
واقعیت های اقتصاد را به مردم بگوییم
تصویب نامه هیئت وزیران با هدف افزایش تولید 
محصول باارزش پروپیلن و مدیریت متانول تولیدی 

در کشور ابالغ شد. 
ریل گذاری توسعه صنعت پتروشیمی در گام چهارم توسعه 
براساس موجودی خوراک تا ۱۴۰۶ انجام شده است. با بررسی 
خوراک های قابل دریافت از صنعت نفت در سال های آینده و 

استفاده از محصوالت پایه به عنوان خوراک و همین طور بررسی 
میزان واردات محصوالت پتروشیمی و نیاز صنایع پایین دستی، 
۳۰ طرح راهبردی برای تحقق توسعه پایدار و تعریف شده اند که 
طرح های راهبردی شامل سه گروه خوراک ترکیبی، تولید پروپیلن 

و طرح های پیشران می شوند.
صفحه ۳

یک کارشناس اقتصادی:

وضعیت خوبی از وضعیت اقتصادی سال آینده 
قابل تصور نیست

تحریم ها، دلیل اصلی عدم اعطای میزبانی به ایران
 ۱5 تاریخ  در  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
فوتبال  فدراسیون  به  ای  نامه  ارسال  با  اسفند 
ایران چالش های اعطای میزبانی به تیم های 

ایرانی یا فدراسیون برشمردند.
پس از ارسال مدارک دریافت میزبانی از سوی چهار 
باشگاه حاضر در لیگ قهرمانان و همچنین فدراسیون فوتبال 
برای دو رقابت مهم پیش رو )لیگ قهرمانان و مرحله اول 
مقدماتی جام جهانی( کنفدراسیون فوتبال آسیا در پاسخ به 
دبیرکل  به مهدی محمدنبی  مفصل  ای  نامه  نامه،  دو  این 
)سابق(فدراسیون فوتبال ایران ارسال کرده است.در این نامه؛ 
کنفدراسیون چالش های میزبانی فوتبال ایران را به صورت 
کامل برشمرده. در این نامه البته خبری از رد تقاضای ایران 
نیست اما بنابر آنچه در مفاد نامه قرار دارد، مشخص است که 
چرا ایران میزبان مطلوبی برای رقابت های آسیایی از سوی 

نهاد برگزارکننده این مسابقات محسوب نمی شود.
صفحه ۶

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:

۸۷۰۰ کیلومتر باند از محورهای مواصالتی استان مرکزی 
برفروبی و پاکسازی شد

4
بساط سفر به تمام شهرها به راه است!

صفحه 2

3

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1702- چهارشنبه 27 اسفند  1399- قیمت 1۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
آشنا: اگر بدانم که 

می توانم جایي مفید 
باشم با جان و دل آن 
مسئولیت را می پذیرم

7فرهنگ
کامیار عابدی: تعداد 
کتاب خوان ها اضافه 

شده است

نک 1با

از  بسياري  و  نبود  هنر  اهالي  براي  خوبي  سال 1399 سال 
و  تعطيلي  شديد  بجران  با  تئاتر  اهالي  خصوصا  هنرمندان 
بيكاري مواجه بودند. درواقع شيوع بيماري كرونا به بسياري 
از ما آسيب هاي جدي وارد كرد اما در اين بين برخي از مشاغل 
موفق شدند بار ديگر در طول سال كار خود را از سر بگيرند 

اما هنرمندان تئاتري اكثرا در تعطيالت اجباري به سر بردند.

كاميار عابدی با بيان اين كه در سال 1399 گرايش به محتوا 
در ميان مخاطبان كتاب بيشتر شده است می گويد: فضای 
نونمايی كه وجود داشت، كمی به حاشيه رفته و خوانندگان 

بيشتر به دنبال محتوای واقعی هستند. 
تصور می كنم موج همه گيری كرونا در طول يک سال اخير تاثير 

عجيب و غريبی در حوزه فرهنگ و ادبيات برجای گذاشت.

سرويس  ايران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
به  انطباق كد ملی متصل  و  امنيت  افزايش  برای  »شاهكار« 
بانک  پرداخت  اپليكيشن  از  استفاده كنندگان  موبايل  شماره 
آن  از  استفاده  با  كه  راه اندازی شد  )صاپ(  ايران  صادرات 
امكان تراكنش برای كاربرانی كه شماره موبايل و كد ملی آنها با 
شماره درج شده در نرم افزار صاپ يكسان باشد، فراهم است.

»شاهکار« 
تراکنش 
در صاپ

پایان خوش پتروشیمی در سال ۹۹ بهره برداری از ۵ طرح پتروشیمی 
در بهار 1۴۰۰

صنایع  ملی  شرکت  از  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
امسال  کرد:  اظهار  مطلب  این  بیان  با  وکیل زاده  امیر  پتروشیمی، 
بهره برداری  و  اجرایی  عملیات  روند  کرونا،  ویروس  شیوع  به دلیل 
برخی از طرح ها با موانع و مشکالتی روبه رو شده بود، اما با تالش های صورت 

گرفته ساخت هیچ طرحی متوقف نشده است.
صفحه ۳

جلسه  نشست  آغاز  در  قالیباف  باقر  محمد 
ایام  تبریک  با  شنبه(  سه  گذشته)  روز  علنی 
شعبانیه ، میالد سید الشهدا و روز پاسدار گفت: 
تاریخی  برهه های  تمام  در  اسالمی  فداکار  ران  پاسدا
اسوه  از  پیروی  با  اسالمی  انقالب  دشوار  گردنه های  و 
از  صیانت  برای  را  خود  جان  حسین)ع(  امام  فداکاری 

اشاره  با  فدا کردند.رییس مجلس  آرامش  تامین  و  انقالب 
به روند بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: تصویب الیحه 
ایرادات  برای کاهش  و  نهایی رسیده است  به گام  بودجه 
الیحه اولیه بودجه فرایند تصویب سند مالی یکساله کشور 

پایان خواهد رسید. به 
صفحه 2

قالیباف: الیحه بودجه پیش روی ما؛ مطلوب مجلس نیست

DONYAYEJAVANANMAG.IR

پاس  به  ایران  صادرات  بانک  از  مرکزی  استاندار 
پرداخت تسهیالت »سپهر سالمت« و همکاری با بخش 

بهداشت و درمان این استان قدردانی کرد.
ایران،  صادرات  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیرشعب  به  سپاسی  لوح  ارسال  با  آقازاده  سیدعلی 
کارکنان  و  مدیران  از  مرکزی،  استان  صادرات  بانک 
این بانک برای پرداخت تسهیالت »سپهر سالمت« و 
همکاری و مساعدت با کادر درمان و کارکنان دانشگاه 
استان  درمانی  و  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم 
در  آقازاده  کرد.سیدعلی  قدردانی  کرونا  شیوع  ایام  در 
کریمی  ناصر  به  خطاب  تقدیرنامه  این  متن  از  بخشی 

حاجی خادمی آورده است:
»گام نهادن در مسیر شکوفایی و رونق اقتصادی، 
و  تعهد  با  که  است  انسان هایی  تالش  و  مرهون سعی 
بهره گیری از علم و مدیریت، به عرصه مبارزه با مشکالت 
و  موانع  و  تبدیل  فرصت  به  را  تهدیدات  و  نهاده  قدم 
مشکالت موجود بر سر راه توسعه کشور را با بکارگیری 
تجربه و خالقیت، برطرف می سازند. بدین وسیله خدمات 

ارزشمند و اهتمام شایسته و ثمربخش جنابعالی در پرداخت 
تسهیالت سپهر سالمت به کارکنان دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی و درمانی استان را ارج نهاده و مراتب 

قدردانی و سپاس خود را ابراز می نمایم.«
بانک صادرات استان مرکزی پس از شیوع کرونا 
اجتماعی خود در سال ۱۳٩٩،  به مسئولیت  و در عمل 
میلیارد  به میزان 22۰۰  از 22۰۰ فقره تسهیالت  بیش 
ریال در قالب طرح »سپهر سالمت« به کادر درمان و 
کارکنان بخش بهداشت و درمان این استان تسهیالت 

پرداخت کرده است.

با تطبیق کد ملی و شماره موبایل کاربران 
اتفاق افتاد

»شاهکار« تراکنش در صاپ
و  امنیت  افزایش  برای  »شاهکار«  جدید  خدمت   
انطباق کد ملی متصل به شماره موبایل استفاده کنندگان 
)صاپ(  ایران  صادرات  بانک  پرداخت  اپلیکیشن  ز  ا

راه اندازی شد.

ایران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
کد  انطباق  و  امنیت  افزایش  برای  »شاهکار«  سرویس 
ملی متصل به شماره موبایل استفاده کنندگان از اپلیکیشن 
پرداخت بانک صادرات ایران )صاپ( راه اندازی شد که با 
استفاده از آن امکان تراکنش برای کاربرانی که شماره 
موبایل و کد ملی آنها با شماره درج شده در نرم افزار صاپ 

یکسان باشد، فراهم است.
شماره  و  کدملی  که  صاپ  از  ستفاده کنندگان  ا
موبایل آنها با کدهای درج شده در صاپ انطباق ندارد، 
اپلیکیشن  این  منوی  بخش  به  مراجعه  با  است  الزم 
همچنین  کنند.  اقدام  خود  اطالعات  اصالح  به  نسبت 
درج اطالعات اتباع خارجی در گزینه مذکور در نسخه 
پرداخت  اپلیکیشن  است.  کار  دستور  در  صاپ  جدید 
بانک صادرات ایران )صاپ( با قابلیت های جدید برای 
با  مواجهه  در  هموطنان  متنوع  بانکی  نیازهای  رفع 
و  منتشر  کرونا  بیماری  شیوع  از  ناشی  محدودیت های 
www.bsi. در سایت بانک صادرات ایران به نشانی

ir در دسترس است.

صفحه ۳

سرمقاله

رفتار کنفدراسیون فوتبال آسیا 
نقض منشور المپیک

مجتبی کاشی
کنفدراسیون فوتبال آسیا با محروم کردن 
میزبانی  در  خود  قانونی  حق  از  ایران  فوتبال 
نقض  را  المپیک  منشور  بین المللی،  رقابت های 

کرده است.
آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  گذشته  هفته 
جام  انتخابی  مسابقات  در  میزبان  کشورهای 
جهانی 2۰22 قطر و همین طور لیگ قهرمانان 
فدراسیون  کرد.  اعالم  را   2۰2۱ سال  در  آسیا 
فوتبال ایران و باشگاه های ایرانی حاضر در لیگ 
قهرمانان آسیا برای کسب میزبانی این مسابقات درخواست داده بودند اما به 

همه این درخواست ها پاسخ منفی داده شد.
با وجود اینکه ایران در سه مسابقه از چهار بازی دور رفت انتخابی جام 
از  جهانی میهمان بود و طبق قانون حق داشت در سه بازی دور برگشت 
حریفان میزبانی کند، میزبانی گروه ایران به کشور بحرین داده شد. در لیگ 
قهرمانان آسیا هم میزبانی سه گروه از پنج گروه به کشور عربستان داده شد.

اعطای میزبانی به عربستان در حالی است که این کشور در سال های 
اخیر با ادعای نبود امنیت در ایران، اجازه سفر تیم های باشگاهی کشور خود 
به ایران را نداده و حتی تیم های عربستانی در کشور ثالث از تیم های ایرانی 
میزبانی می کنند. با تصمیم عجیب کنفدراسیون فوتبال آسیا، حاال تیم های 
با تصمیم  باید به عربستان بروند که این موضوع  از چند سال  ایرانی پس 

پیشین این نهاد مغایر است.
میزبانی بحرین در رقابت های انتخابی جام جهانی هم زمانی عجیب تر 

آگهی 
مناقصه ارزیابی کیفی 

شماره مجوز 1399/7594
نوبت دوم

۱- مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی
موضوع مناقصه: احداث خط تغذیه تقویتی شهرستان سرخس

2- شرایط اولیه متقاضیان: 
الف- دارا بودن رتبه متناسب در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه  بودجه 

ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار
ج – دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 

د – ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
۳- دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی کیفی: از سایت مذکور از ساعت ۰8:۰۰ مورخ ٩٩/۱2/2۶ تا ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ اعالم شده 

در سامانه ستاد 
۴- بارگذاری اسناد استعالم ارزیابی کیفی به همراه مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن: در سایت مذکور تا ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/2۶ 

اعالم شده در سامانه ستاد 
5- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مطابق مصوبه شماره ۱2۳۴۰2/ت5۰۶5٩ هـ هیات محترم وزیران و اصالحیه های بعدی آن می باشد. 
۶- یادآور می گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
7- رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی الزامی است و صرفا موسسات و شرکتهای ایرانی ثبت 

شده در فهرست توانمندی های مندرج در سامانه توانیران مجاز می باشد.
شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی در سایت WWW.nigc-khrz.ir امکان پذیر بوده و در صورت نیا به کسب اطالعات بیشتر با تلفن 

۳7۰725۳2-۰5۱ – فاکس ۳7۶۴۰۰۳۶-۰5۱ تماس حاصل شود. 
روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

آگهی مناقصه شماره 814/12/3908 
نوبت دوم 

 شماره مجوز 1399/7162
مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی 

موضوع مناقصه: برگزاری مناقصه سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان عملیاتی تاسیسات نفت شماره 2 )شهید بیخوش(، سوختگیری هواپیمایی و تاسیسات گاز 
مایع سنگ بست.

تاریخ، مهلت و نشانی محل دریافت و تحویل استعالم ارزیابی: دارندگان گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر و صالحیت رتبه بندی معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با کدهای تایید شده 
در زمینه های )۱- حمل و نقل 2- خدمات عمومی ۳- امور تایپ و تکثیر( صادره از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می توانند جهت دریافت فرم استعالم ارزیابی و فرم توانمندی بهداشتی، 
ایمنی و زیست محیطی از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی )۱۳٩٩/۱2/2۴( به آدرس: درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(  مراجعه نمایند. الزم به ذکر است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، می بایست مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. ضمنًا جهت کسب اطالعات 

بیشتر با سامانه ستاد برای انجام مراحل عضویت با شماره ۴۱٩۳۴-۰2۱ تماس حاصل فرمایند. 
نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای 

مبلغ برآورد مناقصه: ۳۰/۳۱۱/۶۰2/777 ریال 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ۱/5۱5/58۰/۱۳٩ ریال 

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: شامل ضمانت نامه بانکی و سایر موارد مطابق مفاد ماده ۴ آیین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب ۱۳٩۴/۰٩/22 که مدت اعتبار آن سه ماهه 
و این مدت حداکثر برای یک نوبت برابر مدت پیش بینی شده قابل تمدید می باشد. 

مدت اجرای کار: یک سال شمسی 
مهلت دریافت اسناد مناقصه: مناقصه گران صرفا بایستی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه و نسبت به دانلود اسناد اقدام نمایند )در صورت دریافت اسناد و مدارک مناقصه از سایر منابع، 

امکان شرکت در مناقصه و بارگذاری پاکتها میسر نمی باشد( 
امکان دریافت )دانلود( اسناد مناقصه از تاریخ چاپ اولین نوبت آگهی )۱۳٩٩/۱2/2۴( لغایت پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰5 ساعت ۱۶

مهلت تحویل پیشنهادها از طریق سامانه ستاد: پیشنهادها )اسناد مناقصه و کلیه مدارک شامل پاکت الف و ب و ج( می بایست از آخرین روز توزیع اسناد مناقصه )۱۴۰۰/۰۱/۰5( لغایت پایان وقت 
اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/22 ساعت ۱۶ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توسط مناقصه گر بارگذاری می گردد. 

ضمنًا عالوه بر بارگذاری پاکت الف و ب و ج در سایت مذکور تا مهلت تعیین گردیده )ساعت ۱۶ روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/22( فقط پاکت الف )تضمین( به صورت فیزیکی نیز تحویل 
دبیرخانه کمیسیون تا مهلت تعیین شده گردد. 

جلسه توضیح و تشریح اسناد: ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱8 در محل سالن جلسات منطقه، طبقه دوم برگزار می گردد. 
زمان و مکان بازگشایی پاکات: ساعت ٩ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/25 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی طبقه دوم )سالن جلسات منطقه( 

مدت اعتبار پیشنهادها: بمدت ٩۰ روز از تاریخ ارائه پیشنهادات است. 
محل اجرای کار: مشهد مقدس و حومه 

آدرس سایت: 
شرایط عمومی متقاضی: 

۱- ارائه تصویر گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
2- ارائه تصویر گواهینامه صالحیت رتبه بندی معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با کدهای تایید شده در زمینه های )۱- حمل و نقل 2- خدمات عمومی ۳- امور تایپ و تکثیر( از اداره کل 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
۳- ارائه تصویر آگهی ثبتی )تاسیس شرکت( 

۴- ارائه تصویر آگهی ثبتی آخرین تغییرات شرکت 
5- ارائه تصویر اساسنامه شرکت ممهور به مهر و امضاء مجاز 

۶- تمامی مستندات اعالم شده در بندهای )۱ الی ۴( می بایست به صورت برابر با اصل )محضری( باشد.
7- قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد. 

8- حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه حداقل با حضور ۳ مناقصه گر می باشد. 
دستگاه مناقصه گزار با توجه به معیارهای ذکر شده در فرم های تحویلی و مدارک دریافت شده نسبت به ارزیابی مناقصه گران به طور همزمان در جلسه بازگشایی پاکات بر اساس سامانه ستاد، 

اقدامات مقتضی بعمل می آورد. 
شماره ثبت مناقصه در سامانه ستاد: 2۰٩٩۰٩۱78۱۰۰۰۰۳7

اولین نوبت آگهی : یکشنبه ۱2/2۴/۱۳٩٩
دومین نوبت آگهی: چهارشنبه ۱2/27/۱۳٩٩

روابط عمومی منطقه خراسان رضوی 

www.setadiran.ir

www.setadiran.ir

قدردانی استاندار مرکزی
 از پرداخت تسهیالت »سپهر سالمت« بانک صادرات ایران

بر عهده یک  آسیا  فوتبال  ریاست کنفدراسیون  بدانیم  نظر می رسد که  به 
بحرینی به نام شیخ سلمان است. ایران و بحرین رقابت سختی برای رسیدن 
فوتبال  ملی  تیم  که  حالی  در  دارند.  جهانی  جام  انتخابی  بعدی  مرحله  به 
ایران می توانست با استفاده از حق میزبانی خود در سه بازی دور برگشت، 
نیز  مسابقات  برگشت  دور  در  باید  حاال  دهد،  افزایش  را  شانس صعودش 
در زمین حریف به میدان برود.مسوولین ورزش و فدراسیون فوتبال ایران 
در روزهای اخیر اعتراض خود را به این تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا 
وزیر  سلطانی فر  مسعود  کردند.  عنوان  سیاسی  تصمیماتی  را  آن  و  اعالم 
کرده  گو  و  گفت  خارجه  امور  وزیر  با محمدجواد ظریف  جوانان  و  ورزش 
است تا از ظرفیت دیپلماسی کشور برای حل مشکل و احقاق حق فوتبال 

ایران استفاده شود.
در واکنش به این اتفاقات، دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه ای به 
فدراسیون فوتبال ایران دالیل عدم اعطای میزبانی به ایران را بیان کرده که 

همه آنها زیر یک عنوان قرار دارند و آن هم »تحریم های بین المللی« است.
بر اساس این نامه، ایران نه تنها میزبانی در این 2 رویداد را از دست داده، 
بلکه با درخواست میزبانی در مسابقات انتخابی فوتسال قهرمانی آسیا و مسابقات 

انتخابی قهرمانی زیر 2۳ سال آسیا نیز مخالفت شده است.
شده  عنوان  بین المللی«  »تحریم های  مشکل  حالی  در  دیگر  سوی  از 
که ایران در چند سال اخیر با مشکل تحریم »بین المللی« روبرو نیست بلکه 
دولت آمریکا به صورت یک جانبه ایران را تحریم کرده است. آن هم پس از 
خروج غیرقانونی از توافق چند جانبه برجام که به تایید شورای امنیت سازمان 
ملل متحد هم رسیده بود. در واقع اگر آمریکا از این توافق خارج نمی شد و 
تحریم های ظالمانه چند سال اخیر را وضع نمی کرد، امروز ایران هم مشکلی 

برای کسب میزبانی خود نداشت.
به این ترتیب کنفدراسیون فوتبال آسیا در عمل، نه تنها با تحریم های 
آن  به  »بین المللی«،  عنوان  اطالق  با  بلکه  کرده  آمریکا همراهی  یک جانبه 
رسمیت و مشروعیت هم داده است. بر اساس منشور المپیک، عرصه ورزش 
باید به طور کامل از هیاهوی دنیای سیاست دور باشد اما AFC هم در ظلم 
به ایران و فوتبال ایران پیشگام شده و هم منشور المپیک را نقض کرده است.
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قالیباف: الیحه بودجه پیش روی ما؛ مطلوب مجلس نیست
محمد باقر قالیباف در آغاز نشست جلسه علنی روز گذشته) سه شنبه( 
با تبریک ایام شعبانیه ، میالد سید الشهدا و روز پاسدار گفت: پاسداران فداکار 
اسالمی در تمام برهه های تاریخی و گردنه های دشوار انقالب اسالمی با پیروی 
از اسوه فداکاری امام حسین)ع( جان خود را برای صیانت از انقالب و تامین 
آرامش فدا کردند.رییس مجلس با اشاره به روند بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
گفت: تصویب الیحه بودجه به گام نهایی رسیده است و برای کاهش ایرادات 
الیحه اولیه بودجه فرایند تصویب سند مالی یکساله کشور به پایان خواهد رسید.

وی افزود: از نیمه دوم امسال امیدوار بودیم که دولت اراده کافی برای 
تدوین بودجه با ساختاراصالح شده را داشته باشد و سال پایانی دولت، نوید 
بخش  آغاز اصالحات اساسی در ساختار مالی و اقتصادی کشور باشد اما اراده 
و توان برای تغییر اساسی میسر نشد و در دولت وجود نداشت و مجلس تصمیم 
گرفت هدف گذاری خود برای کاهش ایرادت بودجه در حد توان دولت و تامین 

منافع مردم  را مد نظرقرار دهد.
قالیباف با تاکید بر این که الیحه پیش روی ما مطلوب مجلس نیست، 
گفت: اما ما الاقل می توانیم از این امر خرسند باشیم که برخی تصمیمات 
مهم که سال ها در پیچ و خم نظام قانون گذاری کشور معطل مانده بود در این 
بودجه به تصویب رسیده است و دولت از لحاظ قانونی ملزم به اجرای آنان است.

وی افزود: با این تصمیمات به خصوص در حوزه کاهش تبعیض ها و 
شفافیت مالی دولت و ظرفیت های تغییر ریل بودجه ریزی در کشور بیش از 
گذشته فراهم می شود.  قالیباف خاطرنشان کرد: ویژگی متمایز کننده مصوبات 
مجلس در فرایند الیحه بودجه تاکید نمایندگان بر اتخاذ تصمیمات ضروری 
بدون توجه به گروه های صاحب منافع و نفوذ بوده است. برقراری نظام مالیاتی 
عادالنه در این الیحه با شجاعت انجام شده است؛ مالیات فعالیت های مولد از 
جمله مالیات اصناف و واحدهای تولیدی با همت نمایندگان کاهش پیدا کرد و 

بر فعالیت های غیرمولد، مالیات وضع شد.
رییس مجلس گفت: ما همچنین مصمم به کاهش اختالف طبقاتی و 
کم کردن فاصلۀ فاحش بین درآمد کارکنان و مدیران دولتی بودیم. در این 
بودجه توانستیم با مالیات های پلکانی تا سقف ۳5 درصد حقوق مدیران پردرآمد 
و کاهش میزان افزایش حقوق مدیران و کاهش سقف حقوق دریافتی پردرآمدها 
نسبت به حداقل حقوق به آن دست یابیم. عالوه بر این بسیاری از معافیت های 
مالیاتی بی مبنا که در نتیجۀ سالها کم توجهی به اولویِت کاهش تبعیض ایجاد 
شده بود، لغو شد که با استقبال مردم و البته ناراحتی صاحبان منافع خاص روبرو 
شد و در نهایت اینکه از صاحبان خودروها و خانه های لوکس به صورت سالیانه، 

متناسب با ارزش دارایی آنها،مالیات گرفته خواهد شد.
رییس مجلس خاطرنشان کرد: پس از سال ها، مجلس عزم خود را جزم 
کرد تا اعتبار الزم برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با 
دیگران را تامین کند و این بی عدالتی پس از سال ها ان شاءاهلل با اهتمام دولت، 
رفع خواهد شد. در حوزه عدالت آموزشی، باالخره به تامین اعتبار رتبه بندی 

معلمان که مطالبۀ عموم جامعه محترم فرهنگیان بود، توجه شد.
رییس مجلس با اشاره به وضعیت ناگوار مدیریِت بازار کاالهای اساسی 
شب عید گفت: متاسفانه با وجود آنکه کاال به اندازه کافی در انبارها هست 
ولی مدیریت نظام توزیع آنچنان دارای ایرادات اساسی و انفعال و سوء مدیریت 

است که کرامت مردم در توزیع کاالها حفظ نمی شود. 
 بازار ظرف ۴8 ساعت قابل ساماندهی است

وی افزود: گوش مردم از توضیحات پر شده است، دولت موظف است 
در اسرع وقت بازار شب عید را سامان دهد و از هرگونه دلیل تراشی پرهیز کند. 
مردم انتظار دارند دولت الاقل در این ۱۰۰ روز، بازار مرغ و مایحتاج ضروری 
را در سطح حداقلی مدیریت کند. اگر اراده الزم وجود داشته باشد، این بازار با 
توجه به اینکه کاالها موجود است، ظرف ۴8 ساعت قابل ساماندهی است و 
مسئوالن اجرایی به این امر واقف هستند؛ انتظار می رود دولت تمام توان خود 
را برای بازگرداندن آرامش به بازار کاالهای اساسی متمرکز کند و با تشکیل 
ستاد ساماندهی فوری بازار شب عید، به مشکالت پایان دهند و گزارش اقدامات 

عاجل را در اسرع وقت به اطالع مردم برسانند.

اعالم نرخ دیه قتل غیرعمد در سال 1400
غالمحسین اسماعیلی در نشست خبری روز گذشته خود که بصورت 
آنالین برگزار شد، گفت: امیدوارم مردم در سال جدید که آغاز آن با میالد 

عالم بشریت است، این سال برای مردم سال گشایش و سال فرج باشد.
وی افزود: سالی که بر ما گذشت سالی سخت و توام با صبر و استقامت 
بود. سالی سخت از نظر وضعیت معیشتی مردم و گرانی های افسار گسیخته 
و تورم بیش ازحد و همراه با دغدغه های کرونایی اما در مقابل شاهد جهاد 

مقدس مدافعان سالمت بودیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به استحضار مردم عزیز ایران میرسانم 
که در سال کرونایی و هوشمندسازی قوه قضاییه به لطف خدا توانستیم در 
یکسال جاری ۴۰ سامانه جدید برای خدمت رسانی هوشمند ایجاد کنیم و 
۳ میلیون نفر از مردم  به جای مراجعه حضوری از سامانه های هوشمند ما 
بهره گرفتند و دو میلیون و 2۰۰ هزار نفر در سال ٩٩ با مراجعه به سامانه 
های نوبت دهی قضایی توانستند در وقت و زمان معین به واحد قضایی 
را  وراثت  انحصار  گواهی  میلیون  از یک  بیش  ما  کنند. همچنین  مراجعه 
صادر کردیم  و یک میلیون اظهارنظر کارشناسی صادر شد. در سال ٩٩ ، 
25 سرویس مکاتبات آنی در قوه قضاییه به بهره برداری رسید و کاهش 

۱۰ درصدی رسیدگی به پرونده ها را شاهد بودیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره مبلغ دیه سال ۱۴۰۰ گفت: به موجب 
قانون در پایان هر سال باید مبلغ دیه توسط قوه قضاییه تعیین و تکلیف 
شود. این موضوع در دو جلسه متوالی روز گذشته و دوشنبه در شورای عالی 
قوه قضاییه مطرح شد. نهایتًا مصوبه ریاست قوه قضاییه این شد که برای 
سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل غیرعمد مسلمان ۴8۰ میلیون تومان باشد و از 

اول فروردین سال ۱۴۰۰ الزم االجرا است.
اسماعیلی درباره پرونده های مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی در 
سال ٩٩ گفت: در سال ٩٩ مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت ما بود و در 
سال گذشته صرفًا در شعب ویژه مبارزه با اخاللگران اقتصادی در کشور 
2۰۶ پرونده بررسی شدند که 7 متهم حقوقی هم عالوه بر شخصیت حقیقی 
داشتیم.  در تهران ۱۴2 نفر، فارس ۱٩ نفر، خراسان رضوی ۱5 نفر، قم 8 

نفر، اصفهان ۶ نفر و هرمزگان یک نفر و گلستان 5 نفر  محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:  نوع محکومیت های صادره به این صورت 
بود که ۳ نفر در شعب محکوم به اعدام، یک نفر محکوم به حبس۳۰ سال 
و 8 نفر حبس 2۰ تا 25 سال و  7 نفر به تحمل ۱5 تا 2۰ سال حبس، 
۳۱ نفر به تحمل حبس از ۱۰ تا ۱5 سال، 72 نفر به تحمل حبس 5 تا ۱۰ 
سال، 5۱ نفر انفصال از مشاغل دولتی، ۶ شرکت حکم انحالل و ۴7 مورد 

مجازات شالق توسط شعب مبازره با مفاسد اقتصادی گرفتند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره  گرانی های اخیر در بازار 
مرغ گفت: به همه دستگاه ها بویژه سازمان تعزیرات حکومتی اعالم کردیم 
که  حاضریم کمک کنیم. در روزهای اخیر و هفته جاری دادستان های ما، 
معاونین دادستان به کمک تعزیرات حکومتی رفتند و مواردی از سواستفاده 
در حوزه توزیع مرغ را کشف و متهمینی را دستگیر کردند، پرونده های آنها 

در حال رسیدگی است.

به جز 9 شهر قرمز و 31 شهر نارنجی؛

بساط سفر به تمام شهرها به راه است!

رنگ بنـدی  باالخـره 
شـهرها گذشـته اعـالم شـد 
و بـر اسـاس آن بـه جـز ٩ 
شـهر قرمـز و ۳۱ شـهر نارنجی، سـفر 
بـه تمـام شـهرها آزاد اسـت؛ ایـن در 
وزارت  مقامـات  کـه  اسـت  شـرایطی 
بهداشـت همچنان از صعود کووید-۱٩ 
بـه ویـژه نـوع جهش یافتـه آن نگرانند 
و وزیر بهداشـت قسـم حضـرت عباس 

داد کـه مـردم سـفر نرونـد...
قـدرت  بـا  انگلیسـی  کرونـای 
وزارت  گفتـه  بـه  و  بیشـتر  سـرایت 
بهداشـتی ها، بـا بیماری زایـی شـدیدتر 
در کشـور در حـال گـردش اسـت، روز 
گذشـته نیز تعداد فوتی های 2۴ سـاعته 
کرونـا سـه رقمـی شـد و بـه ۱۰۰ تـن 
رسـید، از سـوی دیگـر هـم روزهـای 
پایانـی سـال اسـت و متاسـفانه آمـار 
فزایـش  ا بـه  رو  پروتکل شـکنی ها 
گذاشـته اسـت. با افزایش رفت و آمدها 
در آخریـن روزهـای سـال ۱۳٩٩، بـه 
نظـر می رسـد محدودیـت و ممنوعیت 
تـردد از سـاعت 2۱ تـا ۴ صبـح نیـز 
چنـدان اعمـال نمـی شـود؛ بـه طوری 
کـه بـا گـذری در خیابان هـا و بازارها، 
بـاز بـودن مغازه هـا، ازدحـام و ترافیک 
خودروهـا در خیابان هـا کامال مشـهود 
اسـت؛ شـرایطی خطرناک که می تواند 

نـوروزی خطرنـاک را رقـم زنـد.
کـه  بـود  اسـاس  همیـن  بـر 
سـخنگوی وزارت بهداشـت، از کاهش 
چشـمگیر رعایت پروتکل ها در کشـور 
رعایـت  میـزان  گفـت:  و  داد  خبـر 
پروتکل هـای بهداشـتی در کشـور بـه 
۶۰.۴2 درصـد رسـیده کـه ایـن میزان 
تقریبـا هماننـد اوایـل آبان مـاه بوده و 
کمترین مقدار در ۴ ماه گذشـته اسـت.

در عیـن حـال متاسـفانه بـه رغم  
اصـرار و ابـراز نگرانـی شـدید وزارت 
بهداشـت از گـردش کرونای انگلیسـی 
و شـکننده بـودن وضعیـت بیمـاری در 
کشـور، گویا امسـال بسـاط سـفرها به 
راه اسـت و ممنوعیتـی جـز بـرای چند 
شـهر قرمـز و نارنجـی گذاشـته نشـده 
اسـت. این در حالی است که مسئوالن 
وزارت بهداشـت بارهـا اعـالم کردنـد 
که با توجه به گسـتره وسـیع کشـور و 
گوناگونـی اقلیم، جابجایـی افرادی که 
ممکن اسـت ناقل بیماری بوده و حتی 
خودشـان هم خبر نداشـته باشند، بسیار 

خطرنـاک بـوده و می توانـد بـه هزینـه 
گـزاف از بیـن رفتن جان تعـداد زیادی 

از هموطنان مـان تمام شـود.
التماس کردیم سـفر ممنوع شـود، 

اما...
پیـش  چنـدی  کـه  طـوری  بـه 
چنـد  تاکیـد  ضمـن  بهداشـت  وزیـر 
موتاسـیون  ویـروس  خطـر  بـر  بـاره 
یافتـه انگلیسـی، قـدرت سـرایت بـاال 
و شـدت مـرگ آفرینـی آن، در عیـن 
بـه  نـوروزی  سـفرهای  دربـاره  حـال 
صراحـت اعـالم کـرد کـه مـا التماس 
کردیم که سـفر نباشـد. وزیر بهداشـت 
بایـد خواهـش کنـد، تمنـا کند، دسـت 
ببوسـد و پـا ببوسـد تا بلکـه بتواند یک 
قـدم بـردارد. انتظارمـان این اسـت که 
بـه برخی عرایضـی که وزیر بهداشـت 
آینده نگـری  و  دلسـوزی  عنـوان  بـه 
بیشـتری  توجـه  می گویـد،  بیمـاری 

معطـوف شـود.
نمکـی گفـت: اوال من بـه عنوان 
وزیـر بهداشـت تقاضـا کرده بـودم که 
رهبـری  معظـم  مقـام  کـه  همانطـور 
فرمودنـد بحـث سـفر را منتفـی کـرده 
و از مـردم تقاضـا کنیـم کـه کمـک و 
همراهـی کننـد. گرچـه ایـن روزهـای 
خسـته  و  گذشـته  مـردم  بـر  سـخت 
شـده اند، گرچه یک قوم بسـیار عاطفی 
از دیـد و بازدیـد، دیـدن بزرگترهـا و... 
کنار گذاشـته و همه این موارد مردم را 
بـه گونـه ای برای سـفر و آرامش خاطر 
مشـتاق تر کـرده اسـت، امـا مطمئنـم 
کـه وقتـی مـردم می بینند که هـر آمد 
و شـد، یعنـی افزایـش خطـر ابتـال و 
مـرگ و میـر و نفس های تنـگ، حتما 
به مانـدن در محل زندگی شـان راضی 

می شـوند.
حتـی اگـر همه دروازه ها باز شـد، 

حضرت عباسـی سـفر نروید
نمکـی گفـت: برخـی می گوینـد 
اسـت،  شـده  کـم  مـردم  آوری  تـاب 
آوری  تـاب  کـه  می گویـم  مـن  امـا 
نظـام  در  مـردم  بـه  خدمت گـذاران 
سـالمت، به شـدت کمتر شـده اسـت. 
از مـردم تقاضـا می کنـم کـه حتی اگر 
همه دروازه ها باز شـد، حضرت عباسـی 
سـفر نروید. رفتن همانا و گرفتار شـدن 
در ایـن دام هـم همان. حتـی اگر بلیت 
و هتـل مجانـی هم برایتان فرسـتادند، 
ایـن را بدانیـد که دارنـد برایتان ویزای 

بیمـاری و مـرگ می فرسـتند.
در  کرونـا  بـار  افزایـش  احتمـال 

تعطیـالت عیـد از  بعـد  تهـران 
علیرضـا  دکتـر  دیگـر  از سـوی 
مدیریـت  عملیـات  فرمانـده  زالـی- 
بیمـاری کرونـا در کالنشـهر تهـران 
بـه  نسـبت  ر  ا هشـد ضمـن  نیـز 
بـه   اشـاره  بـا  نـورزی،  سـفرهای 
در  کرونـا  کنتـرل  و  آرام  وضعیـت 
تهـران گفـت: بـا توجـه بـه شـرایط 
متفـاوت تهـران هیـچ تضمینی برای 
ایـن  در  کرونایـی  شـرایط  پایـداری 
نـدارد  وجـود  پایتخـت  شـهر  کالن 
و هـر لحظـه ممکـن اسـت وضعیـت 

کنـد. تغییـر  اپیدمـی  شـیوع 
اینکـه کـه  احتمـال  افـزود:  وی 
و  دوهفتـه ای  تاخیـر  بـا  بیمـاری  بـار 
بعـد از پایـان تعطیـالت نـوروزی بـه 
نظـر  بـه  دارد.  وجـود  برسـد  تهـران 
خصوصـا  و  تهـران  اسـتان  می رسـد 
مراکـز بهداشـتی و درمانـی دانشـگاه 
علـوم پزشـکی شهیدبهشـتی به عنوان 
باالتریـن خدمـت دهنـده بـه بیمـاران 
کرونایی در سـطح کشور، پس از پایان 
تعطیـالت نـوروزی روزهای سـختی را 

تجربـه کننـد.
زالـی با اشـاره بـه ترددها و تراکم 
بـاالی جمعیـت در واپیسـن روزهـای 
سـال ادامـه داد: پیـش بینی می شـود 
در ۱۰ روز اول تعطیـالت لـود بیمـاری 
افزایـش یابـد؛ چرا که بـه دلیل ماهیت 
ویـروس کرونـا و دوره نهفتگـی ایـن 
بیمـاری بـه نظر می رسـد بیمارسـتان 
اول  هـای  هفتـه  در  تهـران  هـای 
سـال جدیـد میزبـان شـمار باالتری از 

باشـند. مبتالیان 
بـه هـر حـال هرچنـد کـه بحـث 
بـا  نـوروز  تعطیـالت  در  رفتـن  سـفر 
وجود اصرارهای وزارت بهداشـت رسما 
ممنـوع نشـد حتـی سـفر به شـهرهای 
مسـافرپذیری نظیر اسـتانهای شـمالی 
و جنوبـی؛ امـا گفتـه شـد کـه سـفر به 
شـهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است. 
بـر اسـاس اعـالم وزارت بهداشـت در 
حـال حاضـر ٩ شهرسـتان قرمـز، ۳۱ 
شهرستان نارنجی، 2٩5 شهرستان زرد 
و ۱۱۳ شهرسـتان آبی هسـتند. البته با 
توجـه بـه تغییـر روند مبتالیـان ممکن 
طـول  در  شهرسـتان ها  رنـگ  اسـت 

تعطیـالت نـوروز تغییـر کند.

رنگ بنـدی  لیسـت  یـن  ا بر بنا
 2٩5 کـه  می دهـد  نشـان  شـهرها 
شهرسـتان زرد و ۱۱۳ شهرسـتان آبـی 
قابـل سـفر کردن هسـتند و ممنوعیتی 
بـرای سـفر بـه آنهـا وجـود نـدارد، اما 
در  کرونـا  ویـروس  کـه  بدانیـم  بایـد 
لحظـه ای احتمـال انتقـال و گسـترش 
دارد و بـا هـر جابجایـی می توانـد یک 
شـهر و حتـی اسـتانی را گرفتـار کنـد. 
بـه طـوری کـه دوبـاره نقشـه کشـور 

آتشـین شـود.
بـر همیـن اسـاس دکتـر علیرضا 
وزارت  بهداشـت  معـاون  رییسـی- 
بهداشت و سـخنگوی ستاد ملی مقابله 
بـا کرونا نیـز تاکید کـرد:در حال حاضر 
زرد  مـا  شـهرهای  از  بسـیاری  رنـگ 
اسـت و بـه معنای آن اسـت کـه مردم 
اگـر بخواهنـد مـی توانند به آنها سـفر 
کننـد و کسـی نمـی توانـد جلـوی آنها 
را بگیـرد، امـا از ابتـدای شـیوع کرونـا 
بارهـا گفته ایم که ترددها باعث انتشـار 
ویروس می شود.سـخنگوی ستاد ملی 
مقابلـه بـا کرونـا تاکیـد کرد: کشـور ما 
پهنـاور اسـت و قومیت هـا و ژن هـای 
در  ویـروس  گـردش  دارد.  مختلفـی 
قومیت هـای مختلـف می توانـد باعـث 
جهـش شـود. برایـن اسـاس در خـود 
کشـور مـا نیز می توانـد جهش ویروس 
می توانـد  کـه  گیـرد  صـورت  جدیـد 

باشـد. خطرناک 
رییسـی گفـت: در حـال حاضـر 
کشـور  در  نـا  کرو لـب  غا سـوش 
ویـروس ووهـان اسـت چراکـه کنترل 
گرفتـه  صـورت  کشـور  در  شـدیدی 
غالـب  امـا ۶2 درصـد سـوش  اسـت 
ویـروس  بـه  مربـوط  خوزسـتان  در 
جهـش یافته انگلیسـی اسـت بنابراین 
درهـم آمیختگـی جمعیـت در جریـان 
سـفرهای نـوروزی می تواند شـرایط را 

کنـد. کنتـرل  غیرقابـل 
بنابرایـن به نظر می رسـد در این 
شـرایط سـفر رفتن می توانـد به قیمت 
جـان خـود و عزیـزان مـان تمام شـود 
یـا اینکـه باعـث بـه خطـر افتـاد جان 
هموطنان مان شـود. با این شـرایط که 
کرونای انگلیسـی در چرخش است و با 
توجـه به خسـتگی و کاهش تاب آوری 
کادر بهداشـت و درمـان، کاش در خانه 
هایمـان بمانیـم تـا نـوروزی آرام و کم 

مرگ را سـپری کنیم.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

روسای مراکز علمی کاربردی ارزیابی می شوند
معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی از برنامه این دانشگاه 
برای ارزیابی عملکرد روسای مراکز آموزشی براساس نتایج دوره های توانمندسازی 

خبر داد.
دکتر محسن محمدزاده ضمن بیان این مطلب ضمن تشریح جزییات برگزاری 
آزمون  دوره دانش و مهارت های الزم مدیریتی برای روسا و سرپرستان مراکز آموزشی 
دانشگاه علمی کاربردی اظهار کرد: برای شرکت کنندگان بر اساس نمرات حاصله از 
آزمون، گواهی شرکت در سه  سطح خیلی خوب، خوب و متوسط، صادر خواهد شد.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: همچنین از 
روسای برتر بر اساس نتایج آزمون و عملکرد آن ها در مراکزآموزش علمی کاربردی 
همزمان با بزرگداشت مقام معلم در سال ۱۴۰۰، در سطح استانی و کشوری تقدیر 

به عمل می آید.
کرد:  اظهار  وی  کاربردی،  علمی  جامع  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
برای شرکت کنندگانی که موفق به گذراندن دوره نشده اند و همچنین سرپرستان و 
روسای جدید مراکز آموزشی، آزمونی در نیمه نخست سال جدید برگزار خواهد شد.

محمدزاده تاکید کرد: نتایج حاصله از آزمون، در ارزیابی روسا و سرپرستان و 
سطح بندی مراکز نیز اثربخش خواهد بود.

ارتباط مستمر با دانشجویان اولویت مهم جهاد دانشگاهی
فرهنگی  معاونت  اولویت  خصوص  در  دانشگاهی  جهاد  فرهنگی  معاون 
با  مستمر  ارتباط  حفظ  کرد:  عنوان   ۱۴۰۰ درسال  قم  استان  جهاددانشگاهی 
دانشجویان، کانون ها، تشکل ها و انجمن ها، کارکنان و اساتید ذی نفوذ از اولویت 

های مهم این نهاد است.
علی حسینی با اشاره به اقدامات معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی درحوزه 
دانشگاهی در سال جاری به برگزاری جلسات متعدد با روسای دانشگاه های استان 
اشاره کرد و گفت: باتوجه به لزوم حضور مستمر جهاد دانشگاهی در دانشگاه های 
استان اقداماتی از قبیل حضور مدیران شعب در دفاتر دانشگاهی به صورت محدود، 
ارتباط گیری با کارشناسان فرهنگی دانشگاه ها،ارتباط گیری با انجمن ها و کانون 
های دانشگاه ها به صورت محدود،حضور در شعب و ارجاع متقاضیان ثبت نام دوره 

های آموزشی به مراکز صورت گرفته است.
داد و گفت:  برنامه های ملی در سال ۱۳٩٩خبر  برگزاری  از  ادامه  در  وی 
برگزاری اختتامیه دومین جشنواره ملی مهدویت به صورت آنالین برای اولین بار 
این عرصه بود، همچنین در سطح استانی نخستین جشنواره  دستاورد مهمی در 

نمای مطلوب با مشارکت جهاد دانشگاهی برگزار شد.
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی قم با اشاره به برنامه های هماهنگ در سال 
جاری اظهارکرد: برنامه هایی از قبیل برگزاری شانزدهمین دوره ی اردوی ایران 
مرز پرگوهر، مرحله استانی نهمین دوره مسابقات ملی مناظرات دانشجویان ایران، 
سلسله نشست های نقد و بررسی کتاب، سلسله نشست های نقد فیلم، مرحله استانی 
مسابقات ملی دفاع سه دقیقه ای از پایان نامه و مرحله استانی جشنواره دانشجویی 
کتاب سه دقیقه ای، در سال ٩٩ انجام شده است.حسینی در ادامه به تشکیل کارگروه 
دانشجویی و دانشگاهیان بزرگداشت دهه فجر اشاره داشت و تصریح کرد: پیرو 
این کارگروه ۱8 عضوی ،2۰ برنامه در ایام اهلل دهه فجر توسط جهاددانشگاهی 
برگزار شد.وی در خصوص برنامه های ویژه جهادگران در سال ۱۳٩٩ بیان کرد: 
برگزاری  مراسم اهدای خون، مسابقه عکاسی با موضوع یک روز کاری، نشست 
تعامل سازنده با والدین، مسابقه ارسال ویدئو با موضوع به وقت قدردانی، تجدید 
پیمان با شهدا و مسابقه کتابخوانی به سپیدی یک رویا با همکاری روابط عمومی 
از اقدامات صورت گرفته در این حوزه بوده است.معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی 
قم با اشاره به فعالیت های مرکز تخصصی آسیب های اجتماعی جهاد دانشگاهی 
در سال۱۳٩٩ تصریح کرد: با توجه به اهمیت این حوزه، بیش از ۳۰ وبینار در حوزه 

آسیب های اجتماعی به همت این مرکز برگزار شده است.
مهندس حسینی در انتها در خصوص اولویت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی 
استان قم درسال ۱۴۰۰ عنوان کرد: حفظ ارتباط مستمر با دانشجویان، کانون ها، 
تشکل ها و انجمن ها، کارکنان و اساتید ذی نفوذ از اولویت های مهم این نهاد است.

مرگ پسر 15 ساله بر اثر انفجار مواد محترقه
فرمانده انتظامی ارومیه گفت: بر اثر انفجار مواد محترقه در ارومیه یک پسر 

۱5 ساله جان خود را از دست داد و یک نفر دیگر نیز زخمی شد.
سرهنگ حسن شیخ نژاد افزود: پسربچه فوت شده با دوچرخه مقداری از 
مواد محترقه بمب دست ساز را در زیر لباس خود حمل می کرد که حین تردد، 

تعدادی از این بمب ها منفجر شد و این فرد در دم جان باخت.
وی اضافه کرد: یک نفر دیگر نیز که از محل انفجار در حال رد شدن بود، 

به شدت مجروح شد که نیروهای امدادی، او را به بیمارستان منتقل کردند.
فرمانده انتظامی ارومیه ادامه داد: 2 تا از بمب های دست ساز منفجر نشده 

نیز در کنار فرد فوت شده توسط نیروهای پلیس پیدا شده است.
سرهنگ شیخ نژاد از خانواده ها خواست تا فرزندان خود را ترغیب به استفاده 

از مواد محترقه مجاز کنند.

مرگ دو تن در پی تصادف در جاده قدیم تهران-جاجرود
رییس مرکز اورژانس تهران از مرگ دو نفر در پی تصادف دو دستگاه تریلی 

و کامیونت در جاده قدیم تهران- جاجرود خبر داد.
 ۰7:27 ساعت  گفت:  حادثه  این  جزییات  باره  در  صابریان،  پیمان  دکتر 
دقیقه صبح روز گذشته در پی تماس با سامانه ۱۱5 اورژانس تهران اعالم شد 
که دو دستگاه خودرو تریلی و کامیونت در جاده قدیم تهران به سمت جاجرود 

با یکدیگر تصادف کردند.
وی ادامه داد: پس از اعالم این گزارش بالفاصله یک دستگاه آمبوالنس 
به محل حادثه واقع در جاده قدیم تهران به سمت جاجرود، بعد از اتوبان بابایی، 

5 کیلومتر پیش از جاجرود اعزام شد. 
صابریان اظهار کرد: با حضور تکنسین ها در محل حادثه و بررسی شرایط 

جسمی سرنشینان این خودرو مشخص شد که راننده و سرنشینان کامیونت که 
2٩ و ۴۶ ساله بودند بر اثر شدت حادثه جان خود را از دست داده اند.

فرار پژو 206 پس از تصادف با راکب معلول موتورسیکلت
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران گفت: راننده 2۰۶ پس از تصادف 
با یک دستگاه موتورسیکلت سه چرخ و مصدوم کردن راکب معلول آن از محل 

گریخت.
سرهنگ احسان مُومنی با اعالم خبر تصادف خونین 2۰۶ با یک دستگاه 
موتورسیکلت، درباره جزئیات این خبر اظهار کرد: مقارن ساعت 22  دوشنبه شب 
به گفته شاهدان  بعثت،  انتهایی پل  به شرق، محدوده  گذشته، در مسیر غرب 
یک  با  شدت  به  حرکت  حین   2۰۶ پژو  سواری  خودروی  دستگاه  یک  عینی 
دستگاه موتورسیکلت سه چرخ که در الین نخست به آرامی مشغول حرکت بوده 

برخورد می کند.
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور فرماندهی انتظامی تهران بزرگ افزود: 
پس از این برخورد، موتورسیکلت واژگون و چندین متر بر روی زمین کشیده شده 
و راکب معلول آن به همراه موتور خود پس از چندین متر غلط زدن و برخورد با 

نیوجرسی های کناری اتوبان باالخره متوقف شده بود.
ادامه داد: جرقه های برخورد موتورسیکلت با سطح آسفالت و صدای  وی 
شدید برخورد این دو دستگاه وسیله با یکدیگر مردم اطراف اتوبان را به محل 
حادثه کشاند و هر یک به کمک و امدادرسانی به راکب موتورسیکلت پرداختند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: بالفاصله پس از این حادثه عوامل منطقه 
۱5 پلیس راهور فاتب در محل حضور یافتند و ضمن ایمن سازی محل، نسبت به 

بررسی علل و عوامل این حادثه اقدام کردند.
به گفته مؤمنی، متاسفانه مصدوم خونریزی شدید داشت و راننده که به گفته 
شاهدان عینی یک دستگاه پژو 2۰۶ سفید رنگ از محل تصادف متواری شده بود 

که به موجب قانون ، مشمول تشدید مجازات می شود.
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور فرماندهی انتظامی تهران بزرگ متذکر 
شد: رانندگان عزیز توجه داشته باشند پس از تصادف جرحی به منظور رسیدگی 
و بهبودی هر چه سریع تر مصدوم یا مصدومان در نخستین اقدام با پلیس ۱۱۰ 
و اورژانس تماس حاصل کنند و حتمًا پلیس را در جریان تصادف  قرار دهند 
همچنین دقت داشته باشند مراحل درمانی و رسیدگی کامل به مصدومان تصادفات 
در بیمارستانها با توجه به گزارش پلیس و اورژانس به صورت کامل خواهد گرفت.
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جدال کدنویسی و حروف چینی؛ مایکروسافت 
در حمایت از روزنامه نگاران علیه گوگل.

در دهه ی گذشته، با افزایش نفوذ غول های فناوری در زندگی مردم و تصاحب 
بخش اعظم بازار تبلیغات، صدها روزنامه در آمریکا فعالیتشان متوقف شده است. دو 
جبهه ی جمهوری خواه و دموکرات در تالش برای اصالح روند روبه رشد شرکت های 
درون گذارده  تعدیل شرکت های  چه  و  آن ها  محتوای  تعدیل  ازنظر  چه  فناوری 
)Corporate spin-off( با شرکت های بزرگی مثل گوگل و فیسبوک اتفاق نظر 

ندارند؛ اما هر دو گروه معتقدند روزنامه نگاری محلی به حمایت نیاز مبرم دارد.
جلسه ی هفته ی گذشته کمیته ی قضایی مجلس نمایندگان ایاالت متحده 
بر چگونگی انتشار اخبار در پلتفرم های گوگل و فیسبوک متمرکز بود و الیحه ی 
را  این الیحه  مواجه شد.  با حمایت جمهوری خواهان  دراین باره  ارائه شده  جدید 
می توان یکی از تهدیدهای قانونی بزرگ  برای فناوری به حساب آورد که ناشی از 
مجادالت چندین ساله ی ضدانحصارطلبی و اوضاع مخاطره آمیز روزنامه های محلی 
است. سیسیلین درباره ی این موضوع می گوید: »بحران روزنامه نگاری در آمریکا در 
دموکراسی و زندگی مدنی جامعه ی آمریکایی وجه ی جدی به خود گرفته است.«

از  حفاظت  و  رقابت  »قانون  عنوان  با  سیسیلین  پیشنهادی  الیحه ی 
نظیر  پلتفرم هایی  با  می دهد  اجازه  خبرگزاری ها  به  سال 2۰2۱«  روزنامه نگاری 
فیسبوک و گوگل بر سر توزیع محتوای آن ها آنالین مذاکره کنند. سناتور ایمی 
کلوبشار Amy Klobuchar، رهبر هیئت ضدانحصارطلبی مجلس سنا، از این 
قانون حمایت کرد. کن باک)Ken Buck(، یکی از نمایندگان جمهوری خواه 
قدرت  کاهش  با هدف  درست  قدمی  »این الیحه  می افزاید:  نیز  حامی الیحه، 
پادشاهان دیجیتالی است. هدف الیحه هموارکردن میدان بازی به نفع دموکراسی 

و آزادی بیان است.« 
این راحتی ها نخواهد بود و فشار  به  با وجود حمایت ها  این قانون  اجرای 
روی کنگره بیش از پیش احساس می شود. ژانویه ی سال جاری )دی ۱۳٩٩( گوگل 
تهدید کرد موتور جست وجوی خود را در استرالیا از دسترس خارج می کند. این 
تهدید در پاسخ به قانون جدید استرالیا بود که این غول فناوری را به پرداخت پول 
به خبرگزاری ها به ازای محتوایشان مجبور می کرد. این قانون فوریه تأیید شد و 

گوگل به سرعت از مواضعش عقب نشینی کرد تا با خبرگزاری ها به توافق برسد.
زمانی که این اتفاقات رخ داد، مایکروسافت بیانیه ای در حمایت از استرالیا 
بیانیه ای  در  مایکروسافت،  از  اسمیت،  برد  کرد.  منتشر  ناشران  از  برای حفاظت 
رسمی می گوید: »پرواضح است وقتی سایر شرکت های فناوری گاهی به  ترک 
استرالیا تهدید می کنند، مایکروسافت هرگز چنین تهدیدی نخواهد کرد.« اسمیت 
به عنوان شاهد در جلسه ی کمیته قضایی مجلس نمایندگان ایاالت متحده حضور 
یافت و حمایت خود را از الیحه ی سیسیلین اعالم کرد. البته چندین لحظه قبل 
 از آغاز جلسه، گوگل بیانیه ی تندوتیز خود علیه مایکروسافت را منتشر کرد و در 
با هدف شکست  اینترنت  آزاد  دنیای  قوانین  زیرپاگذاشتن  به  را  آن ردموندی ها 

رقیب متهم کرد.
داشت.  تعلق  فیسبوک  درباره ی  به صحبت  جلسه  از  بخشی  افزون براین، 
توییترش  حساب  در   ،Politico خبرنگار  لیما،  کریستیانو  همان طورکه  البته 
خاطرنشان کرد، سهم فیسبوک از جلسه بسیار کمتر از گوگل بود. فیسبوک ماه 
گذشته درگیری هایی با دولت استرالیا داشت که به حذف امکان اشتراک گذاری 
اخبار برای برخی کاربران و خبرگزاری ها در این پلتفرم منجر شد. باوجوداین، در 
مدت کوتاهی و در فوریه دولت استرالیا با فیسبوک به توافق رسید و با پذیرش 
برخی تغییرات دوباره امکان اشتراک گذاری اخبار برای کاربران فراهم شد. بررسی 
دقیق تغییرات اعمال شده در قوانین استرالیا برای فیسبوک قطعا می تواند برای 

کاربران آمریکایی نیز راه گشا باشد.
باید  نمایندگان هنوز  یادآور شویم کمیته ی قضایی مجلس  باید  درنهایت، 
یک جلسه ی دیگر قبل از معرفی قانون، برای مباحثه درباره ی این الیحه برگزار 
لوایح مرتبط بهار امسال عملی شود. همچنین کلوبشار در  کند. احتماال اجرای 
مصاحبه با CNN گفت قرار است جلسات مشابهی درباره ی تسلط و نفوذ فناوری 
در کمیته ی رقابت مجلس سنا برگزار شود که روی هزینه های اپ استور و انتشار 

اخبار متمرکز است.



3 انرژیسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1702- چهارشنبه 27 اسفند 1399 اقتصاد- 

یک اقتصاد دان به تشریح 
سال  در  ایران  اقتصاد  وضعیت 
بودجه  الیحه  نسبت  و  آینده 
کرونا  و  تحریم  شرایط  در  دولت   ۱۴۰۰
اقتصاد جهانی و  بر  پرداخت. کرونا چگونه 
ملی تأثیر گذاشت؟ آیا مسائل اقتصاد ایران 
این  در  است؟  بیرونی  از عوامل  متأثر  تنها 
میان دولت چه نقشی دارد؟ بودجه ریزی برای 
سال ۱۴۰۰ تا چه اندازه براساس واقعیت های 
چه  بودجه ریزی  این گونه  است؟  اقتصادی 
نقشی در تورم و معیشت مردم در سال آینده 
خواهد داشت؟ این  پرسش ها ذهن بسیاری 
را به خود مشغول کرده است. در این باره با 
حبیب شهبازی گیکاسری، عضو هیئت علمی 
دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی، گفت و گو 

کرده ایم که در ادامه آن را می خوانید.
جهان  که  است  سال  یک  حدود  ـ 
اقتصاد  بر  پاندمی  این  و  کروناست  درگیر 
جهانی تأثیر گذاشته و خیلی از شرکت ها را 
تعطیل و برخی را ورشکسته کرده است. در 
ابتدا درباره تبعات کرونا بر اقتصاد جهان و 
سپس نسبت بودجه سال ۱۴۰۰ با وضعیت 

کرونا سخن بگویید.
اقتصاد یک معلول است؛ یعنی کرونا 
ابتدا بر برخی از حوزه ها اثر گذاشت و آنها 
علت تأثیرگذاری بر اقتصاد شدند. ابتدا بخش 
که  آسیبی  دید؛  آسیب  دنیا  در  گردشگری 
این بخش دید حتی بخش درمان ندید و در 
برهه ای در اروپا گردشگری به صفر رسید. 
مثاًل کشورهایی مانند ایتالیا، اسپانیا، سوئیس 
گردشگری  از  درآمدشان  عمده  ...که  و 
که  داشت  نظر  در  باید  دیدند.  آسیب  بود، 
گردشگری از دو بخش فرهنگی اقتصادی 

تشکیل می شود.
در کشور ما هم که این زیرساخت ها 
وجود ندارد و در عین حال تحت تحریم های 
و  برابر شد  چند  آسیب  این  شدید هستیم، 
اشتباه  هشدار  مردم  به  که  مؤلفه ای  تنها 
می داد بورس بود که دالیل خاص خود را 
داشت. علی رغم همه ادعاها، کشور ما رشد 
منفی 27، 28 و 2٩ درصد را تجربه می کند 
آذربایجان،  آرژانتین،  مانند  کشورهایی  و 
کرده اند.  تجربه  را  رشدی  چنین  هم   ...
شود.  اقتصادی  رشد  باعث  باید  دولت  لذا 
از مسئولیتهای دولت بودجه ریزی در  یکی 
بخش های مختلف است و این بودجه هم با 
از  نیازمند پول است.  عنوان سرمایه گذاری 
طرفی از آنجا که دولت در این زمان پول 
ندارد، اولین کاری که می کند خلق پول است 
و بخشی از تورم کنونی حاصل همین خلق 
پول است و بخشی هم وابسته به کاهش 

ارزش پول ملی و ... است.
با توجه به اینکه سال آخر دولت است، 
در بودجه سال آینده در واقع دل هیچ کسی 
را  بخش  ها  از  بعضی  بودجه  و  نشکسته  را 
تا هشتاد و پنج درصد یعنی حدود دو برابر 
تأمین  محل  چون  و  است  داده  افزایش 
با  باشد،  این پول هم نیست و قرار نیست 

دست ودل بازی این کار را کرده و یک بودجه 
غیرمنطقی، تورم زا و در عین حال قانون گریز 
تدوین شده است. دولت بعدی وقتی سرکار 
بیاید آن را به شورای هماهنگی اقتصادی 
می برد و می گوید که این پول قابل تأمین 
نیست و آن را تعدیل و کم می کند؛ یعنی 
نابسامانی  آینده خود عامل  بودجه در سال 
عالی  آموزش  حوزه  در  مثاًل  بود.  خواهد 
داریم، درصورتی که  افزایش ۱2۰ درصدی 
دارید که مجازی  دانشگاه هایی  آینده  سال 
هستند و کاهش شدید نیاز بودجه ای را تجربه 
نباید  بودجه ای  افزایش  طبیعتًا  و  می کنند 
داشته باشند. این گونه بودجه ریزی برای این 
است که دل دانشگاهیان را نشکسته باشد یا 
نگاهش این است که طیف همسوی دولت 

در انتخابات رأی خواهد آورد.
آقای  کردید.  اشاره  تورم  بحث  به  ـ 
همتی گفته سعی می کنیم تا پایان سال تورم 
را 22 تا 2۴ درصد نگه داریم. فرض کنیم 
که دولت توانایی این امر را داشته باشد اما 
با توجه به بودجه ریزی انجام شده که در آن 
نفت را بشکه ای ۴8 دالر و بر مبنای فروش 
روز طراحی  در  بشکه  و سیصد  میلیون  دو 

کرده اند، اساسًا این مهم محقق می شود؟
طبق جمله معروفی »بزرگترین دروغ 
در  پیش بینی  است.«  پیش بینی  اقتصاد  در 
و  دارد  روشی  و  اصول  قواعد،  اقتصاد  علم 
را  پارامترهایی  و...  تولید  قیمت،  حوزه  در 
این  حاضر  حال  در  اما  می گیریم  نظر  در 
است.  رفته  پارامترها  از  فراتر  پیش بینی ها 
برای  را  فروض  یک سری  پیش بینی  در 
پیش بینی می گذارید. یکی از این مفروض ها 
این است که دولت بایدن خواهد آمد که این 
دولت برخی از تحریم ها را کم خواهد کرد. 
مفروض دیگر این است که با آمدن بایدن 
صنعتی که یک سال است زیر یک میلیون 
در  می کند،  صادر  و  استخراج  نفت  بشکه 
برمی  گذشته  حالت  به  ماه  دو  یکی  مدت 
گردد اما ما مشتریانمان را از دست داده ایم 
جایگزین  را  فروشندگانی  مشتریان  این  و 
کرده اند و به این راحتی آنها تأمین کنندگان 
کرد.  نخواهند  جایگزین  را  خامشان  نفت 
فرض سوم، کرونا خواهد رفت و شرکت ها 
در دنیا به کار خودشان مشغول خواهند شد 
و تقاضای نفت بیشتر از اکنون خواهد شد 
بازار هست خواهند  و مازاد نفتی را که در 
خواست. فرض چهارم، بقیه هم بیشتر عرضه 
نخواهند کرد. هر چهار فرض ممکن است 
که  فرضی  هر  طرفی  از  نکند.  پیدا  تحقق 
اضافه شود به این معنی است که پیش بینی 

شما را ضعیف و ضعیف تر می کند.
بودجه دو طرف دارد؛ یک طرف هزینه 
و یک طرف درآمد است. دولت وقتی در یک 
طرف هزینه می تراشد، باید در طرف دیگر 
متناسب با آن برایش درآمد ایجاد کند. درآمد 
فروش  نیست؛  خارج  حالت  سه  از  دولت 
توانش  تمام  دولت  که  دولتی  شرکت های 
را در نیمه اول امسال بر این امر گذاشت و 

سهام فروخت. بخش دوم مالیات است اما 
در شرایط حاضر تعداد زیادی شرکت دارید 
که ورشکسته شده اند و از شرکت ورشکسته 
نهایت  در  کنید.  دریافت  مالیات  نمی توانید 
نمی خواهم  سناریوست.  که  می ماند  نفت 
پیش بینی بدی کنم، اما فکر می کنم تحقق 

یافتن هر چهار فرض خیلی دشوار است.
بودجه ریزی، تورم،  این  به  با توجه  ـ 
فروش نفت و ... وضعیت معیشت مردم در 
سال آینده چگونه خواهد شد؟ آیا چشم اندازی 
که کنش گران اقتصادی دارند محقق می شود 
و این بر معیشت مردم تأثیر خواهد گذاشت و 

مردم از این تنگنا خارج خواهند شد؟
یش  گشا معنی  به  یدن  با مدن  آ
است  این  معنایش  تنها  و  نیست  اقتصادی 
که تحریم جدیدی اضافه نمی شود و به این 
معنی نیست که تحریم ها برداشته می شوند. 
گره  مردم  معیشت  با  مهم  مسئله  چند 
خورده است؛ بخشی به دولت و تصمیماتش 
و  برمی گردد  خارجی  سیاست   به  بخشی  و 
بخشی هم متأثر از عادت های مصرفی مردم 
حداقل  اخیر،  سال  سه  در  متأسفانه  است. 
مردم  اقتصادی  رویکردهای  بعد،  به  از ٩7 
حالت  به  نیمه تولیدی   – تولیدی  حالت  از 
تغییر  غیرمولد  بازارهای  در  سرمایه گذاری 
کرده است. در همین ایام کرونا همه به دنبال 
این بودند که سهام و طال بخرند؛ یعنی پول 
سرگردانی داشتند و هیچ کار مولدی انجام 
سرمایه های  این  که  نکنید  شک  نمی شد. 
غیرمولد در سال آینده خریدار نخواهد داشت. 
مثاًل در اردیبهشت که قیمت بیت کوین خیلی 
پایین آمد در مصاحبه ای گفتم که در آبان 
امسال که هنوز سال میالدی تمام نشده، به 
قیمت بیست هزار خواهد رسید و امروز حدود 
بیست هزار و دویست است. پیش بینی کرده 
بودم که حجم وسیعی از مردم که به سمت 
ارزهای  به سمت  رفته اند   ... و  سهام، طال 
دیجیتال هم خواهند رفت. این سرمایه  ها از 
بخش مولد گرفته می شود و در سال آینده 
قدرت پول زایی شان را از دست خواهند داد.

دولت اسیر روزمرگی است و سال آینده 
دولت تغییر می کند؛ در سال آینده دولت قدیم 
تکلیف  سر  از  و  ندارد  انگیزه ای  هیچ  که 
برنامه ای داده است، دولت جدید هم تا بیاید 
و مستقر شود و کارهای پوپولیستی را مانند 
دولتهای قبلی انجام دهد، سال تمام شده و 
دولت کاری از دستش برنمی آید. تنها منبعی 
که ممکن است بتواند در معیشت مردم تأثیر 
گشایش های  که  است  این  باشد،  داشته 
اقتصادی از خارج از کشور باشد؛ یکی اینکه 
بتوانیم نفت بفروشیم و پولی به اقتصاد تزریق 
شود یا تحریمی برداشته شود و کاالها به 

سختی وارد نشود.
ـ با توجه به سخن شما مبنی بر اینکه 
دولت پول های سرگردان را از طریق فروش 
سهام از جیب مردم بیرون کشید. البته اگر 
واقعًا این پول ها در چرخه تولید قرار بگیرند 
احتمال دارد که تولید را تحت تأثیر قرار دهند 

اما شما به گونه ای اشاره کردید که دولت این 
کار را برای کسری بودجه انجام داده است.

واگذاری  سمت  به  نیت  دو  با  دولت 
با  کس  هیچ  و  بود  خیر  نیتش  یک  آمد؛ 
در  را  شرکت هایش  دولت  که  مسئله  این 
واگذار  بورسی  قوانین  تحت  و  بورس  بازار 
کند مخالف نیست اما اینکه شرکت ها را در 
بورس عرضه کنید، باید جذابیت داشته باشد 
و جذابیت از محل جذابیت خود شرکت هاست 
نه از محل های صوری. کاری که دولت کرد 
از محل های صوری در بازار بورس شرکت ها 
را جذاب کرد. مثاًل تجدید سرمایه زد و از 
محل افزایش قیمت ارز سرمایه ها باالتر دیده 
شد و مردم جذب شدند. عجیب و غریب ترین 
تحریم ها را در طول تاریخ کشور در این دوره 
داشتیم اما دولت توانست با فروش سهام ها 
بخشی از فشار تورم را کم کند. این بخش 
خوب بود اما اینکه این پول را دولت بگیرد 
و آن را صرف هزینه های جاری کند؛ یعنی 
مثاًل  دارد.  ایراد  کند  سرمایه فروشی  دولت 
منبع پول یارانه یک میلیون تومانی یا منبع 
صد هزارتومانی که دولت می خواهد بدهد از 
کجا بوده است؟ منبع پولی که افزایش قیمت 
نان را نداشتیم از کجا بوده است؟ منابع اینها 
همین بوده است و االن هم دولت پاسخگو 
نیست و اگر یک سال دیگر از آن بپرسید 

می گوید که باید از کجا تأمین می کردم؟
داشته  ارزی  ذخایر  باید  کشوری  هر 
قباًل صندوق ذخیره  نیز  ایران  باشد که در 
ارزی بود و االن صندوق توسعه ملی است. 
درآمد ارزی ما در برهه ای مانند عربستان، 
کویت و نروژ بود و حتی به مراتب از نروژ 
بیشتر بود. زمانی که دکتر احمدی نژاد دولت 
را  تحویل گرفت، چیزی حدود ۳۰۰ میلیارد 
دالر در این صندوق پول داشتیم که این مبلغ 
در طول زمان کاهش یافت و زمانی که او 
دولت را به آقای روحانی تحویل داد، منفی 
روحانی  آقای  و سوم  دوم  در سال  اما  بود 
تحت تأثیر برجام میزان آن به 5۰ میلیارد 
دالر رسید. در حال حاضر عربستان 25۰۰ 
دالر  میلیارد  هزار   ۱۰ نروژ  و  دالر  میلیارد 
ذخیره صندوق ثروت ملی دارند اما ما کمتر 
از یک میلیارد دالر در صندوق توسعه ملی 
پول داریم، چون دولت ها هر وقت بی پول 
تأمین  صندوق  این  از  را  هزینه  شده اند 
کرده اند. ما درخواست 5 میلیارد وام از بانک 
جهانی کردیم که چون سهام دار اصلی آن 
آمریکاست و 2۱ درصد سهام دارد موافقت 
نشد. مطمئن باشید اگر 5 میلیارد پول داشتیم 

از بانک جهانی درخواست وام نمی کردیم.
نکته پایانی...

باید واقعیت های اقتصاد را به مردم 
بگوییم. سیاستمداران می خواهند به مردم 
غیرواهی.  یا  واهی  ه  خوا بدهند،  مید  ا
بلکه  نیست،  میدی  ا نا د  یجا ا ما  هدف 
حوزه  در  است.  هشدار  و  واقعیت  گفتن 
اینکه  ولو  کرد،  فکر  عاقالنه  باید  اقتصاد 

باشد. ناامیدکننده 

توزیع اسکناس های 5هزارتومانی جدید
 در شعب بانک توسعه تعاون آغاز شد

اسکناس های 5 هزار تومانی طرح جدید که 
به تازگی از سوی بانک مرکزی رونمایی شده اند، 

در شعب بانک توسعه تعاون در حال توزیع است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون،، 
اسکناس 5هزار تومانی جدید که به منظور رعایت 
ارتقای استانداردها و اصالح ترکیب پولی و با هدف 

تسهیل در امر مبادالت و امکان خدمات رسانی بیشتر توسط بانک ها از سوی 
بانک مرکزی منتشر شده، در شعب بانک توسعه تعاون در حال توزیع است.

این اسکناس ها دارای ویژگی های امنیتی خاصی هستند. کاغذ این 
اسکناس ها بازتاب نور ماورا بنفش را منعکس نمی کند و در سطح کاغذ از 
الیاف فلورسنتی نامرئی استفاده شده است. این الیاف زیر نور ماوراء بنفش 
در ۴رنگ قابل مشاهده است. همچنین امضا و شماره سریال ها با استفاده 
از مرکب فلورسنتی چاپ شده اند که در زیر نور ماوراء بنفش به رنگ زرد و 

طالیی قابل مشاهده است.
ریالی می توان  امنیتی اسکناس جدید 5۰.۰۰۰  از جمله ویژگی های 

به موارد زیر اشاره کرد:
با  و  به صورت خطی  اسکناس  نقوش  کلیه  طراحی  طراحی خطی: 
استفاده از نرم افزارهای امنیتی انجام گرفته است و هر خط حامل اطالعات 
مربوط به رنگ خود می باشد، در صورتی که در نمونه های جعلی خطوط 
از ترکیب نقاط رنگی تشکیل شده اند و به راحتی به وسیله ابزار بزرگ نمایی 

قابل تشخیص اند.
طراحی خطی سه بعدی )مدالین(: طراحی ویژه ای در این اسکناس ها 

استفاده شده است که در آن نقش ها بصورت برجسته به نظر می آیند.
طرح مکمل: این طرح به صورت عدد ارزشی اسکناس به گونه ای چاپ 
شده است که قسمتی از طرح در رو و قسمتی دیگر در پشت اسکناس قرار 

گرفته است. این طرح ها در مقابل نور همدیگر را کامل می کنند.
طرح مخفی: این طرح در چاپ برجسته به صورت مخفی قرار دارد 
و با قرار دادن اسکناس در راستای چشم به شکل تقریبا افقی، در مقابل 

نور نمایان خواهد شد.
چاپ برجسته: این چاپ به سهولت با انگشتان دست قابل لمس و 
شناسایی است. تصویر پرتره امام خمینی )ره(، عبارت بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران و ارزش اسمی اسکناس به این روش چاپ شده اند.
ابزار  با  که  ریزی  یسبار  های  نوشته  )میکروپرینت(:  نوشته  ریز 
بزرگ نمایی قابل مشاهده هستند و تنها به وسیله دستگاه های چاپ امنیتی 

چاپ می شوند.
عالمت مخصوص روشندالن: عالمت ویژه ای که توسط چاپ برجسته 
برای  اسکناس  راست  پایین سمت  در گوشه  این عالمت  ایجاد می شود. 
تشخیص مبلغ توسط روشندالن قرار گرفته است و به آسانی لمس می شود.

واتر مارک: تصویر سه بعدی پرتره امام خمینی )ره( که به صورت مخفی 
در خمیره کاغذ قرار گرفته و در مقابل نور قابل رویت است.

نخ امنیتی پنجره ای هولوگرافیک: این نخ به شکلی درون کاغذ قرار 
گرفته است که قسمتی از آن نمایان و قسمتی دیگر در بطن کاغذ مخفی 
می باشد و با قرار دادن اسکناس در مقابل نور تمام نخ دیده می شود. این 
نخ دارای پوشش ویژه ای است که در مقابل نور با تغییر زاویه دید به صورت 
 IR.IRAN هفت رنگ دیده می شود. همچنین بر روی آن عبارت الیتن

و نشان بانک مرکزی درج شده است.
نخ امنیتی پنهان: این نخ که به صورت پنهان در خمیره کاغذ قرار 
گرفته است در مقابل نور به سهولت قابل رویت است و همچنین عبارت 

التین IR.IRAN بر روی آن درج شده است.
شماره سریال: شماره سریال ها با استفاده از مرکب قرمر و فلورسنت 
چاپ شده اند که تحت تابش اشعه ماوراء بنفش به رنگ طالیی مایل به 

زرد تغییر رنگ می دهند.

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین بانک آینده و انجمن 
صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران

تفاهم نامه همکاری مشترک بانک آینده و انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با حضور حسین مجاهدی عضو هیأت 
مدیره، نادر خواجه حق وردی معاون امور شعب و بازاریابی، جمعی از معاونان 
و مدیران بانک و حرمت اله رفیعی رئیس هیأت  مدیره انجمن صنفی دفاتر 
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران و سایر اعضای هیأت مدیره 

انجمن منعقد شد.
این تفاهم نامه با هدف همکاری و تسهیل ارتباط 
میان طرفین در حوزه ارائه خدمات بانکی و مالی بانک 
بهسازی  به منظور  به ویژه  انجمن،  اعضای  به  آینده 
و  گردشگری  حوزه های  در  اقتصادی  فرایندهای 
مشاغل مرتبط و وابسته و افزایش توان رقابتی، حفظ 

بانکداری  نوین  از فناوری های  نیازهای مالی، بهره مندی  صنوف، کاهش 
الکترونیکی و بهبود فضا و ابزارهای کسب و کار منعقد شد.

مشارکت های مالی، ارائه تسهیالت ویژه سفر برای تمامی گردشگران 
در قالب کارت سفر، ارائه سبدهای متنوع تسهیالت، ضمانت نامه های بانکی، 
خدمات نوین بانکداری الکترونیکی و صدور ایران کارت برای اعضای انجمن 

صنفی از دیگر موضوعات مطرح شده در تفاهم نامه است.

پایان خوش پتروشیمی در سال 99
تصویب نامه هیئت وزیران با هدف افزایش تولید محصول باارزش پروپیلن 

و مدیریت متانول تولیدی در کشور ابالغ شد.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی حدود یک سال است که با تعریف طرح های 
راهبردی برنامه ریزی مطلوبی برای گام چهارم توسعه صنعت پتروشیمی با هدف 
تقویت پایداری صنعت را در همه ابعاد در دستور کار قرار داده و آغاز کرده است.

براساس  توسعه  در گام چهارم  پتروشیمی  توسعه صنعت  ریل گذاری 
قابل  خوراک های  بررسی  با  است.  انجام شده  تا ۱۴۰۶  خوراک  موجودی 
دریافت از صنعت نفت در سال های آینده و استفاده از محصوالت پایه به عنوان 
خوراک و همین طور بررسی میزان واردات محصوالت پتروشیمی و نیاز صنایع 
پایین دستی، ۳۰ طرح راهبردی برای تحقق توسعه پایدار و تعریف شده اند که 
طرح های راهبردی شامل سه گروه خوراک ترکیبی، تولید پروپیلن و طرح های 

پیشران می شوند.
طرح های پیشران در چهار زنجیره پروپیلن، متانول، اتیلن و بنزن با هدف 
ایجاد تنوع در سبد محصوالت، توسعه زنجیره ارزش، کاهش واردات، تأمین 
خوراک صنایع پایین دستی و افزایش ارزش محصوالت تعریف شده اند که با 
توجه به حجم سرمایه گذاری پایین و مصرف کم آب، اجرای این طرح ها در 

مناطق مختلف کشور برای آمایش سرزمینی امکان پذیر است.
طرح های تولید پروپیلن به منظور افزایش ظرفیت پروپیلن در کشور و 
توسعه زنجیره این محصول اجرا می شوند؛ هم اکنون در بخش پاالیشگاه و 
پتروشیمی حدود ٩5۰ هزار تن پروپیلن در کشور تولید می شود و اجرای این 
طرح ها سبب افزایش این مقدار به حدود ۴.5 میلیون تن می شود که می تواند 

بهترین خبر برای صنعت پتروشیمی کشور باشد.
بر این اساس، هیئت وزیران آیین نامه احداث واحدهای میان دستی و 
پایین دستی پتروشیمی برای انتقال پروپیلن تولیدی به کشور را ۱7 اسفندماه 

٩٩ تصویب و 2۳ اسفندماه ابالغ کرد.
متن ابالغیه تصویب نامه هیئت وزیران که از سوی اسحاق جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهوری به وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و 

وزارت امور اقتصادی و دارایی ابالغ شده به شرح زیر است:
»هیئت وزیران در نشست ۱7/۱2/٩٩ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد 
اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، با هدف ایجاد 
زیرساخت های الزم برای رفع نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال 
پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح های پیشران صنعت 

پتروشیمی با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول/ پروپیلن، تصویب کرد:
الف- با توجه به اهمیت تولید پروپیلن و بهره برداری از متانول مازاد 
تولیدی در کشور و به منظور تبدیل متانول به پروپیلن و تکمیل زنجیره ارزش 
این محصول راهبردی و نیز با هدف انتقال پروپیلن تولیدی به داخل کشور با 
اولویت رفع نیاز داخلی و کاهش واردات مشتقات پروپیلن، اقدام های زیر توسط 

شرکت ملی صنایع پتروشیمی، از محل منابع داخلی انجام می شود:
۱- ایجاد زیرساخت های الزم برای احداث یک پارک اختصاصی تولید 
احداث  آماده سازی زمین،  و  تأمین  بر  پروپیلن در منطقه عسلویه مشتمل 
مخازن و تأسیسات انتقال پروپیلن به منظور استقرار واحدهای تبدیل متانول 
پروپان به پروپیلن با اولویت استفاده از خوراک متانول در مجموع به ظرفیت 
)۱.5( میلیون تن در سال و احداث تأسیسات انتقال پروپیلن به منطقه عمومی 

مرودشت استان فارس.
2- ساخت یک خط لوله انتقال پروپیلن به طول حدود )۴5۰( کیلومتر با 
ظرفیت انتقال )۱.5( میلیون تن در سال پروپیلن از عسلویه به منطقه مرودشت 

استان فارس با دسترسی به بزرگراه و راه آهن.
۳- ساخت مخازن ذخیره سازی و تأسیسات بارگیری پروپیلن در منطقه 

مرودشت استان فارس
۴- ایجاد زیرساخت های الزم برای ساخت پارک اختصاصی تولید پروپیلن 
از گاز طبیعی )GTP( در منطقه امیرآباد مازندران مشتمل بر تأمین و آماده سازی 
زمین، احداث مخازن و تأسیسات انتقال پروپیلن به منظور استقرار واحدهای 
تبدیل گاز طبیعی به پروپیلن در مجموع به ظرفیت )۴۰۰( هزار تن در سال و 

احداث تأسیسات انتقال پروپیلن به منطقه عمومی دامغان.
5- ساخت خطوط انتقال پروپیلن به طول حدود )2۰۰( کیلومتر و با ظرفیت 
انتقال حدود )۴۰۰( هزار تن پروپیلن در سال از منطقه امیرآباد مازندران به منطقه 

عمومی دامغان با دسترسی به بزرگراه و راه آهن.
تبصره- اولویت ساخت مخازن ذخیره سازی و تأسیس بارگیری مذکور در 
جزءهای )۱(، )۳( و )۴( این بند، با سرمایه گذاری توسط بخش های خصوصی 

و تعاونی است.
ب- سرمایه گذاری مورد نیاز برای احداث زیرساخت های مرتبط با جزءهای 
)۱( تا )5( بند )الف( این تصویب نامه توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی با توجه 
به ماده )87( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳8۰ – به 

تصویب شورای اقتصاد می رسد.
تبصره- تکمیل و اتمام خطوط انتقال موضوع این تصویب نامه منوط به 
پیشرفت فیزیکی مجتمع های تولیدکننده پروپیلن به میزان چهل درصد می باشد.

 ،)O&M( پ- وزارت نفت مکلف است نحوه بهره برداری، تعمیرات
و  انتقال  خطوط  تمام  از  فیزیکی  حفاظت  و  اساسی  تعمیرات  بازسازی، 
تأسیسات مربوط و نیز مخازن اختصاصی و تأسیسات بارگیری پروپیلن در 
انتهای خط انتقال را از تاریخ شروع بهره برداری به صورتی که هیچ گونه بار 
مالی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تحمیل نشود، تعیین کند. به منظور 
ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران طرح های پایین دستی، در تعیین نرخ خدمات 
انتقال و ذخیره سازی پروپیلن در تأسیسات موضوع این تصویب نامه که توسط 
سرمایه گذاری  هزینه های  می شود،  ایجاد  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت 

منظور نخواهد شد.
تبصره- تأسیسات انتقال اتیلن غرب مشمول حکم این بند می شود.

ت- آیین نامه اجرایی تبصره اصالحی بند )ب( قانون هدفمند کردن 
یارانه ها، موضوع جزء )۴( بند )الف( ماده )۱( قانون الحاق برخی مواد به قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( –مصوب ۱۳٩۳- موضوع تصویب نامه 

شماره 7۳۳۱2/ت52252 ه مورخ ۱۳٩۴/۶/8 به شرح زیر اصالح می شود:
۱- در ماده )2(؛ واژه »داخلی« حذف و عبارت »سرمایه گذاری های الزم 
را همراه با تأمین مواد اولیه مورد نیاز این واحدها انجام می دهند.« به عبارت 

»مواد اولیه مورد نیاز این واحدها را تأمین کنند« اصالح می شود.
2- ماده )۳( به شرح زیر اصالح و در ردیف )2( جدول ماده مذکور، 
عبارت »دیگر مناطق کمتر توسعه یافته نیز که« به عبارت »دیگر مناطقی 

که« اصالح می شود:
ماده ۳- تخفیف پلکانی به معنای اعمال تخفیف در قیمت خوراک های 
گاز و مایع مصرفی صنایع تولیدکننده مواد پایه )باالدستی( پتروشیمی به 
شرط تأمین خوراک تولیدکنندگان محصوالت میانی و نهایی و به منظور 
توسعه زنجیره ارزش است. این صنایع در صورتی که به نحوی خوراک 
واحدهای مراحل اول تا سوم یادشده در بند )د( ماده )۱( این آیین نامه را 
تأمین کنند، به نسبت میزان سهم خود در تأمین خوراک و برحسب محل 
استقرار واحدهای مراحل اول تا سوم در مناطق عادی یا کمتر توسعه یافته، 
از تخفیف پلکانی در قیمت مصوب خوراک گاز و خوراک مایع براساس جدول 

زیر برخوردار خواهند شد.
تبصره ۱- واحدهای تولیدکننده متانول که خوراک واحدهای تولیدکننده 
الفین )MTP/MTO( را تأمین می کنند، مشمول تخفیف معادل سی درصد 
)۳۰٪( در قیمت خوراک گاز طبیعی مصرفی خود متناسب با میزان تأمین 
خوراک واحد تولید الفین مربوط می شوند، اعم از اینکه تولیدکنندگان متانول با 

الفین در مناطق کمتر توسعه یافته باشند یا نباشند.
انتقال  به  منوط  ماده  این  موضوع  تخفیف های  اعمال   -2 تبصره 
تخفیف های مذکور به واحدهای مراحل اول تا سوم به تشخیص شرکت ملی 

صنایع پتروشیمی است.«

اقتصاد ایران در سال 1۴۰۰؛

واقعیت های اقتصاد را به مردم بگوییم
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زیر نظر: محمد امامی

بهره برداری از ۵ طرح پتروشیمی 
در بهار 1۴۰۰

مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: پنج طرح از سبد طرح های 
جهش دوم صنعت پتروشیمی در بهار ۱۴۰۰، عملیاتی می شوند.

به گزارش دنیای جوانان به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، امیر وکیل زاده 
با بیان این مطلب اظهار کرد: امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا، روند عملیات اجرایی 
و بهره برداری برخی از طرح ها با موانع و مشکالتی روبه رو شده بود، اما با تالش های 

صورت گرفته ساخت هیچ طرحی متوقف نشده است.
طرح   ۱7 از   باقیمانده  طرح  پنج  آینده  سال  بهار  در  اینکه  بیان  با  وی 
برنامه ریزی شده برای سال ٩٩ به بهره برداری کامل می رسند، افزود: با توجه به 
برنامه ریزی ها، طرح های پتروشیمی سبالن، فاز ۱ مسجدسلیمان، پارسیان سپهر، 
فاز ۱ آرتا انرژی و فاز نخست طرح پتروکیمیای ابن سینا در بهار سال ۱۴۰۰ به 

بهره برداری می رسند.
زنجیره  توسعه  اینکه  بیان  با  پتروشیمی  ملی صنایع  مدیر طرح های شرکت 
ارزش به عنوان یک راهبرد مورد توجه ویژه ای قرار دارد، گفت: به دنبال آن هستیم 
که زنجیره را در ابعاد مختلف توسعه دهیم تا افزون بر جلوگیری از خام فروشی، تنوع 

سبد محصوالت پتروشیمی و ارزش افزوده باالتری ایجاد شود.
کاوه،  پتروشیمی های   پتروشیمی ،  صنعت  دوم  جهش  تحقق  برای  امسال 
هگمتانه، میاندوآب، کیمیای پارس خاورمیانه، لردگان، فاز یک پتروشیمی بوشهر، 
گاز  پاالیش  ارومیه،  پتروشیمی  پتاسیم  سولفات  لرستان،  کاتالیست  تولید  واحد 
جمع  به  کنگان  پتروپاالیش  و  ایالم  پتروشیمی  دوم  فاز  خلیج فارس،  بیدبلند 

پیوسته اند. کشور  پتروشیمی های 

سوگل رام

ی
صاد

اقت
بر

خ

هیچ  گر  ا گفت:  ددان  قتصا ا یک 
و  ندهد  رخ  سیاسی  مناسبات  در  تغییری 
شاهد  آینده  سال  نگیرد؛  صورت  توافقی 
افزایش نرخ دالر بین ۳۱ تا ۳2 هزار تومان 

خواهیم بود .
در  تورم  میزان  درباره  بغزیان  آلبرت 
سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: بستگی به وضعیت 
سیاسی سال آینده اما اگر فرض را بر این 
بگیریم که وضعیت همانند اکنون خواهد بود 
ندهد، هیچ  رخ  مناسبات  در  تغییری  و هیچ 
نباشد  نشستی  هیچ  نگیرد،  توافقی صورت 
و وضعیت نه وخیم تر شود و نه بهبود یابد، 
می توان انتظار داشت نرخ تورم با توجه به 
افزایش  در  و  کرد  طی  امسال  که  روندی 
قیمت لوازم بهداشتی، مواد غذایی و... موثر 
بود ، سال ۱۴۰۰ نیز به کمتر از 25 درصد 

کاهش نیابد.
بر  اگر شرایط  کرد:  نشان  خاطر  وی 
پیش  توان  می  بماند،  باقی  منوال  همین 
هزار   ۳2 تا   ۳۱ به  ارز  نرخ  که  کرد  بینی 
تومان خواهد رسید. اکنون هیچ نشانه ای از 
بهبود یا کاهش هزینه ها و رخ دادن اتفاق 

مثبت مشاهده نمی شود.
تاثیر برگزاری انتخابات بر روند آینده 

اقتصاد کشور
وی اضافه کرد: البته برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری را در پیش داریم و معموال 
دولت  که  است  بعید  نخست  ماه   ۳-2 در 
سیاست های خود را تغییر دهد ؛ همچنین 
را  ماهی  چند  کند  می  سعی  بعدی  دولت 
موارد  این  کند،  مسائل  از  شناخت  صرف 
سوء  و  شود  می  فرصت  گرفتن  به  منجر 
از  نیز  طلبان  فرصت  و  کنندگان  استفاده 
این وضعیت استفاده می کنند و شرایط را 
به سمت افزایش قیمت ها سوق می دهند و 
نه دولت جدید و نه دولت قبلی نیز پاسخگو 

نخواهد بود.
استاد دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: 
بنابراین وضعیت خوبی از وضعیت اقتصادی 
بانک  اگر  ؛  نیست  تصور  قابل  آینده  سال 
مرکزی نرخ ارز را نگه ندارد و بدون اراده 
در محدوده ای نوسان دهد و به بازار نگاه 
کند، نباید انتظارهیچ بهبودی داشته باشیم.

وی درباره تاثیر مصوبه مجلس مبنی 
... بر  بر خروج ایران از تعهدات برجامی و 
از  ایران  خروج  داد:  توضیح  کشور  اقتصاد 
را وخیم تر  تعهدات، وضعیت  و  ها  پروتکل 
گونه  هیچ  امکان  نیز  اکنون  و  کند  می 
توافقی نیست ولی از نظر اقتصادی هرگونه 
کوتاه  در  تحریم  ممنوعیت،  محدودیت، 
مدت همیشه به ضرر مردم و به ویژه اقشار 
ضعیف و دهک های اول جامعه بوده و به 
سود ثروتمندان است زیرا با تغییر نرخ ارز، 
قیمت مسکن، زمین و ... تغییر می کند و به 

نفع این قشر خاص است.
وی ادامه داد: در بلند مدت بستگی به 
این دارد که چه اقداماتی صورت گیرد که 
خوشبختانه به نظر می رسد اکنون کاالهای 
با  جایگزینی  حال  در  مونتاژی  و  داخلی 

کاالهای خارجی است.
که  بحرانی  مهمترین  درباره  بغزیان 
می تواند گریبانگیر اقتصاد ایران در ماه های 
پایانی دولت فعلی شود، عنوان کرد: مهمترین 
در  که  است  این  فعلی  دولت  برای  بحران 
ماه های آینده شاهد افزایش مجدد نرخ ارز 
باشیم که این مساله می تواند مانع کاهش 

جزئی قیمت برخی کاالها شود و انتظارات 
کاهشی را برعکس می کند.

در  دولت  موفقیت  ضعیف  احتمال 
آزادسازی پول های بلوکه شده

دولت  موفقیت  احتمال  درباره  وی 
ایران  شده  بلوکه  پول های  آزادسازی  در 
خیر  بنده  نظر  به  گفت:  کشورها  سایر  در 
و   دهد  انجام  را  کار  این  تواند  نمی  دولت 
مصوبه مجلس مبنی بر الزام خروج ایران از 
تعهدات برجامی باعث دادن بهانه به دست 

این کشورها می شود.
بغزیان بیان کرد: به اعتقاد بنده، این 
مورد در اصل کم کاری وزارت امورخارجه 
و بانک مرکزی است که نتوانسته اند پیش 
بینی این شرایط را داشته باشند و متاسفانه 
شرایط به گونه ای پیش رفته که منابع مالی 
ما بلوکه شده است. شاید دولت در مدت باقی 
مانده بتواند نسبت به آزادسازی منابع مالی 
کوچک اقدام کند اما آزادسازی ارقام بزرگ 

ممکن نیست.
عضویت  عدم  و  تحریم  مشکالت 

FATF در
وی افزود:  باید توجه داشت که ایران 

تکلیف  و  شده  اف  تی  ای  اف  عضو  باید 
این  هرچند  شود  مشخص  نیز  مساله  این 
مساله به تحریم ها نیز بستگی دارد زیرا اگر 
با مساله پیوستن  تحریم ها هم رفع شود، 
به اف ای تی اف و چگونگی انتقال پول  ها 

مواجه خواهیم شد.
این اقتصاددان گفت: با توجه به شرایط 
فعلی و موارد مورد نظر اف ای تی اف بعید 
سرانجام  به  سازمان  این  به  پیوستن  است 
برسد و تا دولت بعدی این مساله در هاله 

ای از ابهام باقی خواهند ماند.
این  نیز  بغزیان تصریح کرد: مجلس 
مساله را پذیرفته و اکنون این مورد به عهده 
با  و  است  نظام  تشخیص مصلحت  مجمع 
توجه به صحبت اعضای مجمع هیچ نشانه 
ای از حرکت به سمت پذیرش شرایط اف 
ای تی اف و پیوستن به این سازمان مشاهده 

نمی شود.
تاثیر تصویب طوالنی کلیات بودجه بر 

اقتصاد سال آتی
وی درباره تاثیر معطلی روند تصویب 
کلیات بودجه در مجلس بر وضعیت اقتصادی 
تغییرات  بودجه  در  کرد:  بیان   ۱۴۰۰ سال 
خاصی ایجاد نشده و به نظر بنده رفع ایرادات 
درآمدهای  نه  بنابراین  است  توافقی  بودجه 
قابل  نه هزینه ها  و  است  دفاع  قابل  دولت 

کاهش است.
بین دولت  داد: چانه زنی  ادامه  وی 
و مجلس می تواند این موارد را حل کند 
بتوان  که  نداده  رخ  خاصی  تغییر  وگرنه 
ا  ر قبلی  دات  یرا ا نسته  توا دولت  گفت 

کند. برطرف 
بودجه  کسری  درباره  اقتصادان  این 
بودجه  کسری  همیشه  گفت:   ۱۴۰۰ سال 
داشته زیرا هزینه باید انجام شود و درآمدها 
باید با سناریو تدوین شود اما معموال درآمدها 
به همین  یابد  دیرتر تحقق می  یا  و  کمتر 
دولت ها کسری بودجه موقت دارند که از 
طریق سیستم بانک مرکزی آن را رفع کی 
کنند البته کسری بودجه ای که همیشه ایجاد 
می کنیم به سمت پروژه های نیمه تمام یا 
پرداخت های جاری منحرف می شود و عمال 

به بنیه تولیدی کمکی نکرده است.

یک کارشناس اقتصادی:

وضعیت خوبی از وضعیت اقتصادی سال آینده قابل تصور نیست
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مدیر بنادر و دریانوردی 
با  گفت:  هرمزگان  غرب 
شده  اتخاذ  تدابیر  به  توجه 
فعال  و  زدایی  تمرکز  رفع  درجهت 
توسعه  اینکه  و  کوچک  بنادر  نمودن 
اولویت  یک  عنوان  به  کوچک  بنادر 
برای سازمان بنادر و دریانوردی می 
بندر  آقتاب،  بندر  چارک،  بندر  باشد، 
سال  ماهه   ۱۱ در  بندرلنگه  و  شیوء 
٩٩ عالرغم وجود تحریم ها و وجود 
ویروس کووید ۱٩ به عنوان کانون های 
مهم تخلیه و بارگیری و صادرات کاال 
در بنادر غرب استان روزهای پر رونقی 

را سپری می کنند.
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
هرمزگان،  غرب  دریانوردی  و  بنادر 
بر  تاکید  با  نسب  عسکری  قاسم 
بنادر  مرکز  از  زدایی  تمرکز  سیاست 
غرب استان و توجه به رونق فعالیت 
تخلیه و بارگیری و صادرات کاالهای 
یخچالی، ساختمانی و معدنی در بنادر 

فعالیت  افزود:  استان  غرب  کوچک 
تجاری و تردد شناورها از بنادرآفتاب، 
چارک و  شیوء به بنادر حاشیه جنوبی 
درحال  مستمر  شکل  به  خلیج فارس 
با  ترتیب  به  بنادر  این  و  است  انجام 
با  تن  هزار   ۶۱۴ بارگیری  و  تخلیه 
با  تن  هزار   5۰7 درصدی،   7۱ رشد 
رشد ۳۰ درصدی و ۱8۶ هزار تن با 
رشد ۱۰۰ درصدی بعنوان کانون های 

مهم تخلیه و بارگیری و صادرات کاال 
در بنادر غرب استان روزهای پر رونقی 

را سپری می کنند.
غرب  دریانوردی  و  بنادر  مدیر 
هرمزگان گفت: برای توسعه و رونق 
بخشی به بنادر کوچک در غرب استان 
هرمزگان، زیرساخت های بندرلنگه و 
بنادر تابع آن برای فعالیت های تجاری 
چارک،  بندر  اکنون  و  شده  تقویت 

با  بندر آفتاب، بندر شیوء و بندرلنگه 
تن، 75  هزار  از ۱۰8  بیش  صادرات 
هزار تن، ۱85 هزار تن و 8۱2 هزار 
ترتیب رشد  به  نفتی  تن کاالی غیر 
 ۳5 درصدی،   ۱۰۰ درصدی،   ۱٩85
هزار درصدی و 7 درصدی در مقایسه 
با سال گذشته داشته اند و از مهمترین 
بنادرغرب هرمزگان در  دستاوردهای 

مدت ۱۱ ماهه امسال است.
وی با بیان اینکه سازمان بنادر و 
دریانوردی توسعه بنادر کوچک را به 
»رونق  سال  در  اولویت  یک  عنوان 
افزود:  است،  کرده  تعریف  تولید« 
کوچک  بنادر  به  بیشتر  هرچه  توجه 
موجب می شود تا این مراکز بتوانند 
با کیفیت خوبی در بخش حمل و نقل 
دریایی نقش آفرینی کنند، مسئله ای 
که موجب می شود به مرور زمان و 
متناسب با تقاضاهای موجود، کشتی 
توسعه بنادر کوچک در کانال رونق و 

شکوفایی اقتصادی قرار گیرد.

در 11 ماهه سال 99 صورت گرفت؛

رشد شاخص های عملیاتی و جهش صادرات غیر نفتی در بندرلنگه
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز خبرداد:

شاخص  محور  مهمترین  اقتصادی  تحریم  و  مدیریت 
بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع 

برق در سال 1400

بیســت و پنجمیــن کنفرانــس شــبکه هــای توزیــع بــرق در تاریخ 
2٩ و ۳۰ اردیبهشــت ۱۴۰۰ مبتنــی بــر ۱۳ محــور بــه میزبانی شــرکت 

توزیــع نیــروی بــرق اســتان البــرز برگــزار می شــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان 
البــرز بهنــام بیــات مدیرعامــل بــا اشــاره بــه ارائــه آخریــن یافتــه های 
علمــی صنعــت بــرق کشــور، دانشــگاه هــا و متخصصــان توزیــع بــرق 
ــا  در کنفرانــس بیســت و پنجــم اظهــار داشــت: ســایت کنفرانــس ت

تاریــخ 25 اســفندماه بــه آدرس ir.www.epdc25  بــاز اســت.
وی افــزود: تــا کنــون بیــش از ۴8۴ مقالــه علمــی کــه حاصــل 
تــالش هــای پژوهشــی و تخصصــی تــالش گــران حــوزه دانشــگاهی 
ــداد ۴۱۶  ــن تع ــق ســایت دریافــت کــه از ای ــوده از طری و صنعــت ب
ــه  ــه و ۱۰۰ مقال ــه پذیرفت ــام، ۳۱۳ مقال ــی انج ــه داوری مقدمات مقال
برگشــت داده شــده اســت و تمامــی مقــاالت از طریــق هیــات علمــی 
بــه داوران برگزیــده ارســال و توســط کمیتــه علمــی جمــع بنــدی و 

انتخــاب مقــاالت انجــام خواهــد شــد.
ــوص  ــرز در خص ــتان الب ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ــن شــرکت اظهــار داشــت:   ــن آوری ای ــی و ف دســتاوردهای تحقیقات
افزایــش 57۰ درصــدی حجــم و مبلــغ قراردادهــای تحقیقاتــی 
کاربــردی منعقــده بــر مبنــای اولویت هــا و نیازهــای اساســی شــرکت، 
نخســتین اقدامــی اســت کــه در ایــن شــرکت صــورت گرفتــه اســت. 
بیــات تصریــح کــرد: شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان البــرز 
ــن  ــکاری انجم ــا هم ــع ب ــای توزی ــرکت ه ــده ش ــوان نماین ــه عن ب
ــران و دانشــگاه امیرکبیــر مصمــم  ــرق و الکترونیــک ای مهندســین ب
بــه برگــزاری بیســت و پنجمیــن کنفرانــس بیــن المللــی شــبکه هــای 
توزیــع بــوده کــه برگــزاری ایــن کنفرانــس بــه صــورت مجــازی در 

حــال برنامــه ریــزی اســت.
ــع و  ــرکتهای توزی ــا ش ــی ب ــام هماهنگ ــه انج ــاره ب ــا اش وی ب
دانشــگاه هــای سراســر کشــور در جهــت غنــی ســازی مقــاالت ارایــه 
شــده توســط کارشناســان ایــن شــرکتها و دانشــگاه هــا افــزود: بــرای 
نخســتین بــار در کل کنفرانــس شــبکه هــای توزیــع بــرق کشــور ۴ 
ســخنران کلیــدی IEEE FELLOW از اروپــا و آمریــکا بــه نــام های 
پروفســور نوچــی از دانشــگاه بولونیــای ایتالیــا- پروفســور شــاهیده پور 
 EPFL از دانشــگاه ایلینویــز امریــکا- پروفســور رشــیدی از دانشــگاه
ــن  ــادا در ای ــز کان ــگاه کوئین ــایی از دانش ــور بخش ــوئیس و پروفس س

کنفرانــس حضــور خواهنــد داشــت. 
وی تصریــح کــرد: کنفرانــس بیســت و یکــم بــا تــالش ارزنــده 
ــرو، انجمــن مهندســین، دانشــگاهیان و  مســئولین اســتان، وزارت نی
صنایــع مرتبــط در اردیبهشــت مــاه ســال ۱۴۰۰ برگــزار مــی شــود.

ایالم(  بازار  )روستا  در  بازار  تنظیم  کاالی  تن   157
توزیع شد

مدیـر تعاون روسـتایی اسـتان ایالم با اعالم ایـن خبر گفت: ۱57 
تـن کاالی تنظیـم بـازار در روسـتا بـازار توسـط شـبکه تحت پوشـش 

ایـن مدیریت، توزیع شـده اسـت.
ناصـر ناصری افـزود: به منظور رفاه حال همشـهریان با همکاری 
سـازمان صمـت و شـرکت خدمـات بازرگانـی ایـالم و با توجـه به ایام 
پایانـی سـال توزیـع تامیـن و توزیـع کاالهـای تنظیـم بازار در سـطح 

اسـتان را در دسـتور کار این مدیریت داده اسـت.
وی یـادآور شـد: از از ابتـدای مـاه جـاری تاکنون مقـدار ۱5۰ تن 
کاالی تنظیم بازار شـامل قند، شـکر، برنج و روغن توزیع شـده اسـت.

مدیـر تعـاون روسـتایی اسـتان ایـالم اظهـار داشـت: در راسـتای 
فرمـوده مقـام معظـم رهبـری و در جهـت حمایت از مصـرف کنندگان 
پیگیـری هـای الزم در حـال انجـام اسـت تـا بتوانیـم درصد بیشـتری 
از کاالهـای تنظیـم بـازار را جـذب و ایـن کاالی اساسـی مـورد نیاز را 

نماییم. توزیـع 

دریانوردی  و  بنادر  سازمان  مدیرعامل  و  وزیر  معاون 
مطرح کرد:

امام  بندر  غالت  پایانه های  در  توسعه ای  طرح های 
خمینی)ره( دنبال می شود

بــه  اشــاره  بــا  دریانــوردی  و  بنــادر  مدیرعامــل ســازمان 
ــادر  ــی از بن ــای بازرگان ــواع کااله ــن ان ــون ت ــی۱۱2 میلی جابجای
تجــاری کشــور تــا پایــان بهمــن مــاه امســال، گفــت: بــه رغــم تمــام 
تهدیدهایــی کــه متوجــه حمــل و نقــل و کشــتیرانی تجــاری کشــور 
بــوده اســت، بنــادر شــمال و جنــوب ایــران، از حیــث نُــرم تخلیــه و 
بارگیــری و جلوگیــری از تحمیــل جریمــه ی دیرکــرد بــه کشــتی هــا، 

ــد. ــته ان ــی داش ــتاوردهای مثبت دس
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی ســازمان بنــادر و دریانــوردی، 
محمــد راســتاد در حاشــیه همایــش ســاالنه مدیــران ایــن ســازمان در 
جمــع خبرنــگاران، اظهارداشــت: در ســال جــاری، بــه رغــم شــرایط 
ســخت ناشــی از کرونــا و تحریم هــای ظالمانــه، طرح هــای توســعه ای 

بــه خوبــی دنبــال شــد.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی در خصــوص طــرح توســعه ای در 
بنــدر امــام خمینــی)ره( خاطرنشــان کــرد: بــا احــداث ۳ پایانــه مکانیزه 
و تخصصــی غــالت در بنــدر امــام خمینــی)ره( یــک تحــول جــدی از 
نظــر بهبــود نـُـرم عملیــات تخلیــه و بارگیــری را دســت کم بــه میــزان 

دو برابــر فعلــی شــاهد هســتیم. 
راســتاد همچنیــن افــزود:  الگــوی توســعه پایانــه غــالت مکانیزه 
ــز در دســت  ــادر چابهــار و شــهید رجایــی نی ــدر امــام)ره( در بن در بن

ــزی اســت. ــرا و برنامه ری اج

ک  شهر کت  شر مل  عا یر مد
با  گفت:  اردبیل  استان  های صنعتی 
اختصاص اعتبارات عمرانی، بهسازی 
و ترمیم باند برگشت شهرک صنعتی 

اردبیل)۱( اجرا می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
اردبیل،  استان  صنعتی  های  شهرک 
محمد اهلی در جریان بازدید از شهرک 
این  اردبیل )۱( ضمن اعالم  صنعتی 
خبر اظهار داشت: با استفاده اعتبارات 
شهرک  این  معابر  وضعیت  عمرانی 

صنعتی بهسازی خواهد شد.
جاری  سال  در  داد:  ادامه  اهلی 
محل  از  ریال  میلیارد   ۱۰ جذب  با 
اعتبارات عمرانی، بهسازی و آسفالت 
انجام شد  این شهرک  پنجم  خیابان 
که در گام بعدی نسبت به اصالح باند 

برگشت این شهرک اقدام می شود.
وی میزان اعتبارات در نظر گرفته 

برای ترمیم باند برگشت این شهرک 
صنعتی را در حدود ۱۰ میلیارد ریال 
برشمرد و افزود: مراحل پیمان سپاری 
پروژه در حال انجام بوده که پس از 
انجام تشریفات اداری و تعیین پیمانکار 
ذیصالح تا پایان سال جاری، نسبت 
به اجرای پروژه در فروردین ماه سال 

آتی اقدام خواهد شد. 
ک  شهر کت  شر مل  عا یر مد
افزود:  اردبیل  استان  صنعتی  های 
با  و  عمرانی  اعتبارات  تخصیص  با 
گرفته  صورت  های  ریزی  برنامه 
شهرک  این  معابر  شود  می  تالش 
صنعتی بهسازی و برای عبور و مرور 

و  سازی  مناسب  تولیدی  واحدهای 
تسهیل شود.

اهلی فرسودگی و نیاز به ترمیم 
صنعتی  شهرک  تاسیسات  و  معابر 
اردبیل)۱( را از مهمترین مشکالت این 
شهرک صنعتی برشمرد و تصریح کرد: 
به علت مستهلک شدن و فرسودگی 
صنعتی  شهرک  تاسیسات  و  معابر 
توان  حد  در  آن  بهسازی  اردبیل)۱(، 
نبوده  صنعتی  های  شهرک  شرکت 
است که  نیاز  اعتبارات عمرانی  به  و 
با جذب این اعتبارات، روند بهسازی 
و تکمیل زیرساخت های این شهرک 

شتاب خواهد گرفت.
با  تا  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
تکمیل زیرساخت ها در شهرک های 
صنعتی، شاهد حضور سرمایه گذاران 
بیشتری در شهرک ها و نواحی صنعتی 

استان باشیم.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل اعالم کرد:

باند برگشت شهرک صنعتی اردبیل)1( بهسازی می شود

تقدیر سران عشایر استان از مدیرعامل و مجموعه شرکت 
توزیع نیروی برق خوزستان

تقدیر سران عشایر استان از مدیرعامل و مجموعه شرکت توزیع 
به  رسانی  وبرق  مطلوب  خدمات  ارائه  به جهت  خوزستان  برق  نیروی 

مناطق محروم استان خوزستان
نشست سران ستاد عشایر استان با مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق خوزستان با هدف تقدیر از مجموعه شرکت توزیع برق به جهت برق 
رسانی به روستاها، دریافت خدمات مطلوب و پایداری  شبکه برق ، تکریم 
ارباب رجوع  و همچنین تبریک به مناسبت کسب رتبه برتر شرکت توزیع 

برق خوزستان در جشنواره شهید رجایی برگزار شد.
خوزستان،  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیرعامل این شرکت، ضمن تشکر  از حضور نمایندگان عشایر استان با 
بیان اینکه هیچ شانی غیر از خدمتگزاری برای خود قائل نیستیم، اقوام را 
ظرفیتی بزرگ دانست و گفت: قوم عرب ، بختیاری  و سایر اقوام غیور، 
نماد جهاد ،ایثار،مقاومت، عزت و استقامت جمهوری اسالمی ایران هستند.

علی خدری همچنین در تشریح فعالیت های این شرکت درراستای 
محرومیت زدایی  اشاره کرد و گفت:   برخی از  روستاهای  مناطق محروم 
سراسر استان فاقد برق بودند که با تالش جهادی  همکاران شرکت وبا 

هدف خدمات رسانی به مناطق کم برخوردار، کار را شروع کردیم.
خدری، شرکت توزیع نیروی برق خوزستان را از بزرگترین و با اهمیت 
ترین شرکت های خدمات دهنده کشور عنوان کرد و افزود: خوزستان 
ویژگی هایی همچون  گرمای 5۳درجه، ریزگردها، گازهای ترش و تولید 
8۰ درصد نفت کشور را داراست که استان های دیگر فاقد این ویژگی ها 
هستند، از سویی اگر برای چند ساعت برق در استان قطع شود، اختالل 
در امر برق رسانی، مشکالت و تبعات بزرگی  را به دنبال دارد، لذا با تالش 
بیش از پیش همکارانمان و با یک حساسیت ویژه، خدمات رسانی شبانه 

روزی را طبق وظیفه انجام می دهیم.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت  همچنین با اشاره به 
شرایط موجود کشور، گفت: خوزستان در فصل تابستان، چهار برابر مصرف 
کشور، مصرف برق دارد و این یعنی باید تجهیزات بیشتری برای ارائه 
خدمات به مشترکین داشته باشیم که در شرایط موجود کشور، به سختی 
انجام می شود اما تمام تالش ما این است که در خدمات دهی مطلوب 

به مشترکین کوتاهی نکنیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در پایان از حضور 
صمیمانه  استان  مختلف  اقوام  بزرگان  و  غیور  عشایر  سران  ارزشمند 
قدردانی کرد و این خدمات رسانی را وظیفه ی مجموعه شرکت توزیع 
نیروی برق خوزستان دانست و گفت: وظیفه ما خدمتگزاری صادقانه  به 

تمام مردم استان است.
خدمات مطلوب برق رسانی در سراسر استان ارائه شد

بر اساس این گزارش، جمعی از سران عشایر خوزستان از اقوام عرب 
، بختیاری ، بهمئی وشیخ بارعایت پروتکلهای بهداشتی   از سراسر استان 
در اقدامی نمادین با حضور در محل این شرکت و اهدا لوح تقدیر به مدیر 
عامل، از تالش های وی و مجموعه کارکنان شرکت به جهت خدمات 

رسانی مطلوب و برق رسانی به روستاهای دور افتاده، قدردانی کردند.
در ابتدای این نشست، شیخ دکتر عبدالحسین بدوی رییس ستاد 
عشایر استان، به ایراد سخن پرداخت و به مشکالتی که در گذشته به 
دلیل نبود برق داشتند، اشاره کردند و از خدمات ارائه شده به روستاها و 

مناطق کم برخوردار تقدیر کردند.
 دکتر بدوی گفت   : به جهت تالش های صورت گرفته در یک 
سال و نیم اخیر در حوزه برق رسانی، متوجه تغییر و تحوالت در حوزه 

مدیریتی شدیم.
وی افزود: با جمعی از اعضای ستاد عشایر پیگیر شدیم که آیا در دیگر 
شهرها هم چنین تحوالتی در حوزه خدمات دهی انجام شده یا خیر؟ که 
خوشبختانه در سراسر استان شاهد بازسازی شبکه های برق و ارائه خدمات 

مطلوب از سوی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان بودیم.
این نماینده قوم غیور  عرب  ادامه داد: عملکردها به ما ثابت کرد که 
مجموعه ای دلسوز در راس کار است، الزم دانستیم به همراه جمعی از 
ستاد عشایر، سادات و شیوخ و سران اقوام مختلف در نشستی، از کل این 

مجموعه پرتالش تقدیر کنیم.
همچنین خان علی فتح جهانگیری از نمایندگان قوم غیور  بختیاری 
از خدمات رسانی به روستاهای صعب العبور که به سختی و با پای پیاده 

باید مسیر را طی کرد، ابراز خرسندی داشت.
 جهانگیری  اظهار داشت: برخی روستاها ۴2 سال برق نداشتند و ما 
قدر دان مجموعه شرکت توزیع نیروی برق خوزستان هستیم که با تالش 

خود باعث محرومیت زدایی در جای جای استان شدند.
وی با اشاره به محدودیت های کرونایی و عدم حضور پررنگ تر اقوام 
افزود: این نشست که از تمامی اقوام هم حضور دارند نشان از فراقومی عمل 

کردن مدیریت و کل مجموعه توزیع  برق خوزستان است.
قابل ذکر است از اقوام غیور  عرب، بزرگانی از طوایف االحمدیۀ، بني 
طرف بیت شرهان، الباجي، حمید، سادات سید خلف موسوي، الخطفان، 
الشحیتات، میاح، حس سالم، و طایفه آل کثیر، و از قوم بختیاري نیز طوایف 
بزرگ بابادي، طایفه موري، بهداروند،شیخ، خلیلی، زنگنه  و طایفه اورک 

در این نشست حضور داشتند.
همچنین این نشست با اهدا لوح به مدیرعامل و مجموعه شرکت 
توزیع نیروی برق خوزستان و شعرخوانی در وصف رشادت های اقوام 

عشایر  غیور خوزستان به پایان رسید.

فرمانده انتظامی ایالم خبر داد؛
آمادگی کامل پلیس ایالم برای اجرای ماموریت های 

پایانی سال
برای  ایالم  پلیس  کامل  آمادگی  از  ایالم  انتظامی  ایالم-فرمانده 
اجرای ماموریت های پایانی سال خبر داد و گفت: حفظ سالمت مردم 

اولویت پلیس است.
کرد:  اظهار  ایالم  استاندار  با  دیدار  در  مهر  القاصی  دالور  سردار 
نیروی انتظامی در راستای حفظ امنیت و آسایش مردم به صورت شبانه 
روز تالش می کند اما هر ساله به سبب ماموریت های پایانی سال، این 
ماموریت ها تشدید می شود.وی با اشاره به اینکه پلیس استان همه تالش 
خود را برای خدمت گذاری مطلوب به مردم بکار می گیرد، ادامه داد: کیفی 
سازی کالنتری ها، کاهش تلفات رانندگی، کاهش جرایم، برخورد قاطع با 
مجرمان، رفع نواقص و کاستی ها از دیگر فعالیت هایی است که پلیس در 
راستای برقراری نظم و امنیت انجام داده و از هیچ کوششی دریغ نمی کند.

فرمانده انتظامی استان ایالم یادآور شد: با توجه به ازدحام جمعیت 
در خیابان های شهر و خرید مردم در روزهای پایانی سال که این موضوع 
با توجه به وضعیت شیوع کرونا می تواند زنگ خطری باشد، تدابیر الزم در 

زمینه حفظ امنیت در شهر اندیشیده شده است.
اهمیت  و  کرونا  ویروس  شیوع  افزایش  احتمال  به  اشاره  با  وی 
خودمراقبتی از شهروندان خواست، نسبت به عدم حضور در معابرعمومی 
و همچنین دوری از تجمع احتمالی در چهارشنبه آخر سال، اهتمام ویژه 

داشته باشند تا خدای نکرده شاهد طغیان موج چهارم کرونا نباشیم.
فرمانده انتظامی استان ایالم گفت: با توجه به مصوبات ستاد کرونا، 
امسال برگزاری مراسم چهارشنبه آخرسال و چادر زدن در دامان طبیعت 
ممنوع است و پلیس با برهم زنندگان نظم اجتماعی جامعه برابر قانون 

برخورد می کند.
سردار القاصی مهر با تاکید بر اینکه موفقیت پلیس در تأمین امنیت 
اجتماعی بدون همکاری و مشارکت مردمی حاصل نمی شود، تصریح کرد: 
همراهی همه شهروندان و دستگاه های اجرایی برای حفظ و ارتقای امنیت 

یک ضرورت بوده و باید همه با هم در این راستا تالش کنیم.

نوروزی-بـه  مرکزی-حامـد 
کل  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش 
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
فـر  زنـدی  علـی  مرکـزی،  اسـتان 
مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل 
جـاده ای اسـتان مرکـزی گفـت: در 
2۴ سـاعت گذشـته بـر اثـر بـارش 
بـرف و کوالک شـدید در محورهای 
تحـت پوشـش بـا تـالش بـی وقفه 
تـردد  برقـراری  بمنظـور  راهـداران 
ایمـن در راههـا، 87۰۰ کیلومتـر راه 

بانـد برفروبـی و نمکپاشـی شـد.
وی تصریـح کـرد: طـی شـبانه 
روز گذشـته ۳8۰۰ تن مخلوط ماسـه 
و نمـک بـا بکارگیری ۱2۰ دسـتگاه 
ماشـین آالت سبک، سـنگین و نیمه 

سـنگین راهداری با تـالش 2۱۰ نفر 
راننـده و راهـدار بـرای جلوگیـری از 
لغزندگـی راهها در سـطح محورهای 

برفگیر اسـتان پخش شـد.

بـه گفتـه مدیـرکل راهـداری و 
حمل و نقل جاده ای اسـتان مرکزی، 
۳7 بـاب راهدارخانـه ثابـت و فعـال 
و مجهـز بـه تجهیـزات زمسـتانی بـا 

آمادگـی کامل برای در راه ماندگان در 
نظـر گرفته شـده اسـت تـا در صورت 
نیـاز مـورد بهـره  بـرداری قـرار گیرد.

زنـدی فـر از ادامه بارش هـا و برودت 
محسـوس دما در روز شـنبه خبر داد و 
افـزود: مهمترین توصیه ما به کاربران 
جاده، پرهیز از سفرهای غیر ضرور در 

شـرایط برف و کوالک اسـت.
وی افـزود: بـر اثـر بـارش برف 
قابـل مالحظـه و کـوالک شـدید در 
راههـای اسـتان مرکـزی بویـژه در 
گردنـه های کوهسـتانی، از سـاعات 
عملیـات  بارش هـا،  شـروع  اولیـه 
نمکپاشـی و برفروبی توسط راهداران 
و همچنـان  پرتـالش شـروع شـده 

ادامـه دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:

۸۷۰۰ کیلومتر باند از محورهای مواصالتی استان مرکزی برفروبی و پاکسازی شد

به  نوروزی-  حامد   - مرکزی 
گزارش روابط عمومی سازمان جهاد 
جلسه   ، مرکزی  استان  کشاورزی 
پروژه ارتقای امنیت غذایی به کوشش 
معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان 
جهاد کشاورزی در سالن جلسات این 

سازمان برگزار شد.
حضور  با  که  جلسه  این  در   
شهرستانی  مدیران  و  کارشناسان 
تولیدات  بهبود  معاون  شد،  تشکیل 
کشاورزی  جهاد  سازمان  گیاهی 
است  تالش  در  سازمان  این  گفت: 
برنامه ای را طراحی و تدوین کند تا 
درجهت تغییرات کمی و کیفی مزارع 

گام مثبتی برداشته شود.
برنامه،  این  در  افزود:  زاهدی   
عت  ا ر ز و  کشت  وضعیت  بهبود 
گندم  ویژه  به  مختلف  محصوالت 
دیم و آبی که محصول استراتژیک 
قرار  تاکید  مورد  آید  می  شمار  به 

دارد.
حاکی  شواهد  داشت:  ابراز  وی 
در  پتانسیل  عنوان  به  آنچه  است 
و  نمود  عمل  در  دارد،  وجود  مزارع 
نماد عینی ندارد و این نشان می دهد 
بین آنچه مورد انتظار است، با واقعیت 
فاصله وجود دارد که می طلبد با عزم 
جدی این فاصله هرچه مطلوب تر ُپر 
باشد  باید  آنچه  به  مزارع  تولیدات  و 

نزدیک شود.

برنامه  هدف  گفت:  زاهدی   
کننده  ایجاد  عوامل  که  است  این 
با  و  شده  شناسایی  عملکرد  اختالف 
راهنمایی کارشناسان جهاد کشاورزی 
کشاورزان  مشارکت  و  همکاری  و 
کمی  افزایش  برای  بهتری  شرایط 
رقم  محصوالت  و  تولیدات  کیفی  و 
براساس  کرد:  تاکید  وی  شود.  زده 
تعدادی  گرفته  صورت  های  بررسی 
در  اقلیمی  و  محیطی  فاکتورهای  از 
روند تولید، خلل یا کاهش ایجاد می 
کند که شناسایی آنها به بهبود کمی 
شایانی  کمک  محصوالت  کیفی  و 

خواهد داشت.
گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 

مرکزی  ورزی  دکشا جها زمان  سا
از  اینکه  به  توجه  با  داشت:  اظهار 
سال زراعی جاری زمان زیادی باقی 
نمانده برنامه امسال فقط روی گندم 
سال  از  و  است  شده  طراحی  دیم 
زراعی آینده، گندم آبی نیز در طرح 
گنجانده خواهد شد. زاهدی در پایان 
ابراز امیدواری کرد با راه اندازی و آغاز 
عملیات این پروژه اعتبار ویژه ای نیز 
توسط تصمیم گیران برای ادامه آن 

پیش بینی شود.
این جلسه دکتر مدنی  ادامه  در 
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی 
اراک با اشاره به خالهای عملکردی 
ویژه  به  گیاهی  تولیدات  زمینه  در 

بر کنترل علفهای  آبی،  و  گندم دیم 
در  کشاورزان  توسط  مزارع  در  هرز 
هنگام کشت، بکارگیری بذر مناسب و 
مرغوب و درجه دار، استفاده از ماشین 
آالت مناسب و همچنین انتخاب عمق 
کافی برای کشت، مراقبت های بعد از 
کشت،توجه به تاریخ کاشت، برداشت 
کرد.  تاکید  محصول  انتقال  نحوه  و 
آمار  مطابق  ساخت:  خاطرنشان  وی 
گندم  از  درصد   ۳۳ حدود  دریافتی، 
افت  با  استان  در  شده  کشت  دیم 
محصول مواجه است که در این زمینه 
نمی توان از مجموعه عوامل مدیریتی، 
غیر مدیریتی و مسائل خارج از اراده 

چشم پوشی کرد.

فزایش کمی و کیفی محصوالت زراعی
 با اجرای پروژه ارتقاء امنیت غذایی تحقق می یابد

مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی خوزســتان از 
محکومیــت ۳ میلیــارد ریالــی قاچاقچــی لــوازم 

خانگــی در ماهشــهر خبــر داد.
ــه  ــس از تهی ــدی گفــت: پ ــه بیرانون  نعمــت ال
ــتان  ــی شهرس ــروی انتظام ــوی نی ــی از س گزارش
ماهشــهر مبنــی بــر کشــف تعــدادی لــوازم خانگــی، 

ایــن گــزارش بــه اداره تعزیــرات حکومتــی ماهشــهر 
ارســال شــد.

تعزیــرات  اول  شــعبه  رئیــس  گفــت:  وی 
ــم  ــات مته ــذ دفاعی ــد از اخ ــهر بع ــی ماهش حکومت
و احــراز تخلــف عــالوه بــر ضبــط کاال بــه مبلــغ ۳ 

ــرد. ــوم ک ــال محک ــون ری ــارد و ٩8۶ میلی میلی

مدیــرکل تعزیــرات حکومتی اســتان خوزســتان 
خاطــر نشــان کــرد: ایــن رای پــس از اعتــراض و 
ــتان و  ــر اس ــد نظ ــعبه تجدی ــدد در ش ــی مج بررس
ــه اجــرای احــکام  ــرای اجــرا ب تائیــد رای بــدوی ب
ــال  ــهر ارس ــتان ماهش ــی شهرس ــرات حکومت تعزی

شــد.

حکم 3 میلیاردی برای قاچاق لوازم خانگی در ماهشهر
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سرمایه صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان 

سمنان بیش از 130درصد افزایش یافت
مجید افرادی رئیس هیات مدیره و نماینده دولت در صندوق حمایت 
از توسعه منابع طبیعی از افزایش ۱۰5 درصدی سرمایه این صندوق در 

اسفند ماه امسال خبر داد.
مجید افرادی در گفت و گو با خبرنگاران بیان نمود : این صندوق با 
سرمایه اولیه ۱۰ میلیارد و 25۰ میلیون ریال شروع به کار نمود که اکنون 
با افزایش سرمایه این اعتبار به 2۳ میلیارد 7٩۴ میلیون ریال افزایش یافت.

وی افزود: با افزایش سرمایه در سال جاری مبلغ ۱۳ میلیارد و 5۴۰ 
میلیون ریال به سرمایه صندوق افزوده شد.

افرادی ادامه داد: از این مبلغ شش میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال با 
همکاری و مساعدت شرکت صندوق مادر تخصصی برای افزایش سرمایه 
به سهم دولت تخصیص داده شده و مبلغ هفت میلیارد و ۴۰ میلیون ریال 

توسط بخش خصوصی تامین شده است .
استان  منابع طبیعی  توسعه  از  اینکه صندوق حمایت  بیان  با  وی 
سمنان  در سال ۱۳٩۶ با 8 شرکت فراگیر شهرستانی و یک شرکت 
مرتعداری بعنوان پنجمین صندوق کشور افتتاح و شروع به کار کرده است .

مجید افرادی معاون برنامه ریزی توسعه مدیریت و منابع اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: توانمند سازی تشکل ها و جوامع محلی 
و استفاده از ظرفیت های صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی را از 

اقدامات مناسب و ضروری و از اولویت های دولت برشمرد.
مجید افرادی راهکار مناسب برای توسعه پایدار مراتع و اشتغال برای 
بهره برداران را شامل توانمندسازی جوامع محلی و بهره برداران، شناسایی 
و به کارگیری دانش بومی بهره بردار، کمک ها و حمایت صندوق های منابع 
طبیعی در حفاظت، احیا ، توسعه و بهره برداری اصولی از منابع طبیعی و 

سرمایه گذاری در صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی برشمرد.
اداره  منابع  و  مدیریت  توسعه  ریزی  برنامه  معاون  افرادی  مجید 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری عنوان کرد: از سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان درخواست شد که با عنایت به استقبال بهره برداران بخش 
به  مردم(و  سهم  )آوررده  سرمایه  افزایش  خصوص  در  طبیعی  منابع 
منظور کمک به این صندوق جهت تامین سهم دولت که خود باعث 
رونق درآمد مرتعداران و بهره برداران خواهد بود از محل بند ب تبصره 
۳ ماده ۳۱ قانون احکام دائمی ، نسبت به تامین اعتبار افزایش سرمایه 

صندوق اقدام نمایند .

تصویب بودجه 100 میلیارد ریالی شهرداری درجزین 
برای سال 1400

بودجه سال ۱۴۰۰  اعالم کرد  دکتر شاهمیری شهردار در جزین 
شهرداری درجزین با افزایش 75 درصدی نسبت به سال ٩٩ با تصویب 

شورای اسالمی شهر به ۱۰ میلیارد تومان رسید.
دکتر شاهمیری افزود: در سه سال گذشته تحقق بودجه سالیانه به 
ترتیب ۱۱۱ درصد،۱۰۶ درصد و ۱۱8 درصد بوده است و انتظار میرود 
در پایان سال ٩٩ نیز تحقق بودجه به ۱۱۰ درصد برسد. لذا با توجه به 
رشد مناسب سالیانه بودجه شهرداری و پیش بینی کدهای در آمدی در 
سال آتی تحقق بودجه ۱۰ میلیارد تومانی در سال آتی دور از دسترس 
نخواهد بود. شهردار در جزین در پایان افزود： درجزین در سال ۱۳87 
به شهر ارتقاء یافته در حال حاضر دارای درجه ۳ بوده و.جمعیت رسمی 

شهر نیز ۶۰۰۰ نفر میباشد.

بانک رفاه کارگران هفتمین شرکت برتر ایران
بر اساس اعالم نظر دبیرخانه همایش شرکت های برتر ایران در سازمان 
مدیریت صنعتی، بانک رفاه کارگران توانست با کسب رتبه 7 از نظر شاخص 

فروش، در ردیف ۱۰ شرکت برتر ایران قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل از خبرگزاری فارس، 
سازمان  مدیریت  صنعتی ایران از سال ۱۳77 رتبه  بندی شرکت های برتر 
ایران را هر ساله انجام داده است. این رتبه بندی با الهام از رسالت سازمان 
با فراهم کردن آمار و اطالعات شفاف و مفید در مورد بنگاه های اقتصادی 
کشور، فضای روشن تری از کسب و کار اقتصادی کشور ارایه می دهد و به 
مدیران بنگاه های اقتصادی، سیاست گذاران و پژوهشگران، یاری می رساند 
تا شناخت و درک دقیق تری از مقیاس، ساختار مالی و اقتصادی صنایع و 

بنگاه های اقتصادی بزرگ کشور بیابند.
فهرست صد شرکت برتر، مجموعه ای متعلق به شرکت های بزرگ 
ایرانی است. در فهرست صد شرکت برتر ایران، به این دلیل که نگاه کالن 
ملی در شکل گیری این فهرست مورد نظر سازمان مدیریت صنعتی بوده، 
بر روی شناسایی آرایش بنگاه های بزرگ کشور در کنار یکدیگر تمرکز 

شده است.
سال ٩8 نیز همچون سال های گذشته این رتبه بندی برگزار شد و بانک 
رفاه کارگران موفق شد در ردیف ۱۰ شرکت برتر ایران قرار گیرد. نگاهی 
به کارنامه این بانک نشان می دهد، دامنه فعالیت هایش به عنوان بانکی 
اجتماعی بسیار گسترده است، اگر چه خدمات دهی مناسب به بازنشستگان، 
مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی و کارگران کشور نقش این بانک 
را در حوزه اجتماعی پر رنگ تر کرده است اما آمارها و عملکرد آن نشان 
اقتصادی  واحدهای  به  تسهیالت  پرداخت  و  تولید  حوزه  در  که  دهد  می 
کشور، کمک به اشتغال زایی در مناطق محروم و حوزه مسئولیت اجتماعی 

نیز حضوری مؤثر دارد.
در دوران شیوع ویروس کرونا نیز نام بانک رفاه کارگران به فراوانی 
تکرار شد. این بانک سال هاست که با دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
ارائه خدمات مطلوبی  با  دارد.  تعامل و همکاری  فعاالن حوزه سالمت،  و 
همچون مشارکت در تجهیز بیمارستان ها و مراکز درمانی، اهدای آمبوالنس 
به بیمارستان ها، پرداخت تسهیالت به اعضای کادر درمان و ... تالش کرد 
تا همگام با پیش قراوالن مبارزه با این بیماری در خدمت هم وطنان باشد. 
بنابراین بررسی عملکرد این بانک و کارنامه فعالیت های آن نشان از بانکی 
توانمند می دهد که نتیجه رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی در سال ٩8 

و کسب رتبه 7 در بین شرکت های برتر کشور، گواهی بر این مدعاست.

گروه خبری شهرستان 
مشهد زهره وحیدی- رئیس 
کشاورزی  جهاد  سازمان 
لحاظ  به  گفت:  رضوی  خراسان 
تأمین مرغ گوشتی در خراسان رضوی 
در  و  ندارد  هیچگونه کمبودی وجود 
 7٩٩ و  میلیون   5  ،۱۴۰۰ نوروز  ایام 
آماده کشتار  هزار و 28۴ قطعه مرغ 

در استان داریم.
با  کرد:  بیان  اورانی  محمدرضا 
با  دامی  نهاده های  کمبود  به  توجه 
تن  هزار   ۱۰ دستور  استانداری  ورود 
جو و ۳ هزار تن ذرت مازاد بر سهمیه 
استان گرفته شده است، ضمن اینکه 
کنسانتره مازاد بر سهمیه ای که توزیع 
شده در اختیار دامداران شهرستان ها با 
توجه به ضریب دامی هر شهرستان 

قرار می گیرد.
 وی با بیان اینکه تمام واحدهای 
جهاد  ز  ا که  دامداری  گاوداری، 
اقدام به اخذ مجوز کردند  کشاورزی 
متعهد شدند که علوفه مورد نیاز خود 
را خود تامین نمایند، افزود:  بازدیدهای 
میدانی ما نشان می دهد که بسیاری 
در  گاوداری  و  دامداری  واحدهای  از 
جای  به  دارند  اختیار  در  که  مزارعی 
نیاز خود را تأمین  اینکه علوفه مورد 
کنند نسبت به سایر کشت محصوالت 

مثل زعفران و پسته اقدام کردند.
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
خراسان رضوی ادامه داد: فرد دامدار 
باید کشت خود را در راستای تأمین 
دامداری خود قرار دهد و این در شرایط 
موجود بر واردات فشار می آورد و اینکه 
نیاز  تمام   ۱۰۰ تا  صفر  از  بتوانیم  ما 

علوفه  محل  از  گاوداران  و  دامداران 
وارداتی تأمین کنیم، امکان پذیر نیست.

کاهش  به  اشاره  ضمن  اورانی 
تصریح  تولیدی،  واحدهای  نقدینگی 
کاهش  و  تورم  نرخ  افزایش  کرد: 
تولیدی  واحدهای  نقدینگی  شدید 
آن  به  باید  که  است  نکاتی  از  یکی 
فصل  در  مثال  به طور  داشت،  توجه 
جمله  از  زراعی  محصوالت  برداشت 
یک  است،  پایین  قیمت ها  غالت 
واحد تولیدی نقدینگی دارد در فصل 
را  خود  علوفه ای  نیازهای  برداشت 
ذخیره سازی  و  تأمین  کشاورزان  از 
تولیدی  واحدهای  از  برخی  می کند، 
نمی توانند  و  دارند  پایینی  نقدینگی 

نیاز خود را تأمین کنند.
مرغ  حوزه  در  کرد:  بیان  وی 
گوشتی در استان بالغ بر ۱58۰ واحد 
مرغ گوشتی فعال وجود دارد، از ابتدای 
سال یعنی یک فروردین امسال تا روز 
گذشته  بالغ بر 82 میلیون ۴۴5 هزار 
مرغ  واحدهای  در  جوجه ریزی  قطعه 
گوشتی استان صورت گرفته است و 

این حجم جوجه ریزی به معنای تولید 
۱۶۴ هزار و 8٩۰ تن گوشت مرغ در 

استان است.
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
در  اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان 
 ۳۰ بر  بالغ   ٩٩ سال  پایانی  ماهه   ۴
استان  در  جوجه ریزی  قطعه  میلیون 
انجام شده است، خاطرنشان کرد: در 
آذر ماه 7 میلیون و ۳۶7 هزار و ۴25 
قطعه جوجه ریزی انجام شده، در دی 
ماه 7 میلیون و 5۳7 هزار و 5۰۰ قطعه 
و  میلیون   ٩ بهمن  در  و  جوجه ریزی 
۱۴2 هزار و 875 قطعه جوجه ریزی، 
اسفند تا 2۳ اسفند، ۶ میلیون و 2۰۰ 
هزار و 75۰ قطعه جوجه ریزی انجام 
شده که با برآوردهای انجام شده این 
جوجه ریزی تا پایان این ماه به بیش 

از 7 میلیون قطعه خواهد رسید.
اسفند   25 از  کرد:  تأکید  اورانی 
 5  ،۱۴۰۰ فرودین   ۱5 تا  امسال 
میلیون و 7٩٩ هزار و 28۴ قطعه مرغ 
آماده کشتار داریم با متوسط سن ۴5 
روز یعنی و امروز ما کمتر از ۴5 روز 

 ۱۱ تولید  یعنی  این  و  نداریم  کشتار 
هزار 5٩8 تن گوشت مرغ در 2۱ روز 
آینده که متوسط روزانه عرضه 55۰ 

تن گوشت مرغ می شود.
سامانه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بازارگاه کمک شایانی به بحث شفافیت 
کرده است، بیان کرد:  بنابراین به لحاظ 
تأمین مرغ گوشتی در خراسان کمبود 
وجود ندارد و با هماهنگی خوب بین 
دستگاه های اجرایی، نظارتی و قضایی 
با محوریت استانداری، برای مرغدارانی 
که نهاده یارانه دار دریافت کرده  اند و 
مرغ خود را تحویل ننمایند؛ همچنین 
ضمن برخورد قانونی و تخلیه مرغ داری 
نهاده  تأمین  ادامه  از  آن،  کشتار  و 
برای مراحل بعد جلوگیری می شود و 
اگر مرغداری مرغ زنده خود را خارج 
سامانه  در  این  کند  عرضه  شبکه  از 
مرغی  افزود:  وی  بگیرد.  مجوز  باید 
در  ولی  شود  خارج  مرغداری  از  که 
حمل  مجوز  دامپزشکی  های  سامانه 
نداشته باشد ضمن برخورد با مرغدار 
به عنوان عرضه خارج از شبکه مابه 
التفاوت نهاده یارانه پرداختی از او اخذ 
و به خزانه واریز و از ادامه فعالیت او 

جلوگیری می شود.
اورانی عنوان کرد: از  یک هزار 
و ۱5۰ واحد مرغداری که از ۱ آبان 
بودجه ریزی و نهاده دریافت کردند، 
جوجه  درصد   7۰ زیر  مرغدار   ۱۳8
خود را تحویل دادند اطالعات آنها در 
برخی  برای  است  احصا شده  سامانه 
دیگر  برخی  و  تنظیم  تخلف  پرونده 
برخورد  قضایی  دستگاه  طریق  از 

خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی:

هیچگونه کمبودی در بحث مرغ گوشتی مورد نیاز مردم وجود ندارد

سه هزار تسهیالت بهسازی بافت های فرسوده به متقاضیان پرداخت شد
مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم 
در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه ایالم گفت: در حوزه باز آفرینی شهری 
تسهیالت  مورد   ۳2۰۳ گذشته  سالهای  در 
و  شده  پرداخت  فرسوده  بافتهای  بهسازی 
کتابخانه،  درمانگاه،  شامل؛  نیز  پروژه   ۱۳
ورزشگاه، پارک محله، جدول و آسفالت معابر 
محالت حاشیه و… با اعتبار ۱۰۴۱ میلیار 
ریال به انجام رسیده و یا در حال اجرا است.

عبداهلل بهادری با بیان اینکه ۱٩٩۴2 
متر مربع برای احداث ۶۰۰ واحد مسکونی 
اقشار ویژه) خانواده معظم شهدا و ایثارگران 
است،  یافته  اختصاص   )… و  معلولین  و 
افزود: همچنین 5۰ هزار متر مربع نیز برای 
مربع  متر  هزار   ۱۰ و  ملی  مسکن  احداث 
زمین با کاربری اداری نیز به ادارت مختلف 

واگذار شده است،
وی یادآور شد: از زمان تشکیل یگان 
حفاظت از اراضی طی 5۳۶ مورد عملیات رفع 
تصرف ۶۶75۳۶ متر مربع از اراضی ملی و 
دولتی از تصرف اشخاص سودجو خارج شده 
است و از این مقدار ۱۳7۱8 متر مربع مربوط 

به یکسال اخیر است.
مدیرکل راه و شهرسازی ایالم اظهار 
های  ساختمان  احداث  بخش  در  داشت: 

عمومی و دولتی نیز در حال حاضر ۳۳ پروژه 
مربع  متر  هزار   5۴ به  نزدیک  بنای  زیر  با 
شامل)مساجد و مصلی، پروژه های فرهنگی، 
کتابخانه، برج هنر اسالمی، ساختمان مرکز 
نگهداری آسیب دیدگان اجتماعی و …( با 
قرار داد اولیه نزدیک به 8٩ میلیارد تومان 

در دست احداث می باشد.
های  زیرساخت  کرد:  تصریح  وی 
از ۳5۰۰  حمل ونقل دراستان شامل بیش 
کیلومترراه، شامل ۱۴5کیلومتربزرگراه، ۶۰۰ 
کیلومتر راه اصلی، 28۰۰ کیلومترراه فرعی و 

روستایی و یک واحدفروگاه می باشد.
بهادری در خصوص برنامه اتصال استان 
به شبکه ریلی کشور گفت: این مهم درتمامی 
دولت ها یکی از مطالبات اساسی مردم استان 
بوده که نهایتا در سال گذشته این برنامه محقق 
گردید. اتصال استان به شبکه ریلی غرب کشور 
به طول 75کیلومتر و برآوردهزینه 8۰۰۰ میلیارد 

ریال دردست پیگیری قرار دارد.
وی بیان داشت: هم اکنون در مجمع 
از 2۱7  ۴۴ طرح راه سازی به طول بیش 
کیلومتر شامل؛ بزرگراه، تونل، پلهای بزرگ و 

کوچک، تقاطع های غیر همسطح، راه اصلی( 
با مبلغ قرارداد اولیه نزدیک به ۱2۰۰ میلیارد 
تومان در دست اجرا می باشد.مدیرکل راه 
و  معماری  به حوزه  پایان  در  و شهرسازی 
شهرسازی اشاره کرد و گفت: در سال جاری 
تعداد 2۰ جلسه کمیسیون ماده 5 برگزار شده 
است و تعداد 8٩۶ پرونده مورد بررسی قرار 
گرفته ضمن اینکه ۱۴ جلسه کارگروه امور 
پرونده  برگزار گردیده و 2۰۶  نیز  زیربنایی 

مورد بررسی قرار گرفته است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
اتمام طرح های  بر  دیدار  این  در  نیز  ایالم 
زیرساخت اربعین و جذب اعتبار تاکید کرد. 
حجت االسالم والمسلمین اهلل نور کریمی تبار 
بر نظارت بیشتر بر مصوبات کمیسیونهای شهر 
سازی ) ماده 5( تاکید کرد و حقوق شهروندی 
در ساخت و سازها ورعایت رفاه عمومی را 
در  تسریع  به  همچنین  وی،  شد.  خواستار 
طرح اقدام ملی مسکن و تعیین تکلیف مسکن 
مهر های باقیمانده جهت خانه دار شدن اقشار 

مختلف جامعه اشاره کرد.
نماینده ولی فقیه در استان در پایان 
خواستار توجه بیشتر به امر احداث مسجد در 

کنار سایر اماکن فرهنگی شد.

تمدید کارت های بانک رفاه کارگران بدون مراجعه حضوری 
به شعب

امکان تمدید تاریخ انقضاء کارت های بانک رفاه کارگران بدون نیاز 
به مراجعه حضوری مشتریان تا پایان سال ۱۴۰۰ فراهم شد.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، به استناد نامه بانک 
مرکزی ج.ا.ا و در راستای مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس 
کرونا و رفاه حال مشتریان، تاریخ انقضای کارت های این بانک تا پایان 
سال ۱۴۰۰ به مدت یکسال تمدید شد و مشتریان می توانند علی رغم 
انقضای تاریخ اعتبار کارت خود از فیزیک آن استفاده کرده و نیازی به 

مراجعه حضوری به شعب برای تمدید کارت ندارند.
همچنین سقف مجاز مجموع تراکنش انتقال وجه کارت به کارت )شتابی 
و درون بانکی( از طریق درگاه های اینترنتی، خودپرداز و کیوسک این 
بانک همانند گذشته و تا اطالع ثانوی در هر شبانه روز ۱۰۰ میلیون 
ریال می باشد.عالوه بر این، سقف صدور کارت هدیه تا اطالع ثانوی و 

به صورت موقت 2۰ میلیون ریال است. 

کیوسک های صدور کارت هدیه بانک دی راه اندازی شد

با هدف گسترش تنوع و دامنه خدمات و کاهش مراجعه حضوری 
دی  بانک  در  هدیه  کارت  صدور  کیوسک های  شعبه،  به  مشتریان 

راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک دی؛ محمود زمان زاده، معاون فناوری 
اطالعات و بانکداری الکترونیک با اعالم این خبر گفت: با استفاده از این 
کیوسک ها، که در گام نخست در دو شعبه مرکزی و وزراء راه اندازی شده 
است، از این پس مشتریان می توانند در سریع ترین زمان ممکن و بدون 
نیاز به حضور در شعبه، انواع کارت هدیه با قابلیت انتخاب طرح و مبالغ 

متفاوت و درج پیام دلخواه خود را سفارش دهند.
وی افزود: اعالم موجودی، دریافت ۱۰ گردش آخر حساب، اعالم 
شماره شبا، انتقال وجه کارت به کارت، انتقال وجه کارت به شبا، خرید 
به حساب دی،  انتقال  قبض،  پرداخت  اعتباری،  کارت های  شارژ سیم 
پرداخت اقساط تسهیالت و پرداخت بدهی و وصول آنی قبوض همراه 
اول، فعال سازی رمز دوم پویا، ساتنا و پایا از جمله خدماتی است که 

این کیوسک ها رائه می دهند.
بنا به اعالم معاونت فناوری اطالعات و بانکداری الکترونیک بانک 
تعداد کیوسک های صدور کارت  بهار سال ۱۴۰۰  پایان فصل  تا  دی، 

هدیه به ۱۰ عدد خواهد رسید.

خبرسوم
امور  صرف  سینا  بانک  نوروزی  هدایای  خرید  هزینه 

خیرخواهانه شد

با توجه به تداوم شیوع کرونا در کشور و لزوم حمایت از اقشار آسیب 
پذیر جامعه، بانک سینا در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی هزینه 
خرید هدایای نوروزی سال ۱۴۰۰ را به امور خیرخواهانه اختصاص داد.
هزینه خرید هدایای نوروزی بانک سینا صرف امور خیرخواهانه شد

به گزارش روابط عمومی بانک سینا در آستانه سال جدید و در اقدامی 
خداپسندانه، این بانک مبلغ 5۰ میلیارد ریال را به تهیه و تامین خرید تبلت 
جهت بهره مندی دانش آموزان بی بضاعت از فضای آموزش مجازی و 

همچنین آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اختصاص داد.
بر اساس این گزارش بانک سینا با اختصاص مبلغ 2۰ میلیارد ریال 
بودجه به منظور کمک به توانمندی در حوزه آموزش و ایجاد امکان بهره 
مندی دانش آموزان بی بضاعت تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام 
)ره( و سازمان بهزیستی در سراسر کشور که بدلیل شیوع کرونا امکان 
حضور در کالس درس را نداشته و توانایی خرید لوازم آموزشی مجازی 

نظیر تبلت و موبایل را ندارند، تعداد ٩5۰ دستگاه تبلت اهدا می کند.
با حضور مدیرکل  بانک طی مراسمی  این  نیز  تر  همچنین پیش 
بهزیستی استان تهران تعداد ۳۰۰ دستگاه تبلت از ٩5۰ دستگاه تهیه 
شده را جهت اهدا به دانش آموزان نیازمند تحت پوشش این سازمان در 

استان تهران اختصاص داده بود.
همچنین این بانک در اقدامی انساندوستانه و خیرخواهانه با اختصاص 
مبلغ ۳۰ میلیارد ریال از محل بودجه خرید هدایای نوروزی به ستاد دیه 
کشور، زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد را که بدلیل اعسار، ناتوان از 
پرداخت محکومیت مالی هستند، را فراهم نمود، تا این عزیزان در سال 
جدید در کانون گرم خانواده حضور داشته باشند. گفتنی است که این 
بانک سال گذشته نیز با اختصاص مبلغ ۱۰ میلیارد ریال، زمینه آزادی 

تعدادی از زندانیان جرایم غیر عمد را فراهم نموده بود.
بانک سینا با تداوم حرکت در مسیر تعهدات اجتماعی برای توسعه و 
تعمیم اصل انسانی مسئولیت اجتماعی گام های موثری برداشته که از آن 
جمله می توان به اختصاص 2۰ هزار میلیارد ریال به طرح های روستایی، 
احداث 2 باب مدرسه در منطقه قلعه گنج استان کرمان، اهدای 5۱ دستگاه 
آمبوالنس به وزارت بهداشت و مراکز بهداشت مناطق روستایی، کمک 
5۰ میلیارد ریالی به 7 استان درگیر کرونا، اهدای ۳8۰۰ بسته معیشتی 
تسهیالت  و  تولیدی  بنگاه های  مطالبات  امهال  ایتام،  و  نیازمندان  به 
گیرندگان، عدم دریافت خودکار اقساط وام قرض الحسنه در ایام همه 
گیری بیماری کرونا، عدم اعمال ضوابط قانونی برای دارندگان چک های 
برگشتی، کمک به کسب و کارهای آسیب دیده با طرح مهرآفرین، نیکو 
و مواسات و غیره اشاره نمود. این بانک همچنین بالغ بر ۶8۰۰ میلیارد 
وام قرض الحسنه به خانواده های معزز شهدای واال مقام مدافع حرم و 
سربازان حریم والیت، مرزبانان غیور و جان بر کف و همچنین پرستاران 
و کادر درمان شاغل در بخش های کرونایی بیمارستان ها و مددکاران 

آسایشگاه ها در ۱۱ ماهه سال ٩٩ پرداخت کرده است.
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه
اداره ثبت وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده ۳قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

اول/دوم  هیات    ۱۳٩٩/۱۱/۳۰  -۱۳٩٩۶۰۳۱۶۰۴۰۰28۶۶ شماره  رای  برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای علی حیدر ملکی چشمه کبودی فرزند عباس بشماره شناسنامه ۳صادره 
مساحت  به  )مغازه(  ساختمان  یکباب  ۳2578٩۱8۴٩ششدانگ  ملی  کد  کرمانشاه  از 
از پالک ۱٩- اصلی بخش سه حومه کرمانشاه واقع در  2۳/۰۶متر مربع در قسمتی 
اکبری که حکایت  نمایندگی سایپا  از بری عزیزی روبروی  تر  پایین  آباد  بلوار دولت 
زارعین صاحب  از  انتقال ملک  تقاضا  به ملک مورد  احراز مالکیت متقاضی نسبت  از 
اولیه به متقاضی داشته وتصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده  نسق 
در دونوبت به فاصله ۱5روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
به  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  میتوانند  باشند  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی  سند 
اخذ رسید ،ظرف مدت یک  از  اداره تسلیم وپس  این  رابه  اعتراض خود  مدت دوماه 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقذیم نماید. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وسول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول ۱2/۱2/٩٩
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱2/27/٩٩

سعید سلیم فر 
رئیس ثبت اسناد و امالک

شماره 278۶/م الف /۱2
 

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ۱۳٩٩۶۰۳۱٩۰۱۴۰۰۴۶28- ٩٩/۱۰/2هیات دوم  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید میرزاده فرزند 
حاجی  بشماره شناسنامه 2۰5  صادره از جیرفت درششدانگ یک باب خانه مشتمل بر 
از  از ۶27-اصلی مفروز و مجزا شده  به مساحت 2۱27متر مربع پالک-فرعی  باغچه 
پالک-فرعی از ۶27-اصلی قطعه دو واقع در اراضی سرگدار ساردوییه جیرفت بخش 
۳۴ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای عیسی علیدادی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱5 روز آگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱2/۱۳/٩٩
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱2/27/٩٩

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ۱۳٩٩۶۰۳۱٩۰۱۴۰۰5٩7۱- ٩٩/۱۱/28هیات اول  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین بلوچ فرزند امیدعلی  
بشماره شناسنامه 888۶  صادره از جیرفت درششدانگ یک باب خانه به مساحت ۶۴۴متر 
مربع پالک-فرعی از 55۶-اصلی مفروز و مجزا شده از پالک22-فرعی از 55۶-اصلی 
قطعه پنج واقع در اراضی قنات محمد شاه ساردوییه جیرفت بخش ۳۴ کرمان خریداری 
از مالک رسمی آقای سید محمد و سید عبدالوهاب و کلثوم فاطمی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱5 روز آگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
اعتراض طبق  انقضای مدت مذکور وعدم وصول  نمایند.بدیهی است درصورت  تقدیم 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱2/۱۳/٩٩
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱2/27/٩٩

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ۱۳٩٩۶۰۳۱٩۰۱۴۰۰۴722- ٩٩/۱۰/۶هیات اول  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی 
کریمی  فاطمه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت  ملک  ثبت  حوزه 
مسکونی فرزند احمد  بشماره شناسنامه ۳  صادره از جیرفت درششدانگ یک باب خانه 
مشتمل بر باغچه به مساحت 72۳متر مربع پالک-فرعی از ۱۰-اصلی مفروز و مجزا 
شده از پالک۳۳-فرعی از ۱۰-اصلی قطعه یک واقع در اراضی زمین میاه باغها ساویدان 
جبالبارز جیرفت بخش ۳۴ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسین کریمی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱5 روز آگهی 
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱2/۱۳/٩٩
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱2/27/٩٩

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهي حصروراثت
فرزند    ۶5۳٩8۶٩۴٩۴ شناسنامه  شماره  به  شهرستانی  پور  شعبان  احمد  آقای 
که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  حصروراثت  گواهي  درخواست  شورا  این  از  محمدتقی 
شادروان محمدتقی شعبان پور شهرستانی فرزند احمد در تاریخ ۱۳٩٩/۱۰/2۳ در شهرستان 
سنگر فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-احمد شعبان پور 
شهرستانی به ش ش ۶5۳٩8۶٩۴٩۴ فرزند محمدتقی نسبت فرزند 2-محمد شعبان پور 
شهرستانی به ش ش ۶5۳٩587۳۶8 فرزند محمدتقی نسبت فرزند ۳-علی شعبان پور 
شهرستانی به ش ش ۶5۳٩5٩۱۶۰8 فرزند محمد تقی نسبت فرزند ۴-حسن شعبان پور 
شهرستانی به ش ش 25٩۰857725۱ فرزند محمدتقی نسبت فرزند5-حبیب شعبان پور 
شهرستانی به ش ش ۶5۳٩5٩8۱۳۰ فرزند محمدتقی نسبت فرزند۶-فاطمه شعبان پور 
شهرستانی به ش ش ۶5۳٩5٩8۱22 فرزند محمدتقی نسبت فرزند 7-حکیمه شعبان 
پور شهرستانی به ش ش ۶5۳٩5٩۱۶۱۶ فرزند محمدتقی نسبت فرزند8-صغری شعبان 
پور شهرستانی به ش ش 25٩۰8572۶8 فرزند محمدتقی نسبت فرزند به غیر از وراث 
نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و 
ثبت ان به شماره ٩٩۰۰8٩۳-۱۳٩٩/۱2/۳ مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي 
مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه دوم شوراي حل اختالف سنگر تسلیم نماید در غیر 

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

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک نیشابور
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱۳٩۰/۰٩/2۰ و برابر رای شماره ۱۳٩٩۶۰۳۰۶۰۰5۰۰٩۶2۶ مورخ 
٩٩/۱2/۰۴ هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات 
مالکانه و بالمعارض آقای محمدرضا فیض آبادی فرزند محمد حسین نسبت به ششدانگ 
یک باب مغازه به مساحت ۱2۰/۱7 متر مربع از پالک شماره 22 فرعی از ۳8 اصلی واقع 
در اراضی گذر شاه پسند بخش ۱2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی 

خانم طاهره بیگم مظلوم محرز گردیده است. 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاصله  به  نوبت  دو  در  آگهی  این  مربوطه  نامه  آیین   ۱2 ماده  و  رسمی  سند  فاقد 
۱5 روز ازطریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
اعتراض  شده  اعالم  آرای  به  ذینفع  اشخاص  که  در صورتی  تا  الصاق  هیات  رای 
در  الصاق  تاریخ  از  روستاها  در  و  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  باید  باشند  داشته 
رسید  و  تسلیم  ملک  وقوع  محل  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  تا  محل 
به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  باید ظرف  معترض  نمایند  اخذ 
را  دادخواست  تقدیم  گواهی  و  نماید  محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم 
ارائه  به  موکول  ثبت  اقدامات  این صورت  در  که  دهد  تحویل  محل  ثبت  اداره  به 
قانونی واصل نگردد  اعتراض در مهلت  حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که 
اداره  نکند  ارائه  را  محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  گواهی  معترض  یا 
از مراجعه  الکیت مانع  ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

٩٩/٩7۰۱ الف  نیست. م  دادگاه  به  متضرر 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱2/۱۱/٩٩
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱2/2۶/٩٩

علی امینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور 



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1702- چهارشنبه 27 اسفند 61399 ورزش دنیای 

انتقاد کیانوش رستمی از فدراسیون؛
 ترازوی وزنه برداری میزان نیست

کیانوش رستمی در بیانیه ای مدعی شده 
است که برخی ها در زمان دادن تست دوپینگ 
حضور نداشتند و فدراسیون امتیاز خاصی برای 

آنها قائل است.
عصر دوشنبه گذشته ماموران نادو در کمپ 
تیم های ملی حاضر شدند تا از ملی پوشان وزنه 
برداری تست دوپینگ بگیرند. کیانوش رستمی 
هم برای دادن تست دوپینگ آمده بود اما اوپس 
از انجام تست در پیج شخصی خود با بیانیه ای به 
این موضوع اعتراض کرد که چرا برخی ها در 

زمان حضور ماموران نادو د محل تست حضور نداشته اند. او نوشته است که فدراسیون 
برای آن افراد امتیاز خاصی قائل است.

متن اعتراضی رستمی در صفحه شخصی خود به شرح زیر است:
 مردم عزیز سالم. سال های زیادی از عمرم را صرف تالش و افتخارآفرینی برای 
کشورم کرده ام اما در این چند سال اخیر به این باور رسیده ام که وزنه برداری هیچ 
میزانی ندارد. حدودا دو سال پیش بود که شبانه و با عجله مرا احضار کردند جهت 
انجام آزمایش دوپینگ. من هم طبق وظیفه ذاتی هر قهرمان شبانه خودم را به اردو 
رساندم تا صبح اول وقت آزمایش بدهم ولی بعد متوجه شدم این حساسیت فقط برای 
من است و برخی های دیگر به این بهانه واهی که در خارج از کشور هستند از انجام 

تست سر باز زدند تا عنوان شود بعدا از آنها تست گرفته می شود!
این تبعیض ها در دو سال اخیر بارها و بارها تکرار شد که نمونه آخرش همین 
دیشب بود. چند روز پیش طی تماس های تلفنی و پیامکی از من خواستند برای آزمایش 
دوپینگ سه شنبه در فدراسیون حاضر باشم و عدم حضورم به منزله ی انصراف از 
مسابقات آسیایی و دوپینگ خواهد بود! بعد مجددا از فدراسیون تماس گرفتند و اعالم 
کردند که باید دوشنبه آزمایش بدم و ماموران نادو سه شنبه نیستند و تاکید کردند 
عدم حضورم به منزله انصراف و دوپینگ تلقی می شود. به همین خاطر من سریعا به 
تهران عزیمت کردم و شبانه آزمایش دادم، اما باز هم می بینم مثل دفعات قبل براحتی 
انجام آزمایش برخی از دوستان به آینده موکول می شود. گویی برای آنها امتیاز خاصی 
قائلند و عدم حضورشان هیچ خطری برای حضورشان در مسابقات آتی بوجود نمی آورد.

این برخوردهای دوگانه و این نگاه های تبعیض آمیز، نشان می دهد مدت هاست 
با تصمیمات  ترازوی فدراسیون از عدل و میزان خارج شده است. متاسفانه برخی 
سلیقه ای دارند روح جوانمردی را در این ورزش نابود می کنند. آنها کاری کرده اند که 
من، بیشتر از آنکه ذهنم به کسب سهمیه المپیک معطوف باشد به این فکر کنم که 
شاید بهتر باشد همین امروز از دنیای قهرمانی خداحافظی کنم  و برای همیشه از شر 

این ناعدالتی ها رهایی پیدا کنم.

کاپ سومی جهان را به ایران نمی دهند؛
دبیر: به رفتار فدراسیون کشتی آمریکا اعتراض کردیم

با وجود اینکه اعالم شده بود در ایتالیا ایران کاپ سومی کشتی آزاد جهان در 
سال 2۰۱٩ را دریافت می کند، اما این اتفاق رخ نداد. 

با مثبت شدن دوپینگ یکی از کشتی گیران مدال آور وزن ۱25 کیلوگرم در 
مسابقات جهانی 2۰۱٩ جایگاه یداله محبی نماینده ایران در این وزن ارتقا پیدا کرد. 
این اتفاق نه تنها ایران را صاحب سهمیه المپیک در وزن ۱25 کیلوگرم کرد، بلکه 

باعث شد در بخش تیمی نیز ایران از جایگاه چهارمی به جایگاه سوم ارتقا پیدا کند.
از مدت ها قبل با اعالم رسمی اتحادیه جهانی قرار بود کاپ سومی جهان به 

ایران برسد؛ کاپی که در نورسلطان قزاقستان به آمریکا رسیده بود. 
قرار بود با اعالم اتحادیه جهانی کاپ سومی جهان از سوی آمریکایی ها در 

حاشیه تورنمنت ایتالیا به ایران تحویل داده شود. 
با این حال این کاپ در ایتالیا به نمایندگان تیم کشتی آزاد ایران تحویل داده نشد! 
علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی در این باره گفت: متاسفانه این کاپ به ما 
داده نشد و ما اعتراض تند خود را به اتحادیه جهانی کشتی اعالم کردیم. آمریکایی 
ها بهانه آوردند که باید تکلیف مدال المپیکی شان مشخص شود. ما هم نماینده ای 

در اتحادیه جهانی نداریم تا این موضوع را دنبال کند.

سرمربی تیم ملی ریکرو ایران:
سعی می کنیم ورزشکاران را در مسابقات محک بزنیم 

بهزاد پاکزاد درباره وضعیت تمرینات تیم ملی ریکرو ایران برای حضور در اردو و 
تورنمنت بین المللی ترکیه، عنوان کرد: دوشنبه روز آخر اردو بود و دور جدید تمرینات 
از پنجم فروردین ماه شروع خواهد شد. ۴-5 روز در فروردین تمرین خواهیم داشت 
و ۱۱ فروردین تیم راهی ترکیه خواهد شد که کمانداران 2 هفته در این کشور حضور 

خواهند داشت.
دبیر فدراسیون تیراندازی با کمان با اشاره به اردوی ترکیه، یادآور شد: مسابقات 
بین المللی ترکیه حکم تدارکاتی را برای کمانداران دارد و اینکه آنها میدان ببینند و با 
حریفان برای کسب سهمیه المپیک آشنا شوند. در ترکیه هم اردوی مشترک و هم 
تورنمنت در بخش انفرادی خواهیم داشت. در اردو هم برنامه داریم تا در همه ماده ها 

با حریفان رقابت کنیم، این می تواند به بچه ها کمک کند.
پاکزاد درباره برنامه های تیم کامپوند، خاطرنشان کرد: تمرینات تیم ملی کامپوند 
چند روز پیش تمام شده و قرار است از ۱5 فروردین دوباره به اردو برمی گردند تا برای 

مسابقات آسیایی تایلند آماده شوند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اردوی ترکیه وضعیت بچه ها را برای کسب 
سهمیه مشخص خواهد کرد، گفت: هر چه بیشتر مسابقه دهیم بچه ها می توانند به 
رکوردهایی که در تمرین می زنند در مسابقه نزدیک شوند. باید سعی کنیم ورزشکار 
را در مسابقات محک بزنیم، نقاط ضعف و قوت را پیدا کنیم که اینها در مسابقات 

مشخص می شود.
دبیر فدراسیون تیراندازی با کمان همچنین درباره وضعیت ریکرو بانوان برای 
کسب سهمیه، عنوان کرد: زهرا نعمتی وارد 5۰ درصد آمادگی شده و در مسابقات 
امارات هم خوب بود. این تیم با روانشناس خود کار می کنند تا تیم بتواند نتیجه بگیرد.

پاکزاد در پاسخ به سوالی مبنی بر استفاده از روانشناس در تیم ملی، تصریح 
کرد: با حمایت فدراسیون روانشناس را داریم و او کنار تیم است. بر عکس اردوهای 
قبلی که حضور روانشناس مقطعی بود، االن شرایط خوب است و 2-۳ ماه است که 

او با بچه ها کار می کند.
سرمربی تیم ملی ریکرو ایران ادامه داد: کرونا خیلی ما را عقب انداخت. ما کامل 
تعطیل بودیم و نسبت به زندگی ما، رقبا کنار خانه هایشان مزرعه و زمین دارند، آنها 
تمرینات خود را قطع نکردند که این کار را برای ما سخت کرده اما با حمایت فدراسیون، 
وزارت ورزش، کمیته المپیک و پارالمپیک تمرینات را شروع کردیم، چون در فضای 
آزاد بودیم مشکلی نبود و کار آغاز شد. امیدوارم عملکردی که در شان بچه هاست 

کسب شود و آنها باعث خوشحالی خودشان و مردم عزیز شوند.

اللیگا در اوج هیجان؛
برتری بارسلونا با گل های تماشایی 

خانگی  دیدار  در  بارسلونا  فوتبال  تیم 
اوئسکا به برتری چهار بر یک رسید  مقابل 

تا رقابت قهرمانی در اللیگا حساس تر شود.
آخرین  در  و  گذشته  شب  دوشنبه 
فوتبال  لیگ  هفتم  و  بیست  هفته  دیدار 
باشگاه های اسپانیا، بارسلونا که رقابت سختی 
عنوان  کسب  برای  رئال  و  اتلتیکومادرید  با 
برابر  »نیوکمپ«  ورزشگاه  در  دارد  قهرمانی 
تیم قعرجدولی اوئسکا به برتری قاطع چهار 

بر یک رسید.
»لیونل مسی« با حضور در این دیدار با 7۶7 بازی و همراه با »ژاوی« به رکورد 

بیشتری بازی برای بارسلونا رسید.
فوق ستاره آرژانتینی در دقیقه ۱۳ با شوتی چشم نواز از پشت محوطه جریمه 

موفق شد گل نخست بازی را برای بارسلونا به ارمغان بیارود.
در دقیقه ۳5 نوبت به »آنتوان گریژمان«  فرانسوی رسید تا او نیز با شوتی 

سنگین از پشت محوطه جریمه، دومین گلزن میزبان لقب بگیرد.
در آخرین ثانیه های نیمه نخست، اوئسکا صاحب ضربه پنالتی شد. »رافا میر« 

پشت توپ ایستاد و گل نخست اوئسکا را به ارمغان آورد.
در دقیقه 52 »اسکار مینگئزا« مدافع پیش تاخته بارسلونا با ضربه سر دروازه 

اوئسکا را گشود.
پنج دقیقه پس از آن، »رافا میر« مهاجم میهمان به شکلی باورنکردنی نتوانست 

دروازه خالی بارسلونا را باز کند.
در دقیقه ٩۰ لیونل مسی با حرکاتی انفرادی و ضربه ای فنی از پشت محوطه 

جریمه، چهارمین گل بارسلونا را ثبت کرد تا ستاره این بازی باشد.
بارسلونا با این پیروزی به امتیاز 5٩ رسید و دوباره به رتبه دوم بازگشت. هم 
اکنون، اتلتیکومادرید با ۶۳ امتیاز صدرنشین است و رئال مادرید با 57 امتیاز در 

جایگاه سوم قرار دارد.

بازگشت زالتان ابراهیموویچ به تیم ملی سوئد
طبق گزارش ها زالتان ابراهیموویچ قرار 
است به تیم ملی سوئد بازگردد و این خبر رسما 

اعالم خواهد شد.
پنج سال پس از خداحافظی از تیم ملی 
اکنون زالتان آماده است تا بار دیگر برای تیم 
بازی  المللی  بین  های  عرصه  در  کشورش 
کند. گزارش ها در سوئد حاکی از آن است 
که زالتان به زودی به تیم ملی این کشور باز 
خواهد گشت و این خبر رسما اعالم خواهد شد.

یان اندرسون، سرمربی تیم ملی سوئد، 
در ماه نوامبر گذشته با زالتان در شهر میالن دیداری داشته است و دو طرف در این 

مورد با یکدیگر صحبت کرده اند.
اندرسون اوایل این ماه گفت: »وقتی زالتان راجع به بازی در تیم ملی صحبت 
کرد، احساس کردیم که طبیعی و مهم است که هر چه سریع تر با او دیداری داشته 
باشیم و درباره این موضوع صحبت و تبادل نظر کنیم. خوشحالم که توانستیم خیلی 

زود جلسه ای ترتیب دهیم.”
اسکای اسپورت ایتالیا نیز تاید کرده است که فردا روزی است که رسما اعالم 
خواهد شد که زالتان ابراهیموویچ به تیم ملی سوئد بازگشته تا این تیم را در دیدار 

برابر گرجستان، کوزوو و استونی در روزهای آتی همراهی کند.
گفته می شود که فدراسیون فوتبال سوئد و زالتان در بیانیه ای رسمی این 

موضوع را اعالم خواهند کرد.

برنده سه امتیاز کثیف شدیم؛
کلوپ: برای ما فقط سه امتیاز مهم است

یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول، از گرفتن سه امتیاز »کثیف« در برد ۰-۱ 
برابر ولوز راضی است و معتقد است که فقط نتیجه اهمیت دارد.

در بازی دوشنبه شب گذشته لیورپول برابر ولوز شاگردان یورگن کلوپ مجبور 
شدند تا برای کسب سه امتیاز بازی به شدت تالش کنند. گل نیمه اول دیوگو ژوتا 
قرمزها را در خانه حریف به پیروزی ۱-۰ رساند و آنها در جدول یک رده باالتر رفته 

و با تفاضل گل بهتر باالتر از اورتون در رده ششم جدول لیگ برتر قرار گرفتند.
نمایش لیورپول در بازی دوشنبه شب گذشته فاصله زیادی با یک نمایش جذاب 

و دیدنی داشت اما یورگن کلوپ از کسب سه امتیاز بازی راضی است.
کلوپ گفت: »فقط نتیجه مهم است. این نبرد بزرگی بود. ما برنده سه امتیاز 
کثیف شدیم و من مشکلی با این موضوع ندارم اگر این بهایی است که باید برای 
برگشتن به اوج بدهیم. ما دقایق خیلی خوبی در بازی داشتیم که باید از نظر تهاجمی 

بهتر کار می کردیم. از نظر دفاعی در تمام بازی خوب بودیم.
من شروع بازی را دوست نداشتم؛ به اندازه کافی در زمین فعال نبودیم. اما خیلی 
بهتر شدیم و خوب دفاع کردیم و امروز این هدف اصلی ما بود. لحظات فوتبالی خیلی 
خوبی در این بازی وجود داشت. گلی که زدیم هم زیبا بود. فکر کردم که دروازه بان 
توپ را می گیرد اما در نهایت توپ وارد دروازه شد که برای ما خیلی مهم بود. ما 

سه امتیاز را گرفتیم و همه چیز خوب بود.
اوضاع برای تیم سخت بوده اما خبرهای خوب زیادی داشتیم و مهمتر از همه 
سه امتیاز را گرفتیم. می خواهیم که با یک احساس مثبت به تعطیالت ملی برویم 

و حاال آن احساس مثبت را داریم.”
دروازه بان وولوز در آن دیدار در دقایق پایانی بازی به شدت از ناحیه سر و گردن 
آسیب دید. در دقیقه ٩۰ بود که کانر کودی، مدافع وولوز، در تالش برای متوقف 
کردن محمد صالح وارد محوطه جریمه خودی شد و با پاتریسیو که از دروازه خارج 
شده بود، برخورد شدیدی داشت؛ به طوری که زانوی او به سر دروازه بان پرتغالی 

برخورد و او را نقش زمین کرد.
تیم پزشکی وولوز خیلی سریع وارد عمل شد و با دقت و در نظر گرفتن همه 
جوانب و صرف بیش از ۱۰ دقیقه وقت، پاتریسیو را با برانکارد از زمین خارج کردند. 
با توجه به شواهد اولیه، به نظر می رسد که او حداقل برای چند هفته نمی تواند 

تیمش را همراه کند.
پس از بیرون رفتن پاتریسیو از زمین، ولوز با استفاده از قانون ضربه مغزی، 
تعویض چهارم خود را انجام داد و  جان رودی به جای هم تیمی اش به زمین آمد و 
درون دروازه ایستاد. یورگن کلوپ با آرزوی سالمت برای دروازه بان ولوز گفت که به 
نظرش با عوض کردن قوانین آفساید نمی شود از چنین برخوردهایی پیشگیری کرد.

کلوپ گفت: » ما برای او بهترین آرزوها را داریم، موقعیت خیلی وحشتناکی 
بود. صادقانه بگویم من حتی صحنه را ندیدم. من داشتم تکرار صحنه را تماشا می 
کردم و دیدم که پرچم باال رفت. تعجب کردم که شنیدم دروازه بان روی زمین افتاده 

است و بله در چنین دقایقی همه چیز اهمیت خود را از دست می دهد.
نمی دانم بازی چند دقیقه متوقف بود، شاید هفت هشت دقیقه و این کامال 
عادی است اما بعد شما حتی بیشتر هم نگران می شوید. ما برای او بهترین آرزوها 

در روند بهبودش را داریم و امیدواریم که او خیلی سریع خوب شود.
فکر می کنم که باید تمام قوانین آفساید بازبینی شوند اما فکر نمی کنم که 
این موقعیت... از روی چیزی که دیدم و من تکرارش را هنوز ندیده ام، اینطوری نبود 
که کیلومترها در آفساید باشد و این واضح ترین آفساید دنیا باشد. بنابراین به نظرم 
برای آن مصدومیت هر چقدر هم که بدشانسی و وحشتناک باشد، ما نمی توانیم که 
شرایط را تغییر دهیم. اما واضح است که موقعیت هایی در بازی وجود دارد که همه 
می بینند آفساید است. قوانینی وجود دارد و ما درباره چیزهای زیادی صحبت می کنیم 
و این قوانین باید بازبینی شوند. اینکه کسی قوانین را تغییر می دهد؟ من نمی دانم.«

کنفدراسیون فوتبال آسیا 
در تاریخ ۱5 اسفند با ارسال 
نامه ای به فدراسیون فوتبال 
به  میزبانی  اعطای  های  چالش  ایران 
تیم های ایرانی یا فدراسیون برشمردند.

دریافت  مدارک  ارسال  از  پس 
میزبانی از سوی چهار باشگاه حاضر در 
فدراسیون  همچنین  و  قهرمانان  لیگ 
رو  پیش  مهم  رقابت  دو  برای  فوتبال 
)لیگ قهرمانان و مرحله اول مقدماتی 
آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  جهانی(  جام 
ای  نامه  نامه،  دو  این  به  پاسخ  در 
دبیرکل  محمدنبی  مهدی  به  مفصل 
ارسال  ایران  فوتبال  )سابق(فدراسیون 

کرده است.
چالش  کنفدراسیون  نامه؛  این  در 
های میزبانی فوتبال ایران را به صورت 
کامل برشمرده. در این نامه البته خبری 
از رد تقاضای ایران نیست اما بنابر آنچه 
در مفاد نامه قرار دارد، مشخص است که 
چرا ایران میزبان مطلوبی برای رقابت 
های آسیایی از سوی نهاد برگزارکننده 

این مسابقات محسوب نمی شود.
جان  سور  ویند  که  ای  نامه  در 
دبیرکل ای اف سی خطاب به نبی و در 
بندهای مختلف به رشته تحریر درآورده 
است، چالش هایی است که فوتبال ایران 
با آن درگیر است؛ مسائلی چون تحریم، 
حق پخش، مشکل نهادهای مالی و... 
و  سازمانی  فرا  ها  آن  اکثر  اتفاقا  که 
تصمیم گیری درباره آن فراتر از حیطه 

فدراسیون فوتبال است.
عدم  موضوع  در  نامه  این  انتشار 
اعطای میزبانی در رقابت های پیش رو 
را روشن می کند. با این توضیح که ظاهرا 
در موضوع برگزاری مسابقات در بحرین، 
مسائل دیگری نیز در آن دخیل بوده اند.

از  الملل  بین  روابط  که  حالی  در 
انتشار این اسناد خودداری کرده، سایت

»ورزش سه« این سندها را برای 
اولین بار منتشر کرد.
5 مارس 2۰2۱

از : کنفدراسیون فوتبال آسیا
کل  دبیر  نبی  محمد  مهدی   : به 
اسالمی  جمهوری  فوتبال  فدراسیون 

ایران

میزبانی  های  چالش  موضوع: 
مسابقات و رقابت ها

آقای عزیز
با اشاره به موارد فوق، ما از ابراز 
میزبانی  برای  شما  فدراسیون  عالقه 
گروهی  مرحله  در  متمرکز  مسابقات 
لیگ قهرمانان آسیا 2۰2۱ و مسابقات 
 TM 2۰22 مقدماتی جام جهانی قطر

 -2۰2۳ چین  آسیا  های  ملت  جام  و 
مرحله  مشترک  مقدماتی  بقات  مسا
فوتسال  انتخابی  مرحله  مسابقات   ،2
ملتهای  جام  مسابقات  و   2۰22 آسیا 
آسیایی زیر 2۳ سال در سال 2۰22 و 

2۰2۴آگاهی یافتیم.
مطلع  که  همانطور  وجود،  این  با 
فوق  رقابتهای  و  مسابقات  هستید، 
که  است  جهانی  جایگاه  دارای  الذکر 
را  کشور  چندین  از  مختلف  ذینفعان 
بین  تحریم های  با  و  شامل می شود 
المللی فعلی که جمهوری اسالمی ایران 
)IR Iran( را تحت تاثیر قرار داده ما 
چالش ها و محدودیت های قابل توجهی 
را در برگزاری و انجام موفق مسابقات 
مربوطه در ایران برای AFC و ذینفعان 

مان پیش بینی می کنیم.
برای این منظور، ما می خواهیم با 
استفاده از این فرصت برخی از نگرانی 
های  هماهنگی  مورد  در  را  خود  های 
لجستیکی، تجاری و مالی به توجه شما 
که  باشید  داشته  توجه  لطفا  برسانیم. 
و  نمونه هایی هستند  قفط  ذیل  موارد 

جامع و کامل نیستند.
چالشهای لجستیکی

* محدودیت در حمل و نقل کاال، 
شرکتهای  طرف  از  یا   AFC مقر  از 
شرکتهای   ،  AFC همکار  بازرگانی 
وابسته بازرگانی، تیم های شرکت کننده 
و ارائه دهندگان خدمات تعیین شده به 
ایران یا از قلمرو ایران، به دلیل قوانین 
ملی قابل اجرا و تحریم های بین المللی 
که بر معامالت مربوط به ج.ا.ایران تأثیر 

می گذارند.
انتقاالت  و  نقل  در  * محدودیت 
که هماهنگی های لجستیکی )به عنوان 
مثال اقامت و حمل و نقل داخلی( برای 
بازرگانی  حقوق  دارای  شرکای   AFC
AFC شرکت های وابسته تجاری، تیم 
دهندگان  ارائه  و  کننده  شرکت  های 
خدمات تعیین شده در قلمرو ج.ا.ایران، 

به دلیل عدم توانایی طرف های مربوطه 
با  مالی  معامالت  گونه  هر  انجام  در 
توجه به تحریم های بین المللی که بر 

معامالت مالی تاثیر گذار هستند.
چالش های بازرگانی

 ،AFC توانایی  در  محدودیت   *
نی  گا ر ز با حقوق  ی  ا ر ا د ی  کا شر
کنفدراسیون و شرکتهای وابسته تجاری 
در استفاده کامل از حقوق تجاری برای 
هر مسابقه یا رقابت به دلیل قوانین ملی 
المللی  بین  های  تحریم  و  اجرا  قابل 
انتقاالتی  و  نقل  یا  معامالت  بر  که 
که ج.ا.ایران در آن دخیل است ، تأثیر 

می گذارد.
تعیین  در   AFC توانایی  عدم   *
با  میزبان  کننده  پخش  تلویزیون   (
اعطای حقوق رسانه به طور مستقیم به 
یک شریک بخش کننده در قلمرو ج.ا. 
توانایی در اعطای  به دلیل عدم  ایران 
حقوق و انجام تعهدات ناشی از هر گونه 
به تحریم  با توجه  نامه مربوطه  توافق 
های بین المللی که معامالت یا نقل و 
انتقاالت مربوط به ایران را تحت تاثیر 

قرار می دهند.
انتقاالت  و  نقل  در  * محدودیت 
محل  در  تحویل  های  هماهنگی  که 
حقوق  دارای  شرکای   AFC برای  را 
تجاری کنفدراسیون و شرکای تجاری 
وابسته به دلیل عدم توانایی طرف های 
مربوطه و با ارائه دهندگان خدمات تعیین 
شده برای انجام هر گونه خدمات و یا 
منظر  از  ایران  با  رابطه  در  معامالت 
را  ایران  که  المللی  بین  های  تحریم 
شامل  را  دهد  می  قرار  تأثیر  تحت 

می شود.
چالشهای مالی

شرکای   ،AFC توانایی  عدم   *
وابسته   ،AFC بازرگانی  حقوق  دارای 
ارائه  و  تیمهای شرکت کننده  تجاری، 
دهندگان خدمات تعیین شده برای انجام 
هرگونه نقل و انتقال مالی، مستقیم یا 

غیر مستقیم به نفع هر شخص با نهادی 
در ایران.

های  فعالیت  های  محدودیت   *
درآمدزایی AFC، برای شرکای دارای 
حقوق تجاری AFC و شرکتهای وابسته 
تجاری و سایر ارائه دهندگان خدمات.

سایر چالشها
انعقاد  برای   AFC توانایی  عدم 
به  یا  با  قراردادی  نامه  توافق  هرگونه 
یا  ایران  در  نهادی  یا  مر شخص  نفع 
ها  فدراسیون  )شامل  ایران  طریق  از 
ج.ا.ا( برای میزبانی هر مسابقه یا رقابت 
و  اعطای حقوق  توانایی  دلیل عدم  به 
انجام تعهدات ناشی از چنین توافقاتی 
با توجه به تحریم های بین المللی که 
به  انتقاالت مربوط  و  نقل  یا  معامالت 

ایران را تحت تاثیر قرار می دهد.
با توجه به مطالب فوق شما متوجه 
خواهید شد که درجه ای از خطر برای 
AFC وجود دارد و ما می خواهیم تاکید 
کنیم که حل این موارد از اهمیت فوق 
العاده ای برخوردار است تا AFC بتواند 
با موفقیت برگزاری و انجام مسابقات و 
رقابتهای مربوطه را در قلمرو ایران را 
بررسی و در نظر بگیرد. در حالی که ما 
فوتبال  فدراسیون  مندی  عالقه  ابراز 
جمهوری اسالمی ایران را به خصوص 
در شرایط بی سابقه ای که با بیماری 
 ، شده  احاطه  کووید-۱٩  گیر  همه 

تحسین می کنیم.
ما اطمینان داریم که شما موانع و 
با توجه به  را،  چالش های پیش روی 
در  کرد.  خواهید  درک  موجود،  شرایط 
عین حال، لطفا هر راه حل یا پیشنهادی 
که امیدی به یافتن روشی برای برطرف 
کردن این مسائل وجود دارد را به ما ارائه 
دهید. با تشکر از فدراسیون شما، منتظر 
حمایت و مشارکت مداوم شما هستیم.

ارادتمند شما
داتو ویند سور جان

AFC دبیر کل

کنفدراسیون فوتبال آسیا طی نامه ای اعالم کرد؛

تحریم ها، دلیل اصلی عدم اعطای میزبانی به ایران 
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محمدرضا هاشمی کهندانی

پایان  تا  که  پرسپولیس  هافبک 
فصل با این باشگاه قرارداد دارد، احتماال 
با توجه به پیشنهادی که دریافت کرده 
این  در  خود  طوالنی مدت  حضور  به 

مقطع با سرخپوشان پایان دهد.
ز  ا یکی  که  للهی  ا ر نو حمد  ا
نفرات  جمع  در  بازیکنان  باسابقه ترین 
می شود،  محسوب  تیم  این  کنونی 
احتماال بعد از 7 فصل حضور در آستانه 
تصمیمی جدید برای ادامه فوتبالش قرار 

داشته باشد.
در شرایطی که باشگاه پرسپولیس 
مذاکرات خود را برای تمدید قرارداد با 
می شود  گفته  کرده،  پیگیری  بازیکنان 
که  پیشنهاداتی  به  توجه  با  نوراللهی 
دیگری  مسیری  شاید  کرده  دریافت 
را در فصل بعدی دنبال کند و پیراهن 

شماره 8 را از تن خارج کند.
اخیر  فصول  طی  که  نوراللهی 
همواره در صدر اخبار مربوط به جدایی از 
این تیم و حضور احتمالی در فوتبال خارج 
از ایران قرار داشت، هر بار به دالیلی از 
حیث  از  تا  کرد  صرفنظر  تصمیم  این 
وفاداری در  این شرایط به پیراهن سرخ ها، 
به محبوبیتی باال بین هواداران این تیم 
دست یابد. اوج وفاداری او شاید در مقطع 

محرومیت نقل و انتقاالتی بود که علیرغم 
دریافت پیشنهاد مناسب از لیگ بلژیک و 
پرتغال تصمیم گرفت طی گفتگویی که با 
برانکو ایوانکوویچ داشت، به حضورش در 
این تیم ادامه دهد و در همان مقطع نیز 
توانست طعم اولین صعود به فینال لیگ 

قهرمانان آسیا را بچشد.
نظر  به  اما  اکنون  حال  این  با 
پای  پیش  متفاوتی  شرایط  می رسد 

بازیکنان یک دهه  از وفادارترین  یکی 
اخیر سرخ ها قرار داشته باشد. نوراللهی 
که طی هفت فصل حضور در جمع این 
تیم از حیث قراردادی هیچ گاه نتوانست 
شاید  یابد،  ایده آلی دست  به حدنصاب 
و  فوتبالی  جدید  فضای  تجربه  برای 
مناسب،  مالی  منبع  به  دستیابی  البته 
تصمیمی جالب توجه را در پایان فصل 
ترتیب دهد و با خروج از این باشگاه به 

همکاری خود در این مقطع پایان دهد.
قرارداد فعلی نوراللهی با پرسپولیس 
و  شده  لحاظ  بیستم  فصل  پایان  تا 
پنجره  بود در  قادر خواهد  بازیکن  این 
بعدی  تیم  مشکل  بدون  و  تابستانی 
اینکه  خصوصا  کند.  انتخاب  را  خود 
تیم  این  مدیران  که  کنونی  در شرایط 
پای بازیکنان را به باشگاه برای تمدید 
قرارداد باز کرده اند، خبری مبنی بر توافق 
با احمد نوراللهی و حضورش در باشگاه 

نشده است.
 گفته می شود نوراللهی به واسطه 
بر  که  ایده آلی  شرایط  و  قرارداد  پایان 
حسب بازیکن آزاد بودن در اختیار دارد 
با پیشنهاداتی مواجه شده است که البته 
اینبار برخالف  دفعات قبلی پاسخ منفی 
و زودهنگامی مبنی بر رد آنها نداده تا 
شایعات مربوط به جدایی اش در پایان 
در  دید  باید  بخشد.  شدت  را  فصل 
روزهایی که مدیران این باشگاه موفق 
به جذب سه مهره ارزشمند شده اند، در 
راستای تقویت تیم و خواسته هواداران 
قادر خواهند بود با ستاره های مدنظر نیز 
به توافق برای تمدید نیز دست یابند یا 
نوراللهی هم جدیدترین جدایی طلب این 

تیم لقب خواهد گرفت.

شایعه در شهر؛

نوراللهی در پایان فصل از پرسپولیس جدا می شود!

گفت:  ایران،  فوتبال  پیشکسوت 
ما  به  را  خود  فوتبال  مسوولین  کاش 
نشان دهند. چرا هیچ فردی جوابگوی 

گرفتن میزبانی ها نیست؟
در  شب  دوشنبه  عزیزی  خداداد 
خصوص  در  تلویزیونی  گویی  و  گفت 
بحث تیم ملی و میزبانی ها اظهار داشت: 
از ادبیات خودم عذرخواهی می کنم اما 
یک سری از مسوولین باید جرات داشته 
باشند که عذرخواهی کنند. بدترین حالت 
که می توانست کار را برای ما سخت 
کند، گرفتن میزبانی بود که گرفتند. ما 
باید چهار بازی در بحرین انجام دهیم 

که رقیب ما است.
گویند  می  روز  یک  افزود:  وی 
کرسی داریم یا فدراسیون 5 ستاره است. 
کاش عمل کنند. کار آنها خیانت است 
کنند.  کاری  توانند  نمی  ها  آن  چطور 
بله ما هم در  داریم  می گویند کرسی 
خانه کرسی داریم. متاسفانه اینکه می 

گوییم بازیکنان ما غیرت دارند را همیشه 
به زبان می آوریم اما مسووالن فوتبال 
چه می کنند که روز به روز شرایط بدتر 
می شود. اگر نمی توانند بگویند. به خدا 
دارند  مردم حق  نیست.  بدی  این چیز 

جواب آن ها را بشنوند.  
در  بحرین  با  بازی  داد:  ادامه  او 
تیم  بقیه  چرا  است.  سخت  آنها  زمین 
به  کنند،  می  تالش  میزبانی  برای  ها 
تر  راحت  میزبان  که  است  دلیل  این 

نتیجه می گیرد. مدیران فدراسیون ما 
حق داند نفهمند چون فوتبالی نیستند و 
تفاوت میزبانی و میهمانی را نمی دانند. 
امیدوارم  کرد:  تصریح  عزیزی 
کمک  شده  که  هم  مردم  خاطر  به 
ما  به  را  خود  فوتبال  مسوولین  کنند. 
گو  جواب  هیچ کس  چرا  دهند.  نشان 
فوتبال  از  را  چیز  نیست. کم کم همه 

ما می گیرند.
وی ادامه داد: ما در فوتبال آسیا ابر 

قدرت هستیم اما چرا نمی توانیم اعمال 
نفوذ کنیم؟ خودشان گفتند که فدراسیون 
باتالق است اما خود شما آن را درست 
کردید. شما ادعا داشتید فدراسیون پنج 
ستاره است اما چرا ما چیزی از آن نمی 
پنج  که  دارد  چه  ما  فدراسیون  بینیم. 

ستاره است؟ 
گان  درا گفت:  یان  پا در  وی 
اما  ملی  تیم  سرمربی  شده  اسکوچیچ 
االن مانده که چه کند. بازی کردن در 
امیدواریم  همه  است.  سخت  بحرین 
با تکیه به تعصب  بچه های تیم ملی 
و غیرت ایرانی حریفان را ببرند که البته 
ندارد.  فدراسیون گذشته  به  ربطی  آن 
چشم همه مردم به ساق پای بازیکنان 
بی  مسووالن  خوبی  به  مردم  است. 
لیاقت را می شناسند. فوتبال ما نیازمند 
افراد فوتبالی است. اگر درد فوتبال را 
نمی فهمید، مشاوران فوتبالی را پیش 

خود بیاورید.  

خداداد عزیزی: 

روز به روز شرایط فوتبال ما بدتر می شود! 
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محسن حسینی شاعر و نویسنده از لرستان در دوازدهمین 
نشست مجازی انجمن شاعران نوجوان صبا اهواز، گفت: هنگام 
سرودن شعر باید مراقب باشیم که در دام متن نیفتیم و اجازه ندهیم 

که پروانه ی شعر در تارهای عنکبوت متن گرفتار شود.
محسن حسینی، شاعر و نویسنده اهل درود، در دوازدهمین 
نشست مجازی انجمن شاعران نوجوان صبا در اهواز در بین 
اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این شهرستان 
با اشاره به اهمیت سرودن شعر بیان کرد: آنچه در سرودن شعر 
اهمیت ویژه ای دارد، زاویه ی دید، نحوه ی برخورد با موضوع و 

نوع گفتن است که باید منحصر به فرد باشد.
حسینی ایجاد رویکردهای تازه، ساختارشکنی مفید و دید نو 
در شعر را از عوامل جذب مخاطب دانست و گفت: زمانی که در 
شعر رویکردهای تازه و دید نو ایجاد می کنیم، اثر جذاب تر شده 
و مخاطب از دریچه ی نگاه شاعر، جهان شعر را کشف می کند و 
نکته ی مهم برخورد شاعرانه با موضوع و کشف نکته هایی که به 

ذهن هر کس خطور نمی کند، است.
نویسنده اثر »گلوی ساعت شنی« شعر و داستان را دو گونه 
قدرتمند و پرخواننده برای بیان حرف ها و دغدغه های انسانی، در 
ادبیات برشمرد و اضافه کرد: شعر مجموعه ای از آرایه های ادبی 
است که در یک ساختار به هم پیوسته ترکیب می شوند. در این 
میان باید به مرز میان شعر و متن ادبی توجه کنیم چراکه رعایت 
نکردن این موارد، موجب می شود که اثر به ثمر ننشیند و به 

هدف خویش نرسد.
این شاعر لرستانی تأکید کرد: هنگام سرودن شعر باید مراقب 
باشیم که در دام متن نیفتیم و در واقع اجازه ندهیم که پروانه ی 

شعر در تارهای عنکبوت متن گرفتار شود.
مربی ادبی باسابقه کانون ادبی استان لرستان در ادامه به 
لزوم رعایت ایجاز در شعر اشاره کرد و افزود: کار شاعر این است 
که مختصر و مفید حرف بزند و یکی از روش های ایجاز این 
است که به مخاطب اجازه دهیم در سرودن شعر همراهمان شود.

در زمان سرودن شعر نباید پروانه ی شعر
 در تارهای عنکبوت متن گرفتار شود

که  سالی  در  هنر  و  ادبیات 
گذشت چهر ه های سرشناسی مانند 
عبداللهی،  اصغر  دریابندری،  نجف 
محمد مجلسی، عباس صفاری، علیرضا راهب، 
و  انوشه، سوسن طاقدیس  عالمی، حسن  اکبر 

اسماعیل سعادت را از دست داد.
و  تلخ  اتفاقات  همه  با   ۱۳٩٩ سال 
شیرین اش، دوره جدیدی برای بشر بود؛ سالی 
که اتفاقات تلخ و ناراحت کننده در آن بیش از 
همه سال ها رخ داد؛ چراکه این سال نخستین 
سال از جنگ بشر با ویروس منحوس کرونا بود. 
متاسفانه اهل قلم و اهل ادبیات و هنر نیز در این 
سال  نحس کم هزینه ندادند و ما عزیزان زیادی 
را از دست دادیم که در ادامه به آنها می پردازیم و 

به برخی نام ها اشاره می کنیم.
 

اصغر عبدالهی
اصغر عبدالهی نویسنده، فیلمنامه نویس و 
نمایشنامه نویس مطرح کشورمان چند سالی بود 
که از بیماری سرطان رنج می برد و درنهایت بعد 
از سال ها مبارزه با این بیماری، تسلیم این بیماری 
کشنده شد. او که در سال ۱۳۳۴ در آبادان متولد 
شد، در کارنامه اش انتشار کتاب های »در پشت 
آن مه«، »سایبانی از حصیر«، »هاملت در نم نم 
باران و...«، »قصه ها از کجا می آیند«، »آبی های 
خالق  او  می خورد.  چشم  به  بارون«،   غمناک 
فیلمنامه های ماندگاری مانند »یک قناری، یک 
»آشپزباشی«،  »خداحافظی طوالنی«،  کالغ«، 
»خواب زمستانی«، »نصف مال من، نصف مال 
تو«، »پیشنهاد 5۰ میلیونی«، »صبحانه ای برای 
دونفر«، »آبی«، »چتری برای دو نفر«، »عینک 
دودی«، »داستان های جزیره )اپیزود سوم، باران 
»غریبانه«،  نیست«،  کافی  بومی(«، »عشق  و 
خاطر  »به  غریب«،  »خواهران  »مرسدس«، 
»سال های  خونسردی«،  کمال  »در  هانیه«، 
بیقراری«، »سمفونی تهران«، »بندر مه آلود«، 
»شهر  جزیره«،  در  »جستجو  خلوت«،  »خانه 
خاکستری«،  »مهاجران«، »جمیل«، »جهیزیه ای 
برای رباب«، »حریم مهرورزی« است و کارگردانی 

فیلم »یک قناری، یک کالغ« از اوست.
 

محمد مجلسی
محمد مجلسی، متولد سال ۱۳۱2 بود و 
آثار زیادی تاکنون با ترجمه وی منتشر شده اند 
و کامل ترین نسخه رمان »بینوایان« اثر »ویکتور 
همچنین  وی  است.  آثار  این  از  یکی  هوگو« 
»رویاهای  تسوایگ،  اشتفان  اثر  »شطرنج باز« 
ماده گرگ«، »پرنده مهاجر« و »جمیله« اثر چنگیز 
آیتماتف، مجموعه داستان »مرد مغزطالیی«، دو 
مجموعه چهار جلدی »زندگی بتهوون« و »ژان 
کریستف« نوشته رومن روالن و »هنر و دیوانگی« 
اثر مشترک سوفی دو سیوری و فیلیپ مه یر را به 
فارسی برگردانده است. »خاطرات پس از مرگ« 
اثر دوتور هم با ترجمه محمد مجلسی از سوی 
انتشارات »دنیای نو« چاپ شد. همچنین از این 
مترجم رمان »مرگ بسیار آرام« اثر سیمون دوبوآر 
نیز منتشر شده بود. »آثار کلیدی موسیقی« نوشته 
گی للون، »کتاب آنا کارنینا«، »ماری آنتوانت«، 
اصفهان«،  »سقوط  پرسپولیس«،  تا  قفقاز  »از 
»نامه های ایرانی«، »رومن روالن«، »سفرهای 
ژان شاردن به ایران« از دیگر آثار این مترجم فقید 

اصفهانی هستند.
 

محمود کیانوش
محمود کیانوش یکی از بازماندگان دهه  
درخشان ۴۰ در ادبیات ایران است که دهه های 
و  شاعر  این  آثار  از  بود.  فعال  نیز  آن  از  پس 
پژوهشگر می توان به »شعر کودک در ایران«، 
پله  باالی  »از  نو«،  »دهکده  روباه«،  یا  »آدم 
چهلمم«، »زبان چیزها«، »طوطی سبز هندی«، 
»نوک طالی نقره بال«، »باغ ستاره ها«، »بچه های 
جهان«، »طاق هفت رنگ«، »آفتاب خانه ما«، 
»شبستان«، »ساده و غمناک«، »شکوفه  حیرت«، 
»شباویز«، »ماه و ماهی در چشمه  باد«، »آب های 
خسته«، » مرد گرفتار«، »غصه ای و قصه ای«، »در 
آن جا هیچ کس نبود«، »این آقا کی باشند؟«، »و 
بال آمد و شفا آمد«، »حرف و سکوت«، »برف 
و خون«، »غواص و ماهی«، »در آفاق نفس« و 
»در طاس لغزنده« و همچنین ترجمه بچه های 

عمو تم، اثر ریچارد رایت اشاره کرد.
 

عباس صفاری
عباس صفاری، شاعر شناخته شده که در 
سال های پایانی عمر ساکن کالیفرنیای جنوبی 
در النگ بیچ بود، چند روزی به دلیل ابتال به 
بیماری کرونا در بیمارستان بستری شد و به دلیل 
مشکالت تفسی به خواب مصنوعی فرو رفت. او 
از درگذشتگان کرونا در سال ۱۳٩٩ بود. از این 
شاعر و نویسنده آثار متعددی به یادگار مانده است 
که می توان به » پشیمانم کن«، » مثل خواب دم 
سندیکای  در  » مالقات  انار«،  » خون  صبح«، 
مومیاگران«،  » قدم زدن در بابل«، » مثل جوهر در 
آب«،  » تاریکروشنا«، » خنده در برف« و » هبوط یا 

حکایت ما« اشاره کرد.
 

ایرج کابلی
ایرج کابلی، نویسنده و مترجم تا به امروز 
آثار زیادی را تالیف و ترجمه کرده است و آخرین 
ترجمه اش از شعرهای آنّا آخماُتوا در کتابی با نام 
»سوگ نامه« در حال انتشار است. سال ۱۳٩٩ 
کتاب  دو  بود،  کابلي  ایرج  برای  پرباری  سال 
منظوم  »رمان  و  اوستا«  زبان  جامع  »دستور 
یِْوٍگنی انه گین اثر آلکساندر پوشکین« از او منتشر 
شد، وب سایت او به نام »فارسي خط« راه اندازی 
شد که به صورت تخصصی به خط مخصوصا 
خط فارسي می پردازد که در این سایت، فراخوان 

تازه ای به تمام فارسي زبان جهان ارائه داده است . 
از کتاب های ترجمه و تألیف ایرج کابلي می توان 
به »تاریخ دنیای قدیم«، اثر کورفکین، »آن روز 
می رسد«، اثر میرزا ابراهیم اف، »عملیت کنترل 
فکر«، اثر والتر باوارد، »گارد جوان«، اثر فاده یف، 
»کشف خزرستان«، اثر لِف گومی لی یوف، »یِوْ ٍگنی 
پوشکین، »وزن شناسي  آلکساندر  اثر  اُنه گین«، 
راه  فارسي،  خط  درست نویسي   عروض،  و 
نظم بندي، دستور جامع زبان اِوستا و سوگ نامه«، 

اثر آنّا آخماُتوا.
 

بدرالزمان قریب
معرفی بدرالزمان قریب کار سختی است؛ 
ایران شناس،  پژوهشگر،  نویسنده،  باید  را  او 
ادیب،  ُسغدی،  زبان  پژوهشگر  زبان شناس، 
کرد  معرفی  دانشگاه  مدرس  و  مترجم  شاعر، 
بود.  استاد  این کارها  او در همه  و بدون شک 
فرهنگ ُسغدی، به سه زبان )سغدی – فارسی- 
انگلیسی( شاخص ترین اثر وی به شمار می رود. 
و  زبان  فرهنگستان  پیوسته  اعضای  از  قریب 

ادب  فارسی بود.
 

اکبر عالمی
اکبر عالمی، مجری، منتقد سینما، مستندساز 
و نویسنده کتاب های »قدرت واژگان«، »تمهیدات 
سینمایی«، »فرهنگ جامع انیمیشن« و مترجم 
کتاب »ظهور، در عکاسی و سینما« نیز از جمله 
کسانی بود که در سال ٩٩ رخ سفر بست و شاهد 
روزهای نخست قرن جدید نبود. نکته ناراحت 
کننده درباره مرگ عالمی نحوه مبتال شدن او 
به کرونا و فوت اوست. عالمی که برای ساخت 
فیلم مستندی در مورد بیماری کرونا به یکی از 
بیمارستان های تهران رفته بود، به این بیماری 
دچار و از روزهای آغازین در بیمارستان بستری 

شد و در نهایت درگذشت.
 

پرویز ارشد
سال ۱۳٩٩ سال مرگ و میر های کرونایی 
بود و متاسفانه پرویز ارشد، مترجم آثار ادبی نیز بر 
اثر ابتال به ویروس کووید ۱٩ در آمریکا درگذشت. 
پرویز ارشد، مترجم »گربه روی شیروانی داغ« از 
تنسی ویلیامز، »باران ساز« نوشته ریچارد ناش 

و »شکار جاسوس« نوشته نورمن دانیلز است.
 

علیرضا راهب
فوتی های  عجیب ترین  از  یکی  شاید 
کرونایی، علیرضا راهب، شاعر و ترانه سرا شناخته 
شده کشورمان بود. او که ساعت ٩ شب خبر از 
بستری شدنش در بیمارستان داد؛ چند ساعت بعد 
فوت کرد. راهب شعر را از سال های دهه ۶۰ آغاز 
کرد. او یک دوره ده  ساله در شهر تبریز سکونت 
داشت و این فرصت مناسبی بود تا زبان و ادبیات 
ترکی را بیاموزد. »دو استکان عرق چهل گیاه« و 
»عشق پاره وقت« مجموعه شعرهای به جامانده از 

علیرضا راهب است.
 

چنگیز داورپناه
زبان  متن خوان  استاد  داورپناه،  چنگیز 
دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان  فارسی کرسی 
»ساپینزا« شهر رم، در 75 سالگی دار فانی را 
وداع گفت و در شهر »اوریولو« به خاک سپرده 
شد. وی ۱۴ تیر ماه ۱۳25 در تهران متولد شد 
و سال ۱۳۴۴ پس از اتمام دوره دبیرستان، برای 
ادامه تحصیل، نخست به استانبول و سپس به 
آلمان و ایتالیا سفر کرد. در ایتالیا کارشناسی ارشد 
رشته روزنامه نگاری و دکترای جامعه شناسی را از 
دانشگاه »اوربینو« و دکترای زبان و ادبیات مدرن 
خارجی را از دانشگاه »ساپینزا« شهر رم دریافت 
در  سال،  سی  مدت  به  سال ۱۳۶5  از  و  کرد 
دانشکده ادبیات و فلسفه دانشگاه رم، در کرسی 
زبان و ادبیات فارسی، به عنوان استادیار پروفسور 
»پیه مونتزه« ایران شناس شهیر ایتالیایی، وظیفه 
استاد متن خوان زبان فارسی را ایفاء کرد. او در 
سال های تدریسش، جزوه های آموزشی گوناگون 
و نیز یک لغت نامه کوچک فارسی ایتالیایی برای 
استفاده دانشجویان تألیف و منتشر کرد. از وی 
ترجمه هایی از زبان ایتالیایی به فارسی برجای 
مانده است که از میان آنها می توان به این موارد 
و  سرگرمی«  برای  »داستان هایی  کرد:  اشاره 
»روزی که در میالن از آسمان کاله می بارید و 

چند داستان دیگر«.
 

حسین صفاری دوست
حسین صفاری دوست، متولد سال ۱۳28 
در قزوین است. او نخستین مجموعه شعر خود را 
با نام »فصلی از شکفتن« در سال ۱۳5۴ منتشر 
کرد و تا کنون بیش از 2۰ مجموعه شعر به چاپ 
»نهال«،  سنگ ها«،  »مهمانی  است.  رسانده 
زخمی«،  »اندیشه های  بی عابر«،  »کوچه های 
و  نیما  »با  دوجلدی  اثر  خمیده«،  »خورشید 
دیگران«، »خاکستری هزار قناری«، »با تاک های 

»این جا  حصار«،  در  »چکاوک  قزوین«،  قرمز 
ستاره ها همه می سوزند«، »آتش خلوت نشین« 
و »آن وعده های پرپر دیروز« از دیگر کتاب های 

این شاعرند.
 

مسعود مهرابی
تهران،  در  متولد۱۳۳۳  مهرابی  مسعود 
او  بود.  کاریکاتوریست  و  نویسنده  روزنامه نگار، 
دانش آموخته رشته سینما و تلویزیون از دانشکده 
رشته  و  بوده  هنر  دانشگاه  دراماتیک  هنرهای 
مدیریت تولید فیلم را در سازمان مدیریت صنعتی 
به  را  خود  فعالیت  مهرابی  بود.  گذرانده  ایران 
و  کرد  سال ۱۳5۰شروع  از  روزنامه نگار  عنوان 
تا سال ۱۳۶۴ با بیش از بیست نشریه همکاری 
با  از سال ۶۱ تاکنون  داشته  است. مجله فیلم 
مدیر مسئولی او منتشر می شود. مهرابی عالوه 
کاریکاتور،  و  طرح  زمینه  در  کتاب هایی  بر 
کتاب های سینمایی نیز تألیف کرده بود. کتاب های 
سیاه«،  »کاریکاتورهای  بی بام«،  »نردبان های 
»دندان«، »کاریکاتورهای سینمایی« به صورت 
گردآوری و میان سایه روشن )۱۳7۱( از آثار او در 
زمینه طرح و کاریکاتور هستند. از تالیفات سینمایی 
او می توان به کتاب های »تاریخ سینمای ایران« 
از آغاز تا سال ۱۳75، »کتاب شناسی سینما در 
ایران«، »فرهنگ فیلم های کودکان و نوجوانان«، 
»فرهنگ فیلم های کوتاه ایرانی«، »کتاب شناسی 
سینما در ایران« از ۱۳۶۶ تا ۱۳7۰، »پشت دیوار 
رؤیا« )سیاحت نامه جشنواره های جهانی فیلم(، 
و  ایران«  در  فیلم  پوستر  و  اعالن  سال  »صد 
»صدوپنج سال اعالن و پوستر فیلم در ایران« 

و... اشاره کرد.
 

اسماعیل سعادت
نویسنده،  سعادت،  اسماعیل  استاد 

شورای  فلسفی، عضو  آثار  مترجم  زبان شناس، 
عالی ویرایش سازمان صدا و سیمای جمهوری 
ادبی  تحقیقات  دانشنامه  گروه  مدیر  اسالمی، 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی و عضو پیوسته 
دیگر  از  نیز  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
چهره های سرشناسی بود که حوزه کتاب در سال 
۱۳٩٩ از دست داد. از آثار این نویسنده، پژوهشگر 
اثر  آنژ«،  میکل  به »زندگی  مترجم می توان  و 
رومن روالن، »تلخ کامی های سوفی«، اثر کنتس 
دوسگور، »ایزابل«، اثر آندره ژید، »دانشنامه زبان 
و ادب فارسی« در 7 مجلد )طرح، مقدمه، ویرایش 

نهایی، سرپرستی( اشاره کرد.
 

ثریا قزل ایاغ
و  کودک  حوزه  نویسنده  ایاغ،  قزل  ثریا 
نوجوان نیز از جمله کسانی بود که قرن جدید را 
ندید. از آثار تالیفی او می توان به »ادبیات کودکان: 
تولد تا سه سالگی«، »ادبیات کودکان ونوجوانان 
و ترویج خواندن«، »پرنیان و آب: با الالیی ها تا 
سرزمین خواب، مادرانه هایی«، »خواندن با کودک 
از تولد تا سه سالگی« »راهنمای بازی های ایران« 
و »الالیی ها و ترانه های نوازشی از تولد تا سه 

سالگی« اشاره کرد.
 

حسن انوشه
انوشه، نویسنده، پژوهشگر تاریخ،  حسن 
زبان و ادبیات فارسی و سرپرست گروه نویسندگان 
دانشنامه ادب فارسی بود. این چهره فرهنگی که 
عمر خود را در حوزه ایران شناسی و تاریخ و زبان 
و ادب فارسی صرف کرد، به علت بیماری سرطان 
درگذشت. از آثار برجسته این ادیب می توان به 
»تاریخ ایران کیمبریج«، »ایران و تمدن ایرانی«، 
»تاریخ غزنویان«، »تاریخ تمدن«، »دانشنامه ادب 

فارسی« و »فارسی ناشنیده« اشاره کرد.
 

سوسن طاقدیس
کتاب های  نویسنده  طاقدیس،  سوسن 
کودک و نوجوان درگذشت. فعالیت داستان نویسی 
حرفه ای خود را با نوشتن داستان »بابای من دزد 
بود« در کیهان بچه ها آغاز کرد. طاقدیس آثار 
متعددی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان به بازار 
نشر ارائه داده است که از این میان می توان به 
»قدم یازدهم ،تصویرگر معصومه کشایی«، »زرافه 
گلدوزیان،  علیرضا  تصویرگر:  است«  آبی  من 
»پشت آن دیوار آبی«، »هزار سال نگاه«، »تو هم 
آن سرخی را می بینی«، »دخترک و فرشته اش«، 
»جوراب  و  بود«  »یکی  سبز«،  »بزغاله های 
سوراخ« تصویرگر: علیرضا گلدوزیان تعدادی از 
آثار اوست. همزمان با کار داستانی برای کودک، 
شعر نیز از دیگر زمینه های عالقه و فعالیت خانم 
طاقدیس است، اشعاری برای کودکان که به طور 
پراکنده در مجالت مختلف به چاپ رسیده است.

 
نجف دریابندری

شاید اگر بخواهیم برای جاماندگان ادبیات 
و هنر در سفر به قرن جدید، طالیه داری انتخاب 
دریابندری،  نجف  چهره  سرشناس ترین  کنیم، 

مترجم و نویسنده مطرح کشورمان است که در 
اردیبهشت غیرکتابی امسال بر اثر ایست قلبی 
آثار  ترجمه  مناسبت  به  دریابندری  درگذشت. 
ادبی آمریکایی جایزه تورنتون وایلدر از دانشگاه 
کلمبیا گرفته  است. نجف دریابندری در 2۳ آبان 
۱۳٩۳ در پی سکته مغزی در آی سی یو بستری 
شد و پس از بهبودی حالش در ۳ آذر ۱۳٩۳ از 
بیمارستان مرخص شد. این اتفاق چندبار دیگر نیز 
برای این مترجم پیشکسوت کشورمان اتفاق افتاد 
تا نهایت در سال های پایانی عمرش زمین گیر شد. 
از ترجمه های مطرح او می توان به »تاریخ فلسفه 
غرب« اثر برتراند راسل، »وداع با اسلحه«، نوشته 
ارنست همینگوی، »پیرمرد و دریا«، نوشته ارنست 
همینگوی، »سرگذشت هکلبری فین«، نوشته 
مارک توین، »بیگانه ای در دهکده«، نوشته مارک 
توین، »گور به گور«، نوشته ویلیام فاکنر اشاره کرد.

 
مهدی اخوان لنگرودی

نامش  که  زمانی  اخوان لنگرودی  مهدی 
می آید، ذهن ها را به سمت آن عکس معروفی 
که با شاملو و دولت آبادی در ماشین نشسته اند، 
یکی  ماشین  آن  مسافران  از  حاال  می اندازد. 
دیگر پیاده شده است و دولت آبادی به تنهایی 
با آن اتومبیل کالسیک مشکی در جاده ادبیات 
و  ترانه  سرایش  در  وی  توانایی  می دهد.  ادامه 
آشنایی وی با کوروش یغمایی، شکل گیری یکی 
ایران،  راک  آلترناتیو  ترانه های  ماندگار ترین  از 
گل یخ در مقام ترانه سرا رقم خورد. »سپیدار«، 
»خانه«،  آتش«،  بر  »آبنوس  عاج«،  و  »چوب 
»سالیا« و »گل یخ« عناوین مجموعه شعرهای او 
و »آنوبیس«، »درمان«، »پنجشنبه سبز«، »ارباب 
پسر«، »در خم آهن«، »اال تی تی« و »توسکا« 
نام مجموعه داستان ها و رمان های این شاعر و 
نویسنده است. »یک هفته با شاملو«، »خدا غم را 
آفرید، نصرت را آفرید«، »از کافه نادری تا کافه 
فیروز«، »ای دل بمیر یا بخوان« و »ببار اینجا بر 
دلم« از دیگر کتاب های به جامانده از این شاعر، 

نویسنده و پژوهشگر است.
 

سیروس مشفقی
سیروس مشفقی مشهور به شاعر روستا، از 
دیگر درگذشتگان سال ٩٩ بود که از او کتاب های 
»پشت چپرهای زمستانی«، »پائیز شعرهای تازه«،  
»نعره جوان«، »شبیخون« و »عشق معنی می کند 

حرف مرا« به یادگار مانده است.
 

حسن توفیق
بعد از کرونا بیشترین تعداد فوتی ها مربوط 
به ایست قلبی بود. حسن توفیق، کاریکاتوریست 
و مدیرمسوول نشریه »توفیق« نیز در سال ٩٩ 
بر اثر ایست قلبی درگذشت. حسن توفیق )متولد 
۱۱ اسفند ۱۳۰۴( از مدیران مسئول نشریه طنز 
توفیق  برادران  از  برادر  بزرگ ترین  »توفیق« و 
کردند.  منتشر  را  این مجله  دوره سوم  که  بود 
او به مدت 2٩ سال مدیریت نشریه »توفیق« 

را برعهده داشت.
 

ژیال تقی زاده
2۱ سال جنگیدن با بیماری سرطان کار 
هرکسی نیست؛ اما ژیال تقی زاده این کار کرد و 
در دهه سوم مبارزات خودش تسلیم شد. از آثار 
این نویسنده فقید می توان به رمان های جیبی »پر 
از بادام و ماه«، »کهنه رباط« و همچنین مجموعه 
داستان هایی چون »لباس آبی روی بند رخت«، 
»خودنویس های  و  دوستم«  پریزاد  یه  با  »من 
سید  همسر  تقی زاده  ژیال  کرد.  اشاره  بیچاره« 

مهرداد ضیایی، بازیگر و شاعر است.
 
 

ایران سرایی برای عاشقان
در میان درگذشتگان سال ٩٩ بودند، افرادی 
که ایرانی نیستند اما بیش از خیلی ها که تنها نام 
ایرانی  بودن را یدک می کشند، قلب شان برای ایران 
و زبان پارسی می تپد؛ از این رو در این گزارش در 
ادامه به نام هایی خواهیم پرداخت که برای زبان 

پارسی تالش کرده اند.
 

رهنورد زریاب
نویسنده  زریاب  رهنورد  محمداعظم 
مرگ  ز  ا پیش  تا  نی  نستا فغا ا سرشناس 
که  بود  افغانستانی  نویسنده  سرشناس ترین 
درگذشت او بدون شک ضایعه دردناکی برای اهل 
قلم است. رهنورد زریاب تا پیش از مرگ ده ها اثر 
ادبی خلق کرده بود و پرکارترین نویسنده از نظر 
تعداد آثار تولید شده در دهه های اخیر در افغانستان 
به شمار می رود و امروز هم آثار ناتمام زیادی از 
وی به یادگار مانده است. وی بیش از ۱۰۰ داستان 
کوتاه و چندین رمان نوشته است که شماری از این 
داستان ها در مجموعه های مانند »آوازی از میان 
قرن ها«، »مرد کوهستان«، »دوستی از شهر دور« 

و »نقش ها و پندارها« چاپ شده است.
 

شمس الرحمن فاروقی
شاعر  نویسنده،  فاروقی  الرحمن  شمس 
به  اردو ساکن کشور هندوستان  زبان  منتقد  و 
خاطر ابتال به ویروس کرونا درگذشت. فاروقی 
سال های آخر عمرش به شهر اهلل آباد سفر کرده 
بود و در این شهر سکونت داشت. او را یکی از 
مفاخر ادبیات زبان اردو می دانستند. فاروقی بیشتر 
به خاطر نوشتن اشعار و نوشته های انتقادی ادبیات 
غرب و ورود آنها به زبان و ادبیات اردو شهرت 
پیدا کرده بود. این نویسنده هندی سال ها در مجله 
»شبخون« به نوشتن داستان و اشعار اردو زبان 
مشغول بوده و حدود چهار دهه گذشته مجموعه 
اشعارش با عنوان »کاروان« در این مجله منتشر 

شده است.

1400 و جاماندگان ادبیات و هنر

کتاب های »فارسی نامه«؛ ترکیب علم و فناوری 
در خدمت آموزش زبان فارسی

با  وکیلی فرد«  »امیررضا  نوشته  »فارسی نامه«،  کتاب های  مجموعه   
بهره گیری از فناوری های جدید ارتباطی همچنین آموزشکاوی زبان دوم، اثری 

تازه در آموزش زبان فارسی به تازگی چاپ شده است.
امیررضا وکیلی فرد )متولد ۱۳۴7( دانش آموخته آموزشکاوی زبان دوم از 
دانشگاه مونترال کانادا، دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( قزوین، عضو 
بنیاد سعدی و عضو حقیقی شورای برنامه ریزی درسی  حقیقی شورای علمی 
دفتر تألیف کتاب های درسی آموزش و پرورش است و به کارگیری فناوری های 
نوین در آموزش و یادگیری زبان فارسی، تهیه و تدوین متون درسی زبان فارسی، 
طراحی و ارزشیابی راهبردهای تدریس و فارسی برای هدف های دانشگاهی یا 

هدف های ویژه حوزه مطالعاتی وی را تشکیل می دهد.
وی آثار مختلفی را در موضوعات مرتبط با آموزش زبان ترجمه و تالیف کرده 
است؛ از جمله 2۰۰۰ موضوع برای گفتگو در کالس زبان نوشته نانسی الن  زلمن 
که همراه با لیدا جعفروند گیگلو )فرهیختگان، ۱۳٩7( و آزمون سازی برای مدرسان 
)فرهیختگان، ۱۳٩7(  لیال گلپور  پروانه احمدی و  با  آرتور هیوز همراه  از  زبان 
ترجمه کرده و مولف سه عنوان کتاب فارسی نامه شامل یک کتاب فارسی نامه ۱ 
همراه با کتاب تمرین و دو عنوان فارسی نامه تخصصی؛ فارسی نامه علوم پزشکی 
و فارسی نامه علوم اجتماعی نیز است که اخیرا به همت معاونت گسترش زبان 
فارسی و ایرانشناسی در مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت عتف و 

توسط انتشارات فرهیختگان منتشر شده است. 
مهارت های  نظام مند  آموزش  هدف  با  فارسی نامه  کتاب های  مجموعه 
پنج گانه زبانی به فارسی آموز خارجی با روش ها و رویکردهای نوین آموزشکاوی 
تالیف شده است. این کتاب با درگیر کردن فارسی آموزان در فعالیت های گفتاری 
و  را شخصی سازی  فارسی  زبان  یادگیری  اهداف دست یافتنی  ارائه  و  ارتباطی 

انگیزه بخش می کند. 
فارسی نامه سطوح عمومی پایه )پایه و فراپایه(، میانی )فرومیانی، میانی، 
اجتماعی،  علوم  پرشکی،  علوم  برای  دانشگاهی  )فارسی  پیشرفته  و  فرامیانی( 
از  اجتماعی  دارد که فعال علوم پزشکی و علوم  انسانی، علوم مهندسی(  علوم 

این سطح تالیف شده است. 
زبانی  اصلی  مهارت   پنج  به  همزمان  مجموعه  این  کتاب های  از  هریک 
)شنیداری، گفتاری، خوانداری، نوشتاری، فرهنگی و اجتماعی( و زیرمهارت های 
زبانی )دستور، واژه و تلفظ( می پردازد. البته در سطح عمومی، بر مهارت شنیداری 
و مهارت گفتاری بیشتر تاکید شده تا امکان ارتباط کارآمدتر را با فارسی زبانان و 

در موقعیت ها و زندگی واقعی فراهم آورد. 

هر کتاب ۱۰ واحد و ۱۰ درس
هر کدام از این کتاب ها از ۱۰ واحد ده صفحه ای تشکیل شده است؛ دو 
صفحه نخست به آمادگی ذهنی )warm-up( فارسی آموز اختصاص دارد و 
پس از آن سه درس هر کدام در دو صفحه تهیه شده است که بر اساس رویکرد 
واحد  هر  پایان  در  شده اند.  تدوین  زبانی  های  مهارت  گسترش  برای  ارتباطی 
یک صفحه به نام ایست و نکته های مهم آورده شده است تا فراگیران دانش 
زبانی خود را بسنجند. بروندادهای یادگیری در پایان هر درس با عبارت اکنون 

می توانم بیان شده اند. 
از  کتاب ها  این  دوره  پایان  از  بعد  فارسی آموز  می رود  انتظار  مجموع  در 
نظر دستوری چگونگی ساخت و شکل گیری جمله ها، بخش های گفتار، زمان و 
الگوهای گفتاری به دانسته های کافی دست یابد و در زمینه توانایی ارتباطی نیز 
با استفاده از آموخته های دستوری بتواند زبان را در بافت های گوناگون در دنیای 
واقعی به کار برد؛ از جمله بداند در چه زمانی و مکانی گفتار رسمی یا غیررسمی 

را به کار برد و دو گونه گفتاری و نوشتاری تولید کند.  
بخش های خودسنجی کتاب به زبان آموزان کمک می کند تا دریابند تا چه 
میزان به هدف های زبانی و ارتباطی در این واحد دست یافته اند. کتاب کار و 
تمرین های ساختاری آن، هم »درستی« و هم »روانی« زبان فارسی را در هر 

یک از مهارت ها گسترش می دهد.
 )QR code( در این مجموعه، برای نخستین بار رمزینه های پاسخ سریع
برای شنیدن همه  تمرین های شنیداری به کمک تلفن همراه به کار رفته است و 
راهبردهای یادگیری مهارت های زبانی به صورت گسترده آموزش داده شده است.

غلبه فرهنگ ایرانی بر تصاویر و متن کتاب با اندکی تساهل
از نظر شکلی هم فارسی نامه تقریبا مطابق بیشتر کتاب های آموزش زبان 
در قطع رحلی کوچک چاپ شده، با معرفی نشانه های به کار رفته از جمله کار 
دونفره، یا شنیدن و رمزینه  پاسخ سریع و بعد آوانگاری حروف آغاز می شود. کتاب 
کالس فارسی نامه رنگی و کتاب تمرین سیاه و سفید است و تا حد ممکن تصاویر 
و طرح های گرافیکی آموزش فارسی را برای فارسی آموز آسان و جالب کرده است.

ناگفته پیداست یاد گرفتن یک زبان برای زبان آموز هرگز به محدوده صرف 
با فرهنگ  الفبا، لغات و اصطالحات منتهی نمی شود، بلکه زبان آموز هر زبانی 
گویشوران آن زبان نیز آشنا خواهد شد و اگر عالقه مند باشد دروازه ای برای ورود 
دنیای  با  متفاوت  اقتصادی  و  اجتماع  سیاست،  فرهنگ،  از  جدید  دنیایی  به  او 
مادری اوست. با اینکه نویسنده و طراحان فارسی نامه همت خود را برای ایرانی 
بودن طرح ها و پاشیدن رنگ فرهنگ ایرانی بر گفت وگوها و متن کتاب و در 
مجموع ساختار کلی آن به کار گرفته اند، جای تعجب دارد که در بعضی تصاویر 
مثل تصویر ابتدایی واحد 5 )ص. ۴۱( که به موضوع خانواده می پردازد تصویر 

یک خانواده غیرایرانی را برگزیده اند.
با  تمرین  کتاب  و  سالم  یعنی  درس  اولین  با  فارسی نامه  کالس  کتاب 
پایان  در  متن های شنیداری  آغاز می شود، جمع بندی  فارسی  بر حروف  تمرکز 
کتاب که فرصت شنیدن همه آنها را یکجا و با استفاده از نرم افزاری در گوشی 
تلفن همراه به فارسی آموز می دهد، همچنین واژه نامه ای آوانگاری شده از همه 
واژه های کتاب و واژه های دستوری همراه با معادل های انگلیسی آنها از دیگر 

مزایای فارسی نامه است.
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پروانه رسولی خوشبخت

کامیار عابدی:

تعداد کتاب خوان ها اضافه شده است

کامیار عابدی با بیان این که در سال ۱۳٩٩ گرایش به محتوا در میان 
مخاطبان کتاب بیشتر شده است می گوید: فضای نونمایی که وجود داشت، 

کمی به حاشیه رفته و خوانندگان بیشتر به دنبال محتوای واقعی هستند. 
این منتقد و پژوهشگر ادبی درباره وضعیت ادبیات و کتاب در سالی که 
گذشت، اظهار کرد: تصور می کنم موج همه گیری کرونا در طول یک سال 
اخیر تاثیر عجیب و غریبی در حوزه فرهنگ و ادبیات برجای گذاشت. اوایل 
شیوع این ویروس نویسندگان، مترجمان، ناشران و پژوهشگران ما قدری 
سردرگم بودند و نمی توانستند موضوع را حالجی کنند. نمایشگاه کتاب هم 
برگزار نشد و اتفاقات دیگر؛ اما به تدریج نوع زیست کسانی که اهل کتاب 

و ادبیات هستند، تغییر کرد که خود مهم بود.
او افزود: تعداد کتاب خوان ها 2۰ تا ۳۰ درصدی اضافه شد، همچنین 
تعداد و تنوع کتاب هایی که منتشر شد زیاد بود، اگر به ناشرانی مانند ثالث، 
مروارید و نی نگاه کنید، می بینید تعداد و عناوین کتاب هایی که جدید منتشر 
کردند، قدری بیشتر از سال های قبل بوده است و این انتشار پی در پی کتاب ها 
نشان می داد که خوانندگان در خانه دارند مطالعه می کنند و یا حداقل رغبت 
دارند از کتاب های جدید اطالع پیدا کنند بنابراین ناشران هم به نوعی به 
این موضوع عالقه مند شدند و کتاب مقداری سرعت گرفت. در واقع کرونا 
از یک جهت باعث تغییرات اساسی شد و چند درصدی هم به مطالعه افزود.

عابدی درباره کیفیت کتاب ها نیز گفت:  در کلیت تاثیر نسبتا مثبتی 
هم در کیفیت داشتیم. من پیشخان برخی از کتاب فروشی ها را که می رفتم،  
می دیدم کتاب های جدید خوب به باز آمده و این نشان می دهد که نوعی 
تشنگی در حوزه فرهنگ و کتاب وجود دارد. البته به دلیل این که عناوین در 
یک رشته خیلی زیاد است و تعداد مترجمان و نویسندگان هم باالست طبعا 
تیراژ باال نیست و بین ۳۰۰ تا 5۰۰ نسخه است؛ همان  تیراژ معمولی که در 
بازار بوده اما عناوین متنوعی در بازار دیده می شود که نسبت  به سال های 
قبل شاید بین ۱۰ تا 2۰ درصدی بیشتر شده است. البته مقداری گرایش به 
محتوا در میان خوانندگان و عالقه مندان ادبی بیشتر شده که این را می توان 
از کتاب ها فهمید. در واقع فضای صرفا نونمایی که وجود داشت، کمی به 

حاشیه رفته و خوانندگان بیشتر به دنبال محتوای واقعی هستند. 
این نویسنده که کتاب های »پرویز داریوش؛ شاعر و تحلیل گر ادبی« 
و »نمونه هایی از شعر فارسی در آغاز سده بیست و یکم میالدی« را منتشر 
به  نسبت  شعر  وضعیت  گفت:  شعر  وضعیت  درباره  همچنین  است  کرده 
سال های قبل خیلی تغییر نکرده و یا من احساس نمی کنم؛ دفترهای شعر 
با همان کیفیتی منتشر می شوند که قباًل منتشر می شدند. یک جور دلزدگی 
از جریان های ساده اندیشی که در حوزه شعر وجود داشته، دارد رشد می کند 
موضوع  این  به  جدی  به صورت  ادبی  عالقه مندان  و  خوانندگان  دیگر  و 

نمی پردازند که به نظرم نکته مهمی است. 
او سپس بیان کرد: نکته دیگری که در شعر وجود دارد این است که 
مجله های فرهنگی و ادبی جدی تری وارد حوزه ادبیات شده اند. مثال مجله 
از آن در قطع کتاب منتشر شده و نشان  »فرهنگ بان« که شش شماره 
می دهد که نسبت به فضای مجازی جدی تر هستند  و می خواهند از فضای 
مجازی فاصله بگیرند و مطالب مفصل تر، متنوع تر و پرمحتواتری به مخاطب 
ارائه بدهند. یا مجله »وزن دنیا« که در حوزه شعر کار می کند، توانسته شعر 
تمام ایران را پوشش دهد که به نوعی دارد علیه وضعیت موجودی که فقط 
فضای مجازی تعیین کننده باشد، پیش می رود و عالقه مندان جدی تر را به 
سمت خود می کشانند. البته چند مجله دیگر هم هستند که در حوزه غیر 
ادبیات فعالیت می کنند اما من به این دو اشاره کردم که اختصاصا در حوزه 
ادبیات و شعر هستند و این نشان می دهد یک جور تشنگی در حوزه فرهنگ 
و ادبیات و شعر وجود دارد که راضی نمی شوند فقط به مطالب مجازی تکیه 

کنند و دنبال مطالب عمیق تری هستند. 
کامیار عابدی درباره بهترین و بدترین خبری که در حوزه ادبیات و کتاب 
در این سال شنیده است، گفت: بهترین خبر، باید بگویم خبر خاصی ندارم. 
اما بدترین خبر همین سوگ های پیاپی بود. در حوزه ادبیات و فرهنگ و شعر 
پشت سر هم درگذشت شاعران و نویسندگان و پژوهشگران و مترجمان را 
داشتیم که تعداشان زیاد بود، اگر به مجله »جهان کتاب« در طول یک سال 
گذشته نگاه بیندازید از اسفند پارسال تا امسال، در صفحه آخر شاید بیش از 
2۰۰  نفر از اهل قلم، پژوهش و شعر فوت کردند که برخی مشهورتر بودند 

و برخی هم کمتر شهرت داشتند.
نویسنده »مهدی حمیدی شیرازی: شاعر و عاشق« و »کامیار شاپور؛ 
شاعر، نقاش و نوازنده گیتار« همچنین این کتاب ها را برای مطالعه پیشنهاد 
کرد: دو کتاب را پیشنهاد می کنم، یکی کتاب  »ناصرخسرو« نوشته دکتر 
محمد دهقانی که نشر نی منتشر کرده است. این کتاب تحلیل بسیار جالب 
شامل  کتاب  از  صفحه   2۰۰ است.  صفحه   ۴۰۰ حدود  و  است  جامعی  و 
تحلیل های محمد دهقانی است و 2۰۰ صفحه هم منتخب شعر ناصرخسرو 
است که خواندنی است. کتاب دیگر که اخیر چاپ سوم آن منتشر شده با 
نام »جهان مکتوب: چگونه ادبیات به تاریخ شکل داد؟« نوشته مارتین پوکنر 
است که خواندنی است و از زاویه تاریخ به ادبیات و ادبیات به تاریخ نگاشته 

شده است، کتاب بسیار بدیعی است و خواندنش را می شود پیشنهاد کرد.
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از راست داوود پیرنیا و رهی معیری
اختصاصی دنیای جوانان

سخن در پرده می گویم
چو گل از غنچه بیرون آی حافظ

حافظ

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

چو گل گر خرده ای داری، خدا را صرف عشرت کن
که قارون را غلط ها داد سودای زراندوزی

به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی
به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

چو امکان خلود ای دل در این فیروزه ایوان نیست
مجال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزی

جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین ای شمع
که حکم آسمان این است اگر سازی و گر سوزی

ندانم نوحه قمری به طرف جویباران چیست؟
مگر او نیز همچون من غمی دارد شبانروزی

سخن در پرده می گویم: چو گل از غنچه بیرون آی
که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی
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محمد حسین زاده

براي  خوبي  سال   ۱۳٩٩ سال 
اهالي هنر نبود و بسیاري از هنرمندان 
شدید  بجران  با  تئاتر  اهالي  خصوصا 
تعطیلي و بیکاري مواجه بودند. درواقع 
ما  از  بسیاري  به  کرونا  بیماري  شیوع 
این  در  اما  کرد  وارد  آسیب هاي جدي 
شدند  موفق  مشاغل  از  برخي  بین 
از  را  خود  کار  سال  در طول  دیگر  بار 
اکثرا  تئاتري  هنرمندان  اما  بگیرند  سر 
در  بردند.  سر  به  اجباري  تعطیالت  در 
این طبیعتا مسئوالن و مدیران هنري 
این مشکالت  به  پیش  از  بیش  کشور 
شرایط  هنوز  که  حاال  و  هستند  واقف 
نامشخص  کشورمان  در  واکسیناسیون 
است و گویا دولتي ها چندان تمایلي به 
ندارند،  کشور  در  واکسیناسیون  تسریع 
انتظار مي رود که حداقل در سال جدید 
فکري براي اهالي تئاتر شود. شاید نکته 
جالب درباره  قادر آشنا این باشد که او 
اولین بار دقیقا یک سال ونیم مانده به 
پایان دولت دهم به اداره کل هنرهای 
نمایشی آمد و با روی کار آمدن دولت 
که  درحالی  رفت،  و  داد  استعفا  جدید 
کارهای مهمی  اندک،  در همان مدت 
مراکز  در  تئاتر  چند  تاسیس  ازجمله 
گروه های  استقرار  و  ثبت  استان ها، 
نمایشی و... را انجام داد و سال ها بعد، 
درست یک سال و نیم مانده به پایان 
قبلی  پست  به  دوباره  دوازدهم  دولت 
دعوت شد! همین امر نشان دهنده این 
فرهنگی،  تصمیم گیرندگان  که  است 
هیچ برنامه و چشم اندازی در این عرصه 
ندارند و اکثر تصمیماتشان باری به هر 
جهت لست. مدیری موفقی چون آشنا 
که در حال پیاده کردن برنامه بنیادی 
طرح هایش  تمام  و  می رود  است  خود 
نیمه کاره رها می شوند و حاال حدود 7 
این  با  بار  این  اما  برمي گردد  بعد  سال 
بلندمدت  برنامه های  دیگر  که  تفاوت 
ندارد و می خواهد طرح های یکساله اش 

را پیش ببرد و به انجام برساند.

مرکز  به  پیش  سال  چند  -شما 
هنرهای نمایشی آمدید و ریاست اداره 
را پذیرفتید ولی  کل هنرهای نمایشی 
بعد چند سال رفتید و دوباره برگشتید. آن 
موقع چه اتفاقی افتاد که صندلی خودتان 
را رها کردید و دوباره چه اتفاقی افتاد 
اداره کل هنرهای  به  قبول کردید  که 

نمایشی برگردید؟
کار  سر  جدید  دولت  زمان  *آن 
وزیر  معاون  که  بود  هم  طبیعی  آمد. 
که  نیرویی  باشند  داشته  حق  وزیر  و 
را  کنند  کار  آن  با  می توانند  راحت تر 
که  بودم  متوجه  من  بیاورند.  کار  سر 
دوراهی  یک  سر  وزیر  محترم  معاون 
مانده که چه کار کند و به همین خاطر 
برای اینکه معاون وزیر راحت تر تصمیم 
بگیرد استعفا دادم و آنها آقای طاهری 
کردند.  انتخاب  مدیرکل  عنوان  به  را 
دارم  باور  یک  همیشه  زندگی  در  من 
توجه می کنم  است که  این  باور  آن  و 

چه کاری می توانم برای کشورم انجام 
بدهم؟ هر کاری که از دستم بربیاید را 
به  ابتدا  هیچ وقت  البته  می دهم.  انجام 
ساکن داوطلب کاری نمی شوم ولی اگر 
مسئولیتی متوجه من شود و بدانم که 
آن  دل  و  جان  با  باشم  مفید  می توانم 
دکتر  آقای  وقتی  می پذیرم.  مسئولیت 
کل  اداره  به  من  که  فرمودند  صالحی 
در  حقیقتا  برگردم،  نمایشی  هنرهای 
فکر  چون  کردم  مخالفت  امر  ابتدای 
نمی رسد  نظر  به  منطقی  می کردم 
دوباره برگردم جایی که قبال بوده ام. ابتدا 
مخالفت کردم ولی بعد در گفتگوهایی 
که داشتیم حس کردم این کار بر من 
تکلیف شده است. من اصال تهران نبودم 

که برای من حکم صادر کردند.

است!  نکرده  تغییر  دولت  -اما 
وزیرها  و  معاونت ها  که  است  درست 
دولت  همان  دولت  ولی  کرده اند  تغییر 
بینش  آن  موقع  آن  چطور  است.  قبل 

وجود داشت؟
*باید رفت از دوستان دیگر سوال 
هم  با  می خواهند  وقتی  نفر  دو  کرد. 
داشته  قبول  را  باید همدیگر  کنند  کار 
است.  مهم  خیلی  مسئله  این  باشند. 
تصور می کنم در آن زمان معاون وزیر 
به جمع بندی دیگری رسیده بود و من 
هم به نظر ایشان احترام گذاشتم و حتی 
بدون یک کالم صحبت گذاشتم و رفتم.

یک  عنوان  به  زمان  آن  -شما 
مدیر موفق به مرکز هنرهای نمایشی 
در  سال  چند  آن  از  قبل  چون  آمدید 
مختلف  استان های  و  شهرستان ها 
فعالیت  فرهنگی  مدیر  یک  به عنوان 
از  داشتید  که  هم  زمانی  بودید.  کرده 
هنرمندان  از  بسیاری  می رفتید  مرکز 
با رفتن شما مخالفت کرده و نزد آقای 
مرادخانی معاون هنری آن زمان رفتند 
و صحبت کردند. نکته اینجاست که ما 
چرا موفقیت های فرهنگی یک مدیر را 

گاهی در نظر نمی گیریم؟
شما  مخاطب  من  که  آنجا  *از 
نبودنم  یا  بودن  موفق  درباره  هستم، 
جدی  اشکال  یک  نمی کنم.  صحبت 
دارد  وجود  ما  مدیریتی  در سیستم  که 
این است که تصورمان بر این است که 
وقتی یک دولتی تغییر می کند احساس 
می کنیم چرخ را باید از نو اختراع کنیم. 
به هر حال این یک اشکالی است که 
وجود دارد. یک مدیری می آید در یک 
او  برای  و  می کند  تجربه کسب  حوزه 
این  ولی  شود  پخته  تا  می شود  هزینه 
نیفتاده  جا  ما  کشور  در  هنوز  مسئله 
است. به نظرم بعد از گذشت ۴۰ سال 
از پیروزی انقالب اسالمی، االن وقتش 
رسیده که ما از مدیرانی که برای آنها 
هزینه کرده ایم بهره ببریم. گاهی وقتی 
که  می کند  احساس  می آید  مدیر  یک 
باید همه تیم قبلی را عوض کند. من 
در جاهایی که کار می کنم تالش دارم 
تجربه  صاحب  که  قبلی  تیم  همان  از 
هستند استفاده کنم. من در طول یک 
جابجایی  یکی دو  از  غیر  به  اخیر  سال 

بوده  اراده خود آن  آدم ها  به خاطر  که 
هیچ جابجایی دیگری نداشته ام. آدم در 
اعتماد  نیروها  به  باید  مدیریت  عرصه 
کرده و بگذارد آنها با خیال راحت کار 
کنند. وقتی این اتفاق بیفتد شما در هر 

حوزه ای مدیر تربیت می کنید.

که  نمایشی  هنرهای  مرکز  -در 
بعدها تبدیل به اداره کل شد، باالترین 
بوده،  کار  رأس  مدیر  یک  که  مقطعی 
مدیر  یک  چطور  است!  بوده  سال   ۳
حتي  یا  زمان  مدت  این  در  مي تواند 

کمتر خودش را نشان دهد؟
دوره  در  من  نمی تواند.  *واقعا 
آمدم یک سال و  به مرکز  گذشته که 
نیم به پایان کار دولت دهم مانده بود و 
االن هم در اواخر دوره دولت دوازدهم 
چشم انداز  و  برنامه  به  من  داریم.  قرار 
باور دارم و تا حدود زیادی آدم منظمی 
می پذیرم  را  مقامی  یک  وقتی  هستم. 
ذهن و دغدغه ام همان یک کار می شود 
و کار دیگری را نمی پذیرم. اگر یادتان 

طراحی  را  8برنامه  زمان  آن  ما  باشد 
تاسیس  ما  برنامه  های  از  یکی  کردیم. 
تئاتر شهرها در استان ها بود. این یک 
تئاتر استان ها بود  موضوع جدی برای 
ولی وقتی از مرکز رفتم دیگر آن برنامه 
ادامه پیدا نکرد. اگر از من سوال بپرسند 
اولین کار در اداره کل هنرهای نمایشی 
چیست، می گویم نمایشنامه نویسی است. 
ما بنیاد ادبیات نمایشی را راه انداختیم 
برای آن ساختار تشکیل دادیم ولی  و 
نداد. طرح  ادامه  را  آن  بعدی  مدیریت 
دیگری که آن زمان دادیم طرح استقرار 
کنیم  کاری  می خواستیم  بود.  گروه ها 
ثبت شوند.  و  شناسنامه دار  گروه ها  که 
از  می توانستند  شدن  ثبت  با  گروه ها 
جاهای دیگر کمک بگیرند. گروه ها را 
به دسته های الف، ب و ج تقسیم بندی 
کردیم و گفتیم گروه های الف باید همه 
عناصر یک نمایش از جمله کارگردان، 
و...  صحنه  طراح  دراماتوژ،  نویسنده، 
گروه های  به  گفتیم  ما  باشد.  داشته  را 

 ۴ و   8  ،۱۰ ترتیب  به  ج  و  ب  الف، 
این  و  می کنیم  کمک  تومان  میلیون 
کار را نیز انجام دادیم. ما این کارها را 
انجام دادیم تا چرخ تولید تئاتر بچرخد. 
کار بعدی که انجام دادیم تئاتر در خانه 
نمایش  بحث  سینما  در  زمان  آن  بود. 
خانگی داشتیم و گفتیم برای تئاتر هم 
می توانیم این کار را انجام بدهیم. من 
در تایید فرمایش شما می خواهم بگویم 
حوزه فرهنگ آرام آرام تاثیر می گذارد. از 
زمانی که من دوباره به مرکز برگشته ام 
شش برنامه بلندمدت برای تئاتر ایران 
در ذهنم دارم ولی هیچ کدام از آنها را 
انجام نداده ام. ما االن در دنیای دیجیتال 
هستیم و باید خودمان را با شرایط جدید 
علت  بر  مزید  هم  کرونا  بدهیم.  وفق 
شده است. ما گفتیم که می خواهیم از 
فضای مجازی بهره ببریم. اولین کاری 
که انجام دادیم راه اندازی سامانه صدور 
مجوز هنرهای نمایشی بود. یعنی االن 
در سالن های دولتی وابسته به ما کسی 
بگیرد.  دستی  را  متن  که  ندارد  حق 

هنرمند باید متن را در سامانه بارگذاری 
کند و با سالن هماهنگ شود. آنها اگر 
به توافق رسیدند، سالن تئاتر در همان 
ارزشیابی  شورای  برای  را  متن  سامانه 
کارشناس های  و  می فرستد  نظارت  و 
هم  سیستم  این  در  می دهند.  نظر  ما 
کارگردان می تواند فرآیند کارش را دنبال 
کند که در چه مرحله ای قرار دارد و هم 
من به عنوان مدیر می توانم بررسی کنم 
که کارها در چه وضعیتی هستند. اینها 
انجام  کارهای کوتاه مدتی است که ما 
هم  فیلم تئاترها  راه اندازی  می دهیم. 
از کارهایی بود که صورت  یکی دیگر 
گرفت. ما برای اینکه فیلم تئاترها را در 
بود  بهتر  کنیم،  پخش  مجازی  فضای 
که خودمان یک بستر برای هنرمندان 
برای هنرمندان شهرستانی  و خصوصا 
تئاتر  تلویزیون  آمدیم  ما  کنیم.  فراهم 
راه اندازی  کیفیت  بهترین  با  را  ایران 
کردیم. این تلویزیون را تاسیس کردیم 
نکته  باشیم.  استان ها  تئاتر  حامی  که 

بعدی بحث مجوزهایی است که برای 
اینجا  در  ما  VOD ها صادر می شود. 
یک مسئولیت اضافه را برای خودمان در 
نظر گرفتیم. من برای اینکه هنرمندان  
تئاتر به مشکل نخورند، گفتیم نیاز نیست 
که بروند سازمان سینمایی مجوز بگیرند 
اگر  چون  می کنیم  تایید  خودمان  ما  و 
به سازمان سینمایی بروند ماه ها طول 
بگویم  بخواهم  اگر  االن  تا  می کشید. 
صادقانه با ما همراه بودند. یعنی ما برای 
فضای مجازی هم فکر کردیم و منتظر 
نماندیم که سالن ها باز شود و شرایط به 

حالت عادی برگردد.

-درباره سالن هاي خصوصي تئاتر 
هم برایمان بگویید؟

*سالن های خصوصی در دوره ما 
راه افتاد. من به شدت باور دارم که دولت 
خصوصی  سالن های  گسترش  به  باید 
کمک کند، منتها االن باید ضابطه مند 
شود. همکاران ما دارند اساسنامه آن را 
می نویسند که ما به چه سالن هایی و با 

آیا  چه ویژگی هایی اجازه اجرا بدهیم؟ 
هر سالنی برای اجرا مناسب است؟ ما 
داریم اساسنامه را می نویسم تا مشکل 
کنیم.  برطرف  را  خصوصی  سالن های 
ما ۱۱ برنامه در نظر گرفتیم. بنا داشتیم 
که  کنیم  پرداخت  را  هنرمندان  بدهی 
می خواستیم  دهیم.  انجام  را  کار  این 
با استان ها تفاهم نامه امضا کنیم و این 
کار را نیز به سرانجام رساندیم. ما تقریبا 
توانستیم آن برنامه ها را تا یک جاهای 
خوب پیش ببریم. من آدم با تجربه ای 
این  در  که  است  سال   2۰ و  هستم 
دیدم  این بار  مدیریت می کنم.  مملکت 
فقط  نیم می توانم  و  در یک سال  من 
این کارها را انجام بدهم. من ۶ برنامه 
ایران  تئاتر  از نگاه خودم برای  بنیادی 
دارم که اگر به سامان شوند به نفع تئاتر 

ایران و هنرمندان است.

-شما ۱۰ سال پیش که به مرکز 
هنرهای نمایشی آمدید کشور به لحاظ 

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

بحران  یک  در  سیاسی  و  فرهنگی 
تغییر  آستانه  در  دولت  و  بود  پییچده 
همان  دوباره  برگشتید  که  اآلن  و  بود 
بحران ها وجود دارد. عالوه بر آن، خود 
ویروس کرونا در تمام دنیا یک بحران 
ما  کشور  دامن گیر  که  آورده  وجود  به 
نیز شده است. فکر می کنم این مسئله 
عرصه را برای شما به عنوان یک مدیر 

دشوارتر کرد. درست است؟
*واقعا همینطور است. آدم از اینکه 
آزار  بریزد  بلندمدت  برنامه  نمی تواند 
می بیند. من معموال برای دل خودم کار 
می کنم و اگر دل خودم به کاری نباشد 
عذاب وجدان می گیرم و اذیت می شوم. 
می دانم هنرمندان و خصوصا بچه های 
کاری  همین  از  زندگی شان  تمام  تئاتر 
که انجام می دهند می گذرد. هنرمند از 
طریق تئاتر شاید بتواند روزمره خود را 
به سختی بگذراند ولی پولدار نمی شود. 
ما اگر کاری از دستمان برمی آید نباید 
اینها  همه  برای  باید  و  کنیم  دریغ 
برنامه ریزی  که  برنامه ریزی  کنیم. من 
این  کار  که  است  شهریورماه  تا  کردم 
دولت به پایان می رسد. عده زیادی تصور 
می کنند کار ما به خاطر کرونا کمتر شده، 
چون  شده  بسیار سخت تر  حالی که  در 
برنامه ریزی و توان مانور را از ما گرفته 
است. ما تالش کردیم که سالن ها را باز 
کنیم و باز شد. بعد گفتند با 5۰ درصد 
ظرفیت  سالن ها اجرا بروند و ما این کار 
را انجام دادیم ولی بعد گفتند کل تئاتر 
باید تعطیل شود. کل برنامه ریزی هایی 
که کرده بودیم بهم ریخت و دوباره از 
این  مثاًل  یا  برنامه می ریختیم.  باید  نو 
آیا  که  می آید  ما  سراغ  به  که  ترسی 
و  می کنند  اجرا  را  شیوه نامه ها  بچه ها 
مسئله اینکه آیا جشنواره ها برگزار شوند 
یا نه هم وجود دارد. شما باید مدیریت 
تئاتر زنده  بحران داشته باشید که هم 
بماند و هم مراعات جان آنها را کنید. 
من در شرایط عادی باید به وزارت ارشاد 
پاسخ می دادم ولی اآلن باید به وزارت 
بهداشت و استانداری استان ها هم پاسخ 
برگزاری  اجازه  که  تیرماه  در  بدهم. 
بار  زیر  استان  چند  شد،  داده  اجراها 
نرفتند. من نمی دانم به چه زبانی بگویم 
که تئاتر تفنن نیست، بلکه شغل است. 
اگر کار نکند نمی تواند زندگی  هنرمند 
خود را بگذراند. ما در تهران ۱۳۰ اجرا 
داشتیم که با ظرفیت 5۰درصد برگزار 
تئاتر  تماشاگران  جمعیت  کل  شدند. 
بی آرتی  ساعت  یک  مسافران  اندازه 
نیستند.  تهرانپارس  تا  آزادی  میدان 
با  و  می کنیم  ضدعفونی  ما  آن وقت 
ماسک و با فاصله از همدیگر در سالن 
می نشینیم. البته متاسفانه گاهی برخی 
از دوستان ما عکس یادگاری می گیرند 
مجازی  فضای  در  را  عکس ها  آن  و 
یکسری  که  صورتی  در  می گذارند، 

می کنند.  رصد  را  ما  کار  آدم ها  از 
مسئوالن وزارت بهداشت پای به پای 
در  و  آمدند  فجر  تئاتر  جشنواره  در  ما 
نهایت گفتند جشنواره به خوبی برگزار 
شد. بنابراین این کار هم برنامه ریزی را 
سخت می کند و هم اجرا را. یک عده 
است،  تعطیل  تئاتر  که  االن  می گویند 
من  است؟  رفته  کجا  تئاتر  پول  پس 
گفتم آخر سال اعالم می کنم چقدر پول 
گرفتیم و کجاها هزینه کردیم. پولی که 
می آید مشخص است که باید در کجاها 
خرج شود. وقتی یک پولی برای حمایت 
است، باید آن را در بخش حمایت هزینه 
کنید. اگر برای رویداد فرهنگی است باید 
آن را در جشنواره هزینه کنید. در بودجه 
صفر  بین الملل  بخش  بودجه  امسال، 
است و ما پولی نداریم که هزینه کنیم. 
اگر یک اتفاقی در بخش بین الملل بیفتد 
ما بودجه ای نداریم که برای آن بگذاریم. 
امسال در جشنواره تئاتر فجر با پدیده 
ضبط حرفه ای برنامه ها و پخش آن ها 

برای آن  باید  بودیم و  پلتفرم روبرو  از 
هزینه می کردیم. می خواهم بگویم هر 
جایگاه خاص خودشان  این ها  از  کدام 
را دارند. کل بودجه ای که برای حمایت 
در نظر گرفتیم حدود ۱۰ میلیارد تومان 
بود. شما اگر ۱۰ میلیارد تومان را تقسیم 
بر ۳۰۰ هزار نفر کنید پول بسیار کمی 
از  مشکلی  و  می آید  هنرمندان  گیر 
آن ها را حل نمی کند. آن بزرگواری که 
از سر دلسوزی این حرف را می زند ابتدا 
از خودش سوال بپرسد که ما این ۱۰ 
میلیارد تومان را چطور توزیع کنیم که 
تئاتر  به صالح  آیا  نیفتد؟  اتفاقی  هیچ 
باید  یا  کنیم  تعطیل  را  تئاتر  که  است 
باید  و  ماست  جامعه  نیاز  تئاتر  بگوییم 
کردن  کمک  شوند؟  اجرا  نمایش ها 
بدون دلیل اصاًل معنایی ندارد. ان شاء اهلل 
به  را ریز  پایان سال همه چیز  من در 
از ما  ریز اعالم می کنم. هر کسی که 
پول می گیرد باید بداند که ما این آمار 
باید  ما  کرد.همکاران  خواهیم  عیان  را 
بدانند برای پولی که خرج می کنند باید 
جوابگو باشند و مِن مدیر هم وقتی دست 
به قلم می برم و چیزی را امضاء می کنم 
شفاف سازی  به  ما  باشم.  جوابگو  باید 

باور داریم.

-در تمام این سال هایی که شما 
مدیر اداره کل هنرهای نمایشی بودید 
پیش آمده که یکبار بودجه تئاتر کامل 

و سر وقت پرداخت شود؟
بودم  مدیر  که  گذشته  دور  *در 
تئاتر ۶.5 میلیارد تومان بدهی داشت و 
ما پرداخت کردیم و وقتی هم از اداره 
رفتم هیچ بدهی نداشتیم. بودجه تئاتر 
اساسا بودجه بسیار پایینی است ولی تا 
االن خوشبختانه با تمام مشکالت مالی 
که وجود داشته ولی بودجه ای که نوشته 

شده بود را دریافت کرده ایم.

-چرا اراده ای وجود ندارد که این 
بودجه افزایش پیدا کند؟

*نگاه به فرهنگ در کشور ما یک 
نگاه دسته چندمی است و سایر عوامل 
و عناصر هم تحت تاثیر آن نگاه قرار 
دارد. بودجه تئاتر بسیار پایین است. البته 
امسال تالش شد که بودجه تئاتر در سال 

۱۴۰۰ افزایش پیدا کند.

-می دانم که شما قبال و هم االن 
تالش کرده اید که شورای ارزشیابی و 

نظارت قانون مند شود...
مصادیق  در  االن  ما  *مشکل 
است. خوشبختانه همکاران ما مصادیق 
حقوقی  دفتر  که  دادند  و  نوشته اند  را 
وزارتخانه آن را مطالعه کند. مصادیق را 
نوشته ایم تا همه چیز روشن تر و شفاف تر 
شود. البته همانطور که می دانید، در هر 
چیزی که محورش انسان و اندیشه است 
تفاوت وجود دارد. شما یک اثر هنری را 
می بینید یک نظری درباره آن می دهید 
با  دیگر  آدم  یک  نظر  دارد  احتمال  و 
ما  حال  این  با  می کند.  فرق  نظر شما 
کنیم  کمتر  را  سلیقه  بتوانیم  چقدر  هر 

به نفع تئاتر است.

-به حریم تئاتر شهر اشاره کردید. 
بر  کرباسچی  آقای  مدیریت  دوره  در 
ایده  یک  براساس  تهران  شهرداری 
گفتند قرار بر این است که نرده پارک ها 
همین  در  متاسفانه  و  شود  برداشته 
برداشته  هم  شهر  تئاتر  حصار  طرح 
ما  شد.  قاطی  دانشجو  پارک  با  و  شد 
از همان سال تا امروز می بینیم که چه 
دست اندازی هایی به خود ساختمان تئاتر 
شهر شد. یک زمانی در آنجا را سوزاندند 
و حتی به سرامیک های تئاتر شهر هم 
رحم نکردند. همین مسئله باعث شده 
که خانواده ها وقتی می خواهند به تئاتر 
برخوردار  فکری  امنیت  از  بیایند  شهر 
هنرمندان  خود  به  گاهی  حتی  نباشد. 

هم توهین می شود!
*در آن دوران به اشتباه نرده های 
تئاتر شهر را برداشتند. نرده های پارک 
این  ماجرای  ولی  ندارد  ربطی  ما  به 
برای  ملک  این  می کند.  فرق  ملک 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است. 
دور  باید  چرا  می گویند  که  دوستانی 
بیایند  بگذاریم؟  حصار  را  شهر  تئاتر 
روی  تا  کنیم  چه کار  ما  بگویند  ما  به 
دیوار تئاتر شهر یادگاری ننویسند و اگر 
ما  به  آمدند  جهانی  ثبت  مسئوالن  از 
نخندند؟ دوستان بیایند به ما یاد بدهند 
جلوگیری  اتفاق ها  این  از  چگونه  که 
کنیم؟ ما حصار نمی کشیم ولی بگویند 
چطور از این بنا حفاظت کنیم؟ هنرمند 
و  می رود  اجرا  دارد  شهر  تئاتر  در  ما 
محوطه  درگیری  صدای  یک دفعه 
و  می پیچید  سالن  در  دانشجو  پارک 
می شود.  وحشت  و  رعب  ایجاد  باعث 
و  غریب پور  بهروز  نصیریان،  علی  اگر 
سایر بزرگان تئاتر دارند به این وضعیت 

اعتراض می کنند به خاطر این است که 
آنها دارند کار می کنند و وضعیت را از 
نزدیک می بینند. آیا تاالر وحدت، کاخ 
نیاوران و کاخ سعدآباد که حفاظ دارند 
خراب شده اند که ما نگران خراب شدن 
این  نگران  که  آنهایی  هستیم؟  اینجا 
موضوع هستند به ما بگویند این مسئله 
را چطور حل کنیم؟ ژست روشنفکری 
گرفتن مشکلی از تئاتر ما دوا نمی کند. 
باید یک حریمی وجود داشته باشد که 
هنرمندان ما آسایش داشته باشند. االن 
جامعه هنری و رسانه ها موافق هستند 
نیز موافقت  و ما که بهره بردار هستیم 
خودمان را اعالم کردیم ولی نمی دانم 
چیست؟  فراد  ا یر  سا مخالفت  علت 
آنهایی که مخالف هستند به ما بگویند 
متعادان  که  کرد  کاری  می توان  آیا 
متجاهر در پارک نخوابند و در محوطه 
تئاتر شهر آتش روشن نکنند؟ این ملک 
برای وزارت ارشاد است و حریم آن نیز 

مشخص است.

خانه  آن  دوباره  است  قرار  -آیا 
ادبیات نمایشی راه بیفتد؟

در  را  نمایشی  ادبیات  بنیاد  *ما 
انتشارات  دل دفتر پژوهش، آموزش و 
راه انداختیم. اگر فرصت ما یک سال و 
نیمه نبود، من بنیاد ادبیات نمایشی را 
با همان پرچم باال می بردم و پای آن 
می ایستادم و بخش عمده ای از درآمدم 
را پای این کار می گذاشتم چون به آن 
ایمان دارم. ما االن در ۳ ساحت داریم 
قلم  یکی  می دهیم.  انجام  را  کار  این 
روشن است که ما در این طرف سال از 
تعدادی از نمایشنامه ها رونمایی کردیم. 
نخل سرخ و راه روشن را هم در دستور 
کار قرار دادیم و انشا اهلل 5۰ نمایشنامه 
آن  ما خروجی  خوب توسط هنرمندان 
که  نیست  این  ما  محور  بود.  خواهد 
بلکه  کنیم،  قبول  را  نوشتند  چه  هر 
قبولی  قابل  نمایشنامه های  می خواهیم 
را ارائه کنیم. ما با 5۰ نفر از کسانی که 
قلم به دست بودند صحبت کردیم و از 

آن ها خواستیم که نمایشنامه بنویسند.

-می دانم که این انتقاد هم به شما 
نباید  نمایشنامه نویس  که  است  وارد 

سفارشی بنویسد!
*من چنین چیزی را قبول ندارم 
چون ما به آنها نمی گوییم که چه چیزی 
در  آنها می گوییم  به  فقط  ما  بنویسند. 
حاال  بنویسید،  زمین  ایران  جغرافیای 
فرهنگ های  خرده  درباره  نفر  یک 
نفر  یک  و  می نویسد  رضوی  خراسان 
به  ما  باقرخان.  و  ستارخان  به  راجع 
بنویسند.  چیزی  چه  که  نگفته ایم  آنها 
راه  نمایشنامه نویسی  رویداد  درباره 
برگزار  نهج البالغه  بامحوریت  روشن 
از  نهج البالغه  بگویم  باید  نیز  می شود 
جهانی  و  انسانی  منشور  یک  من  نظر 
است. هر آن چیزی که فکر کنید هم 
در آن کتاب وجود دارد. چرا نباید از این 
گوهر گران سنگ استفاده نکنیم؟ ما به 
نویسندگان نمی گوییم درباره چه چیزی 
بنویسند، بلکه می گوییم از این دریای 
بی کرانی که وجود دارد یک موضوعی 
پیدا کنید و برداشت خودتان را بنویسید.

-آیا شورای مبارزه با کرونا قبول 
از گروه ۳ به گروه 2  تئاتر را  کرد که 

منتقل کنند؟
*در حال حاضر با ما همراه شده اند. 
٩٩ درصد برای تئاتر به این جمع بندی 

رسیده اند که این کار را انجام بدهند.

سالن های  مدیران  از  -بسیاری 
خصوصی برای آینده سالن های خودشان 
نگرانی دارند. نمی دانند که دولت آینده 
چه سیاست هایی دارد و یا همین ماجرای 
کرونا اگر ادامه پیدا کند با چه وضعیتی 

روبرو خواهند شد!
*واقعیت این است که سالن های 
خصوصی ما در دوران کرونا آسیب های 
زیادی دیدند و بانک ها هم آنها را اذیت 
را  خودم  ناراحتی  جا  همه  من  کردند. 
گفتم و االن هم می گویم که انتظار ما 
این بود که بانک ها راحت تر با هنرمندان 
رفتار کنند. ما االن در شرایط بحرانی 
هستیم و توقع داشتیم که در دادن وام ها 

شرایط را تسهیل کنند.

-مرکز هنرهای نمایشی برای عید 
نوروز چه برنامه هایی دارد؟

شکل  به  تئاتر  اینکه  *عالوه بر 
عید  است،  جاری  و  ساری  عادی اش 
اجرای  برای  فرصت  بهترین  نوروز 
برگزیدگان جشنواره خیابان تئاتر ایران 
است که در استان ها نمایش خود را اجرا 
مجازی  فضای  در  که  کارهایی  کنند. 
پذیرفتیم و فیلمبرداری شدند نیز در ایام 
نوروز پخش خواهند شد. در رودکی هم 

چند نمایش اجرا خواهد شد.


