
کارشناسان اقتصادی مطرح کردند؛

نپیوستن بهFATF  و زیان اقتصاد ایران 
بر  تأکید  با  گاز  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
بخش  کشور صرف  در  گاز  تولید  افزایش  اینکه 
اظهار  ندارد،  ثروت  تولید  و  می شود  گرمایش 
مترمکعب  میلیون  هزار  به  کشور  گاز  روزانه  تولید  کرد: 
در  خبری  نشست  در  منتظرتربتی  است.حسن  رسیده 
پتروشیمی  و  پاالیش  گاز،  نفت،  نمایشگاه  بیست وپنجمین 

و  داد  خبر  کشور  در  طبیعی  گاز  روزانه  تولید  افزایش  از 
گفت: ایران تولیدکننده عمده گاز است و در همین روزها 
مترمکعب  میلیون  هزار  حدود  به  کشور  گاز  تولید  مجموع 
رسیده  نفت  بشکه  میلیون   ۶ روزانه  حدود  معادل  روز  در 

که رقم قابل توجهی است.
صفحه 3

ابراز نگرانی معاون درمان ستاد کرونا؛

افزایش ابتال به کرونا 
در کودکان و نوجوانان زیر ۲۰ سال

حضور فیروزجا در جمع ۱۶ بازیکن برتر جهان
علیرضا فیروزجا پس از پیروزی مقابل 
 ۱۶ درجمع  لهستانی  بزرگ  استاد  سوپر 
بازیکن برتر جهان قرار گرفت و معتقد است 
که شطرنج باز لهستانی می توانست از او تساوی بگیرد.

شنبه شب گذشته دور هفتم مسابقات حضوری 
تاتا استیل برگزار شد که در مهمترین دیدارها، علیرضا 
نابغه جوان شطرنج جهان مقابل سوپر استاد  فیروزجا 

بزرگ لهستانی قرار گرفت. 
ریتینگ ۲۷۴۹  با  مسابقات  این  در  که  فیروزجا 
شرکت کرده است مقابل یان کریشتف دودا با ریتینگ  
۲۷۴3 به پیروزی ارزشمند رسید. این پیروزی در حالی 
برای نابغه جوان شطرنج جهان به دست آمد که او با 

مهره سفید در این رقابت شرکت کرده بود. 
صفحه ۶

شهردار اراک :

تخفیف و بخشودگی عوارض کسب و پیشه 
مشاغل آسیب دیده از کرونا

4
هشدار کارشناس حوزه حقوق کودک به ترویج کودک همسری 

صفحه 2
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1662- دوشنبه 6 بهمن  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
داودنژاد: کارگردان، 

تهیه کنندگان چراغ 
سینماي ایران را 

روشن نگه داشته اند

6ورزش
وزیر ورزش؛

پاداش ویژه برای 
کسب مدال طالی 

المپیک

هنگ 7فر

اين روزها بسياري از اهالي سينما در تكاپوي جشنواره فيلم 
فجر قرار دارند و شوق زيادي بين آنها وجود دارد چرا كه در يك 
سال اخير سينما در ركود شديد و در بيشتر مواقع در تعطيلي 
اجباري بوده است. اما يك اتفاق ديگر هم در راه است كه قطعا 

تاثير زيادي روي سينماي كشور خواهد داشت.

وزير ورزش و جوانان، گفت: مدال طال در جايگاه كاروان ورزشی 
كشورها در بازی های المپيك تاثير زيادی دارد و در همين راستا 
برای كسب مدال طال، پاداش ويژه ای در نظر داريم. مسعود 
سلطانی فر اظهار داشت: رويكردی كه منجر به آمدن سيد رضا 
صالحی اميری به كميته ملی المپيك شد، مسير درستی را طی كرد.

احمد آرام با انتقاد از وضعيت اطالع رسانی نخستين نمايشگاه 
اين  كه  كسانی  می كنم  فكر  می گويد:  تهران  كتاب  مجازی 
نمايشگاه مجازی را راه انداخته اند، چندان حساسيتی نسبت 
به آن نداشته اند كه بخواهند آن را خيلی پرزرق و برق نشان 

دهند.

برای نمایشگاه 
مجازی کتاب  تبلیغ 

کافی نشده است 

افزایش تولید روزانه گاز کشور تا هزار میلیون مترمکعب  کتاب های دفاع مقدس 
فیلم می شوند

پوریا ضیایی کارگردان جوان سینمای ایران که پیش تر برای تلویزیون 
فیلم های امتداد و پیدا و پنهان را ساخته بود قبل از اکران اولین فیلم سینمایی 
خود سکته مغزی در گروه هنر و تجربه؛ سراغ ایده ای متفاوت برای ساخت یک 
سریال تلویزیونی رفته است.وی قصد دارد کتاب های موجود در رابطه با شهدای هشت 
سال دفاع مقدس جمهوری اسالمی ایران را به تصویر کشیده و در چند اپیزود روایت کند.
صفحه ۷

فرمانده نیروی انتظامی در واکنش به ماجرای 
درگیری نماینده مجلس با مامور وظیفه شناس راهور 
ناجا گفت: قطعا از مامور وظیفه شناس حمایت می 
کنیم، همه در برابر قانون یکسانند و از مسئوالن انتظار داریم 

که نسبت به قانون التزام و احترام داشته باشند.
سردار حسین اشتری در حاشیه حضور در بنیاد تعاون ناجا 

در واکنش به پرونده درگیری نماینده مجلس با مامور وظیفه 
راهور اظهارکرد: بالفاصله پس از اینکه از این موضوع اطالع 
پیدا کردیم، به سرعت دستورات الزم را برای معاونت حقوقی و 
بازرسی کل ناجا جهت بررسی موضوع و رسیدگی به آن صادر 

کردیم و امید است هر چه زودتر بررسی ها به نتیجه برسد.
صفحه ۲

فرمانده ناجا: همه در مقابل قانون یکسانند
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شرکت تولید کننده
دستگاه های سرمایش و گرمایش در حال تولید 
دارای پروانه بهره برداری 3۶۰۰۰ دستگاه در سال 
)محصول ثبت اختراع شده( کلیه ماشین آالت و 

ابزار تولید واگذار میگردد.

فروش
 کارخانه

برای تولید تا 6000 دستگاه به همکاری سرمایه گذار جوان نیازمند است
09121398564        تماس 9 الی 22              88725887

ــزی  ــه ری ــاون برنام ــوروزی : مع ــد ن ــزی - حام مرک
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان مرکــزی از امــکان 
ــی  ــترکین صنعت ــی مش ــار مصرف ــت ب ــه ای روی لحظ

ــرداد. خب
ــازی  ــم س ــا فراه ــزود: ب ــی اف ــد نیکوی ــدس محم مهن
زیرســاخت های فنــی مــورد نیــاز، مصــرف بــرق 
مشــترکان بــه شــکل لحظه ای، رصــد شــده و چگونگی 
تغییــر بــار بــه ویــژه در ســاعات اوج مصــرف بــه منظور 
ارزیابــی میــزان همکاری مشــترکان بــزرگ و جلوگیری 
از افــت جریــان یــا قطــع بــرق، تحلیــل و اقدامــات فنی 

ــاز، اجرایــی می شــود. مــورد نی
وی ادامــه داد:پروفیــل بــار مشــترکین در مرکــز پایــش 
ــترکان  ــت ،همچنین  مش ــت اس ــل روی ــمند قاب هوش
دارای کنتــور هوشــمندمی تواننــد بــا مراجعــه بــه آدرس 
اینترنتی www.mpedc.ir ،بــار مصرفــی بــرق خود 
را در هــر بــازه زمانــی مشــاهده کننــد کــه نــام کاربــري 
ــماره  ــور ش ــز عب ــترك و رم ــر مش ــض ه ــه قب شناس
بدنــه کنتــور مــي باشــد کــه در پیامــک قبــض بــرق در 

دســترس مــي باشــد.
نیکویــی راه انــدازی مرکــز پایــش صنعت برق کشــور را 
اقدامــی مؤثــر در ارزیابــی عملکــرد شــرکت های توزیــع 
ــا تالش هــا و  ــراز امیــدواری کــرد ب ــرق دانســت و اب ب
فعالیت هــای همــکاران وهمراهــی مشــترکان ، شــاهد 

تــداوم پایــداری شــبکه بــرق باشــیم.
ــام،  ــور فه ــا نصــب ۱3 هزار  کنت ــه ب ــان اینک وی بابی
رویــت پذیــری لحظــه ای مصــرف ۶۵ درصــد از 
مشــترکین اســتان مرکزی  میســر شــده اســت، افــزود: 
ــای  ــس ه ــا و تران ــت ه ــار پس ــن ب ــاهده آنالی مش
ــای  ــی فیدره ــان خروج ــاژ و جری ــع، ولت ــوق توزی ف
فشــار متوســط، تــوان تزریــق شــده بــه شــبکه توســط 
ــک  ــه تفکی ــی ب ــار مصرف ــده ب ــد پراکن مولدهــای تولی
ــات  ــواع گزارش ــکار و ان ــترکین هم ــا و مش ــه ه تعرف
مدیریتــی مصــرف انــرژی در ایــن مرکــز امــکان پذیــر 

اســت.

معاون برنامه ریزی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی:

امکان لحظه ای رویت بار مصرفی
 مشترکین صنعتی استان مرکزی

رویا ولی زاده- تهیه  کننده رادیو
ــود  ــه خ ــاد حســن  بیگــی در کار و حرف  زنده ی
کــه نــگارش و پژوهــش متن هــای رادیویــی و 
مطبوعاتــی بــود، آن چنــان حرفــه  ای بــود کــه تمــام 
همــکاران در تعامــل بــا وی از نظــر محتــوا و کیفیــت 
آثــار خیــال  شــان راحــت و آســوده بــود. مطالبــی که 
او ارائــه مــی  کــرد، بســیار گزیــده و بازگوکننده فصل 
و فضــای اصلــی ســاخت برنامــه بــود و بــه  هیچ  وجه 
حشــو و اضافــات در آثــار او بــه چشــم نمــی  خــورد.

در حقیقــت شناســنامه و هویــت برنامــه  هایــی 
ــم  ــا قل ــرای آن ه ــی ب ــن  بیگ ــام حس ــده  ن ــه زن ک
مــی  زد و متــن مــی  نوشــت، شناســنامه  ای کامــاًل 

روشــن و قابــل ارتبــاط  گیــری بــا هــر نــوع مخاطــب 
عالقــه  منــد در عرصــه فرهنــگ و هنر، خاصــه حوزه 
کتــاب، ادبیــات و شــعر بــود. او در بحــث نوشــتاری 
ــتار  ــت در نوش ــدت  هاس ــه م ــی ک ــیاری از نکات بس
متــن رادیویــی فرامــوش شــده بــود را هنــوز رعایــت 
ــرای  ــن را ب ــت مت ــئله قرائ ــن مس ــرد و همی می ک
ــن فضاســازی  ــر و همچنی ــده بســیار راحــت  ت گوین
برنامــه کــه کار اصلــی تهیه کننــده اســت، را ســهل  

الوصــول تــر مــی  کــرد.
ــام حســن  بیگــی در برنامــه  هــای   قلــم زنده ن
ــور  ــا مح ــه ب ــی ک ــژه برنامه های ــه  وی ــی ب رادیوی
ــوان  ــود به عن ــاط ب ــات در ارتب ــعر و ادبی ــاب، ش کت

شناســه آن برنامــه  هــا شــناخته مــی  شــد. بــه بیــان 
ــه محمدرضــا حســن   ــر وقتــی کــه کار را ب ســاده  ت
ــده  ــام تهیه کنن ــان در مق ــپردی، خیالت ــی می س بیگ

ــود. راحــت ب
ــر و  ــش خاط ــن آرام ــن بیگی تضمی ــم حس قل

ــود ــده ب ــرای تهیه کنن ــازی ب ــت برنامه س کیفی
ــژه  ــه وی ــده، ب ــه  کنن ــک تهی ــه ی ــی ک  زمان
ــده  ــه گوین ــی را ب ــده میکروفون ــای زن ــه  ه در برنام
ــوزه  ــراف او در ح ــش و اش ــد از دان ــپارد، بای می س
ــن  ــد. همچنی ــته باش ــان داش ــار اطمین ــات معی ادبی
بایــد در هــر حــوزه و برنامــه  ای در انتخــاب گوینــده، 
فــردی را برگزینــد کــه هنــگام ســپردن میکروفــن 

 دانش، نگاه پژوهشی و قلم زنده نام محمدرضاحسن بیگی
زنــده ایــن اطمینــان را داشــته باشــد کــه او 
همســو بــا خــط، ربــط، محــور و تــم برنامه 
صحبــت مــی  کنــد. متــن  هــای محمدرضا 
ــن آرامــش خاطــر و  ــز چنی حســن بیگی نی
ــه   ــار تهی ــازی را در اختی ــت برنامه س امنی
کنندگانــی کــه بــا او در مقــام نویســنده کار 

ــی داد. ــرار م ــد، ق می کردن
 دانــش، نــگاه پژوهشــی و قلــم 
زنده نــام حســن بیگی بــرای محتــوا و 
ــود.  ــی  ب ــتوانه محکم ــه پش ــن برنام مت
پخــش  او  از  کــه  برنامــه ای  آخریــن 
بهمــن، مســابقه  شــد، جمعــه ســوم 
ــن  ــن ای ــن مت ــود کــه آخری کتابســتان ب
نویســنده در طــی ســال ها فعالیــت او 
در رادیــو بــه شــمار مــی رود. متنــی 
ــور  ــا مح ــابقه ب ــن مس ــرای ای ــه او ب ک
کتــاب مــی  نوشــت، نشــان  دهنــده 
ــی و  ــاب  شناس ــوزه کت ــراف او در ح اش

ــوزه  ــا در ح ــه  تنه ــی او ن ــیع مطالعات ــه وس دامن
ادبیــات و شــعر، کــه در تمامــی حــوزه  هــا بــود. 
ــرد:  ــح ک ــگ تصری ــو فرهن ــده رادی ــن تهیه کنن ای
ــابقه  ــه مس ــود ک ــده ب ــث ش ــئله باع ــن مس همی
کتابســتان به عنــوان یکــی از برنامه هــای برتــر و 
شناخته شــده شــبکه رادیویــی فرهنــگ در حــوزه 
کتــاب شــناخته شــود و مخاطبــان خــاص خــود را 

ــد. ــه کن ــن برنام ــذب ای ــز ج نی
دیگــر ویژگــی متن هــای نوشــتاری محمدرضــا 
ــراف او در انتخــاب  ــت و اش ــه دق حســن بیگی را ب
ــروه  ــان، گ ــف مخاطب ــا طی ــای مناســب ب ــن  ه مت
ســنی و دامنــه هــدف مخاطبــان هــر برنامــه 
دانســت چنیــن ویژگــی کمتــر در قلــم نویســندگان 
برنامه هــای رادیویــی در زمــان حاضــر وجــود 
دارد، کــه زنده نــام حســن بیگی از ایــن ویژگــی 
ــبب  ــن س ــه همی ــود. ب ــوردار ب ــاز برخ ــر و ممت برت
برنامه هایــی کــه بــا قلــم او تولیــد می شــد در 
ــر  ــه دیگ ــبت ب ــب نس ــی مخاط ــذب و همراه ج

ــت. ــری را داش ــق باالت ــا توفی برنامه ه

از  ممتــاز محمدرضــا حســن بیگی  ویژگــی 
رادیویــی برنامه هــای  مخاطبــان  دیــدگاه 

اســتفاده کردن از بیان و ادبیات ســاده و روان و 
انتخــاب درســت از آداب و رســوم عامــه بــرای انتقال 
ــاس  ــه براس ــه « ک ــت کوچ ــه »هف ــوای برنام محت
ــا  ــود ت ــده ب ــث ش ــود، باع ــتوار ب ــه اس ــات عام ادبی
مخاطبــان نیــز اقبــال بســیار خوبــی از ایــن برنامــه 
داشــته باشــند. وی ادامــه داد: مخاطبــان در ارســال 
ــبت  ــا نس ــز باره ــی نی ــات تلفن ــا و ارتباط پیامک ه
بــه اشــراف و زبــان ســاده و بــی  تکلــف و درعیــن  
ــد.  ــرده بودن ــد ک ــن بیگی تاکی ــذار حس ــال تاثیرگ ح
ــام  ایــن خــود یکــی دیگــر از رمــوز موفقیــت زنده ن
حســن بیگی در عرصــه اجــرا در حــوزه برنامه ســازی 

رادیــو بــه شــمار مــی  رفــت.
ــام حســن بیگی  ــری زنده ن ــان تصوی ــدرت زب ق

بــرای کار در رســانه ای شــنیداری
 یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای مانــدگار 
رســانه ای  از  شــناخت  حســن بیگی،  زنده نــام 
چــون رادیــو بــود. ادبیــات رادیــو برخــالف ادبیــات 
ــرد و  ــون، رویک ــون تلویزی ــری چ ــانه ای تصوی رس

نگرشــی متفــاوت را مــی  طلبــد. عــالوه بــر 
آنکــه برنامــه  هــای رادیویی ســتون خــود را 
بــر ادبیــات معیــار قــرار مــی دهنــد، امــا بــه 
ــنیداری  ــانه ای ش ــو، رس ــه رادی ــبب آنک س
ادبیاتــی  از  بهره گیــری  نیازمنــد  اســت، 
متفــاوت همــراه بــا زبــان تصویــری و 
درعیــن  حــال روایتــی ســاده بــرای برقراری 
ــه  ــان ب ــف وســیع تر مخاطب ــا طی ــاط ب ارتب
شــمار مــی رود کــه زنــده نــام حســن بیگی 
ــرد. از ایــن ویژگــی نیــز بســیار بهــره می ب

ســهم زنده نــام حســن بیگی در جــذب 
مخاطبــان جــوان بــه برنامه هــای رادیویــی 

و کتــاب
ســیر  و  کتاب شناســی  منــه  ا د  
ــر  ــن بیگی، از دیگ ــام حس ــی زنده ن مطالعات
وجــوه مؤلــف و ممتــاز ایــن هنرمنــد فقیــد 
ــگاه برنامه ســازی  ــه شــمار می رفــت، جای ب
ــرای  ــاب، ب ــون کت ــی چ ــروه تخصص در گ
شــبکه ای ماننــد فرهنــگ، یکــی از مهم تریــن 
ــری  ــد در ارتباط گی ــه می توان ــت ک ــی اس مؤلفه های
ــاب  ــرای ارتقــاء ســطح کت ــا مخاطــب و تــالش ب ب
و کتاب خوانــی و انــس بــا یــار مهربــان بســیار 

ــد. ــر باش مؤث
حضــور کارشناســان و نویســندگانی چــون 
ــه ای  ــه دامن ــه ب ــا توج ــی ب ــن بیگ ــام حس زنده ن
گســترده در حــوزه کتاب شناســی از یک ســو و از 
ــذاری  ــق، تاثیرگ ســوی دیگــر مخاطب شناســی دقی
ــه  ــه عرص ــان ب ــب مخاطب ــذب و جل ــی در ج باالی

دارد. کتاب خوانــی  و  کتــاب 
لیــت  فعا بــارز  ویژگی هــای  دیگــر  ز  ا  
ــاط  ــگ، ارتب ــی فرهن ــبکه رادیوی ــن بیگی در ش حس
ــن ویژگــی  ــود،  همی ــا نســل جــوان ب ــک او ب نزدی
او باعــث شــده بــود کــه در انتخــاب زبــان، بیــان و 
ادبیــات بتوانــد بیشــترین اقبــال را از ســوی جوانــان 
کــه امــروز در مواجهــه بــا انبــوه تولیــدات رســانه ای 
قــرار دارنــد، آنهــا را بــه ســمت رادیــو و برنامه هــای 

ــد. ــب کن ــی جل رادیوی
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حسین حسین زاده:
نماینده مجلس باید باری از دوش جوانان بردارد

 نه اینکه سیلی بزند
نماینده مردم الرستان گفت: نماینده باید باری از دوش جوانان کشور بردارد 

و الگوی مردم باشد. نه اینکه به صورت سرباز وظیفه سیلی بزند.
نمایندگان مجلس  از  فیزیکی یکی  برخورد  به  اشاره  با  حسین حسین زاده 
با مامور راهنمایی و رانندگی گفت: نمایندگان مجلس خود قانون گذار و ناظر بر 
قانون هستند و باید ُمر قانون را مبنای کار قرار دهند و از خود شروع کنند مسلما 

چنین رفتارهایی از سوی نماینده مجلس زیبنده نیست.
نماینده الرستان افزود: در این قضیه شخص نماینده مدعی است که درگیری 
فیزیکی نداشته، این موضوع از طریق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی 
می شود این رفتار از طرف همکار ما و یا هر شخص دیگری در جامعه محکوم است.

حسین زاده با بیان اینکه  سربازان حافظان این نظام هستند، گفت: نماینده 
مجلس باید بتواند باری از مشکالت جوانان این کشور بردارد نه اینکه بر صورت 

سرباز وظیفه شناس سیلی بزند.
وی تاکید کرد: ما هم منتظر تصمیم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در این 
قضیه هستیم و قطعا در صورت صحت این اتفاق با این نماینده برخورد خواهد شد 

و رییس مجلس هم خواهان رسیدگی به این موضوع است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه مجلس و نیروی انتظامی به 
این قضیه ورود کرده است، تصریح کرد: اگر ثابت شود که این نماینده این کار را 
انجام داده باید سرباز مقابله به مثل کند و به صورت نماینده سیلی بزند تا درس 
عبرتی برای دیگران شود.حسین زاده اظهار کرد: چنین رفتارهایی دیدگاه مردم 
را نسبت به نمایندگان تغییر می دهد. این رفتار برای نماینده زشت است، نماینده 

باید الگوی مردم و با مردم و برای مردم باشد.  
نماینده مردم الرستان در توییتر نوشت: مجلس نماد قانون است. در موضوع 
اخیر هم قانون باالتر از تک تک ما نمایندگان است. اولین احساس من شرمندگی 
رفتار  بر  نظارت  هیات  رسمی  نظر  اعالم  منتظر  بود.  زحمت کش  سربازان  برابر 

نمایندگان هستم تا موضوع از مسیر قانونی بررسی شود.
انتشار فیلمی از نحوه برخورد یک نماینده مجلس با مامور وظیفه راهور )نیروی 

انتظامی(  بازتاب گسترده ای در فضای رسانه ای داشته است.
در این فیلم گفته می شود خودروی این نماینده حین عبور غیرقانونی از خط 
ویژه در یکی از خیابان های تهران با هشدار مامور راهور مواجه شده و به گفته 
این نماینده بر  شاهدان، سرانجام این مواجهه منجر به به جر و بحث و سیلی 

صورت سرباز وظیفه شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
مجلس به دنبال کاهش وابستگی به نفت در بودجه ۱۴۰۰ است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس در 
بودجه ۱۴۰۰ به دنبال کاهش وابستگی به نفت و همچنین تقویت اقتدار ملی و 

توجه به اقشار کم درآمد است.
 رجب رحمانی در مورد اقدامات مجلس در اصالح الیحه بودجه افزود: کلیات 
بودجه به تصویب نمایندگان رسیده و مجلس طرحی را در دستور کار دارد تا الیحه 
بودجه اصالحاتی را داشته باشد. نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشت: دولت و نمایندگان مجلس این نگاه را دارند تا در بودجه به گونه ای 
حرکت کنیم که منابع و مصارف با یکدیگر همخوانی داشته باشند و حتی االمکان 

کوشش شود تا از کسری بودجه جلوگیری به عمل آید.
وی بابیان اینکه کسری ۱۰ تا ۲۵ درصدی بودجه یک موضوع طبیعی است، 
اظهار داشت: اگر این میزان بیش از ۴۰ درصد شود و دولت بخواهد با چاپ اوراق 

این کسری را جبران کند، این موضوع صحیح و قابل قبول نیست.
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۰ 
باید نیمی از درآمدها از محل مالیات  تأمین شود که این مهم در بودجه ۱۴۰۰ 

کمتر در نظر گرفته شده است.
رحمانی ادامه داد: برای تامین منابع مالی پیش بینی شده در بودجه کشور 

باید تدابیر بیشتری برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی اتخاذ شود.
وی بابیان اینکه کاهش وابستگی به درامدهای نفتی و تکیه بر دیگر منابع 
از تاکیدات مقام معظم رهبری است،افزود: به همین دلیل تالش برای کاهش این 

وابستگی ها از نخستین اقدامات کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است.
و  قوانین  تاکید کرد: اصالح  بودجه مجلس  و  برنامه  این عضو کمیسیون 
معافیت های مالیاتی، تصویب طرح مالیات بر خانه های خالی، رسیدگی اموال مازاد 
دولت، حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و مطالبات آنان، حمایت از دهک های 
پایین جامعه و اصالح قوانین صادرات و واردات در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.

از سرباز وظیفه شناس حمایت می کنیم؛
فرمانده ناجا: همه در مقابل قانون یکسانند

با  مجلس  نماینده  درگیری  ماجرای  به  واکنش  در  انتظامی  نیروی  فرمانده 
مامور وظیفه شناس راهور ناجا گفت: قطعا از مامور وظیفه شناس حمایت می کنیم، 
همه در برابر قانون یکسانند و از مسئوالن انتظار داریم که نسبت به قانون التزام 

و احترام داشته باشند.
سردار حسین اشتری در حاشیه حضور در بنیاد تعاون ناجا در واکنش به پرونده 
درگیری نماینده مجلس با مامور وظیفه راهور اظهارکرد: بالفاصله پس از اینکه از 
این موضوع اطالع پیدا کردیم، به سرعت دستورات الزم را برای معاونت حقوقی و 
بازرسی کل ناجا جهت بررسی موضوع و رسیدگی به آن صادر کردیم و امید است 

هر چه زودتر بررسی ها به نتیجه برسد.
وی افزود: حتما از مامور وظیفه شناس حمایت خواهیم کرد. نیروهای پلیس 
به صورت شبانه روز در اقصی نقاط کشور در شرایط اقلیمی مختلف اعم از سرما و 

گرما انجام وظیفه می کنند و همه باید به قانون احترام بگذارند.
فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: قانون برای همه یکسان است و همه ملزم 
به اطاعت از قانون هستند البته انتظار داریم کسانی که مسئولیت و یا جایگاهی دارند 

بیش از دیگران نسبت به رعایت قانون التزام داشته باشند.
اشتری با بیان اینکه همواره از نیروهای وظیفه شناس و متعهد حمایت کرده 
ایم، خاطر نشان کرد: زوایای مختلف این موضوع روشن و در حال بررسی است 
و قطعا از این مامور وظیفه شناس نیز حمایت خواهیم کرد چرا که همه در مقابل 

قانون یکسانند و باید از آن تمکین کنند.
ویژه  در خط  تردد  مجوز  مذکور  نماینده  آیا  که  این سوال  به  پاسخ  در  وی 
در خط  تردد  برای  مذکور مجوزی  نماینده  خیر!  گفت:  خیر؟  یا  داشته  را  اتوبوس 

ویژه نداشته است.
اشتری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه کسانی  مجاز به تردد 
در مسیر خط ویژه هستند، تصریح کرد: خودروهای امدادی، انتظامی و کسانی که 

مجوز دارند می توانند در مسیر خطوط ویژه تردد کنند.
فرمانده نیروی انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال 
که در سنوات گذشته نیروی انتظامی در مواجهه با چنین حوادثی چگونه ورود پیدا 
کرد و به نتیجه رسید، اظهار کرد: در نمونه مشابه که دو سال گذشته در فرودگاه 
مهرآباد اتفاق افتاد و پس از بررسی های دقیق تخلف نماینده احراز شد. از نماینده 
مذکور شکایت کردیم و ضمن رسیدگی موضوع توسط دادگاه، نماینده مذکور ملزم 
به عذرخواهی و کسب رضایت شاکی و خانواده اش شد که این موضوع و نتایج آن 

در فضای مجازی هم انعکاس داده شد.
از نیروهای پلیس  انتظامی  اینکه معاونت حقوقی نیروی  بر  با تاکید  اشتری 
یا  تاکید کرد: در تمام مواردی که به مامور ما تعرض  معاضدت قضائی می کند، 
تعدی صورت گرفته، معاضدت قضائی کرده ایم و حمایت از نیرو برای ما یک اصل 

و وظیفه است.
فرمانده نیروی انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود از ابراز محبت مردم 
در صیانت و حمایت از مامور وظیفه شناس راهور قدردانی کرد وگفت: ابراز محبت 
و حمایت مردم از فرزندان خود در ناجا جای بسی قدرشناسی و تشکر دارد. بنده به 

سهم خود از این ابراز محبت ، لطف و حمایت مردم قدردانی می کنم.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، وی خطاب به نیروهای پلیس تاکید کرد: وظایف 
خود را مقتدرانه، قانونمندانه و هوشمندانه انجام دهید و در خدمت مردم باشید. امید 

است که خدمات ما مورد رضایت خداوند و مردم قرار گیرد.

ابراز نگرانی معاون درمان ستاد کرونا؛

افزایش ابتال به کرونا در کودکان و نوجوانان زیر ۲۰ سال
د  ستا ن  ما ر د ون  معا
مقابله با کرونا در کالن شهر 
از  نگرانی  ابراز  تهران ضمن 
بروز موج چهارم کرونا از اواسط بهمن 
فکر  مردم  اینکه  گفت:  کشور،  در  ماه 
کنند که میزان بیماری بسیار کم شده 
تصوری  رفته،  بین  از  عمال  بیماری  و 

واقعا خطرناك است.
وضعیت  باره   ، توکلی  نادر  دکتر 
بستری و مرگ و میر ناشی از کرونا در 
اخیر  روز  چند  در  تهران، گفت:  استان 
با توجه به اینکه محدودیت ها برداشته 
شده است، طبیعتا به نظر می رسد که این 
موضوع ممکن است افزایش موارد ابتال 
و مراجعه را ایجاد کند. معموال افزایش 
از  بعد  هفته  دو  بیماری  و  مراجعه  بار 
انجام رفتارهای پرخطر ایجاد می شود.

فاکتورهای نگران کننده برای بروز 
موج چهارم کرونا

افزایش آماری  اینکه  بیان  با  وی 
بوده ایم و  را در قسمت سرپایی شاهد 
سرپایی  بخش  در  بیمارستان ها  برخی 
روز  افزود:  داشته اند،  مراجعه  افزایش 
شهر  در  فوتی ها  تعداد  گذشته  شنبه 
بوده  بیمارستان ها  در  نفر   ۱۲ تهران 
توجه  با  می رسد  نظر  به  منتها  است. 
به چیزی که در سطح جامعه می بینیم 
که مراکز خرید بسیار شلوغ تر شدند و 
عمال در ساعات عصر و شب مقداری 

ترددها بیشتر شده است و موج سرما هم 
در حال حاضر در شهر تهران افزایش 
یافته است، بیانگر یکسری فاکتورهایی 
است که ما را نگران بروز موج چهارم 

بیماری در کشور می کند.
افزایش ابتال به کرونا در کودکان 

و نوجوانان زیر ۲۰ سال
شرایط   در  اینکه  بیان  با  توکلی 
اینکه مردم فکر کنند که میزان  فعلی 
بیماری بسیار کم شده و بیماری عمال 
خطرناك  واقعا  تصوری  رفته،  بین  از 
است، ادامه داد: از طرفی شاهد هستیم 
بروز  میزان  اخیر،  ماه  سه  الی  دو  طی 
زیر  نوجوانان  و  کودکان  در  بیماری 
۲۰ سال هم بیشتر شده است که این 
هم خطر دیگری است. از طرفی بحث 

بازگشایی مدارس هم از سوی آموزش 
و پرورش مطرح شد؛ این ها چند عاملی 
پیشگویی  و  پیش بینی  این  که  هستند 
را ایجاد می کنند که امکان اینکه آغاز 
موج چهارم بیماری را در اواسط بهمن 
این  و  دارد  وجود  باشیم،  شاهد  ماه 
چراکه  است؛  خطرناك  بسیار  موضوع 
هنوز واکسیناسیون هم آغاز نشده است.

وی با بیان اینکه درست است که 
ماه  چند  به  نسبت  فوتی هایمان  میزان 
داشته  قابل مالحظه ای  کاهش  گذشته 
است، گفت: در حالی که اگر چند عاملی را 
که مطرح کردم، کنار یکدیگر قرار دهیم و از 
طرفی مردم هم توجه شان به این موضوعات 
جلب نشود، شرایط خوبی را ایجاد نمی کند و 
منجر به ایجاد مشکالتی در آینده می شود.

 ۲ تا  ها  انگاری  عادی  نتیجه 
هفته دیگر

توکلی با بیان اینکه در تعطیالت 
اخیر موج سفرها را به استان های شمالی 
و جنوبی کشور شاهد بودیم، گفت: دیدیم 
که به عنوان مثال در ورودی جزایر جنوبی 
کشور، تجمع بسیار زیادی بود. قاطعانه 
می توان گفت که اکثر ابتالها در سطح 
جامعه، ناشی از رفتارهای پرخطر درون 
خانواده، درون دوستان و آشنایان و... است 
و این جمع ها بیشترین عامل خطر ابتال 
به کرونا است. در عین حال بسیاری از 
بیمارانی هم که فوت می کنند، متاسفانه 
دیر به بیمارستان مراجعه می کنند. البته 
تجربه و هماهنگی در کادر درمان نسبت 
کرونایی  بیماران  درمان  برای  قبل  به 
بیشتر شده است، اما این موضوع دلیل 

بر عدم رعایت مردم نمی شود.
موج  از  نباید  اینکه  بیان  با  وی 
گفت:  شویم،  غافل  بیماری  چهارم 
نتیجه عادی انگاری ها را دو هفته بعد 

از رفتارهای پرخطر خواهیم دید.
توکلی درباره وضعیت بیماری در 
کودکان و نوجوانان، گفت: البته در این 
رده سنی شدت بیماری بیشتر نیست، اما 
مساله ای که وجود دارد، افزایش ابتال در 
این رده سنی است و خطرش این است 
که این افراد می توانند ویروس به افراد 

سنین باالتر منتقل کنند.
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زیر نظر: علی هوشمند

داروسازی  آموختگان  دانش  ارزشیابی  آزمون  جزئیات  اعالم 
خارج از کشور 

از کشور  ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج  آزمون  بیستمین دوره 
جمعه ۱۵ اسفند ۹۹ برگزار می شود و داوطلبان شرکت در این آزمون می توانند از 

۲۷ بهمن نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
داوطلبان باید پیش از نام نویسی اینترنتی، نسبت به تشکیل پرونده در »مرکز 
خدمات آموزشی« وزارت بهداشت، اقدام کنند و فقط افرادی که توسط مرکز خدمات 
آموزشی معرفی شده باشند، واجد شرایط نام نویسی اینترنتی و شرکت در آزمون 

ارزشیابی هستند.
مدارك مورد نیاز برای تشکیل پرونده در مرکز خدمات آموزشی شامل اصل 
و کپی مدارك تحصیلی دریافتی از دانشگاه محل تحصیل، شامل مدرك نهایی و 
ریز نمرات کلیه مقاطع تحصیلی که صحت صدور و تعلق آن، به تصدیق و تأیید و 
مهر و امضای شعبه  امور دانشجویی نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در کشور 

مربوطه و تأیید وزارت امور خارجه در تهران رسیده باشد، است.
همچنین اصل و کپی کلیه سوابق تحصیلی قبلی در ایران )مدرك پیش نیاز 
بر اساس مدرك اخذ شده در خارج از کشور، اعم از دکتری، فوق لیسانس، لیسانس، 
دیپلم، پیش دانشگاهی و ...(، اصل و کپی شناسنامه، اصل و کپی کارت ملی، اصل 
و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت )ویژه آقایان(، اصل و کپی گذرنامه های جدید 

و زمان تحصیل، عکس 3×۴ از دیگر مدارك ثبت نام است.
در صورتی که مدرك دریافتی، فوق لیسانس و باالتر باشد، ارائه پایان نامه 
تحصیلی به همراه تأییدیه و مهر دانشگاه محل تحصیل، خالصه ای از رساله به 
زبان فارسی، CV مقاالت منتشره و کلیه فعالیت های پژوهشی الزامی است. ارائه 

ترجمه رسمی کلیه مدارك، چنانچه به زبانی غیر از انگلیسی باشند، الزامی است.
دانش آموختگان در صورت تکمیل بودن تمامی مدارك مورد نیاز و تشکیل 
پرونده، باید آمادگی خود را جهت شرکت در آزمون به کارشناس ارزشیابی )در مرکز 
خدمات آموزشی( اعالم کنند تا نام آنها در لیست مرکز خدمات آموزشی ثبت شود.

پس از آن، دانش آموختگان باید در زمان تعیین شده، نسبت به نام نویسی 
اینترنتی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی sanjeshp.ir اقدام کنند.

در صورت تکمیل نشدن مدارك و اتمام مهلت ثبت نام، این مرکز هیچ گونه 
مسئولیتی در قبال عدم امکان شرکت دانش آموختگان در آزمون را نخواهد داشت 

و آنان باید در آزمون های بعدی شرکت کنند.
آغاز ثبت نام از ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۲۷ بهمن

ثبت نام از ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۲۷ بهمن ماه ۹۹ آغاز می شود و در ساعت 
۱۵ روز دوشنبه ۴ اسفند ۹۹ پایان می یابد.

داوطلبان باید مدارك اعالم شده را اسکن کرده و از طریق پیوند مربوطه در 
سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی بارگذاری کنند. پس از ارسال مدارك، فرآیند 
»آغاز ثبت نام« فعال می شود. داوطلبان باید فرم را کامل کرده و با ثبت نهایی، 

کد رهگیری را دریافت کنند.
هزینه شرکت در آزمون ارزشیابی دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی 
ارشد رشته داروسازی خارج از کشور به دکترای عمومی داروسازی ۲ میلیون ریال 
)۲۰۰ هزار تومان( است که در زمان ثبت نام، به طور اینترنتی و با استفاده از کارت 

های بانکی عضو شتاب قابل پرداخت است.
به گزارش مفدا، بیستمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی 
خارج از کشور جمعه ۱۵ اسفند ۹۹ برگزار می شود و کارت شرکت در آزمون از 
ساعت ۱۵ روز سه شنبه ۱۲ اسفند از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی 

در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.
داوطلبان باید پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی )یا شناسنامه( 
خود را در روز آزمون همراه داشته باشند، در غیر این صورت از ورود آنان به سالن 
برگزاری آزمون جلوگیری خواهد شد.آزمون در سالن های آزمون الکترونیک مرکز 
سنجش آموزش پزشکی مستقر در تهران و به روش الکترونیک برگزار خواهد شد 

که نشانی دقیق آن روی کارت ورود به جلسه درج می شود.
پس از قبولی در آزمون ارزشیابی، طول دوره تکمیلی و تعداد واحدهای درسی 

بر اساس مصوبات مربوطه توسط مرکز خدمات آموزشی اعالم می شود.

دستگیری زورگیران مسافرکش نما 
رئیـس کالنتـری ۱3۵ آزادی از دسـتگیری سـه زورگیـر مسـافرکش نمـا 
خبـر داد و گفـت: سـارقان بـه ۲۰ فقـره زورگیـری تحت پوشـش مسافرکشـی 

کردند. اعتـراف 
سـرهنگ پیمان احمدی اظهار کرد: با شـکایت های طرح شـده  از سـوی 
تعـدادی از شـهروندان بـا موضـوع  زورگیـری توسـط  سـه سـارق مسـافرکش 
نمـا در محـدوده میـدان آزادی تیمی از ماموران کالنتـری ۱3۵ آزادی تحقیقات 
خـود را آغـار کردنـد.وی بـا بیـان اینکه در بررسـی های انجام شـده مشـخص 
شـد کـه سـرقت هـا در تاریکـی شـب اتفاق افتـاده اسـت، گفـت: در گام بعدی 
از تحقیقـات پلیسـی و شناسـایی مسـیر تردد خـودروی متهمان مامـوران موفق 
شـدند شـماره خودرو و مشـخصات چهره متهمان را شناسـایی کنند و با انعکاس 

نتیجـه تحقیقـات پلیسـی بـه مرجع قضایی دسـتور بازداشـت آنان صادر شـد.
رئیـس کالنتـری ۱3۵ آزادی بـا اشـاره به اینکـه تصاویر به دسـت آمده از 
چهـره متهمان در اختیار واحدهای گشـتی این کالنتری قـرار گرفت، اظهارکرد: 
گشـت زنی های هدفمند آغاز شـد تا اینکه شـنبه شـب گذشـته یکی از گشـت 
هـای انتظامـی این کالنتری خودروی متهمان را شناسـایی کـرد و برای توقیف 
خـودرو وارد عمـل و بدیـن ترتیـب موفق شـد در یـک عملیات تعقیـب و گریز، 

مسـیر فـرار آنـان را در تقاطـع بزرگـراه شـهید لشـکری بـا خیابـان شیشـه مینا 
مسـدود و راننده و دو سرنشـین خودرو را بازداشـت کند.

وی افـزود: بـا انتقـال متهمـان بـه کالنتـری و بررسـی هـای انجام شـده 
هـر سـه متهـم بـه ۲۰ فقره زورگیـری از مسـافران معترف شـدند و اظهارکردند 
کـه پـس از شناسـایی مسـافران را سـوار بر خـودرو مـی کردند، در میان مسـیر 
ناگهـان بـا سـالح سـرد آنـان را مـی ترسـاندند و پـس از خارج شـدن از مسـیر 

اموالشـان را زورگیـری مـی کردند.
بـه گـزارش پایـگاه خبـری پلیـس، احمـدی در توصیـه ای به شـهروندان 
گفـت: در سـاعات پایانی شـب بـرای طی مسـیر از خودروهای تاکسـی خطی و 

یـا اینترنتـی اسـتفاده کنیـد تا شـاهد ایـن گونه وقایع نباشـیم.

جانباختـن مـرد جوان در پی سـقوط بـه چاله آسانسـور در 
پاسداران

رئیـس مرکـز اورژانـس تهـران از جانباختـن مـرد جوانـی در پی سـقوط او 
بـه چالـه آسانسـور آپارتمان خبـر داد.

دکتـر پیمـان صابریـان، در ایـن بـاره اظهـار کـرد: سـاعت ۹:۱۵ صبح روز 
شـنبه ۴ دی ماه ۹۹  سـقوط یک مرد 3۰ سـاله داخل چاله آسانسـور سـاختمانی 
در حـال سـاخت واقـع در خیابـان بوسـتان دوم پاسـداران به سـامانه ۱۱۵ مرکز 

اورژانـس تهران اطالع داده شـد.
وی ادامـه داد: بالفاصلـه پـس از اطـالع رسـانی یـک دسـتگاه آمبوالنس 

بـه محـل حادثه اعزام شـد.
صابریـان گفـت: تکنسـین هـای اورژانـس در محـل وقـوع حادثـه حاضر 
شـده و عملیـات را آغـاز کردنـد. متاسـفانه بعـد از بررسـی های اولیه مشـخص 
شـد جوانـی کـه حـدودا 3۰ سـال داشـت بـه دلیـل شـدت جراحـات وارده جان 

خـود را از دسـت داده  اسـت.
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جواد احمدی

گزارش مالی اینتل از رکوردشکنی تیم آبی 
برای پنجمین سال متوالی حکایت می کند 

اینتل روز گذشته جدیدترین گزارش مالی خود را که به سه ماهه ی پایانی سال 
۲۰۲۰ ارتباط دارد منتشر کرد. آمار نشان می دهند عملکرد اینتل در بازه ی زمانی 
یادشده فراتر از حد انتظار بوده تا برای پنجمین سال متوالی، تیم آبی رکوردشکنی 
کند. دلیل اصلی این موضوع تا حد زیادی به افزایش فروش پردازنده های مخصوص 

رایانه های شخصی در دوران دنیاگیری ویروس کرونا مربوط می شود.
گلسینگر،  پت  برکنارشده،  مدیرعامل  سوان،  باب  اینتل  مالی  جلسه ی  در 
مدیرعامل جدید و عمر ایشراك، ریس هیئت مدیره، حضور داشتند. این سه در جلسه ی 
توجیهی مربوط به گزارش مالی جدید اینتل اعالم کردند که تیم آبی تا حد زیادی 
مشکالت لیتوگرافی هفت نانومتری را برطرف کرده است؛ بااین حال همچنان قصد 
دارد تولید شماری از محصوالتی را که در سال ۲۰۲3 عرضه می کند برون سپاری کند. 
همان طور که اشاره کردیم اینتل برای پنجمین سال متوالی موفق به رکوردشکنی 
شده است و آمار نشان می دهند این شرکت بیشتر از آنچه که تحلیلگران انتظار داشتند، 
در سه ماهه ی پایانی سال گذشته درآمد کسب کرده است. واحدهای تجاری اینتل در 
حوزه ی پردازنده های عادی، دیتاسنتر، حافظه و البته کسب و کار Mobieye )در 

حوزه ی خودروهای خودران( همگی رکوردشکنی کرده اند.
مطابق با گزارش خبرگزاری تامز هاردور و براساس آمار رسمی، درآمد خالص 
اینتل در باز ه ی زمانی موردبحث به ۵٫۸۶ میلیارد دالر رسید؛ این درحالی است که 
درآمد خالص اینتل در سال گذشته ۶٫۹۱ میلیارد دالر بود. درآمد اینتل ۲۰ میلیارد 
دالر گزارش شده است که نشان دهنده ی افت یک درصدی ساالنه است. تیم آبی 
در رهنمود گزارش مالی جدید خود که ماه ها پیش منتشر کرد، گفته بود انتظار دارد 
این شرکت  اینتل،  درآمد  با وجود کاهش  برسد.  میلیارد دالر  به ۱۷٫۴  درآمدش 
توانست بهتر از تخمین های اولیه ی خود ظاهر شود. همچنین عملکرد اینتل در 
حوزه ی دیتاسنتر و PC فراتر از انتظار تحلیلگران شناخته شده ی بازار بود. درآمد کل 
اینتل در سال ۲۰۲۰ به ۷۷٫۹ میلیارد دالر رسید؛ یعنی ۸ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۹.

فروش محصوالت اینتل در حوزه ی رایانه های شخصی رشد درخورتوجهی 
تجربه کرد و مطابق آمار، این شرکت توانسته است نسبت به سال گذشته ی میالدی 
33 درصد تراشه ی بیشتر برای رایانه ها بفروشد. افزایش تقاضا برای پردازنده های 

اینتل ممکن است نتیجه ی چندین عامل باشد.
بازار رایانه های شخصی در یک  دهه ی گذشته هرگز تا این حد با رشد مواجه 
نشده بود، ای ام دی با کمبود تولید پردازنده های کالس دسکتاپ سری رایزن ۵۰۰۰ 
مواجه است و نتوانسته تعداد کافی از آن ها را به بازار بفرستد و در پی دنیاگیری 
ویروس کرونا دورکاری کارمندان افزایش یافته است. این ها همگی عواملی هستند 
که روی افزایش فروش تراشه های اینتل اثر گذاشته اند. افزایش 33 درصدی فروش 
پردازنده های اینتل باعث شد این شرکت در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۴۰٫۱ میلیارد دالر 

درآمد از این طریق کسب کند؛ یعنی سه میلیارد دالر بیشتر از سال ۲۰۱۹. 
 Client Computing در سه ماهه ی پایانی سال ۲۰۲۰، واحد تجاری
Group اینتل )موسوم به CCG( به فروش ۱۰٫۹ میلیارد دالر دست پیدا کرد 
که رشد ۹ درصدی ساالنه را نشان می دهد؛ تحلیلگران بازار انتظار داشتند فروش 
محصوالت این واحد تجاری اینتل ۹٫۶ میلیارد دالر باشد. حجم فروش تراشه های 
اینتل برای رایانه های شخصی دسکتاپ نسبت به سه ماهه ی سوم سال ۲۰۲۰ با 
رشد ۲۵ درصدی مواجه شد، اما افت ساالنه ی هفت درصدی را تجربه کرد. مینگین 
قیمت فروش محصوالت اینتل نیز با افت دو درصدی فصلی مواجه شد، اما رشد دو 

درصدی ساالنه را تجربه کرد.
یکی از دالیل بسیار مهمی که به کاهش میانگین قیمت فروش محصوالت 
اینتل منتهی شده، احتماال سیاست های تیم آبی برای قیمت گذاری پردازنده های 
سری زئون ))Xeon است. آمار نشان می دهند اینتل به دلیل رقابت با ای ام دی، 
قیمت نسل جدید پردازنده های سری زئون را تقریبا ۶۰ درصد کاهش داده است. 
اینکه کاهش درآمد بخش سرور اینتل به دنیاگیری ویروس کرونا یا باال گرفتن جنگ 
تجاری یا افزایش سهم AMD از بازار ارتباط داشته باشد، موضوعی است که فعال 

نمی توانیم با قطعیت از آن صحبت کنیم.

دبیر کارگروه حقوق کودك کرسی 
حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در 
دانشگاه شهید بهشتی، گفت: ممکن است 
پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی 
به دختران کمتر از ۲3 سال موجب ازدواج 
زودهنگام شود. البته باید نسبت به اینکه 
در چه شرایطی و با چه ضوابطی این وام 
از  کرد.  توجه  تعلق می گیرد،  زوجین  به 
در  که  شرایطی  به  توجه  با  دیگر  سوی 
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ذکر شده است، 
توان  که  خانواده هایی  می رسد  نظر  به 
در   ازدواج  برای  کودك  مصلحت  اثبات 
دادگاه را ندارند، همچنان ترجیح دهند که 
ازدواج فرزندشان تا سن قانونی، به شکل 

عقد موقت و نه عقد رسمی ثبت شود.
به  اشاره  با  قضاتی،  سادات  تینا 
امکان ازدواج دختران کمتر از ۱3 سال 
منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت 
کرد:  اظهار  صالح،  دادگاه  تشخیص  با 
ایران،  در  قانونگذاری  اصلی  مفروض 
قطعا  است.  اسالمی  احکام  نقض  عدم 
قانونگذاران در طول این سالها با آزمون 
بسیاری  های  نشیب  و  فراز  و  و خطاها 
در این مسیر رو به رو بوده و هستند. در 
این مورد، موضوع »صالحیت« باز می 
گردد به اختالفی که بر سر ماهیت »بلوغ 
جسمی« و »بلوغ فکری« وجود دارد.

تحمیل بار اضافی به دادگاه ها برای 
تشخیص مصلحت کودك در ازدواج

این کارشناس حوزه حقوق کودك 
ادامه داد: به نظر من  باتوجه به پیچیدگی 
امروز،  دوران  در  اجتماعی  زندگی  های 
به  جامعه  فراد  ا اکثریت  فکری  بلوغ 
احتمال قریب به یقین در ۱3 سالگی رخ 
نخواهد داد. بهتر است مساله  را اینطور 
را  مبناهایی  که قضات چه  کنیم  مطرح 
امر  در  کودکان  صالحیت  احراز  برای 
ازدواج درنظر می گیرند و آیا فشار عرف 
می  تاثیر  گیریشان  تصمیم  در  سنت،  و 
گذارد یا خیر؟، که در این مقوله باید با 
قضات به گفت و گو و تبادل نظر نشست.

ماده  متن  از  گفت:  همچنین  وی 
چنین بر می آید که برای ازدواج کودك 
زیر سن اعالمی در این ماده، عالوه بر 
اذن ولی با شرط رعایت مصلحت کودك، 
باید همراه با تشخیص دادگاه صالح باشد، 
از این رو این امر می تواند بار اضافی به 
دادگاه ها تحمیل کند اما همواره در مورد 
 ۱۶ و  دختران  برای  تمام  ۱3 سال  سن 
سال تمام برای پسران، بحث بسیار بوده 
و فراز و فرودهای قانونی زیادی نیز در 

این راستا داشته است.

و  جسمی  بلوغ  به  توجه  ضرورت 
فکری در ازدواج

مسائل  دلیل  به  همسری  کودك 
مربوط به فقر و اعتیاد

ازدواج،  امر  در  داد:  ادامه  قضاتی 
در کنار سن شخص، باید به بحث بلوغ 
مباحث  همچنین  و  فکری،  و  جسمی 
بسیاری  در  شود.  توجه  نیز  اقتصادی 
بدلیل  است  ممکن  نه  سفا متا د  ر ا مو
در  اعتیاد  یا  و  فقر  از  ناشی  مشکالت 
بدون  کودکان  ازدواج  خانواده ها،  برخی 
از  بعد  و  بگیرد  صورت  روند  این  طی 
سن خاصی اقدام ثبت رسمی آن ازدواج 
صورت گیرد؛ شاید دلیل آن این است که 
نمی توانند مصلحت کودك را اثبات کنند 
و ترجیح می دهند با عقد موقت، زندگی را 
آغاز کنند و پس از سن قانونی و بدون 
طی موارد مطروحه در ماده ۱۰۴۱ قانون 
دفاتر  در  رسمی  طور  به  را  عقد  مدنی، 

رسمی به ثبت برسانند.
دبیر کارگروه حقوق کودك کرسی 
یونسکو  بشر، صلح و دموکراسی  حقوق 
این  بهشتی همچنین  دانشگاه شهید  در 
را هم گفت که این امر را نیز باید در نظر 
گرفت که طبق ماده ۵۰ قانون حمایت از 
مقررات  برخالف  مردی  هرگاه  خانواده، 
کند،  ازدواج  مدنی  قانون   ۱۰۴۱ ماده 
محکوم  شش  درجه  تعزیری  حبس  به 

می شود.
کار«  »کودك  میان  خانواده ها 
را  دوم  موضوع  همسری«  »کودك  و 

ترجیح می دهند
قضاتی افزود: به نظر کلمه مصلحت 
دارای دو وجه است، در یک وجه منظور 
یا  و  منفعت  و دیگری  فرد  از  دفع ضرر 
نتیجه ای است که بر فرد حاصل شود، اما 
باید مجددا به مواردی که موجب ازدواج 
در سنین پایین می شود اشاره کنم؛ اینکه 
موارد کمتری از این ازدواج ها بر مبنای 

فرد  مصصلحت  یا  و  خانوادگی  سنت 
بحث  آنها  بیشتر  در  اما  می گیرد  شکل 
فقر و اعتیاد است که موجب شکل گیری 
ازدواج در سنین پایین می شود. در چنین 
شرایطی، خانواده  عموما بین کودك کار 
شدن و یا کودك همسری، موضوع دوم 
شرایط  حداقل  تا  دهند  می  ترجیح  را 
کودك بدتر نشود که البته با ریشه یابی 
باید  مشکالتی  چنین  اصولی  و  صحیح 

این موارد را به حداقل رساند.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
ازدواج  منفی  تبعات  گفت  نمی توان  آیا 
نمی تواند  که  ساله ای   ۱۴ یا   ۱3 دختر 
خود  شوهر  از  مشکل  بروز  صورت  در 
شکایت کند و یا اینکه شخصا مهریه خود 
را به اجرا بگذارد زیاد است، اظهار کرد: 
قضایی  و  حقوقی  های  پیچیدگی  قطعا 
اما  آورد  می  وجود  به  را  خودش  خاص 
به نظرم طرح مساله به این شیوه، ما را 
به جوابهای درست و موثری نمی رساند. 
بحث کودك همسری نیازمند ریشه یابی 

اصولی است.
ریشه های کودك همسری بیشتر به 
خصوصیات تاریخی، فرهنگی و اقتصادی 

باز می گردد
این کارشناس حوزه حقوق کودك 
داد:  ادامه  خود  سخنان  دیگر  بخش  در 
جامعه ما جامعه ای سنت گرا و مذهبی 
نقش  مذهبی  مراجع  طبیعتا  و  است 
پررنگی در بسیاری از اقشار جامعه دارند 
با این حال به نظر می رسد ریشه های 
کودك همسری در ایران بیشتر از اینکه 
خصوصیات  به  باشد،  مرتبط  مذهب  به 
می  باز  اقتصادی  و  فرهنگی  تاریخی، 
گردد. عمده کودك همسری در اقشاری 
است که توان اداره اقتصادی فرزندانشان 
را ندارند، یا در جوامع ایزوله فرهنگی با 
اتفاق  متوسط  از  تر  پایین  سواد  سطح 

می افتد.

مربوطه  قوانین  اصالح  ضرورت 
فعلی با شرایط جامعه امروزی

به  باید  قوانین  قضاتی،  گفته  به 
های  جنبه  که  شوند  تنظیم  گونه ای 
جامعه  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
تنظیم  گیرد.  نظر  در  را  ازدواج  امر  در 
که  کودکانی  حقوق  حفظ  برای  قانونی 
شاید  اند،  کرده  ازدواج  پایین  سنین  در 
اما  برسد،  نظر  به  مفید  ظاهر  در  بتواند 
پس از مدتی، مانند بسیاری از موارد، با 
پنهان کاری های خاص خانواده ها می 
اضافه  قبل  مشکالت  به  مشکلی  تواند 
اصالح  مسیر،  بهترین  رو  این  از  کند. 
جامعه  شرایط  با  فعلی،  مربوطه  قوانین 
امروزی است. همچنین این مورد نسبت 
نیازمند  خود  که  جدید  قانون  تنظیم  به 
طی زمان و مراحل طوالنی است، بهتر 

به نظر می رسد.
جامعه  اگر  که  است  معتقد  وی 
»آموزش«  »اصالح«،  به  قائل  مدنی 
نتیجه  قطعا  باشد  فرآیندها  »تغییر«  و 
هستند  اقشاری  گرفت.  خواهد  بهتری 
که اساسا از لحاظ تئوریک با جنبه منفی 
هستند  مخالف  همسری  کودك  مفهوم 
با این حال باید به یک نکته توجه کرد 
که چند درصد این افراد »عمال« باعث 

وقوع کودك همسری می شوند.
 ، هنگی فر ن  کال ت  ا تغییر
جتماعی  ا و  قتصادی  ا نمندسازی  ا تو
کاهش  را  همسری  کودك  اهرم های 

می دهد
دبیر کارگروه حقوق کودك کرسی 
یونسکو  بشر، صلح و دموکراسی  حقوق 
دانشگاه شهید بهشتی، تصریح کرد:  در 
معموال نسبت ازدواج در سنین پایین در 
پایین  طبقات  در  و  غیرشهری  جوامع 
شهری بیشتر است. این نشان می دهد 
تغییرات کالن فرهنگی و توانمند سازی 
اقتصادی و اجتماعی، خود به خود اهرم 
می  تضعیف  را  همسری  کودك  های 
کند، حتی اگر در تریبون ها موضوعات 

متفاوتی ابراز شود.
اعالم  ممنوع  اینکه  بیان  با  وی 
می  ازدواج  برای  خاصی  سن  کردن 
تواند نتیجه عکس دهد، در پایان افزود: 
های  پدیده  تواند  می  ها  ممنوعیت  این 
زیرزمینی و غیرقانونی و کنترل نشده ای 
فرهنگ  دهد.  افزایش  زمینه  این  در  را 
سازی برای اقشار جامعه و گفت و گوهای 
موثر و اطالع رسانی به نهادهای تصمیم 
گیر و قانونگذار می تواند به بهبود تبعات 

کودك همسری کمک کند.

حاشیه های تصویب وام ازدواج 100 میلیونی؛

هشدار کارشناس حوزه حقوق کودک به ترویج کودک همسری 



3 انرژیسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1662-  دوشنبه 6 بهمن 1399 اقتصاد- 

ز  ا برخی  د  عتقا ا به 
تشخیص  مجمع  ی  عضا ا
 FATF مصلحت، عضویت در
در شرایط تحریم های آمریکا تاثیر مثبتی 
بر اقتصاد نخواهد داشت، اما بسیاری از 
کارشناسان اقتصادی با نظر آنها موافق 
 FATF نبوده و معتقد هستند که تصویب
بهبود  مالی،  مراودات  تسهیل  باعث 
تقویت  و  بورسی  صادرات شرکت های 

بازار سرمایه خواهد شد.
پیوستن یا نپیوستن به گروه ویژه 
اقدام مالی )FATF( از مهم ترین مباحث 
امروز اقتصاد کشور است. موضوعی که 
البته سال هاست در محافل اقتصادی و 
در یک  اما  بوده،  ایران مطرح  سیاسی 
رهبر  موافقت  از  پس  و  گذشته  ماه 
لوایح  برای طرح مجدد  انقالب  معظم 
کنوانسیون  به  پیوستن  بر  مبنی  دولت 
های پالرمو و CFT، در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، مجددا این موضوع در 
اولویت دغدغه های فعاالن و تحلیلگران 

اقتصادی قرار گرفته است.
»مهدی محمودرباطی«،  تحلیلگر 
سیاست  کارشناس  و  اقتصادی  امور 
عمومی در اقتصاد، در همین رابطه گفت: 
ادعا کرد که  فعلی می توان  در شرایط 
هیچ کدام از افرادی که با عناوین موافق 
و مخالف برجام شناخته می شوند، در این 
که پیوستن به این سازمان یک ضرورت 
شوند،  انجام  باید  حال  هر  به  و  است 
اختالف نظری ندارند. اما برخی دالیل 
که به اقتضای شرایط سیاسی و اقتصاد 
کالن کشور مطرح می شوند، منجر به 
این شده که عده ای موافق پیوستن به 

این سازمان در حال حاضر نباشند.
وی وجود تحریم های یک جانبه 
مهم ترین  را  آمریکا  دولت  بی سابقه  و 
در  افزود:  و  دانست  مسئله  این  دلیل 
حال حاضر کشور ما مجبور است عمده 
را  خود  تجاری  و  اقتصادی  مبادالت 
به  تا  دهد  انجام  مخفیانه  صورت  به 
اصطالح بتوانیم تحریم ها را دور بزنیم. 
همین موضوع، دلیلی شده است برای 
این شرایط  در  کنند  ادعا  مخالفین که 
پیوستن ایران به FATF فوایدی برای 
کشور ندارد یا حتی می تواند مانعی برای 
انجام همین مراودات مخفیانه باشد. در 
حالی که معتقدم این استدالل ها بعضا 

 FATF به  ایران  پیوستن  غلط است و 
فواید بیشتری برای کشور دارد.

اقتصاد  رشته  دانش آموخته  این 
اقدام  ویژه  به گروه  پیوستن  داد:  ادامه 
شبکه  به  اتصال  با   نوعی  به  مالی، 
است.  تشبیه  قابل  ینترنت  ا جهانی 
به  نپیوستن  صورت  در  که  همانگونه 
اینترنت تمامی راه های ارتباطی کشور 
نوعی  به  حتی  و  شده  اختالل  دچار 
مبادالت  در  FATF هم  قفل می شود، 
سوی  از  دارد.  را  نقشی  چنین  تجاری 
دیگر همان گونه که پیوستن به اینترنت 
قرار نیست مستقیما به ما نفعی برساند 
اینترنت است  از  و این نوع استفاده ما 
که منافعی را برای ما ایجاد کند، سازمان 
FATF هم قرار نیست به طور مستقیم 
مشکالت اقتصادی ما را حل کند، بلکه 
یک ابزار کارا در دست سیاستگذاران و 

فعاالن اقتصادی خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به 
هزینه های بسیار سنگین قرار گرفتن در 
لیست سیاه FATF، گفت: در این شرایط 
فارغ از مسئله تحریم ها، ما نمی توانیم 
تجاری  و مستقمی  مبادله شفاف  هیچ 
این  هستیم  مجبور  و  دهیم  انجام  را 
ریسک های  و  هزینه ها  با  را  مبادالت 
بسیار باال طی فرایندی انجام دهیم که 
را تحت فشار  اقتصاد ما  بلند مدت  در 
قرار داده و لطمات زیادی وارد می سازد. 
به عنوان مثال ما در حال حاضر حدود 
۸۰ میلیارد دالر تجارت خارجی در قالب 
صادرات و واردات داریم، که به دلیل قرار 
گرفتن در لیست سیاه FATF تمامی این 
مخفیانه  صورت  به  ناچار  به  مبادالت 
 3۰ الی   ۲۰ حداقل  که  می شود  انجام 
ما  برای  را  مبادله  هزینه های  درصد 
باال می برد، یعنی چیزی در حدود ۱۵ 
سنگینی  رقم  که  دالر  میلیارد   ۲۰ تا 

محسوب می شود.
تحریم ها  تاثیر  به  رباطی  محمود 
ایران  تجاری  مبادالت  فرایند  در  هم 
اشاره کرد و گفت: حتی در همین شرایط 
تحریمی برخی بانک ها و تجار در برخی 
کشورها مانند عراق و چین، برای انجام 
آمادگی  ایرانی  طرف های  با  معامله 
داشتند، اما قرار گرفتن ایران در لیست 
سیاه FATF باعث شد که این افراد هم 
از انجام مبادالت مستقیم با ایران پرهیز 
کرده و یا کال از معامله با ایران منصرف 
شوند یا به روش های غیر مستقیم روی 
ایران  اقتصاد  برای  که  روشی  بیاورند. 
تنها زیان رسان است و سود آن متعلق 
به واسطه ها و دالالنی است که در این 
فرایند مبادالت مخفیانه دخالت می کنند.

افراد  برخی  کرد:  خاطرنشان  وی 
مبادالت  بر   FATF های  نظارت  از 
ایران نگران هستند، در  مالی و بانکی 
شرایطی که آمریکا در حال حاضر بدون 
هیچ ارتباطی با مسئله FATF، تمامی 
تراکنش های مالی ما را رصد می کند، به 
گونه ای که چندی قبل رئیس کل بانک 
مرکزی هم اذعان کرد که هیچ جلسه 
اقتصادی نبوده است که طرف ایرانی در 
یا  آن شرکت کند و آمریکایی ها، قبل 
بعد از آن جلسه، آنجا نباشند. بنابراین 
برخالف استدالل مخالفین پیوستن به 
پالرمو  کنوانسیون  دو  قبول   ،FATF
مبادالت  انجام  بر  اختاللی   CFT و 
ایجاد  تواند  نمی  ایران  امروز  مخفیانه 
کند. از سوی دیگر بسیاری از کشورهایی 
هم که هم اکنون به FATF پیوسته اند، 
تمام مفاد آن را درست اجرا نمی کنند. 
بنابراین حتی در صورت عضویت در این 
سازمان هم راه های زیادی وجود دارد 
مالی  مبادالت  امروز  شرایط  حداقل  تا 
همچنان  تحریم ها،  علی رغم  را  ایران 

حفظ کرده باشیم.
ادامه  در  سرمایه  بازار  فعال  این 
 FATF به  ایران  پیوستن  فواید  به 
می توانیم  ما  داد:  توضیح  و  کرد  اشاره 
برقراری  امکان   FATF به  پیوستن  با 
مبادالت تجاری عادی و معمول خود را 
با برخی کشورهایی که مستقل از آمریکا 
رفتار می کنند را برای خود فراهم کنیم. 
امری که با رفع تحریم ها می تواند به 
سرعت به تمام جهان تعمیم پیدا کند. 
لیست  از  ایران  خروج  دیگر  سوی  از 
تقویت  به  FATF می تواند منجر  سیاه 
شود.  کشور  اقتصاد  داخلی  بخش های 
به عنوان مثال می توان پیش بینی کرد 
که در بازار بورس، چند دسته از صنایع 
و به خصوص بخش های مالی بازار مانند 
بانک ها و بیمه ها، به طور مستقیم از این 
تحول سود ببرند. همچنین شرکت های 
گروه  همچون  وارداتی  و  صادراتی 
فوالدی ها، معدنی ها و خودروسازان به 
تسهیل  و  پولی  مبادالت  تسریع  دلیل 
در فرایند واردات و صادرات، به صورت 
سودهای  تصمیم  این  از  غیرمستقیم 
که  مثبتی  اتفاقات  برد.  زیادی خواهند 
بورس  بازار  تقویت  باعث  مجموع  در 

خواهد شد.
این  بر  تاکید  با  رباطی  محمود 
تحوالت،  به  بازار  واکنش  همواره  که 
اختیار  در  را  سیگنال ها  صحیح ترین 
ادامه  می دهد،  اقتصادی  سیاستگذاران 
داد: در همین ایام اخیر مشاهده کرده ایم 
عناصر  عنوان  به  کشور  بازارهای  که 
هوشمند اقتصادی، در خصوص مسائل 
واکنشی  چگونه   FATF به  مربوط 
داشته اند. این پدیده که در زمان انتشار 
 ،FATF اخبار مثبت درباره پیوستن به
در  و  می کند  پیدا  کاهش  ارز  قیمت 
حالت بالعکس، قیمت ها افزایش میابد، 
به  بازار  یک سیگنال است که فعاالن 
سیاستگذاران  و  اقتصادی  تحلیلگران 
می دهند. بازار با این حرکت هوشمندانه 
خود می گوید تسهیل نقل و انتقال مالی 
ایجاد   FATF به  پیوستن  اثر  در  که 
خواهد شد، منجر به تقویت ریال می شود 
و مطمئنا تصمیم گیران کالن اقتصادی 
کشور، اگر به این سیگنال ها توجه کنند، 
و  بهتر  خود  انتخاب های  در  می توانند 

دقیق تر عمل کنند.

خبراول
دکتر سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی در گفتگوی ویژه شبکه 

خبر:
صندوق بیمه حوادث طبیعی تحولی در حوزه آرامش عمومی به 

شمار می رود
آسیب های گسترده ناشی از حوادث 
برای  بسیاری  مالی  بار  تنها  نه  طبیعی 
آسیب های  بلکه  دارد  همراه  به  دولت ها 

زیادی را نیز به مردم تحمیل می کند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی 
دکتر  مرکزی،  بیمه  الملل  بین  امور  و 
زنده  برنامه  در  که  سلیمانی  غالمرضا 
حضور  خبر  شبکه  خبری  ویژه  گفتگوی 

یافت با اعالم این مطلب افزود: خوشبختانه بعد از رفت و برگشت های 
مکرر الیحه تاسیس صندوق بیمه  همگانی حوادث طبیعی از راهروهای 
دولت تا صحن علنی مجلس و شورای نگهبان، این نهاد حمایتی از ابتدای 

سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
رییس کل بیمه مرکزی از انتخاب هیات امنای صندوق بیمه همگانی 
حوادث طبیعی و تدوین اساسنامه های آن خبر داد و اظهار داشت: با تنظیم 
و ابالغ آیین نامه های مرتبط در مرحله نخست سی میلیون واحد مسکونی 
در برابر حوادث طبیعی تحت پوشش بیمه قرار می گیرند و در گام بعدی 

واحدهای تجاری نیز مشمول بیمه نامه حوادث طبیعی خواهند شد.
دکتر سلیمانی، گسترش فضای آرامش و کاهش دغدغه های مالی 
دولت و مردم را از اثرات مثبت راه اندازی این صندوق ارزیابی کرد و افزود: 
با تمهیدات پیش بینی شده نیمی از حق بیمه در قالب یارانه توسط دولت و 
نیم دیگر به صورت درج در قبوض برق از بیمه شدگان دریافت خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: برای هموطنانی که از پوشش نهادهای حمایتی 
نظیر کمیته امداد و سازمان بهزیستی بهره می برند معافیت های ویژه ای 

در نظر گرفته شده است.
رییس شورای عالی بیمه تصریح کرد: بر اساس قانون در صورت بروز 
حوادثی نظیر سیل و زلزله  این صندوق دو هفته مهلت دارد تا خسارات 

آسیب دیدگان ناشی از حوادث طبیعی را پرداخت کند.
پایه  بیمه  نوع  را یک  این صندوق  فعالیت  بیمه مرکزی  رییس کل 
حوادث ارزیابی کرد و از شهروندان دعوت کرد برای بهره گیری از خدمات 
تکمیلی حوادث از پوشش های متنوع  و مکمل که توسط شرکت های 

بیمه ارائه می شود نیز استفاده کنند.
دکتر غالمرضا سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود آمار ضریب 
نفوذ بیمه را نشانه توسعه یافتگی هر کشوری دانست و گفت: با راه اندازی 
این صندوق، ضریب نفوذ بیمه در ایران به سطح قابل قبول تری خواهد رسید.

وی در همین راستا از ضرورت پوشش بیمه اموال غیرمنقول تمامی 
نهادهای دولت در سال آینده خبر داد و گفت: با تحقق این امر و عملکرد 
صندوق بیمه کشاورزی دستیابی به اهداف صنعت بیمه در حوزه استاندارد 

سازی ضریب نفوذ بیمه دور از دسترس نخواهد بود.
گفتنی است در پایان این گفت و گوی ویژه خبری آخرین تحوالت 
رئیس کل  توسط  غیرمتعارف  و  متعارف  نامه خودروهای  بیمه  به  مربوط 

بیمه مرکزی تشریح شد.

معاون امور استان ها و بازاریابی خبر داد:
بالغ بر 6 هزار میلیارد ریال تسهیالت توسط بانک توسعه تعاون طی 

9 ماه نخست امسال در استان یزد پرداخت شد

معاون امور استان ها و بازاریابی بانک توسعه تعاون، در سفر به استان 
یزد تأمین سرمایه کارآفرینان و مراکز تولیدی را از اهداف این بانک دانست 
و افزود: به منظور ایجاد و توسعه اشتغال و در راستای تحقق شعار سال، 
بانک توسعه تعاون در ۹ ماهه نخست سال جاری بیش از ۶ هزار میلیارد 

ریال تسهیالت اثربخش به عموم مشتریان، پرداخت کرده است.
معادی  سعید  یزد،  استان  شعب  مدیریت  عمومی  روابط  گزارش  به 
با اشاره به ظرفیت ها و  تابعه استان یزد  در جلسه بررسی عملکرد شعب 
توانمندی های استان یزد در حوزه صنعت، معدن و خدمات گفت: ظرفیت های 
اقلیمی و آمایشی، موقعیت جغرافیایی و وجود صنایع و معادن مختلف در 
این منطقه، استان یزد را به مکانی مستعد برای تجمیع سرمایه ها در بخش 
تعاون تبدیل کرده است که تالش همکاران ما در این استان در راستای 
بانکی  و خدمات  امکانات  فراهم سازی  و  مهم  این ظرفیت  از  بهره گیری 

مطلوب تر برای بخش تعاون است.
معاون امور استان ها و بازاریابی بانک توسعه تعاون، تفکر مالی مبتنی 
بر تحلیل ترازنامه ای شعب استان را راهکار مناسب برای مدیریت بهینه 
و حاکمیت انضباط مالی در شعب دانست و خاطرنشان کرد: استان یزد در 
پرداخت تسهیالت عملکردهای مثبت و مؤثری  منابع و  حوزه تخصیص 
داشته است که کسب عناوین برتر در حوزه تسهیالت اشتغالزایی روستایی 
و تسهیالت تکلیفی گواه این مدعاست.معادی روند روبه رشد شعب این 
بانک در استان یزد به ویژه طی دو سال اخیر را ماحصل تالش و همت 

جمعی همکاران دانست و بر ضرورت استمرار آن تأکید کرد.
وی در این جلسه با تقدیر از عملکرد چشمگیر و اثربخش بانک توسعه 
تعاون استان یزد در طرح های اشتغالزایی روستای و عشایری تصریح کرد: 
مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان یزد با کسب آماری بالغ بر ۱۵۱ 
درصد، رتبه نخست کشور را به لحاظ نسبت پرداختی به سهمیه ابالغی در 
پرداخت تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری، از آن خود کرده است.

معادی به تسهیالت بند »الف« تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور در سال 
گذشته و تبدیل سرفصل مذکور به ماده ۵۲ اشاره و تأکید کرد: با توجه به 
صنعتی بودن استان یزد کسب رتبه دوم کشور در پرداخت تسهیالت در شاخه 
صنعت و معدن و رتبه سوم در پرداخت تسهیالت در حوزه کشاورزی، نشان از 
تخصیص درست و مطلوب منابع مالی بانک توسعه تعاون در این استان دارد.

معاون امور استان ها و بازاریابی بانک توسعه تعاون، در بخش دیگری 
تولیدی و صنعتی  کارخانه و طرح  از چند  یزد  استان  به  روزه  دو  از سفر 
استان ازجمله شرکت آهک نگین سپید ایساتیس، گروه صنعتی بازرگانی 
لیلیان بافت یزد، مجموعه کارخانجات آرمان سلولز یزد، مجموعه هتل و 

رستوران های نگین و عمارت وکیل یزد بازدید کرد.
معادی در این بازدیدها با تأکید بر اینکه نقش تسهیل گری بانک توسعه 
تعاون در طرح های توسعه ای و اشتغالزایی، نتیجه عملگرا بودن این بانک 
است، تصریح کرد: تعامل و همکاری های گسترده بین بانک توسعه تعاون 
و بنگاه های خرد و کالن تولیدی و خدماتی، نشان از هدف گذاری صحیح 

این بانک دولتی در توسعه بنگاه های اقتصادی کشور است.
گفتنی است در این سفر دو روزه، مدیر امور استان ها و شعب، مدیر امور 
اعتباری و سرمایه گذاری و رئیس اداره کل بازاریابی و ارتباط با مشتریان 

بانک، معاون مدیرعامل را همراهی نمودند.

معاون وزیر نفت در امور گاز خبرداد؛
افزایش تولید روزانه گاز کشور تا هزار میلیون مترمکعب 

معاون وزیر نفت در امور گاز با تأکید بر اینکه افزایش تولید گاز در 
کشور صرف بخش گرمایش می شود و تولید ثروت ندارد، اظهار کرد: تولید 

روزانه گاز کشور به هزار میلیون مترمکعب رسیده است.
حسن منتظرتربتی در نشست خبری در بیست وپنجمین نمایشگاه نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشیمی از افزایش تولید روزانه گاز طبیعی در کشور خبر 
داد و گفت: ایران تولیدکننده عمده گاز است و در همین روزها مجموع 
تولید گاز کشور به حدود هزار میلیون مترمکعب در روز معادل حدود روزانه 

۶ میلیون بشکه نفت رسیده که رقم قابل توجهی است.
پارس جنوبی  در  فشار  افت  و  تولید  اینکه کاهش  بر  تأکید  با  وی 
صحت ندارد، تصریح کرد: مصرف گاز کشور اکنون با کاهش دمای هوا 
در بخش خانگی به بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده است. در 
بخش نیروگاهی نیز روزانه ۱۰۰ تا ۱3۰ میلیون مترمکعب مصرف می شود.

ظرفیت پاالیش بیش از یک میلیارد مترمکعبی گاز در کشور
معاون وزیر نفت در امور گاز ادامه داد: ظرفیت پاالیش گاز کشور 
هم اکنون روزانه یک میلیارد و 3۱ میلیون مترمکعب است و ظرفیت روزانه 

۹۰۰ میلیون مترمکعب انتقال گاز نیز در کشور وجود دارد.
تربتی اظهار کرد: هرچند تولید گاز افزایش می یابد، اما این موضوع 
به ثروت در کشور تبدیل نمی شود، زیرا عمده این مقدار گاز در بخش های 
گرمایشی در داخل کشور مصرف می شود، بنابراین تالش داریم با همکاری 
شرکت های دانش بنیان برای بهینه سازی مصرف هم پا به پای تولید گاز 

پیش برویم تا اقدام های خوبی در عرصه بهینه سازی انجام دهیم.
وی تأکید کرد: به هر حال پدیده ای مانند پارس جنوبی کمتر اتفاق 
می افتد و ما خوشبختانه این شانس را در کشور داشتیم که مخزنی به 
نام پارس جنوبی داشته باشیم و امروز هم این مخزن را به حداکثر تولید 
رساندیم و این موضوع نشان می دهد افزایش تولید به تنهایی نمی تواند 
بهینه سازی هم کار  باید روی موضوع  ما  باشد و  نیاز کشور  پاسخگوی 

ویژه ای داشته باشیم.
معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه اکنون زمینه های مختلفی 
در بخش نیروگاه ها برای بهینه سازی ایجاد شده است، اظهار کرد: در بخش 
صنایع و بخش های خانگی کارهایی در زمینه نرم افزاری و سخت افزاری 
دنبال می شود؛ زمینه نرم افزاری از بابت موضوع فرهنگ سازی و مدیریت 
مصرف و سخت افزاری از باب نوع ساخت ساختمان ها و وصل تجهیزاتی 

که گازسوز هستند.
تربتی با بیان اینکه باید طبق برنامه به  سوی مصارفی حرکت کنیم 
که ارزش افزوده بیشتری دارند، گفت: صادرات گاز به ترکیه و عراق هم 
در روزهای گذشته بدون هیچ مشکلی در جریان بوده است، خوشبختانه 
به دلیل نوع توزیع گاز که در سال های گذشته اتفاق افتاده است و خطوط 
لوله سراسری که در داالن های غرب، مرکز و شرق ساخته شده، شبکه 

پایدار گاز داریم.
تمرکز صنعت گاز بر تولید داخل است

وی در ادامه با تأکید بر بهره مندی صنعت گاز از توان داخلی کشور، 
اظهار کرد: صنعت گاز کشور خوشبختانه بر حوزه کارایی داخلی تمرکز 
بیشتری داشته است و همه کاالهای مصرفی در بخش شبکه های توزیع 

در داخل کشور تولید می شود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: در سال های اخیر بیش 
از ۱۵ هزار روستا را به شبکه گاز متصل کردیم که همه کاالی مصرفی 
این شبکه ها تولید داخل بودند و افزون بر این، اشتغال خوبی هم در کشور 
ایجاد شده است. در بخش های دیگر صنعت گاز مانند توربوکمپرسورها و 
پاالیشگاه های کشور هم بخش عمده تولید داخل است و پیش بینی می کنم 
تا پایان سال آینده همه مواد شیمیایی و کاالهایی که ما در پاالیشگاه ها 

مصرف می کنیم به دست تولیدکنندگان داخلی باشد.
گاز  صنعت  بحث  در  مهم  حلقه های  از  یکی  کرد:  تصریح  تربتی 
کشور خطوط لوله انتقال گاز است. صنعت گاز هر ساله هزار کیلومتر خط 
لوله اجرایی می کند که اکنون حدود 3 میلیارد دالر هزینه دارد. پارسال 
در همین نمایشگاه نشستی با تولیدکنندگان داخلی صنعت فوالد داشتیم 
و باور آن سخت بود که ما بخواهیم تولیدات لوله سازی را داخلی کنیم، اما 
خوشبختانه دوستان تالش کردند و امسال ورق لوله ای گاز داخلی سازی شد.

صنعت گازی به کل ایرانی خواهیم داشت
وی با بیان اینکه لوله سازی هم در داخل کشور آغاز شده است، افزود: 
ان شاء اهلل از یک ماه آینده در صنعت گاز لوله ای که همه فرآیند ساخت 
آن در داخل طی شده است، استفاده می شود و ما دیگر می توانیم مدعی 
باشیم صنعت گازی به کل ایرانی با کاالهای داخلی خواهیم داشت. این 
اتفاقی است که در این نمایشگاه پیگیری می شود و فرصت خوبی برای 

تبادل افکار است.
طلب ۶ میلیارد دالری ایران از عراق

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به پرسشی درباره مطالبات 
ایران از عراق و کاهش صادرات گاز به این کشور، گفت: در هفته های 
گذشته هیئتی از سوی دولت به عراق رفتند و نشست هایی هم در آنجا 
برگزار شد، البته موضوع مطالبات ارزی ما از عراق مربوط به بانک مرکزی 
است و آنها این بحث را دنبال می کنند که نتایج خوبی هم داشتند. مجموع 
طلب ایران از عراق هم به حدود ۶ میلیارد دالر می رسد که بخشی از آن 
منتقل شده است و بخشی از آن باید در جریان همین گفت وگوها منتقل 
شود.وی با تأکید بر اینکه ایران تاکنون به همه تعهدهای قراردادی خود 
و  آذربایجان  ترکیه،  عراق،  با  قراردادهایی  ما  افزود:  است،  کرده  عمل 
ارمنستان داریم که این قراردادها باید انجام شود و فقط صادرات گاز به 

پاکستان مطرح است که هنوز از سوی آنها دریافت نشده است.
معاون وزیر نفت در امور گاز تصریح کرد: یکی از چشم اندازهای ما 
این بود که بتوانیم در بحث تجارت گاز سهم مناسبی داشته باشیم. مفهوم 
تجارت گاز هم صادرات و هم موضوع ترانزیت و سوآپ گاز است، در این 
باره ما قراردادهایی داریم و آنها را مدیریت می کنیم و شرکت گاز بستر را 
برای این کار آماده کرده است، یعنی خطوط لوله ای که در کشور گسترش 

یافته است امکان و زیرساخت این تجارت را دارد.
تربتی گفت: با این حال تجارت موضوعی بین المللی است و بخشی 
از به بحث نقل وانتقال پول مربوط می شود که اگر این موضوع حل شود، 
می توانیم در بحث صادرات گاز برنامه های توسعه ای بیشتری داشته باشیم، 
اما اکنون برای ما ارزش افزوده گاز مهم تر است که خوشبختانه بیشتر در 

پتروشیمی ها توسعه رخ داده و آنها ارزآوری بیشتری برای کشور دارند.
پتروشیمی ها مطابق روال پیش گاز  اینکه  بیان  با  تربتی همچنین 
مصرف می کنند، یادآور شد: به دلیل اینکه اکنون در اوج مصرف گاز در 
زمستان هستیم از آنها خواهش کردیم تعمیراتشان را در زمستان قرار دهند 
و بخشی از آنها به واسطه تعمیراتی که انجام می دهند، مصرف کننده گاز 
نیستند.معاون وزیر نفت در امور گاز درباره مصرف گاز نیروگاهی تصریح 
کرد: با هماهنگی هایی که ابتدای سال با توانیر انجام شد، مصرف سوخت 
معادلشان برای امسال ۱۸۰ میلیون مترمکعب گاز پیش بینی شده بود، در 
حالی که ماه پیش مصرف آنها به حدود ۱۹۰ تا ۱۹3 میلیون مترمکعب 

رسید و این افزایش بخش توانیر خود را در سبد انرژی کشور نشان داد.
همه نیروگاه های کشور امکان تأمین سوخت جایگزین دارند

تربتی با بیان اینکه همه نیروگاه های کشور مخازن ذخیره سوخت دوم 
دارند، گفت: طراحی بیشتر نیروگاه ها بر این مبنا بوده و بعد گاز به عنوان 
سوخت جایگزین وارد شده است، بنابراین در همه نیروگاهایمان مخزن 
ذخیره داریم و حتی اگر گاز به طور کامل برای نیروگاه ها قطع شود، امکان 

مصرف فرآورده برای آنها مهیاست.

کارشناسان اقتصادی مطرح کردند؛

نپیوستن بهFATF  و زیان اقتصاد ایران 
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کمیسیون تلفیق مجلس تصویب کرد؛
یارانه نقدی سال آینده دو برابر می شود

تلفیق  ن  کمیسیو عضو  یک 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ گفت که با مصوبه 
کمیسیون تلفیق یارانه نقدی سال آینده 

دو برابر خواهد شد.
کمیسیون  گفت:  نگر  توا مجتبی 
تلفیق در جریان بررسی مصارف تبصره 
هدفمندی  بخش  در  بودجه  الیحه   ۱۴

یارانه ها مصوب کرد که در سال ۱۴۰۰ ماهانه  ۲۶۷ هزار تومان برای ۱۰ 
میلیون نفر )مددجویان کمیته امداد و بهزیستی(، ۱۸۸ هزار تومان برای ۲۵ 
میلیون نفر اقشار ضعیف و دریافت کنندگان یارانه معیشتی ، ۱3۶ هزار تومان 
برای یارانه بنزین به ۲3 میلیون نفر و ۹۱ هزار تومان یارانه نقدی هدفمندی 

یارانه ها به ۲۰ میلیون نفر پرداخت شود.

رییس جدید سازمان خصوصی سازی منصوب شد 
حسنعلی  حکمی،  طی  اقتصاد  وزیر 
وزیر  معاون  سمت  به  را  ممان  قنبری 
سازی  خصوصی  سازمان  کل  رئیس  و 

منصوب کرد.
بر  حکم  این  در  دژپسند  فرهاد 
اولویت های برنامه ای از جمله دستیابی 
 ۴۴ اصل  کلی  های  سیاست  اهداف  به 

ارزش  نظام  ارتقای  و  سازی  شفاف  ایران،  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
گذاری دارایی های مشمول واگذاری، ساختار دهی مجدد و تفکیک وظایف 
کنترل  نظام  تقویت  واگذاری،  سازی  آماده  منظور  به  ها  شرکت  حاکمیتی 
اهداف پس از واگذاری در ترتیبات حقوقی و قرار دادی واگذاری ها و استفاده 
از روش های علمی و نوین در طراحی روش های جدید و ترکیبی واگذاری 

ها تاکید کرده است.
طبق اعالم وزارت اقتصاد، رئیس جدید سازمان خصوصی سازی، تا مقاطع 
دکتری تخصصی در رشته اقتصاد تحصیل کرده است و  در کارنامه شغلی خود 
نیز عالوه بر عضویت هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، عهده دار مسئولیت 
هایی چون مدیرعاملی گروه سرمایه گذاری امید، مدیرعاملی بانکه سپه و عضویت 
در هیأت مدیره بانک های دی، حکمت ایرانیان و پست بانک ایران بوده است.

با  سرمایه  بازار  کارشناس  یک 
تشریح علت روند منفی بازار سرمایه در 
دی ماه، از احتمال بازگشت روند صعودی 

معامالت بورس در ماه بهمن خبر داد.
معامالت  روند  به  حدادی  پیمان 
افزود:  و  اشاره کرد  ماه دی  در  بورس 
 ۲۰ حدود  ماه  دی  در  بورس  شاخص 
درصد افت را تجربه کرد و معامالت این 
بازار در دی ماه به عنوان منفی ترین ماه 

در سال ۹۹ تلقی می شود.
ریزش  تاثیرگذار  عوامل  به  وی 
شاخص بورس در ماه دی اشاره کرد و 
گفت: نخستین عامل، ترس بازار سهام از 
قیمت گذاری برخی از کاالها بود که این 
موضوع از محصوالت فلزی و فوالدی 
آغاز شد و باعث شد تا در بازار سهام چنین 
ابهامی وجود داشته باشد که ممکن است 
بازار  در  دستوری  گذاری  قیمت  نتیجه 
تاثیرگذار  دیگر کاالها مانند پتروشیمی 
تاثیرگذار  عامل  دیگر  به  حدادی  باشد. 
در ایجاد اصالح سنگین معامالت بورس 
که  دیگر  موضوع  افزود:  و  کرد  اشاره 
ماه  دی  در  بورس  شاخص  افت  باعث 
شد کاهش قیمت دالر بود که در کنار 
موضوع اول باعث شتاب افت شاخص 

بورس در بازار ماه گذشته شد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار 
تکلیف  تعیین  عدم  همچنین  داشت: 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ که به عنوان مساله 
ای مهم برای فعاالن بازار تلقی می شود 
تاثیرگذار  بازار سهام  در روند معامالت 
بود، به این دلیل که در بودجه مشخص 
می شود مبلغ و میزان تامین مالی دولت 
از بازار سرمایه از طریق اوراق بدهی و 

بازار سهام به چه میزان است.
تحلیل  نظر  ز  ا وی،  گفته  به 
های   حمایت  دادن  از دست  تکنیکالی 
فشار  افزایش  باعث  بورس  شاخص 
فروش در دی ماه شد.حدادی به انتشار 
گزارش شرکت ها تاکید کرد و گفت: در 
هفته پایانی دی ماه با توجه به اینکه هر 
سال شاهد انتشار گزارش ۹ ماه شرکت 
به  رشد  بازگشت  بنابراین  هستیم؛  ها 
معامالت این بازار پیش بینی شده بود 
که در روز پایانی معامالت هفته گذشته 

شاهد این اتفاق بودیم.
به  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
نکات منفی معامالت بورس در دی ماه 
اشاره کرد و اظهار داشت: وجود ترس 
سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در 
این بازار باعث شد تا ماه دی به عنوان 
یکی از بدترین ماه های قرن برای بازار 
سرمایه شناخته شود که امیدوار هستیم 
تا حدودی در بهمن ماه مسیر معامالت 
بورس تغییر کند و شاهد بازگشت روند 

صعودی به این بازار باشیم.
مبنی  هایی  نشانه  وجود  بر  وی 

بر از بین رفتن برخی از عوامل نگرانی 
برای سرمایه گذاری در بورس تاکید و 
خاطرنشان کرد: قیمت دالر که در چند 
روز گذشته افت شدیدی را تجربه کرد 
بازار  و  است  افزایش  حال  در  اکنون 
دارد که  آگاهی  این موضوع  به  نسبت 
نهایت افت قیمت دالر در بازار نرخ ۲۰ 

هزار تومان خواهد بود.
دیگر  از طرف  اعتقاد حدادی،  به 
برخالف  ها  شرکت  ماهه   ۹ گزارش 
با  و  است  بوده  مثبت  بسیار  انتظارها 

سودآوری قابل قبولی همراه بودند.
 این کارشناس بازار سرمایه تاکید 
کرد: نکته دیگر این است، افرادی که 
باعث  و  بودند  بازار  از  خروج  دنبال  به 
افزایش عرضه و ایجاد فشار فروش در 
بازار شده بودند اکنون دیگر از این بازار 
صحبت  دیگر  طرف  از  شدند،   خارج 
هایی که در چند روز گذشته در مجلس 
رییس  استعفای  نیز  و  بود  مطرح شده 
حاشیه  موارد  جمله  از  بورس  سازمان 
ای است که می تواند کمک کننده برای 
تداوم روند صعودی شاخص بورس باشد.

اینکه سهامداران  با اشاره به  وی 
نباید از بازار چنین انتظاری را داشته باشد 
که روند معامالت آن هر روز مثبت باشد، 
صورت  پیش بینی های  براساس  گفت: 
گرفته به نظر می رسد بهمن نسبت به 
چند ماهی که بازار افت زیادی را تجربه 
کرد ماه خوبی برای بازار سرمایه باشد.

حدادی به صنایعی که مورد اقبال 
قرار خواهد گرفت  بازار  در  سهامداران 
تاکید کرد و اظهار داشت: اکنون صنایع 
فلزات جزو  و  پتروشیمی  پاالیشگاهی، 
صنایعی هستند که ممکن است بازار به 

سمت آنها اقبال پبدا کند.
به  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
مسایل تاثیرگذار در بهبود روند معامالت 
از  یکی  افزود:  و  کرد  اشاره  بورس 
مهمترین مسایل تاثیرگذار، تعیین تکلیف 
بودجه سال ۱۴۰۰ است، موضوع دیگر 
فرد جایگزین برای ریاست سازمان بورس 
است، فرد انتخاب شونده باید فردی باشد 
سرمایه  بازار  اهالی  پذیرش  مورد  که 
باشد و از آشنایی الزم نسبت به ساختار 

و مکانیزم بازار سرمایه برخوردار باشد.
به  توجه  با  اکنون  وی،  گفته  به 
وضع حاکم در بازار با انتخاب یک فرد 

می توان اعتماد را به بازار بازگرداند.
نظرها  اظهار  کرد:  تاکید  حدادی 
نسبت به معامالت بورس باید کاهش 
پیدا کند زیرا وقتی مسوولی درباره بازار 
اظهار نظر کند باعث ایجاد انتظار در بازار 
می شود و در صورت عدم برطرف شدن 
انتظارها، بازار به شدت تحت تاثیر منفی 
قرار می گیرد و اثر تخریب کننده ای را 

در بازار خواهد گذاشت.

قیمت گذاری دستوری برخی کاالها و کاهش قیمت دالر؛

دالیل منفی شدن شاخص بورس از نگاه یک کارشناس اقتصاد
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مرکزی _ شهردار اراك 
از آغاز شیوع ویروس  گفت: 
کرونا تاکنون، کسب وکارهای 
رفت وآمدها،  کاهش  خاطر  به  زیادی 
اقتصادی  فعالیت های  و  ها  مسافرت 
اجتماعی  و  معیشتی  آسیب های  دچار 

شده اند.
محمد کریم شفیعی افزود:مدیریت 
شهری و شورای شهر اراك از ابتدای 
با  و  بوده  مردم  کنار  در  بحران  این 
در  سعی  حمایتی  مختلف  قدامات  ا
کنترل و کاهش آسیب ها داشته، از این 
آسیب  و  مشاغل  از  حمایت  الیحه  رو 
دیدگان ویروس کرونا ،توسط شهرداری 
تدوین و با حمایت اعضای شورای شهر 

در صحن علنی مصوب شد.
شهردار اراك تاکید کرد:گروه های 
شهری،  مدیریت  حمایت  مورد  هدف 
شرکت  دفاتر  و  داران  غرفه  شامل 
های حمل و نقل فعال واقع در پایانه 

مسافربری،کسبه واحدهای استیجاری 
آرامستان اراك، بهره برداران پارکینگ 
واحدهای  همچنین  و  شهرداری  های 

صنفی گروه شغلی 3 و ۴ می باشد.
مهندس شفیعی گفت:درآمد کسبه 
آرامستان  در  استیجاری  واحدهای 
کاهش  کرونا  ویروس  شیوع  دلیل  به 
دلیل  به  بنابراین  داشته،  محسوسی 

حمایت از این قشر، مبلغ اجاره پرداختی 
به شهرداری از اردیبهشت تا پایان سال 
بخشودگی  ۵۰درصد  مشمول  جاری 

می شود.
ی  ها حد ا و  : شد ر و آ د یا ی  و
ج  ر خا ش  و فر سنگ  ی  ر ستیجا ا
ین  ا مشمول  رامستان  آ محوطه  ز  ا

بخشودگی نمی شوند.

وی افزود: بهره برداران پارکینگ 
بهای  اجاره  بابت  نیز  شهرداری  های 
پرداختی از اردیبشهت ماه سال جاری 
تا پایان قرار داد منعقد شده )در سال 
گذشته( مشمول 3۰ درصد بخشودگی 
در سال  قرارداد جدید  البته  می شوند 

۹۹ شامل این بخشودگی نمی شود.
داشت:  اظهار  شفیعی  مهندس 
واحدهای صنفی آسیب دیده از ویروش 
لعمل  ا دستور  اساس  بر  که  کرونا 
و  تولیدی  واحدهای  مراکز،  فعالیت 
که  صنعتی  و  صنعی  از  اعم  خدماتی 
در همه گیری ویروس کرونا در کشور 
در گروه شغلی 3 و ۴ قرار می گیرند، 
استخرهای  کودك،  مهدهای  شامل 
سرپوشیده، تاالرهای پذیرایی، باشگاه 
های ورزشی سالنی، کافه، قهوه خانه 
از ۱۰۰درصد بخشودگی و  و چایخانه 
عوارض  درصد   ۵۰ از  مشاغل  سایر 

کسب در سال۹۹ معاف می شوند .

شهردار اراک :

تخفیف و بخشودگی عوارض کسب و پیشه مشاغل آسیب دیده از کرونا
در  اصفهان  استان  آبفا  شرکت  مدیرعامل  از  تقدیر 

حوزه فرهنگ ایثار،جهاد و شهادت

از سـوی امـور ایثارگـران اسـتانداری، بنیادشـهید و امـور ایثارگـران 
اسـتان از هاشـم امینی، مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهان 
بـه دلیـل ترویـج فرهنگ ایثار و شـهادت و اقدامات جهادگونه در راسـتای 

خدمـات رسـانی بـه مـردم تقدیر به عمـل آمد.
دکتریزدی مشـاور امور ایثارگران اسـتانداری در این مراسـم با اشـاره 
بـه ضـرورت خدمـات رسـانی بـی وقفه بـه مـردم گفت:خدمت رسـانی به 
مـردم یکـی از توفیقاتـی اسـت کـه خداونـد نصیـب انسـانهای خالـص و 
متعهـد مـی نمایـد کـه در این خصوص در دین اسـالم احادیـث  و روایات 

زیادی نقل شـده اسـت.
ویحـل مشـکالت مـردم را مصـداق بـارز لطـف خداونـد برشـمرد و 
تصریـح کرد:لطـف و رحمـت خداوند شـامل افرادی شـده کـه توفیق حل 
مشـکالت مـردم را دارنـد بنابرایـن مسـوالن بایـد قدر فرصـت خدمت به 
مـردم را غمینـت شـمارند و بـی وقفـه در راسـتای حـل مشـکالت مـردم 

بردارند. گام 
مشـاور امور ایثارگران اسـتانداری، سـقایی را یکی از توفیقات فعاالن 
در صنعـت آبفـا دانسـت و اظهارداشـت:فعاالن صنعـت آبفـا کـه فرصـت 
سـقایی بـرای آنهـا مهیـا شـده باید بـی وقفـه در زمینه خدمت رسـانی به 
مـردم تـالش کننـد والبته مهندس هاشـم امینـی، مدیرعامل شـرکت آبفا 
اسـتان اصفهـان بعنـوان یکـی از مدیران متعهد  و مسـولیت پذیرتوانسـته 

بـه خوبـی خدمـات پایداربه مـردم در سـطح اسـتان ارائه دهد.
در ادامـه مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهـان با بیان 
اینکـه ۱۲ درصـد شـاغالن شـرکت ایثارگـر هسـتند اظهارداشـت:فعاالن 
صنعـت آبفـا شـبانه روزی و بـی وقفـه در راسـتای خدمـت رسـانی پایدار 
بـه مـردم فعالیـت مـی کننـد که ایـن مهم نشـانگر ایثـار و تعهـد فعاالن 

در ایـن صنعـت می باشـد.
وی افزود:بـا توجـه به اقدامات جهادگونه کارکنـان آبفا در زمینه ارائه 
خدمـات شـبانه روزی بـه بیـش از ۵ میلیـون نفـر در اسـتان،به نوعی می 

تـوان گفـت همـه کارکنـان آبفا ایثارگر به شـمار مـی آیند.
هاشـم امینـی بـا اشـاره بـه تامین آب شـرب مردم در سـطح اسـتان 
خاطرنشـان سـاخت:هم اکنـون آب شـرب بیـش از ۵ میلیون نفـر در بیش 
از ۱۰۰ شـهر و بیش از هزار روسـتا در سـطح اسـتان بی وقفه تامین می 
شـود.همچنین فاضالب بیش از ۲ میلیون نفر در سـطح اسـتان به صورت 
بهداشـتی جمـع آوری و تصفیـه مـی شـود که این همـه در راسـتای ارائه 

خدمـات پایدار در دسـتور کار قرار دارد.
وی بـا بیـان اینکه شـرکت آبفا اسـتان اصفهان روزتولـد آقاابوالفضل 
العباس )ع( را به عنوان روز سـقا نامگذاری نموده اسـت اعالم کرد:شـرکت 
آبفا در راسـتای قدردانی از تالشـهای ایثارگران حدود ۱۴۰ واحد مسـکونی 
در شـهرك شـهید کشـوری را به منظور تامین مسـکن ایثارگران شـرکت، 
در دسـتور کار قرار داده اسـت.همچنین اقداماتی در زمینه رفع مشـکالت 

اشتغال،معیشـت و سـالمت ایثارگران مدنظر قرار گرفته اسـت.
مدیرعامـل شـرکت آبفـا اسـتان اصفهـان ترویج فرهنگ شـهادت و 
ایثـار را در جامعـه بسـیار مهم دانسـت و عنوان کرد:شـرکت آبفا به منظور 
گرامیداشـت یاد و خاطره ۱3۰ خانواده شـهید شـرکت آبفا اسـتان اصفهان 
تـا کنـون ۲ یـادواره برگزار نموده و مقرر گردیده اسـت که سـومین یادواره 

شـهدا در سـال آینده برگزار شود.

شاهرود کم کم به استقبال از بهار می رود

شــهردار شــاهرود بــا اشــاره بــه اینکــه شــاهرود بــه عنوان ســردمدار 
هنرهــای شــهری، بــا کمــک هنرمنــدان بومــی و کشــوری، برنامــه هــای 
مختلــف فرهنگــی و هنــری از جملــه نصــب المانهــای بهاری به اســتقبال 
از بهــار خواهــد رفــت، گفــت: بهــار امســال متفــاوت از ســالهای قبــل 

ــد بود. خواه
 علیرضــا حاجــی محمــد علــی بــا بیــان اینکــه  توجــه بــه هویــت 
فرهنگــی در کنــار نشــاط اجتماعــی بــرای مدیریــت شــهری بســیار 
ــت  ــال ۱۴۰۰فعالی ــم در س ــی کنی ــالش م ــزود: ت ــت، اف ــم اس مه
هــای اســتقبال از بهــار از تعالــی و تکامــل برخــوردار باشــد و 
ــرا  ــد چ ــان ده ــار را نش ــتقبال از به ــه اس ــت در زمین ــه فعالی تجرب
ــا بــه نشــاط اجتماعــی بیشــتری  کــه امــروز مــردم در شــرایط کرون

ــتند. ــد هس نیازمن
وی ضمــن بیــان ایــن مطلــب کــه توجــه به معنــا و هویــت فرهنگی 
ــج شــادی و نشــاط از مســائلی اســت کــه  ــار موضــوع تروی ــار در کن آث
بــرای مدیریــت شــهری دارای اهمیــت بــوده اســت، ابــراز داشــت: باید بر 
لــزوم افزایــش اثــر بخشــی و مانــدگاری آثــار توجــه بیشــتری کــرد چــرا 
کــه مانــدگاری آثــار در راســتای هویــت منطقــه شــهری کاری ارزشــمند 

و مانــدگار خواهــد بــود.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن:
طرح اقدام ملی تهرانسر زودتر از موعد مقرر به بهره 

برداری خواهد رسید
بــه گــزارش پایــگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی از ســازمان ملی 
زمیــن و مســکن احمــد اصغــری مهرآبــادی در ایــن بازدیــد در جریــان 
گــزارش هایــی درخصــوص تامیــن ســیمان و بتــن و پرداخــت وام هــای 

ایــن پــروژه هــا از ســوی پیمانــکار قــرار گرفــت.
ــروژه هــا  ــا اعــالم اینکــه ایــن پ ــر راه و شهرســازی ب معــاون وزی
طبــق برنامــه زمانــی در جریــان اســت از تمامــی مدیــران اســتانی و ســتاد 
خواســت بــا پیگیــری مســتقیم بتواننــد مســائل را حــل کننــد تــا بتوانیــم 
قولــی کــه بــه مــردم داده ایــم را عملــی کنیــم و هــر ۴ بلــوك تــا پایــان 

شــهریور ۱۴۰۱ بــه بهــره بــرداری برســد.
قائــم مقــام وزیــر راه و شهرســازی در طــرح مســکن مهر در حاشــیه 
ایــن دیــدار بــا جمعــی از مالــکان ایــن پــروژه هــا دیدار کــرد و به بررســی 

و رفــع مســائل و مشــکالت ایــن افــراد پرداخت.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی همچنیــن به بررســی مســائل خدمات 
روبنایــی ایــن پــروژه هــا بــا کاربــری آموزشــی و ورزشــی ایــن منطقــه 
پرداخــت. گفتنــی اســت پــروژه مســکن تهرانســر در قالــب طــرح اقــدام 
ملــی مســکن از شــهریور ۹۸ بــا حضــور رئیــس جمهــور آغاز شــده اســت.

شهردار سمنان:
بازسازی کاروانسرای عباسی آغاز شد

شهردار سمنان گفت: اولین مرحله از بازسازی کاروانسرای عباسی مرکز 
این شهر، پس از واگذاری آن به شهرداری، آغاز شد و با جدیت دنبال می شود.

سیدمحمد ناظم رضوی روز شنبه در حاشیه آیین آغاز بازسازی و مرمت 
کاروانسرای عباسی سمنان در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: نوروز ۱۴۰۰ 
اگر  و  آماده  مردم  بازدید  برای  سمنان  عباسی  کاروانسرای  داخلی  فضای 
شرایط کرونا اجازه دهد یک نمایشگاه فرهنگی برای نوروز برپا می شود.در 
خصوص اعتبار مورد نیاز برای مرمت این بنا، همچنان به مطالعات کامل تر 

و بررسی بیشتر کارشناسان میراث فرهنگی نیاز است.
وی با اشاره به برخی انتقادها نسبت به لزوم فراهم کردن زمینه برای 
بازسازی کاروانسرای مرکز شهر  قابل مشاهده شدن فعالیت ها در زمینه 
سمنان تاکید کرد: این امکان در ایام دهه فجر در کاروانسرای عباسی سمنان 

برای مردم فراهم می شود.
پیگیری های وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و  از  تقدیر  با  رضوی 
صنایع دستی و مکاتبه او با رئیس قوه قضائیه افزود: با دستور رئیس قوه 
استان  تربیتی  و  تأمینی  اقدامات  و  زندان ها  اداره کل  و همکاری  قضائیه 
به همت  به مرکزی فرهنگی  تبدیل  برای  این مجموعه  سمنان واگذاری 

شهرداری سمنان مهیا شد.
وی با اشاره به رویکرد این نهاد در بازسازی کاروانسرای مرکز شهر 
متناسب با نظر کارشناسان میراث فرهنگی گفت: الحاقات چند سال اخیر و 
قسمت های زائدی که به اصل بنا آسیب می زند در ابتدا با نظارت کارشناسان 
میراث فرهنگی حذف می شود سپس مکان هایی که نیاز به استحکام بخشی 

و ترمیم دارد مورد بررسی قرار می گیرد.
ناظم رضوی با اشاره به اینکه این بنا نشانه پیشینه تاریخی و اصالت 
شهر سمنان است ادامه داد: در نهایت این بنا تبدیل به یک مرکز فرهنگی 

 برای بازدید مردم و گردشگران می شود.
شهردار سمنان در خاتمه  بیان کرد: استخر ناسار، موزه سالمت استخر 
باغ فیض و امام زاده علی بن جعفر )ع( به این بنا متصل و یک مجموعه 
یکپارچه فرهنگی در مرکز شهربه عنوان پاتوق فرهنگی در سطح ملی ایجاد 
می شود و و تراز گردشگری و تاریخی شهر سمنان تا حد شهرهای مطرح 
کشور ارتقا می یابد.حاشیه و حریم امن اطراف این آثار تاریخی باید درنظر 

گرفته شود تا عبور خودروها به آن  ضربه نزند.
مطالبه و استقبال مردم مشوقی برای مدیران  شهر سمنان است زیرا 
به زنده سازی اماکن تاریخی شهر سمنان اهمیت داده می شود و این روند 

نیز در مدیریت شهری لحاظ می شود.
سازمان  اختیار  در  سمنان  شهر  مرکز  در  واقع  عباسی  کاروانسرای 
زندان ها بود و تا چند ماه پیش به عنوان زندان سمنان استفاده می شد، با 
انتقال زندان به خارج از سمنان ، اکنون با دستور رئیس قوه قضائیه این 
بنا در اختیار شهرداری قرار گرفت تا به مکانی فرهنگی برای بهره مندی 

مردم سمنان تبدیل  شود.

مدیرعامل شرکت  توزیع برق اصفهان:
برق زیر ساخت توسعه و رونق اصناف است

مهنـدس حمیـد رضـا  پیـر پیـران مدیرعامـل شـرکت  توزیـع بـرق 
اصفهـان انـرژی پایـدار بـرق را بـه عنـوان زیـر سـاخت کلیه زیر سـاخت 
هـای معرفـی نمـود و اذعان داشـت که رونـق و جهش تولید بـدون فراهم 
نمـودن زیرسـاختها ازجملـه انـرژی پایـدار بـرق ممکـن نمـی گـردد و در 
همیـن راسـتا شـرکت توزیـع بـرق اصفهان تمام تـالش خـود  را در تامین 
بـرق پایـدار صنایـع تولیـدی و تجاری به کار بسـته اسـت به گونـه ای که 
شـاخص SAIDIشـرکت از ۸۵۰ دقیقه خاموشـی به ازا هر مشـترك در 
سـال ۹3 بـه کمتـر از ۱3۰دقیقـه در سـال جـاری کاهش یافته اسـت باید 
توجـه کنیـم تـا ثیـر این پایـداری در تمامـی صنایـع تولیدی و کشـاورزی 

مشـهود و قابـل توجـه می باشـد .
وی در ادامـه افـزود ایـن موفقیـت تـالش شـبانه روزی همـکاران 
بـرق بـه عنـوان یـک رسـالت اجتماعی و بـا همـکاری تمامی مشـترکین 
بـرق محقـق گردیـده کـه اسـتمرار آن نیـز نیازمند همـکاری بیشـتر کلیه 
مشـترکین از جملـه اصنـاف ، صنایـع و مـردم می باشـد و دیگـر اینکه در 
شـرایط خطیـر امـروز و بـا وجود تحریـم های ظالمانـه اسـتکبار جهانی بر 
علیـه ملـت ایـران ،حفـظ آسـتانه تـاب آوری تولیـد و ایفـای نقـش آن در 
ایجـاد اشـتغال پایـدار و افزایـش تولید ناخالـص ملی و همچنیـن صادرات 

و ارزآوری بـرای کشـور بسـیار بـا اهمیـت می باشـد
وی خاطـر نشـان کـرد : نباید اجـازه دهیم با خودخواهـی درصد کمی 
از مـردم و بعضـی از مراکـز تولیـدی بـدون توجـه به الگوی هـای صحیح 
مصـرف انـرژی و بـا تجـاوز مصـرف از میزان انـرژی قـراردادی خریداری 
شـده  در توزیع پایدار شـبکه اختالل وارد شـود و آسـیب جدی  به صنایع 
زده شـود چـرا کـه در شـرایط همـه گیـری بیمـاری کرونـا و تغییر سـبک 
زندگـی مـردم و غیر حضوری شـدن آمـوزش دانش آموزان و دانشـجویان 
و همچنیـن گذرانـدن دوران نقاهت بیماران کرونایـی در منازل و همچنین 
تامیـن بـرق مراکـز بهداشـتی و درمانی انرژی بـرق پایـدار در حکم هوای 
تنفـس مـردم مـی باشـد کـه بـا جدیـت تمـام در تامیـن وتوزیـع آن بایـد 

تـالش نمود 
وی در ادامـه گفـت :از سـوی دیگر بـر مصرف بهینه انـرژی و پرهیز 
از اسـراف نیـز بایـد دقت کافـی نمود چرا که میزان سـرانه مصـرف انرژی 
در ایـران از میانگیـن جهانـی بسـیار باالتـر مـی باشـد و منابع کشـور فقط 

بـرای تامین انـرژی نبایـد هزینه گردد 
وی تصریـح کـرد :ایـن منابع در راسـتای اشـتغال وایجاد زیر سـاخت 
هـا ی دیگـر و کمـک بـه صنایـع و تولیـد نیز باید بـه کار گرفته شـود چرا 
کـه ایـن اصناف ومراکـز تولیدی و تجاری هسـتند که باید ارزشـمند بودن 
ایـن انـرژی را درك کننـد و متوجـه ایـن مقوله باشـند کسـب و کار بدون 
انـرژی چـه بـرق و چه گاز میسـر نمی شـود و مردم به تاثیـر پذیری انرژی 

در زندگـی هـای خود پـی ببرند 
وی در ادامـه بیـان داشـت :انتظـار ما از اصناف این اسـت که ایشـان 
نیـز شـرایط خـاص کنونـی را درك نماینـد و در راسـتای کمک بـه خود و 
سـایر مردم و همشـهریان عزیز در صرفه جویی انرژی برق کوشـا باشـند 
و بـا عـدم مدیریـت مصـرف اشـکالی در کسـب و کار خـود بـا ناپایـداری 

توزیـع انرژی ایجـاد ننمایند 
در ادامـه مهنـدس جهانگیـری رییـس اتـاق اصناف اصفهـان پس از 
آنکـه بیانـات مدیـر عامل شـرکت توزیع بـرق اصفهان را مهـم عنوان کرد 
اذعـان داشـت:اصناف همیشـه خـود را همـراه و کمک کار مردم دانسـته و 
در تمـام شـرایط بحـران کشـور چـه جنـگ تحمیلـی و چه حـوادث قهری 
،سـیل و زلزلـه بـه کمـک رسـانی بـه مـردم کوشـیده انـد و اکنـون نیز به 
جهـت شـرایط خـاص آب و هوایـی ،بـرودت هـوا و مصرف بیـش از پیش 
انـرژی گاز و بـرق  تـالش مـی نماینـد تـا با مصـرف بهینه انـرژی موجب 

نارضایتـی مـردم و اختـالل در بـرق رسـانی به ایشـان نگردند. 

ارسال دو میلیون و یکصد هزار لیتر بنزین  از انبار نفت  
منطقه شاهرود به استان گلستان

  مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود از ارسال 
دو میلیون و یکصد هزار لیتر بنزین به استان گلستان در هفته گذشته خبر داد.

 دکتر علی اکبر عربعامری  گفت: در هفته گذشته دو میلیون و یکصد 
و  گرگان  شهرستانهای  به  و  شاهرودبارگیری  نفت  ازانبار  بنزین  هزارلیتر 

گنبد استان ارسال شد.
عربعامری در ادامه افزود :  با توجه به میزان مصرف بنزین در شرق 
کشور و ترافیک خطی ارسال فرآورده به مشهد مقدس ، و ظرفیت مناسب 
ذخیره سازی سوخت درانبار نفت شاهرود این منطقه عهده دار تامین بخشی از 
سوخت مورد نیاز استانهای همجوار، از جمله این استان شمالی کشور میباشد.

ایشان درپایان ، بیان داشت  : با  برنامه ریزی و هماهنگیهای مستمر با 
ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و مناطق همجوار و همچنین 
تالش شبانه روزی مسئوالن و کارکنان منطقه شاهرود ، این منطقه ،عالوه 
بر تامین و توزیع سوخت مورد نیازاستان ، در مواقع اظطراری، توانایی تامین 

بخشی از سوخت مورد نیاز استانهای همجوار را دارد .

استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
اردبیل از نظارت بازرسان این شرکت بر 
مشترکین اداری و واحدهای پرمصرف 

استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
با  اسماعیلی  سردار  اردبیل،  استان  گاز 
گاز  مصرف  دستورالعملهای  به  اشاره 
طبیعی و لزوم صرفه جویی در بخشهای 
گاز  الگوي مصرف  رعایت  به   ، دولتی 
و  کرد  تأکید  دولتي  ادارات  در  طبیعي 
گاز  باالي  مصرف  به  توجه  با  ؛  گفت 
طبیعي و افزایش آلودگي هوا ، مسئوالن 
و کارکنان ادارات دولتي موظف هستند 
به منظور صرفه جویي در مصرف گاز 
الگوي  هوا  آلودگي  کاهش  و  طبیعی 

بهینه مصرف را رعایت کنند.
مطابق  ید:  فزا ا می  اسماعیلی 
و  مصرف  لگوی  ا رعایت  بخشنامه 
صرفه جویی تمامی شرکت ها، نهادهای 
و  مسلح  نیرو های  نهادهای  دولتی، 
موظف  ها  فرمانداری  و  استانداری 
هستند نسبت به رعایت کامل مصرف 

بهینه و ایمن گاز طبیعی اقدامات الزم 
را انجام دهند.

به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
رعایت  خصوص  در  دولت  بخشنامه 
نظامی  و  اداری  مراکز  در  رفاه  دمای 
این  اجرای  برای  داشت:  اظهار   ،
بخشنامه، رعایت دمای ۱۸ تا ۲۱ درجه 
و  ادارات  اتاقهای  داخل  در  سانتیگراد 

دمای ۱۸ درجه سانتیگراد در راهرو ها 
و فضا های عمومی سرپوشیده، روشن 
ساعت  یک  گرمایشی  وسایل  نمودن 
خاموش  و  اداری  وقت  آغاز  از  پیش 
کردن آن ها یک ساعت پیش از پایان 
وسایل  کردن  خاموش  اداری،  وقت 
گرمایشی در روز های تعطیل و استفاده 
در  استاندارد  گازسوز  دستگاه های  از 

اولویت قرار دارد.
استان  ز  گا شرکت  مدیرعامل 
شرکت  بازرسی  های  تیم  شد،  یادآور 
یک  هر  در  بازرسی  تیم   ۲۹ قالب  در 
از شهرستانهای استان اردبیل با رصد 
دقیق مصارف بخشهای اداری، مساجد، 
در  نظامی  نهادهای  و  عمومی  اماکن 
سطح استان که شامل ۴۰۰۶ مشترك 
از  مکرر  بازدیدهای  ضمن  باشد؛  می 
محل ادارات ، برای اداراتی که الگوی 
رعایت  را  طبیعی  گاز  بهینه  مصرف 
نکنند در مرحله اول اخطار و در مراحل 
بعدی به قطع گاز ادارات مربوطه اقدام 

می نمایند.
سردار اسماعیلی در پایان از عموم 
مدیران  بخصوص  ها  ني  ستا ا هم 
 ، خواست  دولتي  ادارات  و  ها  سازمان 
ضمن رعایت بخشنامه صرفه جویي در 
مصرف گاز طبیعی اقدام به معاینه فني 
موتورخانه ها و سیستم هاي گرمایشي 
استاندارد  سوز  گاز  وسایل  از  و  نموده 

استفاده کنند .

ادارات پر مصرف زیر ذره بین بازرسان شرکت گاز استان اردبیل

و  آموزش  وزیر  عمرانی  معاون 
و  نوسازی  سازمان  رئیس  و  پرورش 
هزار   ۴ گفت:  کشور  مدارس  تجهیز 
دارد  وجود  کشور  در  کانکسی  مدرسه 
مدارس  احداث  با  می کنیم  تالش  که 
مقاوم و درخور شان دانش آموزان بساط 

این مدارس را برچینیم.
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس 
رخشانی مهر  مهراهلل   ، اردبیل  استان 
در  همکاران  تالش  با  کرد:  اظهار 
ط  بسا ر  کشو مختلف  ی  ن ها ستا ا
شده  برچیده  گلی  و  خشتی  مدارس 
تا  می کنیم  سعی  جدید  رویکرد  در  و 
یمن  ا مدارس  جایگزینی  به  نسبت 
و  اقدامات  کانکسی  مدارس  جای  به 

برنامه ریزی ها را انجام دهیم.
وی به سفر یکروزه خود به شمال 
فضاهای  از  بازدید  و  اردبیل  استان 
اشاره  مغان  شهرستان  سه  آموزشی 
کلنگ زنی  کنار  در  کرد:  و خاطرنشان 
محل  از  جدید  مدارس  احداث  برای 
تا  می کنیم  سعی  بازسازی  و  تخریب 
استان  تمام  نیمه  پروژه های  تکمیل 
در  و  داده  قرار  اولویت  در  را  اردبیل 
ایام دهه فجر شاهد افتتاح تعدادی از 

طرح های آموزشی باشیم.
و  آموزش  وزیر  عمرانی  معاون 
پرورش گفت: جای خوشحالی است که 
در شهرستان های پارس آباد، بیله سوار و 
اصالندوز تمام بخاری های نفتی و حتی 
گازی جمع آوری شده و حتی مدارس 
این شهرستان ها به سیستم گرمایشی 
شده اند.رخشانی مهر  مجهز  استاندارد 
اعتبار  تومان  میلیارد   ۲ تخصیص  به 
نیاز  مورد  تجهیزات  خرید  برای  ملی 
با  کرد:  تصریح  و  اشاره  هنرستان ها 
تخصیص این مبلغ و خرید تجهیزات و 
وسایل مورد نیاز هنرستان ها و مدارس 
هفته های  در  اقالم  این  توزیع  شاهد 

بود.وی  خواهیم  مناطق  این  در  آینده 
سفر  مصوبات  جمع بندی  برای  افزود: 
یکروزه به شمال استان اردبیل نشستی 
را با حضور نماینده پارس آباد، بیله سوار 
و اصالندوز و مدیران مرتبط در سازمان 
کمک های  و  کرده  برگزار  نوسازی 
الزم را برای احداث پروژه های جدید 
آموزشی در این مناطق انجام خواهیم 
تجهیز  و  نوسازی  سازمان  داد.رئیس 
برای  هدایت  طرح  اجرای  به  مدارس 
مناطق  در  دانش آموزی  تبلت  تامین 
حال  در  کرد:  اظهار  و  اشاره  محروم 
بنیاد  برکت،  بنیاد  همراهی  با  حاضر 
مستضعفان، بنیاد علوی، ستاد اجرایی 

اقدامات  امداد  کمیته  و  امام  فرمان 
و  شده  انجام  زمینه  این  در  پشتیبانی 

یا در مرحله اجراست.
رخشانی مهر بیان کرد: در اعتبارات 
سال ۹۹ برای تامین تبلت و یا گوشی 
دانش  آموزی منابعی در سازمان نوسازی 
و تجهیز مدارس پیش بینی نشده اما در 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ بیش از ۷۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار برای تقویت زیرساخت های 
آموزش مجازی در نظر گرفته شده است.

وی گفت: با تخصیص این منابع 
سازمان  آینده  سال  ماه  اردیبهشت  از 
تامین  به  نسبت  نیز  مدارس  نوسازی 
تبلت دانش آموزی و توزیع آن در مناطق 

محروم اقدام خواهد کرد.
و  آموزش  وزیر  عمرانی  معاون 
سال های  از  کرد:  خاطرنشان  پرورش 
با  ورزشی  سالن های  و  استخر  گذشته 
کشور  سطح  در  استانی  منابع  تامین 
این  از  برخی  شروع شده که همچنان 
رها  خود  حال  به  تمام  نیمه  پروژه ها 
باید این  شده است.رخشانی مهر افزود: 
تکمیل  استانی  منابع  از محل  پروژه ها 
سازمان  و  برسد  بهره برداری  به  و 
نوسازی مدارس ردیف اعتباری در این 

حوزه ندارد.

معاون وزیر آموزش و پروش:

4 هزار مدرسه کانکسی در کشور وجود دارد

مشهد  شهرستان  خبری  گروه 
ر  د مشهد  ر  ا صدقی-شهرد مهری 
با  ناظر  سامانه  از  رونمایی  مراسم 
اشاره به اهمیت این سامانه در ایجاد 
شفافیت بر لزوم بروزرسانی مناسب و 
استفاده مردم از این سامانه تاکید کرد.

امروز  ظهر  کالئی  رضا  محمد 
سامانه  رونمایی  مراسم  در  حضور  با 
ناظر گفت: طراحی چنین سامانه ایی 
آینده  های  سال  برای  موثر  اقدامی 

بود. خواهد 
وی افزود: در بحث شفافیت باید 
نزدیک کردن شعار و عمل  دنبال  به 

زمینه  این  در  اقدامی  هیچ  باشیم، 
روزشمار  تابلوهای  نصب  اندازه  به 
است،  نبوده  موثر  ها  پروژه  درابتدای 
بلکه  گیری  مچ  قصد  به  نه  شفافیت 
به قصد متعهد کردن باید انجام شود.

نظارت  اینکه  بر  تاکید  با  کالئی 
دیگری  هرچیز  از  ها  پروژه  بر  مردم 
کارامد تر است، بیان کرد: اگر حمایت 
مردم را می خواهیم باید پروژه ها را 
باید راه مردم  مدنظر آنها قرار دهیم، 

به سامانه ناظر باز شود.
وی با بیان اینکه بازدید از سایت 
ناظر باید تا پانزدهم بهمن ماه به عدد 

قابل توجهی برسد، ادامه داد: سامانه 
تی  ما قدا ا چنین  شروع  نقطه  ناظر 
و  سامانه  از  مردم  اگر  و  است  نبوده 
نکنند،  استفاده  اپلیکیشن های مشابه 

ارزشی نخواهد داشت.
کالئی اظهار کرد: همیشه نقطه 
برخوردار  ایی  ویژه  اهمیت  از  شروع 
هفتگی  های  گزارش  ارائه  و  است 
باید  که  بود  خوبی  اقدام  ها  پروژه  از 

تقویت شده و ادامه پیدا کند.
بر  عالوه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
طراحی سامانه ناظر باید یک اپلیکیشن 
امیدوارم  کرد:  بیان  شود،  طراحی  نیز 

ها  عمومی  روابط  سوی  از  اقداماتی 
هرچه  سامانه  این  که  بگیرد  صورت 
قابل دسترس  بیشتر شناسانده شده و 
قرار بگیرد، همچنین مهم است که این 
سامانه بروزبوده و در ادامه با یک سایت 

خاك گرفته مواجه نباشیم.
ینکه  ا ن  بیا با  همچنین  وی 
ساخت کارخانه نوآوری در مدت زمان 
شایان  اقدام  موجود  کیفیت  با  و  کم 
تجربه  این  کرد:  بیان  است  توجهی 
عجیب یک دانش خاص ایجاد کرده 
به  نیز  مشابه  موارد  در  باید  که  است 

کار گرفته شود.

شهردار مشهد در مراسم رونمایی از سامانه ناظر؛

تابلوهای روزشمار پروژه ها مهم ترین گام در شفاف سازی است

با  خدماتی  و  گردشگری  طرح   ۱۶  _ مرکزی 
رویکرد اشتغالزایی پایدار روز شنبه در کارگروه میراث 
استان مرکزی  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

به تصویب رسید.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی 
در این کارگروه افزود: ایجاد زیرساخت ها و طرح های 
گردشگری موجب رونق اقتصادی و توسعه گردشگری 

می شود.
» مهدی زندیه وکیلی »  تاکید کرد: چنانچه 
اجرای  برای  خصوصی  بخش  ران  گذا یه  سرما
داشته  اختیار  در  را  الزم  اعتبارات  خود  طرح های 
باشند، برای دریافت تسهیالت کمتر دچار سردرگمی 
می شوند چرا که انجام فرآیندهای اداری و قانونی 

زمان بر است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی 
اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی که برای 
اجرای طرح، متقاضی دریافت زمین دولتی هستند باید 
موافقت اولیه را از اداره کل منابع طبیعی اخذ تا شرایط 

زمین تعیین تکلیف شود.
زیر  تامین  و  تقویت  داد:  ادامه  وکیلی  زندیه 
بخش  ران  گذا سرمایه  برای  الزم  ساخت های 
بر  باید  گذاران  سرمایه  اما  است  ضروری  خصوصی 
این امر واقف باشند که دستگاه های ذیربط »مجوز 
فروشی » نمی کنند و اعتبار اولیه برای اجرای طرح ها 

اجباری است.
طرح های  اجرای  برای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آباد، گاوخانه  آباد، حسین  گردشگری در منطقه نظم 
اقدامات کارشناسی صورت گیرد،  باید  و خانه میران 

افزود: در این راستا نیاز به طرح کالبدی داریم و در 
هیچ زمینه ای خارج از محدوده روستایی اجازه ساخت و 
ساز داده نمی شود مگر طرح های گردشگری که توجیه 

اقتصادی داشته باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی 
مورد  باید  سنتی  خانه های  سفره  ایجاد  کرد:  تاکید 
دریافت  را  معتبر  مجوزهای  و  فرهنگی  میراث  تایید 

کرده باشد.
و  هتل  ساخت  با  مخالفت  ضمن  وکیلی  زندیه 
هتل آپارتمان در منطقه گردشگری روستای نظم آباد و 
حسین آباد بغدادی گفت: در مرحله نخست باید ضمانت 
اجرای این طرح ها مورد بررسی دقیق قرار گیرد چرا که 
سرمایه گذاران می توانند با توجیه نبود گردشگر، این 

مجمتع ها را تبدیل به ملک شخصی کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی:

16 طرح گردشگری در کارگروه میراث فرهنگی استان مرکزی تصویب شد
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معـاون  کرمـی  احمـد 
در  ایـالم  اسـتاندار  عمرانـی 
دیـدار بـا مدیر درمـان تامین 
اجتماعی اسـتان گفت: از ساخت پروژه 
هـای درمانی مدیریت درمـان از جمله 

درمانـگاه های تامیـن اجتماعی مهران 
و دره شـهر کـه از مهمتریـن مطالبات 
بـه حـق بیمـه شـدگان اسـت حمایت 

می شـود.
سـاخت  در  تسـهیل  افـزود:  وی 

فضاهـای  توسـعه  و  درمانـی  مراکـز 
درمانـی بـه نفـع عمـوم مـردم بویـژه 
بیمـه شـدگان تامیـن اجتماعی اسـت.

علیرضـا رمضانـی مدیـر درمـان 
تامیـن اجتماعـی ایالم نیز در این دیدار 

گفـت: با توجه به اینکـه مهران در ایام 
اربعین میزبان زائران از سراسـر کشـور 
تامیـن  درمانـگاه  سـاخت  باشـد  مـی 
اجتماعـی در ایـن منطقـه امـری مهم 

و ضروری اسـت.
سـاخت  ینکـه  ا بیـان  بـا  وی 
ایـن  در  اجتماعـی  تامیـن  درمانـگاه 
شهرسـتان از دو سـال پیش آغاز شـده 
اسـت افـزود: اتمـام  بـه موقـع ایـن 
پـروژه مهـم درمانی نیازمنـد همکاری  

اسـت. مسـووالن  همراهـی  و 
اجتماعـی  تامیـن  درمـان  مدیـر 
در  همچنیـن  داشـت:  اظهـار  ایـالم 
صـورت واگـذاری زمین درمانـگاه دره 
شـهر، سـاخت این پـروژه درمانـی نیز 

بـه زودی آغـاز مـی شـود.
در پایـان ایـن نشسـت بـا رایزنی 
های معاون عمرانی اسـتاندار، شـهردار 
مهـران در راسـتای صـدور پایـان کار 
بـه موقع بـه درمانگاه تامیـن اجتماعی 

قـول مسـاعدت دادند.

پروژه های درمانی مدیریت درمان ایالم حمایت می شود ۷ پیشخوان کتاب در مناطق محروم ایالم
 احداث می شود

سمیه حیدری مدیرکل کتابخانه های عمومی ایالم با بیا اینکه ایجاد 
پیشخوان کتاب در مناطق فاقد کتابخانه عمومی از مهمترین برنامه های 
نهاد کتابخانه های عمومی است، گفت: در این راستا ۷ پیشخوان  کتاب 
در مناطق  محروم و روستاهایی که شرایط تاسیس کتابخانه عمومی را 

ندارند احداث می شود.
وی افزود: در شهرستان های دره شهر، ایالم و دهلران کار عملیاتی 
پیشخوان کتاب ها آغاز شده و در سایر شهرستان های هدف این برنامه 

پیگری خواهد شد.
های  کتابخانه  داشت:  اظهار  ایالم  عمومی  های  کتابخانه  مدیرکل 
روستایی به پایگاه های فرهنگی تبدیل شده به طوری که در این مکان ها  
فعالیت های متنوعی در جهت توسعه فرهنگ کتابخوانی انجام می شود و 

به محلی برای  تبادل آرا و بحث و گفتگو  تبدیل شده است.
حیدری ادامه داد: نهاد کتابخانه های عمومی کشور در سالهای اخیر 
بخش عمده ای از خدمات و فعالیت های خود را به مناطق محروم  اختصاص 
داده و در این راستا راه اندازی و تاسیس کتابخانه های روستایی در دستور 

کار قرار گرفته است.
عمومی  کتابخانه  باب  چندین  گذشته  های  سال  طی  گفت:  وی 
احداث شده است و درصدد  استان  دارای شرایط روستایی  در مناطق 
مناطق  سایر  پوشش  جهت  نهادها  و  ادارات  سایر  مشارکت  با  هستیم 
کتابخانه های سیار راه اندازی شود.الزم به ذکر است، در مجموع  ۵۱ 
کتابخانه   ۷ و  نهادی  کتابخانه   ۴۴ که  دارد  وجود  استان  در  کتابخانه 

است. مشارکتی  

فجر  دهه  هلیالن  ماهی  چشمه  آب  پمپاژ  ایستگاه 
افتتاح می شود

اجرایی  عملیات  گفت:  ایالم  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
تاسیس  تازه  شهرستان  ماهی  چشمه  روستای  آب  پمپاژ  یستگاه  ا
به  و  افتتاح  فجر  دهه  پروژه  این  و  شده  انجام  کامل  طور  به  هلیالن 

بهره برداری می رسد.
علی پوراحمد روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ایستگاه 
مذکور تامین کننده آب یک هزار و 3۰۰ هکتار از اراضی شهرستان هلیالن 

است که در اثر سیالب سال گذشته دچار خسارت کلی شده بود.
که  شد  اعتبار  تامین  سیل  اعتبارات  محل  از  پروژه  این  افزود:  وی 
بالفاصله کار باز طراحی و اجرای ایستگاه پمپاژ در دستور کار قرار گرفت 

و هم اکنون آماده بهره برداری است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایالم یادآور شد: اعتبار هزینه شده 

برای اجرا و تکمیل این  پروژه آبرسانی ۴۵ میلیارد ریال بوده است.
پوراحمد تاکید کرد: همچنین الیروبی کانال های انتقال آب در دست 
اقدام است که پس از اجرای آن، طی هفته آینده آب تحویل کشاورزان 
خواهد شد.چشمه ماهی روستایی از توابع شهرستان تازه تاسیس هلیالن 

بیش از یک هزار نفر جمعیت دارد.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی:
تحویل بیش از ۲ هزار واحد مسکونی ویژه مددجویان 

بهزیستی استان مرکزی
مرکـزی - مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان مرکزی در جلسـه بـا رابطین 
شهرسـتانی مسـکن مددجویـان گفـت: از ابتـدای اجـرای طـرح نهضـت 
مسـکن )از سـال ۸۹ تاکنون( ۲هزار و ۲۸۰ واحد مسـکونی به خانواده های 
دارای حداقل دو عضو معلول و بیشـتر ومددجویان تحت پوشـش بهزیستی 

اسـتان مرکزی تحویل شـده اسـت.
امینـی افـزود: جهت تامین مسـکن خانوارهـای دارای حداقل دوعضو 
معلول وبیشـتر در سـطح اسـتان از کمک بال عوض 3۰۰ میلیون ریالی و 
اخیـرا  ایـن مبلـغ بـه ۱۴۰۰ میلیون ریال در شـهرو ۸۵۰ میلیـون ریال  در 
روسـتا از محـل اعتبـارات دسـتگاههای همـکار تفاهم نامه تامین مسـکن 

خانـواده هـای دو عضو معلول مسـاعدت گردیده اسـت .
وی ادامـه داد: مسـکن تحویـل داده شـده در دو قالـب پروژه هـای 
راه و شهرسـازی و بنیـاد مسـکن و خـود مالکی به افراد واگذار می شـود. 
هـم اکنـون  ۲۵۰ خانـواده دو معلـول و باالتـر تحت پوشـش ایـن نهاد، 
فاقـد مسـکن هسـتند کـه بـه علـت نداشـتن زمیـن قـادر بـه احـداث 

نیستند مسـکن 
وی، گروه های مورد توجه بهزیسـتی برای داشـتن مسـکن را شـامل، 
معلوالن سرپرسـت خانوار، زنان سرپرست خانوار، خانوارهای دارای حداقل 
دو عضـو معلـول تحـت تکفـل، معلـوالن مجـرد بـاالی ۲۰ سـال، زنان و 
دختـران خـود سرپرسـت باالی 3۵ سـال، فرزندان ترخیص شـده از مراکز 

شـبانه روزی بهزیسـتی و بهبودیافتگان عنوان کرد.
سـاخت  راسـتای  گفـت:در  مرکـزی  اسـتان  بهزیسـتی  مدیـرکل 
روسـتایی  بخـش  در  محرومیـن  مسـکن  طـرح  مسـکونی  واحدهـای 
مبلـغ 3۰میلیـون تومان توسـط بنیاد مسـکن ومبلـغ ۵۰۰ میلیون  ریال 
تسـهیالت بانکـی بـه مددجویـان بهزیسـتی پرداخـت مـی شـود.که تا 
کنـون ۱۵۰ خانـوار واجـد شـرایط در سـامانه بنیاد مسـکن جهـت بهره 

منـدی از طـرح مذکـور ثبـت گردیـده اسـت .
از  حمایـت  خصـوص  در  مرکـزی  اسـتان  بهزیسـتی  مدیـرکل 
مسـتأجران تحـت حمایـت ایـن سـازمان اظهـار کـرد: در حـال حاضـر 
طرحـی بـا کمـک بنیـاد مسـتضعفان بـرای کمـک بـه تأمیـن ودیعـه 
مسـکن در کشـور پیگیری شـده اسـت که سهم اسـتان مرکزی حمایت 
از ۴۴ خانـواده اسـت کـه بـرای دریافـت تسـهیالت بـه صنـدوق امداد 

والیـت کمیتـه امـداد امـام )ره( معرفـی گردیدنـد.

به همت شهرداری اندیشه صورت گرفت:
ساختمانی  های  نخاله  جمع آوری  و  محیط  پاکسازی 

فاز ۵ شهر اندیشه 
اندیشـه- بـه نقـل از واحد خبـر اداره روابط عمومی و امـور بین الملل 
شـورای اسـالمی و شـهرداری اندیشـه،  معاون خدمات شـهری اندیشه از 
طـرح جمـع آوری نخاله های سـاختمانی و پاکسـازی محیـط خیابان های 

سـطح فاز ۵ شـهر اندیشـه خبر داد  
 وحیـد شـهبازی در خصـوص ایـن خبـر گفت :  یکـی از معضالت 
امـروزی در شـهرها عـدم رعایـت قانـون برخـی از شـهروندان متخلف 
اسـت کـه اقـدام بـه  خالـی کـردن نخاله هـای سـاختمانی در حاشـیه 

شـهر و خیابانهـا مـی کنند. 
وی افـزود : ایـن افـراد در موقعیـت هـای مختلف شـبانه روز به ویژه 
از تاریکـی شـب اسـتفاده کـرده و محیـط پیرامون شـهر را  با ایـن اعمال 

خـود مخدوش و زشـت مـی کنند. 
شـهبازی یـادآور شـد : هرچنـد کـه قوانیـن محکمـی در خصوص 
برخـورد بـا ایـن متخلفیـن وجـود دارد، امـا ایـن افـراد نـاآگاه ، هـر بار 
اقـدام بـه خالـی کـردن نخاله هـا درسـطح شـهرها می کننـد کـه شـهر 

اندیشـه نیـز از آن مسـتثنی نیسـت. 
معاون خدمات شـهری شـهرداری  اندیشـه ادامه داد : در راستای 
بهبـود و پاکسـازی محیـط پیرامـون شـهری و خیابـان هـا و همچنین 
جمـع آوری درسـت و بـه موقـع ایـن نخالـه هـا  طرحـی بـا همیـن 
نـام توسـط معاونـت خدمـات شـهری شـهرداری اندیشـه آغاز شـد تا 
بتوانیـم در اولیـن مرحلـه، فـاز ۵ ایـن شـهر را پاکسـازی نماییـم کـه 
خوشـبختانه بـا زحمـات و تـالش همکارانـم  ایـن اتفـاق بـه بهتریـن 
شـکل انجـام گرفـت تـا شـاهد رضایت منـدی شـهروندان در حـوزه 

بصـری شـهر نیز باشـیم. 
شـهبازی در پایـان سـخنان خـود افزود :  سـاخت و سـاز در شـهرها 
عملـی همیشـگی و ادامـه دار اسـت اما شـهروندان و سـازنده های گرامی 
بایـد بداننـد تخطـی از قوانیـن شـهری باعث ضربـه زدن به بیـت المال و 
حقـوق شـهروندان دیگر اسـت لذا شـهرداری با همـکاری نهادهای ذیربط 

بـا متخلفیـن طبق قانـون برخورد خواهـد نمود.

مختاری شهردار قدس: 
بسته های تشویقی مالی بستر مشارکت شهروندان در احیای بافت فرسوده را فراهم کرده است 

اهتمام  لزوم  بر  قدس  شهردار 
بافت  احیای  برای  شهری  مدیران 
غیررسمی  های  سکونتگاه  و  فرسوده 
های  بسته  از  و  کرد  تاکید  شهرقدس 
عنوان  به  شهرداری  مالی  تشویقی 
انگیزه  ایجاد  جهت  مناسب  مشوقی 
در  مشارکت  منظور  به  شهروندان  در 
فرسوده  ابنیه  بهسازی  و  نوسازی  امر 

یاد کرد. 
قدس- به نقل از اداره ارتباطات 
اسالمی  شورای  الملل  بین  امور  و 
مسعود  مهندس  قدس،  شهرداری  و 
بافت  بهسازی  و  نوسازی  مختاری 
فرسوده شهری را از مهم ترین خدمات 
این  افزود:  و  دانست  شهر  یک  برای 
با مشارکت شهروندان محقق  امر جز 
کالن  سیاستگذاران  لذا  شد،  نخواهد 
مالی  تشویقی  های  طرح  تعریف  با 
شهروندان  در  انگیزه  ایجاد  درصدد 

با شهرداری به منظور  برای همکاری 
بهسازی و ساخت و ساز اصولی در این 

برآمدند. مناطق 
ی  ر همکا ی  ر مختا س  مهند
شهروندان را الزمه نوسازی و ساخت 
گفت:  و  دانست  آل  ایده  شهر  یک 
تحقق  بسترهای  قدس  ری  شهردا

تا  است  نموده  فراهم  را  مر  ا ین  ا
نسبت  بتوانند  سهولت  به  شهروندان 
به نوسازی بناهای فرسوده خود اقدام 
نمایند. چنانکه با ارائه این مشوق ها و 
مشارکت شهروندان در 3 سال گذشته 
فرسوده  بافت  از  درصد   ۱۰ حدود 

شهرقدس احیا گردیده است.

وی در پایان سخنان خود افزود: 
طبق مصوبه شماره ۹۰۴۵3/ت۵۱۱۶۶ 
هیئت دولت مبنی بر اعطای تسهیالت 
ارزان قیمت به منظور احیا، نوسازی و 
بهسازی مسکن در بافت فرسوده و با 
ساماندهی  قانون   ۱۶ ماده  به  عنایت 
مسکن  عرضه  و  تولید  از  حمایت  و 
هزینه  از  درصدی  تخفیف  بر  مبنی 
تراکم  و  پروانه  صدور  عوارض  های 
بر اساس  قانون و  از  ناشی  ساختمانی 
ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی قانون مذکور 
و تبصره یک آن که تراکم پایه مالی 
کلیه شهر هایی که  فرسوده  بافت  در 
میزان  به  دارند  مصوب  فرسوده  بافت 
۱۲۰ درصد تعیین گردید و تراکم مالی 
برای احداث بنا در عرصه هایی از بافت 
نصاب  حداقل  که  شهرها  فرسوده 
به  باشد  شده  رعایت  آنها  در  تفکیک 

میزان ۱۸۰ درصد تعیین شده است.

افزایش تولید به تنهایی پاسخگوی رفع نیاز مصرف 
کشور نخواهد بود

گروه خبری شهرستان مشهد سمیه باقرزاده-هرچند تولید گاز افزایش 
می یابد، اما چون بیشترین سهم از افزایش تولید گاز در کشور، در حوزه 
گرمایش است که برای ما تولید ثروتی به همراه ندارد، این میزان افزایش 

شاید ملموس نباشد. 
معاون وزیر نفت در امور گاز و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در 
نشست خبری بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشیمی که در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی برگزار شد، با 
بیان این مطلب، اظهار داشت: درست است که ما تولیدکننده عمده گاز در 
دنیا هستیم و مخزنی به بزرگی پارس جنوبی داریم، ولی فراموش نکنید 
که ما یک پارس جنوبی بیشتر نداریم و چنانچه بهینه مصرف کردن را 
سرلوحه کارهای خود قرار ندهیم، افزایش تولید به تنهایی پاسخگوی رفع 

نیاز مصرف کشور نخواهد بود.
 وی در ادامه از افزایش تولید روزانه گاز طبیعی در کشور خبر داد 
و گفت: در همین روزها، مجموع تولید گاز کشور به حدود هزار میلیون 
مترمکعب در روز، یعنی معادل حدود روزانه ۶ میلیون بشکه نفت رسیده 
که بخش زیادی از آن از طریق خطوط لوله سراسری توزیع می شود و 

رقم بسیار قابل توجهی است. 
تربتی با تأکید بر اینکه کاهش تولید و افت فشار در پارس جنوبی 
صحت ندارد، تصریح کرد: مصرف گاز کشور اکنون با کاهش دمای هوا 
که در برخی استان ها زیر ۲۰ درجه سانتیگراد است، در بخش خانگی 
به بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده، این در حالی است که 
در بخش نیروگاهی نیز، روزانه ۱۰۰ تا ۱3۰ میلیون مترمکعب مصرف 

می شود، در حالی که صادرات گاز به ترکیه و عراق نیز در جریان بود.
 معاون وزیر نفت در امور گاز ادامه داد: ظرفیت پاالیش گاز کشور 
نیز هم اکنون روزانه یک میلیارد و 3۱ میلیون مترمکعب است، ضمن آن 
که ظرفیت روزانه ۹۰۰ میلیون مترمکعب انتقال گاز نیز در کشور وجود 
دارد و بر همین اساس است که انتقال پایدار و ایمن گاز در کل کشور 

امکان پذیر است. 
تربتی با بیان این که تالش داریم با همکاری شرکت های دانش بنیان 
برای بهینه سازی مصرف هم پا به پای تولید گاز پیش برویم، تصریح کرد: 
بر این اساس، می توانیم اقدامات خوبی در عرصه بهینه سازی انجام دهیم، 

اقداماتی که می تواند در این زمینه کمک شایانی به ما کند. 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تأکید کرد: به هر حال پدیده ای 
مانند پارس جنوبی کمتر اتفاق می افتد و ما خوشبختانه این شانس را در 
کشور داشتیم که مخزنی به نام پارس جنوبی داشته باشیم و امروز هم 
این مخزن را به حداکثر تولید رسانده ایم، پس باز هم تاکید می کنم، این 
موضوع نشان می دهد افزایش تولید به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیاز 
کشور باشد و ما باید روی موضوع بهینه سازی هم کار ویژه ای داشته باشیم. 
معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه اکنون زمینه های مختلفی 
در  اظهار کرد:  است،  ایجاد شده  بهینه سازی  برای  نیروگاه ها  در بخش 
سخت افزاری  و  نرم افزاری  زمینه  در  کارهایی  خانگی،  و  صنایع  بخش 
دنبال می شود؛ زمینه نرم افزاری از بابت موضوع فرهنگ سازی و مدیریت 
مصرف و سخت افزاری از باب نوع ساخت ساختمان ها و وصل تجهیزاتی 

است که گازسوز هستند. 
ارزش  به سمت  را  گاز  مصرف،  سازی  بهینه  با  باید  گفت:  تربتی 
افزوده بیشتر هدایت کنیم؛ چراکه این مهم می تواند در اقتصاد کشور 

نقشی ارزنده ایفا کند.
در  که  این  بیان  با  پایان،  در  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل   
مصرف گاز، برای ما ارزش افزوده گاز مهم تر است، گفت: در بخش هایی 
به جای صادرات، پتروشیمی ها را توسعه دادیم که نتیجه آن، ایجاد ارزش 

افزوده بوده است.

گروه خبری استان خراسان رضوی 
الرضا  موسی  نیشابورسید  شهرستان 
سخت  فنی  دانش  و  حسینی-همت 
»فوالد  مجتمع  اکسیژن  واحد  کوشان 
قطعات  اساسی  تعمیرات  در  خراسان« 
که  فشرده  هوای  کمپرسورهای  اصلی 
توانای  دست  به  بار  نخستین  برای 
درآمد،  اجرا  به  صنعت  این  کارکنان 
سبز  اراده  از  دیگر  ای  جلوه  توانست 
به نمایش  را  پوالدمردان صنعت سرخ 

بگذارد. 
به گزارش خبر نگا ر دنیای جوان، 
رییس گاز رسانی، تولید اکسیژن و هوای 
فشرده »فوالد خراسان« گفت: همکاران 
تالشگر واحد اکسیژن در دی ماه سال 
اساسی  اورهال  شدند  موفق  جاری 
بدون  را  فشرده  هوای  کمپرسورهای 
حضور شرکت های پیمانکار انجام دهند.

در  داد:  ادامه  محسنی  مهدی 
ین  ا روتین  های  سرویس  گذشته 
تجهیزات شامل تعویض سپراتور المنت، 
سرویس مبدل های حرارتی و … در 
واحد انجام می گرفت و سرویس ایراند 
این  قطعه  ترین  اصلی  که  کمپرسور 
پیچیدگی  علت  به  هست  کمپرسورها 
های  شرکت  به  خاص  حساسیت  و 
شد.  می  واگذار  صالح  ذی  پیمانکار 
اینک با همت همکاران مکانیک واحد، 

این تعمیرات اساسی با موفقیت کامل در 
داخل مجتمع صورت گرفت و تجهیزات 
اورهال شده نیز در وضعیت خوبی برای 

از سرگیری کار قرار دارد.
ابراهیم آرمان نسب سرپرست این 
تیم تعمیراتی هم گفت: انجام سرویس 
های دوره ای)PM(، که آن را تعمیرات 
منظور  به  نامند  می  اورهال  یا  اساسی 
کارکرد  جهت  استاندارد  شرایط  ایجاد 
صنعتی  آالت  ماشین  و  ها  دستگاه 
این سرویس  اولویت است.  همواره در 
های دوره ای )اورهال کمپرسور( توسط 
با تجربه و ماهر تدوین و  متخصصان 
اجرا می شود. انجام به موقع سرویس 
های تعمیرات و نگهداری نیز از آسیب 
ها  دستگاه  به  واردشده  احتمالی  های 
بار  نخستین  این  کند.  می  جلوگیری 
تولید  و  است که متخصصان مکانیک 
واحد اکسیژن »فوالد خراسان« توانسته 
اند با اجرای کامل تعمیرات این قطعات 
حساس، قدمی مهم را در راستای بومی 
این  در  صنعتی  های  توانمندی  سازی 

ابرشرکت تولیدی با موفقیت بردارند.
تعمیرات  و  ری  نگهدا مسئول 
گازرسانی  در تشریح دالیل انجام این 
اورهال در داخل مجتمع گفت:  از دست 
دادن زمان زیاد در صورت واگذاری به 
به  منجر  خودش  که  شرکت  از  خارج 

تحمیل هزینه اضافی خواهد شد مهم 
ترین دلیل ترغیب ما به انجام تعمیرات 
اساسی در داخل مجتمع شد. همچنین 
قیمت ها  افزایش  به  توجه  با  طرفی  از 
ونوسانات آن نمی توان محاسبه دقیقی 
درباره واگذاری کار داشت و با توجه به 
تامین قطعات هواساز توسط خود مجتمع 
صرفه جویی قابل توجه ی انجام دادیم.

ست  پر سر  ، ن قیا صد د  مسعو
پست  و  شبکه  تعمیرات  و  نگهداری 
و  افزایش  اینکه   بیان  با  گاز  های 
مطالعه در واحد مکانیک منجر به باال 
رفتن نگاه فنی و خالقیت در کارکنان 
گاز رسانی، تولید اکسیژن و هوای فشرده 
شده است افزود: تعمیرات کمپرسورهای 
هوای فشرده توسط تیم مکانیک واحد 
اکسیژن به مدت ۱۰ روز طول کشید که 
حین انجام کارهای روتین واحد وپس از 
تعمیر، مراحل نصب وتست انجام گرفت 
و خوشبختانه کمپرسور مدتی است که 

در مدار بهره برداری قرارگرفته است.
فرآیند  در  اینکه  بیان  با  محسنی 
قطعات،  ساخت  یا  و  سازی  بومی 
این  گفت:   شود  انجام  باید  مقدماتی 
تهیه  ریزی،  برنامه  شامل  مقدمات 
نیاز ، اجرا و  تجهیزات و قطعات مورد 
تست سرد و گرم تجهیزات، ایجاد انگیزه 
و حس خودباوری درهمکاران است و در 

پایان  این فرآیند تهیه گزارش گام به 
گام از اقدامات انجام شده برای استفاده 
و اطالع سایر همکاران صورت می گیرد.

رییس گازرسانی، تولید اکسیژن و 
هوای فشرده از تمامی دست اندرکاران 
و سایر همکاران که در این مهم یاری 
رسان بودند صمیمانه تشکر کرد و در 
ادامه از نگاه و حمایت های مالی، معنوی 
در  خودباوری  انگیزه  ارتقا  و  اعتماد  و 
همکاران توسط مدیرعامل محترم که 
انگیزه ای دو چندان را در کارکنان بوجود 

آورده اند صمیمانه تشکر کرد.
همچنین حمیدزاده سرپرست واحد 
تعمیرات  این  کرد:  اذعان  نیز  اکسیژن 
اساسی و سایر فعالیت های عادی این 
موفقیت  با  حالی  در  صنعتی  مجتمع 
خراسان«  »فوالد  که  یابد  می  تداوم 
ویروس  گیری  همه  شروع  ابتدای  از 
کرونا در بهمن ۹۸ تاکنون حدود 3۲۰۰ 
تن اکسیژن مورد نیاز بیمارستان های 
نیز  را  حیدریه  تربت  و  نیشابور، مشهد 
مسئولیت  راستای  در  و  کرده  تامین 
و  ازرشمند  گامی  خویش  اجتماعی 
اساسی در حفاظت از سالمت عمومی 

جامعه برداشته است.

برای نخستین بار به همت متخصصان فوالد خراسان صورت گرفت؛

تعمیرات اساسی قطعات حساس و پیچیده کمپرسورهای هوای فشرده
 در کارخانه اکسیژن فوالد خراسان

برگ سبز خودروی سواری پراید به شماره پالك ۷۲ایران ۵۴۸ق۶۵ 
S۱۴۴۲۲۸۲۱۶۸3۹۸ با شماره شاسی

و شماره موتور ۰۰۶۵3۵۵۶
بنام جواد طهماسبی نوکنده با شماره ملی۲۱۸۱۷۵۵۵۸۲

از بهشهر مفقود گشته و از درجه اعتبار ساقط است .

برگ سبز خودروی تیبا۱به نام اعظم میرزاخانی با شماره پالك 
3۰ایران ۷۸۲ج۸۴

۹۰۴۲3۸۹/M۱۵ و با شماره شاسی۵۷۱۸۶۹۲ و شماره موتور
مفقود گشته و از در جه اعتبار ساقط است

آگهی 
احتراما نظر به اینکه در اجرای ماده ۱۴۹- قانون ثبت بابت اضافه مساحت 
اصلی قطعه ۵۷۸  از ۸  فرعی  به پالك ۲۱۰۵  مربوط  مربع  متر  مقدار ۲۱/3۱ 
تفکیکی مفروز از ۱۹۶ فرعی از اصلی مذکور مبلغ 3/3۹۴/۱3۸ ریال طی فیش 
اداره تودیع  شماره ۵۲۶۹۵3 مورخ ۹۹/۱۰/۲۹- به حساب سپرده ثبت در این 
گردیده لذا مراتب به مالک اولیه پالك و با اشخاص حقیقی یا حقوقی ذی حق 
اعالم می گردد پس از رویت این آگهی در یکی از ایام اداری جهت اخذ وجه 
مذکور با در دست داشتن یک نسخه از آگهی به این اداره مراجعه و مبلغ مذکور 

را دریافت دارید. 
رئیس اداره ثبت و امالك ورامین 

محمد رحیم پور راینی 
م / الف ۵۱3

و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  اختصاصی  آگهی 
دستور  به  نظر  چالوس  ثبتی  حوزه  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱3۹۰ملک متقاضی که در هیات موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چالوس مورد رسیدگی 
و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز و رای الزم صادر گردیده 

جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد: ۹۷۱ فرعی از ۵ اصلی 
واقع در قریه آیشبن بخش کالرستاق حوزه ثبت ملک چالوس مربوط 
به کامبیز بزرگی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به 
مساحت 3۵۰.3۸ متر مربع خریداری مع الواسطه از محسن عسگریان 
مالک رسمی . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه 
این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی 
/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند . معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است برابر ماده ۱3 آیین نامه مذکور 
در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، 
واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود 
، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان 
به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالك در جریان ثبت و فاقد 
سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت 
اختصاصی منتشر می نماید . تاریخ انتشار : ۰۶/۱۱/۱3۹۹ تاریخ انتشار 
: ۲۱/۱۱/۱3۹۹ نیکنام ازوجی سرپرست ثبت اسناد و امالك چالوس

م الف ۱۹۹۰۹۱۱۹

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون 
تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره ۸۰3۵۸۲۷ سال ۹۸.۴۰۱۷ موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی محمدرضا شیری 
درینسو به شماره کد ملی ۱۶۰۱۶۵۵۶۹۱ صادره از هشترود فرزند میرزاعلی 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۲۹3.۴۰ مترمربع 
دارای پالك ۷۸۲ فرعی از پالك ۴۸ اصلی بخش 3 واقع در قریه سیاورز 
خریداری شده از مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
انتشاراولین  تاریخ  از  میتوانند  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشارنوبت 
اول : ۱3۹۹.۱۱.۰۶ تاریخ انتشارنوبت دوم : ۱3۹۹.۱۱.۲۰ هادی مالحسینی 

سرپرست ثبت اسناد و امالك تنکابن
م الف ۱۹۹۰۹۱۰۸

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین 
و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره ۸۰3۵۸۲۹ سال ۹۸.3۷۰۷ موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی فوزیه رئوفی به شماره 
کد ملی ۲۲۱۸۵۲۲3۵۷ صادره از تنکابن فرزند حسین ششدانگ یک قطعه 
زمین مشجر به مساحت ۱۶۸۶.33 مترمربع دارای پالك ۷۹۱ فرعی از پالك 
۵ اصلی بخش ۴ واقع در قریه نسیه محله خریداری شده از مالک رسمی لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود تا 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض 
دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول : ۱3۹۹.۱۱.۰۶ تاریخ انتشارنوبت دوم : 

۱3۹۹.۱۱.۲۰ هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالك تنکابن
م الف ۱۹۹۰۹۱۰۲

مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت سواری تویوتا لکسوس RX3۵۰ به 
رنگ سفید مدل ۲۰۱۱ به شماره انتظامی ۷۸۹ ص ۵۱-ایران۴۶ به شماره 
 JTJBK۱۱A۰B۲۴۴۰۱۹۱ به شماره شاسی  ۲GRJ۴۴۲۱۲۲ موتور
اعتبار  وازدرجه  مفقود  لنگرودی  میرحسینی  مظفر  سید  آقای  به  متعلق 

ساقط می باشد.



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1662-  دوشنبه 6 بهمن 61399 ورزش دنیای 

وزیر ورزش اعالم کرد؛
پاداش ویژه برای کسب مدال طالی المپیک

وزیر ورزش و جوانان، گفت: مدال طال 
در جایگاه کاروان ورزشی کشورها در بازی های 
المپیک تاثیر زیادی دارد و در همین راستا برای 
کسب مدال طال، پاداش ویژه ای در نظر داریم.

مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در 
پایان مجمع عمومی کمیته ملی المپیک در جمع 
اعضا، اظهار داشت: رویکردی که منجر به آمدن 
سید رضا صالحی امیری به کمیته ملی المپیک 

شد، مسیر درستی را طی کرد.
وی افزود: ما در سال های اخیر در کنار 
موفقیت هایی که در عرصه ورزش داشتیم به 

یک هدف جدی و عمیق رسیدیم و جامعه ورزش لذت شیرینی خاصی را چشید.
اسالمی،  بازی های کشورهای  در  ایران  موفقیت های  داد:  ادامه  ورزش  وزیر 
مقدماتی جام جهانی فوتبال، بازی های آسیایی و پاراآسیایی جاکارتا، جام ملت های آسیا 
و کسب سهمیه المپیک توکیو و دیگر رشته های مختلف بسیار ارزشمند بوده است. 

سلطانی فر اضافه کرد: دستاوردهای ورزش ایران در سال های اخیر ارزشمند 
بوده و موفق شدیم مزه هماهنگی و همبستگی را به همه ارکان و دیگر دستگاه های 
اجرایی بچشانیم. وی گفت: در زمانی که بازی های المپیک و پارالمپیک توکیو به 
دلیل کرونا به تعویق افتاده و محدودیت های آن که ایران و دنیا با آن روبرو است، 
ما تالش کردیم از حداقل زمان استفاده کنیم تا کاروان ایران به آمادگی الزم برای 

موفقیت در این رویداد برسد.
وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: نیازهای مالی فدراسیون ها را با وجود وضعیت 
ویژه کشور و تحریم ها، تامین کردیم. تالش می کنیم تا اگر کاروان اعزامی به بازی ها 
با مشکلی مواجه شد با همکاری فدراسیون ها و کمیته ملی المپیک، مدیریت می کنیم.

سلطانی فر درباره پاداش قهرمانان، گفت: کمک هزینه قهرمانانی که سهمیه 
کسب کردند در یکسال اخیر پرداخت شده و ورزشکارانی که در مدت شش ماه تا آغاز 
بازی ها سهمیه کسب کنند مبلغ پنج میلیون تومان ماهیانه هم دریافت خواهند کرد.

وی ادامه داد: پاداش قهرمانان را هم تبدیل به امتیاز کردیم  و تصمیم داریم 
بخشی از پاداش قهرمانان را تا پایان سال ۹۹ را پرداخت کنیم. کسب طال در جایگاه 
مدالی خیلی تاثیر دارد و ارزش طال ویژه است و پاداش ویژه هم درنظر گرفتیم که در 

آینده نزدیک اعالم می کنیم.

حضور فیروزجا در جمع ۱6 بازیکن برتر جهان
مقابل  پیروزی  از  پس  فیروزجا  علیرضا 
سوپر استاد بزرگ لهستانی درجمع ۱۶ بازیکن 
برتر جهان قرار گرفت و معتقد است که شطرنج 

باز لهستانی می توانست از او تساوی بگیرد.
مسابقات  هفتم  دور  گذشته  شب  شنبه 
حضوری تاتا استیل برگزار شد که در مهمترین 
جوان شطرنج  نابغه  فیروزجا  علیرضا  دیدارها، 
جهان مقابل سوپر استاد بزرگ لهستانی قرار 

گرفت. 
فیروزجا که در این مسابقات با ریتینگ 
۲۷۴۹ شرکت کرده است مقابل یان کریشتف 

دودا با ریتینگ  ۲۷۴3 به پیروزی ارزشمند رسید. این پیروزی در حالی برای نابغه 
جوان شطرنج جهان به دست آمد که او با مهره سفید در این رقابت شرکت کرده بود. 
به اعتقاد کارشناسان، ستاره شطرنج لهستان در اواخر بازی اشتباه بزرگی انجام 
می دهد و باعث می شود که فیروزجا بتواند با یک حرکت وضعیت را به سود خود کند.

فیروزجا پس از پیروزی در این رقابت حساس گفت: اواخر بازی شرایط بسیار 
سخت دنبال می شد.  این ستاره شطرنج جوان جهان دامه می دهد: معتقدم که دودا 
شانس این را داشت که مساوی بگیرد اما باید بگویم که با توجه به شرایط بسیار سخت 

بازی نتیجه به سود من رقم خورد.
فیروزجا پس از این برد با  ۴.۵ امتیاز به جمع صدر نشین های این مسابقات راه 
پیدا کرد. او تا پایان دور هفتم از مگنوس کارلسن نروژی، نفر اول شطرنج دنیا نیم 
امتیاز بیشتر دارد و این در حالی است که فیروزجا در دور اول این رقابت ها از کارلسن 
شکست خورده بود. کارلسن هم در این رقابت ها به ششمین تساوی پیاپی رسید تا 

باز هم انتقادات به ستاره شطرنج جهان باقی باشد.
فیروزجا با درخشش  مقابل یان کریشتف دودا موفق شد ۷ واحد ریتینگ زنده 

خود را افزایش دهد و با ریتینگ زنده ۲۷۵۶ در رده ۱۶ جهان ایستاد.
علیرضا فیروزجا در دور هشتم این رقابت ها باید به مصاف سوپر استاد بزرگ 
هندی برود. این شطرنج باز هندی موفق شده بود از کارلسن و کاروانا تساوی بگیرد.

با توجه به شیوع کرونا بیشتر رقابت های حضوری شطرنج لغو و به زمان دیگری 
موکول شد که در این دوران شطرنج بازان برای حفظ آمادگی خود در رقابت های آنالین 
شرکت کردند. البته در بعضی از کشورها هم به دلیل آمار کم کرونا، رقابت های شطرنج 
به  صورت حضوری پیگیری شد. در جدیدترین مسابقات ۱۴ شطرنج باز برتر جهان 
در سوپرتورنمنت تاتا استیل با یکدیگر به رقابت می پردازند. این مسابقات به صورت 

حضوری در شهر ویک آن زی هلند کار خود را آغاز کرده است.
در این مسابقات چهره های برتر شطرنج جهان دست به مهره شده اند. مگنوس 
کارلسن، نفر اول شطرنج جهان، فابیو کاروانا، آنیش گیری، ماکسیم واشیه الگرا، یان 
کریشتف دودا و آرین طاری و علیرضا فیروزجا، دو شطرنج باز جوان ایرانی حضور دارند.

با منفی شدن تست کرونای سرمربی؛
اردوی تیم کاراته زنان از امروز شروع می شود

تمرینات آماده سازی تیم ملی کاراته زنان ایران پس از منتفی شدن تست 
کرونای سرمربی، دوباره از سر گرفته می شود.

سومین اردوی تیم ملی کاراته زنان ایران از ۲۸ دی ماه آغاز شد اما یکروز 
بعد به دلیل مثبت شدن تست کرونای »سمانه خوش قدم« سرمربی تیم ملی، 
تمرینات تعطیل شد. چند روز پس از آن و در تست دوباره، مشخص شد که 
خوش قدم کرونا ندارد و مسووالن فدراسیون تصمیم گرفتند تا تمرینات دوباره 

از سر گرفته شد.
بر این اساس، ملی پوشان کاراته ایران امروز وارد اردو می شوند تا پس 
از انجام تست کرونا، تمرینات را پیگیری کنند. قرار است این اردو به میزبانی 
دانشگاه آزاد برگزار شود. حمیده عباسعلی، سارا بهمنیار، رزیتا علیپور، فاطمه 
سعادتی، لیال برجعلی، مبینا حیدری و زهرا یاوری کاراته کاهای حاضر در 

اردو هستند.
»سمانه خوش قدم«  سرمربی و »فاطمه قاسمی« مربی تیم ملی کاراته 

زنان ایران هستند که هدایت نفرات را برعهده دارند.
تیم ملی کاراته ایران تاکنون توسط »حمیده عباسعلی« به سهمیه حضور 
در المپیک توکیو رسیده است. »رزیتا علیپور« و »سارا بهمنیار« دیگر نفراتی 

هستند که شانس کسب سهمیه حضور در المپیک را دارند.

 پریسا عرب قهرمان دوی صحرانوردی زنان شد
رقابت صحرانوردی قهرمانی کشور در بخش زنان با قهرمانی پریسا عرب در 

انفرادی و استان اصفهان در بخش تیمی به پایان رسید.
مسابقه دوی صحرانوردی زنان در رده سنی بزرگساالن از صبح روز گذشته 
)یکشنبه( در چابهار آغاز شد که با قهرمانی تیم استان اصفهان در بخش تیمی و 

پریسا عرب در بخش انفرادی به پایان رسید.
در این رقابت 3۰ دونده از استان های سراسر کشور در مسیر مورد نظر )۱۰ کیلومتر 
( با یکدیگر به رقابت پرداختند که در نهایت در بخش انفرادی پریسا عرب و سمیرا 
خداترس به ترتیب قهرمان و نایب قهرمان شدند و پریچهر شاهی در جایگاه سوم ایستاد.

در بخش تیمی هم اصفهان بر سکوی نخست ایستاد و تیم های تهران و آذربایجان 
شرقی به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

لوکاس واسکز و رد پیشنهاد جدید رئال
لوکاس واسکز بازیکن مورد اعتماد 
زین الدین زیدان از تابستان ۲۰۲۱ بازیکن 
آزاد خواهد بود و هنوز قراردادش را تمدید 

نکرده است.
بازیکن  سه  قرارداد  تمدید  وضعیت 
روشن  کامل  طور  به  هنوز  مادرید  رئال 

نشده است.
لوکا مودریچ، لوکاس واسکز و سرخیو 
انتهای  در  که  هستند  بازیکنانی  راموس 
فصل قراردادشان به اتمام می رسد و در این 
بین گفته می شود مودریچ بر سر تمدید یک 
ساله به توافق رسیده اما شرایط دو بازیکن 

دیگر نامشخص است.
لوکاس بازیکن چند پسته رئال که محصول آکادمی همین باشگاه است، پیشهاد 
تمدید سه ساله را رد کرده چرا که معتقد است رقم پیشنهادی دستمزد او بسیار کمتر 
از تصوراتش بوده و به همین دلیل او نیز به جدایی فکر می کند مگر اینکه پیشنهاد 

بهتری به او ارائه شود.
باشگاه به لوکاس پیشنهادی سه ساله بدون افزایش دستمزد را پیشنهاد داده 
اما این تنها علت پاسخ منفی لوکاس نیست و شاید اصلی ترین دلیل او برای رد 

پیشنهاد تمدید، رفتار باشگاه با او در تابستان امسال است.
راهی  تا  بودند  داده  پیشنهاد  لوکاس  به  رئال  کادنا سر، سران  ادعای  طبق 
سوپرلیگ قطر شود اما او معتقد بود که هنوز توانایی بازی در باالترین سطح را دارد 

و بازی در قطر هنوز برای او زود است.
رئال اما به خاطر مشکالت ناشی از پاندمی کرونا تمایل داشت تا از انتقال 
لوکاس رقم قابل توجهی به دست بیاورد که در نهایت توفیقی کسب نکرد. لوکاس 
هنوز از رفتار باشگاه شگفت زده و عصبانی است و اگر پیشنهاد جدیدی به وی ارائه 

نشود، جدایی اش به عنوان بازیکن آزاد قطعی خواهد بود.

والورده در راه مارسی
خیلی  است  ممکن  والورده  ارنستو 
زود به مربیگری بازگردد و هدایت مارسی 

را بر عهده بگیرد.
بود   ۲۰۲۰ ژانویه  والورده  ارنستو 
که پس از ناکامی با بارسا در نیمه نهایی 
سوپرکاپ اسپانیا از سمت خود برکنار شد. 
مربی اهل باسک از همان زمان بدون تیم 
هدایت  داد  ترجیح  نیز  تابستان  و  است 

بیلبائو را رد کند.
او اما ممکن است به زودی به دنیای 
مربیگری برگردد و این بار چالشی دیگر در 
یک لیگ جدید را تجربه کند. طبق ادعای 
شبکه مووی استار اسپانیا، باشگاه مارسی 

پس از سومین شکست متوالی خود در لیگ فرانسه که شب گذشته برابر موناکو با 
نتیجه 3-۱ رقم خورد، در اندیشه برکناری آندره ویالس بویاس است. مربی پرتغالی 
جایگاهش در میان بازیکنان را از دست داده و این تیم برای اولین بار در ۱۵ سال 

گذشته، سه شکست متوالی را تجربه می کند.
برکناری او قطعی است و سران مارسی قصد دارند هدایت تیم شان را به ارنستو 
والورده بسپارند. تماس های اولیه برقرار شده ولی هنوز مذاکرات وارد فاز جدی نشده 
است. مارسی در مقطعی صدرنشین لوشامپیونا نیز بود ولی چند هفته ای است که دچار 

بحران شده و این به قیمت برکناری سرمربی پرتغالی تمام خواهد شد.

تغییر مسیر رافا بنیتس از چین به اسکاتلند

رافا بنیتس با ترك هدایت باشگاه دالیان چین حاال در کانون شایعات 
و گمانه زنی ها قرار دارد.

روز شنبه گذشته منابع خبری اعالم کردند که رافا بنیتس سرمربی 
اسپانیایی به دلیل ترس و نگرانی ناشی از شیوع مجدد کرونا در آسیای شرقی 

به باشگاه دالیان پرو در سوپرلیگ چین باز نخواهد گشت.
مربی سابق لیورپول و رئال دوران حضورش در دالیان در سوپرلیگ 

چین را به دلیل ترس از اثرات ادامه دار ویروس کرونا محدود کرده است.
بنیتس که خانواده اش در شمال غربی انگلیس سکونت دارند، بیش 
از پیش درباره ترك مجدد خانواده خود به مدتی طوالنی در حالی که این 

ویروس بار دیگر در آسیای شرقی شیوع پیدا کرده نگران است.
در همین رابطه برخی منابع خبر از حضور او در لیگ اسکاتلند و به 
عنوان جانشین نیل لنون سرمربی سلتیک دادند تا به این ترتیب او رقیب 
مستقیم شاگرد سابق خود استیون جرارد شود)بنیتس سال ها در لیورپول 

مربی جرارد بود.(
استیون  جرارد سرمربی رنجرز دشمن بزرگ و همیشگی سلتیک است 
و حضور بنیتس در سلتیک بدون شک می تواند رقابت این دو باشگاه را 

وارد فاز دیگری کند.
در همین رابطه گییِم باالگه کارشناس اسپانیایی مشهور بی بی سی 
اعالم کرد که با بنیتس تماس گرفته و او این شایعات را رد کرده است. 
بنتیس فعال به دنبال استراحت است و قصد دارد تابستان پیش رو تیم بعدی 

خود را انتخاب کند.

درگیری لفظی ایبراهیموویچ و زاپاتا 

مهاجم سوئدی در جریان دیدار میالن و آتاالنتا با بازیکن کلمبیایی درگیری 
لفظی پیدا کرد.

به گزارش بی ساکر، آتاالنتا شنبه شب در سن سیرو پیروزی مهمی را برابر 
میالن به دست آورد و با نتیجه 3 بر صفر صدرنشین سری آ را شکست داد. شاگردان 
گاسپرینی بهترین سطح خود را به نمایش گذاشتند اما قابل توجه ترین تصویر این 

دیدار به زالتان ایبراهیموویچ تعلق داشت. 
مهاجم سوئدی با دووان زاپاتا، یکی از گلزنان بازی درگیری لفظی پیدا کرد 
و بر اساس تصاویر منتشر شده  به بازیکن کلمبیایی گفت: تعداد گل هایی که 
من به ثمر رسانده ام از تعداد بازی هایی که در طول دوران ورزشی ات انجام 

دادی بیشتر است.  
زالتان درست می گفت. او ۴۹۸ گل به ثمر رسانده است. این در حالی است 

که زاپاتا 3۴۱ بار به میدان رفته است. 
این خشم ایبراهیموویچ که مختص خودش است موجب نشد تغییری در نتیجه 

به وجود آید و میالن برای دومین بار در سری آ شکست را تجربه کرد.

میت  و مصد با 
زادگان،  کنعانی  محمدحسین 
چالش  محمدی  گل  یحیی 

بزرگی پیش رو خواهد داشت.
که  بود  مشخص  فصل  شروع  از 
به  میانی  مدافع  پست  در  پرسپولیس 
مشکل خواهد خورد. بعد از رفتن شجاع 
و  یحیی  نادری،  محمد  و  خلیل   زاده 
انصاری  محمد  شدند  مجبور  کادرش 
اولیه  مخالفت  رغم  علی  را  مصدوم 
بود که  اما مشخص  دارند  نگه  تیم  در 
نمی تواند  طوالنی  مدتی  برای  انصاری 
دست مربیان تیمش را بگیرد و به کار 
بیاید. پرسپولیس فصل را با سیدجالل و 
کنعانی زادگان شروع کرد اما مشخص بود 
که وقتی بکاپ مناسبی برای این مدافعان 
وجود نداشته باشد، این تیم در ادامه به 

مشکل خواهد خورد.
جزو  همیشه  میانی  مدافع  پست 
که  ا  چر پست هاست  حساس ترین 
بقیه  از  بیشتر  محرومیت  و  مصدومیت 
بازیکنان سراغ نفرات این پست می آید. از 
این جهت تیم های بزرگ برای موفقیت، 
غیر از بازیکنان اصلی درجه یک در این 
پست باید از مدافعان میانی ذخیره خوبی 
هم برخوردار باشند که فعاًل پرسپولیس 

از این مهم محروم است و جدا از اینکه 
مدافعان  ندارد،  مناسبی  ذخیره  بازیکن 

اصلی اش را هم از دست داده است.
در  کنعانی زادگان  حسین  محمد 
بازی با فوالد غیر از ماجراهایی که با داور 
مسابقه داشت، با یک شروع عجیب دچار 
کشیدگی همسترینگ شد و حاال گفته 
شده حداقل یک ماه دور از میدان خواهد 
بود.پرسپولیسی ها مصدومیت کنعانی و 
را  ملی پوش شان  مدافع  دادن  دست  از 
تقصیر محمدحسین زاهدی فر داور بازی 
با فوالد می دانند و می گویند با عذرخواهی 
این داور به خاطر اشتباهی که انجام داد 

و علیه این تیم پنالتی گرفت، مصدومیت 
به  مهلکی  ضربه  می تواند  که  کنعانی 

پرسپولیس بزند درست نمی شود.
واقعیت اینکه بعد از آن پنالتی اشتباه 
و به هم ریختن ذهن و روان بازیکنان 
پرسپولیس و از همه مهم تر کنعانی که در 
کانون این اتفاق قرار داشت، این بازیکن 
کاًل به هم ریخته بود و بعد از پایان غائله 
اعتراضاتش و کارت زردی که گرفت در 
پی جبران این اتفاق برآمد. از این جهت 
آغاز بدی در کنار خط طولی داشت و دو 
بازیکن حریف را جا گذاشت که با برخورد 
به بازیکن دوم همسترینگش کش آمد.

ز  ا تفاق  ا ین  ا ز  ا بعد  نی  کنعا
آی  آر  آسیب دیده اش  ام  همسترینگ 
گرفت و مشخص شد این آسیب دیدگی از 
گرید ۲ است. کنعانی طی سه روز گذشته 
تمرین نکرده و مشغول درمان بوده اما 
بهمن  پایان  تا  حداقل  می رسد  نظر  به 
ماه درگیر این مصدومیت خواهد بود. از 
آنجایی که بازی آخر پرسپولیس در نیم 
فصل اول روز اول اسفندماه در سیرجان 
برگزار خواهد شد، بعید است یحیی این 
مدافع میانی اش را حتی برای آن بازی 
هم در اختیار داشته باشد و کنعانی باید 

برای نیم فصل دوم برنامه ریزی کند.
مدافع عنوان قهرمانی لیگ جزیره نیز 
شرایطی مشابه با پرسپولیس دارد. آن ها 
فن دایک مدافع میانی خود را در ابتدای 
فصل از دست دادند و سپس یورگن کلوپ 
تصمیم گرفت که فابنییو هافبک دفاعی 
اش را در این پست استفاده کند و حاال به 
نظر می رسد یحیی گل محمدی نیز همین 

راه حل را انتخاب خواهد کرد.
در عین حال کادر فنی هم باید به 
فکر جانشین دائمی برای او در این چند 
مسابقه باشد چرا که در این پست حساس 
نداشتن یک بازیکن برای ۵ مسابقه ضربه 

بزرگی به تیم خواهد بود.

دوری یک ماهه کنعانی زادگان؛

شرایط تیم یحیی؛ هر روز پیچیده تر از دیروز!

عمومی  مجمع  هشتمین  و  چهل 
کمیته ملی المپیک روز گذشته)یکشنبه 
۵ بهمن ( با حضور اعضا در آکادمی ملی 

المپیک برگزار شد. 
این مجمع، مسعود سلطانی فر  در 
وزیر ورزش و جوانان، رضا صالحی امیری 
کیکاووس  المپیک،  ملی  کمیته  رییس 
المپیک،  ملی  کمیته  کل  دبیر  سعیدی 
اجرایی  هیات  اعضای  و  رییس  نواب 
روسای  همراه  به  المپیک  ملی  کمیته 

فدراسیون ها حضور دارند. 
رضا صالحی امیری رییس کمیته 
در  که  بود  نفری  اولین  المپیک  ملی 

مجمع حاضر شد.
در حالی که مجمع قرار بود ساعت 
۹ و 3۰ دقیقه شروع شود، با ۱۸ دقیقه 
تاخیر به ریاست صالحی امیری رییس 

کمیته ملی المپیک آغاز شد.
ورزشکاران  نماینده  نعمتی  زهرا 
فدراسیون  رئیس  پوریا  محمدرضا   ،
بدمینتون، افشین مالیی رئیس فدراسیون 
هیات  عضو  کیهانی  مجید  همگانی، 
اجرایی به صورت وبینار در مجمع شرکت 

شرکت کردند.
کیکاووس سعیدی دبیر کل کمیته 
ملی المپیک در ابتدای مجمع بیان کرد: 
ملی  کمیته  عمومی  مجمع  اعضای  به 
وزارت  معاونان  ورزش،  وزیر  المپیک،  
ورزش و ریاست کمیته ملی پارالمپیک 
خوشامد می گوییم. حضور شما در این 
مجمع باعث وفاق و همدلی می شود. به 
امید کسب موفقیت و سربلندی کاروان 

ایران در بازی های المپیک توکیو.  

*مسئله اول ورزش فقدان الگوی 
توسعه است

رضا صالحی امیری در مجمع بیان 
کرد: قبل از هر چیز باید از جامعه بزرگ 
ورزش تقدیر کنم؛ مدیرانی که در شرایط 
غم انگیز کرونا کشتی بحران زده را به 
با  که  دخترانی  از  رساندند.  امید  ساحل 
همه نامالیمت ها تمام مسیر موفقیت را 
با سخت کوشی پله پله طی می کنند، 
از ورزشکاران، مربیان و تمام کسانی که 
کمک کردند تشکر می کنم. باور قلبی 
دارم همه در یک سال گذشته در سخت 
ترین شرایط کنار مردم بودید و با مردم 
احساس هم نوایی داشتید. سخنانم را با 
امروز  آغاز می کنم. مسئله  یک سوال 
دارند  باور  ها  برخی  چیست؟  ورزش 
بودجه و منابع مالی است. برخی دیگر 
باور دارند تجهیزات و زیر ساخت ها است. 
برخی دیگر محدودیت برگزاری اردو ها 
و مدیریت ورزش می دانند. ضمن باور و 
پذیرش تمام این مسائل اما من مشکل 

توسعه  الگوی  فقدان  را   ورزش  اول 
می دانم و مسئله اول ورزش را توسعه 
نیافتگی تاریخی  می دانم. نیاز اساسی 

ورزش انسان های توسعه یافته است.
صالحی امیری ادامه داد: ما نیازمند 
که  هستیم  محور  اخالق  های  انسان 
جامعه از حضورشان احساس نشاط کند.

برگزاری  بر  تاکید  سجادی:   *
المپیک است

نصراهلل سجادی در ادامه در مورد 
فعالیت های صورت گرفته برای اعزام 
گفت:  توکیو  المپیک  به  ایران  کاروان 
و  آسیا  ساحلی  های  بازی  مورد  در 
داخل سالن آسیا و کشورهای اسالمی 
فرصت  که  شده  زیادی  های  فعالیت 
نیست صحبت کنیم. در ۱۰ ماه گذشته 
نشست های رو در رو با فدراسیون ها و 
کادرفنی تیم ها داشتیم. در این نشست 
بر  و تالش  زیادی شد  بحث های  ها 
اطالع  به  موارد  بندی  جمع  بود  این 
هیات اجرایی و ستاد عالی بازیها برسد. 

از  حمایت  جهت  در  خوبی  تصمیمات 
رشته هایی که سهمیه گرفته اند یا دنبال 

سهمیه هستند، گرفته شد.
او ادامه داد: در ۱۰ ماه گذشته تماس 
های زیادی با IOC و کمیته برگزاری 
المپیک داشتیم. جلسه وبیناری با کمیته 
برگزاری بازی ها داشتیم و مدیران بخش 
های مختلف گزارش های خود را ارائه 
کردند و بر این نکته تاکید داشتند که حتما 
المپیک توکیو برگزار می شود. تالش ما 
هم بر این بود در آذر و دی ماه موارد را 

به فدراسیون ها منتقل کردیم.
سجادی در مورد جلسه توماس باخ 
با کمیته های ملی المپیک کشورها در 
روز جمعه گفت: تاکید زیادی داشت که 
گذشته  هفته  شود.  می  برگزار  المپیک 
و  لغو  احتمال  که  شد  منتشر  اخباری 
اما باخ اعالم  المپیک وجود دارد  تاخیر 
کرد به دور از واقعیت است. با نخست 
ژاپن  دولت  و  داشته  تماس  ژاپن  وزیر 
ها  بازی  جوالی   ۲3 که  کرده  تاکید 
این لحظه صحبتی  تا  افتتاح می شود. 
در مورد برنامه دیگری نشد مگر اینکه 
شرایط ویژه شود. IOC دو اقدام متقابل 
را لحاظ کرده است. اول اینکه ورزشکاران 
مطمئن  و  بدهند  سریع  تست  المپیکی 
 IOC شوند.  می  واکسیناسیون  باشند 
اصراری ندارد که واکسن برای کشورها 
بفرستد و آن را به تصمیماتی که دولت 
 IOC ها می گیرند موکول می کند. اما
اعالم کرد در صورت نیاز کشورها هزینه 
های دو نوبت واکسیناسیون ورزشکاران 

و مربیان را پرداخت می کند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

چهل و هشتمین مجمع کمیته المپیک؛

صالحی امیری: مشکل اول ورزش فقدان الگوی توسعه است

باتجربه  رحیم شاهین کمک داور 
بازی ذوب آهن – نفت مسجد سلیمان 
اعالم  مردود  گرفت؛  عجیبی  تصمیم 
بازیکن  کردن گل صد در صد صحیح 

تیم ذوب آهن. 
غیر  فوتبال  در  داور  اشتباه  البته 
طبیعی نیست همان طور که همه اعضای 
اشتباه می  فوتبال در کار خود مرتکب 
شوند و از سویی VAR هنوز وارد فوتبال 
ایران نشده که اشتباه داور را تصحیح کند. 
بعد از این همه انتقاد از رحیم شاهین به 
خاطر تصمیم اشتباهش باید به او حق 
دفاع هم داد.  او در دفاع از خود اینطور 
می گوید:۱۶  سال است که در لیگ برتر، 
باالترین سطح فوتبال قضاوت می کنم و 
در طول این سال ها اشتباهات تأثیرگذاری 
نداشتم اما در این بازی و در آن صحنه 
اشتباه کردم و از همین جا از تیم ذوب آهن 
و کادر فنی این تیم عذرخواهی می کنم. 
است  جدی  خداحافظی  برای  تصمیمم 
به کمیته  را  نامه خداحافظی ام  رسماً  و 
داوران خواهم داد چون اشتباهم در نتیجه 
بازی تأثیرگذار بود از داوری خداحافظی 
کردم. کارشناسان داوری در خصوص آن 

صحنه اظهارنظر کردند و معتقد بودند که 
گل ذوب آهن سالم بود، من هم عذاب 
وجدان گرفتم. در آن صحنه آفساید را با 
مکث اعالم کردم و ناخودآگاه دستم باال 
درست  تصمیم  نتوانستم  حقیقتًا  رفت. 
بگیرم و از این تصمیمم منصرف شوم. 
باید همان لحظه تصمیمم را برمی گرداندم 
اما نمی دانم چرا نتوانستم این کار را انجام 
دهم. به هر حال این بازی تمام شد و حاال 

دیگر من از داوری خداحافظی کردم.
حرف های کمک داور بازی ذوب 
آهن – نفت مسجد سلیمان ادامه دارد؛ 
او می گوید: متاسفانه بعد از آن صحنه 
فحاشی  مجازی  فضای  در  برخی ها 
نظر  از  زدند.  بدی  حرف های  و  کردند 
و  نیستند  فوتبال  هواداران  ها  این  من 
همان مالباختگانی هستند که در شرط  
با  را  خود  عقده های  و  می بازند  بندی 
فحاشی خالی می کنند. من با خداحافظی 
شرایط  کردم.  تنبیه  را  خودم  داوری  از 
نسبت به قدیم کاماًل تغییر کرده و در 
حال حاضر با وجود فضای مجازی همه 
به خوبی  مردم  و  است  شفاف  اتفاقات 
قوانین داوری را می دانند. من نمی توانم به 

شعور مردم توهین کنم. بازیکنان همانند 
داور اشتباه می کنند و داور هم جزئی از 

بازی فوتبال است.
را  هایش  حرف  شاهین  رحیم 
اینطور به پایان می برد: بیشتر از ۲۰۰ 
بازی قضاوت کردم و در بازی های مهم 
دربی کمک داور  در ۲  بودم.  کمک داور 
بودم و در طول این سال ها به هیچ وجه 
چنین اشتباهی نداشتم. داوران مشکالت 
و کمبودهای زیادی دارند که از جمله این 
کمبودها نداشتن روانشناس است. حدود 3 
سال پیش کالس های روانشناسی برای 
داوران برگزار می شد و این اتفاق خوبی 
بود. به نظر خودم تصمیم اخیر من به 

دلیل مشکالت روانشناسی بود. حقیقتًا 
از حق الزحمه داوران بی اطالع هستم و 
مبلغی که فدراسیون برای داوران در نظر 
می گیرد، مبلغی نیست که بخواهیم به 
آن تکیه کنیم. من ۱۶ سال در لیگ برتر 
قضاوت کردم و پیش از آن ۹ سال هم 
در لیگ های دیگر کمک داور بودم و در 
طول این ۲۵ سال اگر در اداره ای مشغول 
می توانستم  تاکنون  می شدم،  کار  به 
داوران  مشکالت  همه  شوم.  بازنشسته 
حد  در  داوران  می گویند  و  می دانند  را 
انجام  درستی  به  را  کارشان  توانشان 
می دهند. داوران مشکالت زیادی دارند. 
مردم فکر می کنند که عشق مرده است 
به  شما  داوری  که  می گویند  من  به  و 
می گویند  من  به  نیست.  عشق  خاطر 
می توانی به جای عشق به داوری عاشق 
خانواده ات باشی. مردم باور نمی کنند که 
برخی ها به خاطر عشق قضاوت می کنند. 
آنها پیش خودشان می گویند که داوران 
دستمزد زیادی می گیرند و با تکیه بر آن 
قضاوت می کنند. حقیقتاً از خودم انتظار 
نداشتم که اشتباه کنم و تا به حال چنین 

اشتباهی نداشتم.

تنبیه شخصی شدید بعد از عذاب وجدان؛

خداحافظی کمک داور جنجالی از فوتبال

یک پیشکسوت باشگاه استقالل گفت: اگر قرار 
باشد تیم  جوانی مثل سایپا استقاللی ها را شکست دهد، 

دیگر نباید از این تیم توقع قهرمانی داشته باشید.
مهدی حاج محمد درباره شکست استقالل مقابل 
در ۹۰  و  بازیکن می آید  وقتی یک  کرد:  اظهار  سایپا 
دقیقه اتفاقی گلی می زند و اسمش را بهترین بازیکن 
از مهدی  بازی  اتفاق میفتد. من ده  می گذارند همین 
توپ  یک  نتوانسته  هنوز  و  دیدم  استقالل  در  قائدی 
از بازیکن حریفش بگیرد. فقط وقتی که توپ جلوی 
پایش است ممکن است حرکتی انجام دهد اما هیچ وقت 
هافبک خودش را نمی تواند نگه دارد چرا که بیش تر از 

قائدی نفوذ می کنند.
او ادامه داد: شیخ دیاباته را چهار بازی بیرون 
در  داد.  دست  از  را  نفسش  به  اعتماد  و  گذاشتند 
دوازده هفته گذشته به جز نیمه اول بازی استقالل 

با گل گهر کدام بازی استقاللی ها در خور نام شان 
اتفاق  یک  هم  اوقات  گاهی  البته  کردند؟  بازی 
حتی  استقاللی ها  می شوند.  پیروز  و  می دهد  رخ 
پسند  تماشاچی  بازی  یک  هم  می شدند  پیروز  اگر 
نشان نمی دادند. در دراز مدت مشخص می شود چه 

نتیجه ای به دست خواهد آمد.
این پیشکسوت استقالل با بیان این که دستیاران 
محمود فکری باید به او کمک کنند، گفت: استقالل به 
یک مربی شش دانگ نیاز دارد و محمود فکری مربی 
شش دانگی نیست. اگر قرار باشد چنین تیم های جوانی 
مثل سایپا تیم استقالل را شکست دهند دیگر نباید از 

این تیم توقع قهرمانی داشته باشیم.
او اضافه کرد: خدا محمود فکری را دوست داشت 
چون در بازی با پرسپولیس اگر استقاللی ها در دقیقه یک 
آن  گل را نمی زدند، دوباره شش هفت گل از پرسپولیس 

دریافت می کردند و مردم تا بیست سال بعد باید حرف 
می شنیدند و تقاص پس می دادند. من استقاللی ام اما 
داربی  کارشناسی  بحث  در  می کنم.  منطقی صحبت 
کسانی را به تلویزیون دعوت کردند که هر کدام به خاطر 
استقاللی یا پرسپولیسی بودن شان سمت باشگاه خود را 

می گرفتند و منطقی صحبت نمی کردند.
حاج محمد ادامه داد: باید بیایند واقعیت را و آن 
چیزی که اتفاق افتاده را بگویند. پرسپولیس وقتی گل 
خورد مثل بوکسوری شده بود که روی رینگ گیج بود. 
اگر آن گل را نمی خورد باور کنید می توانست شش هفت 
گل به استقالل بزند. خودتان هم دیدید که سه چهار تک 
به تک را خراب کردند. نظر شخصی من این است و با 
این فوتبالی که استقالل بازی می کند قهرمان نمی شود. 
مگر این که تغییراتی در این تیم به وجود بیاید تا این تیم 

شرایط بهتری پیدا کند.

پیشکسوت باشگاه استقالل:

استقالل به یک مربی شش دانگ نیاز دارد 
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حضور  با  فولیو  ادبی  جایزه  اولیه  نامزدهای  فهرست 
نویسنده برنده بوکر اعالم شد. 

به گزارش بوك سلرز، ۸ اثر غیرداستانی، ۷ اثر داستانی 
و ۵ مجموعه شعر ۲۰ نامزد اولیه جایزه ادبی فولیو در سال 
۲۰۲۱ را تشکیل می دهند که بیش از نیمی از آثار راه یافته 

توسط ناشران مستقل عرضه شده اند. 
»شاگی بین« نوشته »داگالس استوارات«، برنده جایزه 
است.  جایزه  این  کسب  مدعیان  مهم ترین  از   ۲۰۲۰ بوکر 
ماچادو(، »عدم  مارسو  )کارمن  رویایی«  خانه  همچنین »در 
ظرافت« )آمینا کین(، »روحی در گلو« )دوئیرن قریوفا(، »کار 
دستی« )سارا بائوم(، »واقعیت« )اینوآ اِلالم(، »نوبت« )کاترینا 
والکمر(، »خط صورتی: سفری در خط مقدم عجایب« )مارك 
رافی(،  )مونیک  حلزونی«  صدف  دریایی  »عروس  گویسر(، 

»اوه« )نیل آییکِوی(، 
)ویل هریس(،  توماس(، »رندانگ«  )ربکا  »بیگانگان« 
از  مقدار  »چه  النگ(،  )ریچل  شهرها«  بین  من  »عزیزان 

این تپه ها طال هستند« )پم ژانگ(، »بیچاره« )کالب فمی(، 
)ایلین  بودی«  تو  که  »آن طور  رانکین(،  )کلودیا  ما«  »فقط 
فیرینی(، »سروده شبانی انگلیسی« )جیمز ریبانکز(، »زندگی 
درهم پیچیده« )مرین شلدریک( و »باشه بیا ایده احمقانه ات 
جایزه  این  نامزدهای  دیگر  فرین(،  )پاتریک  کنیم«  اجرا  را 

ادبی هستند. 
نامزدهای نهایی جایزه فولیو ۲۰۲۱ روز ۱۰ فوریه )۲۲ 

بهمن( و برنده نهایی نیز در ماه مارس معرفی می شود.
عنوان  به  و   ۲۰۱3 سال  از  »فولیو«  ادبی  جایزه 
 3۰ جایزه  و  کرد  آغاز  را  خود  کار  بوکر  جایزه  رقیب 
نرهای  ژا در  کتابی  هر  به  ند  می توا آن  دالری  ر  هزا
چاپ  به  نیا  بریتا در  که  شعر  و  غیرداستانی  داستانی، 

بگیرد.  تعلق  باشد  رسیده 
این جایزه در سال های پیش به افرادی همچون »ریموند 
آنتروباس« برای مجموعه شعر »پایداری« و »ریچارد لوید 

پری« برای »ارواح سونامی« رسیده است.

نامزدهای جایزه ادبی »فولیو« معرفی شدند

یک  ایجاد  از  »غفلت 
ساختار قوِی علمی و اجرایی 
در میان برخی کشورها که با 
خودشان  برای  دالر  میلیاردها  صرف 
تاریخ می سازند، زنگ خطِر »بر باد رفتن 
تمام این ذخایر ملی و سرمایه های پایدار 
این نسل و نسل های آینده کشور« را 

قوی تر به صدا درآورده است.«
محوطه های تاریخی شناسایی شده 
و نشده ی زیادی در نقاط مختلف کشور 
آسیب های  گذشته  سال های  طول  در 
که  دیده اند  خود  به  را  جبران ناپذیری 
نمونه هایش در طول سال های گذشته 
تاریخی  محوطه های  چه  نبوده اند.  کم 
و  سازی  سد  طرح های  دنبال  به  که 
عملیات های  انجام  با  دیگر  عمرانی 
نجات بخشی  کاوش ِ  نیمه  و  نصفه 
شدند تا دست کم تمدن و یافته هایشان 
نجات  پیدا کند از »سیوند« و »سیمره« 
و  »پیغام چای«  و  »چم شیر«  تا  گرفته 
»کوچری« چه محوطه هایی که ساخت 
و ساز در عرصه و حریم شان چیزی از 
آن ها باقی نگذاشته مانند »مافین آباد« 
اسالمشهر؛ یا محوطه هایی که قربانی 
مردمان نادانسته شده و چوب حراج به 
پیکرشان خورده مانند »جیرفتِ« سال ها 
قبل و »بیت مشحوتِ« این روزها که هر 
بارندگی هجوم بیشتری از قاچاقچیان را 
به آن سو می کشاند و حتی محوطه هایی 
 ، » بجی جو «  ، » سفلی چگا « نند  ما
و  »چغامیش«  »شوش«،  »ارجان«، 
»چغاگاوانه«  که مدیریت های شهری 
برای شان داستان های جدیدی ساختند 

و به ناِم توسعه امان شان را بریده اند.
و حاال همان شده که مدت هاست 
و  زبان های مختلف  به  باستان شناسان 
می کنند  تالش  متفاوت  راهکارهای  با 
تنها  نه  را  کارشان  ارزش  دست کم  تا 
به  که  دولتی  و  شهری  متولیان  به 
نامه های  با  چه  بفهمانند  نیز  مردم 
سرگشاده ای که تا کنون به مسووالن 
مختلف دولتی نوشته اند و چه به متولیان 
میراث فرهنگی و از لزوم توجه به میراث 
فرهنگی و محوطه های تاریخی سخن 

گفته اند.
 - نوروزی  اصغر  علی  بار  این 
شناسی  باستان  دکتری  دانش آموخته 
ه  پژوهشکد علمی  هیئت  عضو  و 
میراث  متولیان  از   - باستان شناسی 
کشور  شناسی  باستان  و  فرهنگی 
باستان  »سازمان  ایجاِد  خواست  در 
شناسی« را جدای از تشکیالت مرتبط 
تا  دارد  فرهنگی  میراث  پژوهشگاه  با 
شاید این بار بتوان نقش موثرتری برای 
محوطه های  و  کشور  باستان شناسی 

تاریخی بازی کرد.
نیاز  باستان شناسی  سازمان  ایجاد 

اساسی آینده کشور است
این باستان شناس ایجاد »سازمان 
برای  اساسی  نیازی  را  باستانشناسی« 
این که  بیان  با  و  می داند  کشور  آینده 
مرکز  در  و  میانه  خاور  قلب  در  ایران 
هاللی است که گهواره و بستر تکامل 
فکری و تکنیکی انسان هوشمند شناخته 

می شود، ادامه می دهد: این منطقه زادگاه 
و  حکومت ها  اولین  خاستگاه  و  تمدن 
امپراطوری هاست. از سوی دیگر گوشه 
و کنار ایران پر از آثار و شواهد باستانی 
است که روایت کننده حرکت انسان از 
بر خاك  گذاشتن نخستین خشت خام 
در  مختلف  انگیز  شگفت  بناهای  تا 

کشور است.
این که  بیان  با  باستان شناس  این 
باستان شناسی«  »بهشت  را  یران  ا
مهمترین  از  یکی  می گوید:  نامیده اند، 
دل مشغولی های انسان معاصر دانستن 
درباره داستاِن آمدن و شدن تبارش در 
دهه های  در  که  اتفاقی  است،  تاریخ 
سیاسی  جریان های  اوج  در  و  گذشته 
برای مدتی دستاویز برخی گروه ها بود.

ق  مصدا ا  ر ستان شناسی  با و  ا
»قل سیرو فی االرض ...« و شناخت 
از  انسان  آثار  مطالعه  طریق  از  انسان 
می کند:  تاکید  و  می داند  خاتم  تا  آدم 
رسالِت  و  علم  این  درست  شناساندن 
و  حمایت  و  فراوانش  فواید  و  آن 
و  فواید  متضمن  می تواند  آن  هدایت 
منافع فراوانی برای کشور باشد که از 

آن غفلت شده است.
تاریخ سازی،  وی  نقش  اعتقاِد  به 
فرهنگ سازی، هوش و ذکاوت ایرانیان 
از اسالم به  در دوره های پیش و پس 
استناد میلیون ها اثر باستانی در جغرافیای 

ایراِن فرهنگی غیر قابل انکار است.
او همچنین با تاکید بر این که فارغ 
از اوضاع نابسامان گشت و گذار و سیر 
و سیاحت و جستجو و پژوهشی که در 
گرفته،  خود  در  را  جهان  کرونا  دوران 
شناختن و دیدن مظاهر حرکت بشر از 
بسیاری  آرمان  و  فرجام عالقه  تا  آغاز 
بستری  آن  می افزاید:  انسان هاست،  از 
بزرگ و گنج و معدنی تمام ناشدنی برای 
ایران و همسایگانی مانند عراق و ترکیه 
و مصر و حتی یمن فراهم کرده است.

ی  کتر د خته  مو نش آ ا د ین  ا
باستان شناسی این اتفاق را برای رونق 
بخشیدن به شناسایی، کاوش و بازسازی 
مظاهر مادی میراث فرهنگی مانند تپه ها 
و محوطه ها و بناهای تاریخی و مظاهر 
معنوی و ناملموس آن می داند و ادامه 
و  آداب  و  اعتقادات  و  آیین ها  می دهد:  
مانده ی  یادگار  به  سنت های  و  رسوم 
که  بسازند  باغی  می توانند  گذشتگان 

از ثمره ی آن نیز مردمان گوشه وکنار 
باستان  و  پژوهشگران  هم  و  کشور 
معیشت  و  اقتصاد  کل  در  و  شناسان 
علم و فرهنگ و هنر کشوربه انتفاعی 

پایدار دست یابند.
و  لعه  مطا صِت  فر نا  و کر
آسیب شناسی برای آینده را فراهم کرده

در  این که  بر  تاکید  با  نوروزی 
کنار خسارت های بی شمار همه گیری 
جهانی کرونا اکنون زمان مناسبی برای 
ایستادن، مطالعه و آسیب شناسی گذشته 
و تدوین هوشمندانه شیونامه هایی برای 
حرکت در آینده و  دوره پسا کروناست، 
مقابل  در  منظر  این  از  می دهد:  ادامه 
شناسی  باستان  سرمایه های  بلند  کوه 
 ۱۰۰ از  کمتر  که  گفت  باید  کشور 
نیمی  که  متخصص  باستان شناس  نفر 
جمع  فرهنگی  میراث  پژوهشگاه  در 
عنوان  به  دیگر  نیم  و  شدند  آورده 
از ساختار پیشین سازمان  بازمانده های 
استان های  تمام  در  فرهنگی  میراث 
کشور  در سمت های نا مربوط و پراکنده 

قرار دارند.
وی با اشاره به این که شاید باور آن 
برای دیگران سخت باشد که در ساختار 
میراث  کل  ادارات  از  یک  هیچ  اداری 
فرهنگی استان ها یک معاونت، بخش و 
دفتری به نام باستان شناسی وجود ندارد، 
اضافه می کند: در طرف مقابل حدود ۵۰ 
دانشگاه های  در  باستان شناسی  گروه 
کشور چند صد باستان شناس از مقاطع 
شده  فارغ التحصیل  دکتری  تا  کاردانی 
در  هستند.  تحصیل  به  مشغول  یا 
برای  عظیمی  انسانی  سرمایه ی  واقع 
در  کشور  باستان شناسی  ساماندهی 
تقریبا  متاسفانه  که  گذاشته اند  اختیار 

همه بیکار مانده اند.
آموزش  مردم  به  را  توقع مان  اگر 
ارزش  میراث مان  به  امروز  می دادیم، 

می گذاشتند
او شناخت، نگهداری و حفاظت از 
مطالبه  امروزه یک  را  فرهنگی  میراث 
هر  می کند:  تاکید  و  می داند  عمومی 
از  اخیر حفاظت  چند در یکی دو سال 
الشعاع  تحت  قدری  فرهنگی  میراث 
رکود اقتصادی و گرفتاری های ناشی از 
تحریم ها و بیماری ها بوده و به ظاهر کم 
رنگ شده است، اما اگر در دو دهه پیش 
ما )میراث فرهنگی( از مردم توقع ارزش 

گذاشتن به میراث فرهنگی شهرشان را 
داشتیم و با ابزار مختلف آن را آموزش 
می دادیم و ترویج می کردیم، امروز مردم 
نیز از ما ارزش گذاری، صیانت، نگهداری 
و  شهر  تاریخی  آثار  خور  در  معرفی  و 
روستایشان را طلب می کردند، غافل از 
این که در ساختار وزارت میراث فرهنگی 
در تمام استان های کشور چیزی با نام 

»باستان شناسی« وجود ندارد!
به اعتقاد وی امروز باستان شناسان 
وظیفه خود می دانند تا گوشزد کنند که 
در  فراگیری  باستان شناسی  تشکیالت 
حفاظت  و  نگهداری  برای  چه  کشور 
اداری  پاسخگویی  و  اداری  فعالیت 
مطالعه،  برای  چه  و  کشور  عمرانی  و 
علمی  بهره برداری  و  معرفی  پژوهش، 
بیکران  دریای  این  از  اقتصادی  و 

وجود ندارد.
ه  هشکد و پژ ن  ا تو م  تما
نیازمندی های  کفاِف  باستان شناسی، 

فقط خوزستان نیست
ساختار  این که  به  اشاره  با  وی 
این  در  فرهنگی  میراث  وزارت  فعلی 
انجام  تالش های  همه  وجود  با  حوزه 
شده، در حال حاضر بضاعت ساختاری 
اثر  میلیون ها  از  بهره برداری  و  حفظ 
به  می گوید:  ندارد،  را  کشور  تاریخی 
حوزه  سه  کالن  بار  کشیدن  دوش 
گردشگری  فرهنگی،  میراث  عظیم 
زنگری  با زمند  نیا دستی  یع  صنا و 
اساسی در ساختار این وزارتخانه است، 
پژوهشکده  توان  تمام  که  طور  همان 
باستان شناسی فقط از بُعد علمی )و نه 
اداری و اجرایی( در یک شرایط ایده آل 
کفاف نیازمندی های فنِی استانی مانند 

خوزستان را هم نمی دهد.
این عضو هیات علمی پژوهشکده 
باستان شناسی کشور؛ تاسیس »سازمان 
باستان شناسی کشور«  در زیر مجموعه 
این وزارتخانه را برای تحقق دو هدف 
اساسی، بسیار حیاتی می داند و می گوید: 
از  استفاده  برای  بستری  کردن  فراهم 
برای جذب  ملی  عظیم  توانمندی  این 
توریسم  صنعت  توسعه  و  گردشگران 
کشور به عنوان جایگزینی جدی برای 
نفت در اقتصاد کشور و ایجاد میلیون ها 
فرصت شغلی از یکسو و همچنین برای 
شناسایی، کاوش و معرفی فیزیکی این 
ثروت در قالب موزه ها و سایت موزه ها 
و محوطه های ملی و جهانی و معرفی 
علمی و پژوهشی این داشته ها به صورت 
کتاب، مقاله و سمینار از سوی دیگر یکی 

از نیازهای اساسی کشور است .
نوروزی با تاکید بر این که غفلت از 
ایجاد یک ساختار قوِی علمی و اجرایی 
در میان تازه کشورهای کوچکی که با 
صرف میلیاردها دالر برای خودشان آثار 
باستانی می سازند و اگر دست شان برسد 
از دست اندازی و مصادره و دامن زدن به 
تاراج مواریث ملی همسایگان نیز ابایی 
ندارند، ادامه می دهد: زنگ خطر »بر باد 
رفتن تمام این ذخایر ملی و سرمایه های 
پایدار این نسل و نسل های آینده کشور« 

به صدا در آمده است.

استاد میراث فرهنگی و باستان شناسی: 

ایجاد سازمان باستان شناسی نیاز اساسی آینده کشور است

انتقاد یک نویسنده از برگزارکنندگان نمایشگاه کتاب؛
برای نمایشگاه مجازی کتاب

 تبلیغ کافی نشده است 

احمد آرام با انتقاد از وضعیت اطالع رسـانی نخسـتین نمایشگاه 
مجـازی کتـاب تهـران می گویـد: فکـر می کنـم کسـانی کـه ایـن 
نمایشـگاه مجـازی را راه انداخته انـد، چنـدان حساسـیتی نسـبت به 
آن نداشـته اند کـه بخواهنـد آن را خیلـی پرزرق و برق نشـان دهند.

ایـن داسـتان نویس همزمـان بـا برگزاری نخسـتین نمایشـگاه 
مجـازی کتـاب تهران درباره این رویـداد و مراجعه خود به آن ضمن 
اظهـار بی اطالعـی و بـا بیان این که مگر شـروع شـده اسـت، گفت: 
در روزهـای اخیـر در دنیـای مجازی مطالبـی را درباره آن دیدم ولی 

فکر می کردم هنوز شـروع نشـده اسـت.
کتـاب  مجـازی  نمایشـگاه  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  او سـپس 
نمی توانـد جـای نمایشـگاه حضـوری را بگیرد بیان کـرد: البته دیگر 
هیـچ چـاره ای جـز ایـن نیسـت. هرچنـد ما بـا آمـدن کرونـا به هر 
صـورت بایـد بـه خیلـی چیزهـا عـادت کنیـم. نـوع زندگی هـا فرق 
کـرده و تنهایی هـا بیشـتر شـده و چـه بسـا در ایـن حالـت تنهایـی 
انسـان بـه سـمت و سـوی چیزهایی بـرود کـه بتواند بـا آن ارتباط 

کند. برقـرار 
آرام بـا بیـان این کـه آدم هـا بـه ایـن نمایشـگاه مجـازی هـم 
عـادت می کننـد، افـزود: اگر بنا باشـد ایـن بیمـاری و محدودیت ها 
ادامـه داشـته باشـد، بـه تبـع شـکل های تـازه ای از زندگـی امروزه 
وارد فعالیت هـا می شـود و نقـش عمـده ای را بـازی می کنـد. به هر 
صـورت ایـن بـه افـرادی بسـتگی دارد کـه به کتـاب عالقـه دارند. 
در زمانـی کـه نمایشـگاه کتـاب تهـران به شـکل حضـوری برگزار 
می شـد، خیلـی چیزهـای دیگـر هـم اتفـاق می افتاد کـه ممکن بود 
در ارتبـاط بـا کتـاب نباشـد و ایـن باعث می شـد فضای شـلوغی را 
رقـم بزنـد امـا حـاال مـا بایـد انتظـار ایـن را داشـته باشـیم کـه هر 
کـس در تنهایـی اش تـا چـه انـدازه از کتـاب و این دنیـای مجازی 
کمـک بگیرد.ایـن نویسـنده همچنیـن گفـت: به هر صـورت مردم 
هـم کـه این روزهـا به غیـر از دنیای مجـازی چیز دیگـری ندارند، 
شـبانه روز گرفتـار ایـن دنیـا هسـتند و من امیـدوارم این نمایشـگاه 

برای شـان مثمرثمر باشـد.
احمـد آرام بـا انتقـاد از وضعیـت اطالع رسـانی ایـن رویـداد 
مجـازی اظهـار کـرد:  بـرای نمایشـگاه حضـوری در سـال های 
گذشـته تبلیغـات گسـترده ای شـروع می شـد. امـا من تصویـری از 
بیلبوردهـای ایـن رویداد در سـطح شـهر را در صفحه هـای مجازی 
ندیـدم. فکـر می کنـم به انـدازه ای که کتـاب در زندگی شایسـتگی 
و بـر زندگی انسـان تاثیر دارد، برای نمایشـگاه مجـازی کتاب تبلیغ 
نشـده اسـت، چـون مـن برای نمایشـگاه مجـازی کتـاب تبلیغی به 
آن شـکل ندیـدم، صرفـا جسـته و گریختـه چیزهایـی می دیـدم و 
فکـر می کنم کسـانی که ایـن نمایشـگاه مجـازی را راه انداخته اند، 
چندان حساسـیتی نسـبت به آن نداشـته اند که بخواهند آن را خیلی 

پـرزرق و بـرق نشـان دهند.

گاه
ایش

نم

فرناز میرزالو

ها
ده 

گزی

پروانه رسولی خوشبخت

تجلیل از مفاخر هنرهای تجسمی
 در جشنواره فجر

همزمان با برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر از ۹ نفر  از اساتید 
رشته های مختلف هنرهای تجسمی تجلیل می شوند. 

به گزارش روابط عمومی سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، 
بنا به رسم هر سال در  جشنواره تجسمی فجر، امسال نیز از ۹ نفر از مفاخر 
هنرهای تجسمی در رشته های مختلف  هنرهای تجسمی تجلیل خواهد شد. 

مورد  در سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر  هنرمندانی که 
رشته  در  فعال  و  پیشکسوت  هنرمند  جعفر  نجیبی  می گیرند،  قرار  تجلیل 
فعال   و  هنرمند  پیشکسوت  عبداللهی نیا   احمد  سرامیک،  و  مجسمه 
رشته  در  فعال  و  پیشکسوت  هنرمند  رزاقی  سعید  کاریکاتور،  رشته  در 
رشته  در  فعال  و  پیشکسوت  هنرمند  درهاکوپیان   تصویرسازی،گارنیک 
نقاشی،  خشایار  قاضی زاده هنرمند پیشکسوت و فعال در رشته نگارگری، 
احمد آقا قلی زاده هنرمند  پیشکسوت و فعال در رشته گرافیک، یعقوب آژند 
پیشکسوت و فعال در رشته پژوهش، محمد  حسین حیدری هنرمند پیشکسوت 
و فعال در رشته عکاسی و محمد سلحشور هنرمند پیشکسوت و  فعال در 

رشته خوشنویسی است.  
سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر بهمن ۹۹ در فرهنگستان 

هنر، موسسه صبا برگزار  می شود.

کتاب های دفاع مقدس فیلم می شوند
کارگردان سینمای ایران قصد دارد کتاب های موجود در رابطه با شهدای 
هشت سال دفاع مقدس جمهوری اسالمی ایران را به تصویر کشیده و در 

چند اپیزود روایت کند.
پوریا ضیایی کارگردان جوان سینمای ایران که پیش تر برای تلویزیون 
فیلم های امتداد و پیدا و پنهان را ساخته بود قبل از اکران اولین فیلم سینمایی 
خود سکته مغزی در گروه هنر و تجربه؛ سراغ ایده ای متفاوت برای ساخت 
یک سریال تلویزیونی رفته است.وی قصد دارد کتاب های موجود در رابطه 
ایران را به تصویر  با شهدای هشت سال دفاع مقدس جمهوری اسالمی 

کشیده و در چند اپیزود روایت کند.
کوتاه  فیلم   ۷ از  بیش  کنندگی  تهیه  اخیر  ماه  چند  در  که  ضیایی 
را برای جشنواره های بین المللی عهده دار بوده است گفته که در این 
فرهنگی خصوصی  موسسه  تنها  عامل  مدیر  که  اشکیانی  علیرضا  مسیر 
با  هامبورگ  در  بازرگانی  با شرکت  همکاری  واسطه  به  است  ایران  در 
اتحادیه اروپا علی الخصوص کشور آلمان فعالیت مستقیم دارد و از سال 
۱3۹۷ به شکل رسمی در اکثر زمینه های هنری چون برگزاری کنسرت، 
این سریال  برای ساخت  او  به  بوده است  و... فعال  تیزر  فیلم و  ساخت 
دفاع مقدسی در ایران و جوامع بین المللی به خاطر وجود شهدای ایران 

عزیز ادای دین خواهد کرد. 
با  تلویزیونی  سریال  این  ساخت  برای  گفته  سینما  کارگردان  این 
ارگان های کشوری و لشکری وارد مذاکره شده است و به زودی سرمایه 

گذار، تهیه کننده و عوامل دیگر این سریال را معرفی خواهد کرد.
ضیایی خاطرنشان کرده که تمام تالش این گروه سازنده بر این است 
که این سریال تا پایان سال جاری وارد مرحله تولید شود. گروه سازنده فیلم 
دوبله  بزرگ  استاد  سراغ  سریال  این  ضبط  اصلی  استودیوی  برای  کتاب 
ایران کرامت رودساز مدیر مجموعه هنری ریل رفته اند و همچنین با استاد 
داریوش موحد مدیریت موسسه فرهنگی آموزشی هنر و سینما تحت عنوان 

مشاور پروژه صحبت کرده اند.

از تولید و عرضه  آگهی ابالغ رای موضوع قانون ساماندهی و حمایت 
مسکن

چون به استناد رای صادره هیات موضوع قانون ساماندهی و حمایت از 
تولید و عرضه مسکن مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك کوچصفهان رای 
به صدور سند مالکیت نسبت به تصرفات اشخاص  واقع در قریه های ذیل 
جوبیجارکل سنگ  قریه  است:  گردیده  زیر صادر  شرح  به  گیالن  ده  بخش 
باب خانه و  : خانم فاطمه دمسازی ویشکائی فرزند غالم ششدانگ یک   ۷
محوطه به مساحت ۲۰۰/3۷ مترمربع به شماره پالك ۱۵۲۲ مفروز از پالك 
3۲۱- ۲- آقای اسماعیل اصغری کنارسری فرزند غالمحسین ششدانگ یک 
از  مفروز  به شماره پالك ۱۵۲۱  مترمربع  مساحت ۲۲۹/۲۸  به  زمین  قطعه 
پالك ۱۷۸ 3- آقای اسماعیل اصغری کنارسری فرزند غالمحسین ششدانگ 
یک قطعه زمین به مساحت ۲۹۴/۲۸ مترمربع به شماره پالك ۱۵۲۰ مفروز از 
پالك ۱۷۸ چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به اصل ملک اعتراضی دارند 
می توانند از تاریخ انتشار آگهی ظرف ۲۰ روز اعتراض خود را به این اداره 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره ظرف  باید  تسلیم نماید ضمنا معترض 
مدت یک ماه دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نموده و گواهی 
تقدیم دادخواست را به این اداره تسلیم نماید در غیراینصورت متقاضی سند یا 
نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجععه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را دریافت نماید اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 

برابرمقررات انجام خواهد شد. تاریخ انتشار: ۱3۹۹/۱۱/۰۶
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك کوچصفهان-نرجس خلیلی نیا
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 راست به چپ: نادر نادرپور، بزرگ نادرزاد و داریوش شایگان 
اختصاصی دنیای جوانان

یک بارنشد 
تا که بگیری خبرم را

رضا خادمه مولوی 

شادی اگر این گونه، بسوزان جگرم را
اصال بشکن کنج قفس بال و پرم را

 صد بار پریشانی من دیدی و صد حیف
یک بارنشد تا که بگیری خبرم را

 یک عمر برای تو غزل گفتم و گفتم
افسوس نخواندی و ندیدی هنرم را

در سینه بسی پیرم و فرسوده و بی جان
در چهره مبین چهره همچون پسرم را

وقتی که تو در خاطر من حک شدی آخر
فرقی نکند روی تو بندم نظرم را

 فردا اگر ای دوست قرارست نباشی
یارب کمکم کن که نبینم سحرم را

طرح »بهبود فضای عمومی کسب و کارهای فرهنگی 
و هنری شهری در تهران« توسط الهام فخاری رییس کمیته 
این  ارائه و فوریت  هنر شورای شهر تهران به صحن شورا 

طرح در جلسه روز گذشته رای آورد.
الهام فخاری رییس  روز گذشته)یکشنبه ۵ بهمن ماه( 
کمیته هنر شورای اسالمی شهر تهران طرح »بهبود فضای 
عمومی کسب و کارهای فرهنگی و هنری شهری در تهران« 
را در صحن شورای مطرح کرد. فوریت این طرح  با ۱۷ رای 
موافق به تصویب رسید تا به تفصیل در جلسات آینده شورا 
پی جلسات کمیته هنر  در  و مصوب گردد.این طرح  مطرح 
هنری  مختلف  انجمن های  با  تهران  شهر  اسالمی  شورای 
و طرح مسایل و مشکالت این حوزه با الهام فخاری رییس 

کمیته هنر شورای شهر تهران، نوشته شده است.
با شیوع  که  اشاره شد  مسایل  این  به  جلسات  این  در 
بیماری کرونا، بسیاری از فعالیت های هنری با تعطیلی مواجه 
نیز در  اقتصاد هنر  از پی محدود شدن فعالیت ها،  شده اند و 
شهر تهران با آسیب هایی روبه روست. مساله دیگری که در 
این طرح بدان اشاره شده، این است که هم اکنون نگارخانه ها 
با عنوان عوارض »تابلو فروشی، گالری های نقاشی و هنری« 
به شهرداری تهران عوارض کسب و پیشه پرداخت می کنند که 

هنرمندان خواستار مساعدت در این زمینه شده اند. 
هنرمندان شهر  مطالبه  عنوان  به  که  دیگری  نکات  از 

تهران با کمیته هنر شورای شهر تهران مطرح شده، این است 
برگزاری جلسات کمیته هنر شورای اسالمی شهر  پیرو  که 
اینکه وزارت  به  با توجه  انجمن های تخصصی و  با  تهران 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و اداره نظارت بر اماکن عمومی حضور 
کسب و کارهای فرهنگی و هنری در فضاهای مسکونی را 
تایید می کنند، اما همکاری نکردن و صادر نشدن مجوزهای 

الزم توسط شهرداری باعث بروز مشکل شده است.
طرح »بهبود فضای عمومی کسب و کارهای فرهنگی 
دارد که  تبصره  و سه  ماده  دو  تهران«  در  و هنری شهری 
رعایت  با  می توانند  هنری  نگارخانه های  اول  تبصره  طبق 
ضوابط و قوانین مربوط به سازمان زیباسازی شهر تهران، به 
تابلوهای راهنما در شریان های  یا  نگارخانه و  تابلوی  نصب 

اطراف اقدام کنند.
این  از  در تبصره دوم آمده است که چنانچه هر کدام 
مانند  خود  نظر  مورد  مکان  در  ضروری  تغییرات  به  فضاها 

آکوستیک کردن و یا پوشاندن بخش هایی از ساختمان به منظور 
برگزاری نمایشگاه های موضوعی نیاز داشته باشند، با رعایت 
موازین قانونی و منوط به هماهنگی با شهرداری محل استقرار 
نگارخانه قابل انجام است.تبصره سوم این طرح گالری ها را 
ازای امکان فعالیت در کاربری مسکونی  موظف می کند در 
برای هنرجویان و دانشجویان رشته های هنری فضای فعالیت 

حرفه ای و یا کارآموزی فراهم کنند. 
شرایط  در  ویژه  به  این طرح  اجرایی شدن  در صورت 
کرونا، اختصاص ساختمان جدید به مراکز فرهنگی می تواند 

جایگزین پرداخت یارانه به آن ها شود. 
ساختمان ها  در  فرهنگی  مکان های  استقرار  همچنین 
تخریب  از  می تواند  قدمت  و  ارزش  دارای  عمارت های  و 
ساختمان ها جلوگیری کرده و باعث حفظ این ساختمان ها  شود 
که استقرار و فعالیت گالری ها و کسب و کارهای فرهنگی 
در سراسر شهر به ویژه مناطق مرکزی بر سرمایه فرهنگی و 

اجتماعی شهر خواهد افزود.
آتلیه های  نگارخانه ها،  طرح؛  این  یکم  ماده  اساس  بر 
مجسمه سازان،  گرافیست ها،  نقاشان،  آتلیه  شامل  هنری، 
دفاتر  سرامیست ها،  خوشنویسان،  تصویرگران،  عکاسان، 
انجمن های صنفی و تخصصی هنری، تماشاخانه ها، مراکز، 
و  کانون ها  و هنری،  فرهنگی  موسسه های  کافه  موسسات، 
انجمن های فرهنگی و هنری و فضاهای اختصاص یافته به 

اجرای موسیقی، به عنوان فضای فعالیت فرهنگی و هنری 
شناخته می شوند.همچنین در این مصوبه فضایی که دارای 
امکانات نمایش و عرضه آثار هنری در رشته های گوناگون از 
قبیل عکاسی، نقاشی، مجسمه سازی، گرافیک، تصویرگری، 
خوشنویسی و هنرهای جدید از قبیل ساوندآرت، ویدئوآرت و 

پرفورمنس باشد به عنوان نگارخانه شناخته می شود.
و  فرهنگی  انجمن های  و  کانون ها  موسسات،  مراکز، 
فرهنگی  مقاصد  و  با هدف  که  است  تشکیالتی  نیز  هنری 
اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی توسط افراد واجد شرایط برای 
فعالیت در یک یا چند قلمروی فرهنگی، هنری، سینمایی و 
مطبوعاتی با سرمایه ایرانی تشکیل می شود و وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی مجوز تاسیس، نظارت بر فعالیت ها و انحالل 

آن ها را صادر می کند.
آتلیه های هنری نیز به معنای استودیوی هنرمند است؛ 
فضایی مانند آتلیه های نقاشان، گرافیست ها، مجسمه سازان، 
که  سرامیست ها  و  خوشنویسان  تصویرگران،  عکاسان، 
هنرمندان معموال در بخشی از منازل مسکونی خود، با رعایت 
مالحظات الزم و مطابق با قواعد قانونی با رعایت کلیه مفاد بند 
۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مبنی بر »عدم ایجاد مزاحمت 
و حفظ آرامش ساکنین پیرامونی و با رعایت تمامی موازین 
اخالقی و حفظ حقوق همسایگان« و با اخذ تمامی مجوزهای 

قانونی ایجاد می کنند.

با تالش رییس کمیته هنر شورای شهر تهران صورت گرفت؛

برنامه ریزی شورا برای کمک به کسب و کارهای فرهنگی و هنری 
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اتابک نادري همزمان در 2 جشنواره فجر

با یک  امسال  نادری که  اتابک 
نمایش در جشنواره های  فیلم و یک 
سینما و تئاتر فجر حضور دارد، معتقد 
صورت  به  جشنواره  در  حضور  است 
پیامک  یک  دریافت  مانند  مجازی 
خوب، انرژی بخش است. این بازیگر که 

امسال با فیلم منصور و نمایش سه شنبه های 
لعنتی در جشنواره های فیلم و تئاتر فجر حضور دارد، گفت: تفاوت ارتباط 
بازیگر و تماشاگر در فضای مجازی و حضوری مانند تفاوت دیدار  رو در رو 
و مکالمه تلفنی است. طبیعتا فضای مجازی آن گرما و تاثیر را ندارد ولی 
در شرایط فعلی و برای پیشگیری از قطع ارتباط کامل، بهترین جایگزین 
است. ارتباط با تماشاگر در فضای مجازی مانند دریافت یک پیامک خوب 
از یک دوست عزیز است که به آدمی انرژی و انگیزه می دهد و همین که 

بتوانیم در این فضا با تماشاگر ارتباط داشته باشیم، خوشحال کننده است.

عادل تبریزي و عدم تفاوت در سینما

جوان  کارگردان   تبریزی  عادل 
فضای  درباره  گفتگویي  در  سینما 
فیلم کوتاه و تفاوت آن با فیلم بلند 
دو  به  را  سینما  من  گفت:  سینمایي 
نمی کنم،  تقسیم  بلند  و  کوتاه  دسته 

برای من همیشه مفهوم سینما و فیلمسازی 
مهم بوده است، از همین رو متوجه نمی شوم 
که چرا برخی می گویند فیلم کوتاه پلی برای رسیدن به سینمای بلند است. 
همیشه برایم هیجان فیلمسازی مهم بوده است. اگر فیلمنامه ای به ذهنم 
برسد یا به دستم بگیرم و حس کنم مناسب است که آن را در زمان کوتاه 
بسازم به اندازه یک فیلم بلند برای آن وقت و انرژی می گذارم. به این 
موضوع هم توجه نمی کنم  که قرار است یک بازیگر چهره یا یک بازیگر 
آماتور جلوی دوربین بیاید. من این دسته بندی ها را قبول ندارم و برای 

من ماهیت سینما و فیلمسازی مهم است

آلبوم بي کالم سعید ذهني در راه است

مدرس  و  آهنگساز  ذهنی  سعید 
فعالیت های  تازه ترین  درباره  دانشگاه 
به  مشغول  روزها  این  گفت:  خود 
سرانجام رساندن بسیاری از پروژه های 
در حال حاضر  نیمه تمام خود هستم. 

خیلی سخت می توانم تصمیم بگیرم کاری 
که  هم  کارهایی  متاسفانه  کنم،  قبول  را 
پیشنهاد می شود چندان جالب نیست. بسیاری از آنها خیلی سطحی بوده 
و درمجموع کار جالبی پیشنهاد نمی شود، اما من از این فرصت استفاده 
کردم و اولین آلبوم خودم را تحت عنوان آهسته با ماه آماده کردم که 
به زودی منتشر می شود. تمام کارهای آلبوم انجام شده و تا چندی دیگر 
نسخه دیجیتال و فیزیکی آن منتشر خواهد شد. این آلبوم 3۰ قطعه است 
و مجموعه ای از قطعاتی است که در حوزه فیلم و سریال ساخته ام. تولید 

آلبوم حدود یک سال و نیم طول کشیده است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

هوشنگ گلمکاني مدعي جشنواره فجر

به  بیشتر  را  گلمکانی  هوشنگ 
سینما  روزنامه نگار  و  منتقد  عنوان 
می شناسیم. او که فارغ التحصیل رشته 
سینما و تلویزیون از دانشکده هنرهای 
این  از  پیش  است،  تهران  دراماتیک 
بیشتر در کار ترجمه فیلمنامه و نگارش 

کتاب فعالیت داشت و همچنین به عنوان یکی 
از اعضای شورای سردبیری ماهنامه سینمایی فیلم مشغول است، بارها به 
عنوان عضو هیات داوران در جشنواره هایی چون الیپزیگ، تفلیس، پرتقال 
طالیی آنتالیا، دیدار دوشنبه تاجیکستان، جشنواره فیلم فجر، جشنواره فیلم 
شید آمریکا حضور یافته است و امسال به عنوان کارگردان در جشنواره فجر 
حضور دارد. آهو، به تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی و نوشته خود گلمکانی و 
سپیده آرمان است که حکایت انزوای خودخواسته دختری است که آرزوهایش 

را بربادرفته می بیند، اما هنوز امیدش را از دست نداده است.
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تبدیل تهدید به فرصت

علیرضا داودنژاد: کارگردان، تهیه کنندگان چراغ سینماي 
ایران را روشن نگه داشته اند
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محمد حسین زاده

اهالـي  از  بسـیاري  روزهـا  ایـن 
فیلـم  جشـنواره  تکاپـوي  در  سـینما 
فجـر قـرار دارنـد و شـوق زیـادي بین 
آنهـا وجـود دارد چـرا که در یک سـال 
اخیر سـینما در رکود شـدید و در بیشتر 
مواقـع در تعطیلـي اجباري بوده اسـت. 
امـا یـک اتفـاق دیگر هم در راه اسـت 
کـه قطعـا تاثیر زیـادي روي سـینماي 
کشـور خواهـد داشـت. تنهـا چنـد روز 
بـه برگـزاری مجمـع عمومـی انجمن 
سـینمای  تهیه کننـدگان  کارگـردان 
ایـران باقـي مانده اسـت و ایـن مجمع 
و نتایـج آن مي توانـد تاثیر مهمي روي 
سـینماي  کوتاه مـدت  حداقـل  آینـده 
کشـور داشـته باشـد. علیرضا داودنژاد، 
کشـور  سـینماي  کهنـه کار  فیلمسـاز 
در آسـتانه برگـزاری مجمـع عمومـی 
تهیه کننـدگان  کارگـردان  نجمـن  ا

تاکیـد  نوشـتاری  در  ایـران  سـینمای 
فیلمسـازان  مجمـع  امـروز  کـه  کـرد 
مـی توانـد بـا تکیه بـر نام هـای بزرگ 
و چهره هـای معتبـر و پرطرفـدار خـود 
بـا بهـره بـردن از تبلیغـات اثرگـذار و 
فراگیـر، محبوب تریـن پلتفـرم نمایش 
جـذب  بـا  و  کنـد  ایجـاد  را  خانگـی 
مخاطبـان میلیونـی از بزرگترین تهدید 
بزرگتریـن  ایـران،  در  سـینما  تاریـخ 
فرصت را بسـازد. وظیفـه صنفی امروز 
کارگـردان و تهیه کننـدگان ایرانـی بـه 
دسـت گرفتـن بـازار نمایـش خانگی و 
تامیـن امنیـت و رونـق و اعتـال بـرای 

ایـن بـازار پرمخاطـب اسـت.
علیرضـا داودنـژااد که سـخنگوی 
 ( تهیه کننـدگان  کارگـردان  انجمـن 
مجمع فیلمسـازان سـابق( در نوشتاری 
تحـت عنوان »سـینمای ایـران چگونه 
اختیـار  در  کـه  می شـود؟...  سـاخته 
اسـت:  آورده  داد،  قـرار  رسـانه ها 

وابسـتگی تولید و توریع و نمایش فیلم 
بـه ابزار پیچیده، تجهیزات گران قیمت 
و تاسیسـات و ابنیـه مختلـف موجـب 
آن بـوده کـه در بیشـتر دنیـا صاحبـان 
سـرمایه و اربابـان سیاسـت اصلی ترین 
تهیه کننـده و سـفارش دهنده موضـوع، 
ترکیـب عوامل سـازنده و لحـن و بیان 
ایـران  در  امـا  باشـند  سـینمایی  آثـار 
تاریـخ  اثرگـذار  مـا، اغلـب فیلم هـای 
سـینما بـا مشـارکت کارگردان هـا و یا 
شـخصا توسـط خـود آنهـا تهیه شـده 
اسـت. اولیـن و دومیـن فیلـم صامـت 
سـینمای ایران آبـی و رابی و حاجی اقا 
اکتورسـینما بـا کارگردانی  و مشـارکت  
اوانـس اوگانیانس سـاخته شـد و اولین 
دختـر  ایـران،  سـینمای  ناطـق  فیلـم 
بازیگـری  و  نویسـندگی  حاصـل  لُـر، 
عبدالحسـین سـپنتا و تهیـه کنندگی و 
کارگردانـی خان بهـادر اردشـیر ایرانی 
بـود. اسـماعیل کوشـان حرفه ای ترین 

سـینماگر ایرانی بیـش از ۲۰ فیلم خود 
کارگردانـی کـرد.  و  تهیـه  را شـخصا 
تهیه کننـده  کارگـردان  عنـوان  بـه  او 
پیشـگام سـینمای ایران اولین شهرك 
سـینمایی را سـاخت و در بـازار عرضـه 
و نمایـش مناسـبات حرفـه ای و صنفی 
برقـرار کـرد. مهـدی بشـارتیان بـا ۸ 
فیلـم، حسـین مدنی بـا ۴ فیلـم، پرویز 
خطیبـی بـا ۲ فیلـم، سـاالر عشـقی با 
۶ فیلـم و مجیـد محسـنی بـا ۸ فیلـم 
از جملـه دیگـر کارگردان هایی هسـتند 
کـه تـا دهـه 3۰ و ۴۰ فیلم هـای خـود 
را تهیـه کردنـد و بـه سـینمای ایـران 
رونـق دادند. در پی آنها شـهال ریاحی، 
جعفـری،  محمدعلـی  رفیـع،  شـاهرخ 
حسـین  فیلـم(،   ۸ )بـا  رفیعـی  عزیـز 
امیرفضلـی، عباس شـباویز )کـه بعدها 
تهیه کننـده فیلـم قیصـر شـد(، سـردار 
سـاکر، سیامک یاسـمین )با گنج قارون 
و ۱۰ فیلـم دیگر(، مهدی رئیس فیروز، 

محمد متوسـالنی، محسـن بدیع، رضا 
بیک ایمانـوردی، فرخ غفـاری، نصراهلل 
محمدرضـا  فیلـم(،   ۱۴ )بـا  وحـدت 

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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فاضلـی، محمدعلـی فردیـن، ابراهیـم 
منوچهـر  مقبلـی،  عـزت اهلل  گلسـتان، 
صادق پـور، صـادق رهبر، ایـرج قادری، 
مصطفـی اسـکویی، فریـدون رهنمـا، 
سـاموئل خاچیکیـان، مهـدی میثاقیـه، 
پرویـز صیـاد، مهـدی ژورك، مسـعود 
کیمیایـی، داریـوش مهرجویـی، ناصـر 
تقوایـی، امیر نـادری، مهدی فخیم زاده 
و بهـرام بیضایی فهرسـتی کوتاه شـده 
کـه  اسـت  کارگردان هایـی  خیـل  از 
فیلم هـای خـود را تهیه کرده اند و چراغ 
جریـان کارگـردان تهیه کنندگـی را در 
سـینمای ایران روشـن نگه داشـته اند. 
به همـکاری گرفتن نویسـنده، بازیگر، 
فیلمبـردار، صدابـردار، طـراح صحنـه، 
چهره پـرداز، تدوین گـر و رنگ پـرداز در  
پروژهـای مشـترك بـرای تولیـد اثری 
واحـد و ارائـه آن بـه بازار نمایـش را با 
عنوانـی جـز مدیریـت نیـروی انسـانی 
کـرد.  نامگـذاری  نمی تـوان  خـالق 
آنچـه تاریـخ سـینما گواهـی می دهـد، 
ایـن اسـت که به مـوازات ایـن جریان 
ماجـرای  خـالق  و  مولـد  مدیریتـی 
دیگـری نیـز جریـان داشـته اسـت که 
با سـرمایه گذاری در احداث سـالن های 
مجلـل برای نمایـش فیلم های وارداتی 
عمـال فیلم هـای سـینمایی تولید شـده 
پاییـن  سـالن های  بـه  را  داخـل  در 
شـهر می رانـد و در آنجـا بـه رقابـت با 
فیلم های وسترن اسـپاگتی و کاراته ای 
حاصـل  می کشـاند.  الندابوزانکایـی  و 
ورود سـرمایه دفاتـر پخش و سـالن به  
تولیـد کنـار زدن فیلمسـازی مولـف و 
ترویـج کپی بـرداری ارزان و دم دسـتی 
بـود. زوال کیفـی فیلم هـا خـواه ناخواه 
بـه سـقوط آمـار تولید و واگـذاری بازار 
نمایـش بـه فیلمهای کـره ای و هندی 
و  آمریکایـی می انجامـد  و  اروپایـی  و 
انتقـال دفاتـر  و سـرمایه ها بـه جریان 
واردات نهایتـا در نیمـه دهه ۵۰ نیروی 

انسـانی مولـد را غافلگیـر و بیـکار  در 
تلـه و تنگنـا و بن بسـت رها می سـازد.

بعـد  مدیریـت  اول  نسـل  آنچـه 
از انقـالب را  در بـه حرکـت درآوردن 
چـرخ تولید فیلم به موفقیت می رسـاند 
و بازسـازی سـخت افزاری و نرم افزاری 
دسـت  می کنـد،  ممکـن  را  سـینما 
جریـان  اصلـی  رگـه  روی  گذاشـتن 
بـر  تکیـه  و  سـینما  در  تهیه کنندگـی 
را  سـینما  کـه  بـود  مسـتعد  جوانانـی 
بیـش و کـم آزمـوده بودنـد و اشـتباق 
تولیـد فیلـم تهیه کنندگی را بـرای انها 
آسـان و چه بسـا نجات بخش می کرد. 
قـاری زاده،  مجیـد  عیـاری،  کیانـوش 
مهدی صباغ زاده، محمدعلی سـجادی، 
پوراحمـد  کیومـرث  الونـد،  سـیروس 
از جملـه فیلمسـازانی هسـتند کـه بـه 
همـت آنهـا بن بسـت تولیـد فیلـم در 
ایران شکسـته شـد و جریان کارگردان 
تهیه کنندگـی، بـار دیگر نقـش تاریخی 
خـود را ایفـا کـرد و چـرخ تولیـد را در 
سـینمای ایـران بـه حرکـت درآورد. از 
آن روزهـا تـا امـروز ده هـا کارگـردان 
تهیه کننـده، دهـه بـه دهـه و نسـل بـه 
نسـل آمده انـد و بـا ارائه آثـاری ماندگار 
بـه بازار سـینما رونـق و به جشـنواره ها 
کارولـووی  ونیـز،  بخشـیده اند.  اعتبـار 
واری، برلیـن، نانت و کن، بهترین جوایز 
خـود را بـه فیلم های ایرانـی اهدا کردند 
و در قله صنعت سـینما هالیوود به اصغر 
فرهـادی کارگـردان تهیه کننـده نخبـه 
ایرانـی دوبـار جایـزه اسـکار اهدا شـده 
اسـت. بـا ایـن همـه عجیب اسـت و به 
سـختی می تـوان بـاور کـرد کـه اینک 
صـدای ایـن جریان مبتکـر، متخصص 
و خالق شـنیده نمی شـود و هـم اکنون 
بـا  را  تشـکیالتی کـه خـود  و  دولـت 
عنـوان اتحادیـه تهیه کننـدگان معرفی 
می کنـد بی اعتنـا بـه جایـگاه و نقـش 
تاریخـی ایـن جریـان رسـما خواهـان 

کارگـردان  صنفـی  انجمـن  تعطیلـی 
آن  اعضـای  انحـالل  و  تهیه کننده هـا 
در جریان سـینماداری و پخش هسـتند!

آیـا ایـن تاریـخ اسـت کـه تکـرار 
راه  از  دیگـری   ۱3۵۶ آیـا  می شـود؟ 

اسـت؟ رسـیده 
برگـزاری  آسـتانه  در  اکنـون 
کارگـردان  انجمـن  عمومـی  مجمـع 
تهیه کننـدگان کـه تـا امروز فشـارهای 
بـه  اورده و  تـاب  را  صنفـی و دولتـی 
فروپاشـی تشـکیالتی تـن نداده اسـت، 
جـا دارد ضمـن پاسداشـت میـراث ۹۰ 
تـا  ابتـدا  از  ایـن جریـان -کـه  سـاله 
انتهـای قـرن فعالیـت داشـته و چـراغ 
تولید فیلم را روشـن نگه داشـته اسـت، 
یـادآور شـویم  که بعد از پایـان انحصار 
مالکیـت ابـزار تولید فیلم کـه با فناوری 
دیجیتـال ممکـن شـده اسـت، اینـک 
سالهاسـت کـه انحصـار  نمایـش فیلم 
در سـالن نیز به پایان رسـیده و توسـعه 
چشـمگیر نمایش خانگی همه مناسبات 
تهیـه و تولید و توزیـع و نمایش فیلم را 
در همـه جـای جهـان به نفـع نیروهای 
سـازنده و خـالق دگرگون کرده اسـت. 
در روزگاری کـه موبایـل، لپ تاپ، تبلت 
و انـواع مانیتورهـای کوچـک و بـزرگ 
بـه قاب هـای تـازه نمایـش فیلـم بدل 
شـده اند و همـه در همـه جـای دنیـا به 
تولیـد و تـوزیع نمایـش فیلـم در این 
بـازار پـر مخاطـب مشـغول هسـتند، 
شایسـته نیسـت کـه صاحبـان صدهـا 
فیلـم اکران نشـده در ایـران، همچنان 
پشـت در سـالن های بسـته سـینما بـه 
سـوگ بنشـینند و بـه آینـده ناپیـدای 
پایـان اپیدمـی چشـم بدوزنـد و ایـام 
و هفتـه و مـاه و سـال  را بـه انتظـار 
بازگشـت اعتمـاد و باز امـدن مخاطب 
بـه سـالن های نمایـش سـپری کنند و 
برای سـامان بخشـیدن به بازار نمایش 
آنالیـن  سـینما  و  وی اودی  خانگـی، 
حرکتـی کارسـاز انجام ندهنـد. انجمن 
سـینمای  تهیه کننـدگان  کارگـردان 
ایـران ضمن پیگیری برای تامین امنیت 
بـازار نمایش خانگی و راه اندازی شـورای 
صنفـی نمایش آنالین بر این باور اسـت 
کـه امـروز مجمع فیلمسـازان می تواند با 
تکیـه بـر نام هـای بـزرگ و چهره هـای 
معتبـر و پرطرفـدار خود با بهـره بردن از 
تبلیغـات اثرگـذار و فراگیـر محبوب ترین 
پلتفـرم نمایش خانگـی را ایجاد کند و با 
جـذب مخاطبـان میلیونـی از بزرگترین 
تهدیـد تاریخ سـینما در ایـران بزرگترین 
فرصـت را بسـازد. وظیفـه صنفـی امروز 
بـه  ایرانـی   تهیه کننـدگان  کارگـردان 
دسـت گرفتـن بـازار نمایـش خانگی و 
تامیـن امنیـت و رونـق و اعتـال بـرای 

ایـن بـازار پرمخاطب اسـت.

محمد حسین زاده
این روزها اهالي تئاتر به شـدت منتظر جشـنواره 
تئاتـر فجـر هسـتند چـرا کـه نزدیـک بـه یک سـال 
اسـت کـه تعطیلـي و بیکاري باعث شـده تا بسـیاري 
از آنهـا چـه بـه لحـاظ روحي چـه به لحـاظ اقتصادي 
دچـار مشـکالت زیادي شـده و این مشـکالت باعث 
سـرخوردگي آنها شـده اسـت. درواقع مي توان اینطور 
بیـان کـرد کـه تنهـا قشـري کـه دولـت همـواره به 
دلیـل شـیوع کرونـا فعالیت آنها را تعطیل کرده، قشـر 
هنرمنـد بـوده و گویـا کرونـا صرفـا از محافـل هنري 
و سـالن هاي سـینما و تئاتـر شـیوع پیـدا مي کنـد! بـا 
ایـن حـال برگـزاري جشـنواره تئاتـر فجـر مي توانـد 
کورسـوي امیـدي بـراي اهالـي تئاتـر باشـد تـا بـار 
دیگـر چـراغ ایـن هنر را روشـن کنند. سـی و نهمین 
جشـنواره تئاتـر فجر به دبیری حسـین مسافرآسـتانه 

۱۱ تـا ۲۰ بهمـن ۹۹ برگـزار می شـود.
و  دانشـگاه  اسـتاد  مخصـوص  رایانـی  مهـرداد 
کارگردان شـاخص عرصه تئاتر که یکي از اهالي تئاتر 
مي باشـد کـه حضـوري فعال در جشـنواره ها داشـته و 
دارد، در گفتگـو بـا دنیاي جوانان درباره برگزاری سـی 
و نهمیـن جشـنواره تئاتـر فجر در شـرایط کرونا گفت: 
جشـنواره تئاترفجـر مهمتریـن حرکـت تئاتری کشـور 

ماسـت و قطعـا بودنـش بهتـر از نبودنش باشـد. قبول 
دارم به نوعی احسـاس نیازش هم از سـوی مخاطبان 
و هم از سـوی هنرمنـدان کاهش پیدا کرده و ضرورت 
برپایـی آن افـت داشـته ولی واقعیت این اسـت که اگر 
ایـن رویـداد تئاتـری تعطیـل یـا بـه آن توجهی شـود، 
اتفاقـات بهتـری جایگزیـن آن نمی شـود بـه نظـرم با 
گذشـت 3۸ دوره، نیـاز به بازنگری و تقویت جشـنواره 
تئاتـر فجر داریـم نه احیانا تعطیل کردن آن! جشـنواره 
تئاتـر فجـر همواره در آسـیا محل توجـه و در دنیا جزو 
۲۰ جشـنواره اول بوده که دلیل آن گسـتردگی و فراهم 
کـردن زمینـه برای نمایـش انواع و اقسـام تولیدات در 
حوزه هایـی مختلـف بـا سـلیقه های مختلـف اسـت، 
از همیـن رو حضـور بخـش تله تئاتـر و نمایش هـای 
رادیویـی هـم به گسـتردگی، رنگیـن کردن و توسـعه 

آن کمـک می کند.
ایـن چهـره مطـرح و شـاخص عرصـه تئاتـر در 
بخـش دیگـري از صحبت هـاي خـود بـه مشـکالت 
بزرگـي کـه بر سـر راه برگـزاري جشـنواره وجود دارد 
اشـاره کـرده و گفـت: یکـی از مشـکالت بـزرگ مـا 
همـواره این اسـت کـه بـرای حرکت هـای تئاتری از 
جملـه جشـنواره ها از ابتـدا دسـتورالعمل و مانیفسـتی 
ارائـه نمی دهیـم بـرای مثال بایـد بگوییم قرار اسـت 

بـا جشـنواره تئاتـر فجـر به ۵ هـدف ملموس برسـیم 
کـه همـه هنرمندان و منتقدان بر اسـاس آن ۵ هدف 
بتواننـد بـه ارزیابـی جشـنواره  بپردازند ولـی وضعیت 
بـه گونـه ای اسـت کـه متاسـفانه هـر شـخصی یک 
چیـزی از خـود می گویـد و توقعـی دارد و متولیـان 
و مشـارکت کنندگان چنیـن فضایـی را در مواجهـه با 
جشـنواره دارنـد. بـرای مثال بـه عنوان یـک هنرمند 
وقتـی می بینیم امسـال تله تئاتر به ایـن رویداد اضافه 
شـده اسـت، دوسـت دارم بدانم دلیل این کار چیست، 
برگـزاری  از  بعـد  و  دنبـال می کنـد  را  چـه هدفـی 
جشـنواره، بـه هدفـش می رسـد یـا نـه!؟ ایـن یعنـی 

هدفمنـد کردن جشـنواره.
مهـرداد رایانـی مخصـوص در یخـش دیگـري از 
صحبت هـاي خـود با اشـاره بـه نقش تلویزیـون در این 
موضوع اظهار کرد: تلویزیون به عنوان رسـانه ملی باید 
سـهم خود را در همه زمینه ها ادا کند همانطور که فیلم 
سـینمایی، مستند، تاك شـو و... را پخش می کند باید به 
تئاتـر هـم توجـه کند چون این رسـانه یـک پدیده ملی 
اسـت و چنیـن وظیفـه ای را دارد پـس نمی توانـد از این 
وظیفـه شـانه خالی کند اگـر نقصـی در فرایند پخش و 
تولیـد هسـت، می توانـد مرتفـع شـود امـا بـا سـاکت 
کـردن تئاتـر نمی توانیـم آن را از بیـن ببریـم. تلویزیون 

اگـر انتقـادی بـه تله تئاتر داشـته باشـد می توانـد برای 
رشـد و تعالـی آن در فراینـد تولید تالش کنـد. بنابراین 
بایـد سـهم خـود را ادا کنـد و چرخه تولیـد در این زمینه 
را متوقـف نکنـد اگر ایـن چرخه متوقف شـود راه اندازی 

مجدد آن بسـیار دشـوار می شـود.
این اسـتاد دانشـگاه و محقق و پژوهشگر عرصه 
تئاتـر در پایـان مطـرح کـرد: بـه نظـرم تله تئاتـر در 
رسـانه ها و پلتفرم هایـی کـه به صـورت خصوصی در 
حـال فعالیـت هسـتند، نمایـش پیدا می کننـد. هرچند 
حـاال ایـن پلتفرم هـا تـب و تـاب سـریال ها را دارنـد 
ولـی در آینـده بخـش خصوصی در ایـن عرصه فعال 
خواهد شـد. هرچند تلویزیون در پی دسـتیابی به این 
پلتفرم هـای خصوصـی اسـت امـا بـه نظرم ایـن کار 
خوبـی نیسـت چـون امکان رقابـت را از بیـن می برد. 
اگـر بخش خصوصـی به تله تئاتـر ورود کند وضعیت 
اینگونـه نمایشـی خیلـی بهتـر خواهد شـد. بـه نظرم 
همـه بایـد دسـت بـه دسـت هـم بدهیـم تـا بتوانیم 
شـرایط تئاتـر را از حالـت رکـود درآورده و همینطـور 
مـواردي ماننـد تله تئاتـر را که مدتهاسـت در انزوا به 
سـر مي برنـد، بـار دیگـر احیا کنیـم چرا کـه مخاطب 
بـه ایـن مدیوم عالقه داشـته و مدتهاسـت جزو سـبد 

فرهنگـي خانواده هـا بـه شـمار مي رود.

مشکالت همیشگي جشنواره تئاتر فجر

مهرداد رایاني: جشنواره باید هدفمند باشد


