
موافقت اعضای اوپک پالس با افزایش تدریجی عرضه نفت 
تولید  داد  نشان  رویترز  نظرسنجی  یافته های 
در  است،  عضو  کشور   ۱۳ از  متشکل  که  اوپک  نفت 
روز رسید که  در  بشکه  میلیون   ۲۵.۰۷ به  مارس  ماه 
۱۸۰ هزار بشکه در روز در مقایسه با فوریه افزایش داشت. تولید 
ماه  هر  فوریه،  استثنای  به   ۲۰۲۰ سال  ژوئن  از  گروه  این  نفت 

افزایش داشته است.
رشد تولید نفت ایران در شرایطی روی می دهد که اوپک و 

متحدانش معروف به گروه اوپک پالس، تسهیل محدودیت عرضه 
خود را به دلیل نگرانی از تداوم تبعات بحران شیوع ویروس کرونا 
بر تقاضا، به تاخیر انداخته اند. وزیران نفت گروه اوپک پالس روز 
پنج شنبه برای تصمیم گیری درباره سطح تولید ماه آینده دیدار می 
کنند و نمایندگان این گروه انتظار دارند محدودیتهای فعلی به قوت 

خود باقی بمانند.
صفحه ۳

ارز فروشی و چاپ پول؛

 دالیل افزایش تورم
 از زبان رییس کل بانک مرکزی

اُتیسم؛ بیماری که خانواده را درگیر خود می کند
رئیس سازمان بهزیستی کشور در 
سمپوزیوم آنالین اختالل طیف اتیسم و 
بیست سالگی اتیسم در ایران، با بیان 
اینکه اختالل طیف اتیسم براساس آمار موجود 
گفت:  است،  کرده  درگیر  را  جوامع  درصد  یک 
یکی از اقدامات بهزیستی تاسیس مراکز اقامت 
موقت بوده است برای اینکه فرصتی به والدین 
و مراقبان کودکان داده شود تا بتوانند به فعالیت 
روزمره زندگی بپردازند البته تنها در استان های 
شرقی  آذربایجان  و  تهران  کرمان،  اصفهان، 
کشور  سراسر  در  امیدواریم  که  یافته  گسترش 

نیز اجرایی شود.
صفحه 2

مدیرعامل آب منطقه ای ایالم عنوان کرد : 

سد میمه با ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی 
در حال اجراست

4
دید و بازدید ها و مسافرت نوروزی، عامل اصلی افزایش ابتال به کرونا

صفحه 2

3

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1704- شنبه 14 فروردین  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
معتمدآریا: همكاري 

نكردن با علي 
حاتمي بزرگترین 
افسوس من است

7فرهنگ
مردی که
 با بیابان ها 
و جنگل ها 
آشنا بود

نک 1با

فاطمه معتمدآريا كه بدون شك يكي از بهترين، برترين،  موفق ترين و 
البته محبوب ترين بازيگران زن تاريخ سينماي كشور به شمار مي رود 
در ابتداي اين گفتگو با تبريك سال ۱۴۰۰ گفت: اميدوارم سال جديد 
برای همه اتفاق های خوبی بيافتد همراه با سالمتی، آرامش و صلح برای 
همه مردم و به دور از بيماری ها باشد و سينمای ايران مانند سال های 

گذشته سينمای پرفروغی شود.

با توجه به سال ها بيابان گردی و كوه نوردی و جنگل َروی های 
غربت  نظرگرفتن  در  با  و  ستوده  منوچهر  استاد  پژوهشی 
كتاب خوانی در روزگار كنونی، ُپربيراه نيست اگر در وصف 
استاد منوچهر ستوده بگوييم و بنويسيم: مردی كه بيابان ها، 
كوه ها، رودها و جنگل های ايران او را بيشتر از مردم ايران 

می شناسند.

حجت اله صيدی، مدير عامل بانك صادرات ايران همزمان با حلول سال 
۱۴۰۰ هجری شمسی با انتشار پيامی نوروزی خطاب به تمامی همكاران 
و سهام داران  ارزشمند  مشتريان  گران قدر،  بازنشستگان  تالش گر، 
برای   همگان  به  تا  خواست  ازخداوند  ايران،  بانك صادرات  ارجمند 
بيش ترين و اثرگذارترين تالش ها در انجام مأموريت بزرگ پشتيبانی 

و مانع زدايی از توليد توفيق دهد.

تداول
 بیم

 و امید

رد پای ایران در افزایش ماهانه تولید اوپک تولید یک میلیون و ۲۵0 هزار دستگاه خودرو
 در سال 1400

معاون وزیر صمت می گوید در سال گذشته حدود یک میلیون دستگاه 
خودرو تولید شده که رشد ۲۱ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ داشته است. 
وی همچنین برنامه امسال وزارت صمت را تولید یک میلیون و ۲۵۰ هزار 
دستگاه خودرو اعالم کرد که یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه از آن در دو خودروساز 

اصلی و ۱۵۰ هزار دستگاه در شرکت های بخش خصوصی تولید خواهد شد.
صفحه ۳

در حالی که به نظر می رسید در سال ۱۴۰۰ بازار 
مرغ به ثبات برسد و دیگر خبری از گرانفروشی و صفهای 
طوالنی نباشد، اما گزارشهای رسیده حاکی از آن است که 
در برخی استانها همچنان صف برای خرید مرغ دولتی برقرار است و 
از طرفی قیمت این محصول پروتئینی نه تنها کاهشی نشده بلکه در 

بازه ۳۰ تا ۴۰ هزارتومان نوسان دارد.
دی ماه سال گذشته قیمت هر کیلو مرغ از ۲۰ هزار و ۴۰۰ 

تومان به ۲۲ تا ۲۳ هزارتومان و در بهمن ماه در سطح خرده فروشی 
ها به ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان رسید. افزایش قیمت مرغ در  مغازه ها و 
اختالف حدود ۱۰ هزار تومانی آن با مرغ تنظیم بازاری که بیشتر  در 
میادین میوه وتره بار توزیع می شد باعث تشکیل صفهای طوالنی در 
هفته های پایانی اسفند ماه شد و این صفها حتی تا روزهای پایانی 

۱۳۹۹ هم ادامه داشت.
صفحه ۵

پرواز قیمت مرغ در بازار

DONYAYEJAVANANMAG.IR

 پیام نوروزی مدیر عامل بانک صادرات ایران 
خطاب به همکاران، مشتریان و سهامداران منتشر شد

تداول بیم و امید
حجت اله صیدی، مدیر عامل بانک 
صادرات ایران همزمان با حلول سال ۱۴۰۰ 
نوروزی  پیامی  انتشار  با  شمسی  جری  ه
تالش گر،  همکاران  تمامی  به  طاب  خ
بازنشستگان گران قدر، مشتریان ارزشمند 
و سهام داران ارجمند بانک صادرات ایران، 
برای   همگان  به  تا  خواست  زخداوند  ا
بیش ترین و اثرگذارترین تالش ها در انجام 

مأموریت بزرگ پشتیبانی و مانع زدایی از تولید توفیق دهد.
با مرور خصوصیات سال گذشته  ایران  بانک صادرات  مدیر عامل 
یک دیگر  کار  از  گره   ۱۴۰۰ سال  در  که  کرد  امیدواری  اظهار  فرارو  و 
بگشاییم و همانند سال های گذشته در حد وسع برای آبادانی ایران بزرگ 

و سربلندی مردمان بکوشیم.
متن کامل این پیام  بدین شرح است؛

 هو المحول
 هر نوروزی حس و حال و رنگ و بوی خود را دارد. آمیزه ای از 
شیرینی و تلخی سالی که می گذرد و امید و بیم سال و ماهی که می آید 
و در لحظه ای شگفت، دریغ پنداشت ها به امید تبدیل می شود و شوق نو 
شدن، در درون آدمی می جوشد و پیش  می راند. تمام جلوه ی این نو شدن 
در عین و ذهن، حس نهفته ای است که در لحظه ی تحویل سال می شکفد 
و به رسم دیرینه، بسیاری از ایرانیان، شرح حال خویش را در کتاب آسمانی 

می جویند و در دیوان خواجه ی شیراز.
است.  دیگری  نوروز  دیرینه اش،  طبیعت  به  بنا  نیز،  امسال  وروز  ن
سالی آکنده از تلخی و شیرینی و البته آمیخته با ماسک و دستکش که 
قرنی می دهد که  پایانی  به سال  را  آفریده، جای خود  تجربه ای غریب 
شاید قرینه ای در تاریخ نداشته باشد. از این منظر، طبیعی است که حس 
و حال تحویل سال نیز، ویژه باشد و روایت کتاب آسمانی و دیوان حافظ 

نیز بر همین سیاق، ویژه تر.
 آفریدگاری که دل سراپرده ی محبت اوست در آیه  ی یکصد و چهل 
سوره ی فرخنده ی آل عمران به یاد می آورد که تِلَک ااَلّیاُم نُداِولُها بَیَن 
الّناس. دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی پنج روزه نوبت اوست. 
اگر بر شما ضربه ای وارد شد بر آن جمعیت نیز وارد شد و ما این روزهای 
پیروزی و شکست را در میان مردم می گردانیم تا خداوند اهل ایمان را 

شناخته و از آن ها شاهد گیرد و او ستم گران را دوست ندارد.
بر  ز  قرآن  از صبح خیزی و سالمت طلبی،  نیز که   حافظ شیراز 
می خواند با چارده روایت، مژده می دهد که نفس باد صبا مشک فشان 
خواهد شد و عالم پیر نیز جوان. دوران تطاول به سر خواهد آمد که به 

بیان قرآن، خداوند را با اهل تطاول سر دوستی نیست.
نو  آستانه ی سال  در  زمینی  و  آسمانی  پیام  دو  از  بنده  این  آن چه 
می فهمد جز این نیست که باید فرصت شمرد صحبت را در این دو راهه 
همکاران  تمامی  به  را  خجسته  بهار  فرارسیدن  گفت  شادباش  و  نزل  م
تالش گر، بازنشستگان گران قدر، مشتریان ارزشمند و سهام داران ارجمند 
بانک صادرات ایران و از خداوندگار خواست تا توفیق دهد همگان را برای 
بستن کمر همت در راستای بیش ترین و اثرگذارترین تالش در مداوله ای 
که به ما رسیده است تا در سالی که پشتیبانی و مانع زدایی از تولید مأموریتی 
بزرگ بر دوش ماست گره از کار یک دیگر بگشائیم و همانند سال های 
گذشته در حد وسع برای آبادانی ایران بزرگ و سربلندی مردمان بکوشیم.

ماه درخشان شعبان نیز فرصتی است تا قدح برگیریم و خویشتن 
خویش را پاک سازیم تا خورشید معرفت و درستکاری و مهربانی همچنان 

درخشان و درفشان باشد تا شب عید رمضان.
ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید

از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

نوبت اول 
شهرداری بیدخون به استناد بند 1صورتجلسه شماره 12-99 صورتجلسه مورخه 99/09/29 شورای اسالمی بیدخون در نظر دارد پروژه 
عملیات تکمیل سالن چند منظوره شهرداری بیدخون را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های  واجد 

شرایط واگذار نماید.
1-مبلغ تضمین به مبلغ 3.750.000.000 )سه میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال( می باشد که می بایست توسط پیشنهاد دهنده به 

یکی از صورت های ذیل اقدام گردد.
1-1- ضمانت نامه بانکی صادر شده از بانک های معتبر که سه ماه از تاریخ پیشنهاد معتبر باشد.

2-1-اصل رسید بانکی واریز وجه مزبور به شماره حساب سپردهIR 530210000001000161221378   بنام شهرداری بیدخون نزد 
پست بانک

2-آدرس محل دریافت اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات:استان بوشهر-شهرستان عسلویه-شهر بیدخون-ساختمان شهرداری  بیدخون-
واحد امور مالی-تلفن 07737363427

3-مهلت مراجعه جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1400/01/16 لغایت  1400/01/23
4-اخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادات ساعت 11 روز شنبه  1400/02/04   

5-زمان بازگشایی پاکات مناقصه روز شنبه 1400/02/04 ساعت 13 
6-مبلغ برآورد اولیه 75.000.000.000 ریال هفتاد و پنج میلیارد  ریال

7-بازدید از پروژه جهت شرکت در مناقصه توسط شرکت ها الزامی می باشد و می بایست فرم بازدید از پروژه را تکمیل و به همراه سایر 
اسناد مناقصه به شهرداری ارسال نمایند.)نمایندگان شرکت ها می توانند هنگام دریافت اسناد مناقصه از محل اجرای پروژه بازدید نمایند(

 سپرده برندگان اول،دوم مناقصه تا زمان عقد قرارداد نزدشهرداری نگهداری خواهد شد و هر گاه حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده 
آنان به ترتیب به نفع شهرداری ظبط خواهد شد. 

 مدت زمان اجرای پروژه 4 ماه
 سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

 قیمت اسناد :مبلغ 4.000.000 ریال واریز به شماره حساب درآمدی 10001588860345  نزد پست بانک بنام شهرداری بیدخون
 شهرداری بیدخون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات ارسالی مطابق قانون مجاز می باشد. 

 همچنین به پیشنهادات فاقد مهر و امضا،مشروط،مخدوش و پیشنهاداتی که پس از انقضا مدت مقرر در مناقصه واصل شود،مطلقا 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 مهلت اعتبار پیشنهادات از تاریخ برگزاری مناقصه به مدت سه ماه می باشد و با نظر دستگاه مناقصه گزار قابل تمدید می باشد.
 حداقل پایه مورد نیاز 5 )ابنیه-تاسیسات(بر اساس بخشنامه شماره 69432 مورخ 1394/04/30 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
با موضوع: حداکثر ظرفیت مجاز پیمانکاران می باشد و پیمانکارانی که مایل به شرکت در مناقصه می باشند می توانند با اعالم آمادگی 
کتبی نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کلیه 
شرکت کنندگان در مناقصه می بایست در پایگاه مذکور به آدرس ذیل ثبت نام و کد کاربری دریافت نمایند و همراه با پاکات 

پیشنهاد خود کد کاربری را تحویل نمایند.
 هزینه درج آگهی در دو نوبت بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شهرداری بیدخون

مجتبی کاشی
هرچند در نتیجه تعامل دولت و مجلس بودجه ۱۴۰۰ به سرمنزل نهایی خود نزدیک 
شد اما نباید فراموش کرد که سه چالش اصلی این بودجه یعنی ارز، نفت و مالیات همچنان 

جزو مسائل اصلی اقتصاد کشور بوده و نیازمند تصمیم گیری های مهم و سازنده هستند.
الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ در روز چهارشنبه )۱۲ آذرماه ۹۹( از سوی دولت به مجلس 
شورای اسالمی تقدیم شد. این الیحه بیش از ۲ ماه در کمیسیون های مربوطه و به ویژه در 

کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت.
پس از گذشت حدود ۲ ماه از بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق، کلیات 
آن در صحن علنی به رای گذاشته و از سوی نمایندگان رد شد. نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی با ۹۹ رای موافق، ۱۴۸ مخالف و ۱۲ ممتنع از ۲۶۱ نماینده حاضر در جلسه علنی  
با کلیات الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مخالفت کردند. هرچند سابقه رد کلیات بودجه 
از سوی مجلس وجود دارد و به طور معمول بودجه ارائه شده از سوی هیچ دولتی توسط هیچ 
مجلسی دربست مورد قبول واقع نشده و نمی شود، اما به نظر می رسد بودجه ۱۴۰۰ جزو 

معدود لوایح بودجه ای بوده که تا این حد با چالش روبه رو شد.
دولت از زمان ارائه الیحه به مجلس همه تالش خود را به کار بست تا کمیسیون تلفیق 
بدون تغییر شاکله بودجه کلیات آن را تصویب کند. در نهایت کمیسیون مربوطه کلیات را 
تصویب کرد، اما بعد در جریان بررسی دو ماهه از بنیان بودجه را تغییر داد و شاکله آن را به 
هم زد. در آن زمان استدالل نمایندگان مخالف بودجه برای تایید کلیات این بود که دولت 
تغییرات مورد نظر آنها را اعمال نمی کند، بر این اساس پس از تصویب کلیات خود برای 

تغییر جزئیات به نفع اقتصاد کشور وارد عمل می شوند.
اما کاری که کمیسیون تلفیق انجام داد نه ورود به جزئیات، بلکه دگرگونی کلیات بود. 
واقعیت این است که کمیسیون نام برده تغییراتی اساسی در درآمدها و هزینه های داده و 

سقف بودجه را خیلی باال برده بود.
 به طور کلی در سه زمینه نفت، نرخ ارز و مالیات چالش های زیادی بین دولت و مجلس 

بر سر بودجه ۱۴۰۰ به وجود آمد.
دولت میزان صادرات نفت را ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و با قیمت ۴۰ دالر در هر 
بشکه در نظر گرفته بود. ابتدا از بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان 

آن را به عنوان سهم نفت در نظر گرفت که حدود ۲۳ درصد کل بودجه را شامل می شد.
یکی از اقدام های عجیب کمیسیون تلفیق این بود که درعین حالی که میزان صادرات 
پیش بینی شده نفت برای سال ۱۴۰۰ را کاهش داد، درآمدهای نفتی را نیز باال برد. کمیسیون 
تلفیق  از یک طرف حدود ۳۴.۷۸ درصد از صادرات نفتی را کاهش داد و از طرف دیگر 
۱۵.۵۷ درصد بر درآمدهای نفتی افزود. بدون شک این افزایش به معنای وابستگی هرچه 
بیشتر بودجه به درآمدهای نفتی است. این اقدام درست در مقابل اهداف و چشم اندازهای 
برنامه ششم توسعه قرار دارد. به عبارتی خود مجلس به عامل عدم انطباق بودجه با اسناد 

باالدستی تبدیل شده است.
با کاهش  بود که چطور می شود هم زمان  این  داشت  این حال سوالی که وجود  با 
صادرات نفت و فرآورده های درآمدهای حاصل از صادرات این کاالها را افزایش داد؟ در 
میلیون و ۳۰۰ هزار   ۲ آمدند  آقایان  رئیس جمهوری گفت:  این مورد »حسن روحانی«، 
بشکه نفت پیش بینی شده در بودجه را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش دادند. 
بعد به جای ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده ۲۳۰ هزار میلیارد تومان برای 
درآمدهای نفتی در نظر گرفته اند. چشم بندی عجیبی شد. نفت کم شد پول آن باال رفت. 
این چطور چشم بندی بود که انجام گرفت؟ ما ۱۹۹ هزار میلیارد تومان گذاشتیم این ها در 
کمیسیون تلفیق ۲۳۰ هزار میلیارد تومان کردند و میزان وابستگی بودجه به نفت را  ۳۱ 

هزار میلیارد تومان اضافه کردند.
کمیسیون تلفیق مجلس دو تصمیم در زمینه ارز گرفت که کمترین اثر آن افزایش تورم، 
حتی قبل از اجرایی شدن بودجه در سال جدید بود. به ویژه بازتاب رسانه ای حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی از یک طرف و تصمیم به تعیین نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومان برای ارز، از طرف دیگر به 

قدری بود که می توانست پیش از سال جدید تورم را به شدت افزایش دهد.
دولت که در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ نرخ تسعیر ارز را ۱۱ هزار و ۵۰۰  تومان و نرخ ارز 
ترجیحی را ۴۲۰۰ تومان درنظر گرفته بود با توجه به اثرپذیری شدید اقتصاد کشور از نوسانات 
نرخ ارز و پیامدهای منفی آن برای اقتصاد کشور با هر دو تصمیم کمیسیون تلفیق مخالفت کرد.

ارز به ۱۷۵۰۰  افزایش نرخ تسعیر  با  بانک مرکزی  »عبدالناصر همتی«، رئیس کل 
تومان مخالفت کرد و آن را به زیان اقتصاد کشور دانست. وی در این مورد گفت: تعیین نرخ 
۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر دالر و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به 
توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده های نفتی و خنثی کردن تحریم های جاری از یک 
طرف و نیز روند تحوالت و احتمال کاهش تحریم ها در سال آتی از طرف دیگر، به صالح 
ارز در بودجه که مبنای محاسباتی  باال بردن نرخ تسعیر  به جای  اقتصاد کشور نمی دانم. 
آن نیز مشخص نشده، بهتر است تالش مجموعه نظام به صدور نفت بیشتر که حق مردم 

ایران است متمرکز شود.

صفحه ۳

سرمقاله

بودجه 1400، از تغییر تا تصویب
با وجود اصرار مجلس و کمیسیون تلفیق دولت زیر بار افزایش نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ 
تومان تسعیر ارز نرفت و در نهایت این قیمت منتفی شد. همچنین در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی 
نیز نظر دولت در بودجه ۱۴۰۰ اعمال شد. با این حال به دولت اجازه داده شد در صورت 

لزوم نرخ ارز ترجیحی به تدریج اصالح شود.
چالش مالیات در بودجه ۱۴۰۰

کمیسیون تلفیق در بخش درآمدهای مالیاتی نیز ورود کرد و ۱۲۸ هزار میلیارد تومان 
بر درآمدهای این بخش افزود.  افزایش درآمدهای مالیاتی به خودی خود چیز بدی نیست، 
اگر شرایطش فراهم باشد. اینکه دولت سقف درآمدهای مالیاتی را حدود ۲۵۱ هزار میلیارد 
تومان در نظر گرفته به خاطر شرایط خاص اقتصاد کشور بود، وگرنه در سال های گذشته 
رویکرد دولت به درآمدهای مالیاتی افزایشی بوده است. درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه 
۱۳۹۸ حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان و در الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۱۹۵ هزار 

میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. 

و  نفت  صادرات  و  فروش  از  دولت  سهم  که  می دهد  نشان   ۹۹ سال  بودجه  الیحه 
یافته و در عوض سهم درآمدهای مالیاتی  به میزان ۶۶ درصد کاهش  نفتی  فرآورده های 

نسبت به بودجه سال جاری ۲۷ درصد رشد کرد.
اصرار مجلس به افزایش درآمدهای مالیاتی از یک سو و تالش دولت برای جلوگیری 
از فشار بیشتر به اقشار آسیب پذیر از سوی دیگر، افزایش درآمدهای مالیاتی را به یکی از 

چالش های اصلی بودجه ۱۴۰۰ بدل کرد.
هرچند در نهایت و در نتیجه تعامل دولت و مجلس بودجه ۱۴۰۰ به تصویب رسید 
بزرگترین  گزارش همچنان  این  در  مطرح شده  موضوع  که سه  کرد  فراموش  نباید  اما 
بعدی  باید دولت های  بود.  آتی خواهند  بودجه کشور در سال های  اقتصاد و  چالش های 
سیاستگذاری های قابل توجهی جهت مدیریت بازار ارز، نفت و مالیات انجام دهند. اگر 
مسیر  در  نیز  کشور  اقتصاد  شک  بدون  گیرند  قرار  خود  درست  مدار  در  مورد  سه  این 

درست حرکت خواهد کرد.
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نماینده مجلس:
سند همکاری تجاری با چین موجب گشایش اقتصادی می شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت: اگرچه برخی کسانی 
که به دنبال ارتباط با غرب هستند علیه سند همکاری ۲۵ ساله با چین فضاسازی می کنند، 
اما این تعامالت بلندمدت و قراردادهای اقتصادی نه تنها نقطه ضعف نیست، بلکه موجب 

گشایش اقتصادی برای کشورمان خواهد شد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی افزود: قراردادهای تجاری 
بلندمدت با کشورهایی همچون چین که از توانایی ها و ظرفیت های باالیی برخوردار 
هستند و به دنبال مطامع و اغراض سیاسی نیستند به ویژه در شرایط فعلی، گشایش های 
اقتصادی برای کشور ما به همراه دارد.نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس افزود: چین 
با کشورهایی همچون عربستان، ترکیه و کشورهای دیگر قرارداد تجاری دارد؛ بنابراین 

هیچ مشکلی نیست که ما هم با کشور چین همکاری تجاری بلندمدت داشته باشیم.
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز ادامه داد: در شرایطی که حجم تجارت آزاد در 
دنیا رو به افول است و قراردادهای دوجانبه تجاری جایگاه بیشتری یافته است، ما هم 

ناگزیر به انعقاد قراردادهای دوجانبه و چندجانبه با کشورها هستیم.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی گفت: این قرارداد نه اولین 
و نه آخرین نوع از اینگونه قراردادها است و ما باید در آینده با کشورهای دیگر هم برای 
انعقاد قرارداد وارد مذاکره شویم.عضو کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشت: قراردادهای تجاری با چین در شرایط فعلی یک روزنه تنفس برای اقتصاد 
کشور باز می کند و کمک می کند که توان و ظرفیت مان را در حوزه های دیگر به کار 
بگیریم و بتوانیم عقب ماندگی های مان را در برخی از فناوریها و سرمایه گذاریها را جبران 
کنیم.قادری در ادامه این پرسش را مطرح کرد: مگر ما در استفاده از فاینانس چین در 
احداث آلومینیوم جنوب ) در المرد واقع در جنوب فارس( ضرر کرده ایم که در جذب 

منابع برای احداث سایر واحدهای تولیدی متضرر شویم؟
این نماینده مجلس گفت: اگر چین به ما برای توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی 
و تنوع بخشی به تولیدات معدنی و غذایی کمک کند، وابستگی ما به درآمد حاصل از 

صادرات نفت خام کاهش خواهد یافت.
وی اظهار داشت: اگر ما بتوانیم با استفاده از تسهیالت چین در داخل و یا خارج 
از کشور پاالیشگاه بسازیم و نفت خام خود را به فرآورده تبدیل کنیم، هیچوقت در دام 

تحریمهای غربی ها گرفتار نخواهیم شد.
قادری خاطرنشان کرد: بعضی افراد که علیه قراردادهای تجاری با چین فضاسازی 
می کنند به دنبال ارتباط با غرب هستند و هنوز هم به این موضوع امید بسته اند و این در 
حالی است که تجربه ما در ارتباط با غرب تجربه کاماًل شکست  خورده ای است،وقتی 
غرب در ماجرای برجام حاضر نیست تحریمها را بردارد و ما را تحت فشار قرار داده 
است، چرا از ظرفیت کشورهای توانمندی مثل چین استفاده نکنیم؟ چین امروز دومین 
قدرت اقتصادی دنیا است که صاحب فناوریهای زیادی است و در بخش های مختلف 

می تواند در انتقال این فناوریها به کشور ما کمک کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با بیان این که ایران در 
صورتی که قبل از برجام، قرارداد همکاری با چین امضا می کرد،  در مذاکرات نتیجه 
بهتری را کسب می کرد، گفت: سیاست های منطقه ای ما ایجاب می کند قراردادهای 

اقتصادی بلندمدتی را با روسیه، هند و چین و دیگر کشورهای شرق داشته باشیم.
قادری با بیان این که جمهوری اسالمی ایران برای تامین منافع خود نیازی به 
اجازه گرفتن از هیچ کشوری ندارد، گفت:  منافع ما ایجاب می کند تا با هر کشوری 
که حاضر به ارتباط سالم متقابل با ما باشد ارتباط برقرار کنیم؛ اگر بنا باشد از وام و 
تسهیالت خارجی استفاده کنیم باید به جای واردات کاالهای مصرفی این منابع را در 

تکمیل زیرساختها و احداث واحدهای تولیدی به کار گیریم.
هفتم فروردین ماه جاری در جریان سفر وانگ یی عضو شورای دولتی و وزیر امور 
خارجه جمهوری خلق چین سند همکاری های ایران و چین به امضای وزیران خارجه 
دو کشور رسید. سابقه این سند به سفر رسمی شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق 
چین به تهران برمی گردد که در جریان  آن  جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق 
چین با صدور بیانیه ای، سطح روابط دو کشور را به »مشارکت جامع راهبردی« ارتقاء 
دادند و به پیشنهاد طرف ایرانی به منظور تنظیم روابط بلندمدت در بازه زمانی ۲۵ ساله 
با چین، طرفین در بند ۶ بیانیه مذکور تمایل و آمادگی خود برای رایزنی و مذاکره جهت 
انعقاد سند همکاری بلندمدت را اعالم کردند.این سند یک برنامه جامع در بازه زمانی 
بلندمدت )۲۵ ساله( رویکردی مبتنی بر احترام متقابل و منافع برد- برد  در زمینه روابط 

دو جانبه، منطقه ای و بین المللی را مدنظر قرار داده است.

 دکتر نمکی: ایران به زودی قطب تولید واکسن خواهد شد
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: همان طور که در کمتر 
از ۶۰ روز توانستیم از وارد کننده ماسک و برخی تجهیزات پزشکی به صادر 
تبدیل شویم در آینده نزدیک ایران یکی از محورهای اصلی تولید واکسن 

کرونا نه تنها برای مردم خودمان بلکه در سطح دنیا می شود.
سعید نمکی در مراسم جشن ملی پرچم در منطقه گردشگری عباس 
از دستاوردهای مهم ۱۲  بر خویشتن، یکی  تکیه  افزود: خودباوری و  آباد 
فروردین سال ۵۸ بود. در سال های پس از انقالب با تکیه بر توان داخلی 
پیشرفت های بزرگی در حوزه های مختلف از جمله حوزه سالمت به دست 
آوردیم که به هیچوجه با قبل از آن قابل مقایسه نیست، میزان مرگ و میر 
کودکان و زنان حداقل ۱۰ برابر میزان امروز بود.وزیر بهداشت ادامه داد: 
با استفاده از تجربه دفاع مقدس در مدتی کمتر از ۶۰ روز از یک واردکننده 
ماسک و تجهیزات، به یک تولیدکننده و سپس به یک صادرکننده بدل شدیم.

وی افزود: قبل از انقالب حداکثر ۲۰ درصد کودکان در برابر بیماری ها 
واکسینه می شدند، اما امروز در دورترین مناطق ایران خانه بهداشت داریم و 
بیش از ۹۵ درصد کودکان تحت پوشش خدمات واکسیناسیون قرار دارند.

وزیر بهداشت گفت: در ماه های گذشته برای مقابله با کرونا، تخت های 
بیمارستانی را به قدری افزایش دادیم که هیچ بیمار مبتال به کووید-۱۹ در 

یک سال گذشته برای پذیرش در بیمارستان سرگردان نشد.

سخنگوی ناجا خبر داد؛
هوشمند سازی، اولویت  پلیس در سال ۱۴۰۰ 

سردار مهدی حاجیان، درباره چالش های ناجا در سال ۹۹ گفت: نمی توان 
نام چالش را بر مأموریت ها و اقدامات پلیس گذاشت چرا که پلیس نهادی 
است که در همه بحران ها و برای همه شرایط آماده  است. اما می توان گفت 
که در سال ۹۹ موضوع کرونا بزرگترین بحرانی بود که ظرفیت و انرژی 

زیادی از مأموران پلیس گرفت.
وی ادامه داد: در سال گذشته  از همان ابتدا تا پایان سال عالوه بر 
مأموریت های همیشگی پلیس، اقداماتی مانند منع تردد در برخی جاده ها، 
ایجاد محدودیت و تذکر لسانی، اجرای مصوبات ستادملی مقابله با کرونا و ... از 
سوی مأموران انجام شد و مجموع این اقدامات انرژی زیادی از پلیس گرفت.

به گفته سخنگوی نیروی انتظامی، در این ایام صددرصد نیروهای پلیس 
در آماده باش مربوط به کرونا نیز بوده و ماموریت های خود را نیز انجام دادند.

حاجیان در مورد اولویت های پلیس برای سال ۱۴۰۰ نیز گفت: اولویت 
اول هوشمند سازی پلیس است و ما روندی را که برای هوشمندسازی در 
توان  و  سرعت  با  هم  امسال  بودیم،  کرده  آغاز  پلیس  های  بخش  تمام 

بیشتری ادامه خواهیم داد.
وی ادامه داد: »مشارکت پذیری پلیس با مردم« و »توسعه پلیس جامعه 
محور« نیز دو اولویت دیگر ما هستند که به طور جد در دستور کار قرار دارد 
و »توسعه دوایر مشاوره ومددکاری« و »توسعه هویت مدنی پلیس« نیز از 

دیگر اولویت های نیروی انتطامی در سال ۱۴۰۰ است.
سخنگوی ناجا درباره اقدامات عملیاتی نیز اظهارکرد: یکی از اقداماتی 
مبارزه  تداوم   داشت،  خواهد  ادامه  عملیاتی  به شکل   ۱۴۰۰ سال  در  که 
قاطع با اراذل و اوباش و برهم زنندگان نظم و امنیت است. ان شاء اهلل با 
برنامه ریزی دقیق و با همکاری دیگر بخش ها نیز در راستای تحقق شعار 

امسال تمام توان و تالش خود را به کار خواهیم بست.

کرونا  ستاد  درمان  معاون 
استان تهران، با بیان اینکه دید 
و بازدید نوروزی عامل موثری در 
افزایش ابتالی خانوادگی به کرونا 
بوده است،  گفت: از طرفی بروز موج چهارم 
کرونا وابسته به حجم سفرهای صورت گرفته 
با  اگر  اما  هستیم  نگران  همچنان  است. 
شرایط خوبی از هفته سوم و چهارم فروردین 

گذر کنیم شرایط مساعدتر خواهد شد.
دکتر نادر توکلی، با اشاره به افزایش 
به  کرونا  به  مبتال  بیماران  مراجعه  بار 
ماه،  فرودین  اول  هفته  در  بیمارستان ها 
تر  آرام  اندکی  اوضاع  دوم  هفته  در  گفت: 
بود اما اکنون نسبت به هفته سوم فروردین 
مسافران  برگشت  زیرا  هستیم  نگران  ماه 
نوروزی را هم داریم. این شرایط در حالی 
است که میزان تعداد مراجعه بیماران سرپایی 
به بیمارستان های استان تهران افزایش یافته 
است. همچنین میزان مرگ و میرها در هفته 
اول فروردین ماه نیز نسبت به هفته دوم و 
سوم اسفند افزایشی شد که بخشی از علت 
آن را می توان در شلوغی ها و افزایش تردد 

در نیمه دوم اسفند جست.
که  بیمارانی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
تهران  بیمارستان های  به  حاضر  درحال 
اظهار  هستند،  بدحال تر  می کنند  مراجعه 
شدن  بدحال تر  و  ابتال  زمانی  فاصله  کرد: 
بیماران کاهش یافته است و الزم است اگر 

تست افراد مثبت شد و عالئم گسترده ای از 
بیماری را داشتند به مراکز درمانی مراجعه 
کنند تا خدمات الزم بر اساس مرحله بیماری 

توسط پزشک به آنها ارائه شود.
معاون درمان ستاد کرونا استان تهران 
با بیان اینکه به نظر می رسد سوش غالب 
باشد،  کرده  تغییر  کشور  در  کرونا  ویروس 
تصریح کرد: البته مطالعه کاملی نداریم اما 
به نظر می رسد بیماران بدحال تر شده اند 
و درگیری در اطفال نیز افزایش یافته است 
کودکان  در  میر  و  مرگ  خوشبختانه  البته 
در  است؛  نیافته  افزایش  نسبت  همان  به 
شرایط فعلی کودکان معموال عالئم گوارشی 
بیشتری را تجربه می کنند و اسهال مقاوم به 
درمان و تب های باال در اطفال غالب است.

به گفته وی هنوز مطالعه ثابت شده  

مبنی بر ورود انواع دیگر ویروس جهش یافته 
کرونا به کشور نداریم.توکلی بروز موج چهارم 
به حجم سفرهای صورت  وابسته  را  کرونا 
گرفته دانست و ادامه داد: نگرانی های ما به 
قوت خود باقی است اما اگر با شرایط خوبی 
از هفته سوم و چهارم فروردین گذر کنیم 
شرایط مساعدتر خواهد شد یعنی به مرحله ای 
می رسیم که نگرانی ها کاهش می یابد زیرا 
به موازات شرایط موجود واکسیناسیون هم 
گسترش می یابد و می توان به ایمنی جمعی 

امیدوارتر بود.
وی با اشاره به اینکه فعال نگرانی برای 
افزود:  ندارد،  وجود  بیمارستانی  تجهیزات 
تخت های  ظرفیت  شدن  پر  نگران  بیشتر 
آینده  هفته  از  هستیم.  ویژه  های  بخش 
غیر  و  الکتیو  بیماران  بار  زیر  بیمارستان ها 

موضوع  همین  و  رفت  خواهند  هم  کووید 
باعث نگرانی ما است.

وی با اشاره به تاثیر دید و بازدیدهای 
نوروزی، گفت: االن در دو هفته اخیر تقریبا 
اکثر بستری های ما در بیمارستان به شکل 
خانوادگی بوده است که این وضعیت شرایط 
را برای افراد سالمند خانواده و افراد دارای 

بیماری زمینه ای پرخطر می کند.
ع  مجمو ر د ینکه  ا ن  بیا با  ی  و
تهران  در  نه  شبا تردد  محدودیت های 
تاثیرات خوبی داشته است،  تاکید کرد: گرچه 
این موضوع در اسفندماه به درستی رعایت 
نشد اما این فرهنگسازی صورت گرفت که 
مردم پس از ساعت ۹ شب کمتر به تردد غیر 
ضروری بپردازند تا از احتمال انتقال کرونا 
به سایرین کاسته شود. با توجه به وضعیت 
نوروز  تعطیالت  از  پس  استان  در  بیماری 
ممکن است در ستاد استانی به این سمت 
برویم که برای اداره ها و رفت و آمد درون 
شهری پیشنهادات ویژه ای مطرح کنیم که 

هنوز در دست بررسی است.
استان  کرونا  ستاد  درمان  معاون 
مبارک  ماه  به  نزدیکی  به  اشاره  با  تهران 
به  مراسمی  قاعدتا  کرد:  بیان  رمضان، 
اشکال رسمی و بزرگ برگزار نمی شود و ما 
هم پیش بینی می کنیم امسال هم مانند سال 
قبل باهمکاری و همراهی مردم ماه رمضان 

آرامی را سپری کنیم.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

انتشار فرمول ساخت واکسن های مدرنا و فایزر در اینترنت 
محققان آمریکایی دستورالعمل دو واکسن فایزر و ُمدرنا را از شیشه های 
دور ریخته شده واکسن و آن چه در آن باقی مانده بود درآوردند و در پایگاه 

اینترنتی »گیت هاب« )Github( منتشر کردند.
آمریکا  »استنفورد«  دانشگاه  محققان  »گاردین«،  روزنامه  گزارش  به 
توانستند با استفاده از واکسن  های ته شیشه، توالی »پیام رسان آر.ان.ای« این 
دو واکسن را رمزگشایی کنند. توالی »پیام رسان آر.ان.ای« در واقع مجموعه 
دستورالعمل هایی است که به بدن می گوید چه کاری انجام دهد. در مورد 
واکسن کووید-۱۹ شرکت ُمدرنا، این ماده به بدن می گوید که برای مقابله با 
کووید-۱۹ چه چیزهایی را باید تولید کند. در اصل ، این کد است که واکسن 

را اجرا می کند.
محققان استنفورد به وب سایت »مادربورد« توضیح دادند که برای انجام 
این پروژه هیچ واکسنی را هدر ندادند و برای رمزگشایی با شرکت مدرنا تماس 
گرفتند اما پاسخی دریافت نکردند. آنها توضیح داده اند که با تأیید سازمان نظارت 
بر غذا و داروی آمریکا برای انجام پژوهش در آمریکا باقیمانده واکسن ها را 

جمع آوری کرده و با هدف پژوهش، رمزگشایی کردند.
توالی واکسن فایزر، پیشتر در دسترس عموم قرار داده شده بود. اما این 
نخستین بار است که توالی واکسن مدرنا منتشر می شود. محققان می گویند 
دسترسی به کد پیام رسان آر.ان.ای که بخشی از واکسنی است که به مردم 
تزریق می شود هیجان انگیز و جالب است و باعث می شود اطالعات دقیق تری در 
مورد واکسن ها در دسترس باشد به ویژه در دورانی که جهان برای واکسیناسیون 

عمومی در تالش است.
با این حال در دست داشتن توالی واکسن  ها به این معنا نیست که هر 
کسی بتواند در زیرزمین خانه خود واکسن بسازد زیرا پروسه ساختن واکسن، 

بسیار پیچیده است.

افزایش بیش از دو برابری بُن َارزاق دانشجویان
معاون دانشجویی دانشگاه تهران از افزایش بیش از دو برابری بن کارت 
ارزاق دانشجویان تحصیالت تکمیلی ساکن خوابگاه های این دانشگاه طی 
دو سال اخیر خبر داد و گفت: این مبلغ از ۳۵۰ هزار تومان به یک میلیون 

تومان افزایش یافته است.
دکتر سعید حبیبا ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: در حال حاضر 
تمامی دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلی ساکن خوابگاه های دانشگاه 
تهران می توانند از بن ارزاق استفاده کنند. البته این بن صرفا به دانشجویانی 

پرداخت می شود که دارای سنوات مجاز تحصیلی هستند.
وی در ادامه تصریح کرد: بن ارزاق یک میلیون تومانی ترم گذشته 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران پرداخت شده است و بن 

نیم سال دوم تحصیلی این دانشجویان نیز به زودی پرداخت خواهد شد.
معاون آموزشی دانشگاه تهران تاکید کرد: خوشبختانه طی دو سال 
اخیر توانستیم با افزایش بیش از دو برابری ارزاق دانشجویان، مبلغ این بن 

را از ۳۵۰ هزار به یک میلیون تومان افزایش دهیم.
دکتر حبیبا همچنین از برنامه دانشگاه تهران برای بازسازی خوابگاه 
های سطح شهر این دانشگاه خبر داد و گفت: با کمک خیرین  قرار است ۶ 
هزار و ۵۰۰ متر از این خوابگاه ها را بازسازی کنیم که خوابگاه های قدس، 
رودکی و شهدای دانشجو سه خوابگاه سطح شهر و خوابگاه متاهلین جالل 
آل احمد هستند که باید بازسازی شوند. وی با بیان اینکه بازسازی خوابگاه 
های سطح شهر دانشگاه تهران اردیبهشت ماه سال آینده به اتمام می رسد، 
گفت: کار بازسازی این خوابگاه ها از اواخر اسفنده ماه ۹۹ به صورت بلوکی 

آغاز شده و به مدت حدود دو ماه طول می کشد.

دستگیری 2  متهم پرونده آدم ربایی در نیشابور 
۲ تن از اعضای یک باند که در نیشابور اقدام به ربودن نماینده حقوقی شهرداری 

کرده بود دستگیر شدند.
حسین دهقان پور، فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور در رابطه با آدم ربایی نماینده 
حقوقی شهرداری نیشابور در هفته گذشته و ضرب و شتم وی تصریح کرد: پس از اعالم 
آغاز شد و  نیشابور  اولیه و طرح مهار در شهرستان  اقدامات  نیشابور  ربایی در  آدم  خبر 
توانستیم بعد از ۴۸ ساعت از وقوع حادثه، تمام افراد را شناسایی کنیم. دهقان پور خاطر 
نشان کرد: با توجه به خروج تمام افراد آدم ربا از شهرستان نیشابور هماهنگی با دستگاه 
قضا برای دستگیری متهمان انجام شد و تا این لحظه ۲ نفر دستگیر شده اند.دهقان پور 
بازداشت شده در نیشابور هستند و تحقیقات برای کشف نیت و  اظهار داشت: متهمان 

قصد آن ها در حال انجام است.
جرم  صحنه  در  حاضر  خودرو  شدن  توقیف  به  اشاره  با  نیشابور  انتظامی  فرمانده 
بیان داشت:باقی  متهمان نیز به زودی و پس از دستگیری به نیشابور منتقل خواهند شد.

بازداشت سارقان مطب دندان پزشکی در قم 
فرمانده انتظامی قم با اشاره به دستگیری سه سارق یک مطب دندان پزشکی در 
قم گفت: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی استان در تحقیق های صورت گرفته به 

۲۰ فقره انواع سرقت شامل منزل و اماکن اعتراف کردند.
سردار سید محمود میرفیضی در گفت و گویی اظهار داشت: در پی سرقت از یک 

مطب دندانپزشکی در قم از طریق تخریب قفل محل مذکور، بالفاصله موضوع در دستور 
کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قم قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی های صورت گرفته مشخص شد، ۲ مرد و یک زن پس از سرقت 
با یک دستگاه خودرو پیکان وانت اموال مسروقه را منتقل کرده اند، بنابراین تحقیق های 
پلیس در این رابطه آغاز و با تالش های صورت گرفته افراد شناسایی و با هماهنگی 
مقام قضائی استان دستگیر شدند.این مقام ارشد انتظامی قم با بیان اینکه متهمان اعتیاد 
به مواد مخدر دارند گفت: در ادامه بالفاصله منزل افراد دستگیر شده مورد بازرسی قرار 

گرفته و تعداد قابل توجهی اموال مسروقه نیز کشف شد.
میرفیضی اضافه کرد: در نهایت افراد مذکور طی مواجهه با شواهد موجود به ۲۰ 
فقره انواع سرقت شامل منزل و اماکن اعتراف و به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام 

مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی استان شدند.
با تمهیدات و تالش های صورت گرفته از سوی پلیس قم نرخ سرقت طی سال ۹۹ 

در این استان با چهار درصد کاهش رو به رو بوده است

دستگیری قاچاقچی شیشه در راه آهن تهران
فرمانده پلیس راه آهن پلیس پیشگیری ناجا از کشف مواد مخدر از نوع شیشه توسط 

پلیس راه آهن تهران از مسافر کرمان تهران خبر داد.
 سردار حشمت اله ملکی در این باره گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر راه 
آهن تهران حین کنترل مسافران قطار کرمان تهران، به فردی از مسافران به هویت معلوم 
مظنون و موفق شدند در بازرسی از وسایل همراه وی بیش از ۵۲ گرم مواد مخدر از نوع 
شیشه که داخل لوله فلزی چمدان جاسازی شده بود و همچنین لباس هایی به وزن بیش 
از ۳ کیلوگرم که کامال آغشته به شیشه بودند را کشف کنند.این مقام ارشد انتظامی ادامه 
داد: در این خصوص پرونده تشکیل و حسب دستور مقام قضائی متهم و مواد مکشوفه 

تحویل پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ شد.
سردار ملکی افزود: این نوع مواد مخدر که به شکل مایع است از کشور افغانستان 
وارد کشور شده و قاچاقچیان با آغشته کردن آن به تار و پود لباس قاچاق کرده و پس 
لباس استخراج و استفاده می کنند که ماموران پلیس  از  را  از طی فرآیندی دوباره آن 

راه آهن همواره با هوشیاری الزم زمینه فعالیت برای سوداگران مرگ را مانع می شوند.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m۳ در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )۳/۸۸ دربرابر ۲/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m۳ را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/۳ 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m۳ در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی ۳۲ بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )۷۹۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز ۲،۷۶۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.۲ گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

بهزیستی  سازمان  رئیس 
آنالین  سمپوزیوم  در  کشور 
بیست  و  اتیسم  طیف  اختالل 
سالگی اتیسم در ایران، با بیان اینکه اختالل 
طیف اتیسم براساس آمار موجود یک درصد 
جوامع را درگیر کرده است، گفت: یکی از 
اقامت  مراکز  تاسیس  بهزیستی  اقدامات 
به  فرصتی  اینکه  برای  است  بوده  موقت 
تا  شود  داده  کودکان  مراقبان  و  والدین 
بپردازند  زندگی  روزمره  فعالیت  به  بتوانند 
البته تنها در استان های اصفهان، کرمان، 
تهران و آذربایجان شرقی گسترش یافته که 
امیدواریم در سراسر کشور نیز اجرایی شود.

سازمان  رئیس  نا  دا قبادی  وحید 
با بیان  بهزیستی کشور در این سمپوزیوم، 
که  است  اختاللی  یا  بیماری  اتیسم،  اینکه 
خانواده ها و فرزندان با آن دست و پنجه نرم 
می کنند، گفت: اختالل طیف اتیسم براساس 
آمار موجود یک درصد جوامع را درگیر کرده 
است و با توجه به اثرات اجتماعی و خانوادگی 
و نقائصی که در ارتباطات اجتماعی و رفتاری 
در این افراد وجود دارد، باعث می شود عالوه 
اجتماعی  واحدهای  و  خانواده  فرد  خود  بر 
مرتبط با فرد دچار درگیری می شوند؛ چراکه 
این اختالل، ابعاد اجتماعی گسترده ای پیدا 
کشور،  بهزیستی  سازمان  می کند.رئیس 
افزود: بهزیستی با توجه به اینکه تولیگری 
امور افراد دارای معلولیت و سالمت اجتماعی 
را با توجه به قوانین باالدستی در اختیار دارد، 
از حدود ۲۰ سال گذشته فعالیت های خود را 
در ارتباط با اختالل طیف اتیسم آغاز کرده و 
فعالیت های متمرکزی را در این زمینه برنامه 

ریزی کرده است.
سازمان  قدامات  ا تشریح  در  وی 
بهزیستی کشور در موضوع اتیسم، تصریح 
سایر  و  آموزش  تحصیل،  بحث  در  کرد: 
است  نیاز  اختالل  این  درگیر  افراد  مسائل 
گیرد  صورت  بخشی  بین  و  جمعی  کاری 
این  بهزیستی  گذشته  سال  بیست  از  البته 
اقدامات را انجام داده است و آنچه االن شاهد 
هستیم حاصل تالش های همه جانبه همه 
فعاالن  مشارکت  و  بهزیستی  در  همکاران 
و همچنین  تحقیقاتی  و  دانشگاهی  علمی، 
دیگر نهادهای دولتی و غیردولتی بوده که 

در حال انجام است.
ابتدا  از  اینکه  بیان  با  دانا  قبادی 
مداخله  و  اتیسم  اختالل  بهنگام  تشخیص 
و  سیاستگذاران  مدنظر  طالیی  زمان  در 
برنامه ریزان در سازمان بهزیستی بوده است، 
حقوق  های  کنوانسیون  به  پایبندی  گفت: 
اشخاص  کنوانسیون  همچنین  و  کودک 
باید  کودکان  این  اینکه  و  معلولیت  دارای 
داشته  را  ای  شایسته  و  کامل  زندگی  یک 
باشند و دارای منزلت اجتماعی باشند یکی 
سیاستگذاران  مدنظر  که  است  الزاماتی  از 
و  است  بوده  بهزیستی  در  ریزان  برنامه  و 
آموزش و پرورش  با  همکاری های خوبی 
استثنایی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی داشته است.

با  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
بیان اینکه از سال ۷۹ ارائه خدمت به این 
طیف از جامعه را آغاز کرده ایم و راه اندازی 
اختالل  روزانه  توانبخشی  آموزش  مراکز 
طیف اتیسم یکی از این اقدامات بوده است، 
افزود: اکنون شاهد ۱۰۳ مرکز در ۳۱ استان 
آموزش  نیروی   ۸۵۰ با  که  هستیم  کشور 
مربی  کاردرمانگر،  بالینی،  روانشناس  دیده 
آموزشی و ... در حال حاضر به حدود ۵ هزار 
نفر خدمت ارائه می کنند و بطور متوسط هر 
ماه حدود ۸۰۰ هزار تومان به عنوان یارانه به 
این مراکز واریز می شوند و اکنون ۳۸۷ مرکز 
حرفه آموزی و ۱۳۱ کارگاه تولیدی حمایتی 
فعال در این زمینه در کنار ۱۷ مرکز پشتیانی 
شغلی تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور 

فعالیت می کنند.
وی، ادامه داد: در برنامه ۲۰ ساله سعی 
مداخله  و  تشخیص  حیطه  در  است  شده 
بهنگام اقدامات صورت گیرد. تمام هدف ما 
افراد و خانواده هایی  بهبود کیفیت زندگی 
که درگیر اختالل طیف اتیسم هستند. به یاد 
داریم زمانی که جامعه با اختالل طیف اتیسم 
آشنا نبود طبیعتا نیاز بود ارتقاء سطح آگاهی 
به موقع در  جامعه صورت گیرد و خدمات 
این حوزه  در  لذا  گیرد؛  قرار  افراد  دسترس 
مدنظر  بهزیستی  در  سال  بیست  از  بیش 
برای  پرسشنامه  غربالگری،  و  است  بوده 
کودکان ۲ تا ۵ سال معرفی شده که یکی از 
ابزارهای مهم درخصوص شناسایی کودکان 

اختالل طیف اتیسم است. 
قبادی دانا، افزود: در قدم بعدی بعد از 
افراد  اینکه خانواده بررسی شدند شناسایی 
قرار  کار  دستور  در  اتیسم  اختالل طیف  با 
ها  خانواده  تشخیص  از  بعد  لذا  گیرد.  می 
دچار استرس می شوند که اینجا مداخله با 
خانواده  آموزش  و  گفتاردرمانی  کاردرمانی، 
صورت می گیرد. از زمان اجرای غربالگری 
تاکنون ۲۰۰ هزار کودک در سن ۲ تا ۵ سال 
از خدمات غربالگری سازمان بهزیستی کشور 

بهره مند شدند. 
با  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
اشاره به راه اندازی سامانه آنالین غربالگری 
اتیسم، تاکید کرد:  تشخیص اختالل طیف 

این سامانه امکان اجرای غربالگری آنالین را 
برای خانواده ها به همراه دارد که پس از آن 
برای دریافت خدمات تشخیصی به واحدها 
ارجاع می شوند و سپس به ستاد پذیرش و 
کمیسیون های پزشکی و توانبخشی برای 
اینکه نوع و شدت معلولیت مشخص شود 
و فرد و خانواده در چرخه خدمات حمایتی 
و بهره گیری از خدمات تخصصی در قالب 
توانبخشی سراسر  و  آموزشی  روزانه  مراکز 

گشور قرار گیرد.
خانواده  مداخالت  اینکه  بیان  با  وی 
سازمان  فعالیت  محورهای  از  یکی  محور 
بوده  اتیسم  طیف  با  مواجهه  در  بهزیستی 
مدنظر  خانواده ها  آموزش  گفت:  است، 
بهزیستی بوده است و کتابچه های راهنما 
برای والدین دارای کودک اتیسم و تدوین 
انجام  برای  ریزی  برنامه  عملی  راهنمای 
و  نه  روزا آموزش  مراکز  در  مداخالت 
از  دیگر  یکی  پذیرفت؛  صورت  توانبخشی 
اقامت  مراکز  تاسیس  بهزیستی  اقدامات 
به  فرصتی  اینکه  برای  است  بوده  موقت 
تا  شود  داده  کودکان  مراقبان  و  والدین 
بپردازند؛  زندگی  روزمره  فعالیت  به  بتوانند 
البته در چند استان اصفهان، کرمان، تهران 
که  یافته  گسترش  شرقی  آذربایجان  و 
امیدواریم در سراسر کشور نیز اجرایی شود.

راه  به  توجه  با  افزود:  دانا  قبادی 
اندازی پایگاه های غربالگری و تشخیص، 
در  و  شدند  انتخاب  مربوطه  کارشناسان 
این زمینه به فعالیت می پردازند. با غربال 
کودکان ۲ تا  ۵ سال در سال ۹۹  نزدیک 
به ۵۰۰ نفر از کودکان تحت آزمون غربال 
قرار می گیرند که برای حدود ۲۰۰ نفر آزمون 
تشخیصی نیاز شد و حدود ۱۸۹ نفر به عنوان 
موارد تشخیصی در سال گذشته بودند که 
در سه سطح طبقه بندی و معرفی شدند اما 
مشکالت بسیاری برای افراد و خانواده آنها 
وجود دارد و عدم آگاهی آحاد جامعه سبب 
این  و  جامعه  بین  متقابلی  درک  شود  می 

افراد انجام نشود.
 ، کشور بهزیستی  زمان  سا رئیس 
تصریح کرد: نیاز است یک اقدام ملی برای 
ساماندهی همه فعالیت و تشریک مساعی 

نیاز است غربالگری رشد  لذا  صورت گیرد 
و تکامل کودکان در کل کشور ساماندهی 
شود و برنامه ریزی مناسبی شود؛ الحمداهلل 
درخصوص واکسیناسیون شاهد نهضت ملی 
نیز شاهد رشد و  بودیم و حوزه غربالگری 
تکامل کودک و پیدا کردن به موقع کودکان 
دارای اختالل طیف اتیسم هستیم که باید 
همکاری بین بخشی صورت گیرد و به سبب 

جمعیت، گسترش داشته باشد.
توانبخشی  اینکه خدمات  بیان  با  وی 
نیستند،  پایه  بیمه  پوشش  تحت  متاسفانه 
تحقق  راستای  در  کار  این  برای  داد:  ادامه 
ماده ۶ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  اینکه  بر  مبنی 
بیمه  پوشش  است  مکلف  پزشکی  آموزش 
سالمت افراد دارای معلولیت تحت پوشش 
سازمان را به گونه ای تأمین نماید که عالوه 
بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، 
خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای 
معلولیت را پوشش دهد، در قانون بودجه سال 
۹۹، ۳۰۰ میلیارد برای موضوع بیمه خدمات 
این  بر  عالوه  که  شد  گنجانده  توانبخشی 
تفاهمنامه ای بین بیمه سالمت در دو نوبت 
پایه  بیمه  مشمول  خدمت   ۹ و  شد  منعقد 
بخشنامه  همچنین  و  گرفتند  قرار  سالمت 
مشترکی بین بهزیستی و بیمه سالمت برای 
مراکز گفتاردرمانی و کاردرمانی کشور داده شد 
تا طرف قرارداد بیمه سالمت قرار گیرند و این 
شروع ایست تا سایر خدمات توانبخشی ذیل 

این قضیه قرار گیرد.
قبادی دانا بر تدوین پروتکل درمانی 
تاکید  اطفال  پزشکان  برای  توانبخشی  و 
کرد و گفت: با این اقدام پزشکان فقط به 
دارودرمانی صرف اکتفا نمی کنند. از طرفی 
پذیر شدن  و جامعه  پذیر  ما خانواده  هدف 
این افراد است که نیازمند اقدامات حمایتی 
هستند که در برنامه آتی مدنظر داریم؛ لذا 
NGOها باید تقویت شوند، تقویت تشکل 
و  اتیسم  طیف  افراد  دارای  های  خانواده 
دستورالعمل ها با نظر این عزیزان بازبینی 
شود همچنین باید مطالعات تطبیقی صورت 

گیرد تا بتوانیم آینده نگری داشته باشیم.
و  عمومی  روابط  گزارش  اساس  بر 
رئیس  بهزیستی،  سازمان  الملل  بین  امور 
یادآور  پایان  در  کشور  بهزیستی  سازمان 
شد: مهم این است که تاثیرگذاری را ملی و 
پوشش جغرافیایی را به ۱۰۰ درصد برسانیم 
که تحقق این مهم نیاز به تامین اعتبارات 
و  ریزی  برنامه  برای  ملی  شبکه  و  است 
پایش  نیز  طرفی  از  است.  نیاز  بینی  پیش 
بازبینی اقدامات، پرداختن  عملکرد گذشته، 
به وضعیت مشکالت خانواده و  ... در دستور 
کار قرار دارد و نیاز است موضوعات حمایتی 
در موضوعات پیشگیرانه لحاظ شود. در گام 
دوم انقالب باب های جدید با تکیه بر متون 
علمی و پژوهش های و با اتصال به مراکز 
غیردولتی و مجموعه خانواده های درگیر این 
اختالل باز خواهیم کرد تا توانمندسازی این 

افراد را شاهد باشیم.

تالش سازمان بهزیستی برای حمایت از مبتالیان؛ 

اُتیسم؛ بیماری که خانواده را درگیر خود می کند

نتیجه عدم توجه به هشدارها؛

دید و بازدید ها و مسافرت نوروزی، عامل اصلی افزایش ابتال به کرونا
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عوامل  سایر  کنار  در 
ارز  پای  تورم،  نرخ  افزایش 
صندوق  محل  ز  ا فروشی 
توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی 
نیز در میان است و با وجود رد چند باره 
موضوع از سوی برخی مسئوالن دولتی، 
همچنان رئیس کل بانک مرکزی بر این 
موضوع تاکید دارد و اذعان می کند که 
و  ملی  توسعه  ارزهای صندوق  فروش 
قانون  که  بانک  این  توسط  پول  چاپ 
آن را مکلف کرده بوده، عامل اثرگذار 

بر تورم بوده است.
بعد از آنکه در سال ۱۳۹۵ نرخ تورم 
در اقتصاد ایران تک رقمی شد، این روند 
هر چند با نوسان تا اواسط سال ۱۳۹۷ 
ادامه پیدا کرد ولی از آن زمان شکست 

و دیگر به حالت سابق برنگشت.
وقتی تورم تک رقمی ۴۲ درصد 

شد
در سال ۱۳۹۶ نرخ تورم از ۷ درصد 
مرداد  در  درصد   ۹.۷ به  و  شد  شروع 
۱۳۹۷ رسید ولی از شهریورماه آن سال 
دو رقمی شد. به هر حال در این دوره 
ارزی  سیاست های  در  تغییراتی  زمانی 
دولت رخ داد و زمانی بود که ارز ۴۲۰۰ 
تومانی برای بازار ایران تعیین شد و در 
ادامه آنچه اتفاق افتاد افزایش نرخ ارز در 
بازار آزاد، خروج آمریکا از برجام و تشدید 
تحریم ها بود که از سوی دولتمردان به 
و  ارز  نرخ  افزایش  برای  عاملی  عنوان 
متاثر شدن سایر کاالها از این تغییر و 

در نهایت افزایش تورم اعالم شد.
بررسی جریان تورم نشان می دهد 
پیش  سال  دو  از  آن  رشد  به  رو  روند 
این  در  گرچه  و   شده  شروع   )۱۳۹۷(
میان نوسان داشت و برای کوتاه مدت 
 ۴۲ از  بیش  به  ولی  کرد،  پیدا  کاهش 
درصد در شهریورماه سال ۱۳۹۸ رسید 
و باالترین حد تورم ساالنه از سوی مرکز 
آمار ۴۲.۷ درصد ثبت شد. از سویی دیگر 
تورم نقطه به نقطه از خردادماه ۱۳۹۷ 
بیش  به  حتی  و  بود  شده  رقمی  دو 
سال  ماه  اردیبهشت  در  درصد   ۵۲ از 
به  آن  از  بعد  یافت که  افزایش   ۱۳۹۸
تدریج کاهشی شد و تا زیر ۲۰ درصد 
هم رسید ولی در سال گذشته بار دیگر 
تورم در هر دو شاخص ساالنه و نقطه 
به نقطه افزایشی پیش رفت و در پایان 
سال ۱۳۹۹ نرخ تورم در اقتصاد ایران 
برای شاخص ساالنه ۳۶.۴ و اسفندماه 

۴۸.۷ درصد ثبت شد.
تا  ارز  گرانی  ؛  تورمی  مناقشه 

کسری بودجه
این که چرا تورم به ویژه در یکی 
عوامل  بوده  افزایشی  گذشته  سال  دو 
مختلفی از سوی کارشناسان مطرح است 
که در اهم آن کسری بودجه و راه های 
تامین مالی آن قرار دارد که مورد بحث 

بین مسئوالن دولتی نیز بوده است.
با  دولت  گذشته  سال  اوایل  در   
کسری بودجه مواجه شد و خود  عاملی 
بود تا بحث هایی در رابطه با افزایش نرخ 
تورم در ماه های ابتدایی سال  به دلیل 
تامین کسری بودجه از دولت از محل 
که  موضوعی  شود؛  مطرح  پولی  پایه 
سازمان برنامه و بودجه به هیچ عنوان 
با  که  داشت  تاکید  و  نپذیرفت  را  آن 
وجود کسری بودجه در سال۱۳۹۸، ۹۸ 
درصد ارقام کالن بودجه  محقق شده 
اجتناب  هزینه های  تحمیل  وجود  با  و 
دولت  کرونا،  و  سیل  از  ناشی  ناپذیر 
توانسته کل تنخواه گردان خزانه را در 

پایان سال مالی تسویه کند.

از آن  تا پیش  برنامه که  سازمان 
بانک  از  استقراض  به دفعات هر گونه 
را  بودجه  کسری  تامین  برای  مرکزی 
تاکید  این  بر  نیز  بار  این  بود  کرده  رد 
بانک  مالی  صورت های  که  داشت 
دهنده  نشان  سال۱۳۹۸  در  مرکزی 
براساس  و  بوده  دولت  مالی  انضباط 
بدهی  مالی خالص  همین صورت های 
 ۴۶ از  بیش  مرکزی  بانک  به  دولت 

درصد کاهش داشته است.
اما مسئوالن سازمان برنامه عامل 
کرده  معرفی  را هم  تورم  نرخ  افزایش 
بودند که به نوعی متوجه بانک مرکزی 
بود؛ به طوری که اعالم شد بی تردید 
سامانه  در  ارز  نرخ  ناگهانی  افزایش 
نیما علت موج تورمی اخیر بوده است. 
همچنین موضوع وام یک میلیونی که 
بانک مرکزی به ۲۳ میلیون خانوار یارانه 
بگیر بابت کرونا پرداخت کرد از عوامل 

دیگر مطرح شده بود.
با این حال همتی-رئیس کل بانک 
موضع گیری  به  واکنش  در  مرکزی- 
سازمان برنامه و بودجه تاکید داشت که 
محدود  موجود  تورمی  مشکالت  تمام 
و  نیست  مرکزی  بانک  عملکرد  به 
قضاوت در خصوص عملکرد این بانک 
باید در چارچوب محیط اقتصاد کالن و 
شوک های وارده به اقتصاد و همچنین 
درجه  و  اختیارات  و  ابزارها  مبنای  بر 

استقراض بانک مرکزی باشد.
آن  از  بارها  همتی  که  آنچه  ولی 
داده،  قرار  اشاره  مورد  تاکنون   زمان 
استقراض دولت از بانک مرکزی برای 
وی  است.  بوده  بودجه  کسری  تامین 
منابع  از  بخشی  خرید  که  بود  گفته 
صندوق توسعه ملی جهت تامین کسری 
بودجه توسط بانک مرکزی که در بودجه 
تکلیف شده بود، به نوعی تامین کسری 
از محل پایه پولی بوده که این روش در 
کوتاه مدت به معنی استقراض از بانک 

مرکزی است.
این موضوع به جریان مجوزهای 
داشت  اشاره  بودجه  قانون  در  دولت 
کاهش  با  و  اخیر  های  سال  طی  که 
درآمدهای نفتی، دریافت مازاد ۲۰ درصد 
سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای 
ارزی را در دستور کار قرار می داد. این 
از   ۱۳۹۸ سال  در  که  است  حالی  در 
درصد   ۱۴ درصدی صندوق   ۳۴ سهم 
و در سال گذشته از سهم ۳۶ درصدی 
صندوق ۱۶ درصد در اختیار دولت بود 
که باید برای دریافت آن بانک مرکزی 

ریال در اختیار دولت قرار می داد.
اما این تنها موردی نبود که دولت 
براساس قانون به سمت فروش ارزهای 

صندوق توسعه ملی می رفت.
سیل و کرونا به ذخایر ارزی رسید

بارها  گذشته  سال  دو  یکی  در 
توسعه  منابع صندوق  از  استفاده  بحث 
ارزی مطرح شد. زمانی پیشنهاد برداشت 
دو میلیارد دالری در جریان سیل سال 
سال  در  اینکه  یا  شد  مطرح   ۱۳۹۸
کرونا  هزینه های  افزایش  با  گذشته 
برداشت یک  رئیس جمهور درخواست 
میلیارد دالری از صندوق را مطرح کرد 
و در نهایت قرار شد که این منابع در 
اختیار دولت قرار گیرد اما این ارز باید 
توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل شده 
ماجرای  که  می شد  واریز  خزانه  به  و 
خود را داشت و بارها اختالف نظرهایی 
برنامه  سازمان  بهداشت،  وزارت  بین  
ایجادکرد.  مرکزی   بانک  و  بودجه  و 
اینکه  از  داشت  گله  بهداشت  وزارت 
منابع مورد نیاز از سمت بانک مرکزی 
بسیار با تاخیر در اختیار آن قرار می گیرد 
و بانک مرکزی تاکید می کرد که به دلیل 
تبعات تورمی امکان تبدیل به ریال به 
صورت یکجا وجود ندارد و برای ارزهایی 
از صندوق که مسدود بوده و در اختیار 
بانک نیست چنین اقدامی به معنی چاپ 

پول و افزایش تورم خواهد بود.
بورس هم مدعی شد

از صندوق  جریان برداشت منابع 
به این ختم نشد و بحث تزریق منابع 
که  بود  مطرح  بورس  به  آن  ریالی 
بود  قرار  گرفته  توافقات صورت  طبق 
رقمی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان و 
بازار  اختیار  در  از صندوق  بیشتر  حتی 
آن  با  رابطه  در  گیرد که  قرار  سرمایه 
هم بانک مرکزی معتقد بود به سمتی 
برای  عاملی  که  رفت  خواهد  پیش 
رو  این  از  و  نباشد  پولی  پایه  افزایش 
امکان تزریق منابع ارزی و تبدیل آن 
به ریال برای بازار سرمایه وجود نداشت 
و هنوز در رابطه با توافق صورت گرفته 
برای ترزیق منابع صندوق چالش هایی 

وجود دارد.
چاپ  به  مکلف  مرکزی  بانک 

پول شد
 - همتی  که  است  حالی  در  این 
رئیس کل بانک مرکزی- همچنان بر 
موضع خود تاکید داشته و در تازه ترین 
اظهارات خود به صراحت از چاپ پول 
توسط بانک مرکزی برای تامین کسری 

بودجه از محل فروش ارزهای صندوق 
توسعه ملی سخن گفته است.

و    ۱۳۹۸ سال  در  که  گفته  وی 
۱۳۹۹ بخشی از بودجه دولت از تسعیر 
تامین شده  ملی  توسعه  منابع صندوق 
است و در شرایطی که منابع این صندوق 
و ارزهای آن در داخل وجود ندارد و در 
بانک مرکزی هم  خارج مسدود است، 
مکلف به تبدیل به ریال شده است؛ یعنی 
چاپ پول انجام داده و حداقل در کوتاه 
افزایش  به  که  افتاده  اتفاق  این  مدت 

تورم منتهی خواهد شد.
بانک  کل  رئیس  اعالم  بر  بنا
مرکزی  بانک  شرایط  این  در  مرکزی 
روند  اصالح  جهت  اقداماتی  می تواند 
آن  جمله  از  که  دهد  انجام  موجود 
اصالح سیستم بانکی و اصالح ترازنامه 
بانک ها است که از سال گذشت در این 
انضباط مالی و  اما  مسیر حرکت کرده 
تامین کسری بودجه از کانال های غیر 
باید  که  است  موضوعی  پول  چاپ  از 
دیگر دستگاه های دولتی برای آن برنامه 
بانک مرکزی به کمک  ریزی کرده و 

آنها خواهد رفت.
الزم به توضیح است که در سال 
گذشته کسری بودجه دولت تا ۱۵۰ هزار 
میلیارد تومان برآورد شده بود که قرار 
شد بخش عمده ای از آن تا ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان از محل انتشار اوراق در 
بازار بدهی تامین شود که  بانک مرکزی 
طی چندین مرحله حراج این اوراق را به 
بانک ها به فروش رسانده بود ولی بازهم 
توسعه  صندوق  ارزهای  ریال  تبدیل 
سال  در  این که  است.  گرفته  صورت 
جاری بودجه دولت به چه سمتی پیش 
خواهد رفت و آیا همچنان کسری بودجه 
با توجه به اعداد و ارقام مصوب و رشد 
یافته در قانون، دولت را تهدید خواهد 
کرد و از چه محلی تامین می شود که 
به تورم منتهی نشود، در عمل مشخص 

خواهد شد.
این در حالی است که برای سال 
 ۱۸ برداشت  پیشنهاد  دولت  نیز  جاری 
درصد سهم ارزی صندوق توسعه ملی 
از درآمدهای نفتی را در بودجه ارئه کرد 
و گرچه مقام معظم رهبری با دریافت 
کامل این میزان از سهم ارزی  فروش 
نفت موافقت نکردند و محدودتر شد ولی 
از منابع  در هر حال همچنان برداشت 
و  پابرجاست  بودجه  در  صندوق  ارزی 
چاپ  بحث  دیگر  بار  ادامه  در  احتماال 

پول و تورم مطرح خواهد شد.

جدیدترین شعبه بانک ملی ایران در خانه شما افتتاح شد
  بانک ملی ایران این امکان را برای مشتریان 
خود فراهم کرده است که از منزل و یا محل کار خود 
نه تنها امور روزمره بانکی را انجام دهند، بلکه فرم 
های مرتبط با احراز هویت، گواهی امضا یا درخواست 
های مرتبط با تسهیالت را نیز تکمیل و ثبت کنند.

ایران،  ملی  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
رونمایی  بانک  این  توسط  ترین دستاوردی است که  تازه  بانک«  »نشان 
شده است؛ فضایی که به معنای واقعی کلمه، حضور مشتری در شعبه را 
تداعی می کند.مشتریانی که پیش از این برای دریافت صورتحساب، استعالم 
وضعیت چک، دریافت گواهی تمکن مالی و ... به شعب بانک مراجعه می 
کردند، با »نشان بانک« نه تنها از همه این خدمات بهره مند می شوند، 

بلکه خدمات تازه و منحصر به فردی را نیز دریافت می کنند.
»گواهی امضا« یکی از مهمترین کاربردی های شعبه دیجیتال بانک 
ملی ایران است که نه به شکل سنتی و حضوری، بلکه به صورت کامال 
غیرحضوری و از طریق تلفن همراه انجام می شود.»افتتاح حساب« نیز که 
همیشه یکی از اصلی ترین دالیل مراجعه حضوری مشتریان به شعب بانک 

بود، در »نشان بانک« به صورت غیرحضوری ممکن است.
این خدمات که بر روی اپلیکیشن ایوا ارائه می شود، نه تنها مشتری 
را از حضور در شعبه برای انجام بسیاری از امور بانکی بی نیاز می کند، 
بلکه هزینه خدمات را نیز کاهش داده و به کاهش خطر انتقال بیماری ها 
نیز می انجامد.»نشان بانک« بانک ملی ایران به زودی خدمات تازه ای 

نیز به مشتریان ارائه خواهد کرد.

در اختتامیه جشنواره پایگاههای اطالع رسانی استان :
تقدیر استاندار کردستان از بانک مسکن در حوزه اطالع رسانی

در اختتامیه اولین جشنواره پایگاه های اطالع 
رسانی دستگاه های اجرایی استان، استاندار کردستان 
در  مسکن  بانک  عمومی  روابط  و  شعب  مدیر  از 
انعکاس دستاوردهای دولت در پایگاه استانی بانک 

تقدیر کرد.
به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک 

مسکن_ هیبنا،بهمن مرادنیا اظهار داشت: قدردان ادارات و دستگاه هایی 
هستیم که به فراخوان این جشنواره پاسخ دادند.

وی همچنین با اشاره به جایگاه اطالع رسانی در دنیا در همه حوزه های 
سیاسی ، اقتصادی و ... گفت: امیدبخشی به مردم یکی از کارکردهای مهم 
از  با اطالع رسانی  امر مهم  این  روابط عمومی و رسانه ها می باشد که 
کارها و خدمات انجام گرفته میسر است و وقتی مردم از خدمات دولت بی 

خبر باشند، در واقع به مردم ظلم شده است.
وی همچنین از مدیران دستگاه های اجرایی خواست تا در انتصاب 
و شرح وظایف مسئوالن روابط عمومی بازنگری کنند و با تاکید بر نظارت 
مدیران بر کارکردهای واحد روابط عمومی ابراز داشت: برخی مدیران اجرایی 
برای روابط عمومی، شان پایینی قائل هستند، در حالی که اطالع رسانی از 
محورهایی است که می تواند همراهی دنیا را با خود داشته باشد و ضعف 
در این زمینه پذیرفتنی نیست.استاندار کردستان همچنین در خصوص بی 
تفاوتی برخی دستگاهها نسبت به تقویت پایگاه های اطالع رسانی خود و 
شرکت در این جشنواره گفت: گزارش دستگاه هایی که در بروزرسانی پایگاه 
های اطالع رسانی و انعکاس دستاوردهای دولت در دستگاه خود ضعیف 
عمل می کنندو همچنین به این جشنواره بی تفاوت بوده اند به وزارتخانه 

های مربوط ارائه و در ارزیابی عملکرد مدیران هم مالک قرار می گیرد.
در ادامه این جلسه شهریار یاسینی دبیرشورای هماهنگی های روابط 
عمومی استان کردستان درخصوص شرکت کنندگان در این جشنواره گفت: 
متاسفانه با وجود مهلت ده روزه شرکت در این جشنواره ، از ۱۱۰ دستگاه 

اجرایی استان ، تنها ۴۲ دستگاه در جشنواره شرکت کردند.
وی با اشاره به اینکه تولید خبر، انتشار گزارش های تصویری، کیفیت 
اخبار منتشر شده و به روز بودن سایت از جمله فاکتورهای در نظرگرفته 
شده برای سنجش سایت ها و پایگاه های اطالع رسانی دستگاه های اجرایی 
شرکت کننده در این جشنواره است، یادآور شد: در این جشنواره به انتخاب 
هیأت داروران، از مدیر و روابط عمومی ۱۰ دستگاه اجرایی برتر در حوزه 
تقدیر می شود.یاسینی مهمترین دستاوردهای  پایگاه های اطالع رسانی 
جشنواره پایگاه های اطالع رسانی استان را ارتقای سطح کیفی و کمی 
تولیدات خبری اعم از نوشتاری و تصویری و به روز بودن پایگاه های اطالع 

رسانی دستگاه های اجرایی عنوان کرد.
الزم بذکر است در پایان این جشنواره از مدیر و روابط عمومی های 
۱۰ دستگاه اجرایی برتر در حوزه پایگاه های اطالع رسانی تقدیر شد که طی 
آن استاندار کردستان با اهدای لوح و تندیس از جالل الدین سلیمی مدیر 
شعب استان کردستان و لقمان فالحی روابط عمومی مدیریت در انعکاس 

دستاوردهای دولت در پایگاه استانی بانک تقدیر کرد.

به  اشتغال  تسهیالت  پرداخت  برای  ایران  مهر  بانک  از  تقدیر 
مددجویان کمیته امداد

به علت  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  رئیس 
از  مددجویان  به  قرض الحسنه  تسهیالت  پرداخت 

بانک مهر ایران تقدیر کرد.
بانک قرض الحسنه  روابط عمومی  به گزارش 
امام  امداد  کمیته  رئیس  حضور  با  ایران،  مهر 
استان  در  فقیه  ولي  محترم  نماینده  خمیني)ره(، 

آذربایجان شرقي و استاندار استان از مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در استان آذربایجان شرقي، براي پرداخت تسهیالت اشتغال در جهت 

خودکفایي بیش از ۵۰۰۰ خانوار تحت پوشش کمیته امداد تقدیر شد.
سید مرتضی بختیاری در جشن خودکفایي بیش از ۵۰۰۰ خانوار تحت 
پوشش کمیته امداد که در محل اداره کل کمیته امداد برگزار شد، با قدرداني 
از تالش هاي شبکه بانکي در کمک به نیازمندان به ویژه مددجویان کمیته 
امداد، آذربایجان شرقي را با کمک ۲۶۴ میلیارد توماني مردم به کمیته امداد 

پیشتاز ایجاد اشتغال پایدار مددجویان این نهاد در کشور برشمرد.
شایان ذکر است در این مراسم از سیدرضا منافی آذر مدیر شعب بانک 
قرض الحسنه مهر ایران در استان آذربایجان شرقي که بیشترین همکاري ها 

را در پرداخت تسهیالت به مددجویان داشته، تقدیر شد.

تدوین کتابچه راهنمای آشنایی با قوانین جدید چک توسط بانک 
پاسارگاد

به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، همراستا 
با اهداف بانک مرکزی و در جهت ارتقای دانش عمومِی 
هم وطنان گرامی نسبت به قوانین جدید چک، روابط 
عمومی بانک پاسارگاد نسبت به تهیه کتابچه  راهنما 
با این مضمون اقدام کرده است. این کتابچه بر اساس 
آخرین تغییرات اعمال شده در قانون جدید چک و 

محتوای تایید شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نگارش و 
تدوین شده است. همچنین نسخه چاپی این کتابچه در کلیه شعبه های بانک 
پاسارگاد به مشتریان ارجمند ارائه شده و نسخه الکترونیک آن نیز در سایت 
 https://www.bpi.ir/check-new.pdf بانک پاسارگاد به نشانی
در اختیار همگان قرار گرفته است. الزم به ذکر است »سامانه مدیریت چک 
)صیاد(« نیز در سایت بانک پاسارگاد به آدرس www.bpi.ir تعبیه شده 
است. مشتریان گرامی می توانند با مراجعه به این سامانه نسبت به ثبت، تأیید 

و انتقال چک های جدید )با رنگ بنفش( اقدام فرمایند.

پانزدهمین  نشست وزیران نفت و انرژی؛
موافقت اعضای اوپک پالس با افزایش تدریجی عرضه نفت 

وزیران نفت و انرژی اوپک پالس با افزایش تدریجی افزایش تولید برای 
ماه های مه، ژوئن و ژوئیه سال ۲۰۲۱ میالدی موافقت کردند.

نفت  صادرکننده  کشورهای  سازمان  غیرعضو  و  عضو  تولیدکننده   ۲۳
)اوپک( موسوم به اوپک  پالس روز )پنجشنبه، ۱۲ فروردین ماه( در پانزدهمین  
نشست وزیران نفت و انرژی این ائتالف از طریق ویدیو کنفرانس با افزایش 
تولید روزانه ۳۵۰ هزار بشکه ای تولید برای ماه مه، ۳۵۰ هزار بشکه ای برای 

ماه ژوئن و ۴۵۰ هزار بشکه ای برای ماه ژوئیه موافقت کردند.
بر اساس این تصمیم، مقدار کاهش تولید اعضای اوپک پالس در ماه مه 
۲۰۲۱ به ۶ میلیون و ۵۵۰، در ماه ژوئن امسال به ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه و 
در ماه ژوئیه سال جاری میالی به ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه در روز می رسد.

در نشست روز پنجشنبه اعالم شد کاهش داوطلبانه روزانه یک میلیون 
بشکه ای عربستان به صورت تدریجی در سه ماه مه، ژوئن و ژوئیه به ترتیب 
۲۵۰ هزار بشکه در روز، ۳۵۰ هزار بشکه در روز و ۴۰۰ هزار بشکه در روز 
وارد بازار می شود و در ماه ژوئیه رقم کاهش داوطلبانه تولید این کشور به 

صفر خواهد رسید.
اعضای اوپک پالس همچنین در این نشست تصمیم گرفتند نشست 
پالس  اوپک  غیرعضو  و  عضو  کشورهای  توافق  بر  نظارت  وزارتی  کمیته 
)هشتم  آوریل   ۲۸ اوپک پالس  وزارتی  نشست  شانزدهمین  و   )JMMC(

اردیبهشت ماه( برای بررسی تازه ترین تحوالت برگزار شود.

زنگنه: اعضای اوپک پالس به تعهدهای خود عمل کردند
وزیر نفت با تشریح توافق پانزدهمین نشست وزارتی اوپک پالس گفت: 

تقاضای نفت دنیا هنوز به سال ۲۰۱۹ نرسیده است.
بیژن زنگنه پس از پایان پانزدهمین نشست سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( و متحدانش )ائتالف اوپک پالس( در جمع خبرنگاران با اشاره به 
اینکه این سومین نشستی است که در سال میالدی جدید )۲۰۲۱( برای بررسی 
وضع بازار نفت برگزار شده است، اظهار کرد: اعضای اوپک پالس در مجموع 
بسیار خوب به تعهدهای خود عمل کردند، گرچه مراعات بعضی از کشورها 

مطلوب نبوده و این موضوع سبب اعتراض بعضی دیگر از اعضا شده است.
وی با بیان اینکه برآوردها از وضع توسعه اقتصادی دنیا حاکی از رشد 
پنج درصدی است، تصریح کرد: بر مبنای این برآورد، تقاضا برای نفت خام با 
توجه به احیای کسب و کارها حدود ۵.۶ میلیون بشکه افزایش می یابد، گرچه 
از تقاضای نفت جهان در سال ۲۰۲۰  اینکه ۹.۶ میلیون بشکه  به  با توجه 
نسبت به سال ۲۰۱۹ کم شده بود هنوز هم سطح تقاضای نفت به سال ۲۰۱۹ 
نرسیده است، احتمال دارد  تقاضای نفت دنیا  در سال ۲۰۲۲ به سطح سال  
۲۰۱۹ برسد.وزیر نفت ادامه داد: اعضای اوپک پالس در نشست امروز با توجه 
به به موفق بودن واکسیانسیون از یک سو و اختصاص ۱۹۰۰ میلیارد دالر 
از طرف دولت آمریکا به عنوان محرک اقتصاد ازسوی دیگر ضمن نگرانی در 
زمینه شکنندگی وضع بازار نفت تصمیم گرفت در ماه های مه، ژوئن و ژوئیه 
به ترتیب ۳۵۰ هزار بشکه در روز، ۳۵۰ هزار بشکه در روز و بیش از ۴۰۰ 

هزار بشکه به تولید خود بیفزاید.
زنگنه با بیان اینکه بر اساس تصمیم نشست امروز نشست های اوپک 
پالس همچنان به صورت ماهانه برای بررسی بازار نفت برگزار می شود، افزود: 

این تصمیم ها پس از چهار ساعت نشست گرفته شده است.
وی درباره کشورهای متخلف هم با بیان اینکه تعهد چند کشور به سهمیه 
کاهش تولید کم بوده است، اظهار کرد: ایران، لیبی و ونزوئال  همچنان از 
توافق کاهش تولید به دلیل اینکه کمتر از توان سنتی و حق تاریخی خود با 

توجه به فشارهای آمریکا تولید می کنند، معاف هستند.

ارز فروشی و چاپ پول؛

 دالیل افزایش تورم از زبان رییس کل بانک مرکزی
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زیر نظر: محمد امامی

رد پای ایران در افزایش ماهانه تولید اوپک
نظرسنجی ماهانه رویترز نشان داد تولید نفت اوپک در مارس تحت 
تاثیر تولید باالتر ایران که محدودیت عرضه اعضای دیگر را جبران کرد، 

رشد کرده است.
یافته های نظرسنجی رویترز نشان داد تولید نفت اوپک که متشکل از 
۱۳ کشور عضو است، در ماه مارس به ۲۵.۰۷ میلیون بشکه در روز رسید 
که ۱۸۰ هزار بشکه در روز در مقایسه با فوریه افزایش داشت. تولید نفت 
این گروه از ژوئن سال ۲۰۲۰ به استثنای فوریه، هر ماه افزایش داشته است.

رشد تولید نفت ایران در شرایطی روی می دهد که اوپک و متحدانش 
به دلیل  را  اوپک پالس، تسهیل محدودیت عرضه خود  به گروه  معروف 
نگرانی از تداوم تبعات بحران شیوع ویروس کرونا بر تقاضا، به تاخیر انداخته 
اند. وزیران نفت گروه اوپک پالس روز پنج شنبه برای تصمیم گیری درباره 
دارند  انتظار  این گروه  نمایندگان  و  کنند  دیدار می  آینده  ماه  تولید  سطح 

محدودیتهای فعلی به قوت خود باقی بمانند.
اوایل مارس به ۷۱ دالر در هر بشکه صعود کرد که  نفت برنت در 
باالترین قیمت پیش از شیوع پاندمی بود اما از آن زمان به حدود ۶۳ دالر 
نزول کرده است. به گفته تحلیلگران، روند کند احیای تقاضا و رشد صادرات 

نفت ایران، مانع رشد قیمتها می شود.
اوپک پالس در نشست مارس تصمیم گرفت محدودیت عرضه خود 
را حفظ کند و تنها برای کشورهای روسیه و قزاقستان استثنا قائل شد و 
موافقت کرد. عربستان سعودی هم  این دو کشور  تولید  اندک  افزایش  با 
کاهش تولید یکجانبه یک میلیون بشکه در روز را به مدت یک ماه دیگر 
توافق کاهش  از مشارکت در  لیبی و ونزوئال  به همراه  ایران  تمدید کرد. 

تولید اوپک معاف شده اند.
کاهش تولید یکجانبه عربستان سعودی به معنای آن است که با وجود 
افزایش تولید ایران، اوپک بسیار پایینتر از سقف تولید تعیین شده، نفت تولید 
کرده است. نرخ پایبندی به توافق کاهش تولید در مارس ۱۲۴ درصد بود که 

در مقایسه با ۱۲۱ درصد در فوریه، افزایش داشت.
بر اساس ارزیابی منابع مختلف، ایران از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ 
دهد.  افزایش  را  صادراتش  است  شده  موفق  آمریکا،  تحریمهای  وجود  با 
اعالم کرده  ایران  و  ندارد  ایران وجود  برای صادرات  آمار مشخصی  هیچ 
است برای پنهان کردن مقصد محموله هایش، اسناد دستکاری شده اند. 
نفتکشها فرستنده های خود را خاموش می کنند که ردیابی ماهواره ای آنها 

را دشوارتر می کند.
طبق نظرسنجی رویترز، تولید نفت ایران در مارس به ۲.۳ میلیون بشکه 
در روز رسید که ۲۱۰ هزار بشکه در روز نسبت به فوریه افزایش داشت و 
بزرگترین افزایش تولید در میان اعضای اوپک بود. دومین افزایش بزرگ 
تولید در اوپک، مربوط به عراق بود که تولیدش ۴۰ هزار بشکه در روز افزایش 

داشت. همچنین تولید لیبی و ونزوئال نیز به میزان اندکی افزایش یافت.
و  فوریه  در ماههای  را  تولیدش  متعهد شده است  عربستان سعودی 
مارس به میزان یک میلیون بشکه در روز به صورت یکجانبه کاهش دهد. 
طبق نظرسنجی رویترز، ریاض در مارس این کاهش را به صورت کامل 
اجرا کرد. تولید کشورهای امارات متحده عربی، کویت و نیجریه ثابت بود.

نظرسنجی رویترز با هدف رصد عرضه نفت به بازار انجام می شود و 
آمار رفینیتیو  از سوی منابع خارجی،  آمار کشتیرانی فراهم شده  بر مبنای 
و  کپلر  و  پترولجستیک  مانند  نفتکشها  رصد  شرکتهای  اطالعات  آیکان، 
شرکتهای  و  اوپک  شرکتها،  داخلی  منابع  سوی  از  شده  فراهم  اطالعات 

مشاوره انرژی است.
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زیر نظر: بهنام مومنی

برنامه خودروسازان مشخص شد؛
تولید یک میلیون و ۲۵0 هزار دستگاه خودرو 

در سال 1400
معاون وزیر صمت می گوید در سال گذشته حدود یک میلیون دستگاه خودرو 
تولید شده که رشد ۲۱ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ داشته است. وی همچنین 
برنامه امسال وزارت صمت را تولید یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو اعالم 
کرد که یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه از آن در دو خودروساز اصلی و ۱۵۰ هزار 

دستگاه در شرکت های بخش خصوصی تولید خواهد شد.
روز پنجشنبه گذشته، محسن صالحی نیا، معاون وزیر و رئیس هیات عامل 
از  ایران)ایدرو( در مراسم مراسم بهره برداری  سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
پنج طرح  ملی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: راه اندازی منطقه ویژه 
با زمینه فعالیت  اقتصادی گرمسار در یک منطقه استراتژیک نزدیک به پایتخت 
صنعتی و تجاری توسط هیئت وزیران در سال ۱۳۹۴ تصویب و سازمان ایدرو به 
عنوان سازمان مسئول منطقه تعیین شد. طرح جامع منطقه در یک افق ۲۰ ساله و 
در چهار فاز برنامه ریزی شده که در شرایط فعلی عملیات اجرایی آن در محدوده 
۲۴۷ هکتار در اولویت قرار گرفته و سال ۱۳۹۵ عملیات اجرایی آن آغاز شده است. 
وی با بیان اینکه زون های تخصیص داده شده در این منطقه در فعالیت مختلف 
صنعتی و تجاری شامل صنایع سلولزی، شیمیایی، والکترونیک، فلزی، کانی های 
غیر فلزی و نساجی است، تصریح کرد: برای فاز اول این طرح ۲۸۰ میلیارد تومان 
هزینه شده و اشتغال آن در مرحله ساخت و ساز ۳۵۰ نفر بوده است. با توجه به 
زیرساخت های آماده شده تا کنون ۸۸ قرارداد سرمایه گذاری با بخش خصوصی 

منعقد شده که برآورد اشتغال واحدها بیش از ۳۸۰۰ فرصت است. 
وعده اشتغال ۶۰۰۰ نفری در منطقه ویژه گرمسار

به گفته این مقام مسئول با تکمیل فاز نخست، اشتغالزایی به ۶۰۰۰ نفر خواهد 
رسید. همچنین با سرمایه گذاری های انجام شده حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان دیگر 

به ظرفیت سرمایه گذاری در این منطقه اضافه خواهد شد. 

صالحی نیا در ادامه برخی از اقدامات این سازمان را برشمرد و گفت: یکی از 
اقدامات مهم نیز اخذ موافقت و ایجاد منطقه ویژه گمرک جمهوری اسالمی ایران  بود 
تا اقدامات صادرات و واردات انجام شود. همچنین ۲۳ پروژه با پیشرفت های فیزیکی 
مختلف در سازمان ایدرو در حال انجام است که تقریبًا ۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد 
سرمایه گذاری شده است. یک مورد فوالد اسفراین بود که امروز به بهره برداری 
رسید و در آن برای تولید لوله های جداره با وزارت نفت فراهم شده که تا ۶ اینچ 

مربوط به اهواز و ۶ تا ۱۶ اینچ مربوط به فوالد اسفراین است. 
وی همچنین وعده داد که در سال ۱۴۰۰ طرح ممبران مورد استفاده صنایع 
آب و تا خرداد ماه فاز ۱۴ پارس جنوبی که ایدرو پیمانکار عمومی آن است به بهره 
برداری برسند.به گفته معاون وزیر صمت، در سال گذشته حدود یک میلیون دستگاه 
خودرو تولید شده که رشد ۲۱ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ داشته و برنامه وزارت 
صمت برای سال ۱۴۰۰ تولید یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه است که یک میلیون 
و ۱۰۰ هزار دستگاه از آن در دو خودروساز اصلی و ۱۵۰ هزار دستگاه در شرکت های 

بخش خصوصی تولید خواهد شد.
مراسم بهره برداری از پنج طرح  ملی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
به صورت  وزیر صمت  با حضور  و  رئیس جمهور  دستور  به  گذشته  پنجشنبه  روز 
ویدیو کنفرانس برگزار شد. برای راه اندازی این طرح ها بیش از ۴۵ هزار میلیارد 
ریال سرمایه گذاری شده و با افتتاح آن ها برای بیش از ۱۲۹۰ نفر اشتغالزایی مستقیم 
ایجاد خواهد شد. این پنج طرح در پنج استان خراسان شمالی، کرمان، قزوین، سمنان 
آلیاژی، مس کاتد، کاشی و سرامیک، خردایش و  و فارس در زمینه تولید شمش 
ویژه  منطقه  نخست  فاز  زیرساخت های  تکمیل  همچنین  و  آهن  سنگ  دانه بندی 

اقتصادی گرمسار به بهره برداری رسید.
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منطقه  آب  مدیرعامل 
با  میمه  گفت:سد  ایالم  ای 
فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۵۵
در حال اجراست.وی افزود: تاکنون برای 
این سد ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد  اجرای 

ریال هزینه شده است.
مدیرعامل آب منطقه ای ایالم 
گفت:سد میمه با ۵۵ درصد پیشرفت 
فیزیکی در حال اجراست.وی افزود: 
 ۲ سد  ین  ا ی  جرا ا ی  برا کنون  تا
هزینه  ریال  رد  میلیا  ۴۰۰ و  ر  هزا

است. شده 
در  یکشنبه  روز  پوراحمد  علی 
از  جنوب  حوزه  نماینده  بازدید  حاشیه 
تکمیل  برای  داشت:  اظهار  میمه  سد 
سد مخزنی میمه در شهرستان دهلران 
بالغ بر ۶ هزار میلیارد ریال نیاز است.

این  اجرای  برای  تاکنون  افزود:  وی 
سد ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال هزینه 

شده است.
ایالم  ای  منطقه  آب  مدیرعامل 
تسریع  و  ریزی  برنامه  با  کرد:  تاکید 
در عملیات اجرایی ظرف ۲ سال و نیم 
مردم  و  شد  خواهد  آبگیری  سد  آینده 
برخوردار  آن  نعمت  از  کشاورزان  و 

خواهند شد.

پوراحمد یادآور شد: سد مخزنی 
رسی  هسته  با  خاکی  نوع  از  میمه 
 ۶۸ ارتفاع  ۱۳۵۰متر و  تاج  به طول 
متر  میلیون   ۷۵ مخزن  حجم  و  متر 
ن  میلیو  ۶ ۰ تنظیم  ی  ا بر مکعب 
طول  در  کشاورزی  آب  مکعب  متر 

است. سال 
سد  گفت:  نیز  دهلران  فرماندار 
از  هکتار  هزار   ۶ آبیاری  زمینه  میمه 
را  مرکزی  بخش  کشاورزی  اراضی 

فراهم می کند.
اوج  در  افزود:  عسگری  مجید 

بکار  مشغول  نفر   ۲۰۰ پروژه  فعالیت 
خواهند شد.

وی بر ضرورت تسریع در عملیات 
بکارگیری  گفت:  و  کرد  تاکید  اجرایی 
نیروهای بومی از دیگر درخواست هاست 

که دنبال می شود.

مدیرعامل آب منطقه ای ایالم عنوان کرد : 

سد میمه با ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم اعالم کرد : 

۱۷2 ابتالی جدید کرونا در ایالم ثبت شد 

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم با اشاره به روند افزایشی ابتال به 
کرونا در استان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۷۲ ابتالی جدید کرونا ثبت 

شده و تعداد مبتالیان در استان به ۲۷ هزار و ۳۸۲ نفر افزایش یافت.
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم با اشاره به روند افزایشی ابتال به 
کرونا در استان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۷۲ ابتالی جدید کرونا ثبت 

شده و تعداد مبتالیان در استان به ۲۷ هزار و ۳۸۲ نفر افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایالم، دکتر محمد 
کریمیان روز جمعه اظهار داشت: عدم رعایت پروتکل ها و فاصله اجتماعی 
و ورود مهمانان نوروزی سبب افزایش ابتال و بستری ها شده بطوریکه ۱۴ 

بستری جدید در مراکز درمانی استان بستری شدند.
وی افزود: در مجموع ۶۹ بستری ناشی از کرونا بستری هستند که از 
بستری های جدید هفت مورد مربوط به ایالم، چهار مورد دهلران، ۲ مورد 

چوار و یک مورد مربوط به آبدانان است.
یادآور شد: طی ۲۴ ساعت گذشته مورد فوتی ناشی  دکتر کریمیان 
از کرونا در استان ثبت نشده و مجموع فوتی ها در استان تا این لحظه 

۶۷۳ نفر است.
به گفته وی، شهرستان های دهلران و آبدانان در وضعیت نارنجی و 

سایر شهرستان ها در وضعیت زرد قرار دارند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت: از مبتالیان جدید کرونا ۲۷ 
مورد مربوط به ایالم، ۲۳ مورد ایوان، ۱۰ مورد چرداول، ۳۹ مورد آبدانان، 
هشت مورد دره شهر، ۳۳ مورد دهلران، سه مورد مهران، ۳۱ مورد بدره، 
۲ مورد ملکشاهی، ۱۰ مورد سیروان و چهار مورد مربوط به هلیالن است.

معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد؛
ثبت رکورد جدید فروش و حمل 

محصوالت فوالد مبارکه

طهمورث جوانبخت درباره رکورد جدید این شرکت درحوزه فروش 
و تحویل محصوالت به مشتریان اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹ که ایران 
برای  مبارکه  فوالد  و شرکت  داشت  قرار  ظالمانه  های  تحریم  اوج  در 
چندمین بار در لیست تحریم های مستقیم و ظالمانه آمریکا و متحدانش 
قرار گرفت و همچنین ویروس کرونا با شیوع گسترده خود همه کشورها 
شد  موفق  مبارکه  فوالد  بود،  داده  قرار  تاثیر  تحت  را  جهان  صنایع  و 
را  جدیدی  موفقیت  خود  کارکنان  تالش  و  پروردگار  الطاف  به  اتکا  با 

قالب رکورد فروش و تحویل محصوالت خود به مشتریان رقم بزند.
وی افزود: این شرکت در سالی که به عنوان سال »جهش تولید« 
انواع  فروش  تن  هزار   ۶۰۰ و  میلیون   ۷ مرز  از  توانست  داشت،  نام 
محصوالت خود عبور کرده و ضمن تحقق برنامه سال، رکورد جدیدی 
مشتریان  مقصد  به  محصوالت  تن  هزار   ۷۵۳ و  میلیون   ۷ حمل  با  را 

به دست آورد.
این  از  داد:  ادامه  مبارکه  فوالد  بازاریابی شرکت  و  فروش  معاون 
میزان، ۶ میلیون و ۴۶۵ هزار تن به تامین بازار داخلی اختصاص داشته 
فوالد  حمایتی  رویکرد  از   ،۹۸ سال  به  نسبت  درصدی   ۶ رشد  با  که 

از منابع مصرف کننده داخلی حکایت دارد. مبارکه 
از  بیش  گذشته  سال  در  اساس  همین  بر  کرد:  تصریح  جوانبخت 
۱۱۰۰ مشتری نیاز خود به انواع ورق های فوالدی را به صورت مستقیم 
شبکه  داشتن  با  این شرکت  طرفی  از  کرده اند.  تامین  مبارکه  فوالد  از 
هزار   ۳ از  بیش  نیاز  توانسته  استان ها  کلیه  در  گسترده  فروشی  خرده 
مشتری در اقصی نقاط کشور را از طریق مراکز خدماتی خود تامین کند.

به  مبارکه  فوالد  شرکت  گذشته  سال  در  هرچند  کرد:  اضافه  وی 
به  حداکثری  پاسخگویی  لزوم  داخلی،  بازار  در  تقاضا  افزایش  واسطه 
نیاز مصرف کنندگان و همچنین رعایت دستورالعمل های ابالغی وزارت 
تامین  به  مکلف  را  خود  فوالد،  بازار  تنظیم  تخصصی  کمیته  و  صمت 
حداکثری نیاز بازار داخلی دانسته و در عمل نیز به آن پایبند بوده است 
اما با توجه به اینکه در طول ربع قرن فعالیت این شرکت بخش اعظم 
و  تولید  نیاز  مورد  نهاده های  تکنولوژیکی،  و  تجهیزاتی  نیازمندی های 
سرمایه گذاری های توسعه ای آن از محل منابع ارزی حاصل از صادرات 
تامین شده است، بخشی از فروش فوالد مبارکه بالغ بر یک میلیون و 
در  نیز  این  که  یافت  اختصاص  صادرات  به  محصوالت  تن  هزار   ۲۰۰
قابل  موفقیت  کرونا،  شیوع  از  ناشی  محدودیت های  و  تحریمی  شرایط 

توجهی به شمار می رود.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: این 
دستاوردهای مهم مرهون تالش جمعی کارکنان و حمایت های مدیریت 
بزرگ  خانواده  به  افتخارات  این  تبریک  با  بنابراین  است  شرکت  عالی 
گروه فوالد مبارکه و ذی نفعان آن، امید است در سایه عنایات حضرت 
حق و امام زمان )عج( شاهد توفقیات بیشتر گروه فوالد مبارکه در سال 

پیش رو و سال های آتی باشیم.

آذربایجان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  تاکید 
مقام  منویات  از  پیروی  و  سال  شعار  تحقق  بر  غربی 

معظم رهبری
رییلس هیئلت مدیره و مدیرعامل شلرکت آب و فاضلالب آذربایجان 

غربلی بلر تحقق شلعار سلال و منویات مقلام معظم رهبلری تاکید کرد.
علیرضلا رضلوی با اشلاره بله نامگذاری سلال جدید بعنلوان »تولید، 
پشلتیبانی هلا، مانلع زدایلی ها« اظهار داشلت: در سلال جلاری باید تمام 
تلالش هلا و فعالیلت هلا در راسلتای رفع موانلع و پشلتیبانی از طرح های 

اجرایی باشلد.
وی بلا تاکیلد بلر اهتمام بلرای اتمام طلرح های نیمه تمام، خواسلتار 
افزایلش تلالش هلا برای اتملام مدول سلوم تصفیه خانه فاضلالب ارومیه 

و مخلزن ذخیره آب توحید شلد.
وی در ادامه، اعتبارات سال گذشته شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
غربلی را ۱۸۰ میلیلارد توملان عنلوان کلرد و افلزود: از ایلن میلزان، ۵۵ 
میلیلارد توملان هزینله شلده و مابقلی نیلز تلا پایلان تیرملاه سلال جلاری 

هزینله خواهد شلد.
سلاماندهی انشلعابات غیرمجلاز، انجلام تمهیلدات الزم بلرای گذر از 
تابسلتان در شلهرها و روسلتاها و اهتملام ویلژه برای وصلول مطالبات، از 
جملله تاکیلدات مدیرعاملل شلرکت آب و فاضالب آذربایجلان غربی بود.

فوالد مبارکه روی خط رکورد شکنی
عبور از یک رکورد دوساله و کسب رکوردهای جدید 

در واحد نورد سرد فوالد مبارکه
در واپسللین روزهللای سللال جهللش تولیللد، جهادگللران واحللد نللورد 
سللرد موفللق شللدند رکللورد متعللددی را بلله ثبللت برسللانند. ثبللت رکللورد 
تولیللد سللالیانه ۸۹۵ هللزار تللن در واحللد اسیدشللویی یللک، تولیللد سللالیانه 
۱۱۶ هللزار تللن محصللول قلللع انللدود در واحللد اسللید شللویی یللک، تولیللد 
یللک میلیللون و ۳۹۰ هللزار تللن ورق درخللط نللورد تانللدم و تولیللد سللالیانه 
۱۳۷ هللزار تللن محصللول قلللع انللدود در واحللد نللورد دو قفسلله حاصللل 

تللالش ایللن جهادگللران اسللت.
مرتضللی اکبللری رئیللس واحللد اسللید شللویی یللک نللورد سللرد در 
گفللت و گللو بللا خبرنللگار فللوالد اظهللار داشللت: در واپسللین روزهای سللال 
۹۹، جهادگللران واحللد اسیدشللویی یللک موفللق بلله ثبللت رکللورد تولیللد 
سللالیانه ۸۹۵ هللزار تللن شللدند و بللا عبللور از رکللورد ۸۹۱ هزارتللن سللال 

۹۷، ایللن رکللورد را ارتقللاء دادنللد.
وی افللزود: همچنیللن در تولیللد سللالیانه محصللول قلللع انللدود در 
اسللید شللویی یللک بللا تولیللد ۱۱۶ هللزار تللن رکللورد جدیللدی بلله ثبللت 
رسللید کلله نسللبت بلله رکللورد قبلللی در سللال ۹۸ بلله میللزان ۱۱ هللزار 

تللن افزایللش داشللته اسللت.
 رئیللس واحللد اسیدشللویی یللک نللورد سللرد تصریللح کللرد: ایللن 
واحللد در تولیللد محصللول فللروش در خللط اسللید شللویی یللک بللا تولیللد 
۹۱ هللزار و ۷۵۰ تللن رکللورد جدیللدی بلله ثبللت رسللید کلله نسللبت بلله 
رکللورد قبلللی در سللال ۹۸ بلله میللزان ۴ هللزار تللن افزایللش داشللته اسللت.

گفتنللی اسللت کلله ثبللت رکللورد محصللوالت قلللع انللدود و فللروش 
بللا توجلله بلله انتظللارات مشللتریان و میکللس هللای ابعللادی مللورد انتظللار 

بللازار، کاری بسللیار بللا ارزش اسللت.
رکللورد یللک میلیللون و ۳۹۰ هللزار تنللی ورق درخللط نللورد تانللدم 
مللداوم/  ۱۳۷هزارتللن محصللول ورق قلللع انللدود در نللورد دو قفسلله ای

همچنیللن محمللود رضللا قرمللزی رییللس خطللوط نللورد فوالدمبارکلله 
نیللز در گفللت و گللو بللا خبرنللگار فللوالد گفللت: در پی رونللد افزایشللی تولید 
درخللط نللورد تانللدم مللداوم طللی چندسللال گذشللته بللرای تحقللق عملللی 
»جهللش تولیللد«؛ بللا تولیللد یک میلیللون ۳۹۰هزارتللن ورق ضمللن عبللور 
از برناملله پیللش بینللی شللده بللرای سللال ۹۹، رکللورد تولیللد سللال ۹۸ بلله 

میللزان یللک میلیللون ۳۷۰ هزارتللن پشت سللر گذاشللته شللد.
همچنیللن در واحللد نللورد دو قفسلله ای، رکللورد تولیللد سللالیانه 
محصللول قلللع انللدود بلله میللزان ۱۳۷ هللزار تللن ایجللاد شللد کلله تولیللد 
ایللن محصللول را بلله میللزان ۱۰ درصللد نسللبت بلله سللال ۹۸ افزایللش داد.

وی دسللتیابی بلله ایللن رکللورد را در تللالش و همللت پرسللنل تولیللد و 
تعمیللرات واحللد و اقدامللات برناملله ریللزی شللده و منسللجم و پیگیری همه 

جانبلله مدیریللت ناحیلله و بهبللود قابللل توجلله در زمینه کاری برشللمرد.

جهش تولید و رکوردی دیگر در گروه فوالد مبارکه؛
تن  میلیون   ۳ از  عبور  و  تولید  رشد۱۳۰ درصدی در 

گندله در فوالد سنگان
مدیرعامللل فللوالد سللنگان خبللر داد: تالشللگران فللوالد سللنگان در 
سللال ۹۹ بللا تولیللد بیللش از ۳ میلیللون و سللیصد هزار تللن گندللله، بللا 
رشللد ۱۳۰ درصللدی در تولیللد نسللبت بلله سللال ۹۸ موفللق به ثبللت رکورد 
تولیللد سللالیانه در ایللن شللرکت شللدند. همچنیللن در اسللفند مللاه، رکللورد 

تولیللد ماهیانلله را از ۴۰۱ بلله ۴۱۰ هللزار تللن ارتقللا دادنللد.
بلله گللزارش روابللط عمومللی شللرکت فللوالد مبارکلله، علللی امرایللی، 
مدیرعامللل فللوالد سللنگان، از ثبللت رکللورد تولیللد بیللش از ۳ میلیللون 
و سللیصد هللزار تللن گندللله در سللال ۹۹ خبللر داد و گفللت: شللرکت 
صنایللع معدنللی فللوالد سللنگان کلله از شللرکت های زیرمجموعلله گللروه 
فوالدمبارکلله محسللوب مللی شللود؛ موفللق شللد در سللال گذشللته بللا 
رکوردهللای پیاپللی جهللش تولیللد را محقللق سللازد و بللا تولیللد بیللش از 
۳ میلیللون و سللیصد هزار تللن گندللله رکللورد جدیللدی در تولیللد سللالیانه 

بلله ثبللت برسللاند.
وی در اداملله افللزود: رویکللرد فوالد سللنگان در سال گذشللته اسللتفاده 
از تمامللی ظرفیت هللای تولیللدی مبتنللی بللر بومی سللازی، ارتقللای 
سیسللتم های نگهللداری و کاهللش توقللف و مدیریللت هزینه هللا به رغللم 
کمبللود مللواد اولیلله بللوده کلله توانسللت فراتللر از برناملله پیش بینللی شللده 
را محقللق سللازد؛ هرچنللد در چنللد سللال اخیللر کمبللود کنسللانتره یکللی از 

معضللالت جللدی تولیدکننللدگان گندللله بلله شللمار مللی رود.
وی اظهللار داشللت: امیدواریللم بللا رونللد رو بلله رشللد بومی سللازی 
قطعللات در ایللن شللرکت، در آینللده ای نه چنللدان دور بللا اعتمللاد بیشللتر 
بلله توانمنللدی داخلللی شللاهد قطللع وابسللتگی کامللل بلله کشللورهای 

خارجللی باشللیم.
امرایللی گفللت: بللا توجلله بلله برناملله ریللزی مللدون و عملیاتللی 
کللردن برناملله هللای اسللتراتژیک شللرکت، موفللق بلله ثبللت رکللورد تولیللد 
ماهیانلله گندللله شللده ایللم و بللا تولیللد ۴۱۰۱۶۱ تللن گندللله در اسللفند 
مللاه، تالشللگران فللوالد سللنگان رکللورد تولیللد ماهیانلله را از ۴۰۱ بلله ۴۱۰ 

هللزار تللن ارتقللا دادنللد.
مدیرعامللل فللوالد سللنگان عنللوان کللرد: سللال گذشللته رشللد ۶.۵ 
درصللدی تولیللد گندللله در کشللور انجللام شللد کلله در ایللن بیللن فللوالد 
سللنگان بلله عنللوان یکللی از قطللب هللای تولیللد گندللله در شللرق کشللور 
بللا هللم افزایللی، تدویللن اسللتراتژی هللای متناسللب، کاهللش توقفللات 
علللی رغللم قطعللی هللای مکللرر جریللان بللرق و گاز، نقللش بلله سللزایی 
در تولیللد بخشللی از گندللله مللورد نیللاز فللوالد مبارکلله، بزرگتریللن فللوالد 
سللاز خاورمیانلله داشللته اسللت. شللرکت فللوالد سللنگان بللا تدویللن اهللداف 
در سللال جهللش تولیللد و بللا  ثبللت رکوردهللای تولیللد روزانلله و ماهیانلله، 
توانسللت رشللد قابللل توجلله۱۳۰ درصللدی تولیللد گندللله در سللال ۹۹ را 
نسللبت بلله سللال ۹۸ ثبللت نمایللد کلله نشللان از  پیللش بللرد هرچلله بهتللر 

اهللداف ارزش افللزای تولیللدی و عملیاتللی در فللوالد سللنگان دارد.
 امرایللی بللرای کسللب موفقیتهللای ایللن چنینللی در سللال ۱۴۰۰ 
خواسللتار اثرگذارتریللن تالش هللا در انجللام مأموریللت بللزرگ پشللتیبانی 

و مانع زدایللی از تولیللد شللد .
مدیرعامللل فللوالد سللنگان، معتقللد اسللت: مانللع زدایللی و پشللتیبانی 
را بایللد از ابتللدای سللال آغللاز کللرد و رکللورد بلله دسللت آمللده علللی رغللم 
محدودیت هللا بللا همللت و تللالش شللبانه روزی تالشللگران فوالد سللنگان 
بللوده اسللت. امیدواریللم در سللال ۱۴۰۰ گللره از کار یک دیگللر بگشللاییم 
و هماننللد سللال های گذشللته بللا تمامللی تللوان بللرای آبادانللی ایللران 
بللزرگ و سللربلندی کشللور بکوشللیم. همانطللور کلله در سللال گذشللته 
ایللن شللرکت بللرای مطابقللت بللا سیاسللت  های کلللی اقتصللاد مقاومتللی و 
در جهللت رسللیدن بلله اهللداف تولیللدی و همچنیللن همسللویی بللا شللعار 
سللال و فرمللان رهبللر انقللالب،  در زمینلله جهللش تولیللد، اهللم فعالیت هللا 
و توجلله خللود را بلله بخللش تولیللد معطللوف کللرد و در راسللتای جلوگیللری 
از خام فروشللی، جایگزینللی معللدن بلله جللای نفللت در راسللتای همراهللی 
بللا گام دوم انقللالب و بللا هللدف تکمیللل زنجیللره ارزش در تولیللد فللوالد 

حرکللت کللرد.
امرایللی بللا تقدیللر کار تیمللی منسللجم نشللات گرفتلله از فرهنللگ 
سللازمانی متعالللی در فللوالد سللنگان گفللت: در ایللن شللرکت، کیفیللت 
تولیللد از اهمیللت بلله سللزایی برخللوردار اسللت و بللا بهینلله سللازی 
خطللوط تولیللد، سللعی شللده عللالوه بللر کمیللت، کیفیللت محصللول نیللز 

مدنظللر باشللد.
شللایان ذکللر اسللت شللرکت صنایللع معدنللی فللوالد سللنگان بللا 
سللرمایه گللذاری شللرکت فللوالد مبارکلله و بللا هللدف تولیللد پایداربخشللی 
ازگندللله مللورد نیللاز ایللن شللرکت در سللال ۹۴ تاسللیس گردیللد. در حللال 
حاضللر واحللد گندللله سللازی بلله ظرفیللت اسللمی ۵ میلیللون تللن در سللال 
در حللال بهللره بللرداری بللوده و بللا تولیللد و در مللدار قللرار گرفتللن کارخانلله 
کنسللانتره سللازی بلله ظرفیللت ۵ میلیللون تن در سللال بلله بزرگتریللن تولید 

کننللده کنسللانتره در شللرق کشللور تبدیللل خواهللد شللد.

نامه  تفاهم  تبادل  و  انعقاد  آیین 
اصفهان  آهن  ذوب  گذاری  سرمایه 
 ۲۵ فاضالب  تاسیسات  احداث  برای 
روستای شهرستان فالورجان با حضور 
حجت االسالم و المسلمین سید ناصر 
موسوی الرگانی نماینده مردم فالورجان 
اسالمی، حمیدرضا  در مجلس شورای 
جانباز مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
عامل  مدیر  زاده  یزدی  منصور  کشور، 
شرکت و هاشم امینی مدیرعامل شرکت 

آبفا استان اصفهان، برگزار شد .
نامه  تفاهم  تبادل  و  انعقاد  آیین 
اصفهان  آهن  ذوب  گذاری  سرمایه 
 ۲۵ فاضالب  تاسیسات  احداث  برای 
روستای شهرستان فالورجان با حضور 
حجت االسالم و المسلمین سید ناصر 
موسوی الرگانی نماینده مردم فالورجان 
اسالمی، حمیدرضا  در مجلس شورای 
جانباز مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
عامل  مدیر  زاده  یزدی  منصور  کشور، 
مدیرعامل  مینی  ا هاشم  و  شرکت 
آبفا استان اصفهان، ۲۸ اسفند  شرکت 

ماه برگزار شد .
عامل  مدیر  زاده  یزدی  منصور 
این که ذوب آهن  به  اشاره  با  شرکت 
مکعبی  متر  یک  حقابه  از  اصفهان 
طی  گفت:  دارد  رود  زاینده  آب  از 
از  نیمی  تنها  آمارها ذوب آهن  آخرین 
این  و  کند  می  مصرف  را  حقابه  این 
شرکت  این  تولید  که  است  حالی  در 
بیشتر از سال های گذشته است . وی 
بر  عالوه  اصفهان  آهن  ذوب  افزود: 
مصرف  به  مدیریت  و  اقتصادی  نگاه 
آب بیشتر در راستای اجرای مسئولیت 
گذاری  سرمایه  به  اقدام  اجتماعی 
احداث تاسیسات فاضالب ۲۵ روستای 

شهرستان فالورجان نموده است .
در  یع  صنا سهم  ده،  ا ز یزدی 
گفت:  و  دانست  اندک  را  آب  مصرف 

آهن  ذوب  در  خانه  تصفیه  احداث 
اصفهان با ظرفیت ۸۸۰ متر مکعب بر 
شرکت  با   BOT صورت  به  ساعت، 
مپنا در سال گذشته به امضا رسید که 
این پروژه پیشرفت ۲۵ درصدی داشته 
است . وی مجموعه فعالیت های ذوب 
کاهش  راستای  در  را  اصفهان  آهن 
میلیارد  هزار   ۲ بر  بالغ  آب،  مصرف 
ساخت:  نشان  خاطر  و  دانست  تومان 
 ۲۲۰ تولید  برای  اصفهان  آهن  ذوب 
مگا وات برق از گاز فرایندی و مقدار 
اندکی گاز طبیعی استفاده می کند که با 
مساعدت مسئولین در وزارت نیرو طبق 
آهن  ذوب  استفاده  میزان  این  قانون 
نیروگاهی  تعرفه  با  را  گاز  از  اصفهان 
محاسبه شود که این مهم برای ذوب 
نمی  استفاده  انرژی  یارانه  از  آهن که 

کند بسیار مهم است.

شرکت  مدیرعامل  امینی  هاشم 
با  اصفهان  ستان  ا وفاضالب  آب 
بیان این که برای اولین بار در کشور 
اجرای تاسیسات فاضالب در روستاها 
خصوصی  بخش  گذاری  سرمایه  با 
با  پروژه  ین  ا گفت:  شد،  عملیاتی 
سرمایه گذاری ذوب آهن اصفهان به 
روش بیع متقابل به مبلغ ۲۸۹ میلیارد 
تومان در دستور کار قرار گرفت و به 
 ۲۵۵ نامه   تفاهم  این  انعقاد  دنبال 
روستا   ۲۵ در  فاضالب  کیلومتر شبکه 
و توسعه تصفیه خانه فوالدشهر اجرایی 
می شود. وی خاطر نشان ساخت: در 
 ۶۶۲ و  هزار  بر۲  بالغ  اخیر  سال  چند 
بخش  گذاری  سرمایه  تومان  میلیارد 
احداث  و  توسعه  زمینه  در  خصوصی 
استان  سطح  در  فاضالب  تاسیسات 
بین  این  در  که  گرفته  انجام  اصفهان 

ذوب آهن اصفهان نقش بسیار مهمی 
داشته است.

وفاضالب  آب  شرکت  مدیرعامل 
استان اصفهان با اشاره به جمعیت تحت 
پوشش این طرح تصریح کرد: با اجرای 
روستای   ۲۵ در  فاضالب  تاسیسات 
و  هزار   ۴۸ بر  بالغ  جمعیتی  فالورجان 
۵۰۰ نفر از خدمات شبکه فاضالب بهره 
مند می شوند که این امر تاثیر به سزایی 
کاهش  و  عمومی  بهداشت  ارتقای  در 
که  دارد  محیطی  زیست  های  آالینده 
این نشان از توجه مسئولین ذوب آهن 
است.وی  اجتماعی  های  مسئولیت  به 
افزود: برای جلوگیری از آلودگی آبهای 
سطحی و زیرزمینی تاسیسات فاضالب 
در روستاهای فالورجان در دستور کار 
قرارگرفت که این مهم با سرمایه گذاری 

ذوب آهن اصفهان مهیا شد.

برای اولین بار در کشور صورت گرفت: 

انعقاد تفاهم نامه سرمایه گذاری ذوب آهن اصفهان
 برای احداث تاسیسات فاضالب ۲۵ روستای فالورجان

مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر 
در تشریح مهمترین اقدامات این اداره 
کل در سال ۱۳۹۹، از تخلیه و بارگیری 
۴۵ میلیون تن کاال در این مدت در بنادر 

این استان خبرداد.
رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
سیاوش  دریانوردی،  و  بنادر  سازمان 
اقدامات بندری  ارجمندزاده درباره اهم 
و دریایی بوشهر در سال گذشته، اظهار 
داشت: در این مدت ۴۵ میلیون تن کاال 
نفتی و غیرنفتی در بنادر بوشهر تخلیه و 
بارگیری شده است که از این میزان ۱۰ 
میلیون و ۳۶۴ هزار و ۴۴۶ تن مربوط به 
بخش غیر نفتی و ۳۴میلیون و ۱۹۰ هزار 
و ۳۹۵ تن مربوط به بخش نفتی است.

در همین مدت حجم  افزود:  وی 
تخلیه و بارگیری کانتینر در بنادر استان 
۲۰۹ هزار و TEU ۸۴۷ بوده که از این 
 TEU ۳۷۵ میزان تعداد ۱۳۲ هزار و

متعلق به کانتینر پر و تعداد ۷۷ هزار و 
TEU ۴۷۲ کانتینر خالی است.

 ۶۵۴۷ فروند شناور از بنادر بوشهر 
خارج شد

مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر 
با بیان اینکه در ۱۲ ماه سال ۹۹ تعداد 
بوشهر  بندر  به  ورودی  شناورهای 
تعداد  میزان  این  از  که  فروند   ۶۵۵۲
شناورهای  به  مربوط  فروند   ۱۸۵۰
فروند   ۴۷۰۲ تعداد  و  تن  هزار  باالی 
اظهار  بود،  تن  هزار  زیر  شناورهای 
داشت: تعداد شناورهای خروجی از بنادر 
استان نیز ۶۵۴۷ فروند که از این میزان 
۱۸۴۵مربوط به شناورهای باالی هزار 
تن و تعداد ۴۷۰۲ فروند آن شناورهای 

زیر هزار تن بود.
موضوع  در  افزود:  ارجمندزاده 
جابجایی مسافر از بنادر استان نیز، حجم 
جابجایی مسافر حدود ۲۳۷ هزار نفر بود 

از این تعداد حدود ۱۱۸ هزار نفر مربوط 
مابقی مسافران  و  به مسافران ورودی 

خروجی بود.
تعیین تکلیف قرارداد پایانه کاالی 

عمومی
وی در خصوص مهم ترین اهداف 
حوزه بندری و دریایی بوشهر، بیان کرد: 
و  هویت  فاقد  شناورهای  ساماندهی 
واگذاری امور ثبتی اداره بازرسی و ثبت 
شناورها به بخش خصوصی بخشی از 

اقدامات حوزه دریایی است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر 
جاری،  سال  های  برنامه  به  اشاره  با 
اهداف  بندری  حوزه  در  داد:  ادامه 
طرح  کردن  اجرایی  جمله  از  مختلفی 
مدیریت کارگری در بندر بوشهر، تعیین 
عمومی،  کاالی  پایانه  قرارداد  تکلیف 
بنادر  گیری  تحویل  جهت  پیگیری 
مربوطه،  موارد  مستندسازی  و  تابع 

بخش  گذاری  سرمایه  قرارداد  انعقاد 
اسکله  احداث  زمینه  در  خصوصی 
خلیج  شمال  نفتی  میادین  لجستیک 
جهت  ر  گذا یه  سرما جذب  فارس، 
احداث  در  گذاری  سرمایه  و  راهبری 
اسکله لجستیک میادین نفتی در بندر 

دیر در دستور کار قرار دارد.
به گفته ارجمندزاده، واگذاری بنادر 
تابعه در قالب اجاره کوتاه مدت، پیگیری 
اخذ مجوز زیست محیطی مجتمع بندری 
نگین، پیگیری جهت الحاق اراضی ۵۱۰ 
هکتاری مجتمع بندری نگین به منطقه 
ویژه اقتصادی بندر بوشهر، عقد قرارداد 
با شرکت متقاضی جمع آوری مواد زاید 
نفتی کشتی ها و عقد قرارداد با شرکت 
احداث  زمینه  در  ایران  بندری  خدمات 
پایانه نفتی، از دیگر اهداف حوزه بندری 
در بوشهر است که در سال جاری مدنظر 

قرار خواهد گرفت.

سال گذشته 4۵ میلیون تن کاال نفتی و غیرنفتی در بنادر بوشهر 
تخلیه و بارگیری شده است

 محمد اهلی با اشاره به ضرورت 
راه  و  راکد  پرونده هاي  تکلیف  تعیین 
از  غیرفعال،  صنعتي  واحدهاي  اندازی 
فسخ قراردادهای راکد و مهلت دو ماهه 
به این نوع قراردادها خبر داد.به گزارش 
های  شهرک  شرکت  عمومی  روابط 
صنعتی استان اردبیل، محمد اهلي اظهار 
تضییع  از  جلوگیری  منظور  به  داشت: 
حقوق بیت المال و در راستای تامین زمین 
سرمایه گذاران واقعی، قراردادهای راکد 
در شهرک های صنعتی فسخ می شود.

وی با بیان اینکه براساس قانون، موظف 
هستیم  راکد  اراضی  گیری  بازپس  به 

تصریح کرد: در صورت عدم آزاد سازی 
اراضی راکد، با گذشت زمان دیگر زمینی 
وجود  صنعتی  نواحی  و  ها  شهرک  در 
نخواهد داشت تا به سرمایه گذاران واقعی 
واگذار شود که بدین منظور آزاد سازی 
قراردادهای بال استفاده در راس برنامه 
های حائز اولویت این شرکت قرار دارد.

اهلی در خصوص ناحیه صنعتی مشگین 
قراردادهای  صاحبان  گفت:از  نیز  شهر 
منعقد شده در این ناحیه صنعتی تقاضا 
و  تکلیف  تعیین  به  نسبت  تا  شود  می 
شروع طرح صنعتی خود طی دو ماه آتی 
اقدام نمایند، در غیر اینصورت قراردادهای 

آنان از طریق مراجع قانونی فسخ و خلع 
ید خواهند شد.مدیرعامل شرکت شهرک 
همچنین  اردبیل،  استان  صنعتی  های 
اشاره ای به نحوه نقل و انتقال واحدهای 
تولیدی کرد و افزود: بر اساس قانون نحوه 
واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های 
بروز  از  جلوگیری  منظور  به  و  صنعتی 
مشکالت آتی برای خریداران، هرگونه 
عرصه  اراضی  فروش  و  انتقال  و  نقل 
شهرک  در  تولیدی  واحدهای  اعیان  و 
مجوز  اخذ  بدون  صنعتی  نواحی  و  ها 
از شرکت شهرک های صنعتی محمل 
قانونی نداشته و فاقد اعتبار می باشد و 

آثار حقوقی آن بر عهده متعاملین خواهد 
بود و تنظیم هرگونه سند و مبایعه نامه 
ای در این خصوص غیر قانونی بوده و 
باطل می باشد.وی در پایان یادآور شد با 
توجه به نامگذاري سال جدید به نام سال 
» تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی هایی« 
از سوی مقام معظم رهبری، تمامي تالش 
خود را به کار خواهیم بست تا با برطرف 
موجود،  مشکالت  رفع  و  موانع  کردن 
در  واقعی  گذاران  زمینه حضور سرمایه 
شهرک های صنعتی را فراهم نمائیم تا 
شاهد رونق تولید و افزایش اشتغال در 

سطح استان باشیم.

مدیرعامل شرکت شهرك هاي صنعتي استان اردبیل اعالم کرد:

قراردادهای راکد در شهرك های صنعتی فسخ می شود 
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به گزارش روابط عمومی 
پخش  ملی  شرکت  مدیر  ؛ 
منطقه  نفتی  های  فرآورده 
اردبیل گفت: مصرف گاز سی ان جی 
 ۶/۷ قبل  سال  گذشته  ماهه   ۱۲ طی 

درصد افزایش داشته است. 
، مدیر شرکت  سید حجت مدنی 
نفتی منطقه  ملی پخش فرآورده های 
سی  گاز  مصرف  خصوص  در  اردبیل 
ان جی در استان گفت: میزان مصرف 
سوخت سی ان جی در ۱۲ ماه گذشته 
در حدود ۲۱۹ میلیون متر مکعب بوده 
است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۷.۶ درصد افزایش داشته است وی با 
بیان اینکه میزان مصرف سوخت سی ان 

جی در اسفند ماه سال ۹۹ در حدود ۱۸ 
میلیون متر مکعب بوده گفت: مصرف 
این فرآورده نسبت به مدت مشابه سال 
نشان  افزایش  قبل در حدود ۱۶درصد 

می دهد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
در  افزود:  اردبیل  منطقه  نفتی  های 
بنزین  مصرف  جویی  صرفه  خصوص 
موتور می توان گفت: به لحاظ مصرف 
سوخت سی ان جی در استان در ۱۲ 
ماه سال ۹۹ که به میزان ۲۱۹ میلیون 
متر مکعب می باشد ، کاهش مصرف 
 ۴۲ به  نزدیک  جایگزینی  با  بنزین 
ه  همرا جی  ان  سی  سوخت  درصد 

بوده است.

سید حجت مدنی خبر داد: 

افزایش ۷.6 درصدی مصرف گاز CNG در اردبیل 
اردبیل  استان  صنعتی  های  شهرك  شرکت  مدیرعامل 

اعالم کرد:
رهبر  نوروزي  پیام  تحقق  جهت  در  مضاعف  تالش 

معظم انقالب

مدیرعامللل شللرکت شللهرک هللاي صنعتي اسللتان اردبیللل گفت: 
اولویللت اصلللي امسللال شللرکت شللهرک هللاي صنعتي اسللتان، تحقق 
پیللام نللوروزي رهبللر معظللم انقللالب اسللالمي در خصللوص حمایت از 

واحدهللای صنعتللی و رفللع موانللع تولید اسللت.
بلله گللزارش روابللط عمومللی شللرکت شللهرک هللای صنعتللی 
اسللتان اردبیللل، محمللد اهلللی ضمللن تبریللک فللرا رسللیدن آغللاز 
سللال نللو و تقللارن آن بللا حلللول مللاه مبللارک شللعبان، اظهللار داشللت: 
در سللال جدیللد تللالش مضاعفللی خواهیللم داشللت تللا بللا پیگیللری و 
اجللرای پللروژه هللای عمرانللی و زیرسللاختی و همچنیللن بللا حمایللت از 
واحدهللای تولیللدی، در جهللت تحقللق منویللات رهبللر معظللم انقللالب 

حرکللت نمائیللم.
وی بللا بیللان اینکلله خوشللبختانه در سللطح اسللتان ظرفیللت های 
بسللیار مناسللبی بللرای افزایللش تولیللد و اشللتغال وجللود دارد، اداملله 
داد: در چنللد سللال گذشللته قللدم هللای بسللیار بزرگللی بلله منظللور 
جهللش تولیللد در صنعللت اسللتان برداشللته شللد کلله ایللن اقدامللات در 
سللال جدیللد نیللز بللا قللدرت هللر چلله تمللام تللر اداملله خواهللد یافللت.

اهلللی نمونلله بللارز ایللن اقدامللات را اجللرای پللروژه هللای 
عمرانللی مختلللف در سللطح شللهرک هللای صنعتللی اسللتان در چنللد 
سللال گذشللته برشللمرد و افللزود: بللا تامیللن زیرسللاخت هللای الزم، 
رکللورد حضللور سللرمایه گللذاران در سللال گذشللته در شللهرک هللای 

صنعتللی شکسللته شللد.
مدیرعامللل شللرکت شللهرک هللاي صنعتللي اسللتان اردبیللل در 
اداملله افللزود: مطمئنللًا بللا عنایللت بلله شللعار سللال و بللا پیللروی از 
منویللات رهبللر معظللم انقللالب، ایللن شللرکت بللا برناملله ریللزی در 
ابتللدای سللال جللاری چهللار محللور توسللعه شللهرک هللا و نواحللی 
صنعتللی، تعییللن تکلیللف زمیللن هللای بالفعالیللت و جلوگیللری از 
هرگونلله رانللت و خریللد و فللروش غیللر قانونللی، تامیللن و بهسللازی 
زیرسللاخت هللا و همچنیللن همراهللی بللا واحدهللای صنعتللی بللا 
اعمللال مللدل هللای مختلللف حمایتللی صنایللع کوچللک و متوسللط 
را در سللرلوحه برناملله هللای خللود قللرار داده اسللت تللا موجبللات 
افزایللش رضایتمنللدی عمللوم صنعتگللران و کارآفرینللان فراهللم 

گللردد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در آذربایجان غربی مطرح کرد:
۴ هزار و 6۳۷ واحد مسکن مهر آماده افتتاح

سللفر معللاون وزیرمدیرعامللل سللازمان ملللی زمیللن و مسللکن 
در نشسللت بللا مدیللرکل راه و شهرسللازی اسللتان آذربایجللان غربللی 
چگونگللی تخصیللص اراضللی بلله کاربری هللای تولیللدی، صنعتللی، 
خدماتللی و گردشللگری را بللا اولویللت تسللهیل گری فراینللد اجللرای 

طرح هللای اشللتغالزایی بررسللی کللرد.
بلله گللزارش پایللگاه خبللری وزارت راه و شهرسللازی )آذربایجللان 
غربللی(، مدیرعامللل سللازمان ملللی زمیللن و مسللکن در نشسللت بللا 
مدیللرکل راه و شهرسللازی اسللتان آذربایجللان غربللی چگونگللی 
تخصیللص اراضللی بلله کاربری هللای تولیللدی، صنعتللی، خدماتللی و 
گردشللگری را بللا اولویللت تسللهیل گری فراینللد اجللرای طرح هللای 

اشللتغالزایی بررسللی کللرد.
بررسللی نحللوه واگللذاری اراضللی بلله بنیللاد مسللکن انقللالب 
اسللالمی در مناطللق روسللتایی جهللت تولیللد و عرضلله مسللکن، 
پیگیللری پیشللرفت اجرایللی طرح اقللدام ملللی مسللکن آذربایجان غربی 
و تصمیم گیللری در خصللوص رفللع مشللکالت پروژه هللای باقی مانللده 

مسللکن مهللر نیللز در ایللن نشسللت مطللرح شللد.
احمللد اصغللری مهرآبللادی، بلله همراه مدیللرکل راه و شهرسللازی 
اسللتان از اقدامللات بازطراحللی و اصللالح فضللای اداری مجموعلله 
راه وشهرسللازی آذربایجان غربللی بازدیللد کللرد و گفللت: اقدامللات 
ارزشللمندی بللرای ایجللاد زیرسللاخت های ارائلله خدمللات مطلللوب 
و ارتقللای رفللاه کارکنللان در محیللط اداری ایللن مجموعلله انجللام 

شللده اسللت
 مدیللرکل راه و شهرسللازی آذربایجللان غربللی در ایللن بازدیللد 
گفللت: در سللال جهللش تولیللد، عللالوه بللر آغللاز عملیللات اجرایللی ۶ 
هللزار و  ۳۶۸ واحللد طللرح اقللدام ملللی مسللکن سللاخت ۴ هللزار و 

۶۳۷ واحللد مسللکن مهللر تکمیللل شللده اسللت.
سیدمحسللن حمللزه لللو تصریللح کرد:سللاماندهی فضاهللای 
شهرسللازی  و  راه  مجموعلله  رویکردهللای  مهم تریللن  از  اداری 
آذربایجان غربللی تعییللن شللده کلله تغییللر و اصللالح فضاهللا جهللت 
تسللهیل در خدمات رسللانی بلله مللردم، پویایللی و فراهم سللازی 
موجبللات سللالمت شللغلی کارکنللان و نیللز افزایللش مقاومللت 
سللازه های اداری بللا رویکللرد پدافنللد غیرعامللل بلله مسللاحت تقریبللی 
۲۷۰ مترمربللع از محللل منابللع مالللی تعمیللرات سللازمان ملللی زمیللن 

و مسللکن اجللرا می شللود.
 الزم بلله ذکللر اسللت پیللش از ایللن نیللز بهینه سللازی فضللای 
اداری اداره کل راه و شهرسللازی آذربایجان غربللی بللا رعایللت اصللل 

بهللره وری در مسللاحت ۳۶۰ مترمربللع اجللرا شللده اسللت.

کاهش ۳۴ درصدی جابه جایی مسافر در خوزستان 
کاهللش سللفر در خوزسللتانمدیرکل راهللداری و حمللل و نقللل 
جللاده ای خوزسللتان از کاهللش ۳۴ درصللدی جابه جایللی مسللافر در 

هفتلله اول فروردیللن خبللر داد.
بلله گللزارش پایللگاه خبللری وزارت راه و شهرسللازی)راهداری 
خوزسللتان(، غالمعبللاس بهرامللی نیللا اظهللار کللرد: در هفتلله اول 
فروردیللن ۱۴۰۰ تعللداد کل مسللافر جابه جللا شللده در پایانلله هللای 
مسللافربری اسللتان ۵۵ هللزار و ۵۳۶ بلله ثبللت رسللیده اسللت کلله 
ایللن رقللم در مقایسلله بلله بللازه زمانللی ۲۳ تللا ۳۰ اسللفند، کاهللش ۳۴ 

درصللدی را نشللان مللی دهللد.
وی بللا اشللاره بلله ثبللت ۱۷ هللزار و ۶۷۳ سللفر انجللام شللده در 
هفتلله آخللر اسللفند ۱۳۹۹، افللزود: از اول تللا ۶ فروردیللن ۱۴۰۰ تعللداد 
۱۰ هللزار و ۶۲۹ سللفر بلله ثبللت رسللید کلله در مقایسلله بللا هفتلله آخللر 

اسللفند، نشللان دهنللده کاهللش ۳۹ درصللدی اسللت.
مدیللرکل راهللداری و حمللل و نقللل جللاده ای خوزسللتان سللهم 
مسللافر بللرون اسللتانی از کل مسللافر جابه جللا شللده در هفتلله اول 
فروردیللن را ۲۰ هللزار و ۴۴۸ نفللر برشللمرد و بللا بیللان اینکلله ایللن 
آمللار در مقایسلله بللا هفتلله آخللر اسللفندماه سللال گذشللته کاهللش ۲۷ 
درصللدی را نشللان مللی دهللد، گفللت: بللا توجلله بلله الزامللی بللودن 
ارائلله تسللت منفللی کرونللا بللرای مسللافران خروجللی از پایانلله هللای 
مسللافربری اسللتان، در هفتلله اول فروردیللن تعللداد ۱۳ هللزار و ۲۷۴ 
تسللت از مسللافران توسللط تیللم هللای مراکللز بهداشللت مسللتقر در 
پایانلله هللا گرفتلله شللد کلله از ایللن تعللداد تسللت ۹۰ نفللر مثبللت اعالم 

و از صللدور بلیللط بللرای آنهللا جلوگیللری بلله عمللل آمللد.

به گزارش روابط عمومی شرکت 
ملی حفاری ایران بابک زنگنه روز شنبه 
)هفتم فروردین ماه( با تبریک سال نو 
به کارکنان صنعت نفت، گفت: تعمیر و 
نفتی  میدان   ۴۵۷ شماره   چاه  تکمیل 
مناطق  ملی  شرکت  گستره  در  اهواز 
ه  دستگا کاربست  با  جنوب  نفتخیز 
حفاری ۴۶ فتح مدیریت عملیات حفاری 

خشکی – ۱ محقق شد.
وی با بیان اینکه در زمان حاضر 
۵۵ دستگاه حفاری شرکت در موقعیت 
خشکی  نفتخیز  مناطق  عملیاتی  های 
استقرار  کشور  استان  شش  دریایی  و 
افزود: جابجایی ۱۷دکل حفاری  دارند، 

هم اینک در برنامه می باشد.
در  همچنین  کرد:  اظهار  زنگنه 
دستگاه  نو،  سال  نخست  روزهای 
شماره    چاه  روی  بر  فتح   ۷۰ حفاری 
جنوب  نفتخیز  مناطق  در  مارون   ۲۲۲
عملیات  مدار  در  و   )SPUD( اسپاد 

قرار گرفت.
مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت 
این  داد:  توضیح  ایران  حفاری  ملی 
شرکت در سال ۹۹  موفق به حفاری و 
تکمیل ۱۱۶ حلقه چاه شامل ۲۸ حلقه 
اکتشافی و ۸۴  توسعه ای، چهار حلقه 
حلقه تعمیری تکمیلی در مناطق نفتخیز 

خشکی و دریایی کشور گردید.

حفارمردان شرکت ملی حفاری ایران موفق شدند

تکمیل عملیات حفاری نخستین چاه نفت در سال 1400

اهمیت و جایگاه 1۲ فروردین در تاریخ ایران اسالمی 
برای نسلهای آینده تبیین شود

استان  وفاضالب  آب  مدیرعامل 
فرا  مناسبت  به  پیامی   در  مازندران 
رسیدن دوازدهم فروردین، روز جمهوری 
و  جایگاه  تبیین  بر   ، ایران  اسالمی 
آینده  نسلهای  برای  روز  این  اهمیت 

تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی و آموزش 
همگانی شرکت آب و فاضالب استان 
مهندس مجید  پیام  متن  در  مازندران، 

عبدالهی آمده است:
۱۲ فروردین روز استقرار و تثبیت 
روز  ایران،  اسالمی  جمهوری  نظام 
وحدت و تجلی حکومت عدل الهی است  
به طوری که اعتماد و تکیه رهبری و 
بی  مدیریتی  الگوی  جوانان،  بر  ملت 

داده  قرار  ما  را جلوی چشمان  نظیری 
است . روزهایی که می توانست انقالب 
نوپا وجامعه ایرانی را تا اعماق فاجعه به 
همین  مدیریت  و  همت  با  برده  پیش 
تبدیل  ماندگار  ای  حماسه  به  جوانان، 
جایگاه  و  اهمیت  راستا  همین  در  شد 
آینده  های  نسل   برای  باید  روز  این 

بخوبی تبیین شود.
این روز بزرگ و فراموش نشدنی 
کشور  تاریخ  در  درخشان  فراز  این  و 
عزیزمان را حضور مقام معظم رهبری و 
ملت شریف و شهید پرور ایران اسالمی 
تبریک و تهنیت می گویم و سر بلندی 
روز افزون نظام جمهوری اسالمی ایران 

را آرزومندم.

صاحبان سهام عدالت بخوانند؛
لزوم ثبت اطالعات در سامانه سجام جهت دریافت سود

مرحله نخست واریز سود سهام عدالت برای مشموالن این سهام پنجشنبه 
)۲۸ اسفندماه سال ۱۳۹۹( آغاز و ۵۰ درصد این سود واریز شد. در میان تعدادی 
از افراد هستند که هنوز سود خود را دریافت نکرده اند که دلیل آن می تواند عدم 

ثبت اطالعات الزم باشد.
فرایند واریز سود سال ۱۳۹۸ سهام عدالت به حساب مشموالن این سهام 
پنجشنبه ۲۸ اسفندماه صورت گرفت و  سود هر دو گروه، یعنی  مشموالنی که 
روش مستقیم  و  مشموالنی که روش غیر مستقیم را برای مدیریت سهام خود 

انتخاب کرده بودند از طریق سمات پرداخت شد.
میزان سود مشموالن که ارزش اولیه سهام آن ها ۵۳۲  هزار تومان  است، 
حدود ۲۰۰ هزار تومان و مشموالنی که ارزش اولیه سهام آن ها یک میلیون 
تومان است،  حدود ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود. همچنین مشموالنی که ارزش 
اولیه سهام آن ها ۴۹۲ و ۴۵۲ هزار تومان است نیز به ترتیب ۱۸۲ هزار و ۹۰۰ 
و ۱۶۸ هزار تومان سود دریافت می کنند. بدیهی است همه این افراد نصف مبلغ  

مذکور  را دریافت کرده اند.
بر این اساس طبق اطالعیه ای که سازمان بورس و اوراق بهادار در روز ۲۸ 
اسفند منتشر کرد، در مرحله نخست توزیع سود سهام عدالت به میزان ۵۰ درصد،  
در هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم  به  ۴۳ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۶۱۸ نفر  از  
سهام داران که پیشتر اطالعات خود را در سامانه سجام ثبت کرده بودند، انجام شد.

در این میان افرادی هستند که سود به حساب آنها واریز نشده است. این 
www. افراد برای دریافت سود باید از طریق ثبت نام در سامانه سجام به نشانی
www. شماره حساب خود را اعالم یا از طریق مراجعه به سایت  sejam.ir

sahamedalat.ir  مشخصات حساب خود را تکمیل کنند. همچنین در این 
سایت می توانند در صورت نیاز شماره شبای خود را اصالح کنند. زمانی که افراد 
وارد سامانه مذکور می شوند، باید کد ملی خود را وارد کنند. بعد از آن پیامکی حاوی 
یک کد به شماره موبایل کاربر ارسال می شود که با وارد کردن این کد می توانند 
وارد پروفایل شوند و  روی گزینه »مشاهده و ویرایش پروفایل« کلیک و سپس 

نسبت به اصالح شماره شبای ثبت شده خود اقدام کنند.
مشموالن سهام عدالت همچنین می توانند با تماس با شماره ۱۵۶۹سواالت 
خود را در زمینه توزیع سود سهام عدالت و نحوه ثبت نام در سامانه های تعیین 

شده برای دریافت مشخصات بپرسند.

سیاست های اعتباری بانک توسعه تعاون با نگاهی جامع به 
مسائل بانکداری تدوین گردیده است

مدیر عامل بانک توسعه تعاون در خصوص تدوین و ابالغ سیاست های اعتباری 
بانک در سال جدید توضیحاتی ارائه داد.

حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون اظهار داشت: سیاست های 
اعتباری سالیانه تبیین کننده اهداف، راهبردها و راهکارها و راهنمای عملیاتی ارکان 

اعتباری بانک است.
وی تصریح نمود: طی چند سال اخیر همواره اهتمام بر این بوده است پیش 
از آغاز سال جدید، این سند مهم به کلیه همکاران به ویژه ارکان اعتباری بانک 
ابالغ گردد و تکلیف همکاران برای ارائه خدمات عمومی و تخصصی اعتباری در 
سال پیش رو مشخص و تبیین شده باشد.مهدیان با اشاره به لزوم توجه کافی به 
بانکداری اسالمی گفت: ارتقا و بهبود ضوابط و شرایط معامالت اسالمی جایگاهی 

ویژه در محتوای سیاست های اعتباری دارد.
وی با تبیین نقش توسعه ای بانک افزود: افزایش و تنوع بخشی به خدمات 
و فعالیت توسعه ای، حمایتی بانک از مهمترین بخش های این سند راهبردی بانک 

توسعه تعاون می باشد.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون خاطر نشان کرد: حجم فعالیت بانکداری به 
صورت مستمر در حال افزایش بوده است و همکاران با اهتمام ویژه ای سهم بسزایی 
از این عملیات را بر عهده داشته اند. از این رو تقویت کادر اعتباری ستاد، مدیریت 
شعب استان ها و شعب از اهمیت ویژه ای برخودار است و در این سند راهکارهای 

تقویت تبیین و مشخص گردیده است.
مهدیان رعایت عدالت اعتباری را از مهمترین اهداف این بانک برشمرد و گفت: 
جهت بهبود و ارتقای عدالت اعتباری و حفظ حقوق و تکریم مشتریان؛ ضروری است 
فرآیندهای اعتبارسنجی تخصصی به خوبی صورت پذیرفته و اولویت های سرمایه 

گذاری با توجه به اسناد باالدستی مشخص باشد.
وی تکریم عموم مشتریان حقیقی و حقوقی را از الزامات اخالق حرفه ای عنوان 
نمود و گفت: برای برنامه ریزی و ارائه خدمات شایسته به عموم مشتریان، سطح 
ارتباطی بانک با مشتریان با توجه به نوع فعالیت اقتصادی و ظرفیت های شرکت 
ها ممکن است در طیف متنوعی باشد و شرکت هایی که فعالیت اقتصادی و تولیدی 
گسترده داشته و باعث اشتغال جمعی گسترده می شوند نیازمند ارائه وقت و توجه 
بیشتر،از سوی بانک هستند از این رو تالش شده است در سیاست ها به ارتقا مکانیزم 
مدیریت مشتریان بزرگ به صورت ویژه ای پرداخته شود، تا با ارائه خدمات شایسته 
به کارآفرینان و تولید کنندگان بزرگ، شرایط مناسبی برای رونق تولید فراهم گردد.

مهدیان نگاه جامع به موضوع بانکداری را بسیار مهم دانست و گفت: فعالیت 
بانکی از دیدگاه کالن نیازمند راهکارهای مناسب تجهیز منابع و نیز تخصیص بهینه 
منابع و مصارف و رعایت نظم و انضباط نقدینگی است و چنانچه بانک با برنامه 
دقیق در چارچوب های حرفه ای بانکداری اعم از تجهیز منابع، تحقق درآمدهای 
مشاع و غیر مشاع، مدیریت اثربخش هزینه ای و مدیریت مطالبات عمل نماید، بستر 

مناسبی برای اجرای برنامه های اعتباری بانک فراهم خواهد شد.
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ... ۱۳۹۹۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۶۰۴۹.... هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سمیه 
ابوالی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۵۷۷۹ صادره از ورامین در *** ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن *** به مساحت ۱۸۳/۴۳ متر مربع پالک 
از ۶۰- اصلی واقع در قریه دهوین بخش حوزه ثبت ملک  شماره ۱۰۳ فرعی 
ورامین *** از مالکیت غالمعلی اسدی ورنوسفادرانی فرزند یداله *** محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱/۱۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱/۲۹

محمد رحیم پور راینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م / الف ۶۶۲

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ... ۱۳۹۹۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۶۰۴۸ .... هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صغری 
تاجیک خاوه فرزند ذبیح اله به شماره شناسنامه ۶ صادره از در *** ششدانگ 
از  یک باب خانه *** به مساحت ۱۳۴/۰۴ متر مربع پالک شماره ۲۲ فرعی 
۱۰۶ اصلی واقع در قریه باغ صالح بخش حوزه ثبت ملک ورامین *** از مالکیت 
زهرا فردوسی زاده نائینی فرزند مصطفی *** محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱/۱۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱/۲۹

محمد رحیم پور راینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م / الف ۶۶۷

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ... ۱۳۹۹۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۵۸۷۷ .... هیات اول موضوع قانون 
در  مستقر  رسمی  فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  ورامین تصرفات  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد 
محسن الیکائی فرزند محمد حسین به شماره شناسنامه ۲ صادره از ورامین در 
*** ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن *** به مساحت ۱۸۰ 
متر مربع پالک شماره ۲۴۵ فرعی از ۲۳- اصلی واقع در قریه ریحان آباد بخش 
حوزه ثبت ملک ورامین *** از مالکیت شرکت تعاونی مسکن کارکنان آموزش 
و پرورش *** محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱/۱۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱/۲۹

محمد رحیم پور راینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م / الف ۶۶۹

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ... ۱۳۹۹۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۵۷۶۹.... هیات اول موضوع قانون 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
بیگم جان شیرکوند فرزند میرزا به شماره شناسنامه ۳ صادره از ورامین در *** 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن *** به مساحت ۲۲۰ متر مربع 
آباد بخش حوزه  قریه کاظم  واقع در  از ۷- اصلی  پالک شماره ۱۰۸۴ فرعی 

اله و نرگس و منیر و ذبیح  از مالکیت حسین و نبی  ثبت ملک ورامین *** 
اله و علی اکبر و رقیه و سیما همگی وراث علی محمد شیرکوند فرزند محمد 
کریم *** محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱/۱۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱/۲۹

محمد رحیم پور راینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م / الف ۶۶۷

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ... ۱۳۹۹۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۵۷۴۱.... هیات اول موضوع قانون 
در  مستقر  رسمی  فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ورامین  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد 
در  مرکزی  از  صادره   ۳۴۸۲ شناسنامه  شماره  به  احمد  فرزند  سعیدی  معصومه 
*** ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی*** به مساحت ۶۰۶۰۹/۳۰ متر مربع 
پالک شماره ۲۲۶ – اصلی واقع در قریه نجف آباد بخش حوزه ثبت ملک ورامین 
جهاد  نامه  و  بوالحسنی  ماهرخ  خانم  ورثه  بوالحسنی  تصرف  مالکیت  از   ***
۹۹/۲۲۰/۱۹۴۹۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ *** محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱/۱۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱/۲۹

محمد رحیم پور راینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م / الف ۶۷۸

در حالی که به نظر می رسید در سال ۱۴۰۰ بازار مرغ 
به ثبات برسد و دیگر خبری از گرانفروشی و صفهای طوالنی 
نباشد، اما گزارشهای رسیده حاکی از آن است که در برخی 
استانها همچنان صف برای خرید مرغ دولتی برقرار است و 
از طرفی قیمت این محصول پروتئینی نه تنها کاهشی نشده 

بلکه در بازه ۳۰ تا ۴۰ هزارتومان نوسان دارد.
دی ماه سال گذشته قیمت هر کیلو مرغ از ۲۰ هزار و 
۴۰۰ تومان به ۲۲ تا ۲۳ هزارتومان و در بهمن ماه در سطح 
افزایش  رسید.  تومان  تا ۳۰ هزار  به ۲۷  ها  فروشی  خرده 
تومانی  اختالف حدود ۱۰ هزار  و  مغازه ها  در   قیمت مرغ 
آن با مرغ تنظیم بازاری که بیشتر  در میادین میوه وتره بار 
توزیع می شد باعث تشکیل صفهای طوالنی در هفته های 
پایانی  روزهای  تا  این صفها حتی  و  ماه شد  اسفند  پایانی 

۱۳۹۹ هم ادامه داشت.
اگرچه علت افزایش قیمت مرغ افزایش قیمت مولفه 
های تولید مانند ذرت و سویا، جوجه و اثرات آن بر روی 
قیمت تمام شده تولید، عدم هم خوانی نرخ مصوب با قیمت 
تمام شده مرغ برای تولیدکنندگان، کاهش رغبت به تولید،  
تصمیمات جزیره ای و ممنوعیت خروج مرغ از برخی استان 

ها، خرید هیجانی مردم در روزهای پایانی سال و احتکار 
کنار  در  معتقدند  طیور  صنعت  فعاالن  اما  شد  عنوان  آن 
و  از کشتار  بعد  توزیع مرغ  در  انحرافات شدید  موارد  این 
عدم نظارت بر آنها یکی از دالیل گرانی مرغ بوده و دلیل 
دیگر نیز این است که جوجه ریزی به اندازه کافی انجام 
بازار  تنظیم  دبیر ستاد  توجهی که  قابل  نکته  است.  نشده 
در روزهای پایانی سال به آن اشاره کرد و گفت که » به 
میلیون   ۱۳۰ بود که  تکلیف شده  وزارت جهاد کشاورزی 
قطعه جوجه ریزی شود و در غیر این صورت مرغ به کشور 
وارد شود. نیاز کشور ۱۱۰ تا ۱۱۵ قطعه جوجه است ولی 
اما  داده،  انجام  را  تولید  میزان  این  می گوید  جهاد  وزارت 

برآوردها تایید نمی کند.”
 ۱۸ که  بازدیدی  در  کشاورزی  جهاد  وزیر  البته 
اسفندماه از میدان بهمن )یکی از بزرگترین مراکز عرضه 
مرغ در تهران( داشت، اعالم کرد که مشکالت به زودی 
حل خواهد شد و مردم نگران تامین مرغ گرم نباشند، زیرا 
مرغ به اندازه کافی وجود دارد و عالوه بر توزیع  مرغ گرم 
در بازار، هزاران تن مرغ منجمد با کیفیت مناسب و قیمت 

ارزان نیز توزیع شده است.

واردات ۵۰ هزارتن مرغ با ارز ترجیحی
در  که  بود  حدی  به  مرغ  بازار  های  نشیب  و  فراز 
ترمیم  منظور  به  دولت  هیات   ۱۳۹۹ سال  پایانی  روزهای 
ذخایر راهبردی گوشت سفید و با هدف تنظیم بازار و حمایت 
از مصرف کنندگان، به شرکت پشتیبانی امور دام کشور اجازه 
داد تا ۵۰ هزار ُتن گوشت مرغ را با استفاده از ارز ترجیحی 
)۴۲۰۰ تومانی( خریداری و وارد کشور کند. اقدامی که انتقاد 
بسیاری از فعاالن صنعت طیور را به دنبال داشت و این سوال 
را برای آنها ایجاد کرد که چرا به جای واردات از تولیدکنندگان 
داخلی که پتانسیل تولید باالیی هم  دارند حمایت نمی شود؟

آنها همچنین معتقدند که سال های قبل که شرایط 
صنعت  گرفت،  صورت  مرغ  واردات  و  آمد  پیش  مشابهی 
طیور کشور چند سال تاوان بسیاری داد و به همین دلیل از 
تا جایی که می توانند سیستم  مسئوالن درخواست کردند 
ها و روش های داخلی را تصحیح کنند و اگر نهاده به موقع 
انداز کافی در اختیار مرغداران قرار گیرد و همچنین  و به 
نرخ مصوب مرغ هم اصالح شود، به نظر می رسد عرضه 
به حدی خواهد شد که حتی ممکن است قیمت ها کمتر 

از نرخ مصوب شود.

کسی به فکر نظارت نیست؛

پرواز قیمت مرغ در بازار



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1704- شنبه 14 فروردین 61400 ورزش دنیای 

قهرمان کشتی جهان: 
به دنبال کسب سکوی قهرمانی و مدال طال در سال۱۴۰۰ هستم

جهانی  مسابقات  طالی  مدال  دارنده 
قزاقستان گفت: در سال جدید به دنبال کسب 
سکوی قهرمانی و مدال طال هستم و ۱۴۰۰، 
سال پشتکار و تالش آلیش کاران خواهد بود.

اظهار داشت: سال ۹۹  هانیه عاشوری 
خوبی  سال  کرونا،  بحران  وجود  با  کل  در 
اما  داشتیم  سختی  وضعیت  چند  هر  بود. 
فدراسیون کشتی زحمت زیادی کشید. فاطمه 
درخشانی نایب رییس فدراسیون و مونا میرزایی 
برای  خیلی  این مدت  در  ملی  تیم  سرپرست 
کشور  قهرمانی  مسابقات  و  اردوها  برگزاری 

زحمت کشیدند.
وی افزود: سطح مسابقات قهرمانی کشور نیز نسبت به سال ۹۸ خیلی باال بود. زیرا 
استقبال زیادی از آن شد و حتی شاهد حضور برخی دو و میدانی کاران در مسابقات آلیش 

بودیم که خوش درخشیدند.
وی ادامه داد: در کل مسابقات  قهرمانی کشور با وجود آنکه خیلی از کشتی گیران 
تمرین نداشتند در سطح خوبی برگزار شد و با وجود آنکه کشتی گیران روحیه خوبی نداشتند 
اما فکر نمی کردم اینگونه استقبال از این مسابقات شود و آنان اثبات کردند که نهایت تالش 

خود را در این سال کرده اند.
قهرمان کشتی آلیش جهان تلخ ترین رویداد سال ۹۹ را بحران کرونا عنوان کرد و ادامه 
داد: یکی دیگر از بدترین اتفاقات این سال نبود مسابقات برون مرزی بود. بهترین اتفاق سال 

گذشته هم کسب طالی مسابقات قهرمانی کشور بود.
وی یادآور شد: در سال جدید به دنبال کسب سکوی قهرمانی و مدال طال هستم. بنظرم 

سال ۱۴۰۰، سال پشتکار و تالش آلیش کاران خواهد بود.
عاشوری در پاسخ به این پرسش که وضعیت دریافت حقوق و دستمزد به کجا رسید، 
با مهین فرهادی زاد صحبت کرده  گفت: سرپرست تیم ملی عنوان کرد که در این زمینه 
است و پیگیر آن هستند. امیدوارم این اتفاق بیفتد زیرا هزینه های رفت و آمد و خیلی از 

مسایل دیگر زیاد است.

انصراف عربستان از میزبانی مسابقات وزنه برداری جوانان جهان 
فدراسیون بین المللی وزنه برداری اعالم کرد که عربستان از میزبانی مسابقات قهرمانی 

جوانان جهان این رشته انصراف داد و این مسابقات در ازبکستان برگزار می شود.
 مسابقات وزنه برداری جوانان جهان قرار بود اوایل خرداد در کشور عربستان سعودی 
برگزار شود اما فدراسیون بین المللی این رشته پس از تشکیل جلسه هیات اجرایی اعالم کرد 
میزبانی مسابقات جوانان جهان از عربستان به ازبکستان  انتقال یافت. این تغییر میزبانی به 
درخواست کشور عربستان بوده است. البته زمان برگزاری مسابقات هیچ تغییری نکرده و قرار 

است دوم تا دهم خرداد برگزار شود.  
براساس اعالم فدراسیون بین المللی این رشته کنگره اصالح اساسنامه فدراسیون جهانی 

وزنه برداری نیز ۳۰ جون )۹ تیر( به صورت وبینار برگزار می شود.
همچنین این فدراسیون در راستای اجرای ورزش پاک قوانین سختی را برای دوپینگ 
در نظر گرفته است. در این قوانین کشورها با سه نمونه دوپینگ مثبت در سال متحمل تعلیق 

و جریمه مالی می شوند. جریمه مالی نیز به ۵۰۰ هزار دالر افزایش پیدا کرد.  

شروع تمرینات تیم ملی بوکس با ۱۴ بوکسور

دور جدید تمرینات تیم  ملی بوکس ایران در سال جدید، با دعوت ۱۴ بوکسور آغاز شد.
از ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ با اعالم علیرضا استکی، سرمربی تیم ملی بوکس، ۱۴ بوکسور 
برای حضور در تمرینات دعوت شدند تا از بین این نفرات، بوکسورهای اعزامی به قهرمانی 

آسیا ۲۰۲۱ معرفی شوند.
وزن  در شش  روزه،   ۱۸ اردوی  این  پایان  در  بوکس  ملی  تیم  سرمربی  اعالم  طبق 
قرار  انتخابی در ترکیب اصلی  بدون  المپیکی  بوکسور  )دو  برگزار می شود  انتخابی  مسابقه 
دارند( و پس از بررسی شرایط فنی بوکسورها، درمورد ترکیب اعزامی به رقابت های قهرمانی 

آسیا تصمیم گیری می شود.
اسامی بوکسورهای دعوت شده به اردو:

وزن ۵۲ کیلوگرم، امید احمدی صفا و مهدی خسروی
وزن ۵۷ کیلوگرم، دانیال شه بخش 

وزن ۶۳ کیلوگرم، اشکان رضایی و باقر فرجی 
وزن ۶۹ کیلوگرم، سجاد کاظم زاده و مسلم مقصودی 

وزن ۷۵ کیلوگرم، سیدشاهین موسوی 
وزن ۸۱ کیلوگرم، میثم قشالقی و سیاوش امیدی 

وزن ۹۱ کیلوگرم، احسان روزبهانی و طوفان شریفی 
وزن ۹۱+ کیلوگرم، ایمان رمضان پور و پوریا امیری

رقابت های بوکس قهرمانی آسیا از یکم خرداد به میزبانی کشور هند برگزار خواهد شد.

بازگشت مردان آهنین در سال ۱۴۰۰

بعد از چند سال وقفه قرار است بار دیگر مسابقات مردان آهنین برای انتخاب قویترین 
مرد ایران برگزار شود.

رقابت قویترین مردان ایران با نام مسابقه مردان آهنین در دو دهه با توجه به پخش 
تلویزیونی عالقه مندان زیادی را به خود جلب کرد؛ اگرچه چند سالی است مسابقات قویترین 

مردان در سکوت خبری برگزار می شود و دیگر خبری از پخش تلویزیونی هم نیست.
بعد از تغییر و تحوالتی که در فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام رخ داد و تنها دو 
ماه بعد از روی کار آمدن عبدالمهدی نصیرزاده، در اسفندماه ۹۹ پانزدهمین دوره مسابقات 
قویترین مردان ایران برگزار شد؛ رقابت هایی که از سایت و اپلیکیشن آنتن نیز به صورت 

زنده برای عالقه مندان پخش شد.
حاال در تقویمی که فدراسیون بدنسازی و کمیته قویترین مردان برای سال ۱۴۰۰ در 
نظر گرفته، قرار است در خردادماه بار دیگر مسابقه مردان آهنین احیا شده و تدابیری برای 

پخش تلویزیونی آن هم در نظر گرفته شود.
روز پنجشنبه گذشته اولین جلسه کمیته قویترین مردان با حضور مهدی فاطمی، مهدی 
شیردل، بابک قضیانی، علیرضا ظرفچی و ابراهیم کمانی و با هماهنگی فرامرز خودنگاه رییس 

کمیته قویترین مردان و پیمان ماهری پور مسئول داوران این کمیته برگزار شد.
در این نشست اعضا بعد از بحث و بررسی پیرامون تمامی مسائل، به این نتیجه رسیدند 
که مسابقات مردان آهنین در دسته ۱۰۵+ کیلوگرم در تاریخ ۵، ۶ و ۷ خردادماه سال ۱۴۰۰ 

به میزبانی شهر سیرجان در استان کرمان برگزار شود.
طبق اعالم کمیته قویترین مردان، مسابقه مردان آهنین در پنج آیتم و به شرح زیر 

برگزار خواهد شد:
۱-اسکات تعادلی ۴۷۰ کیلوگرم ۱۵ متر

۲-دمبل ۹۰ کیلوگرم، اکسل ۱۵۰ کیلوگرم
۳-حمل گونی ۱۲۰ کیلوگرم ۲ عدد ۱۰ متر و بین پا ۲۸۰ کیلوگرم ۷ متر

۴-هل دادن سورتمه ۳۵۰ کیلوگرم، دو عدد ۱۰ متر رفت و برگشت
۵- گوی ۱۶۰، ۱۸۰ و ۲۰۰ کیلوگرم با فاصله ۱۱۰ سانتی متر

به نظر می رسد با توجه به احیای مسابقه مردان آهنین بار دیگر شاهد حضور چهره 
های مطرح و قدرتمند این رشته در این رقابت ها باشیم. حتی ورزشکارانی که در مسابقات 
حرفه ای قویترین مردان هم حاضر می شوند و اخیرا دو تن از آن ها عنوان پنجمی جهان 

را هم کسب کرده اند، احتماال برای شرکت در مسابقه مردان آهنین وسوسه خواهند شد.

مدیر دورتموند خطاب به بارسایی ها:
هالند امسال فروشی نیست!

را  تیم  این  به  هالند  ارلینگ  انتقال  برای  بارسلونا  با  مذاکره  دورتموند  باشگاه  مدیر 
تایید کرد.

در  دورتموند  بوروسیا  از  هالند  ارلینگ  جدایی  که  می رسد  نظر  به  بیلد،  گزارش  به 
تابستان قطعی است. این بازیکن نروژی نمایشی خیره کننده در دورتموند داشت و چندین 

مشتری بزرگ دارد.
مایکل زورک، مدیر بوروسیا دورتموند در واکنش به پیوستن این بازیکن به بارسلونا 
گفت: ما دیروز تبادل نظر کردیم. موضع ما کاماًل واضح است. من خیلی خیلی راحت در این 

مورد صحبت می کنم زیرا می دانم چه می خواهیم. 
روزنامه اسپانیایی اسپورت در گزارشی از مالقات پدر ارلینگ هالند و نماینده مینو رایوال 
با خوان الپورتا، رییس باشگاه بارسلونا خبر داد و شایعات انتقال دوباره به اسپانیا را دامن 
زد. به نظر می رسد کاتاالن ها به مهاجم نروژی عالقه مند هستند، اما دورتموند نمی خواهد 

تابستان امسال تسلیم این انتقال شود. 
هالند از اظهارنظر درباره آینده خود پرهیز می کند

هالند در ژانویه ۲۰۲۰ با پرداخت ۲۰ میلیون یورو از ردبول سالزبورگ به دورتموند 
منتقل شد و از آن زمان با ۴۹ گل در ۴۹ بازی خود را به عنوان بازیکنی گلزن نشان داد. به 
دلیل عملکرد قوی او، ارزش بازار این جوان ۲۰ ساله در سال گذشته اکنون  به ۱۱۰ میلیون 

یورو رسیده است و این در حالی است که قرارداد او با دورتموند تا سال ۲۰۲۴ ادامه دارد.
او در ابتدای فصل گفت:  لیگ قهرمانان مهم ترین تورنمنت است و من از خودم انتظار 
دارم که هر فصل تا پایان دوران حرفه ای ام در آن جا بازی کنم. لیگ قهرمانان برای من 
خاص است. دورتموند در حال حاضر در مکان پنجم بوندسلیگا است و روز شنبه در دیداری 

حساس به مصاف تیم چهارم  یعنی اینتراخت فرانکفورت می رود.

جریمه لوکاکو و زالتان صرف امور خیریه می شود
اینتر و میالن اعالم کردند جریمه دو بازیکن خاطی صرف امور خیریه  دو باشگاه 

می شود.
به گزارش فوتبال ایتالیا، زالتان ایبراهیموویچ و روملو لوکاکو در جریان دیدار میالن 
ایتالیا درگیر شدند که این درگیری در نهایت با  و اینتر در یک چهارم نهایی جام حذفی 

محرومیت یک جلسه ای هر دو بازیکن روبه رو شد. 
این حال هر  با  و  بازیکن اعالم نشده است  مالی دو  هنوز میزان دقیق محرومیت 
دو باشگاه اینتر و میالن اعالم کردند قصد دارند جریمه مالی مربوط به محرومیت این دو 
بازیکن را صرف امور خیریه کنند که مورد موافقت فدراسیون فوتبال ایتالیا قرار گرفته است.

در دیداری که با پیروزی ۲ بر یک اینتر به پایان رسید دو مهاجم سوئدی و بلژیکی 
در اواخر نیمه اول با هم درگیر شدند و به هم توهین کردند.

غیبت راموس برابر لیورپول 
براساس تایید باشگاه رئال مادرید، »سرخیو راموس« به دلیل مصدومیت دست کم 

دیدار سفیدپوشان را برابر لیورپول در لیگ قهرمانان اروپا از دست خواهد داد.
زمان  از  حرفی  راموس  به  مربوط  پزشکی  گزارش  در  همیشه  مثل  مادرید  باشگاه 
ریکاوری مدافع ۳۵ ساله اش به میان نیاورده و تنها به این موضوع اشاره کرده که کاپیتان 

این تیم در انتظار جواب معاینات بعدی است.
در گزارش پزشکی راموس آمده است: بدنبال انجام معاینات مشخص شد که راموس 

از ناحیه عضله ران پای چپ دچار مصدومیت شده است.
راموس در جریان دیدار تیم ملی اسپانیا برابر کوزوو به این مصدومیت دچار شد و تنها 

چهار دقیقه در دیدار چهارشنبه شب گذشتهه میدان رفت.
رئالی ها سه شنبه هفدهم فروردین ماه در مرحله یک چهارم لیگ قهرمانان اروپا در 

مادرید از شاگردان یورگن کلوپ پذیرایی خواهد کرد.

گرفتن پیراهن مسی به قیمت فروختن هم تیمی!
ه  ر ستا  ، مینی تا مک  ت  سکا ا
منچستریونایتد، می گوید که در بازی سال 
را  او  لیونل مسی  یونایتد،  بارسلونا و   ۲۰۱۹
خودش  روی  بر  اسمالینگ  خطای  مقصر 

می دانست.
مک تامینی درباره ماجرایی که باعث 
را  مسی  لیونل  پیراهن  نتواند  تقریبا  شد 
بگیرد صحبت کرده است. در دیدار بارسلونا 
و منچستریونایتد در چمپیونزلیگ ظاهرا لیونل 
مسی به اشتباه فکر می کرد که مک تامینی 

بوده که با آرنج به او ضربه زده است.
نهایی  چهارم  یک  در  ها  کاتاالن 
چمپیونزلیگ در سال ۲۰۱۹ در مجموع ۰-۴ 
در  و مسی  دادند  را شکست  شیاطین سرخ 
بازی برگشت دوبار دروازه یونایتد را باز کرد.

مدافع  اسمالینگ،  کریس  با  برخوردی  مسی  یونایتد،  و  بارسا  بین  رفت  دیدار  در 
منچستریونایتد، داشت که در نهایت باعث شد کاپیتان کاتاالن ها یک ضربه آرنج به صورتش 

دریافت کند و مجبور به مداوا روی سر و صورت خون آلود خود شود.
وقتی در پایان بازی مک تامینی سرخیو رومرو را واسطه کرد تا پیراهن مسی را بگیرد، 
کاپیتان بارسا  تمایلی به دادن پیراهنش نداشت چرا که فکر می کرد مک تامینی بوده که 

با ضربه آرنج یک بینی خونی را به او هدیه داده است.
بازیکن در جهان می  بهترین  را  این سوال که چه کسی  به  پاسخ  تامینی در  مک 

داند، گفت: »صد درصد مسی. بله مسی مسی. می دانید من پیراهن او را هم گرفته ام!
وقتی در ۲۰۱۹ برابر او بازی می کردیم کریس اسمالینگ با آرنج روی او خطا کرد 
و باعث شد خون از بینی او راه بیافتد. و او فکر می کرد من بودم که خطا کردم! چون 

به سرخیو رومرو گفتم »لطفا میشه با مسی صحبت کنی و پیراهنش را برایم بگیری؟”
رومرو برگشت و گفت »مسی فکر می کند که تو بودی که با آرنج به او ضربه زدی. 
من گفتم نه نه نه نه... به مسی بگو من نبودم. حتما او را راضی کن و پیراهنش را برای 
من بگیر چون این پیراهن قرار است به اتاق من بیاید. خالصه مسی فهمید که من نبودم 

که به او آرنج زدم.
ببخشید کریسی. اما او کسی بود که مسی را اذیت کرد.«

۳ ستاره یوونتوس در انتظار جریمه احتمالی

سه  شدن  جریمه  باعث  است  ممکن  کرونایی  روزهای  در  میهمانی  یک  برگزاری 
بازیکن یوونتوس شود.

نشریه ایتالیایی استامپا با انتشار گزارشی مدعی شد باشگاه یوونتوس قصد دارد وستون 
خانه مک کنی  در  که  میهمانی  در  دلیل شرکت  به  را  ملو  آرتور  و  دیباال  پائولو  مک ِکنی، 
هافبک آمریکایی بانوی پیر ترتیب داده شده بود و به خاطر بی توجهی به محدودیت های 

کرونایی، جریمه کند.
بر اساس این گزارش، هافبک پیشین شالکه این میهمانی را ترتیب داده است و 
دیباال و آرتور به همراه دیگر دوستان شان در آن شرکت داشته اند، این در حالی است که 
وضع  کرونایی  محدودیت های  دلیل  به  ایتالیا  کشور  در  میهمانی های شخصی  برگزاری 

شده، ممنوع است.
همسایگان مک کنی در تماس با پلیس برگزاری این میهمانی توسط هافبک آمریکایی 
اما وقتی پلیس به محل مدنظر مراجعه می کند کسی در را به  یوونتوس را اطالع دادند، 

روی مأموران باز نمی کند.
در ابتدا از وارد شدن مأموران به داخل خانه جلوگیری شد، اما در ادامه با پافشاری 
پلیس پس از یک ساعت آنها وارد خانه می شوند و سه بازیکن یوونتوس به همراه دوستان شان 

را در آنجا رویت می کنند.
در حاال حاضر محدودیت تردد از ساعت ۱۰ شب تا پنج صبح در سراسر کشور ایتالیا 
به اجرا در می آید، این در حالی است که مأموران پلیس حوالی ساعت ۱۱.۳۰ شب به منزل 

مک کنی مراجعه کردند.
حاضران در این میهمانی به اتهام مقاومت برابر پلیس در خطر بودند، اما طبق قوانین 

فعلی ایتالیا در نهایت تنها ۴۰۰ یورو جریمه شدند.

د  مجد ه  هد مشا با 
ویدیوی بازی ایران و سوریه، 
یک اشکال مهم تیم ملی در 

این مسابقه آشکار می شود.
تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی 
با نتیجه ۳ بر صفر سوریه را شکست داد 
که حریف سرخپوش تیم ملی نمایشی 
فراتر از انتظار ملی پوشان از خود ارائه 
داد و سه بخت مسلم گلزنی در طول 
توسط  آنها  از  یکی  که  داشت  بازی 
با  دیگری  و  شد  دفع  بیرانوند  علیرضا 
درون  به  راهی  دروازه  تیر  به  برخورد 
دروازه پیدا نکرد و ضربه سوم هم که 
با تیزهوشی محمود مواس زده شد، به 
شکل خطرناک از کنار دروازه ایران به 

بیرون رفت.
که  است  افتاده  اتفاقی  چه  اما 
بوسنی  مقابل  قبلی  مسابقه  در  ایران 
کوچکترین موقعیتی به حریف اروپایی 
خود نداده بود، در دیدار مقابل سوریه در 
دقایقی متزلزل و آسیب پذیر نشان داد.

در حال حاضر یک بحث مهم در 
اطراف تیم ملی موضوع انتخاب سیستم 
از سوی دراگان اسکوچیچ است و اینکه 
او قصد دارد کدام روش را امتحان کند؛ 
سه دفاع یا چهار دفاع؟ سه دفاع مرکزی، 
دو وینگ بک، سه هافبک متمرکز و دو 
مهاجم یا چهار مدافع، چهار هافبک با 

چینش لوزی و دو مهاجم.
به نظر می رسد تیم ملی فوتبال 
ایران با امتحان هر دوی این روش ها 
قبال  را  لوزی   ۴۴۲ شیوه  ایران  )البته 
قادر  داد که  نشان  بود(  نکرده  امتحان 

است در هر مسابقه با چینشی متفاوت 
دست  مسئله  این  که  بیاید  میدان  به 
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران را برای 
بازی مقابل تیم های بزرگتر باز خواهد 
کرد و شاید ایران در مسابقات حساس 
مقابل  دیدار  در  حتی  یا  بعدی  مرحله 
عراق با ۳ مدافع به میدان بیاید و شانس 

ایجاد موقعیت را از حریف بگیرد.
بازی  دفاع   ۴ با  ایران  اینکه  اما 
کرد و در خط هافبک با چینش لوزی 
به میدان رفت، بدل به نکته ای شد که 
باید روی آن تأمل کرد. نکته اصلی این 
است که از زمان حضور ملی پوشان در 
اردو تا بازی مقابل سوریه آنها تنها ۳ 
جلسه تمرینی استاندارد و کامل داشته 
اند و در بقیه اوقات به دلیل مسئله کرونا، 
ملی پوشان به صورت انفرادی تمرین 
می کردند و در واقع اسکوچیچ تنها ۳ 
فروردین  اردوی  در  را  تمرینی  جلسه 
ماه با تیم ملی فوتبال ایران پشت سر 
گذاشت در حالیکه سیستم ۴۴۲ لوزی 
برای جا افتادن نیاز به تمرین بیشتر و 
صحبت بیشتر روی شرح وظایف دارد.

اما آنچه که در این بازی به چشم 
آمد، فشار کمتر ایران روی توپ نسبت 
به بازی با بوسنی و حتی دیدار مقابل 
سردار  که  آنجایی  از  بود.  ازبکستان 
آزمون و مهدی طارمی دو مهاجم بی 
جانشین تیم ملی به نظر می رسند، در 
شرایطی که این دو کمتر در کار دفاعی 
حریف  مدافعان  و  ها  هافبک  پرس  و 
از  پس  سوریه  کردند،  می  مشارکت 
گل اول، آرام آرام به بازی برگشت و از 
دقیقه ۲۰ و تا قبل از خوردن گل دوم 
نبض مسابقه را در دست داشت و فشار 
زیادی را به هافبک های ایران تحمیل 
کرد. چیزی که اسکوچیچ باید آن را مورد 

توجه قرار بدهد.
رضایی  کاوه  بوسنی  با  دیدار  در 
که  داشت  حضور  ملی  تیم  ترکیب  در 
و  دونده  فداکار،  بسیار  بازیکنی  ذاتا  او 
مسئله  همین  و  است  تیم  خدمت  در 
به هافبک هایی که پشت سرش بازی 
می کنند، این اطمینان خاطر را می دهد 
که ایران دفاع را از جلوترین نقطه آغاز 
خواهد کرد. اتفاقی که در دیدار مقابل 

سوریه رخ نداد و ایران را زیر فشار برد.
حاال وظیفه مهم اسکوچیچ متعادل 
کردن این مسئله در اردوی بعدی تیم 
ملی است. اینکه چگونه می تواند هم 
از طارمی و آزمون استفاده کند و هم 
ایران  فوتبال  شاخص  بازیکن  دو  این 
که مهاجمانی در سطح کالس جهانی 
همانقدر  آسیایی  مسابقات  در  هستند، 
دونده و فداکار باشند که قبال در تیم ملی 
بودند و البته از آنها نیز انتظار می رود. 
البته به صورت طبیعی بازیکنانی نظیر 
آزمون و طارمی دوست دارند با ذخیره 
کردن انرژی توان خود را صرف گلزنی 
سوریه  مقابل  مسابقه  در  آزمون  کنند. 
یک گل به ثمر رساند و طارمی نیز با 
وجود به دست آوردن چند فرصت خوب 
اگر چه راهی به دروازه حریف نیافت، اما 
یکی از شاخص ترین بازیکنان ایران بود.

بدنی  توان  به  البته  مسئله  این 
دید  باید  و  دارد  بستگی  نیز  دو  این 
شرایطی  چه  با  آزمون  و  طارمی  که 
در اردوی واپسین ایران پیش از شروع 
مسابقات مقدماتی جام جهانی در منامه 
این  در  آنها  اینکه  شد.  خواهند  ظاهر 
با نفس  و  آمادگی  با حداکثر  مسابقات 
های چاق حضور پیدا کنند و همچنین 
ذهنیت خود را در خدمت کمک به تیم 
به  را  ما  که  است  اتفاقی  بدهند،  قرار 
صعود و پیروزی های قاطع در بحرین 
این  البته  ساخت.  خواهد  نیز  امیدوارتر 
از ستارگان  وظیفه اسکوچیچ است که 
خود که رابطه خوبی هم با هم دارند، 

بازی الزم را بگیرد.

آنالیز تیم ملی پس از بازی تدارکاتی با سوریه؛

تزلزل در خط میانی تیم اسکوچیچ جدی گرفته شود

استقالل  باشگاه  پیشکسوت  یک 
اعتقاد دارد بازیکنان باید بزرگ فکر کنند 
و تنها به پوشیدن لباس استقالل راضی 
نشوند تا به تیم و خودشان کمک کنند.

باشگاه  پیشکسوت  ملکیان،  فرد 
اظهار  تیم  این  درباره شرایط  استقالل 
که  تغییراتی  به  نسبت  استقالل  کرد: 
برود وضعیت  است هر چه جلو  داشته 
بهتری پیدا خواهد کرد. با تغییر محمود 
فکر  چون  دارم  مشکل  کمی  فکری 
سنگ  تیم  برای  بازیکن  اگر  می کنم 
بر  مربی  دست  از  کاری  نگذارد  تمام 
نمی آید. نمی توانیم از زحماتی که فکری 
برای استقالل کشیده قافل شویم. من 
حس کردم بازیکنان برای فکری بازی 
نمی کنند اما نمی دانم مشکل بازیکنان 

با او چه بود.
او ادامه داد: عملکرد فرهاد مجیدی 
نقش  نباید  می کنم  فکر  و  بوده  خوب 
فراز کمالوند را فراموش کنیم. کمالوند 
فوتبال  از مربیانی است که سال ها در 
و  او  ترکیب  می کنم  فکر  و  کرده  کار 
می کند.  کمک  تیم  به  مجیدی  فرهاد 
فوتبال ایران فقط چیزی نیست که در 
زمین می بینیم. مسائلی است که خارج 
از زمین است و فراز کمالوند این مسائل 
را بلد است و می تواند به فرهاد مجیدی 
می توان  که  است  مواقعی  کند.  کمک 
با انجام کارهایی نتیجه را به نفع خود 
رقم زد. همیشه قرار نیست فوتبال زیبا 
با  مثال  کنیم.  بازی  نتیجه  با  همراه  و 
جا  به  و  درست  تعویض های  انجام 
می توان نتیجه را به سود خود تغییر داد. 
فوتبال ایران با همه جای متفاوت است 
و چم و خم هایی دارد که افرادی مثل 

فراز کمالوند آن ها را می دانند. 
او درباره بازیکنان جدید استقالل 
در  که  کسی  عنوان  به  من  گفت: 
که  می گویم  کرده ام  بازی  استقالل 
ما نیاز نداریم که بازیکنانی که در تیم 
باشند.  استقالل  عاشق  می کنند  بازی 
به  وقتی  است  استقالل  عاشق  کسی 
تیم می آید بعد از مدتی ارضاء می شود و 
تمام می شود. در استقالل و پرسپولیس 
به  تیم  به  که  است  نیاز  بازیکنانی  به 
چشم یک پل برای پیشرفت خودشان 

نگاه کنند. شیخ دیاباته و تیام استقاللی 
اما  نمی شناختند  را  استقالل  و  نبودند 
به  می دانند  و  می کردند  فکر  حرفه ای 
به  آن  از  می توانند  که  آمده اند  تیمی 
احساس  برسند.  باالتر  جایگاه های 
ذهنیت  این  با  باید  بازیکنان  می کنم 
باید  بازیکنان  بشوند.  باشگاه  رد  وا
استقالل  از  که  کنند  فکر  گونه  این 
در  کنند  پیدا  راه  اروپایی  تیم های  به 
است  برنده  استقالل  هم  صورت  این 
به  االن  استقالل  بازیکن.  خود  هم  و 
جز وریا غفوری بازیکنی ندارد که وزنه 
نتیجه  استقالل  قبل که  باشد. سالیان 
می گرفت هم چین بازیکنانی بودند مثل 
فرهاد مجیدی و منصوریان که در تیم 
وزنه بودند اما االن همچین بازیکنانی 
نداریم. بیش تر بازیکنان جوان هستند و 
هنوز شور و شوق دارند و فکر می کنند 
به  می کنند  بازی  استقالل  در  وقتی 

نهایت آرزوهای شان رسیده اند. 
کرونا  ثیرات  تا درباره  ملکیان 
استقالل  گفت:  تیم  عملکرد  روی 
باید  می کند  جذب  که  را  بازیکنانی 
در یک سطح باشند تا در این شرایط 
کرد.  استفاده  بازیکنان  همه  از  بتوان 
با  بتوان  که  نیست  تیمی  استقالل 

با  و  کرد  شروع  را  فصل  بازیکن   ۱۱
همان بازیکنان فصل را تمام کرد. در 
مصدومیت  مثل  اتفاقاتی  فصل  طول 
و محرومیت می افتد و باید برای این 
مواقع بازیکنان جایگزین داشته باشند. 
نشان  باشد  داشته  افت  استقالل  اگر 
می دهد که بازیکنانی که جذب شده اند 
بازیکنی  این تیم نمی خوردند.  به درد 
خیلی  ید  با است  نیمکت  روی  که 
زمین  در  که  باشد  بازیکنی  از  بهتر 
جایگزین  بازیکنان  اگر  می کند.  بازی 
است  باز  مربی  باشند، دست  باکیفیت 

تا از آن ها استفاده کند. 
هم  مربی  بهترین  افزود:  وی 
نتایج خوبی  نمی تواند  ابزار الزم  بدون 
کیفیت الزم  بازیکنان  اگر  کند.  کسب 
نمی تواند  مورینیو هم  باشند  نداشته  را 
در  قهرمانی  کند.  کسب  خوبی  نتایج 
آسیا و مراحل باال نیاز به ابزار دارد. من 
احساس می کنم بازیکنان با کیفیت تری 
باید در اختیار استقالل باشند. آسیا مثل 
لیگ ما نیست و شرایط سخت تر است 
و به همین دلیل به بازیکنان با کیفیت تر 
باعث  مالی  مشکالت  البته  داریم.  نیاز 
می شود که نتوان کارهای بهتری انجام 
داد اما باید بدانیم اسم استقالل بزرگ 

است و به بازیکنان بزرگ هم نیاز دارد. 
سرخورده  نباید  نگرفتیم  نتیجه  اگر 
آسیا  در  تیم هایی  با  باید  چون  شویم 
بازی کنیم که پول های میلیون دالری 

خرج می کنند.
او در پایان درباره شانس قهرمانی 
استقالل در لیگ برتر گفت: همه چیز 
وقتی  از  دارد.  بستگی  بازیکنان  به 
مجیدی آمده شور و شوق به تیم آمده 
و نتایج بهتری کسب شده اما بازیکنان 
استقالل  در  بازی  با  که  بدانند  باید 
می توانند قیمت خودشان را باال ببرند 
تا هم به خودشان  و بزرگ فکر کنند 
کمک کنند هم به استقالل. اگر بازیکن 
فکر کند که پیراهن استقالل را بپوشد 
تیم  به  نمی تواند  کند  جذب  فالوور  و 
کمک کند. بازیکن باید به این ذهنیت 
برسد که می تواند با این تیم به درجات 
باالتری برسد. فرهاد مجیدی باید این 
ذهنیت را برای بازیکنان روشن کند و 
تجربیاتش را به بازیکنان انتقال دهد. 
بازیکنان باید با جان و دل بازی کنند. 
نتیجه  سال ها  این  در  پرسپولیس  اگر 
که  است  این  خاطر  به  است  گرفته 
نتایج  و  دارند  بردن  حس  بازیکنانش 

بازی ها را خودشان رقم می زنند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

بازیکنان برای فکری بازی نمی کردند؛

پیشکسوت استقالل: بازیکنان با کیفیت تری باید در اختیار استقالل باشند

سلابق  حقوقلی  مشلاور 
نسلبت  پرسلپولیس  باشلگاه 
در  داخللی  گزارش هلای  بله 
محرومیلت آل کثیر توضیحاتی 

داد. ارائله 
امیرسلاعد وکیل در پاسخ 
بله این سلوال که آیا گزارشلی 
از داخلل ایلران در محرومیلت 
آل کثیلر نقلش داشلت، اظهار 
داشلت: صادقانله بگویلم اصال 
چنیلن چیلزی نبلود. آن زملان 
هجمه هایلی علیه عللی خطیر 
پرسلپولیس  هلواداران  و  شلد 

می گفتنلد از داخلل ایلران گزارشلی رفتله کله باعث 
محرومیلت عیسلی آل کثیلر شلده اسلت، املا اگلر 
بایلد صادقانله  باشلم،  پایبنلد  اخلالق  بله  بخواهلم 
بگویلم اصلال چنیلن چیزی نبلود و هیلچ گاه در رای 
کنفدراسلیون فوتبال آسلیا علیه آل کثیر به گزارشلی 

کله از ایلران آمده باشلد، اسلتناد نشلد.
وی ادامه داد: اسلاس شلکل گیری این پرونده، 
اتهلام حرکلت  بله  کثیلر  آل  از  کله  بلود  شلکایتی 
نلژاد پرسلتانه شلد و گلزارش ناظلر بلازی و فیللم و 

عکس هلای موجلود از صحنله شلادی گل آل کثیلر 
ملورد اسلتناد قلرار گرفلت. ما تلالش کردیم بلا ارائه 
مدرک و دفاعیه و گواهی شلهود، مهاجم پرسلپولیس 
را از اتهلام نلژاد پرسلتی که هنوز هلم معتقدم تهمت 
بلود و صحلت نداشلت، تبرئله کنیلم، املا در جریلان 
دادرسلی کنفدراسلیون فوتبلال آسلیا از یک سلازمان 
بیلن الملللی که در زمینه نژاد پرسلتی فعالیت می کند، 
اسلتعالم گرفلت و متاسلفانه آن هلا هم اعلالم کردند 
این شلادی گل، مصداق حرکت نژاد پرسلتانه و تحقیر 
یلک نلژاد خاص اسلت. در هیچیلک از بند های حکم 

محرومیلت کله علیله آل کثیر 
ایلن مضلوع  بله  صلادر شلد، 
اشلاره نشلده کله گزارشلی از 
او  محرومیلت  باعلث  ایلران 

باشد. شلده 
وکیل سلابق پرسلپولیس 
بلا اشلاره بله ماجرای شلکایت 
النصر گفت: در پرونده شلکایت 
النصلر از پرسلپولیس  باشلگاه 
کله بلا پیلروزی ما هملراه بود، 
علیله  ایلران  از  گزارش هایلی 
البتله  کله  رفلت  پرسلپولیس 
سلابق  معلاون  بله  ارتباطلی 
هرحلال  بله  متاسلفانه  وللی  نداشلت،  اسلتقالل 
تالش هایلی از داخلل ایران شلده بود که پرسلپولیس 
در ایلن دعلوای حقوقلی مقابل النصر بازنده شلود، اما 
بله لطلف خدا در این پرونده پیروز شلدیم. در ماجرای 
دسلتور موقلت برای حضور آل کثیلر در فینال هم که 
از سلوی دیلوان رد شلد، باز هم متاسلفانه علده ای از 
داخل کارشلکنی کردند و گزارش هایی از داخل ایران 
برای کنفدراسلیون فوتبال آسلیا ارسلال کردند، اما در 
محرومیلت این بازیکن گزارشلی از ایران دخیل نبود.

وکیل سابق پرسپولیس:

گزارش ایرانی ها تاثیری در محرومیت آل کثیر نداشت!
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سجاد آیدنلو با اشاره به شرح جشن نوروزی در آثار ادبی 
کالسیک فارسی از آیین سیزده به در در »شاهنامه« و منظومه 

»ویس و رامین« می گوید.
این  ایسنا،  گزارش  به 
و  فارسی  ادبیات  پژوهشگر 
مقاله  در  دانشگاه  مدرس 
)منتشرشده  »سیزده به در« 
ادبیات  در نشریه »فرهنگ و 
خرداد  ششم،  سال  عامه«، 
است:  نوشته   )۱۳۹۷ تیر  و 
این که  به  شاهنامه  »تصریح 
نوروز،  به هنگام  خسروپرویز، 
»دو هفته« در باغ خویش به 

بزم می نشسته، نکته مهمی است و بااین که شاهد واحدی است 
و غیر از آن ظاهراً گواه دیگری برای دوهفته بودِن جشن نوروز 
در روزگار ساسانیان یا ایراِن پس از اسالم تا دوره صفویه نیست، 

از نظر مشابهت با سنت های معاصر و پایان بزم نوروزی پس از 
سیزده روز درخور تأمل است... . در آغاز منظومه ویس و رامین 
لل که داستان آن اصلی پارتی 
)فارسی میانه اشکانی( دارد لل 
توصیفی از یک جشن عمومی 
در فصل بهار آمده که در آن، 
هم شاه و هم عموم مردم به 
و  نشاط  و  می روند  راغ  و  باغ 
در  هرچند  می کنند.  پایکوبی 
اشاره ای  و  قرینه  هیچ  این جا 
سیزدهم  در  آن  برگزاری  به 
فروردین نیست، زمان و نحوه 
اجرای آن کاماًل شبیه مراسم 
بُد  که  شاه/  بُد  کرده  نوآیین  جشن  است:یکی  »سیزده به در« 

درخورِد آن دیهیم آن گاه
چه خرم جشن بود اندر بهاران/ به جشن اندر سراسر نامداران

ردپای »سیزده به در« در »شاهنامه« 

امیرحسین دولتشاهی
ل ها  سا به  جه  تو با   
و  نوردی  کوه  و  بیابان گردی 
منوچهر  استاد  پژوهشی  جنگل َروی های 
ستوده و با در نظرگرفتن غربت کتاب خوانی 
در  اگر  نیست  ُپربیراه  کنونی،  روزگار  در 
و  بگوییم  ستوده  منوچهر  استاد  وصف 
بنویسیم: مردی که بیابان ها، کوه ها، رودها 
و جنگل های ایران او را بیشتر از مردم ایران 

می شناسند.
از  استاد منوچهر ستوده یکی  مرحوم 
پژوهشگراِن نامداِر و کم نظیِر هم روزگارمان 
است که توانست با جهاِد عالمانه و عمری 
تحقیِق میدانی و کتابخانه ای، بین سه رشته 
جغرافیا  و  تاریخ  فارسی،  ادبیات  و  زبان 
رشتۀ  دانش آموختۀ  او  سازد.  برقرار  پیوند 
همان  از  اما  بود،  فارسی  ادبیات  و  زبان 
دوران تحصیل نسبت به تاریخ و جغرافیای 
را  این  و  بود  دغدغه مند  نیز  سرزمین  این 
می توان حتی از رسالۀ دکتری وی که آن 
را تحت نظر و اشراف علمی مرحوم استاد 
بدیع الزمان فروازنفر، تدوین کرده و »ِقالع 
اسماعیلیله در رشته کوه های البرز« نام دارد، 

به خوبی دریافت.
منوچهر  به  فروزانفر  استاد  وصیت 

ستوده
استاد منوچهر ستوده، حدود صد و سه 
سال عمر کرد و به یقین می توان سال های 
طوالنِی زندگانی او را یکی از مصداق های 
»عمِر بابرکت« دانست؛ عمری که همه در 
راه خدمت به فرهنگ و ادب این سرزمین 
سپری شد. استاد، خود در مجلسی که برای 
تجلیل از وی تدارک دیده شده بود، انگیزۀ 
عمری مجاهدۀ علمی خویش را در نهایِت 

تواضع، این گونه بیان کرده است:
»وقتی خود را با ادب شناساِن گذشته 
قیاس می کنم، من بنده کاری را که در شأن 
ادب فارسی باشد، انجام نداده ام. به یاد دارم 
که در یکی از شب های سال ۱۳۴۰ که به 
اتفاق دوست بی ریا، مصطفی مقّربی، خدمت 
از  پس  بودیم،  فروزانفر  بدیع الزمان  استاد 
اینکه از هر دری سخنی رفت و حدیث ما 
هم به پایان نرسیده بود، استاد فرمودند ما 
مهمانیم و رفتنی؛ پاسبانی و نگهبانی ادب 
و زبان فارسی را به عهدۀ شما می گذاریم و 
می رویم؛ شما به قدر ُوسِع خود کوتاهی نکنید. 
برای اجرای این نصیحت و وصّیت، این ناچیز 
به کنجی نشست و در به روی غیر بست و از 
لهو و لعب دوری جست و دست از آنها شست 
پیدا کند و صرف مطالعه  بیشتری  تا وقت 
و تحقیق نماید. درنتیجه توانست حدود ۵۵ 
تصحیحی  و  تصنیفی  تألیفی،  کتاب  مجلد 
گرفتاری های  با  کار،  این  و  آورد  وجود  به 
روزافزون، از توان و قدرت یک تَن بیرون 
شده  انجام  زمینه  این  در  کاری  اگر  است. 
فضل  مدیون  و  الهی  لطف  مرهون  است. 

نامتناهی او است«. ]۱[
و  تاریخ  و  فارسی  ادبیات  که  مردی 

جغرافیا را به هم پیوسته است
به نام این آثار که بخشی از کتاب هایی 
است که استاد منوچهر ستوده آنها را تصحیح 
المشرق  ِمَن  العالم  »حدود  بنگریم:  کرده، 
الی المغرب و عجایب المخلوقات و غرایب 
الموجودات« اثر محمد بن محمود بن احمد 
حسین  اثر  اصفهان«  »جغرافیای  طوسی، 
گیالن  »تاریخ  تحویلدار،  محمدابراهیم  بن 
از سید ظهیرالدین مرعشی؛  دیلمستان«  و 
بن  فضل  خامۀ  به  بخارا«  »مهمان نامۀ 
روزبهان ُخنجی، »تاریخ بدخشان« از میرزا 
فی  جهان  »نصف  بدخشی،  محمد  سنگ 
تعریف االصفهاِن« محمدمهدی اصفهانی، 
»تاریخ رویان« اثر محمد اولیاءاهلل، »احیاء 
الملوک« )در تاریخ سیستان( و »هفت کشور 

یا ُصَور االقالیم«.
است  مربوط  همگی  کتاب ها،  این 
از  که  بزرگ  ایراِن  جغرافیای  و  تاریخ  به 
خواندِن نام بسیاری از این آثار نیز می توان 
به موضوع و محتوای آنها پی برد. درواقع 
که  پیوندی  نمودهای  مهم ترین  از  یکی 
ادبیات  و  زبان  رشتۀ  بین سه  استاد ستوده 
در  کرده،  برقرار  جغرافیا  و  تاریخ  و  فارسی 
همین دست آثار نمودار است. ستوده با آنکه 
در زبان و ادبیات فارسی و تسلط بر فنوِن 
گوناگوِن آن، همچون بدیع و بیان و عروض 
و سبک شناسی و تاریخ ادبیات و امثاِل آنها، 
»استاد« بود و می توانسته مانند هر مصحِح 
و  تعلیمی  غنایی،  متن های  دیگری،  استاِد 
تصحیح  هم  را  فارسی  ادب  عرفانِی  حتی 
تصحیح  روی  بر  را  خود  تمرکز  اما  کند، 
آثار جغرافیایی و تاریخِی زبان فارسی نهاده 
است. او حتی وقتی به سراغ تصحیح یکی از 
دیوان های شعری رفته، گویی عنصر جغرافیا 
را اولویِت نخسِت گزینش خود قرار داده؛ از 
این رو است که به سراغ تصحیح دیوان یکی 
از نامدارترین شاعراِن مازندرانی، یعنی امیر 

پازواری رفته است.
 از راست: محمدرضا شفیعی کدکنی، 
محمد اسالمی، ایرج افشار، منوچهر ستوده، 

هوشنگ دولت آبادی
جغرافیای  در  ستوده  واالی  جایگاه 
که  است  آن چنان  ایران  ادبی  و  تاریخی 

و  مدرس  کدکنی،  شفیعی  محمدرضا 
فارسی،  ادبیات  و  زبان  نامدار  پژوهشگر 
دربارۀ او گفته است که »اشخاصی که در 
نسل های آینده در حوزۀ جغرافیای تاریخی 
ایران بزرگ به مطالعه بپردازند، پژوهش ها 
منوچهر  دکتر  استاد  توسط  که  مدارکی  و 
ستوده فراهم آمده است، مهم ترین مدارک 
تحقیقاتشان را در آینده تشکیل خواهد داد. 

فردی  هیچ   ما  در سده  که  نمی کنم  تصور 
بزرگ  ایران  تاریخی  جغرافیای  حوزۀ  در 
بزرگ  کار  ستوده  دکتر  اندازۀ  به  به تنهایی 

و ماندنی انجام داده باشد«. ]۲[

عشق به دیاِر آبا و اجدادی
اگر قدری جزوی تر به آثاِر تصحیحِی 
منوچهرخان ستوده بنگریم، در می یابیم که 
گزینش  در  نیز  دیگری  معیاِر  گویی  استاد 
آن  و  داشته؛  تصحیح  برای  آثار  از  برخی 
دیاِر  به  او  عالقۀ  و  عشق  از  است  عبارت 
پدری. درست است که استاد ستوده در محلۀ 
عودالجان تهران به دنیا آمده و در این شهر 
بالیده و در دبیرستاِن البرز )کالج آمریکایی ها( 
نیز در  را  درس خوانده و تحصیالِت عالیه 
دانشسرای عالی و دانشگاه تهران پی گرفته 
و در همین دانشگاه نیز سال ها تدریس کرده، 
اما با همۀ اینها، خطۀ پدرِی او، نوِر مازندران 
بود و او خود را یک مازندرانی می دانست و به 
نواِر ساحلی دریای مازندران دلبستگِی تمام 
داشت. همین دلبستگی نیز بی تردید مشوق 
استاد در تصحیح آثاری بوده که با جغرافیا و 
تاریخ نواحی مازندران و گیالن پیوند داشته 
است؛ همچنان که خود در گفت وگویی بر این 

نکته تأکید کرده است:
»بنده تمایلم به موطن خود و پدری ام 
بود. اصلیت ما از نور مازندران است. از این 
رو عالقه داشتم که هرچه این خطه تاریخ 
و جغرافی دارد، تصحیح و چاپ کنم. اتفاقًا 
دکتر پرویز ناتل خانلری هم که خود اصالتًا 
از اهالی ناتل نور بود، به ریاست بنیاد فرهنگ 
ایران برگزیده شد. ایشان هم به چاپ کتاب 
درباره این منطقه عالقه مند بود. در دانشکدۀ 
ادبیات به من پیشنهاد کرد تا روی تمامی 
نسخه هایی که مربوط به منطقه است، کار 
کنم و ایشان چاپ کند. ما هم افتادیم، توی 

خط نسخه های خطی«. ]۳[
در گذشته بیشتر و امروزه، کمتر دیده 
و شنیده شده است که برخی از افرادی که 
از روستا یا شهرستانی کمتر برخوردار راهی 
سطحی  در  را  دانشی  تا  می شوند  پایتخت 
را  صنعتی  و  حرفه  اینکه  یا  بیاموزند  عالی 
زهِر  و  غربت  غِم  امید  این  به  کنند،  پیشه 
که  بخرند  جان  به  را  عزیزان  از  دوری 
ُپر از دانش  سال هایی بعد بتوانند با دستی 
یا ثروت به والیت مادری بازگردند و برای 
زادگاه خویش کاری کنند و به هم دیاری های 
خود خدمتی نمایند. البته تصّور مرسوم دربارۀ 
این گونه خدمت ها به زادگاه اغلب چنین بوده، 
معلم  یا  شود  پزشک  می خواسته  فرد  که 
شود یا ثروتی به دست آورد تا از طریِق آن 
بتواند کارخانه ای برپا کند، اما بزرگ مردی 
چون استاد ستوده با آثاری که دربارۀ تاریخ 
پدید  شمال  خطه  جغرافیای  و  فرهنگ  و 
آورده، به خوبی نشان داده است که آدمی با 
کاغذ و قلمی که به جوهِر عشِق به زادگاه 
می نویسد نیز می توان به خطۀ آبا و اجدادی 
خویش خدمت کند؛ خدمتی ماندگار که »از 

باد و باران نیابد گزند«.
به جز تصحیح ها، البته در کتاب های 
استاد  مرحوم  که  هم  واژگانی  فرهنِگ 
ستوده پدید آورده، نقش و نشان جغرافیای 
تاریخی نمودار است. استاد ستوده کتاب های 
»فرهنگ گیلکی، فرهنگ سمنانی، فرهنگ 
به  توجه  با  را  کرمانی«  فرهنگ  و  نایینی 
واژه ها و اصطالح های موجود در گویش های 

محلی پدید آورده است.
پژوهشگِر بیابانی

مفاخر  از  یکی  افشار  ایرج  استاد 
آن  از  و  است  زمین  ایران  ادب  و  فرهنگ 
عمر  که  می آید  به حساب  »نادره کارانی« 
بابرکت خویش را در راه حفظ و معرفی آثار 
ادب فارسی و فرهنگ ایرانی صرف کرد و 
بوده  وطن  به  خدمت  همه  کوشید،  هرچه 
پویندگی  دید  از  نیز  دانشی مرد  آن  است. 

بازدید  و  میهن  خاِک  وجِب  به  وجب  در 
طبیعِی  و  فرهنگی  تاریخی،  نشانه های  از 
برجای مانده از روزگاران پیشین، روحیه ای 
همچون خلق و خوی استاد منوچهر ستوده 
داشت و همین تشابه، سبب شده بود که در 
بسیاری از گلگشت های وطنی، ایرج افشار 

نیز در کنار منوچهر ستوده باشد.
 ایرج افشار در مجلِس تجلیلی که در 

مفاخر  و  آثار  انجمن  به همت  سال ۱۳۷۷ 
فرهنگی برای استاد ستوده برپا شده بود، یاِر 
دیریِن خود را »ستودۀ بیابانی« خوانده بود و 
دربارۀ این نحوه خطاب قرار دادِن منوچهر 
ستوده گفته بود: »مناسبتش این است که 
در  بوده ام،  او  با  من  که  را  ساعاتی  بیشتر 
روی  کوه ها،  ستیغ  بر  است؛  بوده  بیابان ها 
بهمن ها، میان سیالب ها، کنار دریاها، رودها، 
جلگه ها،  َکَفرها،  گردنه ها،  راه ها،  یا  دره ها 
دشت ها، کویرها و بسا که بر سر پرتگاه ها، 
کمرکش ها.  و   ]۴[ لت ها  چال ها،  یال ها، 
اوقاتی هم که به دور از این مظاهر و عوارض 
طبیعی با هم بوده ایم، در قلعه ها، گورستان ها، 
کاروانسراها، بقعه ها، خرابه های پیشینۀ ایران 
اَنیران ]۵[ گذشته است. یک روزه، چند  و 
روزه، یک هفته و دو هفته، حتی نزدیک به 
دو ماه؛ چندین سال تابستان ها را با هم در 
کوهسار لورا که پشت همین کوه های شمالی 
اینجا  از  منزلی  دو  پیاده،  پای  به  و  تهران 
است، گذرانده ایم و همین امسال هم؛ »چه 

بِه از لذت هم صحبتِی دانایی«.
 استادان ایرج افشار و منوچهر ستوده

راه ها  همه  این  او  که  بدانید  را  این 
و  ایران دوستی  جوهر  با  را  راه ها  کوره  و 
شوق  و  شور  به  و  طبیعت خواهی  خمیرۀ 
پژوهش های  است.  گذرانیده  ایران شناسی 
و  گردآوری  با  نخست  ستوده  ایرن شناسِی 
واژه های  نشر فرهنگ گیلکی که یک یک 
آن را از زبان مردم گیالن برگرفته بود، آغاز 
می شود. اما با انتشار »قالع اسماعیلیه« که 
رسالۀ ریاست دریافت درجۀ دکترِی او زیر 
نظر تیزبین و بدیع نگِر فروزانفر انجام شد، 
به جامعۀ علمی ایران که در آن ایام تقریبًا 
منحصر به دانشگاه های معدود ایران می شد، 
نشان داد که کارش در تحقیق، تنها پایه و 
مایۀ بیابانی ندارد. او متون پیشینه و اسناد 
و  محلوک  از  اعم  دست،  هر  از  را  دیرینه 
منقور  هرگونه  و   ]۶[ ُصکوک  و  مسکوک 
]۷[ و منقوش و مسطور را که در فراخنای 
وطنش و در زوایای کتابخانه ها و گنجینه ها 
دست یاب است، می شناسد و آمادگِی درست 
و روشمند دارد برای آنکه در زمینۀ جغرافیای 
تاریخی به تیزگامی و با توانایی علمی پیش 

برود«. ]۸[
بسیاری از ما کم یا بسیار، به سفرهایی 
با خودرو، موتورسیکلت، هواپیما، قطار یا با 
کشتی و هواپیما رفته ایم. اما با هر وسیله ای 
از  کمی  درصِد  باشیم،  کرده  مسافرت  که 
این  مقصد،  در  چه  سفر،  مسیِر  در  چه  ما 
کنجکاوی را داشته ایم که به جز تفریح، به 
جست وجوگری در محدودۀ جغرافیایی سفر 
نیز )مسیر و مقصد( بپردازیم. به بیان دیگر، 
هزاران  میان  از  اندکی  بسیار  شماِر  شاید، 
افرادی که طی سال در  میلیون ها  و شاید 
ایران به سفر می روند، بروند و از محلی های 
زبان  آداب و رسوم،  دربارۀ  یا مقصد  مسیر 
یا گویش و لهجه و نیز جاذبه های طبیعی، 
تاریخی و فرهنگِی کم ترشناخته شدۀ ناحیۀ 
زیستشان پرس وجو کنند. اما استاد منوچهر 
در  را  عمری  که  او  نبود.  این گونه  ستوده 
به  سفر  در  را  چیز  همه  بود،  گذرانده  سفر 
است  این رو  از  می نگریست.  تحقیق  دیدۀ 
که یاِر همراهش، روان شاد استاد ایرج افشار 

در وصف او این گونه گفته است:
»او به هر سنگ تاریخ داری که چند 
انباشته بود و  منی خاک و خاکروبه بر آن 
نشانی از آن را در بیغوله ای می یافت، چنان 
درشتناک  کتاب  گویی  که  می نگریست 
»تجزیۀ االمصار و تزجیۀ االعصار« ]۹[ را 
به خواندن گرفته است. به هر راِه ناشناخته ای 
که درمی افتاد، به یاِد آن می افتاد که شاید 
در  باشد.  کرده  گذر  راه  این  از  هم  تیمور 
به  که  ویرانه ای  کاروانسراهای  و  قلعه ها 
مسیر  از  می نشستیم،  ماحضری  خوردِن 
نحوه  و  قدیم  کاروانیاِن  َمعبِر  و  سپاهیان 

نام  اگر  و  می گفت  ناحیه  آن  در  گذرشان 
آنان را در َسَندی دیده بود و نشانی از آنها 
 . می آورد...  یاد  به  بود،  خوانده  کتابی  در 
جغرافیای تاریخی برای ستوده علمی است، 
تاریخ،  از  او  تاریخ.  از  مهم تر  و  جذاب تر 
در جغرافیای  تاریخی می آفریند.  جغرافیای 
و  آن  و طبیعِت  مقاِم هر سرزمین  تاریخی 
برجا  آنجا  ساکنان  فعالیت های  که  آثاری 
جای  در  به درستی  را  یک  هر  گذاشته اند، 
خود قرار می دهد؛ رود، کوه، بیابان و شهر در 
صفحات تواریخ ذکرشان هست، اما وصفشان 

و سرگذشتشان به طور ُمَوبّب نیست.
 استادان ایرج افشار و منوچهر ستوده

دست به دست گشته  قلمروهای  وقتی 
در تاریخ را به چشِم سیر و سیاحت می بیند، 
کدام  به  حادثه  فالن  که  درمی یابد  درست 
مناسبت در فالن موضع روی داده است و 
فالن قوم چرا در فالن کوه نشمین داشته اند. 
برای ستوده قطعی است که تا مّورخی وضع 
اقلیمی و طبیعی و پیوند راه های گذشته و 
به  را  آبادی ها  و  قلعه ها  قرارگرفتن  تناسب 
یکدیگر به چشِم َسر ندیده باشد، براساس 
کتاب، متن و نقشه دشوار است که چنان که 
با  آید. ستوده  به در  از گیجی و گنگی  باید 
تاریخی  بوده که هم جغرافیای  اعتقاد  این 
علمی  نوشته های  هم  و  می کرد  تدریس 
را در زبان فارسی چه به صورت  این رشته 
متون  تصحیح  چه  خودش،  تازۀ  تحقیقات 
پیشینیان دامنه دار ساخت. گزافه نیست اگر 
بگویم که دست کم یکصدهزار کیلومتر تنها 
من با او هم نشین و هم قدم بوده ام، پیاده یا 
سواره )با هوا کار ندارم(، در ایران و سراسر 
فرنگ و سرزمین های سند و آناتولی«. ]۱۰[

از آستارا تا استارآباد
استاد  تألیفی  آثاِر  نامی ترین  از  یکی 
»از  جلدی   ۱۰ مجموعۀ  ستوده،  منوچهر 
آستارا تا استارآباد« است. این اثر گران سنگ 
میوه و نتیجۀ چند دهه پژوهش و کوه پیمایی 
رفتن های  این سو و آن سو  و  و دره نوردی 
نواِر  فاصل  حد  در  ستوده  منوچهر  استاد 
ساحلی غرب تا شرق دریای مازندران است. 
این مجموعه دربردارندۀ عکس ها، نقشه ها 
و گزارش های ارزشمندی است از طبیعت، 
اجتماع، تاریخ و فرهنِگ بخشی از ایران که 
و  مازندران  استان گیالن،  در محدودۀ سه 

گلستان جای گرفته است.
جلد نخسِت این مجموعه که فراهم 
صدالبته  و  مرارت  و  زحمت  با  آن  آمدِن 
ممکن  ستوده،  منوچهر  عاشقانۀ  پشتکاِر 
است.  شده  منتشر   ۱۳۴۹ سال  در  شده، 
استاد در مقدمۀ جلد نخسِت این کتاب که 
به آثار و بناهای تاریخی گیالن اختصاص 
دارد، به زبان اشاره از بخشی از گرفتاری های 
این تحقیق میدانِی دامنه دار پرده برداشته و 
در این باره نوشته است: »سه سال پیش که 
اطالعاتی  افتاد،  فکر  به  ملّی  آثار  انجمن 
دربارۀ آثار باستانی و بناهای تاریخی حاشیۀ 
قرعۀ  کند،  چاپ  و  گردآوری  خزر  دریای 
مأمور  مرا  و  زدند  دیوانه  من  نام  به  فال 
تابستان  در  نگارنده  کردند.  کار  این  انجام 
همان سال به نواحی کوهستانی روی آورد 
و یکی دو ماه در دیلمان، کالراستاق، نور، 
مطالب،  و  گردآوری  به  الریجان  و  کجور 
عکس برداری و نقشه کشی خواندن کتیبه ها 
معلوم  پرداخت.  قدیمی  قبور  سنگ های  و 
شد که اگر روزی این کار سامانی پذیرد و 
ننوشته اند، نوشته شود، مثنوی هفتاد  آنچه 

من کاغذ شود«. ]۱۱[
به هر روی منوچهر ستوده عزم جزم 
می کند و پای در راِه کوه ها، دره ها و جنگل ها 
می نهد. همچنان که خود نوشته است، »در این 
سفرها، همواره توفیق رفیِق راه نبود. همین قدر 
بگویم که برخوردها، سوءظن ها و محبت های 
افراد، در ذهن نگارنده اثری محونشدنی برجای 
گذاشته است. یکی پیش می افتاد و به دورترین 
نقطه راهنماییم می کرد؛ یکی مرا تعزیه خوان 
می دانست؛ دیگری گنج گیر می خواند. چهارمی 
می گفت که برای خرید زیرخاکی آمده است. 
پنجمی مرا مأمور ادارۀ اوقاف می دید و از کمی 
زائر و نذر و نیاز می نالید؛ »هر کسی از ظّن خود 
شد یار من«. دو سه بار کار از گفت وگو به 
مجادله و مخاصمه کشید، به ژاندارمری محل 
پناه بردم و از معرفی نامه و سفارش نامه هایی 

که انجمن داده بود، استفاده کردم.
بارندگی  گرفتار  کار  در حوش  گاهی 
می شدم و از کار بازمی ماندم. یک بار پس 
ماشین  به  را  فراوان، خود  باران خوردِن  از 
آن  موتور  و  اتاق  داخل  سیالب  رساندم؛ 
شده بود و همین امر مرا دو سه روز معطل 
اتفاق  به  که  سفری  در  کرد.  سرگردان  و 
مهندس پرویز فروزی برای نقشه برداری به 
قلعه رودخان می رفتیم، از باالی ُپلی چوبین 
که به عرض چهل سانتی متر و به طول سی 
متر بود، با سر به داخل آب افتادم و غوطه ای 
چند خوردم. آب در دوربین عکاسی اثر کرد و 
آن را از کار انداخت. دفتر بزرگ یادداشت هم 
روی آب می رفت که همراهان و رهنمایان 
تابستان،  روزهای  گرمای  گرفتند.  را  آن 
نبودن آب گوارا و حملۀ حشرات گوناگون 
از گرفتاری های جانفرسای جلگۀ  در شب، 

گیالن است.

مردی که با بیابان ها و جنگل ها آشنا بود

سیدمهدی شجاعی و کتاب جدید
سیدمهدی  کتاب  تازه ترین 
بود...  »یکی  عنوان  با  شجاعی 
و  کودکان  برای  نبود«  یکی 

نوجوانان منتشر شد.
به گزارش ایسنا، در  معرفی 
این  از  نیستان  کتاب  انتشارات 
سیدمهدی  است:  آمده  کتاب 
هدف  با  را  کتاب  این  شجاعی 
بازخوانی فرازهایی از تاریخ صدر 
ابن  »شریک  زندگی  و  اسالم 
عبداهلل نخعی« تالیف کرده است. 
شریک  موز  عبرت آ نوشت  سر
داستانی است که در زمان خالفت 
شکل  عباسی  خلفای  از  مهدی 

می گیرد. شریک زاهدی است گوشه نشین و مورد اعتنا و اقبال مردم که در 
نهایت با وسوسه خلیفه و دریافت مال و لقمه حرام از سوی خلیفه مبدل به 

یکی از عمال او شده و دینش را به دنیا می فروشد.
شجاعی این داستان را در قالب روایتی ساده و با تصویرسازی های 
متنی قابل فهم برای مخاطب خود بازگو کرده است. او در این متن سعی 
کرده در قبال بازخوانی داستان زندگی شریک درباره آن چه او را در نهایت 
از راه حق خارج می کند با مخاطب خود صحبت کند، از مبانی اسالم درباره 
مال حرام و کسب روزی حالل سخن به میان می آورد و در نهایت تاثیر 

حضور لقمه حرام در زندگی را بازگو کند.
شجاعی در این داستان سعی کرده محاکات ذهنی شریک را از دل قصه 
خارج و به جمالتی تاثیرگذار برای مخاطب خاص خود مبدل کند تا از این 
طریق او به اندیشیدن درباره برخی مبانی فکری خود بیشتر متمایل شود.

احمدی  صدیقه  تصویرگری های  با  نبود«  یکی  بود...  »یکی  کتاب 
همراه است. 

حاجی فیروز ارتباطی با برده داری ندارد
 یک اسطوره شناس با بیان این 
را  فرهنگ  آیینی،  عناصر  حذف  که 
اندیشه  نباید  و  به مخاطره می اندازد 
و  آمیخته  هم  در  آیین ها  با  روزمره 
رشته های کهن آیین با دغدغه امروز 
سیاه  صورت  گفت:  شود،  گسسته 
داده های  به  توجه  با  فیروز  حاجی 
برده داری  با  ربطی  هیچ  تاریخی 
نداشته است. جدا شدن از ریشه های 

فرهنگی، یکی از مهم ترین آسیب های زندگی مدرن و روزمره امروز است که 
موجب می شود، مفاهیم آیینی و رسوم کهن به گونه ای نادرست معنا شوند. 
سوءبرداشت از عناصر آیینی می تواند به حذف آن ها منجر شود و کم کم اساس 
آن را دگرگون کند. بهار مختاریان، اسطوره شناس، پژوهشگر و استاد دانشگاه، 
در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا از  لزوم درک آیین ها و ریشه یابی آن ها 
سخن گفت.او در این گفت وگوی اشاره ای مفصل بر پژوهش های مرتبط با 
آیین هایی دارد که ان را »رسانه حافظه جمعی« خواند و با ارائه توضیحاتی 
دالیل استفاده از رنگ سیاه را برای صورت شخصیت آیینی حاجی فیروز 
برشمرد و عنوان کرد: صورت سیاه حاجی فیروز با توجه به داده های تاریخی 
آیین ها و بازیگران فرهنگ هند و اروپایی هیچ ربطی با برده داری نداشته و 
اگر جایی از برده ای برای کار نمایشی استفاده شده این ربطی به خاستگاه 
پدیده ندارد، دیگر این که سازوکار فضای و زمان جشن ربطی به سازو کار 
موضوعات روزمرگی ما ندارد. این اسطوره شناس همچنین با رد دستکاری 
آمرانه آیین ها افزود: آن ها متعلق به فضای دیگری هستند و اتفاقًا باید به 
همان شکلی باشند که از هزاره ها طی مسیر دراز فرهنگی خود در کش 
و واکش هزاران مسئله، خود فرهنگ با حذف و افزوده هایی به دست ما 
رسانده است تا پیام زیبایی شناختی و هستی شناختی خود را برسانند، اگر 
مشکل تبعیض نژادی وجود دارد که در ایران بعید می دانم همچین سابقه 
ای بتوان ادعا کرد، یا مسائلی برای حمایت از محیط زیست مطرح می شود 

در همان مسائل روزمرگی است.
مختاریان اشاره کرد مطالعات محدود و نقد نکردن رویکردهای حاکم 
بر پژوهش های مرتبط با آیین در حوزه های انسان شناسی، اسطوره شناسی 
و فرهنگ منجر به درک نادرست و در هم آمیختگی دو فضای متفاوت زمان 

روزمره و زمان آیین ها می شود که برای ساختار فرهنگ خطرناک است.
ایرنا، جشن ها و  این اسطوره شناس در مصاحبه با خبرنگار فرهنگی 
آیین ها را رسانه حافظه جمعی دانست و گفت: این تعریفی کلی است که می 
توان درمورد جشن و آیین های نمایشی مرتبط با آن در مطالعات فرهنگی 

ارائه داد به واقع  جشن ها به گونه ای یادآوری فرهنگی به شمار می روند.
وی ادامه داد: وقتی می گوییم فرهنگ ویژگی ها و جنبه های مختلفی 
دارد، یکی از کارهایی که در حوزه جشن و آیین های نمایشی صورت می گیرد، 
ساختن مکان و زمان دیگری، متفاوت از روزمره ما است، این زمان و مکان 
فقط  یک »دیگر« خیالی نیست بلکه ماهیتا از زمان و مکان روزمرگی زندگی 
ما هم جدا است. این موضوع بسیار مهم است که بدانیم، هم زمان های شکل 
گرفتن آیین ها و هم مکان هایی که اجرای آیین در آن اتفاق می افتد، همه نشان 
دهنده وجوه معنابخش رفتاری است که می کوشد ما را از روزمرگی جدا کند.

با  امروز  دنیای  در  روزمرگی  تفاوت های  برشمردن  با  پژوهشگر  این 
گذشته گفت: اگر درباره این روزمرگی امروزه صحبت کنیم مسلمًا روزمرگی 
جهان مدرن با گذشته های دور بسیار متفاوت است اما محققان سه ویژگی  
اصلی را هنوز بین این روزمرگی ها مشترک می دانند. یکی مسئله احتماالت، 
یا  حادثه ها، اتفاقات و رویدادهایی که به طور روزمره برای ما ممکن است 
اتفاق افتد و همین سبب دل نگرانی های مدام ماست. دومین عنصر مشترک 
مهم در روزمرگی ها، کمبود و فقدان ها است، برای مثال کمبود مواد غذایی 

و یا هرچه این مفهوم را تداعی کند.
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پروانه رسولی خوشبخت

همگرایی فرهنگی محور »نوروز در 
کشورهای حوزه تمدنی ایران«

بر  ایران« عالوه  بهاره سازمند در کتاب »نوروز در کشورهای حوزه تمدنی 
آنکه مخاطبانش را با جنبه رازوارگی نوروز شگفت زده می کند تالش می کند تا این 
جشن ملی و باستانی را در حوزه فرهنگ مشترک به تعریف بنشیند و آنرا عاملی برای 

هم گرایی فرهنگی میان ایران و کشورهای حوزۀ تمدنی نوروز بداند.
بیایید لحظه ای پلک بر هم بگذاریم و به این گمانه بیاندیشیم که در روزهای 
پایانی اسفند و ناگهان در اعتدال بهاره و تنها طی گذشت دو هفته که ما از آن با 
عنوان »روِز نو« و نوروز یاد می کنیم تا رسیدن به سیزدهم فروردین ماه و جشن 
طبیعت، شاهد نفس کشیدن زمینی هستیم که قریب به شش ماه از سال را در خوابی 

عمیق و مرگی عظیم فرورفته بود.
این زایش و مرگ، این تولد و نیستی، عظمتی است که جهان را حیران خود 

کرده و تنها شعشعه ای از ذاِت وجوِد قدرت آفریدگار الیزال زمین و آسمان است.

شراکت مخاطب در روایت اثری برخواسته از رویدادی بی قاعده اما منظم
این همان بزنگاهی است که دکتر بهاره سازمند از پژوهشگران شناخته شده 
آئین و رسوم کهن ایرانیان که فصل مهمی از پژوهش های خود را در حوزه نوروز 
و جشن های آن قرار داده  است، در کتاب نوروز در کشورهای حوزه تمدنی ایران 
که توسط پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات منتشر شده است به آن پرداخته است.

دکتر سازمند با وجود آنکه بخش مهمی از کتابش را در خود ایران با همین 
جغرافیایی که امروز می شناسیم استوار کرده اما مخاطب این کتاب با قلمی متفاوت 
و  رفتارها  جشن ها،  آیین ها،  تمامی  روایت  در  همواره  اثر،  این  نویسنده  سوی  از 
پاس  را  باستانی  جشن  این  فرهنگی  ایران  در  که  کسانی  تمام  که  کنش هایی 

می دارند شریک می بیند.
در این اثر نوروز به مثابه رویدادی تلقی می شود که به شکلی بی قاعده و بی نظم 
به نظمی چونان شکوه مند و عظیم می رسد که تمامی الگوهای آن را یک به یک، 
خط به خط، گام بگام و دل به دل می توان با رفتار زمین و نو شدن آن تطبیق داد.

جشن نوروز و جنبه رازوارگی آن
از  ایران می خوانیم: یکی  نوروز در کشورهای حوزه تمدنی  در مقدمه کتاب 
مهمترین محورها که در ایران بر اهمیت این جشن افزوده، جنبه رازوارگی آن است. 
این جنبه اسرارآمیز بودن نوروز که در مقایسه با سایر جشن های باقی مانده از ایران 
باستان به آن برتری بخشیده، ناشی از روزهای قبل و بعد از انجام مراسم و جشن 
نوروز است. اینکه فلسفه هر یک از روزها در معرض تفاسیر گوناگونی قرار می گیرد، 

تنها بُعدی از رازوارگی آن است.
همراهی آن با هیجان، آشفتگی و درهم آمیختگی باعث شده تا بی نظمی به 
یکی از مظاهر نوروز تبدیل شود؛ بی نظمی که نه برآمده از فقدان قواعد مشخص، 
بلکه نمودی از وجود قواعدی غیرمادی است که در سایر فرهنگ ها و حوزه های 

تمدنی با تعجب و در عین حال، زیبایی به آن نگریسته می شود.
برگزاری و  تفاوت های  ایران  نوروز در  تامل دیگر درباره جشن  نکته درخور 
پاسداشت آن از این به آن زمان و از منطقه ای به منطقه دیگر است. با وجود تفاوت ها 
از ناحیه ای به ناحیه دیگر و نفوذ هنجارها و اصول اخالقی محلی، جشن های نوروزی 
عمدتًا به شیوه یکسانی برگزار می شود. چنان که مهم ترین بخش های نوروز مانند 
هدیه،  گرفتن  و  دادن  دوستانه،  و  خانوادگی  دیدوبازدیدهای  مهمانی ها،  برگزاری 
شادی،  و  سالمتی  آرزوی  و  سین  هفت  سفره  چیدن  جدید،  لباس های  پوشیدن 
بخش های متعددی است که ایرانی ها از جنوبی ترین نواحی تا شمالی ترین آن، با 

عشق و شور و هیجان خاصی آن را انجام می دهند.

نوروز؛ فرهنگ مشترک و عاملی برای هم گرایی فرهنگی
با استناد به مرور همین نوشته از کتاب نوروز در کشورهای حوزه تمدنی ایران 
در می یابیم که نوروز عالوه بر آنکه جشن ملی و کهن ایرانیان محسوب می شود از 
عصری به عصر دیگر انتقال یافته و تا به امروز همچنان ایرانیان پیوند عمیق خود 

را با آن حفظ کرده اند.
از  باستان و یکی  از دوران  به جا مانده  از کهن ترین جشن های  نوروز یکی 
آیین های برجسته در زمینۀ فرهنگ مشترک و عاملی برای هم گرایی فرهنگی میان 
ایران و کشورهای حوزۀ تمدنی ایران محسوب می شود. این آیین عالوه بر ایران، در 
دیگر کشورهای حوزۀ تمدن ایرانی ازجمله آسیای مرکزی، قفقاز، کشورهای هم جوار 
فارس،  خلیج  جنوبی  حوزۀ  کشورهای  ترکیه،  عراق،  مثل  و شرق  غرب  در  ایران 

پاکستان و حتی مناطق دیگر ازجمله بالکان و شبه قاره هم جشن گرفته می شود.
بررسی دقیق آیین نوروز در میان کشورهای حوزۀ تمدنی ایران نشان می دهد 
ایران  تمدنی  حوزۀ  کشورهای  در  نوروزی  رسوم  و  آداب  و  سنت ها  از  برخی  که 
دیده  تفاوت هایی  نوروزی  رسوم  و  آداب  برخی  در  در عین حال  و  است  مشترک 
می شود. بنابراین پرسش اصلی که مطرح می شود این است که سنت ها وآداب و 
رسوم نوروز در کشورهای حوزۀ تمدنی ایران چه مشابهت ها و تفاوت هایی با یکدیگر 
دارند و چگونه می توان از آیین نوروز برای گسترش همکاری میان کشورهای حوزۀ 

تمدنی ایران بهره گرفت؟

آشنایی با جشن و تمدنی که دشمنان را نیز وادار به احترام کرده است
قلم دکتر سازمند نیز بر همین نگرش و طرح پرسش استوار است. وی تالش 
کرده است تا تمام قواعدی که از ذهن ما شاید در هیچ چارچوب و در هیچ نظامی 
نمی گنجد و روایت کننده رویدادی است ککه در عین بی نظمی، بازتاب دهنده نظم 
با  ژرف اندیشانه  نگاهی  یا  این بار  را  است  پروردگار  الوهیت  ذات  همان  یا  مطلق 

مخاطب خود قسمت کند.
همراهی با کتاب نوروز در کشورهای حوزه تمدنی ایران، مخاطبان را بیشتر از 
آنکه با سبک و سیاق آیین های نوروزی آشنا کند با تمدنی آشنا می سازد که فصل 
مهمی از کتاب تاریخ تمدن جهان را به نام ایران و ایرانی رقم زده است. برگ های 
زرینی که حتی دشمنان این آب وخاک نیز به احترام چنین درایت، نگاه و چنین آئین 
سترگی در پاسداشت بیدارباش و تنفس زمین، قداست خداوند و تقدیس آسمان و 
زمین دست به رویدادی شکوه مندی چون جشن ها، آیین ها و پاسداشت آن می زنند 

و به احترام این رویداد کاله از سر برمی دارند.
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یداهلل رویایی و اعظم کیان افراز
اختصاصی دنیای جوانان

مثل حباب
منتظر یک تلنگرم

مرتضی لطفی

از سوز و ساز و حسرت و از داِغ دل ُپرم
محزون تر از کمانچه کیهاِن کلهرم

داغم چنان که شعلٔه فریاد و دوِد داد
پنهان نمی شود به قبای تظاهرم 

آبم، ولی به آتش خود نیستم جواب 
نانم، ولی به سفرٔه خود سخت آجرم 

شعرم که جز به روِز سرودن نمی رسم 
بغضم که جز به درِد شکستن نمی خورم 

نفرین به من که خلق، مرا رشته های ِمهر
یک یک بریده اند ولی من نمی برم 

من مثل اشک منتظر پلک هم زدن
مثل حباب منتظر یک تلنگرم !
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محمد حسین زاده
ریخ  تا نشست های  سلسله  در 
میزبان  بار  این  سینما  موزه  شفاهی، 
تئاتر  سینما،  بازیگر  معتمدآریا  فاطمه 
و تلویزیون بود که این گفتگو بیش از 
۳ ساعت به طول انجامید. بخش هایی 
بار در نوروز  اولین  از این گفتگو برای 

منتشر شد.
بدون شک  که  معتمدآریا  فاطمه 
موفق ترین  برترین،   بهترین،  از  یکي 
زن  بازیگران  محبوب ترین  لبته  ا و 

مي رود  شمار  به  کشور  سینماي  تاریخ 
سال  تبریک  با  گفتگو  این  ابتداي  در 
۱۴۰۰ گفت: امیدوارم سال جدید برای 
با  همراه  بیافتد  خوبی  اتفاق های  همه 
سالمتی، آرامش و صلح برای همه مردم 
و به دور از بیماری ها باشد و سینمای 
سینمای  گذشته  سال های  مانند  ایران 

پرفروغی شود.
وی با بیان اینکه کودکی درخشانی 
با پدر و مادر استثنایی داشته است، افزود: 
از ۱۳ سالگی به سمت تئاتر رفتم اما از 

تشویق  به  ظهر  تا  صبح  از  سالگی   ۹
مادرم در کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان بودم و آموزش می دیدم.
حضورش  اولین  درباره  معتمدآریا 
درعرصه بازیگری نیز توضیح داد: یادم 
می آید تیرماه سال ۱۳۵۴ تصمیم گرفتم 
بازیگر شوم همان اندازه جدیت داشتم 
و برایم مهم بود که امروز حرفه ام برایم 

مهم و جدی است. 
وی با اشاره به حضور مستمرش 
کودکان  فکری  پرورش  کانون  در 

آن  در  کرد:  خاطرنشان  نوجوانان  و 
توپچیان،  علیرضا  زنده یاد  با  دوره 
طهماسب،  ایرج  صدرعرفایی،  فرشته 
طالبی، حسن  محمدعلی  جبلی،  حمید 
حسندوست، همایون اسعدیان هم دوره 
بودیم اما دوره های قبل تر از ما افرادی 
جزو  امروز  که  برخاستند  کانون  از 
هستند.  جامعه  فرهنگی  اسطوره های 
کیارستمی،  عباس  زنده یاد  همچون 
علی اکبر صادقی، فرشید مثقالی، بهرام 
بیضایی، امیر نادری، ناصر تقوایی و ..

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۶۰ 
یادم  داشت:  بیان  است،  کرده  ازدواج 
تمرین  سر  عروسی ام  شب  می آید 
و  بودم  زهرا،  برای  کفش  جفت  یک 
خجالت می کشیدم به کارگردان بگویم 
می خواهم عروسی کنم. سر تمرین به 
امروز  می شود  گفتم  شاه محمدلو  آقای 
و  از من سوال کرد چرا؟  بروم؟  زودتر 
من گفتم می خواهم ازدواج کنم! ایشان 
گفت همین االن تعطیل می کنیم و همه 
با هم می آییم عروسی که جمعه تعطیل 
بود و من از شنبه دوباره برگشتم سرکار.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تنها 
است،  بوده  کرونا  دوران  کاری ام  وقفه 
حتی زمانی که بچه ام به دنیا آمد شب 
قبلش سرکار بودم که ۱۰ روز استراحت 

کردم و دوباره برگشتم. 
فیلم  با  اینکه  بیان  با  معتمدآریا 
است  شده  سینما  وارد  موش ها  شهر 
اما اولین بازی اش در فیلم جدال بوده 
است، گفت: در شهر موش ها صداپیشه 
نارنجی و خواهر عینکی بودم و این فیلم 
بازخورد خوبی داشت و بسیار موفق بود 
فیلم  این  در  باتجربه ای  آدم های  زیرا 

حضور داشتند.
شاه  ناصرالدین  فیلم  درباره  وی 
از  یکی  داد:  توضیح  نیز  سینما  آکتور 
ما  سینمای  تاریخ  فیلم های  مهمترین 
ناصرالدین شاه آکتور سینما است زیرا 
مروری است از همه اتفاقاتی که در ۱۰۰ 
سال در سینمای ما افتاده است. خودم 
بسیاری از صحنه های فیلم را می دیدم 
شگفت زده می شدم زیرا چیزی درحدود 
۲ساعت گریم این نقش طول می کشید 
من  تا  شد  می  شروع  فیلمبرداری  و 
قسمت های  برای  و  شود  تمام  گریمم 
مربوط به خودم جلوی دوربین می رفتم. 
یادم می آید زمانیکه درحال گریم بودم 
و  انتظامی  عزت اهلل  زنده یاد  صدای  از 
کاخ  حیاط  به  مخملباف  آقای  هیجان 
کاری  چه  ببینم  تا  می آمدم  گلستان 
انجام می دهند. هرچه زمان از ساختن 

این فیلم می گذرد تازه نقش و نگارهای 
آن مشخص تر می شود.

لر،  دختر  نقش  ایفای  درباره  وی 
پدرم  محبوب  فیلم  لر  دختر  گفت:  نیز 
بود  دیده  سینما  در  را  فیلم  این  و  بود 
و دیالوگ هایش را می دانست و درباره 
این فیلم با ما خیلی صحبت کرده بود 
گفتند  من  به  وقتی  دلیل  همین  به 
می خواهیم این نقش را بازسازی کنی 

برای من مانند یک هدیه الهی بود.
معتمدآریا ادامه داد: فیلم مسافران 
را تازه تمام کرده بودم که بالفاصله دختر 
لر را بازی کردم. هر دو فیلم در جشنواره 
فیلم فجر شرکت کرده بود. یادم می آید 
به من گفته بودند برای فیلم مسافران 
داشتم  انتظار  درحالیکه  گرفتم  جایزه 
برای فیلم ناصرالدین شاه جایزه بگیرم. 
وی خاطرنشان کرد: در آن سال ها 
فقط ۲ استاد وجود داشت زنده یاد حمید 
سمندریان در تئاتر و بهرام بیضایی در 
سینما. وقتی بهرام بیضایی می خواست 
فیلم مسافران را بسازد طبیعی بود که 
دوست  ایران  سینمای  بازیگران  همه 

داشتند با ایشان کار کنند.
معتمدآریا درباره فیلم یکبار برای 
همیشه و همکاری اش با سیروس الوند 
نیز گفت: چیزی در حدود یک ماه هر 
روز سیروس الوند فیلمنامه می نوشت و 
به من و زنده یاد خسرو شکیبایی می داد 
بعد ۳ صفحه  روز  و  تمرین می کردیم 
تمرین  برای  بعدش ۱۰ صفحه  روز  و 
می آورد. اینقدر در نوشتن بخشنده بود 
نمی دانستیم  ما  که  می نوشتند  عالی  و 
است.  بهتر  کدام  صفحه   ۱۰ این  بین 

خیلی مطالب زیبا و دیالوگ های بی نظیر 
داشت که نتیجه آن شد فیلم یکبار برای 
همیشه. زنده یاد خسرو شکیبایی موجود 
خولی منش و عاشق بازیگری که موجب 
فیلمبرداری  با  خوبی  ترکیب  بود  شده 
برای  من  و  باشیم  داشته  صبا  آقای 
این فیلم سیمرغ گرفتم.وی با اشاره به 
عالقه کودکان به کاله قرمزی افزود: 
کاله قرمزی نسل به نسل می چرخد و 
در جذاب  آوازهای عروسک ها  و  ریتم 
داشت  تاثیر  بسیار  قرمزی  کاله  شدن 
تا آنجا که حتی کودکان امروز هم این 

فیلم را دوست دارند. 
معتمدآریا با اشاره به همکاری اش 
فیلم های  در  اعتماد  بنی  رخشان  با 
گیالنه و روسری آبی گفت: ویژگی مهم 
رخشان بنی اعتماد این است که قبل از 
اینکه فیلمی را بسازد اغلب مستند آن 
را می سازد. تا حاال نشنیده ام که رخشان 
بنی اعتماد فیلمنامه ای را ۶ ماهه نوشته 
تحقیق  موضوع  درباره  سال   ۲ باشد. 
و  گیالنه  فیلم های  درباره  که  می کند 
روسری آبی نیز به همین شکل بود. در 
فیلم گیالنه که به تبعات جنگ پرداخته 
شده است من نقشی ۴۰ سال بزرگتر از 

خودم داشتم.
بر  مبنی  سوالي  به  پاسخ  در  وی 
اینکه فیلمی بوده که ایفای نقش کرده 
شده  پشیمان  حضورش  از  بعد  و  باشد 
باشد؟ پاسخ داد: خیر اما از یک کار که 
فیلم  در  هستم.  پشیمان  ندادم،  انجام 
مادر، زنده یاد علی حاتمی نقشی که اکرم 
محمدی بازی می کرد را به من پیشنهاد 
داده بود که نقش لطیف و قشنگی بود. 

برای این فیلم یک بچگی و غدی بدی 
علی  زنده یاد  دفتر  به  زمانی که  کردم 
حاتمی رفتم ایشان برایم درمورد نقش 
کار  حتما  گفتم  من  و  دادند  توضیح 
می کنم اما زمانی که داشتم بلند می شدم 
گفتم می شود فیلمنامه را به من بدهید؟ 
آقای حاتمی در ابتدا سکوت کرد و گفتند 
می گویم فیلمنامه را بهت بدهند. آمدم 
بیرون و ایشان داشتند نماز می خواندند به 
آقای یکتاپناه گفتم می شود فیلمنامه را به 
من بدهید. در همان موقع زنده یاد حاتمی 
پرده را کنار زد و گفت برایتان می فرستیم. 
شب که به خانه برگشتم محمود کالری، 
حمید جبلی، اکبر عبدی، عزیز ساعتی و 
... به من زنگ زدند و گفتند آخه این 
حاتمی  علی  زدی!؟  که  بود  حرفی  چه 
به  صحنه  و  می نویسد  ندارد،  فیلمنامه 
را درست می کند و من  صحنه سناریو 
هم گفتم تا فیلمنامه نباشد کار نمی کنم 
و این تنها افسوسی است که در سینما 
دارم. البته قرار بود در فیلم جهان پهلوان 
تختی، زنده یاد علی حاتمی نیز بازی کنم 

که ساخته نشد.
وی با اشاره به تجربه همکاری اش 
درفیلم  کیارستمی  عباس  زنده یاد  با 
بحث  یک  ایشان  با  افزود:  شیرین 
طوالنی از زمان کانون داشتیم. همیشه 
به او می گفتم باید با بازیگران حرفه ای 
کار کنید و او می گفت به دلیل تصنعی 
که وجود دارد این کار را انجام نمی دهد. 
سایر  با  همکاری اش  درباره  وی 
همه  با  گفت:  فیلم ها  در  بازیگران 
بازیگران راحت بودم آنقدر که نمی توانم 
بگویم کدام یک از دیگری بهتر است. 

بازی ها  در  شکیبایی  خسرو  زنده یاد  با 
بده بستان خوبی داشتیم. پرویز پرستویی 
هر  برای  زیرا  است  بی نظیری  بازیگر 
زیادی  انرژی  دارد  برعهده  که  نقشی 
طهماسب،  جبلی،  آقایان  می گذارد. 

زنده یاد انتظامی همه عالی هستند.
معتمدآریا در پاسخ به این سوال که 
چه توصیه ای برای جوانان عالقمند به 
بازیگری دارد؟ پاسخ داد: اولین چیزی 
که می گویم اینکه ابتدا درس بازیگری 
را بخوانند زیرا هرچه دانش شان را بیشتر 
کنند متوجه می شوند عالقه شان در این 
حرفه چقدر است. کالس های بازیگری 
بتوانند  اگر  و  ببینند  آموزش  بروند، 
سختی اینکار را تحمل کنند می توانند 
ادامه دهند. نسل جدید برای من مثل 
یک گوهر با ارزش است به شرط اینکه 

بتوانیم باهم هماهنگ شویم.
داشت:  بیان  پایان  در  معتمدآریا 
خودش  را  چرخ اش  سینما  امیدوارم 
ر  با بخواهند  ینکه  ا بدون  ند  بچرخا
من  بیاندازند.  دوشش  بر  اضافه ای 
برای  برمی آمده  دستم  از  هرکاری 
ادامه  هم  هنوز  و  دادم  انجام  حرفه ام 

دارد. 
گفتنی است، موزه سینمای ایران به 
عنوان مجموعه ای فرهنگی و تاریخی 
تحوالت  و  تاریخ  سیر  روایتگر  که 
موظف  را  خود  است  ایران  سینمای 
می داند نظرات و دیدگاه های سینماگران 
باتجربه و پیشکسوت را جمع آوری کرده 
تا نسل های آینده با نگاه و مسیر زندگی 
و نحوه خلق و شکل گیری آثار هنرمندان 

و صاحب نظران هنر سینما آشنا شوند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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

محمد حسین زاده

بهتر  البته  و  اخیر  سال هاي  در 
است بگوییم در یک سال اخیر که به 
زیادي  مخاطبان  کرونا،  شیوع  واسطه 
و  شده  خانگي  نمایش  شبکه  جذب 
در  فیلمسازي  و  سریال سازي  طبیعتا 
پیدا  رونق  پیش  از  بیش  شرایط  این 
کرده است، حاال براي سال جدید شاهد 
رشد بیشتر این دست تولیدات هستیم و 
البته وقتي پلتفرم هاي نمایش آنالین به 
سفارش دهنده اصلي این تولیدات تبدیل 
مي شوند، خیال سازندگان هم از سرمایه 
و مسائلي از این دست راحت مي شود. 
است...  راه  در  عجیب  اتفاق  یک  اما 
سال ۱۴۰۰ برای شبکه نمایش خانگی 
همراه است با ۳ سریال که مضمون آنها 
پرداختن به بخشی از زندگی ناصرالدین 
شاه است! بهرام رادان، حامد کمیلی و 
حسن معجونی عهده دار این نقش در ۳ 
پروژه متفاوت هستند. ۲ سریال عاشقانه 
و یک سریال کمدی از زندگی قبله عالم!

از دوران  ناصرالدین شاه که پیش 
نده  خوا میرزا  لدین  ناصرا پادشاهی 
می شد، معروف به قبله عالم و سلطان 
صاحبقران، بعد از کشته شدن با گلوله 
میرزا رضای کرمانی، چهارمین شاه از 
دودمان قاجار ایران بود. او با نزدیک به 
دوره  پادشاهی، طوالنی ترین  ۵۰ سال 
پادشاهی را در میان دودمان قاجار دارد 
و به افتخار نیم قرن سلطنت بر ایران، 
همچنین  او  نامید.  صاحبقران  را  خود 
نخستین پادشاه ایران بود که خاطرات 
اولین  ناصرالدین شاه  نوشت.  را  خود 
هیات  راس  در  که  بود  ایرانی  پادشاه 
حاکمه برای بازدید از تمدن و تکنولوژی 
شاهی  شد.  نوین  اروپای  عازم  غرب 

عالقمند به هنر بود و دستی در نقاشي، 
خاطره نویسی،  موسیقی،  خوشنویسی، 
شعر و ادبیات داشت. ناصرالدین شاه در 
نخستین مواجهه خود با دوربین عکاسی، 
یعنی زمانی که در حدود ۱۲۶۰ هجری 
اهدایی  دوربین  با  ریشار  ژول  قمری 
به  کرد،  عکاسی  او  از  ویکتوریا  ملکه 
این هنر عالقمند شد و پس از آن این 
راه را ادامه داد و عکاسخانه ای در کاخ 
گلستان بنا نهاد. ماجرای عاشقانه شاه 
به جیران از دیگر اتفاقاتی است که در 
زمان حیات او نقل شده است تا اینکه 
در نهایت ناصرالدین شاه در سال ۱۲۷۵ 
خورشیدی و در آستانه مراسم پنجاهمین 
سال پادشاهی اش به ضرب گلوله در سن 

۶۵ سالگی ترور شد و در حرم عبدالعظیم 
حسنی در شهرری در جنوب شهر تهران 

به خاک سپرده شد.
در  بسیاری  آثار   سال ها  این  در 
ناصرالدین  زندگی  از  تلویزیون  و  سینما 
شاه تولید شده است و بازیگران مختلفی 
چون عزت اهلل انتظامی در فیلم سینمایی 
جمشید  سینما،  آکتور  شاه  ناصرالدین 
مشایخی در سریال سلطان صاحبقران، 
سعید  و  امیرکبیر  سریال  در  راد  ایرج 
شیخ زاده در سریال سال های مشروطه در 
نقش شاه به هنرنمایی پرداخته اند اما حاال 
به شکل همزمان ۳سریال در شبکه نمایش 
خانگی در حال تولید هستند که به زندگی 
این شاه ایرانی می پردازند و بهرام رادان، 

حامد کمیلی و حسن معجونی ایفاگر نقش 
ناصرالدین شاه در آنها خواهند بود.

سریال جیران
موفقیت  ز  ا پس  فتحی  حسن 
فیلم  ساخت  سراغ  به  شهرزاد  سریال 
سینمایی مست عشق در ترکیه رفت و 
آنجا فیلمی با موضوع زندگی شمس و 
موالنا ساخت. پس از کش و قوس های 
مشغول  حاال  و  آمد  ایران  به  فراوان 
به  که  است  جیران  سریال  ساختن 
به  او  عشق  و  شاه  ناصرالدین  زندگی 
جیران می پردازد. داستان سریال درباره  
از زنان  به یکی  ناصرالدین شاه  عشق 
جیران  است.  جیران  نام  به  حرم سرا 

اولین  و  محبوب  همسران  از  یکی 
سایر  با  که  بود  ناصرالدین شاه  سوگلی 
زنان دربار فرق داشت. او شیفته شکار 
سواری،  هنگام  و  بود  اسب سواری  و 
چکمه و لباس مردانه می پوشید. اولین 
بار برای فراگرفتن رقص به دربار قاجار 
راه یافت و ناصرالدین شاه در اولین نگاه 
به او دل بست. داستان جیران را احسان 
جوانمرد به نگارش درآوده که پیش از 
نوشته  را  عمارت  بانوی  فیلمنامه  این 
شبنم  رادان،  بهرام  ایزدیار،  پریناز  بود. 
مقدمی، بابک حمیدیان، گالره عباسی 
و رعنا آزادی ور بازیگران این مجموعه 
کارگردانی  به  جیران  شده اند.  معرفی 
اسماعیل  تهیه کنندگی  و  فتحی  حسن 

عفیفه قرار است سال ۱۴۰۰ به صورت 
اختصاصی از فیلیمو پخش شود.

سریال قبله عالم
دیگر سریالی است که با موضوعي 
دربار ناصرالدین شاه به کارگردانی حامد 
سریال  است،  تولید  حال  در  محمدی 
قبله عالم مي باشد. سریالی طنز برآمده 
از اتفاق های تاریخی دوران ناصرالدین 
تجربه  که  محمدی  است.  قاجار  شاه 
فیلم های  نی  کارگردا و  نویسندگی 
و  چهارانگشت  و  اکسیدان  سینمایی 
و  مس  و  طال  فیلم های  نویسندگی 
حوض نقاشی را در کارنامه دارد، با قبله 
عالم حضور در شبکه نمایش خانگی را 

تجربه خواهد کرد. تا امروز حامد کمیلی 
در نقش ناصرالدین شاه، شقایق دهقان 
در  کاظمی  هادی  علیا،  مهد  نقش  در 
نقش ظل الدوله و سوگل خلیق در نقش 
انیس الدوله جلوی دوربین رفته اند. این 
سریال به تهیه کنندگی منوچهر محمدی 
از   ۱۴۰۰ سال  اختصاصی  صورت  به 
فیلیمو پخش خواهد شد. قبله عالم بر 
اساس طرحی از خود حامد محمدی قرار 
است با درونمایه طنز رخداد های تاریخی 
دوران ناصرالدین شاه را به جامعه امروز 
پیوند بزند. در خالصه داستان این سریال 
آمده است: ناصرالدین شاه ملقب به قبله 
عالم در آرزوی دست یافتن به اکسیر آب 
حیات است. اکسیر را طبیب مخصوص 

تهیه می کند اما با نوشیدن آن حوادثی 
پدید می آید که دستمایه سریال کمدی 

فانتزی قبله عالم است.

سریال آهوی من مارال
کارگردانی  دیگر  مهرداد غفارزاده 
روی  کار  مشغول  روزها  این  که  است 
ناصرالدین  زندگی  مضمون  با  سریالی 
شاه است. ایده و طرح فیلمنامه سریال 
از غفارزاده است و پریسا شمس همراه 
قربانپور  ابراهیم  و  یزدانی  معصومه 
نگارش آن را با مشاوره فریدون عموزاده 
معجونی،  حسن  داده اند.  انجام  خلیلی 
شبنم مقدمی، علیرضا کمالی، الهام کردا، 
علیرضا آرا، لیال بلوکات، جواد یحیوی، 
فریبا کوثری، ترالن پروانه، متین ستوده 
و روزبه حصاری بازیگرانی هستند که در 
ایفای نقش می پردازند.  این سریال به 
آهوی من مارال به کارگردانی مهرداد 
غفارزاده و تهیه کنندگی مشترک سعید 
تولید  خوش رزم  بهروز  و  خندق آبادی 
برای  این سریال در ۲ فصل  می شود. 
تولید  خانگی  نمایش  شبکه  از  پخش 
می شود و در خالصه داستان آن آمده 
است: ناصرالدین شاه دست به ماشه برده 
تا آهویی صید کند که آهوچشمی چون 
باد از راه رسیده و چون برق می  گذرد 
و به دنبال آن حال سلطان صاحبقران 
مانده  دام  در  که  اسیری  حال  می  شود 
حکم  به  شاه  باشد.  رفته  صیاد  باشد، 
به  را  صیاد  که  می کند  امر  قدرقدرتی 
اینکه  از  غافل  بازگردانند،  شکارگاه 
آن آهوچشم گریزپا، خود صید و صیاد 
آذربایجان،  از دیار  عاشقی جوان است 
دیاری که گل  های دشتش همه سارای 
فلک  به  سر  سروهای  و  دارند  نام 

کشیده  اش همه خان چوپان

بهرام رادان، حامد کمیلي و حسن معجوني در نقش ناصرالدین شاه

وقتي ناصرالدین شاه محبوب سریال سازان مي شود!


