
تمام فکر و ذکر ما کنترل تورم است
خلیج  بیدبلند  گاز  پاالیش  مدیرعامل شرکت 
فارس از این پروژه به عنوان ریه های جدید تنفسی 
استان خوزستان یاد کرد و گفت: بیش از ۸۰ درصد 
پیشرفت این مگاپروژه در سه سال محقق شد.محمود امین نژاد 
در آستانه بهره برداری از پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس، در 
برنامه تلویزیونی »جهش تولید« شبکه استانی خوزستان در 

تشریح اجرا و تکمیل این مگاپروژه در شرایط سخت تحریم اظهار 
کرد: این پروژه با هدف جمع آوری گازهای همراه نفت، کاهش 
آالیندگی زیست محیطی و تولید محصوالت باارزش به عنوان 
خوراک واحدهای پتروشیمی اجرا شده است. افزون بر این متان 
تولیدی این مجتمع هم به شبکه سراسری گاز تزریق می شود.
صفحه 3

رییس جمهوری:

نسبت به معیشت مردم 
هرچه در توان داشتیم انجام دادیم

فرصت ویژه ایران برای میزبانی لیگ قهرمانان آسیا
امکان  قطر  که  می رسد  نظر  به 
میزبانی از تمام بازی های مرحله گروهی 
را ندارد و دیگر کشورها باید این خال را 

پر کنند.
هفته آینده قرار است قرعه کشی لیگ قهرمانان 
آسیا ۲۰۲۰ برگزار شود و دو ماه از اوایل فروردین 
فصل جدید مسابقات قاره آسیا با دیدارهای پلی آف 

و سپس مرحله گروهی استارت می خورد.
اف  ای  اعالم  طبق  که  است  حالی  در  این 
سی بازی های مرحله گروهی منطقه غرب از ۲۵ 
فروردین تا ۱۰ اردیبهشت باید به صورت متمرکز 
از  بعد  نیز  مرحله شرق  بازی های  و  برگزار شوند 

آن انجام می شوند.
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در روز هوای پاک:

همایش پیاده روی مسئولین 
و کارکنان منطقه شاهرود برگزارشد

4
آلودگی هوا چهارمین علت مرگ و میر انسان در دنیا

صفحه 5

3

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1659- پنجشنبه 2 بهمن  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
فرهاد قائمیان:

 تئاتر 
همیشه

 زنده است

6ورزش
کودکان، بیشترین 

آسیب دیدگان 
کم تحرکی در دوران 

کرونا

معه 2جا

سی ونهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین مسافر آستانه 
11 تا 20 بهمن 99 برگزار می شود و در شرايطي كه اهالي هنر 
خصوصا تئاتري ها وضعیت خوبي ندارند، به نظر مي رسد كه 
اين جشنواره مي تواند كورسوي امیدي براي آنها باشد. فرهاد 
قائمیان عضو هیات انتخاب آثار صحنه ای سی ونهمین جشنواره 

تئاتر فجر مي باشد. 

اينکه  به  اشاره  با  های همگانی  ورزش  فدراسیون  ريیس 
بیشترين آسیب كم تحركی در دوران شیوع ويروس كرونا 
افزايش  به همین دلیل  متوجه كودكان شده است، گفت: 
فعالیت بدنی كودكان دو تا هشت سال، در دستور كار اين 

فدراسیون قرار دارد.

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آغاز واكسیناسیون 
كرونا در كشور تا قبل از 22 بهمن خبر داد.

اين مطلب را سعید نمکی روز گذشته)چهارشنبه( در گفت 
وگوی زنده تلويزيونی عنوان كرد و گفت: امیدوارم قبل از 
22 بهمن و طبق مصوبه اولويت بندی شده، واكسیناسیون 

را در گروه ها شروع كنیم.

آغاز واکسیناسیون 
کرونا تا قبل از ۲۲ 

بهمن

بیدبلند خلیج  فارس؛ ریه های جدید خوزستان اوپک به بهبود بازار نفت
 در سال ۲0۲1 خوش بین است

دبیرکل اوپک اعالم کرد که به طور محتاطانه ای به بهبود بازار 
نفت در سال ۲۰۲۱ خوش بین است.

به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، محمد سانوسی بارکیندو 
در مجمع انرژی جهانی شورای آتالنتیک گفت: با احتیاط خوش بینم که بازار 

نفت امسال از رکود تقاضای ناشی از همه گیری ویروس کرونا بهبود می یابد.
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 وزیر امور خارجه گفت: مجید تخت روانچی در سه هفته 
گذشته ایران بوده است و روز دوشنبه به تازگی به نیویورک 
بازگشته است. آنهایی هم تازه برمی گردند یک هفته ای در 
قرنطینه هستند بنابراین خبرنگار فیگارو بی حساب صحبت کرده است.به 
گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، »محمدجواد ظریف« پیش از ظهر امروز در 
حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره برجام گفت: اروپایی ها 
کامال اطالع دارند در سه سال گذشته کشوری که با رعایت مصالح مردم 

خود و رعایت مصالح بین الملل و با عهدشناسی برجام را حفظ کرده، ایران 
بوده است. وی با تاکید بر اینکه اروپایی ها حتی در یک اقدام بسیار کوچک 
به نام اینستکس موفق نبودند، اظهار داشت: آنها نتوانستند منابع مالی برای 
اینستکس تامین کنند. حتی سخنگوی دبیرکل ملل متحد هم دیروز اعالم 
کرد که پول ایران در کره جنوبی آماده است و سازمان ملل نتوانسته این 

پول را به نیویورک منتقل کند تا سهمیه ایران را تحویل بگیرد.
صفحه ۱

ظریف: تخت روانچی با آمریکا مذاکره ای نداشته است

DONYAYEJAVANANMAG.IR

دهیاری روستای جنیان
 بخش ریویه سقز

 منا قصه
دراجرای خواسته آن دهیاری محترم و اجرای دستور شماره ۲۸۰۰۱/393۰/9۰3۸ مقام محترم قضایی در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱399/۱۰/۱4 در روستای 
جنیان حاضر وبا همکاری دهیارروستااز کامیون کمپرسی به شماره 6۱- 474 ب ۲7 آمیکو تیپ )M6H )4*۲ مدل ۱3۸6 برنگ سفید روغنی ظرفیت جمعا 6 
تن تعداد سیلندر 4 نوع سوخت گاوزئیل تعداد محور ۲ تعداد چرخ 6 به شماره ۰۰9۲764۸ شماره شاسی NA۲B۲Gmd47a۰۰۲3۰9 که در داخل روستای 
جنیان جنب مسجد متوقف بود بازدید بعمل امد مشاهده گردید کامیون فوق از لحاظ وضعیت ظاهری اتاق راننده دارای خط وخش و فاقد باتری و قسمتهای 
فنی از قبیل موتور ، گیربکس ، دیفرانسیل و ... مورد ازمایش قرار نگرفت طبق اظهار شفاهی آقای هیرش مرادی موتور آن نیاز به تعمیرات کلی دارد و از 
لحاظ الستیک نیزنیاز به 6 حلقه الستیک دارد بهر حال با توجه به وضعیت ظاهری کامیون کمپرسی فوق پس از تحقیق و تفحص از بنگاههای معامالت 
خودرو های سنگین و نیمه سنگین در سطح شهر و تعاونی کامیونداران قیمت پایه آن در بازار عادله روز حدود مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یک میلیارد ریال( 

معادل یکصد میلیون تومان تعیین و پیشنهاد میگردد .
شرکت کنندگان در منا قصه از تاریخ چاپ آگهی در روزنامه به مدت  ۱۰ روز فرصت دارند به آدرس محل منا قصه سقز- کردستان بخش امام شهرستان 

سنته مراجعه ویا با شماره تلفن ۰9۱۸۸۸4۰۰36آقای مرادی تماس حاصل نمایند.
با تقدیم احترام- محمد جدیدی کارشناس رسمی دادگستری 

آگهی
مزایده عمومي
 )نوبت دوم (

 شهرداری مهدي شهر درنظر دارد باتوجه به موافقت نامه شماره 4۵۸۲/۱ مورخ۱39۸/۱۱/۲۱شورای اسالمی شهر 
مهدیشهر،نسبت به فروش یک قطعه زمین باکاربری مسکونی به پالک ثبتي۲۸۵۰/3۰۸ واقع در مهدي شهر- منطقه 
طالب آباد حدفاصل شهرک فاطمیه اقدام نماید.لذا ازمتقاضیان درخواست می گردداز تاریخ ۱399/۱۱/۲)آگهي 

نوبت دوم( لغایت ۱۱/9/ ۱399 جهت اخذ اسناد مزایده به واحد دبیرخانه شهرداری مهدیشهر مراجعه فرمایند .
)هزینه آگهي بر عهده برنده مزایده مي باشد(

                      
   روابط عمومي شهرداري مهدي شهر
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 وزیر امور خارجه گفت: مجید تخت روانچی در سه هفته 
گذشته ایران بوده است و روز دوشنبه به تازگی به نیویورک 
بازگشته است. آنهایی هم تازه برمی گردند یک هفته ای در 
بنابراین خبرنگار فیگارو بی حساب صحبت  قرنطینه هستند 

کرده است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، »محمدجواد ظریف« 
جمع  در  دولت  هیات  جلسه  حاشیه  در  امروز  ظهر  از  پیش 
اروپایی ها کامال اطالع دارند  خبرنگاران درباره برجام گفت: 
در سه سال گذشته کشوری که با رعایت مصالح مردم خود و 
رعایت مصالح بین الملل و با عهدشناسی برجام را حفظ کرده، 

ایران بوده است.
اقدام  یک  در  حتی  اروپایی ها  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
بسیار کوچک به نام اینستکس موفق نبودند، اظهار داشت: 
آنها نتوانستند منابع مالی برای اینستکس تامین کنند. حتی 
سخنگوی دبیرکل ملل متحد هم دیروز اعالم کرد که پول 
ایران در کره جنوبی آماده است و سازمان ملل نتوانسته این 
پول را به نیویورک منتقل کند تا سهمیه ایران را تحویل بگیرد.

رییس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه هرچه اروپا و آمریکا 
بخواهد پشت برخی ادعاها، خودشان را پنهان کنند، تاثیری ندارد، 
تصریح کرد: در مورد مسائل منطقه ای نیز همینطور است. آنکه 
منطقه ما را به آتش کشیده، سالح ریخته و منطقه را به انبار 

باروت تبدیل کرده، آمریکا، فرانسه و اروپا است.
حداکثری  فشار  سیاست  شکست  به  اشاره  با  ظریف 
خاطرنشان کرد: مردم با مقاومت خود فشار را شکست دادند 
آمریکا در مجامع  ایران هم  و دیپلماسی جمهوری اسالمی 
بین المللی با پشتوانه حمایت مردم شکست داد. هفته قبل ۱۱۰ 
کشور علیه آمریکا در صحن مجمع عمومی رای داد و فقط 
۱۰ رای به نفع آمریکا رای دادند که این علیرغم تالش های 

آمریکایی ها بود.  
وی با بیان اینکه دولت جدید آمریکا از این شرایط باید 
درس بگیرد، ابراز داشت: آیا دولت جدید آمریکا می خواهد آن 
سیاست، فضاحت و سرفکندگی را در برابر دنیا داشته باشد یا 
آنکه می خواهد روش جدیدی را انتخاب کند. همانطور که مقام 
معظم رهبری فرمودند ما عجله نداریم ولی به عهد خود پایبند 
هستیم. اگر تحریم ها را برداشته و اروپایی ها به تعهدات خود 

عمل کنند، ما هم به تعهدات خود کامال عمل خواهیم کرد.
 به دنبال باج گیری نیستیم، باج هم نخواهیم داد 

این دیپلمات عالی رتبه با بیان اینکه توپ در زمین آنها 
است، عنوان کرد: قرار نیست دولت جدید آمریکا به کسی باج 
دهد، فقط قرار است تعهدات خود را امضا کند. ما برای امضا 

و اجرای تعهدات دیگران به آنها باج نخواهیم داد. به دنبال 
باج گیری از کسی هم نیستیم. آنها تعهداتی دارند، خساراتی به 
ملت ایران وارد کرده اند. ما باید ببینیم که چقدر آنها آمادگی 

دارند که به تعهدات شان عمل کنند.
ظریف در پاسخ به سوالی درباره درباره خبر روزنامه فیگارو 
مبنی بر انجام مذاکره میان مجید تخت روانچی، سفیر ایران در 
سازمان ملل متحد با مقامات دولت بایدن یادآور شد: خیلی جالب 
است که خبرنگار فیگارو چک نکرده است که آقای روانچی 
در سه هفته گذشته ایران بوده است و روز دوشنبه به تازگی به 
نیویورک بازگشته است. آنهایی هم تازه برمی گردند یک هفته ای 

در قرنطینه هستند بنابراین بی حساب صحبت کرده است.  
وی درباره اظهارات روز گذشته آنتونی بلینکن مبنی بر 
اینکه آمریکا به دنبال یک توافق مستحکم با ایران است که 
شامل مباحث موشکی و منطقه ای می شود، بیان کرد: ما یک 
توافق مستحکم داریم که شورای امنیت سازمان ملل متحد در 
قطعنامه ای که آمریکا هم بانی آن بود به اتفاق آرا به آن رای داد. 
نکاتی که در این توافق است یا نیست، با توافق انجام شده است.  
مشکل منطقه  از ایران نیست، بلکه از اروپا و آمریکا است

وزیر امور خارجه با بیان اینکه موضوع زمان بندی ها در 
توافق یکی از طوالنی ترین موضوعات مذاکره بوده است و امکان 
ندارد در مورد آن دوباره مذاکره شود، گفت: آمریکایی ها ایده ای 
را که همیشه درباره آن داشتند آنچه مال من است، مال خودم 
است ولی آنچه مال توست، می توانیم درباره آن مذاکره کنیم، 
باید کنار بگذارند. اگر این ایده در مورد دیگران تاثیر داشته، در 

مورد ایران اثر نخواهد داشت.  
ظریف با بیان اینکه در مورد مسائل منطقه ای و موشکی، 
از ابتدا مشخص بوده و توافق کردیم که این موضوعات در برجام 
نبوده و نخواهد بود، اظهار داشت: برای همین هم پذیرفتیم 
محدودیت های تسلیحاتی تا پنج ادامه یابد و محدودیت های 
موشکی نیز تا هشت سال ادامه یابد. این مسئله در قطعنامه 
مطرح شد چراکه حاضر نبودیم درباره آن صحبت کنیم لذا هزینه 

صحبت نکردن را پرداختیم.  
وی با بیان اینکه نکته ای هم دولت جدید آمریکا و اروپا 
باید بدانند که مشکل منطقه  ما از ایران نیست بلکه از آنها است، 
تصریح کرد: این مسئله را به آنها گفتیم و آنها حاضر نشدند درباره 
آن صحبت کنند. مشکل سالح در منطقه ما از نظر محدودیت 
تسلیحاتی که خودش تولید می کند، نیست بلکه فروش سالح 
به منطقه است که منطقه را به انبار باروت تبدیل کرده است.  
آمریکا و فرانسه فروش سالح به منطقه را متوقف کنند

رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: اگر فرانسه یا آمریکا 

می خواهند درباره وضعیت تسلیحات در منطقه صحبت کنند، 
باید ابتدا فروش ۲۵ درصد سالح دنیا را به این منطقه متوقف 

کنند و بعد درباره این موضوع صحبت کنند.  
ظریف با بیان اینکه من بعید می دانم کسانی که ۱۰۰ 
میلیارد دالر فروش سالح به منطقه ما دارند - که روی مردم 
یمن و فلسطین خراب می شود – از این فروش غیرانسانی شان 
دست بردارند و بعد صحبت کنند، خاطرنشان کرد: این موضوعات 
یک بار درباره آنها بحث شده و توافق محکمی هم به آن 

رسیده ایم. اینها باید از گذشته درس بگیرند.  
وی با تاکید بر اینکه دولت ترامپ امروز به زباله دان تاریخ 
می رود، ابراز داشت: مردم آمریکا ترامپ را به زباله دان تاریخ 
فرستادند. این دولت برای رسیدن به اهداف خود حتی به کنگره 
آمریکا هم رحم نکرد و حتی به مرکز دموکراسی - به قول 
خودشان - رحم نکرد. این دولت، دولتی نیست که بخواهند 
از اقدامات خالف قانون آن بخواهند استفاده کنند و به عنوان 

سرمایه از آن استفاده کنند.  
این دیپلمات عالی رتبه اشاره به سیاست فشار حداکثری 
علیه ایران بیان کرد: اگر آنها می پذیرند حمله به کنگره برایشان 
سرمایه است، باید بپذیرند اقداماتی که علیه ایران انجام داده 
و آدم کشی ها و بچه کشی هایی که در ایران انجام داده است، 
کودکان و بیماران پروانه ای که به خاطر ترامپ در ایران زجر 
کشیدند، افرادی که به خاطر نرسیدن دارو در ایران زجر کشیدند، 
اینها هم سرمایه هایی هستند که می توانند از آن استفاده کنند.  
ظریف با بیان اینکه سابقه آقای ترامپ و تصویری که از 
او امروز در آمریکا وجود دارد برای افراد جدید و متحدان آنها 
کافی باشد، یادآور شد: آنها بدانند اگر این روش برای دیگران 

کار می کند برای مردم بزرگ ایران کار نمی کند.
تحریم ها باید رفع و برداشته شود

وی در پاسخ به سوالی درباره زمان بندی و نحوه بازگشت 
ایران و آمریکا به برجام هم عنوان کرد: اصال نیازی به مذاکره 
نیست. آنچه اتفاق افتاده این است که دولت آمریکا قانون و 
تعهدات خود را شکسته است. هیچ کس نمی تواند برای اینکه 
تعهدات خود را اجرا کند، دوباره مذاکره کند. اجرای تعهدات 
سخنرانی  در  و  کردیم  اعالم  قبال  نیست.  مذاکره  موضوع 
رهبری در ۱9 دی و صحبت امروز رئیس جمهور نیز کامال 

مشخص است.  
وزیر امور خارجه با اشاره به بیانات رهبر انقالب گفت: 
رهبری فرمودند ما عجله نداریم و اگر آنها تعهدات خودشان 
را اجرا کردند یعنی تحریم ها را برداشتند. مهم این است که 
تحریم ها برداشته شود. ما بحث های ریز حقوقی نداریم. امروز 

مشخص است ترامپ تعدادی تحریم را برگردانده و تعدادی 
تحریم هم جدید اضافه کرده است. وظیفه بایدن این است که 
این تحریم ها را بردارد. اگر این تحریم ها برداشته شد، همانطور 
که رهبری و رئیس جمهور صریحا گفتند، ما هم به تعهدات 

خود برمی گردیم.  
تحریم ها  سریع تر  داریم  دوست  اینکه  بیان  با  ظریف 
برداشته شود اما عجله هم نداریم، اظهار داشت: مردم ما تحمل 
کردند، امروز هم تحمل می کنند. امروز هم این امکان وجود 
دارد که اگر آمریکایی ها تعهدات شان را اجرا کردند، با فاصله 
بسیار کمی ایران هم تعهدات خود را اجرا کند. این مسئله از 
سوی باالترین مقام کشور و باالترین مقام اجرایی کشور به 

صراحت مطرح شده است.
وی با بیان اینکه آنچه باید آمریکا انجام دهد آن است 
که به کل تعهداتی که از آنها خارج شده است، برگردد، تصریح 
کرد: معنای صریح این است که تحریم ها باید رفع و برداشته 
شود. تحریم ها، اسامی و نوع سرشاخه هایی که ترامپ اضافه 
کرده، همه آنها باید رفع شود. این نیست که برگردند و بگویند 
در ماده فالن برجام نوشته شده که قانون شماره فالن و قانون 

شماره بهمان باید برگردانده شود.  
ترامپ  اینکه  بر  تاکید  با  دیپلماسی  دستگاه  رئیس 
تالش هایی کرده که برجام را نابود کند، خاطرنشان کرد: هدف 
ترامپ نابودی بوده است همانطور که هدف او نابودی دموکراسی 
بوده است. امروز مشخص شد او مردم را به سوی کنگره فرستاد. 
این مسئله باید حل شود و به سمت اجرایی شدن برود. در این 
صورت، ایران نیز همه اقداماتش را برمی گرداند. آنکه این کار  
چگونه و در چه زمانی انجام شود، یک کار تکنیکی است و 

حتما انجام می شود.
پیشنهادات هیات کره ای مناسب نبود

ظریف در پاسخ به سوال دیگری درباره دیدار خود با هیات 
کره ای به اینکه مذاکرات به کجا رسید، ابراز داشت: هیات کره 
جنوبی پیشنهاداتی که برای ایران آورده بود، پیشنهادات مناسبی 
نبود و ما هم به آنها گفتیم که پول بانک مرکزی صرف غذا و 
داروی مردم می شود و شما به دستور آمریکا غذا و داروی مردم 
ایران را نگه داشتید. بدانید که این در آینده در مورد نحوه نگرش 
مردم ایران به کره تاثیر خواهد گذاشت و کسی که در نهایت 
بازنده این بازی خواهد بود، کره جنوبی و صنایع کره جنوبی 

خواهند بود. چون مردم ما این رفتار را به دقت رصد می کند.
ما  به  پشت  از  کنند،  تحسین  را  ما  نمی خواهند  اگر 

خنجر نزنند 
وی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص انتقادات از 

تیم مذاکره کننده و اینکه ما در دوره بعد بهتر مذاکره می کنیم 
و آیا می شد بهتر از این مذاکره کرد، بیان کرد: ما ایرانی ها 
اصطالحی داریم که می گوییم امالی نوشته نشده، غلط ندارد. 
توافق و نوشتن یک متن یعنی هم شما و هم طرف مقابل باید 
راضی باشید. شما نمی توانید به طرف مقابل بگویید من این 

متن را می خواهم، او هم نمی تواند به شما بگوید.  
وزیر امور خارجه اضافه کرد: آقایانی که این صحبت ها را 
می کنند، به من نشان بدهند دو صفحه با یک نفر توافق نوشتند، 
نه ۲۰۰ یا ۱۵۰ صفحه. آقایانی که می گویند ما این توافق را 
نخوانده ایم، چیزی که دو صفحه است و خودشان هم نخواندند 

و امضا کردند را نشان دهند.  
ظریف با بیان اینکه توافق یعنی اینکه نه آنچه که شما 
می خواهید و نه آنچه که طرف مقابل می خواهد، یادآور شد: 
این یعنی توافق، در غیر این صورت تسلیم می شود. دوستان 
ما اگر بخواهند چنین توافقی انجام بدهند، خیلی باید زحمت 
بکشند. نمی گویم نمی توانند ولی خیلی باید زحمت بکشند. اگر 
روزی از این بهتر را نوشتند، بنده در مقابل آنها تعظیم می کنم 
و دستشان را می بوسم و برای خدمتی که به مردم ایران کردند، 
تشکر خواهم کرد. امیدوارم آنها هم اگر نمی خواهند ما را تحسین 

کنند، از پشت به ما خنجر نزنند.  
وی درباره گشت زنی نیروهای نظامی آمریکا در منطقه 
هم عنوان کرد: یکی، دو میلیارد دالر هزینه این گشت زنی ها 
است. این هزینه کمی نیست. مردم آمریکا باید بدانند 36 ساعت 
پرواز یکسره است. می دانید چقدر این هواپیمای غول پیکر را 
باید در هوا سوخت گیری شود. هزینه این کار ۱۰ میلیون، ۲۰ 

میلیون دالر نیست بلکه رقم های نجومی است.
۲۵۰ سال است که به هیچ کسی حمله نکردیم 

رئیس دستگاه دیپلماسی با طرح این سوال که این هزینه 
را می کنند تا ایران را بترسانند؟ گفت: ما قصد حمله به کسی را 
نداریم. ۲۵۰ سال است که به هیچ کسی حمله نکردیم. اما نشان 
دادیم هر کس با هر مقدار توانی بخواهد در مقابل ما قلدری 
نشان دهد، از خودمان دفاع می کنیم. صدام را یادشان است؟ 
صدام تانک هایی داشت که الی زر ورق باز نشده بود. آنقدر 
به او سالح دادند. عربستان سعودی 7۵ میلیارد دالر به صدام 
کمک کرد. آخرش چه شد؟ او را از سوراخ موش بیرون آوردند.  
ظریف بیان اینکه آنها باید یادشان باشد مردم در برابر 
زور مقاومت می کنند، اظهار داشت: مردم ایران قصد تجاوزی 
به کسی ندارند. ما بارها گفتیم رژیم  صیهونیستی نفوذ کرده و 
می خواهد اقدام کند و دست دولت آینده آمریکا برای اجرای 
سیاست هایش ببندد. آنها باید خودشان حواس شان باشد. مردم 

ما به دنبال درگیری و جنگ نیستند اما مردم سربلندی هستند 
و از خودشان دفاع می کنند.  

خوشحالیم در کنار قطری ها ایستادیم 
وی درباره اظهارات اخیر وزیر امور خارجه قطر و احتمال 
میانجیگری  این  کرد:  تصریح  دوحه  سوی  از  میانجیگری 
نیست. قطر پیشنهاد گفت وگو داده، ما هم گفته ایم همواره از 
گفت وگو حمایت می کنیم. دولت قطر، دولتی است که روابط 

بسیار خوبی با آنها داریم.  
به رفع محاصره قطر  اشاره  با  این دیپلمات عالی رتبه 
خاطرنشان کرد: خوشحالیم دولت قطر توانست با مقاومت به 
خواسته هایش برسد و اجازه نداد کسانی که قطر را محاصره 
کنار  در  خوشحالیم  برسند.  خواسته هایشان  به  بودند،  کرده 
قطری ها ایستادیم و امیدواریم قطر این نقش مثبت را برای 

آینده روابط ایفا کند.  
ظریف در پاسخ به این سوال که بایدن درباره برجام چه 
کند؟ ابراز داشت: رئیس جمهور کامال صریحا گفت، بایدن باید 
یک کار بکند و آن، این است که شرایط را به قبل از دوران 
منحوس ترامپ بازگرداند. خودشان معتقدند ترامپ دموکراسی 
برده  بین  از  را  آمریکا  پایه های حیثیت  ترامپ  نابود کرد،  را 
است. این مسئله را باید خودشان رفع رجوع کنند. این مشکل 

ما نیست. مشکل آنهاست.  
ما به دنبال کاغذبازی نیستیم

وی ادامه داد: آنچه ما باید انجام دهیم را صریحا اعالم 
کردیم. ما یک دستگاه ناظر به نام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی داریم. گفتیم به محض آنکه آمریکا تعهداتش را انجام 
داد و نتیجه آن را دیدیم، یعنی تحریم ها را برداشت، ما هم به 
تعهدات مان عمل می کنیم. این حرف را در باالترین سطح کشور 
یعنی رهبری مطرح کردند و ایشان حجت را برای کل دنبال تمام 

کردند که بدانند ایران به تعهد خود پایبند است.  
وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاغذبازی 
نیستیم، بیان کرد: ما به دنبال امضا نیستیم. ما به دنبال اقدام 
هستیم. دفعه قبل نیز همینطور بود. این دفعه نیز دنبال اقدام 
هستیم. در خود برجام نیز وجود دارد که نتیجه را و نه صرفا 
اروپایی هاست و  اعالم را می بینیم. این مسئله هم در مورد 

هم آمریکایی ها.  
به گفته ظریف، هم دوستان داخلی و هم طرف های 
خارجی ضمیمه شماره دو برجام را مطالعه کنند. در آنجا به 
صراحت آمده نتیجه مهم است. اکنون نیز ما منتظر نتیجه 
هستیم. اگر نتیجه را مشاهده کنیم، ما هم به تعهدات خود 

پایبند هستیم.

ظریف: تخت روانچی با آمریکا مذاکره ای نداشته است
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زیر نظر: علی هوشمند

رییس سازمان امور دانشجویان خبر داد؛
عدم حضور فیزیکی یک چهارم دانشجویان کارشناسی در دانشگاه ها

رییس سازمان امور دانشجویان با تاکید بر اینکه یک چهارم دانشجویان دوره 
کارشناسی در دانشگاه ها حضور فیزیکی نیافتند، گفت: ترم تحصیلی آینده دانشگاه 

ها و موسسات آموزش عالی از دو یا سه هفته دیگر آغاز می شود.
دکتر مجتبی صدیقی در نخستین کنگره ملی دانشگاه و کووید ۱9 که روز گذشته 
در دانشگاه شریف برگزار شد با تاکید بر اینکه تحرک قابل قبولی در حوزه مشاوره 
مرتبط با کرونا در دانشگاه ها آغاز شده است، گفت: نگرانی و اضطراب از عوامل اصلی 
مهم اثرات کرونا در جامعه دانشجویی شناخته می شود و باید کار بیشتری در این 
زمینه صورت می گرفت. در واقع  نگرانی ناشی از بیماری کرونا غیر از اثرات فیزیکی، 
فعالیت های عادی را مختل می کند و دانشجو راحت به درس و پژوهش نمی پردازد.

وی همچنین خاطر نشان کرد: در آغاز شیوع ویروس کرونا بیشتر با اثرات 
روانی این بیماری میان دانشجویان مواجه بودیم، ولی در حال حاضر شرایط بین 

دانشجویان بهتر شده است.
رییس سازمان امور دانشجویان تاکید کرد: از بالی کرونا یک سال گذشته و 
سرمایه خوبی در حوزه آموزش مجازی ایجاد شده است. در اسفند ماه سال گذشته 
نگران گسترش آموزش مجازی در استان های کوچک بودیم که بعد از تعطیالت 
سال نو این روند بهتر شد، اما در سال تحصیلی جاری آموزش مجازی با مشکالت 

کمتری مواجه است.
دکتر صدیقی افزود: نگرانی هایی از جمله حضور نیافتن دانشجویان در دانشگاه 
وجود دارد بر این اساس یک چهارم دانشجویان کارشناسی در دانشگاه به صورت 
فیزیکی حضور نیافتند. این در حالی است که زندگی اجتماعی دانشجویی یک رکن 
اساسی است و نمی خواهیم یک دانش آموز دبیرستانی در دانشگاه هم دبیرستانی بماند. 
رییس سازمان امور دانشجویان به زمان شروع ترم تحصیلی آینده دانشگاه ها 
اشاره کرد و گفت: آموزش دانشجویان در ترم آینده که دو تا سه هفته آینده آغاز 
با نیم سال جاری  می شود، شرایط کالس های مجازی تغییر زیادی در مقایسه 
ندارد. همچنین در تالش برای فعال کردن کالس های حضوری عملی، کارگاهی 
و آزمایشگاهی هستیم. ظرفیت خوابگاه ها افزایش می یابد و به دنبال جبران عقب 

ماندگی ها در دروس عملی هستیم.

تست کرونا دانشجویان متقاضی خوابگاه دانشگاه تهران رایگان است
رییس مرکز بهداشت و سالمت دانشگاه تهران از فراهم شدن امکان تست 

سریع کرونا برای دانشجویان متقاضی خوابگاه خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان از دانشگاه تهران، یوسف مقدس ضمن اعالم این خبر 
گفت: پیرو ارجاع دانشجویان واجد شرایط تحصیالت تکمیلی متقاضی خوابگاه از سوی 
کمیته صدور مجوز سکونت دانشگاه، مرکز بهداشت و سالمت به مرور زمان فرآیند 
ارزیابی سالمت را کامل تر کرده است و با توجه به افزایش تدریجی آمار دانشجویان 
ساکن در خوابگاه و نیاز به صیانت از سالمت دانشجویان ساکن، تست سریع کرونا به 

فرآیند ارزیابی پزشکی و صدور گواهی سالمت افزوده شده است.
وی با بیان اینکه تست های تشخیص سریع کرونا با مساعدت دانشگاه علوم 
پزشکی تهران تهیه شده است، خاطرنشان کرد: با اضافه شدن تست سریع تشخیص 
کرونا، دانشجویان واجد شرایط باید پس از تکمیل پرسشنامه سابقه بیماری و تعهدنامه 
رعایت بهداشت فردی، به مرکز بهداشت و سالمت دانشگاه جهت انجام آزمایش 
تست مراجعه کنند و پس از انجام معاینه پزشکی و در صورت تأیید، گواهی سالمت 

دانشجویان صادر می شود.
رییس مرکز بهداشت و سالمت دانشگاه تهران در پایان تصریح کرد: با رایزنی های 
صورت گرفته، انجام تست تشخیص سریع کرونا برای دانشجویان واجد شرایط متقاضی 
خوابگاه که سکونت آنها مورد تأیید قرار گرفته است، به صورت رایگان انجام خواهد 
شد و دانشجویان می توانند در روزهای اداری از ساعت ۸ تا ۱۰ با مراجعه به پذیرش 

مرکز بهداشت و سالمت دانشگاه برای انجام تست، اقدام کنند.
از بهمن ماه سال گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا آموزش تمام دانشگاه ها 
مجازی شد و همچنین تنها برخی از دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دانشجویانی 

که اساتید حضور آنها را در خوابگاه تایید می کرد اجازه حضور در خوابگاه را داشتند

دستگیری ۱۰۳ نفر اراذل و اوباش در طرح »اقتدار ۲«
فرمانده انتظامی غرب استان تهران از اجرای طرح »اقتدار ۲« در شهرستان های غرب 

استان تهران و دستگیری ۱۰3 نفر اراذل و اوباش خبر داد.
سردار کیوان ظهیری افزود: بنا به درخواست مکرر مردم برای برخورد با اراذل و اوباش 
و براساس وظیفه ذاتی پلیس، طرح مقابله با این افراد از سه روز گذشته توسط پلیس در شش 

شهرستان غرب استان تهران به مرحله اجرا درآمد.
وی افزود: در اجرای این طرح 3۱9 نفر دستگیر شدند که ۱۰3 نفر از این دستگیرشدگان 
از مخالن نظم و امنیت بوده اند و علی رغم اینکه دفعاتی به جرم شرارت بازداشت شده بودند 
مجدداً به اقدامات مجرمانه خود ادامه دادند و به علت شرارت، نزاع و تخریب بازداشت شدند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به اینکه در جریان اجرای این طرح، ۱۱۲ 
حکم قضائی اجرا شد، اظهارکرد: ۲39 مخفیگاه و پاتوق اراذل و اوباش در شهرستان های 

غرب استان تهران مورد  بازرسی و کنترل قرارگرفت.
وی با اشاره به کشف ۱۸ قبضه سالح جنگی، 4۰ قبضه سالح سرد از اوباش بازداشت 
شده گفت: در عملیات های پلیس ۱3 هزار و ۵۰۰ نخ سیگار قاچاق و۲۲۰۰ لیتر روغن 

خوراکی غیرمجاز و تقلبی کشف شد.
ظهیری با اشاره به کشف 47۲ دستگاه ماینراعالم کرد: ۲۱ هزار و 7۰۰ عدد قرص 

غیرمجاز و روانگردان نیز از متهمان کشف شد.
وی با اشاره به پخش کلیپی از تخریب خودروهای شهروندان در شهرستان بهارستان در 
فضای مجازی تصریح کرد: در این خصوص ماموران پلیس امنیت عمومی با انجام اقدامات 

اطالعاتی سه نفر را شناسایی و دستگیر کردند.

ظهیری افزود: فردی که سه نفر از شهروندان بهارستان را به صورت نیمه عریان و 
با تهدید سالح سرد در سطح شهر گردانده بود در عملیاتی ویژه توسط پلیس دستگیر و به 

مرجع قضائی معرفی شد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به این 
که اجرای طرح عملیاتی »اقتدار ۲« در غرب استان تهران به طور مستمر و جدی در حال 
پیگیری است، گفت: با هماهنگی های انجام شده با مقام قضائی، تمامی متهمان پس از 

تکمیل پرونده به دادسرا معرفی شدند تا به جرایم آنها رسیدگی شود.

کارچاق کن های اخاذ در قم به دام افتادند
دادستان عمومی و انقالب قم گفت: دو کارچاق کن که با سوء استفاده از نام یک 
مسئول ارشد قضایی استان، مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان برای از بین بردن یک پرونده قضایی 

درخواست کرده بودند، دستگیر شدند.
حجت االسالم والمسلمین غریب، دادستان عمومی و انقالب قم در جمع خبرنگاران 
دستگیری دو کارچاق کن در یک قرار صوری خبر داد و عنوان کرد: این متهمان با سوء 
استفاده از نام یک مسئول ارشد قضایی استان، مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان برای از بین بردن 

یک پرونده قضایی درخواست وجه کرده بودند.
حجت االسالم والمسلمین غریب، به ادعای واهی این متهم مبنی بر ارتباط و نفوذ با 
مقامات ارشد تعزیرات و دادستانی استان قم اشاره کرد و گفت: متهم اصلی این پرونده بیان 

کرده بود که قادر به مختومه کردن یک پرونده قاچاق کاال است.
دادستان عمومی و انقالب قم با بیان اینکه این متهمان هیچ گونه ارتباطی با کارمندان، 
قضات و مسئوالن دادگستری استان نداشتند، تصریح کرد: با صدور دستورات قضایی و ورود 
و نظارت حفاظت و اطالعات دادگستری استان، در یک قرار صوری متهم و همدستانش در 

حین دریافت وجه دستگیر و بازداشت شدند.
حجت االسالم و المسلمین غریب با تأکید بر اینکه دادستانی استان قم در مبارزه با 
عوامل فساد و کسانی که قصد تخریب چهره دستگاه قضایی را دارند، با جدیت و بدون 
اغماض برخورد می کند، به شهروندان هشدار داد: در مواجهه با هر گونه موارد مشکوک 
و ادعای نفوذ و دریافت رشوه مراتب را سریعًا به حفاظت و اطالعات دادگستری استان 

گزارش دهند.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/۸۸ دربرابر ۲/96(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲۵۵ را دربرابر امتیاز ۱6۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸6 برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن 4/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸6 مبتنی بر شبیه سازی 3۲ بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )797 دربرابر 
7۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز ۲،76۰ دربرابر ۱،44۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

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

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

نگرانی پزشکان از افزایش بیماری های تنفسی؛

آلودگی هوا چهارمین علت مرگ و میر انسان در دنیا

وزیر بهداشت خبر داد:

آغاز واکسیناسیون کرونا تا قبل از ۲۲ بهمن
درمان  بهداشت،  وزیر 
آغاز  از  پزشکی  آموزش  و 
واکسیناسیون کرونا در کشور 

تا قبل از ۲۲ بهمن خبر داد.
روز  نمکی  سعید  را  مطلب  این 
گذشته)چهارشنبه( در گفت وگوی زنده 
تلویزیونی عنوان کرد و گفت: امیدوارم 
قبل از ۲۲ بهمن و طبق مصوبه اولویت 
بندی شده، واکسیناسیون را در گروه ها 
شروع کنیم. اما تا زمانی که مطمئن ترین 
و بی خطرترین واکسن را نتوانیم به کشور 
وارد کنیم، این کار را انجام نمی دهیم؛ 
چانه زنی های ما به دلیل این است که 

موثرترین واکسن را وارد کشور کنیم.
وی ادامه داد: عالوه بر آن، درباره 
واکسن کوواکس سازمان جهانی بهداشت 
نیز قرار بر این بوده از فوریه توزیع آن در 
کشورهای هدف از جمله در ایران شروع 
شود اما منتظر سهمیه ۱6 میلیون و ۸۰۰ 
هزار دوز کوواکس و واکسن تولید داخل 
نخواهیم ماند زیرا گروه های هدف باید 

زودتر واکسینه شوند.
آغاز  از  همچنین  بهداشت  وزیر 
واکسن کرونای  دومین  بالینی  آزمایش 
ایرانی خبر داد و گفت: این واکسن اجازه 
از  آینده  هفته  و  گرفته  بالینی  آزمایش 
بالینی  آزمایش  مرحله  نخستین  شروع 
این واکسن کرونا در موسسه سرم سازی 

رازی رونمایی خواهیم کرد.
تولید  کرونا  واکسن  درباره  نمکی 
مشترک ایران و کوبا نیز توضیح داد و 
گفت: این مجموعه که با انتقال دانش 
فنی در کوبا و در انستیتو پاستور در حال 
انجام است، مرحله دوم مطالعه بالینی را 
در کشور کوبا طی می کند و مرحله سوم 
را در آینده نزدیک و با انتقال دانش فنی 
و با نام پاستور در کشور آغاز می کنیم 

که امیدواریم مصرف این واکسن تولید 
مشترک را در اواسط بهار داشته باشیم.

وی با اشاره به رصد طرح بسیج ملی 
مقابله با کرونا درباره وضعیت کرونا در 
ایران و جهان نیز اظهار داشت: متاسفانه 
در هفته جاری وضعیت جهان وضعیت 
ناشی  میرهای  و  و مرگ  بود  بار  اسف 
از این بیماری همچنان بسیار باالست. 
باز رتبه نخست مرگ و میر مربوط به 
آمریکا بود و بعد از آن کشورهای دیگر 
در رتبه های بعدی قرار داشتند. آمریکا 
در ۲4 ساعت گذشته گرچه خوشبختانه 
کاهش در موارد مرگ و میر داشت اما 
شد،  ثبت  کشور  این  در  مرگ   ۲۸۰۲
آلمان   ،۱۱۸3 برزیل   ،۱6۱۰ بریتانیا 
۱۱39، آفریقای جنوبی۸39، ایتالیا 6۰3، 
روسیه ۵۸6، مکزیک۵44، فرانسه 44۱ 
و اسپانیا 4۰4 مرگ در ۲4 ساعت گذشته 

گزارش کرده اند.
وزیر بهداشت در ادامه سخنان خود 
به موضوع ویروس جهش یافته انگلیسی 
در کشور پرداخت و افزود: بعد از آن پنج 
مورد که پیش از این اعالم کرده بودم، 
که  هموطن  یک  که  دیگر  مورد  یک 
از  یکی  در  و  بود  بازگشته  انگلیس  از 

بود،  نظر  تحت  دولتی  بیمارستانهای 
شناسایی شد که اطرافیان وی هم تحت 
کنترل و رصد قرارگرفتند که حال همه 
از آن هم  بعد  این موارد خوب است و 

گزارش مورد جدیدی نداریم.
آمار  کاهش  به  اشاره  با  وی 
فوتی های کرونا در کشور تصریح کرد: 
ساعت   ۲4 در  آمار  آخرین  اساس  بر 
مرگ   ۸4 متاسفانه  ایران  در  گذشته 
ناشی از بیماری داشتیم که خوشبختانه 
کاهش مرگ ها به سمت دو رقمی فعال 

ثابت است.  
نمکی با مقایسه پیک سوم کرونا 
در کشور در مقایسه با پیک اول و دوم 
می  مشاهده  که  همانطور  داد:  توضیح 
کننده  گرفتار  و  بلندتر  پیک  این  کنیم 
تر است، اگر پیک دوم و اول را مقایسه 
کنید، می بینید که در پیک سوم نزول 
ناگهانی داشتیم که نشان دهنده مدیریت 
از  ناشی  که  بوده  کرونا  بیماری  خوب 
سالمت  نظام  مجموعه  در  ما  تجربه 
گرفتن  قرار  هم  کنار  در  همچنین  و 
تیم  کشور،  وزیر  جمله  از  نیروها  همه 
استانداری، هالل احمر، عزیزان سازمان 

بسیج و نظایر آن است.

انگاری  عادی  خطر  درباره  وی 
کرونا در کشور هشدار داد و گفت: گرچه 
هنوز مردم همکاری خوبی دارند اما افت 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی را در 
انگاری  عادی  دلیل  به  مناطق  برخی 
پروتکل ها  رعایت  هنوز  هستیم،  شاهد 
متوسط  در  درصد  از 9۰  باالتر  رنج  در 

کشوری نرسیده است.
افرادی  از  گالیه  اظهار  با  نمکی 
که دستورالعمل های بهداشتی را رعایت 
با  عده ای  داشت:  اظهار  نمی کنند، 
و  بزرگ  دستاورد  ین  ا بی توجهی، 
تحریم ها  وجود  با  که  را  ملی  عظیم 
در  گرفتند.  نادیده  آوردیم،  دست  به 
بهداشت  طول یک سال گذشته کادر 
در  درنگ  لحظه ای  بدون  درمان  و 
و  ایستادند  ویروس  مقابل هجمه های 
فوتی های  به  رسیدن  که  دانست  باید 
دو رقمی در مقابل مرگ انبوه در دنیا 

دستاورد کمی نیست.
وزیر بهداشت با بیان اینکه کاهش 
یک مرگ در ایران معادل این است که 
در کشوری با زیرساخت مجهز و امکانات 
افزود:  را کم کنیم،  یکهزار مرگ  مالی 
این همدلی و غیرت اتفاق افتاد تا این 
دستاورد را کسب کنیم متاسفانه عده ای 
با عدم رعایت پروتکل ها چه در سفرها و 
برخی مراسم ها، این دستاورد را ذره ذره به 
قربانگاه می برند و این مایه دلشکستگی و 

اندوه همکاران من است.
وی تصریح کرد:  تقاضا می کنم اگر 
اتفاقی افتاده که تاثیر آن را روزهای بعد 
می بینیم، از آن مراقبت کنیم. تردید ندارم 
که بی توجهی ها اثرات خود را بر بیماری 
خواهد گذاشت، امیدوارم وضع ما از این 
بدتر نشود و حتی با دستیابی به واکسن 

باز هم پروتکل ها را رعایت کنیم.

نماینده زرند در نطق میان دستور:
برای گذر از مشکالت مردم برنامه ارائه دهیم

نماینده زرند در نطق میان دستور خود گفت: به آینده این سرزمین بسیار 
امیدواریم اما واجب است هرچه زودتر برنامه ای برای گذر از مشکالت و گرانی 

ها در زندگی مردم داشته باشیم.
در  گذشته)چهارشنبه(  روز  علنی  نشست  در  کوهبنانی  شریعتی  عفت 
نطق میان دستور خود گفت: در مسیر تمدنی بزرگ و پیشرفته و عدالت محور 
هستیم.چنانچه مقام معظم رهبری همواره بر زمینه سازی ایجاد یک تمدن 
نوین بزرگ و اسالمی و جهان شمولی توسط ایرانیان تاکید داشتند و فرمودند 
خطی که نظام اسالمی ترسیم می کند خط رسیدن به تمدن اسالمی است.

نماینده زرند و کوهبنان افزود: تمدنی که با محوریت قرآن کریم، ایمان، 
خرد ورزی، علم، مجاهدت و مشارکت مردمی شکل می گیرد. امروز به لطف 
امام  بنیادی که حضرت  و  ایران  اسالمی  انقالب  اعجاز  با  و  متعال  خداوند 
خمینی)ره( نهاد و با رهبری عالمانه و  جهان بینی گسترده مقام معظم رهبری 

حضرت امام خامنه ای، ادامه یافت و در مسیر رشد و شکوفایی قرار گرفت.
وی  بیان کرد: اینک همه ما مردم ایران باید با تکیه بر اصول اساسی 
را  ایران اسالمی و والیی،این مسیر رشد  یعنی  اسالم در مهد تمدن کهن 

هموار سازیم.
اسالم،  خورده  قسم  دشمنان  که  نیست  شکی  داشت:  اظهار  شریعتی 
دشمنان ایران و در کل دشمنان حق و حقیقت از هیچ تالشی برای جلوگیری 
از ایجاد این تمدن فروگذار نخواهند کرد. بودجه های میلیون دالری مصوب 
برای فعالیت فرهنگی علیه جمهوری اسالمی ایران ،تنها قسمتی از کوه یخی 

است که دشمن به خیال خام شکست این ملت فراهم آورده است.
نماینده زرند و کوهبنان تصریح کرد: امروز ایجاد یأس و نا امیدی خط 
فرهنگی،  حمالت  ماهیت  هرچند  است.  ایران  به  حمله  برای  دشمن  مقدم 
حنایشان  اصطالح،  به  و  است  روشن  مردم  برای  ایران،  دشمنان  اقتصادی 
رنگی ندارد اما هر روز در قالب نو ظاهر می شوند و سعی در ایجاد یاس و 
نا امیدی و بی اعتمادی در مردم دارند والبته در این میان خط نفوذ و سوء 
باید تمامی سعی ها در  ناآگاهانه نیز چاشنی این حرکات است.  تدبیری ها 
این مسیر ادامه داشته باشد تا هرچه زودتر مشکالت معیشتی روزمره مردم با 

تالش،کار و مجاهدت کم رنگ شود.  
شریعتی کوهبنانی گفت: امروز نمی توان سخن از حل مشکالت مردم 
به میان آورد و دغدغه معیشت مردم را نداشت، این مردم نجیب سخت می 
گذارنند اما پای ایمان و کشورشان ایستاده اند که نمونه آن تشییع میلیونی 

سردار دلها حاج قاسم سلیمانی بود که دیدیم. 
نماینده زرند و کوهبنان در مجلس ادامه داد: ما به آینده این سرزمین 
بسیار امیدواریم اما الزم و واجب است هرچه زودتر فکری و برنامه ای برای 

گذر از مشکالت و گرانی ها در زندگی مردم داشته باشیم. 
وی افزود: به عنوان نمونه نوسان نرخ ارز آسیب زننده تر از رشد نرخ آن 
است. هنوز تکلیف بازار و قیمت ها مشخص نیست، در رابطه با نوسان ارزی 
ما دو مشکل داریم. یکی همین گران شدن یک شبه قیمت ها و بالتکلیفی 
مردم، فروشندگان و دیگری اثر ذهنی و احساس بدی که به واسطه کاهش 
اتخاذ  اندوخته، به مردم دست می دهد و بعضا ممکن است موجب  دارایی 
تصمیم های هیجانی در مردمی شوند که نمی خواهند پسانداز سال هایشان 

را در عرض چند ماه بی ارزش شود و البته حق هم دارند.
شریعتی کوهبنانی بیان کرد: بسیاری از مردم به دلیل ترس از جا ماندگی 
ناشی از رشد قیمت ها و بی ارزش شدن پس اندازشان، به بازار های غیر 
رسمی مانند ارز دیجیتالی روی آوردند که در این میان به دلیل این که ساز و 
کار عملیاتی مناسبی در این بازار وجود ندارد، افراد سودجو از این شرایط سوء 

استفاده کرده و سرمایه مردم را به تاراج می برند. 
وی ابراز کرد:به عنوان نمونه صرافی هایی که هیچکدام مجوزی در سایت 
هایشان ارائه نکردند اقدام به خرید فروش ارز ها با هر قیمتی که می خواهند می 
کنند. امروز شرایط زندگی مردم یکی از سخت ترین سال های گذشته است.

نماینده زرند و کوهبنان در مجلس تصریح کرد: باید توجه همگان را به 
این نکته جلب کنم که توزیع و گستردگی مشکالت معیشتی در همه جای 
کشورمان یکسان نیست و به عینه می بینم که در حوزه انتخابیه ام زرند و 
کوهبنان و شهر های منطقه، مردم با استقامت و نجیب و تالشگر شرایط 

بسیار سختی دارند.
وی عنوان کرد:امروز کرونا، تحریم ها و سوء تدبیری ها در جامعه سایه 
زرند و  ما هنوز در  افزوده است.  پیشین  بر مشکالت  این مسائل  و  انداخته 
کوهبنان و شهر های منطقه، مشکل جاده خوب و سالم داریم. روستاهای 
جامانده از گاز کشی داریم.هنوز با یک وزش باد شهرمان غرق خاک می شود.
شهر هایی که قلب معادن کشورند،چندان بهره ای از تولید این ثروت نبرده اند.

با  زمین  عمق  در  معادن  زحمتکش  گفت:کارگران  کوهبنانی  شریعتی 
نمی  غیرت،کرونا  و  عزت  از  سفید  اما  ذغال  گرد  از  شده  سیاه  های  چهره 
شناسند و نیازی به واردات کاال های لوکس با ارز دولتی هم ندارند، فقط در 
البته  جستجوی لقمه ای نان حالل برای خود و خانواده هایشان هستند و 
گوشی شنوا از مسووالن می خواهند که اگر کاری هم انجام نمی دهند ال 

اقل دردهایشان را بشنوند.

نماینده مردم رشت خبر داد؛
بررسی تدریس زبان های محلی در مدارس و دانشگاه های کشور 

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی گفت: در جلسه گذشته 
کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری مجلس موضوع اجرای اصل ۱۵ قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران، طرح تدریس زبان های محلی و قومی در 

مدارس و دانشگاه های کشور مورد بررسی قرار گرفت.
محمد رضا احمدی سنگری اظهار داشت: قرار شد برای زنده نگهداشتن 
آداب، رسوم، ضرب المثل های محلی و قومیت ها؛ زبان های بومی و محلی 

در مدارس و دانشگاه ها تدریس شود.
وی خاطر نشان کرد: همچنین در این جلسات درباره طرح رایگان شدن 
اینترنت برای دانش آموزان مناطق محروم و حتی معلمان در کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مورد بررسی قرار گرفت و نهایت مصوب شد که دانش آموزان به 

اینترنت و تجهیزات آموزشی دسترسی رایگان داشته باشند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی یادآور شد:  در مصوبه 
کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس، وزارت ارتباطات مکلف به تامین تبلت مورد 
نیاز دانش آموزان محروم از دسترسی به تجهیزات آموزشی شد، البته نماینده 

وزارت ارتباطات حاضر در این جلسه نپذیرفتند، اما مصوبه شد.
وی بیان داشت: با استناد به ماده 69 قانون برنامه ششم و بند ج تبصره 
قانون بودجه 99 قرار شد تبلت در سال جدید تهیه و رایگان در اختیار دانش 
آموزان محروم از دسترسی به تجهیزات آموزشی قرار گیرد و بعد  از پایان 

تحصیالت و کرونا تبلت ها به مدارس تحویل داده شود.
احمدی سنگری حضور وزیر آموزش و پرورش در کمیسیون آموزش 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی را یکی دیگر از برنامه های سه شنبه عنوان 
و یادآوری کرد:  در این جلسه ۱۱ نفر سوال کردند که موضوع طرح رتبه بندی 
معلمان یکی از سواالت بود که وزیر اعالم کرد تا یک هفته بعد به کمیسیون 

تحویل داده می شود.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی در خاتمه با اشاره به جلسه 
اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات با رئیس سازمان رسانه ملی خاطر نشان 
کرد: صدا و سیما بزرگترین مرکز آموزش کشور است بیشترین مخاطب را دارد 
لذا باید خیلی دقت شود، برنامه هایی انقالبی و متنوع باشد تا هر قشر جامعه 

از آن برنامه ها بهره گیرند.
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آلودگی هوا در فصل سرد، دغدغه جدی و چند ساله 
مردم و مسئوالن است؛ موضوعی که هر سال با سرد 
شدن هوا گریبانگیرمان می شود و ظاهرا هم در شرایط 
فعلی جز انتظار برای مدد باران و باد و خالصی از آن، 

کار دیگری از دست کسی بر نمی آید...
بنابر اعالم شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، 
طی دی ماه سال جاری در تهران ۲4 روز هوای آلوده 
تنفس کرده ایم که از این بین ۱3 روز ناسالم برای همه 
گروه ها و ۱۱ روز ناسالم برای گروه های حساس بوده 

است و تنها حدود 6 روز کیفیت هوا در 
حد قابل قبول گزارش شده است. این 
در حالی است که پیش از شروع فصل 
سرما گمان می رفت به دلیل شیوع کرونا 
اجتماعات،  در  مردم  حضور  کاهش  و 
آنالین  شاغالن،  از  بخشی  دورکاری 
شدن مدارس و دانشگاه ها و ... میزان 
آلودگی هوا نسبت به مدت مشابه در 
سالیان قبل کاهش یابد؛ مقوله ای که 
منحوس  سایه  زیر  آن  نشدن  محقق 
فعلی  نگرانی  اصلی  عامل  دو  کرونا 
پزشکان و متخصصان را برای افزایش 
بیماری های تنفسی در پی داشته است.

و  متخصصان  اعالم  اساس  بر 
آنجایی  از  بهداشت  وزارت  مسئوالن 

که آلودگی هوا سیستم تنفسی افراد را درگیر می کند، 
ابتالی سریع تر به کرونا هموار می شود؛  برای  زمینه 
موضوعی که هر چند با ارائه راه حل های تغذیه ای و 
توصیه به عدم خروج از منزل و... شاید بتوان اندکی 
از خطر آن را کاست، اما هچنان با ما همراه خواهد 
بود. این در حالی است که به اذعان مسئوالن شهری 
تنها در تهران ساالنه 4۰۰۰ نفر به دلیل آلودگی جان 
می بازند. با این اوصاف در شرایطی که برخی مرهم 
درمان این درد را تعطیلی شهرها اعالم می کنند اما، 
وزارت بهداشتی ها معتقدند این موضوع باید به شکل 
نهادینه با اصالح ناوگان حمل و نقل عمومی، بهبود 

کیفیت سوخت و... برطرف شود.
همچنین به اذعان دکتر عباس شاهسونی - رییس 
گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، آلودگی 
هوا چهارمین علت مرگ در دنیا محسوب می شود و بعد 
از فشار خون باال، مصرف دخانیات و سوءتغذیه، آلودگی 
هوا چهارمین علت مرگ و میر است و دومین علت مرگ 
ناشی از بیماری های غیر واگیر بعد از مصرف دخانیات 

قرار دارد. این نشان می دهد که آلودگی هوا اثر زیادی 
بر افزایش مرگ های زودرس در دنیا دارد.

در عین حال آلودگی هوا علت ۲۰ درصد از مرگ 
های ناشی از بیماری های ایسکمیک قلب، ۱9 درصد 
 ۲6 علت  ریه،  های  سرطان  از  ناشی  های  مرگ  از 
درصد از مرگ های ناشی از سکته های مغزی، علت 
۲۰ درصد مرگ های ناشی از دیابت، علت 4۰ درصد 
مرگ های ناشی از بیماری های مزمن انسداد ریوی و 
3۰ درصد مرگ های ناشی از عفونت های حاد دستگاه 

تنفسی است. این موارد نشان می دهد که آلودگی هوا 
می تواند بر روی سکته قلبی، سکته مغزی، سرطان ریه، 

دیابت و.... موثر باشد.
به گفته شاهسونی، همچنین آلودگی هوا با انتقال 
بیشتر بیماری کووید-۱9 ارتباط دارد و در عین حال منجر 
به تشدید این بیماری می شود؛ به طوری که آلودگی هوا 
و ذرات آالینده هوا تا ۱۵ درصد منجر به افزایش موارد 

مرگ و میر و ابتالی ناشی از کرونا می شود.
وی می گوید: ثابت شده است که ویروس کرونا 
می تواند بر روی ذرات معلق ریز بچسبد و وارد سیستم 
تنفسی فرد شود و ذرات معلق در هوا می توانند یک 

نوع مسیر انتقال برای کرونا باشد.
در هر حال طی دو یا سه روز اخیر با افزایش وزش 
باد اندکی از میزان تجمع آالینده ها کاسته شده است 
و با پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر آغاز بارش  
برف و باران طی روزهای آتی، امید می رود تا از شرایط 
آلودگی هوا دور شویم اما امید بستن به شرایط جوی تا 
چه مدت می تواند برطرف کننده معضل آلودگی هوا باشد؟

در این راستا و برای شناسایی عوارض آلودگی هوا 
در روزهای کرونایی دکتر داوود عطاران رئیس انجمن 
متخصصین ریه، گفت: ذرات آالینده و انواع مواد سمی 
مانند دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد، ذرات معلق 
سبب  می توانند  دارند،  وجود  محیط  در  که  و...  ازن 
اسپاسم و تنگی مجاری تنفسی شوند و در کسانی که 
بیماری های زمینه ای تنفسی مانند آسم و برونشیت داشته 
باشند بیماری تشدید می شود. البته در افراد سالم نیز 
حتی کسانی که زمینه آلرژی دارند هم در خطر هستند.

هوا  آلوگی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
زمینه بروز عفونت های تنفسی را فراهم 
که  است  ثابت شده  داد:  ادامه  می کند، 
سیستم  تضعیف  موجب  هوا  آلودگی 
ایمنی و مجاری تنفسی می شود در واقع 
در سیستم تنفسی مکانیسم های دفاعی 
می تواند  هوا  آلودگی  که  دارد  وجود 

عملکرد آنها را دچار اختالل کند.
وی افزود: اخیرا مطالعاتی در برخی 
ایتالیا صورت  و  از جمله چین  کشورها 
گرفته و مشخص شده است کسانی که 
در معرض آلودگی هوا بودند هم بیشتر در 
معرض ابتال به کرونا بودند و هم میزان 

مرگ و میر در آنها باالتر بوده است .
عطاران، تاکید کرد: تضعیف سیستم 
ایمنی و ریه ها می تواند مهم ترین عامل افزایش احتمال 
ابتال به کرونا در میان کسانی باشد که در هوای آلوده 

تنفس کرده اند.
و  کنترل  برای  شهرها  تعطیلی  تاثیر  درباره  وی 
کاهش آلودگی هوا، اظهار کرد: به نظر می رسد بهتر 
به  اینکه  تا  شود  کنترل  آالینده ها  تولید  منابع  است 
تعطیلی شهرها فکر کنیم. تردد خودروها و کنترل کیفیت 
سوخت آنها، نظارت بر سوخت مورد استفاده ی کارخانه ها 
و نیروگاه ها و... عوامل مهم تری برای کاهش آلودگی 
هوا هستند. قطعا آالیندگی موادی همچون مازوت بسیار 
بیشتر از سایر سوخت ها است و کنترل این عامل تاثیر 

بسزایی در کاهش آلودگی هوا دارد.
وی در ادامه سخنان خود به تاثیر مصرف سیگار 
و قلیان در زمان آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: آلودگی 
هوا به تنهایی میزان ابتال به بیماری های قلبی_عروقی، 
تنفسی، سرطان ریه و... را افزایش می دهد و مصرف 
دخانیات در چنین هوایی احتمال ابتال به موارد ذکر شده 

را دو چندان می کند.



3 انرژیسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1659-  پنجشنبه 2 بهمن 1399 اقتصاد- 

رئیس کل بانک مرکزی 
ضمن بیان این که »در حال 
حاضر اقتصاد کشور را بدون 
نفت مدیریت می کنیم«، گفت: من به 
عنوان رئیس کل بانک مرکزی از همه 
و  هستم  ارز  نرخ  کاهش  دنبال  بیشتر 
در  ارز  نرخ  افزایش  برای  هیچ عمدی 

کار نیست.
برنامه  یک  در  همتی  عبدالناصر 
تلویزیونی اظهار کرد: در مذاکرات اخیر، 
وزارت خارجه کره جنوبی قول داد برود 
و با دست پر برگردد. البته پیشنهاداتی 
دادند که تجهیزات کرونا بدهند ولی ما 
7 میلیارد دالر پول داریم که حق ماست 
و به آنها گفتم که واقعا باید طلب ایران 
را بدهند و خسارت مالی هم بدهند و 
مسئولیت  آغاز  از  بعد  و  قبل  پول  این 

من در آنجا بود. 
وی افزود: مشکل اصلی کره این 
است که حتما باید برای تبدیل پول به 
قبال  بروند.  آمریکایی  بانک های  سراغ 
از کره کاال می آوردیم و وقتی تحریم 
شد دیگر نتوانستیم از کره کاال بیاوریم 
صورت  به  و  شد  متوقف  آنها  همه  و 
کلی تجارت ما با کره با صادرات نفت 
و واردات کاال بود. به صورت کلی، این 
انجام  را  کار  که  نداشت  وجود  اراده 
ندارند  سیاسی  اراده  متاسفانه  و  بدهند 
ولی خودشان گفتند که به زودی با نظر 

مثبت باز می گردند. 
تحریم ها اثری نداشته است 

همتی ادامه داد: ما اقتدارمان را از 
مردم می گیریم و همه ابعاد اقتدار را باید 
در صحنه های بین المللی داشته باشیم، 
و  بوده  سابقه  بی  بار  این  تحریم  ولی 
اسالمی  علیه جمهوری  را  همه جهان 
بسیج کردند که کشور در این دو سال 
روی پای خود ایستاد و امروز شرایط به 
سمت مثبت شدن می رود و این نشان 
می دهد که تحریم ها اثر نداشته است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه 
اراده  بخشی  یک  نیز  عراق  در  گفت: 
سیاسی ندارند و درآمدهای نفتی آنها بعد 
از حمله آمریکا به نحوی طراحی شد که 
اول باید بروند واشنگتن و تاییدیه بگیرند 

و چون بانک مرکزی آنها تهدید می شود 
عمال دستشان بسته است. 

روز  ترامپ  سیاسی  عمر  پایان 
پیروزی ایران است 

کنیم؛  تالش  باید  ما  افزود:  وی 
نمی توانیم بنشینیم و بگوییم نمی شود. 
بود  ما  کشور  فروپاشی  دنبال  ترامپ 
فشار  برای  آنها  شکست  روز  امروز  و 
ترامپ  عمر  پایان  و  بود  حداکثری 
است.  ایران  پیروزی  روز  سیاست،  در 
نظام  تغییر  و  سرنگونی  برای  ترامپ 
سیاسی ایران آمده بود و شاهد بازی ها 
و اقدامات مختلف وی با  هدف فروپاشی 

اقتصاد بودیم.
همتی ادامه داد: امروز روز شکست 
ملت  پیروزی  و  ترامپ  عمر  پایان  و 
ایجاد  ترامپ  تالش  تمام  است.  ایران 
ایجاد  و  منفی  رشد  و  تورم  حداکثر 
ابرتورم با هدف فروپاشی اقتصاد ایران 
کنترل  امکان  تورم  ابر  در شرایط  بود. 
درایت  با  البته  که  ندارد  وجود  اقتصاد 
مقام معظم رهبری و حمایت مردم شاهد 

برعکس شدن اهداف آن ها بودیم.
کاهش شدید درآمدهای نفتی در 

دو سال گذشته 
نک  با کل  ئیس  ر گفته  طبق 
رقم  گذشته  سال  دو  ظرف  مرکزی 
بسیار  نفت  از  ناشی  ارزی  درآمدهای 
کاهش یافت و در دو سال زیر ۲۰ میلیارد 
شد، در حالی که میانگین در آمد نفتی در 
سال های گذشته باالی 4۰ میلیارد بود. 

وقتی  از  کرد:  بیان  ادامه  در  وی 
که بنده به بانک مرکزی آمدم سیاست 
ارزپاشی نکنیم و اجازه  ما این بود که 
بدهیم که نرخ ارز در دست بازار باشد 
و برای ما تنها تامین دارو و کاالهای 
آمریکایی ها  باشد.  اول  اولویت  اساسی 
دست  از  اولویت  این  که  می خواستند 
ما خارج شود و ما ارزپاشی کنیم که با 
مدیریت بانک مرکزی این اتفاق نیفتاد. 
نزدیک هشت میلیارد دالر تاکنون برای 
توانستیم  و  کردیم  تامین  اولیه  مواد 

اقتصاد را بدون نفت اداره کنیم. 
همتی گفت: من می دانم که فشار 
پایین  طبقات  و  است  زیاد  مردم  روی 
ما  هدف  اما  می کشند،  سختی  خیلی 
جلوگیری از ابرتورم باالی ۱۲۰ درصد 
بود که خوشبختانه محقق شد. در حالی 
که در سال ۱397 پیش بینی می کردند 
که قیمت دالر تا 4۰ و ۵۰ هزار تومان 
هم برود اما ما جلوی آن را گرفتیم و 
در یک بازه زمانی طوالنی آن را نزدیک 
۱۱ هزار تومان متوقف کردیم و االن هم 
روند رو به کاهش دارد و به تثبیت رسیده 
امسال  اوایل  حوادث  و  کرونا  است. 
باعث مختل شدن صادرات غیرنفتی و 
بسته شدن مرزها شد که باعث کاهش 

درآمدهای ارزی ما شد.
درآمدهای بانک مرکزی به تعادل 

رسیده است 
رئیس کل بانک مرکزی افزود: ما 
در  اما  نداشتیم،  مشکلی  اردیبهشت  تا 

خرداد تقاضا باال رفت و ما ناچار شدیم 
7۵ هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی 
و  کارها  و  مردم، کسب  معیشت  برای 
نیاز مواد اولیه کارخانه ها تامین کنیم. 
ماه  در شش  بانک مرکزی  درآمدهای 
اول کاهش چشمگیری یافت، اما االن 
روند متعادل شده و برای همین معتقدم 

ترامپ شکست خورده است.
چه  اینکه  از  فارغ  داد:  ادامه  وی 
که  را  روندی  ما  باشد،  کار  سر  دولتی 
انتخاب  پولی  و  ارزی  مدیریت  برای 
کرده ایم، ادامه خواهیم داد. طبق آمار، 
رشد نفتی و غیر نفتی ما در شش ماهه 
امسال مثبت شده است، چون ما از نظر 
هدایت اقتصاد داخلی موفق بوده ایم و 
این جریان را ادامه می دهیم. اگر طرف 
ایران  دیدگاه های  با  )آمریکا(  مقابل 
غیر  در  اما  بهتر  چه  که  کرد  همراهی 
اینصورت هم ما روند مدیریتی که در 

پیش گرفته ایم را به جلو خواهیم برد.
ارز  نرخ  کاهش  با  زیادی  افراد 

ضرر کردند 
مرکزی   بانک  همتی،  گفته  طبق 
انجام  روز  شبانه  را  خود  تالش  همه 
کنترل  ذکرش  و  فکر  تمام  و  می دهد 
برای  آنچه  تورم است. پول هایی نظیر 
را  خود  اثر  داده ایم  اختصاص  کرونا 
نمی توان  و  می گذارد  پولی  پایه  روی 
ابعاد  تمام  باید  و  کرد  مسئولیت  سلب 
را کنار هم دید. تکه کالم من همیشه 
این بوده که مردم در بازار ارز سرمایه 
گذاری نکنند چرا که برای منافع ملی 

ما خوب نیست.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان 
سخنانش مطرح کرد: خوشبختانه مردم 
به این توصیه عمل کرده اند و االن با این 
سقوطی که ارز داشته است، عده زیادی 
که طمع کرده بودند ضرر کرده اند. من 
به عنوان رئیس بانک مرکزی از همه 
و  هستم  ارز  نرخ  کاهش  دنبال  بیشتر 
هیچ عمدی برای افزایش نرخ ارز در کار 
نیست. من دو سیاست دارم که یکی از 
آن صیانت از ذخایر ملی و دیگری ایجاد 
رقابت در سرمایه گذاری داخلی است که 

مانع خروج سرمایه ها از کشور شود.

دوری از کرونا با نوبت دهی تلفنی شعب بانک رفاه
 بانک رفاه کارگران به عنوان بانکی اجتماعی در سال 
۱339 تشکیل و از محل وجوه سازمان بیمه های اجتماعی 
شصتمین  در  کارگران  رفاه  بانک  شد.  تأسیس  کارگران 
سال تأسیس خود با شش دهه فعالیت مستمر و پیشرفت 
روزافزون به عنوان هفدهمین شرکت برتر ایران برگزیده شد. 
با واکاوی شش دهه فعالیت این بانک مشاهده می کنیم که 
مشتری و مشتری مداری در اولویت نخست مدیران ارشد 

بانک محسوب می شود؛ این موضوعی است که در عملکرد، انتخاب و راه اندازی 
شیوه ها و فرایند خدمات رسانی به مشتریان کامال مشهود است. با نگاهی گذرا به 
جدول خدمات الکترونیک بانک و گشت و گذاری در این خدمات به خوبی مشاهده 
می کنیم که مشتری در اولویت این خدمات قرار دارد. از همین روست که شاهدیم این 
بانک مبادرت به راه اندازی سیستم نوبت دهی تلفنی بانک رفاه کارگران کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل از پایگاه خبری تهران 
بهشت؛ انتهای سال گذشته مهمان ناخوانده ای به نام کرونا ویروس تمامی جهان 
و کشورمان را فرا گرفت و دو قشر خاص نظام سالمت و نظام بانکی در خط مقدم 
مبارزه با آن قرار گرفتند. پس از شوکی که به کشور وارد شد با گذشت ماه های 
ابتدایی و تدوین پروتکل ها و شیوه نامه های بهداشتی برخورد با این ویروس، شبکه 
بانکی به خصوص بانک هایی همچون بانک رفاه کارگران دست به کار شده تا با 
ارائه و راه اندازی راهکارهایی به روز و کارآمد بر بستر اینترنت و فضای مجازی 
گسترش و توسعه خدمات بانکداری الکترونیک با هدف کاهش مراجعه حضوری به 

شعب بانک را در دستور کار خود قرار دهند.
بر پایه این گزارش؛ با نگاهی به لیست خدمات الکترونیک بانک رفاه کارگران 
گزینه های بسیاری به چشم می خورد که هر کدام در جای خود امری مهم را بر عهده 
دارند که عبارتند از: موبایل بانک، رفاه پرداخت، تبلت بانک، همبانک رفاه، سامانه 
اطالع رسانی پیام کوتاه  )SOD(، رمز یکبار مصرف موبایلی )OTP(، اپلیکیشن 

موبایلی همراه کارت رفاه، رمز دوم پویا )یکبار مصرف( کارت و دستیار دیجیتال.
در شرایط کرونایی فعلی که همچنان قربانی می گیرد سامانه ای که بتواند 
مشتریانی را که باید برای دریافت خدمات حتما مراجعه حضوری به شعب بانک داشته 

باشند، هدایت و حمایت کند می تواند بسیار کار آمد باشد.
حال که کرونا در زندگی روزمره حضوری فعال دارد، بانک رفاه کارگران برای 
رفاه هر چه بیشتر و حفظ سالمتی مشتریان و به حداقل رساندن تجمع در شعب، 
دست به کار شده و با توجه به سیاست کلی و همیشگی مدیران بانک مبنی بر در 
اولویت قرار داشتن مشتریان، سیستم نوبت دهی تلفنی مشتریان بانک رفاه کارگران 

را طراحی و مورد بهره برداری قرار داده است.
این خدمت به این صورت است که، شهروندان در سیستم نوبت دهی تلفنی 
مشتریان بانک رفاه کارگران با شماره  ۸۵۲۵-۰۲۱، مرکز ارتباط مشتریان بانک، تماس 
می گیرند و برای حضور در شعبه مورد نظر خود نوبت گرفته و در ساعت مشخصی 

که اعالم می شود، می توانند جهت انجام امور بانکی به شعبه بانک مراجعه کنند.
مشتریان این بانک از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر ضمن تماس با شماره  ۸۵۲۵-

۰۲۱ و انتخاب کلید ۲ و وارد کردن کد شعبه، زمان نوبت برای حضور در بانک به 
صورت پیامک به آن ها ارسال می شود. در صورتی که مشتریان کد شعبه مورد نظر 
را نداشته باشند تماس مشتری با کارکنان مرکز ارتباط به مشتریان این بانک برقرار 

شده و نوبت حضور در شعبه مورد نظر به وی اعالم می شود.
راه اندازی سیستم نوبت دهی تلفنی بانک رفاه کارگران همزمان با پیک سوم 
کرونا و البته فروکش اندکی که در شهرهای مختلف کشور داشته است، می تواند 
کمک شایان توجهی از نظر کاستن تجمع و سامان بخشیدن به حضور مشتریان در 
شعب بانک رفاه کارگران داشته باشد و مشتریان با مراجعه به آن و دریافت نوبت، با 

خیالی آسوده تر حضوری امن تر را در شعب این بانک تجربه کنند.

عمل به مسئولیت اجتماعی در کنار وظیفه ذاتی بانک
بانک  مدیریت  حوزه  و  عمومی  روابط  امور  مدیر 
ذاتی  بانک در کنار وظیفه  این  اینکه  به  اشاره  با  مسکن 
به مسوولیت اجتماعی خود نیز واقف است، گفت:همزمان 
بانک مسکن مفتخریم که 9  با هشتاد و دومین سالگرد 
میلیون خانوار با تامین مالی بانک مسکن بعد از پیروزی 

انقالب خانه دار شدند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، 

در  با_هم_ماسک_بزنیم«  موضوع »#  با  انشانویسی  دومین جشنواره سراسری 
ساختمان ستاد بانک مسکن و همزمان با چهارمین همایش ملی جغرافیا و آموزش از 
راه دور در شرایط خاص با حضور برخی مسووالن وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

مسعود ایزدی مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مسکن در این 
مراسم اظهار داشت: در آستانه هشتاد و دومین سالروز تاسیس بانک مسکن مفتخریم 
که در خدمت همکارانمان در وزارت آموزش و پرورش هستیم و به یکی دیگر از 

مسوولیت های اجتماعی خود عمل می کنیم.
وی با بیان اینکه نتیجه ۸۲ سال قدمت بانک مسکن این شد که خوشبختانه 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی حدود 9 میلیون خانوار با تامین مالی این بانک صاحب 
مسکن و سرپناه شدند، افزود: تمام اقدامات در بانک مسکن به نوعی به مسوولیت 
از مشکل و  بانک رفع بخشی  این  تاسیس  بر می گردد چرا که فلسفه  اجتماعی 

دغدغه مسکن خانوارها بود.
ایزدی با اشاره به مشارکت بانک مسکن در طرح های ملی تامین مسکن گفت: 
این بانک در سال های گذشته طرح مسکن مهر را عملیاتی کرد که در قالب این 
طرح بسیاری از کارمندان دولت، طبقه متوسط جامعه و کارکنان آموزش و پرورش 

صاحب مسکن شدند.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیز بانک مسکن در تامین مالی بخش قابل توجهی 
تامین مسکن خانوار  اقدام ملی مسکن به عنوان طرح ملی دولت برای  برنامه  از 
مشارکت دارد که امیدواریم خیل عظیمی از جامعه در قالب این طرح خانه دار شوند.

مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مسکن با بیان اینکه امیدواریم 
همه اقشار بتوانند مسکن مورد نیاز خود را تامین کند، افزود: در همه بحث های 
اقتصاد کالن، مسکن همواره به عنوان یک مشکل تاریخی بوده و همچنان تامین 
مسکن و سرپناه مناسب یکی از دغدغه های مردم است که امیدواریم با طرح های 

دولت به سمت و سویی حرکت کنیم که مشکل مسکن حل شود.
ایزدی تاکید کرد: بر این باوریم بانک مسکن در کنار عملیات بانکی و اقتصادی 

و خارج از حوزه مسکن باید همواره به مسوولیت اجتماعی خود عمل کنیم.
مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مسکن گفت: از نگاه دیگر نظر ما 
این است برای تقویت زیرساخت های فرهنگی باید از ابتدایی ترین دوران تربیتی اقدام 
کرد و به همین دلیل امسال فضای فرهنگ سازی را از آموزش و پرورش آغاز کردیم.

ایزدی با تاکید بر اینکه در بانک مسکن تصمیم گرفتیم تا فرهنگ سازی را 
با انشانویسی از دوران تحصیل آغاز کنیم تا ضمن تقویت روحیه نویسندگی، اهمیت 
موضوعات مختلف را به دانش آموزان منتقل کنیم گفت: در همین راستا طی سال 
های گذشته به دلیل لزوم توجه به محیط زیست، مسابقات انشانویسی در حوزه های 
مربوط به محیط زیست، آب و خاک توسط بانک مسکن و با همکاری آموزش و 
پرورش برگزار شد و امسال نیز به دلیل قرار گرفتن دوره خاص کرونا، موضوع »با 

هم ماسک بزنیم« برای انشانویسی انتخاب شد.
وی با بیان اینکه انشانویسی می تواند یکی از بهترین و باکیفیت ترین کالس 
های درس در دوران دانش آموزی باشد گفت: معتقدیم دانش آموزان و فرزندان ما 
هر آنچه می نویسند را می آموزند بنابراین انشانویسی می تواند عالوه بر تقویت 
روحیه نویسندگی و تحلیلگری، به ارتقای فرهنگ فرزندان کمک کند تا یک جامعه 

امن داشته باشیم.

پرداخت ۱۱5 هزار میلیارد ریال تسهیالت کرونایی از سوی بانک 
ملی ایران

تا کنون معادل ۱۱۵ هزار میلیارد  ایران  بانک ملی 
 3۵۲ و  میلیون  هشت  از  بیش  قالب  در  تسهیالت  ریال 
هزار پرونده به آسیب دیدگان ناشی از شیوع ویروس کرونا 

پرداخت کرده است.
این  از  ایران،  ملی  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
مبلغ حدود ۸۲ هزار میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه 

به حساب یارانه بگیران واریز شده است.
کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا معرفی شده از سوی سامانه کارا نیز حدود 

۲۲ هزار میلیارد ریال تسهیالت بر اساس عقد مرابحه دریافت کرده اند. 
ریال تسهیالت حمایتی  میلیارد  ایران همچنین حدود ۱۱ هزار  بانک ملی 
تامین مخارج مستاجرین مرتبط با سامانه جامع طرح اقدام ملی مسکن را پرداخت 

کرده است.
کل تسهیالت کرونایی ابالغی بانک مرکزی به شبکه بانکی 7۵۰ هزار میلیارد 

ریال بوده است که ۲4 درصد آن به بانک ملی ایران اختصاص یافته است.

امروز افتتاح می شود؛
بیدبلند خلیج  فارس؛ ریه های جدید خوزستان

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس از این پروژه 
گفت:  و  کرد  یاد  خوزستان  استان  تنفسی  جدید  ریه های  به عنوان 

این مگاپروژه در سه سال محقق شد. پیشرفت  ۸۰ درصد  از  بیش 
محمود امین نژاد در آستانه بهره برداری از پاالیشگاه گاز بیدبلند 
استانی  شبکه  تولید«  »جهش  تلویزیونی  برنامه  در  فارس،  خلیج 
شرایط سخت  در  مگاپروژه  این  تکمیل  و  اجرا  تشریح  در  خوزستان 
همراه  گازهای  جمع آوری  هدف  با  پروژه  این  کرد:  اظهار  تحریم 
باارزش  محصوالت  تولید  و  محیطی  زیست  آالیندگی  کاهش  نفت، 
به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی اجرا شده است. افزون بر این 
متان تولیدی این مجتمع هم به شبکه سراسری گاز تزریق می شود.

ریه های  به عنوان  فارس  خلیج  بیدبلند  گاز  پاالیشگاه  از  وی 
سال  در  پروژه  این  افزود:  و  کرد  یاد  خوزستان  برای  تنفسی  جدید 
79 ازسوی وزارت نفت در شورای اقتصاد تعریف شد و اجرای آن از 
دو  و  خارجی  شرکت  سه  از  متشکل  کنسرسیومی  به  مناقصه  طریق 
پیمانکار ایرانی سپرده شد که در سال ۸4 به دلیل اعمال تحریم های 
این  در  و  شدند  خارج  پروژه  این  از  خارجی  شرکت های  بین المللی، 

نکرد. را  پیشرفت الزم  پروژه  سال ها 
فوت به  منجر  حادثه  بدون  کارکرد  نفرساعت  میلیون   63

به  اشاره  با  فارس  خلیج  بیدبلند  گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
اما  شد،  واگذار  سپهر  انرژی  به شرکت  پروژه  این  آن  از  پس  اینکه 
ادامه  ماند،  متوقف  پروژه  مالی  منابع  نشدن  تأمین  به دلیل  هم  باز 
تدبیر مهندس  با   ،94 ۱۸ درصد در سال  پیشرفت  با  پروژه  این  داد: 

شد. واگذار  فارس  خلیج  هلدینگ  به  زنگنه 
شرایط  در  طرح  این  مالی  منابع  تأمین  اینکه  بیان  با  امین نژاد 
محدودیت های بین المللی با حمایت صندوق توسعه ملی و بانک های 
پروژه  پیشرفت  درصد   ۸۰ از  بیش  کرد:  تصریح  شد،  انجام  داخلی 
و  جمع آوری  تأسیسات  بزرگ ترین  به عنوان  فارس  خلیج  بیدبلند 

نفت در سه سال محقق شد. فرآورش گازهای همراه 
در  ما  قرمز  خط  کارکنان،  حفظ سالمت  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
شرکت  این  گفت:  است،  فارس  خلیج  بیدبلند  گاز  پاالیش  شرکت 
به  منجر  حادثه  بدون  کارکرد  ساعت  نفر  میلیون   63 ثبت  به  موفق 

پیش راه اندازی شد. مرحله  آغاز  تا  فوت 
به  اشاره  با  خلیج فارس  بیدبلند  گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
استان های  گستره  نفت  همراه  گازهای  از  پروژه  این  خوراک  اینکه 
خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر تأمین می شود، اظهار کرد: 
برای جمع آوری این گازها، هزار کیلومتر خط لوله احداث شده است 
ماهشهر  اقتصادی  ویژه  منطقه  به  مجتمع  این  تولیدی  و محصوالت 

می شود. ارسال  و صادرات  پتروشیمی ها  مصرف  برای 
منطقه بومی  شاغل؛  نیروهای  درصد   ۸۵

تأمین  و  اجرا  در  داخل  ساخت  درصدی   6۵ سهم  به  امین نژاد 
طول  در  افزود:  و  کرد  اشاره  فارس  خلیج  بیدبلند  پروژه  تجهیزات 
اجرای این پروژه برای ۱۵ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم و 
در دوران بهره برداری برای حدود یک هزار و ۱۰۰ نفر به طور مستقیم 
اشتغال ایجاد شده است و بیش از ۸۵ درصد نیروهای شاغل در این 

هستند. بهبهان  شهر  و  خوزستان  بومی  افراد  از  پروژه 
 3.4 را  فارس  بیدبلند خلیج  پروژه  در  وی، حجم سرمایه گذاری 
میلیارد دالر عنوان کرد و گفت: در صورت تأمین کامل خوراک، این 

داشت. خواهد  درآمدزایی  برای کشور  دالر  میلیون   7۰۰ پاالیشگاه 
کرد:  اظهار  فارس  خلیج  بیدبلند  گاز  پاالیش  مدیرعامل شرکت 
نرسیده  کامل  ظرفیت  به  که  حالی  در  و  هم اکنون  پاالیشگاه  این 
اندازه ظرفیت یک فاز پارس جنوبی به شبکه گاز سراسری  است، به 
و  می دهد  اتان  خوراک  ماهشهر  پتروشیمی  سه  به  و  متان  کشور 

می شود. نیز صادر  مجتمع  این  از  دیگری  محصول 
از  فارس  خلیج  بیدبلند  پاالیشگاه  اینکه  به  اشاره  با  امین نژاد 
ادامه  آسیاست،  غرب  و  خاورمیانه  گازی  پاالیشگاه های  بزرگ ترین 
که  است  شده  ساخته  مجتمع  این  در  تبخیری  حوضچه های  داد: 
از  صیانت  به منظور  آن  بر  افزون  و  می شود  تبخیر  آن  در  پساب ها 
به  باید  که  آبی  لیتر  میلیون  یک  حدود  روزانه  کشور،  در  آب  کمبود 
حوضچه های تبخیر وارد شود با استفاده از سیستم های جدید بازیابی 
مجموعه  آب  مصرف  که  می شود  استفاده  و  فرآوری  دوباره   ZDL

می یابد. کاهش 

رئیس کل بانک مرکزی:

تمام فکر و ذکر ما کنترل تورم است
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زیر نظر: محمد امامی

اوپک به بهبود بازار نفت در سال ۲۰۲۱ خوش بین است
دبیرکل اوپک اعالم کرد که به طور محتاطانه ای به بهبود بازار نفت در 

سال ۲۰۲۱ خوش بین است.
در  بارکیندو  سانوسی  محمد  لندن،  از  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
مجمع انرژی جهانی شورای آتالنتیک گفت: با احتیاط خوش بینم که بازار 
نفت امسال از رکود تقاضای ناشی از همه گیری ویروس کرونا بهبود می یابد.

کرد:  اظهار  شد،  برگزار  مجازی  به صورت  که  نشست  این  در  وی 
به  متحدانش  و  )اوپک(  نفت  صادرکننده  کشورهای  سازمان  نشست های 
رهبری روسیه )ائتالف اوپک پالس( به صورت ماهانه برگزار می شود تا از 

بروز دوباره نوسان در بازار جلوگیری کند.
دبیرکل اوپک افزود: همه ما موافقیم که بهبود بازار شکننده است و 
همچنان تردیدهای بسیاری وجود دارد، اما با احتیاط خوش بین هستیم که 

امسال بهبود محقق خواهد شد.
قیمت نفت در ماه جاری میالدی به باالترین سطح در ۱۱ ماه گذشته 
رسید، این مسئله به تصمیم بیشتر اعضای اوپک در پنجم ژانویه )۱6 دی ماه( 
برای ثابت نگه داشتن تولید در ماه فوریه و مارس و تعهد عربستان برای 

کاهش داوطلبانه تولید کمک کرد.
دارمندرا پرادهان، وزیر نفت و گاز هند، در این رویداد اعالم کرد: اقدام 
غیرمنتظره عربستان برای کاهش تولید نفت سبب افزایش مداوم قیمت و 

سردرگمی کشورهای مصرف کننده شده است.
وی افزود: این نوع سناریو ما را به سوی روش های جایگزین تأمین 

انرژی سوق می دهد.
بارکیندو در پاسخ گفت: ائتالف اوپک پالس باید انعطاف پذیر باشد و 

ثبات بازارها را هدف قرار دهد.
سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات متحده عربی نیز در این رویداد 

اعالم کرد که شاهد بهبود بازار در سال جاری میالدی است.
وی گفت: امسال سال بهبود است، به هر حال اواخر امسال یا اوایل 

سال ۲۰۲۲ شاهد توازن بازار خواهیم بود.
وزیر انرژی امارات متحده عربی همچنین اظهار کرد که هم زمان با 
آغاز واکسیناسیون ویروس کرونا در کشورهای بیشتری شاهد رشد تقاضای 

نفت در چین و هند هستیم.
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زیر نظر:بهنام مومنی

از اول بهمن صورت گرفت؛
تشکیل پرونده مالیاتی 

برای کارت خوان ها
طبق اعالم معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از امروز متقاضیان 
مالیاتی  پرونده  تشکیل  بدون  ماه  بهمن  از  پرداخت  ابزارهای  جدید 
باشند و پرونده مالیاتی  یا درگاه پرداخت داشته  نمی توانند کارت خوان 

دارندگان فعلی کارت خوان یا 
پرونده  فاقد  پرداخت  درگاه 
تشکیل  خودکار  طور  به  نیز 

می شود.
ی  ا جر ا ی  ستا ا ر ر  د
پایانه های  قانون   ۱۱ ماده 
مرکزی  بانک  فروشگاهی 
مروز  ا ز  ا که  کرد  اعالم 
بزارهای  ا جدید  متقاضیان 
بدون  ماه  بهمن  از  پرداخت 
تی  لیا ما ه  ند و پر تشکیل 
نمی توانند کارت خوان یا درگاه 
پرداخت داشته باشند و پرونده 

مالیاتی دارندگان فعلی کارت خوان یا درگاه پرداخت فاقد پرونده نیز به طور 
خودکار تشکیل می شود.بدین ترتیب، متقاضیان قبل از ارائه درخواست 
به بانک یا شرکت psp باید نسبت به مراجعه به سامانه سازمان امور 
مالیاتی و تکمیل اطالعات مربوطه اقدام و سپس با کد رهگیری دریافت 

شده تقاضای خود را برای دریافت ابزار پذیرش ثبت کنند.  
این فرایند در حال حاضر با صرف زمانی کوتاه در سامانه امور مالیانی 
امکانپذیر است و از امروز  امکان تشکیل پرونده از طریق بانک یا شرکت 
psp نیز امکانپذیر است و متقاضیان می توانند به صورت خودکار ابزار 

پذیرش را دریافت کنند.
همچنین، افرادی که از ابزارهای پذیرش استفاده غیرتجاری می کنند، 
می توانند این موضوع را در سامانه اعالم کنند و پس از بررسی سازمان 
امور مالیاتی، آنها از رده پذیرندگان تجاری خارج می شوند و شامل پرداخت 

مالیات نخواهند شد.
ابزار پذیرش  این گزارش، در حال حاضر حدود ۸.۵ میلیون  طبق 
که  دارد  وجود  کشور  کل  در 
پرونده  آنها  از  زیادی  بخشی 
بخشی  برای  و  دارند  مالیاتی 
نیز بر اساس اطالعات موجود، 
و  می شود  تشکیل  پرونده 
به  زی  نیا نها  آ ندگان  ر ا د
مراجعه ندارند.  عالوه براین، 
اطالعات گروهی از دارندگان 
ابزار پذیرش نیز ناقص است 
که این موضوع به آنها اعالم 
تکمیل  به  نسبت  تا  می شود 
خود  اطالعات  تصحیح  یا 

اقدام کنند.

توپ  امروز  گفت:  رئیس جمهور 
که  است  واشنگتن  و  آمریکا  زمین  در 
برگردند و به تعهدات عمل کنند. ترامپ 
مرد و زندگی سیاسی اش تمام شد اما 

برجام زنده ماند.
هیات  جلسه  در  جمهور  رئیس 
دولت گفت: ما نسبت به مردم و معیشت 
مردم هرچه در توان داشتیم انجام دادیم. 
بودجه  الیحه  در  نیز  آینده  سال  برای 

پیش بینی های الزم انجام شده است.
بر  مجدد  اشاره  با  جمهور  رئیس 
داشت:  اظهار  بودجه،  الیحه  اهمیت 
مهم  بسیار  الیحه  یک  بودجه،  الیحه 
است، علت این که هر هفته برآن تاکید 
می کنم این است که بودجه برای زندگی 
صنعت،  تولید،  کشور،  اقتصاد  مردم، 
در  مردم  معیشت  و  واردات  صادرات، 
یک سال آینده بسیار مهم است. بودجه 
برنامه یکساله کشور را تنظیم می کند؛ 
از همین جهت در الیحه بودجه جای 
و  غیرکارشناسی  غیراقتصادی،  ادبیات 

اتهامات نیست.
وی افزود: من ۲7 سال است که 
در بودجه هستم و برای اولین بار امسال 
ادبیاتی را می بینم که ناپسند است، به 
مدت ۲۰ سال نماینده بودم و بودجه را 
بررسی می کردیم و اکنون 7 سال است 
بار  اولین  این  اما  هستم  دولت  در  که 
است که این ادبیات عجیب را می بینیم.

خطاب  دوازدهم  دولت  رئیس 
نمایندگان  گفت:  مجلس  اعضای  به 
باید باهم  مجلس بدانند که ما هر دو 
ما)دولت  دوی  هر  کنیم،  همکاری 
مردم  نماینده  و  منتخب  مجلس(  و 
سیاسی  ادبیات  جای  بودجه  هستیم. 
نیست، جای اعداد و ارقام، محاسبه و 
قانونگذاری است. بررسی بودجه محل 
شعار نیست، البته من بلدم آن شعارها 
را  این  ما  از  مردم  اما  بدهم  جواب  را 
کنیم  کار  که  می خواهند  نمی خواهند، 
کشور  مشکالت  کاهش  مسیر  در  و 

گام برداریم.
فروش  امسال  ما  داد:  ادامه  وی 
نفت را در بودجه ۲ میلیون و 3۰۰ هزار 
بشکه دیدیم چراکه می خواستیم به دنیا 

پیام بدهیم »تحریم و فشارحداکثری« 
شکست خورد. به ما می گویند »می توانی 
این عدد را بفروشی؟«، آقا ما داریم پیام 
بگوییم  و می خواهیم  دنیا  به  می دهیم 
شما  خورد،  شکست  حداکثری  فشار 

هی تهدید می کنید!
روحانی در ادامه سخنان خود در 
جلسه هیات دولت خطاب به مجلسی ها 
بیان داشت: شما می گویید سهم نفت 
در بودجه کمتر باشد، شما کم کردید؟ 
می گویید ارزش پول ملی بیشتر باشد، 
مردم  را  ها  این  کردید؟  بیشتر  شما 
کنند.  قضاوت  باید  مردم  و  می بینند 
هزار   3۰۰ و  میلیون   ۲ که  گفتیم  ما 
از  حاصل  درآمد  و  می فروشیم  بشکه 
تومان،  میلیارد  ۱99هزار  می شود  آن 

نمایندگان در مجلس این عدد را از ۲ 
میلیون و 3۰۰ هزار بشکه به ۱ میلیون 
اما  دادند  کاهش  بشکه  هزار   ۵۰۰ و 
 ۲3۰ شد  میلیارد  هزار   ۱99 از  درآمد 
هزار میلیارد؛ عجب چشم بندی عجیبی 
به  بودجه  وابستگی  شما  افتاد.  اتفاق 
بیشتر  تومان  میلیارد  3۱ هزار  را  نفت 
کردید و این را هرکسی که چهار عمل 
اصلی ریاضی را بلد باشد، می تواند به 

راحتی متوجه شود.
وی ادامه داد: نرخ مبنای ارز برای 
 ۱۱۵۰۰ از  را  اساسی  کاالهای  تامین 
و  تومان   ۱7۵۰۰ روی  بردید  تومان 
را  ملی  پول  ارزش  ما  می گویید  بعد 
کم نکردیم و تقویت کردیم، پس این 
کاهش 6۰۰۰ تومانی ارزش پول ملی 
در  که  است  خروس  دم  این  چیست؟ 
بیرون  عباس  حضرت  قسم  مقابل 
می زند. در قضیه کاالهای اساسی و دارو 
ما یک حرف مهم زدیم که این کاالهای 
اساسی با ارز 4۲۰۰ تومانی باشد، امروز 
می خواهید تغییر بدهید و 4 ماه بعد اجرا 
شود، این چهارماه تکلیف زندگی مردم، 
سواستفاده و رانت چه می شود؟ من از 
رئیس مجلس، از کمیسیون تلفیق و از 
دست  که  میکنم  خواهش  نمایندگان 
به دست هم بدهیم و الیحه خوبی را 
مرحله  این  از  بتوانیم  تا  کنیم  تصویب 

عبور کنیم.

رییس جمهوری:

نسبت به معیشت مردم هرچه در توان داشتیم انجام دادیم
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به مناسبت ۲9دی ماه 
،همایش  پاک  هوای  ،روز 
از  جمعی  حضور  با  پیاده 
مسئوالن و کارکنان منطقه شاهرود  

برگزار شد.
هوای  هفته  و  روز  پیاده روی 
و  مسئولین   ، مدیر  حضور  با  پاک 
راستای  در    ، ازکارکنان  جمعی 
توسعه ورزش همگانی و ایجاد نشاط 
عمومی در مسیر پارک آبشار شاهرود 
تا مزار شهدای شهر با رعایت کامل 

پروتکهای بهداشتی انجام شد.
دکتر علی اکبر عربعامری مدیر 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
را  پاک  هوای  منطقه شاهرود گفت: 
باید ساخت .که از راهکارهای مناسب 
 ، مهم  این  به  یابی  دست  زمینه  در 
حرکت  و  سالم  انرژیهای  از  استفاده 
به سوی کاهش استفاده از سوختهای 
فسیلی ، باال بردن کیفیت و استاندارد 
فرآور ده های نفتی ، مسئولیت افراد 
آلوده  کاالی  خرید  عدم  جهت  در 
کننده و کاالی غیر استاندارد ، انتقال 
پیام های آموزشی ، تهیه بروشور می 

توان نام برد .
وی افزود : تنظیم موتور خودرو، 
در  دودزا  نقلیه  وسایل  با  تردد  عدم 
و  ازدوچرخه  استفاده   ، شهر  سطح 
وسائط  از  استفاده  عدم   ( روی  پیاده 
از   ) ترددهای غیر ضروری  در  نقلیه 
جمله کار هایی است که مردم می توانند 
کاهش  در  موثر  گامی  آن  انجام  با 

آلودگی هوا بردارند.
۲9دی ماه هر سال، روز هوای 
پاک در دنیا تحت عناوین مختلف از 
بدون  روز  خودرو،  بدون  روز  جمله؛ 
نیز  ...نامیده می شود وامسال  دود و 
با شعار قانون و هوای پاک نامگذاری 
روز  این  در  خاصی  اقدامات  و  شده 
جهت تنویر افکار عمومی صورت می 

فعالیت هاي  به   مردم  گیرد.اهتمام 
جسماني احتمال ابتال به دیابت، فشار 
خون باال و چاقي را کاهش مي دهد. 
استفاده ازوسائط حمل ونقل عمومی 
، عالوه بر مزایای اقتصادی و سالمتی 
، باعث کاهش شدید آلودگی هوا که 
یکی از معظل امروز شهرهای ما می 

باشد را درپی خواهد داشت.

در روز هوای پاک:

همایش پیاده روی مسئولین و کارکنان منطقه شاهرود برگزارشد
سرپرست معاونت برنامه ریزی و هماهنگی شهردار سمنان:

 برنامه راهبردی پنج ساله شهرداری سمنان
 تدوین شد

برنامه راهبردی پنج ساله شهرداری سمنان جهت گذراندن مسیر 
تصویب ، به شورای اسالمی شهر ارائه شد .

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، 
سید محمد خاتمی ، سرپرست معاونت برنامه ریزی و هماهنگی شهردار 
نیاز  به  پاسخی  شهری،  توسعه  راهبردی  های  برنامه  گفت:   سمنان 
مدیریت شهری برای رفع بخشی از مسائل روزمره شهر مورد استفاده 

قرار می گیرند. 
خاتمی افزود:  ارائه الگوی مناسب برای مدیریت شهری سمنان 
و امکان سنجی مدیریت یکپارچه شهری از خروجی اصلی این برنامه 
بوده که یقینًا می تواند بستری مناسب برای ساکنان، مدیران و نخبگان 

شهر سمنان برای تفکر و همفکری در زمینه توسعه آتی شهر باشد . 
وی با اشاره به تدوین اولین برنامه راهبردی پنج ساله شهرداری 
سمنان توسط تیم مجرب گفت: برنامه های عملیاتی حوزه عمرانی ، 
فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی شهر و فعالیت های شهرداری از سال 
۱4۰۰طبق برنامه تدوین شده در راستای چشم انداز ۱4۰۵ خواهد بود و 
با تصویب تصویب این برنامه راهبردی در شورای اسالمی شهر ، برنامه 

تبدیل به راهبر شهرداری سمنان در ۵ سال آتی می شود . 
برنامه ریزی توسعه گردشگری ، مناسب سازی منظر و محیط شهری 
، برنامه های اجتماعی و فرهنگی شهر، توسعه اقتصادی شهر و تأمین 
منابع مالی شهرداری و توسعه فیزیکی و مجازی شهر از مهمترین اهداف 
عملیاتی تدوین این طرح برای شهر سمنان است که سرپرست معاونت 
برنامه ریزی و هماهنگی شهرداری سمنان به آنها اشاره داشت و افزود: 
و  علمی  اصول  اساس  بر  که  راهبردی شهر سمنان  برنامه  امیدواریم 
بهره گیری از ظرفیت متخصصان برنامه ریزی استراتژیک و با توجه 
به ظرفیت ها و امکانات شهر و نیازهای آینده تدوین شده، بتواند زمینه 

مدیریت علمی شهر را فراهم آورد .

مدیرکل دامپزشکی استان ایالم:
تاکنون موردی از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در 

ایالم مشاهده نشده است

مدیرکل دامپزشکی استان ایالم با بیان اینکه آنفلوانزای فوق حاد 
پرندگان از خطرناک ترین بیماران ویروسی طیور است، گفت: دامپزشکی 
استان ظرفیت های خود را برای پیشگیری از این بیماری بسیج کرده 
و رصد و پایش مرغداری ها ؛سدها، تاالبها وحاشیه رودخانه ها با دقت 

دنبال می شود.
، »رامین پورنجف«  اظهار کرد:  آنفلوانزای فوق حاد پرندگان یکی 
از مهمترین بیماریهای خطرناک ویروسی است،گفت : در پرندگان این 
ویروس با واگیری و تلفات بسیارباالیی همراه بوده و موجب خسارات 
هنگفت در صنعت طیور می شود و  بسیار واگیربوده و به سرعت تکثیر 

شده و اپیدمی ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه این ویروس پتانسیل باالیی در جهش ژنتیکی 
داشته و میتواند به عنوان بیماری مشترک موجب همه گیری در جوامع 
انسانی و حتی تلفات انسانی شود، تصریح کرد: در حال حاضر پس از 
ورودویروس به کشور از طریق پرنگان مهاجر واجد چندین کانون در 
حیات وحش و مزارع صنعتی هستیم در استانهای اردبیل مازندران و 
مرکزی در تهران وشهرستان مالرد  و اخیرا در استان خراسان جنوبی 

بیماری گزارش شده است.
مدیرکل دامپزشکی استان با بیان اینکه درهفته گدشته در یکی از 
روستاهای شهرستان سرپل ذهاب کرمانشاه مورد مثبت در طیور بومی 
گزارش شده است، گفت :اداره کل دامپزشکی استان  در این خصوص 
اگاهی سازی و اطالع رسانی را با مکاتبات بااستاندارمحترم  ومجموعه 
پدافند غیر عامل و مدیریت بحران استان و تشکیل ستاد استانی آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان راآغاز نموده و تعامل حداکثری با فرمانداران ؛دانشگاه 
علوم پزشکی ؛مراکز بهداشتی و درمانی اداره کل حفاظت از محیط زیست 

و سازمان جهاد کشاورزی دنبال می کند.
وی اطالع رسانی به روستاییان و عشایر را در خصوص محدودیت 
وحشی  پرندگان  احتمالی  تلفات  گزارش  بومی  طیور  کردن  ومحصور 
؛رصد وپایش تلفنی کلیه مرغداریهای استان ؛رصد وپایش کلیه تاالبها 
سد ها ابگیرها وحاشیه رودخانه ها بصورت مستمر با تشکیل جلسات با 
مسئولین جهاد کشاورزی شهرستانها واتحادیه مرغداران و نیروی محترم 
انتظامی در راستای ممنوعیت ورود طیور حذفی صنعتی و ماکیان بومی 

و زینتی دنبال می شود.
 پورنجف از تشکیل تیمهای واکنش سریع وتهیه و تجهیز در راستای 
مقابله با بروز و وقوع بیماری در استان خبر داد و تصریح کرد: با وجود 
اینکه تا این تاریخ و از سال ۸9موردی از بیماری در استان گزارش نشده 
اما دامپزشکی استان  در راستای پیشگیری و مقابله  بارخداد بیماری از 

تمام توان؛مکانات وظرفیت های خودرا بسیج کرده است.
برای  طیور  و  دام  تامین  راستای  در  که  ارگانهایی  گفت:  وی 
وارد  از  اکیدا  کنند که  باید دقت  دارند  ای  برنامه  و عشایر  روستاییان 
نمودن طیور بومی و هر گونه ماکیان به استان و واگذاری به دامداران و 
روستاییان خودداری نمایند وقبل از هر اقدامی در این خصوص با اداره 

کل دامپزشکی هماهنگی الزم را انجام دهند

۲ سایت تلفن همراه در شهرستان هلیالن احداث می شود
در  گفت:  ایالم،  منطقه  مخابرات  مدیرعامل  اسدی  اهلل  حشمت 
راستای خدماترسانی به مردم هلیالن، ۲ سایت تلفن همراه )4G ( در 

این شهرستان احداث می شود.
چشمه  روستاهای  جزمان  بخش  در  ها  سایت  این  افزود:  وی 
ماهی، سامان، خورده چشمه شهرک امام، شهرک حسین اباد، دهستان 
بیشی  روستای  و  سرچلوسکان  سفلی،  پیازاباد،  روستاهای  در  زردالن 

احداث خواهد شد.
مدیرعامل مخابرات منطقه ایالم اظهار داشت: همچنین تکنولوژی 
تلفن همراه روستاهای پله کبودعلیا و سفلی، وسطی و پشت تنگ سفلی 

به) 4G( ارتقاء خواهد یافت.
مردم   خواسته  مهمترین  ارتباطات  عصر  در  اینکه  بیان  با  اسدی 
داشتن ارتباطات مطلوب و پایداراست ادامه داد: مخابرات منطقه ایالم 
در راستای شعار ارتباطی فراگیر تمام  تالش خود را جهت انجام این 

مهم براساس تعهدکاری به کار خواهد گرفت.
وی گفت: با توجه به اینکه محرومیت زدایی وخدمت رسانی دو 
وظیفه مهم شرکت مخابرات است زمینه افزایش ارائه خدمات مطلوب  
به مردم  هلیالن و روستاهای  تابعه آن فراهم شده است.هلیالن با بیش 

از ۲ هزار نفر جمعیت در توابع شهرستان چرداول قرار دارد.

شناسایی و ساماندهی ۱5۰۰ هکتار از اراضی اشخاص 
و منابع ملی برای زراعت چوب

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
مازندران- ساری، مهندس یداهلل داودی کارساالری رئیس اداره جنگل 
اداره کل منابع طبیعی و  کاری و پارک ها و ذخیره گاه های جنگلی 
آبخیزداری مازندران- ساری، گفت: در راستای تکالیف مقرر در برنامه 
ششم توسعه کشور و تاکید استاندار محترم و رئیس محترم سازمان متبوع 
مبنی بر توسعه کشت زراعت چوب در سطح استان به منظور کاهش 
فشار بر عرصه های منابع طبیعی و تامین نهاده های چوبی مورد نیاز 
صنایع سلولزی و با توجه به دوره تنفس جنگل، این اداره کل در سال 
جاری با محوریت استانداری محترم و با همکاری و همراهی دستگاه 
های اجرایی استان تاکنون سطوحی به مساحت ۱۵۰۰ هکتار از اراضی 
اشخاص و عام المنفعه و اراضی منابع ملی که به لحاظ شرایط ادافیکی 
و فیتوژئومورفولوژی که قابلیت کشت گونه های سریع الرشد از جمله 

گونه صنوبر را دارند شناسایی و ساماندهی نموده است.
افزود: حواله یک میلیون اصله نهال  مهندس داودی کارساالری 
رایگان گونه های سریع الرشد، جهت تحویل به متقاضیان زراعت چوب 
صادر و در اختیار ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ها قرار 
گرفت که ان شاا.. با همکاری و همراهی زارعین، بتوانیم گام موثری در 
توسعه زراعت چوب در سطح استان داشته باشیم لذا موضوعی که حائز 
اهمیت است و می بایست مورد توجه همگان قرار گیرد خدمات چند 
منظوره توسعه زراعت چوب است که ضمن تامین بخشی از نهاده های 
چوبی خرد و کالن و اشتغال و تامین کاالی چوبی  مورد نیاز قشرهای 
جمله  از  بیولوژیکی  و  زیستی  محیط  خدمات  تولید  در  مردم،  محتلف 
تلطیف هوا و جلوگیری از روان آب ها، فرسایش خاک، جذب آالینده 
های مضر از جمله گاز دی اکسید کربن که نقش فعال در تولید گازهای 
گلخانه ای که عامل گرمایش و تغییرات اقلیم هست و منجربه چالش 
هایی از قبیل سیل و خشکسالی، مهاجرت اجباری و یا اکولوژیکی می 

گردد نقش موثری ایفا خواهد نمود.

کارشناس ارشد گیاهپزشکی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری مازندران- ساری بیان کرد:

پروژه تهیه و تامین سوختهای فسیلی در مناطق جنگلی و حاشیه 
جنگل )تغییر الگوی مصرف سوخت(

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به   
مازندران- ساری، امین وطن دوست کارشناس ارشد گیاهپزشکی اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری از پروژه تهیه و تامین 
سوختهای فسیلی در مناطق جنگلی و حاشیه جنگل )تغییر الگوی مصرف 

سوخت( خبر داد.
هدف  با  و  روستایی  مناطق  در  طرح  تهیه  گفت:   دوست  وطن 
شناسایی روستاهایی  است که از محصوالت جنگلی  و مرتعی به عنوان 
سوخت استفاده می کنند و همچنین در این طرح، میزان مصرف هیزم و 
چوب آالت جنگلی روستائیان نیز برآورد می شود. اجرای پروژه براساس 
نیازمندی روستا از طریق بخش خصوصی و با استفاده از تسهیالت بانکی 

صورت خواهد گرفت.
نمایندگی  احداث  شامل  اجرا  مورد  های  زیرپروژه  افزود:  وی 
سیلندرپرکنی گاز مایع ، نمایندگی توزیع نفت و گاز مایع ، تبدیل حمام 
هیزمی به سوخت فسیلی ، احداث نانوایی عمومی ، احداث حمام عمومی 

و ایجاد مخزن سوخت فسیلی در مناطق صعب العبور روستایی است.
کارشناس ارشد گیاهپزشکی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
مازندران- ساری خاطرنشان کرد: در سال جاری به منظور کاهش فشار 
و  جنگلی  محصوالت  رویه  بی  مصرف  بابت  جنگلی  های  عرصه  به 
مرتعی ایجاد انگیزه و تبلیغ استفاده از انرژی های نو از محل اعتبارات 
ملی ۱39۸، تعداد ۱۵ دستگاه آبگرمکن خورشیدی برای خانوارهای کم 
بضاعت و تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهرستان در سوادکوه 
در روستاهای باالدست و ییالقی امافت و کنگلو نصب و راه اندازی شد.

شبکه برق بافت مرکزی شهراهواز ساماندهی
 و اصالح شد

اهواز:  برق  نیروی  توزیع  برداری شرکت  بهره  خوزستان -معاون 
در راستای افزایش تاب آوری وکاهش خاموشی شبکه برق بخشهائی 
از بافت مرکزی شهر اهواز با اعتباری بالغ بریک میلیارد و۸۰۰ میلیون 

ریال ساماندهی و اصالح شد.
معاون بهره برداری  شرکت شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: 
درراستای اجرای طرحهای افزایش تاب آوری شبکه برق این کالنشهر، 
خطوط توزیع برق بخشهائی از بافت مرکزی اهواز با اعتباری بالغ بر 

یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال ساماندهی و اصالح شد.
 سعیدآقائی افزود: سلسه برنامه ریزیهایی به منظور افزایش تاب 
آوری شبکه برق این کالنشهرتحت عنوان طرح تابش در دستورکارقرار 
داردکه در مناطق و شهرستانهای تابع درحال اجرا است، دراین طرح با 
شناسائی نقاط بحرانی و اصالح آن تالش داریم شبکه یکپارچه ای به 

لحاظ زیبایی بصری و پایدار بلحاظ فنی داشته باشیم.
فنی  اقدامات  به  اشاره  با  از سخنان خود   وی در بخش دیگری 
بخشهائی  برق  شبکه  ساماندهی  عملیات  کرد:  تصریح  گرفته  صورت 
از بافت مرکزی شهر اهواز با نصب 4 طرح عبوری۱۰7 با کراس آرم 
جوشی، یک طرح ۱۰7 کششی با کراس آرم جوشی و جمع آوری چهار 
اصله پایه چوبی فرسوده و نصب پایه جدید و انتقال شبکه به پایان رسید.

قالب  در  بکارگیری 3۰نفر  با  این عملیات  آقائی خاطرنشان کرد: 
باالبر  دستگاه  چهار  همچنین  و  نظارت  و  پشتیبانی  عملیاتی،  4گروه 
توزیع  برداری شرکت  بهره  انجام شد.معاونت  و یک دستگاه جراثقال 
نیروی برق اهواز اعتبار اختصاص یافته به این پروژه را یک میلیارد و 

۸۰۰میلیون ریال برآورد کرد.

معاون شرکت توزیع برق سمنان:
۱6 درصد مشترکان استان مشمول تخفیف ۱۰۰ درصدی 

برق امید شدند
از آغاز طرح برق امید که از آبان ماه سال 99 می باشد، ۱6.6۱ درصد 
مشترکان در شمول این طرح قرار گرفته و صورت حساب صفر برای 
آنان ارسال شده است.معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع 
برق استان با بیان این خبر گفت: از ابتدای آبان ماه تاکنون، تعداد 3۱۵ 
هزار و 793 قبض برای مشترکان خانگی صادر و به صورت الکترونیکی 

و در قالب پیامک ارائه شده است.
از  طرح،  این  شروع  زمان  از  که  این  بیان  با  لشکری  محمدرضا 
مجموع کل مشترکان برق خانگی، 4۰ هزار و 79۸ مشترک شهری از 
تخفیف ۱۰۰ درصدی بهره مند شده اند افزود: ۱۱ هزار و 66۱ مشترک 
روستایی نیز در شمول این طرح قرار گرفته و درکل، ۵۲ هزار و 4۵9 

اشتراک خانگی از این تخفیف بهره مند شده اند.
وی اظهار داشت: در برق امید، مشترکان به سه گروه کم مصرف، 
خوش مصرف و پرمصرف تفکیک شده و اصالح الگوی مصرف، یکی 

از مهم ترین اهداف این طرح به شمار می رود.
لشکری با عنوان این که از ابتدای آبان تا به حال، ۱63 هزار و 3۰9 
مشترک استان در گروه خوش مصرف ها قرار دارند تصریح کرد: در مدت 
زمان قیدشده، 74 هزار و 7۵6 اشتراک پرمصرف برای آنان صورت حساب 
با مدیریت مصرف برق، مشترکان  پیامکی ارسال شده که الزم است 
خوش مصرف به جمع کم مصرف ها پیوسته و مشترکین پرمصرف نیز با 
تغییر رفتار مصرفی به گروه خوش مصرف یا کم مصرف سوق پیدا کنند.

غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
کشور با اهدای لوح تقدیر به مهندس 
عظیمیان، مـــدیرعامـــل شـــرکت 
فـــوالد مبـــارکه، از تالش هــــای 
درخـــصوص  شــــرکت  یـــن  ا
حوزۀ  لعمل های  دستورا رعایـــت 

پدافند غیرعامل قدردانی کرد.
در پی دریافت این لوح تقدیر، دبیر 
کمیتۀ پدافند غیرعامل و مدیر حراست 
فوالد مبارکه در تشریح اقدامات فوالد 
پیشبرد  گفت:  حوزه  این  در  مبارکه 
با  همگام  پایداری  و  دفاعی  اهداف 
رونق و جهش تولید در شرکت فوالد 
مبارکه موجب موفقیت این مجموعه 
در بخش پدافند غیرعامل کشور شده 
است. خوشبختانه با تدابیر خردمندانه 
کارکنان  و  مدیریت  واالی  همت  و 
صنعت  جبهۀ  رزمندگان  که  شرکت 
محسوب می شوند، تمامی سیاست ها، 
سازمانی  هدایت  و  برنامه ریزی ها 
معیارهای  با  مطابق  زمینه  این  در 
امنیت ملی و مؤلفه های دفاعی کشور 
مالحظات  همچنین  و  شده  تنظیم 
در  غیرعامل  پدافند  مهندسی  و  فنی 
طرح ها، عملیات اجرایی و بهره برداری 
است  یافته  تحقق  تولید  فرایندهای 

برابر  در  را  بزرگ  سرمایۀ  این  تا 
تهدیدهای طبیعی و آنچه ساختۀ دست 

بشر است، آماده و مصون نگه دارد.
خصوص  در  فخارزاده  کریم 
در  غیرعامل  پدافند  کمیتۀ  ساختار 
این  در  داشت:  اظهار  مبارکه  فوالد 
مقام  عالی ترین  و  مدیرعامل  ساختار 
سازمان به عنوان رئیس کمیته، مدیر 
حراست به عنوان دبیر و تمامی معاونان 
و  حرفه ای  بهداشت  مدیر  همراه  به 
محیط زیست )HSE( و فرمانده بسیج 
کمیته  اعضای  به عنوان  نه  کارخا
حاضرند. همچنین این ساختار دارای 
نفر کارشناس مدیریت در مقام  یک 

هماهنگ کنندۀ درون و برون سازمانی 
و  پیونددهی  مسئولیت  که  است 
کارگروه  و  رگاه ها  قرا یی  فزا هم ا
حال  )در  غیرعامل  پدافند  تخصصی 
باالدستی  سلسله مراتب  با  تشکیل( 

کشوری را به عهده دارد.
وی دربارۀ آنچه اهمیت توجه به 
مبارکه  فوالد  در  را  غیرعامل  پدافند 
دوچندان می کند، گفت: فوالد مبارکه 
در  و  است  اسالمی  انقالب  مولود 
شرایط بسیار سخت در دوران جنگ 
و تحریم ساخته شده است. امروز حفظ 
از اهداف اصلی پدافند  فوالد مبارکه 

غیرعامل است.

مبارکه  فوالد  حراست  مدیر 
و  بحران  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در 
جنگ به عنوان عوامل همیشه حاضر 
اقدامات  و  تدابیر  بشری،  حیات  در 
جنگ  از  پس  پیشرفته  کشورهای 
جهانی اول در بخش پدافند غیرعامل، 
شرایط استراتژیک خاورمیانه و کشور 
در منطقه و جهان، تأکید رهبر معظم 
فند  پدا بخش  بر  اسالمی  انقالب 
غیرعامل و حفاظت از زیرساخت های 
هستند.  عوامل  مهم ترین  از  کشور 
باعث  که  است  عواملی  دیگر  ز  ا
اجرای  همواره  مبارکه  فوالد  شده 
غیرعامل  پدافند  لعمل های  دستورا
این  به  توان  می  بداند  را الزم االجرا 
شرکت  استقرار  کرد:  اشاره  موراد 
و  تهدیدات  ردیف  در  مبارکه  فوالد 
و  ویژه  نقش  دشمن،  تحریم های 
جایگاه عالی شرکت در عرصۀ داخلی 
و خارجی صنعت فوالد، اهمیت فوالد 
مبارکه به عنوان مولود انقالب اسالمی 
زیرساخت های  مهم ترین  از  یکی  و 
اقتصادی و تولیدی کشور، تأکید رئیس 
هیئت عامل سازمان ایمیدرو در بخش 
پدافند غیرعامل و تأکید مدیریت عالی 

شرکت در این حوزه.

دبیر کمیتۀ پدافند غیرعامل شرکت فوالد مبارکه:

قدردانی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور از مدیرعامل فوالد مبارکه

در طرح ۱۰۰-3۰۰ مقرر گردید 
یی  روستا  6 مجتمع  به  نی  برسا آ
انجام شود بطوریکه پس  سرهنگچه 
از اجرای ۲۵ کیلومتر خط انتقال بیش 
از 3۰۰ خانوار در این روستاها از آب 
صورت  به  بهداشتی  و  سالم  شرب 

پایدار بهره مند شوند.
مدیرآبفا اردستان اعالم کرد: در 
سال جاری با اجرای 7 کیلومتر خط 
انتقال ، 3۰۰ مترمکعب در روز آب از 
محل آب شیرین کن مهاباد به مجتمع 

9 روستای موغار انتقال می یابد .
نه  ا روز فزود:  ا دهقانی  رضا 
آب  محل  در  آب  مکعب  ۱۵۰۰متر 
شیرین کن مهاباد تولید می شود که 
مردم  شرب  آب  نیاز  رفع  بر  عالوه 
به  آن  مترمکعب   3۰۰ روزانه  مهاباد 
موغارانتقال  مترمکعبی   ۵۰۰ مخزن 
این طریق آب سالم و  از  تا  یابد  می 
پایدار مشترکین این مجتمع تامین شود. 
روستایی  مجتمع  جمعیت  وی 
موغار را ۲هزار و 6۰۰ نفر اعالم کرد 
و تصریح نمود:آب شرب روستاییان در 
از طریق منابع محلی  مجتمع موغار 
مانند چاه تامین می شد که متاسفانه 
به دلیل EC باال آب چاهها شور می 
باشد که خوشبختانه با راه اندازی آب 

شیرین کن مهاباد و اجرای خط انتقال 
مردم این مجتمع هم از آب شرب سالم 

و شیرین بهره مند شدند.
وی درادامه پیرامون اجرای طرح 
۱۰۰-3۰۰ در منطقه اردستان گفت: 
آبرسانی  گردید  مقرر  طرح  این  در 
سرهنگچه  روستایی   6 مجتمع  به 
اجرای  از  پس  بطوریکه  شود  انجام 
۲۵ کیلومتر خط انتقال بیش از 3۰۰ 

شرب  آب  از  روستاها  این  در  خانوار 
پایدار  صورت  به  بهداشتی  و  سالم 

بهره مند شوند.
دهقانی به اصالح شبکه فرسوده 
اردستان  روستاهای  از  دربرخی  آب 
اجرای  کرد:بدنبال  عنوان  و  پرداخت 
اردستان  منطقه  در   ۱۰۰-3۰۰ طرح 
در  آب  فرسوده  شبکه  گردید  مقرر 
مکان،کهنگ،  و  جنبه  روستاهای 

تلک آباد به طول ۱6 کیلومتر اصالح 
و بازسازی شود که تا کنون این پروژه 

پیشرفت 3۰ درصدی داشته است
هم  افزود:  اردستان  آبفا  مدیر 
این  در  آب  رفت  هدر  میزان  اکنون 
روستاها 36 درصد می باشد که پیش 
بازسازی  و  اصالح  با  شود  می  بینی 
 ۲4 به  رقم  این  آب  فرسوده  شبکه 

درصد کاهش یابد.

آبرسانی به مجتمع 9 روستایی موغاراردستان اصفهان
 از آب شیرین کن مهاباد 

استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
جاری  سال  ابتدای  از  گفت:  ایالم 
تاکنون بیش از 6۲ مورد پیمان سپاری 
استان  در مناطق شهری و روستایی 

ایالم اجرا و یا در حال انجام است.
عمومی؛  بط  ا و ر رش  گزا به 
مهندس عباس شمس الهی از افزایش 
۱۰۰ درصدی پیمان سپاری به بخش 
گذشته  سال  به  نسبت  خصوصی 
افزود: در سال گذشته در  خبر داد و 
استان  سطح  در  پیمان   3۲ مجموع 
انجام  روستایی  و  شهری  مناطق  در 
برای  اینکه  بیان  با  وی  است.  شده 
هزارو  یک  مبلغ  پیمان   6۲ اجرای 
داخلی  اعتبارت  از  ریال  میلیارد   ۵۰

و ملی هزینه می شود، اظهار داشت: 
این پیمان ها در زمینه گاز رسانی به 
 ، گنجوان   ، میمه  و  پهله  شهرهای 

روستاهای سیروان و هلیالن و مقاوم 
نیروهای   ، شده  اجرا  خطوط  سازی 
مهندسین  نقل،  و  حمل   ، خدماتی 

مشاور و غیره از طریق پیمان سپاری 
و بارگذاری در سامانه ستاد هزینه می 
شود مدیر عامل . شرکت گاز استان 
مقاوم  همچنین  کرد:  تصریح  ایالم 
سازی خطوط تغذیه و شبکه شهری 
و حفرات خالی در شهرستانهای دره 
شهر، دهلران و آبدانان از دیگر پیمان 
طریق  از  که  بوده  جاری  سال  های 
سامانه ستاد بار گذاری و پیمان سپاری 
شده است. منصوری خاطرنشان کرد: 
رگالتور  و  کنتور  و  انشعابات  نصب 
،آبدانان  دهلران  های  شهرستان  در 
بوده  پیمانهایی  دیگر  از  شهر  دره  و 
که از طریق سامانه ستاد بار گذاری و 

پیمان سپاری شده است.

مدیر عامل شرکت گاز ایالم شرکت گاز استان ایالم:

اجرای بیش از 6۲ مورد پیمان سپاری در مناطق شهری و روستایی ایالم
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شـرکت  مدیرعامـل 
توزیـع بـرق اسـتان اردبیـل 
بـه وضعیت اسـتان در تولید 
و مصـرف بـرق اشـاره کـرد و گفـت: 
3۸ درصـد مصـرف بـرق در بخـش 
خانگـی، ۲4 درصد در بخش صنعتی، 
۱6 درصد در بخش کشـاورزی، 33.۵ 
درصد در بخش روشـنایی معابر، ۱۰.۵ 
درصـد در بخـش عمومـی و هشـت 
درصد در بخش تجاری اسـت.قدیمی 
تصریـح کـرد:  در ۱۰ ماهه امسـال به 
نسـبت سـال گذشـته 7.6 دهم درصد 
مصرف برق در اسـتان اردبیل افزایش 
یافتـه کـه عمـده افزایش مصـرف در 
بخـش خانگـی و همچنیـن صنعتـی 
بـوده کـه این جای خوشـحالی اسـت 

کـه بـه چرخه تولیـد و اقتصاد اسـتان 
کمک شـده اسـت.

وی در بخش دیگری از سـخنان 
خود خاطر نشـان کـرد: تعداد ۱۵ هزار 
و 6۰۰ مشـترک جدیـد در ۱۰ ماهـه 

امسـال بـه تعداد مشـترکان شـرکت 
بـرق افـزوده شـده که 7۲۲ مشـترک 
نیـز ظرفیـت کنتور برق خـود را تا 3۵ 

افزایـش دادند. مگاوات 
بخـش  در  مـا  افـزود:  قدیمـی 

تجـاری بـه دلیـل شـرایط کرونـا بـا 
نیـم درصـد کاهـش مصـرف روبه رو 
هسـتیم و در مجمـوع در ۱۰ ماهـه 
در  بـرق  مصـرف  افزایـش  امسـال 
اسـتان اردبیـل رقم خورده اسـت.وی 
بـه فعالیت ۱۲۰ نیـروگاه تولید برق در 
کشـور اشـاره کرد و ادامه داد: ظرفیت 
این نیروگاه ها ۸۵ هزار مگاوات اسـت 
کـه در اسـتان اردبیـل نیـز ظرفیـت 
تولید ۲.۵ برابر بیشـتر از مصرف است 
و ظرفیت نیروگاه سـبالن اردبیل ۸۰۰ 
مـگاوات می باشـد.قدیمی اضافه کرد: 
 عـالوه بـر نیـروگاه گازی سـبالن، ما 
نیروگاه هـای  و  مغـان  آبـی  نیـروگاه 
خورشـیدی را نیـز داریـم کـه قطعا از 

ظرفیـت آنهـا اسـتفاده می کنیم.

مصرف برق در اردبیل بیش از ۷ درصد افزایش یافت سرگردانی مشتریان کارت های اعتباری
 با انحصارگرایی بانک ها

خرید  قدرت  تقویت  هدف  با  اعتباری  کارت های  از  استفاده 
مردم در ایران رواج یافته، اما در ماه های اخیر برخی از بانک های 
صادرکننده این کارت ها با اتخاذ شیوه های انحصارگرایانه مشکالتی 
را برای دارندگان این کارت ها ایجاد کرده و باعث سرگردانی آنها 

شده اند.
نوعی  کارت«  »کردیت  یا  اعتباری  کارت  یا  بانکی  کارت 
صادر  حقوقی  یا  حقیقی  اشخاص  برای  که  است  پرداخت  کارت 
می شود. این کارت به دارنده آن این امکان را می دهد که بر پایه 
نوع قرارداد، از خدمات و کاالهایی برخوردار شده و ساالنه بهای 
آن را بپردازد. به عبارت دیگر یک حد اعتبار به کاربر اختصاص 
داده می شود که می تواند از آن پولی را برای پرداخت قرض بگیرد.

اعطای کارت های اعتباری روشی برای تقویت قدرت خرید 
مشتریان بانکی بوده که اقساط آنها پس از خرید، توسط مشتریان 
های  در سال  اعتباری  های  کارت  از  استفاده  می شود.  پرداخت 
اخیر در ایران نیز رواج یافته، اما در ماه های اخیر، برخی از بانک 
های صادرکننده این کارت ها با اتحاذ شیوه های انحصارگرایانه 
باعث  و  کرده  ایجاد  ها  کارت  این  دارندگان  برای  را  مشکالتی 

سرگردانی آنها شده اند.
گالیه های مردم از سرگردانی در فروشگاه ها

برخی بانک ها در ماه های اخیر پس از اخذ ضامن و گاهی 
اعتباری  کارت های  توزیع  به  اقدام  پول(  )خواب  گذاری  سپرده 
کرده اند. در ابتدا، هیچ محدودیت و شرطی برای استفاده از این 
داشته  را  تصور  این  نتیجه، مشتریان  در  و  نشده  تعیین  ها  کارت 
به خرید  اقدام  بدون محدودیت  توانند  اند که همانند گذشته می 
کاالهای مورد نیاز خود کنند، اما به یکباره برخی بانک ها از جمله 
از  استفاده  در  محدودیت  ایجاد  به  اقدام  دولتی،  بانک  بزرگترین 

این کارت ها کرده اند.
پیگیری ها نشان می دهد که از ۲۲ دی ماه، تراکنش کارت های 
و  شد  مواجه  مشکالتی  با  کشور  دولتی  بانک  بزرگترین  اعتباری 
دستگاه  از  برداشت  به  کارت  دارندگان  کردن  منحصر  آن،  دلیل 
های پرداخت )پوز( سامانه زیر مجموعه خود )س( آن بانک است 

تا موجب رشد تراکنش های خود شود.
برای  بانک  این  تصمیم  که  است  این  توجه  قابل  نکته 
مشتریان  اطالع  به  ین  ا ز  ا پیش  تراکنش ها  کردن  محدود 
شماری  بنابراین،  است،  شده  اجرایی  یکباره  به  و  بود  نرسیده 
می کردند  استفاده  بانک  این  اعتباری  کارت  از  که  افرادی  از 

اند. شده  مشکل  دچار 
پس از این اقدام، آن هم بدون اطالع رسانی قبلی،  مشتریان 
در مراجعه با مراکز متعدد فروش کاال و خدمات و با ارایه کارت 
اعتباری خود، پیامی با این مضمون که »تراکنش نامعتبر است« 
دریافت کردند و با مواجه با این مشکل،  سیل تماس ها به سمت 
شرکت صادرکننده کارت های اعتباری روانه شد. برخی مشتریان 
نیز در تماس با ایرنا طرح مشکل کردند و از این موضوع گالیه 

مند بودند.
گفت:  باره  این  در  اعتباری  کارت  این  دارنده  یک  »بابایی« 
اما هیچ  ام،  به چندین فروشگاه مراجعه کرده  اخیر  »در روزهای 
کدام دستگاه پوز آن بانک را نداشتند که باعث شده نتوانم خرید 

خود را انجام دهم.«
ها،  کارت  این  دهنده  ارایه  پشتیبانی  شرکت  با  تماس  در 
کارشناس پاسخگوی این شرکت اعالم کرد: از روزی که این طرح 
اعمال شده، تماس های مکرری از سوی مشتریان این کارت ها 

در خصوص مشکل تراکنش برقرار شده است.
به گفته وی بر اساس اعالم مدیرعامل این شرکت، تراکنش ها 

از این پس صرفا از طریق سامانه »س« انجام می شود.
یک دارنده دیگر این بانک نیز گفت: به فروشگاه های زیادی 
هیچ  اما  کردم،  مراجعه  خرید  برای  عصر  ولی  خیابان  حاشیه  در 
کدام دستگاه پوز »س« را نداشت و نتوانستم خرید خود را انجام 
که  گرفته  را  تصمیمی  چنین  بانک،  این  چرا  که  دانم  نمی  دهم. 

مردم را به دردسر بیندازد.
وی ادامه داد: »قبال چنین مشکلی را نداشتیم و می توانستیم 
کاالی مورد نظر خود را از هر فروشگاهی خریداری کنیم، اما اکنون 
باید بگردیم و فروشگاهی را پیدا کنیم که دستگاه پوز آن شرکت 

خاص را داشته باشد.«
ایجاد انحصار با هدف کسب سود بیشتر

این تصمیم بانک ها با هدف حفظ چرخه پول در حساب های 
زیرمجموعه خود است تا بدین ترتیب هم پول در حساب های این 

بانک باقی بماند و هم از تراکنش ها، کارمزد بگیرند.
بر اساس گزارش های مردمی، بیشتر مشکل مربوط به کارت 
های اعتباری صادر شده توسط بزرگترین بانک دولتی کشور است 

که دارای باالترین سهم در صدور این کارت هاست.
این بانک در شرایطی به رشد تراکنش های خود می اندیشد که 
براساس جدیدترین آمار شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت 
)شاپرک(، این بانک با افزایش حدود 4۵ درصدی تعداد تراکنش ها، 
پیشتاز سهم بازار کارت های اعتباری تراکنش دار در بین بانک های 
کشور است و انحصار در تراکنش ها می تواند برای حجم عظیمی 

از مشتریان این بانک، مشکالتی را ایجاد کند.
باالی خود  پشتوانه سهم  به  بانک  این  که  نظر می رسد  به 
بیشتر  درآمدزایی  و  انحصار  ایجاد  پی  در  اعتباری  های  کارت  از 
برای خود بوده و بنابراین، استفاده از کارت های اعتباری منتشر 
اختصاصی خود، محدود  پوز  به دستگاه های  را  شده توسط خود 

کرده است.
اقدامات  اخیر،  های  ماه  در  که  دهد  می  نشان  ها  پیگیری 
که  انجام شده  نیز  ها  بانک  از  دیگر  توسط شماری  نیز  مشابهی 
عالوه بر انحصاری کردن خدمات مربوط به کارت های اعتباری، 

باعث بروز مشکل برای مشتریان شده است.

دستگاه قضایی با تمام تالش از سرمایه گذاران حمایت می کند 
استان  دادگستری  کل  رئیس 
اردبیل گفت: دستگاه قضایی با تمام 
حمایت  ران  سرمایه گذا ز  ا تالش 

می کند. 
در  امروز  عصر  عتباتی  ناصر 
 ۲ شماره  صنعتی  شهرک  از  بازید 
اردبیل اظهار داشت:  دستگاه قضایی 
استان در کنار دستگاه های متولی امر 
اقتصادی تمام توان و تالش خود را 

سرمایه گذاری  از  حمایت  منظور  به 
به  استان  در  اشتغال  و  تولید  روند  و 

کار می  بندد.
حمایت  راستای  در  افزود:  وی 
و  مشروع  سرمایه گذاری  از  قضایی 
قانونی در استان و پیگیری مسائل و 
مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی 
امروز به همراه داستان مرکز استان 
و مدیران دستگاه های امر  اقتصادی 

ردبیل  ا صنعتی  شهرک  از  استان 
صنعتی  و  تولیدی  مجتمع  جمله  از 
سبالن؛  عرش  آذر  باطری،  اشجع  
تولید کننده تجهیزات الکترونیکی و 
به عمل  بازدید  کارخانه سرم سازی 
استان  دادگستری  کل  آمد.رئیس 
این  تاثیرگذاری  به  اشاره  با  اردبیل 
سه شرکت مهم تولیدی و صنعتی در 
استان و بلکه در منطقه و کل کشور 

بیان کرد: محصوالت این شرکت ها 
و محصوالت  باطری  تولید  جمله  از 
و  دارو  تولید  نیز  و  کامپیوتر  جانبی 
استان  برای  افتخاری  سازی  سرم 
راستای  در  لذا  می شود،  محسوب 
و  تولیدی  واحدهای  این  از  حمایت 
صنعتی و به منظور بررسی مشکالت  
آنان بازدید از شهرک صنعتی اردبیل 

انجام گرفت.

»وگردش« بانکی با تمرکز بر گردشگری
حوزه  در  جوان  نسبتا  بانک های  از  یکی  به عنوان  گردشگری  بانک 
فعالیت  مجوز  دریافت  با   ۱3۸9 سال  از  را  خود  فعالیت  کشور  بانکداری 
ایران آغاز کرد. این بانک طبق شعار  از بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
با  با تمرکز بر صنعت توریسم و سرمایه گذاری های مرتبط  راهبردی خود 
گردشگری، سعی در کسب سهم عمده ای از این شاخه تجاری با عرضه 
محصوالت نوین مالی و اعتباری دارد، به نحوی  که دارای کیفیت مطلوب 

و قیمت گذاری مناسب برای بازارهای هدف باشد.
با نگاهی بر سیاست کاری بانک گردشگری درمی یابیم این بانک تصمیم 
دارد با تکیه بر به کارگیری حداقل نیروی انسانی الزم و استفاده از اتوماسیون 
فناورانه، به جای ایجاد ساختگاه های فیزیکی، خدمات کیفی بهتر و به روزتری 
را به صورت مجازی برای مشتریان خود فراهم آورد. ذکر گفته های اخیر 
مدیرعامل بانک مبنی بر برنامه ریزی در راستای توسعه بانکداری الکترونیک 
به عنوان محوری ترین برنامه آن بانک می تواند موید این مطلب باشد که 
شعبه های فیزیکی در نسل جدید بانکداری از اولویت کمتری در این بانک 
برخوردار خواهند بود و سیاست های عمده مدیریت بانک گردشگری بر محور 

بانکداری دیجیتال استوار خواهد شد.

با توجه به پتانسیل های موجود کشور در زمینه صنعت توریسم، بازده 
باالی گردشگری، امکان ایجاد ظرفیت های اشتغال، درآمدزایی و نیز وجود 
زیرساخت های فرهنگی و گردشگری، اماکن تاریخی و جاذبه های توریستی 
به همراه استقبال متولیان امر از توسعه این صنعت و جذب گردشگران داخلی 
متعارف  عملکردهای  و  وظایف  بر  )عالوه  می تواند  بانک  این  خارجی،  و 
بانکی( با تصمیم سازی های هدفمند مدیریتی به عنوان یک سکوی مالی 
مناسب، در مقام توسعه و پشتیبانی از صنعت توریسم، نقش مهمی را در 

این زمینه ایفا کند.
با توجه به وضعیت بانک گردشگری درمدت اخیر می توان به نکات 
مهمی دست یافت. اقدامات قابل توجه از صرافی و تبدیل ارز و ایجاد صندوق 
سرمایه گذاری تا تبلیغات مناسب ورزشی و اسپانسرینگ تیم های بزرگ و 
پرمخاطب کشور، نشانگر این است که مدیریت شرکت در مسیر توسعه و 
پررنگ کردن نام و جایگاه بانک گردشگری قدم برمی دارد که این موضوع 

می تواند نکته مثبتی در افق آتی و بازده عملکردی آن بانک باشد.

 بررسی بنیادی سهم
و  شده  نماد  درج  ایران  فرابورس  زرد  پایه  بازار  در  »وگردش«  نماد 
سهامداران اصلی آن شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری 
ایران )با بیشترین حجم تملک( و شرکت های تامین سرمایه امین، آذر تجارت 
صنعت آژند، الماس شهراد شرق، تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان، عمرانی 
از  تعدادی  ایران و چند شرکت خصوصی دیگر هستند که  سرمایه گذاری 
سهامداران عمده این نماد در گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی )با نماد 
سمگا( نیز اقدام به سرمایه گذاری کرده اند. چنین مشاهداتی می تواند موید این 
مطلب باشد که سرمایه گذاران حقوقی بازار نظر مثبتی بر صنعت گردشگری 
و پتانسیل های نهفته در نمادهای مرتبط با آن دارند. این قبیل پتانسیل های 
بالقوه در صورت استقبال مدیران بانک قادر است موقعیت مثبتی را برای 

آینده بانک گردشگری رقم بزند.
در ادامه نگاهی بر عملکرد نماد »وگردش« با توجه به صورت های 
مالی و اتفاقات اخیر سهم خواهیم داشت. چندی پیش »وگردش« در راستای 
تقویت بنیه مالی خود اقدام به افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی از محل آورده 
سهامداران کرده و طبق اعالمیه جدید خود قصد افزایش سرمایه مجدد به 
میزان ۱4۰ درصد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها دارد. این افزایش 
سرمایه ها با مدیریت صحیح، می تواند توانایی شرکت را در تعامالت مالی و 

پوشش آیتم های مالی در ترازنامه تقویت کند.
طبق افشای مورخ ۲9/ ۱۰/ ۱399، این بانک در نظر دارد مقداری 
از دارایی های خود را در راستای رعایت قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشور به فروش برساند که شامل تمام یا درصدی از 
شرکت های تولیدی و سرمایه گذاری خواهند بود که بانک گردشگری در آنها 
سهامدار است. سود حاصل از این اقدام در صورت های مالی آتی منعکس 

و قابل محاسبه خواهد بود.
نمایانگر   ۱399 /6  /3۱ به  منتهی  ماه   6 تاریخ  تا  گردشگری  بانک 
تغییر ارزشمندی در روند سودسازی نسبت به دوره مشابه سال قبل است. 
هر سهم طی دوره مشابه سال قبل ۲44 ریال زیان شناسایی کرده بود، ولی 
در دوره اخیر ۵۱ ریال سود محقق کرده است. )از نسبت ۵/ ۲: ۱ افزایش 
سرمایه صرف نظر شده است. افزایش تعداد برگ سهام می تواند آهنگ رشد 
را کم اهمیت جلوه دهد. نسبت حدودی ۱۲۵ ریال قبل از تجدید می تواند 

فرض شود.(
بانک  مشاع  درآمدهای  رشد  گزارش،  در  دیگر  اهمیت  حائز  نکته 
در  هم اکنون   P/ E عدد   است.  قبل  مالی  سال  به  نسبت  گردشگری 

محدوده ۱۱۰ است.

 بررسی تکنیکال سهم
سهم در طول یک سال گذشته رشد چشمگیر ۲4۰۰ درصدی داشته 
و به قیمت حداکثر ۲34۵۰ ریال رسیده است. در طول ریزش بازار معادل 
3۵ درصد از سقف تاریخی خود را اصالح کرده و مجددا با ترمیم قیمت 
در محدوده سقف تاریخی خود قرار گرفته است. نوسانات مذکور در 6 ماه 
گذشته نسبت به تحرکات بازارسهام بسیار مناسب ارزیابی می شود. سهم 
بازار پایه و حجم معامالت کم ریسک نقدشوندگی  به علت قرار داشتن در 

باید مدنظر سهامداران و معامله گران بازار قرار گیرد.
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رئیس پارک علم و فناوری اردبیل:

استارتاپ های فرهنگی راه اندازی می شود 
رئیس  پور،  براهیم  ا اردبیل- 
اردبیل  استان  فناوری  و  علم  پارک 
بخش  فعاالن  از  حمایت  در  گفت: 
فرهنگی و اجتماعی تالش می کنیم 
نهادهای  همکاری  و  مشارکت  با  تا 
رویدادهای  و  استارتاپ ها  حوزه  این 

شتاب فناورانه را برگزار کنیم. 
در گفت و گو  ابراهیم پور  حبیب 
با خبرنگار بازار، اظهار کرد: در قالب 
تفاهمنامه مشترک با سازمان تبلیغات 
اسالمی سعی داریم تا با هدف کاهش 
ظرفیت  ز  ا عی  جتما ا سیب های  آ
علمی و قدرت فناوری های جدید و 
کنیم  استفاده  مدرن  تکنولوژی های 
آسیب های  شدن  کمتر  و  کاهش  تا 
اجتماعی را در سال های آینده شاهد 

باشیم.
وی تصریح کرد: در این زمینه 
پارک علم و فناوری اعالم آمادگی 
نیروی  ن  ا تو تناسب  به  تا  د  کر
کنار  در  ایده پرداز  و  خالق  انسانی 
فرهنگی،  استارتاپ های  برگزاری 

و  بررسی  برای  مساعد  زمینه ای 
کاهش  ر  د ثر  مؤ مل  ا عو تحلیل 
آسیب های اجتماعی را انجام داده و 
به نوعی التهاب و نگرانی خانواده ها 

کند. تعدیل  را 
فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
استفاده  قطعا  گفت:  اردبیل  استان 
از ظرفیت علمی می تواند به کاهش 
آسیب های اجتماعی و ارتقا سالمت 
جسمی  همچنین  و  روانی  روحی، 

آمادگی  اعالم  ما  که  کند  کمک 
مجموعه  یک  ن  عنوا به  کردیم 
مشکالت  حل  در  علمی  و  فناورانه 
و  کرده  پیدا  ورود  متعدد  مسائل  و 
و  معنوی  فرهنگی،  نهاد  تقویت  به 

مذهبی در جامعه کمک کنیم.
همه  کنار  در  افزود:  ابراهیم پور 
پیشرفت ها و توسعه علمی، ضرورت 
دارد مقوله ارزشی و معنوی در جامعه 
مورد توجه قرار گیرد چرا که تمسک 

و  اعتقادی  مبانی  و  عناصر  این  به 
جامعه  در  تحول  زمینه ساز  مذهبی 

خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان 
همین  در  کرد:   نشان  خاطر  خود 
و  ره ها  جشنوا تا  شد  ر  قرا زمینه 
رویدادهای مختلف فرهنگی با نگاه 
فناورانه و حل مسائل در نظر گرفته 
شود تا با بهره گیری از ظرفیت های 
حرکت  یک  بتوانیم  آمده  وجود  به 
تأثیرگذار و مؤثری را در این بخش 

دهیم. انجام 
پارک  کرد:  اضافه  ابراهیم پور 
علم و فناوری استان در همه بخش ها 
دستگاه های  مدیران  همکاری  با 
تشکل های  و  دانشگاه ها  اجرایی، 
مردم  نهاد با محور قرار دادن جوانان 
خالق و نوآور سعی می کند تا مسائل 
استان  در  که  متعددی  مشکالت  و 
قرار  پایش  و  رصد  مورد  دارد  وجود 
داده و راهکار مناسب و متقنی را در 

حل آنها ارائه کند.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد ذمه(
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9۸۰۰۱76 ششدانگ یک قطعه زمین به شماره 
پالک دویست و نود فرعی از بیست و هفت اصلی مفروز و مجزی شده از ۵۰ و 3۸ 
فرعی قطعه نود و دو تفکیکی واقع در خواچکین تازه آباد بخش ۵ خمام به مساحت 
۲۱۰/34 مترمربع که ذیل ثبت ۱4643 صفحه 349 دفتر ۵/۱۰6 بنام عی صائمیان 
ریال  مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰  به  نظر کارشناس رسمی  تسلیم گردید که طبق  و  صادر 
ارزیابی شده است حدود ومشخصات : شماال: در دو قسمت اول پخی است بطول ۲/6۰ 
متر به تقاطع کوچه هشت متری و خیابان ۱۲ متری دوم پی است بطول ۱6/۸۲ متر 
به کوچه به عرض هشت متر شرقا: در سه قسمت اول پس است بطول 7/7۵ متر به 
قطعه نود و سه تفکیکی به شماره دویست و نود و یک فرعی از بیست  و هفت اصلی 
دوم پی است بطول ۵/۰۵ متر به شماره چهل فرعی از بیست و هفت اصلی سوم پی 
است بطول ۱/۲7 متر به شماره چهل فرعی از بیست و هفت اصلی جوبا: پی است 
بطول ۱6/۱۸ متر به خیابان به عرض هجده کتر غربا: پخی است بطول 3/6۰ متر به 
تقاطع خیابان ۱۸ متری و خیابان ۱۲ متری توصیف اجمالی: ملک عبارتست از یک 
قطعه زمینی غیرمحصور )فقط با یک ردیف بلوک سیمانی( که در زیر گیاهان و بوته 
ها مخفی بوده اند قرار گرفته در گودی و پوشیده از گیاهان وبونه های کوتاه خودرو 
و براساس سند مالکیت بصورت سه نبشی استقرار دارد. پالک فوق از ساعت 9 الی ۱۲ 
روز یکشنبه مورخ 99/۱۱/۱9 در اداره ثبت اسناد و امالک خمام واقع در خمام روبروی 
شهرداری از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ دو میلیارد ریال شروع و 
به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا 
وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد 
از تعطیلی در همان ساعت ومکان مقرر برگزار خواهد شد. تاریخ انتشار:۱399/۱۱/۰۲

رئیس ثبت اسناد و امالک خمام-محمد رجب پور

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران عالوه بر یک 
کمیته  به  نیز  یورو   3۰6 باید  محرومیت  جلسه 

انضباطی فدراسیون فوتبال پرتغال بپردازد.
لیگ  نیمه نهایی  در  شب  سه شنبه  پورتو 
 ۲ و  رفت  اسپورتینگ  مصاف  به  پرتغال  کاپ 
باز  بر یک شکست خورد تا از صعود به فینال 
دلیل  به  طارمی  مهدی  دیدار  این  در  بماند. 

دریافت کارت قرمز مستقیم در جریان دیدار با 
بود. غایب  بنفیکا 

پای  روی  ایران  فوتبال  ملی  تیم  مهاجم 
نیکوالس اوتامندی آرژانتینی تکل رفت که داور 
این صحنه را خطای بازیکن ایرانی دانست و با 
دادن کارت قرمز به بازیکن ایرانی او را از زمین 

اخراج کرد.

طارمی در دیدار برابر اسپورتینگ غایب بود 
انضباطی  به کمیته  نیز  یورو  باید 3۰6  اکنون  و 

فدراسیون فوتبال پرتغال بپردازد.
پورتو دوشنبه باید در لیگ پرتغال به مصاف 
فارنس، تیم شانزدهم جدول رده بندی لیگ این 
کشور برود و مهدی طارمی می تواند در این دیدار 

تیمش را همراهی کند.

مددی: با مطالعه، فکری را انتخاب کردیم
مدیرعامل باشگاه استقالل، گفت: با شناخت و مطالعه »محمود فکری« را 

انتخاب کردیم و خوشحالیم که حال استقالل با او خوب است.
همانطور  خوشبختانه  داشت:  اظهار  استقالل،  وضعیت  درباره  مددی  احمد 
که بارها بنده و »محمود فکری« سرمربی تیم گفته بودیم، به مرور زمان تیم ما 
هماهنگ تر می شود و عالوه بر کسب نتیجه، شاهد بازی های زیبا نیز خواهیم بود. 
در بازی با تراکتور دیدیم که استقالل چقدر هماهنگ تر کار می کرد و ان شاءاهلل 

بهتر از این هم می شویم.
و  کردیم  انتخاب  را  فکری  مطالعه  و  شناخت  با  افزود:  استقالل  مدیرعامل 
اعضای هیات  و  بنده  اول  روز  از  است.  او خوب  با  استقالل  خوشحالیم که حال 
مدیره گفته ایم که از سرمربی تیم و برنامه ها او حمایت می کنیم. سرمربی نیز در 
صحبت های قبل از بازی با تراکتور به این نکته اشاره کرد و ان شاءاهلل این همدلی 

و یکدلی منجر به کسب جام و شادی دل هواداران خواهد شد.
تیم فوتبال استقالل روز شنبه در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر کشورمان 

به مصاف تیم سایپا خواهد رفت.

جریمه 306 یورویی طارمی 
به خاطر دریافت کارت قرمز مستقیم
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دو شرط آلکنو برای آمدن به ایران!
سرپرست تیم ملی والیبال ایران 
اعالم کرد که نیامدن آلکنو به ایران 
قطعی نیست اما او دو آپشن را برای 

فدراسیون ایران پیشنهاد داده است.
امیر خوشخبر، درباره خبرهایی 
بر  مبنی  آلکنو  تصمیم  درباره  که 
نیامدنش به ایران منتشر شده است، 
توضیح داد: شخصا بنده در این مورد 
نشنیده ام  قطعی  خبر  یا  و  موضوع 
منتشر  چگونه  خبر  این  نمی دانم  و 

شده است. 
او در ادامه با اشاره به قرارداد امضا شده فدراسیون و آلکنو اظهار کرد: 
در زمان امضای قرارداد با این مربی، وقتی که با آکنو صحبت کردیم دو 
آپشن را پیشنهاد داد. اول اینکه سر موقع با شروع اردوهای تیم ملی به 
ایران آمده و کار خود را شروع کند و سپس برای یک  اردوی تدارکاتی 

تیم عازم کازان شود.
سرپرست تیم  ملی والیبال ادامه داد: آپشن دوم او هم این بود که اگر 
بازی های باشگاهی آن ها به مراحل باالتر رفت و آلکنو نتوانست به ایران 
را  ایران  تا تمرینات تیم ملی  بیاید  ایران  به  آقای توتولو  او  بیاید، دستیار 

شروع کند و وقتی اردو یک مقدار جلو رفت او به تیم ملی ملحق شود.
او در پایان تاکید کرد: البته مسائل کرونا و قرنطینه هم آپشن هایی 
بودند که به آن ها نپرداختیم. هدف این است که تیم ملی چه با توتولو و 
چه با حضور شخص آلکنو کار خود را شروع و در ادامه هم یک اردو را در 

کازان داشته باشد تا از همانجا هم عازم مسابقات شود.

رییس فدراسیون ورزش های همگانی عنوان کرد:
کودکان، بیشترین آسیب دیدگان کم تحرکی در دوران کرونا

های  ورزش  فدراسیون  رییس 
بیشترین  اینکه  به  اشاره  با  همگانی 
شیوع  دوران  در  تحرکی  کم  آسیب 
شده  کودکان  متوجه  کرونا  ویروس 
است، گفت: به همین دلیل افزایش 
هشت  تا  دو  کودکان  بدنی  فعالیت 
فدراسیون  این  کار  دستور  در  سال، 

قرار دارد.
ارائه  مراسم  در  مالیی  افشین 
هم زمان سه پروژه ملی شامل لیگ 

و  بازی   و طرح  فعال(  الکترونیک  )مسابقات  نشاط  ایران، طرح  تندرستی 
رویکرد  با  همگانی  های  ورزش  فدارسیون  کرد:  اظهار  کودکانه،  نشاط 
جدید، متناسب با گروه های مختلف سنی، سه طرح مذکور را در دستور 

کار خود قرار داده است.
وی ادامه داد: کودکان در دوران شیوع ویروس کرونا، بیشترین آسیب 
را از نظر کم تحرکی تجربه کردند و به همین دلیل نیز در اولویت فدراسیون 

ورزش های همگانی قرار گرفته اند.
رییس فدراسیون ورزش های همگانی با بیان اینکه لیگی تحت عنوان 
با ظرفیت  ایران، برای مشارکت همه آحاد مردم متناسب  لیگ تندرستی 
فعالیت های ورزشی و جسمانی طراحی شده است، گفت: لیگ تندرستی 
ایران که برای اولین بار در سطح کشور برگزار می شود با استفاده از جذابیت 
های ورزش رقابتی و رعایت پروتکل های بهداشتی مشارکت اقشار مختلف 

جامعه را مدنظر قرار خواهد داد.
شود،  بیشتر  همگانی  ورزش  حوزه  در  رقابت  هرچه  افزود:  مالیی 
مشارکت اقشار مختلف ارتقا خواهد یافت و این مساله به بهبود وضعیت 

سالمت عمومی جامعه کمک خواهد کرد.
وی با اشاره به جمعیت 3۲ میلیون نفری مخاطب در حوزه ورزش های 
الکترونیک، اظهار کرد: فدراسیون ورزش های همگانی و انجمن ورزش های 
الکترونیک سعی کرده با طراحی مناسب در راستای کاهش کم تحرکی که 
در ذات بازی های الکترونیک وجود دارد گام بردارد تا با افزایش فعالیت های 
جسمانی، فضایی جذاب و همراه با فعالیت بدنی برای مخاطبان ایجاد کند.

رییس فدراسیون ورزش های همگانی با تاکید بر اینکه تمام تالش 
فداسیون این است که در فضای شیوع ویروس کرونا، گامی به عقب برداشته 
نشود و سطح کم تحرکی ملی کاهش پیدا نکند، گفت: فدراسیون ورزش 
های همگانی تالش کرد تا در شرایط کرونا، متناسب با تاثیرات بسیاری 
منفی که روی فعالیت بدنی اقشار مختلف جامعه ایجا دشد، طرح هایی را 
ارائه دهد تا با حفظ سالمت شهروندان، فعالیت بدنی آن ها کاهش پیدا نکند.

مالیی ادامه داد: در طرح طرح بازی  و نشاط کودکانه کودکان ۲ تا 
۸ سال مدنظر قرار دارند و از گروه مخاطبان در بازی های الکترونیک که 
حدود 3۲ میلیون نفر هستند، حدود ۸ میلیون نفر آن ها کودکان ۲ تا ۸ سال 
بوده و اگر به سمت فعالیت بدنی در مسیر بازی های الکترونیک حرکت 

نکنیم، میزان کم تحرکی افزایش خواهد یافت.

وداع تلخ غول جام جهانی هندبال

گاتیر اموومبی که به خاطر جثه و عملکرد درخشانش در جام جهانی هندبال 
همه نگاه ها را به خود جلب کرده بود خداحافظی زودهنگامی با این رقابت ها داشت.

به گزارش آس، یکی از نام های برجسته دور نخست جام جهانی هندبال، 
گاتیر اموومبی بود که با ۱۱۰ کیلو وزن در دیدار نخست برابر آرژانتین درخشید و 
هر چهار ضربه اش را برای کنگو به گل تبدیل کرد. او برابر دانمارک هم بازی 
عالی به نمایش گذاشت اما وداع تلخی از این رقابت ها داشت چون کنگو از جام 
جهانی مصر حذف شد. این تیم در آخرین دیدار دور نخست برابر بحرین قرار گرفت 
و در حالی که بیشتر دقایق بازی دو تیم در نتیجه برابر بودند اما کنگو نتوانست 
ریتم خود را حفظ کند و 34 بر ۲7 شکست خورد. امووبی زمانی وارد زمین شد که 

نتیجه 9 بر 7 به نفع کنگو بود. 
این شکست منجر به حذف اموومبی و کشورش شد اما آن ها به خانه نخواهند 
رفت و در جام رییس جمهور - که تیم های آخر هر گروه رقابت خواهند کرد - به 
میدان می رود. با این حال بازی تعیین کننده برابر بحرین بود که اموومبی دوباره 
رسمی۱۱۰  های  رسانه  اساس  )بر  شود  نمی  درخشش  مانع  اش  جثه  داد  نشان 
کیلو وزن دارد اما برخی از رسانه ها او را ۱37 کیلو با ۱.9۲ متر قد عنوان کردند(. 
بازیکن کنگویی پنج ضربه به سمت دروازه زد که همه به گل تبدیل شدند. بر این 
اساس او جام جهانی را با ۱3 گل از ۱4 ضربه به پایان رساند که آمار فوق العاده 

ای به حساب می آید.
با وجود شکست تیمش موجب شد جایزه  برابر بحرین  عملکرد درخشانش 
بهترین بازیکن بازی را به دست آورد. اموومبی با وجود دریافت این عنوان خوشحال 
نشد چون تیمش حذف شده بود. او پس از بازی گفت: ترجیح می دادم پیروز می 
شدیم اما ارزشمان را نشان دادیم و جنگیدیم. از این حضور احساس غرور می کنیم 
ولی حذف، اتفاق تلخی بود. دوست داشتم پیروز می شدیم تا این که جایزه بهترین 

بازیکن را به دست می آوردم.

گتوزو: بیشتر از پدر پیرلو به او سیلی زده ام 
کرد  اعالم  ناپولی  سرمربی 
میالن  سابق  هافبک  پدر  از  بیشتر 

به این بازیکن سیلی زده است.
به گزارش بی ساکر، چهارشنبه 
سختی  شرایط  در  ایتالیا  سوپرجام 
شود.  می  برگزار  یوونتوس  برای 
مقابل  شکست  از  پس  پیر  بانوی 
روبرو  زیادی  های  انتقاد  با  اینتر 
شد و اکنون می خواهد با پیروزی 
مقابل ناپولی شرایط را به نفع خود 

کند. آن کسی که منتظر است یوونتوس در این بحران بیشتر فرو برود 
جنارو گتوزو است . سرمربی ایتالیایی می تواند دومین جامش را با ناپولی 
مقابل دوست و هم تیمی اش در تیم ملی و همچنین قهرمان جهان، 

آندره آ پیرلو باالی سر ببرد. 
با پیرلو صحبت کرد و  از این دیدار درباره رابطه اش  گتوزو پیش 
گفت: ما فوتبال خود را در کنار هم از تیم زیر ۱۵ سال ایتالیا شروع کردیم، 
سپس فاتح یورو زیر ۲۱ سال شدیم و جام جهانی و لیگ قهرمانان را فتح 
کردیم. همه عناوین را به دست آوردیم. ما دوستان صمیمی هستیم اما 

امیدوارم چهارشنبه شب او را ناراحت کنم. 
سرمربی ناپولی درباره شوخی هایش با هافبک سابق میالن اظهار 

کرد: من بیشتر از پدرش به او سیلی زده ام. 
گتوزو درباره وضعیت یوونتوس گفت: تیم پیرلو مشکل حادی ندارد 
و به آن اعتقادی ندارم. امیدوارم بازیکنانم هم به آن باور نداشته باشند. 
یوونتوس هرگز دو بازی پیاپی شکست نخورده است. غایبانی وجود خواهد 

داشت اما تیم آن ها فوق العاده است.

PSG امباپه را بفروشد، مسی را می خرد!
پاری سن ژرمن قصد  باشگاه 
کیلیان  فروش  صورت  در  دارد 
امباپه، لیونل مسی، ستاره ناراضی 

بارسا را به خدمت بگیرد.
هفته  این  ژرمن  سن  پاری 
لیونل مسی،  به خرید  عالقه خود 
کرده  اعالم  را  بارسلونا،  کاپیتان 
مشکالت  لیل  د به  ما  ا است، 
به  ها  باشگاه  همه  که  اقتصادی 
از  ناشی  مالی  های  بحران  علت 
کرونا با آن دست به گریبانند، خرید 

مسی تنها در صورتی امکان پذیر است که PSG از یک یاز دو ستاره خود 
کیلیان امباپه یا نیمار چشم بپوشد.

این هفته مدیر ورزشی پاری سن ژرمن اعالم کرد که این باشگاه 
البته  به کار شود. مسی  به خدمت گرفتم مسی، دست  برای  قصد دارد 
هنوز راجع به آینده خود تصمیم نگرفته اما در تابستان آینده قراردادش با 

بارسلونا به پایان خواهد رسید.
باشگاهی  به نظرش هیچ  اخیر خود گفت که  لئوناردو در مصاحبه 
نمی تواند دستمزد دو ستاره بزرگ جهان فوتبال را همزمان پرداخت کند: 

»انتخاب از بین نیمار و امباپه برای فصل بعد؟
درست است که وضعیت بسیار پیچیده است، اما اگر PSG در حال 
تیم  ندارد، کدام  را  نگه داشتن دو ستاره خود  برای  توانایی الزم  حاضر 

توانایی مالی برای پرداخت حقوق به هر دو بازیکن را دارد؟
من فکر می کنم هیچ تیمی.”

همچنین از صحبت  های لئوناردو، مدیر ورزشی پاری سن ژرمن، 
برداشت شده که این تیم راه را برای یکی از دو ستاره بزرگ خود برای 

رفتن از این تیم، باز گذاشته است.
به گزارش روزنامه اسپانیایی اسپورت، تمایل PSG به خرید مسی با 
اوضاع مالی حال حاضر این باشگاه چندان سنخیتی ندارد و مدیر قطری 
با مسی که قطعا هزینه های  به امضای قرارداد  پاری سن ژرمن راجع 

زیادی روی دست باشگاه خواهد گذاشت، تردیدهایی دارد.
این موضوع  به  را  این روزنامه که صفحه نخست خود  به گزارش 
اختصاص داده، در صورت اصرار PSG بر به خدمت گرفتن مسی، الزم 

است این باشگاه کیلیان امباپه، ستاره جوان خود، را به فروش برساند.
اسپورت گزارش داد: »پاری سن ژرمن قصد دارد پس از امتناع امباپه 
از تمدید قرارداد، برای امضای قرارداد با لئو مسی تالش کند. در صورت 
آمدن مسی، فرانسوی ها  به دلیل قوانین فیر-پلی مالی تنها قادر به حفظ 

یکی از این دو ستاره بزرگ خود، نیمار و امباپه، در پاریس خواهند بود.
تیم پاریسی در صورتی که امباپه در تابستان این تیم را ترک کند، 

امیدوار است که بتواند ستاره بلوگرانا را به ترکیب خود اضافه کند.”
هر چند مسی در تابستان بازیکن آزاد خواهد بود و PSG الزم نیست 
مبلغی را در قبال خرید او به بارسلونا بپردازد، اما دستمزد نجومی مسی 
قوانین  به  توجه  با  گرفته.  قرار  ها  پاریسی  راه  بر سر  که  است  مشکلی 
سختگیرانه یوفا در مورد رعایت فیر-پلی مالی در باشگاه های اروپایی، 
این تیم تنها قادر به پرداخت دستمزد دو ستاره بزرگ است و با حضور 
نیمار در تیم، تنها در صورتی که امباپه از PSG برود این تیم قادر خواهد 

بود دستمزد مسی را پرداخت کند.

ویکتور فونت:
بارسا برای خرید ستاره ها پول ندارد

ریاست  نامزدهای  از  یکی 
این  است  معتقد  بارسلونا  باشگاه 
برای  رو  پیش  تابستان  باشکاه 
بودجه  بزرگ  های  ستارت  جذب 

الزم را ندارد.
ه  شگا با یاست  ر بات  نتخا ا
بارسلونا قرار بود ۵ بهمن بر گزار 
شود ولی به دلیل شرایط قرنطینه 
کاتالونیا به تعویق افتاد و زمانش ۱۰ 

یا ۱7 اسفند خواهد بود.
ویکتور فونت همراه با خوان 

الپورتا و تونی فریکسا سه نامزد نهایی انتخابات ریاست بارسلونا هستند و 
هر کدام معتقدند بارسا را با پروژه های خود متحول خواهند کرد.

ویکتور فونت در مصاحبه با اسپورت و در مورد برنامه هایش برای 
خریدهای تابستانی گفت:» نباید هوادار را فریب داد و وعده توخالی دادن 
درست نیست. واقعیت بارسلونا این است که امسال برای خرید ستاره های 
بزرگی چون کیلیان امباپه و ارلینگ هالند پول نداریم ولی می توانیم همین 
زمستان اریک گارسیا)مدافع ۲۱ ساله اسپانیایی( را از سیتی جذب کنیم. 
با کارلس توسکتس)مدیر موقت( و دو کاندیدای دیگر جلسه ای  امروز 
داریم و در مورد خرید گارسیا بحث خواهیم کرد. معتقدم این کار باید هر 

چه سریعتر انجام شود.«
ماندنی شدن مسی:» مسی می تواند خرید بزرگ تابستانی ما لقب 
بگیرد و می دانم که دوست دارد بماند. من با او شخصا حرف نزده ام 
ولی ژاوی این کار را انجام داده است. مسی یک پروژه برنده می خواهد 
و ما می توانیم با برنامه های مان او را برای تمدید متقاعد کنیم. مسی 

بارسا را ترک نمی کند.«

عضو سابق هیات رئیسه 
حضور  فوتبال  سیون  ا فدر
مجدد برخی از مدیران فعلی 
این فدراسیون در انتخابات را غیرمنطقی 
دستاوردی  هیچ  آن ها  گفت  و  دانست 

نداشته اند.
حسن غفاری، درباره رفع ایرادهای 
بات  نتخا ا یند  فرآ آغاز  و  اساسنامه 
فدراسیون فوتبال و نام  نویسی پنچ چهره 
سرشناس برای حضور در انتخابات اظهار 
اساسنامه برطرف  ایرادهای  کرد: هنوز 
نشده است. مشکل اصلی سر جای خود 
است و اگر ظرف یک سال آینده رفع 
نشود، همان آش و همان کاسه است. 
در این مرتبه حتما تعلیق می شویم چرا 
که فیفا چندین بار به فدراسیون فرصت 
داده است. واقعا فیفا با فدراسیون فوتبال 
ایران خیلی خوب همکاری کرده و راه 
آماده است. فیفا به دنبال ترویج فوتبال 
و افزایش تعداد کشورهای عضو است 

و نمی خواهد از اعضایش کاسته شود.
نایب رئیس سابق کمیته مسابقات 
از  برخی  سابقه  به  اشاره  با   AFC
فدراسیون  ریاست  کرسی  نامزدهای 
ریاست  نامزدهای  از  تن  سه  گفت: 
هیات  در  عضویت  سابقه  فدراسیون 
پس  را  خود  امتحان  و  دارند  را  رئیسه 
تا  کنند  کاری  بود  قرار  اگر  و  داده اند 
کریمی  علی  بودند.  داده  انجام  االن 
هستند  چهره هایی  آجرلو  مصطفی  و 
این  رئیسه  هیات  در  سابقه حضور  که 

فدراسیون را ندارند.
او سالمت مالی را مهم ترین فاکتور 
برای انتخاب رئیس آینده این فدراسیون 
اولین فاکتور  دانست و گفت: به نظرم 
هر  یا  فوتبال  در  مدیریت  پست  برای 
عرصه دیگری، سالمت مالی است. یک 
مدیر سالم به دنبال دوختن کیسه برای 
خود، اعضای فامیل و دوستانش نیست. 
دانش، تجربه، مدیریت و فوتبالی بودن 

فاکتورهای خوبی است اما اگر مدیری 
هیچ  به  باشد،  نداشته  مالی  سالمت 
فاکتور  این  دید  باید  نمی خورد.  دردی 
دارد.  افراد وجود  این  از  در کدام یکی 
مدیری مانند آقای صفایی فراهانی در 
تمام مدتی که در فدراسیون بود، یک 

ریال هم حقوق نگرفت.
ورزشی  غیر  سابقه  درباره  غفاری 
برخی مدیران و تجربه مدیریتی اندک 
علی کریمی گفت: اگر بتوانیم فردی را 
انتخاب کنیم که فاکتور سالمت مالی 
را  موارد  باقی  می توان  باشد،  داشته  را 
حل کرد. برخی می گویند علی کریمی 
صفایی  مگر  اما  ندارد  مدیریت  تجربه 
فراهانی تجربه مدیریت فوتبالی داشت؟ 
مگر یزدانی خرم، رئیس سابق فدراسیون 
داشت؟  فعالیت  رشته  آن  در  والیبال 
را قاضی کردند  نفر کاله خود  این دو 
پیش برد  برای  متخصص  افراد  از  و 
برنامه های خود استفاده کردند. اگر فرد، 
سالمت مالی الزم را داشته باشد و این 
امر به خودش مشتبه نشود که بهترین 
است و از مشارکت افراد استخوان خرد 
کرده استفاده کند، می تواند موفق شود.

عضو سابق هیات رئیسه فدراسیون 
فوتبال در پاسخ به این سوال که بعد از 
گذشت ۵ سال، چه نمره ای به کارنامه 
و  فدراسیون  این  کنونی  رئیسه  هیات 
شکست های  همین طور  و  دستاوردها 

کدام  کرد:  اظهار  می دهد،  مختلف 
از  دستاوردها را رقم زده اند؟ مگر قبل 
بودیم؟ فوتسال  نرفته  این جام جهانی 
در  است.  پنجم  دنیا  در  همچنان  که 
فوتبال ساحلی هم همان هستیم. من 
به  که  زیر ۱۰ می دهم  تا ۲۰،  از یک 

معنی مردودی است.
وی در واکنش به شرکت برخی از 
اعضای هیات رئیسه فعلی در انتخابات 
کنند،  کاری  خواستند  می  اگر  گفت: 
می دادند.  انجام  سال  پنج  همین  در 
این همه سال کافی نبود؟ سابقه افراد 
گویای وضعیت موجود و آینده آن هاست. 
در هر  لیگ یک  در  فوتبالیستی  وقتی 
و  نیاورده  دوام  ماه  از سه  بیشتر  تیمی 
خواهان حضور در لیگ برتر است، باید 
به او بگویید که بهترین جا برایش لیگ 
دسته دوم است. قطعا این فوتبالیست در 
ارزیابی خود اشتباه کرده است. کارنامه 
این هیات رئیسه مشخص است و نیازی 

به آزمایش مجدد نیست.
غفاری درباره اینکه اساسنامه معیار 
مناسبی برای ارزیابی افراد نیست و این 
وظیفه بر دوش اعضای مجمع است تا 
بهترین افراد را انتخاب کند خاطرنشان 
نیست.  ارزیابی  اساسنامه  وظیفه  کرد: 
مجمع باید به بهترین افراد رای بدهد. 
فوتبالی،  افراد  از  متشکل  مجمع  اگر 
ذی صالح و دلسوز باشد، بهترین نفرات 

انتخاب می شوند. اگر اعضای مجمع هم 
مانند کسانی باشند که در این پنج سال 
اتفاقی می افتد.  بودند، معلوم است چه 
اگر تعداد اعضای مجمع را هم از 7۰ به 
9۰ نفر برسانید ولی دسوز نباشند، اتفاق 
مثبتی نمی افتد. اصال ۵۰۰۰ نفر هم شود 

به درد نمی خورد.
یکی  اظهارات  به  واکنش  در  او 
بر  مبنی  فوتبال  هیات های  روسای  از 
شده  توصیه  مجمع  اعضای  به  اینکه 
به علی کریمی رای ندهند گفت: صد 
علی  دارد.  وجود  موضوع  این  درصد 
منتقدان  بزرگترین  از  یکی  کریمی 
و  زنده  برنامه  در  و  بوده  فدراسیون 
و  فدراسیون  راحتی  به  ها  روزنامه 
مدیران فعلی را نقد کرده است. معلوم 
است که دلشان نمی خواهد علی کریمی 

روی کار بیاید.
این  رئیسه  هیات  سابق  عضو 
معتقد  آیا  که  این  درباره  فدراسیون 
است علی کریمی می خواهد به عنوان 
با  و  شده  فدراسیون  وارد  منتقد  یک 
اشراف به مشکالت قصد بهبود اوضاع 
اظهار کرد: معموال کسانی که  دارد  را 
در  بینند.  را می  ایرادها  انتقاد می کنند 
نتیجه کریمی نصف راه را رفته است. 
انجام  و  معاینه  از  بعد  پزشک  یک 
دقیقه  دو  در  گوناگون  آزمایش های 
معالجه  تا  می نویسد  را  بیمار  نسخه 
انجام شود. این پزشک راه های درمان 
را بررسی کرده و ایرادها را دیده است 
و االن باید نسخه را بپیچد. اگر چه علی 
کریمی سابقه مدیریتی اندکی دارد اما 
اگر از افراد با تجربه استفاده کند، موفق 
در  آجرلو  آقای  همچنین  شد.  خواهد 
باشگاهی  تیم های  در  مدیریت  دوران 
شهرداری  ورزشی  معاون  همینطور  و 
تهران سالمت مالی خود را اثبات کرده 
کارنامه  در  مالی  مشکل  گونه  هیچ  و 

ایشان وجود ندارد.

دلشان نمی خواهد علی کریمی روی کار بیاید؛

غفاری: مدیران فدراسیون فوتبال مردود شده اند!

خاطر  به  پرسپولیس  باشگاه  سابق  بان  دروازه 
کمیته  به  باشگاه  این  از  مطالباتش  نکردن  دریافت 
فوتبال  فدراسیون  مربیان  و  بازیکنان  تعیین وضعیت 

شکایت کرد.
علیرضا بیرانوند که با جدایی اش از پرسپولیس و 
پیوستنش به آنتورپ بلژیک، 7۰۰ هزار دالر به سرخ ها 
درآمد رساند، حاال برای دریافت مطالبات فصل گذشته 
خود و فصل های قبل به کمیته تعیین وضعیت بازیکنان 

و مربیان فدراسیون فوتبال شکایت کرده است.
یک منبع مطلع ضمن تایید خبر شکایت بیرانوند 
وضعیت  تعیین  کمیته  که  کرد  اعالم  پرسپولیس  از 
فدراسیون فوتبال با ارسال نامه ای باشگاه پرسپولیس 
بیرانوند  ادعای  درباره  باشگاه  این  توضیح  خواستار 

شده است.
 7۰ و  میلیارد   ۵ است  مدعی  بیرانوند  علیرضا 
میلیون تومان از باشگاه پرسپولیس بابت اصل قرارداد 

و آپشن های چند فصل اخیر طلبکار است.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

بیرانوند از پرسپولیس شکایت کرد

به نظر می رسد که قطر امکان 
مرحله  های  بازی  تمام  از  میزبانی 
کشورها  دیگر  و  ندارد  را  گروهی 

باید این خال را پر کنند.
قرعه  است  قرار  آینده  هفته 
 ۲۰۲۰ آسیا  قهرمانان  لیگ  کشی 
اوایل  از  ماه  دو  و  شود  برگزار 
فروردین فصل جدید مسابقات قاره 
آسیا با دیدارهای پلی آف و سپس 

مرحله گروهی استارت می خورد.
طبق  که  است  حالی  در  این 
اعالم ای اف سی بازی های مرحله 
گروهی منطقه غرب از ۲۵ فروردین 
صورت  به  باید  اردیبهشت   ۱۰ تا 
های  بازی  و  شوند  برگزار  متمرکز 
انجام  آن  از  بعد  نیز  شرق  مرحله 

می شوند.
به  باتوجه  که  این  مهم  نکته 
امکان  قطر  ها،  تیم  تعداد  افزایش 
میزبانی تمام مسابقات را ندارد. آن 
ها اگرچه فصل گذشته با شایستگی 
تورنمنت را میزبانی کردند و به قول 

ویندسور جون دبیرکل ای اف سی 
شدند  آسیا  فوتبال  نابودی  از  مانع 
اما این بار به خاطر میزبانی از جام 
جهانی باشگاه ها و همینطور بازی 
های فشرده داخلی و مقدماتی جام 
جهانی، با کمبود زمین مواجه هستند.

بنابراین ای اف سی اعالم کرده 
که دیگر کشورها نیز می توانند برای 
کنند.  اقدام  ها  رقابت  این  میزبانی 
البته قطر یکی از میزبانان قطعی این 

برگزاری  احتماال  اما  هاست  رقابت 
مرحله  بازی  از  محدودی  تعداد 

گروهی را برعهده گیرد.
برای  فرصت  شرایطی  چنین 
کشورهای دیگر غرب و شرق آسیا 
عربستان،  ایران،  می آید؛  وجود  به 
که  هستند  کشورهایی  و...  امارات 
دستکم می توانند یکی دو گروه که 
نمایندگان خود در آن حضور دارند را 
میزبانی کنند. همچنین ورود عمان، 

کارزار  این  در  نیز  اردن  و  کویت 
رقابتی محتمل خواهد بود.

البته مشکل ایران - عربستان 
دو  این  شانس  تا  می شود  سبب 
بیاید  پایین  میزبانی  گرفتن  برای 
و آن ها باید امیدوار باشند که تیم 
های طرف مقابل در پلی آف بازنده 
کار  گروه،  دو  در  دستکم  تا  شوند 
های  باشد.فدراسیون  روال  روی 
روز  از  ای اف سی می توانند  عضو 
۸ بهمن درخواست میزبانی خود را 

ارسال کنند.
مسابقات  نیز  پیش  دهه  دو 
قاره ای فوتبال آسیا اغلب به شکل 
متمرکز در یک کشور برگزار می شد. 
به طور مثال یک گروه در تاشکند 
ازبکستان و دیگری در کواالالمپور 
مالزی؛ آیا ایران هم موفق به گرفتن 
میزبانی خواهد شد؟ میزبانی ای که 
مسئوالن  توانایی  نمایش  فرصت 
ایرانی که ادعای برگزاری جام ملت 

ها دارند را نیز به آزمون می گذارد.

درخواست کنفدراسیون آسیا از کشورهای عضو؛

فرصت ویژه ایران برای میزبانی لیگ قهرمانان آسیا

پرسپولیس به علت از دست دادن ۸ 
بازیکن خود در پنجره نقل وانتقاالت سال 
۲۰۲۰، همراه با چند تیم دیگر، بیشترین 

جابجایی ها را در آسیا ثبت کرد.
فدراسیون جهانی فوتبال در آستانه 
در  گزارش  تابستانی،  انتقاالت  و  نقل 
سال  بین المللی  انتقاالت  و  نقل  مورد 
نام  بین  این  در  که  کرده  ارائه   ۲۰۲۰
این  در  می شود.  دیده  هم  پرسپولیس 
گزارش و در بخش بیشترین خروجی ها 
در قاره آسیا، پرسپولیس به علت خروج 
با  همراه  باشگاه،  این  از  بازیکن  هشت 
یونایتد  آدالید  جمله  از  دیگر  تیم   ۱۰

هیوندای  اولسان  ازبکستان،  لوکوموتیو  لیا،  استرا
کره جنوبی و ... در صدر این فهرست قرار دارند.

سال  نتقاالت  ا و  نقل  پنجره  در  پرسپولس 

شجاع  بیرانوند،  علیرضا  مانند  بازیکنانی   ،۲۰۲۰
نتونی  آ  ، علیپور علی  بی،  ترا مهدی   ، ده ا خلیل ز
و  اوساگونا  کریستین  نادری،  محمد  استوکس، 
محسن ربیع خواه را از دست داد و در عوض حدود 

۱۰ بازیکن را به خدمت گرفت.
 ، فیفا ش  ر ا گز طبق  همچنین 
قاره  در  انتقاالت  و  نقل  بیشترین هزینه 
انجام  قطر  الدحیل  باشگاه  توسط  آسیا 
بازیکنانی  گذشته  فصل  که  است  شده 
مانند ماریو مانژوکیچ و مهدی بن عطیه 
را در اختیار داشت و اخیرا علی کریمی را 
فهرست  این  در  است.  گرفته  به خدمت 
4 باشگاه از عربستان، ۵ باشگاه از چین 

و یک باشگاه از قطر دیده می شوند.
از نکات جالب این گزارش می توان 
کرد  اشاره  لژیونر  بازیکنان  بیشترین  به 
بیش  نتقال  ا با  کماکان  برزیلی ها  که 
جهان  مختلف  کشورهای  به  بازیکن   ۲۰۰۰ ز  ا
آرژانتین  نام  این کشور  از  بعد  و  صدرنشین هستند 

دیده می شود.

بررسی نقل  وانتقاالت فوتبال آسیا در۲0۲0 ؛

پرسپولیس بیشترین تغییر، الدحیل گرانترین خریدها
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از راست فاطمه الجوردی، دکتر محمد صبائی و دکتر فتح اهلل مجتبایی
اختصاصی دنیای جوانان

تخت سلطان هنر 
بر افق چشم و دل است 

محمدحسین شهریار

کاروان آمد و دلخواه به همراهش نیست
با دل این قصه نگویم که به دلخواهش نیست

کاروان آمد و از یوسف من نیست خبر
این چه راهی ست که بیرون شدن از چاهش نیست

ماه من نیست در این قافله راهش ندهید
کاروان بار نبندد شب اگر ماهش نیست

ما هم از آه دل سوختگان بی خبر است
مگر آئینه شوق و دل آگاهش نیست

تخت سلطان هنر بر افق چشم و دل است
خسرو خاوری این خیمه و خرگاهش نیست

خواهم اندر عقبش رفت و بیاران عزیز
باری این مژده که چاهی بسر راهش نیست

شهریارا عقب قافله کوی امید
گو کسی رو که چو من طالع گمراهش نیست

و  معنوی  میراث  احیا  و  حفظ  و  آثار  ثبت  دفتر  مدیرکل 
استان های  از  ناملموس  میراث فرهنگی  عنصر   3۲ گفت:  طبیعی 
بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و کرمان در فهرست ملی 

میراث فرهنگی ناملموس ثبت شد.
به گزارش دنیای جوانان از میراث آریا، مصطفی پورعلی در 
حاشیه جلسه شورای ملی ثبت میراث فرهنگی ناملموس که سه شنبه 
)3۰ دی  99( با حضور محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت  اجتماعات  سالن  در  کشور 
ثبت شده  از جمله عناصر شاخص  برگزار شد، گفت:  صنایع دستی 
بایداق و  به مهارت ساخت  بختیاری می توان  و  استان چهارمحال 
آیین های مربوط به آن اشاره کرد. مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ 
واحیا میراث معنوی و طبیعی افزود: از استان خوزستان نیز مهارت های 
ساخت عروسک های محلی ماهشهر، دزفول و هندیجان و  مهارت 
آجرچینی سنتی دزفول و شوشتر و همچنین آیین سنتی بی بی دن 
به عنوان  در شهداد  تقسیم آب کشاورزی  و شیوه سنتی  دارستان 

میراث فرهنگی ناملموس ثبت ملی شد.
طبق آیین نامه و دستورالعمل های مصوب، شورای ملی ثبت آثار، 
بررسی و تصویب شرایط و ارزش ثبت آثار در چهار حوزه آثار غیرمنقول 

)اماکن تاریخی فرهنگی(، آثار منقول )اموال فرهنگی و اشیا تاریخی(، 
آثار طبیعی )مناظر بدیع جغرافیایی، محوطه های طبیعی – تاریخی، 
پدیده ها و نمونه های ارزشمند گیاهی، جانوری و زیستگاه ها( و آثار 
ناملموس )رویدادها مراسم و آیین های معنوی و فرهنگی، آواها و .. .( 
در فهرست ملی را در بر می گیرد. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی رییس شورا، معاون میراث فرهنگی نایب رییس و مدیرکل 
دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی وطبیعی به عنوان دبیر 
شورا هستند که جلسات آن به صورت دوره ای و بر اساس پرونده های 
موضوعی با حضور اشخاص حقوقی ثابت، اشخاص حقیقی و تعدادی 
از صاحب نظران و نمایندگان دستگاه ها و سازمان های مرتبط با هر 

پرونده به صورت متغیر تشکیل می شود.
شورای حریم کشور مسئولیت تعیین و ضوابط حریم آثار ملی 
را بر عهده دارد که معاون میراث فرهنگی کشور رییس شوراست 
در  اثر  ثبت  بودن  شرایط  واج  تخصصی،  و  فنی  بررسی  از  پس  و 
وزیر  آن  از  و پس  تعیین حریم می شود  و  تصویب  ملی  فهرست 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، حریم و ضوابط تعیین 
شده قانونی را به استاندار آن منطقه ای که اثر در آنجا قرار دارد، به 

صورت کتبی  ابالغ می کند.

ثبت ملی 3۲ میراث فرهنگی ناملموس از ۴ استان کشور 

در روزهایی که بسیاری 
از ما به خاطر کرونا و هزار و 
یک مشکل دیگر کم حوصله 
و  رسمی  گفتگوهای  در  و  شده ایم 
شکایت  مشکالت  انواع  از  دوستانه 
می کنیم، برخی از افراد همچنان به فکر 
زیبایی های زندگی هستند و می کوشند 
از  یکی  کنند.  پربارتر  را  خود  لحظات 
همین افراد، داود کیانیان است؛ هنرمند 
با سابقه تئاتر که بیشتر فعالیت هنری 
نوجوانان  و  کودکان  تئاتر  بر  را  خود 

متمرکز کرده است.
کیانیان که آخرین روز دی ماه 7۸ 
ساله  شد، از  تجربه شگفت انگیز سالروز 
تولد در آخرین ساِل قرن می گوید و از 
انجام  فعالیت های بی شماری که برای 

دادن شان، وقت کم می آورد.
انسان هایی  ما  است  معتقد  او 
استثنایی هستیم که در چنین موقعیتی 
نیک  فال  به  را  این  و  گرفته ایم  قرار 

می گیرد.
این هنرمند باسابقه اضافه می کند: 
که  مشکالتی  و  مسائل  تمام  وجود  با 
است  این  مهم  و هست،  بوده  همیشه 
که  داریم  امید  و  زنده ایم  هنوز  ما  که 

سده تازه ای را می بینیم. 
وجد  به  او  مثبت  نگاه  از  وقتی 
می آییم، توضیح می دهد: همین که حال 
یکدیگر را می پرسیم و یا تولد همدیگر را 
تبریک می گوییم، همه اینها قشنگ و 
شوق انگیز است چون مشکالت همیشه 
بوده و این طور نیست که ویژه دوره ما 
باشد ولی مهم این است که ما چگونه 
دهشتناک  حوادث  این  از  می توانیم 
مهم   . یابیم  رهایی  خارجی  و  داخلی 
این است که اجازه ندهیم مشکالت، ما 
را آنچنان در خود غرق کنند که حتی 

خودمان را فراموش کنیم.
کیانیان خاطرنشان می کند: همین 
احوالپرسی ساده اگر بین همه ما دوباره 
رواج پیدا کند، همین که آرزومند خنده 
دیگران باشیم، این حال خوب باز هم 

ایجاد خواهد شد.
زندگی  دهه  هفتمین  در  که  او 
خود همچنان پرکار و پویاست، درباره 
 : ید می گو یش  لیت ها فعا ین  ه تر ز تا
کارهای پژوهشی ام همچنان ادامه دارد 
و یکسری فعالیت های تازه هم دارم که 
باور کنید وقت  ویژه دوران کروناست. 
کم می آورم و دوست داشتم زمان بخرم!

کسانی  تمام  مانند  هم  کیانیان 
فعالیت  نوجوان  و  در حوزه کودک  که 
گروه  این  با  دلش  همچنان  کرده اند، 
سنی است و همه فعالیت هایش هم در 

رابطه با آنان است.
جشنواره  افتخاری  ریاست  که  او 
نمایش »دست ها لوگ« را بر عهده دارد، 
در ادامه توضیحاتی درباره این جشنواره 
ارایه می دهد و می گوید: این جشنواره 
بجنورد  شهر  در  و  شمالی  خراسان  در 
ارشاد  اداره  واقع  در  می شود.  برگزار 
یک  و  فکری  پرورش  کانون  استان، 
به دست هم  موسسه خصوصی دست 
دادند تا این جشنواره را برگزار کنند. این 
جشنواره اما با تمام جشنواره های دیگری 
که برای گروه سنی کودک و نوجوان 
برگزار شده، تفاوتی چشمگیر دارد چراکه 
برای اولین بار خود بچه ها هستند که آثار 
جشنواره را اجرا می کنند. به این معنا که 
شرکت کنندگان این جشنواره، کودکان و 
نوجوانانی از شهرهای مختلف هستند؛ 
اتفاقی که در ایران ما اگر بی سابقه نباشد 

ولی قطعا کم سابقه است.
کیانیان ادامه می دهد: فعالیت های 
زیادی برای کودکان انجام شده است، 
گروه  این  برای  متفاوتی  جشنواره های 
است  بار  اولین  ولی  شده  برگزار  سنی 
یازده  تا  ساله  پنج  چهار  بچه های  که 
شرکت  جشنواره  یک  در  ساله  دوازده 
این  در  حضور  برای  آنها  می کنند. 

جشنواره نمایش هایی را خلق می کنند 
و  می گیرند  فیلم  کارهایشان  ز  ا و 
که  است  تازه  این حرکتی  می فرستند. 
پیش از کرونا نداشته ایم. و این از اثرات 
مثبت کروناست که هنرمندان و مردم 
آن را خلق کرده اند. این ویروس مرموز 
ایجاد  ما  برای  زیادی  محدودیت های 
کمک  به  انسان ها  همیشه  ولی  کرده 
خالقیت هایشان، با محدودیت ها مبازره 
الیو  کرونا،  از  پیش  مثال  می کنند. 
اینستاگرام تا این اندازه مرسوم نبود در 
صورتی که یک امکان خوب است برای 
برقراری ارتباط در نقاط دور و نزدیک.

و  کودک  حوزه  پژوهشگر  این 
نوجوان به سرعت به همین گروه سنی 
بازمی گردد و ادامه می دهد: از بحث مان 
و  دولتی  نهادهای  تمام  نشویم.  دور 
خصوصی که در زمینه کودک و نوجان 
فعال هستند، باید توجیه شوند که الزم 
است این گروه سنی هم برای خودش 
آثاری خلق کند، داستان بنویسد، نمایش 
اجرا کند، موسیقی بنوازد و ... البته حاال 
و  موردی  شکل  به  فعالیت هایی  هم 
پراکنده انجام می شود ولی چون خیلی 
محدود است و معموال هم بازتاب بیرونی 

ندارد، گسترش پیدا نمی کند. 
آگاهی  اینکه  بر  تاکید  با  کیانیان 
ضروری  بسیار  زمینه  این  در  عمومی 
روزها  ین  ا می کند:  فه  اضا است، 
کودکان شرایط دشواری را می گذارنند 

و خانواده ها هم خیلی تحت فشار هستند. 
عالوه بر امور همیشگی زندگی، همین 
آنان  به  خیلی  آنالین  آموزش  مساله 
فشار می آورد. ما هم باید باری از دوش 
تازه ای  وظیفه  اینکه  نه  برداریم  آنان 
برایشان بتراشیم. بنابراین بهتر است در 
این موقعیت خیلی به آنان پیشنهادات 

رنگارنگ ندهیم.  
یِل  ا و ا  : می کند وری  آ د یا و  ا
گفته  خانواده ها  به  کرونا  همه گیرِی 
می شد در خانه با کودکان خود تئاتر اجرا 
کنند. این کارها خیلی خوب است ولی 
پدر و مادرها بدجوری خسته شده اند و 
نمی توان از آنان چنین انتظاراتی داشت 
برای  دیگری  کارهای  می توان  ولی 
کودکان انجام داد، مانند شرکت در این 
جشنواره که بچه ها را به درست کردن 
یک نمایش تشویق می کند. به این شیوه 
نه تنها آنان سرگرم می شوند بلکه اتکاء 
خالقیت شان  و  می کنند  پیدا  نفس  به 
با  باسابقه  هنرمند  این  می کند.  رشد 
مشکالتی  از  مثبت اندیشی اش  همه 
این  در  همواره  که  می گوید  سخن 
می دهد:  توضیح  و  داشته  وجود  زمینه 
ضرورت  درباره  آگاهی  مساله،  اولین 
تئاتر با کودکان است. تا زمانی که این 
آگاهی به وجود نیاید، کسی دنبال این 

موضوع را نمی گیرد.
 : می کند ی  ر و آ د یا ن  نیا کیا
دانشمندان و هنرمندان همیشه حرکت 
پیشگیری  به  آنان  دارند.  جلو  به  رو 
معتقدند چراکه به این آگاهی رسیده اند 
که خیلی از مشکالت، قابل پیشگیری 
آن  خوب  نمونه های  تاریخ  در  و  است 
وجود دارد ولی سنت نادرستی در میان 
نهادهای ما نهادینه شده و آن هم اعتقاد 

به درمان است و نه پیشگیری. 
هنوز  اینکه  از  تاسف  ابراز  با  او 
آگاهی عمومی درباره فواید کار فرهنگی 
نشده،  ایجاد  نوجوان  و  کودکان  برای 
شمارگان  وقتی  می کند:  خاطرنشان 
کتاب در کشور ما به رقم غم انگیز ۲۰۰ 
شکل  چگونه  آگاهی  رسیده،  نسخه 
بگیرد. پس طبیعی است که درگیر این 
مشکالت بشویم چون به منبع آگاهی 

توجهی نداریم.
ترجیح  کیانیان  داود  حال  این  با 
تولدش  روز  در  و  نکند  تلخی  می دهد 
آرزو می کند که آرزوی همه مردم جامه 

عمل بپوشد.

پژوهشگر حوزه کودک و نوجوان:

مهم است که هنوز زنده ایم

»چشم های تو روشن بود« منتشر شد
تو  »چشم های  شعر  مجموعه 
مهدی پور  یاور  سروده  بود«  روشن 

منتشر شد.
 ۸۰ حدود  شامل  مجموعه  این 
شعر کوتاه و بلند است و توسط نشر 

مروارید انتشار یافته. 
»چشم های  کتاب  معرفی  در 
است:  شده  عنوان  بود«  روشن  تو 
عناصری چون تولد، تنهایی، دلتنگی، 
و  زمان  ساعت،  فصل،  تغییر  فراق، 
شاعر  موضوعات  از  مرگ  همچنین 
فضایی  با  که  این شعرها هستند  در 

تغزلی نوشته شده اند. 
یاور  از  نیز  را  تو«  دمای  »دم  شعر  مجموعه  پیش تر،  مروارید  نشر 

مهدی پور منتشر کرده بود.

کتاب »زنان، دختران، ادبیات کودک« چاپ شد
ادبیات  دختران،  »زنان،  کتاب 
کاشفی  سیدعلی  نوشته  کودک« 
انتشارات  توسط  به تازگی  خوانساری 
شده  نشر  بازار  راهی  و  منتشر  آرون 

است. 
بررسی  موضوع  با  این کتاب 
ادبیات  در  دختران  و  زنان  جایگاه 
در  نویسنده  و  شده  نوشته  کودک 
آن، به بررسی مسائلی چون نقش و 
سهم دختران در داستان های کودک 
زن  نویسندگان  جایگاه  نوجوان،  و 
نوجوان،  و  کودک  ادبیات  تاریخ  در 
کودک همسری،  دخترانه،  مجالت 
نوشته های مادرانه و... پرداخته است.

این کتاب با ۱۱4 صفحه و قیمت ۲۸ هزار تومان منتشر شده است.

»رادیو کتاب«، همراه شش روزه نخستین 
نمایشگاه مجازی

رادیو کتاب عنوان برنامه ای از رادیو فرهنگ است که با آغاز نخستین 
نمایشگاه مجازی کتاب، هر روز ساعت ۱7 تا ۱9 مهمترین رخداد فرهنگی 

این حوزه را گزارش می کند.
به گزارش دنیای جوانان از معاونت صدای جمهوری اسالمی ایران، 
رادیو کتاب از روز گذشته)چهارشنبه( فعالیت خود را آغاز کرد و به تعبیر 
مدیر رادیو فرهنگ تا 6 بهمن  در کنار غرفه داران و ناشران برای معرفی 

کتاب ها خواهد بود.
رادیو کتاب عنوان برنامه ای از رادیو فرهنگ است که با آغاز نخستین 
گزارش  را  حوزه  این  فرهنگی  رخداد  مهمترین  کتاب،  مجازی  نمایشگاه 
می کند. در برنامه رادیو کتاب که هر روز از ساعت ۱7 تا ۱9 با ناشران و 
نویسندگان گفت وگو می کنند، مخاطبان این برنامه را در اقصی نقاط ایران 

از تازه های نشر کتاب آگاه می سازند. 
انعکاس فعالیت بخش های اصلی و جنبی نخستین نمایشگاه مجازی 
کتاب، گفت وگو با نویسندگان و ناشران خارجی و داخلی، ناشران کودک، 
برنامه  محتوایی  محورهای  کتاب  صنوف  نمایندگان  دانشگاهی،  ناشران 

»رادیوکتاب« است.
برنامه های  در  رادیو فرهنگ  باره گفت:  این  در  رادیو فرهنگ  مدیر 
مختلف به حوزه کتاب توجه دارد به ویژه در گروه کتاب این شبکه رادیویی 
گروه  این  در  داریم.  اهتمام  ناشران  ها  و  کتاب  نویسندگان،  معرفی  در 
برنامه سازی شکل های مختلفی برای ترویج کتاب و کتابخوانی در قالب 
برنامه های رادیویی درنظر گرفته ایم که نقد و بررسی کتاب، پوشش رسانه ای 
اخبار مربوط به کتاب و کتابخوانی از جمله کودک و نوجوان، بزرگساالن و 
دانشگاهیان و حوزویان، معرفی مروجان کتاب، مسابقه کتابستان از جمله 

آن ها است.
امکان  عدم  و  کرونا  شیوع  به  توجه  با  کرد:  اعالم  حبیبی  علیرضا 
نمایشگاه  این  بار  نخستین  برای  امسال  تهران  کتاب  نمایشگاه  برگزاری 
مجازی و در سطح وسیع تر یعنی کل کشور برگزار می شود و رادیو فرهنگ 
نیز چون گذشته برای ترویج فرهنگ کتابخوانی این رویداد بزرگ فرهنگی 

را حمایت رسانه ای می کند.
مهدی دادجو سرپرست گروه کتاب رادیو فرهنگ نیز اعالم کرد: رادیو 
رسانه ای ارزان و در دسترس همگان است و بسیاری از افرادی که با فضای 
مجازی بیگانه اند و در شرایط خاص دسترسی به رسانه ها را ندارند رادیو 
گوش می کنند، رادیو فرهنگ سامانه تلفنی خانه کتاب را برای افرادی که 
دسترسی به اینترنت با فضای مجازی جهت خرید کتاب ندارند درنظر گرفته 
و اطالع رسانی می کند تا قشر وسیعی از مخاطبان با هر سطح دسترسی 

بتوانند از نمایشگاه کتاب استفاده کنند.
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فرناز میرزالو

روز اول، مشکل اول؛
اختالل در دسترسی به نمایشگاه مجازی کتاب 

سایت نمایشگاه مجازی کتاب تهران در نخستین روز برگزاری این رویداد با 
اختالالتی که حتی مانع دسترسی کاربران به آن می شد، همراه بود.

نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران در حالی نخستین روز از برگزاری اش 
را سپری  کرد که از همان ساعت های ابتدایی به دلیل مشکالت فنی گاهی مانع 

از ورود کاربران به سایت  شد.
این اتفاق در فضای مجازی نیز با واکنش کاربران همراه بود و آن ها بعضا 

تصاویری را هم از اختاللی که با آن مواجه شده اند به اشتراک گذاشتند!
هرچند که هربار این اختالل پس از مدتی کوتاه رفع می شد اما کاربران به 

شکل مداوم با آن مواجه شدند.
گفته می شود ارور ۵۰۲ یا Bad Gateway غالبا خطایی شبکه ای بین 
سرورهای اینترنت است؛ یعنی این خطا ناشی از رایانه یا ارتباط اینترنتی کاربر 
نیست. این قبیل خطاها به طور معمول به این علت است که وب سایت موردنظر 
خارج از کنترل کاربر است و یا برقراری ارتباط با آن سرور فاقد سرعت کافی 
است، در واقع سرویس دهنده )سرور( پاسخی به موقع را از سرویس دهنده  دیگر 
که در تالش برای بارگذاری صفحه  وب یا تکمیل درخواست مرورگر است، 

دریافت نکرده است.
عالوه بر این اختالالت، سرعت پایین وب سایت نخستین نمایشگاه مجازی 
کتاب نیز واکنش مخاطبان آن را در پی داشت و در برخی موارد حتی موجب 
اظهارنظرهایی طنز شد؛ کاربری پس از مواجهه با وضعیت سرعت سایت این 
رویداد نوشت: »سایت نمایشگاه کتاب از حلزون قطع نخاعی که حامله است 
هم کندتره« یا دیگری در توییتی آورده است: »سایت نمایشگاه کتاب یه جوری 

نمیاد باال که با هر کلیک یه چرت ۵ دقیقه ای می زنم« و ...
خبرگزاری دانشجویان ایران، پیش تر با انجام برخی تست ها، در گزارشی که 
ساعاتی پیش از آغاز نخستین روز این رویداد منتشر کرد، به شرح علت این اتفاق 
که پیش بینی می شد رخ دهد، پرداخت که بخشی از آن چنین است: »نمایشگاه 
کتاب تهران که در فضای فیزیکی در هجوم جمعیت، گاهی با آب گرفتی و زمانی 
با ساخت و ساز نامناسب )مثال برای ناشران کودک و نوجوان در آخرین دوره 
برگزاری( مواجه بود، حاال می تواند در بستر مجازی بدون مشکل پذیرای ورود 
مخاطبان و عالقه مندان باشد؟ این را تست های سرعت سایت مشخص می کنند 

و البته حتی حضوری کوتاه در پلتفرم این رویداد. 
پیج  »گوگل  سراغ  به  سایت  سرعت  تست  ابزارهای  میان  از 
اسپید)“PageSpeed Insights”(« می رویم، این ابزار یک بار رتبه مربوط 
به سرعت سایت را در محیط دسکتاپ )مثال در لپ تاپ( و یک بار نمره مربوط به 
گوشی ها را ارائه می دهد )این ابزار دو بار کنش )Fetch( در سایت انجام می دهد(، 
بر اساس آنالیز این ابزار که البته از معتبرترین تست های سرعت سایت در جهان 
https://tehranbookfair. است، برای وب سایت اصلی نمایشگاه با نشانی

ir/، اعداد ۱۱، ۱۲ و ۱4 را در چندین تست در بازه های زمانی مختلف برای حالت 
موبایل و اعداد 4۰ و 4۱ را به همین شکل برای حالت دسکتاپ دریافت می کنیم!

اما همان طور که می بینیم اعداد به دست آمده در بازه 49-۰ هستند و با رنگ 
قرمز به نمایش درآمده اند که این یعنی وب سایت آماده شده برای نمایشگاه مجازی 

کتاب از چندان سرعت مناسبی برخوردار یا اصطالحا بهینه نیست!
البته چندان هم به این ابزار تخصصی نیازی نیست، کافی  است وارد سایت 
شویم و بر روی یکی از گروه ناشران )برای مثال: عمومی( کلیک کنیم، چند 
ثانیه ای معطل می شویم تا این صفحه پدیدار شود، حاال می خواهیم اسکرول را 
به طرف پایین بکشیم تا اسامی دیگر ناشران عمومی را ببینیم، باز هم با چند 

ثانیه تاخیر مواجه می شویم و گویا این ماجرا ادامه دارد.«
این درحالی است که سرعت وب سایت نمایشگاه مجازی کتاب با وجود 
افزایش تعداد کاربران در زمان برگزاری نسبت به سه شنبه شب گذشته که هنوز 
آغاز به کار نکرده بود، در حالت دسکتاپ به عدد 37 و در حالت موبایل به عدد 

۱۱ کاهش داشته است.

مدیرکل سابق دفتر ثبت آثار و 
حفظ و احیای میراث طبیعی و معنوی 
تعمیر و  معتقد است: وقتی ساخت، 
فعالیت لنج های سنتی با محدودیت 
یا ممنوعیت مواجه شود، نسل جوان 
و  دانش ها  این  فراگیری  به  رغبتی 
و  نمی کند  پیدا  سنتی  مهارت های 
این میراث چندهزارساله به نسل های 

جوان منتقل نمی شود.
دوره  آذر ۱39۰ ششمین  سوم 
ناملموس  میراث  کمیته  اجالس 
جهانی در شهر بالی اندونزی، »دانش 
سنتی لنج سازی و دریانوردی ایرانیان 
در خلیج فارس« را در فهرست میراث 
به  البته  و  یونسکو  در خطر  معنوی 
عنوان اثری نیازمند پاسدارانه فوری 
ثبت کرد و بعد از آن قول و قرارهای 
زیادی برای همان اقدامات پاسدارانه 
شدند  مطرح  سال  چند  طول  در 
متولیان  نیز  بار  یک  سال  چهار  و 
به  مربوط  اقدامات  فرهنگی  میراث 
حیات  ادامه   برای  را  پاسداشت  این 
یونسکو  به  کشور  در  ترویجش  و 
از گذشت  بعد  اما  ارسال می کردند، 
9 سال از شروع ماجرا، ناگهان ورق 
برگشت. بیش از یک ماه قبل در ۲3 
آذر هیات وزیران »برنامه جایگزینی 
شناورهای سنتی تجاری با ظرفیت 
با  را  تجاری(  )لنج  تن  از ۵۰  کمتر 
هدف حذف ابزار قاچاق کاال از دریا، 
به  غیررسمی  فعالیت های  انتقال 

رسمی و تجاری، رونق فعالیت های 
کشتی سازی داخلی و خدمات تعمیر 
و نگهداری آن ها و نیز افزایش ایمنی 

دریایی« به تصویب رساند.
نکته جالب توجه تر از هر کدام 
از این اتفاقات، آن جاست که نخست 
بعد  روز  دو  و  دادند  را  امحا  دستور 
از همه جا،  میراث فرهنگِی بی خبر 
از اقدامات پاسدارانه اش در یونسکو 

دفاع کرد!
مصوبه ای که نسل جوان را از 
آموزش دانش بومی شان دور می کند

اکنون فرهاد نظری - مدیرکل 
سابق دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای 
بیان  با   - معنوی  و  طبیعی  میراث 
این که یونسکو در سال ۲۰۱۱ »دانش 
در  دریانوردی  و  لنج  ساخت  سنتی 
در  ایران  نام  به  را  فارس«  خلیج 
بشرِی  ناملموس  میراث  فهرست 
خطر  در  میراث  صورت  به  هم  آن 
ثبت  فوری  پاسداری  نیازمند  و 
میراث  ثبت  می دهد:  ادامه  کرد، 
ساخت  سنتی  »دانش  ناملموِس 
فارس«  خلیج  در  دریانوردی  و  لنج 

در فهرست یونسکو باعث افتخار و 
مباهات ما ایرانیان است. این پرونده 
از مهم ترین اسناد بین المللی است که 
در ساخت  ایرانی ها  می دهد  گواهی 
دریانوردی  و  دریایی  شناورهای 
سابقه  چندهزارساله دارند.او با اشاره 
قابل  تعداد  می شود  گفته  این که  به 
در  که  مردم  شناورهای  از  توجهی 
حاشیه خلیج فارس و دریای عمان کار 
می کنند مشمول این مصوبه می شوند، 
اضافه می کند: آن چه برای ما از منظر 
است  اهمیت  حائز  فرهنگی  میراث 

با  که  است  چوبی  لنج های  فعالیت 
تکنیک سنتی ساخته شده اند.

نظری تصمیمات یا اقداماتی را 
که باعث کاهش فعالیت یا بیکار شدِن 
احتمالی استادکاراِن ساخت و تعمیر 
لنج های سنتی و دریانوردان می شود 
عاملی می داند که ممکن است هم سو 
میراث  پرونده   پاسدارانه   اهداف  با 
دریانوردی نباشد و اظهار می کند: به 
گونه ای که وقتی ساخت و تعمیر و 
فعالیت لنج های سنتی با محدودیت 
یا ممنوعیت مواجه شود، نسل جوان 

و  دانش ها  این  فراگیری  به  رغبتی 
مهارت های سنتی پیدا نخواهند کرد و 
این میراث چندهزارساله به نسل های 
جوان منتقل نخواهد شد. به گفته  او 
امروزه کارگاه های متعددی در کرانه  
خلیج فارس در شهرها و مناطقی مانند 
سواحل  و  بوشهر  قشم،  بندرکنگ، 
تعمیر  و  ساخت  به  عمان  دریای 

برنج های سنتی مشغول اند.
وی اضافه می کند: این پرونده 
در  میراث  صورت  به  یونسکو،  در 
پاسداری  نیازمند  و   خطر  معرض 
فوری ثبت شد و تعهدات دولت در 
زمان ثبت آن شامل »انجام اقدامات 
پاسدارانه  مناسب برای درآمدن این 
پرونده از فهرست میراث در خطر و 
عادی شدن وضعیت آن« مانند دیگر 
تا  است  ناملموس  میراث  مصادیق 
و  لنج سازی  سنتی  مهارت  و  دانش 
دریانوردی به مرور رونق یابد و این 

میراث کهن زنده بماند.
مدیرکل سابق دفتر ثبت آثار و 
حفظ و احیای میراث طبیعی و معنوی 
تاکید می کند: از سوی دیگر اما باید 
این احتمال را نیز در نظر داشت که 
زمانی که این مصوبه در حال بررسی 
آن  در  افراد حاضر  بوده،  و تصویب 
میراث  این  بودن  جهانی  از  جلسه 
خبر نداشته اند. در این شرایط، وزارت 
میراث فرهنگی باید این موضوع را به 

اطالع هیات وزیران برساند.

دولت باید ورود کند؛

لنج سازی، مهارتی که باید از آن پاسداری کرد
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محمد حسین زاده

و  شاخص ترین  از  یکي  با  امروز 
تاثیرگذارترین چهره هاي موسیقي کشور 
همراه شده ایم. ارشد تهماسبی ۲7 دی 
۱336 در الیگودرز متولد شد. او دوران 
کودکی و تحصیل را در سنندج، همدان 
و تهران گذراند. وی مقدمات موسیقی 
را نزد محمدرضا لطفی فراگرفت و در 
مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایران، در 
ظریف  هوشنگ  و  لطفی  کالس های 
 ۱3۵۸ سال  در  وی  می کرد.  شرکت 
وارد دانشکده موسیقی دانشگاه تهران 
شد، ولی بعد از یک سال به دلیل انقالب 
فرهنگی مجبور به ترک دانشگاه شد. او 
در سال ۱36۰ به عضویت گروه چاووش 
درآمد و در این گروه با حسین علیزاده، 
مشکاتیان  پرویز  و  لطفی  محمدرضا 
همکاری های  وی  کرد.  همکاری 
زمینه  در  علیزاده  حسین  با  متعددی 
همنوازی و اجرای کنسرت داشته است 
و با علیزاده در آلبوم های شورانگیز، راز 
و نیاز، صبحگاهی، دلشدگان و همنوایی 
همکاری کرده و همچنین کنسرت های 
بسیاری با علیزاده در اروپا و آمریکا اجرا 
کرده است. ارشد طهماسبی کتاب هایی 
در مورد موسیقی ایرانی منتشر کرده و 
کاست ها و سی دی های متعددی نیز در 
مهمترین  است.  کرده  ارائه  زمینه  این 
ایجاد  اخیر  سال های  در  وی  فعالیت 
نام  به  تار،  ساز  معرفی  برای  مرکزی 
مرکز  این  در  است.  بوده  تار،  جایگاه 
شخصی  یل  وسا قدیمی،  زهای  سا
تارنوازان  مضراب های  تارنواز،  استادان 
قدیم و اسناد تاریخی موسیقی ایران موجود 
است. او ممتازترین چهره تاریخ موسیقی 
معاصر ایران را هنرمندی نمی داند به جز 
محمدرضا لطفی. خود از بزرگان موسیقی 
ایران زمین بوده و هست اما تاثیر عمیق 
و شگرف بنیانگذار چاووش را انکارناپذیر 
تهماسبی  ارشد  می داند.  تکرارناشدنی  و 
که همین چند روز پیش 63سالگي را به 
پایان رساند در گفتگو با دنیاي جوانان از 
با جعبه  ناشناس  روزی گفت که مردی 
سازی در دست به منزل پدری او آمد و 
مسیر زندگی اش را برای همیشه تغییر داد، 
از روزهایی گفت که بار سفر بست و به 
تهران آمد تا شاید از محضر استادی چون 
محمدرضا لطفی بهره ببرد و از روزگاری 
گفت که موسیقی دیگر از دل برنمی آید 
و جوشش، جای خود را به کوشش داده 

است....

موسیقی،  عرصه  به  شما  -ورود 
چگونه و تحت تاثیر چه فرد یا افرادی 

رقم خورد؟
*دوران کودکی من در سنندج به 
تماشای محافل موسیقی در منزل پدری 
گذشت، اما به طور ویژه، مردی با یک 
جعبه ساز در دست، سرنوشت مرا برای 
همیشه تغییر داد. او شبی همراه با یکی 
از اقوام به منزل ما آمد، نشست و ساز 
زد، سازی که مرا شیفته خود کرد. مرد 
ناشناس، محمدرضا لطفی بود که بعدها 
ارادت بسیاری به او پیدا کردم و همچنان 
نیز خود را شاگرد مکتب لطفی می دانم.

پهلوان  کتاب  پیش  سال  -چند 
تار، درباره محمدرضا لطفی به قلم شما 
در  لطفی  محمدرضا  چرا  شد...  منتشر 
ایران برای  میان موسیقی دانان معاصر 

شما چنین متمایز و برجسته است؟

*محمدرضا لطفی را شاخص ترین 
موسیقی  تاریخ  چهره  برجسته ترین  و 
معاصر ایران می دانم. او نقشی ماندگار 
در احیاء و پیشبرد موسیقی ایران زمین 
ایفا کرد. مقاالت متعددی درباره استاد 
لطفی نوشته ام و سعی کرده ام به صورت 
تاثیرگذاری  و  عملکرد  دقیق،  و  جزئی 
کنم،  بررسی  متفاوت  زوایای  از  را  او 
مقاالتی که در قالب کتاب پهلوان تار، 
مشغله  دلیل  به  متاسفانه  شد.  منتشر 
جلسات  نتوانستم  لطفی  استاد  فراوان 
متعدد و مستمری از محضر او استفاده 
شاگرد  را  خود  نمی توانم  درواقع  کنم. 
محمدرضا لطفی بدانم، اما همانطور که 
بوده ام.  او  مکتب  شاگرد  گفتم  پیش تر 
البته بسیار تالش کردم در کالس های 
برای  حتی  کنم،  شرکت  لطفی  استاد 

شدم  تهران  راهی  دیپلم  مدرک  اخذ 
و به منزل او در نزدیکی پیچ شمیران 
لطفی  استاد  نزد  من  تلمذ  ولی  رفتم، 
به یک یا دو جلسه ختم شد. او درگیر 
البته  و  تلویزیون  و  رادیو  در  فعالیت 
همین  به  بود،  چاووش  گروه  تاسیس 
نداشت.  تدریس  برای  فرصتی  دلیل 
نزد  همدان  در  را  موسیقی  مقدمات 
استادان کاظم لباسی و سیاوش دیهیمی 
فرا گرفتم. شیفته یادگیری بودم. وقتی 
دیدم امکان بهره گیری از محضر استاد 
و  برگشتم  همدان  به  ندارم،  را  لطفی 
نزد استاد هوشنگ ظریف رفتم. بعد از 
پایان امتحانات به سربازی رفتم. ورود 
با  مصادف  زیبا  هنرهای  دانشکده  به 

روزهای انقالب بود.

با  دیگر  بار  شما  راه  -چگونه 
محمدرضا لطفی تالقی کرد و در گروه 

چاووش با او به همکاری پرداختید؟
ی  ل ها سا ر  د لطفی  د  ستا *ا
ریاست  به  انقالب  از  پس  نخستین 
نشگاه  دا زیبای  هنرهای  نشکده  دا
دانشجویان  فقط  ما  ا رسید،  تهران 
امکان حضور  سال های سوم و چهارم 
استاد  داشتند.  را  او  کالس های  در 
حسین علیزاده به من و دیگر دانشجویان 
سال های اول و دوم درس می داد. وقوع 
انقالب فرهنگی اجازه نداد در دانشگاه 
ببرم،  بهره  لطفی  استاد  محضر  از  نیز 
اما در ادامه به عضویت گروه چاووش 
درآمدم و همکاری های خاطره انگیزی با 
گروه های شیدا و عارف داشتم. هرچند 
به صورت مستقیم و مستمر، مدت اندکی 
شاگرد استاد لطفی و علیزاده بودم، اما 
در مکتب آن ها بسیار آموختم. البته در 
روزگار همکاری با چاووش، من و تنی 
چند از اعضا ازجمله آقایان بهروزی نیا، 
استاد  پیشنهاد  به  درخشانی  و  متبسم 
لطفی، هرازگاهی به منزل او می رفتیم 

و ردیف نوازی می کردیم.

موسیقی  به ویژه  ایران  -موسیقی 
سنتی را در حال حاضر چگونه می بینید؟

نسلی،  هر  بپذیریم  باید  *ابتدا 
مخصوص  زبان  و  دغدغه ها  روحیات، 
نسل ها  تمام  البته  و  دارد  را  خود  به 
پیش  نسل های  سوی  از  انتقاداتی  با 
توقع  نمی توان  بوده اند.  مواجه  خود  از 
داشت جوان ها مانند پیشینیان خود فکر 
کنند، به ویژه در روزگار کنونی که تغییر 
نسل ها با فاصله زمانی کمتر رخ می دهد. 
ازجمله  گوناگونی  اتفاقات  متاسفانه 
مردم  زندگی  به  مجازی  فضای  ورود 
جدایی  سبب  جوان،  نسل  مخصوصا 
ایران  موسیقی  اصلی  خاستگاه  از  ما 
را  لطفی  محمدرضا  وقتی  است.  شده 
برجسته ترین موسیقی دان تاریخ موسیقی 
را  او  اثرگذاری  می نامم،  ایران  معاصر 
به صورت خاص در نظر دارم، اثرگذاری 
همراه با نوآوری و در عین حال وفاداری 
به اصالت. البته نسل کنونی در هیاهوی 
سبک های جدید، متنوع و عمدتا غربی 
موسیقی  فضا،  این  در  و  آمده  گرفتار 
اصیل ایرانی نیز دچار فترت شده است.

شکل گیری  در  را  اتفاقاتی  -چه 
فضای کنونی موثر می دانید؟

کردم،  اشاره  مجازی  فضای  *به 
فضایی که انسان ها را به طرز عجیب، 
عمیق و عظیمی در بر گرفته است. این 
فضا سبب شده بسیاری از افراد، موسیقی 
را صرفا ابزار و دستاویزی برای کسب 

سوی  از  دهند.  قرار  ثروت  و  شهرت 
نسل های  برخالف  کنونی  نسل  دیگر 
گذشته، کمتر به ریاضت و تمرین های 
البته  سخت و طاقت فرسا تن می دهد. 
نکته مهمتر را کوشِش تمام و جای خالی 
محمدرضا  آثار  اگر  می دانم.  جوشش 
همچنان  دهه ها  گذشت  از  بعد  لطفی 
کرده  حفظ  را  خود  شادابی  و  طراوت 
می کند  درگیر  و  همراه  را  مخاطب  و 
است.  دل  از  موسیقی  جوشش  سبب، 
لطفی و دیگر موسیقیدان های هم نسل 
او به معنای واقعی ریاضت کشیدند و از 
طرفی صرف ساخت قطعه، تولید آلبوم 
آنها اهمیت و  برای  یا اجرای کنسرت 
اولویتی نداشت. آنها فقط زمانی ساز در 
دست می گرفتند، قطعه ضبط می کردند 
یا به روی صحنه می رفتند که نوایی از 
بگویم  باید  متاسفانه  برمی آمد.  دلشان 
در حال حاضر چنین رفتار و نگرشی را 
در میان جوانان نمی بینم. اگر بخواهم 
مثال بزنم، می توانم به روزگاری اشاره 
کنم که از شهری به شهر دیگر آمدم تا 
بتوانم از محضر استادی چون محمدرضا 
از گذشت  لطفی استفاده کنم. اگر بعد 
3-4 دهه همچنان از آلبوم های چاووش 
صحبت و از آنها به عنوان آثاری جاودان 
نام برده می شود، به دلیل جوششی است 
بود.  فراوان همراه  با کوشش  البته  که 
معنای صحبت من این نیست که نسل 
صرفا  و  نداشت  کوششی  هیچ  گذشته 
قطعاتی جوششی خلق می کرد. ما فقط 
برای تولید یکی از آلبوم های چاووش به 
مدت 6ماه، شبانه روز تمرین کردیم، اما 
متاسفانه در حال حاضر کمتر نمونه ای 
را می توان یافت که چنین زمانی برای 

تولید یک آلبوم صرف شده باشد.

-برخی شرایط اقتصادی را یکی از 
دالیل عمده و تأثیرگذار در اوضاع فعلی 
موسیقی ایران می دانند. تا چه اندازه با 

این گزاره موافق هستید؟
*طبیعتا شرایط اقتصادی و مالی مردم 
ازجمله موسیقی دانان در گذشته متفاوت بود. 
ما دغدغه های فراواِن امروز را نداشته و تمام 
تمرکز خود را روی موسیقی می گذاشتیم. 
البته نباید فراموش کنیم نوع نگاه ما به 
زندگی نیز تفاوت های بسیاری داشت. ما 
به خرید خانه و اتومبیل گران قیمت فکر 
نمی کردیم، اما امروز بسیاری می خواهند 
خیلی زود به خانه و اتومبیل آنچنانی دست 
پیدا کنند. در چنین شرایطی نمی توان توقع 
تولید آثاری تاثیرگذار و ماندگار را داشت، 
درحالی که می بینیم قطعات ساخته شده به 
دست محمدرضا لطفی هنوز هم شنیدنی 
هستند و به طور حتم تا سال های سال، تازه 

خواهند ماند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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

»فیلم باز«
پارمیس الریجانی 

ز  ا لبی  جا و  عظیم  بخشی 
اختصاص  میتوانم  را  جهان  سینمای 

بدهم به هیچکاک .
آلفرد هیچکاک خود فردی بود 
ترسان و من فکر میکنم این ویژگی 
هیچکاک تاثیر عظیم و مثبتی روی 

فیلم هایش داشته .
سینمای   ، هیچکاک  سینمای 

ترس و دلهره .
 ، ک  هیچکا جوزف  د  لفر آ
کارگردان بریتانیایی که فعالیت عمده 
اش در ایالت متحده امریکا بوده است .

تنها  گفت  میتوان  جرئت  به 
کارگردانی بود که شهرت و اعتباری بیش از بازیگران سینما داشت . 

از فیلم های معروف او میتوان به سرگیجه ، پنجره عقبی ، پرندگان ، روانی 
، طناب و ... اشاره کرد .

به شخصه میتوانم هیچکاک را تاثیر گذارترین فیلم ساز همه دوران ها و 
جزو مهم ترین هنرمندان تاریخ سینما معرفی کنم .

گفته ای از هیچکاک : »برای فیلمسازان دستورکارهایی هست که باید 
با دالیل درست بکار برند. نیازی به مفاهیم ژرف نیست. من به پیام فیلم توجه 
ندارم. من مانند نقاشی هستم که گل می کشد. ساخت فیلم پول فراوان می خواهد 
که مال دیگران است. وجدانم می گوید باید پول را به آن ها برگردانم. سینما که 
در برابر کلی صندلی باید آن را پر کرد. باید تعلیق آفرید تا مردم دلسرد نشوند. 
در  که  می شدند  خوشحال  زمانی  تماشاگران  ساختم   می  هم  سیندراال  اگر 
کالسکه، مرده ای می گذاشتم. تماشاگران برای برخی فیلم هایم از زور اضطراب 
فریاد می زنند. من از این پیشامد خوشم می آید. من روش داستان گویی را از خود 

داستان بیشتر دوست دارم.«
معرفی فیلم :

فیلم vertigo ) سرگیجه (
فیلمی به کارگردانی آلفرد هیچکاک که به عنوان یکی از بهترین فیلم 

های تاریخ سینما شناخته شده است .
فیلم سرگیجه جوایز زیادی از انجمن منتقدان فیلم نیویورک و جشنواره 

سن سباستین گرفت .
شهرت سرگیجه در حرکِت دوربینی بود که هیچکاک برای القای حس 
سرگیجه ابداع کرده بود: زوم و عقب کشیدِن همزماِن دوربین فیلمبرداری، این 
کار عمق صحنه را مخدوش می کرد و بعداً به ترفند » دالی زوم « معروف شد. 
هیچکاک فیلم سرگیجه را شخصی ترین فیلم کارنامه اش خوانده است. فیلمی 
که یکی از مضامین موردعالقهٔ هیچکاک، یعنی عشق به مثابهٔ یک وسواس را 

بررسی می کرد. عشقی که زن و مرد را ویران می کند.
خالطه فیلم :

 اسکاتی فرگوسن )استیوارت(، پلیسی است که در جریان یک تعقیب و گریز 
به دلیل سرگیجه نمی تواند مأموریتش را درست انجام دهد و در نتیجه بازنشسته 
می شود. رفیقی قدیمی از او می خواهد مراقب همسرش مادلن »نوواک« باشد که 
اخیراً رفتارش عجیب و غریب شده است. اسکاتی وارد ماجرایی پررمزوراز می شود.

همراه با جشنواره تئاتر فجر
فرهاد قائمیان: تئاتر همیشه زنده است

سی ونهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین مسافر آستانه ۱۱ تا ۲۰ بهمن 99 
برگزار می شود و در شرایطي که اهالي هنر خصوصا تئاتري ها وضعیت خوبي ندارند، به نظر 
قائمیان عضو  فرهاد  باشد.  آنها  براي  امیدي  کورسوي  مي تواند  این جشنواره  که  مي رسد 
هیات انتخاب آثار صحنه ای سی ونهمین جشنواره تئاتر فجر مي باشد. او که سال ها در عرصه 
بازیگري در تئاتر و تصویر فعال بوده حاال مسئولیت تازه اي را تجربه خواهد کرد و باید در 

مقام قضاوت و انتخاب قرار بگیرد.
که  اتفاقاتي  و  جاری  سال  طی  تئاتر  حوزه  بر  حاکم  شرایط  درباره  قائمیان  فرهاد 
در دوران کرونا رخ داده به دنیاي جوانان گفت: دنیا این روزها در شرایط بحرانی به سر 
می برد و همه ما نسبت به این وضعیت آگاه هستیم. می دانیم که همه جا شیوه نامه هایی 
برای عبور از این بحران تدوین شده است که طبیعتا باید اجرا شوند. اگر قرار بر این باشد 
که بخشی از فعالیت ها ذیل همین شیوه نامه ها همچنان ادامه داشته باشد، چرا این اتفاق 

در سالن های نمایش رخ نمی دهد؟ 
اگر قرار است یک کافی شاپ با رعایت شیوه نامه ها فعالیت خود را ادامه دهد، چرا 
انتقاداتی است که  از  این یکی  باشد؟  با ظرفیت ۵۰ درصدی نمی تواند فعال  تئاتر  سالن 
لحاظ  از  امروز  تئاتر  بچه های  کرد.  مطرح  امروز  تئاتر  بر  حاکم  شرایط  درباره  می توان 
روحی و مالی در شرایط خوبی نیستند. در حالی که دیده ام و تجربه کرده ایم با ظرفیت 
محدودتر، سالن ها می توانند به صورت استاندارد میزبان اجرای آثار باشند. احساس می کنم 
نگاه تصمیم گیران به این حوزه نیاز به آسیب شناسی دارد. سیاست گذاران و تصمیم گیران 
کنند  قانع  را  تئاتر  اهالی  حداقل  باشند،  پاسخگو  تئاتر  اهالی  نگرانی های  به  نسبت  باید 
فعاالن  و  فعلی سالمت جامعه  در شرایط  بدهند. همه می دانیم  آنها  به  منطقی  و جواب 
جامعه هنری در اولویت قرار دارد و رعایت شیوه نامه ها الزامی است اما جز وضعیت فعلی، 

راهکار دیگری وجود نداشت؟
این چهره کهنه کار عرصه هنر در بخش دیگري از صحبت هاي خود با اشاره به برگزاری 
جشنواره تئاتر فجر در شرایط کرونا ادامه داد: جشنواره تئاتر فجر فرصتی است که نشان 
می دهد می توان در این شرایط هم کار کرد. فعاالن هنری در همه رشته ها در این شرایط  
می توانند کار کنند و اتفاقا همین گروه فرهیخته هستند که می توانند نگاهی هنری و فرهنگی 
نسبت به مقوله بهداشت در جامعه ایجاد کنند. چه بهتر که تصمیم گیرندگان برای مدیریت 
این شرایط از اهالی فرهنگ و هنر مشورت بگیرند. ای کاش شورایی وجود داشته باشد که 
سیاست گذاران بتوانند از نظر مشورتی آن استفاده کنند. باالخره امروز تعداد قابل توجهی 
نمایش آماده عرضه در جشنواره شده است، می شود از فرهیختگان این حوزه کمک گرفت 
و با همفکری آنها شرایط را مدیریت کرد. لطافت و ظرافت برآمده از نگاه هنری، می تواند 

عبور از شرایط بحرانی را تسهیل کند.
آثار  و  ویژه  اتفاق  با  دارد  احتمال  هم  امسال  جشنواره  در  آیا  اینکه  درباره  وی 
کرونا،  تحت تاثیر  کار،  شرایط  که  باشیم  داشته  توجه  باید  گفت:  شویم،  مواجه  خاص 
را در جشنواره دیدیم  تهران کارهایی  و  از شهرستان ها  ما  نبوده است.  ایده آلی  شرایط 
که به نظرم کارهای قابل قبولی بودند. آثاری که می توانند تبدیل به یک ویترین بزرگ 
این است  ثابت کنند پرچم شان همواره در اهتزاز است. مهم  تا  تئاتر شوند  اهالی  برای 
که بچه های تئاتر تسلیم شرایط نشدند و در عین حال نسبت به محدودیت ها و رعایت 

نکردند. هم  مقاومت  شیوه نامه ها 
عضو هیات انتخاب آثار صحنه ای جشنواره سی ونهم درباره تاثیر کرونا بر آثار جشنواره 
گفت: بخشی از این آثار پیش تر تولید شده و حتی برخی در حال اجرا بودند که با بحران 
کرونا ناگزیر از توقف کار شدند. در مجموع نفس برگزاری جشنواره و اینکه جریان تولید و 
اجرای تئاتر همچنان برقرار است را می  توان بهترین واکنش به بحران کرونا دانست. همین 
که جشنواره پابرجاست، اهالی تئاتر مقاومت می کنند، یعنی در حال مقابله با بحران هستند 

و ثابت کردند که در این شرایط بحرانی، ما هستیم.
فرهاد قائمیان درباره مهمترین مالحظات در برگزاری جشنواره سی ونهم تئاتر فجر هم 
گفت: در این شرایط بحرانی همه پیشکسوتان تئاتر، مسئوالن و سیاست گذاران باید برای 
عبور از بحران کمک و همیاری داشته باشند. برگزاری آنالین جشنواره در این شرایط هم 
یک ظرفیت است که نمی توانیم آن را انکار کنیم. این هم بخشی از همان شیوه نامه هایی 
است که در همه دنیا به آن تن داده اند. هر چند امیدواریم تا چند ماه آینده و یا سال بعد، همه 
چیز به روال عادی بازگردد و همه دوستان با اجراهایی که دارند روی صحنه حاضر شوند. 
درباره کیفیت آثار صحنه ای حاضر در جشنواره برای اجرای عمومی در طول سال آینده نیز 
باید بگویم که فراموش نکنیم تئاتر همیشه زنده است. چه در شرایط بحران و چه در شرایط 

عادی، تئاتر نیاز به حمایت و مراقبت دارد.
فرهاد قائمیان در پایان صحبت هایش درباره اهمیت توجه به امر آموزش در حوزه 
تئاتر تاکید کرد و گفت: باید فضایی ایجاد شود که آموزش، مقطعی نباشد. این مهمترین 
نکته ای است که باید در همه امور به آن توجه کنیم. به خصوص در شهرستان ها که شاهد 
انگیزه های بیشتری هستیم. جریان آموزش در این حوزه ها باید تقویت شود. انجمن های 
ارتباط  در  مرکز،  با  تا  باشند  داشته  فکرهایی  اتاق  باید  و شهرستان ها  استان ها  در  فعال 
باشند و ملزم به ارائه آموزش های به روز به صورت ماهیانه شوند. این جریان نباید صورت 

مقطعی داشته باشد.


