموزش  
عالی غیرانتفاعی و همچنین رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی که در مهلت 
تعیین شده )از تاریخ ۱2 تا 20 بهمن ۹۹( موفق به دریافت کد سوابق تحصیلی 
نشده اند یا به هر دلیل دیگر نتوانسته اند نسبت به ثبت نام در آزمون مذکور اقدام 

کنند، مهلت مجدد ثبت نام برای آنها در نظر گرفته شده  است. 
زرین در ادامه تاکید کرد: داوطلبان آزمون فوق برای ثبت نام  از روز یکشنبه 
۱0 اسفند تا روز چهارشنبه ۱3 اسفند می توانند منحصراً از طریق درگاه اطالع رسانی 
سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند. متقاضیانی 
که قباًل در این آزمون ثبت نام کرده اند،نیز درصورت تمایل در بازه زمانی فوق می 

توانند نسبت به ویرایش اطالعات ثبت نامی خود اقدام کنند.
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور در پایان خاطرنشان کرد: داوطلبانی 
که قبال در آزمون سراسری سال ۱400 ثبت نام کرده بودند نیز می توانند در این 
مهلت تمدید شده اطالعات خود را ویرایش کنند.همچنین با توجه به تایید مجدد 
مصوبه هفدهمین جلسه 26 اسفند سال ۹۷ شورای سنجش و پذیرش دانشجو برای 
آزمون سراسری سال ۱400 و بعد از آن، سنجش فقط با یک آزمون و بر مبنای 

دروس نظام آموزشی جدید 3-3-6  انجام می شود.

7 مجروح و یک کشته در سانحه رانندگی در جاده اسدآباد
رییس جمعیت هالل احمر اسدآباد گفت: حادثه برخورد 2 دستگاه خودروی 
سواری پراید و پژو206 در محدوده گردنه اسدآباد، هفت مجروح و یک کشته 

برجا گذاشت.
“حمیدرضا اعتصام« افزود: وقوع این حادثه به مرکز امداد ۱۱2 هالل احمر 
گزارش شد که با توجه به نزدیکی محل حادثه با پایگاه هالل احمر گردنه اسدآباد، 

4 نیروی امداد و نجات این پایگاه به محل اعزام شدند.
با حضور نیروهای امدادی مشخص شد که 2 دستگاه  وی اظهار داشت: 
خودرو به صورت رخ به رخ با هم برخورد کرده اند که بر اثر این حادثه یک دختر 

خردسال فوت کرده و هفت نفر دیگر از سرنشینان خودورها مصدوم شده اند. 
رییس جمعیت هالل احمر اسدآباد با اشاره به فعالیت چند ساعته تیم امدادی 
برای ایمن سازی محل و انتقال مصدومان به مراکز درمانی، ادامه داد: نیروهای 
امدادی هالل احمر با استفاده از دستگاه »ست سنگین هیدرولیک« و انجام عملیات 
رها سازی، راننده خودرو پراید را که داخل اتاقک خودرو گیر کره بود، خارج کردند. 
آمبوالنس  دستگاه  توسط سه  سانحه  این  کرد: مصدومان  عنوان  اعتصام 
فوریت های پزشکی و یک دستگاه آمبوالنس هالل احمر به بیمارستان قائم)عج( 

شهر اسدآباد منتقل شدند.

306 نفر در 248 فقره سانحه جاده ای استان همدان طی هشت ماه نخست 
سال گذشته جان خود را از دست دادند که این آمار در مدت مشابه امسال با ۱83 

فقره تصادف به 2۱8 مورد فوت کاهش یافته است.

جانباختن راننده لودر در پی ریزش یک زیرگذر در دست ساخت
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از جانباختن 

یک راننده لودر در پی ریزش زیرگذر در دست ساخت خبر داد.
سید جالل ملکی در این باره اظهار کرد: ظهر روز پنجشنبه یک مورد حادثه 
آوار در یک پروژه عمرانی در جاده قدیم کرج، بزرگراه فتح، ابتدای شهرک دانش 
خیابان دوالیی به سامانه ۱25 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
تهران اطالع داده شد که بالفاصله در پی آن سه ایستگاه آتش نشانی به همراه 

خودرو های پشتیبانی و تجهیزات الزم به محل اعزام شدند.
وی با بیان اینکه این محل خارج از حوزه استحفاظی شهرداری و آتش نشانی 
تهران بود گفت: محل حادثه یک پروژه زیرگذر در دست تعریض بود که در بخشی 
از آن دیوار های بتنی تعبیه شده بود. روز حادثه یک دستگاه لودر مشغول به کار 
بوده که به یکباره بخش زیادی از دیواره های بتنی و حجم زیادی از خاک تخریب 

شده و با توجه به اینکه مسیر پروژه بوده این لودر و راننده محبوس می شوند.
با  نشانان  آتش  و  بود  پر ریسک  بسیار  داد: وضعیت عملیات  ادامه  ملکی 
را  عملیات  الزم  های  سازی  ایمن  از  پس  عملیاتی  تدابیر  و  ایمنی  مالحظات 

آغاز کردند.
وی گفت: هنگام تاریک شدن هوا خودرو های نورافشان آتش نشانی در محل 
حاضر شد و آتش نشانی شهر قدس هم در محل حضور داشتند که آتش نشانان 
پس از حدود شش یا هفت ساعت تالش، راننده لودر که مرد 43 ساله ایرانی 
بود را از اتاق لودر خارج کردند. متاسفانه این فرد جان خود را از دست داده بود.
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دامنه ».ایران« برای توسعه زبان فارس
ی در فضای مجازی افتتاح شد

فعالیت رسمی دامنه ی اینترنتی نقطه ایران ).ایران( برای توسعه خط و 
زبان فارسی در فضای مجازی آغاز شد.

دامنه ی اینترنتی »نقطه ایران« ).ایران( امروز توسط پژوهشگاه دانش های 
بنیادی )IPM( به صورت آنالین و با حضور وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی 
از  یکی  به عنوان  ایران«  »نقطه  مهر،  گزارش  به  شد.  افتتاح  مجازی  فضای 
دامنه های بین المللی چندزبانه ))IDN مورد تأیید سازمان جهانی آیکان )سازمان 

مدیریت بر واگذاری دامنه ها یا آدرس های اینترنتی( قرار دارد.
محمدجواد آذری جهرمی در این مراسم اعالم کرد که دامنه نقطه ایران، 
یکی از اهداف طرح کالن شبکه ملی اطالعات برای افق ۱404 در راستای 
توسعه و تقویت خط و زبان فارسی در فضای مجازی محسوب می شود و فعالیت 
در فضای مجازی را برای فارسی زبانان در سراسر دنیا تسهیل می کند. دیگر 
از جامعه ی  برای بخشی  دیجیتال  ایران، کاهش شکاف  دامنه  افتتاح  اهداف 
بزرگسال و خردسال ناآشنا به زبان انگلیسی عنوان شد تا آن ها هم به جمع 

استفاده کنندگان از فضای مجازی بپیوندند.
جهرمی با اشاره به سابقه ی پژوهشگاه دانش های بنیادی در ورود اینترنت 

به ایران و نام گذاری دامنه های اینترنتی از جمله دات ir  گفت:
دامنه ی فارسی »ایران« تأثیر زیادی در تحقق هدف توسعه زبان فارسی 
دارد؛ ]لذا[ پیشنهاد می شود که امکان ثبت دامنه فارسی برای استارتاپ ها و 

کسب و کارها سریع تر از سازمان های دولتی فراهم شود.
در  فارسی  دامنه های  نام  از  استفاده  که  کرد  اضافه  ارتباطات  وزیر 
بروکراسی است، درحالی که  اجرایی و حاکمیتی مستلزم زمان و  دستگاه های 
ترویج استفاده از این نام دامنه و فارسی سازی فضای مجازی ازطریق استارتاپ ها 
سریع تر صورت می گیرد و راهبرد بهتری خواهد بود. به همین علت، جهرمی 
دامنه ها تسهیالتی  این  از  استفاده ی بخش خصوصی  برای  پیشنهاد کرد که 

تعلق بگیرد.
جهرمی با اشاره به افزایش دوبرابری سهم زبان فارسی در محیط اینترنت 
طی دو سال اخیر و اینکه نگاه حکمرانی آمریکایی در ساختار »آیکان« مورد 
تأیید نیست، بر لزوم فعالیت بیشتر بخش خصوصی در این فضا تأکید کرد. به 

گزارش مهر، وزیر ارتباطات گفت:
به مدیریت سازمان آیکان در تخصیص نام دامنه های اینترنتی به کشورها، 
ما  قبول  مورد  آیکان  در ساختار  آمریکایی  نگاه حکمرانی  و  است  وارد  انتقاد 
نیست. از این رو با توجه به شرایط موجود، به نظر می رسد فعالیت بیشتر بخش 
خصوصی در تعامالت با آیکان بتواند حضور کشور ما را در این سازمان تقویت 
کند و در این بی نظمی جهانی بتوانیم با دامنه های ایرانی از حقوق مان دفاع کنیم.

به گفته ی جهرمی، وزارت ارتباطات امروز درخواست خود را برای اخذ دامنه 
».ایران« برای تمام وب سایت های وابسته و زیرمجموعه ی خود ثبت می کند و 

استفاده از این دامنه اینترنتی را اعالم عمومی خواهد کرد.
در مراسم امروز، دبیر شورای عالی فضای مجازی اعالم کرد که با ورود 
بیشتر زبان فارسی به فضای مجازی، شاهد به کارگیری زبان فارسی در میان 
زبان های پیشرفته در دنیا خواهیم بود. به  گفته ی ابوالحسن فیروزآبادی، کمیته ی 
نظارت بر مقررات ثبت  نام دامنه »نقطه ایران« در مرکز ملی فضای مجازی ایجاد 
شده است که تنظیم گری نام دامنه ایران را تسریع می کند. همچنین کارگروهی 
در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل خواهد شد تا سند و دستورالعمل استفاده ی 
دستگاه ها و وزارتخانه ها از دامنه »نقطه ایران« با همکاری وزارت ارتباطات و 

وزارتخانه هایی مانند ارشاد، آموزش و پرورش و صمت تدوین شود.
از  رونمایی  امروز  اما  شد؛  ثبت  پیش  سال  دو  حدود  از  ».ایران«  دامنه 
آن انجام گرفت. این دامنه از امروز آماده ی بهره برداری است؛ اما دریافت آن 

به صورت عمومی، در اردیبهشت  ماه رقم می خورد.
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مجمع  بررسی های  نتیجه 
لوایح  درباره  تشخیص مصلحت 
یان  پا تا   FATF به  مربوط 
مخالفین  که  شد  خواهد  اعالم  اسفندماه 
آن از بی تاثیری اش در شرایط تحریم سخن 
کارشناسان  از  دیگر  گروهی  اما  گفته اند، 
در  FATF حتی  پذیرش  که  معتقد هستند 
خواهد  مثبتی  تاثیرات  نیز  تحریم  شرایط 

داشت.
لوایح CFT و پالرمو از دی ماه ۱3۹۷ 
با  نگهبان  شورای  مخالفت  ز  ا پس  و 
شورای  مجلس  در  لوایح  این  تصویب 
اسالمی به مجمع تشخیص مصلحت نظام 
بی سابقه  روندی  در  نیز  مجمع  شد.  ارجاع 
در  لوایح  این  مواد  بررسی مجدد  به  دست 
کمیسیون های اختصاصی زد که با به دارازا 
این روند، سرانجام در اسفند  کشیده شدن 
پایان  از  پس  و   )۱3۹8( گذشته  سال  ماه 
اقدام  ویژه  گروه  شده،  تعیین  ضرب العجل 
مالی علیه پولشویی )FATF( که چندین بار 
لیست  وارد  ایران  بود،  شده  تمدید  هم 
کشورهای پرریسک از نگاه این سازمان شد.

اقتصادی  محدودیت های  که  اتفاقی 
تحت  که  ایران  اقتصاد  برای  را  مضاعفی 
تحریم های بی سابقه دولت آمریکا نیز قرار 
البته  که  محدودیت هایی  آورد.  وارد  داشت 
این  به  ایران  ورود  از  پس  حتی  و  پیش 
تاثیرگذاری  میزان  مورد  در  سیاه،  لیست 
در  کشور  اقتصادی  فرایندهای  بر  آن 
کشور  سیاستگذاران  و  سیاستمداران  میان 
دارد.  و  داشته  اختالف نظرهای جدی وجود 
برخی معتقدند ورود به لیست سیاه تاثیرگذاری 
منفی بر اقتصاد کشور داشته است و عده ای 
تحریم های  فشارهای  به  توجه  با  دیگر 
یکجانبه آمریکا، این محدودیت ها را در این 
نگاه  اما  می  کنند.  توصیف  بی تاثیر  شرایط 
کارشناسان و فعاالن عرصه اقتصاد به این 

مسئله چگونه است؟
طر  خا به  فه  ضا ا ینه  هز پذیرش 

خودتحریمی
طبق برآوردهای اعالم شده در حال 
حاضر که ایران تحت شدیدترین تحریم های 
میزان  دارد،  قرار  آمریکا  دولت  یکجانبه 
مراودات تجاری بین المللی کشور حدود 80 
میلیارد دالر است. کاالهایی که برای خرید 
آنها به دلیل محرومیت هایی که  یا فروش 
به  ناچار  و  است  آن  دچار  کشور  اقتصاد 
به وسیله واسطه ها  انجام مبادالت تجاری 
و به صورت حواله ای تحت پوشش عناوین 
متفاوت است، باید حدود 20 تا 30 درصد از 
هزینه آن صرف فرایند مبادله و جابه جایی 

شود. ایران.
با توجه به اینکه در شرایط معمول این 
هزینه حدود 2 تا 3 درصد هزینه کاال است، 
محدودیت ها،  این  گفت  می توان  بنابراین 
بین المللی  معامالت  حجم  اینکه  بر  عالوه 
در  است،  داده  کاهش  شدت  به  را  ایران 
هزینه  هم  معامالت  محدود  مقدار  همین 
سنگین اضافه ای را به اقتصاد ایران تحمیل 
در  اختالف  مورد  موضوع  اما  است.  کرده 
این بخش این است که چقدر از این هزینه 
در  ایران  نام  گرفتن  قرار  از  ناشی  اضافی، 

لیست سیاه FATF است؟
با  اقتصادی  کارشناسان  از  بسیاری 
اذعان بر تاثیر غیرقابل انکار مسئله تحریم ها 
عدم  معتقدند  اما  وضعیت،  این  ایجاد  در 
تصویب اقدامات عملی که گروه ویژه اقدام 
مالی علیه پولشویی از ایران انتظار داشت، 
باعث شده است تا این فشارها تشدید شود.

دالر
سبق  ا ئیس  ر  ، » مجتهد حمد  ا «
این  جمله  از  بانکی،  و  پولی  پژوهشکده 
کارشناسان است که در گفت وگویی اعالم 
فعاالن  تحریمی،  شرایط  همین  »در  کرد: 
برخی  با  نستند  می توا یرانی  ا قتصادی  ا
ترکیه ای  حتی  و  روسی  چینی،  بانک های 
قرار  با  اما  باشند،  داشته  مالی  مراودات 
گرفتن در لیست سیاه FATF این امکان از 
صادرکنندگان و واردکنندگان نیز گرفته شد.«

وی در ادامه با اشاره به استدالل برخی 
داد:  ادامه   FATF به  پیوستن  مخالفان  از 
»برخی می گویند در همین شرایط تحریمی 
هم   FATF سیاه  لیست  در  داشتن  قرار  و 
توانسته ایم مراودات مالی با دیگر کشورهای 
اما  است،  درست  این  باشیم.  داشته  جهان 
ندارند  این نکته بسیار مهم توجه  به  آن ها 
که هزینه و ریسک انجام این مراودات مالی، 

تا چه حد باال رفته است.«
این ادعایی است که »کامران ندری«، 
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق )ع(، 
نیز با استناد به بیانیه ها و اظهارات اعضای 

اتاق بازرگانی ایران بر آن تاکید دارد: »ادعای 
مخالفین پیوستن به FATF در حالی مطرح 
مانند  خصوصی  بخش  فعالین  که  می شود 
اعضای اتاق بازرگانی، که در همین شرایط 
تحریمی در حال انجام معامالت بین المللی 
به صورت پوششی هستند، صراحتا و با ادله 
 FATF نپیوستن به  بیان کرده اند که  قوی 
هزینه انجام مبادالت آن ها را باال برده است 
و عالوه بر آن باعث شده تا طرف هایی که 
در معامالت پوششی به ما کمک می کردند 
منصرف  یا  کمک رسانی  این  ادامه  از  نیز 
شوند یا قیمت هایشان را افزایش دهند. چرا 
که از نگاه آن ها اقتصاد ایران در این شرایط، 
عالوه بر مسئله تحریم ها با اتهام پولشویی 
نیز مواجه است و این مسئله ریسک معامله 

را برای آن ها افزایش می دهد.«
از نگاه کارشناسان باالتر رفتن هزینه 
انجام معامالت تنها بخشی از مشکل ایجاد 
شده برای اقتصاد ایران است، چرا که با قرار 
گرفتن در لیست سیاه FATF، تجار ایرانی 
لیست  در  که  کاالهایی  تهیه  برای  حتی 
ناچار به  ندارد،  نیز قرار  تحریم های آمریکا 
استفاده از روش معامالت پوششی با حضور 
اتفاق  این  هستند.  نامطمئن  واسطه هایی 
عنوان  اقتصادی  کارشناسان  از  عده ای  که 
اند  انتخاب کرده  آن  برای  را  خودتحریمی 
به این سبب رخ می دهد که حتی بانک هایی 
که به دالیل مالی یا سیاسی هم مایل به 
مراوده با طرف های ایرانی بودند نیز در این 
شرایط جدید به دلیل تمکین از این مقررات 
بین المللی نمی توانند این کار را انجام دهند.
جلوگیری از تحمیل هزینه های بیشتر

در حالی که کشور ما در حال حاضر 
به دلیل تحریم های دولت آمریکا دچار یک 
سری هزینه ها شده است، از نگاه کارشناسان 
و فعاالن حوزه اقتصاد، استدالل های مطرح 
شده از سوی مخالفان تصویب لوایح دوگانه 
و تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
تصویب لوایح دوگانه نیز منجر به این شده 
است که تاکنون هزینه های مضاعفی برای 

اقتصاد کشور ایجاد بشود. از این رو پیشنهاد 
اگر  حتی  که  است  این  افراد  این  مشترک 
موضوع بازگشت به برجام و رفع تحریم ها 
هم رخ ندهد، باید هرچه سریعتر به سازمان 
به  بیشتر  هزینه های  از  تا  پیوست   FATF

اقتصاد کشور جلوگیری به عمل آید.
کارشناسان  کالم  از  که  مهمی  نکته 
که  است  این  می شود  برداشت  اقتصادی 
همین  در  حتی   FATF به  ایران  پیوستن 
برای  می تواند  فوایدی  تحریمی  شرایط 
کشور داشته باشد، اما نپیوستن به آن هیچ 
انتفاعی برای ایران ندارد. بر همین اساس 
مهمترین دلیلی که این افراد برای مخالفت 
در مجمع  پالرمو  و   CFT لوایح  با تصویب 
تشخیص مصلحت نظام متصور هستند، به 

مسائل سیاسی مربوط می شود.
فعاالن  که  است  حالی  در  اتفاق  این 
تذکر  حال  در  همواره  اقتصاددانان  و  بازار 
بر  کشور  اقتصاد  به  آمده  وارد  هزینه های 
و  هستند  تصمیم گیری  در  تعویق  این  اثر 
اعالم  را   FATF به  ایران  پیوستن  فواید 
رباطی«،  »مهدی  که  فوایدی  می کنند. 
بر  بازار بورس، عنوان می کند عالوه  فعال 
و  بین المللی  مبادالتی  هزینه های  کاهش 
امکان برای خرید و فروش  گسترده دامنه 
حتی  ایرانی،  تجار  و  بازرگانان  توسط  کاال 
مثبت  تاثیر  نیز  بورس  بازار  بر  می تواند 
گفت:  مسئله  این  توضیح  در  وی  بگذارد. 
»می توان پیش بینی کرد که پس از خروج 
ایران از لیست سیاه FATF در بازار بورس، 
چند دسته از صنایع و به خصوص بخش های 
طور  به  بیمه ها  و  بانک ها  مانند  بازار  مالی 
مستقیم از این تحول سود ببرند. همچنین 
همچون  وارداتی  و  صادراتی  شرکت های 
خودروسازان  و  معدنی ها  فوالدی ها،  گروه 
تسهیل  و  پولی  مبادالت  تسریع  دلیل  به 
صورت  به  صادرات،  و  واردات  فرایند  در 
غیرمستقیم از این تصمیم سودهای زیادی 
اتفاقات مثبتی که در مجموع  برد.  خواهند 

باعث تقویت بازار بورس خواهد شد.«
محسن  که  این  به  توجه  با  بنابراین 
مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر  رضایی، 
نظام اعالم کرده است تا پایان سال جاری 
این مجمع نتیجه بررسی های خود را درباره 
توصیه  کرد،  خواهد  اعالم  دوگانه  لوایح 
است  این  اقتصاد  حوزه  کارشناسان  جدی 
که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در میان انبوه مشکالتی که اقتصاد ایران به 
دلیل مشکالت داخلی و فشارهای خارجی 
با آن ها مواجه هست، نباید بگذارندتا مشکلی 

جدید به این لیست اضافه شود.

آنالین در بانک صادرات ایران حساب باز کنید
 امکان افتتاح حساب به صورت آنالین در بانک 
صادرات ایران با ارتقای نسخه جدید سامانه شمس 
)شعبه مجازی سپهر( فراهم شد تا چرخه خدمات 

بانکداری الکترونیک این بانک کامل تر شود.

ایران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
https:// :متقاضیان می توانند با مراجعه به نشانی

و  حساب  افتتاح  به  نسبت   s hams.bsi.ir
استفاده از خدمات سامانه شمس به صورت غیر 

حضوری اقدام کنند.
سامانه شمس )شعبه مجازی سپهر( با هدف ارائه خدمات پرکاربرد بانکی راه اندازی شده تا 

مشتریان بتوانند به صورت غیرحضوری، خدمات بانکی دریافت کنند.
»افتتاح حساب«، »درخواست اینترنتی تسهیالت و تعهدات«، »دریافت دسته چک«، »رفع 
سوءاثر از چک برگشتی«، »فعال سازی خدمات بانکداری الکترونیکی«، »دریافت صورتحساب 
اینترنتی« و »ثبت نام در سامانه درخواست تعویق اقساط تسهیالت«، از جمله خدماتی است 
که از طریق سامانه »شمس« در اختیار مشتریان قرار می گیرد و به زودی با تکمیل شدن 
مراحل احراز هویت الکترونیکی، برای دریافت اغلب خدمات نیازی به مراجعه به شعب بانک 

صادرات ایران وجود نخواهد داشت.

سهامداران شرکت »ایران یاسا تایر و رابر« سود سهام خود را در 
شعب بانک صادرات ایران دریافت کنند

 بانک صادرات ایران طی اطالعیه ای اعالم کرد تمامی سهامداران 
حقیقی شرکت »ایران یاسا تایر و رابر« با نماد »پاسا« می توانند 
از روز سه شنبه 2۱ بهمن ماه ۹۹ به مدت یک سال برای دریافت 
سود سهام این شرکت در سال مالی منتهی به 2۹ اسفندماه ۹8 

به شعب بانک صادرات ایران در سراسر کشور مراجعه کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، در این اطالعیه 
از سهامداران حقیقی شرکت »ایران یاسا تایر و رابر« خواسته 

شده ضمن مراجعه حضوری به شعب بانک صادرات ایران در سراسر کشور، با ارائه اصل 
کارت ملی یا شناسنامه و کد سهامداری )کد بورسی( نسبت به دریافت نقدی یا واریز آن 

به حساب های سپهری خود اقدام کنند.
عالوه بر این، پرداخت سود سهام افراد کمتر از ۱8 سال، پس از احراز هویت کامل و دریافت 

کپی شناسنامه، صرفاً به ولی )پدر( بالمانع خواهد بود.
پرداخت سود سهام به نماینده قانونی سهامدار تنها با ارائه وکالت نامه رسمی معتبر به همراه 
اصل کارت ملی یا شناسنامه، گواهی نقل و انتقال سپرده سهام سازمان بورس و یا اعالم 

شفاهی کد بورسی سهامدار امکان پذیر است.

طی مراسمی به مناسبت ایام ا... دهه فجر صورت گرفت
افتتاح مدرسه شهدای بانک صادرات ایران در آق قال

همزمان با دهه مبارک فجر مدرسه شش کالسه شهدای بانک صادرات ایران و شهید 
»بایرام آق« با حمایت و مشارکت ستاد خیرین مدرسه ساز بانک صادرات ایران در شهرستان 

»آق قال« استان گلستان به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، مدرسه شهدای بانک صادرات ایران و شهید 
»بایرام آق« با حمایت و مشارکت خیرین بانک صادرات ایران و با همکاری ستاد نوسازی 
مدارس استان گلستان در شهرستان »آق قال« در زمینی به مساحت نزدیک به دو هزار 

متر مربع و با بیش از 800 متر مربع بنا به بهره برداری رسید.
در مراسم افتتاحیه این مدرسه که با حضور محمدرضا کریم، مدیرشعب بانک صادرات استان 
گلستان، حمدا... عظیمی ماسوله و اکبر طهماسبی اعضای ستاد خیرین بانک صادرات ایران و 
مسئوالن استانی و محلی برگزار شد، از حمایت های خیرین بانک صادرات ایران قدردانی شد. 
مدیر شعب بانک صادرات استان گلستان در این مراسم با بیان اینکه بانک صادرات ایران 
منشا خدمات فراوانی در حوزه رشد و پیشرفت و تامین مالی زیرساخت های اقتصادی بوده 
است، تاکید کرد: این بانک رسالت اجتماعی خود را همواره ایفا کرده و با همت اعضای 
انجمن اسالمی و ستاد خیرین مدرسه ساز بانک، خدمات فراوانی در استان گلستان در حوزه 

مدرسه سازی و اجرای سایر پروژه های عمرانی انجام داده است.
محمدرضا کریم همچنین با تبریک ایام ا... دهه مبارک فجر، افزود: تالش خیرین بانک 
صادرات ایران که تامین مالی پروژه های  بسیاری را در حوزه مسئولیت های اجتماعی به 
عهده گرفته اند، موجب شده تا بخش قابل توجهی از مشکالت مردم این استان برطرف شود.

اکبر طهماسبی نیز در این مراسم با تشکر از تمامی همکاران خیر بانک صادرات ایران در 
سراسر کشور، گفت: ستاد خیرین بانک صادرات ایران با حمایت و همکاری همه خیرین بانک 
احداث مدارس را در نقاط مختلف و محروم کشور در دستور کار خود دارد و با توجه به اقدمات 

انجام شده، این ستاد رتبه اول را در جمع خیرین مدرسه ساز کشور از آن خود کرده است.
ستاد خیرین مدرسه ساز بانک صادرات ایران تاکنون 48 مدرسه در نقاط محروم کشور احداث 
کرده است. مدرسه شش کالسه شهدای بانک صادرات ایران و شهید »بایرام آق« شهرستان 
آق قال، دومین مدرسه ساخته شده توسط خیرین بانک صادرات ایران در این استان است که 
در زمینی به مساحت نزدیک به دو هزار متر مربع و با بیش از 800 متر بنا احداث و همزمان 
با ایام ا... دهه مبارک فجر مراحل ساخت آن به اتمام رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفت.

افتتاح مدرسه3 کالسه شهدای بانک ملی ایران در روستای رشید 
آباد دیواندره

   به مناسبت گرمیداشت دهه مبارک فجر مدرسه 
سه کالسه شهدای بانک ملی ایران با حضور علی اشرف 
یوسفی قیاسی رئیس اداره امور شعب استان کردستان ، 
محمد ابراهیم زارعی معاون سیاسی و امنیتی استانداری ، 
ماجد احمدی مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان ، 
فرماندار و رئیس آموزش و پرورش شهرستان دیواندره و 

دیگر مسئوالن استانی افتتاح شد .
ه گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در راستای 

ایفای مسئولیت های اجتماعی و کمک به رفع مشکل کمبود فضای آموزشی در مناطق 
محروم، این مدرسه در منطقه محروم روستای رشیدآباد شهرستان دیواندره افتتاح و به 
بهره برداری رسید. در این مراسم معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان از بانک ملی 
ایران و اداره امور شعب استان کردستان به جهت مشارکت در ساخت و ترویج فرهنگ 

نیکوکاری مدرسه سازی این استان تجلیل کرد.
شایان ذکر است، مدرسه مذکور در زمینی به مساحت ۹۷8 مترمربع با زیربنای 

ساختمان اصلی ۱80متر مربع در مقطع آموزشی متوسطه اول احداث شده است.

معاون مدیرعامل در امور مالی و پشتیبانی بانک مسکن تشریح کرد
پرسش و پاسخ از صندوق های سرمایه گذاری

بانک  امور مالی و پشتیبانی  معاون مدیر عامل در 
سرمایه  های  صندوق  ظرفیت  که  این  بیان  با  سکن  م
گذاری محدود بوده است، تاکید کرد چنانچه امکان صدور 
ابطال شده  از محل واحدهای  واحدهای سرمایه گذاری 
گذاران  سرمایه  به  مقتضی  نحو  به  مراتب  شود،  راهم  ف

اطالع رسانی می شود.
مسکن-  بانک  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  ه  ب
هیبنا، به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب 

اسالمی، مدیران ارشد بانک مسکن در ایام دهه فجر به صورت مستقیم از طریق مرکز 
ارتباط با مشتریان پاسخگوی پرسش های مشتریان در موضوعات مختلف هستند. بر 
همین اساس روز شنبه ۱8 بهمن ماه سال جاری صابر عسکرپور، معاون مدیر عامل 
در امور مالی و پشتیبانی با حضور در مرکز ارتباط با مشتریان، پاسخگوی سواالت و 
ابهامات مشتریان در حوزه صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تابعه بانک بود.

صابر عسکرپور در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، ضمن 
تشکر و قدردانی از اداره کل روابط عمومی جهت برقراری بستر ارتباطی مناسب با مشتریان 
بانک در ایام دهه فجر انقالب اسالمی گفت: این حوزه آمادگی دارد تا همچون گذشته از 
تمام ظرفیت خود جهت همکاری با اداره کل روابط عمومی بانک به منظور پاسخگویی 
مناسب به مشتریان استفاده کند. وی افزود: عمده پرسش های مشتریان در خصوص 
گذاری،  سرمایه  واحدهای  خرید  در  محدودیت  به  مربوط  سرمایه گذاری  صندوق های 
نوسان بازدهی صندوق های سرمایه گذاری و نحوه احراز هویت در این صندوق ها بود.

عسکرپور تصریح کرد چنانچه مطلع هستید صندوق های سرمایه گذاری از نهادهای 
بازار سرمایه به شمار می روند و تابع سیاست ها، الزامات و ضوابط تعیین شده توسط 
سازمان بورس و اوراق بهادار می باشند. ضمن اینکه ظرفیت صندوق های سرمایه گذاری 
محدود بوده و در خصوص صندوق ره آورد آباد مسکن، این ظرفیت تکمیل شده است. 
لذا چنانچه امکان صدور واحدهای سرمایه گذاری از محل واحدهای ابطال شده فراهم 
شود، مراتب به نحو مقتضی به سرمایه گذاران اطالع رسانی می شود و امکان صدور 

واحدهای سرمایه گذاری از طریق کاربری اینترنتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
معاون مدیر عامل در امور مالی و پشتیبانی افزود: عملکرد صندوق های سرمایه 
گذاری با سپرده های بانکی متفاوت است و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس 
ارزش خالص دارایی های صندوق تعیین می شود. لذا با توجه به ترکیب دارایی صندوق 
ها، نوسانات بازار سرمایه بر آن اثرگذار است. عسکرپور ادامه داد : در حال حاضر احراز 
هویت سرمایه گذاران صندوق های مشترک بانک مسکن و ره آورد آباد مسکن از طریق 
شعب بانک مسکن انجام می شود، اما انتظار می رود در آینده با استفاده از خدمات سجام، 

نیازی به احراز هویت مجدد سرمایه گذاران وجود نداشته باشد.

تازه ترین گزارش اوپک منتشر شد؛
افزایش تولید نفت خام ایران در ماه ژانویه 

ماه  در  اوپک  گزارش  تازه ترین  اساس  بر  ایران  خام  نفت  ولید  ت
ژانویه )دی ماه – بهمن ماه( نسبت به ماه دسامبر )2020( 62 هزار بشکه 

افزایش یافت.
)اوپک(،  نفت  صادرکننده  کشورهای  سازمان  دبیرخانه  گزارش  ه  ب
گزارش ماه فوریه اوپک که امروز )پنجشنبه، 23 بهمن ماه( منتشر شد، 
نشان می دهد تولید نفت ایران بر اساس گزارش منابع ثانویه در ماه ژانویه 
نسبت به ماه دسامبر )آذرماه - دی ماه( با افزایش 62 هزار بشکه ای به 2 

میلیون و 84 هزار بشکه در روز رسیده است.
یک   )2020( میالدی  گذشته  سال  در  ایران  نفت  تولید  یانگین  م
میلیون و ۹85 هزار بشکه و در سال 20۱۹ نیز 2 میلیون و 356 هزار 

بشکه عنوان شده است.
اوپک  عضو   ۱3 می دهد  نشان  همچنین  اوپک  گزارش  ازه ترین  ت
براساس گزارش منابع ثانویه در ماه ژانویه 25 میلیون و 4۹6 هزار بشکه 
نفت تولید کردند که ۱8۱ هزار بشکه بیشتر از 25 میلیون و 3۱5 هزار 

بشکه ماه دسامبر 2020 است.
عربستان با افزایش 8۹ هزار بشکه ای بیشترین افزایش تولید نفت 
خام اوپک در ماه ژانویه را به خود اختصاص داد. تولید نفت خام این کشور 

در ماه ژانویه ۹ میلیون و 54 هزار بشکه عنوان شده است.
ونزوئال پس از عربستان با افزایش ۷2 هزار بشکه ای تولید نفت خام 
در جایگاه دومین کشور اوپک قرار گرفت که بیشترین میزان افزایش تولید 
را ماه ژانویه داشته است. میزان تولید نفت خام ونزوئال در ماه ژانویه 48۷ 

هزار بشکه ثبت شده است.
تولید نفت خام لیبی و عراق نیز در ماه ژانویه به ترتیب 3۱ و ۱3 
هزار بشکه در روز کاهش یافته است که بیشترین میزان کاهش در میان 

اعضای اوپک بوده است.
افزایش تقاضای جهانی نفت

قیمت نفت خام سنگین ایران بر اساس تازه ترین گزارش اوپک در 
ماه ژانویه نسبت به ماه دسامبر 5 دالر و ۱8 سنت افزایش یافت. قیمت 
نفت خام سنگین ایران در ماه ژانویه 54 دالر و 38 سنت ثبت شد در 

حالی که در ماه دسامبر سال 2020 هر بشکه  4۹ دالر و 20 سنت بود.
قیمت سبد نفتی اوپک هم در ماه ژانویه با افزایش بیش از ۱0 درصدی 
به 54 دالر و 38 سنت برای هر بشکه رسید که 5 دالر و 2۱ سنت بیشتر 

از ماه دسامبر 2020 است.
اوپک در تازه ترین گزارش خود میانگین تقاضای جهانی برای نفت 
در سال 202۱ را ۹6 میلیون و 5 هزار بشکه در روز اعالم کرده که 5 

میلیون و ۷۹0 هزار بشکه بیشتر از سال 2020 است.

ظرفیت تولید پلی اتیلن پتروشیمی تبریز افزایش یافت
پروژه افزایش ظرفیت واحد تولید پلی اتیلن شرکت پتروشیمی تبریز 
با حضور استاندار آذربایجان شرقی، نماینده ولی فقیه در استان و جمعی 

از مسئوالن به بهره برداری رسید.
سیاوش درفشی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی تبریز روز پنجشنبه، 
23 بهمن ماه و در حاشیه افتتاح این پروژه گفت: این پروژه در مدت زمان 
هشت ماه تکمیل و برای بهره برداری از آن بیش از ۱30 میلیارد ریال 
هزینه شده است. وی هدف از اجرای این پروژه را افزایش ظرفیت واحد 
پلی اتیلن اعالم کرد و افزود: این پروژه عالوه بر نقش موثر در افزایش 
تولید، امکان تولید همزمان 2 نوع محصول پلی اتیلن در قالب گریدهای 

تعریف شده یا ترکیبی )COMPAND( را فراهم می کند.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی تبریز با بیان اینکه درآمد حاصل از این 
افزایش ظرفیت، بسته به نوع گرید تولیدی تا حدود ۹ هزار میلیارد ریال 
برآورد می شود، تصریح کرد: ظرفیت تولیدی این واحد تولیدی ۱00 هزار 

تن انواع پلی اتیلن سنگین و سبک خطی است.

کارشناسان اقتصادی بررسی کردند؛

تاثیرات مثبت پذیرش  FATF در شرایط تحریم
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زیر نظر: محمد امامی

صربستان مشتری هلدینگ خلیج فارس 
مدیرعامل پتروشیمی نوری از مذاکره با هیئت صربستانی به منظور صادرات 
محصوالت پلیمری و کودشیمیایی به این کشور خبر داد و گفت: هیئت صربستانی 

عالقمند به خرید محصوالت از هلدینگ خلیج فارس است.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تقی صانعی 
نماینده شرکت صنایع  بعنوان  پالست  ایران  نمایشگاه  چهاردهمین  حاشیه  در  که 
پتروشیمی خلیج فارس با سفیر صربستان در ایران مذاکره کرد درباره این دیدار گفت: 
هیئت صربستانی عالقمند به خرید مواد پلیمری ساخت لوله برای آبیاری قطره ای 
و کود شیمیایی به منظور استفاده در صنایع کشاورزی از هلدینگ خلیج فارس است 

که قرار شد طی روزهای آینده نشست های بیشتری در این خصوص برگزار شود.
وی با بیان اینکه با توجه به فضای فعلی، شرکت های خارجی نگران تحریم ها 
نیستند و می دانند که می توانند از طریق برخی از کانال ها ارتباط خود را با شرکت های 
پتروشیمی برقرار کنند، ادامه داد: در هر حال براساس آمارها با وجود تحریم ها، تولید 
محصوالت پتروشیمی ایران نه تنها کاهشی نبوده بلکه افزایشی بوده که بخشی از 

آن ها هم صادر شده است.
مدیرعامل پتروشیمی نوری با بیان اینکه هلدینگ خلیج فارس در نمایشگاه 
ایران پالست حضور فعالی داشته است، افزود: همچنین قرار است این هلدینگ در 
دومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت ساخت داخل در صنعت پتروشیمی در 

کیش، 60 تفاهم نامه همکاری با سازندگان داخلی امضاء کند.
صانعی با اشاره به اجرای عملیات احداث واحد نوفلرینگ این شرکت در منطقه 
عسلویه تصریح کرد: سرمایه گذاری انجام شده برای اجرای این پروژه هزار میلیارد 
تومان است که برگشت سرمایه آن سه ساله یعنی سالی 330 میلیارد تومان خواهد بود.

بازیابی گازهای فلر پتروشیمی نوری تا سه سال آینده به  وی افزود: پروژه 
بهره برداری می رسد و با اجرای این پروژه سه محصول ال پی جی با ظرفیت 65 
هزار تن، کودسولفات آمونیوم 60 هزار تن و گاز شیرین با ظرفیت ۱۷.5 میلیون 

مترمکعب تولید خواهد شد.
مدیرعامل پتروشیمی نوری درباره تولید گاز شیرین از محل جمع آوری گازهای 
مشعل این پروژه افزود: گاز شیرین تولید شده به چرخه سوخت مجتمع بازگشته و 

این امرسبب می شود تا دریافت ما از شرکت ملی گاز کاهش یابد.
سهم 80 درصدی ساخت داخل

صانعی با بیان اینکه سهم ساخت داخل در اجرای پروژه های پتروشیمی نوری 
از 30 درصد به 80 درصد در سال های اخیر افزایش یافته که حاکی از حمایت از 
صنعت  بر  شده  اعمال  تحریم های  وجود  با  کرد:  تصریح  است،  داخلی  ازندگان  س
بار در طول حیات  پتروشیمی و همچنین شیوع کووید-۱۹ امسال برای نخستین 

پتروشیمی نوری موفق شدیم ظرفیت اسمی تولیدمان را به ۱08 درصد برسانیم.
وی تولید کنونی این شرکت را  4 میلیون و 300 هزار تن عنوان کرد، گفت: 
امیدواریم تا پایان سال ۹۹ تولید این شرکت به 4 میلیون و 800 هزار تن برسد. 
پارازایلین هم 5  این مجتمع در سال جاری ۱۱ درصد و  بنزن  تولید  اینکه  ضمن 

درصد افزایش یافته است.
مدیرعامل پتروشیمی نوری با بیان اینکه  55 درصد محصوالت این شرکت 
صادر و بقیه در بازارهای داخلی به مصرف می رسد، افزود: تحریم های اعمال شده 

بر صنعت پتروشیمی سبب شد بازارهای صادراتی ما نیز متنوع شود.
صانعی از اجرای پروژه اوره و آمونیاک هنگام در نیمه نخست سال ۱400 خبر 
داد و گفت: به این ترتیب سال آینده محصول آمونیاک به سبد تولید محصوالت 

پتروشیمی نوری اضافه می شود.
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زیر نظر: بهنام مومنی

تا پایان سال صورت می گیرد؛
امکان توثیق سهام عدالت برای دریافت 

کارت اعتباری از بانک ها 
مذاکره شرکت سپرده گذاری مرکزی با بانک ها برای ارائه کارت اعتباری 
به مشموالن سهام عدالت در جریان است و پیش بینی می شود قبل از پایان 

سال برخی بانک ها بتوانند این کارت های اعتباری را ارائه دهند.
از زمان آزادسازی سهام عدالت )اردیبهشت ماه( تاکنون 60 درصد این 
سهام آزاد شده است و آخرین اخبار حاکی از آن است که سهامداران می توانند 
توثیق  اعتباری دریافت کنند.  بانک گذاشته و کارت  توثیق  را در  سهام خود 
فرآیندی است که وقتی فرد می خواهد تسهیالتی را از بانک ها دریافت کند 
در مقابل مبلغ ریالی، وثیقه ای به بانک ارائه می دهد. بنابراین درحال حاضر 
االن سهامداران عدالت می توانند با وثیقه کردن برگه های سهام خود این 

تسهیالت را دریافت کنند.بر این اساس هم افرادی که روش مستقیم را برای 
مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند و هم افرادی که روش غیرمستقیم را 
برای مدیریت سهام خود  انتخاب کرده بودند می توانند با طی مراحل قانونی با 
وثیقه کردن همان 60 درصد سهامی که آزاد شده، کارت اعتباری دریافت کنند.

آخرین اخبار حاکی از آن است که تاکنون بیش از ۱0 بانک اعالم آمادگی 
فرآیند هستند. متقاضیان دریافت کارت  این  کردند و در حال عملیاتی کردن 
اعتباری باید به شعب بانک های مشخص شده مراجعه کنند. البته  در ابتدا باید 
احراز هویت توسط سجام انجام شود که این فرآیند به صورت حضوری و غیر 
حضوری قابل انجام است و سپس اقدام به توثیق سهام می کنند. در مجموع 
همان شرایط عمومی و اختصاصی که هر فردی برای دریافت تسهیالت باید 
احراز کند در این خصوص هم باید اجرا شود و جایگزین ضامن در این پروسه 
اوراق سهام عدالت است. بعد از دریافت کارت اعتباری، افراد می توانند با مراجعه 

به فروشگاه های مشخص شده اقدام به خرید کنند.
همچنین با توجه به دارایی و ارزش ریالی سهام عدالت افراد که تا این 
لحظه فقط 60 درصد آن قابل معامله و آزاد شده و با توجه به قدرت بازپرداخت، 
بانک مشخص می کند فرد چقدر می تواند وام دریافت کند. ضمانت در این 

فرآیند، برگه های سهام عدالت است.
اگر سهامداران نتوانند به تعهدات خود عمل کنند، سهام عدالت آنها توسط 
بانک به فروش می رسد، وقتی بازپرداخت و اقساط به صورت منظم پرداخت 
شود، عایدی سهام مثل سود، حضور در مجمع و حق رای متعلق به سهامدار 

است و می توانند از همه آن ها استفاده کنند.

بازار سیاه خرید و فروش مجوزهای شغلی، این روزها 
فرهنگی  موسسه  مجوز  که  طوری  به  دارد  زیادی  ونق  ر
تا ۱40  فروشگاهی  تومان، سایت  میلیون  تا 80  هنری  و 
میلیون تومان و داروخانه تا 2 میلیارد و ۹00 میلیون تومان 

نیز به فروش می رسد.
پروانه کسب در عرصه تجارت و کسب و کار از اسناد 
مهم اقتصاد است، سندی که از سوی مراجع مربوطه صادر 
معین  حرفه ای  در  فعالیت  به  مجاز  آن  دارنده  و  ی شود  م

خواهد بود. نظارت بر کسب و کارها 
نیز از طریق صدور مجوزهای مختلف 
انجام می شود که »پروانه کسب« نیز 

جزو این دسته است.
سوی  ز  ا کسب  نه های  ا رو پ
اتحادیه های اصناف صادر می شود و 
مراحل صدور آن در هر شغلی متفاوت 
است. برای نمونه برخی مشاغل نیاز به 
مهارت خاصی دارد و باید گواهینامه 
معتبر از مراکز آموزشی مجاز اخذ شود 
و سپس به تایید یک سازمان دولتی 
نظارتی همچون سازمان آموزش فنی 

و حرفه ای برسد.
طی ۹ ماه امسال 440 هزار و 
شده  صادر  کسب  پروانه  فقره   ۱ 56

است که نسبت به سال گذشته 4۹.۹ درصد رشد داشت )سال 
گذشته در ۹ ماه  2۹3 هزار و 60۹ فقره پروانه کسب صادر 
شد(. با وجود این رشد به دلیل روند طوالنی صدور مجوز و 
سختگیری در استعالمات مورد نیاز برای ارائه مجوز، بازار 
اینترنتی و  سیاه خرید و فروش جواز کسب در سایت های 

فضاهای مجازی به راه افتاده است.
مشاهدات حاکی از آن است که جواز کسب پیشخوان 
دولت بین ۹00 میلیون تا 2 میلیارد و 600 تومان، سایت 
خبری بین ۷00 میلیون تومان تا یک میلیارد و 300 میلیون 
تومان، سایت فروشگاهی ۱00 تا ۱40 میلیون تومان،  موسسه 
حقوقی 30 میلیون تومان، داروخانه یک میلیارد تا 2 میلیارد و 
۹00 میلیون تومان، آموزشگاه مراقبت زیبایی ۱00 تا ۱50 
میلیون تومان، موسسه فرهنگی و هنری 50 تا 80 میلیون 
تومان و شرکت خدمات پزشکی 80 تا ۱00 میلیون تومان 

فروخته می شود.
دالیل خرید و فروش مجوز

رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب 
و کار در این باره گفت: فروش مجوزهای کسب و کار به 

صورت کاالیی نیست و معموال به شکل های مختلف این 
اقدام انجام می شود.

»علی فیروزی« افزود: در شیوه فروش وکالتی، مزایای 
جواز کسب وکار برای استفاده به فرد دیگری واگذار می شود. 
در فروش مباشرتی مجوز کسب وکار، دارنده جواز مربوطه 

خود را از تمام مسوولیت های مجوز عزل می کند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از راه های فروش مجوز کسب 
و کار این است که فرد به سازمان مرجع صادرکننده مجوز 

مراجعه و تغییر نام انجام می دهد و این جواز را به فرد موردنظر 
واگذار می کند و به این روش اصالح مجوز یا تغییرنام کسب 

وکار نیز می گویند.
رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب 
و کار تاکید کرد: موضوع مهمی که در بحث فروش جواز 
نمی توان  این ست که  توجه کرد  آن  به  باید  کار  و  کسب 
عرضه  بحث  در  زیرا  گرفت  را  طبیعی  فرایند  این  لوی  ج

مجوز مشکل داریم.
وی توضیح داد: در فرایند واگذاری مجوز کسب و کار 
را  تقاضاکننده  در یک سو عرضه کننده و در سوی دیگر 
داریم و تا زمانی که تقاضا زیاد باشد و عرضه محدود باشد 
قیمت خرید و فروش نامتعادل است و برای برگه  و سندی 
که مجوز نامیده می شود مبادله می شود و بهای آن بیش از 

حد معمول خواهد بود.
فیروزی گفت: در هر شرایطی که موضوع صدور مجوز 
کسب و کار مطرح می شود به صورت بالقوه فضا برای فساد 
فراهم می شود و این به دلیل این است که فرد سندی دارد 
که دیگر متقاضیان آن به راحتی نمی توانند به آن دست یابند 

و در واقع این سند، انحصاری است.
 وی افزود: انحصار صدور مجوز به دو شکل طبیعی و 
تصنعی است. در شکل طبیعی، مجوز کسب وکار به منابع 
طبیعی بازمی گردد و با اخذ آن فرد می تواند به منبع طبیعی 
محدود همچون قطع درختان، صید ماهی و موارد از این دست 
دسترسی داشته باشد و چون برداشت از این منابع محدود 
است صدور مجوز برای بهره برداری نیز با محدودیت و تعیین 

سقف انجام می شود.
رییس مرکز ملی مطالعات، پایش 
و بهبود محیط کسب اظهارداشت: در 
کار  و  کسب  مجوز  تصنعی  نحصار  ا
مجوزهای کسب و کار به منبع طبیعی 
ربط ندارد اما مرجع صادرکننده مجوز 
نمی تواند به راحتی بر فعالیت دارندگان 
برای  الزم  ابزار  و  کند  نظارت  مجوز 
این  رفع  برای  بنابراین  ندارد  ظارت  ن
نقصان، صدور مجوز را محدود می کند.

اینکه ممکن است  بیان  با  وی 
منافع  با  کار  و  کسب  مجوز  صدور 
افزود:  باشد،  داشته  تعارض  رخی  ب
رقابتی  ایجاد فضای  و  بازار  گسترش 
همسو  است  ممکن  کارها  و  کسب 
بنابراین مرجع  نباشد،  برخی  منافع  ا  ب
و  سخت  ضوابط  تعیین  با  کار  و  کسب  مجوز  صادرکننده 

دشوار اقدام به محدود کردن صدور مجوز می کند.
فیروزی گفت: در شرایطی که دسترسی به مجوز کسب 
وکار دشوار باشد و تقاضا بیش از عرضه باشد، سند کسب و 
کار ارزشمند می شود، بنابراین هزینه برای تهیه آن مقرون 
این  که  بود  خواهیم  شاهد  بنابراین  بود  خواهد  صرفه  ه  ب
مجوزها بین ۱0 میلیون تا ۷0 میلیارد تومان فروخته می شود.

وی با تاکید براینکه باید بازار باید رقابتی باشد و به 
قواعد بازار احترام بگذاریم، گفت: در بازار آزاد باید چارچوب 
نظری تعیین شود و بسیاری از کشورها استراتژی تجاری 
و صنعتی خود را تعیین کردند. همچون کشور چین که در 
آن میزان نفوذ کسب و کارها و فعالیت مورد نیاز کشور و 

استراتژی تجاری نیز مشخص است.
رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب 
افزود: تهیه استراتژی تجاری و صنعتی برای کشور ضروری 
است و براساس این دو سند است که می توانیم بازار رقابتی 
را ایجاد کنیم که نقشه راه سهولت کسب و کار، اولویت ها، 

منابع و الگوها نیز مشخص می شود.

از چند میلیون تا چند میلیارد؛

بازار سیاه خرید و فروش جواز کسب پر رونق تر از همیشه! 
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گاز  شرکت  دیرعامل  م
به  گاز  گفت:  ایالم  ستان  ا
نیست  خاموش  قاتل  نهایی  ت
بلکه عدم توجه به نکات ایمنی استفاده 
از وسایل گاز سوز و استفاده از وسایل 
حوادث  بروز  به  منجر  استاندارد،  یر  غ
جانی و مالی برای شهروندان می گردد.

 » للهی ا شمس  س  عبا  «
دودکش  بررسی  و  کنترل  فزود:عدم  ا
قبل از شروع فصل سرما بخصوص در 
اماکن استیجاری، استفاده از وسائل گاز 
سوز غیر استاندارد، عدم استفاده از بست 
اتصال  محل  در  استاندارد  فلزی  ای  ه
های  بخاری  از  استفاده  گاز،  یلنگ  ش
فاقد  و  بسته  اماکن  در  دودکش  دون  ب
جریان ورودی هوا، مواردی هستند که 
بیشترین فراوانی در حوادث گاز را دارند 

که جان هموطنان را می گیرند.
 2۱ جوان  برادر  دو  مرگ  از  وی 
در  چرداول  شهرستان  در  ساله   23 و 
استان ایالم بر اثر بی توجهی به مسدود 
شدن مسیر دودکش در اثر النه سازی 
پرندگان خبر داد و اظهار داشت: در پی 
اعالم فوت دو نفر در اثر گازگرفتگی در 
شهر سرابله ، کارشناسان ایمنی شرکت 
گاز استان از محل حادثه بازدید نموده و 

ضمن بررسی وضعیت ایمنی استفاده از 
وسایل گاز سوز مکان مربوطه، مشخص 
گردید حادثه در اثر النه سازی پرندگان 
ورود  با  آبگرمکن  دودکش  مسیر  ر  د
رابط  داخل  به   H کالهک  طریق  ز  ا

دودکش آبگرمکن بوده است.
استان  ز  گا شرکت  دیرعامل  م
فوتی  آمار  حادثه،  این  با  کرد:  صریح  ت
ناشی  که  استان  در  گاز  حوادث  ای  ه
از عدم توجه به نکات و مقررات ایمنی 
بوده اند در سال جاری به 6 نفر رسید 
که متأسفانه آمار باالیی نسبت به سنوات 
قبل بوده و می بایست در این خصوص 

الزامات  به رعایت  ز سوی شهروندان  ا
ایمنی وسایل گازسوز اهمیت بیشتری 

داده شود.
تی  فو  4 علت  للهی  ا مس  ش
کرد  عنوان  سوزی  آتش  را  بلی   ق
بست  از  استفاده  کرد:  خاطرنشان  و 
در  نقص  استاندارد،  غیر  و  امناسب  ن
آن،  شعله  شدن  خاموش  و  خاری  ب
محل  در  گاز  شیلنگ  دیدن  سیب  آ
است  بوده  آن  گاز  نشت  و  تصال  ا
زمان  در  شهروندان  است  الزم  ه  ک
با  سوز  گاز  وسایل  و  گاز  از  ستفاده  ا
نکات  رعایت  به  بیشتری  ساسیت  ح

و  دودکشها  کنترل  یمنی  بخصوص  ا
اطمینان از بازبودن مسیر آنها، نصب 
برابر  H، رعایت سه  اصولی کالهک 
بودن طول عمودی دودکش نسبت به 
طول افقی آن، تعبیه خروجی دودکش 
یک  فاصله  رعایت  با  آزاد  فضای  ر  د
قلی  حدا استفاده  و  دیوارها  ز  ا تر  م
توجه  دودکش  افقی  طول  و  زانو  ز  ا

باشند. داشته 
مدیرعامل شرکت گاز استان ضمن 
عرض تسلیت به بازماندگان و خانواده 
آحاد  همه  از  شده،  فوت  شهروندان 
رعایت  ضمن  خواست  استان  ختلف  م
در  بخصوص  دودکش  ایمنی  کات  ن
اماکن استیجاری، کنترل بست شلینگ 
و  کنند  کنترل  را  گازی  اتصاالت  ا  ب
دوکش  بدون  بخاریهای  از  یچگاه  ه
مخصوصًا در فضای بسته اتاق که فاقد 
جریان ورودی هوا باشد استفاده نکنند 
و نکات ایمنی ارائه شده توسط شرکت 
گاز را که بصورت روزانه از طرق مختلف 
از جمله صدا و سیما، رسانه ها، فضای 
مجازی،  تبلیغات محیطی در سطح شهر 
و نیز اطالعیه های صادره شرکت گاز 
منتشر می شود، رعایت کنند تا شاهد 
چنین حوادث ناگواری در استان نباشیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم خبر داد:

بی توجهی به دودکش وسایل گازسوز
جان دو نفر جوان را شهرستان چرداول گرفت

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک :
آغاز واکسیناسیون کرونا از هفته آینده

مرکزی _ رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: واکسیناسیون کرونا 
در استان مرکزی از هفته آینده با اولویت کادر بهداشت و درمان بخش های 

مراقبت های ویژه آغاز می شود.
دکتر سید محمد جمالیان افزود: بر اساس تصمیمات وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، اولویت اول واکسیناسیون کرونا در کشور کادر 
بهداشت و درمان است که کادر بهداشت و درمان بخش مراقبت های ویژه 
یا آی سی یو که عمدتًا با بیماران مبتال به کرونا در تماس هستند در اولویت 
اول است و سپس کادر بهداشت و درمانی که در بخش های مختلف اورژانس 

و غیره فعالیت می کنند، اولویت های بعدی برای واکسیناسیون هستند.
وی به واردات اولین محموله واکسن اسپوتنیک وی از روسیه به کشور 
اشاره کرد و گفت: هنوز وزارت بهداشت سهمیه واکسیناسیون کادر بهداشت 
و درمان هر استانی را اعالم نکرده است، اما در حال حاضر 400 پزشک و 
پرستار در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های استان مرکزی فعالیت 
می کنند که در انجام واکسیناسیون تمامی کادر بهداشت و درمان بخش 
ویژه بیمارستان های دولتی و خصوصی استان مد نظر قرار گرفته است. وی 
تاکید کرد: بیش از دو سوم جمعیت پزشک و پرستار استان مرکزی در بخش 

ویژه را شهرستان اراک به خود اختصاص داده است.
متولی سالمت استان مرکزی یادآور شد: واکسیناسیون کرونا برای کادر 
بهداشت و درمان استان همچون واکسیناسیون آنفلوانزا کاماًل داوطلبانه و با 
رضایت فرد صورت می گیرد، ضمن اینکه کادر بهداشت و درمان نیازی برای 
ثبت نام در سامانه ای برای واکسیناسیون ندارند و دانشگاه های علوم پزشکی 
استان پس از واکسیناسیون هر کادر بهداشت و درمان اطالعات وی را در 
سامانه »سیب« ثبت می کند. دکتر جمالیان افزود: در واکسیناسیون کرونا 
کادر بهداشت و درمان بخش ویژه استان مرکزی هیچ اولویتی بر اساس 
سن، جنسیت و غیره نیست ضمن اینکه این واکسیناسیون نه تنها برای 
کادر بهداشت و درمان بخش ویژه بیمارستان های دولتی استان، بلکه برای 

بیمارستان های خصوصی استان صورت می گیرد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: برای توزیع واکسن ها ابتدا 
وزارت بهداشت و درمان آمار کادر بهداشت و درمان هر استانی را با دانشگاه 
علوم پزشکی آن استان چک و سپس توزیع را در استان انجام می دهد و 
ممکن است این واکسن برای کادرهای اداری و پشتیبانی بهداشت و درمان 
توزیع نشود، اما برای کادر بهداشت و درمان استان با اولویت کادر آی سی 

یو از هفته آینده آغاز می شود.

احداث  اجرایی  عملیات  بوشهر  استاندار  حضور  ا  ب
شبکه جمع آوری فاضالب مناطق ساحلی شهر گناوه 

آغاز شد
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان 
بوشهر : با حضور استاندار بوشهر ، مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
بوشهر ، امام جمعه گناوه و فرماندار شهرستان گناوه و مسئولین محلی عملیات 
اجرایی احداث شبکه جمع آوری فاضالب مناطق ساحلی شهر گناوه آغاز شد.

عبدالکریم گراوند در آیین افتتاح طرح های عمرانی، خدماتی و آمورشی 
در شهرستان گناوه با تبریک ایام اهلل دهه فجر از افتتاح و آغاز ساخت 45 
پروژه در گناوه خبر داد و اظهار داشت: برای افتتاح و اجرای این پروژه ها 

۱20 میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.
وی، با بیان اینکه افتتاح و اجرای پروژه ها قابل قیاس با سال گذشته 
نیست تصریح کرد: طرح های مهمی در ایام  اهلل دهه فجر در گناوه افتتاح 

شده که ادامه شبکه فاضالب از آن جمله است.
استاندار بوشهر ضمن تقدیر از مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
بوشهر و قدردانی از تالش های انجام شده در عرصه اجرای طرح فاضالب 
در گناوه افزود: عملیات اجرایی احداث شبکه جمع آوری فاضالب مناطق 
ساحلی گناوه به طول ۱6 کیلومتر برای استفاده 2 هزار و 500 مشترک با 
45 میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات مصوب سفر رئیس جمهور آغاز شد.

گراوند با تاکید بر توسعه طرح های جمع آوری شبکه فاضالب در استان 
تصریح کرد: مجهز شدن تمام شهرهای ساحلی استان بوشهر به شبکه جمع 

آوری و رفع فاضالب در اولویت قرار دارد و از طرح های ضروری است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر هم با تبریک ایام اهلل 
دهه فجر با اشاره به آغاز عملیات اجرایی احداث شبکه جمع آوری فاضالب 
مناطق ساحلی گناوه افزود: این طرح به طول ۱6 کیلومتر تا سال ۱40۱ 

تکمیل می شود که 2 هزار و 500 خانوار گناوه ای از آن بهره مند می شوند.
عبدالحمید حمزه پور با بیان اینکه این پروژه ظرفیت روزانه جمع آوری و 
انتقال فاضالب 2 هزار و 300 مترمکعب دارد گفت: برای اجرای این پروژه 45 
میلیارد تومان از محل اعتبار مصوبه سفر رئیس جمهور به استان تخصیص 
یافته است.وی، با بیان اینکه هم اکنون 3 طرح در شبکه فاضالب گناوه 
در حال اجرا است خاطر نشان کرد: همزمان 3 طرح فاضالب با اعتبار 80 

میلیارد تومان در گناوه اجرایی شده است.
از توسعه طرح های  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
شبکه فاضالب در گناوه خبر داد و بیان کرد: تا قبل از سال ۱3۹2 در اجرای 
طرح فاضالب گناوه 2۹ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده بود که در مدت 
۷ سال گذشته 32 میلیارد تومان در توسعه طرح های فاضالب در گناوه اعتبار 

تخصیص یافته است.

بانک ملی استان سمنان ۶.2 هزار میلیارد ریال وام 
قرض الحسنه پرداخت کرد

 رئیس اداره امور شعب بانک ملی در استان سمنان گفت: 6  هزار و 
200 میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه به متقاضیان از ابتدای امسال 

تاکنون از سوی این بانک در استان پرداخت شده است.
 احمد بهکارمرام عصر یکشنبه در نشست خبری در سالن اجتماعات 
شعبه مرکزی بانک ملی استان سمنان ابراز داشت: این میزان تسهیالت 

قرض الحسنه به 2۷ هزار و 436 متقاضی در استان سمنان پرداخت شد.
وی افزود: 2 هزار و 535 فقره بخشودگی جرائم تولید در سال جهش 

تولید به منظور حمایت از تولیدکنندگان استان سمنان انجام شده است.
وی بیان کرد: ۹2 هزار میلیارد ریال تسهیالت در استان سمنان به 
منظور اشتغالزایی و تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید پرداخت شده است.

بهکارمرام یادآور شد: استان سمنان جزو استان های برتر در زمینه نرخ 
اشتغال و کاهش آمار بیکاری است و این شاخص نشان از همراهی بانک ها 
با بخش تولید است.وی اظهار داشت: بانک های استان سمنان همواره همراه 
بخش تولید است و کمتر از یک درصد واحدهای تولیدی استان مشکل بانکی 

جدی و درگیر تملیک از سوی بانک ها هستند.
تملیک  دنبال  به  هیچ وجه  به  استان  بانک های  کرد:  تصریح  ی  و
فرصت های  درنظرگرفتن  با  و  نیستند  بدهی  دلیل  به  تولیدی  احدهای  و

چندین باره به دنبال حفظ اشتغال و حمایت از تولید هستند.
اقتصاد  گفت:  استان سمنان  بانک های  هماهنگی  کمیسیون  ییس  ر
بانکی کشور نواقصی  کشور بانک محور است و ممکن است در سیستم 
باشد اما ضرورت دارد بخش های مختلف با همراهی بانک به حمایت از 

تولیدکنندگان و جهش تولید کمک کنند.
بانک ملی 262 شعبه و ۷00 دستگاه )ATM( در استان سمنان دارد 

و 2 هزار و ۷00 کارمند در شعب استان اشتغال به کار دارند.

در ایام دهه مبارک فجر صورت گرفت :
نقل  و  حمل  و  راهداری  پروژه   5 از  هره برداري  ب

جاده ای در شهرستان بابل
مازندران-درخشــنده-رئیس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده 
ای شهرســتان بابــل عنــوان نمــود: بــه مناســبت ایــام اهلل دهــه فجــر 
ــا  ــل  ب ــتان باب ــتایي در شهرس ــوزه راه روس ــي در ح ــروژه عمران 5 پ
اعتبــاري بالــغ بــر 64 میلیــارد ریــال افتتــاح و بــه بهره بــرداري رســد.

بــه گــزارش روابــط عمومــي اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل 
جــاده ای اســتان مازنــدران مهنــدس یاســر ابراهیمــی اظهــار داشــت: 
دهــه فجــر ایــام مناســبي اســت تــا ضمــن تجدیــد بیعــت بــا آرمــان 
هــاي انقــالب اســالمي ، خدمتگــزاري بــه مــردم والیتمــدار اســتان در 

قالــب اجــراي عملیــات عمرانــي بــروز نمایــد.
وي در ادامــه عنــوان نمــود: از ایــن رو ایــن اداره در ایــام اهلل دهــه 
مبــارک فجــر در حــوزه راه هــاي ایــن شهرســتان  5 پــروژه در قالــب 
لکــه گیــری و روکــش آســفالت محــور بابــل شــیرگاه حد فاصــل مرزی 
کال تــا ســه راهــی شــیردارکال بــه طــول 3200 متــر  ،روکش آســفالت 
و تعریــض محــور بابــل شــیرگاه محــدوده شــهر مــرزی کال بــه طــول 
2500 متــر ،زیرســازی و آســفالت راه روســتایی چهــره – ازارســی بــه 
ــه  ــر  ، زیرســازی و آســفالت راه روســتایی کیمــون ب طــول 2000 مت
ــه  ــن ب ــر  و  روکــش آســفالت راه روســتایی شــهر ب طــول 2000 مت

طــول ۱۱00متــر بــه بهــره بــرداري رســید.
گفتنــي اســت اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جاده ای اســتان 
مازنــدران در ایــام اهلل دهــه فجــر بیــش از۱08 پــروژه را در بخــش راه 
اصلــي ، فرعــي و روســتایي بــا اعتبــاري بالــغ بــر۱564 میلیــارد ریــال 

بــه بهــره بــرداري رســاند.

همزمان با هشتمین روز دهه فجر:
3 روستای سوادکوه شمالی به  طرح آبرسانی به 

بهره برداری رسید
مازندران-درخشــنده-به گــزارش روابــط عمومــی و آمــوزش 
همگانــی شــرکت آب و فاضــالب مازنــدران ؛ در مراســم بهــره بــرداری 
ــکال  ــدره و گالش ــارقلت، مرزی ــتاهای ش ــه روس ــانی ب ــرح آبرس از ط
شهرســتان ســوادکوه شــمالی ، علــی اصغــر علیپــور قائــم مقام شــرکت 
آبفــا اســتان، ابراهیمــی امــام جمعه شهرســتان ســوادکوه شــمالی ،پاریاو 
معــاون فرمانــدار ایــن شهرســتان ، جمعــی از مدیــران و مــردم محلــی 

حضــور داشــتند.
در ایــن مراســم قائــم مقــام شــرکت آبفــا مازنــدران طی ســخنانی 
ــالب  ــکوهمند انق ــروزی ش ــالگرد پی ــن س ــل و دومی ــک چه ــا تبری ب
ــدره و  ــارقلت، مرزی ــتاهای ش ــه روس ــانی ب ــدف از آبرس ــالمی ، ه اس
گالشــکال شهرســتان ســوادکوه را تامیــن آب شــرب بهداشــتی پایــدار 
بــا فشــار مناســب اعــالم کــرد و افــزود: ایــن پــروژه بــا اجــرای شــبکه 
توزیــع بــه طــول 20 هــزار متــر و بهســازی 3 دهنــه چشــمه بــا آبدهی 
30 لیتــر در ثانیــه بــا صــرف هزینــه ای بــه مبلــغ ۱5000 میلیــون ریال 
ــای  ــر از مزای ــی حــدود ۱530 نف ــا جمیت ــوار ب انجــام شــد و 43۷ خان

ایــن طــرح برخــوردار شــدند.
ــی از  ــن قدردان ــمالی ضم ــوادکوه ش ــه س ــام جمع ــه ام  در ادام
ــدران  ــل و پرســنل شــرکت آب و فاضــالب مازن ــر عام ــات مدی زحم
ــت: آب  ــار داش ــه اظه ــات بهین ــه خدم ــردم و ارائ ــه م ــانی ب در آبرس
بهتریــن مایــه حیــات اســت کــه هیــچ جایگزنــی نــدارد ولــی حیــات 
همــه موجــودات بــه آن بســتگی دارد در همیــن راســتا تــالش پرســنل 
آبفــا و تعامــل دســتگاها بــا یکدیگــر موجــب ارائــه خدمــات مطلوبتــر 
بــه مــردم مــی شــود کــه امیــدوارم بــا ادامــه ایــن رونــد شــاهد آبادانــی 

و پیشــرفت هــر چــه بیشــتر اســتان باشــیم.
معــاون فرمانــدار ســوادکوه شــمالی نیــز طــی ســخنان 
ــه عملکــرد خــوب شــرکت آب و فاضــالب  ــا اشــاره ب کوتاهــی ب
مازنــدران طــی ســالهای پــس از انقــالب اظهــار امیــدواری کــرد 
ــا ســرعت بیشــتر  ــانی ب ــات آبرس ــه خدم ــی ارائ ــالهای آت طــی س

ــرد. ــورت گی ــری ص و بهت

١2 روستای آبدانان ایالم گازدار شدند
عبــاس شــمس الهــی مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان در آییــن 
ــان در  ــه ۱2 روســتا در آبدان ــاح گازرســانی ب ــرداری و افتت بهــره ب
ــره،  ــن روســتاها شــامل انجی ــن روز از دهــه فجــر گفــت: ای نهمی
آبطــاف علیــا، آبطــاف ســفلی، لرغــه، لرغــه ســفلی، چشــمه شــیرین 
رشــنو، چــم شــاالن، گلهــی، تپــه حمــام علیــا، تپــه حمــام وســطی، 

تپــه حمــام ســفلی و گنــداب مــی باشــند.
وی افــزود بــا گازرســانی بــه این روســتاها بیــش از 882 خانوار 

از نعمــت گاز طبیعــی برخوردار می شــوند.
مدیرعامــل شــرکت گاز ایــالم اظهــار داشــت: چهــار روســتای 
ــع  ــفلی از تواب ــوالب س ــا و م ــوالب علی ــی، م ــه، مصطفای ماهوت
شهرســتان آبدانــان بــا جمعیــت بالــغ بــر ۱80 خانــوار نیــز تــا پایــان 

ســال جــاری گازدار خواهنــد شــد.
شــمس الهــی بــا اشــاره بــه اینکه بــرای اجــرای گازرســانی به 
۱2 روســتای مذکــور مبلــغ 86 میلیــارد ریال از منابع داخلی شــرکت 
گاز اســتان هزینــه شــده اســت، اظهــار داشــت: در ایــن مناطــق ۷2 

کیلومتــر شــبکه توزیــع پلــی اتیلــن انجــام گردیده اســت.
ــه 5 واحــد تولیــدی و صنعتــی  ــن از گازرســانی ب وی همچنی
شــامل 3 واحــد مرغــداری، یــک واحــد کارخانــه آســفالت و یــک 
واحــد کارخانــه آجرپــزی نیــز در ایــن شهرســتان خبــر داد و 
خاطرنشــان کــرد: بــرای گازرســانی بــه ایــن واحدهــای تولیــدی و 
صنعتــی مبلــغ ۱6 میلیــارد ریــال از محــل منابــع داخلــی شــرکت 
گاز اســتان هزینــه شــده و در ایــن راســتا ۷ کیلومتــر شــبکه توزیــع 
پلــی اتیلــن و یــک ایســتگاه انــدازه گیــری گاز )میترینــگ( انجــام 

شــده اســت.
*مشــعل گاز در هفــت روســتای شهرســتان چــرداول روشــن 

شــد
ــاح  ــرداری و افتت ــره ب ــتان از به ــرکت گاز اس ــل ش مدیرعام
گازرســانی بــه ۷ روســتا در شهرســتان چــرداول بــه مناســبت ایــام 
اهلل دهــه فجــر خبــر داد و گفــت: ایــن روســتاها شــامل تنــگ زرد 
فرخینونــد، ســرگل فرخینونــد، پشــت کبــود، پلکیل، چقاشــفیع، زیچ 

و ملــه شــیرخان مــی باشــند.
وی بــا بیــان اینکــه بــا گازرســانی بــه ایــن روســتاها بیــش از 
۱34 خانــوار از نعمــت گاز طبیعــی برخــوردار مــی شــوند، افــزود: دو 
روســتای باریکــه فرخینونــد و چــم بــور فرخینوند از توابع شهرســتان 
چــرداول نیــز در صــورت رفــع معارضیــن محلــی، تــا پایــان ســال 

جــاری گازدار خواهنــد شــد.
ــرای  ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــالم ب ــرکت گاز ای ــل ش مدیرعام
اجــرای گازرســانی بــه ۷ روســتای مذکــور مبلــغ 30 میلیــارد ریــال 
ــع داخلــی شــرکت گاز اســتان هزینــه شــده اســت، اظهــار  از مناب
ــن  ــی اتیل ــع پل ــر شــبکه توزی ــن مناطــق 23 کیلومت داشــت: در ای

انجــام گردیــده اســت.
شــمس الهــی از افتتــاح و بهــره بــرداری گازرســانی بــه 6 واحد 
تولیــدی و صنعتــی شــامل دو واحــد مرغــداری، دو واحــد گاوداری 
ــه  ــی صنعتــی و یــک واحــد گلخان صنعتــی، یــک واحــد برنجکوب
صنعتــی نیــز در ایــن شهرســتان خبــر داد و خاطرنشــان کــرد: بــرای 
گازرســانی بــه ایــن واحدهــای تولیــدی و صنعتــی مبلغ یــک میلیارد 
و ۷00 میلیــون ریــال از محــل منابــع داخلــی شــرکت گاز اســتان 
هزینــه شــده و در ایــن راســتا دو هــزار و 500 متــر شــبکه توزیــع 

پلــی اتیلــن انجــام شــده اســت.

 گروه خبری شهرستان مشهد 
 « ا سال  ب ده-همزمان  ا قرز ا ب ه  سمی
جهش تولید » و چهل و دومین بهار 
حضور  ا  ب سالمی  ا قالب  ن ا زی  رو ی پ
معاون استاندار خراسان رضوی، امام 
جمعه، فرماندار، نماینده مردم سرخس 
در مجلس شورای اسالمی، نخستین 
واحد تولیدی پارک گوگردی گنبدلی 
در  ر شهید سلیمانی(  دمان سردا ا ی  (
منطقه عملیاتی خانگیران سرخس به 

بهره برداری رسید.
معاون اقتصادی مجتمع گازی در 
آیین افتتاح این پروژه گفت: پاالیشگاه 
برای پیشرفت در تمامی حوزه ها دارای 
برای محصول  ما  تژی است و  سترا ا
ا خلوص باال ) طالی زرد (  گوگرد ب
پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد نقشه 
استراتژیک داریم و این فرآورده می تواند 

ارزش افزوده فراوان ایجاد کند.
سعید ضرابی با اشاره به نامگذاری 
امسال از سوی مقام معظم رهبری به 
اظهار داشت:   « ید  ول ت » جهش  ام  ن
در راستای تحقق منویات رهبر مقام 
انقالب و توجه به تولید داخل، اقدام به 

جذب سرمایه گذاران در حوزه محصول 
گوگرد و ایجاد ارزش افزوده باالتر از 

محصوالت جانبی کردیم.
راستا  د: در همین  دا مه  دا ا وی 
پارک گوگردی گنبدلی یادمان شهید 

حاج قاسم سلیمانی در منطقه عملیاتی 
خانگیران شهرستان مرزی سرخس راه 
اندازی شد که امروز نخستین کارخانه با 
سرمایه گذاری 500 میلیارد ریالی بخش 
خصوصی در حوزه تولید گوگرد گرانول 

در این پارک افتتاح گردید.
ضرابی اضافه کرد: با بهره برداری 
از فاز نخست این کارخانه  30 نفر از 
نان بومی منطقه سرخس به طور  جوا

مستقیم مشغول به کار شدند.

همزمان با سال جهش تولید و ایام ا... دهه فجر به ثمر نشست:

افتتاح نخستین کارخانه تولید محصوالت گوگردی در سرخس

قدرت فیض الهی مدیرکل امور 
رایی استان در نشست  اقتصادی و دا
شورای هماهنگی واحدهای تابعه گفت: 
در سالجاری وصول درآمدها در استان 

۱۱3 درصد افزایش یافته است.
وی افزود: پدر بخش اوراق تسویه 
و تهاتر استان از سال ۹5 تا سال جاری 
روندی افزایشی داشته و تا پایان دی 
ماه سال جاری 56 میلیارد تومان اوراق 

تسویه پرداخت شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی 
خصوص  در  اشت:  د ر  ا ظه ا م  ال ی ا
ماه  دی  تا  ها  ایی  ر ا د ی  ز ا س د ل و م
سالجاری، ۱8 میلیارد تومان درآمد از 
محل فروش امالک مازاد دولت بدست 

آمده است و این مبلغ به عنوان مشوق 
در همان دستگاه ها و در استان هزینه 
در  ادامه  در  اللهی  یض  ف . شد د  ه ا و خ

خصوص سهام عدالت گفت: بیش از 
58 درصد از سهامداران استان ایالم که 
سهامداری غیر مستقیم را انتخاب نموده 

اند، در سامانه سجام ثبت نام کرده اند.
وی بیان داشت: برای شرکت در 
انتخابات هئیت مدیره شرکت سرمایه 
گذاری سهام عدالت استان، افراد واجد 
شرایط تا ۷ اسفند ماه مهلت ثبت نام 
نتخابات هئیت مدیره نیز در  دارند و ا
2۱ اسفند به صورت الکترونیکی برگزار 

خواهد شد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی 
ایالم در پایان این نشست، با اشاره به 
الکترونیکی شدن کامل پرداخت های 
در  از  ها  دستگاه  به  استان  ه ی  ن ا خز
دست تهیه بودن سایت مرکز خدمات 
سرمایه گذاری و همچنین اطلس اراضی 

استان خبر داد.

113 درصد درآمدهای ایالم وصول شد

به همت سازمان مدیریت پسماند 
اولین  اختتامیه  سمنان  ی  ر ا د ر شه
من  سمنان  نقاشی  مجازی  ه  ر ا و جشن
پاک بمان همزمان با چهل و دومین 
سالروز پیروزی انقالب و دهه فجر  با 
محوطه   در  برگزیده  کان  د و ک ر  حضو
مهد تخصصی خانواده و کودک کارن 

در پارک سیمرغ برگزار شد. 
ارتباطات  مدیریت  ش  ر ا ز گ ه  ب
الملل شهرداری سمنان؛  ین  ب مور  ا و 
پسماند  مدیریت  سازمان  ل  م ا ع ر ی د م
شهرداری سمنان از برگزاری اختتامیه 
اولین جشنواره مجازی نقاشی سمنان 
کل  مدیر  حضور  با  مان  ب ک  ا پ ن  م
ارتباطات واموربین الملل کشور،شهردار 
فعاالن  و  شهرداری  اونین  ع م ، ن ا ن سم
جشنواره  این  برندگان  و  ر  ن ه عرصه 
مراسم  این  در  که  ردید  گ ر  ا ز گ ر ب
خصوص  در  رضوی  ناظم  دمحمد  سی
در  نوجوانان  و  کودکان  نقش  همیت  ا
بازیافت و حفظ سرمایه ملی  و مدیریت 
صحیح پسماندها بمنظور کاهش زباله  

توضیحاتی را ارائه کرد.
شهردار سمنان ادامه داد: کودکان 
زمین  وارثان  عنوان  به  ان  ن ا و ج و ن و 
که  هستند  فردا  نسل  ران  و آ د ی و ن و 
و  بازیافت  فرهنگ  شدن  نه  ی د ا ه ن ا  ب
تفکیک زباله ازمبدا به عنوان پیام آوران 
درآینده  بازیافت  سفیران  و  گی  ز ی ک ا پ
ای نه چندان دور میتوانند با مدیریت 
این  رفتن  هدر  از  اندها  سم پ ح  حی ص
طالی کثیف و سرمایه ملی جلوگیری 
و موجبات پیشرفت روزافزون استان و 

شهر خود فراهم آورند.
حمیدرضا پیوندی نیز در تشریح 
برای  جشنواره  گفت:این  ر  ب خ ن  ی ا
شیوع  با  جاری  درسال  ار  ب ن  ی ل و ا
ویروس منحوس کرونا و مجازی شدن 
مدارس این جشنواره نیز در آبان ماه به 
صورت مجازی فراخوان داده شد که 
نظیر همشهریان ۱35  ستقبال بی  ا ا  ب
آذرماه  دبیرخانه جشنواره و در  به  ثر  ا
داوری و6اثر که چرخه را به صورت 
صحیح و تمیز به تصویر کشیده بودند 

برگزیده شدند. 
وی در ادامه در خصوص برگزاری 
دور  از  بهترینها  شنواره  ج ی  ز ا ج م
این  شیوع  به  افزود:باتوجه  ؛  نی  یخت ر
ویروس منحوس و بیشتر شدن خانه 
بیشتر  مصرفگرایی  باعث  ا  ه ی  ن شی ن
وافزایش تولید زباله میشود تنها با یک 
مدیریت صحیح پسماندها و بازکاهی 
کاهش  موجب  که  است  فت  ا ی ز ا ب و 
این معضل می شود و سازمان هدف 
ارتقای  مفرح  برنامه  این   ی  ا جر ا ز  ا
فرهنگ زیست محیطی و آشنایی عموم 
مردم جامعه بویژه کودکان و نوجوان با 
بازیافت به خصوص بازیافت از مبداء و 
تفکیک زباله و اهمیت استفاده مجدد 
از موادی که قابل بازیافت و مصرف 
هستند ؛می باشد که نونهاالن و دانش 
آثار  اسفند  پایان  تا  میتوانند  ن  ا ز و م آ
خود را از طریق سیوا یا طی تماس با 
شماره33۷4600 داخلی ۱3،۱4 و۱۹ 

تحویل دهند.
پیوندی بیان داشت:در دهمین روز 

از ایام اهلل دهه فجر با حضور مدیرکل 
 ، کشور  الملل  بین  امور  و  ت  طا ا ب ت ر ا
و  استانی  سمنان،مسیولین  ر ا د ر شه
کودکان و نوجوانان سمنانی و شرکت 
تخصصی  مجتمع  محوطه  ر  د ه  د ن ن ک
پارک  در  کارن  خانواده  و  ک  د و ک
جوایز  و  تقدیر  لوح  اهدای  ا  ب ن  سوکا
از شش برگزیده این جشنواره تجلیل 

به عمل آمد.
مدیریت  زمان  سا ل  م ا ع ر ی د م
پسماند در پایان خاطرنشان کرد: برخود 
دانسته که دراین گردهمایی باشکوه با 
که  همشهریانی  از  سئولین  م ر  حضو
بودند  شهری  مدیریت  در  ما  ر  گ ی ر ا ی
و با ارسال آثار خالقانه و زیبا در این 
جشنواره شرکت و فیلم و تصاویر خود 
را  قدردانی  مراتب  کردند  ل  ا س ر ا ا  ر
همچنان  امیدوارم  و  آورده  عمل  ه  ب
و  زباله  تفکیک  طبیعت  ران  ا ی م ه ز  ج
یکی  زیست  محیط  حفظ  و  فت  ا ی ز ا ب
از دغدغه های اصلی آنان برای نسل 

فردا باشد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان:

از برگزیدگان مسابقه نقاشی سمنان من پاک بمان تجلیل شد.

انقالب  فجر  مبارک  دهه  گرامیداشت  با  ن  ا م ز م ه
با سراسر  آیینی همزمان  در  واحد مسکونی  اسالمی، 58 

کشور به مددجویان بهزیستی ایالم واگذار شد.
این  ایالم در حاشیه  بهزیستی  زهرا همتی مدیرکل 
آیین که به صورت نمادین در شهرستان چرداول با حضور 
امام جمعه چرداول، فرماندار و مسئوالن محلی برگزار شد، 
از واحدهای بهره برداری رسیده  گفت: سهم استان ایالم 

امروز 58 واحد مسکونی بوده است.
وی افزود این واحدهای مسکونی در شهرستان های 

مختلف استان برای مددجویان حوزه اجتماعی و توانبخشی 
احداث شده است.

این شمار  از  اینکه  بیان  با  ایالم  بهزیستی  مدیرکل 
هشت واحد ویژه خانواده های دارای 2 معلول به باال و مابقی 
سایر مددجویان است، اظهار داشت: برای احداث این منازل 
بیش از 23 میلیارد ریال کمک بالعوض به این مددجویان 

پرداخت شده است.
کمک  این  بر  عالوه  مددجویان  داد:  دامه  ا ی  ت م ه
نیز  گاز  و  برق  آب،  انشعاب  معافیت  امتیاز  از  ض  عو ال ب

برخوردار شده اند.
به گفته وی، تاکنون در مجموع 2 هزار و ۷83 واحد 
مسکونی به مددجویان زیر پوشش در شهرستان های مختلف 

استان واگذار شده است.
دانا معاون وزیر و رئیس  قبادی  با حضور  یین  آ ین  ا
سازمان بهزیستی کشور از طریق ویدیو کنفرانس برگزار و 
به صورت همزمان دو هزار و 38۱ واحد مسکونی به افراد 
دارای معلولیت و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی 

کشور واگذار شد.

58 واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی ایالم واگذار شد
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رسول کوهستانی مدیر 
کل گمرکات استان اصفهان 
با  ه،  همرا هیات  تفاق  ا ه  ب
و  مبارکه  فوالد  شرکت  در  ضور  ح
عظیمیان  حمیدرضا  با  مشترک  لسه  ج
مدیرعامل این شرکت، به بحث و گفتگو 
دوطرفه  های  همکاری  خصوص  ر  د

و تسهیل فرایندهای موجود پرداخت. 
در این جلسه که با حضور معاونین 
تکنولوژی  و  مالی  و  اقتصادی  رید،  خ
تسریع  داشت،  ادامه  مبارکه  والد  ف
 ، بانکی  های  نامه  ضمانت  دور  ص
در  مبارکه  فوالد  نبارهای  ا جهیز  ت
گمرک اصفهان و اتخاذ تدابیری جهت 
استفاده بهینه از فضای انبارهای موجود 
و ایجاد انبار جدید  مطرح و تصمیماتی 

اتخاذ گردید.
مدیر کل گمرکات استان اصفهان 
و  کاال  تبادل  باالی  به حجم  اشاره  ا  ب
تجهیزات فوالد مبارکه از طریق گمرک 
جزو  مبارکه  فوالد  کرد:  اطرنشان  خ
شرکت های قدیمی بوده که به عنوان 
شناخته  اقتصادی  حوزه  فعال  شرکت 
اقتصادی  مراکز  جمله  از  و  شود  ی  م
منحصر به فرد کشور است که با توجه 
به برخورداری از مزیت های گمرکی از 
گمرک اختصاصی بهره مند و در ساختار 
گمرک کشور  چارت سازمانی مصوب 

برای آن وجود دارد.
نکته حائز اهمیت آن است که این 
امکان به جز این شرکت و ذوب آهن 
دیگر  نقاط  از  یک  هیچ  در  صفهان،  ا

کشور وجود ندارد.
گمرک  اختصاص  ادامه   در  وی 
باالی  حجم  دلیل  به  را  ختصاصی  ا
واردات و صادرات و با هدف  کاهش 

هزینه های این دو شرکت برشمرد. 
مهندس  جلسه  ین  ا یان  پا ر  د
مبارکه  فوالد  مدیرعامل  ظیمیان  ع
کل  مدیر  به  تقدیر  لوح  اهدای  ا  ب

گمرکات استان اصفهان ضمن تبریک 
از همکاری های  روز جهانی گمرک، 
اصفهان  گمرک  مجدانه  و  صمیمانه 

تقدیر کرد.

مدیر کل گمرکات استان اصفهان: 

فوالد مبارکه حجم باالیی از مبادالت گمرکی را به خود اختصاص داده است 
شهردار رشت :

اجرای  برای  اعتبار  تومان  میلیارد   93 ختصاص  ا
پروژه های مدیریت پسماند

بــه گــزارش واحــد خبــر مدیریــت ارتباطــات و امــور 
بین الملــل شــهرداری رشــت، ســید محمــد احمــدی در دهمیــن 
جلســه ســتاد اقتصــاد مقاومتــی اســتان گیــالن کــه بــا حضــور 
ــازمان  ــس  س ــور و رئی ــاون رئیس جمه ــت مع ــر نوبخ محمدباق
برنامــه و بودجــه کشــور در اســتانداری گیــالن برگــزار شــد، بــه 
تشــریح آخریــن وضعیــت پیشــرفت فیزیکــی پروژه هــای پســماند 
شــهر رشــت پرداخــت و اظهــار داشــت: شــهرداری بــرای اجــرای 
پروژه هــای پســماند بــه حمایــت ســازمان برنامــه و بودجــه نیــاز 
ــش  ــرای افزای ــر ب ــوله تخمی ــالن س ــاخت دو س ــدی س دارد.احم
ــرار داد و  ــورد اشــاره ق ــی الکان را م ــود آل ــه ک ــت کارخان ظرفی
ــا  ــل یکــی از ســالن ه ــا تکمی ــه ب ــم ک ــرد: امیدواری ــح ک تصری
کــه 60 درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته و اختصــاص آن بــرای 
اورهــال کــردن تجهیــزات در حــال تهیــه، بتوانیــم تــا پایان ســال 

مالــی کارخانــه کــود آلــی را بــه ظرفیــت 500 تــن برســانیم.
ــه  ــن ب ــی از 500 ت ــه کودآل ــت کارخان ــش ظرفی وی افزای
هــزار تــن را بخــش دیگــری از برنامــه هــای شــهرداری رشــت 
عنــوان کــرد  گفــت: روزانــه هــزار و 200 تــن زبالــه در ســراوان 
ــق  ــن آن متعل ــه، 600 ت ــدار زبال ــن مق ــه از ای ــن می شــود ک دف

بــه شــهر رشــت اســت.
شــهردار رشــت بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر زباله هــای 
ــراوان آورده  ــه س ــراف ب ــهرهای اط ــیاری از ش ــتا و بس 50 روس
می شــود، افــزود: بــرای پــروژه افزایــش ظرفیــت کارخانــه کودآلی 
از 500 بــه هــزار تــن حــدود 34 میلیــارد و 600 میلیــون تومــان 
اعتبــار در نظــر گرفتــه شــد کــه راه انــدازی ایــن خــط از پــروژه 
میتوانــد گام مهمــی بــرای کاهــش ورودی زبالــه بــه محــل دفــن 

زبالــه در ســراوان باشــد. 
ســید محمــد احمــدی بــه تولیــد بــرق از زبالــه پــس از نصب 
دســتگاه زباله ســوز اشــاره کــرد و گفــت: تمــام تــالش شــهرداری 
ــود را در  ــماند خ ــوزه پس ــای ح ــد پروژه ه ــه بتوان ــت ک ــن اس ای
موعــد مقــرر بــه ســرانجام برســاند و در ایــن مســیر از ســازمان 
برنامــه، بودجــه هــم تقاضــای حمایــت و تأمیــن اعتبــارات الزم 

را داریــم.
ــت و  ــا عنای ــت ب ــهرداری رش ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بــا دســتور رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور ۹3 میلیــارد 
تومــان بابــت پروژه هــای پســماند در ســال ۹۹ دریافــت خواهــد 
کــرد، بیــان داشــت: امیدواریــم بــرای اســتمرار اجــرای پروژه های 
ــز از حمایت هــای ســازمان برنامــه و  پســماند در ســال ۱400 نی

ــیم. ــد باش ــه بهره من بودج

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان 
خبر داد:

فعالیت هفت فرهنگسرای تخصصی در همدان

رئیــس ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری همــدان 
ــراهای  ــدن فرهنگس ــی ش ــرد تخصص ــت رویک ــه تقوی ــاره ب ــا اش ب
ــرا  ــت فرهنگس ــور هف ــص مح ــت تخص ــدان از فعالی ــهرداری هم ش

ــر داد. ــدان خب درهم
ــی  ــی اجتماع ــازمان فرهنگ ــس س ــدا، رئی ــدی هوی روح اهلل وج
و ورزشــی شــهرداری همــدان در آئیــن افتتاحیــه و آغــاز بــه کار 
ــد تخصصــی  ــه فراین ــاره ب ــا اش ــی، ب فرهنگســرای تشــکل های مردم
شــدن فرهنگســراهای شــهرداری همــدان، عنــوان کــرد: فرهنگســرای 
گردشــگری بــا توجــه بــه ظرفیــت بســیار بــاالی گردشــگری همــدان 

ــدازی شــده اســت. راه ان
ــر  ــال های اخی ــگری در س ــزود: گردش ــدا اف ــدی هوی روح اهلل وج
اهمیــت بســیار باالیــی پیــدا کــرده و امــروز نیــاز ایجــاد ایــن فرهنگســرا 

در شــهر تاریخــی همــدان حــس می شــد.
وی بــا اشــاره بــه فرهنگســرای گردشــگری گفــت: فرهنگســرای 
تاریــخ و تمــدن شــهرداری همــدان بــه صــورت تخصصــی در زمینــه 

ــد. ــت می کن ــگری فعالی گردش
ــه  ــن فرهنگســرا دبیرخان ــرد: در ای ــدا خاطرنشــان ک وجــدی هوی
خواهــر خواندگی هــا، پیگیــری تفاهم نامه هــا، عکاســخانه شــهر و 
اســناد و مــدارک ایجــاد شــده و امیدواریــم بتوانیــم همــدان را در ســطح 

جهانــی معرفــی کنیــم.
فعالیت ۷ فرهنگسرای تخصصی در همدان 

ــهرداری  ــی ش ــی و ورزش ــی اجتماع ــازمان فرهنگ ــس س رئی
ــکوفایی  ــد و ش ــرای رش ــت: ب ــم گف ــن مراس ــز در ای ــدان نی هم
ــی  ــورت تخصص ــه ص ــرا ب ــهرداری ۷ فرهنگس ــراهای ش فرهنگس

ــرد. ــد ک ــت خواهن فعالی
روح اهلل وجــدی هویــدا ظهــر سه شــنبه در آئیــن افتتاحیــه و آغــاز 
بــه کار فرهنگســرای تشــکل های مردمــی اظهــار داشــت: بــرای رشــد 
و شــکوفایی فرهنگســراهای شــهرداری و فعــال کــردن آنهــا با اســتفاده 
ــه صــورت  ــال ب از ظرفیــت تشــکل های مردمــی فرهنگســرای راه کرب

تخصصــی در اختیــار تشــکل های مردمــی قــرار گرفــت.
وی افــزود: بــه طــور قطــع بــا اســتفاده از ظرفیــت تشــکل های 
ــام  ــی انج ــی خوب ــهری هم افزای ــت ش ــوان در مدیری ــی می ت مردم

داد.
رئیــس ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری همــدان 
ــدان  ــهرداری هم ــراهای ش ــدن فرهنگس ــی ش ــه تخصص ــاره ب ــا اش ب
ــی  ــورت تخصص ــه ص ــدان ب ــهرداری هم ــرای ش ــت: ۷ فرهنگس گف

ــد کــرد. فعالیــت خواهن
وجدی خاطرنشــان کرد: فرهنگســرای گردشــگری در فرهنگسرای 
تاریــخ و تمــدن، فرهنگســرای قرآنــی در تاالر قــرآن، فرهنگســرای هنر 
و رســانه، فرهنگســرای علمــی و فرهنگســرای کودک و خانــواده از جمله 

فرهنگســراهای تخصصــی مــا خواهند بود.
وی بــا بیــان اینکــه بــه دنبال ســاختن شــهری آبــاد و توســعه یافته 
ــازمان های  ــکاری س ــا هم ــم ب ــم بتوانی ــرد: امیدواری ــان ک ــتیم، بی هس
مــردم نهــاد بــرای توســعه و آبادانــی پایتخــت تاریــخ و تمــدن ایــران 

زمیــن همــدان قدم هــای خوبــی برداریــم.
رئیــس ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری همــدان 
عنــوان کــرد: بــه طــور قطــع توســعه شــهر بــا همــکاری شــهروندان 

ــود. ــد ب ــر خواه امکان پذی

کسب گواهی نامه 17۰۲5 در 5 آزمایشگاه میکروبی استان اصفهان 
پــس از یکپارچــه ســازی 
شــرکت هــای آبفــا شــهری و 
روســتایی برنامــه هایــی بــرای 
مدیریــت کیفیــت آزمایشــگاه 
ــت  ــرار گرف ــتور کار ق ــا در دس ه
و پــس از ممیــزی کارشناســان 
شــرکت مهندســی آبفــا کشــور 
از آزمایشــگاه هــای میکروبــی 
در اســتان اصفهــان، گواهــی 
نامــه ۱۷025 نســخه 20۱۷ بــه 
5 آزمایشــگاه در ســطح اســتان 

تعلــق گرفــت .
شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهــان موفــق بــه کســب گواهی 
نامــه ۱۷025 نســخه ی 20۱۷ ، 
در آزمایشــگاه هــای میکروبــی 
ســمیرم، تیــران وکــرون، شــهرضا، 
ــه آب  ــه خان ــاد و تصفی ــف آب نج

باباشــیخعلی شــد.
مدیــر مرکــز پایــش و نظــارت 
ــت آب وفاضــالب شــرکت  برکیفی
آبفــا اســتان اصفهــان گفــت: پــس 
از یکپارچــه ســازی شــرکت هــای 
ــه  ــتایی برنام ــهری و روس ــا ش آبف
ــت  ــت کیفی ــرای مدیری ــی ب های
آزمایشــگاه هــا در دســتور کار 
ــزی  ــس از ممی ــت و پ ــرار گرف ق
کارشناســان شــرکت مهندســی 
ــای  ــگاه ه ــور از آزمایش ــا کش آبف
میکروبــی در اســتان اصفهــان، 
گواهــی نامه ۱۷025 نســخه 20۱۷ 

بــه 5 آزمایشــگاه در ســطح اســتان 
ــت . ــق گرف تعل

ــوص  ــری در خص ــه امی فهمی
شــاخص هــای الزم بــرای دریافت 
ایــن گواهــی نامــه اظهــار داشــت: 
نــد روش  ن ما یــی  شــاخص ها
ــوع  ــا، ن ــون ه ــرای آزم ــای اج ه
ــگاه  ــای آزمایش ــه، فض ــواد اولی م
و تخصــص کارشناســان مــورد 
ارزیابــی قــرار گرفــت و در نهایــت 
ــا اســتانداردها،  پــس از مطابقــت ب
5 آزمایشــگاه میکروبــی در ســطح 
ــن  ــت ای ــه دریاف ــق ب ــتان موف اس

ــه شــد.  ــی نام گواه
ــی  ــب گواه ــزود: کس وی اف
نامــه ۱۷025 هزینه بســیاری برای 
ــن  ــا ای ــا در دارد، ب ــگاه ه آزمایش
وجــود تــالش می شــود طی ســال 
ــگاه  ــی آزمایش ــده مابق ــای آین ه
هــای میکروبــی در ســطح اســتان 
ــت  ــه دریاف ــق ب ــد موف ــز بتوانن نی

ــه شــوند. ــن گواهــی نام ای
مدیــر مرکــز پایــش و نظــارت 
ــت آب وفاضــالب شــرکت  برکیفی
آبفــا اســتان اصفهــان مزیــت 
دریافــت ایــن گواهــی نامــه را 

بهبــود وضعیت آزمایشــگاه از لحاظ 
ســاختار فیزیکــی و ارائــه اطمینــان 
ــه منظــور انجــام  ــه مشــترکین ب ب
ــر  ــش براب ــح آزمای ــق و صحی دقی
بــا اســتاندارد ۱۷025 عنــوان نمود. 
امیــری اعــالم کــرد: در حــال 
حاضــر مجموعــه آزمایشــگاه های 
ســتادی آبفــا اســتان اصفهــان 
ــی  ــب گواه ــه کس ــق ب ــز موف نی
ــه آب  ــی در زمین ــن الملل ــه بی نام
و فاضــالب، فیزیکــی و شــیمیایی، 
میکروبــی و ریزآالینــده هــای 

ــت.  ــده اس ــذی ش مغ

مدیرعامل بانک توسعه تعاون:
طرح توسکا سهولت و سرعت را در بهره مندی از تسهیالت بانکی 

به دنبال می آورد
مدیرعامل بانک توسعه تعاون همزمان با آغاز چهل و سومین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی، جزئیات طرح تسهیالتی تازه این بانک با عنوان طرح توسکا را 

تشریح کرد.
آیین  اله مهدیان در  تعاون، حجت  بانک توسعه  به گزارش روابط عمومی 
گرامیداشت سالروز پیروزی انقالب اسالمی، گفت: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی 
و ضرورت پاسخ گویی به هنگام و متناسب به نیازهای مشتریان، طرح ویژه ای با 
عنوان طرح توسکا در بانک توسعه تعاون تعریف شده که بر اساس آن به دنبال 

افزایش مؤثر ظرفیت در ارائه تسهیالت متنوع به متقاضیان هستیم.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون در تشریح جزئیات طرح توسکا گفت: این طرح 
با تمرکز بر افزایش رضایتمندی مشتریان و با هدف گردش مناسب و موثر منابع در 
بانک به نفع عموم مشتریان تعریف شده است. وی در همین رابطه افزود : سپرده 
گذاران در طرح توسکا می توانند عالوه بر دریافت حداکثر ۷ درصد سود ناشی از 
سپرده گذاری ، از تسهیالت اعتباری بانک نیز به صورت ویژه و سریع بهره مند  شوند.

مهدیان خاطر نشان ساخت : این طرح به گونه ای طراحی شده است که نرخ 
تسهیالت اعتباری ارائه شده بر اساس گردش سپرده و متناسب با سود سپرده های 
تودیع شده نزد بانک تعیین می شود. به نحوی که امکان انتخاب نرخ سود تسهیالت 
اعتباری دریافتی با توجه به شرایط تعریف شده فیمابین بانک و مشتری توسط خود 
مشتریان فراهم شده است و مشتری بر همین اساس با توجه به نیاز و شرایط خود، 

مختصات تسهیالت را انتخاب می کند .
وی درباره نرخ سود تسهیالت در این طرح افزود: نرخ این تسهیالت حداقل 
۱0 و حداکثر ۱8 درصد و حداکثر دوره بازپرداخت 48 ماهه خواهد بود و پیش بینی 
می شود به این ترتیب این طرح در شرایط اقتصادی حاضر، رونق مناسبی در فعالیت 
های اقتصادی ایجاد کند و پاسخ به مشتریان در خصوص تامین مالی در بخش 

های مختلف با سهولت و سرعت بیشتری همراه باشد.
مهدیان در تشریح جزئیات بیشتر این طرح گفت: در طرح توسکا مشتریان 
حقیقی تا سقف یک میلیارد ریال و مشتریان حقوقی بدون سقف ریالی می توانند از 
تسهیالت برخوردار شوند و به این ترتیب بخش تعاون می تواند از ظرفیت مطلوب 

ایجاد شده در این طرح برای رونق و گسترش فعالیت های اقتصادی بهره گیرد.
به گفته وی » طرح توسکا « با سه نرخ 2 درصد، 4 درصد و ۷ درصد جذب 
خواهد شد و تسهیالت اعتباری بر اساس میانگین ایجادشده در سپرده مشتریان 
اختصاص می یابد به گونه ای که مقدار هر وام و نرخ سود آن بر اساس نرخ سود 

سپرده یا سپرده هایی که در بانک تودیع کرده اند، تعیین خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بانک توسعه تعاون به طور مستمر برای به روز رسانی 
سبد خدمات و محصوالت خود و پاسخگویی به تنوع نیازهای مشتریان در سطوح 
مختلف، طرح های جدیدی را در بخش های مختلف بانکداری تعریف و ارائه می 
کند، افزود: تاکنون طرح ها و محصوالت متنوع دیگری در پاسخ به نیاز مشتریان ارائه 
شده که بسته اعتباری جهش تولید، فرصت، همکار، مفید و همراه از جمله آنها است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون ادامه داد: فعاالن اقتصادی و خصوصا تعاونگران 
به منابع مالی بیشتری برای ادامه فعالیت و عملیاتی کردن طرح های در حال اجرا و 
تعریف شده نیاز دارند ولی برای تأمین این نیازها باید کارسازی هایی نیز در شبکه 
بانکی انجام شود تا پرداخت تسهیالت یا تعریف خطوط اعتباری و... آثار تورمی 
به دنبال نداشته باشد. بر همین اساس نیز بانک مرکزی ضمن تأکید بر استفاده 
از حداکثر ظرفیت شبکه بانکی برای تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد، مقررات و 

ضوابط خاصی را نیز دنبال می کند.
مهدیان گفت: تحلیل ما در بانک توسعه تعاون این است که با رعایت همین 
ضوابط و در چارچوب مصالح کالن اقتصادی بتوانیم با تعریف طرح های متنوع و 
استفاده از ابتکار و توانمندی کارشناسان بانک، نقش هر چه بیشتر و بهتری در تأمین 
مالی بخش واقعی اقتصاد داشته باشیم. از جمله این اقدامات افزایش سرمایه بانک 
است که در صورت تحقق آن موانع خدمت رسانی به واحدهای تعاونی و بخش های 

دیگر اقتصادی بزرگ کشور برداشته می شود.

رئیس شعبه خرم آباد بانک توسعه صادرات ایران براساس آمار 
عملکرد ده ماهه اعالم کرد:

رشد 35 درصدی تسهیالت پرداختی اگزیم بانک در استان لرستان
رئیس شعبه خرم آباد با اعالم اینکه شعبه بانک توسعه صادرات ایران تا پایان 
دی ماه سال جاری بیش از یک هزار میلیارد ریال تسهیالت به صادرکنندگان استان 
لرستان پرداخت کرده است، گفت: تسهیالت پرداختی به مشتریان در مدت زمان 
یاد شده نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشد 35 درصدی را تجربه کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، علی اصغر گلکار،اظهار 
داشت: عمده تسهیالت پرداختی از سوی این بانک در قالب سرمایه در گردش به 

مشتریان ارائه شده است.
وی با اشاره به مشارکت بانک در تامین مالی اجرای طرح یک شرکت نورد 
آلومینیوم در استان، گفت: همچنین بالغ بر 82 میلیارد ریال گشایش اعتبار اسنادی 

داخلی در شعبه خرم آباد انجام شده است.
رئیس شعبه خرم آباد بانک توسعه صادرات ایران اظهار داشت: این شعبه از 
اگزیم بانک در بخش صدور ضمانتنامه ریالی و فروش ارز نیز بسیار خوب عمل 
کرده به طوریکه با رشد 383 درصدی نسبت به سال گذشته حدود ۱۷ میلیون دالر 

ارز فروخته است.
گلکار به رشد 2۷5 درصدی در حوزه انجام حواله های ارزی صادره اشاره کرد 
و گفت: تا پایان دی ماه امسال 25 میلیون دالر حواله ارزی صادر و 4 میلیون دالر 
نیز بروات اسنادی وارداتی از شعبه خرم آباد بانک توسعه صادرات ایران کارگزاری 
شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد ۱20 درصدی برخوردار بوده است.

به گفته گلکار، استان لرستان در سال ۹8 جمعًا ۱8 صادرکننده نمونه استانی 
داشته که از این تعداد ۱2 صادرکننده نمونه مشتری بانک توسعه صادرات شعبه 

خرم آباد هستند.
وی اظهار داشت: شعبه اگزیم بانک در خرم آباد در تالش است شرکت های 
دانش بنیان استان را با خدمات و تسهیالت ویژه این بانک آشنا کند؛ تا کنون دو 
شرکت دانش بنیان دارویی و بهداشتی توانسته اند از تسهیالت ویژه دانش بنیان 

بانک توسعه صادرات ایران بهره مند شوند.

پرداخت بیش از ۸.5 میلیون فقره تسهیالت به ارزش ۸2۸هزار 
میلیارد ریال

مرتضی اکبری اظهار کرد: تعداد تسهیالت پرداخت شده از سوی بانک مهر 
ایران در طول سال هاي گذشته به طرز چشمگیري افزایش یافته؛ به طوري که از 
500هزار فقره در سال ۱3۹5 به حدود دو میلیون و 300هزار فقره در سال ۱3۹8 
فقره  و 800هزار  میلیون  از یک  بیش  تا کنون  نیز  در سال جاري  است.  رسیده 

تسهیالت پرداخت شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، دکتر مرتضی اکبری 
مدیرعامل این بانک ضمن تبریک فرار سیدن چهل ودومین سالروز پیروزي انقالب 
اسالمي، گفت: هر چند عقد قرض الحسنه یکي از عقود اسالمي است و سابقه اي 
طوالني  دارد، اما با پیروزي انقالب اسالمي، محقق کردن بانکداري اسالمي با تأکید 
بیشتر و از همان سال هاي نخست در دستور کار قرار گرفت که نقطه عطف آن 

تصویب قانون عملیات بانکي بدون ربا در سال ۱362 است.
وی در همین رابطه افزود: صندوق های مختلف بر اساس عقد قرض الحسنه 
فعالیت مي کردند و بانک ها نیز با جذب منابع قرض الحسنه نسبت به پرداخت تسهیالت 

قرض الحسنه اقدام مي کردند که نمونه بارز آن وام ازدواج است.
اکبری با اشاره به ضرورت تمرکز فعالیت بانکی بر مبنای عقد قرض الحسنه، 
اظهار کرد: بر همین اساس در سال ۱386، بانک قرض الحسنه مهر ایران به عنوان 
نخستین بانک قرض الحسنه کشور با سهامداري ۱0 بانک بزرگ و باسابقه تأسیس شد.

مدیرعامل بانک مهر ایران ضمن یادآوری فعالیت هاي بانک در طول سال هاي 
گذشته، گفت: این بانک موفق شده اعتماد اقشار مختلف مردم را به خود جلب کند 
و اکنون ۱0 میلیون مشتري دارد. در حال حاضر مانده منابع بانک مهر ایران بالغ 
بر 44۱هزار میلیارد ریال است.وی درباره پرداخت تسهیالت از سوی این بانک نیز 
توضح داد: تعداد تسهیالت پرداختي از سوي بانک مهر ایران در سال هاي اخیر افزایش 
قابل توجهي داشته و از 500هزار فقره در سال ۱3۹5 به حدود دو میلیون و 300هزار 
فقره در سال ۱3۹8 رسیده است. در سال جاري نیز تا کنون بیش از یک میلیون و 
800هزار فقره تسهیالت پرداخت شده است. بانک مهر ایران تا کنون بیش از 8.5 

میلیون فقره تسهیالت به مشتریان خود پرداخت کرده است.
اکبری در همین رابطه افزود: مبلغ تسهیالت پرداختی نیز در طول این سال ها 
افزایش یافته و از 43هزار میلیارد ریال در سال ۱3۹5 به بیش از 22۱هزار در سال 
۱3۹8 رسیده و در سال جاري نیز تا کنون بالغ بر 253هزار میلیارد ریال تسهیالت 
ریال  میلیارد  از 828هزار  بیش  در مجموع  ایران  مهر  بانک  است.  رداخت شده  پ

تسهیالت به مشتریان خود پرداخت کرده است.
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آگهی فقدان سند مالکیت
خانم حسنیه عسکریان باستناد دو برگ استشهادیه مصدق شده که شناسه یک

تا۱3۹۹02۱544۱۷000۱0۹و۱3۹۹02۱544۱۷000۱۱0 و رمز تصدیق 2۹3۱5۱ 
و ۷22۹68مورخ۹۹/۹/۹در دفترخانه 45 اندیشه گواهی گردیده است مدعی فقدان 
سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به شماره پالک33345فرعی 
از4۷اصلی قطعه۷تفکیکی مفروز ومجزی شده از33326فرعی از اصلی مذکور 
واقع در شهریار به مساحت5۹/4۷مترمربع واقع در طبقه 3 که مقدار ۱/52مترمربع 
آن بالکن است بانضمام پارکینگ قطعه 2 تفکیکی به مساحت ۱2/5 مترمربع 
واقع در همکف بانضمام انباری قطعه5 تفکیکی به مساحت2/۷4مترمربع واقع در 
پشت بام ذیل ثبت 25۱023صفحه 250دفتر۱85۷به نام وحید مهدی ترکاشوند 
ثبت وسند مالکیت به شماره چاپی 060۱۷0الف۹۱صادر گردید سپس تمامی مورد 
ثبت برابر سند شماره4۷60مورخ۹2/۱/2۱دفترخانه 45شهریاربه حسنیه عسکریان 
انتقال یافت وبرابر سند رهنی شماره4۷۷6مورخ۹2/۱/2۱دفترخانه 45شهریاردررهن 
بانک مسکن قرارگرفت و بعلت سهل انگاری سند مالکیت مفقود گردیده است 
لذا مراتب به استناد تبصره یک ماده۱20آئین نامه اصالحی قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق و 
یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ازتاریخ نشراین آگهی  ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم و رسید دریافت 
نماید در غیراینصورت پس از انقضای مدت مذکور ونرسیدن واخواهی نسبت به 

صدور سند المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.م.الف:86۹۷
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهریار-بشیرنعیم زاده

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره۷3530مورخ86/۱2/4  وکالتنامه  طبق  عبدالملکی  محمد  قای  آ
قزوین  استان  دادگستری  وکالی  کانون  الف  2شهریارو۷50۹6سری  فترخانه  د
شماره۱3۹۹85 نامه  برابر  مربوطه  دفترخانه  که  طاهر  جنابی  محمد  طرف  ز  ا

است  نموده  تائید  را  تنظیمی  6مورخ۱3۹۹/۱0/22وکالتنامه  5440۱000662
باستناد دوبرگ استشهادیه مصدق شده که امضاء شهود آن ذیل شناسه یکتا به 
شماره۱3۹۹02۱5440۱0002۹5رمز تصدیق 543۹22مورخ۱3۹۹/5/2۱دفترخانه 
در  واقع  آپارتمان  دستگاه  یک  ششدانگ  مالکیت  سند  فقدان  2شهریارمدعی 
شماره  به  تفکیکی  سوم  قطعه  بمساحت45/۹۹مترمربع  همکف  طبقه  شمال 
پالک۱08۹5فرعی از4۹اصلی مفروز ومجزی شده از پالک۱080فرعی از اصلی 
قلعه  اصغرمحمدی  علی  ۱۷8دفتر۱268بنام  ۱۹46۹6صفحه  ثبت  ذیل  ذکور  م
شده  تسلیم  و  2۱3085الف/85صادر  چاپی  شماره  به  مالکیت  سند  و  ثبت  ی  ن
محمد  4شهریاربه  ۹۱۷8مورخ۱386/۱2/4دفترخانه  شماره  سند  طبق  و  ست  ا
جنابی طاهرانتقال یافته است وبرابرسند شماره ۹۱۷۹مورخ۱386/۱2/4دفترخانه 
4شهریاردررهن بانک صادرات می باشد بعلت جابجائی مفقود گردیده است لذا 
مراتب به استناد تبصره ذیل ماده۱20قانون ثبت در یک نوبت آگهی میگردد تا 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق یا وجود سند مالکیت نزد 

خود میباشد ازتاریخ نشراین آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به 
ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم ورسید دریافت نماید و در غیراینصورت 
این اداره پس از انقضای مدت مذکور ونرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند 

المثنی طبق مقررات اقدام خواهد نمود.م.الف:86۹5
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آگهی مزایده خورو پرونده کالسه۹۹00853
فاطمه  له  اجرائی کالسه فوق علیه وحید عالی بسطام  پرونده  به موجب 
صمیمی موضوع وصول اصل طلب سند ازدواج شماره۱446تنظیمی دفترخانه 
ازدواج ۱4شهریاربه تعداد۱4عدد سکه طالی تمام بهارآزادی ومبلغ دویست وپنجاه 
میلیون ریال مبلغ مندرج در سند نکاحیه جمعا مقوم به ارزش4/3۷0/۷۱5/000ریال 
تعداد یک دستگاه اتومبیل رنو تیپ تندر)لوگان L۹0(مورد بازداشتی به شماره 
رنگ  به  مدل۱3۹0شمسی  سواری  کاربری  ج22(  نتظامی)ایران485-38  ا
وشماره   ۱32822D۷۷02035322 موتور بشماره  شیری-روغنی  فید  س
با  محور  دو  و  بنزین  سوخت  نوع   0۷2442NAA.LSRALDBAاسی ش
ظرفیت 5نفر وتعداد4چرخ و4سیلندرمتعلق به وحید عالی بسطام فرزند عالیشان 
بدهکارپرونده اجرائی کالسه فوق که برابر نامه شماره8800282۹مورخ۹۹/6/6این 
۹۹/۷/2خودرو  مورخ  رسمی  کارشناس  نظر  طبق  است  گردیده  توقیف  احد  و
امیرکبیر  شهریارکهنزبلوار  در  علی)ع(واقع  امام  پارکینگ  محل  در  که  زبور  م
عقب  صندوق  درب  و  سالم  فنی  وضعیت  اجمالی  توصیف  نظر  از  دارد  وقف  ت
چندجا تورفتگی داشته بدنه دارای خط وخش بوده و الستیکها 40درصد کارائی 
با درنظر گرفتن مدل و استهالک  و تو دورزی صندلی ها سالم می باشد که 
به مبلغ۱/800/000/000ریال ارزیابی شده از ساعت۹الی ۱2 در روز چهارشنبه 
طریق  از  )ع(  علی  امام  شهریارکهنزبلوارامیرکبیرپارکینگ  ورخ۹۹/۱2/۱3در  م
مزایده حضوری به فروش می رسد.مزایده از مبلغ ۱/800/000/000ریال شروع 
و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد شرکت درجلسه 
48ساعت  حداقل  کارشناسی  پایه  مبلغ  از  ۱0درصد  پرداخت  به  منوط  زایده  م
قبل از مزایده به حساب سپرده ثبت و پس از اخذ شناسه واریز اعالمی وحضور 
خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است لذا خریدار و یا خریداران می 
بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد 
بنام خود و تحت شناسه اعالمی را به همراه درخواست کتبی خود به واحد اجرا 
تسلیم وثبت نمایند ضمنا برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش 
نماید و  تودیع  ثبت  به حساب صندوق  ازتاریخ مزایده  پنج روز  را ظرف مدت 
در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز 
نکند مبلغ مذکور قابل استردا نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این 
از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد ضمنا  صورت عملیات فروش 
کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است ونیم عشر و حق مزایده 

نقدا وصول خواهد شد.م.الف:86۹6
 سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک شهریار-بشیرنعیم زاده
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آماده باش به مدعیان المپیکی کشتی
ملی  تیم  انتخابی  اعالم شرایط  ا  ب
کشتی آزاد برای انتخاب نفرات المپیکی در 
توکیو به نظر می رسد که کادر فنی تصمیم 
دارد بعد از برگزاری رقابت های انتخابی 
زمان را برای آماده سازی ملی پوشان برای 
حضور در المپیک را از دست ندهد و به 
نوعی زنگ آماده باش را برای مدعیان به 

صدا درآورد.
ملی کشتی  تیم  فنی  کادر  نظر  ا  ب
آزاد تکلیف رقابت های انتخابی وزن های 
5۷ و 86 کیلوگرم روز ۱۹ اسفند مشخص 

خواهد شد. از بین »رضا اطری« که سابقه حضور سه میدان جهانی در سال های 20۱۷ 
پاریس، 20۱8 بوداپست و 20۱۹ قزاقستان را دارد و »رحمان عموزادخلیلی« دارنده 2 
مدال طالی نوجوانان جهان و پدیده این روزهای سبک وزن کشتی آزاد ایران یک 

نفر راهی المپیک خواهد شد.
در وزن 86 کیلوگرم »حسن یزدانی« ستاره کشتی آزاد ایران در سال های اخیر 
و یکی از امیدهای اصلی کشتی ایران برای کسب مدال طال در بازی های المپیک 
توکیو باید به مصاف »کامران قاسم پور« دارنده 2 مدال طالی زیر 23 سال جهان و 
نقره جوانان جهان برود. 2 آزادکار جویباری هر کدام در سطح باالی جهانی هستند 
و به طور حتم کشتی ایران از وزن 86 کیلوگرم انتظار مدال خوشرنگ در توکیو دارد.

در دیگر وزنی که کشتی ایران در پیکارهای جهانی 20۱۹ قزاقستان موفق به 
کسب سهمیه المپیک شد، وزن ۱25 کیلوگرم است. حال قرار است نفر مد نظر کادر 
فنی به رقابت های بین المللی و قهرمانی آسیا در قزاقستان اعزام شود و بعد از آن قرار 
است شرایط انتخابی این وزن اعالم شود. رقابت های کشتی آزاد و فرنگی »ماتئو 
پلیکونه« ایتالیا روزهای ۱4 تا  ۱۷ اسفند ۱3۹۹ در ُرم پایتخت کشور ایتالیا برگزار خواهد 
شد. این رقابت ها دارای سیستم رنکینگ برای بازی های المپیک توکیو نیست و البته 
سیستم رنکینگ برای پیکارهای جهانی سال 202۱ اعمال خواهد شد.این پیکارها قبل 
از رقابت های قهرمانی آسیا برگزار خواهد شد و قرار است »بهنام احسان پور« در وزن 
65 کیلوگرم، »علیرضا کریمی« در وزن ۹۷ کیلوگرم و »امیر طاهری« در وزن ۱25 
کیلوگرم به همراه »ابراهیم مهربان« مربی تیم ملی کشتی آزاد عازم این رقابت ها شوند.

به طور حتم »امین طاهری« اگر قصد حضور در المپیک را دارد و برای آنکه 
شانس حضور در المپیک را افزایش دهد به طور حتم، رقابت های ایتالیا و نتایج آن 
در تعیین سرنوشت این آزادکار تهرانی که 2 مدال برنز زیر 23 جهان و نقره جوانان 
جهان را در کارنامه دارد، تاثیرگذار است. طاهری نفر نخست انتخابی تیم ملی برای 
حضور در پیکارهای جهانی سال 2020 صربستان بود که پیکارهای جهانی به دلیل 
شیوع ویروس کرونا لغو شد.در این وزن آزادکار جوان و آینده داری همچون »امیرحسین 
زارع« دارنده مدال طالی زیر 23 سال و نوجوانان جهان، نقره جوانان جهان و بازی های 
المپیک 20۱8 جوانان منتظر لغزش حریفان است. ضمن آنکه »یداهلل محبی«  و »پرویز 

هادی« 2 آزادکار با تجربه تیم ملی نیز هنوز برای حضور در المپیک ناامید نیستند.
رقابت های گزینشی قاره آسیا 20 تا  22 فروردین ۱400 و رقابت های قهرمانی 
آسیا روزهای 23 تا 28 فروردین ۱400 در شهر آلماتی قزاقستان برگزار خواهد شد.  

همانطور که اشاره شد در کشتی آزاد »رضا اطری«، »حسن یزدانی« و »یداهلل 
محبی« در پیکارهای جهانی سال 20۱۹ موفق به کسب سهمیه در وزن های 5۷، 86 
و ۱25 کیلوگرم شدند و نمایندگان کشورمان باید در وزن های 65، ۷4 و ۹۷ کیلوگرم 

در پیکارهای گزینشی حضور یابند.
در همین راستا باید منتظر نفرات تیم ملی در 3 وزن 65، ۷4 و ۹۷ کیلوگرم در 

رقابت های گزینشی باشیم که آیا موفق به کسب سهمیه خواهند شد یا خیر؟
در وزن 65 کیلوگرم »امیرمحمد یزدانی«، »امیرحسین مقصودی«، »مرتضی 
از  تغییر وزن  از  بعد  احسان پور  این وزن  در  دارند.  نفرات حضور  قیاسی« و سایر 
6۱ به 65 کیلوگرم قرار است راهی ایتالیا شود. احسان پور آزادکار بهشهری سابقه 
حضور در 3 دوره قهرمانی جهان را دارد که در سال 20۱۹ موفق به کسب نخستین 
مدال برنز در رده سنی بزرگساالن شد.  اما در وزن ۹۷ کیلوگرم، یکی از وزن های 
بسیار شلوغ به دلیل حضور چندین مدعی در سطح طراز اول جهانی است. »علی 
شعبانی«، »محمدحسین محمدیان«، »علیرضا کریمی« و »مجتبی گلیج« و اگر 
»رضا یزدانی« و احتماال »عباس فروتن« را به این جمع اضافه کنید، نماینده ای 
که از این جمع برای حضور در المپیک انتخاب می شود شانس بسیار زیادی برای 
کسب مدال خواهد داشت. کریمی نیز بعد از پشت سر گذاشتن مصدومیتش در یک 
سال گذشته و قطعی شدن حضورش در وزن ۹۷ کیلوگرم، کار سختی را برای حضور 

در دومین میدان المپیکی دارد.
در وزن ۷4 کیلوگرم که تیم ملی کشتی آزاد همانند سایر وزن ها همچون 5۷ 
و 65 کیلوگرم در این سال ها نتوانسته آزادکار ششدانگی را داشته باشد، کادر فنی 
ایران در رقابت های گزینشی و قهرمانی آسیا، قرار است 2۷  برای اعزام نماینده 
بهمن مسابقه انتخابی بین »یونس امامی« و »جمال عبادی« برگزار کند. با توجه 
به حضور »مصطفی حسین خانی« دارنده مدال برنز جهان و یکی از آزادکاران با 
تجربه تیم ملی کادر فنی اعالم کرد که با توجه به حضور »مصطفی حسین خانی« 
در این وزن، تصمیم گیری برای اعزام کشتی گیران به یکی از این دو مسابقه مذکور 

توسط کادر فنی انجام می شود.
با توجه به شرایطی که بر ورزش جهان در یک سال گذشته تحمیل شد، برگزاری 
مسابقات به طور کلی دگرگون شد و ضمن آنکه فدراسیون کشتی فرایند انتخابی را 
برای حضور در المپیک تدوین کرده بود که این طرح با تعویق المپیک اجرا نشد. حال 
به نظر می رسد که در چند ماه اخیر مدعیان باید از کوچکترین فرصتی که به آنان داده 
می شود باید نهایت استفاده را ببرند تا اندک شانس خود را برای حضور در بازی های 

المپیک افزایش دهند.

رقابت های بین المللی دوومیدانی امارات؛
کسب دو طال و دو برنز توسط ورزشکاران نابینا و کم بینا 

رقابت های  از  روز  دومین  ر  د
در  امارات  فزاغ  در  که  ارادوومیدانی  پ
کاران  دوومیدانی  است،  برگزاری  ال  ح
نابینا و کم بینا به دو مدال طال و دو برنز 

دست یافتند.
بین  رقابت های  از  روز  دومین  ر  د
المللی دوومیدانی که در فزاغ امارات در 
حال برگزاری است،  مهدی اوالد پرتابگر 
ثبت  با  حریفان خود  با  در مصاف  زنه  و

رکورد ۱3 متر و 8۹ سانتی متر به مدال طال دست یافت و نماینده کشور روسیه با 
ثبت رکورد ۱2 متر و 5۷ سانتی متر و پرتابگر ازبکی با ثبت رکورد ۱2 متر و 24 سانتی 

متر به ترتیب در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند.
همچنین بهزاد عزیزی پرتابگر کم بینا در رشته نیزه با ثبت رکورد 64 متر و 
3۷ سانتی متر به مدال طال دست یافت، ورزشکاری از کشور لیتوانی با 48 متر و 45 
سانتی متر دوم شد و مسعود حیدری دیگر نماینده کشورمان در همین ماده با کسب 

رکورد 44 متر و 30 سانتی متر به مدال برنز دست یافت.
در ادامه این رقابت ها، وحید علی نجیمی در دوی 400 متر با ثبت رکورد 50 ثانیه 
و 4۱ صدم ثانیه در جایگاه سوم قرار گرفت. در این ماده نماینده الجزایر با ثبت رکورد 
4۷ ثانیه و ۹۱ صدم ثانیه و نماینده ترکیه با 4۹ ثانیه و 53 صدم ثانیه اول و دوم شدند.

رقابتهای بین المللی دوومیدانی معلوالن و نابینایان و  کم بینایان تا 26 بهمن 
در فزاغ امارات ادامه دارد.

پیروزی قلی پور در MMA با ناک اوت حریف
ووشوی  ملی  تیم  سابق  اپیتان  ک
 MMA ایران، نخستین مبارزه خود در
برای سازمان TGFC را با پیروزی پشت 

سر گذاشت.
حمیدرضا قلی پور کاپیتان سابق تیم 
 TGFC ملی ووشوی ایران که با سازمان
در  خود  مبارزه  نخستین  دارد،  رارداد  ق
رقابت های MMA را با پیروزی پشت 

سر گذاشت.
قلی پور که در نخستین گام “اشرف” فایتر پاکستانی را پیش رو داشت، موفق 
شد با عملکردی درخشان در راند دوم حریف خود را ناک اوت کرده و کار خود در این 

مسابقات را با پیروزی آغاز کند.
ستاره تیم ملی ووشوی ایران که سابقه قهرمانی در مسابقات جهانی، آسیایی و 
بازی های آسیایی را در کارنامه دارد و یکی از پر افتخارترین ووشوکاران ایران به شمار 

می رود، در آذر ماه با سازمان افغانستانی TGFC قرارداد امضا کرده است.

ممکن کردن غیرممکن ها تخصص بایرن است؛
معجزه فلیک؛ شش قهرمانی در کمتر از 9 ماه

بایرن مونیخ با پیروزی ۱-0 برابر تیگرس مکزیک، فاتح جام قهرمانی باشگاه 
های جهان شد و به این ترتیب ششمین جام قهرمانی خود در طول ۱2 ماه گذشته 

را به چنگ آورد.
تک گل بنجامین پاوارد، آخرین جام از شش گانه باواریایی ها را برای بایرن مونیخ 
به ارمغان آورد. با قهرمانی در جام قهرمانی باشگاه های جهان، بایرن مونیخ ظرف 
کمتر از ۹ ماه گذشته در بوندسلیگا، دو جام حذفی و سوپرکاپ آلمان، چمپیونزلیگ، 

سوپرکاپ اروپا و جام قهرمانی باشگاه های جهان قهرمان شده است.
نوار قهرمانی های بایرن در سال 2020 با قهرمانی در بوندسلیگا آغاز شد که 

هشتمین قهرمانی پاپی آنها در این رقابت ها بود.
بایرن سپس در جام حذفی با پیروزی 4-2 مقابل بایرلورکوزن قهرمان شد

با پیروزی ۱-0 برابر پاری سن ژرمن در دیدار فینال چمپیونزلیگ، انتظار هفت 
ساله باواریایی ها برای قهرمانی در این رقابت ها نیز به پایان رسید.

شاگردان هانسی فلیک با پیروزی 2-۱ برابر سویا، قهرمانی در سوپرکاپ اروپا 
را نیز از آن خود کردند.

با پیروزی 2-3 برابر دورتموند در سوپرکاپ آلمان، بایرنی ها پنجمین قهرمانی 
خود را در سال 2020 به دست آوردند.

ششمین قهرمانی و ماموریت پایانی بایرنی ها قهرمانی در جام باشگاه های 
جهان بود که به لطف تک گل بنجامین پاوارد محقق شد.

بایرنی ها با بردن تمام عناوین قهرمانی در آلمان و اروپا در سال 2020 موفق 
شدند با رکورد قهرمانی های شش گانه بارسلونا در سال 200۹ برابر شوند.

این همچنین ششمین قهرمانی هانسی فلیک، سرمربی بایرن مونیخ، از زمانی 
بود که در سال 20۱۹ هدایت بایرن را بر عهده گرفت.

تنها یک تیم دیگر در طول تاریخ موفق شده است که چنین جشنواره ای از 
قهرمانی و ضیافتی از جام های طالیی به راه بیندازد و آن بارسلونای فصل 200۹-۱0 

پپ گواردیوال است.
تیگرس اولین تیم از آمریکای شمالی بود که توانست خود را به فینال جام 
قهرمانی باشگاه های جهان برساند اما توسط قدرت بی چون و چرای باواریایی ها 

تقریبا در تمام طول بازی در نیمه خود حبس شده بود.
این قهرمانی، دومین قهرمانی بایرن مونیخ در جام قهرمانی باشگاه های جهان 
است و این تیم در سال 20۱3 نیز یک بار دیگر قهرمان این رقابت ها شده است. 
قهرانی بایرن هشتمین قهرمانی پیاپی تیم های اروپایی در جام قهرمانی باشگاه 

های جهان است.
قهرمانی  چهار  با  مادرید  رئال  جهان،  های  باشگاه  جام  های  رقابت  ر  د
پرافتخارترین تیم جهان است، پس از آنها بارسلونا با سه قهرمانی قرار دارد و بایرن 
مونیخ با کسب دومین قهرمانی خود در این رقابت ها، به همراه کورنتیانس، سومین 

تیم پرافتخار در جام قهرمانی باشگاه های جهان است.
تنها حسرت بایرنی ها غیبت توماس مولر بود که به دلیل ابتال به کرونا، نه در 

بازی و نه در جشن قهرمانی هم تیمی هایش حضور نداشت.

اینفانتینو: قطر روح را به فوتبال جهان برگرداند
المللی  بین  فدراسیون  ئیس  ر
فوتبال فیفا به ستایش از کشور قطر 
به خاطر میزبانی جام جهانی باشگاه 
ها پرداخت. او اطمینان دارد که جام 
جهانی 2022 هم در بهترین شرایط 

برگزار خواهد شد.
به گزارش الرای، قطر میزبانی 
جام جهانی باشگاه ها را بر عهده گرفت 
و نکته مهم اینکه بعد از مدت ها یک 

رقابت بزرگ بین المللی با حضور هواداران در ورزشگاه ها برگزار شد که این بسیار 
نویدبخش است.

اینفانتنیو رئیس فیفا گفت: قطر به خوبی میزبانی این رقابت بزرگ را بر عهده 
گرفت. از دولت و امیر قطر و همچنین کادر درمان تشکر می کنیم. قطر زندگی را 

به فوتبال جهان برگرداند.
او ادامه داد: خوشبختانه در جام جهانی باشگاه ها شاهد حضور هواداران بودیم و 
در هر بازی از 30 درصد ظرفیت ورزشگاه  استفاده شد که این خبر خوبی است. برای 
ما بهداشت در اولویت قرار دارد. جام جهانی 2022 در شرایط امنی برگزار خواهد شد 
و مشکلی از نظر سالمت و درمان نخواهیم داشت. ما همکاری نزدیکی با سازمان 

بهداشت جهانی برای مبارزه با ویروس کرونا داریم.
او درباره امکان افزایش ظرفیت ورزشگاه ها گفت: من دوست دارم که از ۱00 
درصد ظرفیت ورزشگاه ها استفاده کنیم اما این غیر ممکن است. با این حال 30 
درصد خوب است که این هم نیاز به رعایت پروتکل های شدید بهداشتی دارد. جام 
جهانی باشگاه ها نشان داد که در دوحه می توانیم جام جهانی را هم با سالمت و 
بدون مشکل برگزار کنیم. ما برای مبارزه با ویروس کرونا ۱.5 میلیارد دالر سرمایه 

گذاری کرده ایم.

با از دست دادن بازی برابر بارسا؛
نیمار: بسیار غمگینم!

دلیل  به  اینکه  از  پس  یمار  ن
خطاهای  ثر  ا بر  که  صدومیتی  م
بسیاری که روی او انجام شد، بازی 
در چمپیونزلیگ برابر بارسا را از دست 
داد، در اینستاگرام خود پیامی تند و تیز 

را منتشر کرده است.
نیمار پس از تایید این موضوع 
که بازی رفت PSG برابر بارسا را از 
دست خواهد داد، پیامی بسیار تند و تیز 

و عصبانی را در اینستاگرام خود منتشر کرده است.
بارها  فرانسه  جام حذفی  در  کان  تیم  برابر  دیدار  در  اینکه  از  پس  یمار  ن
 PSG ترک کرد.  ران  با مصدومیت عضله  را  بازی  زمین  متوقف شد،  ا خطا  ب
تایید کرده است که نیمار تا چهار هفته از میادین دور خواهد بود و حضور او 
در بازی برگشت با بارسلونا نیز با شک و شبهه جدی مواجه است. این موضوع 
به  دیگر  بار  است  مجبور  اینکه  از  را  خود  ناامیدی  و  نیمار خشم  تا  اعث شد  ب
دلیل مصدومیت حضور در یک بازی بزرگ اروپایی را از دست بدهد، در شبکه 

های اجتماعی نشان دهد.
ستاره برزیلی PSG با انتشار عکسی از مصدومیت خود که روی زمین از درد 
به خود می پیچید، نوشت: »بسیار غمگینم، درد بی حد و اندازه ای است. یک بار 
دیگر مجبورم که برای مدتی دست از انجام کاری که بیش از هر چیزی در جهان 

دوستش دارم، که همان فوتبال بازی کردن است، بکشم.
گاهی به خاطر مدلی که بازی می کنم، احساس ناراحتی می کنم، من دریبل 
می زنم و در نهایت مدام روی من خطا می شود. نمی دانم تقصیر من است یا مشکل 

کاری است که در زمین می کنم. این واقعا مرا ناراحت می کند.
اینکه بشنوم یک بازیکن، یک سرمربی، یک گزارشگر یا هر کس دیگری 
بگوید »تو باید حتما او را بزنی«، »او تمارض می کند«، »بچه ننه است«، »بچه 
است«، »لوس است« و از این قبیل من را ناراحت می کند و نمی دانم که چقدر 
دیگر می توانم این چیزها را تحمل کنم. من فقط می خواهم با خوشحالی فوتبال 

بازی کنم همین و نه بیشتر.”
نیمار پس از بازی برابر کان بسیار خشمگین بود و سرمربی حریف را متهم 
کرد که پس از برخوردی که با استیو یاگو داشت که او را از زمین بازی خارج کرد، 

به نیمار گفته که فیلم بازی می کند.
مصدومیت نیمار بار دیگر به این معنا است که او یک بازی بزرگ اروپایی دیگر 
PSG را از دست خواهد داد. او در ماه های پیش نیز به دلیل مصدومیت بازی برابر 

رئال مادرید و منچستریونایتد را  هم از دست داده بود.

که  می رسد  نظر  ه  ب
امارات و قطر آخرین و جدی 
ترین گزینه های موجود برای 
میزبانی مرحله اول مقدماتی جام جهانی 

در آسیا هستند.
از آخرین بازی تیم ملی ایران در 
مقدماتی جام جهانی ۱5 ماه می گذرد و در 
شرایطی که مسابقات مرحله دوم مقدماتی 
هنوز  پایان می رسیدند،  به  تا حاال  اید  ب
چهار دیدار دیگر باقی مانده و تکلیف هیچ 
کدام از گروه ها به طور قطعی مشخص 
نیست. شیوع ویروس کرونا سبب شد تا 
ابتدا بازی ها به زمان دیگری انتقال یابند 
و بعد تصمیم بر این شد که در فروردین و 
خرداد ۱400 تورنمنت از سر گرفته شود 
اما خوشبینی مسئوالن فدراسیون جهانی 
فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا نتیجه 

بخش نبود.
قوانین مختلف کشورها سبب شد 
تا امکان انجام بازی ها به صورت رفت 
و برگشت موجود نباشد و سرانجام برای 
جام  مقدماتی  دوم  مرحله  دیگر  کبار  ی
تا دوباره  تعلیق درآمد  به حالت  جهانی 
گمانه زنی ها برای زمان و مکان بازی 
ها شدت گیرد و در این بین خبرنگاران 
و رسانه های عربی باتوجه به نفوذ این 
مسابقات،  برگزاری  کمیته  در  کشورها 
دست باالتر را در انتشار اخبار دسته اول 

داشته باشند.
مسئله اصلی که حاال علی نوری 
این  کرده  اشاره  آن  به  عراقی  خبرنگار 
است که مقدماتی جام جهانی در منطقه 
عقب  تیر(  و  )خرداد  ژوئن  ماه  تا  سیا  آ
به  می افتد و سپس به صورت متمرکز 

انجام می رسد.
عنوان  به  قطر  از  بین  این  ر  د

جدی ترین گزینه برای میزبانی متمرکز 
مسابقات نام برده می شد. این کشور که 
هست،  نیز   2022 جهانی  جام  یزبان  م
تجربه موفقی از برگزاری لیگ قهرمانان 
آسیا داشت و نشان داد که زیرساخت های 
الزم برای میزبانی از تورنمنت های مهم 
در دوره کرونا را دارد اما مسئله اصلی این 
است که در فاصله کمتر از دو سال تا جام 
جهانی، این کشور شاید ترجیح بدهد که 
ورزشگاه های خود را برای جام جهانی 

آماده نگه دارد.
قطری ها چندی پیش اعالم کردند 
که قصد ندارند میزبان تمام بازی های 
آسیا  قهرمانان  لیگ  گروهی  مرحله 
202۱ باشند اما یکی از میزبانان قطعی 
این مسابقات )یک یا دو گروه( خواهند 
برگزاری  در  الگو  همین  شاید  بود. 

مقدماتی جام جهانی نیز مورد استفاده 
قرار گیرد و قطری ها از شش گروه، چند 
گروه را میزبانی کنند اما نکته خوشحال 
عراقی  خبرنگار  این  که  ای  کننده 
کرده،  اشاره  آن  به  توییتش  ادامه  در 
است.  عربی  متحده  امارات  همراهی 
امارات عالقه مند است تا ظرفیت خود 
در میزبانی از مسابقات بزرگ را نشان 
دهد و حتی آمادگی این را دارد که تمام 

بازی ها را میزبانی کند.
در  می رسد  نظر  به  ین  ا بر بنا
آسیایی  شرق  کشورهای  که  شرایطی 
نظیر چین، کره جنوبی، ژاپن و مالزی 
بر ورود  را  راه  گیرانه  قوانین سخت  با 
قطر  و  امارات  اند،  بسته  خارجی  اتباع 
جور آن ها را خواهند کشید و میزبانی 
که  هرچند  گرفت؛  خواهند  برعهده  را 

منتشر  باره  این  در  رسمی  خبر  هنوز 
نشده و باید دید از بین امارات و قطر 
)شاید امارات یا قطر!( کدام یک میزبان 

مرحله دوم خواهند شد.
که  می رسد  نظر  به  ین  برا بنا
کیلومترها  اسکوچیچ  دراگان  شاگردان 
مقابل  باید  آزادی،  استادیوم  از  دورتر 
عراق  و  بحرین  کامبوج،  کنگ،  هنگ 
را به دست  تا جواز صعود  قرار بگیرند 
آورند. وقتی ایران آخرین بازی خود را به 
عراق واگذار کرد، امیدها بر این بود که 
در ورزشگاه آزادی هر دو تیم را شکست 
دهد اما حاال با شیوع کرونا، همه چیز 
تغییر کرده ولی حتی با این ممنوعیت 
تماشاگران و میزبانی هم بعید است که 
ایران به چیزی جز صدرنشینی در این 

گروه رضایت دهد.

قطر یا امارات، میزبان میزبان مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲؛

تالش برای صعود، کیلومترها دورتر از استادیوم آزادی

6۹ نفر برای تصاحب ۱۱ کرسی هیات 
رئیسه فدراسیون فوتبال نامزد شده اند؛ مدیرانی 
از حوزه صنعت، پتروشیمی، شهرداری ها و ...

فهرست نهایی نامزدهای تایید صالحیت 
شده فدراسیون فوتبال اعالم شد و 6۹ نفر برای 
رقابت  رئیسه  هیات  صندلی های  و  ریاست 

خواهند کرد.
در نهایت دهم اسفند مصطفی اجرلو، 
و  کریمی  علی  خادم،  عزیزی  شهاب الدین 
کیومرث هاشمی چهار مدعی باقی مانده برای 
تصاحب سکان ریاست فدراسیون فوتبال طی 
چهار سال آینده خواهند بود اما به جز صندلی 
ریاست و سه کرسی نایب رئیسی، هفت صندلی 
هیات رئیسه باقی خواهند ماند که دو مدیرعامل 
فوتبال  و  فوتسال  فوتبال،  از  )اعم  باشگاه ها 
ساحلی در بخش بانوان و مردان(، دو رئیس 
هیات فوتبال و سه کارشناس فوتبال اعضای 

هیات رئیسه را تشکیل خواهند داد.
بیشترین  شده،  اعالم  فهرست  طبق 
ترافیک و رقابت در بخش کارشناس هیات 
بدنه  از  خارج  کسی  هر  که  است  رئیسه 
فوتبال  هیات های  و  باشگاه ها  مدیرعاملی 
برای شرکت در انتخابات باید در این بخش 
نامزد شود. در حال حاضر 34 نفر برای سه 
کره کارشناس هیات رئیسه نام نویسی کرده اند.

و  آخرین  به  نگاهی  گزارش  این  در 
برجسته ترین سوابق نامزدهای انتخابات این 
فدراسیون خواهیم داشت تا شناخت بیشتری 
به خصوص از برخی چهره های کمتر شناخته 

شده داشته باشیم.
نامزدهای ریاست و گزینه های پیشنهادی 

برای سمت نواب رئیس اول، دوم و سوم
۱ - مصطفی آجرلو: مدیرعامل سابق 
تراکتور، پاس و رئیس سازمان ورزش سپاه 

پاسداران و شهرداری تهران
حسن نصر اصفهانی )نایب رئیس اول(: 
رئیس سابق هیات مدیره صنعت نفت آبادان و 

از مدیران ارشد صنعتی و نفتی
امیرحسین )سعید( فتاحی )نایب رئیس 
دوم(: رئیس سابق کمیته مسابقات سازمان لیگ

رئیس  )نایب  محمدیان  لیال  سادات 
فدراسیون  بانوان  فعلی  رییس  نایب  سوم(: 

انجمن های ورزشی
2 - شهاب الدین عزیزی خادم: عضو 
سابق هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، رئیس 
هیات مدیره سایپا و از مدیران حوزه پتروشیمی

سوم(:  رئیس  )نایب  موسوی  شهره 
مدیرعامل باشگاه بادران

*نایب رئیس اول و دوم وی تایید نشدند
تیم  سابق  بازیکن  کریمی:  علی   -  3
ملی، بایرن مونیخ، پرسپولیس و سرمربی سابق 

سپیدرود رشت و نفت تهران
اول(:  رئیس  )نایب  مهدوی کیا  مهدی 
بازیکن سابق تیم ملی، هامبورگ، فرانکفورت، 

پرسپولیس و مربی آکادمی هامبورگ
سعید دقیقی )نایب رئیس دوم(: بازیکن 
و  قزوین  شهر  شورای  عضو  فوتبال،  سابق 
مسئول پروژه های عمرانی فدراسیون فوتبال

فاطمه علیپور )نایب رئیس سوم(: داور 
سابق فوتبال و از کارمندان فدراسیون فوتبال

4- کیومرث هاشمی: رئیس سابق کمیته 
ملی المپیک، سرپرست سابق فدراسیون فوتبال 

و قائم مقام سابق وزیر آموزش و پرورش
اول(:  رئیس  )نایب  رحیمی  علیرضا 
رئیس سابق فدراسیون هندبال، عضو سابق 
هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و مدیرعامل 

سپاهان و پرسپولیس
دوم(:  رئیس  )نایب  بهروان  غالمرضا 
عضو سابق هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و 

رئیس سابق سازمان لیگ
پریا شهریاری )نایب رئیس سوم(: رئیس 
دبیرکل  معاون  و  ساحلی  فوتبال  دپارتمان 

فدراسیون فوتبال
نامزدهای کرسی هیات های فوتبال

فوتبال  هیات  رئیس  اصولی:  احسان 
خراسان رضوی و عضو شورای شهر مشهد

عبدالکاظم طالقانی: رئیس هیات فوتبال 
خوزستان، عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال 

و  رئیس کمیته امور استان ها
طهمورث حیدری: رئیس هیات فوتبال 
چهارمحال و بختیاری و معاون ورزش سابق 
سپاه قمر بنی هاشم علیه السالم چهارمحال 

و بختیاری
فوتبال  هیات  رئیس  باجیوند:  حسین 
لیگ  سازمان  رئیسه  هیات  عضو  و  قزوین 
و  ورزش  اداره کل  سابق  کارمند  و  فوتسال 

جوانان قزوین
رئیس  شیرازی:  ابوالحسن  حبیب اهلل 
رئیسه  هیات  عضو  و  تهران  فوتبال  هیات 

سازمان لیگ
امیرحسین محتشم: رئیس هیات فوتبال 

بوشهر و مدیر کل استاندارد بوشهر
فوتبال  هیات  رئیس  طاهری:  علی 
اصفهان،  پست  سابق  مدیرعامل  اصفهان، 
مدیر عامل سابق باشگاه فوالد ماهان، مدیر 

عامل سابق گیتی پسند و ...
فوتبال  هیات  رئیس  صوفی:  عباس 

همدان و شهردار همدان
فوتبال  رئیس هیات  جواد ششگالنی: 
شورای  سابق  عضو  و  شرقی  آذربایجان 

شهر تبریز

منصور بیک وردی: رئیس هیات فوتبال 
البرز

غالمعلی هنرپیشه: رئیس هیات فوتبال 
فارس، مدرس و مربی فوتسال

نامزدهای کرسی مدیران عامل باشگاه ها
سعید عباسی: مدیرعامل آلومینیوم اراک 

و مدیرعامل سابق تراکتور
محمدرضا ساکت: مدیرعامل سپاهان، 
سازمان  رئیس  و  فوتبال  فدراسیون  دبیرکل 

تیم های ملی
باشگاه  مدیرعامل  جواهری:  محمد 

گل گهر
باشگاه  مدیرعامل  رضاییان:  بهرام 

پارس جنوبی
سعید نجاریان: مدیرعامل تیم فوتسال 

شهروند ساری
احمد مددی: مدیرعامل باشگاه استقالل

باشگاه  مدیرعامل  سراجی:  مهرداد 
سایپا، مشاور سابق رئیس سازمان تربیت بدنی 

)علی سعیدلو(
علیرضا جنتی: مدیرعامل باشگاه گیتی 

پسند و مالک گروه صنایع گیتی پسند
تیم  مدیرعامل  ملک:  عشقان  احمد 
فوتبال ساحلی مقاومت گلساپوش یزد، مدیر 
چند شرکت حوزه کشت و طیور در استان یزد

اکبر محمدی: مدیرعامل باشگاه پیکان، 
سرمربی سابق تیم ملی جوانان و رئیس سابقه 

کمیته جوانان فدراسیون فوتبال
)سایر  کارشناس  کرسی  نامزدهای 

اعضای هیات رئیسه(
بانوان  رئیس  نایب  شجاعی:  فریده 
سابق  رئیس  نایب  بسکتبال،  فدراسیون 
منصور  مرحوم  همسر  و  فوتبال  فدراسیون 

پورحیدری
مسعود مرادی: داور بازنشسته فوتبال، 

عضو کمیته داوران
داود رفعتی: داور بازنشسته فوتبال

بق  سا زیکن  با شکوری:  هیم  برا ا
پرسپولیس، معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس 

و سرپرست دبیرکلی سابق فدراسیون فوتبال
سابق  رئیس  مهرعلی:  حمیدرضا 

فدراسیون اتومبیل  رانی و موتورسواری
رئیسه  هیات  عضو  دوردگر:  صادق 

سازمان لیگ، رئیس کمیته بازاریابی فدراسیون 
فوتبال، مدیرعامل سابق ملوان و ...

سرپرست  و  بازیکن  ماجدی:  میرشاد 
و عضو سابق هیات مدیره استقالل، رئیس 

کمیته جوانان فدراسیون فوتبال
احمدرضا براتی: وکیل ورزشی، رئیس 
فدراسیون  مقررات  تدوین  و  حقوقی  کمیته 
کنفدراسیون  فیزیکی  کمیته  ضو  فوتبال، 

فوتبال آسیا
حسن کامرانی فر: داور بازنشسته فوتبال، 
رئیس سابق دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال

محسن ترکی: داور بازنشسته فوتبال
محمد آخوندی:سخنگوی سابق سازمان 

تربیت بدنی  
هوشنگ نصیرزاده: عضو هیات رئیسه 
سازمان لیگ، رئیس سابق کمیته حقوقی و 
تدوین مقررات فدراسیون فوتبال، مدیرعامل 

سابق ماشین سازی تبریز
پزشکی  سابق  معاون  نوروزی:  امین 

باشگاه استقالل و پزشک
تیم  سابق  سرمربی  شمس:  حسین 

ملی فوتسال
علیرضا شهاب: پزشک تیم ملی فوتبال 

ایران
غالمرضا جباری: داور بازنشسته فوتبال و 

رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال
علی علیزاده: بازیکن سابق استقالل و 
پرسپولیس و معاون فنی باشگاه مس رفسنجان

هدایت ممبینی: داور بازنشسته فوتبال 
و عضو فعلی هیات رئیسه فدراسیون فوتبال

شهامت عباسی: عضو مجمع فدراسیون 
فوتبال و نایب رییس فدراسیون ورزش دانش 

آموزی  
رضا درویش: مدیرعامل سابق باشگاه 

پیکان
ملی  تیم  دروازه بان سابق  نکیسا:  نیما 
فوتبال و رئیس کمیته فوتبال پایه فدراسیون 

فوتبال
حسین زرگر: داور بازنشسته فوتبال

رسول فروغی: داور بازنشسته فوتبال
خداداد افشاریان: داور بازنشسته فوتبال 

و رئیس هیات فوتبال کهگیلویه و بویراحمد
سابق  بازیکن  پور:  ابوالقاسم  بهنام 
پرسپولیس و سرپرست سابق معاون ورزش 

سازمان ورزش شهرداری تهران
هیات  سابق  عضو  پور:  صادق  رضا 

مدیره استقالل
اسماعیل صفیری: داور بازنشسته فوتبال و 
سرپرست سابق کمیته داوران فدراسیون فوتبال

جمیله کشاورز: بازیکن سابق و مربی 
فوتبال بانوان

رضا محمد کاظمی: دکترای مدیریت و 
برنامه ریزی تربیت بدنی

سازمان  سابق  مدیر  کریمیان:  امین 
ورزش اسفهان و معاون باشگاه ذوب آهن
حسین نیرویار: داور بازنشسته فوتبال

رضا رضایی: اطالعاتی یافت نشد
علیرضا ابراهیمی: اطالعاتی یافت نشد

ی
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محمدرضا هاشمی کهندانی

جذاب ترین انتخابات فدراسیون فوتبال؛

از حضور فوتبالی های معروف تا شهردار و مدیر نظامی!

شانس های  سپاهان  و  پرسپولیس  استقالل،  تیم های 
اصلی برای قهرمانی نیم فصل هستند.

امروز )شنبه( هفته پانزدهم رقابت های لیگ برتر آغاز 
می شود و مساله ای که در آخرین هفته نیم فصل لیگ هنوز 
مشخص نشده است و تنور داغی دارد، تعیین قهرمان نیم 

فصل این مسابقات است.
رقابت های لیگ برتر تا اینجای کار، مصاف های نزدیک و 
تنگاتنگی را تجربه کرده است به طوری که تیم ها با فاصله های 
بسیار کم در رده های مختلف ایستاده اند و در هر هفته، شاهد 

تیم های مختلف در جایگاه های مختلف جدول بودیم.
رقابت نزدیک تیم ها در این نیم فصل باعث شد تا مساله 
قهرمان نیم فصل از هنوز مشخص نباشد و همه چیز به آخرین 

هفته کشیده شود.
تا اینجای کار، تیم های  پرسپولیس، سپاهان و استقالل 
که 3 تیم اول لیگ هستند، شانس های اصلی کسب این عنوان 

هستند. پرسپولیس که تا اینجای کار با 24 امتیاز در جایگاه سوم 
جدول قرار دارد، به نسبت استقالل و سپاهان شانس بیشتری 
برای کسب این عنوان دارد. دلیل این شانس بیشتر نیز بازی 
عقب مانده سرخ پوشان مقابل گل گهر سیرجان در هفته دهم 
است. شاگردان یحیی گل محمدی در هفته پانزدهم مقابل 
پیکان قرار می گیرند و روز اول اسفند آخرین بازی خود را 

انجام می دهند و در صورت پیروزی در این دو بازی، قهرمانی 
نیم فصل را برای خود ثبت خواهند کرد.

هفته  در  که  سپاهان  و  استقالل  تیم های  مقابل،  در 
پانزدهم آخرین بازی خود را در نیم فصل انجام می دهند، آخرین 
فرصت خود را برای قهرمانی در نیم فصل امتحان می کنند. 
آبی پوشان پایتخت با 26 امتیاز و زردپوشان اصفهانی با 25 
امتیاز، اول و  دوم جدول هستند و تقابل این دو تیم، تا حدود 

زیادی می تواند قهرمان نیم فصل را مشخص کند.
با وجود این مسائل، ابتکار عمل دست پرسپولیس خواهد 
بود و سرخ پوشان در صورت تعلل در یکی از دو بازی پیش روی 
خود، قهرمانی نیم فصل را به یکی از دو تیم استقالل یا سپاهان 
تنگاتنگ  و  نزدیک  رقابت  به  توجه  با  کرد.  خواهند  تقدیم 
تیم ها، باید دید چه سرنوشتی در انتظار این سه تیم خواهد 
بود و کدام یک از این  تیم ها در پایان نیم فصل به جایگاه 

اول لیگ تکیه می زند

قهرمانی نیم فصل؛

شانس پرسپولیس بیشتر از سپاهان و استقالل 
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سیدحسن شهرستانی، مدرس دانشگاه در مراسم بزرگداشت 
مولوی گفت: موالنا آشتی دادن طریقت، شریعت و حقیقت را 
آشتی داد و این موضوعی است که همواره در حوزه عرفان مورد 

مناقشه بوده است.
مهر، مراسم بزرگداشت مولوی با حضور غالمرضا امامی و 
سید حسن شهرستانی، به میزبانی حسن نورانی در خانه فرهنگ 

پندار برگزار شد.
غالمرضا امامی نویسنده و مترجم در ابتدای این مراسم، به 
شرح بیاناتی درباره اندیشه و جهان بینی موالنا پرداخت و با اشاره 
به برخی اشعار موالنا، تعریفی از عرفان ارائه و مراحل آن را از 

دیدگاه این شاعر برشمرد.
این مترجم مولوی را خداوندگار عشق نامید و با بیان اینکه 
نام موالنا با نام شمس تبریزی گره خورده و همه این دو را در کنار 
یکدیگر می شناسند، گفت: دیگرانی همچون برهان الدین ترمذی، 
صالح الدین زرکوب و حسام الدین چلبی نیز در سیر عرفان و سلوک 
مولوی تاثیرگذار بوده اند. به طوری که به تعبیر خود موالنا برای او 

شمس آفتاب، صالح الدین ماه و حسام الدین ستاره است.
امامی در پایان سخنانش گفت: امیدوارم نه فقط اسم موالنا 

بلکه رسم او برای دوستدارانش مورد تاکید و توجه باشد.
حسن شهرستانی مدرس دانشگاه و رئیس سابق کتابخانه 
ملی ایران نیز به عنوان سخنران بعدی این برنامه، صحبت از 

موالنا را کاری سهل و ممتنع خواند.
وی موالنا را ادیبی هنرمند و جامع علم و عقل و عشق 
دانست و گفت: کمتر ادیبی بین ادبای اهل عرفان می توان یافت 

که جامعیت به این گستردگی در وجودش باشد.
این پژوهشگر گفت: کار موالنا آشتی دادن طریقت، شریعت 
و حقیقت بوده و این موضوعی است که همواره در حوزه عرفان 
مورد مناقشه بوده است. موالنا خدای تمثیل بوده و پیچیده ترین 
مفاهیم را هوشمندانه در لفافه و در قالب بیان ساده تمثیلی به 

مخاطب ارائه می کند.
خوانش ابیاتی از نی نامه موالنا و تقدیر از حسن شهرستانی 

دو بخش دیگر و پایانی این برنامه بودند.

موالنا طریقت، شریعت و حقیقت را آشتی داد

بازیگر نمایش یاماها که 
بعد از مدتی دوری از تئاتر در 
دوران کرونا روی صحنه رفته 
است، می گوید: آسیب روحی خانه نشینی 
برای من ده برابر کرونا بود. به همین 
دلیل در این دوره سخت، روی صحنه 

می روم.
این بازیگر که این روزها در نمایش 
از  نقش می پردازد،  ایفای  به  »یاماها« 
می گوید  کرونا  دوران  در  کار  ضرورت 
و از لزوم آموزش فرهنگی نسل بعدی.

قمری در آغاز درباره فعالیتش در 
معتقدم  می دهد:  توضیح  کرونا  دوران 
این بیماری فعال با ما هست و باید یاد 
بگیریم چگونه با آن زندگی و خود را به 
روز کنیم. هرچند ترس و وحشت این 

ویروس در کمین همه ما است.
دیگر  بار  سال ها  از  بعد  که  او 
صحنه  روی  شهر  تئاتر  مجموعه  در 
بیکار  مدت ها  می کند:  اضافه  می رود، 
بودم و دیدم اگر بخواهم به خانه نشینی 
ادامه بدهم، آسیب روحی این وضعیت 
۱0 برابر کرونا خواهد بود. با خودم فکر 
روحی  آسیب  این  از  بهتر  مرگ  کردم 
است و تصمیم گرفتم پیشنهاد بازی در 

این نمایش را بپذیرم.
قمری که در فرصتی بسیار  اندک 
گروه  به  »یاماها«  نمایش  اجرای  به 
بازیگران این نمایش اضافه شده است، 
کارکتر  می دهد:  توضیح  باره  این  در 
داشتم،  دوست  بسیار  را  نمایش  این 
برایم چالش برانگیز بود با دیالوگ هایی 
دلنشین و از آنجاکه به حافظه ام خیلی 
کوتاهی  بسیار  فرصت  در  دارم،  باور 
گروه  به  و  کردم  حفظ  را  دیالوگ ها 

بازیگران این نمایش پیوستم.
ل  ستقبا ا ه  ر با ر د یگر  ز با ین  ا
نمایش  ین  ا اجرای  ز  ا تماشاگران 
اجرایی  چند  در  خوشبختانه  می گوید: 
ظرفیت  تمام  بردیم،  صحنه  روی  که 
صندلی های  از  نیمی  که  شده  تعریف 
در  شد.  پر  می گیرد،  بر  در  را  سالن 
خود  چشمان  با  تماشاگران  مدت  این 
دیده اند که تمام پروتکل های بهداشتی 
در تئاتر رعایت می شود، از فاصله گذاری 

اجتماعی تا تب سنجی و اینکه همه با 
همین  دارند.  حضور  سالن  در  ماسک 
موضوع سبب جلب اعتماد آنان می شود.

هنرمندان  می کند:  خاطرنشان  او 
ویترین جامعه هستند. اگر آنان در آثار 
کنند،  رعایت  را  بهداشتی  نکات  خود 
اعتماد خواهند کرد.  آنان  به  مردم هم 
اتفاق  هم  فرهنگ سازی  اینکه  ضمن 
و  مهمانی ها  حاضر  حال  در  می افتد. 
جامعه  مردم  از  بخشی  دورهمی های 
رفتار  با  ما  ولی  است  برقرار  همچنان 
مردم  الگوی  می توانیم  خود  اجتماعی 

باشیم.
این بازیگر با تاکید بر اینکه بدون 
اضافه  کرد،  زندگی  نمی توان  تئاتر 
می کند: تئاتر، نفس جامعه است. هر چند 
عموم مردم بیشتر به سینما رفتن عادت 
دارند ولی باید با یک همت چند جانبه، 
به یک فرهنگ عمومی  را  تئاتر رفتن 
بعدی  نسل های  در  تا  کنیم  تبدیل 

تماشاگران حرفه ای تئاتر  داشته باشیم.  
قمری در ادامه با ارایه توضیحاتی 
زمنیه  در  فرهنگ سازی  لزوم  درباره 
تئاتر می گوید: اگر می خواهیم تماشاگر 
حرفه ای تئاتر داشته باشیم، باید از االن 
برای 30 سال آینده برنامه ریزی کنیم 
و از امروز پرورش کودکان کم سال را 
شروع کنیم تا در سی چهل سال آینده 
به نتیجه برسیم. تا االن باخته ایم ولی 
باید برنامه ریزی کنیم که بیش از این 
شاید 30 سال  که  نیست  مهم  نبازیم. 
آینده تعدادی از ما در قید حیات نباشیم 
بلکه مهم این است که با ایجاد فرهنگ 
تئاتر دیدن، به ارتقای فرهنگی جامعه 

خود کمک کنیم.
این بازیگر با بیان اینکه جامعه با 
می رسد،  فرهیختگی  به  تئاتر  و  کتاب 
تئاتر  هنرمندان  رسالت  می کند:  اضافه 
کردن  سرگرم  ضمن  که  است  این 
تماشاگر، اندیشه او را روشن کنند. آن 

هم نه برای امروز بلکه برای آینده. تنها 
به این شیوه است که جامعه ما حرکت 

رو به جلو خواهد داشت.
و  آموزش  نقش  درباره  قمری 
در  فرهنگ سازی  زمینه  در  پرورش 
تعدادی  می دهد:  توضیح  تئاتر  حوزه 
امروزی،  پرورش  و  آموزش  فعاالن  از 
آنان  هستند.   ۷0 و   60 دهه  متولدان 
با رجوع به تجربه های کودکی خود در 
زمینه آثار هنری، می توانند برنامه هایی 
که  ما  دوره  در  ببینند.  تدارک  مناسب 
مدارس بسیار محدود و شبیه زندان بود 
اما حاال فضا خیلی باز شده و وقتی کسی 
به داد ما نمی رسد و مسئوالن آموزش و 
پرورش به فکر تغییرات اساسی نیستند، 
خودمان باید بر ذهن بچه ها کار کنیم و 
یادمان باشد که نجات یک فرد، نجات 
یک جامعه است. این کار هرچند سخت، 

ولی شدنی است.
که  آنالین  تئاتر  تجربه  درباره  او 
بعد از کرونا مرسوم شده است، می گوید: 
همه لطف تئاتر به این است که نفس 
به نفس با تماشاگر باشد . طبیعتا تئاتر 
آنالین آن تاثیرگذاری را نخواهد داشت. 
رفته،  این سمت  به  وقتی شرایط  ولی 
باید  تئاتر  حال  هر  به  نداریم.  چاره ای 
اجرا شود و فعاالن آن باید کار کنند و 

درآمد به دست آورند.
قمری با بیان اینکه نسبت به تئاتر 
خوب  می افزاید:  ندارد،  گاردی  آنالین 
است به فکر شیوه های تازه باشیم ولی 
در دوهله اول باید مختصات تئاتر آنالین 
درستی  به  را  خود  کار  و  بیاموزیم  را 

انجام بدهیم.
یادآوری  پایان  در  بازیگر  این 
می کند: چند سالی به دلیل مشکالت و 
مسایلی از تئاتر دور شدم. البته یکی دو 
کار تصویری کردم ولی دلم می خواهد و 
تصمیم دارم بعد از این، مرتب کار کنم.

نمایش »یاماها« به نویسندگی و 
کارگردانی کهبد تاراج این روزها در تاالر 
قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه 
است. این نمایش که مدت زمان آن 60 
دقیقه است، راس ساعت ۱8 و چهل و 

پنج دقیقه اجرا می شود.

هنرمندان ویترین جامعه هستند؛
مرجان قمری: بیکاری خیلی بدتر از کروناست

شهریار عباسی:
داستان نویس، تاریخ نویس نیست که جعل کند!

نیست که بخواهد  تاریخ نویس  این که داستان نویس  بیان  با  شهریار عباسی 
تاریخ را جعل کند، از فرار به داستان می گوید.

این داستان نویس درباره حدود استفاده از اغراق در ادبیات و نیز تحریف تاریخ 
در آثار ادبی به ویژه داستان اظهار کرد: به طور کلی دو نوع داستان نویسی داریم 
)که هر کدام زیرمجموعه هایی دارد(؛ یکی داستانی  است که فضا در آن واقعی و 
رئالیستی است و دیگری فضای فراواقعی دارد، مثل رئالیسم جادویی و سوررئالیسم. 
بنابراین ما در داستان به این شکل به ماجرا نگاه می کنیم؛ ما تاریخ نویس نیستیم 

که بخواهیم تاریخ را جعل کنیم.
او افزود: داستان هم مثل هر اتفاق دیگری  است که در جهان فیزیکی می افتد. 
داستان را باید از ذهن و خیال به زمان و مکان بیاوریم که در این زمان و مکان 
یک سری اتفاقات اجتماعی کالن هم وجود دارد که شخصیت های داستان ما گاهی 
گرفتارشان و با آن ها درگیر می شوند که از این ممکن است به عنوان تاریخ یاد شود.

تاریخی به داستان را چندان کار داستانی  عباسی که آوردن شخصیت های 
نمی داند، گفت: در داستان هایی که فراواقعی هستند، واقعیت شکسته می شود اما 
باید این را هم در نظر گرفت که ما تاریخ نمی نویسیم. بنابراین من به طور کلی با 

این موافق نیستم که شخصیت های داستانی شخصیت های تاریخی باشند.
آن  در  نویسنده  که  است  جهانی   و  محل  داستان  داد:  ادامه  نویسنده  این 
شخصیت ها را می سازد و آن شخصیت ها ساخته فضای داستان هستند. البته که 
حرف یا کار شخصیت های تاریخی ممکن است در داستان بیاید و این اشکالی هم 
اما تبدیل کردن شخصیت های تاریخی به شخصیت های داستانی را خیلی  ندارد 

کار داستانی نمی دانم.
این منتقد ادبی همچنین بیان کرد: ما داستان می نویسیم تا از وضعیتی که 
به سر تاریخ می آید، فرار کنیم. مثال اخیرا آقای معتضد و دکتر زیباکالم بحثی در 
خصوص »رضاشاه« داشتند، در پی آن گفته می شود رضاشاهی که هر کدام از آن ها 
می گویند با دیگری متفاوت است. من با این که حق با کیست کاری ندارم اما این 
بالیی  است که بر سر تاریخ می آید. همه معتقدند فکت های شان مستند است اما 
چینش این فکت ها کنار هم مسائل متفاوتی را به وجود می آورد، درحالی که ما به 

سراغ ادبیات می رویم تا از این  فرار کنیم.
و  اجتماعی  جنبه  از  تاریخ  به  این که  به  اشاره  با  سپس  عباسی  شهریار 
دستگاه  از  را  خاطره های شان  آدم ها حتی  کرد:  اظهار  ندارد،  اعتقادی  روانشناسی 
اخالقی و باوری شان به یاد می آورند، در خصوص واقعیت ها هم همین طور است. 
باید  تاریخ ندارم. این است که ما  برای همین من کال اعتقادی به درست بودن 
گذشته مان را بازآفرینی کنیم؛ بنابراین وارد جهان داستان می شویم و آن گاه است 
که شخصیت ها را با فکت ها و اکت های شان می آفرینیم، وقتی این طور به ماجرا 
نگاه می کنیم دیگر چه داستان رئال و چه سوررئال تفاوتی نمی کند، دست نویسنده 
باز است و جهان برای اوست. چون دیگر جهان واقعی را مستندسازی نمی کند که 
بگویند در آن دست برده یا نبرده است. او با شخصیت هایی کار دارد که آن ها را زیر 
تیغ واقعیت می برد و بعد می کوشد آن ها را از کشش های زمان و مکان عبور دهد 
تا کشف کند که آن ها در مواجهه با این ها چه ظرفیت ناگشوده ای از خودشان بروز 

می دهند؛ این کار داستان است.
او در پایان گفت: بنابراین با داستان نباید این معامله را کرد که آن را در بازی 
تاریخ و تاریخ نگاری بیاوریم. دست نویسنده باز است چون از هر منظری که بنویسد، 

جهانش جهان داستان است.

گروس عبدالملکیان در میان نامزدهای نهایی جایزه »ِپن«
در   202۱ سال  در  )پِن(  آمریکا  قلم  انجمن  ادبی  جایزه  نهایی  نامزدهای 
به  فهرست  این  در  نیز  ایرانی  شاعر  یک  نام  شدند.  معرفی  گوناگون  شاخه های 

چشم می خورد.
سایت رسمی انجمن قلم آمریکا )پِن( فهرست نامزدهای نهایی جایزه ادبی 
نویسندگان،  از  مجموعه ای  کرد  اعالم  و  منتشر  مختلف  شاخه های  در  را  خود 
 ۱850 میان  از  را  نهایی  نامزدهای  اول  طراز  ویرایشگران  و  منتقدان  مترجمان، 

کتاب انتخاب کرده اند. 
در شاخه »بهترین کتاب« جایزه »پِن« 202۱ که می تواند شامل همه ژانرهای 
ادبی باشد،  »آخرالزمان مرزی« نوشته »آنتونی کودی«، »مرگ ویوید اوجی« از 
»آکویکی اِمزی«، »نگه داشتن« به قلم »راس گای«، »ِدر فریزر« نوشته »ماتیلدا 
برنشتاین سیکامور« و »کوسه ها در زمان ناجیان« از »کاوای استرانگ واشبرن« 
برای کسب جایزه ۷500 دالری رقابت می کنند.  در شاخه »مجموعه شعر« که با 
اعطای جایزه پنج هزار دالری به شاعر برنده همراه خواهد بود نیز »جادو کردن« از 
»ری آرمانتروت«، »اوبیت« از »ویکتوریا چانگ«، »عصر فیلیس« به قلم »آنری 
فانون جفرز«، »شعر آمریکایی معاصر« از »جان موریلو« و »خوشبخت، همچنان 

که ما بودیم« از »جرالد استرن« نامزد کسب جایزه شده اند. 
به  دادن  »تکیه  عنوان  با  ایرانی  شاعر  عبدالملکیان،  گروس  شعر  مجموعه 
دیروقت« که گزیده ای از کتاب های »رنگ های رفته دنیا«، »سطرها در تاریکی جا 
عوض می کنند«، »حفره ها« و »پذیرفتن« است و توسط احمد نادعلی زاده و ایدرا 
نووی به زبان انگلیسی ترجمه شده هم در شاخه »کتاب شعر ترجمه« این جایزه ادبی 
نامزد شده است. این کتاب برای کسب جایزه سه هزار دالری این بخش با »بزرگ شده 
با گرگ ها: شعرها و مکالمه ها« به زبان چینی سروده »آمانگ«، »خشونت را حس 
کن« سروده »یوهانس گورانسون« به زبان سوئدی، »کاتاباسیس« سروده »لوسیا 
استرادا« به زبان اسپانیایی و »یک امالی جدید« از »سرهی ژادان« از اوکراین 
رقابت می کند. در بخش »کتاب نثر ترجمه« که مختص آثار ترجمه شده از هر زبانی 
به زبان انگلیسی است، »ثروت ما« نوشته »کوثر ادیمی« )فرانسه(، »آن مو: یک 
رمان« نوشته »جمیال پیرا دی آلمیدا« )پرتغال(، »تزئینی« نوشته »خوان کاردناس« 
)اسپانیا(، »دختران گم شده« نوشته »جسیکا شیفر« )سوئد( و »کشوری برای ُمردن« 

نوشته »عبداهلل تایا« )فرانسه( نامزد کسب جایزه هستند. 
جوایز انجمن قلم آمریکا در چند شاخه دیگر از جمله بهترین داستان کوتاه 
نویسندگان غیرسفیدپوست(،  ویژه  ژانرهای مختلف  )آثار  آزاد  کتاب  بهترین  اول، 
مقاله نویسی، زندگی نامه و نگارش کتاب های علمی نیز برگزار می شود و در مجموع 

380 هزار دالر به نویسندگان و مترجمان برگزیده اعطا می شود. 
برندگان نهایی جایزه ادبی انجمن قلم آمریکا )پِن( به صورت مجازی در تاریخ 

8 آوریل )۱۹ فروردین( معرفی می شوند.
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پروانه رسولی خوشبخت

دبیر نخستین دوره جایزه ملی »عارف قزوینی«:
ذائقه فرهنگی کشور با تالش موسیقیدانان قابل ارتقاء است 

نخستین دوره جایزه ملی عارف در حوزه تصنیف و ترانه های ایرانی با هدف 
پاسداشت عارف قزوینی تصنیف ساز بزرگ معاصر، در زمینه ایجاد بستری مناسب 
برای ترویج و گسترش تصنیف سازی در حوزه موسیقی ردیف دستگاهی ایران در 

حال برگزاری است.
دبیر نخستین دوه جایزه ملی عارف قزوینی، اسامی هیات داوران این مسابقه 

را اعالم کرد.
سید مجتبی میثمی اظهار اشت: ذائقه فرهنگی کشور با تالش موسیقی دانان و 
فعالین برجسته این حوزه قابل اندیشه ورزی و ارتقاء است و قطعا با ایجاد فضای ذهنی 
مناسب و انگیزه در بین فعاالن این بخش میتوانیم به این اهداف دست پیدا کنیم.

وی بیان کرد: جایزه ملی عارف در تالش است تا به ارتقای سلیقه شنیداری 
جامعه و توجه به موسیقی اصیل و نجیب ایرانی بپردازد، چرا که قطعا در پی این 
موسیقی  جامعه  در  پویایی  ایجاد  و  این حوزه  فعالین  از  پشتیبانی  و  توجه حمایت 

کشور رخ می دهد.
پیرنیاکان، سیامک جهانگیری،  از هنرمندانی نظیر داریوش  ادامه  میثمی در 
هومان اسعدی و رضا پرویززاده نام برد که در احکامی جداگانه برای داوری نخستین 

دوره این رویداد فرهنگی و هنری انتخاب شدند.
ایرانی در همه  وی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان تصنیف و موسیقی های 
موضوعات میتوانند در این جشنواره حضور پیدا کنند اما قطعا توجه به مفاهیم واالی 
انسانی و ارزشی، تاریخ و ادبیات غنی ایرانی و اسالمی و جلوه های بلند فرهنگ و 

تمدن ایرانی حائز اهمیت خواهد بود.
این جشنواره در  به  آثار رسیده  افزود:  دبیر نخستین دوره جایزه ملی عارف 
دو بخش تصنیف سازی و آثار تولیدی شامل آلبوم و یا تک آهنگ مورد قضاوت 
داوران قرار خواهد گرفت و برای داوری آثار نمونه اجرایی اثر به صورت تصویری 
باید منطبق با نت و پارتیتور ارسالی به دبیرخانه باشد و محدودیتی برای تعداد آثار 

ارائه شده به جشنواره وجود ندارد.
وی افزود: در بخش آثار تولیدی آلبوم و تک آهنگ نیز تصانیف ضبط شده 
مورد ارزیابی داوران قرار خواهد گرفت و زمان انتشار این آثار باید از سال ۹۷ تا 
کنون باشد، همچنین داشتن مجوز و پروانه نشر در این بخش از جشنواره الزامی 
است و دریافت آثار تا تاریخ ۱ اسفندماه ادامه خواهد داشت و ۱5 اسفندماه برای 
برگزاری اختتامیه برنامه ریزی شده است که در صورت امکان به صورت حضوری 
و در غیر این صورت با تمهیدات اندیشیده شده به صورت مجازی برگزار می شود.

دبیر نخستین دوره جایزه ملی عارف گفت: در بخش تصنیف سازی از برگزیدگان 
اول تا سوم با جوایزی معادل ۱20، ۱00 و 80 میلیون ریال قدردانی خواهد شد و به 

5 آهنگساز شایسته نیز جوایز 25 میلیون ریالی اهدا می شود.
میثمی افزود: جوایز بخش آثار تولیدی نیز به ترتیب 80، 60 و 50 میلیون ریال 
در نظر گرفته شده است که در این بخش نیز هیئت داوران از 5 آهنگساز شایسته 

تقدیر با جوایز 20 میلیون ریالی قدردانی به عمل خواهد آورد.
 عالقمندان برای دریافت کامل فراخوان می توانند به سایت اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی قزوین مراجعه و یا با شماره تماس 028333500۷۱ تماس حاصل 
نمایند.هدف از برگزاری جایزه ملی عارف حمایت از توسعه موسیقی ردیف دستگاهی 
ایرانی به عنوان یکی از شاخصه های مهم فرهنگی کشور، ارتقای سطح آثار موسیقایی 
در حوزه تصنیف، ارتقای سلیقه شنیداری جامعه و ایجاد پویایی و تحرک در جامعه 
موسیقی کشور است. حمایت و پشتیبانی از تولیدات هنری در زمینه تصنیف و ترانه 
در حوزه موسیقی ردیف دستگاهی ایرانی، کمک به ایجاد فضای ذهنی و زبانی نو 
در ترانه ها و تصنیف های ایرانی، شناسایی استعدادها و ارزیابی توان هنری کشور 
در حوزه تصنیف و ترانه، توجه به موسیقی ایرانی در جهت توسعه فرهنگی در سطح 
ملی و بین المللی و اندیشه ورزی و ارتقای ذائقه فرهنگی و هنری جامعه از طریق 
هنر شریف و نجیب موسیقی ایرانی از دیگر اهداف این رخداد فرهنگی و هنری است.

 پاسداشت عارف قزوینی شاعر و  تصنیف ساز و ترانه سرای بزرگ کشور و 
سازنده بسیاری از آواهای ماندگار همچون »از خون جوانان وطن الله دمیده...« از 

دیگر اهداف این رویداد ملی است.

اعالم نامزدهای مرحله نهایی هفتمین جشنواره تقدیر از »ُمروجان 
کتابخوانی«

هیات داوران هفتمین جشنواره تقدیر از »ُمروجان کتابخوانی« فهرست افراد 
راه یافته به مرحله نهایی این دوره را اعالم کرد.

مروجان  از  تقدیر  جشنواره  کتابخوانی،  ترویج  شبکه  دبیرخانه  گزارش  به 
کتابخوانی هر ساله با همکاری و همراهی گروه ها و نهادها و تشکل های غیردولتی 
با عنوان شبکه مروجان کتابخوانی کشور و با محوریت دفتر مطالعات و برنامه ریزی 

فرهنگی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار می شود.
هفتمین دوره این جشنواره با اعالم فراخوان آن در شهریور ماه ۹۹ شروع به 
کار کرد. پس از ارسال آثار افراد و گروه های متقاضی شرکت در این جشنواره، ۹26 
اثر و پرونده به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد و طی دو مرحله داوری ۷۱ نامزد 
راه یافته به مرحله نهایی در بخش های مختلف مشخص شدند. فهرست افراد راه یافته 
به مرحله نهایی در پایگاه اطالع  رسانی شبکه ترویج کتابخوانی قابل مشاهده است.

در برگزاری این جشنواره سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی مختلفی 
این شبکه را یاری و همراهی می کنند.محسن حاجی زین العابدینی )دبیر جشنواره(، 
فرمهر منجزی، فرح حق نژاد، فریبا اقدامی، کیمیا امینی، اسماعیل یزدان پور و مریم 

انصاری داوران هفتمین جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی بودند.
اختتامیه جشنواره تقدیر از »ُمروجان کتابخوانی« اسفندماه ۱3۹۹ به صورت 

مجازی برگزار خواهد شد.
به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، جشنواره مروجان کتابخوانی یکی از فعالیت های 
شبکه مروجان کتابخوانی کشور است که با هدف هم افزایی در حوزه فعالیت های 
ترویج کتابخوانی شکل گرفته است. این جشنواره تالش کرده با شناسایی همه افراد، 
گروه ها و نهادهای فعال در حوزه کتابخوانی و مطالعه، با حمایت از فعالیت های 
خالقانه و نوآورانه در این زمینه، به ارتقاء فعالیت های ترویج کتابخوانی کمک کند. 
ارزیابی اثربخشی و عملکرد جشنواره مروجان کتابخوانی و شبکه مروجان کتابخوانی 
کشور، نشان می دهد در طول نزدیک به هفت سال فعالیت این مجموعه، مبانی 
فعالیت ها  این  از  و درک عمومی  یافته  توسعه  کتابخوانی  ترویج  فلسفی  و  نظری 

رشد یافته است.

مرتضی نجفی قدسی در یادداشتی 
آبادی  آیت اهلل ضیاء  در پی درگذشت 
ساختن  و  اخالقیات  به  توجه  نوشت: 
بیان  و  باتقوی  و  مهذب  های  انسان 
و  منبرها  اصلی  بُعد  دو  قرآن  تفسیر 
ضیاء  اهلل  آیت  مرحوم  سخنرانی های 

آبادی بود.
سید  اهلل  آیت  درگذشت  پی  در 
محمد ضیاء آبادی از عالمان شهر تهران 
که روز 20 بهمن ماه جاری بر اثر ابتال 
به کرونا روی داد  مرتضی نجفی قدسی 
فعال و روزنامه نگار حوزه قرآنی و مدیر 
در  طباطبایی  عالمه  دارالقرآن  سابق 
تبیین سیرة عملی آن مرحوم یادداشتی 

نوشته است.
وی در این یاد داشت آورده است: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
َکآفًَّة  لَِینِفُرواْ  الُْمْؤِمُنوَن  َکاَن  »َوَما 
َطآئَِفٌة  ْنُهْم  مِّ ِفْرَقٍة  ُکلِّ  ِمن  نََفَر  َفلَْواَل 
إَِذا  َقْوَمُهْم  َولُِینِذُرواْ  یِن  الدِّ ِفی  ُهواْ  َِّیَتَفقَّ ل
)سوره  َیْحَذُروَن«  لََعلَُّهْم  إِلَْیِهْم  َرَجُعواْ 

توبه، آیه ۱22(
الزم نیست مؤمنان، همگی به راه 
افتند و لکن چرا از هر جماعتی، عده ای 
کوچ نمی کنند تا به فهم دین دست یابند 
)فقیه شوند( و وقتی که به نزد قوم خود 
باز می گردند، آنان را بیم دهند، باشد 

که از نافرمانی خدا حذر کنند.
فلسفة وجودی  آیاتی که  از  یکی 
روحانیت و تشکیالت حوزه های علمیه 
که  است  آیه  همین  کند  می  اثبات  را 
کسانی  مؤمنان  از  دهد  می  دستور 
باید بروند و در فهم دین فقیه شوند و 
سپس به اوطان خود برگردند و مردم را 

هدایت کنند.
قدسی نجفی می افزاید:  مرحوم 
آیت اهلل سید محمد ضیاء آبادی )رحمت 
شریفه  آیه  همین   به  دقیقًا  علیه(  اهلل 
عمل کرد و پس از گذراندن تحصیالت 

 ۱328 سال  در  قزوین  در  مقدماتی 
به  و  آمد  قم  علمیه  حوزه  به  شمسی 
مدت ۱2 سال از محضر بزرگانی چون 
اهلل  آیت  بروجردی،  العظمی  اهلل  آیت 
العظمی امام خمینی و عالمه طباطبایی 
مفسر کبیر قرآن بهره مند شد و پس از 
ارتحال آیت اهلل بروجردی راهی تهران 
شد و دیگر در قم ماندن را برای خود 
به  که  گرفت  تصمیم  و  ندانست  جایز 
همین آیة شریفه )فلوال نفر( عمل کند 
است  شده  دین  در  فقیه  که  اکنون  و 
به میان مردم برود و آنان را با معارف 
الهی آشنا کند و وظیفة اصلی و ذاتی 
یک روحانی که تبلیغ دین است را به 
صورت علمی و عملی به انجام رساند.

یک  برای  گوید:   می  نویسنده 
کرده  تحصیل  حوزه  در  که  روحانی 
است، تسلط به تفسیر قرآن امر الزم و 
ضروری است و مردم هم انتظار دارند 
که روحانیون در منابر و سخنرانی ها از 
آیات قرآن و احادیث مسلم اهل بیت )ع( 
که مبین قرآن هستند، آنان را بهره مند 
سازند یعنی کاری که شهید بهشتی و 
شهید مطهری انجام می دادند و تمام 
بیاناتشان را عماًل تفسیر قرآن فرا می 
آبادی  ضیاء  اهلل  آیت  مرحوم  و  گرفت 
هم از ابتدا محوریت تبلیغش را بر بیان 

تفسیر قرآن گذاشت و در این راه حق 
شاگردی عالمه طباطبایی احیاگر تفسیر 
قرآن در عصر حاضر را بخوبی ادا کرد و 

بسیار خوش درخشید.
مهم  نکتة  دهد:  می  توضیح  وی 
دیگری که الزم است به آن اشاره کنم 
این است که چرا آیت اهلل ضیاء آبادی 
به  توانست  نمی  او  آیا  نماند؟!  قم  در 
فکر آیندة خود باشد؟ ! باید بگوئیم که او 
وظیفه شناس بود، برای تحصیل فقاهت 
به قم آمد و وقتی به قدر کفایت رسید 
و  تهران رفت  به  و  نماند  دیگر در قم 
مشغول وعظ و منبر و مسجد و تبلیغ و 
بیان تفسیر قرآن شد، کاری که باید همة 
روحانیون انجام بدهند و به قدر الزم در 

قم بمانند و به فکر تبلیغ دین باشند.
امروزه  متأسفانه  افزاید:  می  او 
بسیاری از شهرها حتی شهرهای بزرگ 
از وجود عالمان دینی خالی شده است! 
از جمله اقدامات بسیار ارزشمند مرحوم 
آیت اهلل العظمی بروجردی اعزام علماء 
مثاًل  بود،  ایران  مختلف  بالد  به  حوزه 
حق  عبدالکریم  میرزا  اهلل  آیت  مرحوم 
اهلل  آیت  حضرت  دستور  به  شناس 
آن  در  و  آمدند  تهران  به  بروجردی 
هنگام دل از قم کندن هم برای ایشان 
سخت بود و در این موضوع با حضرت 

در  زمان  آن  در  که  هم  خمینی  امام 
دستگاه و تشکیالت مرجعّیت آیت اهلل 
بروجردی فعال بودند، مشورت می کنند 
و حضرت امام هم می فرمایند اگر آیت 
اهلل بروجردی به من هم فرموده بودند 
من اجابت می کردم و دستور ایشان را 
انجام می دادم و پس از این مشورت بود 
که حضرت آیت اهلل حق شناس تأمل 
تهران  به  بالفاصله  و  ندانسته  جایز  را 
سالیان  در طول  اهلل  بحمد  و  آیند  می 
طالب،  برای  پرفروغی  چراغ  متمادی 
مردم، بازاریان، جوانان و عالقمندان به 

معارف اسالمی در تهران بودند.
حضور  کمبود  از  نویسنده  این 
عالمان دینی در برخی شهرهای ایران 
که  امیدوارم  است:  گفته  و  کرده  یاد 
خدای متعال تفضل کند و به دل بعضی 
مهاجرت  تا  بیندازد  قم  در  بزرگان  از 
تا  کنند  آغاز  کشور  در  را  شهرها  به 
پیش  که  خالیی  از  بخشی  انشاء اهلل 

آمده جبران شود.
به  اخیراً  ضیاءآبادی  اهلل  آیت 
بیماری کرونا مبتال و مدتی در بخش 
آی سی یو بیمارستان خاتم االنبیاء بستری 
شد و روز 20 بهمن دعوت حق را لبیک 

گفتند.
در  آیت اهلل سیدمحمد ضیاء آبادی 
سال ۱30۷ شمسی در روستای ضیاءآباد، 
واقع در 45 کیلومتری شهرستان قزوین 
و در خانواده ای روحانی دیده به جهان 
برای   ۱320 سال  شهریور  از  گشود. 
شهرستان   به  اسالمی  علوم  تحصیل 
کردن  طی  از  پس  و  رفت  قزوین 
دروس مقدماتی از درس علما و مراجع 
طباطبایی،  آیت اهلل  جمله  از  صاحب نام 
آیت اهلل  اصفهانی،  سدهی  آیت اهلل 
عالمه  و  خمینی  امام  بروجردی،  
طباطبایی بهره برد.ایشان در سال ۱340 

به تهران هجرت کرد. 

فعال و روزنامه نگار حوزه قرآنی:

توجه به اخالقیات بعد اصلی سخنان مرحوم ضیاء آبادی بود

زل
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ف

نشسته از راست جلیل ثقفی،مخبرالسلطنه، احمدرضا بیک،علی اکبر دهخدا، محمد 
قزوینی، معاضد السلطنه و اسماعیل امین الملک اختصاصی دنیای جوانان

رِگ جان است
بدو دست درازی نتوان

علی اکبر دهخدا

با سِرُطره دلبند تو بازی نتوان
رِگ جان است بدو دست درازی نتوان

ناز پرورده حسن است و جز از راِه نیاز
دست در گردِن آن یاِر نیازی نتوان

ید بیضاست عذار بتم، ای گل ! به خود آی
بردن از معجزه با شعبده بازی نتوان

گردوصد دامن یاقوت فشانم زمژه
سیر بر خوردن از آن لعل پیازی نتوان

دست یازی به َزنَخ خواستمش، گفت بهل
کاندر این بوته ، به جز قلب گدازی نتوان

صورت خوب پسندند ُکلَه داران لیک
جز که با سیرت محمود ایازی نتوان

جز به شور طلب ذره و جذب خوش مهر
قطع این مرحله ، با دور و درازی نتوان
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یک اتفاق عجیب در جشنواره تئاتر فجر!

دبیرخانه سی و نهمین جشنواره 
ز  ا عذرخواهی  ضمن  فجر  تر  تئا
عکس،  مسابقه  بخش  برگزیدگان 
اطالع داد جایزه رتبه دوم این بخش 
در  دبیرخانه  تایپی  اشتباه  دلیل  به 
درج اسامِی لوح های تقدیر، در آیین 

و  شد  اعالم  اشتباه  به  جشنواره  اختتامیه 
درنهایت دوباره تصحیح شد و جایزه به فرد اصلي رسید. بدین ترتیب 
نیلوفر استا برای عکاسی نمایش اودیسه 2020 به عنوان رتبه دوم بخش 

مسابقه عکس این جایزه را دریافت می کند. 
نمایش  عکس  برای  دبیری  شهریار  به  بخش  این  اول  رتبه 
فرانکنشتاین و رتبه سوم هم به مریم قهرمانی زاده برای عکس نمایش 
مری پاپینز اختصاص یافت. این اشتباه باعث ایجاد حواشي مختلفي در 

بین اهالي تئاتر خصوصا عکاسان تئاتري شده است.

فیلمنامه اي از استنلي کوبریک بعد از مرگ

بروس هندریکس و گالن واکر 
حق ساخت یک فیلم سینمایی بلند 
اثر  شده  پیدا  فیلمنامه  اساس  بر 
دیوانه  عنوان  با  کوبریک  استنلی 
این  گرفتند.  اختیار  در  را  فراری 

از  یکی  کوبریک  استنلی  نوشته  فیلمنامه 
سه پروژه ای بود که پس از مرگش در سال 
۱۹۹۹ در کتابخانه خانه اش پیدا شد  و این کارگردان مطرح آمریکایی 
قصد داشت در یک برهه زمانی آن را کارگردانی کند. جزئیات داستان 
فیلمنامه فاش نشده اما بروس هندریکس و گالن واکر، 2 تهیه کننده ای 
که حق ساخت این فیلمنامه را در اختیار گرفته اند آن را یک فیلم نوآر 
دلهره آور توصیف کرده اند که در دسته دیگر آثار کوبریک قرار می گیرد 
که با همکاري جیم تامپسون خلق کرده است. ساخت این فیلم سینمایی 

از پاییز 202۱ آغاز مي شود.

آلبوم حسام اینانلو با موضوع کرونا

کمانچه  نوازنده  ینانلو  ا حسام 
به  خود  روزهای  این  فعالیت  درباره 
گفت: من در حال حاضر دارم دو آلبوم 
ضبط می کنم که فکر می کنم تا پایان 
سال منتشر شوند. تمام کارها در دروان 

کرونا شکل گرفت و تمام فضای آلبوم هم 
است.  پاندمی  و همین  انزوا  موضوع  روی 
یکی از آنها پروژه عکس و موسیقی است که به صورت آلبوم موسیقی 

منتشر می شود و دیگری یک آلبوم بداهه نوازی است.
 آلبوم هابه دو شکل دیجیتال و فیزیکال منتشر خواهد شد. در حال 
می شوند.  منتشر  زمانی  چه  که  نمی دانم  و  شده  پیچیده  شرایط  حاضر 
طبیعتا  و  کرده  پیدا  دیجیتال  شکل  چیز  همه  کرونا  ماجرای  به واسطه 
دسترسی به همه چیز ساده تر شده ولی بی انرژی بودن مخاطب ریسک 

انتشار آلبوم را باال می برد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  4۰

خورشید مجید مجیدي در راه اسکار

اولین حضور  از  ایران  سینمای 
در جوایز اسکار که به 44 سال قبل 
به  4بار  امروز،  به  تا  گردد  بازمی 
رویداد  این  نهایی  نامزدهای  جمع 
اعالم  با  است.  یافته  راه  سینمایی 
دوره  سومین  و  نود  اولیه  نامزدهای 

جوایز سینمایی اسکار، فیلم خورشید ساخته 
مجید مجیدی نیز به عنوان یک از ۱5 فیلم راه یافته به این فهرست 
معرفی شده و مجیدی که پیش از این در سال ۱۹۹8 با فیلم بچه های 
آسمان سینمای ایران را برای نخستین بار به جمع نامزدهای نهایی شاخه 
بهترین فیلم خارجی زبان )بین المللی( برده بود، پس از 23 سال این 
فرصت را یافته تا بار دیگر فیلمش را در جمع برترین آثار غیرانگلیسی 
اسکار  یک  براي کسب  ایران  سینماي  امید  و  ببیند  سینما  سال  زبان 

دیگر بیش از پیش شده است.
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اعجوبه اي که خودش ساز مي سازد

مسعود حبیبي: از کودکي ارتباط عجیبي با موسیقي داشتم

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح ۲1 - پ. 15

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 1۰8- واحد9 
تلفن: ۲63۰58۲4- فکس: ۲63۰58۲4 صندوق پستی: 115- 19558 

سازمان شهرستان ها:  ۰91۲۲75۲19۰
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

در  مسیر  عجیب ترین  شاید  دف!  تا  پیانو  از 
پیش  سال ها  حبیبی  مسعود  اما  کند،  جلوه  موسیقی 
ایرانی  از ساز کالسیک غربی به سوی ساز کوبه ای 
کوچ کرد و البته نام خود را به واسطه نوآوری ها با دف 
گره زد و ماندگار کرد. دف حبیبی، امروز عبارتی آشنا 
به دف  به ویژه عالقمندان  برای دوستداران موسیقی 
ابداعات  اما روزگاری اصالحات و  محسوب می شود، 
مسعود حبیبی با انتقادات و حتی مخالفت های بسیاری 
روبرو بود. مسعود حبیبی 26 بهمن، پنجاه  و نهمین 
سالروز تولدش را جشن می گیرد. به همین بهانه با این 
نوازنده، سازنده و مدرس دف به گفتگو نشستیم تا نقبی 
به گذشته بزند. او از کودکی و تصویر پیانو در خیالش 

گفت و دیدگاهش درباره تقدس ساز را مطرح کرد.

-آقای حبیبی، چه عاملی سبب شد به موسیقی 
گرایش پیدا کنید؟

*وقتی کودکی کم سن و سال بودم، با تصویر 
ساز پیانو، ارتباط عجیبی برقرار کردم و این تصویر به 
نقش خیال من تبدیل شد. رفته رفته بزرگ شدم و به 

سن ۱0 سالگی رسیدم. ضمن اینکه ورزش می کردم، 
موسیقی هم جزئی از زندگی ام بود. برادر بزرگم برای 
من به عنوان هدیه، ساز ملودیکا خرید. با این ساز ظرف 
مدت دو روز بدون معلم، شاید قریب به 20 آهنگ یاد 
گرفتم، اتفاقی که به خانواده ام نشان داد در موسیقی، 
استعداد دارم، به همین دلیل برای من یک ارگ تهیه 
کردند. عالقه عجیبی داشتم و با این ارگ شروع به 
تمرین کردم. وقتی ۱۷ ساله شدم توسط دوستانم که 
در ارکستر رادیو و تلویزیون کرمانشاه فعالیت می کردند، 
به این ارکستر دعوت شدم و فعالیت حرفه ای خود را 

به صورت رسمی شروع کردم.

-چگونه از ملودیکا و ارگ به دف رسیدید؟
*سال ۱36۷ در مرکز رادیو در میدان ارگ به 
پایانی  روزهای  شدم.  استخدام  پیانو  نوازنده  عنوان 
به  دوستانم  از  یکی  توسط  مرکز  آن  در  بود.  جنگ 
نام مرحوم سهیل ایوانی با ساز دف آشنایی پیدا کرده 
و عالقه بسیار شدیدی به این ساز پیدا کردم. بعد از 
آشنایی با دف، حسابی مشغول به تمرین با این ساز 
شده و در حقیقت محو دف شدم. دف طوری در وجود 

شدم  عالقمند  ساز  این  به  آنچنان  و  کرد  رخنه  من 
البته  بیشتر دف می زدم.  و  پیانو می نواختم  که کمتر 
همانقدر که ساز دف را دوست داشتم، مشکالتش را 
نیز مشاهده می کردم، مثال می دیدم پوست دف باید 
همیشه داغ باشد تا آماده نواختن شود یا سنگینی وزن 
دف را احساس می کردم. اغلب اوقات دست های من 
به ویژه دست چپ که وزن ساز را نگه می دارد، زخمی 
و خون آلود می شد. البته من این نکته را اصالح کرده 
و وزن ساز را روی هر دو دست انداختم، ولی به هر 

حال دف، مشکالتی بسیار جدی داشت.

-به همین دلیل، شستی را روی ساز دف ایجاد 
کردید؟

تحمل  خودم  که  مشکالتی  تمام  دقیقا.  *بله، 
چون  کردم،  برطرف  دف  ساز  روی  را  بودم  کرده 
می دیدم بسیاری از شاگردانم نیز همان مشکالت را 
تحمل می کنند. این اشکال، از من و از بچه ها نبود، 
مواجه  بزرگ  با دو مشکل  ما  بود.  از ساز  ایراد  بلکه 
بودیم. یکی اینکه متد درستی برای آموزش نداشتیم 
و در حقیقت هیچ متدی موجود نبود. دوم اینکه خود 

دف، سازی بدوی و ناقص بود هم کمانه ساز به لحاظ 
ساختاری و هم پوست ساز، مشکالتی داشت. پوست 
دف از جنس پوست گوسفند یا بز بود و بر اثر رطوبت، 
گرما و سرما، کشش ساز و سفتی مطلوب روی کمانه 
بسیار سفت  یا  و شل  نمی ماند  ثابت  نمی خورد،  رقم 
می شد. تصور کنید در فصل زمستان، دف را در خانه 
است،  روشن  هم  شوفاژ  و  گذاشته اید  بلندی  روی 
به  خود  اصال  که  می شد  سفت  به قدری  ساز  پوست 
خود می ترکید. این مشکالت را بارها و بارها در طول 
کنسرت  زنده  اجرای  و  استودیو  در  حرفه ای  فعالیت 
شاهد بودیم، چرا که رطوبت زیاد بود و ما باید محکم 
ساز می زدیم، اما دف ناگهان پاره می شد. بارها برای 
من این اتفاق پیش آمد و چنین معضلی، هم من و 
باال زدم،  اینکه آستین  تا  آزار می داد،  را  هم دیگران 
شروع به کار کرده و مشکالت را یکی یکی برطرف 
کردم. هنوز هم دست برنداشته ام. این ساز هم اکنون 
استاندارد مناسبی دارد و من استاندارد بیرو وریتاس را 
برای آن گرفته ام. بیرو وریتاس شرکت بزرگی است 
و به کمپانی هایی مثل تویوتا و جی ام آمریکا، گواهی 
استاندارد داده است. با تحقیقی که انجام دادم، دیدم 

این کمپانی از همه بهتر است. به قدری عاشقانه، دف 
را دوست داشتم که رفتم و از این کمپانی درخواست 
این کمپانی موفق  استاندارد کردم. به کمک  گواهی 
شدم کارگاه استاندارد، خوب و مناسب برای تولید ساز 

دف راه بیندازم.

پوست  از  که  می دانند  فردی  اولین  را  -شما 
مصنوعی برای ساز دف بهره برده است. این ایده از 

کجا و چه سالی به ذهن شما رسید؟
کار  و  تحقیق  به  شروع   ۱3۷0 سال  حدود  *از 
کردم تا بتوانم از پوست مصنوعی به جای پوست طبیعی 
استفاده کنم. سال های ۱3۷6 و ۱3۷۷، این ساز آماده 
استفاده شد و من با این ساز کنسرت برگزار کردم. نمونه 
اولیه آن را که درست کردیم به صورت آزمایش و تست 
در کنسرت هایی که خودم اجرا می کردم، روی صحنه 

می بردم و سرانجام در سال ۱380 رسما ثبت شد.

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

محمد حسین زاده

نقش  ایفای  با  رحیمی سام  پوریا 
نامزد  زاالوا  سینمایی  فیلم  در  آمردان 
بازیگر  بهترین  بلورین  دریافت سیمرغ 
نهمین  و  سی  از  مرد  مکمل  نقش 
درنهایت  و  شد  فجر  فیلم  جشنواره 
آن  از  را  ارزشمند  جایزه  این  توانست 
خود کند. زاالوا نخستین ساخته ارسالن 
امیری در مقام کارگردان است که قصه 
آن در روستایی در کردستان می گذرد، 
مردم این روستا به دلیل حضور موجودی 
می شوند.  مشکالتی  دچار  فرازمینی 
عالوه بر پوریا رحیمی سام، نوید پورفرج 
و هدی زین العابدین به همراه تعدادی 
از بازیگران کرد در این فیلم به ایفای 

نقش پرداخته اند.

ویژگي هایي  از  برایمان  ابتدا  -در 
که نقش تان در زاالوا داشت بگویید؟

یا  یک  قطعا  بازیگر  زندگی  *در 
مسیر  تغییردهنده  و  عطف  نقطه  چند 
که  نقش هایی  حیث  از  دارد.  وجود 
در  من  کاراکتر  می آید،  پیش  به ندرت 
ویژه  اتفاق های  آن  از  یکی  »زاالوا« 
بسیار  نقش  اتفاق  این  در  تقدیر  و  بود 
مؤثری داشت. همین که قسمتی از یک 
فیلم متفاوت هستم و واکنش های خوبی 
خوبی  اتفاق  نظرم  به  کردم،  دریافت 
است. ضمن اینکه ازجمله ویژگی های 
این نقش جدای از متفاوت بودن، دارای 

فیلم های  در  که  است  گامی  و  کوک 
ایرانی برای بازیگری تعریف می شود.

لهجه  به  رسیدن  نحوه  -درباره 
کردی در این فیلم برابمان بگویید؟

زبان  تمرین  ماه  دو  تقریبا  *ما 
گویش  ما  لزو نه  شتیم،  ا د کردی 
دستور  روی  کامل  بلکه  دیالوگ ها، 
خود  نظارت  با  کردی  مفاهیم  و  زبان 
این  برای  که  مربی  و  امیری  ارسالن 
امر در نظر گرفتند کار کردیم و فشرده 
روی یادگیری این زبان وقت گذاشتیم.

نر  ا ژ فیلم هاي  که  نید  ا -مي د
هم  ما  سینماي  در  معموال  ترسناک 
خوب ساخته نمي شوند و هم خوب مورد 
استقبال قرار نمي گیرند! درباره ریسک 
ترسناک  فیلم  یک  در  حضور  پذیرش 

برایمان توضیح دهید؟
ریسک  که  نبود  اینطور  *اصال 
باشد و از ابتدا هم نگران این موضوع 
روشن  ما  برای  شروع  بدو  در  نبودم. 
و  نیست  ژانر وحشت  فیلم در  بود که 
با یک فیلم بین ژانری مواجه هستیم. 
بیشتر  مفاهیم  از  فیلم  این  در  درواقع 
استفاده  وحشت  ژانر  در  سرگرم کننده 
قرار  توجه  مورد  اینکه  و  است  شده 
می گیرد نیز از همین حیث است. فیلم 
درباره پذیرش باور غلط و خرافه است 
و نقطه قوت فیلمنامه نیز همینجاست. 
بنابراین از روز اول می دانستیم که قرار 
است در چه فیلمی حضور داشته باشیم، 

المان های سینمای  فیلم  این  در  حتی 
کمدی، وحشت و فضای گروتسک و 
تلخ نیز وجود دارد. بنابراین می دانستم 
در  و  هستم  مواجه  فیلمنامه ای  چه  با 
قابلیت اجرای آن تردیدی نبود. اینکه 
و  منتقدان  طیف  نظر  توانسته  فیلم 
جای  کند،  جذب  را  عام  مخاطبان 

موفقیت  از  نشان  و  است  خوشبختی 
به  نیز  اکران  در  امیدوارم  دارد.  آن 
ارتباط  کار  با  مخاطبان  شکل  همین 

برقرار کنند.

-کار با ارسالن امیري چطور بود؟
آمردان  کاراکتر  سو  یک  *از 

دیگر  سوی  از  و  است  جذاب  بسیار 
زاالوا فیلمنامه خوبی داشت. ازآنجا که 
پیش ازاین ارسالن امیری را می شناختم 
فکر  داشتم.  ایمان  و  ا به  نسبت  و 
می کردم اگر از پس نقش درست برآیم، 
بازی دوستان نیز به خوبی دیده می شود 
و از این بابت خوشحال هستم. هدی 

بازیگران  و  پورفرج  نوید  زین العابدین، 
نقش هایشان  پس  از  به خوبی  دیگر 
بود،  بسیار خوب  بازخوردها  و  برآمدند 
اگر من و نوید پورفرج، نام مان در میان 
گروه  نماینده  فقط  ما  بود،  کاندیداها 
بازیگران هستیم و مجموعه کار خوب 
بوده است که کار ما نیز دیده شد. به 

این  فیلم  این  ویژگی  مهمترین  نظرم 
است که افراد همه سر جای خود قرار 
گرفتند و به همین دلیل بازی ها درست 
کار  اگر  دیده شد.  و  درامد  نمایش  به 
ما  از آن  را  باشد و جایزه ای  ما خوب 
بازیگری  گروه  مجموعه  درواقع  کند، 

تشویق شده است.

-نقش تان چقدر جاي کار داشت 
و این را از ابتدا مي دانستید؟

به خوبی  ن  مردا آ نقش  *بله، 
داشت.  بصری  و  اجرایی  قابلیت های 
می کنم  فکر  خودم  سواد  اساس  بر 
ایفای نقش آمردان نباید برای بازیگر 
سخت باشد. چرا که موتور اصلی این 
نقش با این قابلیت ها و اجرای بصری، 
ناخودآگاه بازیگر را به سمت جلو هل 
جنس  از  کاراکترهایی  ایفای  می دهد. 
جشنواره هاست  پسند  مورد  آمردان 
بانک  و  نرژی  ا تعهد،  با  بازیگر  و 
کند.  ایفا  را  آن  می تواند  خود  عاطفی 
درواقع ایفای این دست نقش ها خیلی 
پیچیدگی انتخاب مسیر ندارد. فیلمنامه 
بازیگر  به عنوان  تو  راهنمای  درست، 
تالش  نیز  من  دریافت،  قابل  و  است 
می کنم تا آن کاراکتر را با اقلیمی که 
در آن زندگی می کنیم و آشنایی که در 
ذهن تماشاگر رخ می دهد واقع گرا کنم 
و به دنبال معادل ها می گردم و آن را از 
صافی خود عبور می دهم. من آمردان را 
از روستایی که در آن حضور داشتیم و با 
استفاده از زیست و بوم آنجا پیدا کردم 

باید  آمردان  باشد.  پذیرش  قابل  که 
باشد،  انسان  تفکرش  و  کار  از  جدای 
بنابراین تکیه کردم به نگاه، ایدئولوژی 
و تفکر و بانک اطالعاتی خودم تا نقش 

را برای مخاطب باورپذیر کنم.

جایزه  که  مي کردید  -پیش بیني 
را ببرید؟

*جشنواره جایی است که باید همه 
چیز را به دست اتفاقات سپرد. یکسری 
آدم درجه یک در بخش من نامزد بودند 
که زحمات آنها را در طی این سال ها 
دیدم. آن چیزی که قسمت باشد اگر به 
وقتش رقم بخورد، اتفاق خوبی را پیش 
خواهد آورد. همه چیز را با تمام وجود 

به تقدیر سپردم.

سیمرغ  دریافت  از  حسي  -چه 
بلورین دارید؟

هیات  از  مي کنم.  شکر  را  *خدا 
ویژه  احترام  و  می کنم  تشکر  داوران 
که  دارم  بخش  این  نامزدهای  به 
 . هستند من  نین  ز نا ی  ست ها و د
جایزه  این  جمع  این  از  که  خوشحالم 
به من رسید. من به نمایندگی از نوید 
پورفرج و هدی زین العابدین و بازیگران 
خوب کردستان این جایزه را می گیرم. 
دادم  از دست  را  پدرم  پیش  ۱4 سال 
بودم  تئاتر  صحنه  روی  که  حالی  در 
خاکسپاری  به  نتوانستم  هیچوقت  و 
این  منتظر  است  سال   ۱4 برسم.  او 

لحظه هستم.

با برنده سیمرغ بلورین بهترین یازیگر مکمل مرد

پوریا رحیمي سام: من نماینده کل گروه بازیگران زاالوا بودم

محمد حسین زاده

یدو  فیلم  بازیگر  پسیانی،  ستاره 
در سی  جعفری،  مهدی  کارگردانی  به 
امسال  فجر  فیلم  جشنواره  نهمین  و 
درنهایت  و  داشت  درخشان  حضوري 
این  داوران  دید  از  او  درخشان  بازي 
دوره پنهان نماند و دیپلم افتخار بهترین 
بازیگر زن به او اهدا شد. یدو پس از فیلم 
سینمایی موفق بیست و سه نفر دومین 
فیلم مهدی جعفری با نگاهی متفاوت 
فیلم  این  است.  مقدس  دفاع  حوزه  به 
بلند در راستای مشارکت راهبردی کانون 
و  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 
بنیاد سینمایی فارابی تولید شده است. 
ستاره پسیانی در این فیلم سینمایی با 
چون  تازه کاری  و  خردسال  بازیگران 
میالد صویالوی، محمدمهدی آلبوعلی 

و ریحانه آریامنش همبازی شد. این فیلم 
روایتگر ماه های اول جنگ تحمیلی در 
با  اتفاق های آن دوران است.  آبادان و 
ستاره پسیانی درباره حضورش در این 

فیلم گفتگویی کوتاه داشتیم...

-یدو فیلمی بر بستر دفاع مقدس 
و حصر شهر آبادان است که مهاجرت 
اجباری خانواده ای را با جزئیات به تصویر 
می کشد. چه شد که نقش آفرینی در این 

فیلم را انتخاب کردید؟
این  مورد  در  که  چیزی  *اولین 
فیلم برایم اهمیت داشت این بود که به 
مبارزانی که در خط مقدم می جنگیدند 
خانواده ،  قربانیان،  درباره  و  می پردازد 
آن  در  که  حیوانات  حتی  و  بچه ها 
می کند.  صحبت  بودند  ساکن  شهرها 

فیلمنامه  مورد  در  که  دیگری  چیز 
جنگی  موضوع  بود  جذاب  برایم  یدو 
می شود  کشیده  تصویر  به  که  است 
فیلم  در  جنگی  اصال  مخاطب  ولی 
فیلم تالش می کند  واقع  در  نمی بیند. 
تا حواشی و آن قسمتی از جنگ را به 
آن  به  کمتر  شاید  که  بکشد  تصویر 

پرداخته شده است.

ایران  مردم جنوب  به  فیلم  -این 
و به طور خاص شهر آبادان می پردازد 
و در عین حال طنز جاری در مناسبات 
و  بحران  در عمق  را  بین شخصیت ها 
خودتان  می کند.  روایت  فیلم  محاصره 
را چگونه به فضای فیلم رساندید و با 

آن تطبیق دادید؟
به  که  بود  چیزی  این  واقع  *در 
فیلمنامه  در  سازمان  بر  اضافه  صورت 

وجود داشت. از ابتدا قسمت طنز، جدی 
و روایت بحران در آن پرداخته شده بود. 
من به خاطر 2 ماه زندگی در آبادان و 
رابطه خوبی که با بچه ها پیدا کردم به 

آن حس و حال فیلم رسیدم و این فضا 
درونم شکل گرفت و کمک کرد تا بتوانم 

نقشم را ایفا کنم.

را  آبادانی  لهجه  خوب  -بسیار 
گریم  و  لهجه  درباره  کمی  کردید  ادا 
بود  انجام شده  سنگینی که روی شما 

برایمان صحبت کنید؟
دوست  بازیگری  هیچ  *طبیعتا 
ندارد سن بیشتر از خودش را بازی کند. 
در یدو نقش زنی را ایفا کردم که هم 
مادر است و هم ۱0 سال از سن واقعی 
من بزرگتر! به هر حال نه مادر بودن را 
تجربه کرده ام و نه آن سن و سال را 
به همین علت نقش پرچالش و جذابی 
برایم بود. در مورد گریم سنگین فیلم 
تمام  من  که  بگویم  باید  هم  لهجه  و 
مدت نگران اغراق بودم اما خوشبختانه 
و  کردند  لطف  عباسی  عباس  آقای 
خرج  به  لطافت  قدری  به  طراحی  در 
چشم  توی  اصال  گریم  این  که  دادند 
مدیون  خیلی  هم  را  لهجه  نمی زند. 

از  که  نوری  رضا  و  مسعودی  یاسین 
عوامل گروه کارگردانی بودند، هستم. 
تمام مدت لحظه به لحظه کنارم بودند 
حتی دقیقه ای من را تنها نمی گذاشتند. 
دلیل  این  به  آقای جعفری  آن  از  جدا 
که خودشان اهل جنوب هستند خیلی 
لهجه  هرحال  به  می کردند.  کمکم 
گوش  به  که  است  لهجه ای  آبادانی 
اشتباهی  کوچکترین  و  آشناست  همه 
را  چیز  همه  می تواند  لهجه  ادای  در 
خیلی  باید  علت  به همین  بزند.  برهم 

حواسم به این موضوع می بود.

نا  و کر ن  ما ز ر  د فیلم  ین  -ا
برایمان  لطفا  است،  شده  فیلمبرداری 
یک  در  کردن  بازی  که  دهید  توضیح 
آن شرایط خاص چه  در  آن هم  فیلم 

سختی هایی دارد؟

به  و  بود  سختی  خیلی  ر  *کا
فشار  گروه  اعضای  همه  روی  نوعی 
ساخت  حین  در  من  بود.  بسیاری 
بهم  روحی  نظر  از  بار  چندین  فیلم 
می کردم  فکر  مدام  که  چرا  ریختم 
اگر من کرونا بگیرم فیلم دو هفته ای 
می خوابد. استرس، بار مسئولیت برایم 

بود. سنگین  خیلی 

-چقدر شانس برنده شدن خودتان 
را در جشنواره امسال می دادید؟

ترجیح  موضوع  این  مورد  *در 
به  را  آن  و  نکنم  صحبتی  می دهم 
تمامی  بسپارم،  داوران  محترم  هیات 
خودش  شده  من  از  که  تعریف هایی 
است  جایزه  یک  من  برای  تنهایی  به 
و درنهایت خوشحالم که توانستم دیپلم 

افتخار دریافت کنم.

با برنده دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن جشنواره فجر

ستاره پسیاني: کار در ایام کرونا بسیار سخت و خطرناک بود


