
مشکالت صنعت خودرو با روش های شورای رقابت حل شدنی نیست

برای  گفت:  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو  یک 
گزینه ها  م  تما کشورمان،  مردم  سالمت  مین  تأ
ما  ا است  میز  روی  کرونا  بیماری  درمان  برای 
دانشمندان  تولیدات  و  داخلی  واکسن  از  استفاده  در  اولویت 

است. خودمان 
روح اهلل متفکرآزاد ، با اشاره به اینکه همه باید از واکسن 

ما  دانشمندان  کنیم، گفت:  کرونا حمایت  با  مقابله  برای  ایرانی 
همیشه ثابت کرده اند که در خطوط مقدم علمی دنیا قرار دارند. 
اولین بار نیست که جمهوری اسالمی ایران در حوزه واکسن سازی 
ورود می کند و ما در گذشته هم تجربیات موفقیت آمیزی در این 

زمینه داشته ایم.
صفحه 2

مشهد در زمینه نوآوری
 پیشروتر از تهران است

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک خواسته ملی است
محمد الهوتی با بیان اینکه مجلس 
نرخ  تعیین  حوزه  در  بیشتری  مراقبت  باید 
سال  بودجه  در  مختلف  امور  برای  ارز 
۱۴۰۰ صورت دهد، گفت: در کنار  بررسی  بودجه سال 
۱۴۰۰ در مجلس شورای اسالمی و پافشاری پارلمان 
بعضا   بودجه،  شفافیت  مسیر  در  اساسی  تغییرات  بر 
اظهارنظرهایی جهت تغییرات در بودجه اعالم می شود 
باید در  بودجه های سنواتی است.  از حیطه  که خارج 
نظر داشت که کشور برنامه های بلندمدت مانند سند 
چشم انداز، اقتصاد مقاوتی و احکام دائمی برنامه های 
توسعه ای دارد و بنابراین بودجه های سنواتی نمی توانند 
به تنهایی اصالحات ساختاری ایجاد کنند و می بایست 

در چارچوب برنامه های بلندمدت پایه ریزی شوند.
صفجه3

پیشکسوت فوتبال ایران:

اعتبار علی کریمی 
می تواند فوتبال ما را باال ببرد

6
نارضایتی بعضی دانشجویان از تدریس اساتید
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
فایضه کامیاب: 

موسیقی ایرانی را 
به گوش جهانیان 

مي رسانیم

هنگ 7فر
نمایشگاه مجازی 

کتاب تهران
 گامی در عدالت 

توزیعی کتاب است

د قتصا 1ا

جشنواره هاي موسيقي در سراسر جهان مانند ديگر رويدادهاي 
هنري تحت تاثير كرونا قرار دارند و هنوزهم برگزاري بسياري از 
جشنواره ها حتي به صورت آنالين نيز در هاله اي از ابهام قرار 
دارد. با اين حال هفته گذشته يك افتخار بزرگ و فوق العاده 

نصيب موسيقي كشور شد. 

در نمايشگاه مجازی كتاب تهران محدوديت مکانی نداريم و هر 
ناشری كه در چهارسال اخير پروانه نشر فعال داشته می تواند 
غرفه مجازی درخواست كند و اين امر گام بسيار بزرگی در 

عدالت توزيعی است.

استان  گفت:  ايران  صادرات  بانك  مديرعامل   
ايالم يك استان محروم نيست، بلکه يك استان 
و  طبيعی  منابع  دارای  ثروتمند،  رظرفيت،  پ

كشاورزی قابل توجه است. 

شتاب رشد منابع 
بانک صادرات ایران 

در سه سال گذشته

ایران هوشمندانه تمام واکسن های دنیا را رصد می کند  مقدار فرآورش گاز کشور
 افزایش یافت

به گزارش شـرکت ملی گاز ایران، حسـن منتظرتربتی در این 
بـاره گفـت: این رقم تاکنون در تاریخ فرآورش گاز کشـور بی سـابقه 
بـوده اسـت و امیدواریـم تـا ۱۰ روز آینده افزایش یابـد. تغییراتی در 
سیسـتم پاالیشـگاهی و برگشـت از منابـع گازی انجـام شـده اسـت تـا از این 
طریق بتوانیم بخشـی از این مقدار مصرف را با افزایش تولید پاسـخگو باشـیم.
صفحه 3

در  رئیس جمهور  روحانی  حسن  االسالم  جت  ح
مراسم بهره برداری از طرح های کالن ملی و کارخانه های 
نوآوری، با ذکر توضیحاتی در خصوص تولید واکسن تب 
این  آنفوالنزای فوق حاد پرندگان، اظهار داشت: ساخت  برفکی و 
واکسن یک کار تحقیقاتی و مداوم است. این طور نیست که امروز 
یک چیزی ساخته شود و تا ۱۰ سال دیگر در خط تولید ادامه یابد. 

این یک تحقیق دائمی است.

روحانی با بیان اینکه سال های اخیر واکسن اهمیت بیشتری 
پیدا کرده است، گفت: مردم با واکسن و واکسیناسیون چه در زمینه 
مشکالت طیور و چه در زمینه مشکالتی که اخیراً در حوزه کرونا با آن 
مواجه شدیم، بیشتر آشنا شده اند. همیشه برای ما تولید واکسن مهم 
بوده است و این اقدام یک کار پیشگیرانه و توانمندسازی موجودات 

و طیور است تا بتوانند در برابر بیماری ها بایستند.
صفحه2

دانشمندان جوان ما همپای کشورهای صنعتی حرکت می کنند

DONYAYEJAVANANMAG.IR

م. حسن بیگی

سید ناصر موسوی الرگانی، عضو هیات رییسه مجلس، 
جامعه  اذیت  و  آزار  موجب  پیش  مدت ها  از  که  را  وضوعی  م
است،  ظاهرا به تازگی کشف کرده و گفته: متاسفانه این روزها 
شاهد افزایش ارتکاب سرقت در سطح جامعه هستیم و در این 
مورد دله دزدی ها بیشتر شده ، چرا که هم تورم سنگین در کشور 

وجود دارد، هم آمار بیکاران افزایش یافته است.
رییسه مجلس  هیات  اظهارات عضو  از  فراز  این  وقتی 
ایشان  شکر  را  خدا  که  زد  جوانه  دلم  در  امیدی  خواندم،  ا  ر
فکری  البد  و  شده  کشور  روزهای  این  بزرگ  مشکل  متوجه  مردم،  نماینده  عنوان  ه  ب
برای مهار تورم و راه حلی برای مشکل بیکاری دارد، اما وقتی بقیه اظهارات ایشان را 
خواندم، هم به حال خودم به عنوان یک شهروند سوخت و هم به حال کسانی که این فرد 
را به عنوان نماینده خودشان به مجلس فرستاده اند. زیرا ایشان در ادامه با ابراز نگرانی از 
ید  قطع  حکم  صدور  شده،  مردم  برای  ناامنی  ایجاد  باعث  که  سرقت ها  دامنه  گسترش 
برای سارقان را نقطه پایان شرارت مجرمان دانسته  و فرموده بود  استکبار جهانی در این 
زمینه، ایران را زیر ذره بین قرار داده  و حتی اجرای احکام اسالمی را زیرسئوال می برد و 
این موضوع دست قضات را بسته است، اما حکم قطع دست باید برای سارقان اجرا شود 

تا این مجرمان دست از شرارت بردارند. 
نماینده مردم فالورجان در مجلس، البته، به گسترش موج بیکاری در کشور نیز اشاره کرده 

و گفته بسیاری از کارخانجات در پی اعمال تحریم ها و شیوع کرونا به دلیل ناتوانی برای تامین 
مواد اولیه مورد نیاز و سرمایه در گردش، تعطیل شده  و در پی آن عده زیادی از افراد بیکار 
شده اند، بنابراین وقتی افراد شغلی نداشته باشند و قادر به تامین زندگی خود و خانواده هایشان 

نباشند مرتکب خالف می شوند، که البته این مسئله نمی تواند دلیلی بر ارتکاب جرم باشد.
این موضوع بدیهی است که هیچ کس سرقت را در هیچ شرایط و تحت هیچ بهانه یی 
مجاز نمی داند، اما این نماینده مجلس، که ظاهرا با این نیت از طرف موکالنش انتخاب شده 
تا مدافع حقوق آنان و  حالل مشکالتشان باشد، وقتی قبول دارد بسیاری از کارخانجات در 
پی اعمال تحریم ها و شیوع کرونا تعطیل شده  و به این علت عده زیادی شغل خود را از دست 
داده اند، یکی از وظایفش این بود که راهکارهایی برای حل مشکل کارخانجات و شروع به کار 
مجدد نیروهای بیکار شده و همچنین راه حل هایی برای مهار گرانی وتورم ارایه دهد. وگرنه، 
ایده دادن در مورد قطع ید سارقان حکم پاک کردن صورت مسئله را دارد و وقتی فردی 
شغل نداشته باشد، برای تامین حداقل معاش خود و  خانواده اش، خوفی از مجازات ندارد و 
راهکار پیشنهادی، نه فقط  بر سرقت نقطه پایان نمی گذارد، بلکه تعدادی معلول نیز بر تعداد 

معلوالن جسمی جامعه می افزاید و بار سنگینی را به جامعه تحمیل می کند.
البته، حساب کسانی که از روی اضطرار  دست به سرقت می زنند، با زورگیرها و دزدانی 
که با اعمال خشونت دست به سرقت می زنند جداست و هر عقل سلیمی می پذیرد که گروه 
دوم باید به شدیدترین وجه ممکن تنبیه شوند، اما هر عقل سلیمی هم این را قبول دارد که 
اگر مجلس به موقع برای قطع دستد دزدان بیت المال، یعنی کسانی که بدون داشتن نیاز 
مالی، میلیاردها از دارایی های مردم را ربوده اند، اقدامی می کرد، امروز جامعه در شرایطی قرار 

نمیگرفت که عده یی برای تامین نان شب خانواده شان مرتکب سرقت شوند.       

عریضه سردبیر

پیشنهاد غیرمردمی نماینده مردم

 مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: 
استان ایالم یک استان محروم نیست، بلکه 
یک استان پرظرفیت، ثروتمند، دارای منابع 
طبیعی و کشاورزی قابل توجه است. نزدیک 
به ۱٥درصد گاز و ٥ درصد منابع نفت کشور 
در این استان وجود دارد و وجود همین منابع 
در کنار صنایع پتروشیمی باید مورد توجه 
مدیران بانک صادرات ایران در استان ایالم 
قرار گیرد؛ به طوری که برای پیشرفت و 
بهبود فضای کسب و کار در استان ایالم 
باید برنامه تحول بازاریابی و جلب مشتری 

تدوین شود.
بانک  بط عمومی  روا گزارش  ه  ب
صادرات ایران، حجت اله صیدی در جریان 
استان  شعب  از  شماری  از  بازدید  و  ر  سف
کارکنان  برخی  و  مدیران  جمع  در  الم  ی ا
بانک  کرد:  اظهار  استان،  این  در  نک  ا ب
صادرات ایران در سه سال اخیر از وضعیت 
به مراتب بهتری نسبت به گذشته برخوردار 
شده است؛ به طوری که صورت های مالی 
حسابرسی شده شش ماهه بانک نیز که بر 
روی سامانه کدال قرار گرفته، با استقبال 
بانکی  نظام  و  سرمایه  بازار  لیلگران  ح ت

مواجه شده است.
بانک  توفیقات  این که  بیان  با  وی 
و زحمات  اثر تالش ها  بر  ایران  درات  صا
کشور  سراسر  در  همکاران  انه روزی  ب ش
حاصل شده و شایسته قدردانی است، این 
موفقیت را به همه همکاران تبریک گفت.

عوامل  از  را  منابع  افزایش  دی،  صی
کرد  توصیف  موفقیت  این  کسب  لیه  و ا
صرف نظر  بانک  منابع  افزایش  افزود:  و 
بانک  منابع  از  برداشت  اضافه  که  آن  ز  ا
افزایش  موجب  برد،  بین  از  را  کزی  ر م

اعطای  شد.  بانک  تسهیالت دهی  ان  و ت
تسهیالت نیز افزایش درآمد بانک را در پی 
داشت و نهایتًا در کنار سود غیرعملیاتی، 
سود عملیاتی مناسبی را برای بانک فراهم 
این موفقیت  در  اولین قدم  بنابراین  کرد. 
سراسر  در  اینکه  با  بود.  منابع  زایش  ف ا
شبکه، افزایش منابع به خوبی حاصل شده 
اما به لحاظ درصد رشد، استان ایالم یکی 
از استان هایی بوده که رشد مورد انتظار را 

در منابع  نداشته است.
ایران  صادرات  بانک  یرعامل  د م
مسیر حرکت زوار اربعین از طریق استان 
استان  قتصاد  ا برای  مزیتی  را  الم  ی ا
برشمرد و افزود: با استفاده از این مزیت، 
گردشگری  قطب  می تواند  ایالم  تان  س ا

کشور باشد.
انگیزه  و  ایمان  همچنین  دی  صی
مردم شریف استان ایالم را دومین ویژگی 

مهم این استان برشمرد و گفت: مردم این 
کارنامه  تحمیلی  جنگ  دوران  در  تان  س ا
درخشانی از خود برجای گذاشته اند و روحیه 
و  غیرت  خستگی ناپذیری،  تالش،  و  ر  ا ک
توانمندی، ظرفیت بسیار ارزشمندی برای 

این استان است.
مدیرعامل بانک صادرات ایران تاکید 
کرد: ما به عنوان مدیران بانک وظیفه داریم 
بانک را ارتقا دهیم و الزمه این کار، ارتقا 

دادن فضای کسب و کار است.
از نظر  ایران  اینکه  با اشاره به  وی 
مجموع منابع نفت و گاز در رتبه اول دنیا 
حمایت  برای  باید  کرد:  اظهار  دارد،  ار  ر ق
از ایجاد صنایع پایین دستی نفت و گاز و 
کار  به  دست  ایالم  استان  در  روشیمی  ت پ
شد، چرا که  این کار موجب ایجاد اشتغال 

و پیشرفت استان خواهد شد.
در  ایران  صادرات  بانک  یرعامل  د م

بخش دیگری از سخنان خود تحقق هدف 
شعب این  بانک در استان ایالم را در گرو 
و  با سرمایه گذاران  دانست که شعب  آن 
بازایابی  فعالیت  وارد  بزرگ  کت های  شر

شوند.
شد  آن  خواستار  همچنین  دی  صی
با  که  بازرگانانی  فعالیت  از  بخشی  ه  ک
کشور عراق تعامل دارند، با اتکا به دانش 
استان  در  به طور رسمی  نوین  نکداری  ا ب

ایالم تمرکز یابد.
لزوم  بر  تاکید  با  همچنین  دی  صی
تدوین یک برنامه تحول بازاریابی و جلب 
مشتری در استان ایالم، ارتقای همکاران را 
مورد تاکید قرار داد و افزود: انتظار داریم که 
همکاران از نظر دانش اقتصادی، بانکداری 
و مدیریتی ارتقا یابند و به عنوان بانکداران 

موفق فعالیت کنند.
مدیران  زحمات  از  قدردانی  با  ی  و
کرد:  تاکید  ایالم،  استان  در  بانک  لی  ب ق
بانک صادرات ایران در استان ایالم باید 

متحول شود.
با  ایران  صادرات  بانک  یرعامل  د م
مسئوالن  از  الگوهایی  حضور  به  اره  ش ا
برجسته در نظام بانکی، اقتصادی و سیاسی 
کشور از منطقه ایالم، خواستار تالش بیشتر 

برای ارتقای بانک در این استان شد.
صیدی با بیان اینکه موفقیت همواره 
با عملکرد تیم حاصل می شود، از  زحمات 
امراله احمدی دهکردی مدیر سابق شعب 
بانک در استان ایالم و تالش های حمزه 
شرافت، معاون بانک در این استان قدردانی 
کرد و با اعطای حکم انتصاب علی محمدی 
استان  جدید  شعب  مدیر  سمت  در  دم  ق م

ایالم، موفقیت وی را خواستار شد.

حجت اله صیدی در مراسم تکریم و معارفه مدیران سابق و جدید شعب استان ایالم تشریح کرد

شتاب رشد منابع بانک صادرات ایران در سه سال گذشته

صفحه 3
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اشتغال و حل مشکل بیکاری جوانان یکی از مباحث مورد توجه 
نمایندگان است

عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: به دنبال آن هستیم که در جریان 
به  توجه  و  یابد  آسیب پذیر جامعه کاهش  بودجه، فشار روی طبقات  بررسی 
معیشت مردم قطعًا به عنوان یکی از اصول اساسی مورد توجه نمایندگان است.

ابراهیم عزیزی درباره الیحه بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: این بودجه دارای 
اشکاالت اساسی است اما همیشه حل مشکالت اساسی بودجه به معنای رد 
آن نیست بلکه اصالح بودجه و رساندن آن به مرحله ای از فرصت و ظرفیت 

برای رشد کشور وظیفه مجلس شورای اسالمی است.
وی بیان کرد: در همین راستا، ما در کمیسیون تلفیق مجلس شورای 
اسالمی اقدامات مهمی را برای اصالح اساسی بودجه سال آینده در دستور 

کار داریم.
تلفیق مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: مهمترین  عضو کمیسیون 
وظیفه ای که در جهت اصالح بودجه می بینیم این است که وابستگی بودجه 

نسبت به نفت کاهش و سهم منابع عمومی افزایش پیدا کند.
نماینده مردم شیراز تأکید کرد: همچنین در جریان بررسی الیحه بودجه 
در کمیسیون تلفیق و سپس در صحن علنی مجلس، نمایندگان به این مسئله 
توجه دارند که فشار روی طبقات آسیب پذیر جامعه، کاهش پیدا کند و توجه 

به معیشت مردم قطعًا به عنوان یکی از اصول اساسی در بودجه است.
جوانان  بیکاری  و حل مشکل  اشتغال  به  توجه  اینکه  بیان  با  عزیزی 
بررسی  جریان  در  نمایندگان  توجه  مورد  و  محوری  مباحث  از  دیگر  یکی 
بودجه است، اظهار داشت: کاهش تراز واردات و توجه به رونق تولید نیز از 
دیگر مباحث جدی است که در بودجه مورد توجه قرار خواهد گرفت و ما 
بودجه  این  و  ببرند  را  بهره  نهایت  بودجه  این  از  تا مردم  باید تالش کنیم 

باشد. عملیاتی  کاماًل  اید  ب
بودجه ای  دولت  ه  نیست  سزاوار  داشت:  اظهار  شیراز  مردم  ماینده  ن
بسیار  آن  ابتدا مشخص است کسری  از همین  ارائه کند که  به مجلس  ا  ر

زیاد خواهد بود.

ایران هوشمندانه تمام واکسن های دنیا را رصد می کند 
مردم  سالمت  تأمین  برای  گفت:  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو  یک 
کشورمان، تمام گزینه ها برای درمان بیماری کرونا روی میز است اما اولویت 

در استفاده از واکسن داخلی و تولیدات دانشمندان خودمان است.
روح اهلل متفکرآزاد ، با اشاره به اینکه همه باید از واکسن ایرانی برای 
با کرونا حمایت کنیم، گفت: دانشمندان ما همیشه ثابت کرده اند که  مقابله 
در خطوط مقدم علمی دنیا قرار دارند. اولین بار نیست که جمهوری اسالمی 
تجربیات  هم  گذشته  در  ما  و  می کند  ورود  واکسن سازی  حوزه  در  یران  ا

موفقیت آمیزی در این زمینه داشته ایم.
در  خوبی  بسیار  وضعیت  ایران  اسالمی  جمهوری  اینکه  بیان  با  ی  و
در سخت ترین  ما  کشور  افزود:  دارد،  درمان  و  بهداشت  عرصه  در  یشرفت  پ
شرایط تحریمی هم روی پای خودش ایستاده است و فعالیت های دانشمندان 
کشورمان برای ساخت واکسن کرونا نشان دهنده آن است که ما در این زمینه 

هم به توانمندی های خودمان تکیه می کنیم.
وی تصریح کرد: مگر همه واکسن های خارجی مقابله با کرونا تاکنون 
برای  نیستند  حاضر  حتی  کشورها  این  از  برخی  است؟  بوده  وفقیت آمیز  م
واکسن های خود تضمین ارائه دهند و زیر بار واکسن های تولیدی خود هنگام 
فروش نمی روند و در این شرایط آنان حق ندارند که درباره کشور ما اظهارات 

بی اساسی را مطرح کنند.
متفکرآزاد افزود: زمان ثابت خواهد کرد که ملت ما چه دستاورد عظیمی 
ایران  گفت:  همچنین  وی  گذاشت.  خواهد  برجای  خود  از  عرصه  این  ر  د
داشته  اطمینان  مردم  و  می کند  رصد  را  دنیا  واکسن های  تمام  وشمندانه  ه
باشند مسئوالن کشور و همچنین مجلس در این زمینه پیگیر هستند و رصد 

می کنند تا حقوق ملت و امنیت بهداشتی آنان تأمین شود.

دانشمندان جوان و ارزشمند ما همپای کشورهای صنعتی حرکت 
می کنند

حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم بهره برداری از طرح های 
کالن ملی و کارخانه های نوآوری، با ذکر توضیحاتی در خصوص تولید واکسن تب 
برفکی و آنفوالنزای فوق حاد پرندگان، اظهار داشت: ساخت این واکسن یک کار 
تحقیقاتی و مداوم است. این طور نیست که امروز یک چیزی ساخته شود و تا ۱۰ 

سال دیگر در خط تولید ادامه یابد. این یک تحقیق دائمی است.
روحانی با بیان اینکه سال های اخیر واکسن اهمیت بیشتری پیدا کرده است، 
گفت: مردم با واکسن و واکسیناسیون چه در زمینه مشکالت طیور و چه در زمینه 
مشکالتی که اخیراً در حوزه کرونا با آن مواجه شدیم، بیشتر آشنا شده اند. همیشه 
برای ما تولید واکسن مهم بوده است و این اقدام یک کار پیشگیرانه و توانمندسازی 

موجودات و طیور است تا بتوانند در برابر بیماری ها بایستند.
لحاظ  از  هم  و  غذایی  امنیت  لحاظ  از  هم  واکسن ها  این  افزود:  وحانی  ر
اقتصادی و هم از نظر ارزی که در این زمینه مصرف می شود، حائز اهمیت هستند. 
برای خرید این واکسن ها 2۰۰ میلیون یورو در سال باید هزینه کنیم و این یک 
افتخار است که امروز روی پای خود ایستادیم. ما می توانیم به اندازه نیاز داخلی 
واکسن تولید کنیم و این امر می تواند توسعه پیدا کند و حتی نیازهای کشورهای 

منطقه را هم حل کند.
وی تاکید کرد: ساخت کارخانه های نوآوری، فضای کشور را تبدیل به یک 
فضای علمی می کند. این کارخانه ها و پارک های فناوری در واقع باعث می شود که 
سلسله حرکت دانشگاهی ما قطع نشود زیرا در سابق یک فردی درس می خواند و تا 
دکترا ادامه می داد و سپس قطع می شد اما امروز با این کارخانه های نوآوری تحصیل 

و تحقیقات ما ادامه پیدا می کند.
رئیس جمهور تصریح کرد: با این کار ما به یک اقتصاد پربار و پاک می رسیم و 
حتی می تواند از لحاظ علم، فناوری و قدرت علمی کشور را بی نیاز کند. بعد از ایمان، 
که باالترین قدرت فرهنگی ماست، شاید هیچ قدرتی باالتر از قدرت علمی و فناوری 
نباشد. این قدرت در همه زمینه ها یعنی در زمینه دفاعی، اقتصادی، توانمندسازی 

و رفاه مردم می تواند نقش اساسی داشته باشد و حرف اول را در کشور ما بزند.
وی در ادامه با اشاره به افتتاح طرح های نوآوری، گفت: در دنیا امروز دیگر قدرت 
اقتصادی در اختیار معادن، نفت و فوالد نیست. آنها هم سرجای خودش است اما امروز 
در زمینه فناوری و نوآوری، درواقع فکر است که جای معدن نشسته است. یک ایده 
فرد تحصیلکرده، گاهی به خودکفایی تبدیل می شود و ما را بی نیاز می کند و هم به 
رفاه مردم و هم به اشتغال یک جوان و هم به درآمدی برای کشور تبدیل می شود.

دنیا، شرکت های  اقتصادی  بزرگترین شرکت های  امروز  رئیس جمهور گفت: 
نفتی و معدنی نیستند بلکه شرکت هایی هستند که مربوط به همین فناوری های نو 
می شوند. ما باید نسل جوان مان را تشویق کنیم. یکی از افتخارات دولت یازدهم و 
دوازدهم این بود که در زمینه شرکت های دانش بنیان یک کار بزرگی را انجام داد.

روحانی گفت: گاری که این دولت کرد فقط این بود که توانست فضا را عوض 
کند. این خیلی مهم است که فضا یک وقتی تبدیل به فضای درس خواندن، مدرک 
برود پشت کدام میز  تا  اداره صدا کند  اینکه کدام  برای  گرفتند و منتظر نشستن 
بنشیند، می شود اما گاهی ما فضا را عوض می کنیم و می گوییم وقتی دانشگاه تمام 

شد تازه اول کار است و باید از آن علم و دانش بهره برداری کنیم.
وی ادامه داد: جوان ها و دانشمندان ارزشمند ما که امروز در بخش های مختلف 
کار می کنند، وقتی نتیجه کار آنها را می بینیم متوجه می شویم که همپای کشورهای 
نداریم.  با دنیا فاصله  نوآوری خیلی  صنعتی حرکت می کنیم. در برخی زمینه های 
مثاًل در نانو ما دهم نیستیم بلکه در دنیا رتبه چهارم را داریم. بنابراین ما االن شانه 

به شانه بزرگان علم در زمینه نانو کار و تالش می کنیم.
رئیس جمهور گفت: امروز در زیست فناوری کار بسیار بزرگی انجام می شود. 
ما در داروسازی و واکسن قدم های نهایی را برمی داریم و یک مقدار تالش کنیم 
در واکسن دامی و انسانی می توانیم خودکفا شویم و روی پای خودمان بایستیم. 
به  می توانیم  هستیم،  نیازمند  امروز  که  پیچیده ای  و  مدرن  تجهیزات  همه  ر  د

برسیم. خودکفایی 

نارضایتی بعضی دانشجویان از تدریس اساتید
معـاون دانشـگاه تهران 
درصـد   ۴۸ از  بیـش  گفـت: 
کیفیـت  ز  ا ن  یا نشـجو ا د
زیـادی  میـزان  تـا  اسـتادان  دریـس  ت
رضایـت دارنـد، 3۶ درصد دانشـجویان 
آنهـا  درصـد   ۱٥ ضایت متوسـط و  ر
تدریـس  کیفیـت  از  کمـی  ضایـت  ر

دارنـد. سـتادان  ا
ایـن  بیـان  سـعید حبیبـا ضمـن 
بـه تشـریح جزئیـات »طـرح  مطلـب 
همدلی مرکز مشـاوره دانشگاه تهران« 
پرداخـت و گفـت: این طرح بـا ابتکار و 
اجـرای مرکز مشـاوره دانشـگاه تهران 
محقـق شـده اسـت. باید گفـت مراکز 
آموزشـی از اولیـن نهادهایـی بودند که 
به سـرعت توانسـتند با ایجاد بسترهای 
الزم، آموزش هـا را بـه فضـای مجازی 
و از راه دور منتقـل کننـد و مسـیری 
کـه بیشـتر دانشـگاه ها در حـال حاضر 
در پیـش گرفته انـد، زنـده نگه داشـتن 
آمـوزش و جریـان یادگیـری از طریـق 

آمـوزش از راه دور اسـت«.
دانشـگاه  نشـجویی  ا د ن  و ا ـ ع م
تهـران همدلـی و همراهی دانشـگاه با 
دانشـجویان در شـرایط سخت و دشوار 
فعلـی و برقـراری تعاملی مؤثـر، پویا و 
مسـئوالنه بـرای کاهـش اضطـراب و 
فشـار روانی ناشـی از پیامدهای شـیوع 
بیمـاری کرونـا، شناسـایی و غربالگری 
به هـای مختلـف  ز جن ا ان  نشـجوی دا
همچـون روان شـناختی، تحصیلـی، 
اقتصـادی و ارائـه خدمـات تخصصـی 
در جهت رفع مشـکالت و حل مسـائل 
دانشـجویان را از اهداف مهم این طرح 

. رشمرد ب
از  اطـالع  کـرد:  ـح  ی صر ت ی  و
وضعیت سالمت جسـمانی دانشجویان 
ده آنهـا، اطـالع از وضعیـت  نـوا و خا
روان شـناختی و نگرانی هـای احتمالـی 
وضعیـت  از  اطـالع   ، ن ا ی جو شـ ن ا د
خانوادگـی  و  عیشـتی  م  ، ی د ا ـ ص ت ق ا
میـزان  از  اطـالع   ، ن ا ی و ج ـ ش ن ا د
رضایتمنـدی و تأثیـرات شـیوه آموزش 
تحصیلـی  وضعیـت  ر  ـ ب ر  و د ه  ا ر ز  ا
نشـجویان، شناسـایی چالش هـای  دا
آموزش هـای مجـازی، بررسـی تأثیـر 
شـیوع ویروس کوویـد ۱۹ بر جنبه های 
مختلـف زندگـی دانشـجویان و معرفی 
دوبـاره راه هـای متعـدد دسترسـی بـه 
خدمات مرکز مشـاوره دانشـگاه تهران 
)حضوری، سـامانه مشـورپ و مشـاوره 
تلفنی( از جملـه اقدامات صورت گرفته 

در ایـن زمینـه اسـت.
* ارائـه خدمات حمایتی اقتصادی 

به دانشـجویان درگیر کرونا
حبیبـا، همچنیـن ارائـه خدمـات 
حمایتـی اقتصـادی، مشـاوره و… به 
دانشـجویانی کـه خود و خانـواده آنها 
درگیـر بیمـاری کرونا بـوده و نیازمند 
ئـه تسـهیالت  ا ر ا یـت هسـتند،  حما
خریـد تجهیـزات آموزشـی همچـون 
ینترنـت  ا تبلـت،  گوشـی هوشـمند، 
ر  ا د ر برخـو کمتـر  ن  یا نشـجو ا د ـه  ب
ر  د م  و محـر طـق  منا ر  د کن  سـا و 
راسـتای تحقـق عدالـت آموزشـی، 
شناسـایی نیازها، مسـائل و مشکالت 
دانشـجویان بـه دلیـل تغییـر شـیوه 
آموزشـی از حضـوری بـه مجـازی و 
انتقـال آن بـه مسـئوالن ذیربـط در 
دانشـگاه و ارائـه راهکارهـای عملـی 
در جهـت رفـع مسـائل دانشـجویان 
همچـون  فـی  ل مخت ی  ه هـا ز حو ر  د
تحصیلـی، اقتصـادی و روان شـناختی 
را از دیگـر فعالیت هـای ایـن حـوزه 

توصیـف کـرد.
دانشـگاه  یی  جو شـ ن ا د ن  و ا ـ ع م
تهران، بیان کـرد: جمع آوری اطالعات 
کمـی و کیفی مـورد نیاز طرح، با روش 
مصاحبـه تلفنـی و بـا اسـتفاده از یـک 
پرسشـنامه ۴۰ سـؤالی( نیمـه سـاختار 

فتـه )کـه توسـط مرکـز مشـاوره  ا ی
دانشـگاه تهـران تهیـه شـده، صـورت 
گرفته اسـت. در فـاز اول و دوم اجرای 
ایـن طرح که از خرداد ماه سـال ۱3۹۹ 
آغـاز شـد، در مجمـوع تعـداد 33 هزار 
و ۱2٥ تمـاس بـا دانشـجویان گرفتـه 
شـده اسـت. تعـداد تماس هـای موفق 
منجـر بـه مصاحبـه در فـاز اول برابر با 
2۷۰۸ تمـاس و در فـاز دوم برابر با ۱۹ 
هـزار و ۹۶۴ تماس بـوده و در مجموع 
تعـداد 22 هـزار و ۶۷2 مصاحبـه کامل 

بـا دانشـجویان انجام شـده اسـت.
وی افـزود: ایـن طـرح، تمامـی 
دانشـجویان شـاغل بـه تحصیـل در 
دانشـگاه تهران که شـامل دانشجویان 
مقطـع کارشناسـی از ورودی ۱3۹٥ 
ع  طـ ق م ن  ا ی جو شـ ن ا د  ،۱ 3 ۹ ۸ ا  ـ ت
کارشناسی ارشـد از ورودی ۱3۹۷ تـا 
۱3۹۸، دانشـجویان مقطـع دکتـری 
تخصصـی از ورودی ۱3۹٥ تـا ۱3۹۸ 
می شـوند را در بـر می گیـرد. ایـن 
حجم از مصاحبه توسـط ۶۹ متخصص 
رشـته های روان شناسـی، مشـاوره و 
مـددکاری و طی مدت سـه مـاه انجام 
شـده اسـت. در مجموع اجرای فاز دوم 
ایـن طـرح، بیش از هفت هزار سـاعت 

فعالیـت صـورت گرفتـه اسـت. 
و  ان  نشـجوی ا د درصـد   3۰  *
خانواده هاشـان بـه کرونا مبتال شـدند

ی  سـ ر ر ب  : د ر ـ ک ر  ا ـ ظه ا ا  ـ ب ی ب ح
کارشناسـان مرکـز مشـاوره دانشـگاه 
تهـران، نشـان داد حـدود 3۰ درصـد 
دانشـجویانی کـه مـورد مصاحبـه قرار 
گرفته انـد خـود و یـا اعضـای خانـواده 
آنهـا مبتـال بـه کرونـا شـده اند. از این 
میـان 2۰ درصـد فقـط ابتـالی خـود 
دانشـجو، ٥۶ درصـد ابتـالی خانـواده 
دانشـجو و 2۴ درصـد ابتالی دانشـجو 

و خانـواده دانشـجو بـوده اسـت.
* فوت پنج دانشجو بر اثر کرونا

نشـجویی  دا ـه گفتـه معـاون  ب
دانشـگاه تهـران، از بیـن افـراد مبتـال 
 ۸ ۸۷ درصـد بهبـود پیـدا کـرده و 
درصـد در حـال طـی دوره درمـان 
هسـتند. همچنیـن متأسـفانه پنـج نفر 
از دانشـجویان نیـز بر اثـر بیماری فوت 
شـده اند. حدود ۱۷ درصد دانشجویان و 
خانواده هـای آنان که بـه بیماری کرونا 
مبتال شـده اند، در بیمارسـتان بسـتری 
شـده و ۸3 درصـد در منزل بسـتری و 

دوره درمـان را طـی کرده انـد.
وی در ادامه ضمن تبیین بررسـی 
وضعیـت تحصیلی دانشـجویان در این 
طـرح، اظهـار کـرد: در مصاحبه هـای 
ی  ـ ل حصی ت ـت  ی ع ض و ه  د ـ ش م  ا جـ ن ا
ردی همچـون  ا و مـ و  ان  نشـجوی ا د
میـزان رضایت دانشـجویان از سـامانه 
آموزش الکترونیکی دانشـگاه و کیفیت 
تدریـس اسـتادان مـورد بررسـی قـرار 
گرفتـه اسـت. ایـن بررسـی ها نشـان 
داد کـه در مجمـوع حـدود 3۷ درصـد 

دانشـجویان تـا حـد زیـادی از سـامانه 
آمـوزش الکترونیـک دانشـگاه رضایت 
3٥ درصـد رضایـت  دارنـد، حـدود 
متوسـط و بیـش از 2۸ درصـد رضایت 

کمـی داشـتند.
درصـدی   ۱ ٥ ی  ـ ت ی ا ض ر ا ن  *
اسـتادان دریـس  ت ز  ا ن  ا ی جو شـ ن ا د

حبیبـا خاطرنشـان کـرد: بیـش 
از ۴۸ درصـد دانشـجویان از کیفیـت 
تدریـس اسـتادان تـا میـزان زیـادی 
رضایـت دارنـد، 3۶ درصد دانشـجویان 
رضایـت متوسـط و تنهـا ۱٥ درصـد 
آنهـا رضایـت کمی از کیفیـت تدریس 
اسـتادان دارنـد. همچنیـن بیـش از ٥۴ 
درصد دانشـجویان معتقدنـد که اتالف 
وقت در آموزش از راه دور کمتر اسـت. 
حـدود ۸2 درصـد دانشـجویان نیـز بـه 
تجهیـزات و امکانات الزم برای حضور 
در کالس هـای آنالیـن تـا حـد زیادی 
دسترسـی داشـته و حدود ٥۷ درصد از 
نتایـج امتحانـات تـا حد زیـادی راضی 

. د ن ت س ه
ختی  نشـنا ا و ر ـت  ی ع ض و  *

ن ا ی و ج ـ ش ن ا د
دانشـگاه  نشـجویی  ا د ن  و ا ـ ع م
وضعیـت  اینکـه  اظهـار  ا  ـ ب ن  ا ر ـ ه ت
ایـن  در  دانشـجویان  ختی  ن شـنا وا ر
افـزود:  طـرح بررسـی شـده اسـت، 
ایـن بررسـی ها نشـان داد، بیـش از 
3۱ درصـد دانشـجویان تـا حـد زیـاد، 
3٥ درصـد بـه میزان متوسـط و حدود 
3۴ درصـد بـه میـزان کـم نگـران 
ابتـالی خـود و اعضـای خانـواده بـه 
کرونـا هسـتند. بیـش از 2۱ درصـد 
دانشـجویان در شـرایط ناشی از شیوع 
بیمـاری کرونا تـا حد زیاد و 3۰ درصد 
بـه میزان متوسـط و حـدود ۴۹ درصد 

بـه میـزان کـم اضطـراب دارنـد.
وی ادامه داد: بیش از 2۰ درصد 
دانشـجویان بـه دلیـل شـرایط کرونا 
بـه میـزان زیـاد، حـدود 2۷ درصد به 
میـزان متوسـط و بیـش از ٥3 درصد 
بـه میـزان کـم غمگیـن هسـتند و 
حـدود 32 درصـد دانشـجویان عنوان 
کرده انـد کـه در شـرایط فعلـی تـا 
حـد زیـادی بـه خدمـات مشـاوره 
رنـد.  و روان شـناختی دسترسـی دا
همچنیـن مصاحبـه بـا دانشـجویان 
نشـان داد کـه بیـش از ۴۸ درصـد 
دانشـجویان نسـبت بـه از بیـن رفتن 
شـرایط کرونـا امیدواری زیاد داشـته، 
بیـش از 32 درصـد تـا حـد متوسـط 
۱۹ درصـد امیـدواری  امیدوارنـد و 

کمـی دارنـد.
نگرانـی  دختـر  ان  نشـجوی ا د  *

بیشـتری دارنـد
مقایسـه  بـه  ه  ر ا شـ ا ا  ـ ب ا  ـ ب ی ب ح
وضعیـت روان شـناختی دانشـجویان 
مجمـوع  ر  د ـت:  گف ر  سـ پ و  ر  ـ خت د
وضعیت روان شـناختی دانشجویان پسر 
مناسـب تر از دانشـجویان دختر اسـت. 

دانشـجویان مؤنث اضطـراب و نگرانی 
بیشـتری دارنـد و عنـوان کرده انـد که 
دسترسـی بیشـتری به خدمات مشاوره 
و روان شـناختی دارنـد. امـا امیـدواری 
دانشـجویان مونـث و مذکـر نسـبت به 
رفـع مشـکالت ناشـی از کرونـا تفاوت 

زیـادی بـا هم نـدارد.
ه  شـگا ن ا د نشـجویی  ا د ون  ا ـ ع م
تهـران، بـا تأکیـد اینکه طـرح همدلی، 
دسـتاوردهای مثبـت بسـیاری بـرای 
دانشـجویان و دانشـگاه داشته، تصریح 
کـرد: ایـن طـرح، عـالوه بـر تقویـت 
ارتبـاط مثبت بین دانشـجو و دانشـگاه 
توانسـت با شناسـایی و مداخله بهنگام 
در مشـکالت دانشـجویان در هـر سـه 
سـطح پیشـگیری از بـروز و تشـدید 
نشـجویان  مشـکالت زیـادی در دا

جلوگیـری کنـد.
وی اظهـار کـرد: تقویـت حـس 
ارزشـمندی در دانشـجویان و احساس 
تعلـق بـه دانشـگاه به جهـت پیگیری 
در ایـام شـیوع کرونـا، ایجـاد حـس 
مثبت و خوشـایند درک شـدگی، ایجاد 
بسـتر مناسـب بـرای ارتبـاط مؤثـر 
دانشـجویان با مرکز مشـاوره دانشگاه 
ر  د ـت  ب ث م ر  ـ ی صو ت ی  ر ی گ شـکل  و 
دانشـجویان از خدمـات حمایتی مرکز 
مشـاوره، اطـالع از خدمـات آنالیـن 
نه  ما ه( سـا نشـگا دا وره  مرکـز مشـا
مشـورت )و مشـاوره تلفنـی و نحـوه 
دسترسـی بـه خدمـات، همسـو کردن 
دانشـجویان بـا دانشـگاه و افزایـش 
اعتمـاد آنـان بـه اقدامـات مسـئوالنه 
و پاسـخگویانه دانشـگاه، فراهم شدن 
و  یـات  ب تجر یـان  ب ی  ـرا ب فرصتـی 
مشـکالت در ایجـاد احسـاس اعتمـاد 
و تعامـل بهتر دانشـجویان با دانشـگاه 
ـه  ز جمل ا ه  ر و مشـا مرکـز  ـژه  ی ه و ب
پیامدهـای مثبـت ایـن طـرح اسـت.

* شناسـایی ۴۰3 دانشـجو کـه 
مشـکالت تحصیلی و اقتصـادی دارند

دکتـر حبیبـا همچنیـن در پایـان 
ایجـاد فضای همدالنه مابین دانشـجو 
و دانشـگاه، درخواسـت دانشجویان به 
تکـرار طرح های مشـابه طـرح همدلی 
به منظور حفظ ارتباط مسـتمر و پویای 
دانشـگاه با دانشـجویان، تعامـل مؤثر 
بـا دانشـجویان تحصیـالت تکمیلی و 
بهره گیـری از نظـرات تخصصـی آنان 
در جهـت رفـع چالش هـای پیـش رو، 
آموزشـی و  شناسـایی چالش هـای 
… دانشـجویان بـه تفکیـک مقطـع 
و دانشـکده، شناسـایی زود هنـگام 
ـروس  ی و ا  ـ ب ر  ـ ی گ ر د ن  ا ی شـجو ن ا د
کرونـا و ارائـه خدمـات حمایتی الزم، 
۴۰3 نفـر از دانشـجویان  شناسـایی 
 ، ی ـ ل صی ح ت ـف  ل خت م ت  ـکال ش م ا  ـ ب
ئـه  ا ر ا و  قتصـادی، روان شـناختی  ا
خدمـات حمایتـی الزم را از دیگـر 
دسـتاوردها و پیامدهـای مثبـت طـرح 

همدلـی دانسـت.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

 امتحانات حضوری دانشگاه تهران به مدت یک هفته  لغو شد
معاون آموزشی دانشگاه تهران از لغو امتحانات حضوری به دلیل اعمال 

محدودیت های کرونایی خبر داد.
حسین حسینی از لغو امتحانات حضوری دانشگاه تهران از روز یکشنبه ۱٥ 
تیرماه به مدت یک هفته خبر داد و گفت: براساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا 
در راستای اعمال محدودیت مجدد به دلیل شیوع کرونا امتحانات حضوری 

دانشگاه تهران لغو می شود.
وی در پاسخ به این پرسش که امتحانات مجددا چه زمانی برگزار خواهد 
شد، افزود: در صورتی که اعمال محدودیت ها استمرار نداشته باشد، امتحانات 

در هفته بعد یعنی از  22 تیرماه تا 2۸ تیرماه  برگزار می شود.

معیار ارزش گذاری برخی از دروس جدید کنکور 
باید تغییر کند

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها گفت: اگر درسی معیار و 
ارزش گذاری مشخصی نداشته باشد، خانواده و دانش آموز هم برای آموزش 

آن اهتمام ندارد، وزن این دروس باید در کنکور تغییر کند.
حجت االسالم مصطفی رستمی با بیان اینکه سند تحول خود برای رفع 
چالش های حوزه تعلیم و تربیت به تصویب رسیده است و ظرفیت شورای عالی 
انقالب فرهنگی باید به کمک آموزش و پرورش بیاید گفت: دانش آموختگان 
یا دانشجویان فعال جهادی در دانشگاه ها که صالحیت الزم را دارند به عنوان 

معلم به بخش هایی که نیاز دارند کمک دارند، کمک کنند.
وی افزود: در حوزه رفع مشکالت معلمان اضطرارهایی داریم که دائم 
مانع  از روش های جدید  توان  معلمی  برای جبران کسر  و  تشدید می شوند 
نیروهای جهادی می توانند کمک گرفت که در بسیاری از بحران ها مشکالت 

را حل کرده اند.
وی گفت: به عنوان مثال دانش آموختگان یا دانشجویان فعال جهادی در 
دانشگاه ها که صالحیت الزم را دارند به عنوان معلم به بخش هایی که نیاز دارند 
کمک دارند، کمک کنند که مجموعه هایی در این زمینه اعالم آمادگی کرده اند.

اخذ »تعهدنامه کرونایی« از دانشجویان در ترم جدید
مدیر کل مرکز بهداشت و سالمت دانشگاه تهران گفت: در صورتی که 
در ترم جدید دانشجویان در دانشگاه حضور یابند، از آن ها تعهدنامه کرونایی 

مبنی بر رعایت برخی ضوابط اخذ خواهد شد.
یوسف مقدس  اظهار داشت: براساس اطالعاتی که کارمندان و هیات 
علمی دانشگاه کرده اند، ۱۶ نفر به کرونا مبتال شده اند که البته پیش بینی 
ما عددی بیش از اینهاست؛ چرا که فکر می کنیم همه افراد اطالعات خود را 

در سامانه ثبت نکرده اند.
مدیر کل مرکز بهداشت و سالمت دانشگاه تهران ادامه داد: از میان آماری 
که در فرم الکترونیکی دانشگاه ثبت شده، ۱3 نفر جزو کارمندان دانشگاه و 2 

نفر هیات علمی بوده اند. 
مقدس همچنین از برنامه این مرکز برای ارزیابی سالمت دانشجویان 
در  دانشجویان  در صورت حضور  گفت:  و  داد  خبر  تحصیلی  جدید  رم  ت ر  د
دانشگاه، از آن ها تعهدنامه ای اخذ خواهد شد؛ در این تعهدنامه تاکید شده 
که دانشجو باید یک سری ضوابط اعم از حفظ فاصله گذاری احجتماعی، 
و عدم  اماکن عمومی  در  ماسک  در  زدن  ها،  مرتب دست  و شوی  شست 

مصرف دخانیات را رعایت کند. 
مدیر کل مرکز بهداشت و سالمت دانشگاه تهران بیان کرد: دانشجویان 
متعهد می شوند که در صورت هرگونه عالئم سرماخوردگی به مرکز بهداشت 
دانشگاه مراجعه کنند و از سوی دیگر مسئوالن خوابگاه و نگهبانی ها در صورت 

مشاهده عالئم در دانشجویان، باید آن ها را به مرکز بهداشت هدایت کنند.

متخصص زورگیری از زنان ورزشکار دستگیر شد
معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری 
زنان ورزشکار  از  تهدید سالح سرد  با  پارک ها  در  داد که  زورگیر خشنی خبر 

زورگیری می کرد.
سرهنگ احمد نجفی افزود: ۱٥ آذرماه سال جاری کارآگاهان اداره یکم پلیس 
آگاهی تهران سارق مسلحی را در پرونده سرقت مسلحانه دستگیر کردند وحین 
تحقیقات، پرونده های مشابهی مبنی بر زورگیری از زنان و مردان در خیابان های 
خلوت و پارک ها به اداره پنجم پلیس آگاهی ارجاع شد که در پایش اطالعات 

به دست آمده، فرضیه یکی بودن عامل جرایم قوت گرفت.
سرهنگ نجفی با اشاره به این که اکثر مالباختگان زنان ورزشکاری بودند 
که حین پیاده روی و ورزش در پارک اموالشان از قبیل تلفن همراه و طال سرقت 
شده است، گفت: پنج نفر از زنان ورزشکار، سارق مسلح را شناسایی و اظهار 

داشتند وی از آنان زورگیری کرده است.

تیراندازی در مراسم خاکسپاری یک کشته برجای گذاشت
فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر ار تیراندازی در یک مراسم خاکسپاری 
در آن شهرستان خبر داد و گفت: در این حادثه یک نفر کشته و یک نفر مجروح 

شد و تالش برای دستگیری قاتل ادامه دارد.
سرهنگ رضا پاپی اظهار داشت : این حادثه در شهرک مدنی بندر ماهشهر 
و هنگام تشییع جنازه یکی از شهروندان اتفاق افتاد و بالفاصله ماموران پلیس 
یافته و تحقیق در جهت شناسایی و  آگاهی شهرستان در محل حادثه حضور 

دستگیری قاتل را شروع کردند.

مرزبان هنگ مرزی بانه به شهادت رسید
فرمانده مرزبانی استان کردستان از شهادت یکی از نیروهای مرزبانی بانه 

حین کنترل نوار مرزی خبر داد.
سردار علیرضا مرزبانی گفت: استوار یکم »سید سجاد مصطفوی« مرزبان 
از یگان های رزمی  نوار مرز و پشتیبانی  بانه حین کنترل  مجاهد هنگ مرزی 

مستقر در مرز به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
وی افزود: شهید سید سجاد موسوی از نیروهای اهل سنت استان آذربایجان 
شرقی بود که سنواتی از عمر با برکت خود را صرف دفاع از مرزهای کشور در 

استان کردستان کرده بود.

مرگ دلخراش ۳ مرد در تانکر شعله ور
واژگون شدن تانکر حامل بنزین در حوالی بندرعباس آتش هولناکی به پا 

کرد که باعث مرگ دردناک 3سرنشین آن شد.
این حادثه در حوالی بندرعباس رخ داد و آتش نشانان شهر را به محور خروجی 
بندرعباس به سمت استان سیستان و بلوچستان کشاند. حسن امینی زاده، معاون 
عملیات آتش نشانی بندرعباس گفت: یک تانکر سوخت حامل بنزین از بندر به سمت 
شرق هرمزگان و استان سیستان و بلوچستان در حرکت بود که ظاهرا هنگام 

عبور از یک پیچ، کنترل تریلی از دست راننده خارج و تانکر واژگون شده بود.
وی ادامه داد: به علت واژگونی تانکر بنزین و پارگی بخشی از تانکر، بنزین 
به بیرون نفوذ کرده و همان لحظه آتش گرفته و مساحت زیادی را شعله ور کرده 
بود. طوری که دود غلیظی به آسمان برخاسته بود و در این شرایط آتش نشانان 
چندین ایستگاه با کمک دیگر نیروهای امدادی عملیات اطفای حریق را آغاز 
کردند. به گفته وی، پس از حدود ۷٥دقیقه تالش بی وقفه حریق گسترده مهار 
اما مشخص شد که در جریان این حادثه 3مرد که سرنشین تانکر حمل سوخت 

بودند، در محاصره آتش جان باخته اند.
امینی زاده گفت: ظاهرا همزمان با واژگون شدن تریلی، این افراد دچار آسیب 
شده و داخل اتاقک تریلی گرفتار شده بودند و آتش سوزی که بر اثر واژگون شدن 

تانکر رخ داد مرگ دلخراش آن ها را رقم زد.
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ایسوس نسبت به افزایش شدید قیمت 
کارت های گرافیک هشدار داد

خبر  شرکت  این  قطعات  قیمت  افزایش  از  ایسوس  مقامات  از  کی  ی
می شود،  شامل  نیز  را  ایسوس  مادربردهای  که  قیمت  افزایش  این  هد.  د ی  م

بسیار نگران کننده است. 
از زمان عرضه ی کارت های گرافیک سری RTX 3۰۰۰ انویدیا و سری 
Radeon RX ۶۰۰۰ ای ام دی در پاییز امسال، دالیل مختلفی دست به دست 
هم دادند تا کارت های گرافیک موردبحث در بازار با کمبود شدید موجودی مواجه 
دنیاگیری ویروس  به دلیل  تأمین  زیاد، مشکالت  تقاضای  از  شوند. تحلیلگران 
کرونا، افزایش محبوبیت کارت های گرافیک در بین ماینرها و البته نقش پررنگ 
دالالن به عنوان دالیل اصلی کمبود کارت های گرافیک جدید انویدیا و ای ام 
دی یاد می کنند. همین موضوع باعث شده است قیمت کارت های گرافیک بسیار 

باال رود. آن طور که به نظر می رسد، شرایط قرار است به مرور زمان بدتر شود.
خوان خوزه گوئِرروی سوم، مدیر بازاریابی فنی ایسوس، در گروه فیسبوکی 
Asus DIY PC اعالم کرد قیمت قطعات تولیدشده توسط این شرکت در 
سال 2۰2۱ افزایش پیدا می کند. بر اساس اعالم او، »در اوایل سال 2۰2۱«، 
قیمت »کارت های گرافیک محبوب و مادربردهای ایسوس« باال خواهد رفت. 
او همچنین می گوید »مدل های اضافی« نیز ممکن است شامل افزایش قیمت 

شوند. ب
ایسوس می گوید افزایش قیمت محصوالتش به دلیل افزایش قیمت اجزای 
فعالیت های  و  عملیاتی  هزینه های  نظیر  دیگری  موارد  است.  آن ها  زنده ی  ا س
قیمت  افزایش  باعث  محصول،  واردات  تعرفه ی  ادامه ی  به همراه  جیستیکی  ل
محصوالت ایسوس می شوند. ایسوس می گوید با شرکت های حاضر در زنجیره ی 
تأمین و همچنین شرکای لجیستیک خود وارد همکاری شده است تا نگذارد که 

قیمت ها به میزان بسیار زیاد باال روند.
بر اساس آنچه مدیر بازایابی فنی ایسوس می گوید، قیمت برخی از قطعات 
 PC World به شکلی محسوس باال رفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری
 ROG Strix Radeon کارت گرافیک ایسوس  ،WCCFTech به نقل از
XT LC ۶۸۰۰ RX که از سیستم خنک کننده ی مایع بهره می گیرد هم اکنون 
در سایت Newegg با قیمت ۱٬۰۸۰ دالر فروخته می شود، این درحالی است 

که کارت گرافیک موردبحث با قیمت ۹۰۰ دالر به بازار عرضه شده بود.
کارت گرافیک XT ۶۸۰۰ Asus TUF Radeon RX با قیمت ۸۱۰ 
دالر به بازار آمد، اما هم اکنون با قیمت ۹۷۰ دالر در Newegg فروخته می شود. 
اختالف قیمت ها مربوط به هزینه های اضافی Newegg نیستند. خبرگزاری 
 3۰۰۰ RTX می گوید شماری از کارت های گرافیک سری Videocardz
به فروش  ایسوس  وب سایت  در  عادی شان  قیمت  از  باالتر  قیمت  با  هم اکنون 
عرضه  دالر   ۸٥۰ قیمت  با   3۰۸۰  Asus ROG Strix RTX می رسند. 
شد )و این قیمت هنوز در سایت Best Buy دیده می شود(، اما هم اکنون با 
 B&H Newegg و  قیمت ۹3۰ دالر ازطریق وب سایت رسمی ایسوس و 

Photo برای فروش در دسترس قرار دارد.
دیگر کارت های گرافیک نیز با افزایش قیمت مشابه مواجه شده اند؛ مثال 
Ti 3۰۶۰ Asus TUF RTX که برچسب قیمت ۴۶۰ دالر را یدک می کشید، 
اکنون با قیمت ٥3۰ دالر در Newegg فروخته می شود. این موضوع باعث 
از کارت گرافیک ٥۰۰  Ti گران تر   3۰۶۰ Asus TUF RTX شده است 

دالری Founders Edition 3۰۷۰ GeForce RTX باشد.
از بزرگ ترین شرکت های تولیدکننده ی قطعات رایانه های  ایسوس یکی 
شخصی است. اگر ایسوس به خاطر مشکالت لجیستیک جهانی و البته تعرفه های 
گمرک قیمت ها را افزایش می دهد، نباید درصورتی شرکت های دیگر نیز به زودی 

استراتژی مشابهی در پیش بگیرند، تعجب زده شویم.
در  فعالیت  انجام  امروز  دنیای  در  که  اعالم می کنند  زیادی  گزارش های 
حوزه ی سخت افزار بسیار هزینه بر است. اگر 2۰2۰ را سال سختی برای گیمرهای 
پی سی می دانستید، بهتر است خودتان را برای 2۰2۱ آماده کنید. امیدوارم شرایط 

به زودی به حالت عادی بازگردد.
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دانشگاه  اقتصاد  ستاد  ا
 : گفت یی  طبا طبا مه  ال ع
شورای رقابت صنعت خودرو 
را نمی شناسد و مشکالت این صنعت با 

تصمیم گیری های آن قابل حل نیست.
در حالی که طی هفته ها و ماه های 
گذشته بازار خودرو در خواب عمیقی فرو 
رفته و بهبود شرایط را انتظار می کشید، 
افزایش چند میلیون تومانی قیمت ها در 
بازار، نخستین عکس العمل بازار به اعالم 
چگونگی قیمت گذاری جدید خودروها از 

سوی شورای رقابت بود.
پس از اعالم نحوه قیمت گذاری های 
جدید خودروها از سوی شورای رقابت که 
اکثر کارشناسان آن را گنگ و نامفهوم 
صعودی  روند  شاهد  کردند،  رزیابی  ا
قیمت ها در بازار بودیم. این عکس العمل 
مشتریان  شدید  ناراحتی  ابراز  با  ازار  ب
واقعی خودرو همراه بود که در ماه های 
از  دست  شرایط  بهبود  امید  به  گذشته 
آینده  به  را  خود  خرید  و  کشیده  خرید 

موکول کرده بودند.
هفته  بت  قا ر ی  ا شور ییس  ر
رسانه ها  برخی  با  نشستی  گذشته طی 
برنامه ریزی  مطابق  اطرنشان کرد:  خ
تولید  ظرفیت  درصد   ٥٥ ودروسازان  خ
باال  تیراژ  و  اقتصادی  خودروهای  ه  ب
اختصاص  دارند،  پایین تری  قیمت  ه  ک
داده می شود که از دستورالعمل گذشته 
قیمتی«  »سقف  یعنی  رقابت  شورای 
و  جدید  خودروهای  و  می کنند  بعیت  ت
تشکیل  را  تیراژ  درصد   ۴٥ که  یژه تر  و
تبعیت  جدید  دستورالعمل  از  ی دهند،  م

خواهند کرد.
 ،» ا شیو »رضا  اعالم  یه  رپا ب
توماتیک  ا  i  2۰۷ پژو  ودروهای  خ
دستی  پانوراما   2۰۷ پژو  هاچ بک(،  (
رانا  پالس،  سورن  سمند  هاچ بک(،  (
پالس با موتور EC٥،  رانا پالس با موتور 

TU٥، دنا پالس توربوشارژ دستی، دنا 
پالس توربوشارژ اتوماتیک، هایما توربو 
S٥ دستی، هایما توربو S۷  اتوماتیک، 
شاهین،  کوئیک،   ،s ساینا   ،K ۱3۱
آریا، برلیانس، چانگان و زوته مشمول 
امینی«  رمول جدید می شوند.“امراهلل  ف
در  گفت:  زمینه  این  در  دانشگاه  ستاد  ا
شرایط حاضر که خودروسازان با مسائل 
و مشکالت عدیده ای دست و پنجه نرم 
رقابت  شورای  تصمیم گیری  ی کنند،  م

برای آنها مشکلی دیگر است.
صنعت  مشکالت  وی،  گفته  ه  ب
خودرو در کشور با شورای رقابت قابل 
بر  زیرا خودروسازان عالوه  نیست   حل 
عملکرد انحصاری، خود نیز با مشکالت 

ساختاری، مدیریتی و تولید مواجه اند.
عالمه  دانشگاه  اقتصاد  ستاد  ا
طباطبایی خاطرنشان کرد: خودروسازان 
داخلی در شرایط ویژه ای به سر می برند، 
زیرا مطابق آمارهای بورس با زیان دهی 
تحریم های  با  همچنین  شده،  واجه  م
می کنند،  گرم  پنجه  و  دست  المانه  ظ
به  به ویژه  زیادی  بدهی های  طرفی  ز  ا
قطعه سازان داشته و سرمایه گذاری های 
زیادی از آنها در گذشته از بین رفته است.

از  بسیاری  شد:  یادآور  مینی  ا

و  بوده  ناکارآمد  گذشته  در  یاست ها  س
از جمله در  تولید  به  را  یشترین حمله  ب
صنعت خودرو وارد کرده است، در حالی 
در  دست کم  انقالب  معظم  رهبر  ه  ک
سال های اخیر مضامین شعارهای سال 
را بر اساس تولید و توجه هر چه بیشتر 
به آن قرار داده اند.وی گفت: این شورا 
اید کارشناسان متخصص داشته باشد  ب
و  بازدهی  بهره وری،  موضوعات  با  ه  ک
هزینه های سربار در صنعت خودرو آشنا 
باشند، اما اعضای شورای رقابت صنعت 
را نمی شناسند و هیچ وقت یک  خودرو 
آنالیز کامل از قیمت های تولید خودروها 

ارائه نکرده اند.
عین  در  دانشگاه،  استاد  ین  ا
ا  ر و  خودر صنعت  مشکالت  ال  ح
افزود:  مشخص و قابل حل برشمرد و 
داریم  صنعت  این  در  یشکسوت هایی  پ
از  خروج  برای  خوب  راهکارهای  ه  ک

مشکالت می توانند ارائه دهند.
پیش  دهه  دو  شد:  یادآور  ی  و
آغاز  را  شتابانی  حرکت  خودرو  صنعت 
کرده بود، اما برخی سیاست گذاری های 
اشتباه و عملکرد نامناسب خودروسازان و 

قطعه سازان آن را به حاشیه برد.
گذشته  در  زمانی  گفت:  مینی  ا

ندهی  ما سا پکو  سا م  نا با  رکتی  ش
قطعه سازان و ارتباط آنان با خودروسازان 
را بر عهده داشت، اما در ادامه رها شد 
سازماندهی  به  مجدد  باید  اکنون  و 

قطعه سازان بازگردیم.
حال  عین  در  د:  مه دا دا ا ی  و
مرتکب  اشتباهاتی  نیز  طعه سازان  ق
شدند، از جمله زمانی که قیمت ارز پایین 
بود قطعات چینی را به نام ایرانی وارد 
کردند و همه این مسائل، سبب شده که 

امروز کمتر کسی به دنبال تولید باشد.
با   : یند می گو ن  سا شنا ر ا ک
جمله  از  مسووالن  برخی  وضع گیری  م
در  کشور  کل  بازرسی  سازمان  ئیس  ر
قیمت  رقابت،  شورای  تصمیمات  رابر  ب
شرایط  دلیل  به  ابتدا  در  که  ودروها  خ
روانی حاکم تا چند میلیون تومان باال 
رفته بود از روز پنجشنبه هفته گذشته 

به ثبات رسیده است.
حجت االسالم »حسن درویشیان« 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، هدف 
از تصمیم جدید شورای رقابت را نزدیک 
بازار  واقعی  قیمت  به  قیمت ها  شدن 
برشمرد، اما گفت: این تصمیم البته باید 
مورد نظارت قرار بگیرد که به افزایش 

قیمت منجر نشود.

مدیرعامل در سفر به کرمان تاکید کرد:بانک توسعه تعاون با تمام 
ظرفیت ، در خدمت اشتغال استان کرمان است
مدیرعامل بانک توسعه تعاون که در سفر به استان 
کرمان، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را همراهی 
می کرد، از طرح های تعاونی و اشتغال زایی در این استان 

بازدید کرد.
تعاون،  توسعه  بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
حجت اله مهدیان که به همراه معاون وزیر تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی در حوزه تعاون به استان کرمان سفر کرده بود، در جریان این سفر طی 
بازدید از طرح های تعاونی و اشتغال زایی استان کرمان گفت: بانک توسعه تعاون با 
ارائه محصوالت مختلف در حوزه بانکداری و تخصیص تسهیالت اعتباری مختلف 
در خدمت همه مردم ایران خصوصا تعاون گران و مردم شریف استان کرمان است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون همچنین به همراه محمدجواد کبیری معاون 
تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از واحدهای متعدد تعاونی و تولیدی استان 

کرمان بازدید کرد و در جریان پیشرفت امور و چالش های این واحدها قرار گرفت.
با  تعاون  توسعه  بانک  مدیرعامل  مشترک  نشست  همچنین  سفر  این  ر  د
هیات رییسه و اعضای اتاق تعاون استان کرمان نیز برگزار شد که در این جلسه به 
بحث و تبادل نظر در خصوص ضرورت تعامل و گسترش همکاری های چندجانبه 

بانک توسعه تعاون و بخش تعاون پرداخته شد.
تعدادی از تعاونی های اتاق تعاون در این نشست، مشکالت خود را در حضور 
مدیرعامل بانک توسعه تعاون مطرح نموده و در این خصوص راهکارهای مقتضی 

به ایشان ارایه شد.
مهدیان در بخش دیگری از نخستین روز از سفر به استان کرمان با حضور 
در نشست مشترک با استاندار کرمان، در همراهی با معاون وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، مسایل کالن اقتصادی در استان کرمان را مورد توجه و بررسی قرار دادند.

مهدیان در این جلسه تاکید کرد: بانک توسعه تعاون با تمام ظرفیت های موجود 
خود، در خدمت اشتغال استان می باشد.

گفتنی است، این جلسات با حضور پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی 
مجلس و حسن پور رییس مجمع نمایندگان استان برگزار شد.

شعبه  در  حضور  با  تعاون  توسعه  بانک  مدیرعامل  می افزاید  گزارشات  ین  ا
مرکزی کرمان، از تندیس سردار رشید اسالم شهید قاسم سلیمانی در شعبه کرمان 

این بانک پرده برداری کرد.

هیبنا از جزییات سپرده سرمایه گذاری آتیه طالیی 3 گزارش می دهد
جزییات حساب سپرده سرمایه گذاری آتیه طالیی سه

سپرده سرمایه گذاری آتیه طالیی 3 بانک مسکن 
فراهم  مشتریان  طیف  انداز  پس  منظور  به  جدید  مکان  ا

می کند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، 
به تازگی و با راه اندازی حساب سپرده سرمایه گذاری آتیه 
طالیی 3 برای جذب سپرده ها و پس اندازها با محوریت 
طیف گسترده مشتریان، امکان تازه ای به منظور بسترسازی 

برای گسترش فرهنگ پس انداز به واسطه این امر فراهم شده است.
سپرده سرمایه گذاری آتیه طالیی 3 بانک مسکن با ترویج هدف پس انداز 
با هدف احیا و گسترش این فرهنگ در بین مشتریان بانک، تامین آتیه و دستیابی 
به سرمایه باالتر از محل تجمیع منابع خرد در دوره بلندمدت بدون محدودیت سنی 
را برای سپرده گذاران فراهم می کند. از مهمترین مزایای این حساب می توان به 
امکان انتخاب مبالغ و زمان واریزی بعد از افتتاح حساب توسط مشتری و همچنین 

عدم اعمال جریمه در صورت تغییر در زمان و مبالغ واریزی اشاره کرد.
بهره مندی از باالترین نرخ سود سپرده های مدت دار در چارچوب مقررات جاری 
بانک مرکزی در طول مدت سپرده گذاری و امکان افتتاح حساب های متعدد )حقیقی 
یا حقوقی( به جهت مدیریت در استفاده از منابع ایجاد شده در حساب ها و امکان انتقال 
حساب به بستگان نزدیک مطابق با مقررات موجود از دیگر مزایای این حساب است.

یکی از مهمترین مزایای این حساب برای جوانان و سپرده گذاران استفاده از 
مدل های افتتاح و واریز همزمان حساب سپرده آتیه طالیی 3 با حساب پس انداز 
مسکن جوانان است که منجر به تزاید بازده ایجادی برای صاحبان این حساب ها 
و مشتریان بانک مسکن می شود. در واقع با افتتاح این حساب، دارندگان حساب 
مسکن جوانان می توانند توام با سرمایه ایجاد شده در حساب آتیه،به جهت دسترسی 
به منابع مالی بیشتر در زمان خرید مسکن از قدرت خرید بیشتری در بازار معامالت 

امالک برخوردار شوند.
سپرده سرمایه گذاری آتیه طالیی 3 ماهیتا از نوع سپرده سرمایه گذاری کوتاه 
مدت عادی با قابلیت واریز و برداشت است. برای این حساب نیز صدور کارت بانکی 
و استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک امکان پذیر است و مدت سپرده گذاری از 
یک تا 2۰ سال متغیر و به انتخاب مشتری است. حداقل مبلغ برای افتتاح حساب آتیه 
طالیی سه 2۰۰ هزار تومان است و سود سپرده های سرمایه گذاری ماهانه محاسبه 
و به صورت اتوماتیک در پایان روز ابتدای هر ماه به حساب دارندگان این حساب 
واریز می شود.سایر ضوابط و مقررات مانند انتقال حساب،افتتاح حساب مشترک،افتتاح 
توسط مادر و ... مشابه با قوانین و مقررات در خصوص سپرده های مدت دار است. 
در این حساب همچنین قابلیت واریز وجوه به صورت یکجا،ماهانه و ترکیبی امکان 
پذیر است که متقاضیان می توانند با مراجعه به شعب و یا سایت بانک مسکن از 
جزییات این موضوع مطلع شوند. بانک مسکن با هدف گسترش فرهنگ پس انداز به 
عنوان یکی از مسیرهای اصلی تامین مالی مسکن اقدام به راه اندازی حساب سپرده 

سرمایه گذاری آتیه مسکن کرده است.

راهکارهای توسعه خدمات غیرحضوری در اگزیم بانک
توسعه صادرات  بانک  فکر  اتاق  در هفتمین جلسه 

ایران مطرح شد:
مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران 
بانک توسعه  اجرای طرح تحول دیجیتال در  به  اشاره  ا  ب
غیرحضوری  ارائه  راستا  همین  در  گفت:  ایران  ادرات  ص
خدمات در بانک در سه محور بانکداری اینترنتی ، بانکداری 

باز و تحول دیجیتال در دستور کار قرار دارد.
در  احمدی  حبیب  ایران،  صادرات  توسعه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  ه  ب
به  ارائه غیرحضوری خدمات  »راهکارهای  با عنوان  بانک  این  اتاق فکر  هفتمین 
مشتریان در شرایط کرونا » که با حضور مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، مدیران 
ارشد و تعدادی از روسای شعب این بانک برگزار شد، افزود طی سه سال اخیر ارائه 
غیرحضوری خدمات در بانک در سه محور بانکداری اینترنتی ، بانکداری باز و تحول 

دیجیتال دنبال می شود.
وی ادامه داد: طی یک سال اخیر و با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور، 
به نظر می رسد حرکت به سمت اقتصاد و بانکداری دیجیتال، توسعه و بهبود خدمات 
بانکی غیرحضوری نه تنها به عنوان یک الزام قانونی بلکه به عنوان ابزاری برای 

رضایتمندی مشتریان مطرح است.
در همین راستا عالوه بر تالش در جهت توسعه سه محور مذکور، برقراری ارتباط 
مجازی با مشتریان از طریق جلسات ویدئو کنفرانس نیز دنبال شده است و سمینار 

مجازی با مشتریان در استان های کرمان، یزد، همدان و اراک برگزار شده است.
مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران یادآور شد: در اوایل 
دهه هشتاد، با تحول در ارائه خدمات بانکداری الکترونیک، راه اندازی شبکه شتاب و 
خدماتی نظیر عابر بانک ها، کارت خوان ها ، کارت های بانکی و قبوض و... تحولی 
عظیم در ارائه خدمات به مشتریان بانک ها ایجاد و دائما منطبق با شرایط روز فناوری 

و همراستا با نیازهای مشتریان به روزرسانی شده است.
وی اظهار داشت: توسعه روزافزون فناوری ارتباطات و اطالعات و نفوذ تلفن 
همراه هوشمند، رایانه های شخصی و شبکه جهانی اینترنت در زندگی مردم موجب 
شده تا نهادهای مختلف از جمله بانکها از ظرفیت کانالهای الکترونیک و شبکه های 

دیجیتالی برای ارائه خدمات موثر، سریع و آسان به مشتریان خود استفاده کنند.
وی خاطر نشان کرد: در عرصه بانکداری امروز یکی از عوامل موثر بر تداوم و یا 
قطع همکاری مشتریان با شعب، کیفیت و کمیت خدمات نوین از سوی بانک ها است.

به گفته وی،  توسعه بانکداری اینترنتی در سه حوزه بهبود خدمات ریالی، ارائه 
خدمات اعتباری و ارائه خدمات ارزی در حال پیگیری مشترک توسط مدیریت امور 

شعب و بازاریابی و مدیریت فاوا می باشد.
به گفته احمدی، در فاز اولیه اجرای بانکداری باز، برنامه های حسابداری مالی 
مشتریان به صورت مستقیم به هسته عملیات بانک متصل می شود و مشتریان 

بر اساس نیاز از طریق برنامه مالی موجود، عملیات بانکی خود را انجام می دهند.
وی گفت: با توجه به پیچیدگی های مراحل اجرای بانکداری باز، بانک توسعه 
صادرات برای تسهیل فرایند استفاده از این خدمت از سوی مشتریان، با همکاری 
برخی شرکت های تابعه اقدام به تهیه اینترفیس اختصاصی بانکداری باز نموده است 

تا اجرای بانکداری باز در شرکتها تسهیل گردد.

با تاکید بر ضرورت مصرف بهینه گاز؛
مقدار فرآورش گاز کشور افزایش یافت

مدیرعامـل شـرکت ملـی گاز ایـران از ثبـت رکـوردی تـازه در 
فـرآورش گاز در پاالیشـگاه های کشـور خبـر داد و اعـالم کـرد ایـن 
مقـدار بـه روزانه ۸۴۰ میلیون مترمکعب رسـیده اسـت و مصرف بهینه 

گاز ازسـوی مـردم ضـرورت دارد.
بـه گـزارش شـرکت ملی گاز ایـران، حسـن منتظرتربتـی در این 
بـاره گفـت: ایـن رقـم تاکنـون در تاریخ فرآورش گاز کشـور بی سـابقه 
بـوده اسـت و امیدواریـم تـا ۱۰ روز آینـده افزایـش یابـد. تغییراتـی در 
سیسـتم پاالیشـگاهی و برگشـت از منابع گازی انجام شـده اسـت تا از 
ایـن طریـق بتوانیـم بخشـی از ایـن مقدار مصـرف را با افزایـش تولید 

پاسـخگو باشیم.
وی ادامـه داد: ایـن اقدام هـا بـا توجـه بـه مقـدار بـاالی مصارف 
خانگـی و تجـاری انجـام شـده تـا بتـوان موازنـه تولید و مصـرف را تا 

حـدی مثبـت کرد.
معـاون وزیـر نفـت در امـور گاز بـا بیـان اینکـه هم اکنـون برای 
انتقـال بهتـر و ایمـن  گاز از همـه توان خـود اسـتفاده می کنیم، تصریح 
کـرد: اکنـون ایـن گاز را به طـور کامـل از جنـوب کشـور بـه مناطـق 
شـمال، شـمال  شـرق و شـمال غـرب کشـور و مناطقـی کـه مصارف 
باالتـری دارنـد، منتقل می کنیـم و امیدواریم این مقـدار افزایش تولید، 

جایگزیـن مصـرف باال شـود.
تربتـی تأکیـد کـرد: بایـد بدانیـم که بی شـک نمی تـوان از طریق 
افزایـش تولیـد بـه موازنه در شـبکه دسـت یافـت و همه مـردم به طور 
حتـم بایـد بـا مصـرف بهینه گاز مـا را همراهی و یاری کننـد تا بتوانیم 

ایـن انـرژی پـاک را بـه صنایـع و نیروگاه ها نیز اختصـاص دهیم.

بـا انجـام موفقیت آمیـز آزمـون عملکـردی ۲1 از ۲۸ 
روز؛

میدان مشـترک آذر بـه زودی به بهره برداری رسـمی 
سد ر ی  م

مدیرعامـل گـروه اویـک، از پایان موفقیت آمیز آزمـون عملکردی 
2۱ از 2۸ روز تولیـد نهایـی نفت خـام در میـدان آذر خبـر داد و گفـت: 
بـا توجـه بـه پیشـرفت ۹۷ درصدی طرح توسـعه این میدان مشـترک، 
فـاز نخسـت این طرح در دسـت بهره برداری اسـت و بـه زودی به طور 

رسـمی افتتاح می شـود.
غالمرضـا منوچهـری با تشـریح آزمـون عملکـردی 2۱ از 2۸ روز 
تولیـد نهایـی نفت خـام در میـدان آذر افـزود: در قراردادهـای بیع متقابل 
)Buy- back(، پـس از پایـان فعالیت هـا پیمانـکار موظف اسـت همه 
چاه هـا و تأسیسـات روسـطحی را بـه مـدت 2۱ روز از 2۸ روز در حـال 
تولیـد قـرار دهد کـه بر این اسـاس آزمون عملکردی میـدان آذر مطابق 
بـا مقـدار هدف گذاری شـده در چارچـوب ویژگی هـای کیفـی منـدرج در 
شـرح کار جامـع توسـعه ایـن میـدان، از 2۴ آذرمـاه بـا تولیـد روزانه ۶٥ 
هزار بشـکه نفت خام آغاز شـده اسـت. وی با بیان اینکه برداشـت نفت 
از میـدان مشـترک آذر، اسـفندماه سـال ۱3۹٥ بـا تولید روزانـه ۱٥ هزار 
بشـکه نفـت آغـاز شـد، گفت: ایـن رقم سـال ۱3۹۶ به 3۰ هزار بشـکه 
در روز رسـید، خوشـبختانه هم اکنـون مقـدار تولیـد این میدان مشـترک 
بـه ۶٥ هـزار بشـکه در روز رسـیده که بسـیار مهم و تعیین کننده اسـت.

سرمایه گذاری ۱.۴ میلیارد یورویی در میدان آذر
مدیرعامـل گـروه اویـک هزینه هـای اجرایی طرح توسـعه میدان 
آذر را ۱.۴ میلیـارد یـورو عنـوان و تصریـح کـرد: قرارداد توسـعه میدان 
آذر با شـرکت های اویک و سـرمایه گذاری اهداف از یک سـو و شرکت 
ملـی نفـت ایران ازسـوی دیگر، مهرمـاه ۱3۹۰ امضا و اواخر اسـفندماه 
همـان سـال مؤثـر شـد کـه بخـش خیره کننـده ای از منابع مالـی این 
طـرح از طریـق صنـدوق توسـعه ملـی و بخشـی دیگـر نیـز از طریـق 

شـرکت اهـداف و وام های بانکی تأمین شـده اسـت.
وی ادامه داد: شـرکت توسـعه دهنده )شـرکت مهندسـی و توسعه 
سـروک آذر( بـا مدیریت اویک توانسـت با وجود دشـواری های حاصل 
از تحریـم و همسـو بـا آن مشـکالت تأمیـن مالـی و تهیـه تجهیزات، 
آزمـون عملکـرد ایـن پـروژه را بـا موفقیـت بـه پایـان برسـاند و نفت 
ایـن میـدان را بـا ویژگی هـای قـراردادی، تولیـد و بـا خطـوط لولـه به 

تأسیسـات بهره بـرداری چشـمه خوش ارسـال کند.
بـه گفتـه منوچهری، اهمیـت بهره برداری از میدان آذر این اسـت 
کـه پـروژه این میـدان نفتی، نخسـتین پـروژه سـرمایه گذاری صندوق 
بازنشسـتگی و رفـاه کارکنـان صنعـت نفـت و شـرکت سـرمایه گذاری 
اهـداف در حـوزه باالدسـتی اسـت؛ از ایـن رو تکمیل و تحقـق اهداف 
پیش بینی شـده در ایـن طـرح، می توانـد ضمن تأمین منافـع خیره کننده 
بـرای بازنشسـتگان عزیـز صنعت نفـت، برای سـرمایه گذار نیز به دلیل 
اجـرای موفق، پـروژه ای راهبردی و مهم باشـد.مدیرعامل گروه اویک، 
تعـداد زیرپروژه هـای طـرح توسـعه میـدان مشـترک آذر را 32 پـروژه 
شـامل ۱۰ پـروژه روسـطحی )surface( و 22 پـروژه زیرسـطحی 
)sub-surface( برشـمرد و گفـت: حفـر ۱۹ حلقـه چـاه، سـاخت 
تأسیسـات سـرچاهی و ۸۰ کیلومتـر خطـوط لوله جریانـی، احداث 32۰ 
کیلومتـر خـط لولـه صـادرات نفـت و گاز، احداث ۶۱ کیلومتـر خط لوله 
انتقـال نفـت جدید و خط انتقال گاز که بـه واحد جمع آوری گاز دهلران 
ختـم می شـود، احـداث 2۹ کیلومترخـط لولـه انتقال آب به تأسیسـات 
واحد فرآورش مرکزی و سـاخت یک واحد پسـت برق معادل ۱32.۱۱ 

کیلوولـت از جملـه تأسیسـات ساخته شـده در این میدان اسـت.
سهم ۷٥ درصدی ساخت داخل

مدیرعامـل گـروه اویـک، سـهم سـاخت داخـل در طـرح توسـعه 
میدان نفتی آذر را ۷٥ درصد و سهم سرمایه انسانی بومی را ٥٥ درصد 
خوانـد و افـزود: در این طرح ۷۰ میلیون نفرسـاعت کار بی وقفه و بدون 
حادثـه منجـر بـه فوت ثبت شـده اسـت، همچنیـن این طرح بـا وجود 
همه پیچیدگی ها و دشـواری های زمین شناسـی، نخسـتین قـرارداد بیع 
متقابـل اسـت که به طور کامل توسـعه آن ازسـوی متخصصـان ایرانی 
مدیریـت و اجرا شـده اسـت، به ویـژه اینکه چالش  و ریسـک  باالیی در 
حفـاری چاه هـا وجـود داشـت، به گونـه ای کـه میانگین زمـان عملیات 
حفـر چـاه در گام نخسـت افـزون بـر ٥٥۰ روز به طـول می انجامید که 
اکنـون ایـن بازه زمانی، بـه 3۰۰ روز کاهش یافته و خوشـبختانه گروه 
اویـک می توانـد از تجربه هایی که در توسـعه میدان آذر به دسـت آورده 

اسـت، در توسـعه میدان چنگوله نیز اسـتفاده کند.
وی از افتتـاح و بهره بـرداری رسـمی از طـرح توسـعه میـدان آذر 
در آینـده ای نزدیـک خبـر داد و گفـت: تولیـد از ایـن میـدان از طریـق 
سیسـتم فـرآورش مرکـزی )CPF( بـا ظرفیـت عملکـردی ۷۱.٥ هزار 

بشـکه نفـت و ۷۸ میلیـون فوت مکعـب گاز در روز آغـاز شـده اسـت.
منوچهـری، تأمیـن منافـع ملـی، ایجـاد فرصـت اشـتغال بـرای 
نیروهـای بومـی و رونـق اقتصـادی و توسـعه زیرسـاخت ها در منطقـه 
ایـالم را از شـاخص های برجسـته اجـرای طـرح توسـعه میـدان نفتی 
آذر برشـمرد و تأکیـد کـرد: بـا توجـه بـه منویـات مقام معظـم رهبری 
در نام گـذاری امسـال بـه نـام »جهـش تولیـد«، گـروه اویـک امسـال 
توانسـت حجـم عظیمـی از کار و فعالیـت را در مجموعـه خـود ایجـاد 
کنـد و رونـق دهـد و با بـه نتیجه رسـاندن طرح های بزرگـی همچون 
میـدان نفتـی آذر، در جهـش تولید نیز سـهم داشـته باشـد کـه با توجه 
بـه افزایـش تولیـد ۶٥ هـزار بشـکه در روز از ایـن میدان مشـترک، به 

بهتریـن شـکل ممکـن وظیفه خـود را به سـرانجام رسـاند.

استاد دانشگاه:

مشکالت صنعت خودرو با روش های شورای رقابت حل شدنی نیست

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

ت
صنع

زیر نظر: شاهین جالل وندی

قالیباف:  با اصالح ساختار بودجه، بسیاری از 
مشکالت کشور برطرف می شود

رییس مجلس شورای اسالمی گفت: در مجلس یازدهم مصمم هستیم اصالحات 
را از ساختار بودجه آغاز کنیم تا درآمدها پایدار شود.

محمدباقر قالیباف در جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی خود در سفر 2 روزه 
به استان چهارمحال و بختیاری افزود: اعتقاد ما بر این است که با اصالح ساختار بودجه، 
بسیاری از مشکالت کنونی کشور به ویژه کسری بودجه و چالش دیوانساالری که طی 

یکصد سال اخیر مشکالتی را برای کشور ایجاد کرده است، برطرف می شود.
وی ادامه داد: در بسیاری از مناطق کشور از جمله استان چهارمحال و بختیاری 
اجرای طرح های مهم از جمله راهسازی و حوزه سالمت با ُکندی پیش می رود که این 
موضوع به ساختار بودجه بازمی گردد از این رو مصمم هستیم تا در این حوزه تحوالتی 
ایجاد کنیم. قالیباف تصریح کرد: اصالح ساختار بودجه در سیاست های کالن کشور هم 
وجود دارد و مقام معظم رهبری در سال ۹۷خطاب به دولتمردان بر این موضوع تاکید 

داشتند، اما طی این سالها اتفاقی در این خصوص شکل نگرفت.
رییس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: اما مجلس وظیفه دارد تا ساختار بودجه را 
اصالح کند تا بر اساس آن درآمدها را پایدار و واقعی کنیم و در هزینه ها دقت بیشتری شود.

قالیباف تصریح کرد: به صراحت به مردم می گویم که در هزینه درآمدهای ارزی 
دقت الزم صورت نگرفته است و در حالی که باید ۹میلیارد دالر ارز ۴2۰۰ تومانی برای 
خود  مردم  است؟  شده  هزینه  پول  این  آیا  اما  می شد  هزینه  اساسی  کاالهای  مین  ا ت
قضاوت کنند که آیا در کاالهای اساسی ارزانی مشاهده می کنند یا شاهد گرانی های 

لجام گسیخته هستند.
وی در ادامه یکی از تاثیرات اصالح ساختار بودجه را حذف دالالن در بازار کشور 
عنوان کرد و گفت: امروز بیشترین سود را دالالن می برند به طوری که برای مثال، 

فاصله اختالف قیمت خودرو در کارخانه و بازار گیر دالل می آید که این موضوع ریشه 
در ساختار بودجه و سیاست های پولی کشور دارد.

قالیباف، تامین معیشت،محرومیت زدایی، حفظ سالمت و رونق تولید و اشتغال را 
رویکرد اصلی مجلس در بودجه ۱۴۰۰ عنوان کرد و اظهار داشت: در همین راستا انضباط 

در بودجه به طور جدی پیگیری می شود.
رییس مجلس یازدهم در بخش دیگری از سخنان خود سوء مدیریت و دیوانساالری 
در تصمیم گیری و اجرا را از نقاط آسیب پذیر کشور دانست و گفت: این 2 معضل فرصت های 
ما را از بین می برد در همین راستا مجلس شورای اسالمی مصمم است با نظارت خود و 
از سوی دیگر قانونگذاری در مسیر حذف قوانین مزاحم این معضالت را از میان بردارد 

و بستر را برای خدمات رسانی به مردم تسهیل کند.
قالیباف، هدف سفر های استانی خود را کمک به دولتمردان برای رفع مشکالت 
موجود در راستای خدمت به مردم عنوان کرد و افزود: به دنبال مچ گیری در این نظارت ها 
نیستم و از آنجا که سابقه اجرایی دارم خود را با تمام وجود مکلف به کمک به مدیران 

اجرایی می دانم.
وی کشور را نیازمند به مدیران قوی، شجاع و امین دانست و افزود: برخی نظارت ها 
به گونه ای است که نه تنها مانع از شکل گیری تخلف نمی شود بلکه شجاعت را از مدیران 

توانمند می گیرد که این موضوع یک آسیب جدی در هر بخشی از قوا است.
رییس مجلس شورای اسالمی در ادامه به مسائل و مشکالت استان چهارمحال و 
بختیاری اشاره کرد و گفت: باید همه بخش ها به ویژه مجلس و دولت به یکدیگر کمک 
کنند تا خدمات رسانی به مردم مناطق محروم استان ارتقا داده شود چرا که وجود فقر 

مطلق در برخی مناطق محروم پسندیده نیست.
مختلف  بخش های  در  بسیاری  قابلیت های  استان  این  کرد:  خاطرنشان  لیباف  ا ق
از جمله پارک علم و فناوری دارد و ظرفیت های انسانی از جمله نیروهای متخصص و 
ظرفیت های فنی این استان با استانهای پیشرفته کشور رقابت می کند اما باید محرومیت 
غیرقابل تحملی که در این استان وجود دارد را با کمک نهادهای مختلف از میان برداریم.

وی به مطالبات مردم این استان در حوزه آب نیز اشاره کرد و گفت: مردم این استان 
انفال  انتقال آن دارند و معتقدند که آب  دیدگاه منصفانه ای در خصوص آب و مسائل 
است و همه می توانند از آن بهره مند شوند اما نیازهای این استان در بخش های مختلف 
هم باید دیده شود که تالش می شود با طرح این موضوع در کمیسیون های مربوطه و در 
نشست با وزیر نیرو به تفاهم درستی در این خصوص برسیم. وی توسعه زیرساخت های 
مهم استان از جمله راه های روستایی و اصلی را از دیگر اولویت های این استان برشمرد 
و خاطرنشان کرد: باید در موضوعات زیرساختی تالش شود تا پیشران های اصلی استان 

در مسیر خود قرار گیرند و زمینه توسعه و پیشرفت استان را فراهم آورند.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران 
اصالح  دنبال  به  مجلس  اگر  می گوید 
از  با عبور  باید  ارز است،  وضعیت نرخ 
سیاست ارز چند نرخی، مبنای محاسبات 

را شفاف کند.
محمد الهوتی با بیان اینکه مجلس 
باید مراقبت بیشتری در حوزه تعیین نرخ 
بودجه سال  امور مختلف در  برای  رز  ا
کنار   در  گفت:  دهد،  صورت   ۱ ۴ ۰۰
در مجلس  بودجه سال ۱۴۰۰  ررسی   ب
شورای اسالمی و پافشاری پارلمان بر 
تغییرات اساسی در مسیر شفافیت بودجه، 
بعضا  اظهارنظرهایی جهت تغییرات در 
بودجه اعالم می شود که خارج از حیطه 
باید در نظر  بودجه های سنواتی است. 
بلندمدت  برنامه های  که کشور  داشت 
مانند سند چشم انداز، اقتصاد مقاوتی و 
احکام دائمی برنامه های توسعه ای دارد و 
بنابراین بودجه های سنواتی نمی توانند به 
تنهایی اصالحات ساختاری ایجاد کنند 
برنامه های  چارچوب  در  می بایست  و 

بلندمدت پایه ریزی شوند.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران 
آنجایی که مجلس در مسیر  از  فزود:  ا
شفافیت بودجه تالش می کند، به نظر 
می رسد که چند نکته حائز اهمیت را باید 
مدنظر قرار دهد، به این معنا که اولین 
موضوع اصالح نرخ ۴2۰۰ تومانی برای 
ارز است که در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ شده، 
چرا که ادامه روند توزیع این ارز، یک 
سیاست اشتباه است که از سال ۱3۹۷ 
پایه گذاری شده و به دلیل پافشاری هایی 
تاکنون  دستوری،  قیمت  این  بر  ه  ک
کشور  از  زیادی  منابع  گرفته  رت  صو
اتالف و در حقیقت بخش عمده ای از 
این ارز به کاالهایی اختصاص یافته که 

بعضا وارد کشور نشده اند.
وی تصریح کرد: حتی کاالهایی 
کشور  وارد  تومانی   ۴2۰۰ ارز  با  ه  ک
شدند نیز متاسفانه متناسب با ارز ۴2۰۰ 
به  و  نرفته  مردم  بر سر سفره  ومانی  ت
نرسیده  نهایی  مصرف کنندگان  ست  د

ند. در حالیکه می شد این یارانه را به  ا
شکل های بهتری مورد استفاده قرار داد 
تا قدرت خرید جامعه هدف باالتر رفته و 
تا این اندازه، فقر در کشور گسترش نیابد. 
پس حذف ارز ۴2۰۰ تومانی یک خواسته 
ملی بوده که خوشبختانه مجلس آن را از 
بودجه ۱۴۰۰ در حال حاضر حذف کرده 

که جای تقدیر دارد.
الهوتی با بیان اینکه زمزمه هایی 
اظهارنامه های  پایه  نرخ  تغییر  بر  مبنی 
هم  گفت:  است،  شده  مطرح  ارداتی  و
صادراتی،  اظهارنامه های  در  کنون  ا
نرخ ارز نیمایی مالک عمل قرار دارد. 
هفتگی  نرخ  اساس  بر  که  نحوی  ه  ب
همچنین  و  اظهارنامه ها  نرخ   ، یما ن
اعمال  می شود که  ایه های صادراتی  پ
تا حدودی در این بخش، شفافیت الزم 
ایجاد شده است. اما در حوزه واردات، 

به دلیل دوگانگی موجود در تعرفه های 
و  دستوری  نرخ  و  وارداتی  یرمنطقی  غ
غیرواقعی ۴2۰۰ تومانی  شرایط متفاوت 
میانگین،  به صورت  اگر  تنها  و   است 
تعرفه واردات کاال حدود 33 درصد در 
احتساب  با  نرخ  این  شود،  گرفته  ظر  ن

اقتصادی  توجیه  تومانی،   ۴2۰۰ رز  ا
خواهد داشت.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت 
و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران 
اعالم کرد: اگر قرار باشد که نرخ ارز به 
نرخ ۱۷٥۰۰ تومانی در اظهارنامه های 
ولی  گیرد،  قرار  عمل  مالک  ارداتی  و
تعرفه ها کاهش نیابند، واردات کشور را 
دچار مشکل جدی خواهد کرد. چراکه 
امروز ۸٥ درصد  توجه داشت که  اید  ب
اولیه،  مواد  را،  وارداتی  کاالهای  ز  ا
واسطه ای  کاالهای  و  تولید  خطوط 
تشکیل می دهد و ۱٥ درصد مابقی را 
نیز کاالهای ضروری مثل دارو و اقالم 
اساسی تشکیل می دهد. حتی اگر این 
سود  و  حقوق  میزان  کمترین  االها  ک
عوراض را پرداخت کنند ولی به ناچار  
۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را نیز 

افزایش  باعث  موضوع  این  پردازند،  ب
 ، لید تو ی  دها نها  ، قیمتها شمگیر  چ
پایین  نهایت،  در  و  تولیدی  االهای  ک

آمدن قدرت خرید مردم خواهد شد.
پیشنهاد  به  توجه  با  افزود:  ی  و
نرخ ۱۷٥۰۰ تومانی برای واردات، نرخ 
 ۱۱٥۰۰ نرخ  صادرات،  برای  یمایی  ن
همچنین  و  نفت  فروش  برای  ومانی  ت
پیشنهاد دولت مبنی بر حفظ ارز ۴2۰۰ 
تومانی بودجه، به تعدد نرخها دامن زده و 
به جای حرکت به سمت شفافیت بیشتر 
با چند نرخی شدن ارز  رانتهای متعددی 

ایجاد می کند.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت 
و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران 
موضوعات  به  توجه  با  لذا  داد:  دامه  ا
مجلس  اصلی  هدف  و  شده  طرح  م
بودجه  شفافیت  ایجاد  خصوص  ر  د
بودجه  در  ارز  نرخ  می شود  یشنهاد  پ
تعرفه های  و  باشد  نیمایی  واحد  نرخ 
ارز  نرخ  افزایش  با  متناسب  ارداتی  و
اظهارنامه کاهش یابد و ارزش افزوده 
نیز به همین منوال تعدیل شود تا در 
دولت  بودجه  کسری  از  هم  هایت،  ن
بینی  پیش  از  هم  و  شود  لوگیری  ج
فروش  مانند  دسترسی  غیرقابل  های 
نفت  بشکه  هزار   3۰۰ و  میلیون  و  د

شود. رهیز  پ
اعمال  با  کرد:   خاطرنشان  ی  و
منابع  تفاوت  نرخی،  تک  ارز  یاست  س
در  ارز  نرخ  کردن  واقعی  از  اصل  ح
بودجه به جای ارزهای متعدد، مستقیما 
به جامعه هدف به صورت یارانه پرداخت 
درآمد  کم  اقشار  خرید  قدرت  تا  شود 
افزایش یافته و از گسترش بیشتر فقر 

جلوگیری به عمل آید.

رییس کنفدارسیون صادرات ایران:

حذف ارز ۴۲00 تومانی یک خواسته ملی است
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رییـس  فنـاوری  و  علمـی  عـاون  م
جمهـور  در چهلمیـن از افتتـاح طرح هـای 
کالن ملـی کشـور کـه بـا عنوان پوشـش 
تدبیـر و امیـد بـرای جهـش تولیـد کـه طـی آن ٥ 
طـرح  ملـی دانش بنیـان و کارخانـه نـوآوری افتتاح 
شـد، گفـت: در حـال حاضـر شـهر مشـهد در زمینه 

فنـاوری پیشـروتر از تهـران اسـت.
سـورنا سـتاری در این مراسـم بااشاره به اینکه 
شـهر مشـهد در زمینـه فناوری بسـیار نواور اسـت، 
ادامه داد: از شـهردار شهر مشـهد برای بسیار تشکر 
مـی کنـم، امکانـات ایـن شـهر در زمینـه نـوآوری 
پیشـروتر از تهران بوده و  شـهرداری مشهد توانسته 
اسـت کارخانـه قدیمـی را بـه کارخانـه نـوآوری و 
محلـی بـرای فعالیـت شـتاب دهنـده ها و اسـتارت 
آپ هـا تبدیـل کند.او با اشـاره به رتبه چهل و سـوم 
تهـران در میـان شـهرهای نـوآور دنیا، افـزود: رتبه 
تهـران در ایـن زمینه از برخی شـهرهای بزرگ دنیا 

چـون برلیـن باالتـر بوده امـا با این حال مشـهد در 
ایـن زمینه پیشـروتر از تهران اسـت.

سـتاری با اشـاره به افتتاح دو کارخانه نوآوری 
در مشـهد و شـیراز بیان کرد: با بهره برداری از این 
دو کارخانـه نـوآوری  بـرگ تـازه ای در زیسـت بوم 
نـوآوری ایـن شـهرها رقـم  خـورد و ظرفیتـی تـازه 
بـرای تبدیـل ایده هـای نوآورانه به کسـب وکارهای 

دانش بنیـان و خـالق فراهم شـد.
گفتنـی اسـت کارخانـه نـوآوری مشـهد بـا 
۱۰ هـزار متـر مربـع زیـر بنـای فیزیکـی اولیـن 
کارخانـه نـوآوری شـرق کشـور اسـت که ایـده ان 
بـرای نخسـتین بـار در سـال ۱3۹۷ بـا حمایت های 
معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری  و توسط 
شـهرداری مشـهد شـکل گرفته و پس از یک سال 

و نیـم آمـاده بهـره برداری شـد.
در کارخانـه نـوآوری مشـهد، ۴۰۰مترمربـع 
بـه سـالن اجتماعـات، ۱2۰ مترمربـع سـالن ارائـه، 

۶2۰ مترمربـع فضـای کار اشـتراکی و بالـغ بـر 
۱2۷ مترمربـع آزمایشـگاه سـاخت اختصـاص یافته 
و تمـام امکانـات بـرای رفـع نیازهـای کسـب و 
کار خـالق و نوآورانـه فراهـم شـده اسـت. در ایـن 
کارخانـه، چگونگـی شـروع کسـب و کار، انتخـاب 
مسـیرهای توسـعه اشـتغال، اسـتفاده از فضاهـای 
اشـتراکی، بازاریابـی خدمـات، معرفـی بهتریـن راه 
هـای تبلیغـات و سـایر نیازهایـی که یک شـهروند 
خـالق در جهـت ایجـاد اشـتغال نوآورانه نیـاز دارد، 

در نظـر گرفتـه شـده اسـت.
همچنیـن این کارخانه در محـل قبلی کارخانه 
کوکاکوال)نوشـابه سـازی( مشـهد و در زمینی تحت 
عنـوان اراضـی قهوه ای احداث شـده اسـت، چنین 
اراضـی بـه محـل هایی گفته می شـود کـه زمینی 
بعـد از تغییـر کاربـری گذشـته خود به صـورت غیر 
فعال باقی مانده و مسـتعد شـکل گیری تهدیدهای 

مختلـف از جمله آسـیب های اجتماعی اسـت.

مشهد در زمینه نوآوری پیشروتر از تهران است

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان:
اگــر مصــرف گاز کــم نشــود امــکان ناپایــداری 

شــبکه هــای بــرق  بــه وقــوع مــی پیونــدد
کمبــود گاز در کشورســبب محــدود شــدن ســوخت نیروگاههای برق 
مــی گــردد و موجــب کاهــش میــزان تولیداین انــرژی و امــکان ناپایداری 
شــبکه هــای بــرق  را رقــم مــی زنــد بــه عبارتــی بــا گســترش ســرمای 
ــی  ــش خانگ ــط بخ ــرق  توس ــرف گاز و ب ــور،افزایش مص ــوای کش ه
ــدگان گاز  ــرف کنن ــه  مص ــرد ک ــه ک ــد توج ــدو بای ــی آی ــود م ــه وج ب
تنهــا بــه بخــش خانگــی محــدود نمــی شــوند بلکــه ســایر بخــش هــا 
ماننــد صنعــت و  نیروگاههــا نیــزاز گاز اســتفاده مــی کننــد امــا اولویــت 
ــازل  ــا مشــکلی در گرمایــش من ــا تامیــن گاز بخــش خانگــی اســت ت ب
هموطنــان  ایجــاد نشــود  مهنــدس محمــد علــی اکبــری مدیــر روابــط 
عمومــی شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان در ایــن بــاره گفــت :در ســالهایی 
کــه شــدت ســرمای هــوا افزایــش یافتــه تامیــن گازبیشــتر بــرای بخــش 

خانگــی  در اولویــت مــی باشــد  .
وی افــزود : در صورتــی کــه مصــرف گاز بیــش از حــد باشــد بــرای 
تامیــن نیــاز نیروگاههــا چــاره ای  جــز اســتفاده از ســوخت هــای مایــع 
را باقــی  نمــی مانــد و اســتفاده از ســوخت هــای مــازوت بــرای تامیــن 
بــرق پایــدار را موجــب مــی شــود بــه عبارتــی  ســوخت اصلــی  نیــروگاه 
هــای کشــورگاز طبیعــی مــی باشــد  کــه  در صــورت دســترس نبــودن 
کافــی ســوخت، ســوختهای مایــع جایگزیــن آنهــا می شــود که مشــکالت 

زیســت محیطــی را بــه همــراه دارد
ــور  ــرای عب ــه ب ــی ک ــن اقدام ــرد : موثرتری ــان ک ــر نش وی خاط
موفقیــت آمیــز از زمســتان ســال جــاری بــدون اعمــال خاموشــی مــی 
تــوان انجــام داد صرفــه جویــی و منطقــی تــر شــدن مصــرف مشــترکان 
ــدون  ــرق ب ــی گاز و ب ــه جوی ــا صرف ــد ب ــرق اســت و بای ــی و ب گازطبیع
ــواده  دچــار چالــش شــود مدیریــت هــای الزم  آنکــه  ســطح رفــاه خان

ــام داد . را انج
مهنــدس علــی اکبــری تصریــح کــرد : بــا راهکارهــای ســاده  مــی 
تــوان ماننــد اســتفاده بیشــتر از نــور طبیعــی و خامــوش کــردن المــپ 
ــه  ــر روی 2۱-۱۸ )درج ــی ب ــایل گرمایش ــم وس ــی ؛ تنظی ــای اضاف ه
آســایش ( و جلوگیــری از هدررفــت انــرژی بــا درز گیــری و عایــق بنــدی  

پنجــره هــا مــی توانیــم بــه ســالمت  از زمســتان گــذر کنیــم

965 دســتگاه خودرو در ســطح اســتان گازســوز 
ــده است ش

بــا اجــرای طــرح رایــگان دو گانــه ســوز کــردن خودروهــای عمومی 
ــا آخــر آذر مــاه ســال جــاری، تعــداد ۹۶٥ دســتگاه خــودرو در ســطح  ت
ــی  ــط عمومــی شــرکت مل اســتان گازســوز شــده اســت.به نقــل از رواب
پخــش فــرآورده هــای نفتــی منطقــه اردبیــل ، ســید حجــت مدنــی در 
بازدیــد از کارگاههــای تبدیــل گاز ســوز ، در ایــن بــاره بیــان داشــت : از 
ابتــدای اجــرای طــرح رایــگان دو گانــه ســوز شــدن خودروهــای عمومــی 
تــا پایــان آذر مــاه ســال جــاری تعــداد ۹۶٥ دســتگاه خــودروی عمومــی 
)تاکســی ، وانــت، نیســان بــار، تاکســی ون و کامیونــت بنزیــن ســوز( بــا 

نصــب مخــزن در ســطح اســتان دو گانــه ســوز شــدند.
مدنــی افزود:اجــرای ایــن طــرح در منطقــه در چهــار کارگاه مجــاز 
ــاد انجــام شــده اســت. و  ــارس آب ــل و پ ــل در شهرســتانهای اردبی تبدی
در حــال حاضــر برنامــه ریــزی الزم جهــت افزایــش یــک مرکــز دیگــر 
ــه ســوز کــردن  ــا دو گان ــه اســت ت در شهرســتان گرمــی صــورت گرفت
خودروهــای عمومــی در ســطح اســتان بــا ســرعت بیشــتری انجــام گیرد.

وی در ادامــه تاکیــد کــرد: دارنــدگان خودروهــای عمومــی جهــت 
اســتفاده از ایــن تســهیالت رایــگان هرچــه ســریعتر در ســامانه اطالعــات 
ــه آدرس  ــوز   GCR.niopdc.irب ــه س ــای دو گان ــع خودروه جام

اینترنتــی مراجعــه و ثبــت نــام نماینــد.

ــترکین  ــه مش ــرکت گاز ب ــه ش ــگان هدی گاز رای
ــرف ــم مص ک

مدیــر عامل شــرکت گاز اســتان اردبیــل از تخفیــف ۱۰۰ درصدی در 
قبــوض گاز مشــترکان کــم مصــرف خانگــی در مناطــق مختلف شــهری، 
 روســتایی و عشــایری خبــر داد. بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز 
اســتان اردبیــل، ســردار اســماعیلی مدیــر عامــل ایــن شــرکت بــا اشــاره 
ــه اخیــر هیئــت دولــت در خصــوص تخفیــف صــد درصــدی  ــه مصوب ب
صورتحســاب گاز مشــترکان کــم مصــرف ، گفــت: ایــن طــرح بــه منظــور 
کاهــش فشــارهای معیشــتی بــر محرومــان و کــم  مصرف هــا همزمــان 
بــا سراســر کشــور در اســتان اردبیــل نیــز اجرایــی مــی شــود و از ابتــدای 
دی مــاه مشــترکینی کــه در ایــام ســرد ســال ، کمتــر از 2۰۰ متــر مکعــب 
گاز مصــرف کننــد ، شــامل تخفیــف ۱۰۰ درصــدی شــده و هزینــه ای 

را پرداخــت نمــی کننــد.
وی صرفــه جویــی در مصــرف گاز طبیعــی را بــرای همــگان الزم 
ــن طــرح را بشــرح  ــای مصــرف گاز در ای و ضــروری برشــمرد و الگوه

ذیــل بیــان نمــود:
۱- ایام سرد اقلیم های ۱، 2و 3؛ 2۰۰متر مکعب و کمتر در ماه،

2- ایام سرد اقلیم ۴؛ ۱٥۰متر مکعب و کمتر در ماه،
3- ایــام ســرد اقلیــم ٥- ۱۰۰متــر مکعــب و کمتــر و ایــام گــرم در 

همــه اقلیــم هــا ۴٥متــر مکعــب و کمتــر.
ــا  ــه ب ــود در رابط ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــماعیلی در بخ اس
طرحهــای تشــویقی بمنظــور کاهــش هزینــه گاز مصرفــی بــه مشــترکین 
گاز طبیعــی در اســتان گفــت : اگــر مصــرف گاز را بــه نســبت ســال هــای 
ــا ۱٥درصــد  ــا ب ــد، کل گازبه ــش از ۱۰درصــد کاهــش دهن ۹۶و ۹۷، بی
تخفیــف محاســبه خواهــد شــد، و همچنیــن ، اگــر مشــترکان پــر مصــرف 
بــه نســبت ســال ۹۶و ۹۷، بیــش از ۱٥درصــد افزایــش مصــرف داشــته 
باشــند، قیمــت کل گاز مصرفــی آن هــا، ۱٥درصــد افزایــش خواهــد یافت.

اســماعیلی در پایــان بــا اشــاره بــه اهمیــت بهینه ســازی مصــرف گاز 
در اســتان ، افــزود: آمارهــا نشــان می دهــد، الگــوی مصــرف ایــن نعمــت 
ــی شــود و  ــت م ــر رعای ــی کمت ــن مشــترکین گاز طبیع خــدادادی در بی
گــواه ایــن مهــم افزایــش میــزان مصــرف گاز طبیعــی در بیــن مشــترکین 
گاز طبیعــی در اســتان مــی باشــد کــه در ســال جــاری نســبت بــه مــدت 

مشــابه ســال قبــل افزایــش چشــمگیری داشــته اســت.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل 
به عنوان روابط عمومی برتر انتخاب شد 

طــی مراســمی کــه روز ســه شــنبه ۱۶ دی مــاه ســالجاری در محــل  
ســالن شــهید باهنــر اســتانداری بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس برگزار شــد 
از روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل  نیــز بــه 

خاطــر کســب دو مقــام دوم و ســوم اســتانی تجلیــل بــه عمــل آمــد . 
ــی  ــط عموم ــتاندار و مســئول رواب ــاور اس ــم  مش ــن مراس در ای
اســتانداری اردبیــل بــه نقــش موثــر روابــط عمومــی در اطالع رســانی 
فعالیــت دســتگاه های اجرایــی اســتان اشــاره کــرد و گفــت: 
تبییــن فعالیــت ســازمان ها، همــت مضاعــف روابــط عمومی هــا 

را می طلبــد.
غالمحســین غاربــی ضمــن تقدیــر از مشــارکت روابــط عمومی های 
اســتان و شــرکت در جشــنواره کرونــا   افــزود: روابــط عمومی هــا بــا تولیــد 
محتــوا و ارتباطــات درون و بــرون ســازمانی بــرای پیشــگیری از ویــروس 
کرونــا نقــش تاثیرگــذاری در ارتقــای ســالمتی و تحقــق ایــن امــر ایفــا  
مــی کننــد. در پایــان ایــن مراســم از  منتخبیــن ایــن جشــنواره تجلیــل 
شــد و از سرپرســت دفتــر روابــط عمومــی شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
کــه در ایــن جشــنواره  ، در بخــش موشــن گرافــی مقــام دوم و در بخــش 
کلیــپ مقــام ســوم را  کســب نمــوده بــود بــا اهــدا لــوح تقدیــری تجلیــل 
بــه عمــل آمــد و اللهقلــی پــور نیــز کســب مقــام هــای ایــن جشــنواره را 
مرهــون تالشــهای همــکاران خــود در دفتــر روابــط عمومــی دانســت و از 

همــکاران خــود در کســب ایــن مقــام تشــکر نمــود .

رئیس سازمان بسیج رسانه استان ایالم:
رسانه های استان نقش مهمی در موفقیت طرح شهید 

سردار سلیمانی در ایالم داشته اند
علی نظری با بیان اینکه رسانه های استان نقش مهمی در موفقیت 
طرح شهید سردار سلیمانی در ایالم داشته اند، گفت: رسانه های استان در 
راستای اجرای طرح غربالگری کرونا دوشادوش دیگر نهادها پای کار بوده اند.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان ایالم در دیدار جمعی از اصحاب 
رسانه و مطبوعات استان ایالم با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
ایالم، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در رسانه های معاند کلید زده شده 
است  ترور شخصیت سردار شهید سلیمانی است که  انتظار می رود رسانه 
ها بیش از گذشته در تبیین ابعاد مختلف شخصیت شهید سردار سلیمانی 
فعالیت کنند که  البته رسانه های استان در این زمینه پای کار بوده و هستند.

»محمد علی نظری«  با بیان اینکه رسانه ها و مطبوعات استان در 
راستای اجرای طرح شهید سلیمانی به خوبی پای کار بوده اند، افزود:  اصحاب 
رسانه استان در راستای مبارزه با کرونا دوشادوش مدافعان و دست اندرکاران 

مبارزه با کرونا فعالیت کرده اند
وی با بیان اینکه  تالش می شود با محوریت بسیج رسانه چاپ آثار 
فاخر رسانه ای استان ایالم در دستور کار قرار گیرد، ابراز کرد: توانمندسازی 

دوستان رسانه ای در سطح استان در دستور کار قرار گرفته است.
علی نظری یادآور شد: بسیج رسانه یک پناهگاه امن برای اصحاب 
رسانه و مطبوعات استان در چارچوب اخالق رسانه ای برای پیگیری مطالبات 
مردمی و امر مطالبه گری که دغدغه مقام معظم رهبری است، می باشد. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: قسم به قلم در قرآن کریم، نشانه ای 
محکم برای ارزش  کار و فعالیت های رسانه ای است.

باهدف افزایش قابلیت اطمینان شبکه اجرا شد؛
پروژه اصالح و بهینه سازی شبکه 20 کیلوولت ابتدای 

جاده صوفی آباد در شهرستان سرخه
پروژه اصالح و بهینه سازی فیدر فشار متوسط شاهین مربوط به محدوده 

ابتدای جاده روستای صوفی آباد شهرستان سرخه اجرایی شد.
مدیرتوزیع برق شهرستان سرخه با عنوان این مطلب بیان داشت: نصب 
پنج راس تیری بلند و برکناری راس تیری کوتاه، برقراری هشت عـدد میله 
مـقره بلند و بـرکناری میله مقره های کوتاه، دایرنمودن 2۸ عدد کاور مقره 
های عبوری، تعویض چهار عدد مقره سرامیکی عارضه دار و روپوش دار و 
کاور نمودن چهار دستگاه پست هوایی،  به عنوان برخی از اقدامات به انجام 

رسیده در این پروژه به شمار می رود.
عباس ربیعی افزود: سرویس و آچارکشی شش نقطه جمپر و اصالح 
فرم و تعویض کلمپ های ارتباط، نصب یک ست کات اوت اِلمانی در ابتدای 
فرعی جاده سمنان-صوفی آباد، تغییر آرایش و جابه جایی شبکه فشار متوسط 
و اصالح و بهینه سازی شش هزار و ۸۰۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی 
فیدر شاهین و بهسازی خوردگی سیم روی مقره سوزنی باالی پایه، از دیگر 

فعالیت های انجام شده محسوب می شود.
وی اضافه کرد: باالبردن قابلیت اطمینان و پایداری شبکه، کاهش 
خاموشی های ناخواسته و گذرا و افزایش رضایت مندی مشترکان، از جمله 

اهداف این پروژه است.

پیشرفت فیزیکی ۸0 درصدی پردیس سینمایی سقز
مدیرعامل موسسه فرهنگی و تبلیغاتی بهمن سبز حوزه هنری با بیان 
اینکه پردیس سینمایی سقز دارای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی است گفت: 
این پردیس با پیشرفته ترین تجهیزات صوتی و تصویری تا پایان سال 

افتتاح می شود.
کردستان-سیدمصطفی حسینی در بازدید از مجموعه پردیس سینمایی 
شهرستان سقز اظهار کرد: این پردیس سینمایی دارای گالری هنری، کافه 
کتاب، کافی شاپ، بخش های مختلف فرهنگی است و بزودی در اختیار 

فرهنگ دوستان این شهرستان قرار می گیرد.
وی با اشاره به اینکه این طرح بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد، افزود: بیش از 3٥ میلیارد ریال برای تجهیز این مجموعه هزینه خواهد 

شد که امیدواریم تا پایان سال مورد بهره برداری قرار گیرد.
حسینی با اشاره به دیدار معاون اداری و مالی حوزه هنری کشور با 
استاندارگفت: در این دیدار استاندار ساخت سینما در شهرهای کامیاران وقروه 
را به عنوان یک ضرورت خواستار شدند که این مهم در صورت همکاری 
مسئولین این دوشهرستان به عنوان اولویت در دستور کار مؤسسه بهمن 

سبز قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل مؤسسه بهمن سبز اظهارامیدواری کرد: ساخت این مجموعه 
های سینمایی در شهرهای مختلف استان زمینه ارتقای شاخص های هنری 

وفرهنگی در این استان فرهنگی بیش از پیش مهیا کند.
معاون استاندار و فرماندار ویژه سقز هم در این بازدید اظهار داشت: 
تاکنون بیش از ۱2 میلیارد ریال برای ساخت این طرح از محل اعتبارات 

شهرستانی و استانی هزینه شده است.
کامیل کریمیان یادآور شد: سقز با داشتن سابقه دیرین فرهنگی و غنی 
در حوزه هنرهای نمایش، سالها از داشتن سینما محروم بود که افتتاح سینما 

نقش مهمی در توسعه و گسترش فرهنگ به عهده دارد.

ایزوایکو پرچم دار صنعت دریایی کشور؛
اولین نمونه ایرانی شناور اسکیف به آب اندازی شد

ایزوایکو به عنوان بزرگ ترین زیرساخت دریایی کشور کارنامه ای روشن 
در طراحی، ساخت و تعمیرات انواع شناورهای کوچک، متوسط، بزرگ و 

همچنین سکوهای نفت و گاز و سازه های دریایی دارد.
به گزارش صدف نیوز، با توجه به رونق صنایع مرتبط با شیالت در 
کشورمان ساخت و طراحی شناورهایی نظیر شناورهای پشتیبان صیادی، 
شناورهای ماهی گیری، شناورهای اسکیف )شناورهای جمع کننده ی تور 

ماهیگیری( و … از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
امروز با تکیه بر توان مهندسی و تجهیزات منحصربه فرد تمامی مراحل 
مربوط به طراحی و ساخت انواع این شناورها در مجتمع کشتی سازی و صنایع 
فراساحل ایران انجام می گیرد. ساخت این شناورها در داخل از خروج میزان 

زیادی ارز از کشور جلوگیری می کند.
با توجه به ساخت یک فروند شناور اسکیف در گروه طراحی ساخت 
و تعمیرات شناورهای کوچک و به آب اندازی موفق آن در پانزدهم دی ماه 
سال جاری طی مصاحبه ای با مهندس »روح اهلل ابو عسکری«، مدیر اجرایی 
گروه طراحی ساخت و تعمیرات شناورهای کوچک، روند طراحی و ساخت 

این شناور را جویا شدیم.
پیش ازاین متقاضیان داخلی سفارش ساخت این کالس از شناورها 
را به کشورهایی همچون اسپانیا می دادند اما ایزوایکو با تکیه و اعتماد به 
نیروهای متخصص داخلی موفق شد برای نخستین بار ساخت این شناور 

را در کشور محقق سازد.
تورهای  است  قادر  پیچیده خود  فرم هیدرودینامیکی  ا  ب ر  و ا ین شن ا
صیادی را به وسیله دو وینچ که بر روی عرشه مستقر است جمع آوری کند.

این شناور دارای ابعادی به طول ۱2 متر، عرض ٥ متر و ۶۰ سانتی متر 
و ارتفاع ۴ متر و وزنی بالغ بر 3۰ تن است.

این شناور دارای طراحی منحصربه فرد است؛ و جای خرسندیست که در 
شرایط تحریم نمونه ی داخلی این نوع شناور در ایزوایکو طراحی و ساخته شد.

بتدا نقشه های ابتدایی نمونه های موجود بررسی و سپس نحوه  در ا
عملکرد این نوع شناور از طریق برداشت های میدانی برآورد گردید.

پس از جمع آوری اطالعات الزم با پشتکار و تکیه بر توان مهندسی 
داخلی نقشه ی ساخت شناور اسکیف تهیه و مراحل ساخت آن آغاز شد.

تجهیزاتی که به دلیل تحریم در دسترس نبود، با مهندسی معکوس و 
همچنین همکاری کارگاه های ساخت و تراشکاری در سایزهای مطلوب و 

باکیفیتی قابل قبول در مجموعه ی ایزوایکو ساخته شد.
ساخت این شناور با هزینه ای معادل یک چهارم هزینه ی ساخت در 
خارج از کشور به اتمام رسید که عالوه بر به صرفه بودن از خروج میزان 

زیادی ارز از کشور جلوگیری کرد.

بر اساس طرح ملی ابتکاری »آب 
امید«، به مشترکان خانگی کم مصرف، 
تعلق  آب بها  ی  صد ر د صد  ف  ی خف ت

می گیرد. 
تخفیف طرح ملی »آب امید« به 
مشترکانی اختصاص می یابد که مصرف 
ماهانه آن ها حداکثر تا یک سّوم الگوی 
مصرف است. بر اساس قانون توسعه 
و  شهری  شرب  آب  ازی  س ه  ن ی ه ب و 
روستایی کشور که در سال ۹۴ تصویب 
نقاط  برای  آب  مصرفی  گوی  ل ا  ، شد
مختلف کشور با توجه به آب و هوای 
هر نقطه تعریف گردیده استو طبق آن در 
هر منطقه سردسیری الگوی مصرف آب 
بین ۱3 متر مکعب به ازای هر نفر است 
گرمسیری  مناطق  برای  رقم  ین  ا که 
۱۸ متر مکعب مشخص شده است و 
مصرف  الگوی  متوسط  ی  ل ک ر  طو ه  ب
ماه  در  مکعب  متر  در کل کشور ۱٥ 
محاسبه گردیده است. این در حالیست 
که الگوی مصرف آب در اصفهان ۱۴ 
متر مکعب تعریف شده است و به منظور 
چگونگی اجرای طرح ملی »آب امید« 
در استان اصفهان  گفتگویی با مدیر 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مل  ا ع

صورت گرفته است. 
 وی در مورد اجرای طرح »آّب 
مولفه  چه  اصفهان  استان  ر  د د«  ی م ا

گفت:  است  گرفته  قرار  ظر  ن د م ی  ی ا ه
دستورالعمل اجرایی »آب امید«براساس 
دستور معاون اول ریاست جمهوری می 
باشد که اجرای مفاد بند )2( تصویب 
به   ٥۸2٥۹ ۱۰۶۶2۹/ت  ه  ر ا شم ه  م ا ن
تاریخ ۱3۹۹/۹/23 است و بدین ترتیب 
به  شفاف  پیام  ارسال  با  ا  ف ب آ کت  شر
مشترکان در خصوص میزان مصرف 
آب در طی یک دوره، آموزش به مردم 
ایجاد  و  رفتارمصرفی  ییر  غ ت جهت  ر  د
انگیزه در تغییر مصرف، مردم را ترغیب 
می کند که تحت پوشش  مزایای طرح 

ملی »آب امید« قرار گیرند.
در حال  اینکه  به  شاره  ا ا  ب  وی 

حاضر الگوی مصرف آب در اصفهان ۱۴ 
مترمکعب است که پایین تر از الگوی 
مصرف،  ،افزود:الگوی  ست ا ی  ر شو ک
است،  استانی  شده  تعیین  ب  آ ر  ا د ق م
که طبق ماده )۱( قانون توسعه بهینه 
سازی آب شرب شهری و روستایی در 
کشوربرآورد می گردد که در سال جاری 
در استان اصفهان ۱۴ متر مکعب تعیین 
شده بدین ترتیب مشترک کم مصرفبه 
آن دسته از مشترکین خانگی اطالق می 
شود که مصرف آنان، با لحاظ زمان و 
وزیران(  هیئت  مصرف)مصوبه  ن  مکا
معادل  یک سوم  الگوی مصرف استانی 
باشد.  که در استان اصفهان تا ٥  متر 

مکعب است .
از  آبفا  شرکت  آورد  ر ب ه  ب ی  و  
میزان تخفیف هایی که به مشمولین 
و   پرداخت  دهد  ی  م ح  ر ط ن  ی ا
گرفته  رآوردهای صورت  ب طبق  گفت:
2میلیارد و 3۰۰ میلیون تومان  حدود 
بابت آب بها و دفع بهداشتی فاضالب 
 ۹۰۰ و  میلیارد   3 ، حدود   3 تبصره و 
این  به  آبونمان  بابت  ان  م و ت ن و ی ل ی م
دسته مشترکین تخفیف داده می شود 
که در مجموع ۶ میلیارد و2۰۰ میلیون 
تومان طی یکسال به مشمولین طرح 
نظر  در  تخفیف  مید«،  ا ب  »آ ی  ل م
و  بها  آب  که  چرا  است.  گرفته شده 
کارمزد دفع فاضالب ، آبونمان آب و 
فاضالب و تبصره های قانونی مرتبط 
با آن محاسبه ولی دریافت نمیگردد. 

وی در ادامه  افزود:با ارسال پیامک 
به مشترکین بد مصرف این امر صورت 
تحت  مثال  برای  گیرد،   می  صورت 
عنوان مشترک گرامی میانگین مصرف 
شما در دوره جاری 3۰متر مکعب در 
ماه می باشدکه به میزان ۱۶ متر مکعب 
این  است.بر  مصرف  لگوی  ا ز  ا یش  ب
اساس  در طبقه مشترکین  بد مصرف 
قرار گرفته اید . با کاهش مصرف خود، 
از مزایای طرح ملی »آب امید« بهره 

مند گردید.

163هزار مشترک خانگی کم مصرف استان اصفهان مشمول طرح »آب امید« می شوند

با مشارکت بانک رفاه کارگران و 
در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، 
سه روستای محروم استان چهار محال 
و بختیاری از نعمت آب آشامیدنی سالم 

بهره مند شدند.
بانک  روابط عمومی  ه گزارش  ب
رفاه کارگران، طی مراسمی و با حضور 
این  عامل  مدیر  گانی  هلل  ل  ی ع ا سم ا
بانک و جمعی از مدیران استانی، طرح 
آبرسانی به سه روستای محروم دهگاه، 
فاج و گاهکده از توابع شهرستان لردگان 
استان چهار محال و بختیاری افتتاح شد.

اسماعیل هلل گانی در این مراسم 
رفاه کارگران در راستای  انک  ب گفت: 
ایفای مسئولیت اجتماعی و به منظور 
کمک به توسعه و بهبود شرایط مناطق 
محروم و رفاه حال بیشتر مردم شریف 
مناطق کمتر توسعه یافته کشور ساکن 
در این مناطق، در طرح آبرسانی به این 

سه روستا مشارکت کرد.
کارگران  رفاه  بانک  ل  م ا ع ر  ی د م
افزود: این بانک در سال جهش تولید، 
گام های مثبتی در راه اشتغال کشور 

ارائه خدمات مطلوب  برداشته است و 
به حوزه سالمت کشور، ساخت مدرسه 
و مشارکت در طرح های آبرسانی به 
مردم شریف مناطق کمتر توسعه یافته 
این  برنامه های مهم  ز جمله  ا کشور 
بانک اجتماعی و سالمت محور است 
که تاکنون انجام شده است و در آینده 

نیز ادامه خواهد داشت. 

هلل گانی در پایان اظهار داشت: با 
همراهی و مشارکت مسئوالن استانی، 
بانک رفاه کارگران تالش می کند در 
نیازمندی های  توان خود در رفع  حد 
مردم شریف مناطق کمتر توسعه یافته 
کشور گام بردارد و دین خود را نسبت 
به کشور و جامعه به نحو احسن ادا کند.  
گفتنی است، این پروژه با مشارکت 

گروه  همت  و  کارگران  فاه  ر ک  ن ا ب
مهندسی – رزمی و پدافند غیر عامل 
۴۰ صاحب الزمان سپاه پاسداران استان 
اصفهان از ابتدای مرداد ماه سال جاری 
شروع شد و در 3۰ مهر ماه به پایان 
رسید. با بهره برداری از این طرح 2۰۰ 
خانوار محروم این سه روستا از نعمت آب 

آشامیدنی سالم بهره مند شدند.

به همت بانک رفاه کارگران؛ سه روستای محروم استان چهار محال و بختیاری 
از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند

و  طبیعی  منابع  اداره  عمومی  روابط  رش  ا ز گ ه  ب
یگان  بازرسی  و  ایست   ، بخیزداری شهرستان مهدیشهر  آ
حفاظت این اداره با هدف جلوگیری از حمل محموله های 
مسیرهای  در  قانونی  مجوزات  فاقد  و  قاچاق  آالت  چوب 

وروردی این شهرستان برگزار گردید.
و  طبیعی  منابع  اداره  ریاست  عبدوس  ضا  ر د ی م ح
آبخیزداری شهرستان مهدیشهر گفت: پیرو دستورات اکید 
فرماندهی محترم یگان حفاظت استان و بر اساس سیاست 

های ابالغی سازمان متبوع ضمن اخذ مجوز قانونی از مقام 
محترم قضایی و باهماهنگی فرماندهی انتظامی شهرستان 

ایست و بازرسی یگان حفاظت انجام شد.
عبدوس افزود: روند رو به رشد تقاضا برای استفاده از 
مصنوعات چوبی موجب گسترش کارخانجات و کارگاه های 
چوب بری گردیده است که خوراک اصلی این کارخانجات 
اغلب چوب های جنگلی می باشد، که این روند باعث رواج 

قطع درختان و قاچاق چوب گردیده است.

وی در ادمه یادآور شد که اداراه منابع طبیعی، سنگر 
اول مبارزه با قاچاق چوب و جلوگیری از تخریب درختان 

جنگلی می باشد.
ایشان در پایان از مردم شریف شهرستان خواست در 
صورت مشاهده هرگونه قطع درخت یا حمل چوب توسط 
رایگان  تلفن  به شماره  بالفاصله  را  نقلیه موضوع  یل  وسا
۱٥۰۴ اطالع دهند تا بتوان با اقدامات به موقع جلوی افراد 

سودجو را گرفت.

ایست و بازرسی یگان حفاظت منابع طبیعی 
در راستای  کنترل محموله های عبوری چوب آالت و جلوگیری از قاچاق
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مرکزی _ جلسه شورای 
راهبری خوشه نفت و گاز با 
شرکت  مدیرعامل  ضور  ح
مرکزی،  استان  صنعتی  شهرک های 
توسعه  مدیر  کوچک،  صنایع  عاون  م
علم  پارک  معاونت  و  ریاست  صنعتی، 
انجمن  اعضای  و  ریاست  فناوری،  و 
گاز،  نفت،  تجهیزات  ولیدکنندگان  ت
از  جمعی  و  نیروگاهی  و  تروشیمی  پ
صنعتگران این عرصه در محل ساختمان 
استان  کار  و  و کسب  فناوری  خدمات 

مرکزی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومي شرکت 
در   استان مرکزي   شهرکهاي صنعتي 
و  نفت  خوشه  راهبری  شورای  لسه  ج
گاز شرکت شهرک های صنعتی استان 

مرکزی برنامه عملیاتی یک ساله آینده 
قرار  تأیید  مورد  بررسی  از  بعد  خوشه 
گرفت و با توجه به اتمام فرآیند توسعه 
خوشه توسط عامل توسعه، در این جلسه 
مسئولیت ادامه فرآیند توسعه به انجمن 

گاز،  نفت،  تجهیزات  ولیدکنندگان  ت
استان مرکزی  نیروگاهی  تروشیمی و  پ

واگذار گردید .
شهرکهاي  شرکت  دیرعامل  م
این  حاشیه  در  مرکزي  استان  صنعتي 

هماهنگي  و  همکاري   : گفت  لسه  ج
فعاالن این صنعت مي تواند به توسعه 
استان  در  گاز  و  نفت  صنعتي  قتصاد  ا
ادامه  در  میرزایي  کند.طیب  کمک 
تجهیزات  سازندگان  انجمن   : فزود  ا
یکی  مرکزی  استان  وانرژی  فت،گاز  ن
صنعتی  تشکلهای  ترین  قدمت  زبا  ا
استان مرکزی است که همواره به گونه 
ای پرجنب وجوش وبه راه حیات خود 

ادامه داده است .
شایان ذکر است در پایان با اهدای 
لوح تقدیر از آقای شهری عامل توسعه 
ناظر  مشاور  خیابانی  آقای    ، خوشه  
اللهیاری ریاست  توسعه خوشه و آقای 
انجمن تولیدکنندگان تجهیزات نفت و 

گاز   تشکر  قدرداني به عمل آمد.

برگزاري جلسه شورای راهبری خوشه نفت و گاز 
شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی

خبر نوید بخش در صنعت پتروشیمی:
تولید پلی اتیلن سنگین در پتروشیمی ایالم از مرز یک 

میلیون تُن گذشت

رئیس مجتمع پتروشیمی ایالم با اعالم این خبر نویدبخش گفت: با 
تالش شبانه روزی همکاران مجتمع پتروشیمی ایالم، تولید پلی اتیلن سنگین 

در گرید های مختلف از مرز یک میلیون تن گذشت.
ارزشمند حاصل  این موفقیت  اظهار داشت: کسب  »آرش خزایی« 
خودباوری، تالش و دانش متخصصان و فرزندان این مرز و بوم و نتیجه ی 

کوشش و تعهد در جهت تحقق شعار »جهش تولید« بوده است.
وی با بیان اینکه واحد HDEP در سال ۹3 با حضور دکتر روحانی 
ریاست محترم جمهور به بهره برداری رسید، افزود: ظرفیت تولید در این 
واحد 3۰۰ هزار تن در سال و ۴۰ تن در ساعت است که با راه اندازی الفین 

این میزان به ۴٥۰ هزار تن در سال افزایش پیدا کرده است.
رئیس مجتمع پتروشیمی ایالم به راه اندازی الفین و تولید ۷٥۰ هزار 
تن محصول در سال شامل اتیلن، پروپیلن، بنزین پیرولیز و سوخت مایع 
اشاره داشت و ادامه داد:راه اندازی دو واحد الفین و شیرین سازی با دستان 
پرتوان متخصصان داخلی و بدون حضور سازندگان و کارشناسان خارجی و 

در شرایط تحریم های ظالمانه صورت گرفت.
»آرش خزایی« لزوم توجه جدی مسئوالن استان به ایجاد صنایع 
پایین دست و تکمیلی صنعت پتروشیمی در ایالم را خواستار شد و افزود: با 
احداث صنایع تکمیلی در پایین دست پتروشیمی ضمن ایجاد ارزش افزوده 

و جلوگیری از خام فروشی، اشتغال استان متحول خواهد شد.
وی میزان اشتغال نیروهای بومی استان و منطقه در پتروشیمی ایالم 
در سطوح کارفرما ۹۰ و پیمانکاری را بیش از ۹٥ درصد ارزیابی کرد و افزود: 
الفین سیزدهم تنها واحد الفین در کشور است که با دست فرزندان شایسته  

بومی و داخلی و بدون حضور خارجی ها راه اندازی شده است.
رئیس واحد HD مجتمع پتروشیمی ایالم نیز گفت: از سال ۹2 که 
از یک  تا ۱۶ دی ماه ۱3۹۹، بیش  HDEP وارد مدار تولید شده  واحد 

میلیون و ۴۱ هزار تن محصول تولید شده است.
»رضا کاکایی« ظرفیت دریافت خوراک را ۴۰ تن در ساعت عنوان 
کرد و ادامه داد:با همت همکاران واحد HD رکورد اخذ خوراک به میزان 

۴۱ تن در ساعت نیز ثبت شده است.
وی به ثبت رکورد ۱2۰ روز تولید پایدار بدون وقفه پلی اتیلن سنگین 
در سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: از فروردین امسال تا امروز ۱33 
هزار تن محصول در گریدهای فیلم، لوله، تزریقی و بادی تولید شده است.

هیئت تحریریه بازتاب ایالم، ثبت رکورد ۱2۰ روز تولید پایدار، 2/۴۱ 
تن در ساعت دریافت خوراک و تولید یک میلیون تن پلی اتیلن سنگین که 
با تالش مجموعه  مدیریت، هیات مدیره، کارکنان و کارگران مجتمع شرکت 
پتروشیمی ایالم و حمایت های هلدینگ خلیج فارس و شرکت سرمایه گذاری 

ایرانیان رقم خورده است را تبریک و تهنیت عرض می نماید.
 

سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای غرق آباد :
از راههای حوزه استحفاظی  باند راه  ۱000 کیلومتر 

غرق آباد برفروبی شد

مرکزی _ علی اصغر سلیمی سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل 
جاده ای غرق آباد از برف روبی و نمک پاشی ۱۰۰۰ کیلومتر باند راه از راه 

های حوزه استحفاظی غرق آباد خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی، سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای غرق آباد 
در خصوص اقدامات بعمل آمده در راهداری زمستانی تصریح کرد: عملیات 
برف روبی و نمک پاشی طی ۶ روز در ابتدای زمستان با مصرف ۹۰۰ تن 

ماسه و نمک در حوزه استحفاظی انجام شد.
وی افزود: به همین منظور برای داشتن آمادگی جهت برف روبی و 
نگهداری از راهها در فصل سرما، مقدار 3۰۰ تن مخلوط ماسه و نمک در 
اقدامات عمده  از دیگر  راهدارخانه دخان ذخیره سازی شده است.سلیمی 
انجام شده در این شهرستان در آذر ماه ۱3۹۹، به تیغ زنی و اصالح  راه 
شوسه و خاکی روستای آقچه قلعه به طول 2 کیلومتر، نصب روشنایی در 
محور ساوه-همدان با ٥/۱ کیلومتر کابل کشی و نصب چراغ چشمک زن 
در تقاطع چمران جهت ایمن سازی و آشکار سازی اشاره کرد.  سرپرست 
راهداری و حمل و نقل جاده ای غرق آباد از لکه گیری با آسفالت سرد و 
گرم به میزان ۱۰ تن در محور فرعی بیات و محور قدیم ساوه به همدان، 
نصب تابلوهای انتظامی و اطالعاتی به تعداد 2٥ عدد در محور روستایی 
ستق و آماده سازی 3۰ تن آسفالت سرد جهت لکه گیری راههای حوزه 
استحفاظی خبر داد.سلیمی در پایان در خصوص عملکرد گشت های نظارت 
حمل و نقل شهرستان از بازدید مستمر مجتمع های خدماتی رفاهی خبر 
داد و در همین راستا گشت دروازه ای را اقدامی مناسب برای کنترل ناوگان 

عمومی حمل و نقل کاال و مسافر بر شمرد.

استاندار بوشهر:
دنبال توزیع عادالنه اعتبارات در استان بوشهر هستیم

بوشهر - استاندار بوشهر گفت: تالش داریم توزیع اعتبارات در استان 
بوشهر به صورت عادالنه صورت بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند عصر پنجشنبه در نشست با 
نمایندگان استان بوشهر در مجلس اظهار داشت: برای دستیابی به اهداف مد 
نظر در توسعه استان بوشهر باید هم افزایی الزم ایجاد شود که این نشست ها 

نقش مهم در این زمینه خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه دولت در ماه های پایانی عزم و اراده ای قوی برای 
کار کردن و تکمیل برنامه ها دارد اضافه کرد: در این شرایط انگیزه کار ما 

دو برابر شده تا بتوانیم برنامه های در دست انجام را به سرانجام برسانیم.
استاندار بوشهر در ادامه گزارشی از روند اجرای طرح های عمرانی در 
استان و پیگیری های صورت گرفته برای جذب اعتبارات به منظور تسریع 

در تکمیل پروژه ها ارائه کرد.
وی در مورد توزیع اعتبارات استان هم گفت: عدالت در توزیع اعتبارات 
سرلوحه کار ماست هر آنچه اعتبارات استانی را توزیع کردیم بر اساس مقررات 

و آئین نامه ها و با رعایت عدالت بوده است.

رییس اتاق بازرگانی اراک:
از نگرانی برای رشد ۵0 هزار میلیاردی مالیات تا جنگ تورم و دستمزد

بازرگانی  اتاق  رییس   _ رکزی  م
اراک گفت: هیچ شکی در خصوص لزوم 
دریافت مالیات وجود ندارد، اما یک پرش 
بزرگ و افزایش ٥۰ هزار میلیارد تومانی 
اصال افق روشنی را برای صنعت، تولید 

و تجارت نشان نمی دهد.
دکتر ناصر بیگی  با اشاره به اینکه 
از سال ۱3۸۰ تاکنون، نگاه به بودجه، 
کرد:  اظهار  است،  ای  غیرتوسعه  گاه  ن
۷٥ درصد بودجه ۱۴۰۰ را هزینه های 
جاری در بر گرفته و مسلما هزینه های 
جاری توسعه را به دنبال ندارند. وی که 
عقیده دارد بودجه ۱۴۰۰ فاقد نقاط مثبت 
نیست، اما انتقاد، پیشرفت در هر عرصه 
لزوم  بر  تاکید  با  دارد،  دنبال  به  را  ای 
نگاه واقع بینانه در تدوین بودجه، اظهار 
کرد: اینکه تصور ما از بودجه، تخمینی 
و برآوردی باشد درست نیست. در واقع 
بودجه نباید با حدس و گمان و تخمین، 
نگاهی  چنین  و  شود  تنظیم  و  هیه  ت
مخیله  از  همیشه  برای  بار  یک  اید  ب
تدوینگران بودجه خارج شود و به سمت 

تدوین بودجه ای واقع بینانه برویم.

رییس اتاق بازرگانی اراک اظهار 
کرد: واقعیت این است که بودجه کشور 
امروز  دهد.  می  نفت  بوی  مچنان  ه
فروش نفت ایران در جهان و بازگشت 
گرفتار  کشور  به  فروش  از  ناشی  بلغ  م
که  شاهد هستیم  اما  است،  مشکالتی 
بودجه ای با ۴۰ درصد وابستگی به نفت 
تنظیم شده است. وی با تاکید بر اینکه 
قطعا در سال آینده فروش دو میلیون و 

3۰۰ هزار بشکه نفت آنهم به قیمت هر 
بشکه ۴۰ دالر دور از انتظار است، گفت: 
از  ا این تفاسیر تحقق بخش اعظمی  ب
۴۰ درصد منابع درآمدی این بودجه که 
وابسته به نفت است در هاله ای از ابهام 
و سوال قرار دارد. در واقع انحراف معیار 
دارای تعریف مشخصی است و انحراف 
پایه  درآمدهای  در  درصدی   2۰ ثال  م
ای بودجه قابل چشم پوشی و اغماض 

نیست. بیگی با ابراز این عقیده که به 
عنوان یک فعال اقتصادی تصور می کنم 
۷۰ درصد از سهم نفتی بودجه ۱۴۰۰ 
محقق نمی شود و با توجه به تجربیات 
و سوابق بودجه ای در سال گذشته این 
از  افزود:  نیست،  انتظار  از  دور  سئله  م
طرفی به دلیل اینکه با تحریم ها و شیوع 
ویروس کرونا و ... مواجه هستیم، سال 
۱۴۰۰ سال بودجه ای متفاوتی نسبت 

به سال های گذشته است.
 ۷۰ افزایش  به  اشاره  با  ی  و
اوراق مالی در بودجه  درصدی فروش 
که  ای  مسئله  کرد:  تصریح   ،۱ ۴۰۰
آیا  که  اینست  دهد  می  آزار  را  هن  ذ
واقعا می توانیم این حجم اوراق مالی 
را به فروش برسانیم؟ 32۱ هزار میلیارد 
پایدار  منابع  محل  از  بودجه  از  ومان  ت
درآمدهای  شامل  که  شود  می  امین  ت
رشد  اما  است،   ... و  گمرکی  الیاتی،  م
٥۰ هزار میلیارد تومانی مالیات نسبت 
به بودجه ۹۹، تن تولید را خرد می کند 
و این ناوگان شکسته را بیشتر از قبل 

خرد خواهد کرد.

ارزش بازار ارزهای دیجیتالی
 از یک تریلیون دالر گذشت

برای نخستین بار در تاریخ، مجموع ارزش ارزهای دیجیتالی به یک 
تریلیون و ۴۱ میلیارد دالر رسید.

به گزارش رویترز، روند صعودی ارزهای دیجیتالی کماکان ادامه دارد و 
هر ثانیه جریان نقدینگی بیشتری وارد این بازارها می شود. برای نخستین بار 
در تاریخ ارزهای دیجیتالی اکنون ارزش آن ها به یک تریلیونو ۴۱ میلیارد 
دالر رسیده است. از ماه مارس که ارزش بیتکوین 3۸٥۰ دالر اعالم شد، 
تاکنون ارزش این ارز دیجیتالی محبوب بیش از ۹۰۰ درصد افزایش یافته 
است و با توجه به ورود بانک های مرکزی به عرصه راه اندازی ارز دیجیتالی 
و مقبولیت بیشتر رمزارز ها در پرداخت های الکترونیکی انتظار می رود ارزش 

آن ها بیش از پیش افزایش یابد. 
سرگی نظروف- بنیان گذار موسسه چین لینک- گفت: هر چه بیشتر 
می گذرد اطمینان مردم و معامله گران نسبت به ارزهای دیجیتالی بیشتر می 
شود و فناوری بالک چین بیشتر و بیشتر وارد زندگی روزمره می شود. شاید به 
نظر برخی ها بازار ارزهای دیجیتالی یک تریلیون دالر ارزش نداشته باشد اما 
واقعیت این است که این بازار پتانسیل رسیدن به ارقام بسیار باالتری را دارد. 
با این حال برخی از معامله گران و کارشناسان معتقدند صعود ارزهای 
دیجیتالی بیش از حد بوده و هر لحظه امکان ترکیدن حباب قیمتی آن ها 
هنوز  دیجیتالی  ارزهای  گران،  معامله  از  دسته  این  عقیده  به  دارد.  وجود 
به هر دلیل دچار  ارز  این  اگر  بیتکوین دارند و  به  وابستگی بسیار زیادی 
ریزش سنگین شود، سرنوشت مشابهی برای سایر ارزها رقم خواهد خورد. 
در حال حاضر ۶۹ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیتکوین و 

۱3 درصد در اختیار اتریوم است.
آخرین قیمت ارزهای دیجیتالی

طی 2۴ ساعت گذشته بیت کوین با ثبت صعود ۹.۹۶ درصدی به 3۸ 
هزار و ۸3.۴2 دالر رسید. البته صعود قیمتها در بازار ارزهای دیجیتالی محدود 
به بیت کوین نبود و قیمت بسیاری از ارزهای دیجیتالی دیگر صعودی بود؛ 
به گونه ای که اتریوم با ۱.۹2 درصد افزایش به ۱۱۸۷.3٥ دالر، بیت کوین 
کش با 2.23 درصد کاهش به ۴۴2.۶٥ دالر، الیت کوین با ۰.۴3 درصد 
افزایش به ۱۶۷.۱۰ دالر،  مونرو با 2.۸۴ درصد جهش به ۱۴3.۰٥ دالر، 
دش با ۴.۸۶ درصد پیشروی به ۹۸.۷۸ دالر، زدکش با ۶.3۴ درصد افزایش 

به ۶٥.۹۴ دالر و میکر با ٥.۷3 درصد صعود به ۱۰2٥.۱2 دالر رسید.
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ارومیه - رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان 
غربی گفت: آذربایجان غربی از لحاظ شیوع کرونا از 
وضعیت قرمز و نارنجی خارج شده و به وضعیت زرد 

رسیده است.
در  آقازاده  جواد  مهر،  خبرگزاری  گزارش  ه  ب
و  بهداشت  با حضور شورای هماهنگی  که  جلسه ای 
درباره هماهنگی  برگزار شد،  نیروهای مسلح  درمان 
بین بخشی در استان افزود: به منظور مدیریت بیماری 
کووید ۱۹، هماهنگی و همکاری مطلوبی بین مسئولین 

و ارگان ها ایجاد شده است.
کرد:  بیان  کرونا  بیماری  موج های  درباره  ی  و
تاکنون آذربایجان غربی 3 موج را پشت سر گذاشته 

موج  هر  در  فوتی  و  بستری  بیماران  تعداد  که  است 
نسبت به موج قبلی 2 برابر افزایش یافته است، موج 
سوم، موج بسیار سهمگین و با خسارت جانی بیشتر بود.

به گفته آقازاده، براساس بررسی های انجام یافته 
در آذربایجان غربی در موج سوم، شیوع بیماری ٥.2 

برابر بیشتر از سایر استان ها بود.
غربی  آذربایجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  ئیس  ر
درباره ساده انگاری ها افزود: پس از گذراندن هر موج، 
عادی انگاری و بی تفاوتی از جانب مسئولین و مردم 

ایجاد می شود.
ابراز  قازاده ضمن هشدار درباره روزهای آینده  آ
به  اجتماعات و مراسم های برگزارشده  به دلیل  کرد: 

ویژه مراسم های شب یلدا، تعداد افراد مراجعه کننده 
به مراکز درمانی و همچنین بیماران بستری در استان 

رو به افزایش است.
غربی  آذربایجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  ئیس  ر
افزود: می بایست همه مردم و مسئولین تالش کنیم 
براساس  زیرا  نشویم،  بیماری  چهارم  موج  وارد  ا  ت
بررسی های اپیدمیولوژی در صورت ورود به موج چهارم 
بیماری، تعداد بیماران بستری تا 3 هزار و 2۰۰ نفر در 

استان افزایش خواهد یافت.
به گفته آقازاده، در حال حاضر به غیر از خوی که 
در وضعیت نارنجی است تمامی شهرستان های استان 

در وضعیت زرد قرار دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی:

زنگ خطر موج چهارم در آذربایجان غربی به صدا درآمد

مفقودی 
تیپ   2۰۶ سواری  خودروی  یکدستگاه  کمپانی  ند  س
شماره  به   ۱3۸۴ مدل  متالیک  خاکستری  رنگ  به   2
موتور  شماره  و   ۹۶ ایران   –  2۴ ص   ۱۶۹ شهربانی 
متعلق  ۱۰۱3۰۸۴۰۰۶۶۹۹ و شماره شاسی ۱۹۸3۸۶٥۱ 
به آقای سجاد ساالر باقری فرزند رمضان مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد 

آگهی تغییرات شرکت روستایی سه هزارو دویست و سی 
و یک پیرشالیار مرز نشینان دهستان اورامان شرکت تعاونی 
به شماره ثبت ۸٥2 و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۸۴۰۹3 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/۱3۹۹ بنابر نامه اداره 
محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان سروآباد بشماره 
۱2۶٥/۹۹ مورخ ۱۰/۱۰/۱3۹۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : • 
آقای کریم شمسی ) ۶۴۶۰۰٥۱۶۴۱ ( به سمت مدیر عامل 
شرکت تا پایان تصدی سمت هیات مدیره مورخ ۰۹/۱2/۱۴۰۰ 
انتخاب گردید و قبولی خود را اعالم نمود . • کلیه قراردادها و 
اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادار پس 
از تصویب هیئت مدیره با امضای آقای لقمان مقدسی ) رئیس 
هیئت مدیره (، و آقای کریم شمسی ) مدیرعامل ( همراه با مهر 
شرکت معتبر خواهد بود درغیاب رئیس هیئت مدیره، آقای عطا 
رحمانی )نایب رئیس هیئت مدیره( حق امضاء خواهد داشت . 
اوراق و نامه های اداری و عادی با امضاء آقای کریم شمسی 
) مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان کردستان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری مریوان )۱۰۷۴۹۹۶(

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر نظربه دستورمواد ۱ و 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
2۰/۹/۱3۹۰ امالک متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهرمورد رسیدگی وتصرفات مالکانه و 
بال معارض آنان محرز ورای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به 
شرح ذیل آگهی می گردد امالک متقاضیان واقع در قریه کورکورسر 
پالک ۴ اصلی بخش ۱ قشالقی 32۸2 فرعی اقا / خانم علیرضا 
مولوی پولی فرزند موسی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت ۴2۹ متر مربع قسمتی از پالک ۸۴ فرعی 
خریداری بدون واسطه / با واسطه از رضا دشت ارا لذا به موجب ماده 

3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی وماده ۱3 آئین نامه مربوطه این آگهی در دونوبت به فاصله 
۱٥ روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار درشهرها منتشرو 
در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، رای هیات الصاق تا درصورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند 
. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبا درت به 
نماید و گواهی تقدیم  به دادگاه عمومی محل  تقدیم داد خواست 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم داد خواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبا درت به صدور سند 
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نیست . بدیهی است برابر ماده ۱3 آئین نامه مذکور در مورد 
قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده ،واحد ثبتی 
با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ،مراتب 
را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع 
عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سا بقه 
تحدیدحدود ،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 
منتشر می نماید. تاریخ انتشار نوبت اول :۰۶/۱۰/۱3۹۹ تاریخ انتشار 
نوبت دوم 2۰/۱۰/۱3۹۹ فرامرز کلبادی نژاد رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک نوشهر
م-الف ۱۹۹۰۷۹۱۸

و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  اختصاصی  گهی  آ
دستور  به  نظر  چالوس  ثبتی  حوزه  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب 2۰/۹/۱3۹۰ملک متقاضی که در هیات موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چالوس مورد رسیدگی 
و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز و رای الزم صادر گردیده 
جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد: ۱۰۸۸ فرعی از ۱۴۰ 
فرعی از ۱۹ - اصلی واقع در قریه آهنگرکال بخش کالرستاق به نام 
سیداکبر جلیلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به 
مساحت 3۰۰ متر مربع مالک رسمی مشاعی لذا به موجب ماده 3 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
۱٥ روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر 
و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 

باید  ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترضین 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
بدیهی است برابر ماده ۱3 آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی 
که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس 
از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند 
و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد 
ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید 
. تاریخ انتشار : ۰۶/۱۰/۱3۹۹ تاریخ انتشار : 2۰/۱۰/۱3۹۹ نیکنام 

ازوجی سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس
م-الف ۱۹۹۰۷۹۸۷

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 و   ۱ مواد  دستور  به  ظر  ن
شماره  رای  برابر  و   ۱3۹۰/۰۹/2۰ مصوب  رسمی  سند  فاقد  اختمانهای  س
۱3۹۹۶۰3۰۶۰۰٥۰۰۷۸۷3 مورخ ۹۹/۱۰/۱۰ هیات اول موضوع ماده یک قانون 
زهرا  خان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  نیشابور  ثبتی  واحد  در  مستقر  ذکور  م
عربخانی فرزند غالمعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۶3/2٥ 
متر مربع از پالک شماره 23 فرعی و ۱۰۸ فرعی از 3 اصلی واقع در اراضی گذر 
ده جیلوگر بخش ۱2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالکین رسمی رمضانعلی 

قاجاریان و محمدرضا جعفری محرز گردیده است. 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱٥ 
روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای 
هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید 

و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۰/2۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۱/۰٥

علی امینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م/ الف ۹۹/۷۸۷٥



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1650-  شنبه 20 دی 61399 ورزش نیای  د

عنوان نخست گلنوش سبقت الهی در هفته دوم

با برگزاری فینال هفته اول و دوم لیگ برتر تپانچه بادی بانوان، گلنوش سبقت 
الهی از تیم امید صدرا با کسب باالترین امتیاز موفق شد در جایگاه نخست بایستد.

روز  از صبح  بانوان  بادی  تپانچه  برتر  لیگ  تیراندازی،  فدراسیون  گزارش  ه  ب
پنجشنبه ۱۸ دی ماه با حضور ۷ تیم به میزبانی تیم های هیات قم و امیدصدرا در 
محل سالن ۸۰ خط مجموعه ورزشی آزادی تهران با رعایت پروتکل های بهداشتی 

و فاصله گذاری بین خطوط برگزار شد.
در بخش تیمی هفته اول، تیم های امیدصدرا، هیات قم و هیات مازندران با 

شکست تیم های رایمون، ارسنجان فارس و هیات کرمان به پیروزی دست یافتند.
در بخش تیمی هفته دوم نیز، تیم های هیات قم، هیات مازندران و ارسنجان 

فارس در برابر تیم های هیات کرمان، امیدصدرا و مقاومت پیروز شدند.
با برگزاری فینال این رقابت ها، گلنوش سبقت الهی از امید صدرا موفق شد در 
جایگاه اول بایستد و آمیتیس جعفری از هیات قم و هانیه رستمیان از مقاومت به ترتیب 

در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند.
رایمون در قرعه  تیم  تیم مقاومت و در دیدار هفته دوم  اول  در دیدار هفته 

استراحت به سر می برد.
در پایان نیز مراسم اهدای جوایز نقدی ورزشکاران با حضور بدرالملوک کهرنگی 
نایب رییس بانوان فدراسیون، رضا ملک محمدی دبیر، سید جعفر حسینی رییس سازمان 
لیگ، احمد نجفی و محسن نصر اصفهانی مربیان تیم ملی تپانچه و دیگر مسئوالن 

و سرپرستان باشگاه ها برگزار شد.

نفرات برتر انتخابی تیم ملی قایقرانی مشخص شدند
تست انتخابی تیم ملی آبهای آرام با هدف انتخاب نفرات برای حضور در اردوی 

بندر خمیر برگزار شد.
به گزارش فدراسیون قایقرانی، تست انتخابی تیم ملی آبهای آرام در بخش بانوان 
و مردان برگزار شد. این تست با حضور ملی پوشان، نفرات برتر قهرمانی کشور و نفرات 

برتر لیگ با هدف انتخاب نفرات حاضر در اردوی تیم ملی در بندر خمیر انجام شد.
قایقرانان در مواد کایاک و کانوی ۱۰۰۰ متر و کایاک 2۰۰ متر در بخش مردان 

و کایاک و کانوی ٥۰۰ و 2۰۰ متر در بخش بانوان به رقابت پرداختند.
اول،  با زمان 3:۴۸.۸۷۶ دقیقه  آقامیرزایی  در کایاک ۱۰۰۰ متر مردان علی 
 3:٥۴.۹۶۶ زمان  با  بوداغی  امین  و  دوم  دقیقه   3:٥3.3۰۹ زمان  با  قوی دل  یمان  پ

دقیقه سوم شدند.
در کانوی ۱۰۰۰ متر مردان محمدنبی رضایی با زمان ۴:۱۱.۸۷۸ دقیقه مقام اول، 
شاهو ناصری با زمان ۴:۱۷.۱۰۴ دقیقه مقام دوم و عادل مجللی با زمان ۴:22.۹۸۷ 

دقیقه مقام سوم را به دست آوردند.
رقابت کایاک ٥۰۰ متر بانوان الناز شفیعیان با زمان 2:۰3.232 دقیقه در جایگاه 
اول ایستاد، تانیا کارگرپور با زمان 2:۰۴.۴۰۸ دقیقه دوم شد و هدیه کاظمی با زمان 

2:۰٥.۷۱۱ دقیقه رده سوم را به دست آورد.
در کانوی ٥۰۰ بانوان پریسا محمدزاده با زمان 2:2۶.۶٥۷ دقیقه اول، هدیه 
خیرآبادی با زمان 2:2۸.2۰۷ دقیقه دوم و آنتا رئوفی با زمان 2:2۸.۴۰۴ دقیقه سوم شدند.

در کایاک یک نفره 2۰۰ متر مردان علی آقامیرزایی با زمان 3۷.۸۹۸ ثانیه اول، 
پوریا شریفی با زمان 3۸.۱2۷ دوم و امین بوداغی با زمان 3۸.2۶۱ ثانیه سوم شدند.

در کایاک یک نفره 2۰۰ متر بانوان هدیه کاظمی با زمان ۴٥.٥٥۷ ثانیه در رده 
نخست قرار گرفت، الناز شفیعیان با زمان ۴۶.۱٥۰ دقیقه دوم شد و مینا عبدالهی با 

زمان ۴۷.۱٥۷ ثانیه جایگاه سوم را از آن خود کرد.
در کانوی یک نفره 2۰۰ متر بانوان آتنا رئوفی با زمان ٥٥.۹33 ثانیه اول، پریسا 

محمدزاده با زمان ٥۶.٥۷۷ دوم و مهسا کهنسال با زمان ٥۷.۱۹۷ ثانیه سوم شدند.
بر این اساس نفرات برتر این تست با نظر کادر فنی و کمیته فنی آبهای آرام به 

اردوی بندر خمیر دعوت خواهند شد.
در  را  المپیک  ماه مسابقات کسب سهمیه  اسفند  ایران  آرام  آبهای  ملی  یم  ت

پیش دارد.

عضو ارشد IOC:  شاید المپیک برگزار نشود

 یک عضو ارشد کمیته بین المللی المپیک به افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا 
واکنش نشان داد که با گفته های توماس باخ مغایرت دارد.

به گزارش آسوشیتدپرس، یکی از اعضای ارشد کمیته بین المللی المپیک گفته 
است که »نمی توان اطمینان داشت« بازی های المپیک توکیو پس از شش ماه به 

دلیل شیوع همه گیر در ژاپن و جاهای دیگر برگزار شود.
اظهارات ریچارد پوند، عضو کانادایی IOC به  بی بی سی در حالی اعالم شد 
که یوشیده سوگا، نخست وزیر ژاپن روز پنج شنبه برای توکیو و بخش های اطراف آن 

وضعیت اضطراری اعالم کرد.
پوند درباره آینده بازی های توکیو گفت: »من نمی توانم درباره برگزاری بازی های 

المپیک مطمئن باشم.” 
دستور اضطراری در ژاپن تا هفته اول فوریه الزم االجراست.

توکیو رکورد 2،۴۴۷ مورد جدید را در روز پنج شنبه گزارش کرد که ٥۰٪ افزایش 
نسبت به روز گذشته دارد که آن نیز یک رکورد بود. ژاپن بیش از 3 هزار و پانصد 
مرگ را به COVID-۱۹ نسبت داده است، که برای یک کشور ۱2۶ میلیون نفری 

نسبتاً کم است.
برگزارکنندگان بازی های المپیک می گویند بازی های المپیک برگزار می شود اما 

انتظار نمی رود که تا بهار برنامه های مشخصی را فاش کنند. 
پوند هم چنین اشاره کرد که ورزشکاران باید از نظر واکسن از اولویت باالیی 
برخوردار باشند زیرا آن ها به عنوان »الگو« عمل می کنند. به نظر می رسد نظرات 

پوند با رییس IOC توماس باخ مغایرت دارد.
باخ در ماه نوامبر در بازدید از توکیو گفت که باید ورزشکاران را برای گرفتن 
واکسن تشویق کرد، اما نیازی به این کار نخواهد بود. وی هم چنین اظهار داشت که 
آن ها نباید در اولویت باشند. باخ گفت که پرستاران، پزشکان و کارکنان مراقبت های 

بهداشتی باید قبل از ورزشکاران جوان و سالم در صف اول واکسن باشند.
پوند گفت: ورزشکاران الگوهای مهمی هستند و با استفاده از واکسن می توانند 
این پیام قوی را به دست آورند که واکسن نه تنها در مورد سالمت شخصی است بلکه 

در مورد همبستگی و توجه به رفاه حال دیگران در جوامع خود مهم است. 
گزارش ها حاکی از آن است که احتمااًل انتشار واکسن در ژاپن به دلیل نیاز به 
انجام آزمایش های بالینی محلی، کند خواهد شد. برخی از واکسن ها ممکن است تا 
ماه مه به راحتی در دسترس نباشند، اگرچه سوگا گفت که برخی از آن ها در ماه فوریه 
آماده می شوند.مردم ژاپن در حال بدبینی هستند و روز به روز به مخالفان برگزاری 

المپیک افزوده می شود.
IOC گفته است که بازی های المپیک که برای اولین بار با شیوع ویروس کرونا 

در سال 2۰2۰ به تأخیر افتاد، دیگر به تعویق نمی افتد و این بار لغو می شود.
بودجه المپیک توکیو نیز بسیار باال رفته است. بودجه رسمی جدید ۱٥.۴ میلیارد 
دالر است که 2.۸ میلیارد دالر باالتر از بودجه قبلی است. هزینه های جدید مربوط 

به تأخیر است.

پیشنهاد بکام به اسطوره منچستریونایتد 

برخی رسانه ها مدعی هستند فیل نویل سرمربی تیم ملی زنان انگلیس به زودی 
به عنوان سرمربی جدید اینترمیامی تیم دیوید بکام معرفی می شود.

فیل نویل، سرمربی تیم زنان انگلیس انگلیس، پیشتر موافقت کرده بود تا در 
المپیک توکیو تیم فوتبال  بریتانیا را رهبری کند، اما حاال به نظر می رسد که این مربی 
در حال تجدید نظر در تصمیم خود باشد. مقامات تیم فوتبال اینترمیامی می گویند که 

در حال مذاکره با این مربی بریتانیایی هستند.
فیل نویل برای رهبری تیم اینترمیامی و پیوستن به هم بازی دیرینه خود دیوید 

بکهام که مالک تیم اینترمیایمی است، در حال مذاکره است.
باشگاه اینترمیامی پس از برکناری سرمربی پیشین خود، دیگو آلونسو، که 
تنها حدود یک سال و در 23 بازی روی نیمکت این تیم نشست، به دنبال یک 

سرمربی جدید است.
در این میان نویل نیز موافقت کرده تا از سمت خود در تیم ملی زنان انگلیس، 
ا از اتمام قراردادش در تابستاتن و تنها یک ماه پیش از شرکت تیم بریتانیا در  ب

المپیک توکیو، کنار برود.
سو کمپل، مدیر اتحادیه فوتبال زنان، می گوید که نویل قصد داشت که تیم زنان 
بریتانیا را در ژاپن رهبری کند، اما پیشنهاد اینتر میامی ممکن است نظرش را تغییر دهد.

سو کمپل در رابطه با تصمیم فیل نویل گفت: »ما پیشتر تصمیم گرفته بودیم 
که فیل نویل رهبری تیم بریتانیا در المپیک را بر عهده داشته باشد و قصد داشتیم 

این موضوع را اعالم کنیم که او شروع به مذاکره با اینترمیامی کرد.
تا این مذاکرات به نتیجه نرسند من واقعا نمی توانم چیز بیشتری بگویم. ما باید 

در مورد این موضوع بیشتر فکر کنیم و این شرایط فعلی ماست.
این موضوع راجع به آینده نویل است و تصمیم گیری در این مورد به خود او 
بستگی دارد. مسلما من در جریان جزییات مذاکرات او با اینترمیامی نیستم اما می دانم 

که او در حال صحبت با این تیم است.”
فیل نویل در مدت مربیگریش جز مدت بسیار کوتاهی در سالفورد سیتی، رهبری 
تیم فوتبال مردان را بر عهده نداشته است. البته او یک سال در منچستریونایتد دستیار 
دیوید مویز بود و سپس به اسپانیا رفت و زیر نظر برادرش گری نویل و اسپیریتو 

سانتو در والنسیا کار کرد.

فن دبیک در فکر جدایی از منچستریونایتد 

دانی فن دبیک ستاره هلندی از زمان پیوستنش به یونایتد در تابستان، تنها در 
دو بازی لیگ برتر فیکس بوده و شایعاتی درباره نارضایتی او مطرح است.

دیمیتار برباتوف، بازیکن سابق منچستریونایتد، هشدار داد که اگر دانی فن دبیک  
فرصت بیشتری برای حضور در تیم پیدا نکند، ممکن است به زودی منچستریونایتد 

را به مقصد تیم تراز اول دیگری ترک کند.
دانی فن دبیک هلندی، یکی از اصلی ترین خریدهای منچستریونایتد در تابستان 
بود و از آژاکس به اولدترافورد آمد. اما این فصل دردسرهای زیادی برای جا افتادن 
در یونایتد داشته و تنها در ۸ بازی در تمام رقابت ها برای این تیم به میدان رفته و 

در لیگ برتر تنها در دو بازی از ابتدا در زمین حاضر بوده است.
دیمیتار برباتوف درباره فن دبیک گفت: »من نمی دانم مشکل دانی فن دبیک 
در منچستریونایتد چیست. قبل از اینکه با منچستریونایتد قرارداد ببندد هم گفتم که 
من او را به عنوان یک بازیکن دوست دارم. او برای آژاکس و تیم ملی هلند عالی 
بود، اما حاال در یونایتد نمی تواند بازی کند. من تمرینات را تماشا نمی کنم و مدت 
زمان کمی که در زمین به او بازی می رسد، برای قضاوت در موردش کافی نیست.

او نیاز دارد تا در چند بازی پشت سر هم به زمین برود تا اعتماد به نفسش 
را دوباره به دست بیاورد. می توانم ببینم که در حال حاضر اعتماد به نفسش چندان 
باال نیست و این طبیعی است چرا که وقتی بازی نمی کنی، شروع می کنی به فشار 

آوردن به خودت و زیر سوال بردن خودت.
تعجب نمی کنم اگر او شروع به گشتن برای یافتن راهی برای خروج از یونایتد 
کند و هیچکس هم او را سرزنش نخواهد کرد. یک چیزی این وسط کار نمی کند.

در حال حاضر با توجه به مدت زمانی که بازی به او رسیده، برونو فرناندز، پل 
پوگبا، اسکات مک تومینی و فرد همه از او جلوتر هستند.

آیا همه این بازیکنان از او بهترند؟ من اینطور فکر نمی کنم. هر شخصی متفاوت 
است و هر بازیکنی می تواند کیفیت متفاوتی با خود به بازی بیاورد. به نظر من مسئله 
همین است. من همچنان معتقدم که او می تواند به تیم کمک کند. دقایقی که به او 
فرصت داده می شود برای باال بردن اعتماد به نفس او و جا افتادنش در تیم و برای 

اینکه به لیگ برتر عادت کند، کافی نیستند.”

محاکمه بنزما برای دخالت در پرونده رسوایی اخالقی سال 20۱5 

دادستانی فرانسه روز پنجشنبه اعالم کرد که »کریم بنزما« به دلیل 
دست داشتن در پرونده رسوایی »متئو والبوئنا« هم تیمی اسبق وی در تیم 

ملی فرانسه در سال 2۰۱٥، محاکمه خواهد شد.
ویدئویی  نوار  یک  داشتن  اختیار  در  با  فرد  دو  گزارش ها  راساس  ب

غیراخالقی از والبوئنا قصد داشتند از وی اخاذی کنند.
گفته می شود این اشخاص با بنزما تماس برقرار کرده و ستاره فرانسوی 
رئال در جریان یکی از کمپ های تمرینی تیم ملی فرانسه موضوع را با والبوئنا 

در میان گذاشته است.
»سلیون کورمیه« وکیل بنزما در این خصوص اظهار داشت: اتخاذ 
تصمیم برای بردن این پرونده به دادگاه و محاکمه )موکلش( ناعادالنه و 
مضحک است. بنزما هیچ دخالتی در این موضوع نداشته که مقصر شناخته 

شود.
بنزما در نوامبر 2۰۱٥ یک شب را در بازداشت پلیس ورسای فرانسه 

سپری کرد.
بنزما در آن زمان با ادعای اینکه او در تالش بوده تا به والبوئنا کمک 

کند، گفته بود: فکر می کنم یک سوءتفاهم بزرگ بوجود آمده است.
بدنبال این حادثه، بنزما در چند سال اخیر شانس حضور در تیم ملی 
کشورش را از دست داده و از سوی »دیدیه دشان« سرمربی آبی ها طرد 

شده است.

نی،  ا و پیر المحسین  غ
از  نام نویسی  آغاز  رباره  د
در  حضور  برای  اوطلبان  د
انتخابات فدراسیون فوتبال و پیش قدم 
شدن علی کریمی گفت: علی کریمی 
داشتنی  دوست  چهره  و  اسطوره  یک 
است. بعضی ها می گویند او تجربه الزم 
را ندارد اما قرار نیست کریمی تنها باشد. 
در این مسیر دبیرکل و نواب رئیس به 
او کمک می کنند. کمیته ها و دپارتمان 

ها هم هستند و او تنها نیست.
او به روی کار آمدن اسطوره های 
مختلف  فدراسیون  های  در  رزش  و
اشاره کرد و گفت: اخیرا قهرمان کشتی 
یا حضور  شد.  فدراسیون  رئیس  رکیه  ت
علیرضا دبیر در فدراسیون کشتی باعث 
موفقیت این رشته شده و به این ورزش 
یک  هم  کریمی  علی  می دهد.  ونق  ر
دارای  و  بوده  یک  درجه  وتبالیست  ف
نام  با  را  ما  فوتبال  می تواند  و  عتبار  ا

خود باال ببرد.
این پیشکسوت فوتبال ایران درباره 
گذر از برهه کنونی و پشت سر گذاشتن 
فوتبال  برای  سخت  نسبتا  سال  نج  پ
ایران گفت: امیدوارم فوتبال ایران بعد 
از انتخابات از این برنامه ها و قراردادهای 
عجیب رها شود. همه در جریان اتفاقات 
اخیر و غرامت  از فوتبال ایران هستند. 
امیدوارم وکالی خوبی را برای پرونده 
ویلموتس بگیرند و این ضرر و زیان را 

از بین ببرند.
اعضای  عملکرد  درباره  یروانی  پ
از  اعم  فوتبال  فدراسیون  رئیسه  هیات 
مهدی تاج، حیدر بهاروند و سایر اعضای 
هیات رئیسه اظهار کرد: تاج هم از این 
اتفاقات در عذاب است. عمده انتقادهایی 

که به فدراسیون فوتبال می شود به خاطر 
ماجرای ویلموتس است. کسی دوست 
بر  عالوه  ما  و  بیفتد  اتفاق  این  دارد  ن
شکست در زمین مسابقه، در دادگاه  هم 
شکست بخوریم. این قرارداد همه چیز 
را زیر سوال برد. به نظرم اگر قراردادهای 
فدراسیون  بود،  نداده  رخ  ینچنینی  ا
اتفاق،  این  با  اما  نداشت  بدی  ارنامه  ک

فدراسیون زیر ذره بین قرار گرفت.
او جام جهانی 2۰۱۸ را نقطه عطف 
مدیریت  از  دوره  این  در  ایران  وتبال  ف
اتفاقات  گفت:  و  دانست  دراسیون  ف
فوتبالی خوب هم رخ داده بود ولی دوران 
سختی بود. تیم های ملی در برخی موارد 
بسیار بد ظاهر شدند. برخی چهره های 

برادر من در  فوتبال را تخریب کردند. 
تیم ملی امید همینطور بود. نکونام را به 
عنوان مربی آوردند اما مانند انار »آب 

لمبو« شده چالندند.
این پیشکسوت فوتبال خاطرنشان 
کرد: امیدوارم هر کسی که می آید، اثر 
مثبت بگذارد و از این دوره عبور کنیم. 
و  دایی  علی  مانند  دیگری  چهره های 
هستند.  موثر  هم  مهدوی کیا  هدی  م
آن ها هم باید پا پیش بگذارند. وظیفه ما 
است از چهره جدید در انتخابات حمایت 
کنیم و در کنار رئیس فدراسیون باشیم.

برخی  مخالفت  درباره  یروانی  پ
منع  قانون  با  بازنشسته  چهره های  ز  ا
برای  بازنشستگان و تالش  کارگیری  ب

اگر  کرد:  اظهار  انتخابات  در  شرکت 
قانونی در همه فدراسیون ها اجرا شده، 
در فدراسیون فوتبال هم باید جاری شود. 

باید قوانین را اجرا کنیم.
مید  ا ملی  تیم  سابق  رمربی  س
درباره لیگ برتر فوتبال ایران و دیدار 
کرد:  اظهار  نیز  سپاهان  و  رسپولیس  پ
خود  موثر  مهره های  تمام  رسپولیس  پ
علیپور،  ترابی،  است.  داده  دست  از  ا  ر
رسن  بشار  بیرانوند،  نادری،  لیل زاده،  خ
و ... از این تیم رفته اند و از طرفی آل 
کثیر هم محروم شد. این اتفاقات لطمه 
جدی به پرسپولیس وارد کرد. به جای 
تخریب  شود،  تقویت  تیم  این  ینکه  ا
شد. پرسپولیس می تواند قهرمان لیگ 

قهرمانان آسیا هم شود.
مشکل  االن   : د ا د مه  ا د ا و  ا
این  است.  مهاجم  نداشتن  رسپولیس  پ
نه گل می خورد.  و  نه گل می زند  یم  ت
وضعیت  آماده،  مهاجم  یک  جذب  ا  ب

پرسپولیس بهتر می شود.  
عملکرد  درباره  همچنین  یروانی  پ
گفت:  نیز  جاری  فصل  در  ستقالل  ا
استقالل عملکرد بدی نداشته و فوتبال 
از  را  کسی  آن ها  نمی کند.  بازی  دی  ب
دست نداده اند و مهره های خوبی را هم 

جذب کردند.
سرمربی سابق فجر سپاسی و برق 
پرسپولیس  به نظرم  اظهار کرد:  شیراز 
خورد.  ضربه  نقل وانتقاالت  در  یلی  خ
که  است  پارسال  آدم  همان  حیی  ی
دست  از  را  تیم  این  ستخوان بندی  ا
مجدد  بازسازی  حال  در  حاال  و  اده  د
است. سپاهان هم روز به روز بهتر می 
شود. تیم های امسال خوب هستند اما 
پرسپولیس مقداری تضعیف شده است.

پیشکسوت فوتبال ایران:

اعتبار علی کریمی می تواند فوتبال ما را باال ببرد

یک پیشکسوت داوری مدعی است 
فساد در داوری فوتبال ایران ریشه کرده 
رشته  این  تا  شده  سبب  امر  همین  و 
سراشیبی  در  و  باشد  نداشته  یشرفتی  پ

قرار بگیرد.
داوری  پیشکسوت  خوشرو،  جعفر 
در خصوص وضع داوری فوتبال ایران 
گفت: شرایط بد بود، با آمدن آقایان و 
دخالت غیرفوتبالی ها بدتر هم شده است. 
افراد سیاسی در لیست داوران بین المللی 
و حتی چینش داوری دخالت می کنند. 
قضاوت  رابطه شان  اساس  بر  اورها  د
زمین  در  عملکردشان  نه  ی گیرند  م
گلی  چه  فعلی  رییس  همین  وتبال.  ف
بر سر داوری زده بود که اکنون دوباره 
انتخاب شده است؟ البته بیشتر از این هم 
نباید انتظار داشت زیرا اکنون هر عزل 
انتخابات  برای  فدراسیون  در  نصبی  و 
است و مالک دیگر بهبود داوری نیست.

وی ادامه داد: انگیزه را از داوران 
سه شنبه  روز  بازی  در  گرفته اند.  ا  م
»خورشیدی«  سپاهان  و  رسپولیس  پ
در  هم  آن  نداشت،  خوبی  ملکرد  ع
وجود  تماشاگر  دیگر  که  یطی  را ش
ندارد و نیمی از فشار روی داور کاسته 
داورانی  تقصیر  این  البته  است.  شده 
داور  آنقدر  نیست.  مثل خورشیدی هم 
بی لیاقت به لیست داوران لیگ برتری 

و حتی بین المللی اضافه شده که دیگر 
مثل  باتجربه ای  داور  برای  نگیزه ای  ا
فکر  که  این  است.  نمانده  ورشیدی  خ
نفر بعدی  بردارند و  را  اگر کسی  کنید 
می افتد  خوبی  اتفاق  شود،  ایگزین  ج
سخت در اشتباه هستید. در دوران تاج و 
کفاشیان، عزل و نصب های داوری زیاد 
بود اما مگر اتفاق مثبتی افتاد؟ وضعیت 
داوری روز به روز بدتر شد و حاال هم 
در مسیر سراشیبی قرار دارد. ٥ یا ۶ سال 
در  بودم  فدراسیون  ناظر  پیش که من 
مسیر شهر قم با سرپرست صبا صحبت 
می کردم. او برایم تعریف کرد که پیش 
از این تیم، سرپرست تیم دیگری بوده 
فدراسیون  به  برای هماهنگی  و وقتی 
او  به  داللی  بود، شخص  رفته  وتبال  ف
بود که محسن قهرمانی  پیشنهاد داده 

را به عنوان داور بگذارند که این داور 
هم یک پولی دریافت کند.

خوشرو اضافه کرد: دوستان حقوق 
وقت  آن  نمی دهند،  افزایش  را  اوران  د
انتظار امکاناتی مثل VAR را دارید؟ آیا 
اکنون داوری در حد آسیا و جهان در لیگ 
برتر سوت می زند؟ یک فغانی داشتیم که 
آن را هم فراری اش دادند و حاال به هر 
نحوی هم دوست دارند کامل نامش را 
می دهند،  امکانات  قول  اگر  بزنند.  خط 
فقط داد و هوار تبلیغاتی است تا مهدی 
با  شود.  فدراسیون  رییس  حمدنبی  م
امکان  می بینم،  االن  من  که  تفاقاتی  ا
ندارد کسی جز نبی به این سمت برسد.

این پیشکسوت داوری افزود: چرا 
نکرده  تغییر  داوری  وضعیت  ی گویم  م
است؟ آن زمان که قضاوت می کردم، 

در بازی سپیدرود و بانک استان باختران 
برای ما ۱۰۰ هزار تومان به عنوان رشوه 
آوردند و گفتند به سود فالن تیم سوت 
وسط  داور  حق الزحمه  موقع  آن  زنید.  ب
۱۸۰۰ تومان و کمک داور، ۱2۰۰ تومان 
بود. من داد و بیداد کردم و زیر بار این 
کار نرفتم. دو روز بعدش متوجه شدم که 
۶۰ هزار تومان به دروازه بان تیم حریف 
دادند و آن دروازه بان هم به راحتی ۶ 
یا ۷ گل خورده بود. اتفاقی که سال ها 
بعد برای مسئولی چون غیاثی افتاد. ما 
که خبر داریم از همه چیز. فکر می کنید 
اکنون »بخور بخور« وجود ندارد؟ هر 
کسی به دنبال منفعت خودش است و 

کاری با وضع داوری ندارد.
کسانی  گفت:  پایان  در  خوشرو 
قدرت  به  داوری  و  فوتبال  این  در  که 
غیرفوتبالی هایی  به  دل شان  ی رسند  م
خوش است که خرشان در این مملکت 
جلسه  در  هاشمی  قاضی زاده  ی رود.  م
علنی مجلس گفت که وضعیت اقتصادی 
پرونده ویلموتس افتضاح است و سریعا 
باید به آن رسیدگی شود اما مگر اتفاقی 
افتاد؟ پشت پرده آن قدر قوی است که 
حتی حرف نماینده مجلس برو ندارد و 
کسی پیگیر آن نمی شود. تنها آرزویی 
که دارم این است که وضعیت داوری و 

فوتبال بهتر شود.
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زیر نظر: مجتبی کاشی ال
وتب

ی ف
نها

م

محمدرضا هاشمی کهندانی

پیشکسوت داوری:

فساد در داوری فوتبال ایران ریشه کرده است!

مســئوالن باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس در 
آســتانه نــود و چهارمیــن دربــی پایتخــت، بــا انجــام 
مصاحبــه و صــدور بیانیه هایــی بــه حواشــی پیرامون 

ایــن دیــدار ســنتی دامــن زده انــد.
کــه  زمانــی  رســت  د
ســوت پایــان جــدال ســپاهان 
و پرســپولیس در ورزشــگاه 
ــدون گل  ــاوی ب ــا تس آزادی ب
بــه صــدا در آمــد، انــگار 
ــای  ــاز هیاهوه ــوت آغ در س
ــده  ــز دمی ــت نی ــی پایتخ درب
شــد؛ هــر چنــد از قبــل از این 
دیــدار هــم کری خوانــی و 
بیانیه نویســی هایی از ســوی 
مســئوالن دو باشــگاه انجــام 
شــده بــود امــا در آســتانه 
ــنتی،  ــدار س ــن دی ــام ای انج
حواشــی بــه اوج رســیده 

ــت. اس
قــرار  ایــن  از  ا  جــر ما
بــود کــه افشــین پیروانــی 

ــا ســپاهان و صحنــه  ــدار ب ــه داوری دی در انتقــاد ب
مشــکوک ســرنگونی امیــد عالیشــاه درون محوطــه 
جریمــه ســپاهان، از داوری هــا ابــراز نگرانــی 
ــا  ــت ت ــدوار اس ــه امی ــت ک ــه گف ــا کنای ــرد و ب ک
روز دربــی، VARبــه ایــران برســد! همچنیــن 
ــازی  ــس از ب ــه پ ــپولیس در مصاحب ــان پرس بازیکن
ــئوالن  ــد مس ــدی بع ــن چن ــپاهان و همچنی ــا س ب
باشــگاه در بیانیــه ای مدعــی شــدند چنــد تیــم بــه 
ــان  ــن زدن پرســپولیس هســتند و در می ــال زمی دنب
ــپولیس  ــد و پرس ــود می کنن ــی از داوری س تیم های

ــت. ــرر از داوری اس ــه متض ــر هفت ه
در ایــن چنــد روز مراجعــه اعضــای دو باشــگاه 
بــه فدراســیون فوتبــال هــم حســابی خبرســاز شــد؛ 
روز چهارشــنبه گذشــته حنیــف عمــران زاده مربــی 
ــه کــرد و  ــال مراجع ــه فدراســیون فوتب اســتقالل ب
ــکوری  ــم ش ــه ابراهی ــت ب ــز نوب ــنبه نی روز پنجش

ــا در  ــی باشــگاه پرســپولیس رســید ت ــاون اجرای مع
ســاختمان فدراســیون حضــور پیــدا کنــد. هــر چنــد 
ــاره  ــفافی درب ــح ش ــه توضی ــر ب ــدام حاض هیچک
حضورشــان در فدراســیون نشــدند امــا ایــن حضــور 

ــه  ــه ای را ب ــی ولول خــودش در شــبکه های اجتماع
ــن  ــاخت. ضم ــی را س ــی مختلف ــرد و حواش ــا ک پ
آن کــه شــکوری در مصاحبــه ای پــس از حضــور در 
ــگاه  ــئوالن باش ــه مس ــی را ب ــیون، کنایه های فدراس
ــاص از  ــم خ ــک تی ــد ی ــی ش ــتقالل زد و مدع اس

ــرد. ــع می ب ــا نف داوری ه
ــل  ــن فع ــس از ای ــاعت پ ــد س ــاال در چن ح
ــز  ی م آ ه  ی ا کن و  ــد  ن ت ــه  حب مصا و  فعــاالت  ن ا و 
ــدا  ــه ای ابت ــتقالل در بیانی ــگاه اس ــکوری، باش ش
 VAR ــاره ــی درب ــین پیروان ــای افش ــه صحبت ه ب
واکنــش نشــان داد و اعــالم کــرد کــه این باشــگاه، 
مشــتاق حضــور ایــن تکنولــوژی در فوتبــال ایــران 
ــث  ــازی باع ــنگین پیاده س ــای س ــت و هزینه ه اس
ــران رخ  ــال ای ــم در فوتب ــن مه ــا االن ای ــده ت ش

ــد. نده
ــگاه  ــه باش ــن بیانی ــا ای ــان ب ــن همزم هم چنی

اســتقالل، مهــدی عبدیــان عضــو اقتصــادی 
هیــات مدیــره باشــگاه اســتقالل کــه در یارگیــری 
ــت،  ــی داش ــش پررنگ ــم نق ــا ه ــل آبی ه پیش فص
ــکوری در  ــور ش ــه حض ــتاگرامی ب ــی اینس در پیام
ــش  ــال واکن ــیون فوتب فدراس
تنــدی نشــان داد و هم چنیــن 
ــه وزارت  ــرد ک ــاگری ک افش
ــگاه  ــئوالن دو باش ورزش مس
ــوع  ــی ممن ــد از درب ــا بع را ت
المصاحبــه کــرده امــا چطــور 
ــکنی  ــن هنجارش ــکوری ای ش
ــوال  ــای س ــام داده، ج را انج
دارد؟ در پیــام عبدیــان بارهــا 
از کلمــه »تیــم خــاص« 
اســتفاده شــده و بــه نظــر 
ــه  ب وجــه  ت ا  ــ ب می رســد 
ادبیــات تنــد او علیــه باشــگاه 
ــئوالن آن،  ــپولیس و مس پرس
بــار دیگــر مدیــران ایــن 
ــه  ــخ ب ــز در پاس ــگاه نی باش
عضــو هیــات مدیره اســتقالل 

صحبت هایــی را مطــرح کننــد.
ــا  ــتانه 3 روز ت ــه در آس ــی ک ــی جنجال حواش
ــه  ــه ب ــا توج ــًا ب ــت رخ داده و مطمئن ــی پایتخ درب
شــرایط دو تیــم و حــال و هــوای خــاص همیشــگی 
تقابل هــای ایــن دو تیــم پرطرفــدار، تــا روز دربــی 
ــود؛  ــد ب ــه دار خواه ــز ادام ــس از آن نی ــی پ و حت
ــی  ــای نهای ــال ارزیابی ه ــال در ح ــیون فوتب فدراس
ــه  ــی اســت، موضوعــی ک ــرای انتخــاب داور درب ب
مــورد نقــد و بحــث دو باشــگاه بــوده و حــاال بایــد 
دیــد ســرانجام چــه کســی ســوت قضــاوت دربــی 
ــن مســئولیت  ــت و ای ۹۴ را در دســت خواهــد گرف

ــود. ــده دار می ش ــر را عه خطی
دربــی پایتخــت در جریــان دیــدار معوقــه 
ــرار  ــران ق ــال ای ــر فوتب ــگ برت ــتم لی ــه هش هفت
ــاه( از ســاعت ۱۶:3٥ در  ــنبه )22 دی م اســت دوش

ــود. ــزار ش ــگاه آزادی برگ ورزش

شروع حاشیه های دربی 9۴؛

هیاهو بخاطر هیچ!
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از راست کیکاووس جهانداری، محمدابراهیم باستانی پاریزی، ضیاءالدین 
سجادی، ایرج افشار، حبیب یغمایی و ابراهیم دهگان اختصاصی دنیای جوانان

طلوع سرد مصیبت
غروب رویاها

مهتاب یغما

کالغ فاصله ها پر نشد، نشست این جا
درست بین من و تو، شبیه یک منها

و حاصل من و تو »ما« نشد، جدایي شد
و حاصل من و تو شد همین »من« تنها

دوباره خاطره ها ...نم نمک دو چشمم خیس
که سنگ قبر زمین خورد سنگ قبر شما!

و باز اول کابوس...بوس... بوسه تو
به طعم سیب و هلو ! طعم... گریه و حاال

تو لمس سردي سنگي به روي اندامت
و گرمي نفست روي گونه ام حتی

گرفت آتش و دنیاي من جهنم شد
طلوع سرد مصیبت غروب رویاها

تمام قصه ما قصه جدایي ... پر
کالغ فاصله ها پر نشد، تو پر اما 

نمایشگاه مجازی  ارتباطات گفت: در  معاون وزیر 
گرچه  و  داریم  پستی  ارسال  تخفیف  درصد   3۰ تاب  ک
بازه  در  اما  است  یک میلیون  روز  در  ترافیک  ما  حجم 
یک هفته ای نمایشگاه ظرفیت پست را افزایش دادیم.

امیرحسین کریمی مدیر منطقه پستی جنوب غرب 
تهران نیز گفت: با توجه به تجربیاتی که در حوزه تجارت 
لکترونیک و فضای مجازی داریم با همکاری وزارت  ا
فرهنگ و ارشاد اسالمی زیرساختی را فراهم کردیم تا 
ناشرانی که قصد شرکت در نمایشگاه را دارند در آنجا 
ثبت نام کرده و به سامانه های پست دسترسی پیدا  کنند. 
درواقع نشانی ناشران دریافت و پس از هماهنگی های 
الزم سفارشات خریداری شده از سوی مردم را از نشانی 
منازل  درب  را  ها  کتاب  و  کرده  جمع آوری  ناشران 

خریداران تحویل می دهیم.
وی افزود: با توجه به وجود کرونا و محدودیت های 

مجموعه های  با  را  کتاب  پستی  ارسال  تجربه  ما  آن 
مختلف داشتیم و برای این نمایشگاه که در مدت زمان 
کوتاه ترافیک زیادی در ارسال و توزیع به وجود می آید 
خطوط جدیدی را طراحی کردیم که در کوتاه ترین زمان 
ممکن سفارشات خریداری شده از ناشر، برای مخاطب 
ارسال شود که تقریبا در هر استان ۱۰ تا ۱٥ خط اضافه 
شده است. وقتی سفارسی ثبت می شود در سیستم ما نیز 
نشان داده شده و از سوی مامور اداره پست مرسوالت 
جمع آوری می شود. برای ارسال کتاب بسته بندی خاصی 
نیز در نظر گرفته شده است. پیشنهاد من به ناشرانی که 
برای بار اول عضو سامانه پست کتاب می شوند و قصد 
اولین  که  است  این  کنند  استفاده  امکان  این  از  دارند 
تا  باشند  ادارات پست داشته  با  را  هماهنگی های الزم 
در زمان برگزاری نمایشگاه با کمترین چالش این کار 

را انجام دهند. 

افزایش ظرفیت پست برای نمایشگاه مجازی کتاب تهران

مجـازی  نمایشـگاه  در 
محدودیـت  تهـران  کتـاب 
مکانـی نداریـم و هر ناشـری 
کـه در چهارسـال اخیـر پروانـه نشـر 
فعـال داشـته می توانـد غرفـه مجـازی 
درخواسـت کنـد و ایـن امر گام بسـیار 

بزرگـی در عدالـت توزیعـی اسـت.
ئیـس  ر هنگـی  »هما نشسـت 
کتـاب  مجـازی  نمایشـگاه  نخسـتین 
معاونـان  و  کل  مدیـران  بـا  تهـران 
فرهنگـی ادارات کل فرهنـگ و ارشـاد 
اسـالمی اسـتان هـا« بـا حضـور ایوب 
دهقانـکار رییـس نخسـتین نمایشـگاه 
مجـازی کتـاب تهـران و مدیرعامـل 
علـی  ایـران،  ادبیـات  و  کتـاب  خانـه 
هماهنگـی  مدیـرکل  غیاثی ندوشـن 
و  فرهنـگ  وزارت  اسـتان های  امـور 
ارشـاد اسالمی و مدیران  کل و معاونان 
فرهنگـی ادارات کل فرهنـگ و ارشـاد 
اسـالمی اسـتان های مختلف به صورت 

وبینـار برگـزار شـد.
علـی  این نشسـت  بتـدای  ا در 
غیاثی ندوشـن گفـت: بحث نمایشـگاه 
موضـوع  مجـازی  فضـای  در  کتـاب 
جدیـدی اسـت و اولیـن نمونـه آن در 
جنـوب کرمـان بـه صـورت آزمایشـی 
برگزار شـد که نتایج خوبی نیز داشـت. 
نمایشـگاه مجـازی  برگـزاری  امـکان 
از  پـس  دیگـر  اسـتان های  در  کتـاب 
اجرای نمایشـگاه مجـازی کتاب تهران 

بـا همیـن شـیوه وجـود دارد.
نمایشـگاه  برگـزاری  افـزود:  وی 
مجـازی کتـاب کـه تجربـه و شـکل  
جدیـدی اسـت و می توانـد بـرای مـا 
دسـتاورد خوبـی داشـته باشـد. شـاید 
کرونـا سـبب خیری باشـد تـا در آینده 
بتوانیـم هزینه هـای خـود را از جهاتـی 
کـم کـرده، شـکل و ماهیت نمایشـگاه 
را تغییـر دهیـم تـا بـه سـمت فضـای 
نمایشـگاه ها  مـدت  و  بـرود  مجـازی 
بیشـتر شـود. همچنین دسترسی مردم 
بـه کتـاب و منابـع مکتوب متفـاوت از 
گذشـته تعریف شـود و توزیـع عادالنه 
امکانات و دسترسـی کتـاب برای همه 
مردم جامعه و کشـور را داشـته باشـیم.

* نمایشـگاه تهـران بـرای حفـظ 
سـالمتی مـردم برگزار نشـد

در ادامـه دهقانـکار گفـت: افتخار 
دوره  نخسـتین  کـه  اسـت  ایـن  مـا 
ایـن  در  کتـاب  مجـازی  نمایشـگاه 
دولـت برگـزار می شـود و مـا در پـی 
و  آینـده  سـال های  در  آن  اسـتمرار 
نمایشـگاه  بیشـتر  هرچـه  اثربخشـی 
خواهیـم بـود. خانـه کتـاب و ادبیـات 
ایـران به عنوان مجری نمایشـگاه های 
بهمـن مـاه سـال ۱3۹۸  از  مختلـف، 
بـرای  الزم  برنامه هـای  و  مقدمـات 
نمایشـگاه   دوره  اجـرای سی وسـومین 
بین المللـی کتـاب تهـران را انجام داده 
بـود و حتـی محموله هـای کتاب هـای 
خارجـی نیـز از گمـرک ترخیص شـده 
بـود؛ ولـی متاسـفانه شـیوع ویـروس 
کرونـا مانـع از برگـزاری ایـن دوره از 

نمایشـگاه شـد.
وی افـزود: کرونـا پدیـده جدیدی 
اسـت و اطالعـی از زمـان ریشـه کـن 
شـدن آن در دسـترس نیسـت اظهـار 
بـه  سیاسـت گذاری  شـورای  کـرد: 
دلیـل بزرگـی و اهمیـت و تاثیرگذاری 
نمایشـگاه کتـاب تهران از لحـاظ ابعاد 
و  اجتماعـی  بین المللـی،  اقتصـادی، 
فرهنگـی در برگـزاری آن بـه صـورت 
مجـازی تعجیـل نکـرد تـا بتـوان این 
دوره را نیـز بـا رعایـت پروتکل هـای 
اجـرا  فیزیکـی  به صـورت  بهداشـتی 
کـرد. البتـه طـی جلسـات مختلـف بـا 
سـخنگوی سـابق سـتاد ملی مبـارزه با 
کرونـا، بنـا بـود تـا سی وسـومین دوره 
نمایشـگاه بین المللـی کتـاب تهران در 
مـرداد مـاه به صـورت فیزیکـی برگزار 
شـود امـا بـه دلیـل مـوج دوم و سـوم 
کرونا در کشـور و برای حفظ سـالمتی 
مـردم امـکان برگـزاری نمایشـگاه بـه 
صـورت فیزیکـی فراهـم نشـد. به نظر 
مـن تصمیم درسـتی بـود از این رو که 
ایـن نمایشـگاه بزرگتریـن گردهمایـی 

فرهنگـی کشـور و جهـان اسـت.
معتقدیـم نمی تـوان بـا برگـزاری 
همـه  بـه  کتـاب  مجـازی  نمایشـگاه 

کتـاب  بین المللـی  نمایشـگاه  اهـداف 
تهـران رسـید. امـا نمایشـگاه مجـازی 
فرصت هایـی را بـه مـا می دهـد کـه 
شـاید در نمایشـگاه فیزیکـی محقـق 
نمی شـد؛ در نمایشـگاه مجـازی کتاب 
عوامـل  همـه  احتسـاب  بـا  تهـران 
هماننـد نیـروی انسـانی، پشـتیبانی و 
غیـره هزینه هـا به شـدت کاهـش پیدا 
کـرده اسـت و حدود ۹۰ درصد نسـبت 
صرفه جویـی  فیزیکـی  نمایشـگاه  بـه 

می شـود
ه  یشـگا نما نخسـتین  ئیـس  ر
داد:  ادامـه  تهـران  کتـاب  مجـازی 
پـس از اطمینـان از برگـزاری نشـدن 
تهـران،  کتـاب  بین المللـی  نمایشـگاه 
وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی دسـتور 
نمایشـگاه  برگـزاری  سـازوکار  دادنـد 
کتـاب بـه صـورت مجـازی در دسـتور 
کار قـرار بگیـرد. در ایـن راسـتا طـی 
ابالغیه از سـوی معاونت امور فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، خانه 
کتـاب و ادبیات ایـران مجری برگزاری 
نمایشـگاه مجـازی کتاب تهران شـد و 
مـا نیـز از همـان تاریخ فعالیـت در این 
حـوزه را به صـورت عملیاتـی و اجرایی 
آغـاز کردیم. مـا نمایشـگاه های کتاب 
دنیـا را کـه به صـورت مجـازی برگزار 
شـد، رصـد کـرده و در ۱۰ نمایشـگاه 
مجـازی کتاب دنیا چـون بولونیا، چین، 
فرانکفـورت و غیـره کـه صرفـا محلی 
بـرای نمایـش کتـاب بـود، به صـورت 

فعـال شـرکت کردیم.
دهقانـکار دربـاره نمایشـگاه های 
کتابـی کـه در دنیـا برگزار شـد، گفت: 
اهـداف  بـه  ادعـا کردنـد کـه  برخـی 
خـود نرسـیدند، برخـی کنسـل کردنـد 
و عـده ای تغییـر دوره دادنـد. اگـر چـه 
نمایشـگاه کتـاب فیزیکـی موفقـی در 
دنیـا داریـم امـا هیـچ کـدام از آن هـا 
در برگـزاری نمایشـگاه مجـازی کتاب 
تهـران حتی به ٥۰ درصـد اهداف خود 
نرسـیدند. کشـور مـا متاثـر از شـیوع 
بـود و خسـارت هایی  ویـروس کرونـا 
بـه صنعـت نشـر وارد شـده بـود؛ مـا 
ایـن  از  بودیـم.  آن  جبـران  در صـدد 
رو بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف باید 
نمایشـگاه  بـرای  فروشـگاهی  بخـش 
مجـازی کتـاب در نظـر می گرفتیـم و 
انجـام چنیـن کاری بـرای مـا بسـیار 
خطیـر بـود. گرچـه معتقدیـم نمی توان 
بـا برگـزاری نمایشـگاه مجـازی کتاب 
بـه همـه اهـداف نمایشـگاه بین المللی 
نمایشـگاه  امـا  رسـید.  تهـران  کتـاب 
مجـازی فرصت هایی را بـه ما می دهد 
که شـاید در نمایشـگاه فیزیکی محقق 
نمی شـد؛ در نمایشـگاه مجـازی کتاب 
عوامـل  همـه  احتسـاب  بـا  تهـران 
هماننـد نیـروی انسـانی، پشـتیبانی و 
غیـره هزینه هـا به شـدت کاهـش پیدا 
کـرده اسـت و حدود ۹۰ درصد نسـبت 
صرفه جویـی  فیزیکـی  نمایشـگاه  بـه 

می شـود.
مدیرعامـل موسسـه خانـه کتاب 
نمایشـگاه  محدودیت هـای  دربـاره 
فیزیکـی گفت: در مصلـی امام خمینی 
)ره( و شـهر آفتـاب که محـل برگزاری 
نمایشـگاه بین المللی کتـاب تهران بود 
مشـکل محدودیـت فضـا را داشـتیم، 
از ایـن رو ضوابطـی را بـرای حضـور 
در  ولـی  می کردیـم،  تعییـن  ناشـران 

نمایشـگاه مجـازی چنیـن محدودیتی 
را نداریـم و اعـالم کردیـم هر ناشـری 
کـه در چهـار سـال اخیـر دارای پروانه 
نشـر فعـال بـوده و حتـی یـک اثـر را 
غرفـه  می توانـد  باشـد  کـرده  منتشـر 
مجـازی درخواسـت کند؛ خـب این امر 
گام بسـیار بزرگـی در عدالـت توزیعـی 
اسـت. درواقـع تمـام محدودیت هایـی 
که اجرای فیزیکی داشـت در نمایشگاه 

مجـازی از بیـن رفته اسـت.
بـه  سـایت  طراحـی  گفـت:  وی 
همزمـان  کـه  شـده  انجـام  گونـه ای 
ظرفیـت بازدیـد یک ونیـم میلیـون نفر 
را دارد بیـان کـرد: تمـام کتاب هایـی 
کـه در نمایشـگاه مجـازی کتـاب بـه 
نمایـش در می آینـد با احتسـاب قیمت 
پشـت جلـد 2۰ درصـد تخفیـف دارند. 
 2۰ تخفیـف  بـا  داخلـی  کتاب هـای 
درصـد و کتاب های خارجـی با تخفیف 
٥۰ درصـد عرضـه می شـود. همچنیـن 
ارسـال کتـاب بـرای بازدیدکننـدگان در 
اقصـی نقـاط کشـور رایـگان اسـت و 
تمـام فرآینـد خرید در یک سـایت انجام 
می شـود. درواقـع زمانی که مخاطب وارد 
سـایت شـد تمام فرآینـد بازدیـد و خرید 
از همـان سـایت انجام می شـود.  الزم به 
ذکر اسـت که بازدید از نمایشـگاه در 2۴ 
سـاعت شـبانه روز امکان پذیـر اسـت که 
یکـی از مزیت هـای ایـن نمایشـگاه بـه 

می رود. شـمار 
دهقانـکار بـا اشـاره بـه بازدیـد از 
دفتـر پسـتی شـهید یوسـفیان گفـت: 
شـرکت  مدیرعامـل  سـخنان  طبـق 
ملی پسـت جمهـوری اسـالمی ایران، 
بناسـت تـا کتاب هـای خریداری شـده 
بیـن  کتـاب  مجـازی  نمایشـگاه  در 
برسـد.  مـردم  دسـت  بـه  روز   ۷ 3تـا 
باتوجـه بـه ایـن کـه در ایـن ایـام بـا 
حجـم بـاالی ترافیـک پسـتی روبه رو 
خواهیـم بـود ممکـن اسـت در زمـان 
ارسـال کتاب کمـی تاخیر ایجاد شـود. 
در نمایشـگاه مجـازی کتـاب تهـران 
شـرایط کم نظیـری فراهم شـده که در 
هیچ فروشـگاه اینترنتی دیده نمی شـود 
اظهـار کرد: تا این لحظه، ۱٥۰۰ ناشـر 
بـرای حضور در این نمایشـگاه ثبت نام 
کردنـد؛ در ایـن نمایشـگاه غرفه و پنل 
مجـازی برای ناشـران رایگان اسـت و 
پـس از پایـان فرآینـد خریـد از طـرف 
کتاب هـا  پسـت  شـرکت  مخاطبـان، 
را جمـع آوری می کنـد. مـا در بخـش 
مشـکلی  کتـاب  مجـازی  نمایشـگاه 
نداریـم امـا در بخشـی کـه مربـوط به 
فـروش کتـاب اسـت نیاز بـه همکاری 
ادارات کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی 
همـه اسـتان ها داریـم. با توجـه به این 
کـه زمان زیادی تا برگزاری نمایشـگاه 
باقـی نمانـده انتظـار مـا این اسـت که 
تمـام امکانات را به کار گیرند تا نسـبت 
بـه اطالع رسـانی حق مطلب ادا شـود؛ 
یعنـی مـردم کشـور در جریـان زمـان 
و نحـوه برگـزاری نمایشـگاه مجـازی 
کتـاب و امکانـات و ویژگـی  کـه برای 
آن هـا فراهـم شـده اسـت قـرار گیرند. 
کتـاب  مجـازی  نمایشـگاه  موفقیـت 
تهـران در درجـه اول منوط بـه آگاهی 
مردم از نحوه حضور، شـرایط، امکانات 

و زمـان برگـزاری آن اسـت.
رئیـس نمایشـگاه مجـازی کتاب 
تهـران در بخـش دیگری از سـخنانش 

گفـت: تعمـدا از واژه نخسـتین بـرای 
برگزاری این دوره از نمایشـگاه مجازی 
کتـاب تهـران اسـتفاده کردیـم از ایـن 
جهـت کـه اسـتمرار آن جـزو مطالبات 
ما اسـت؛ از این رو بهتر اسـت برگزاری 
ایـن نمایشـگاه به خوبی اطالع رسـانی 
شـود تا مردم در هرجایی از کشـورمان 
از شـرایط، امکانـات و نحـوه برگزاری 
اولیـن دوره نمایشـگاه مجـازی کتـاب 

تهران آگاه شـوند.
* پـر کـردن خـال حـوزه کتاب و 
فرهنـگ از طریـق نمایشـگاه مجازی

وی ضمن گفت: در این شـرایطی 
فضـای  آسـیب های  بـه  همـه  کـه 
مجـازی آگاه هسـتیم، بسـتری فراهم 
شـده تا مردم از این نمایشـگاه مجازی 
کتـاب بازدیـد کننـد. باتوجـه بـه وجود 
بیمـاری کرونـا و توصیـه بـرای حضور 
در خانه سـعی کردیم خـال حوزه کتاب 
و فرهنـگ را از طریـق نمایشـگاه در 
ترافیـک  حتـی  کنیـم.  پـر  ایـام  آن 
درصـد  بـرای شـهروندان ٥۰  سـایت 
کـه  هزینـه ای  نصـف  یعنـی  اسـت 
و  وب  صفحـات  دیگـر  در  حضـور  از 
بـا  را  پردازنـد  مـی  مجـازی  فضـای 
پرداخـت  نمایشـگاه  ایـن  در  حضـور 
می کننـد. از هجدهـم دی مـاه ثبت نـام 
بن دانشـجویی، طالب و اسـاتید حوزه 
و دانشـگاهی آغـاز می شـود. این یارانه 
امسـال 2٥ درصـد افزایش یافته اسـت 
و بـه همـت معاونـت امـور فرهنگـی 
وزارت فرهنگ و ارشـاد اسالمی سقف 
خریـد دانشـجویان بـه 2۰۰ هزارتومان 
رسـیده اسـت. انتظار مـا از مدیران کل 
اسـتان ها ایـن اسـت که در ایـن زمینه 
نیـز اطالع رسـانی خوبـی انجـام دهند 
تا همه دانشـجویان، طالب و اسـتادان 
بـه ویـژه در مناطـق کمتر برخـوردار از 
آن بهـره ببرنـد. امیدواریـم همانطـور 
رونقـی  پـر  کـه شـاهد هفتـه کتـاب 
در سراسـر کشـور بودیم، در نخسـتین 
دوره نمایشـگاه مجـازی کتـاب تهران 
نیز شـاهد اسـتقبال خوب مردم باشیم.

* اهالـی قلـم نیـازی بـه ثبت نام 
یارانـه ندارند

مدیرعامـل خانـه کتـاب و ادبیات 
نیـازی بـه  اهالـی قلـم  ایـران گفـت 
ثبت نـام بـرای دریافت یارانـه ندارند؛ از 
بانـک اطالعـات خانه کتـاب و ادبیات 
ایـران اطالعات مورد نیاز را اسـتخراج 
اهـل  رتبه بنـدی  اسـاس  بـر  کـرده و 
قلـم بـه صـورت اتوماتیـک بیـن 2۰۰ 
تـا ٥۰۰ هزارتومـان یارانه روی کدملی 
آن ها شـارژ می شـود. دهقانـکار ضمن 
بیـان ایـن کـه تخفیـف 2۰ درصـدی 
اسـت  بـرای همـه کتاب هـا یکسـان 
و ناشـر نمی توانـد تخفیـف بیشـتر یـا 
شـیوه  گفـت:  کنـد،  اعمـال  کمتـری 
ارسـال کتـاب بـه دو صـورت انجـام 
از  را  کتاب هـا  اگـر  ناشـر  می پذیـرد؛ 
کنـد مشـمول  ارسـال  پسـت  طریـق 
یارانـه می شـود که از 2٥ تـا ۷٥ درصد 
اسـت. از طرفی ناشـر می تواند کتاب را 
با مسـئولیت به دسـت مخاطب ارسـال 
کنـد منتهـا تسـویه حسـاب بـا ناشـر 
زمانـی صـورت می گیـرد کـه مطمئـن 
شـویم کتاب هـای خریـداری شـده به 
دسـت مـردم رسـیده اسـت. همچنین 
ارسـال کتـاب از طریـق پسـت بـرای 
خریـد زیـر پنجـاه هزارتومان بسـته به 
قیمت فاکتور برای ناشـر رایگان است.

در نمایشـگاه مجـازی کتاب تنها 
کتاب هایـی امکان ارائه دارند که ناشـر 
اعـالم وصـول آن را از خانـه کتـاب و 
ادبیـات ایـران گرفتـه اسـت. همچنین 
بـه  کـه  عناوینـی  تعـداد  بایـد  ناشـر 
صـورت چـاپ شـده موجـود دارد را در 
سـایت اعـالم کند در غیـر این صورت 
به عنوان متخلف محسـوب می شـود و 

امـکان حـذف او نیز وجـود دارد
در  تفـاوت  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
کتـاب  مجـازی  نمایشـگاه  برگـزاری 
تهـران بـا سـایر اسـتان ها گفـت: در 
نمایشـگاه مجـازی کتـاب تهـران تنها 
طالب، دانشـجویان و استادان و اهالی 
قلـم از یارانـه بهره منـد می شـوند امـا 
در نمایشـگاه مجـازی کتـاب در سـایر 
اسـتان ها تمام مـردم اسـتان می توانند 

از آن یارانـه اسـتفاده کننـد.

نمایشگاه مجازی کتاب تهران
 گامی در عدالت توزیعی کتاب است

غزل«  »زبان  در  حافظ  و  سعدی  غزل های  ساخت گرایانه  تحلیل 
چاپ شد

کتاب »زبان غزل: تحلیل زبان غنایی 
نظریه  بنیاد  بر  حافظ  و  سعدی  غزلیات 
توسط  ناشر  پونه  نوشته  ساخت گرایی« 
راهی  و  منتشر  روشن اندیشان  انتشارات 

بازار نشر شد.
بلندای  است  معتقد  این کتاب  مولف 
حافظ  و  سعدی  کالم  زیبایی  و  اندیشه 
جذابیت  که  است  وسوسه برانگیز  آن قدر 
آن تنها شامل حال عالقه مندان به ادبیات 
کمتر  گفت  می توان  که  طوری  نمی شود. 
کسی است که با اشعار این بزرگان مأنوس 

یا آشنا نباشد. او در کتاب پیش رو تالش کرده بر مبنای نظریه ساخت گرایی و 
شیوه های نظری مخاطب محور زیبایی این اشعار را بیشتر به خواننده بنماید.

پونه ناشر می گوید در حقیقت، تحلیل زبان غنایی رهیافتی به ادبیات 
غنایی است که به بررسی ارتباط صورت و معنا در این گونه آثار می  پردازد. 
نظریه  از  اصولی  به کارگیری  با  که  است  آن  پی  در  غزل«  »زبان  کتاب 
تحلیلی  الگویی  باشد،  فارسی  زبان  بر ساختار  انطباق  قابل  ساخت گرا که 
فراهم آورد تا بتوان به کمک آن متون شعری غنایی را تحلیل و تفسیر کرد. 
زبان  شناسان مکتب ساخت  گرایی معتقدند که زبان را می  توان، مانند هر پدیده 
فیزیکی دیگر، با روشی علمی مطالعه کرد، اما به مرور متوجه شدند نمی  توان 
از جنبه هنری زبان غفلت کرد. بنابراین ترجیح دادند داده  های فراهم  آمده را 

در قالب مؤلفه  های آوایی، نحوی و معنایی بررسی کنند.
بررسی  با  آوایی  در سطح  سعدی  و  حافظ  غنایی  شعر  زبان  تحلیل 
عناصری چون وزن و تکرارهای آوایی کامل و ناقص در میان یک صورت 
با بررسی دو سطح معناساز  آغاز و حوزه معنا،  زبانی  زبانی، و در صورت 
بررسی ساختار نحوی  با  نحو  و در حوزه  )بالغت(  واژگان، و صور خیال 
از جمله موضوعاتی هستند که در  زبانی که عاطفه  محورند،  و نشانه  های 
کتاب »زبان غزل« به آن ها پرداخته شده است. به این ترتیب نویسنده اثر، 
با واکاوی گزیده غزل های حافظ و سعدی به عنوان نمونه های شعر غنایی، 
تالش کرده موارد مثالی را پیش روی مخاطبش بگذارد که در تحلیل زبان 

شعر غنایی مفید باشد.
هزار   ۶۰ قیمت  و  نسخه  هزار  شمارگان  صفحه،   3۰۴ با  این کتاب 

تومان منتشر شده است.

تنها نمایشگاه مجازی دنیا
که فروش هم دارد

و  فرهنگی  برنامه ریزی  و  مطالعات  دفتر  مدیرکل  حیدری  ابراهیم 
نمایشگاه  نقش  به  اشاره  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  کتابخوانی 
مجازی کتاب در کاهش بحران و مشکالت صنعت نشر گفت: من معتقد 
به کلمه بحران در صنعت نشر نیستم و به نظرم این موضوع معنایی ندارد 
زیرا تولید و فروش و عناوین کتاب های ما نشان می دهد که نسبت به دیگر 
حوزه ها و طرح های فصلی خرید کتاب استقبال خوبی از سوی مردم شده 
به طوری که میزان فروش پاییزه کتاب حدود 2۰ میلیارد تومان بوده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر کتاب های چاپ اول ما رشد ٥ درصدی 
داشته است و اگرچه در بخش تیراژ ۱۰ درصد کم شده است اما صنعت 

نشر در وضعیت خوبی به سر می برد
حیدری با بیان اینکه نمایشگاه مجازی کتاب یک اقدام خوب و ارزشمند 
است، عنوان کرد: همان طور که طرح های فصلی نشان داد اگر مردم فرصت، 
زیرساخت و امکانات داشته باشند آمادگی برای خرید کتاب دارند و به نظرم 

برپایی نمایشگاه مجازی کتاب یک کار ضروری است که باید اجرا شود
وی با طرح این موضوع که نیاز بود که نمایشگاه مجازی هرچه زودتر 
برگزار شود، افزود: اما چون این کار اولین تجربه است و نیاز به بررسی 
باید تمام مالحظات  و هماهنگی بیشتر دستگاه ها و نهادهای زیادی بود 
شرایط ها و زیرساخت های فنی مهیا می شد به همین دلیل اجرایی شدن 

آن کمی زمان برد
وی با بیان اینکه نمایشگاه مجازی کتاب اولین نمایشگاه مجازی دنیا 
است که در آن کتاب فروخته می شود، گفت: در سایر نمایشگاه های مجازی 
دنیا بحث فروش رایت و کپی رایت است اما آنچه در نمایشگاه ما اتفاق 
می افتد فروش خود کتاب است نه سایر مباحث و به همین دلیل جابجایی 

و نقل و انتقال آن اهمیت ویژه ای دارد
برگزاری  برای  مرتبط  نهادهای  که  به تالش هایی  اشاره  با  حیدری 
نمایشگاه انجام دادند، یادآور شد: در خانه کتاب و ادبیات ایران با کمک 
تشکل های مربوطه و سازمان ها و سایر دستگاه های مرتبط بعد از ساعت ها 
جلسه کارشناسی اجرای نمایشگاه مجازی کتاب تهران به مرحله اجرایی 

رسیده است
وی در بخش دیگری از سخنانش به مزایای برگزاری نمایشگاه مجازی 
کتاب تهران اشاره کرد و گفت: مطمئن هستیم در شرایط کرونایی مردم 
از کتاب استقبال می کنند و امیدواریم کار به گونه ای مدیریت شود که همه 
اقشار جامعه بتوانند به کتاب مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند همچنین 

بتوانند از یارانه ها بهره مند شوند.
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قدرت زبان فارسی در تصویرسازی  
شگفت انگیز است

سیرما کاستادینوا رئیس مطالعات ایران دانشگاه سوفیای بلغارستان عقیده دارد 
زبان فارسی این قدرت شگفت انگیز را دارد تا با ترکیب اسم ها و فعل های آشنا 

در عبارت هایی با معنایی تمثیلی و یکسان، واحدهای واژگانی جدیدی خلق کند.
والدیمیر میتف درباره ویژگی خاص زبان فارسی در استفاده از اعضای بدن 
برای بیانات استعاری از زندگی و سخنوری، گفت و گویی با این بانوی محقق انجام 

داده که می خوانید. 
الزم به ذکر می داند دکتر سیرما کاستادینوا، استادیار ارشد در رشته ایران شناسی 
در مرکز فرهنگ و زبان های شرقی دانشگاه سوفیا تحصیل کرده و از سال 2۰۰۸ تا 
سال 2۰۱٥ در دانشگاه عالمه طباطبایی تهران و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، 
در رشته زبان فارسی تخصص گرفته، در سال 2۰۱۰ از پایان نامه کارشناسی ارشد 
خود در مطالعات اجتماعی و فرهنگی ایرانی و هندی و در سال 2۰۱۸ از پایان نامه 

دکترایش با عنوان »شخصیت های اسطوره ای در شاهنامه فردوسی« دفاع کرد.
او از سال 2۰۱۹ پروژه ای را در ارتباط با برنامه ملی »پژوهشگران جوان و 
همکاران پست دکترا« با عنوان »استعاره های زبان فارسی نوین- ریشه، وضعیت 
فعلی و رده بندی« انجام می دهد. وی از مدرسان تمدن پارسی و زبان فارسی نظری 
در دانشگاه سوفیا است. کاستادینوا در اکتبر 2۰2۰ به عنوان رئیس بخش ایرانشناسی 

در دانشگاه سوفیا انتخاب شد.
والدیمیر میتف نیز عمده تحصیالتش در رشته ایرانشناسی است و هم اکنون 
نیز در مقطع دکتری همین رشته در دانشگاه سوفیا به تحصیل اشتغال دارد. متن این 
گفت وگو در وبالگ پل دوستی فارسی منتشر شده است. والدیمیر میتف همچنین 
سردبیر بخش رومانیایی سایت باریکاداست. باریکادا وبسایتی تحلیلی خبری است 

که به زبان های انگلیسی، بلغاری و رومانیایی منتشر می شود.
این گفت وگو توسط اکرم امینی به فارسی برگردانده شده است. 

بیان  برای  که  است  این  فارسی،  زبان  توجه  قابل  ویژگی های  از  یکی   *
عبارت های استعاری، از بخش های مختلف بدن استفاده می کند. شما در ماه های 
اخیر در چند کنفرانس، سه مقاله در این زمینه ارائه کردید. جالب ترین نمونه ها در 

این زمینه چیست؟
و  دیدن  قابل  جهان  عناصر  طریق  از  انتزاعی  مفاهیم  از  تصویرسازی   **
قابل لمس اطراف ما، یکی از ویژگی های جهانی تفکر بشری است. هم در زبان 
فارسی و هم بلغاری، بخش هایی از بدن انسان و همچنین ادراک های حسی بدن، 
در بسیاری موارد نقشی را ایفا می کنند که در نظریه استعاره مفهومی به آن »دامنه 
منبع« در استعاره گفته می شود. من در کارم به وجود اعضای بدن و ادراکات در 
عبارت های زبانی استعاری که در فارسی امروزی، پرکاربرد هستند، توجه می کنم. 
رایج ترین عبارت ها، آنهایی هستند که مفاهیمی مثل »دست«، »سر« و »قلب« و 
همچنین »چشم«، »خون«، »شانه ها«، »کمر« و بسیاری بخش های دیگر بدن را 
شامل می شوند. قلب به عنوان مرکز احساسات در عبارت هایی مانند »قلبم آتش 
می گیرد« می نشیند، عبارتی که برای ایرانی ها به معنی »داشتن غمی عمیق« است، 
یا »گرم شدن قلب« که به معنی »تشویق )دلگرمی(« است. »به دلم می نشیند« 
نشانه ای است مبنی بر »آن را خیلی دوست دارم«، اما »روی سینه ام نشسته« یعنی 

»من را پریشان می کند«.
* این پدیده زبانی )زبان شناسانه( چگونه توضیح داده می شود و چه چیزی را 

درباره تفکر فارسی زبانان نشان می دهد؟
** هدف اندیشه و گفتار، بیان احساسات به عنوان مفاهیم انتزاعی است و 
این هدف، منجر به فهم احساسات از طریق تجربه های آشنا در سطح زبان و حواس 

انسانی می شود. سعدی شیرازی، شاعر ایرانی در قرن سیزدهم نوشت:
»بنی آدم اعضای یکدیگرند / که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار / دگر عضوها را نماند قرار«

این تصویری شاعرانه از تالش برای درک مفاهیمی مثل »وحدت«، »یکدلی« 
و »همدردی« است و آنها را به ایده بدن به عنوان یک کل، که اجزای آن در اعمال 
و احساسات، با هم در ارتباطند، پیوند می زند. زبان فارسی این قدرت شگفت انگیزی 
را دارد تا با ترکیب اسم ها و فعل های آشنا در عبارت هایی با معنایی تمثیلی و یکسان، 
 to give from hand  واحدهای واژگانی جدیدی خلق کند. به عنوان مثال عبارت
 to listen   به عنوان to  give an ear  است یا  to lose   در فارسی به معنی
فهمیده می شود. دیگر ویژگی اختصاصی این زبان این است که عالوه بر قلب، احساسات 
مختلفی مانند عشق، تنفر، حسادت و نیز خصوصیات شخصی مثل لجاجت، ساده لوحی، 
طمعکاری و بی ادبی، با چشم ها پیوند خورده اند: معشوق »نور چشم« است، »روی چشم 
جا دارد« اما چیزی که ناخوشایند باشد، »از چشم می افتد« یا گفته می شود »چشمم 
دنبالش نیست« و درباره شخص حسود گفته می شود »کاسه چشمش درمی آید« یا 
»چشمش کور می شود«. عبارت »شکمش پر اما چشمش خالی است« به فرد طمعکار 

برمی گردد و برای فرد ساده لوح عبارت »چشم و گوش بسته« استفاده می شود.
* این پدیده تا چه حدی در زبان بلغاری نوین دیده می شود؟ می توانید برای 
ما نمونه هایی بگویید از عبارت های مربوط به اعضای بدن که بین زبان فارسی و 

بلغاری مشترک باشند؟
** زبان بلغاری نیز نمونه های زیادی از این پدیده در اختیار ما قرار می دهد. 
اگرچه شواهدی از عبارت هایی وجود دارد که مفهوم سازی خاص فرهنگی را نشان 
می دهد، در موارد دیگر عبارت های بسیار مشابهی وجود دارد که همان احساس را 
بیان می کند. باید بگویم این واقعیت نه تنها بر ارتباطات تاریخی احتمالی بین دو 
زبان داللت دارد، بلکه تا حدی، ماهیت جهانی این مفهوم سازی ها را نشان می دهد. 
در عبارت هایی مثل »در فالن چیز دستی دارم« در زبان فارسی و آنچه در بلغاری 
می گوید »در فالن چیز انگشت دارم« همسانی )مشابهت( مشاهده می شود. انگشت 
اشاره در هر دو زبان برای معنای مجازی »سرزنش« به کار می رود و تعجب با عبارت 
»انگشت به دهان شدن« توصیف می شود. ایرانیها می گویند: »از دل برود، هرآن که 
از دیده برفت«، اصطالحی که ما هم برابر آن را در زبان بلغاری به خوبی می شناسیم.

* تحقیقات شما درباره این پدیده زبانی چطور پیش می رود؟ این پدیده تا چه 
حدی در زبان های دیگر وجود دارد؟

** دامنه این تحقیقات گسترش خواهد یافت و هدف آن تاکنون، پیدا کردن 
اصطالحات خاص فرهنگی در زبان فارسی است که متناظر آنها در زبان بلغاری یا انگلیسی 
پیدا نمی شود. به هر حال، برای دستیابی به نتایج و استنتاج های روشن تر، همکاری با 

سخنورانی از زبان های دیگر و متخصصانی در این حوزه های علمی، ضروری است.



صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هرمز هوشمند راد
قائم مقام مدیر مسئول: شبنم هوشمند راد

سردبیر: محمدرضا حسن بیگی
معاون سردبیر: مجتبی کاشی
طراحی و گرافیک: ناظم رام

سرویس اجتماعی: روحی الهی
سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

سرویس هنری: محمد حسین زاده
سرویس نرم افزار: محمدرضا هاشمی کهندانی

مسئول امور خبرنگاران: بهنام مومنی
گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه رسولی،فرید توانا

رضا بهشتی،  خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است

شنبه 20 دی 1399  قیمت 1000 تومانسال بیست ودوم- شماره مسلسل 1650

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک ۲7۵، طبقه پنجم، واحد 17

 تلفن: 66۵6۲۸01-6691731۲ -6691۵۲6۸      
فکس:661۲6139

»بهانه سکوت« آماده نمایش شد

سکوت«  »بهانه  داستانی  فیلم 
به کارگردانی ذبیح اهلل و تهیه کنندگی 

ذبیح اهلل رحمانی آماده نمایش شد.
فیلم  این  داستان  خالصه  در 
به  کش  مسافر  »مردی  است:  آمده 
علت مشکالت خانوادگی شدید و در 

اوج بیماری همه گیر کرونا مشغول مسافر 
کشی است.«

بازیگران این فیلم شیال خوش اقبال، سوده ازقندی، ذبیح اهلل رحمانی، 
مرتضی اسماعیلی، نگار دوستی، آیناز شهابی، شهروز الستی، شهره فرخی، 
ندا چتر آبنوس، مینا اینانلو، هدیه ادیبی فر، زینب عباسی و کودک خردسال 
امیر عباس دبیری هستند و سایر عوامل آن عبارتند از تصویربردار: محمد 
طاهرخانی، تدوین: جواد رحمانی، آهنگساز و خواننده:  سعید طاهرخانی، 

عکاس: تهمینه رحمانی و مجری طرح: محمد رحمانی.

بازگشت ستاره پسیانی به تلویزیون پس از 1۲ سال

دوم  فصل  به  پسیانی  ستاره 
نویسندگی  با  »زیرخاکی«  سریال 
و  ن  ما سا جلیل  نی  ا د گر ر کا و 
تهیه کنندگی رضا نصیری نیا پیوست.

فصل دوم »زیرخاکی« که اخیرا 
کلید خورده، با چهره های تازه ای روی آنتن 
می رود که پیش تر هومن برق نورد و گیتی 
قاسمی از بین آن ها معرفی شده بودند و اینک  ستاره پسیانی برنده تندیس 
بهترین بازیگر زن در سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نیز 
پس از ۱2 سالی که از حضورش در سریال »همه بچه های من« می گذرد، 
به زیر خاکی پیوست. فصل اول »زیرخاکی« با پخش در رمضان سال 
جاری توانست عنوان پربیننده ترین سریال رمضانی را از آن خود کند 
و حاال با فراهم شدن شرایط، ساخت ماجراهای فریبرز باغبیشه در کنار 

کاراکترهای جدید ادامه پیدا می کند.

حسین صفامنش آلبوم منتشر می کند

هنری  معاونت  موسیقی  دفتر 
در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
تک   ۱2۱ مجوز  دی  نخست  هفته 

آهنگ و هشت آلبوم را صادر کرد.
به آهنگسازی  »یلدا«  آلبوم های 

»کجایی«  صفامنش،  حسین  خوانندگی  و 
به آهنگسازی بهنام کاله بخش و با صدای 
)دکلمه( پیام دهکردی و »تبرزین« با آهنگ و صدای )دکلمه( مسعود 

میرزایی از جمله آلبوم هایی هستند که به تازگی مجوز انتشار گرفتند.
در میان مجوزهای صادره در بخش تک آهنگ نیز می توان به قطعه 
ایثار« با صدای مهدی دانا و  »پاییز« با صدای گرشا رضایی و »شهر 
پناه اشاره کرد.  گزارش صدور مجوز هفتگی  آهنگ محمدرضا یزدان 
دفتر موسیقی هر هفته منتشر می شود. برای این آثار صرفا مجوز انتشار 

صادر شده و زمان انتشار آن در اختیار مالک اثر است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

تغییر ذهنیت مخاطب نسبت به موسیقي
امیرمحمد تفتي: شرایط اقتصادي باعث 
حذف هنر از سبد خانواده ها شده است!

بدون شک این را قبول دارید که در سال هاي اخیر موسیقي کشور 
خصوصا در ژانر پاپ به شدت بي کیفیت شده و اکثر خوانندگان و گروه هاي 
نوظهور این عرصه به سمت کارهاي نازل رفته و سعي مي کنند با کمترین 
وسواس و هزینه، کارهایي را تولید و عرضه کنند که متاسفانه این موضوع 
روي ذائقه مخاطب هم تاثیر گذاشته و اگر مسیر موسیقي کشور به همین 
شکل ادامه داشته باشد، قطعا در آینده اي نزدیک دیگر چیزي از موسیقي 

فاخر و ادبیات و ترانه در این عرصه باقي نمي ماند!
در این بین هستند خوانندگان و آهنگسازاني که هنوزهم سعي مي کنند 
کیفیت را در آثارشان رعایت کنند و با اینکه در این بازار نازل موسیقي به 
شدت سرخورده هستند ولي بازهم ازکیفیت آثارشان کم نکرده اند. امیرمحمد 
از خوانندگان محبوب و دوست داشتني موسیقي کشور است  تفتی یکي 
که اهمیت زیادي به ترانه، آهنگسازي و حتي استفاده از سازهاي سنتي 
ایراني در آثارش مي دهد. او که آلبوم های شاخصي چون بی برگی و رسم 
تو افروختن، را منتشر کرده، معتقد است که متاسفانه یکسری از افراد ساز 
و آوازهایی تولید و در فضای مجازی پخش کردند که سبب شد ذهنیت 

مخاطب نسبت به این نوع موسیقی کامال تغییر کند.
امیرمحمد تفتی خواننده شاخص موسیقي کشورمان در گفتگو با دنیاي 
جوانان درباره وضعیت این روزهای ساز و آواز در حوزه موسیقی کشورمان 
گفت: به نظر من هیچ مرجع و تشکیالتی برای تولید ساز و آواز نداریم 
و رادیو و تلویزیون هم هیچگونه حمایتی از ساز و آواز نمی کنند. در دهه 
۶۰ که موسیقی های دیگر نبود، ساز و آواز بسیار مورد توجه قرار داشت. 
بهتر است بگوییم شرایط آن زمان طوری بود که مردم به ساز و آواز، 
گروه نوازی، تصنیف و...گرایش داشتند. االن نباید انتظار داشته باشیم که 
مانند آن دهه مردم به سمت ساز و آواز گرایش داشته باشند زیرا فضای 
مجازی موسیقی آسان و ارزان را در دسترس مخاطبان قرار می دهد. در 
حوزه های موسیقی پاپ و عامه پسند صدها خواننده تولید اثر می کنند و به 

همین دلیل تولید آثار موسیقی بسیار زیاد شده است.
میان  شدید  رقابتی  عرصه  اینکه  به  اشاره  با  تفتی  امیرمحمد 
موسیقیدان های حوزه های مختلف به وجود آمده است، تاکید کرد: امروز 
شرایط با دهه های ۶۰ و قبل از آن خیلی فرق کرده است و به دلیل این 
خیلی  نیز  زندگی  سرعت  ندارد.  بازخورد  آواز  و  ساز  که  است  تفاوت ها 
باالتر رفته است. حدود 2٥ سال پیش که تلفن های همراه آمد سرعت 
همه کارها باالتر رفت درصورتی که قبل از آن بسیاری از کارها با تاخیر 
باال  مردم  همه  زندگی  سرعت  شد  سبب  که  تحول  این  می شد.  انجام 
رود معایب و مزایایی دارد. آنچه مهم این است که در کنار این سرعت 
باال، صدها شبکه ماهواره ای و فضای مجازی هم قرار گرفت و سرعت 
دسترسی و انتخاب موسیقی را نیز خیلی باالتر برد، درصورتی که ساز و 
آواز نیازمند یک فضای آرام است و چون ساز و آواز مدت طوالنی دارد 
مردم دیگر صبر و تحمل کافی برای شنیدن آن را ندارند. موضوع دیگر 
کیفیت پایین ساز و آوازهای امروزی است. متاسفانه یکسری از افراد ساز 
و آوازهایی تولید و در فضای مجازی پخش کردند که سبب شد ذهنیت 
مخاطب نسبت به این نوع موسیقی کامال تغییر کند. بسیاری از این آثار 
ممیزی نمی شود و مورد تایید اساتید قرار نمی گیرند در نتیجه این ساز و 
آوازهای بی پایه و اساس سبب شد مخاطب این نوع موسیقی کمتر شود. 
تورم  نیز سبب شده همه مردم درگیر مشکالت مالی باشند. مردم به جای 
این که به موسیقی خوب گوش کنند فقط به دنبال راهی هستند که شکم 
خود را سیر کنند. هنر زمانی تاثیرپذیری دارد که مردم شرایط اقتصادی 
خوبی داشته باشند. مشکالت اقتصادی سبب شده هر روز تعداد هنرجویان 
باشند.  اجاره و دستمزد  موسیقی کمتر شود و آموزشگاه ها درگیر قیمت 
زمانی که یک خانواده نتواند زندگی اقتصادی خود را بگذراند بخش های 
دیگر زندگی ازجمله هزینه بخش هنر را از سبد خانوار حذف می کند در 

نتیجه ضربه های جبران ناپذیری به اقتصاد هنر وارد می شود.
این خواننده دوست داشتني در پایان صحبت هایش به حال و احوال 
این روزهاي مخاطبان موسیقي در کشور اشاره کرد و گفت: جامعه شناسان 
باید این عوامل را مورد بررسی قرار دهند تا متوجه شویم چه موسیقی حال 
شنونده را خوب می کند. االن فقط موسیقی های مصرفی تولید می شود که 
اصال حال مخاطب را خوب نمی کند. همیشه در هر شرایطی به حوزه هنر 
به ویژه موسیقی آسیب وارد می شود. این در حالی است که مردم همیشه 
حافظ هنر هستند و می توانند از هنر حمایت کنند تا آثار بیشتری تولید 

شود و فرهنگ گسترش یابد.

کرونا منجر به نوآوری هایی در حوزه تئاتر شد

هیات  عضو  مظلومی  میرطاهر 
انتخاب بخش »رادیو تئاتر« جشنواره 
تئاتر فجر با اشاره به حضور هنرمندانی 
بخش  این  در  مختلف  شهرهای  از 
گفت: کووید ۱۹ منجر به سوداگری 
در امور شده و فرآیند نامشخصی از 

فعالیت ها به ویژه در جشنواره تئاتر فجر را 
نیز به همراه داشت و این در حالی است که تئاتر همواره مستلزم برقراری 
عکس العمل  و  بوده  تماشاگر  با  نزدیک  و  صمیمی  مستقیم،  ارتباطی 
از  بسیاری  کرونا  اگرچه  افزود:  است.مظلومی  مهم  برایش  تماشاگران 
نوآوری  به  منجر  محدودیت ها  اما  کرده،  روبرو  مشکل  با  را  فعالیت ها 
و توجهی متفاوت به موضوعات مختلف در حوزه تئاتر شده و بستری را 
برای پرداختن به موضوعات جدید فراهم کرده و اتفاقاتی جدید در همه 

جشنواره های فرهنگی و هنری از جمله تئاتر و فیلم را رقم زده است.
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وضعیت سینما در دوران کرونا

کیومرث پوراحمد: متولیان فرهنگی می خواهند سر به تن هنرمندان نباشد!
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محمد حسین زاده

وضعیت سینماي کشور روز به 
روز بدتر مي شود نه تنها مسئوالن 
فرهنگي تدبیر و فکري درباره رکود 
سینما نکرده اند، بلکه به نظر مي رسد 
از این تعطیلي سینماها و فعالیت هاي 
نیستند!  ناراضي  هم  چندان  هنري 
این در حالیست که هنوز مشخص 
نیست کرونا چه زماني دست از سر 
کشورمان  مردم  از  خصوصا  مردم 
برمي دارد چرا که درباره تهیه واکسن 
هم تدبیري اندیشیده نشده و هنوز 
این  با  هستیم.  بالتکلیفي  در  همه 
برگزاري  که  مي رسد  نظر  به  حال 
زیاد،  مخالفان  با  هم  آن  جشنواره 
زنده ماندن  براي  نویدي  هنوزهم 

سینما باشد.
کارگردان  پوراحمد  کیومرث 
با  کشور  سینماي  مطرح  و  باسابقه 
انتقاد از متولیان فرهنگی کشور در 
برون  برای  راهکار  ارائه  خصوص 
دوران  در  سینما  کمای  از  رفت 
کرونا به دنیاي جوانان گفت: متولیان 
ما  تن  به  سر  می خواهند  فرهنگی 
نباشد! نمونه اش اینکه بنده در ۱۰ 
سال گذشته تنها 3 فیلم ساختم این 
به آن معنا است که نهایتا بنده فقط 
3 سال از ۱۰ سال اخیر عمرم را کار 
کرده ام و بقیه سال ها بیکار بوده ام! 
اینها همه به دلیل اهمیت هنرمندان 

برای متولیان و مسئوالن است، این 
اتفاقات و بیکاری ما نشانگر احترام 
ویژه ای است که آنها برای ما قائل 
هستند! برای بنده و امثال بنده که 
سالهاست بیکار و خانه نشین هستیم 
تفاوتی  چندان  کرونا  نبود  و  بود 
سال  یک  به  نزدیک  االن  ندارد. 
از شیوع و گسترش ویروس کرونا 
این  در  می گویند  خیلی ها  می گذرد 
خانه نشین  و  بیکار  سینماگران  ایام 
و گرفتار شده اند در صورتی که این 
بیکاری و خانه نشینی تنها مربوط به 
این یک سال نیست و ما چند سالی 
است که در بیکاری به سر می بریم! 
برای من در این روزهای کرونایی 
وضعیت عادی است چرا که قبل از 
کرونا هم همینطور در خانه بودم و 
فیلم می دیدم و کتاب می خواندم و 
و حاال هم  موزیک گوش می دادم 
من  برای  وضعیت  آمده  کرونا  که 
است  این  ما  مشکل  است.  همین 
که هنرمندان اصال برای متولیان و 

مدیران اهمیتی ندارند!
با  سپس  پوراحمد  کیومرث 
کنایه به متولیان فرهنگي و همینطور 
وضعیت بدي که این روزها به لحاظ 
است،  حاکم  جامعه  در  اقتصادي 
فرهنگی،  متولیان  داشت:  اظهار 
با  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی، 
همین فرمان که تاکنون جلو رفته اند 
روز  به  روز  آنها  بروند.  باز هم جلو 

ند.  کرده ا شکوفاتر  را  چیز  همه 
ثروت و شادی و خوشی و زیبایی از 
سر و روی همه ما پایین می ریزد و 
این به دلیل زحمات و دلسوزی های 
آنهاست پس باز هم با همین فرمان 
جلو بروند تا ببینیم که می خواهیم 

به کجا برسیم!؟
شاخص  و  موفق  کارگردان 
همانطور  البته  که  کشور  سینماي 
که اشاره کرد سالهاست در کم کاري 
مي برد  سر  به  بیکاري  حتي  یا  و 
پرسش  این  به  پاسخ  در  پایان  در 
متولیان  چرا  شما  عقیده  به  که 
برای  سینمایی هیچ گوش شنوایی 
شنیدن درددل ها، انتقادها و تذکرات 
سینماگران ندارند اظهار داشت: این 
آنها  بدهند.  پاسخ  باید  خودشان  را 
نمی شنوند  و  نمی بینند  که  هستند 
نیست. من  برایشان مهم  و چیزی 
آنها  وقتی  بکنم  می توانم  کار  چه 
نمی شنوند؟ ما دیگر به این مسائل 
عادت کرده ایم! درواقع حس مي کنم 
و معتقد هستم تا زماني که طرز تفکر 
همینطور  کشور  فرهنگي  متولیان 
همینطور  هم  ما  وضعیت  است، 
البته روز به روز هم  خواهد ماند و 
بدتر خواهد شد. در نتیجه باید یک 
اتفاق عجیب و غریب و چیزي شبیه 
معجزه رخ بدهد که وضعیت هنر و 
البته وضعیت خیلي از مسائل دیگر 

در کشورمان، سر و سامان بگیرد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

جشــنواره هاي موســیقي در 
دیگــر  ماننــد  جهــان  سراســر 
رویدادهــاي هنــري تحت تاثیــر 
کرونــا قــرار دارنــد و هنوزهــم 
برگــزاري بســیاري از جشــنواره ها 
حتــي بــه صــورت آنالیــن نیــز در 
ــا  ــرار دارد. ب ــام ق ــه اي از ابه هال
ــک  ــته ی ــه گذش ــال هفت ــن ح ای
فوق العــاده  و  بــزرگ  افتخــار 
نصیــب موســیقي کشــور شــد. 
آهنگســازی  بــه  رازدار،  قطعــه 
اجــرای  و  میرمعصومــی  احمــد 
فایضــه کامیــاب و گــروه ُکــر، 
از  یکــی  دریافــت  بــه  موفــق 
مدال هــای نقــره گلوبــال میوزیک 
اواردز یــا جوایــز موســیقی جهانــی 
ــی  ــرای معرف ــز ب ــن جوای شــد. ای
ــال  ــتقل از س ــین های مس موزیس
هــر  و  پایه گــذاری شــد   2۰۱۱
ــد در کل  ــد هنرمن ــه چن ــال ب س
ــره و  ــال، نق ــان های ط ــا نش دنی

برنــز اهــدا می کنــد.
ســابقه کاری فایضــه کامیــاب 
خواننــده موســیقی ســنتی بــه 
ــیک  ــیقی کالس ــر روی موس کار ب
ایرانــی همینطــور موســیقی اقــوام 
موســیقی  و  برمی گــردد  ایــران 
فیلــم، نمایــش و کــودک از دیگــر 
فعالیت هــای اوســت. درواقــع بایــد 
اینطــور گفــت کــه فایضــه کامیاب 
ــه  ــوان عرص ــدود بان ــي از مع یک
همــواره  کــه  اســت  موســیقي 
ســعي داشــته تا موســیقي ســنتي و 
کالســیک کشــورمان را زنــده نگــه 
ــل  ــه بین المل دارد و آن را در عرص

ــا  ــاال دقیق ــد و ح ــرح کن ــز مط نی
ایــن اتفــاق رخ داده و کســب مدال 
اواردز،  میوزیــک  گلوبــال  نقــره 

حاصــل تــالش وي مي باشــد.
ــو  ــاب در گفتگ ــه کامی فایض
بــا دنیــاي جوانــان دربــاره قطعــه 
رازدار و همینطــور کســب ایــن 
جایــزه بین المللــي توضیــح داد: 
آهنگســازی  بــه  رازدار،  قطعــه 
ــا  ــی و ب ــد میرمعصوم ــای احم آق
همچــون  هنرمندانــی  حضــور 
علیرضــا   ، یاحی پــور ر بــک  با
ــروز ویســانلو، ســمیرا  ــی، فی دریای
ناصحــی  مهــرداد  و  محســنی 
ــار  ــم افتخ ــن ه ــد و م ــد ش تولی
همــکاری در ســاخت ایــن قطعــه 
ــه رازدار  ــن در قطع ــتم. م را داش
از  مســتحکم  غزلــی  روی  بــر 
آقــای علیرضــا بدیــع اجــرا کــردم 
ــی  ــزه بین الملل ــن جای و کســب ای
ــام  ــا تم باعــث افتخــارم اســت. ب
ــاری  ــال ج ــه در س ــرایطی ک ش
داشــتیم و شــیوع بیمــاری کرونــا، 
ــاز  ــه در آغ ــحالم ک ــی خوش خیل
ســال 2۰2۱ لطــف خداوند شــامل 
چنیــن  توانســتیم  و  شــد  مــا 
جایــزه ای را دریافــت و بــه مــردم 
ــم. ــه کنی ــورمان هدی ــز کش عزی

ــش  ــاب در بخ ــه کامی فایض
دیگــري از صحبت هــاي خــود 
بــه حضــور موزیســین هاي ایرانــي 
در ایــن جشــنواره اشــاره کــرد 
گلوبــال  در  امســال  گفــت:  و 
و  هنرمنــدان  اواردز  میوزیــک 
معتبــر  و  مختلــف  گروه هــای 
نیــز  تعدادشــان  کــه  ایرانــی 
ــه  ــد ک ــرکت کردن ــود ش ــم نب ک

ــا  ــد. م ــز آوردن ــام نی ــدادی مق تع
در موســیقی ارکســترال، موســیقی 
ــی و  ــیقی ایران ــک، موس الکترونی
ــاری داشــتیم  ــک آث موســیقی فول
ــیار  ــا بس ــز م ــکاران عزی ــه هم ک
درخشــیدند و بســیار خوشــحال 
ــار  ــز در کن ــده نی ــه بن ــتم ک هس
ــورد  ــتم. در م ــور داش ــا حض آنه
ــد  ــان بای ــه ای خودم ــروه حرف گ
بگویــم کــه مــا از آلبــوم نــوازش 
لحظه هــا، شــروع بــه فعالیــت 
کردیــم و محصــول همدلــی گروه 

ــود. ــزه ب ــن جای ــب ای ــا، کس م
از  دیگــري  بخــش  در  او 
صحبت هایــش دربــاره انتشــار آلبوم 
بین المــل  عرصــه  در  خصوصــا 
توضیــح داد: قطعــه رازدار، صرفــا 
بــرای شــرکت در گلوبــال میوزیــک 
اواردز تولیــد شــد و فعــال تصمیمــی 
ســطح  در  رازدار  انتشــار  بــرای 
بین المللــی یــا داخلــی و بــه صــورت 

ــت. ــده اس ــاذ نش ــوم اتخ آلب
ر  د ب  میــا کا یضــه  فا
پایــان صحبت هــاي خــود بــه 
در  موســیقي  محدودیت هــاي 
کشــور بــراي بانــوان اشــاره کــرد 
و گفــت: به عنــوان کوچکتریــن 
ــیقی  ــزرگ موس ــواده ب ــو خان عض
ــر  ایرانــی، فکــر می کنــم دینــی ب
گردنــم اســت کــه همانطــور کــه 
سینه به ســینه  موســیقی  یــن  ا
بــه مــا رســیده، مــن هــم بتوانــم 
ــا  ــر ظرفیت ه ــی ب رســالتم را مبتن
ــاورم  ــا بی ــور به ج ــن کش و قوانی
تــا موســیقی ایرانــی را بــه گــوش 
ــان  ــانیم و وظیفه م ــان برس جهانی

انجــام دهیــم. به درســتی  را 

برنده مدال نقره گلوبال میوزیک اواردز
فایضه کامیاب: موسیقی ایرانی را به گوش جهانیان مي رسانیم


