
سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت:

رانت واردات، کمر اقتصاد داخلی را شکسته است
مدیرعامـل شـرکت ملی صنایـع مس ایران 
گفـت:  ایـران اکنـون رتبـه هفتـم از نظـر ذخایـر 
مـس را در سـطح جهـان داراسـت و در تـاش 
هسـتیم تـا در سـال ۱۴۰۰ ایـن رتبـه را یـک پلـه باالتـر 

دهیم. ارتقـا 
اردشـیر سـعدمحمدی روز گذشته)یکشـنبه( در نشست 

خبـری اظهار داشـت: پارسـال این شـرکت ۱۰۱ هـزار متر 
حفـاری عمقـی بـرای شـناخت پتانسـیل های جدید مس در 
کشـور انجـام داد کـه نتیجـه آن کشـف حدود یـک میلیارد 
تـن ذخایـر جدید بـا عیار نیـم درصد بود کـه ارزش برجای 
این ذخیره اکتشـافی بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان اسـت.
صفحه ۳

قالیباف:

با نقش آفرینی مردم
 پیشرفت های اقتصادی حاصل می شود 

تاخت و تاز کووید 19 در بزرگراه بی تدبیری!
موج چهارم کرونا از اواخر تعطیات نوروز 
قرمز  شهرها  از  بسیاری  وضعیت  و  آغاز   ۱۴۰۰
آمار  گذشته  روز  دو  از  درحالیست  این  و  شده 

تلفات روزانه به مدار سه رقمی بازگشته است.
تجربه های یک سال دو ماهه کرونا تقریبا بدون توجه 
رها شده و کووید ۱۹ همچنان می تازد. پس از تعطیات نوروز 
۱۴۰۰ و سفرهای نوروزی که بدون ضابطه و با فشار ذینفعان 
باقی  جامعه  از  گایه ای  جای  چه  افتاد،  اتفاق  گردشگری 
می ماند که خستگی یک ساله و مشکات فراوان اجتماعی 
و اقتصادی را با خطر ابتا و نقل و انتقال ویروس کرونا به 
بود  مانده  پایان سال ۱۳۹۹  به  جان خریده اند.چند هفته ای 
که تقریبا همه مسئوالن بهداشت و درمان کشور هشدار دادند 
که اگر سفرهای نوروزی اتفاق بیفتد، با موج چهارم سراسری 
مواجه می شویم و همه دستاوردهایی که با زحمت فراوان در 
ماه های منتهی به پایان سال ۱۳۹۹ کسب شده، بر باد می رود.
صفحه 2

شعار سال 1400 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم شد:

حفظ ارزش آب، ارتقا دانش سازمانی
 خدمات نوین و پایدار

4
کرایه تاکسی از اول اردیبهشت گران می شود!

صفحه 2

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1706- دوشنبه 16 فروردین  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
عسگرپور: از 

جشنواره هاي کن و 
برلین نمونه برداري 

کردیم

6ورزش
آل کثیر، بی ثمر 

در زمین و ُپر اثر در 
پایان مسابقه!

هنگ 7فر

اين روزها به جشنواره جهاني فيلم فجر نزديك مي شويم و اين 
اولين دوره از جشنواره جهاني است كه رضا ميركريمي دبير آن 
نيست و اين بار محمدمهدي عسگرپور بر كرسي دبيري جشنواره 
جهاني فجر تكيه زده است. او كه رياست خانه سينما را هم 
در كارنامه كاري خود دارد، حاال در تجربه اي جديد قصد دارد

آل كثير كه در سال های اخير به عنوان يك مهاجم چارچوب و 
بی حاشيه در تيم های پيكان، صنعت نفت و... حضور داشته، 
در تابستان گذشته به پرسپوليس پيوست و پس از درخشش 
در ليگ قهرمانان آسيا، ناگهان از ستاره ای گلزن به مردی 

پرحاشيه تبديل شد...

: به نظرم در اين سال)۹۹(، جدای از  دكتر محسنيان راد 
ويژگی هايی كه همه درباره ی آن صحبت می كنند، يك اتفاق 
مهم در حوزه ی ارتباطات افتاد و آن اينكه در طول تاريخ در 
جهان هرگز هيچ واژه ای به اندازه ی كرونا از سوی كل جهانيان 

شنيده و تكرار نشد.

کجا می رویِم ما را، 
دیگران

 تعیین می کنند

ایران مقام هفتم ذخایر مس جهان را در اختیار دارد شرایط قرمز کرونایی موجب بیکاری 
روزانه 3 میلیون نفر می شود

دبیر کل اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه در شرایط قرمز کرونایی 
فقط مشاغل گروه یک مجاز به فعالیت هستند، اظهار کرد: بنابراین بیش 
از یک میلیون واحد صنفی در وضعیت قرمز کرونایی تعطیل می شوند که با 
توجه به متوسط اشتغال صنوف می توان گفت در شرایط قرمز کرونایی سه میلیون نفر 

به تعداد روزهایی که قرمز هستند در کشور بیکار خواهند شد.
صفحه ۳

مدیـر دیسـپچینگ شـرکت ملـی گاز ایـران 
از افزایـش هشـت درصـدی مصـرف گاز طبیعـی 
کشـور در سـال ۹۹ در مقایسـه با سال ۹۸ خبر داد 
و اظهـار کـرد: در سـالی که گذشـت 2۳۳ میلیـارد مترمکعب 

گاز طبیعـی در کشـور مصرف شـد.
محمدرضـا جوالیی درباره مقدار مصرف کل گاز طبیعی 

ایـران در سـال ۹۹ گفـت: از مجموع 2۳۳ میلیـارد مترمکعب 
مصـرف گاز طبیعـی کشـور، ۱22 میلیـارد مترمکعـب سـهم 
بخـش خانگـی، تجـاری و صنایـع غیرعمـده، 2۴ میلیـارد 
مترمکعـب سـهم صنایـع عمـده و ۶۶ میلیـارد مترمکعب گاز 

تخصیـص یافتـه بـه نیروگاه ها بوده اسـت.
صفحه ۳

مصرف ۲۳۳ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در سال 99

DONYAYEJAVANANMAG.IR

 بهنام مومنی
به نظر می آید بیشتر افرادی که برای بازدید از محوطه تاریخی تخت جمشید 
می آیند، هدفشان عکاسی و فیلمبرداری از خودشان یا گرفتن الیو برای اینستاگرام 
است تا بازدید و دانستن درباره محوطه تاریخی که برای دیدن انتخاب کرده اند.

 من فکر می کردیم نوروز ۱۴۰۰ به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت های 
اعمال شده، استقبال کمی از محوطه تاریخی تخت جمشید شود اما متاسفانه تعداد 
مجبور  گردشگری  راهنمایان  و  بود  گذشته  سال های  از  بیشتر  بازدیدکنندگان 
بودند بارها و بارها به بازدیدکنندگان تذکر دهند که به آثار دست نزنند یا وارد 
محدوده های ممنوعه یا نشانه گذاری شده نشوند اما متاسفانه افراد کمی رعایت 
می کردند و به عبارتی کنترل از دست راهنمایان خارج شده بود و کاری هم از 

دست کسی برنمی آمد.«
گاهی اوقات مراجعه کنندگان به تذکرهایی که به آنان داده می شد می خندیدند 
و توصیه های ما را به مسخره می گرفتند و می گفتند حاال اگه به آثاردست بزنیم 
چی میشه؟ نکته جالب توجه اینکه این صحبت ها یا رفتارها را بیشتر از قشر جوان 
دیده میشد که به نظر تحصیل کرده می آمدند! برای مثال یک بار به آقایی که 
حدوداَ ۴۰ ساله بود و روی یکی از سردیس ها نشسته بود تا عکس بگیرد، تذکر 
داده شد. اما او جواب داد مگه ارِث پدریته که نمیذاری یه عکس بگیرم؟ همه ساله 
این موارد زیاد بوده اما سعی می شد با افراد مدارا شود تا کار به خشونت کشیده 
نشود چون هر اتفاقی که بیفتد مردم شروع به فیلمبرداری می کنند و در نهایت 
ویدئویی نامفهوم در شبکه های اجتماعی پخش می کنند و ممکن است این شائبه 
پیش بیاید که در تخت جمشید با مردم درگیر می شوند. امسال تعداد کودکانی که 
همراه خانواده هایشان برای بازدید از محوطه تاریخی تخت جمشید آمده بودند 

هم زیاد بود و جالب اینکه هیچکدام هم ماسک نداشتند. 
متاسفانه  اما  کند  فرهنگ سازی  زمینه  این  در  نوبه خود  به  باید  هر کسی 
رسانه ملی به عنوان یک وسیله ارتباط جمعی هم تا کنون برنامه منسجمی در 
این زمینه نساخته است. باید برنامه مستندی در این زمینه ساخته و به صورت 
مرتب از صداوسیما پخش شود تا زمانی که مردم برای بازدید از فضاهای تاریخی 
می روند پیش زمینه الزم را داشته باشند. بارها جوانانی که در این محوطه تاریخی 
الیو می گیرند می گویند »زنده باد کوروش، زنده باد شاه هخامنشی« و حتی نمی دانند 
کوروش در پاسارگاد است، نه تخت جمشید! شاید اگر در قالب بروشورهایی هم 
فرهنگ سازی شود و در اختیار بازدیدکنندگان قرار بگیرد، شاهد کاهش این رفتارها 
باشیم و دید افراد نسبت به بسیاری از مسائل تغییر کند. شاید اگر مراجعه کنندگان 
متوجه باشند که خشایارشاه دروازه ملل را ساخته که ۷2 ملت از سراسر جهان به 
تخت جمشید بیایند و هدایای خودشان را تقدیم پادشاه ایران کنند، بیشتر مراقب 

رفتارهایشان باشند.
کارشناسان میراث فرهنگی و گردشگری پیشنهاد می دهند که حاصل فعالیت 
و زحمات مرمت کارانی که در طول سال در محوطه های تاریخی  از جمله تخت 
جمشید کار می کنند به صورت عکس و ویدئو مستند شود و برای عموم به نمایش 
گذاشته شود تا افراد متوجه اهمیت آثار تاریخی شوند و بدانند فضایی که می بینند 
تنها چند تخته سنگ بی ارزش نیست بلکه اهمیت بسیاری دارد که عده ای به 

خودشان زحمت می دهند تا آن را حفظ کنند. 
باید به این مسائل به صورت ریشه ای نگاه کرد چون ما با قشری روبه رو 
هستیم که تحصیات بیشتری نسبت به نسل های گذشته دارند اما دانسته هایشان 
کمتر است و دانش خود را به اطاعات موجود در شبکه های اجتماعی محدود 
کرده اند در حالی که در این فضاها لزوما اطاعات درستی در اختیار افراد قرار 
نمی گیرد. حتی بسیاری از بازدیدکنندگان وقتی وارد محوطه تخت جمشید می شوند 
می گویند نیاز به توضیحات راهنما ندارند و وقتی از آنها بپرسید اصا می دانید 
وارد چه محدوده ای تاریخی شده اید، اطاعات چندانی ندارند و معتقدند با یک 

جست وجوی ساده می توانند اطاعاتی که می خواهند به دست بیاورند.
طبق قانون نباید اجازه ساخت و ساز در حریم بناهای تاریخی داده شود اما 
نکته جالب اینجاست که این قوانین بیشتر زیر پا گذاشته می شوند. برای مثال در 
تخت جمشید و پاسارگاد اجازه ساخت کافه داده نمی شود. شاید یکی از اهدافی 
که این کار را انجام می دهند کشاندن مردم به فضاهای تاریخی باشد. بارها شاهد 
بودم که بازدیدکننده به محض ورود به محدود تاریخی نقش رستم در کافه این 

محوطه نشسته و به خودش زحمت بازدید از این اثر را نداده است.

سرمقاله
اینجا! جای نشستن نیست

صفحه ۳

داود میاندهی*
 وقتی خطایی می کنند یا رفتارشان لو می رود، فریادشان بیشتر از معترضان بلند می شود 
که »آهای،  ما هم مثل بقیه مردمیم، آیا حق خطا یا داشتن هر نوع زندگی، طرز تفکر یا 

رفتاری را نداریم؟ چکار به زندگی خصوصی ما دارید؟«.
حال آنکه آن  جایی که رفتاری مغایر با آنچه نشان می دهند یا باید باشند و اگر خطایی 
از آنان سر زده است - بیشتر- در محیطی عمومی و در معرض دید همگان بوده و از قبل 

هم می دانسته اند که در معرض قضاوت هستند.
اما وقتی همه چیز بر وفق مرادشان باشد، افکارعمومی پشتیبانی شان  کند، خوب پول 
در بیاورند، نام شان ِورِد زبان ها باشد و خاصه شاد و خندان بر خودروهای لوکس شان سوار 
با رضایت از همه جا و همه کس داِد سخن می رانند  باشند، گایه ای ندارند و خوب هم 
چون قبول دارند که در جامعه، حداقل برای طیف به نسبت وسیعی از جامعه »الگو« هستند.

به  شده(  شناخته  و  شهیر  )افراد  سلبریتی ها  آیا  اینکه  دارد  وجود  که  پرسشی  اینجا 
را مبرا  یا خود  افکارعمومی دارند قائل هستند  یا  مسوولیت هایی که در قبال هوادارانشان 
می دانند و معتقدند که به آنان ربط و ارتباطی ندارد که دیگران چکار می کنند و پاسخ می دهند: 

دوست داریم مثل هر فرد جامعه، هر طوری دلمان می خواهد زندگی کنیم؟
واقعیت اما این است که موضوع 
از خیلی وقت ها  سلبریتی ها در جهان 
پیش مطرح است و در بسیاری از جوامع 
اقتصاد  و  حقوقی  مسائل  درباره  حتی 
کارشناسی  بحث های  نیز  حوزه  این 
زیرا  گرفته  انجام  سیاستگذاری ها  و 
خوبی  بسیار  ظرفیت  سلبریتی ها  هم 
در  تاثیرپذیری  حوزه  افزایش  برای 
افراد،  این  وجود  هم  و  هستند  جامعه 

انکارناپذیر خواهد بود.
صحبت درباره اهمیت تاثیرگذاری 
زمانی  سلبریتی ها  برخی  الگوبودن  و 
قابل تامل تر می شود که به طور مثال 
می بینیم رونالدو اسطوره فوتبال برزیل 
از گذشت 2۰ سال ضمن اظهار  پس 

پشیمانی از مدل موی خود در جام جهانی 2۰۰2 می گوید:  »)آن مدل مو(  افتضاح بود، از همه 
مادرهای دنیا عذرخواهی می کنم که بچه هاشان بخاطر من این مدل مو را انتخاب کردند.«

حال فرض کنید در تبعیت از یک رفتار یا اقدام فردی سلبریتی، جمع زیادی از افراد آن 
جامعه همان رفتار را یا مرتکب شده باشند یا در نتیجه آن رفتار دست به رفتارهای مخرب 
و زیان باری زده باشند به گونه ای که به کلی سیاق و سبک زندگی آنان نیز )بسته به تعاریف 

و هنجارها در آن جامعه(  دستخوش تغییراتی نامناسب شده باشد.
افکارعمومی و هم میزان  دایره شناخت در  نظر  از  بین سلبریتی ها، هم  قیاس  البته 
ندارد  قصد  هم  مطلب  این  نگارنده  و  است  کارشناسی  و  مفصل  بسیار  بحث  تاثیرپذیری 
هر سلبریتی در ایران را با افرادی همچون رونالدو یا هر فرد دیگری به طور عادی مقایسه 
کند و نتیجه بگیرد؛ اما پذیرفتن نفس سلبریتی بودن به عنوان الگو شدن برای حتی عده  
معدودی در جامعه خود یعنی وجود و پذیرش یک واقعیت و پدیده ای که نیازمند بررسی و 

سیاستگذاری است.
برای طیف  با چهره های شناخته شده کشورمان )حتی  هربار وقتی مساله ای مرتبط 
قابل ماحظه ای از شهروندان یا افکارعمومی( در رسانه ها جریان ساز می شود، این تناقض 
خودش را بیشتر نشان می دهد؛ گویی بیشتر این سلبریتی ها فراموش می کنند که چگونگی 
حضورشان در انظار عمومی یا اطاع رسانی بدون بررسی از ابعاد مختلف زندگی  خصوصی شان، 
حتی توسط خودشان، یعنی در معرض قضاوت افکارعمومی بودن و یادشان می رود که مثا 
اینکه چه رفتاری انجام دهند، چه نوع لباسی بپوشند یا اگر حادثه ای حول شخصیت آنان 
خبرساز شود، باز هم الگو خواهند بود و اینطور نیست که فقط در یکسری موارد الگو باشند 
و در یکسری موارد دیگر الگو نباشند و مخاطبانشان، همه، فعال و هوشمند هستند و هیچ 

تاثیر ناخودآگاهی نمی پذیرند.
واقعیت اینکه آنچه این روزها بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد، مسوولیت هایی است که 
سلبریتی ها در قبال افکارعمومی یا دست کم هوادارانشان دارند و به دنبال آن مسوولیت ها 

باید مراقبت ها و ماحظه هایی را به کار گیرند.
در همه دنیا واقعیت فعالیت سلبریتی ها پذیرفته شده است؛ چهره های شناخته شده و 
شهیر در هر عرصه ای؛  از ورزش گرفته تا هنر و سیاست؛ و هنگامی که فردی سلبریتی  شدن 
را انتخاب می کند، یا ناخواسته در ردیف سلبریتی ها تعریف و قلمداد می شود، به طور طبیعی 
می داند که بیشتر از شهروندان عادی در معرض دید همگان قرار خواهد گرفت. رفتارهایش، 
ابعاد مختلف زندگی، انتخاب ها و نحوه زیستش زیر ذره بین قرار می گیرد و نه تنها قضاوت 
می شود بلکه مورد الگوبرداری عده ای از جامعه نیز قرار خواهد گرفت. پس مراقبت هایش 

را هم افزون تر می کند.
با این حال چرا بعضی سلبریتی ها بویژه در کشورمان، وقتی پای منافع سلبریتی بودن در 
میان است، از این پدیده و سلبریتی بودن استقبال می کنند اما وقتی موضوع به کنجکاوی و 
حساسیت یا تجسس افکارعمومی از زوایای زندگی شان می رسد،  عصبانی  و منتقد می شوند؛ 
کرده اند که  انتخاب  و  پذیرفته اند  را  با همه شرایطش  بودن  آنکه خودشان سلبریتی  حال 
رفتاری از رفتارهایشان در جایی که امکان دسترسی افکارعمومی وجود دارد را مرتکب شوند.

البته باید پذیرفت برخی موارد نادر هم بوده که فرد یا جریانی با سوءاستفاده از موقعیت 
بعضی سلبریتی ها پس از دسترسی به فایل های شخصی دیگر افراد یا خود سلبریتی ها با انتشار 
برخی عکس ها و فیلم ها از زوایای زندگی خصوصی این افراد جریان ساز شده و آن سلبریتی 

آن رفتار را در معرض افکارعمومی انجام نداده که آن موضوع دیگری است.
نگارنده به هیچ عنوان مدافع یا طرفدار سرک کشیدن در زندگی دیگران و حریم خصوصی 
افراد حتی سلبریتی ها نیست و در همه دنیا هم قواعد و قوانینی در این زمینه بویژه برای 
فعالیت رسانه ها وجود دارد اما بپذیریم که در جهان، تا بوده زندگی و اخبار مرتبط با سلبریتی ها 
جنجالی و با دربرگیری باال همراه بوده یعنی طیف وسیعی از افکارعمومی آنها را دنبال و 

قضاوت کرده است و خود سلبریتی ها هم بیش از همه از این مهم آگاهی دارند.
مطرح  ساده  پرسش  یک  اینجا 
ا  ر سلبریتی بودن  گر  ا که  می شود 
پذیرفته ایم یا در آن مسیر قدم گذاشته ایم 
و از مواهبش هم منتفع شده ایم، پس چرا 
نباید قائل به آن باشیم که رفتارهایمان 
به  نسبت  بیشتری  تاثیرپذیری  حوزه 
آن  دنبال  به  و  دارد  عادی  شهروندان 
کنیم؟  زیاد  زمینه  این  در  را  مراقبت ها 
و  رعایت  به  که  مسوولیت هایی  به  یا 
منجر  زندگی مان  در  بیشتر  ماحظات 
افکار  محضر  در  نباشیم،  قائل  می شود 
انجام  را  کاری  رسانه ای  در  یا  عمومی 
دهیم و مدام از سرک کشیدن دیگران 

در زندگی مان نق بزنیم و بنالیم؟
و  می گردیم  بر  گذشته  به  هرچه 
سلبریتی های  از  بسیاری  رفتار  با  و  مرور  را  در کشورمان  سلبریتی ها  واکنش های  و  رفتار 
امروزی مقایسه می کنیم می بینیم که ماحظه و حساسیت این افراد در گذشته، بویژه آنجا 
که در معرض افکار عمومی قرار می گرفتند، بسیار بیشتر و همراه با حس مسوولیت افزون تر 
بود و روز به روز از بار این حساسیت ها کمتر و انگار طوری شده است که برخی سلبریتی ها 
به هیچ عنوان حساسیت یا الزامی برای رعایت برخی رفتارها در پیشگاه افکارعمومی برای 

خودشان قائل نیستند.
بگذریم که برخی از این افراد برای جذب یا جلب بیشتر هوادار یا خودنمایی بیشتر برخی 
اقدامات را انجام می دهند و خودشان را در واقع، در معرض قضاوت قرار می دهند اما آگاهی از 
مسوولیت های یک سلبریتی بودن موضوع مهمی است که به نظر می رسد و انتظار می رود این 
روزها به واسطه تاثیرات شبکه های اجتماعی که در سپهر رسانه ای جهان شکل گرفته، بیشتر 

مورد دقت نظر و عمل قرار گیرد و به ساماندهی و تعیین حدود و ساختارهایی نیز بینجامد.
وقتی از مسوولیت های سلبریتی بودن صحبت می کنیم موارد زیادی را شامل می شود که 
البته بسته به بافت هر نوع جامعه - بسته به هنجارها، ارزش ها و ... در هر جامعه- متفاوت 
است اما برخی اصول ثابت هم وجود دارند که در بسیاری از جوامع یکسان هستند؛ مانند 
نوجوانان،  برای کودکان و  بویژه  ترویج فساد اخاقی  از  ندادن خشونت، جلوگیری  ترویج 

پرهیز از سبک زندگی نامناسب و نیز ترویج ناهنجاری ها و ... .
مرور کارنامه سیاستگذاران کشورمان طی دهه های گذشته نیز نشان می دهد بیشتر 
به جای ورود جدی و کارآمد و نیز سیاستگذاری و ساختارسازی هم در حوزه مسوولیت های 
سلبریتی ها و هم ابعاد حقوقی و تبلیغاتی - رسانه ای این افراد، سعی کرده اند سلبریتی ها و 
در کل این موضوع را در کشور نادیده بگیرند، کم اهمیت نشان دهند تا شاید مثا بگویند که 

برایشان مهم نیست یا نباید برای مردم هم مهم باشد.
اما از آنجا که نه می توان مردم را از همراهی، تبعیت یا دوست داشتن چهره های مورد 
عاقه شان منع کرد و نه می شود مانع تبدیل افراد به چهره های شناخته شده، شد، پس انتظار 
می رود سیاستگذاران فرهنگی در این زمینه با تغییر رویکردهایشان، به طور عملی و جدی 
ورود کنند و ضمن کار فرهنگی و معرفی ابعاد مسوولیت های سلبریتی شدن و نیز تعیین 
حد و حدود اجتماعی و حقوقی فعالیت های این افراد در جامعه، زمینه را برای آگاهی بیشتر 
سلبریتی ها از جایگاهشان، عرصه خطیری که پا در آن گذاشته اند و نیز مسوولیت هایی که به 
عنوان الگوهایی در جامعه برعهده دارند، فراهم آورند و به دنبال آن نظارت ها بر ابعاد حقوقی 
و اقتصادی فعالیت سلبریتی ها نیز در چارچوبی مشخص و منطقی، بیش از پیش مهیا شود.
*خبرنگار و کارشناس امور اجتماعی

مسوولیت های  سلبریتی  بودن
افزایش  با  موافقت  با  اوپک پاس 
آینده،  ماه های  در  نفت  تولید  تدریجی 
اطمینان رو به رشد نسبت به روند احیای 

اقتصاد جهانی را ابراز کرد.
گذشته  شنبه  پنج  نشست  از  پیش 
وزیران اوپک پاس، انتظار می رفت این 
گروه اقدام مشابه ماه گذشته را انجام داده 
و سطح تولید را تغییر ندهد. با این حال 
عربستان سعودی و متحدانش نشان دادند 
که اکنون بیشتر مجاب شده اند که تقاضا 
ضعیفی  سال  یک  از  پس  سوخت  برای 
پیدا  کرونا  ویروس  شیوع  نتیجه  در  که 
بهبود مستحکم تری  بود، در مسیر  کرده 

قرار دارد.
از آنجا که کشورهایی مانند آمریکا 
به  را  خود  واکسیناسیون  برنامه های 
سیگنالهای  می بخشند،  گسترش  سرعت 
بازار  که  می شود  مشاهده  رشدی  به  رو 
پاالیشگاههای  می کند.  پیدا  بهبود  نفت 
افزایش  برای  شدن  مهیا  با  آمریکایی 
رانندگی و سفرهای هوایی، هفته گذشته 
بیشترین میزان نفت را از زمان آغاز پاندمی 

تاکنون پاالیش کردند.
تمدید  با  اروپا  نفت  مصرف  اگرچه 
در  جدید  قرنطینه های  وضع  یا  قرنطینه 
مانده،  ضعیف  ایتالیا  و  آلمان  فرانسه، 
شاخصهای تقاضا در چین قوی مانده اند. 
بر اساس آمار فایت رادار 2۴، میانگین 
تجاری که  پروازهای  روزه جهانی  هفت 
روزانه انجام می شوند، چهارشنبه گذشته 
به ۷۷ هزار و ۷۰۸ مورد رسید که باالترین 
آمار از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون 

بوده است.
شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر 
سخنرانی  در  سعودی  عربستان  انرژی 
افتتاحیه کنفرانس ویدیویی اوپک پاس 
گفت: حتی در بخشهایی مانند سفرهای 
ند،  دیده ا آسیب  شدت  به  که  هوایی 
سیگنالهایی از بهبود معنادار دیده می شود.

اوپک و متحدانش از ماه مه تا ژوئیه، 
بیش از دو میلیون بشکه در روز به تولید 
نفت اضافه می کنند. با این افزایش، یک 
چهارم از تولیدی که از یک سال پیش در 
واکنش به شیوع پاندمی کووید ۱۹ فریز 

شده بود، احیا خواهد شد.
در  نفت  بشکه  هر  قیمت  ماندن  با 
برای  پاس  اوپک  دالر،   ۶۰ مرز  باالی 
باز کردن شیرهای نفت تحت فشار قرار 
داشت. قیمت های کاالهای دیگر هم رو 
به رشد بوده و بانکهای مرکزی جهان از 
تورم  ریسک  با  را  چین  تا  گرفته  آمریکا 
میلیارد  هزاران  تزریق  با  همزمان  باالتر 
تدابیر  قالب  در  اقتصادهایشان  به  دالر 

محرک مالی، روبرو کرده است.
مصرف کنندگان بزرگ شامل آمریکا 
قیمتهای  بودند  خواسته  اوپک  از  هند  و 
نفت را کنترل کند. جنیفر گرانهولم، وزیر 

وزیران  نشست  از  پیش  آمریکا  انرژی 
اوپک پاس با همتای سعودی خود تلفنی 
صحبت کرد و در این گفت و گو، اهمیت 
تاکید  مورد  را  صرفه  به  مقرون  انرژی 
عبدالعزیز  شاهزاده  حال  این  با  داد.  قرار 
به خبرنگاران گفت آنها درباره بازار نفت 

گفت و گو نکرده اند.
وزیر انرژی عربستان سعودی اعام 
از 2۳ کشور  متشکل  این گروه که  کرد 
هزار   ۳۵۰ مه  ماه  در  را  تولیدش  است، 
بشکه در روز، در ژوئن ۳۵۰ هزار بشکه 
در  بشکه  هزار   ۴۵۰ ژوییه  در  و  روز  در 
روز افزایش خواهد داد. بعاوه عربستان 
سعودی کاهش تولید یکجانبه یک میلیون 
بشکه در روز را به صورت تدریجی قطع 
خواهد کرد و 2۵۰ هزار بشکه در روز در 
مه، ۳۵۰ هزار بشکه در روز در ژوئن و ۴۰۰ 
تولیدش  به  هزار بشکه در روز در ژوئیه 

اضافه می کند.
مدیران  از  یکی  هیتل،  لوییس  آن 
یادداشتی  در  مک کنزی  وود  شرکت 
نوشت: اوپک پاس با افزایش محتاطانه 
از  توافق  این  کرد.  موافقت  نفت  تولید 
همزمان  و  کرد  پشتیبانی  نفت  قیمتهای 
از افزایش چشمگیر قیمتها  به جلوگیری 
کمک کرد زیرا تقاضا برای نفت رو به رشد 
است. نفت برنت در معامات روز پنج شنبه 
بازار لندن با ۳.2 درصد افزایش، به ۶۴ دالر 

و ۷۵ سنت در هر بشکه رسید.
وزیر انرژی عربستان سعودی گفت: 
اوپک پاس اکنون بازار را امتحان می کند 
و اگر الزم باشد، در نشست بعدی که 2۸ 
را  تولیدش  سطح  برگزارمی شود،  آوریل 

دوباره تنظیم خواهد کرد.
ن  ا عنو به  ی  د سعو ن  بستا عر
یک  جهان،  نفت  صادرکننده  بزرگترین 
اقتصاد  سامت  وضعیت  از  عالی  دید 
با  آرامکو  دولتی  شرکت  دارد.  جهانی 
خرید  رشهای  سفا یافت  در به  توجه 
زودتر  ماه  دو  جهانی  پاالیشگاههای 
می تواند  محموله ها،  تحویل  موعد  از 
روند تقاضا برای نفت را در کوتاه مدت 
برای  تصمیم  ین  برا بنا کند.  مشاهده 
ریاض  که  می دهد  نشان  تولید  افزایش 
شاهد تقاضای کافی برای عرضه ای است 

که در ماه های مه و ژوئن احیا می کند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، روسیه 
تولیدشان  ماه گذشته  قزاقستان در دو  و 
را افزایش داده اند اما سایر اعضای گروه 
اوپک پاس عمدتا در تولیدشان تغییری 
نداده اند. توافق روز پنج شنبه تاشی برای 
رفع تنشهای داخلی ناشی از این سیاست 
بود. یک نماینده اوپک گفت: ابوظبی به 
شدت از این برخورد و قائل شدن امتیاز 
ویژه برای یکی از تولیدکنندگان قدرتمند 
گروه ناراضی است. اکنون همه اعضا سهم 
خود را از افزایش تولید دریافت می کنند.

احیای اقتصاد جهانی
 با برنامه ریزی اوپک پالس
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قالیباف:
با نقش آفرینی مردم، پیشرفت های اقتصادی حاصل می شود 

پیشرفت های  مردم  آفرینی  نقش  گفت:با  اسامی  رئیس مجلس شورای 
اقتصادی ایران عزیز حاصل می شود و از چالش ها عبور می کنیم.

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز گذشته )یکشنبه ۱۵ فروردین( مجلس 
باستانی  اعیاد  و  نوروز  تبریک  دستور ضمن  از  پیش  نطق  در  اسامی  شورای 
گفت:با نقش آفرینی مردم پیشرفت های اقتصادی ایران عزیز حاصل می شود 

و از چالش ها عبور می کنیم.
رئیس مجلس شورای اسامی ادامه داد:د رهبر انقاب اسامی محور نظام 
گذاری سال را باز هم بر تولید نهادند و ما در عمل به تولید عمل خواهیم کرد 

و به جای شعار به مردم گزارش می دهیم.
وی با بیان این که در سال گذشته مجلس شورای اسامی، گامی عملیاتی 
برای برداشتن موانع تولید برداشت که بازتاب چندانی در رسانه ها نداشت، اظهار 
داشت: موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ با موافقت نمایندگان 
در سال گذشته اصاح شد تا زمینه های قانونی رفع مجوزهای دست و پاگیِر راه 
اندازی کسب و کارها برداشته شود. در سال پیش رو نیز طرح تسهیل مجوزهای 
کسب و کار که در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت که می تواند تحولی در 
موضوع مجوزها ایجاد کند و در صورت تصویب نهایی این طرح، برای ایجاد 
یک کسب و کار جدید جز در موضوعات امنیتی و بهداشتی، نیازی به اخذ هیچ 
پارتی، می  یا داشتن  آهنی  بدون پوشیدن کفش  بود و مردم  مجوزی نخواهد 

توانند کسب و کار خود را صرفا با اطاع رسانی در سامانه مربوطه آغاز کنند.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: گاِم دیگر برای لبیک به امر تقویت تولید، آن 
است که مجلس در سال ۱۴۰۰ به سرعت طرح جهش تولید در تامین مسکن 
را تصویب خواهد کرد. انتظار می رود با این تصمیِم تحول ساز و انقابی، تولید 
مسکن در کشور جهش پیدا کند تا مردم در بازار آشفتۀ مسکن، باالخره نفس 
راحتی بکشند. این قانون با حمایت ویژه از رونق تولید صنعت مسکن، که یکی 
در  شغل  هزار  صد  چند  است،  کارآفرینی  و  اقتصاد  های  پیشران  مهمترین  از 
کسب و کار های مختلف ایجاد می کند و در صورت همت دولت مرداِن محترم، 
ثمرۀ این قانون می تواند به سرعت کام مردم را در سال پشتیبانی و مانع زدایی 

از تولید شیرین کند.
وی افزود: مجلس در گام های بعد با هم افزایی کمیسیون های صنایع و 
معادن، جهش تولید، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون 
کشاورزی و کمیسیون عمران، طرح های در دست اقدام را که برای مانع زدایی 
اولویت  بازی کنند، در  توانند نقش موثر  تولید و کارآفرینی می  از  و پشتیبانی 

قرار خواهد داد.
مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰ هم تصمیمات مهم و موثری در راستای 
از تولید و اشتغال گرفته است که برای مثال می  توان به کاهش 2۰  حمایت 
درصدی مالیات واحدهای تولیدی  و اصناف کشور و اختصاص ۳2 هزار میلیارد 
تومان برای توسعۀ اشتغال با اولویت مناطق محروم اشاره کرد. همچنین قانون 
قیمت گذاری محصوالت کشاورزی نیز تصویب شد که بر اساس آن در سال 
۱۴۰۰ دیگر الزم نیست کشاورزان مثل سال های گذشته منتظر بمانند تا دولت 

با هر قیمتی که خواست برای دسترنج آنها قیمت گذاری کند.
قالیباف ادامه داد: قانون مصوب مجلس، پس از سال ها باالخره نمایندگان 
قیمت گذاری کرده  وارد چرخه  را  و تشکل های صنفی کشاورزی  کشاورزان 
روز سال  آغازین  رهنمودهای  در  انقاب  معظم  رهبر  که  نکاتی  دیگر  است.از 
تاکید داشتند، اهمیت مبارزه با فساد بود. تبیین ایشان از شیوه مبارزه با فساد 
نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار بود که مطابق رهنمود ایشان، راه مبارزه با 
فساد بستن کانال ها و مجاری فساد مانند اصاح نظام بانکی و گمرکی است. 
از آنجا که این رویکرِد مبنایی در مبارزه با فساد کار ویژه مجلس و دستگاه های 
اجرایی است، مجلس به نوبه خود وظیفه دارد در این زمینه فعاالنه عمل کند 
مخصوصا اصاح ساختار بودجه و دقت در تنظیم احکام برنامه هفتم، لذا مرکز 
پژوهش های مجلس، دیوان محاسبات و کمیسیون های اقتصادی و برنامه و 
بودجه موظف هستند تا این مساله را در اولویت کاری خود قرار داده و اقدامات 
تقنینی و نظارتی الزم را در دستور کار مجلس قرار دهند و گزارش تصمیمات 

و اقدامات خود را به صحن علنی مجلس ارائه کنند.

افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
 به ۴۲۰۰۰۰۰ تومان!

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تشریح جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان 
گفت: از فروردین سال جاری با احتساب یک همسر و دو فرزند، حقوق  بازنشستگان این 

سازمان به ۴میلیون و 2۰۰ تا ۴میلیون و ۳۰۰هزار تومان افزایش می یابد.
مصطفی ساالری در نشست خبری خود درباره میزان متناسب سازی و افزایش 
سنواتی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: بنابر هماهنگی های انجام شده با هیئت  مدیره 
کانون عالی کارگران بازنشسته کشور، افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان و میزان 
متناسب سازی مرحله دوم در فیش حقوقی فروردین بازنشستگان لحاظ و واریز خواهد شد.

متناسب سازی  مرحله  نخستین  گذشته  سال  ماه  مرداد  در  کرد:  تصریح  وی 
حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی انجام شد و در مهر ماه نیز سایر صندوق ها اقدام 
به همسان سازی حقوق بازنشستگان خود کردند و به نوعی فاصله و شکافی بین حقوق  
بازنشستگان تأمین اجتماعی و سایر صندوق ها ایجاد شد و در همین ارتباط این مسئله 
مورد انتقاد و مطالبه بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته است که به حق 

مطالبه درستی بود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: در همین ارتباط، واریزی  که بابت 
حقوق بازنشستگان در فروردین ۱۴۰۰ انجام خواهد شد، نسبت به اسفند ماه ۹۸، رشد 
۱۳۰درصدی را خواهد داشت که این رشد شامل دو مرحله متناسب سازی و افزایش 

سنواتی خواهد بود.
ساالری اضافه کرد: با افزایش ۱۳۰درصدی حقوق بازنشستگان نسبت به اسفند 
ماه ۹۸، عدالت برقرار خواهد شد که این امر با کمک دولت، رئیس جمهور و مجلس 
شورای اسامی خواهد بود که حاکی از این است که پیام بازنشستگان شنیده  شده است.

وی گفت: در فروردین ۹۸، ماهیانه ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تحت عنوان 
پرداخت حقوق و مستمری به بازنشستگان محاسبه می شد که این رقم در فروردین 
۱۴۰۰ به ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی 
اضافه کرد: بر همین اساس پیش بینی می شود طی دو روز آینده احکام جدید بازنشستگان 
با افزایش مبلغ مرحله دوم متناسب  سازی و افزایش سنواتی بر اساس ماده ۹۶، صادر 

شود و به نوعی میزان افزایش حقوق بازنشستگان همانند سایر صندوق ها خواهد شد.
ساالری با بیان اینکه میزان پرداختی به بازنشستگان متفاوت است و براساس 
سابقه کاری آنها پرداخت خواهد شد، اظهار کرد: کسانی که با ۳۰ سال سابقه و حداقل 
حقوق کارگری بازنشسته شده بودند و در اسفند ۹۸، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
دریافتی داشتند، از فروردین سال جاری با احتساب یک همسر و دو فرزند، حقوق شان 

۴ میلیون و 2۰۰ تا ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.
وی افزود: همچنین کسانی که سابقه بیمه  ای آنها کمتر از ۳۰ سال باشد، مبلغ 
کمتری را دریافت می کنند و افرادی که بیش از ۳۰ سال سابقه داشته باشند نیز رقم 

بیشتری را دریافت خواهند کرد.
دوم  مرحله  پرداخت  با  اینکه  اعام  با  اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیرعامل 
سایر  برابر  و  می یابد  افزایش  بازنشستگان  سنواتی حقوق  افزایش  و  متناسب سازی 
صندوق ها می شود، تصریح کرد: ان شا ء اهلل با حمایت دولت و مجلس بتوانیم منابع 
مورد نیاز را برای پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین کنیم که کماکان به کمک دولت 

و مجلس نیاز داریم و ان شا ء اهلل مشکلی در تأمین اعتبار مورد نیاز پیش نخواهد آمد.
ساالری همچنین به اختصاص اعتبارات الزم در بودجه سال ۱۴۰۰ برای پرداخت 
حقوق بازنشستگان اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه مجلس شورای اسامی بابت رد 
دیون دولت، اعتباراتی را در بودجه پیش بینی کرده است که امیدواریم آن را محقق کنیم.

وی با یادآوری اینکه در آخرین روزهای اسفند، مبلغ یک میلیون و 2۰۰ هزار 
تومان تحت عنوان علی الحساب مرحله دوم متناسب سازی واریز شده است، گفت: این 
رقم مربوط به اسفند ماه است و ارتباطی به فروردین ماه ندارد و در واقع احکام جدید 

با احتساب مرحله دوم متناسب سازی و افزایش سنواتی صادر می شود.
حقوق  ماه  فروردین   ۱۹ از  اینکه  ابراز  با  اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیرعامل 
بازنشستگان طبق فرمول جدید پرداخت می شود، گفت: حقوق بازنشستگان با افزایش 
اِعمال  با  نیز  سایر سطوح  در  و  یافت  خواهد  افزایش  درصد  ماده ۹۶، ۳۹  سنواتی 

متناسب سازی و افزایش سنواتی به ۳۹ درصد خواهد رسید.

آغاز گسترده موج چهارم کرونا در کشور؛

تاخت و تاز کووید 19 در بزرگراه بی تدبیری!
از  کرونا  چهارم  موج 
نوروز ۱۴۰۰  تعطیات  اواخر 
از  بسیاری  وضعیت  و  آغاز 
از  شهرها قرمز شده و این درحالیست 
دو روز گذشته آمار تلفات روزانه به مدار 

سه رقمی بازگشته است.
ماهه  دو  سال  یک  تجربه های 
و  شده  رها  توجه  بدون  تقریبا  کرونا 

کووید ۱۹ همچنان می تازد.
و   ۱۴۰۰ نوروز  تعطیات  از  پس 
سفرهای نوروزی که بدون ضابطه و با 
فشار ذینفعان گردشگری اتفاق افتاد، چه 
جای گایه ای از جامعه باقی می ماند که 
خستگی یک ساله و مشکات فراوان 
اجتماعی و اقتصادی را با خطر ابتا و 
جان  به  کرونا  ویروس  انتقال  و  نقل 

خریده اند.
چند هفته ای به پایان سال ۱۳۹۹ 
مسئوالن  همه  تقریبا  که  بود  مانده 
دادند  هشدار  کشور  درمان  و  بهداشت 
که اگر سفرهای نوروزی اتفاق بیفتد، با 
موج چهارم سراسری مواجه می شویم و 
همه دستاوردهایی که با زحمت فراوان 
در ماه های منتهی به پایان سال ۱۳۹۹ 

کسب شده، بر باد می رود.
بر باد رفته

به  دقیقا  ایران  در  کرونا  داستان 
همین نقطه بر باد رفتن رسیده و حاال 
ننوشت  و  نکرد  انتقاد  نمی توان  دیگر 
به زحمت  داستانی که  و سکوت کرد. 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
پزشکی، بسیج، هال احمر و بسیاری از 
کسانی که پای کار بودند، به مرگ های 
روزانه دو رقمی رسید و به قول سعید 
نمکی وزیر بهداشت، عده ای فکر کردند 
این نمودارهای کاهشی فتوشاپ است.

گایه های وزیر بهداشت در روز 
حساب  در  که   ۱۴۰۰ فروردین   ۱۳
اینستاگرام خود منتشر کرد، جای تامل 
سوال  این  اما  داشت،  فراوان  نکته  و 
هم مطرح است که اگر شخص وزیر 
مخالف  نوروزی  سفرهای  با  بهداشت 
بود، که بود، چرا محکم در برابر این 
بارها  بارها و  نماند و چرا  رها شدگی 
موفق  کرونا  مهار  در  که  کرد  اعام 

بوده ایم؟
شت  ا د د یا ر  د شت  بهدا یر  ز و
گایه آمیز خود در اینستاگرام نوشت: 
یافته  موتاسیون  ویروس  وزن  اوال 
ما  پیدمیولوژیک  ا محاسبات  در  را 
سنگین  پیک  سه  ثانیا  و  نمی شناختند 
مظلومانه  و  صدا  بی  آرام،  را  قبلی 
همکاران مان مدیریت کردند و گروهی 
منحنی ها  فرود  و  فراز  که  فکر کردند 

شاید به شیوه فوتوشاپ است.
بی  هشدارها  از  که  شد  همین 
ملی  ستاد  به  فشارها  و  گذشته  توجه 
و  راه ها  بودن  باز  برای  با کرونا  مقابله 
آبی  و  نوروزی  سفرهای  کامل  آزادی 
روانه  را  بودن شهرها، مسافران  زرد  و 
رنگ  هرچند  کرد.  مختلف  شهرهای 
تعطیات  ابتدای  در  تهران  آسمان 
هرچه  اما  بود،  آبی  شدت  به  نوروزی 
پیش رفتیم، تهران کرونایی نارنجی شد 
و حاال باید در انتظار قرمز شدن وضعیت 

کرونایی پایتخت باشیم.
گفتم گفتم و آنچه رخ داد

نمکی در یادداشت گایه آمیز خود 
نوشته بود: گفتیم سفر و جمعیت سیال 
نمی گذارد طرح اجرا شود و بیماری نیز 
از نقاط گرفتار به مراکز پاک تر منتقل 
می شود. گفتیم صف های طوالنی تهیه 
ارزاق شب عید ساعت ها جمعیت سالمند 
تنیده در این صف ها را گرفتار می کند. 
مهم  مردم  آوری  تاب  می دانیم  گفتیم 
خسته  مدافعان  آوری  تاب  ولی  است، 
سامت پس از چهارده ماه کار بی وقفه 
و جان فشانی برای مدیریت پیک های 
اقتصاد  گفتیم  است.  مهم  نیز  پیوسته 
سرمایه  ولی  دارد،  اهمیت  گردشگری 
هزینه های  و  سامت  نظام  اجتماعی 
شیوع مجدد بیماری و اثراتش بر اقتصاد 
خرد و کان کشور نیز بی اهمیت نیست.

وزیر  که  است  این  مهم  نکته 
کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  در  بهداشت 
یک عضو است و یک رای دارد. نکته 
ابتدای داستان کرونا  مهم تر این که در 
اول  عنوان  به  نمکی  سعید  ایران،  در 
و  شد  شناخته  کرونا  با  مبارزه  شخص 
تقریبا همه برنامه ها حول محور وزارت 
بهداشت می چرخید. به مرور و پس از 
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در حضور 
رهبر معظم انقاب اسامی، ایده صحیح 
تشکیل قرارگاه عملیاتی در وزارت کشور 
وزیر  ریاست  با  قرارگاه  این  و  مطرح 

کشور تشکیل شد.
از این نقطه به بعد و تقریبا از اوایل 
فرماندهی  همه  دیگر   ۱۳۹۹ سال  آذر 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  عهده  بر 
آموزش پزشکی نبود و اصا درست هم 
همین است. زیرا آنچه بر عهده وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار 
بر  وزارتخانه  این  اسم  از  دقیقا  دارد، 
می آید و وظیفه بستن جاده ها و مرزها 
و جلوگیری از سفرها و غیره بر عهده 

این وزارتخانه نیست.
تقریبا  بهداشت  وزیر  هشدارهای 
بدون توجه رها شد. بسیاری از مرزها از 
جمله مرزهای غربی با عراق تا مدت ها 
باز و ترددها ادامه داشت و همین موضوع 
هم بارها با واکنش سعید نمکی مواجه 
ورود  به  منجر  باز  مرزهای  اما  شد، 
کشور  به  کرونا  یافته  جهش  ویروس 
ویروس  که  می توان گفت  حاال  و  شد 
جهش یافته کرونا در کشور غالب شده و 
دیگر کسی از ویروس ووهان نمی ترسد.

قمی  ر سه  ی  مرگ ها مقصر 
کیست؟

خبر فوت ۱۱۷ نفر در روز سیزده 
به در که همانند سال گذشته گفته بودند 

»در خانه بمانید«، بسیاری را شوکه کرد. 
هرچند خیلی ها روز قبل را برای رفتن به 
دامان طبیعت انتخاب کرده و سیزده به 
در را یک روز زودتر برگزار کردند، اما 
آنچه با ما گفت وگو می کند، تخت های 
پر شده کووید ۱۹ در بیمارستان ها، توقف 
اورژانسی  غیر  جراحی  اعمال  مجدد 
رقمی  سه  روزانه  مرگ های  )الکتیو(، 

است.
در این میان آیا فقط باید جامعه و 
مردم را مقصر بدانیم که سفر رفته اند؟ 
در   ۱۳۹۹ نوروز  در  جامعه  همین  آیا 
جاده ها  آیا  و  نماندند  خود  خانه های 
کشورهای  که  زمانی  آیا  نبود؟  بسته 
همسایه در جدال نابرابر واکسیناسیون 
کووید ۱۹ مشغول واکسینه کردن کادر 
بهداشت و درمان و سالمندان هستند، 
ما از این مسابقه جهانی عقب نماندیم؟ 
آیا در همین زمان، گروه های دیگری را 
بر خاف سند ملی واکسیناسیون کووید 

۱۹ واکسینه نکردیم؟
مردم  و  جامعه  نمی توان  بنابراین 
کشور  در  کرونا  چهارم  موج  مقصر  را 
دانست.  روزانه  و مرگ های سه رقمی 
در این فقره به هیچ عنوان مردم مقصر 
بندی ها  رنگ  فرمول  اگر  و  نیستند 
هوشمندانه تر به کار گرفته می شد و اگر 
حداقل مراکز استان ها پیش از تعطیات 
نوروزی با ضریب وجود ویروس جهش 
یافته کرونا، نارنجی می شدند، این حجم 
از سفرها اتفاق نمی افتاد و اگر جاده ها به 
طور رسمی و حقیقی بسته می شدند و 
بسیاری از اگرهای دیگر، حاال از نردبان 

موج چهارم کرونا باال نمی رفتیم.
فدای  سامت  بگردید،  بروید 

سرتان!
مباحث  دیگر،  تامل  قابل  نکته 
مربوط به گردشگری است. هرچند کرونا 
در همه جهان، صنعت گردشگری را به 
هم  ایران  در  حکایت  این  و  زد  زمین 
رخ داد، اما در هفته های اخیر در عمل 
شاهد بودیم که سامت فدای صنعت 

گردشگری شد.
کنترل  از  حکایت ها  و  قول ها 
جلوگیری  و  ملی  کد  اساس  بر  افراد 
آمارهای  با  مبتا،  بیماران  سفر  از 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
پزشکی همخوانی ندارد. آنجا که وزارت 
بهداشت می گوید بیش از ۱۵ هزار نفر 
مبتا به ویروس کرونا در عین حال که 
می دانستند مبتا هستند، سفر رفتند. در 
این میان چه کسی مقصر است و هر 

کدام چند درصد؟

اینکه فرهنگ و دانش و حساسیت 
تا  بگیرد  افراد شکل  در  باید  اجتماعی 
اگر مبتا به کووید ۱۹ هستند، حداقل 
اینکه  ولی  است.  صحیح  نروند،  سفر 
و  نمی شود  برخورد  افراد  همین  با  چرا 
دستگاه های مربوطه چرا همه تعطیات 
در انتظار ماندند و این حجم از بیماران 
نقض قرنطینه کرده و سفر رفته اند هم 

جای سوال دارد.
آنچه رخ داد این بود که درست در 
زمانی که تعداد مرگ های روزانه کرونا 
در ایران دو رقمی شده و موفقیت هایی 
مانند اجرای طرح شهید سلیمانی حاصل 
شده بود، بی تدبیری و بی خیالی منجر 
یکی  حاال  و  شد  نوروزی  سفرهای  به 
قرمز  و  نارنجی  شهرها  وضعیت  یکی 

می شود.
مورد عجیب دورکاری

نکته قابل تامل دیگر پس از بی 
نوروزی،  سفرهای  در  داده  رخ  خیالی 
ابتدای  از  آنچه  است.  کار  به  بازگشت 
داستان کرونا فریاد زدیم و کسی نشنید 
کارمندان  که  بود  این  نکرد،  توجه  و 
هستند  کارکنان  از  بخشی  فقط  دولت 
و بخش خصوصی کا توجهی به این 

داستان ندارد.
مورد عجیب دورکاری با ۵۰ درصد 
و یک سوم حضور فقط در بخش های 
دولتی اتفاق می افتد و آن هم کاما با 
بی تدبیری مدیران جزء روی هواست. 
سفرهای  و  نوروزی  تعطیات  از  پس 
انجام شده، درست از ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ 
حجم زیادی از همین افراد به محل کار 
برگشته و هنگام چای خوردن و خاطره 
گفتن از نوروز و خبرهای راست و دروغ، 
سوغات کرونا را به جان همکاران شان 
می نشانند که شاید در تعطیات نوروز 

اصا نرفته اند.
چطور ممکن است که ستاد ملی 
مقابله با کرونا قبل از آغاز به کار در روز 
۱۴ فروردین، فکری به حال این قضیه 
نکرده و مانده باشد تا همه سفر بروند 
و به محل کار باز گردند و نقل و انتقال 

کرونا را از سر بگیرند؟
به هر حال آنچه کرونا را در ایران 
به موج چهارم رسانده و مرگ های سه 
رقمی روزانه را از سر گرفته، مجموعه ای 
از عوامل در کنار یکدیگر است. عواملی 
مانند بی توجهی به هشدارهای بهداشتی 
و  جامعه  خیالی  بی  و  بهداشت  وزارت 
توانست  واکسیناسیون  بسیار کند  روند 
به   ۱۴۰۰ فروردین  در  را  داستان  این 

فصل چهارم برساند.
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زیر نظر: علی هوشمند

ترک تحصیل ۳۰ تا ۴۰ درصدی در برخی از شهرستان ها
نماینده مجلس یازدهم نسبت به ترک تحصیل ۳۰ تا ۴۰ درصدی دانش 

آموزان در برخی از شهرستان های کشور ابراز نگرانی کرد.
مطالبات  بیشترین  در خصوص  یازدهم،  نماینده مجلس  “بهروز محبی« 
دانشجویان و دانش آموزان از مجلس اظهار داشت: در ابتدا این نکته مهم را باید 
متذکر شوم که آمار ترک تحصیلی در برخی از شهرستان های کشور ۳۰ تا ۴۰ 
درصد است. عاوه بر این زیرساخت های مناسب جهت استفاده از نرم افزار شاد 
و فضای اینترنتی برای آموزش مجازی در برخی نقاط دوردست و شهرستان ها 
آماده نبود، از این رو متاسفانه عده زیادی از دانش آموزان فرصت تحصیل را از 

دست دادند که مساله حائز اهمیتی است.
وی ادامه داد: در حوزه ما که شش شهرستان و یک منطقه ۵ هزار کیلومتر 
مربعی داریم، متاسفانه شرایط به همین ترتیب است و دانش آموزان ما شرایط 
بین معلمان و دانش  ارتباط خیلی خوبی  بنابراین  را می گذرانند.  بسیار سختی 

آموزان برقرار نشد.
محبی درباره درخواست دانش آموزان بابت تقویت و گسترش برنامه های 
تلویزیونی گفت: یک درخواستی که عموما از ما شده، این است که شبکه های 
مانند  می شوند  دیده  جدی  صورت  به  که  شبکه هایی  خصوص  به  تلویزیونی 
شبکه های یک و دو بیشتر روی آموزش متمرکز شوند. البته شبکه آموزش که 

مطالب درسی را ارائه می دهد، در همه جا آنتن دهی ندارد.
دروس  که  شده  جدی  درخواست  ما  از  کرد:  تاکید  مجلس  نماینده  این 
مقاطع مختلف زمانبندی و از تلویزیون پخش شود تا دانش آموزان بهتر بتوانند 

درس بخوانند.
وی در پاسخ به این سوال که آموزش و پرورش معتقد است پوشش زیادی 
برای آموزش دهی به دانش آموزان داشته است، آیا شما این را می پذیرید یا خیر؟ 
گفت: آموزش و پرورش تاش خود را در این زمینه کرده است، ولی زیرساخت ها 
آماده نیست. حتی برقراری یک تماس معمولی در بسیاری از روستاها ممکن 

نیست و شبکه تلویزیونی به شکل کامل دیده نمی شود.
محبی با اشاره به اینکه هنوز برخی روستاها اینترنت2G دارند، گفت: نکته 
قابل تامل این است که زیرساخت اینترنت هنوز در برخی از استان ها به شدت با 
ضعف جدی مواجه است و هنوز اینترنت در بسیاری از روستاهای ما به صورت 
2G است و هنوز G۳ یا G۴ نیست که دانش آموزان یا دانشجویان بتوانند فیلم 

یا صدایی که برای آموزش ارسال می شود را ارسال یا بارگیری کنند.
وی در پاسخ به این سوال که راهکار مجلس برای این مساله چیست؟ 
گفت: نکته ای که اکنون همکاران ما در مجلس مطرح می کنند، این است که 
تلویزیون باید در این مساله نقش برجسته تری را ایفا کند. همچنین باید در بحث 
زیرساخت ها کارها و اقدامات تکمیلی تری انجام شود، از این رو ضرورت دارد 

برای اینترنت و زیرساخت ها هزینه بیشتری شود.
محبی درباره اعتبار ویژه برای تجهیز اینترنت و زیرساخت های آن در کشور 
گفت: قرار شده است برای این کار در بودجه ۱۴۰۰ در بحث اینترنت روستایی، 

اعتبار مبالغ قابل توجهی در نظر گرفته شود.
این نماینده مجلس با اشاره به اولویت های مجلس یازدهم در سال ۱۴۰۰ 
گفت: درباره برنامه های مجلس برای سال ۱۴۰۰ باید گفت که در مقوله آموزش 
و پرورش بیشتر بحث استخدام ها مطرح است. گونه های متنوعی از مدرسان را 

ما در آموزش و پرورش داریم که باید تعیین تکلیف شوند.
وی اضافه کرد: یکی از مشکات جدی ما در سال های آینده بازنشستگی 
گسترده ای است که رخ خواهد داد. از طرف دیگر جایگزین کردن نیروها باید 
طبق تاکید مقام معظم رهبری از طریق تریبت معلم و دانشگاه شهید رجایی و 

دانشگاه فرهنگیان انجام شود.
نماینده مردم سبزوار در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین شرایط ما در سال های 
آینده شرایط ویژه ای خواهد بود و بیشتر انرژی و وقت ما معطوف بر گزینش 

افراد برای تدریس است.

فروشندگان غیرمجاز آثار علمی دستگیر شدند
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطاعات تهران بزرگ از دستگیری ۳ فروشنده 
غیرمجاز آثار علمی خبر داد و گفت: متهمان با انتشار و فروش آثار علمی در فضای مجازی 

کسب درآمد می کردند.
سرهنگ »داود معظمی گودرزی« توضیح داد: یکی از مولفین و دارای تعدادی فراوان 
اثر علمی به پلیس فتا مراجعه و اظهار کرد، فرد یا افرادی بدون اذن و اجازه ایشان در 
فضای مجازی اثرهای علمی وی را تبلیغ و به ازای فروش آن مبالغی را دریافت می کنند 

و این امر آبرو و حیثیت و اعتبار وی لطمه وارد کرده است.
وی عنوان کرد: در تحقیقات پلیسی، مدیران کانال ها شناسایی و مشخص که این 
کانال ها بیش از ۴۰۰ هزار دنبال کننده دارد و متهمان به ازای هر یک از آثار علمی 
شاکی مبالغی را تعیین  و در صورت درخواست دنبال کننده، وی  می بایست بدوا مبالغ 

اعامی را واریز و در نهایت اثر علمی در اختیار وی قرار بگیرد.
با  و  شناسایی  تهران  جنوب  در  متهمان  مخفیگاه  اینکه  بیان  با  فتا  پلیس  رئیس 
انتقال  فتا  پلیس  به  و  دستگیر  مخفیگاهشان  در  متهم  سه  هر  قضائی  های  هماهنگی 
یافتند، ابراز داشت: هرسه متهم به فعالیت غیر قانونی و بدون اذن شاکی اعتراف کردند.

این مقام سایبری با بیان این که حق مالکیت هر نوع اثر علمی متعلق به شخص 
انتشار و نشر آن را ندارد، افزود: طبق قانون حمایت از حقوق  بوده و هیچ فردی، حق 
مولفان، هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام 
خود یا به نام پدید آورنده بدون اجازه او یا عامداً به شخص دیگری غیر از پدید آورنده 

نشر یا پخش یا عرضه کند متحمل تعقیب کیفری خواهد شد.

محکومیت یک میلیاردی قاچاقچی ماسک در کردستان
قاچاقی  میلیاردی  یک  محکومیت  از  کردستان  استان  تعزیرات حکومتی  مدیرکل 

ماسک خبر داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سید نجیم 
حسینی گفت: مامورین اطاعات شهرستان بانه طی گزارشی کشف تعداد ۴۸ هزار عدد 
ماسک ساده و تعداد 2 هزار ماسک فیلتر دار را اعام که در این راستا پس از تشکیل 
پرونده در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بانه، متهم احضار و بعد از تفهیم اتهام، از 
ارائه هرگونه مجوز مبنی بر نگهداری قانونی ماسک ها در راستای دفاع از اتهام انتسابی 

عاجز مانده، لذا شعبه رسیدگی کننده پس از پایان تحقیقات اقدام به صدور رای کرد.
به  اقدام  قانونی  مستندات  داشتن  در دست  بدون  متهم  اینکه  به  نظر  افزود:  وی 
نگهداری ماسک به صورت قاچاق کرده، لذا شعبه رسیدگی کننده ضمن صدور حکم به 
ضبط ماسک ها و تحویل آن به دانشگاه علوم پزشکی کردستان با هماهنگی سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی، متهم را به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۸۰ میلیون 
ریال جزای نقدی محکوم کرد.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان بیان داشت: 
شعبه رسیدگی کننده بدوی حکم محکومیت متهمان را صادر و متهمان در مهلت قانونی 
رای صادره اعتراض که شعبه تجدید نظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کاال و ارز استان 

کردستان ضمن رد اعتراض، حکم بدوی را تایید کرده است.

کشف بیش از ۲ تن مرفین در میناب
فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر میناب قاچاقچیان 

را در انتقال 2تن و ۵2کیلو و 2۰۰گرم مرفین ناکام بگذارند.
مبارزه  پلیس  تیم های عملیات ویژه  افزود:   سردار سرتیپ دوم غامرضا جعفری 
با مواد مخدر شهرستان میناب با کار گسترده اطاعاتی و بهره گیری از شیوه های نوین 
پلیسی اعضای یک باند حرفه ای قاچاق مواد مخدر مرفین را که به صورت ترانزیت فعالیت 

داشتند، شناسایی کردند.
وی ادامه داد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با رصد مداوم تحرکات اعضای 
این باند، سرانجام بامداد روز ۱۵فروردین ۱۴۰۰ با همکاری مأموران انتظامی مستقر در 
و  مشکوک  گاز  بونکر  کامیون  دستگاه   2 به  شهرستان  این  چغازردی  بازرسی  ایستگاه 

بافاصله خودروها را متوقف کردند.
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مدیرعامل مایکرون درباره بدترشدن وضعیت 
بازار DRAM هشدار داد

مدیرعامل مایکرون در کنفرانسی به سرمایه گذاران این شرکت گفته است کمبود 
شدید حافظه ی DRAM در بازار ادامه و قیمت این قطعات بیش ازپیش افزایش می یابد.

DRAM مخفف Dynamic Random Access Memory به معنی 
حافظه دستیابی مستقیم پویا می باشد. در این نوع حافظه ها برای سلول های حافظه 

از یک زوج ترانزیستور و خازن استفاده می گردد.
 کمپانی آمریکایی اینتل اعام کرد که تیم تحقیقاتی آن موفق شده است با 
کمک مؤسسه تحقیقات فناوری های صنعتی تایوان )ITRI( نوعی حافظه جدید کم 

مصرف ساخته است که می تواند عمر باتری سیستم ها را بهبود ببخشد.
در ماه های اخیر، بارها در گزارش هایی به وضعیت وخیم بازار کارت های گرافیک 
و  نمی شود  گرافیک خاصه  کارت های  به  وضعیت صرفا  این  اما  است؛  شده  اشاره 
ندارد.  مساعدی  وضعیت  نیز   DRAM حافظه های  بازار  می دهد  نشان  بررسی  ها 
به نوشته ی تک اسپات، اخیرا مدیرعامل مایکرون هشدار داده است کمبود شدید قطعات 

اولیه در طول سال جاری میادی بدتر می شود و قیمت ها نیز افزایش پیدا می کند.
دوره تأخیر پاسخ دهی نمونه اولیه این DRAM در حدود ۴ برابر و مصرف 
های  سیستم  در  استفاده  مورد  فعلی  DDRهای  از  کمتر  برابر   2۵ هم  آن  انرژی 
کامپیوتری است. این مصرف انرژی کم می تواند باعث بهبود عمر باتری، یکپارچه 
سازی سریع تر اطاعات موبایل، ارتقاء گرافیک با باال بردن رزولوشن تصاویر و در 

نهایت بهبود تجربه کاربران شود.
آزمایشگاه های اینتل اعام کرده اند که تکنولوژی بدست آمده از این تحقیقات 
می تواند در ابزارهای SoC )یا سیستم آنبورد( برای سیستم های موبایل یا کنترلر 
موبایل برای سیستم های مورد استفاده در پایگاه های داده ای مورد استفاده قرار گیرد.

امروزه کارت های گرافیک، حافظه، پردازنده های مرکزی و تقریبا تمامی قطعات 
سخت افزاری دیگر با کمبود شدید در بازار مواجه هستند و قیمتشان بیشتر از حد معمول 
شده است؛ به همین دلیل، تحلیلگران می گویند اکنون بدترین زمان ممکن برای تهیه ی 
رایانه ی شخصی است. همواره رایانه های آماده را می توانید بخرید؛ اما حتی شماری از 

این رایانه ها نیز بدون پردازنده ی گرافیکی عرضه می شوند.
در  مایکرون،  مدیرعامل  مهروترا،  سانجای   ،The Register به  نوشته ی 

جدیدترین کنفرانس مالی این شرکت به سرمایه گذاران اعام کرد:
به عنوان نتیجه ی تقاضای زیاد و عرضه ی محدود، بازار DRAM در حال حاضر 
با کمبود شدید قطعه مواجه است و همین موضوع باعث می شود قیمت حافظه های 
DRAM به سرعت افزایش پیدا کند. در سال جاری میادی، سخت تر شدن شرایط 

بازار DRAM را شاهد هستیم.
زندگی آناین به اتفاقی معمول در بین مردم تبدیل شده و همین موضوع تقاضای 
مشتریان دیتاسنتر و سرورهای ابری و رایانه های شخصی را افزایش داده است. مایکرون 

می گوید برای تأمین تمامی سفارش ها در حال تاش است.
طبق اعام مدیرعامل مایکرون، موجودی قطعات این شرکت در حال حاضر بسیار 
کم است و اکثر محصوالت در مرحله ی تولید قرار دارند یا هنوز وارد چرخه ی تولید 
این محصوالت  اما  است؛  رسیده  به پایان  قطعات  برخی  تولید  افزون براین،  نشده اند. 

به حدی نیستند که جواب گوی میزان تقاضا باشند.
اتفاقی که در ابتدا تحلیلگران نمی توانستند  پیش بینی کنند، وقوع خشک سالی 
شدید در تایوان است. بنابر گزارش های تازه، خشک سالی جدید تایوان در ۵۶ سال 
اجرایی کرده. دولت  را  تایوان طرح سهیمه بندی آب  ازاین رو،  اخیر بی سابقه است؛ 
کافی  آب  دیگر  ماه  چند  تا  کشور  این  نیمه هادی  صنعت  بود  گفته  پیش تر  تایوان 
دراختیار دارد؛ ولی اخیرا محدودیت های سخت تری وضع کرده که دو پارک صنعتی 

را نیز شامل می شود.
مجبور  این شرکت  اما  است؛  نشده  متأثر  فعا  تایوان  در  مایکرون  تولیدات 
شد آب موردنیاز برای تولید قطعات نیمه هادی را از منابع دیگر مثل کامیون های 
حمل آب تأمین کند. مدیرعامل مایکرون می گوید احتماال وضعیت در این زمینه 

می شود. بدتر 
امروزه کارت های گرافیک، حافظه، پردازنده های مرکزی و تقریبا تمامی قطعات 
سخت افزاری دیگر با کمبود شدید در بازار مواجه هستند و قیمتشان بیشتر از حد معمول 
شده است؛ به همین دلیل، تحلیلگران می گویند اکنون بدترین زمان ممکن برای تهیه ی 
رایانه ی شخصی است. همواره رایانه های آماده را می توانید بخرید؛ اما حتی شماری از 

این رایانه ها نیز بدون پردازنده ی گرافیکی عرضه می شوند.
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حکایت سال نکو و بهار؛

کرایه تاکسی از اول اردیبهشت
 گران می شود!

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران از افزایش نرخ کرایه های 
تاکسی تا سقف ۳۵ درصد خبر داد.

روشنی با اعام خبر افزایش نرخ کرایه های تاکسی از اول اردیبهشت 
ماه گفت: بر اساس مصوبه شورای شهر نرخ کرایه های تاکسی تا سقف 

۳۵ درصد افزایش می یابد.
وی با بیان اینکه تا اول اردیبهشت هیچ راننده ای اجازه افزایش قیمت 
ندارد، گفت: به مانند سال گذشته نرخ ها بر اساس شرایط کرونایی و برای 

سه مسافر و چهار مسافر تعیین شده است.
وی افزود: همچنین برای اولین بار سه برچسب در داخل تاکسی ها 
نصب خواهد شد که یک برچسب نرخ کرایه در شیشه جلو و دو برچسب 
نیز در صندلی های عقب تاکسی نصب می شود تا همه مسافران نرخ دقیق 

کرایه را مشاهده کنند.
در  جدید  های  کرایه  و  نرخ  افزایش  های  برچسب  افزود:  وی 
نصب  ها  تاکسی  همه  داخل  در  ماه  اردیبهشت  اول  تا   ۱۴۰۰ سال 

شد. خواهد 



3 انرژیسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1706- دوشنبه 16 فروردین 1400 اقتصاد- 

اصناف  اتاق  کل  دبیر 
در  اینکه  به  اشاره  با  ایران 
فقط  کرونایی  قرمز  شرایط 
فعالیت  به  مجاز  یک  گروه  مشاغل 
هستند، اظهار کرد: بنابراین بیش از یک 
قرمز  وضعیت  در  صنفی  واحد  میلیون 
کرونایی تعطیل می شوند که با توجه به 
متوسط اشتغال صنوف می توان گفت در 
شرایط قرمز کرونایی سه میلیون نفر به 
تعداد روزهایی که قرمز هستند در کشور 

بیکار خواهند شد.
کرد:  اظهار  مجتبایی  محمدباقر 
تا  ماسک  سامانه  اطاعات  اساس  بر 
ظهر روز گذشته شهرها روند افزایشی 
به سمت نارنجی و قرمز شدن دارد به 
 ۱2۶ قرمز،  شهرستان   ۴۷ که  طوری 
شهرستان نارنجی، 2۴۷ شهرستان زرد و 
فقط 2۸ شهرستان آبی هستند. بنابراین 
شرایط سخت کرونایی در پیش است و 
رعایت  به  صنوف  و  مردم  است  الزم 

پروتکل های بهداشتی پایبند باشد.
ماسک  اینکه سامانه  بیان  با  وی 
نسبت به افزایش روند بستری در سراسر 
کشور ابراز نگرانی و پیش بینی کرده به 
زودی شهرهای بیشتری از جمله تهران، 
کرج و اصفهان قرمز شود، تصریح کرد: 
در صورت تداوم این وضعیت، نه تنها 
محدودیت تردد، بلکه تعطیلی مشاغل 
هم اجرا خواهد شد. دبیرکل اتاق اصناف 
ایران با اشاره به اینکه در شرایط قرمز 
کرونایی فقط مشاغل گروه یک موجب 
مشاغل  کرد:  اظهار  هستند،  فعالیت 
میوه  سوپرمارکت ها،  شامل  یک  گروه 
میادین  فروشی ها،  سبزی  فروشی ها، 
میوه و تره بار، مراکز عرضه محصوالت 
لبنی و پروتئینی، نانوایی و مراکز درمانی، 
دامپزشکی و تعمیرگاه های انواع خودرو، 
و  کامپیوتر  و  الکتریکی  خانگی،  لوازم 
قطعات  فروش  و  فنی  خدمات  سایر 
یک  از  بیش  بنابراین  است.  مربوطه 
قرمز  وضعیت  در  صنفی  واحد  میلیون 
کرونایی تعطیل می شوند که با توجه به 
گفت  می توان  صنوف  اشتغال  متوسط 
میلیون  سه  کرونایی  قرمز  شرایط  در 
نفر به تعداد روزهایی که قرمز هستند 
افزود:  بیکار خواهند شد.وی  در کشور 

وجود محدودیت در منابع دولت و تحریم  
ها باعث می شود خسارات وارد شده به 

اقتصاد و مردم اساسی باشد.
۴2 درصد جمعیت خانواده صنفی 

محسوب می شوند
به گفته دبیر اتاق اصناف ایران در 
حال حاضر سه میلیون واحد صنفی در 
کشور فعال هستند که با شش میلیون 
آن ها،  در  شاغل  نفر  هزار   ۳۰۰ و 
اصناف  در کل  نفر  میلیون  مجموعا ۹ 
اعم از کارفرمایان و شاغان در اصناف 
فعالیت دارند که با بعد ۳.۸ نفر خانوار 
می توان گفت ۳۵ میلیون نفر معادل ۴2 
هستند.  صنفی  خانواده  جمعیت  درصد 
به  ابعاد مختلف  در  تعطیلی ها  بنابراین 
طرف  از  می کند.  وارد  خسارت  کشور 
صنفی،  واحد  هزار   ۶۰۰ حدود  دیگر 
فصلی  کارگران  از  که  هستند  تولیدی 
توزیع  شبکه  وقتی  و  می کنند  استفاده 
در فروش ناتوان شود، تولید هم کاهش 
پیدا می کند و مجبور به تعدیل نیروی 

انسانی خواهند شد.
از  پایان  در  مسئول  مقام  این 
خواست  صنفی  واحدهای  و  مردم 
کنند  رعایت  را  بهداشتی  پروتکل های 
تا هم جانشان حفظ شود و هم از نظر 
مالی از خسارت های مادی حفظ شوند.

شامل  دوم  مشاغل  گروه  در 
بوستان ها و مراکز تفریحی؛ پاساژهای 
سرباز و سربسته، بازارهای سرپوشیده، 
مراکز خرید و فروش بزرگ و بازارهای 
موقت )بازارهای روز و محلی(؛ فروش 
انواع خودرو، موتور و دوچرخه؛ مراکز 
آرایشگاه های  اتومبیل؛  گذاری  شماره 
لوازم  فروش  مراکز  زنانه؛  و  مردانه 
فروش  مراکز  بهداشتی؛  و  آرایشی 
لوازم  ها،  پوش  کف  موکت،  و  فرش 
خانگی، تشک، پتو و رو انداز، حوله و 
ملحفه، پارچه پرده، مبلمان و ملزومات 
مرتبط )اداری- منزل( لوستر و چراغ، 
صنایع  تهویه،  پنجره،  و  در  کابینت، 
ساختمان؛  خلی  دا تزئینات  دستی، 
بازی  اسباب  کادویی،  فروش  مراکز 
ظروف  لتحریر،  ا زم  لوا سرگرمی  و 
)چینی، کریستال، پاستیک، بلورجات، 
مامین( لوازم التحریر، کتاب و مجله، 
محصوالت فرهنگی و کمک آموزشی 
برداری؛  نقشه  و  مهندسی  تجهیزات 
کیف  پوشاک،  نواع  ا فروش  مراکز 
چرمی،  مصنوعات  و  چرم  کفش،  و 
و  عکاسی  و  آتلیه  خیاطی؛  و  خرازی 
مشاور  آژانس  فیلمبرداری؛  خدمات 
اماک؛ مراکز تهیه، توزیع و طبخ مواد 
غذایی، خوراکی کافی شاپ، با پذیرش 

مواد  های  گروه  تمام  )شامل  مشتری 
بستنی،  آشامیدنی،  گرم،  سرد،  غذایی 
ظروف  شیرینی(؛  خشکبار،  آبمیوه، 
و  پرنده  فروشندگان  مصرفی؛  یکبار 
و  ابزار  وسایل  تزئینی؛  های  ماهی 
ملزومات شکار و صیادی؛ فروشگاه های 
و  بدنسازی  تجهیزات  و  ملزومات 
جواهر،  طا،  فروشندگان  ورزشی؛ 
و  بدلیجات  قیمتی،  سنگ های  نقره، 
و  صنعتی  ساختماتی،  رنگ  ساعت؛ 
سایر  و  میز  صندلی،  ظروف،  خودرو؛ 
قفل  یراق،  و  ابزار  کرایه ای؛  ملزومات 
و لوال و وسایل توزین؛ فروش کاالهای 
دست دوم و سمساری؛ آموزشگاه های 
رانندگی در شرایط قرمز امکان فعالیت 
نداشته و در بخش مواد غذایی صرفًا 
می توانند به عرضه بیرون بر اقدام کنند.

نند  ما سوم  شغلی  ه های  و گر
ی  ها ستخر ا  ، یی ا یر پذ ی  ها ر ال تا
زشی،  ر و ه های  شگا با  ، ه پوشید سر
قهوه خانه ها، آموزشگاه های موسیقی و 
زبان، موزه، سینما، تئاتر و مهدکودک ها 
هستند که در شرایط نارنجی باید تعطیل 
شامل  نیز  شغلی  چهارم  گروه  باشند. 
گیم نت، مراکز تفریحی آبی، باغ وحش 
و شهربازی در شرایط قرمز و نارنجی و 

زرد باید تعطیل باشند.

اشتغال  طرح  در  تعاون  توسعه  بانک  پرداختی  تسهیالت 
روستایی و عشایری به بیش از ۲۴هزار میلیارد ریال رسید

بانک توسعه تعاون تا پایان سال ۹۹ و طی پنج مرحله از طرح اشتغال 
پایدار روستایی و عشایری مجموعا بالغ بر 2۴هزار میلیارد ریال تسهیات، 

در قالب بیش از 2۶ هزار طرح به متقاضیان پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، این بانک به عنوان 
بانک عامل در طرح بزرگ اشتغال پایدار روستایی و عشایری، با برخورداری 
از ظرفیت های مناسب جهت برررسی دقیق، سریع و کارشناسی پرونده ها 
و طرح های ارسالی، ضمن رعایت دقیق الزامات و اجرای صحیح این طرح 
تا پایان سال ۹۹ ، مجموعا به مبلغ 2۴,۴۱۹,۹۰۵ میلیون ریال تسهیات 
اشتغالزایی به طرح های مختلف تولیدی، کشاورزی و خدماتی در مناطق 
اساس  بر  که  است  کرده  پرداخت  کشور  در سطح  عشایری  و  روستایی 
اطاعات سامانه کارا این تسهیات در قالب 2۶,۰۴۹ طرح و پرونده به 
متقاضیان پرداخت شده و تاکنون سبب ایجاد و تثبیت مجموعا ۵۰,2۳۰ 

فرصت شغلی در مناطق مختلف روستایی و عشایری کشور شده است.
همچنین مجموع طرح های ارائه شده به شعب این بانک در سراسر 
کشور 2۸,۴۸۳ طرح بوده که بر اساس این تعداد طرح ارائه شده، ایجاد 

۶۱,۰۴۴ فرصت اشتغال پیش بینی شده است.
گفتنی است با بررسی کامل و دقیق این طرح ها و اهلیت سنجی 
متقاضیان درخواست تسهیات، تاکنون2۶,۱۱۶ تصویب شده که تسهیات 
درخواستی بالغ بر ۹۹درصد از این طرح ها تاکنون از سوی شعب بانک 
توسعه تعاون در سراسر کشور پرداخت شده و مابقی نیز در انتظار تکمیل 
مدارک و طی مراحل قانونی از سوی متقاضیان دریافت تسهیات است.

از میان طرح هایی که با تسهیات بانک توسعه تعاون تامین مالی 
شده است، بیشترین تسهیات در استان های یزد، خراسان جنوبی و گیان 
بوده و از منظر رتبه بندی بیشترین تسهیات پرداختی، استانهای همدان، 

خراسان شمالی و گیان در رتبه های بعدی قرار داشته اند.
چهارم  مرحله  پایان  تا  تعاون  توسعه  بانک  گزارش،  این  اساس  بر 
به  را  خود  تعهدات  تمام  عشایری،  و  روستایی  پایدار  اشتغال  ملی  طرح 
نیز در  این طرح  پنجم  اکنون در مرحله  نموده و هم  ایفا  صورت کامل 
حال تخصیص تسهیات برای تکمیل طرح های نیمه تمام و جدید است.

الزم به ذکر است که بانک توسعه تعاون طی مدت فعالیت یازده ساله 
عهده دار عاملیت طرح های اقتصادی مهمی در سطح اقتصاد کان بوده 
که بی شک اجرای موفق طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری، یکی 
از مهمترین دستاوردهایی بوده که عاوه بر ایجاد ظرفیت و بزرگتر شدن 
حجم فعالیت بانک باعث اثربخشی بیشتر بانک  توسعه تعاون با رویکرد 
توسعه ای در سطح اقتصاد ملی شده است و ایجاد بیش از ۵۰ هزار فرصت 
شغلی به همت این بانک در مناطق روستایی و کم برخوردار کشور رونق 
قابل توجهی در بخش اشتغال در مناطق روستایی و عشایری فراهم کرده 
که عاوه بر بهبود کیفیت زندگی و معیشت در این مناطق، سبب کاهش 

روند مهاجرت معکوس از روستا به شهر نیز شده است.
خبرسوم

سال  در  ایران  بانک  پست  اولویت  دیجیتال  اقتصاد  توسعه 
1۴۰۰ است

بهز اد شیری مدیرعامل پست بانک ایران در مراسم دیدار نوروزی که 
با حضور آناین مدیران شعب استانها به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد 
اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ توسعه اقتصاد دیجیتال و بانکداری الکترونیکی 

در مناطق کمتر توسعه یافته در اولویت برنامه ها است.
به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: دکترشیری ضمن تبریک 
و سهامداران  ذینفعان  بازنشستگان،  کارگزاران،  کارکنان،  به  سال جدید 
بانک اظهار داشت: سال گذشته سالی بود که ما توانستیم تمام شاخص 
های هدفگذاری شده را محقق کنیم و حتی در برخی شاخص ها نیز با 

عملکرد مناسبتری از اهداف پیش بینی شده حرکت نمودیم.
شیری تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰که از طرف مقام معظم رهبری 
به سال »تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« نام گذاری شده، با تاش 
همکاران ساعی و کارآمد در پرتو زیرساخت هایی که طی دو سال گذشته 
انجام شده است، پست بانک ایران با نگاه بلندمدت در راستای پشتیبانی 
و رفع موانع تولید گام برداشت و اثربخشی بیشتری در حمایت از بخش 
فناوری  مولدبخش  اقتصادی  های  بنگاه  مالی  تامین  و  کشور  روستایی 

اطاعات و ارتباطات خواهد داشت.
وی افزود: سال ۱۳۹۹ تنها سالی است از نظر منابع و مصارف به 
رشد ۳رقمی دست یافتیم و به یک موفقیت بی نظیر در صنعت بانکداری 
بانک در  ایران رسیدیم. همچنین تعداد تسهیات  بانک  تاریخ پست  در 
ترکیب  و  است  داشته  توجهی  قابل  رشد  خرد  بانکداری  اهداف  راستای 
دارایی ها و بدهی ها نیز به گونه ای تغییر کرده که کیفیت دارایی ها و 

بدهی ها بهبود یافته است.
شیری درخصوص توسعه بانکداری الکترونیکی در مناطق کم برخودار 
و کمتر توسعه یافته افزود: سهم سامانه های فروش این بانک از صنعت 
بانکی حدود ۱/۸ درصد می باشد که بیش از ۵۰درصد آن سودده بوده 
خودپرداز  های  دستگاه  بازار  از  ایران  بانک  پست  همچنین سهم  است. 
حدود ۵درصد بوده که تراکنش های آن با رشد ۴۶درصدی همراه بوده 

است که این مهم باید تدوام یابد.
مدیرعامل بانک تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ انتظار می رود با اجرای 
با  و  بگیریم  قرار  بهتری  جایگاه  در  الکترونیکی،  بانکداری  های  برنامه 

تاش مضاعف به چشم اندازهای این بانک دست یابیم.
سال  در  عملیاتی  و  ستادی  واحدهای  تمام  گفت:  ادامه  در  شیری 
را برای تحقق اهداف مورد  ۱۳۹۹ تاش های مضاعفی داشتند و فضا 
نظر فراهم کردند که بی تردید این همدلی و تاش در سال جدید نیز 
استمرار خواهد یافت.مدیرعامل افزود: سال ۱۳۹۹ سال باجه ها در پست 
بانک ایران نامگذاری شده بود که ریل گذاری های مناسب در این راستا 
انجام شده و فضا برای توسعه بانکداری خرد و فراگیر مالی فراهم شده 

و باید تداوم داشته باشد.
وی در پایان عنوان کرد: الزم می دانم از زحمات و خدمات شایسته 
یکایک همکاران صدیق و همراه در سال گذشته که در تمامی شاخص 
های بانکی عملکرد مطلوبی را رقم زدند، مراتب تقدیر و تشکر خود را 
معظم  مقام  سوی  از  که   ۱۴۰۰ سال  در  رود  می  انتظار  و  باشم  داشته 
نامگذاری  ها«  زدایی  مانع  ها،  پشتیبانی  »تولید؛  سال  بعنوان  رهبری 
شده با اهتمام و جدیت تمام توفیق ایفای نقش هر چه بیشتر در توسعه 
و رونق تولید را داشته باشیم.همچنین هر یک از اعضای هیات مدیره، 
معاونین و مدیران امور نیز که در جلسه ویدئو کنفرانسی حضور داشتند، 
ضمن تبریک و آرزوی سالی پر از برکت و موفقیت برای خانواده پست 
بانک ایران، نکاتی درخصوص ارتقاء شاخص بانکی و تحقق اهداف بانک 
را بیان نمودند و هر یک از مدیران شعب استانها نیز به صورت مجازی 

پیام تبریک خود را اعام داشتند.

ابالغ مهم ترین برنامه های صنعت نفت ازسوی وزیر نفت
وزیـر نفـت مهم تریـن اهـداف و برنامه هـای مرتبط با تحقق شـعار 
امسـال »تولیـد، پشـتیبانی ها و مانع زدایی هـا« را به دسـتگاه های مرتبط 

با صنعـت نفت ابـاغ کرد.
بیـژن زنگنـه در نشسـتی بـا حضـور معاونـان چهـار شـرکت اصلی 
صنعـت نفـت، گاز، پتروشـیمی و پاالیـش و پخـش و همچنیـن مدیران 
ارشـد وزارت نفـت بـه مهم تریـن برنامه هـا و اهداف مدنظر بـرای تحقق 
شـعار امسـال پرداخـت و تأکید کـرد: هدف اصلی تمرکـز و تصمیم گیری 
در ارتبـاط بـا موضوع هـا و مسـائلی اسـت کـه می تـوان در داخل صنعت 

نفـت بـه آن پرداخـت و اجرایی کرد.
وی بـه بیانـات مقـام معظـم رهبری پیرامون شـعار سـال که سـال 
تولیـد، پشـتیبانی ها و مانع زدایی هـا نـام گرفتـه اشـاره و اظهـار کـرد: در 
روزهـای نخسـت سـال جدیـد بنده طی نامـه ای خطاب به همـه مدیران 
عامـل چهـار شـرکت اصلـی، دیدگاه هایم را در ایـن زمینه بیـان کردم و 
خواسـتار تدویـن متنـی شـدم کـه بتـوان بـا آن اقدام هـای الزم را لحاظ 
و در مـدت زمـان باقیمانـده از عمـر ایـن دولـت برنامه های تهیه شـده را 

عملیاتـی کرد.
وزیـر نفـت بـا بیان اینکه پارسـال پیشـرفت های بزرگـی در صنعت 
نفـت رقـم خـورد، از تحریـم به عنـوان عامـل به شـدت تأثیرگـذار بـر 
برنامه هـای وزارت نفـت یـاد کـرد و افـزود: در ایـن میان شـیوع بیماری 
کرونـا تأثیـر مسـتقیمی بر اجرای برنامه های صنعت نفت نداشـته اسـت، 

امـا از تأثیرگـذاری مسـئله تحریم هـا به راحتـی نمی تـوان گذشـت.
زنگنـه گفـت: بایـد پذیرفـت که برطرف نشـدن تحریم هـا می تواند 
عاملـی به شـدت تأثیرگـذار در موضـوع صادرات و سـرمایه گذاری باشـد، 
هرچنـد مـا تاشـمان را خواهیـم کرد، اما نمی توان نسـبت بـه واقعیت ها 

بود. بی توجـه 
وی تصریـح کـرد: در ایـن مـدت زمان کوتـاه از عمـر دولت کنونی 
بیشـتر دنبـال این هسـتیم برنامه هایـی را عملیاتی کنیم که بـا رفع موانع 
و چالش هـای موجـود در درون صنعـت نفـت، شـدنی باشـد، البتـه ایـن 
مسـئله منـوط بـه این نخواهد بود کـه از دیگر موضوع هـای صنعت نفت 
غافـل شـویم، بلکـه آنهـا را نیز همسـو و ذیـل برنامه های اصلـی در نظر 
خواهیـم گرفـت و بـرای تحقق شـان اقدام هـای الزم را لحـاظ می کنیم.

برنامه های شعار سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار گرفت
هوشـنگ فاحتیـان، معـاون برنامه ریـزی وزیـر نفـت نیـز در ایـن 
نشسـت گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه شـعار امسـال از سـوی مقـام معظم 
رهبـری بـا عنـوان تولیـد، پشـتیبانی ها و مانع زدایی هـا در نظـر گرفتـه 
شـد، معاونـت برنامه ریـزی وزارت نفت مأمـور تدوین برنامـه ای پیرامون 
تحقق شـعار سـال بـود.وی با بیـان اینکه خوشـبختانه با مشـارکت همه 
شـرکت های اصلـی و تابـع وزارت نفـت نظرهـا جمـع آوری و نهایـی 
شـد، اظهـار کـرد: اقدام هـای اجرایـی مـورد نظـر در سـه بخـش تولید، 
پشـتیبانی ها و مانع زدایی هـا به منظـور تحقق منویات مقـام معظم رهبری 

برنامه ریـزی و در دسـتور کار صنعـت نفـت قـرار گرفـت.
و  نگهداشـت  کـرد:  تصریـح  نفـت  وزیـر  برنامه ریـزی  معـاون 
افزایـش تولیـد نفـت، نحـوه مدیریـت شـرکت های تابـع، مقوله سـاخت 
داخـل تجهیـزات و کاالهـای مـورد نیـاز صنعت نفـت، گاز، پتروشـیمی 
و پاالیش وپخـش، کاهـش کاغذبـازی در کل زنجیـره صنعـت نفـت، 
بهینه سـازی و ارتقای پاالیشـگاه موجود، توسـعه صنایع پایین دستی نفت 
و فرآورده هـای نفتـی در زمینـه بهبـود مدیریـت مالـی در حـوزه کاهش 
شـدت مصـرف گاز در کشـور، افزایش تـوان تولید گاز طبیعـی برای رفع 
نیـاز، تولیـد و صـادرات حداکثـری گاز مایـع و موضوعات مرتبـط با اتان، 
توسـعه صنعـت پتروشـیمی اعم از تسـریع در اجـرای پروژه هـای مرتبط 
بـا جهش دوم و سـوم پتروشـیمی که نقـش حیاتی در اقتصاد کشـور ایفا 
خواهـد کرد، تأمین خوراک برای صنایع پایین دسـتی، اسـتفاده حداکثری 
و  دانش بنیـان  شـرکت های  از  اعـم  داخلـی  شـرکت های  ظرفیـت  از 
دانشـگاه های برتر کشـور، کاهش آالینده های زیسـت محیطی و مدیریت 
جمع آوری گازهای فلر، بهبود شـرایط کسـب وکار خصوصی و رفع موانع 
مرتبـط بـا ایـن عرصه هـا و... از اهم محورهـا و موضوعـات مدنظر برای 
تحقق شـعار سـال اسـت. فاحتیـان با تأکید بـر اینکه اهـداف مترتب بر 
ایـن محورها هم احصا شـده اسـت، گفـت: تاش وزارت نفـت مبتنی بر 
ایـن خواهـد بـود کـه امسـال به ویـژه در ایامی کـه دولت کنونی مسـتقر 
اسـت در جهـت پشـتیبانی و مانع زدایـی در حوزه هـای مختلـف صنعـت 
نفـت اقدام هـای اساسـی انجـام دهد تـا اهدافی کـه مدنظر مقـام معظم 

رهبری اسـت، تحقـق یابد.

هشدار دبیر کل اتاق اصناف ایران؛

شرایط قرمز کرونایی موجب بیکاری روزانه ۳ میلیون نفر می شود
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زیر نظر: محمد امامی

مصرف ۲33 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی 
در سال ۹۹

ــت  ــش هش ــران از افزای ــی گاز ای ــرکت مل ــپچینگ ش ــر دیس مدی
درصــدی مصــرف گاز طبیعــی کشــور در ســال ۹۹ در مقایســه بــا ســال 
۹۸ خبــر داد و اظهــار کــرد: در ســالی کــه گذشــت 2۳۳ میلیــارد مترمکعب 

گاز طبیعــی در کشــور مصــرف شــد.
محمدرضــا جوالیــی دربــاره مقــدار مصــرف کل گاز طبیعــی ایــران 
ــرف گاز  ــب مص ــارد مترمکع ــوع 2۳۳ میلی ــت: از مجم ــال ۹۹ گف در س
طبیعــی کشــور، ۱22 میلیــارد مترمکعــب ســهم بخــش خانگــی، تجــاری 
و صنایــع غیرعمــده، 2۴ میلیــارد مترمکعــب ســهم صنایــع عمــده و ۶۶ 

ــوده اســت. ــا ب ــه نیروگاه ه ــه ب ــص یافت ــب گاز تخصی ــارد مترمکع میلی
وی بــا بیــان اینکــه مصــرف گاز طبیعــی در هــر ســه بخــش نســبت 
بــه ســال ۹۸، هشــت درصــد افزایــش یافتــه اســت، تصریــح کــرد: مصرف 
ــی  ــی و خانگ ــش نیروگاه ــژه در بخ ــت به وی ــه گذش ــالی ک گاز در س
رکوردهــای تــازه ای ثبــت کــرد، امــا ایــن موضــوع مدیریــت شــد و هیــچ 

قطعــی گازی در کشــور اتفــاق نیفتــاد.
مدیــر دیســپچینگ شــرکت ملــی گاز ایــران تأکیــد کــرد: نیروگاه هــا 
در ســال ۹۸ به طــور میانگیــن روزانــه ۱۶۷ میلیــون مترمکعــب گاز دریافت 
کردنــد کــه ایــن مقــدار در ســال ۹۹، بــه ۱۸۱ میلیــون مترمکعــب در روز 
رســید و نشــان دهنده دریافــت ۵ میلیــارد و ۱۰۰ میلیــون مترمکعــب گاز 

ــتر است. بیش
ــوط  ــبکه خط ــه ش ــده ب ــدار گاز تزریق ش ــی، مق ــه جوالی ــه گفت ب
سراســری در ســال ۹۹ هــم 2۶2 میلیــارد مترمکعــب بــود کــه نســبت بــه 

ســال ۹۸، ۶ درصــد افزایــش یافتــه اســت.
ــاه  ــی در فروردین م ــه مصــرف گاز طبیع ــا اشــاره ب ــن ب وی همچنی
امســال، گفــت: ایــن مقدار در 2۴ ســاعت گذشــته ۶۰۶ میلیــون مترمکعب 

بــوده اســت.
، مصــرف گاز طبیعــی کل کشــور در ســال ۹۸، 2۱۶ میلیارد مترمکعب 
و در نیمــه نخســت ســال ۹۹، ۱۰۴ میلیــارد مترمکعــب بــوده و بــه ایــن  
ترتیــب ۱2۹ میلیــارد مترمکعــب گاز طبیعــی در پاییــز و زمســتان ۱۳۹۹ 

مصــرف شــده اســت.

سوگل رام
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صاد

اقت
بر

خ

ت
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زیر نظر: بهنام مومنی

سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت:
رانت واردات، کمر اقتصاد داخلی را شکسته است

سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت ایران گفت: خود واردات می تواند 
بهترین کمک حال تکمیل زنجیره های ارزش و تولید باشد، اما رانت واردات 

کمر اقتصاد داخلی کشور ما را شکسته است.
در  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  سابق  سرپرست  مودودی،  محمدرضا   
رابطه با محورهای تحقق شعال سال در حوزه تجارت خارجی گفت: ما هنوز 
باور واقعی نسبت به تجارت خارجی نداریم و سیاست و رویکرد مشخصی را 

هم دنبال نمی کنیم.
وی افزود: سیاست های تجاری در ایران معمواًل تحت تأثیر سیاست های 
دیگر از جمله سیاست های ارزی، تنظیم بازار و غیره قرار گرفته و تقریبًا در 

درجه دوم و سوم اهمیت، مورد توجه قرار می گیرند.
الزمه  را  تجاری  توازن  ایران،  تجارت  توسعه  سازمان  سابق  سرپرست 

است  این  از  پژوهشها حاکی  و  مطالعات  اظهارکرد:  و  دانست  اقتصاد  پایداری 
که بزرگترین صادرکنندگان دنیا، بزرگترین واردکنندگان دنیا هم هستند و هم 
اکنون کشورهایی که ۸۰ درصد صادرات دنیا را تأمین می کنند به همین اندازه 

واردات را نیز در اختیار دارند.
و  تحلیل  هنوز  ایران  در  تجاری  توازن  مفهوم  اینکه  بیان  با  مودودی 
و  سلیقه ای  ما  تجاری  های  سیاست  معمواًل  گفت:  است،  نشده  کالبدشکافی 
احساسی است.وی در مصاحبه با برنامه گفت وگوی اقتصای از پدیده ای به نام 
»رانت واردات« در کنار واردات سخن گفت و افزود: خود واردات می تواند بهترین 
کمک حال تکمیل زنجیره های ارزش و تولید باشد اما رانت واردات کمر اقتصاد 

داخلی کشور ما را شکسته است.
سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه گفت: بحث واردات 
بسیار جذاب است، اما زمانی می تواند به اقتصاد کشور کمک کند که رانت ارزی 

برای کسی قائل نشویم.
وی با اذعان به نبود سیاست تجاری در ایران اظهارکرد: سیاست تجاری باید 
متفاوت از سیاست تولیدی باشد، مشکل اصلی ما این است که برخی مدیران و 
وزرا کامًا اتفاقی انتخاب می شوند و بر اساس سایق و عاقه خودشان عمل 

می کنند نه مبتنی بر یک سیاست مشخص.
و  مسائل  این  داد:  ادامه  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  سابق  سرپرست 
مشکات حاکی از این است که ما اهلیت فنی و مدیریتی الزم را در کشورمان 
پرورش ندادیم و هیچ برنامه و سیاست مشخصی هم تدوین نکردیم و در نتیجه 

دائمًا مرتکب اشتباهاتی می شویم که قبًا هم آن را تجربه کرده ایم.

مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایع 
مـس ایـران گفت:  ایـران اکنـون رتبه 
هفتـم از نظـر ذخایـر مس را در سـطح 
جهـان داراسـت و در تاش هسـتیم تا 
در سـال ۱۴۰۰ ایـن رتبـه را یـک پلـه 

باالتـر ارتقـا دهیم.
ز  و ر ی  محمد سـعد شـیر  د ر ا
خبـری  نشسـت  در  گذشته)یکشـنبه( 
اظهـار داشـت: پارسـال ایـن شـرکت 
۱۰۱ هـزار متـر حفـاری عمقـی بـرای 
شـناخت پتانسـیل های جدیـد مس در 
کشـور انجـام داد که نتیجه آن کشـف 
حـدود یک میلیـارد تن ذخایـر جدید با 
عیـار نیـم درصد بود کـه ارزش برجای 
این ذخیره اکتشـافی بیـش از ۳۵ هزار 

میلیـارد تومـان اسـت.
اکتشـافات  بـا  بیان داشـت:  وی 
 ۷.۵ اخیـر،  سـال  دو  در  شـده  انجـام 
میلیـون تن بـه ذخایر مس اضافه شـد 
و امـروز بیـش از ۴۰ میلیون تن ذخیره 

مـس خالـص در کشـور وجـود دارد.
سـعدمحمدی با اشـاره به موضوع 
تولیـد، افـزود: سـال گذشـته از رکـورد 
تولیـد 2۸۰ هـزار و ۳۰۰ تـن کاتد مس 
عبـور کردیـم کـه رشـد ۱2 درصـدی 
در هم سـنجی بـا سـال ۹۸ را نشـان 
می دهد.مدیرعامل شـرکت ملی صنایع 
مس ایـران ادامه داد: همچنین در تولید 
»آنـد مـس« با رشـد ۱۶.۸ درصدی در 
مقایسـه با سـال ۹۸، رکـورد ۳۵۵ هزار 

و ۶۱۱ تنـی حاصل شـد.
وی اضافه کرد: در تولید کنسـانتره 
مـس نیـز رکـورد ۱.2 میلیـون تنی در 
سـال ۹۹ حاصـل شـد و عاوه بـر آنها 
۷۹۷ تـن لجـن آنـدی )حـاوی عناصر 
بـا  شد.سـعدمحمدی  تولیـد  گرانبهـا( 

اشـاره بـه آمار عرضـه 2۰2 هـزار تنی 
مـس در بـورس و در مقابـل فـروش 
بـورس،  تابلـوی  در  تنـی  هـزار   ۱۵۰
تاکیـد کـرد: ایـن عرضه سـبب شـد تا 
رقابتـی در خریـد مس برای مشـتریان 
ایجـاد نشـود و قیمت ها افزایـش نیابد، 
اگـر هـم افزایـش قیمتی بود ناشـی از 

افزایـش نرخ هـای بین المللـی بـود.
صنعـت  توسـعه ای  برنامه هـای 

مس
برنامه ریـزی  بـه  ادامـه  در  وی 
سـال  در  طـرح  سـه  افتتـاح  بـرای 
۱۴۰۰ اشـاره کـرد کـه شـامل معـدن 
آلـو«،  »دره  کنسـانتره  کارخانـه  و 
»دره  کنسـانتره  کارخانـه  و  معـدن 
زال« و کارخانـه فولوتاسـیون حـال از 
سـرباره های سرچشـمه اسـت و افزود: 
بـا بهـره بـرداری از ایـن واحدها بیش 
از ۴۰۰ هـزار تـن به تولید کنسـانتره و 
دسـت کم ۸۰۰ میلیون دالر به درآمدها 

اضافـه خواهـد شـد.
ملـی  کت  شـر مـل  عا یر مد

خاطرنشـان کرد:  ایـران  مـس  صنایـع 
برنامه های توسـعه ای شـرکت در قالب 
2۹ پروژه با سـرمایه گذاری 2.۴ میلیارد 
یـورو و ۳۰ هزار میلیـارد تومان تعریف 
شـده اسـت.وی گفت: ظرفیـت کنونی 
کارخانه هـای کنسـانتره شـرکت ملـی 
مـس یـک میلیـون و ۱۵۰ هـزار تـن 
اسـت کـه در سـال ۹۹ بیـش از ۱.2 
میلیـون تـن تولید داشـتند و بـا اجرای 
برنامه هـای توسـعه ای طی چهار سـال 
آینـده ظرفیـت تولید کنسـانتره به 2.۳ 

میلیـون تـن خواهد رسـید.
اجـرای  ادامـه داد:  سـعدمحمدی 
برنامه هـای توسـعه ای شـرکت سـبب 
خواهـد شـد تـا شـرکت ملی مـس در 
زمـره ۱۰ شـرکت برتر جهـان در تولید 

مـس قـرار بگیرد.
وی ابـراز امیـدواری کـرد کـه بـا 
خریـد تجهیزات و فنـاوری های جدید، 
اسـتفاده از نرم افزارهای روز اکتشافات 
معدنـی و همچنین اسـتفاده از سیسـتم 
ابرالکترونیکـی )بـرای ارزیابـی ذخایـر 

اسـتان های  جدیـد(  پتانسـیل های  و 
جدیـدی از جملـه آذربایجـان غربـی، 
یـزد، سیسـتان و بلوچسـتان، خراسـان 
رضـوی و اردبیـل را در جرگـه معدنـی 

مـس قـرار دهیم.
مس، عنصر استراتژیک دهه های 

آینده
مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایع 
مـس ایـران در ادامه گفـت: در فضای 
امـروز جهانـی نزدیـک بـه ۳۹ درصـد 
انـرژی تولیـد جهـان از نفـت و جریان 
الکتریسـیته ۱۹ درصـد از انرژی جهان 

را تامیـن می کنـد.
بـق  مطا شـت:  ا د ن  بیـا وی 
آینـده  دهـه  سـه  در  پیش بینی هـا 
برنامه ریزی هـا بـه سـمتی اسـت کـه 
۱۳ درصـد تامیـن انـرژی از نفت و ۴۹ 
درصـد از الکتریسـیته خواهـد بـود که 
مهمتریـن عنصر در ایـن تغییر رویکرد 
بـا توجـه بـه قیمت ها و قابلیـت باال در 
انتقال جریان الکتریسـیته، مس اسـت.

سـعدمحمدی ادامـه داد:  همچنین 
در ۱۰ سـال آینده دسـت کم ۳۵ درصد 
خودروها در سـطح جهان برقی خواهند 
مصـرف  ترتیـب،  ایـن  بـه  کـه  شـد 
چهـار تـا هفـت کیلوگرمـی مـس در 
خودروهـای امـروزی بـه بیـش از ۸۹ 
کیلوگـرم افزایـش خواهـد یافـت؛ بـر 
ایـن اسـاس بازار بسـیار مناسـبی برای 

فلـز مـس ایجـاد خواهد شـد.
فعلـی  سـرانه  اضافه کـرد:  وی 
مصـرف مـس در جهـان ۳.2 کیلوگرم 
طـی  می شـود  پیش بینـی  کـه  اسـت 
دو دهـه آینـده بـا افزایـش ۱.۳ میلیارد 
نفـری جمعیت جهـان، تقاضای اضافی 
پنـج میلیون تنی برای آن ایجاد شـود.

مدیرعامل شرکت ملی مس:

ایران مقام هفتم ذخایر مس جهان را در اختیار دارد
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  مدیرعامل شرکت گاز 
دولت  در  گفت:  ایام  استان 
دوم تدبیر و امید تاکنون ۵۳۶ 
واحد صنعتی، تولیدی در سطح استان 

گازدار شده است.
با  دیدار  در  اللهی  شمس  عباس 
در  داشت:  اظهار  ایام  جدید  استاندار 
طول ۴ سال گذشته در دولت دوم تدبیر 
و امید تاکنون، ۳ شهر و 2۰۵ روستای 

سطح استان گازدار شده است.
عملیات  تمام  ا با   : فزود ا وی 
گازرسانی به روستاهای در دست اقدام 
گازرسانی  نفوذ  پایان دولت، ضریب  تا 
روستایی استان به ۹۷ درصد می رسد 
و کار مطالعه، طراحی و اجرای گازرسانی 
به سه درصد روستاهای باقیمانده استان 
در سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار می 
گیرد.مدیرعامل شرکت گاز استان ایام 
اظهار داشت: شرکت گاز در پایان سال 
جاری اقدام به پرداخت مبلغ ۱۸ میلیارد 
ریال از مطالبات شهرداری ها و دهیاری 

ها نموده است.
وی ادامه داد: شرکت گاز به منظور 
رفع مشکات طرح  آبادانی،  و  عمران 
هادی روستاها و غیره هرساله مبلغ قابل 
توجهی به روستاهایی که کار گازرسانی 
هزینه  بعنوان  شود،  می  انجام  آنها  در 

حفاری پرداخت می کند.
به  توجه  با  گفت:  الهی  شمس 
فعالیت مداوم و درآمد زایی شرکت های 
از  ایام،  کارخانه سیمان  و  پتروشیمی 

استاندار درخواست نمود با صدور دستور 
الزم به شرکت های مذکور نسبت به 
گاز  شرکت  معوق  مطالبات  پرداخت 
استان که بالغ بر ۳۴۰ میلیارد ریال است 
نقدینگی،  این  تزریق  با  تا  کنند  اقدام 
اقدام،  دست  در  های  پروژه  اتمام  در 

تسریع شود.
*عملکرد شرکت گاز استان ایام 
در زمینه های مختلف قابل تقدیر است

دیدار  این  در  نیز  ایام  استاندار 

گفت: عملکرد مناسب شرکت گاز ایام 
در گازرسانی به مناطق مختلف شهری 
و روستایی بعنوان یک دستگاه اجرایی 
موفق در سطح استان قابل تقدیر است.

خدمات  فزود:  ا نوذری  محمد 
زمینه  در  ایام  استان  گاز  شرکت 
گازرسانی به مناطق مختلف شهری و 
محروم،  مناطق  بخصوص  و  روستایی 
سایر  که  میرود  انتظار  و  بوده  موفق 
این  همچون  نیز  اجرایی  دستگاههای 

دستگاه برای خدمت به مردم تا پایان 
دولت تاش خود را دوچندان کنند.

استادار ایام در پایان از مدیر عامل 
و مجموعه شرکت استان بدلیل تامین 
طول  در  مشترکین  گاز  جریان  پایدار 
سال گذشته و عدم قطع گاز در سطح 
استان بخصوص در فصل سرد زمستان 
که سبب رضایت مشترکین و مردم از 
عملکرد این شرکت شده است، تقدیر و 

تشکر نمود.

۵۳۶ واحد صنعتی، تولیدی در ایالم گازدار شدند اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت   1400 سال  شعار 
اعالم شد:

حفظ ارزش آب، ارتقا دانش سازمانی
 خدمات نوین و پایدار

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان گفت: هاشم امینی 
بیان کرد: از آنجا که آب مایه حیات و فصل مشترک همه موجودات 
زنده است و فراوانی آب در هر منطقه می  تواند شاخصی برای عمران، 
آبادانی، هم چنین توسعه یافتگی و یا امکان توسعه در آن منطقه باشد، 
در مناطق خشک و نیمه خشک وجود آب بسیار با ارزش است. در این 
مناطق بهره وری حداکثری از منابع آب و حفاظت کمی و کیفی از منابع 

آب، باید در راًس همه امور قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان بیان کرد: ایران 
در یک اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد و این محدودیت باعث 
به ویژه در  را  ارزش آب  نیز قدر و  این سرزمین  شده که گذشتگان 
و  زیست  برای  متفاوتی  راهکارهای  و  دانسته  کشور  کویری  مناطق 
بیشتر آب،  از طریق صرفه جویی و بهره وری  آبی  با کم  کنار آمدن 

مد نظر قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه دردهه گذشته فعاالن صنعت آبفا در استان 
اصفهان به دلیل وقوع خشکسالی های پیاپی تاش های بسیاری را به 
منظور تامین پایدار آب شرب مردم در سطح استان در دستور کار قرار 
دادند، عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ به دلیل بارندگی های محدود شرایط 
سختی از لحاظ تامین پایدار آب شرب مردم در سطح استان داریم اما 
همچون سنوات گذشته با مدیریت مصرف بهینه آب می توان بر این 

چالش غلبه نمود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان با اشاره به کاهش 
درصد آب بدون درآمد در این استان، گفت: با توجه به اهمیتی که آب 
شرب و بهداشت مردم دارد، مدیریت سازمان آب و فاضاب استان به 
گونهای عمل کرد که امروز میزان پرت شبکههای اصفهان کمترین هدر 
رفت را در کشور دارد و پرتی آب از ۳۴درصد به ۱۶ درصد در سال ۹۹ 
رسیده است و این امر به دلیل اصاح شبکهها، نشت گیری و همکاری 

خوب مردم اصفهان بوده است.
وی گفت: یکی از موارد مدیریت بهینه مصرف آب کاهش استاندارد 
است،  روز  در شبانه  لیتر  به ۱۵۰  ایران  در کشور  خانگی  آب  مصرف 
همچنین منابع آبی موجود کشور را باید با مصرف اصولی مدیریت کرد 
و مساله کاهش تدریجی منابع آب زیرزمینی و سطحی آب در استان ها 
باید به مردم گوشزد شود، همچنین باید رویکرد اصاح الگوی مصرف 

همواره به مردم یادآوری گردد.
هاشم امینی ارتقا دانش را از عوامل پیشرفت هر سازمانی خواند 
دارد.  اختیار  در  پیشروکارکنان متخصص  کرد: یک سازمان  اعام  و 
چنین کارکنانی، خاق بوده، از قدرت تفکر عمیق برخوردارند، کنجکاو 
با تعهدند، به کار جمعی عاقمندند  امین و  اند، درستکار و  و ساعی 
توسعه  و  قائلند  ارزش  نیز  دیگران  برای رشد  بر رشد خود،  و عاوه 
سازمان را مد نظر قرار می دهند و با تسهیم دانش خود و کاربرد آن 
در تصمیم گیری و ارائه راه حل، بُن بست های سازمان را در هم می 
شکنند وپیوسته دغدغه تعالی و پیشرفت سازمان را داشته و کارکنان 
شرکت آب و فاضاب استان با توجه به پیشینه سازمانی ضرورت دارد 

دراین مسیر قدم بردارند.
به  اشاره  با  اصفهان  استان  و فاضاب  مدیر عامل شرکت آب 
اینکه بی تردید توسعه آموزش در سازمان، منجر به افزایش تعهد ، 
دانش می گردد  انتقال  افزایش  ارتقای مهارتها،  انگیزه ها،  افزایش 
خاطرنشان ساخت: برای توسعه دانش سازمانی الزم است باورها و 
تولید دانش متمایل گردد و در سال  به سمت  رفتارها  نگرش ها و 
جاری آموزش هایی به منظور ارتقای دانش سازمانی بیش از پیش 
در دستور کار قرار می گیرد، لذا ضرورت دارد تمام ارکان شرکت در 
راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ برنامه ریزی و تاش شبانه روزی 

خود را مصروف نمایند.
امینی در ادامه افزود: پایداری خدمات آب و فاضاب در بخش 
های مختلف جز وظایف ذاتی و الینفک می باشد و با توجه به پیشرفت 
و  پایداری  به  تنها  نه  اصفهان  استان  آبفا  دارد شرکت  علم ضرورت 
پیوستگی این خدمات در قالب خدمات اولیه، ثانویه و خدمات آب و 
اقدامات و فعالیت های فن  از  استفاده  با  بلکه  نماید،  فاضاب توجه 
این  کیفیت  ارتقای  و  دسترسی  تسهیل  به  نسبت  نوآورانه  و  آورانه 

خدمات نیز اقدام نمایند .

صدور اولین پروانه کاربرد عالمت استاندارد سنگدانه 
مورد استفاده در بتن، در ایالم

مدیرکل استاندارد استان ایام از صدور اولین پروانه کاربرد عامت 
استاندارد اجباری برای فرآورده سنگدانه مورد استفاده بتن، در  سال جدید 

خبر داد.
در جمع  مهناز همتی  ایام،  از  خبر  راسان  پایگاه خبری  گزارش  به 
استان  با تصویب شورای فنی  این خبر اظهار داشت:  با اعام  خبرنگاران 
ایام کلیه پیمانکاران طرح های مهم و عمده و نیز پروژه های ملی ملزم به 

استفاده از مواد و مصالح ساختمانی استاندارد می شوند.
از مصالح ساختمانی دارای نشان استاندارد و کد  افزود: استفاده  وی 
رهگیری ده رقمی معتبر، در ساختمان سازی الزامی است و مالکین و ناظرین 
به منظور اعتبارسنجی و اطمینان از اصالت عامت استاندارد حک شده بر 
سامانه  به  استاندارد  رقمی  ده  رهگیری  ارسال کد  از طریق  کاالها،  روی 
پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ اقدام و اطاعات مربوط به آن فرآورده را اخذ نمایند.

مدیرکل استاندارد ایام خاطر نشان کرد: از آنجاییکه استفاده از عامت 
استاندارد در زمان تعلیق بر روی کاالهای مربوطه جرم محسوب می شود، 
استاندارد  کارشناسان  نظارت  استاندارد،  پروانه  تعلیق  یا  ابطال  زمان  در 
احتمالی  تخلفات  وقوع  از  تا  می یابد  افزایش  مذکور  تولیدی  واحدهای  بر 

جلوگیری به عمل آید.

با اعتباری بالغ بر ۲3۲ میلیارد ریال انجام شد؛
در  رسانی  برق  عمرانی  پروژه  هزار  یک  اجرای 

شهرستان سمنان
در راستای خدمات دهی به متقاضیان و مشترکان، یک هزار و سه 
پروژه عمرانی برق رسانی با اعتباری به مبلغ 2۳2 میلیارد و ۶۵۵ میلیون 

ریال در شهرستان سمنان به اجرا درآمد.
مدیر توزیع برق شهرستان سمنان با عنوان این خبر گفت: به منظور 
استمرار خدمت رسانی و ارتقای پایداری خطوط برق رسانی، در طی سال 
گذشته، ۳2 هزار و ۳2۷ متر شبکه فشار متوسط و فشارضعیف هوایی و 

زمینی، توسعه و اصاح شده است.
مهدی پاک طینت افزود: با نصب 22 ایستگاه توزیع برق، ظرفیت پست 
های برق این شهرستان، سه هزار و ۷۰ کیلوولت آمپر افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: احداث شش هزار و 2۴۴ متر کابل خودنگهدار با هدف 
کاهش تلفات انرژی الکتریکی و بهسازی مبلمان شهری، از دیگر اقدامات 

این مدیریت است.
وی یادآور شد: اصاح شبکه و روشنایی بلوار قائم )عج(، بهسازی شبکه 
فشارضعیف زمینی بازار سمنان، بهینه سازی شبکه فشارمتوسط خیابان امام 
خمینی)ره(، احداث خط 2۰ کیلوولت زمینی پست ۶۳ کیلوولت امیرکبیر، 
خیابان شهید فیاض بخش و ابتدای شهرک صنعتی، بهره برداری از سه 
دستگاه پست زمینی کیوسکی مربوط به بلوار قائم، شیخ فضل ا... نوری و 
شهید فیاض بخش، تبدیل شبکه سیمی روستای آبخوری به کابل خودنگهدار 
و احداث شبکه فشارضعیف هوایی برخی کوچه باغ راه ها، از جمله اقدامات 

سال قبل محسوب می شود.
پاک طینت به برنامه های پیش بینی شده سال جاری اشاره  نمود و 
خاطرنشان کرد: عملیات بهینه سازی شبکه روستاهای دالزیان و خیرآباد، 
تبدیل شبکه سیمی شهرک انقاب سمنان به کابل خودنگهدار، احداث خط 
فشارمتوسط هوایی به منظور رینگ چاه آب کهنه دژ به اعتضادیه، توسعه 
تعویض کابل فشار  الدین و کشاورز،  پیرنجم  شبکه و پست خیابان های 
متوسط زمینی روغنی حدفاصل پست های زمینی بهداشت و شهید عباسپور، 
احداث خط فشار متوسط زمینی روغنی حدفاصل پست زمینی بهداشت و 
فرهنگ و همچنین نصب ایستگاه هوایی خیابان فجر، به عنوان مهم ترین 

برنامه های این مدیریت در سال ۱۴۰۰ به شمار می رود.

مدیر امور آب و فاضالب گرگان خبر داد : 
عملیات باسازی چاه آب شرب اوحدی به پایان رسید   
از پایان عملیات بازسازی چاه آب  مدیر امور آب و فاضاب گرگان 

شرب اوحدی این شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضاب 
استان گلستان ، قربان غامی اظهار داشت : با تاش مجموعه همکاران 
حوزه بهره برداری و توسعه آب ،  این امور نسبت به تعویض الکترو پمپ 

شناور اقدام نمود .
غامی اظهار داشت : این عملیات با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیون ریال 
انجام گردید که با انجام عملیات فوق منجر به پایداری تولید به میزان 2۵لیتر 

بر ثانیه در منابع  تامین آب شرب شهرستان گرگان گردید .
مدیر امور اب وفاضاب شهرستان گرگان تصریح کرد : با پایان این 
عملیات جمعیتی بالغ بر ۷هزار و ۵۰۰ نفر از نعمت آب شرب پایدار ، سالم 

و بهداشتی بهره مند گردیدند .

همتی معاون خدمات شهری شهرداری کالنشهرکرج مطرح کرد:
تزریق واکسن کرونا به نارنجی پوشان شهر کرج

معاون خدمات شهری شهرداری کانشهرکرج با اشاره به تزریق واکسن 
کرونا به نارنجی پوشان خدمات شهری در کرج گفت: وزارت بهداشت تزریف 

واکسن کرونا به گروه های حساس را اولویت بندی کرده است.
ایمن سازی  اولویت  در  پاکبانان  اینکه  بر  توجه  با  همتی  اصغر  علی 
اول  کرد:مرحله  دارند،عنوان  قرار  کوید ۱۹  بیماری  با  مقابله  در  سراسری 

واکسیناسیون پاکبانان کرجی یازدهم فروردین انجام شد.
معاون خدمات شهری شهرداری مرکزاستان البرز اظهار داشت:مرحله 
دوم واکسیناسیون برابر با استانداردهای دارویی 2۸ روز پس از مرحله اول 

انجام خواهد شد.
خدمات  نارنجی پوشان  واکسیناسیون  اینکه  بیان  با  پایان  در  همتی 
منطقه   ۹ در  مهم  کرد:این  است،اضافه  انجام شده   ۱۰ منطقه  در  شهری 

دیگر شهرداری کرج در حال انجام است.

نوسازی  کل  اداره  ذیحساب  معارفه  و  تکریم  آیین 
مدارس استان گیالن برگزار شد

 باحضور مدیرکل محترم نوسازی مدارس گیان و مدیرکل محترم 
امور اقتصادی و دارایی استان با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

با حضور مهندس علی  مراسمی که  روابط عمومی، طی  به گزارش 
دقیق مدیرکل محترم نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گیان، دکتر 
استان  دارایی  و  اقتصادی  امور  محترم  مدیرکل  بهمبری  نوروزی  علیرضا 
گیان و آقای سیف نژاد معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان 
گیان با رعایت پروتکل های بهداشتی در دفتر مدیرکل نوسازی مدارس 
گیان برگزار شد، ذیحساب جدید اداره کل معرفی و از خدمات صادقانه 

ذیحساب سابق تقدیر به عمل آمد.
استان  مدارس  نوسازی  مدیرکل  دقیق  علی  مهندس  مراسم  این  در 
اقتصادی و دارایی  امور  گیان ضمن خوش آمدگویی به حضور مدیرکل 
استان و همکاران ایشان تصریح نمود: ذیحسابان ناظری امین بر اجرای 
قوانین مالی در ادارات هستند. وی تصریح نمود: بحمداهلل اداره کل نوسازی 
مدارس گیان از نعمت وجودی ذیحسابی برخوردار بود که  همیشه در کنار 
ما به عنوان مشاوری امین در هدایت اداره کل در مسیر قانونی با رویکرد 
و  تعامل  از  دقیق  داشت.مهندس  تاثیرگذاری  و  مهم  نقش  مالی  صحیح 
تاشهای ارزنده مجموعه نیروهای اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان با 
اداره کل نوسازی مدارس استان در راستای توسعه زیرساخت های دانایی 

برای آینده سازان ایران عزیز صمیمانه تشکر کرد.
در ادامه دکتر علیرضا نوروزی بهمبری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی 
استان ضمن ابراز خرسندی از تعامل مطلوب این اداره کل با ذیحسابان و 
تشکر ازمجموعه کارکنان و تیم مدیریتی آن، بر تداوم تعامل بین این دو 

مجموعه و اهتمام در رفع مشکات و موانع اعتباری تأکید نمود.
 گفتنی است در ادامه آقای محمود عاطفی به عنوان ذیحساب جدید 
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیان معرفی و از زحمات آقای 

سید عباس اسماعیلی ذیحساب سابق این اداره کل تقدیر بعمل آمد.

استان  وشهرسازی  راه  مدیرکل 
ایام در بازدید از پروژه احداث تقاطع 
در  آباد  صالح  راهی  سه  همسطح  غیر 
این  تکمیل  از  مهران،  ایام-  محور 

طرح تا اربعین امسال خبر داد.
وزارت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
راه و شهرسازی)ایام(، عبداهلل بهادری 
باد  آ صالح  راهی  سه  تقاطع  گفت: 
محور  ترافیک  باالی  حجم  دلیل  به 
زمان  در  به خصوص  مهران  ایام- 
اربعین و همچنین تردد زائران امام زاده 
علی صالح )ع( و وجود آرامستان در این 
منطقه یکی از نقاط پر تردد محسوب می 
شود و با توجه به ارتقای محور ایام- 
مهران به بزرگراه مشخصات این تقاطع 
نیز تغییر پیدا کرد و هم اکنون عملیات 
سطح  هم  غیر  تقاطع   احداث  اجرایی 
جدید با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در 

حال انجام است.
این  اجرای  برای  افزود:  بهادری 
تقاطع با دو دهانه پل 2۵ متری و دو 
رمپ ورودی و خروجی جمعًا به طول 

۳ کیلومتر حدود ۱۵ میلیارد تومان اعتبار 
هزینه می شود.

استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 

ایام در خصوص زمان بهره برداری از 
این طرح گفت: با توجه به روند اجرای 
پروژه اگر مسئله و شرایط خاصی پیش 

اربعین  تا  انشااهلل  باشیم  نداشته  رو 
امسال شاهد بهره برداری از این طرح 

خواهیم بود.

بهره برداری از تقاطع غیر همسطح سه راهی صالح آباد در محور ایالم- مهران 

نواحی  های  پروژه  اجرای  مدیر 
و  نصب  از  فوالدسازی  و  سازی  آهن 
راه اندازی موفقیت آمیز دو عدد درایر 
گاز سیل مدولهای E و D واحد احیا 
با  جاری  سال  اسفندماه  در   ۱ مستقیم 

رعایت کامل موارد ایمنی خبر داد.
آهن  افزود:  کیمیائی  خادم  رضا 
لیـــل  د به  لیـــدشده  تو سفنجی  ا
کنـــش  ا و بلیت  قـــا شـــتن  ا د
ســــریع با اکسیژن و رطوبت، نیازمند 
شرایط نگهداری خاصی است. به همین 
دلیل جهت ذخیره و نگهداری آن، در 
مخازن مربوطه گاز سیل خشک تزریق 
می گردد تا مانع ترکیب آن با اکسیژن 

و رطوبت موجود در هوا شود.
قدیمی  و  باال  عمر  علت  به   
ندمان  ا ر موجود،  یرهای  درا بودن 
تجهیزات فوق به نحو قابل ماحظه ای 

کاهش یافته بود.
را  پروژه  این  انجام  از  وی هدف 
افزایش ظرفیت و بهینه سازی درایرهای 
گاز سیل و ایجاد مسیر جدید ارسال گاز 
سیل تا مخازن ذخیره برشمرد و گفت: 
در این پروژه درایرهای تبریدی جدید 
با ظرفیت طراحی ۳۹۰۰ مترمکعب بر 
جایگزین  دستگاه،  هر  ازای  به  ساعت 

درایرهای قبلی می شود.
نواحی  پروژه های  اجرای  مدیر 
اینکه  بابیان  فوالدسازی  و  آهن سازی 
کمپرسورهای  از  جدید  درایرهای  در 
و  رفت   SemiHermet ic
  R۴۰۴a برگشتی چندمرحله ای با مبرد
نوع  این  گفت:  است،  استفاده شده 
دنیا  فناوری های  به روزترین  از  درایر 
ظرفیت  به نحوی که  است،  برخوردار 
ز  گا دمای  با  متناسب  کمپرسورها 

خروجی، قابل کنترل است.
دیگر  ادامه  در  کیمیائی  خادم 
مزایای این پروژه را امکان مانیتورینگ 
کامل سیکل درایرها و عیب یابی سریع 
کامپوننت ها، کاهش استهاک قطعات 
و افزایش قابلیت آماده به کاری تجهیزات 
و نگهداری و تعمیرات راحت تر نام برد 
ارسالی،  گاز سیل  به  توجه  با  گفت:  و 
ناحیه  از  دریافتی  نیتروژن  گاز  مصرف 
انرژی و سیاالت به واحد احیا مستقیم 
۱ تا حد قابل ماحظه ای کاهش خواهد 
یافت که این امر متعاقبا سبب کاهش 
سفنجی  ا آهن  خودسوزی  حتمال  ا

می شود.
وی در خصوص اجرای این پروژه 
گذشته  ماه های  از  کرد:  خاطرنشان 
جلسات منظم و برنامه ریزی دقیق جهت 
با حضور  تجهیزات  راه اندازی  و  نصب 

نظارت،  پروژه ها،  اجرای  نمایندگان 
فعالیت  مجری  و  ایمنی  بهره برداری، 
زمان بندی  برنامه  نهایتا  و  شد  برگزار 
یی  اجرا لعمل های  دستورا و  قعی  وا
راه اندازی  و  نصب  و  استخراج  پروژه 
مدول های  در  سیل  گاز  درایر  عدد  دو 
فاز  در   ۱ مستقیم  احیا  واحد   E و   D
اول با همکاری مناسب تیم های اجرا و 
بهره برداری در اسفندماه سال جاری با 

موفقیت اجرا شد.
نواحی  پروژه های  اجرای  مدیر 
شد:  یادآور  فوالدسازی  و  آهن سازی 
پس از اخذ بازخورد مناسب عملکردی 
ری  ا د ه بر بهر ز  ا ید  جد ت  ا تجهیز
و  نصب  برای  دوم  فاز  در  آهن سازی 
راه اندازی سایر درایرهای جدید گاز سیل 
در مدول های A و B و C واحد احیا 

مستقیم ۱ اقدام خواهد شد.

مدیر اجرای پروژه های نواحی آهن سازی و فوالدسازی شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

نصب و راه اندازی دو عدد درایر گاز سیل واحد احیا مستقیم 1

کاهش مدت زمان ارائه خدمات به سرمایه 
کشور  صنعتي  نواحي  و  شهرک ها  در  گذاران 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت روز شنبه 
در نخستین نشست کارگروه »تولید؛ پشتیباني ها 
کوچک  صنایع  سازمان  در  زدایي ها«  مانع  و 
تبریک  ضمن  ایران،  صنعتی  شهرک های  و 
طبیعت،  بهار  و  نوروز  سعید  عید  فرارسیدن 
پشتیبانی و مانع  زدایی از تولید را محور تمامي 
اقدامات سازمان صنایع کوچک و شهرک هاي 
صنعتي ایران در سال ۱۴۰۰ اعام کرد. همزمان 
»تولید«  با محوریت  نامگذاري سال ۱۴۰۰  با 
معظم  مقام  نوروزي  پیام  دهه  یک  راستاي  در 
مانع  و  پشتیباني ها  »تولید؛  کارگروه  رهبري، 
زدایي ها« در اولین ساعات کاري سازمان صنایع 
با حضور  ایران  صنعتی  و شهرک های  کوچک 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل و 

آغاز به کار کرد. 
صنایع  سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
معاون  ایران،  صنعتي  شهرک هاي  و  کوچک 
در  شنبه  روز  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
پشتیباني ها  »تولید؛  کارگروه  نشست  نخستین 
کوچک  صنایع  سازمان  در  زدایي ها«  مانع  و 
تبریک  ضمن  ایران،  صنعتی  شهرک های  و 
طبیعت،  بهار  و  نوروز  سعید  عید  فرارسیدن 
پشتیبانی و مانع  زدایی از تولید را محور تمامي 
اقدامات سازمان صنایع کوچک و شهرک هاي 
علي  کرد.  اعام  در سال ۱۴۰۰  ایران  صنعتي 
به  گذشته  سال  در  داشت:  اظهار  رسولیان 
و همت همکاران صدیق،  متعال  یاری خداوند 

و  گرانقدر سازمان صنایع کوچک  و  زحمتکش 
شهرک هاي صنعتي ایران و شرکت هاي استاني 
تابعه و صنعتگران و تولید کنندگان عزیز شاهد 
دستاوردهای قابل توجهی در زمینه توسعه صنایع 
کوچک و شهرک هاي صنعتي در کشور بودیم که 
بی تردید این مهم بدون تاش بی وقفه و همت 

مضاعف ایشان محقق نمی شد. 
پیام  در  که  نیز  سال ۱۴۰۰  در  افزود:  وي 
»تولید؛  سال  رهبري،  معظم  مقام  حکیمانه 
پشتیبانی ها و مانع  زدایی ها« نامگذاري شده است، 

از »تولید«  برآنیم تا به یاری خداوند، پشتیباني 
را محور تمامي اقدامات خود قرار داده و با انجام 
حمایت های الزم و رفع موانع پیش روي تولیدگران، 
این مسیر تعالی با سرعتی بیش از پیش طی شود. 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  رئیس 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اضافه 
کرد: این سازمان یکي از اجزاء زنجیره خدمت 
رساني به کارآفرینان و سرمایه گذاران صنعتي 
در کشور است که با همکاري سایر دستگاه هاي 
سازماني،  فرآیندهاي  اصاح  و  مرتبط  اجرایي 

به  خدمات  ارائه  زمان  مدت  کاهش  به  نسبت 
متقاضیان اقدام خواهد کرد.

 رسولیان توسعه و ایجاد شهرک ها و نواحی 
صنعتی در استان ها، ارتقاء زیرساخت های الزم 
به  رایگان  قیر  و  تلفن  گاز،  برق،  آب،  تأمین  و 
استقرار  ضوابط  تسهیل  صنعتی،  شهرک های 
واحدهای صنعتی در شهرک های صنعتی، کمک 
 ۶۰ باالي  صنعتي  طرح هاي  برداری  بهره  به 
درصد پیشرفت فیزیکي، بازفعال سازي واحدهاي 
صنعتي به بهره برداری رسیده غیرفعال، احداث 

به  بنیان  دانش  شرکت های  ورود  برای  سوله 
شهرک های صنعتی و افزایش تعداد پروژه هاي 
توسعه خوشه  هاي کسب و کار را بخشي از اولویت 
برنامه هاي سازمان صنایع کوچک و شهرک های 

صنعتی ایران در سال جدید اعام کرد.
صنایع  سازمان  اساسنامه  اصاح  از  وي   
منظور  به  ایران  و شهرک های صنعتی  کوچک 
ایجاد  براي  الزم  قانوني  ظرفیت هاي  ایجاد 
شهرک های صنفی و مشارکت بخش خصوصی 
نواحي صنعتي، پیگیري اصاح  در شهرک ها و 
راستاي  در  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون 
و  مزایا  از  صنعتي  شهرک هاي  برخورداري 
قانون  اصاح  همچنین  و  مالیاتي  معافیت هاي 
اعطاي تسهیات روستایی برای نواحی صنعتی 
نفوذ  حوزه  صنعتی  شهرک های  و  روستایی 
روستاها به عنوان دیگر برنامه هاي این سازمان در 
سال »تولید؛ پشتیباني ها و مانع زدایي ها« نام برد. 
است، سازمان صنایع کوچک  ذکر  شایان 
شرکت های  و  ایران  صنعتی  شهرک های  و 
استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۸2۳ شهرک 
اقتصادی  ویژه  منطقه  سه  و  صنعتی  ناحیه  و 
درحال بهره برداری، ۷۸ شهرک و ناحیه صنعتی 
تخصصی، ۶ شهرک فنآوری، ۳۸ مرکز خدمات 
فنآوری  مجتمع   2 کار،  و  کسب  و  فنآوری 
اطاعات و خدمات نرم  افزاری، ۹۰ هزار و ۷۴ 
قرارداد منعقده و بهره برداری از ۴۶ هزار و ۸22 
واحد صنعتی و سه هزار و ۷۸ واحد کارگاهی، 
زمینه اشتغال مستقیم ۹۴۱ هزار و ۵۵۸ نفر را 

در سراسر کشور فراهم کرده است.

تشکیل کارگروه »تولید؛ پشتیباني ها و مانع زدایي ها« در سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
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فرمانده پایگاه دریاباني 
میناب از کشف ۳۰ هزار لیتر 
عملیات  در  قاچاق  سوخت 
انتظامی  عوامل  با  مرزبانی  مشترک 

در آب های این شهرستان خبر داد.
ثاني«  محمود  سرهنگ«کریم 
در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطاع 
استان  مرزبانی  فرماندهی  رسانی 
گفت:  خبر،  این  اعام  با  هرمزگان  
مرزبانان با اشراف اطاعاتی و گشت 
با  داخلی،  های  آب  در  مستمر  های 
به  موفق  انتظامی  عوامل  همکاری 
آن  به  سوخت  قاچاق  از  جلوگیری 
سوی مرزها شدند.وی افزود: مرزبانان 
با اجراي کمین در مسیرهاي احتمالي 
تردد قاچاقچیان در منطقه، موفق به 
توقیف یک فروند قایق و کشف یک 
عدد محفظه پاستیکي سوخت معروف 
به مشک حاوي ۳۰ هزار لیتر سوخت 
صورت  به  گازوئیل  نوع  از  قاچاق 

باصاحب شدند.
فرمانده پایگاه دریابانی میناب با 

بیان اینکه قاچاقچیان که با مشاهده 
مرزبانان غافلگیر شده بودند ،به منظور 
فرار از چنگال قانون از محل متواري 

مرزبانان  تاش  کرد:  تصریح  شدند، 
عوامل  دستگیری  و  شناسایی  برای 

این پرونده ادامه دارد.

کرد:  خاطرنشان  ثانی  سرهنگ 
کارشناسان ارزش محموله سوخت را 

۹۰ میلیون ریال برآورد کردند.

جلوگیري از خروج ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعالم کرد :
مجاز  غیر  سازه  دو  برای  پرونده  تشکیل  و  شناسایی 

دریایی
دبیــر کمیتــه ســاماندهی و مدیریت ســواحل اســتان هرمــزگان گفت 
: بــه منظــور جلوگیــری از دخــل و تصــرف غیــر مجــاز اراضــی ســاحلی و 
حریــم دریــا توســط دریاخــواران از 2۰۰ ســازه دریایــی در ایــام تعطیــات 

نــوروز بازدیــد صــورت گرفت .
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل بنــادر و دریانــوردی هرمزگان، 
ــه تاکیــدات ریاســت  ــا اشــاره ب »علــی رضــا محمــدی کرجــی ران »ب
محتــرم دادگســتری اســتان در ششــمین جلســه شــورای حفــظ حقــوق 
بیــت المــال  مبنــی بــر لــزوم نظــارت دقیــق برســواحل و بنــادر بویــژه 
درایــام تعطیــات نــوروزی اظهارداشــت : بــه منظــور جلوگیــری از دخــل 
و تصــرف غیــر مجــاز در اراضــی ســاحلی و حریــم دریا و ســاخت و ســازه 
غیــر مجــاز، گشــت نظارتــی ایــن اداره کل متشــکل از دو گــروه؛ مبــادرت 

بــه رصــد 22۳۸ کیلومتــر نــوار ســاحلی اســتان نمودنــد .
ــه در طــول ســال  ــی ک ــای مداوم ــر بازدیده ــزود: عــاوه ب وی اف
انجــام مــی پذیــرد در ایــام تعطیــات نــوروز نیــز از حــدود 2۰۰ ســازه 
و تاسیســات دریایــی در کرانــه ســاحلی اســتان توســط گشــت نظارتــی 

ــد بعمــل آمــد. ایــن اداره کل بازدی
ــزگان  ــتان هرم ــواحل اس ــت س ــاماندهی و مدیری ــه س ــر کمیت دبی
تاسیســات دریایــی بــا کاربــری نفتــی، تجــاری، صیــادی، صنعتــی، چنــد 
منظــوره، مســافری، تفریحــی و گردشــگری، تاسیســات آب شــیرین کــن 
ــن  ــه اماک ــناور را از جمل ــر ش ــاخت و تعمی ــای س ــن کارگاه ه و همچنی

مــورد بازدیــد بازرســان عنــوان کــرد.
وی ادامــه داد: در بازدیدهــای صــورت گرفته دو مورد تخلف ســاخت 
و ســاز غیــر مجــاز کــه یکــی در غرب اســتان و دیگــری در یکــی از جزایر 
توســط گشــت نظارت کشــف شــد کــه بازرســان پرونــده مذکــور را جهت 

ســیر مراحــل قانونــی به دســتگاه قضــا معرفــی کردند.
شــایان ذکــر اســت؛ براســاس قانــون حســب وظایــف حاکمیتی حق 
ــر ســاخت و ســازه  ــرداری و  نظــارت ب صــدور مجــوز ســاخت، بهــره ب
هــای دریایــی بــر عهــده ســازمان بنــادر و دریانــوردی واگذار شــده اســت.

تدوین برنامه دوم شهرداری قم بر مبنای طرح الگوی 
ایرانی اسالمی

معـاون برنامه ریزی و سـرمایه انسـانی شـهرداری قم آسیب شناسـی 
برنامه هـای پنج سـاله شـهرداری را مهـم و تأثیرگـذار دانسـت و گفـت: 
آسیب شناسـی برنامه نخسـت توانسـت به ما کمک کند تا برنامه پنج سـاله 
دوم بـا طـرح الگـوی ایرانـی اسـامی تطبیق پیداکـرده و با مـدل ترکیبی 

جدیـد کار در حال دنبال شـدن اسـت.
محسـن رنجبـر امـروز در دیـدار شـهردار و مدیـران شـهری قـم بـا 
آیـت اهلل اعرافـی ضمـن یـادآوری سـابقه ۱۸ سـاله شـهردار قـم در حوزه 
مدیریـت شـهری، اظهار داشـت: کسـی در تاریـخ انقاب با این سـابقه در 

سـمت شـهرداری نبوده اسـت.
معاون برنامه ریزی و سـرمایه انسـانی شـهرداری قم دغدغه شـهردار 
قـم در تدویـن برنامـه چشـم انداز 2۰ سـاله قم را یادآور شـد و افـزود: این 
چشـم انداز بـا همـکاری آیـت اهلل اعرافـی قلم خـورده و ایـن اتفـاق یـک 
سیسـتم جدید ایجاد کرده که قابلیت اشـاعه در تمام شـهرداری ها را دارد.

رنجبـر الگوی اسـامی ایرانی پیشـرفت را نیز مطـرح و تصریح کرد: 
بایـد با نگاهی علمی و پیشـرفته به این سیسـتم نگاه کـرده و روی الگوی 
ایرانـی و اسـامی نیـز کارشـده و بایـد از تجربـه ۱۸ سـاله دکتر سـقاییان 

نژاد و خروجی آن اسـتفاده شـود.
وی آسیب شناسـی برنامه هـای پنج سـاله را مهـم و تأثیرگذار دانسـت 
و بیـان کـرد: آسیب شناسـی برنامـه نخسـت توانسـت به ما کمـک کند تا 
برنامـه پنج سـاله دوم بـا طـرح الگـوی ایرانی اسـامی تطبیـق پیداکرده و 

بـا مـدل ترکیبـی جدید کار در حال دنبال شـدن اسـت.
معـاون برنامه ریـزی و سـرمایه انسـانی شـهرداری قـم اجـرای طرح 
و الگـوی ایرانـی اسـامی را در شـهر قـم به عنـوان یکـی از مهم تریـن 
کنـار  در  کـرد:  تأکیـد  و  خوانـد  مهـم  دنیـا  دینـی  و  علمـی  شـهرهای 
خدمت رسـانی بـه مـردم و اجـرای برنامه هـای عمرانـی بایـد به ایـن الگو 
به عنـوان مبنـای طرحـی جدیـد نـگاه کنیـم. رنجبـر ادامـه داد: همکاری 
حـوزه علمیـه بـا دکتـر سـقاییان نـژاد می تواند مـدل و الگـوی جدیدی را 
اجـرا کـرده و سـبب خیر در کشـور شـده و یکـی از مهم تریـن چالش های 

کشـور در مدیریـت شـهرها را سـاماندهی کنـد.
وی عـدم ورود سیاسـت بازی در مدیریـت شـهری را یـادآور شـد و 
خاطرنشـان کرد: در مدیریت شـهری اختافات سیاسـی راه نداشـته و قم 
به عنـوان پایلـوت می توانـد مدیریـت صحیـح شـهری بر مبنـای همکاری 

حـوزه و شـهرداری را پایه گـذاری کند.

شهردار رشت در اولین جلسه شورای اداری در سال 1400 مطرح کرد: 
شهرداری برای مانع زدایی در حوزه صنعت ساختمان و ساخت و ساز مصمم است

مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات 
شهردار  احمدی  محمد  »سید  رشت، 
در  فروردین(   ۱۴ )شنبه  امروز  رشت« 
نخستین جلسه شورای اداری شهرداری 
مدیران  اینکه  بیان  با   ۱۴۰۰ سال  در 
مناطق و سازمان های شهرداری رشت 
باید مانع زدایی را در دستور کار خود قرار 
دهند اظهار داشت: شهرداری رشت برای 
مانع زدایی در حوزه صنعت ساختمان و 
ساخت و ساز عزمی جدی دارد و در این 

راه بسیار مصمم است 
شهردار رشت عنوان کرد: معاونین 
باید درصد پیشرفت فیزیکی برنامه های 
ارائه شده به شورای شهر را تا پایان این 

ماه به شهرداری ارائه کنند.
احمدی با تاکید بر اینکه مدیران 
مکلفند در مورد کلیه پروژه هایی که به 
آنان محول شده است گزارش هفتگی 
ارائه کنند اضافه کرد: بحث تکریم ارباب 
بسیار  بنده موضوعی  دید  از  نیز  رجوع 
کلیه  دارم  انتظار  و  است  اهمیت  حائز 
نیروها همواره با روی گشاده پاسخگوی 

شهروندان باشند.
شهردار رشت در ادامه ابراز داشت: 
عاوه بر حذف موانع موجود در حوزه 
سازمان  ساز،  و  ساخت  و  شهرسازی 
سرمایه گذاری شهرداری رشت هم باید 
سرمایه گذاری  مسیر  در  موجود  موانع 
آن  برداشتن  به  نسبت  و  شناسایی  را 

اقدام کند.
و  ظرفیت ها  از  استفاده  احمدی 
رویکرد  را  خودش  جایگاه  در  نیروها 
کرد:  تصریح  و  شهرداری رشت خواند 
مشکات،   و  سختی ها  تمام  وجود  با 
با  توانست  رشت  شهرداری  مجموعه 
یک اراده قوی در مقابل انواع بحران ها 
نیز  را  ایستادگی کند و کارهای خوبی 
در زمینه های مختلف به انجام برساند.

تحت  مسال  ا ری  مگذا نا وی 

مانع  پشتیبانی ها،  »تولید،  سال  عنوان 
زدایی ها« توسط مقام معظم رهبری را 
مورد اشاره قرار داد و گفت: شهرداری 
از جمله دستگاه هایی است که در مسیر 
ارائه خدمات به مردم بعضا با بسیاری از 
موانع از طرف برخی دستگاه های اجرایی 

مواجه می شود.
و  رسالت  هدف،  رشت  شهردار 
مردم  به  خدمت  را  شهرداری  تکلیف 
هیچ  افزود:  و  دانست  شهروندان  و 
کند  ادعا  بتواند  که  نیست  دستگاهی 
به  را  متنوع  خدمات  شهرداری  مانند 
مردم ارائه می کند از طرفی دستگاهی 
نند  ما که  کند  دعا  ا ند  ا نمی تو هم 
خدمات  دادن  مسیر  در  شهرداری 
در  زیاد  بسیار  حجم  این  با  موانعی 

مقابلش وجود دارد.
عبور  و  موانع  شناسایی  احمدی 
کمک های  جمعی،  خرد  با  آن ها  از 
داخل  در  موجود  ظرفیت های  و  شورا 
کرد:   اضافه  و  شد  متذکر  را  استان 
بزرگی  پروژه های  امسال  شهرداری 
را در دست اجرا دارد و از موانع آن ها 
هر شکل  به  باید  که  است  مطلع  هم 

برطرف شوند.
وی ابراز داشت: معاونت شهرسازی 
شهرداری رشت از امروز به مدت ۱۵ روز 

فرصت دارد و در این مدت باید موانعی 
که پیش روی صنعت ساختمان وجود 

دارد را شناسایی کند.
ینکه  ا به  ه  ر شا ا با  حمدی  ا
سازمان هایی نظیر سازمان سیما منظر 
فرهنگی  سازمان  و  رشت  شهرداری 
و  فرهنگی  برنامه های  اجرای  در  باید 
خرج  به  بیشتری  خاقیت  مناسبتی 
انتظار  سازمان  دو  این  از  افزود:  دهند 
دارم تا ده روز آینده برنامه یکساله خود 

را با تهیه و ارائه کنند.
فضای  ینکه  ا بر  تاکید  با  وی 
وقفه ای  کوچک ترین  نباید  انتخابات 
به وجود  اجرای کارهای شهرداری  در 
در  مدیرانی که می خواهند  آورد گفت: 
عرصه انتخابات پیش رو فعالیت کنند در 
ابتدا باید استعفای خود را به شهرداری 

ارائه نمایند.
شهردار رشت در ادامه عنوان کرد: 
از  باقیمانده  ماهه  چند  در  امیدواریم 
مدت خدمت شورای پنجم و با افزایش 
تعامات دو سویه بتوانیم خدمات بهتر 
و شایسته تری را به شهروندان عزیزمان 

ارائه کنیم.
در  بنده  کرد:   خاطرنشان  احمدی 
تحت  عنوان  هیچ  به  نیروها  انتصاب 
مبنای  طرفی  از  نمی گیرم  قرار  فشار 

شهرداری  مجموعه  در  که  تغییراتی 
راستای  در  تنها  می شود  انجام  رشت 

اعتای شهرداری است.
در  نیز  رئیس شورای شهر رشت 
این جلسه ضمن تبریک سال نو و اعیاد 
شعبانیه اظهار داشت: در همین جا الزم 
می دانم از تاش شهردار رشت،  تمامی 
مدیران مناطق، پرسنل و سازمان های 
تابعه شهرداری رشت در ارائه خدمت به 

مردم تشکر و قدردانی کنم. 
»احمد رمضانپور نرگسی« عنوان 
کرد: بنده نه به عنوان عضوی از شورای 
باید  شهر بلکه به عنوان یک شهروند 
که  چندماهه ای  این  در  که  کنم  اقرار 
اقای احمدی در رأس شهرداری رشت 
قرار دارند کارها ی خوبی انجام شده و 

تغییرات مشهود است.
وی با بیان اینکه با حضور شهردار 
منابع،   در سطح  آرامش خاصی  رشت، 
نیروی انسانی و کل مجموعه شهرداری 
ایجاد شده است اذعان کرد: رمز موفقیت 
و پیروزی وحدت و انسجام است و در 
بین  هماهنگی خاصی  نیز  حاضر  حال 
با شهرداری و شهرداری  شورای شهر 
قضایی  و  اجرایی  نظارتی،  نهادهای  با 

وجود دارد.
داشت:  ابراز  نرگسی  رمضانپور 
رشت  شهر  در  زیادی  ساختمان های 
و  ندارند  نوسازی  کد  هنوز  که  داریم 
می تواند  اماک  ممیزی  پروژه  اجرای 
مشکل  این  حل  در  مطلوبی  نحو  به 

کمک کند.
بودجه  برابری  چند  افزایش  وی 
عملیاتی  صورت  در  رشت  شهرداری 
شدن پروژه هایی مانند ممیزی اماک 
را امری شدنی اعام کرد و گفت: ۱2۳ 
باقی  شهر  شورای  برای  فرصت  روز 
مانده است و باید بتوانیم در همین چهار 
ماه کارهای بر زمین مانده را به نوعی 

سروسامان بدهیم.

رفع موانع و حمایت از واحدهای تولیدی؛ در صدر اقدامات بانک 
شهر طی سال جاری

مدیرعامل بانک شهر با اشاره به عملکرد موفق این بانک در کمک به کاهش 
این  از  و حمایت  موانع  رفع  در سال گذشته، گفت:  تولیدی  واحدهای  مشکات 

واحدها در صدر اقدامات بانک شهر طی سال جدید خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی بانک شهر، احمد درخشنده با اشاره به نام گذاری 
»تولید؛  سال  عنوان  با  العالی(  ظله  )مد  رهبری  معظم  مقام  توسط  جاری  سال 
در سال جدید  بانک  این  های  سیاست  کرد:  عنوان  مانع زدایی ها«،  پشتیبانی ها، 
مقررات  و  قوانین  در چارچوب  و  اسامی  انقاب  رهبر  منویات  تحقق  اساس  بر 
بانک مرکزی اجرا خواهد شد تا همانند سال گذشته بتوانیم نقش مهمی در رونق 

اقتصادی کشور ایفا کنیم.
درخشنده افزود: معتقدیم حمایت بانک ها از تولیدات داخلی همواره به عنوان 

یکی از راهکارهای مهم در رشد و توسعه اقتصادی کشور مطرح است.
وی ادامه داد: درهمین خصوص در تاش هستیم با توجه به دستورالعمل ها، 
مقررات و الزامات بانک مرکزی؛ موانع اقتصادی بر سر راه تولیدکنندگان داخلی 

را بیش از پیش برطرف کنیم.
درخشنده با بیان اینکه بانک شهر در سال »جهش تولید« نیز بازوی توانمند 
واحدهای تولیدی در به سرانجام رساندن طرح های کلیدی آنان بود، خاطرنشان 
کرد: البته برای رسیدن به نقطه مطلوب باید تمامی بانک ها دست به دست هم 
دهند.مدیرعامل بانک شهر همچنین با اشاره به استقبال گسترده واحدهای تولیدی 
از طرح های تسهیاتی، خدمات ریالی و ارزی این بانک، تصریح کرد: در سال 
جاری نیز با هدایت سرمایه های مشتریان و شهروندان به بازار تولید، پشتیبانی  
از تولیدکنندگان را قوت خواهیم بخشید.درخشنده در پایان گفت: شهرداری های 
کشور نیز طی بیش از یک دهه فعالیت بانک شهر با استفاده از پتانسیل های آن 
به  رسانی  پروژه های کان شهری؛ خدمات  از  برداری  بهره  اند ضمن  توانسته 

شهروندان را گسترش و معضات کان شهرها را کاهش دهند.

بانک   »1۴۰۰ »پایش  طرح  چهارم  مرحله  برندگان  اسامی  اعالم 
ملی ایران

با   »۱۴۰۰ »پایش  مرحله طرح  چهارمین  در  مهلت شرکت  یافتن  پایان  با 
هدف نظرسنجی گسترده از مشتریان بانک ملی ایران، قرعه کشی انجام و اسامی 

برندگان این مرحله از طرح نیز اعام شد.
به  که  از طرح  مرحله  این  در  ایران،  ملی  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
بانک« عملیاتی  تبلیغات  بازخورد فعالیت ها در حوزه »اثرسنجی  منظور سنجش 

شده بود، ۳۸۳ نفر شرکت کردند.
بانک  از طریق سایت  و  روز   ۱۴ ۱۴۰۰« طی  »پایش  مرحله چهارم طرح 
انجام شد و قرار است نتایج این نظرسنجی در طراحی محصوالت و تهیه نقشه 

راه روابط عمومی بانک به کار گرفته شود.
اکنون به قید قرعه به ۱۴ نفر از شرکت کنندگان در این دوره از نظرسنجی 

جایزه ای به مبلغ سه میلیون ریال اهدا خواهد شد.
در نخستین مرحله طرح با محور »شبکه های اجتماعی«، بیش از سه هزار و 
۵۰۰ نفر، در مرحله دوم طرح با محور »فرهنگ سازی در حوزه کودک و نوجوان« 
بیش از ۸۰۰ نفر و در مرحله سوم با محور »وب سایت بانک« بیش از یک هزار 

و ۶۰۰ نفر مشارکت داشتند.
برندگان می توانند به منظور دریافت جوایز خود از ساعت ۸ تا ۱۵ روزهای 

کاری با شماره های ۶۰۹۹۳۷۶۸ یا ۶۰۹۹2۳۶2 تماس حاصل فرمایند.

خداحافظی با چک های قدیمی
برگه چک های طرح قدیم از سطح شعب بانک مهر ایران جمع آوری شد.

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، با توجه به ممنوعیت 
توزیع چک هاي طرح قدیم از ابتداي فروردین ۱۴۰۰ و لزوم ارائه چک هاي جدید 
)بنفش رنگ( به مشتریان از تاریخ یاد شده، به منظور حصول اطمینان از اجراي 
از سطح شعب  بروز هرگونه تخلف، برگه چک هاي طرح قدیم  این مهم و عدم 
روی  بانک،  اینترنت  بر  این، سامانه صیاد عاوه  بر  است.افزون  جمع آوري شده 
پورتال بانک نیز راه اندازي شده و مشتریان مي توانند نسبت به ثبت، تأیید یا رد و 

انتقال چک هاي خود به ذي نفعان از طریق سامانه مذکور اقدام کنند.
سامانه  در  صیاد  سرویس  راه اندازی  زمان  تا  است  ذکر  الزم  همچنین 
بانکداري، شعب نیز نسبت به ثبت، تأیید یا رد و انتقال درخواست هاي حضوري 
مشتریان از طریق سامانه مذکور )پس ازاستعام آخرین وضعیت چک از پورتال 

بانک مرکزي( اقدام نمایند.

اولین گام بانک پارسیان برای تحقق شعار سال با صدور نخستین 
اوراق گام)گواهی اعتبار مولد(

در راستای اجرای برنامه ها و سیاست های بانک پارسیان برای تحقق شعار 
منظور  به  و  ها«  زدایی  مانع  و  ها  پشتیبانی  »تولید،  عنوان  تحت   ۱۴۰۰ سال 
تامین نیازهای سرمایه در گردش زنجیره های تامین بنگاه های تولیدی و کمک 
بیشتر به تولید، نخستین اوراق گواهی اعتبار مولد)گام( بانک پارسیان به صورت 
همزمان در دو زنجیره خودرو و فوالد به عنوان یکی از مهم ترین زنجیره های 

تولید در کشور، منتشر شد.
که حسب  است  بانکی  اولین  های خصوصی  بانک  بین  در  پارسیان  بانک 
تامین سرمایه  و  تولید  از  بانک مرکزی ج.ا.ا در حمایت  و  تکالیف دولت محترم 
درگردش غیر تورمی بنگاه های مولد، موفق به صدور اوراق گام در سیستم بانکی 
شد. این اوراق با ضمانت بانک عامل، صادر و پرداخت مبلغ اسمی آن در سررسید 
به آخرین دارنده، توسط بانک تضمین می شود. اوراق گام عاوه بر قابلیت انتقال 
نوین  گام محصول  دارد.اوراق  نیز  را  بازارسرمایه  در  تنزیل  امکان  پول،  بازار  در 
تولیدی  های  بنگاه  اعتبار  تامین  به  برای کمک  که  است  تسهیاتی  و  اعتباری 
ایجاد شده و می تواند نقش موثری در تامین سرمایه در گردش بنگاههای مولد 
بویژه بخش تولید داشته باشد که با حل موضوع دریافت و پرداخت خریداران و 
فروشندگان، با کمک نقش ضمانتی بانک ها، به تقویت بخش تولید کمک نماید.

با عنایت به پیاده سازی زیر ساخت های مربوطه، بانک پارسیان به عنوان 
انتشار  را جهت  خود  آمادگی  مولد،  اعتبار  گواهی  اوراق  انتشار  در  پیشگام  بانک 
اوراق مزبور برای کلیه زنجیره های تامین، در چارچوب مقررات و ویژگی های 

اوراق گواهی اعتبار مولد اعام می دارد.

بانک کارآفرین، لیدر حمایت از کارآفرینی در کشور است
پتانسیل های موجود در بانک کارآفرین نشان داد این بانک می تواند لیدر 

حمایت از کارآفرینی در کشور باشد .
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین ، احسان محسنی ثانی مجری پروژه 
ری برندینگ بانک کارآفرین با بیان این مطلب تغییر را الزمه زندگی امروز خواند 
و افزود: وقتی جهان پیرامون ما مرتب در حال تغییر و دگرگونی است، الجرم به 
عنوان انسان که در شرایط گوناگون انعطاف پذیر بوده ایم می بایست برای بهتر 

شدن همه ابعاد زندگی مان دست به تغییر بزنیم .
وی ادامه داد: زمانی که یک برند به موضوعاتی از قبیل تغییر استراتژی سازمان 
و یا ظهور اتفاقاتی در ساختار کسب و کار می رسد، الزم است جایگاه سازی مجدد 
انجام دهد و تداعی، هویت و جایگاه برند خود را در ذهن مخاطب اصاح و به 
برند کارآفرین، نخست  این ترتیب در فرآیند بررسی تجدید حیات  به  رو ز کند. 
قبلی، دوم معرفی مزیت های جدید، سوم توسعه جایگاه های  استحکام جایگاه 
جدید در بازار هدف، چهارم رسیدن به ایده آل مشترک)کارمندان، مشتریان، ذینفعان 
بانک( مورد توجه خاص قرار گرفت.مجری پروژه ری برندینگ بانک در مورد گام 
هایی برداشته شده برای این تغییرات گفت: در بررسی ها و تحقیقاتی که در بانک 
کارآفرین انجام شد ما را به این نتیجه رساند که شخصیت بانک کارآفرین در میل 
به معنای داشتن قدرت بر بازارهای مورد نظر و هدف به معنای رساندن سود به 
ذی نفعان تعریف می شود، از آنجایی که تولید در کشور به جهش و سرعت نیاز 

دارد، بانک کارآفرین می تواند لیدر حمایت از کارآفرینی در کشور باشد.
محسنی در ادامه با اشاره به تعیین استراتژ ی های دقیق بانک کارآفرین که 
از شاخص هایی همچون چابکی، بانکداری الکترونیکی، تعامات بین المللی و قالب 
های دیگر بانک مانند بانکداری شرکتی، بانکداری تجاری و بانکداری شخصی 
نشات می گیرند، تغییر هویت بصری را یکی از الزامات انجام ری برندینگ خواند 
و گفت: بر این اساس طراحی لوگو را بر مبنای مکتب گشتالت و تعادل نامتقارن 
این  در  کردیم.  آغاز  امپرسیونیسم  هنری  به سبک  نگاهی  با  و همچنین  پویا  یا 
با نگاهی به لوگوی قدیمی بانک احساس کردیم که دایره ی وسط لوگو  راستا 
که نماد سکه است ،کارایی را در شیوه ی زندگی جدید ندارد. دیگر کمتر پول به 
انجام  الکترونیکی در حال  صورت فیزیکی در اختیار ماست و همه چیز بصورت 
است و البته باید فکری نیز به حال تعادل متقارن لوگو می کردیم چرا که تعادل 

متقارن در گرافیک عمدتا معنای سکون و رخوت دارد .
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وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده۱۳  و  ۳قانون  ماده  موضوع  آگهي   “
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي”

اول  هیات   ۱۳۹۹/۱2/۰۹ مورخه   ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۱۵۰۰۳2۳۷ شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک خمام تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضي آقاي حسنعلی 
رحیمی پورشیجانی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۴2۴  صادره از خمام درشش دانگ 
یک باب مغازه به مساحت  ۳۳,۵۹ مترمربع در پاک شماره ۷۰۹ فرعي از ۷ اصلي مفروز 
ومجزی شده از پاک ۳2 فرعی از ۷ اصلی واقع در شیجان خریداري از مالک رسمي 
آقای سید رسول موسوی شیجانی محرز گردیده است. .لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
اولین اگهي به  انتشار  از تاریخ  سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائي تقدیم نمایند بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول :۱۳۹۹/۱2/2۳ ونوبت دوم:۱۴۰۰/۰۱/۱۶
محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد واماک

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده۱۳  و  ۳قانون  ماده  موضوع  آگهي   “
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي”

اول  هیات   ۱۳۹۹/۱2/۰۴ مورخه   ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۱۵۰۰۳۱۸۱ شماره  راي  برابر 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک خمام تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضي آقاي 
خمام  از  صادره    ۴2۴ شناسنامه  شماره  به  محمد  فرزند  پورشیجانی  رحیمی  حسنعلی 
درشش دانگ یک باب مغازه به مساحت  ۱۹,۶۷  مترمربع در پاک شماره ۷۰۶ فرعي 
از ۷ اصلي مفروز ومجزی شده از پاک ۳2 فرعی از ۷ اصلی واقع در شیجان خریداري 
.لذا به منظور  از مالک رسمي آقای سید رسول موسوی شیجانی محرز گردیده است. 
اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهي به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائي تقدیم نمایند 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول :۱۳۹۹/۱2/2۳ ونوبت دوم:۱۴۰۰/۰۱/۱۶

محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد واماک

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده۱۳  و  ۳قانون  ماده  موضوع  آگهي   “
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي”

برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۱۵۰۰۳2۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۱2/۱۰ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک خمام تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضي آقاي محمدرضا پروین 
ثابت فرزند نادربه شماره شناسنامه ۱۸2۷ صادره از خمام درشش دانگ یک باب مغازه 
از 2۳ اصلي مفروز ومجزی  به مساحت ۳۰/۱۰ مترمربع در پاک شماره ۶۳۱ فرعي 
شده از پاک ۱۴ فرعی از 2۳ اصلی واقع در اشکیک خریداري از مالک رسمي آقای 
سید حسین سیدی اشکیکی محرز گردیده است. .لذا به منظور اطاع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین اگهي به مدت 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از  دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائي تقدیم نمایند بدیهي است در 

انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر  صورت 
خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول :۱۳۹۹/۱2/2۵ ونوبت دوم:۱۴۰۰/۰۱/۱۶

محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد واماک

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده۱۳  و  ۳قانون  ماده  موضوع  آگهي   “
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي”

اول  هیات   ۱۳۹۹/۱2/۰۹ مورخه   ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۱۵۰۰۳2۳۸ شماره  راي  برابر 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
متقاضي  بامعارض  و  مالکانه  تصرفات  خمام  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر 
از  صادره    ۴2۴ شناسنامه  شماره  به  محمد  فرزند  پورشیجانی  رحیمی  حسنعلی  آقاي 
انباری به مساحت  ۳۳۳,۶۰  بر  خمام درشش دانگ یک باب خانه و محوطه مشتمل 
مترمربع در پاک شماره ۷۰۸ فرعي از ۷ اصلي مفروز ومجزی شده از پاک ۳2 فرعی 
از ۷ اصلی واقع در شیجان خریداري از مالک رسمي آقای سید رسول موسوی شیجانی 
.لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز  محرز گردیده است. 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین اگهي به مدت دوماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
و  انقضاي مدت مذکور  بدیهي است در صورت  نمایند  تقدیم  به مرجع قضائي  را  خود 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول 

:۱۳۹۹/۱2/2۵ ونوبت دوم:۱۴۰۰/۰۱/۱۶
محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد واماک

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده۱۳  و  ۳قانون  ماده  موضوع  آگهي   “
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي”

اول  هیات   ۱۳۹۹/۱2/۰۴ مورخه   ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۱۵۰۰۳۱۷۶ شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک خمام تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضي آقاي محمود 
رحیمی پورشیجانی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۳۰2  صادره از خمام درشش دانگ 
یک باب خانه و محوطه به مساحت  ۸۶2/۳۳,۵۹۶۱  مترمربع در پاک شماره ۷۰۷ فرعي 
از ۷ اصلي مفروز ومجزی شده از پاک ۳2 فرعی از ۷ اصلی واقع در شیجان خریداري 
.لذا به منظور  از مالک رسمي آقای سید رسول موسوی شیجانی محرز گردیده است. 
اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهي به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائي تقدیم نمایند 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول :۱۳۹۹/۱2/2۵ ونوبت دوم:۱۴۰۰/۰۱/۱۶

محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد واماک

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده۱۳  و  ۳قانون  ماده  موضوع  آگهي   “
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي”

برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۱۵۰۰۳2۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۱2/۰۹ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک خمام تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضي آقاي علی بشیری 
دانگ  از خمام درشش  به شماره شناسنامه ۳۳۳۳  صادره  فرزند صفرمحمد  دافچاهی 
یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب مغازه به مساحت ۱۴۶,۸2 مترمربع در پاک شماره 
۵۶۱ فرعي از ۳2 اصلي مفروز ومجزی شده از پاک ۶2 فرعی از ۳2 اصلی واقع در 

دافچاه خریداري از مالک رسمي آقای محمد تقی بشری دافچاهی محرز گردیده است. 
در  شود  مي  آگهي  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطاع  منظور  به  .لذا 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
اداره تسلیم  این  به  را  اعتراض خود  به مدت دوماه  اگهي  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضائي تقدیم نمایند بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول :۱۳۹۹/۱2/2۷ 

ونوبت دوم:۱۴۰۰/۰۱/۱۶
محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد واماک

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده۱۳  و  ۳قانون  ماده  موضوع  آگهي   “
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي”

اول  هیات    ۱۳۹۹/۱2/۱۰ مورخه  راي  شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۱۵۰۰۳2۴۰  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک خمام تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضي خانم فاطمه 
نوربخش ثابت فرزند محمد به شماره شناسنامه 2۵  صادره از خمام  درشش دانگ یک 
در پاک شماره  مترمربع  به مساحت ۶۹۱/۷۰  انباری  بر  باب خانه و محوطه مشتمل 
۱۰۳۳ فرعي از 2۷ اصلي مفروز ومجزی شده از پاک 2۸ فرعی از 2۷ اصلی واقع در 
تازه آباد خواچکین خریداري از مالک رسمي آقای هادی اسمعیل نژاد رکن سرائی مقدم 
.لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز  محرز گردیده است. 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین اگهي به مدت دوماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
و  انقضاي مدت مذکور  بدیهي است در صورت  نمایند  تقدیم  به مرجع قضائي  را  خود 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول 

:۱۳۹۹/۱2/2۳ ونوبت دوم:۱۳۴۰۰/۰۱/۱۶
محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد واماک

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

برابر رای شماره ... ۱۳۹۹۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۶۰۴۸ .... هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم صغری تاجیک خاوه فرزند 
به  خانه ***  باب  در *** ششدانگ یک  از  ۶ صادره  به شماره شناسنامه  اله  ذبیح 
مساحت ۱۳۴/۰۴ متر مربع پاک شماره 22 فرعی از ۱۰۶ اصلی واقع در قریه باغ صالح 
بخش حوزه ثبت ملک ورامین *** از مالکیت زهرا فردوسی زاده نائینی فرزند مصطفی 
*** محرز گردیده است لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱/۳۱

محمد رحیم پور راینی 
رئیس ثبت اسناد و اماک 

م / الف ۶۷۷
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تزریق واکسن کووید 19 به ملی پوشان پاراتکواندو
و  ند ا تکو ا ر پا ن  شا پو ملی 
کشورمان که برای حضور در بازی 
می  آماده  توکیو  پارالمپیک  های 
شوند؛ ظهر روز گذشته )یکشنبه - 
۱۵ فروردین ماه( واکسن کووید ۱۹ 

را تزریق کردند.
عمومی  بط  روا گزارش  به 
فدراسیون تکواندو، با پیگیری های 
ملی  کمیته  از سوی  گرفته  صورت 
انجام  های  هماهنگی  و  پارالمپیک 

اصغر  و  پوررهنما  مهدی  ماه(  فروردین   ۱۵  - )یکشنبه  روز  ظهر  شده 
عزیزی دو پارالمپین تکواندو و پیام خانلرخانی سرمربی تیم ملی پاراتکواندو 
کشورمان که برای حضور در بازی های پارالمپیک توکیو آماده می شوند، 

واکسن کرونا تزریق کردند.
همراه  به  پاراتکواندوکار  بانوی  دو  دودانگه  فاطمه  و  شهاب  رایحه 
عاطفه کشاورز سرمربی تیم ملی پارا نیز که اردیبهشت ماه در مسابقات 
کسب سهمیه پارالمپیک به میزبانی اردن شرکت می کنند، واکسینه شدند.

بازی های پارالمپیک توکیو قرار است ۱۱ تا ۱۳ شهریورماه به میزبانی 
»توکیو« ژاپن برگزار شود که پاراتکواندو برای نخستین بار است که به 

صورت رسمی در این رویداد حضور دارد.

بررسی ستاره های والیبال ایران در سال99
چهار ستاره اصلی والیبال ایران، شرایط متفاوتی در سال گذشته سپری 

کردند؛ از درخشش در سطح اول اروپا تا دوری طوالنی مدت از میادین.
به  توکیو  المپیک  در  باید  تابستان ۱۴۰۰  در  ایران  والیبال  ملی  تیم 
میدان برود. رویدادی مهم که همه ارکان ورزش کشورها برای موفقیت در 

آن سرمایه گذاری و برنامه ریزی می کنند.
به احتمال فراوان والدیمیر آلکنو سرمربی جدید تیم ملی والیبال، برای 
موفقیت در این مسابقات روی چهار ستاره اصلی و کلیدی ایران حساب 
ویژه ای باز کرده است. سعید معروف، سید محمد موسوی،  امیر غفور و میاد 
عبادی پور چهار ستاره کلیدی تیم ملی در چند سال اخیر بوده اند و آمادگی 

آنها می تواند راه رسیدن ایران به موفقیت را هموار کند.
سر  پشت  را  یکسانی  شرایط  گذشته  سال  یک  در  ستاره  چهار  این 
نگذاشتند. یکی از سطح اول والیبال اروپا درخشید و دیگری بیش از یک 
سال هیچ مسابقه ای نداد. یکی پیشنهادات متعدد داخلی و خارجی را رد کرد 
تا به یک تیم درجه دوم برود و دیگری در میانه فصل از ایران به اروپا رفت.

سعید معروف؛ استراحت طوالنی
کاپیتان تیم ملی والیبال ایران در سال 2۰۱۹ به تیم بایک موتور پیوست 
تا پس از لیگ های ایران، روسیه و ایتالیا، بازی در لیگ چین را هم تجربه 
کند. اما نخستین حضور او در لیگ این کشور با چالش های زیادی روبرو شد.

لیگ چین در سال 2۰۱۹ به تعویق افتاد تا تیم ملی این کشور برای 
از آن هم همه گیری ویروس  آماده شود. پس  المپیک  انتخابی  مسابقات 
کرونا، آغاز مسابقات را به تعویق انداخت. در نهایت هم لیگ این کشور در 

بهار ۱۳۹۹ بدون حضور بازیکنان خارجی برگزار شد.
معروف تصمیم گرفت در فصل جدید هم در تیم بایک موتور بماند اما 
کرونا، آغاز مسابقات را چند بار با چالش مواجه کرد تا اینکه در نهایت از 
2۴ اسفند آغاز شد. به این ترتیب کاپیتان تیم ملی والیبال ایران در بخش 
زیادی از روزهای سال هیچ فرصتی برای به میدان رفتن پیدا نکرد و حاال 

فرصت کمی برای آماده سازی خود پیش از المپیک توکیو دارد.
سید محمد موسوی؛ کوچ از سایپا به پیاچنزا

موسوی در فصل نیمه تمام 2۰-2۰۱۹ بازیکن تیم اولشتین لهستان 
بود و با عملکرد درخشان خود، حتی در ترکیب تیم رویایی مسابقات نیز 
قرار داشت. برخاف انتظار این بازیکن تصمیم گرفت که در فصل جدید 

در ایران بماند و برای تیم سایپا بازی کند.
سایپا لیگ برتر ایران را با هدایت مصطفی کارخانه و ترکیبی پرستاره 
آغاز کرد اما چند هفته از آغاز فصل گذشته بود که یک پیشنهاد وسوسه انگیز، 
تصمیم موسوی را تغییر داد. تیم پیاچنزا که لورنزو برناردی سرمربی نامدار 
ایتالیایی و بهترین بازیکن قرن 2۰ جهان هدایت آن را بر عهده دارد، به 

دنبال جذب مدافع میانی والیبال ایران افتاد.
پس از کش و قوس های فراوان، موسوی از باشگاه سایپا جدا شد و 
به پیاچنزا رفت تا نخستین ایرانی در پست مدافع میانی باشد که بازی در 
سری آ ایتالیا را تجربه می کند. همانگونه که انتظار می رفت این بازیکن 
در ایتالیا هم نمایش خوبی داشت و با پیاچنزا به مرحله پلی آف لیگ ایتالیا 
هم صعود کرد. اما سوالی که کسی پاسخی برای آن نیافت این بود که 
اگر موسوی قصد داشت دوباره به اروپا برود، چرا از لهستان به سایپا آمد؟

امیر غفور؛ از مصدومیت تا رد کردن پیشنهادات
از وقتی شهرام محمودی تیم ملی را ترک کرد، امیر غفور به پشت 
خط زن بدون رقیب تیم ملی والیبال ایران تبدیل شد. این بازیکن در فصل 
۱۹-2۰۱۸ به تیم مونزا ایتالیا رفت و تاثیر حضور در سطح اول والیبال جهان 
را نیز با نمایش درخشان خود در لیگ ملت های والیبال 2۰۱۹ نشان داد. 
اما اتفاق بزرگ برای او، پیوستن به تیم پرستاره و قدرتمند لوبه ایتالیا بود.

غفور در فصل جدید به لوبه رفت و بازیکن اصلی این تیم هم شد اما 
در همان هفته های آغازین گرفتار مصدومیت شد و بخش زیادی از فصل 
را از دست داد. فصلی که پیش از پایان مصدومیت غفور، به دلیل همه گیری 
ویروس کرونا نیمه تمام ماند. به این ترتیب ستاره والیبال ایران برای مدتی 

طوالنی تر از آنچه باید، از میادین دور ماند.
در فصل بعدی هم غفور پیشنهادات زیادی از باشگاه های ایرانی و 
اروپایی داشت اما به دلیل مختلف آنها را رد می کرد تا دوری او از میادین 
طوالنی تر هم شود. در نهایت این بازیکن یک تصمیم عجیب گرفت و به 
تیم بورسا اسپور رفت که در رده های پایین جدول رده بندی لیگ ترکیه 
قرار دارد. به این ترتیب غفور در فاصله 2 فصل، از یکی از مدعیان اصلی 

قهرمانی اروپا به یکی از تیم های قعرنشین لیگ ترکیه رفت.
میاد عبادی پور؛ ستاره ای در اوج

ایران  بازیکنان والیبال  از بهترین  بدون شک میاد عبادی پور یکی 
در سال های اخیر بوده است. او از سال 2۰۱۷ با تصمیمی تحسین برانگیز 
به تیم اسکرا بلهاتوف لهستان رفت و امسال برای چهارمین فصل پیاپی 

حضور در سطح اول والیبال اروپا را تجربه می کند.
پیشرفت عبادی پور در سال های اخیر هم از نظر فنی و هم از نظر 
شخصیتی بسیار چشم گیر بوده، اتفاقی که نمی توان تاثیر بازی در اروپا را 

در آن نادیده گرفت.
امسال هم عبادی پور با اسکرا در مسابقات باشگاهی لهستان و لیگ 
قهرمانان والیبال اروپا به میدان رفت. او در سوپرجام لهستان تا دیدار نهایی 
پیش رفت اما دستش از جام کوتاه ماند. در مرحله مقدماتی لیگ لهستان 
هم در رده چهارم قرار گرفت و به پلی آف صعود کرد. در لیگ قهرمانان 
از مرحله گروهی، گرفتار تیم قدرتمند و پرستاره  از صعود  اروپا هم پس 

زنیت کازان روسیه با هدایت والدیمیر آلکنو شد.
در بررسی عملکرد عبادی پور در سال گذشته، مهم تر از جام های از 
دست رفته، نقش کلیدی او در تیم اسکرا بلهاتوف بود. این بازیکن حاال به 
یک مهره اصلی در ترکیب این تیم تبدیل شده و جای خود را در والیبال 
باشگاهش همین بس  برای  او  اهمیت  باز کرده است. در  به خوبی  اروپا 
که مسوولین اسکرا برای او و همسرش پاسپورت لهستانی نیز گرفتند تا 
مشکات کمتری برای سفر میان کشورهای اروپایی داشته باشد. عبادی پور 

گل سرسبد ستاره های والیبال ایران در سال ۱۳۹۹ بود.

مسی و تصمیم نهایی تا ماه آینده!

لیونـل مسـی بـه زودی گفـت و گـو بـا خـوان الپورتا رئیس بارسـا 
را شـروع خواهـد کـرد و بـه خوبـی مـی دانـد کـه چـه چیـزی را باید از 

او طلـب کند.
لیونل مسـی نقشـه راه خود برای تمدید قرارداد با بارسـلونا را ترسیم 
کـرده و مـی دانـد کـه از رئیـس جدیـد باشـگاه چـه مـی خواهـد. برای 
شـروع او از خـوان الپورتا یک پروژه ورزشـی برنـده را طلب خواهد کرد.

مسـی در حـال حاضـر روی اللیـگا و کوپـا دل ری تمرکـز کـرده 
اسـت و ایـن شـانس را دارد تـا فصـل را با دبل بـه اتمام برسـاند. به این 
ترتیـب او بـرای یازدهمیـن بـار فاتـح اللیگا خواهد شـد و بـه یک قدمی 

رکـورد پاکـو خنتـو اسـطوره رئال خواهد رسـید.
مسـی مـی توانـد برای هشـتمین بـار آقای گل شـود و بـا قهرمانی 

در کوپـا دل ری بـا هشـت قهرمانـی گاینسـا برابری کند.
در همیـن حیـن او سـعی خواهد کـرد مذاکرات تمدید با بارسـلونا را 
نیـز پیـش ببـرد. او پـروژه جاه طلبانه و برنـده را مقدم تر از مسـائل مالی 
می داند و در آسـتانه ۳۴ سـالگی قصد دارد بار دیگر فتح لیگ قهرمانان 
را تجربـه کنـد. او بـه خوبـی از وضعیت بد اقتصادی بارسـلونا آگاه اسـت 
ولـی مـی دانـد کـه به دلیـل بـاال رفتن سـن دیگر وقـت چندانـی برای 
کسـب موفقیـت هـای بـزرگ نـدارد و بـه همیـن دلیـل از الپورتـا توقع 

بسـتن یـک بارسـلونای قدرتمند برای فصل بعـد را دارد.
گفـت و گوهـای مقدماتـی بـرای تمدیـد ارتباطی به حضـور پدر او 
در بارسـلونا نـدارد. پدر مسـی که همه کاره مسـائل مربـوط به قراردادش 
محسـوب مـی شـود، فعـا برنامه ای برای سـفر به بارسـلونا نـدارد ولی 

ایـن مانعـی بـرای ماقات مسـی و الپورتـا نخواهد بود. 
مسـی بـه احتمـال قریـب بـه یقین پیـش از اتمام فصـل و در هفته 
هـای منتهـی بـه پایان اللیگا تصمیـم قطعی خود در مورد ماندنی شـدن 
یـا جدایـی از بارسـا را خواهـد گرفـت و هیـچ بعیـد نیسـت کـه کارهای 
مربـوط بـه تمدیـد او با سـرعتی فراتر از حـد تصورات پیش بـرود؛ با این 

حـال هنـوز هیـچ اتفـاق خاصی در ایـن زمینه رخ نداده اسـت.
الپورتـا قصـد دارد به مسـی قـراردادی مادام العمر پیشـنهاد بدهد و 
دسـتمزد او نیـز تـا زمـان بهبـودی اوضاع اقتصادی قسـط بنـدی خواهد 
شـد. اگـر پـروژه الپورتـا راضـی کننـده باشـد، مسـی هیـچ مشـکلی بـا 
پذیـرش ایـن قـرارداد نخواهـد داشـت. برنامـه این اسـت که او با بارسـا 
تمدیـد کنـد و هـر زمان کـه بخواهـد نیز بتواند جـدا شـود. مقصد بعدی 

او نیـز یـا فوتبـال قطـر خواهد بـود یا لیـگ حرفـه ای آمریکا.

په په: رونالدو بهترین بازیکن تاریخ است

پــه پــه ۸ ســال بــا کریســتیانو رونالــدو در رئــال هــم تیمــی بــود 
و ایــن دو همچنــان در تیــم ملــی پرتغــال نیــز تیمــی هســتند. رفاقــت 

ایــن دو مثــال زدنــی اســت.
ــه  ــدو ب ــر از رونال ــال زودت ــی دو س ــال 2۰۰۷ یعن ــه س ــه پ پ
ــازی  ــرای ایــن باشــگاه ب ــز ب ــا 2۰۱۷ نی ــد پیوســت و ت ــال مادری رئ
کــرد و یکــی از محبــوب تریــن هــا میــان هــواداران بــود. او اکنــون 
ــی  ــال 2۰۱۸ راه ــم س ــدو ه ــرار دارد و رونال ــو ق ــت پورت در عضوی

ــتند. ــی هس ــتانی صمیم ــدو دوس ــه و رونال ــد.په پ ــوس ش یوونت
ــت:»  ــی اســپورتس گف ــی ان ت ــه ت ــدو ب ــورد رونال ــه در م ــه پ  پ
مــن همیشــه رونالــدو را تحســین کــرده ام. در رئــال ســال هــا همبــازی 
بودیــم و در تیــم ملــی پرتغــال از بــازی کنــار او لــذت بــرده ام. بــرای 
مــن او بهتریــن بازیکــن تاریــخ فوتبــال اســت و در ایــن تردیــدی ندارم.

کریــس کارهایــی انجــام داده کــه کســی قــادر بــه انجــام شــان 
نبــوده اســت. او در انگلیــس، اســپانیا، ایتالیــا و تیــم ملی پرتغــال قهرمان 
شــده اســت. مــا در پرتغــال ۱۰ میلیــون نفــر هســتیم و او کاپیتــان یــک 
ملــت در یــورو 2۰۱۶ بــود؛ جامــی کــه در آن قهرمــان شــدیم. پنالتــی 
موتینیــو در یــک چهــارم نهایــی برابــر لهســتان را بــه یــاد بیاوریــد کــه 
رونالــدو چطــور بــه عنــوان یــک رهبــر بــه او روحیــه مــی داد. خیلــی 
ــدون اینکــه شــخصیت واقعــی او  ــد، ب ــاد مــی کنن ــدو انتق هــا از رونال

را بشناســند.«
پــه پــه ادامــه داد:» در رئــال کــه بــودم، دو بــار بــر اثــر برخــورد 
ــتان  ــه بیمارس ــار کار ب ــک ب ــی ی ــدم و حت ــدوم ش ــیاس مص ــا کاس ب
کشــید. او هــر دو بــار بــه شــدت نگــران مــن بــود و بــرای ماقاتــم بــه 
بیمارســتان هــم آمــد چــون مــی دانســت شــرایطم وخیــم اســت. مــن 

اینهــا را فرامــوش نمــی کنــم.«

AFC رد هرگونه اعتراض در لیگ قهرمانان توسط
روزنامه االقتصادیۀ عربستان در خبری مدعی شد که کنفدراسیون 
فوتبال آسیا هر اعتراضی به زمان و مکان لیگ قهرمانان را رد می کند.

آسیا  قهرمانان  لیگ  های  رقابت  آغاز  تا  روزی  چند  درحالیکه 
باقی نمانده است، هنوز بحث و گمانه زنی درخصوص محل و ساعت 
برگزاری این دیدارها در رسانه ها مطرح می شود که در آخرین اقدام، 
باشگاه فوالد خوزستان نسبت به محل برگزاری دیدار پلی آف این تیم 
تغییر  و خواستار  بود  اعتراض کرده  ریاض عربستان  در  العین  برابر  در 

مکان این بازی شده بود.
اما روزنامه االقتصادیۀ عربستان در خبری نوشت که کنفدراسیون 
قهرمانان  لیگ  دیدارهای  برگزاری  یا مکان  زمان  مورد  در  آسیا  فوتبال 
آسیا هیچ درخواست یا اعتراضی را قبول یا حتی مورد بررسی قرار نمی 
دهد و تمامی این دوره از رقابت ها، در ساعات و مکان های اعام شده، 

برگزار خواهند شد.
دیدارهای تراکتور در این بازی ها در شارجه امارات برگزار می شود 
و استقال نیز در جده و به یمزبانی االهلی باید به مصاف رقبایش برود. 
پرسپولیس نیز راهی هند خواهد شد و فوالد عاوه بر اینکه دیدار پلی 
آف خود را باید در ریاض عربستان برگزار کند، در صورت راهیابی به دور 

گروهی نیز، بازی هایش به میزبانی النصر برگزار می شود.

پایتخت  سرخابی های 
نوزدهم  هفته  چارچوب  در 
فوتبال  برتر  لیگ  رقابت های 
شده  متوقف  خود  رقبای  مقابل  ایران 
اما  ناکام ماندند  امتیاز  و در کسب سه 
تفاوت زیادی بین این دو نتیجه مشابه 

وجود داشت.
لیگ  رقابت های  نوزدهم  هفته 
گذشته  شنبه  روز  ایران  فوتبال  برتر 
شد.  پیگیری  دیدار  پنج  برگزاری  با 
میزبانش  مقابل  مشهد  در  پرسپولیس 
پدیده تن به تساوی یک بر یک داد و 
استقال در تهران از پِس پیکاِن مهدی 
تارتار برنیامد. با وجود اینکه هر 2 تیم به 
هدف خود نرسیدند اما تفاوت محسوسی 
تیم  تساوی  با  یحیی  تیم  تساوی  بین 

فرهاد وجود داشت.
پرسپولیس: بحراِن قابل حِل یحیی

طبق داده های متریکایی ۶2 درصد 
پاس  و ۵۹۵  پرسپولیس  توپ  مالکیت 
این تیم مقابل پدیده منجر شد به امید 
گِل قابل توجِه 2.۴۱. سرخپوشان تهرانی 
چه در نیمه اول و چه در ۴۵ دقیقه دوم 
دروازه  روی  را  زیادی  موقعیت های 
نماینده مشهد خلق کردند اما فقط یک 
بار در باز کردن دروازه این تیم موفق 
عمل کردند. تیم یحیی برای چندمین 
هفته متوالی، فرصت سوزی های زیادی 
بی دقتی  بدشانسی،  جز  به  و  داشت 
بازیکنان در زدن ضرباتی نیز مشهود بود.

که  بود  ین  ا اصلی  نکته  ما  ا
و  بود  چیره  میزبان خود  بر  پرسپولیس 
هم  آنها  نبود.  عاجز  موقعیت  ایجاد  در 
از سمت راست و از هم سمت چپ به 

از  رسیدند. شوت  فرهانی  میاد  دروازه 
راه دور و حرکات عمقی نیز در دستور 
روی  جالبی  پرسینگ  قرارگرفت.  کار 
مدافعان صاحب توپ پدیده اعمال شد که 
نتیجه اش اشتباهات گاه و بیگاه شاگردان 

مهدی رحمتی در فاز تدافعی بود.
یحیی با بحران قابل حلی مواجه 
خصوص  به  و  و  ا بازیکنان  است. 
تحمل  را  زیادی  فشار  مهاجمانش 
می کنند و همین فشار باال و درصد زیاد 
انتظارات باعث شده تا نتوانند آنگونه که 
باید و شاید قدر موقعیت های ایجاد شده 
کار کردن روی  تردید  بدون  بدانند.  را 
این  می تواند  روانی  و  روحی  مسائل 
مشکل را مرتفع کند. گل محمدی بیش 

از هر زمان دیگری ابزار و مهره دارد و 
این ستاره ها هر  از  استفاده  با  می تواند 

حریفی را وادار به تسلیم کند.
استقال: هشدار جدی برای فرهاد

اما در اردوی استقال اوضاع کمی 
متفاوت است. اعداد گاهی اوقات شروع 
به دروغگویی می کنند! درصد مالکیت 
آبی ها ۶۵ درصد بود و تعداد پاس های 
نیز به ۶۴۸ رسید ولی  رد و بدل شده 
وقتی به امید گل تیم آبی پوش پایتخت 
نشین رجوع می کنیم با عدد ناامیدکننده 
۰.۴۱ روبرو می شویم. فاصله استقال 
موقعیت های  ارزش  در  پرسپولیس  و 
و  می دهد  نشان  را   2 عدد  شده  خلق 
این چیزی نیست که بتوان به سادگی 

از کنارش عبور کرد. این امید گل ناچیز 
به  توجه  با  که  شده  هویدا  حالی  در 
پاس  تعداد  استقال  متریکایی،  اعداد 
به  را نسبت  و درصد مالکیت بیشتری 

پرسپولیس داشت.
پرسپولیس  برخاف  ستقال  ا
دفاع  پیکان  داشت؛  زیادی  غایب های 
سازمان یافته تری نسبت به پدیده داشت؛ 
باالیی  توانایی  تارتار  مهدی  تیم های 
دارند؛  حریف  بازی  کردن  خراب  در 
شدت  به  دوم  دقیقه   ۴۵ در  باد  وزش 
استقال  بازیکنان  ارسال های  روی 
است  ممکن  تیم  هر  بود؛  تاثیرگذاشته 
در یک بازی عملکرد کم فروغی داشته 
باشد؛ بازیکنان استقال به نظر بعد از 
بدنسازی که در ایام تعطیل داشتند کمی 
خسته بودند؛ فرهاد مجیدی تازه هدایت 
تیم را به دست گرفته و نیاز به زمان دارد 
و ... اما بازهم نباید به راحتی از کنار این 
باید به  امیدکننده عبور کرد و  نا  بازی 
چشم یک هشدار جدی به آن نگریست.

کورس  در  ماندن  برای  استقال 
قهرمانی و عدم تکرار اتفاقات سال های 
اخیر نیازمند کسب حداکثر امتیازات در 
بازی های خانگی و در جدال با تیم های 
میانه جدولی است. فصل گذشته هم تیم 
فرهاد مجیدی در دیدار با تیم های پیکان 
و سایپا نتوانست به برتری برسد و همین 
مساله در طول نیم فصل دوم باعث شد 
تا فاصله اش با پرسپولیس افزایش پیدا 
در  تغییراتی  تا  دارد  نیاز  مجیدی  کند. 
تا  بیاورد  وجود  به  بازیکنانش  چینش 
بتواند کمی بهتر به دروازه رقبا نزدیک 
شود. آبی ها در بازی برابر پیکان در خلق 
موقعیت جدِی گل ناتوان بودند و این 
مشکل  از  مراتب جدی تر  به  مساله ای 
پرسپولیس  مهاجمان  روانی  و  روحی 
است.  موقعیت هایشان  کردن  گل  در 
تهرانی  سرخپوشان  دیگر  عبارتی  به 
موقعیت خلق کردند ولی نتوانستند آن 
در  استقال  اما  کنند  تبدیل  به گل  را 
خلق موقعیت ناتوان بود و کار اصا به 

از دست دادِن موقعیت مد نظر نرسید.
 EXPECTED(گل امیِد  نکته: 
این  در  پارامتری که   :)GOALS/XG
خارج  در  چه  و  ایران  در  چه  روزها 
این  می شود.  پرداخته  آن  به  ایران  از 
پارامتر کیفیِت موقعیت های ایجاد شده 
یک تیم را نشان می دهد و طبیعتا هر 
باشد؛  باالتر  آمده  به دست  عدد  چقدر 
مشخص می شود که آن تیم فرصت های 
خطرناک تری را روی دروازه حریف خلق 

کرده است.

توقف سرخابی ها در اولین مسابقه سال 1400؛

فاصله تفاوت تساوی ها از تهران تا مشهد!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

مسـتنداتی که باشگاه پرسپولیس 
غیـر  از حضـور  نشـان  اسـت  مدعـی 
قانونـی یـک بازیکـن پدیـده در بـازی 
روز شـنبه گذشـته دارد ارائه شده است.

روز شـنبه گذشـته و بعد از سـوت 
پایـان دیـدار پرسـپولیس - پدیـده بود 
کـه ابراهیـم شـکوری، معاون باشـگاه 
پرسـپولیس مدعی حضـور یک بازیکن 
غیر مجاز در ترکیب تیم مشـهدی شـد 
و اعـام کـرد با مـدارک و مسـتنداتی 
کـه در اختیـار این باشـگاه اسـت قصد 
دارنـد از پدیـده شـکایت و نتیجـه را ۳ 
بر صفر به سـود خودشـان تغییر دهند.

حـاال طبـق مسـتنداتی کـه بـه 
دسـت رسـانه هـا رسـیده، باشـگاه ۹۰ 
بازیکـن  قبلـی  باشـگاه  کـه  ارومیـه 
پدیـده یعنـی محمدرضـا فاحیـان از 

بـه فدراسـیون فوتبـال  بازیکـن  ایـن 
شـکایت کرده و مدعی شده امضاهایی 
که پای برگه فسـخ ارائه شـده از سوی 
ایـن بازیکن وجود داشـته بـا امضاهای 

بـه همیـن  و  نـدارد  اصلـی مطابقـت 
دلیـل فسـخ ایـن بازیکـن غیـر قانونی 

اسـت. بوده 
ده،  قنبـرزا منصـور  مـه  دا ا در 

ن  سـیو ا ر فد کلـی  بیر د پرسـت  سر
بـه  نامـه ای  ارسـال  بـا  فوتبـال هـم 
رسـیدگی  خواسـتار  لیـگ  سـازمان 
بـه ایـن موضـوع و بررسـی اصالـت 
امضاهـای ارائـه شـده پای فسـخ قرار 
داد ایـن بازیکـن شـده اسـت و بدیـن 
ترتیـب ایـن پرونـده در حـال پیگیری 

اسـت. رسـیدگی  و 
 حـاال باشـگاه پرسـپولیس قـرار 
اسـت بـا ارائـه این مسـتندات و سـایر 
مسـتنداتی کـه در اختیـار دارد پرونـده 
ایـن بازیکـن و حضـورش در دیـدار با 
پرسـپولیس در هفته نوزدهم را پیگیری 
کـرده و به مراجـع قانونی منتقل کند و 
در صورتـی کـه به نتیجه برسـد جریان 
بـازی را تغییـر داده و نتیجـه را ۳ بـر 

صفـر به سـود خـود تغییـر دهد.

نتیجه بازی 3 بر صفر می شود؟

مستندات حضور غیر قانونی بازیکن پدیده مقابل پرسپولیس 

عیســی آل کثیــر در اولیــن بــازی 
خــود پــس از پایــان محرومیــت، اثــر 
ــا  ــت ام ــابقه نداش ــی روی مس چندان
ــی  ــرد اول حواش ــه م ــازی ب ــد از ب بع

تبدیــل شــد.
آل کثیــر که در ســال هــای اخیر 
بــه عنــوان یــک مهاجــم چارچــوب و 
ــکان،  ــای پی ــم ه ــیه در تی ــی حاش ب
صنعــت نفــت و... حضــور داشــته، 
ــپولیس  ــه پرس ــته ب ــتان گذش در تابس
پیوســت و پــس از درخشــش در لیــگ 
قهرمانــان آســیا، ناگهــان از ســتاره ای 
ــل  ــیه تبدی ــردی پرحاش ــه م ــزن ب گل
اولیــن روز پــس  شــد و حــاال در 
از محرومیــت، بــه نظــر می رســد 
ــرای  ــان ب ــاق همچن ــن اتف ــات ای تبع
او ادامــه دارد.چنــد روز پیــش، انتشــار 
ویدیویــی کــه ضبــط آن بــه صــورت 
ــود و تــاش  ــه انجــام شــده ب مخفیان
می کــرد تــا حضــور آل کثیــر در زمیــن 
ــد،  ــان ده ــپولیس را نش ــن پرس تمری
نــام مهاجــم پرســپولیس را دوبــاره بــه 
ســتون حواشــی رســانه هــا وارد کــرد 
ــع از  ــن، مان ــن بازیک ــکوت ای ــا س ام
جنجالــی تــر شــدن ایــن اتفــاق شــد.

او ســاعتی پیــش از مســابقه هــم 
دوبــاره مــورد توجــه قــرار گرفــت. این 
بــار نقــل قولــی از ایــن بازیکــن کــه 
وعــده خوشــحالی متفــاوت را مــی داد، 
در کانــال هــای هــواداری دســت بــه 
دســت چرخیــد و در نهایــت هــم 

ــقم آن مشــخص نشــد. صحــت و س
ــن  ــه مت ــی ب ــیه اصل ــا حاش ام
بــازی و پــس از آن مربــوط اســت 
ــس  ــپولیس پ ــاله پرس ــم ۳2 س مهاج
ــن  ــار روز در زمی ــاه و چه ــش م از ش
ــه ۸۴  ــد و از دقیق ــده ش ــابقه دی مس
میــدان  بــه  پرسپولیســی ها  بــرای 
ــه  ــه ده دقیق ــب ب ــور قری ــت. حض رف
ــی  ــم یحی ــرای تی ــن بازیکــن ب ای ای
گل محمــدی ثمــری نداشــت و طبــق 
انتظــار، او بــا ســتاره مدنظــر قرمزهــا 

ــت. ــه داش فاصل
ــه در  ــاری ک ــن ب ــر آخری آل کثی
ورزشــگاه امــام رضــا بــه میــدان رفت، 
ــه  توانســت دروازه شــهر خــودرو را ک
دروازه بانــش مهــدی رحمتــی بــود را 

بــاز کنــد امــا ایــن بــار برابر شــاگردان 
رحمتــی از گلزنــی بازمانــد. ســال پیش 
هدایــت صنعــت نفــت برعهــده دراگان 
ــه  ــز ب ــر نی ــود و آل کثی ــکوچیچ ب اس
عنــوان ســتاره آن تیــم ظاهــر می شــد 
و ایــن بــار هــم امیــدوار بــود کــه بــا 
گلزنــی اش، تاثیــر ویــژه ای در نتیجــه 
بــازی پرســپولیس بگــذارد ولــی ایــن 

اتفــاق رخ نــداد.
چنــد دقیقــه پــس از پایــان بازی، 
خبــری از ورزشــگاه امــام رضــا مخابره 
شــد کــه از شــکایت باشــگاه مشــهدی 
ــتفاده از  ــر اس ــه خاط ــپولیس ب از پرس
ــت.  ــت داش ــر حکای ــی آل کثی عیس
ــد ۰-۳  ــازی بای ــه ب ــد ک ــا گفتن آن ه
ــه  ــپولیس جریم ــه پرس ــرا ک ــود چ ش

ــرده.  ــت نک ــزار دالری را پرداخ ۱۰ ه
ــدرک  ــی زود م ــپولیس خیل ــا پرس ام
ــق  ــه از طری ــن جریم ــه ای ــرد ک رو ک
ــیا  ــپولیس در آس ــای پرس ــاداش ه پ

ــد شــد. پرداخــت خواهن
ــام  ــی در تم ــود عیس ــه خ اگرچ
ایــن ماجراهــا کمتریــن تقصیــر را 
ــزرگ  ــتباه ب ــان اش ــا همچن ــته ام داش
ــل  ــس از گل مقاب ــحالی پ او در خوش
پاختاکــور ســبب شــده تــا ایــن بازیکن 
کم حاشــیه، شــش مــاه پــس از آن هم 
همچنــان تبعــات محرومیــت جنجالــی 
را متوجــه خــود ببینــد؛ ســتاره ای کــه 
ــال  ــا ســکوت در قب ــد ب تــاش می کن
ــاره  ــت را دوب ــات، راه موفقی ــن اتفاق ای
بیایــد. راهــی کــه در لیــگ قهرمانــان 
2۰2۰ پیــدا کــرد امــا نیامــده حواشــی 
دامــن او را گرفتنــد و حاال دوبــاره بازی 
هــای آســیایی فرصتــی برای بازگشــت 
ایــن ســتاره بــه دوران اوج خواهــد بــود.

نکتــه جالــب ایــن اســت کــه آل 
کثیــر برخــاف گفتــه قبلــی، پیراهــن 
شــماره ۷ را در لیــگ قهرمانــان آســیا 
ــماره  ــان ش ــا هم ــد و ب ــم نمی پوش ه
ــد  ــدا خواه ــور پی ــن حض ۷2 در زمی
کــرد. در ســال هــای اخیــر پوشــیدن 
ــد  ــرای چن ــت ب ــماره هف ــن ش پیراه
ســتاره ســرخپوش دردسرســاز شــد و 
ایــن بــار آل کثیــر ترجیــح داد تــا بــا 
انتخــاب همــان شــماره قبلــی، از بــروز 

ــد. ــد جلوگیــری کن حاشــیه ای جدی

حاشیه های محرومیت عیسی؛

آل کثیر، بی ثمر در زمین و پُر اثر در پایان مسابقه! 
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گروه ها و موسسات فعال در برنامه های ترویجی کتابخوانی کودکان 
و نوجوانان تا پنجم اردیبهشت ماه امسال فرصت دارند برای شرکت در 
جایزه جهانی »ترویج کتابخوانی و خواندن« آساهی ژاپن و »شن ژن« 

چین ثبت نام کنند.
جهانی  جایزه   کودک،  کتاب  شورای  از  ایرنا  گزارش  به 
 IBBY–Asahi ( آساهی  خواندن  و  کتاب خوانی  ترویج 
به  Reading Promotion Award( هر دو سال یک بار 
گروه یا موسسه ای اهدا می شود که با انجام فعالیت های چشمگیر، 
سهم پایداری در اجرای برنامه های ترویج کتابخوانی کودکان و 

است. داشته  نوجوانان 
فکر ایجاد این جایزه در بیستمین کنگرۀ دفتر بین المللی کتاب 
برای نسل جوان در سال ۱۹۸۶ در توکیو مطرح شد و روزنامه  ژاپنی 

آساهی–شیمبون پشتیبانی مالی این جایزه را برعهده گرفت.
نامزد این جایزه را شورای کتاب کودک ایران، شعبه  ملی دفتر 
بین المللی کتاب برای نسل جوان )IBBY( انتخاب و برای داوری 

نهایی معرفی می کند.
معیارهای دریافت این جایزه شامل تداوم اجرای پروژه، قابلیت 
گسترش، میزان وفاداری به اهداف و شعار دفتر بین المللی کتاب برای 

نسل جوان، توانایی یا امکان برخورداری از پشتیبانی مالی دیگر، نتایج 
اجرای پروژه، نو و بدیع بودن پروژه، قابلیت الگوبرداری، کیفیت باالی 
مواد خواندنی تکرارپذیر، در دسترس بودن آن ها و قابلیت اندازه گیری 

نتایج است.
برای شرکت در این برنامه الزم است مروجان کتابخوانی فرم 
فراخوان را تکمیل کرده و آن را همراه گزارش مکتوب فعالیت ها و 
مستندهای مرتبط، شامل عکس، فیلم، کتاب و مقاله تا تاریخ پنجم 
@cbctarvij۱۴۰۰ ایمیل نشانی  به   )۵/2/۱۴۰۰( ماه  اردیبهشت 

gmail.com ارسال کنند.
در روزهای پایانی سال گذشته نیز دفتر بین المللی کتاب برای نسل 
جوان )IBBY( و بنیاد شن ژن IREAD )من می خوانم( در چین، 
فراخوان جایزه مروج برتر کتابخوانی )من می خوانم( را منتشر کرد که 
عاقمندان به شرکت در این جایزه نیز تا پنجم اردیبهشت فرصت دارند 

مدارک ثبت نام را ارسال کنند.
دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان )IBBY( و بنیاد شن ژن 
IREAD )من می خوانم( در چین با این امید که ترویج کتابخوانی در 
میان مردم کره  زمین گسترش یابد، جایزه ای برای مروج برتر کتابخوانی 

به نام IREAD )من می خوانم( ایجاد کرده اند.

مهلت شرکت مروجان کتابخوانی برای دو مسابقه جهانی

د  ا ر ن  محسنیا کتر  د
درباره سالی که با وجود کرونا 
از  اش  بینی  پیش  و  گذشت 
طول  در  است:  معتقد  رو،  پیش  سال 
این اتفاق بی نظیر )کرونا(، یک المپیک 
شروع شد که در جهان سابقه نداشت؛ 
اینکه  بدون  و  بنشینند  ها  ملت  اینکه 
پروپاگاندا شوند،  قربانی حکومت های 
ها  حکومت  مسابقه  این  در  که  ببینند 
چه کار می کنند. فکر می کنم در سال 
۱۴۰۰ این مسابقه المپیک ادامه خواهد 
که  است  اینگونه  دفعه  این  اما  یافت، 
کدام کشورها ماسک ها را برمی دارند 
و این یک مسابقه بی نظیر خواهد بود 
که دیگر هیچ پروپاگاندایی در آن معنی 

و جواب نمی دهد.
استاد  ـ  د  را محسنیان  مهدی 
ایسنا  با  گویی  و  در گفت  ـ  ارتباطات 
منظر  از  گذشت  که  سالی  ی  درباره 
نظرم  به  کرد:  اظهار  ارتباطات،  علوم 
ویژگی  از  جدای  سال)۹۹(،  این  در 
صحبت  آن  ی  درباره  همه  که  هایی 
حوزه  در  مهم  اتفاق  یک  کنند،  می 
ی ارتباطات افتاد و آن اینکه در طول 
تاریخ در جهان هرگز هیچ واژه ای به 
از سوی کل جهانیان  اندازه ی کرونا 

شنیده و تکرار نشد.
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره 
پراستعمال  و  مهم  های  واژه  تاثیر  به 
قرون  و  سالیان  در  »جنگ«  همچون 
گذشته که باز هم به اندازه ی »کرونا« 
تکرار  و  شنیده  جهانیان  کل  سوی  از 
نشد، مطرح کرد: در زمان جنگ جهانی 
دوم، واژه ی »جنگ« پراستعمال ترین 
واژه بود، اما در کجا، در سطح اروپا و 
در بخشی از جهان؛ آنچه که اتفاق افتاد، 
در بیرون از سرزمین آمریکا بود. حتی در 
آن زمان که آنفانزای اسپانیایی همه 
گیری  همه  که  است  درست  شد،  گیر 
باز  اما  گرفت،  را  جهان  از  بخشی  آن 
هم به اندازه ی کرونا تکرار نشد. همه 
ی اینها ناشی از تحول و انقابی است 
که در ارتباطات از نظر فناوری ها رخ 
جهانی مک  دهکده  همان  است.  داده 
لوهان که در انتها، همه اهالی دهکده 
هستند. مک لوهان زمانی که این نظریه 

را مطرح کرد، تحت تاثیر آنچه که دید 
قرار گرفت. او دید که آمریکا با ویتنام 
کشوری  های  رسانه  ولی  جنگد  می 
مانند کانادا هر روز در حال تکرار لحظه 

به لحظه اخبار جنگ هستند.
یادم می آید، در برنامه خبر ساعت 
دو، رادیو ایران هر روز خیلی با هیجان 
گزارش های جنگ ویتنام را ارائه می 
داد. مک لوهان در آن زمان حس کرده 
ارتباطاتی،  های  فناوری  توسعه  با  بود 
تلویزیون به زودی از روی میز خانه ها 
بلند می شود و به تلفن همراه ما می 
آید؛ حتی روی جلد یکی از کتاب هایش 
یک تلویزیون کوچک به دست گرفته 
بود. اما هرگز این واژه چه در ارتباطات 
میان فردی و چه در ارتباطات رسانه ای 
به اندازه ی کرونا به این میزان تکرار 
نشد. به این میزان هر روز مصرف نشد.

محسنیان راد ادامه داد: در طول 
این اتفاق بی نظیر)کرونا(، یک المپیک 
شروع شد که آن هم در جهان سابقه 
نداشت. اینکه ملت ها بنشینند و بدون 
پروپاگاندا  قربانی حکومت های  اینکه 
بقه  مسا ین  ا در  که  ببینند  بشوند، 
هر  کنند.  می  کار  چه  ها  حکومت 
کشوری پروپاگاندای معمولش را به هر 

شیوه ای که می دانست انجام داد. حتی 
ما دیدیم در مهد تکنولوژی و فناوری و 
دانشـ  که چه بخواهیم و چه نخواهیم 
اعام  آن  رئیس جمهور  ـ  دارد  وجود 
)سفیدکننده(  شوینده  مواد  از  کند  می 
استفاده شود که  با کرونا  مقابله  برای 
مطلب طنزآمیزی می شود. مسابقه ای 
بود که فرد آمریکایی گوش می کرد، 
هم  توسعه  حال  در  کشور  ِساکن  من 
جمهورم  رئیس  که  کردم  می  گوش 
تمام می  چیز  از شنبه همه  گوید  می 
ملت  که  بود  مسابقه  یک  این  و  شود 
دوره  در  را  هایشان  رفتار حکومت  ها 
همه،  دقیقا  و  کنند  ارزیابی  کرونا  ی 
جهانی  بقه  مسا ین  ا وران  دا هیات 
شدند که بازیگران آن فقط فرقشان با 
المپیک این بود که شلوار کوتاه به تن 
مقامات  و  جمهور  روسای  و  نداشتند 
بی  اتفاق  این  بودند؛  کشورها  ارشد 

نظیری بود که اتفاق افتاد.  
منظر  ز  ا رتباطات  ا د  استا ین  ا
ریشه های فرهنگ ارتباط در ایران به 
زمینه  این  در  و  پرداخت  کرونا  اثرات 
»ریشه  نام  به  کتابی  من  داد:  توضیح 
دارم  ایران«  در  ارتباط  فرهنگ  های 
تحقیقاتی  پروژه  یک  اساس  بر  که 

بسیار جدی انجام شده است. ما حدود 
اشعاری  و  ها  المثل  ضرب  قرن   ۱۴
بود،  شده  ارتباطی  توصیه  آن  در  که 
بندی  جمع  با  کردیم.  محتوا  تحلیل 
آنها به این نتیجه رسیدیم که در تمام 
ایرانی  این ۱2۰۰ سال، شعرای  طول 
توصیه هایی به ما کردند و از هر چهار 
توصیه ارتباطی که مطرح شد، یکی از 
آنها توصیه به سکوت است. در دسته 
بندی آن سکوت ها، ۱۴ نوع سکوت 
دیدیم که یکی از آنها »زبان سرخ سِر 
اتفاق  باد« است. دو  بر  سبز می دهد 
در یک سال گذشته در ایران رخ داده 
سکوت  توصیه  که  این  یکی  است. 
شکسته شده است. من تصور می کنم 
هیچگاه در ایران به این میزان سکوت 
کنار گذاشته نشده است. اگر که فان 
این  تاکسی  در  بود  پیش ممکن  سال 
فضای  در  حاال  شود،  سکوت شکسته 
مجازی این سکوت شکسته شده است. 
اتفاق بِد دوم )من در کتابم هم  اما  و 
است،  این  دادم(  نمایش  را  آن  مدِل 
شرایط  یافته،  افزایش  تورم  که  حاال 
بیشتر منتهی به شیب فرهنگ توصیه 
شده و تقریبا هر ایرانی یاد گرفته است 
گلیم خود را از آب بیرون بکشد. چیزی 
به  این  ماست.  فرهنگ  به  متعلق  که 
اما  ندارد،  کرونا  به  ربطی  هیچ  ظاهر 
کرونا سبب رکود اقتصادی در ایران و 
همه جای دنیا شد. تحریم هم اضافه 
این شرایطی خاص  شد و در مجموع 

را ایجاد کرد.
پایان  در  راد  محسنیان  مهدی 
رو  پیش  سال  و  ایران  آینده  درباره 
)۱۴۰۰( اظهار کرد: قادر نیستم بگویم 
آینده کشورمان به کجا می رود، چون 
می  کجا  این  اما  ندارم.  سیاسی  سواد 
آنها  که  دارد  بازیگر  عده  یک  رویم، 
تعیین  را  ما  رویِم  هستند که کجا می 
در سال  فکر می کنم  االن  کنند.  می 
۱۴۰۰ آن مسابقه المپیک ادامه خواهد 
که  است  اینگونه  دفعه  این  اما  یافت، 
برداشتند  را  ها  ماسک  کشورها  کدام 
و این یک مسابقه بی نظیر خواهد بود 
که دیگر هیچ پروپاگاندایی در آن معنی 

و جواب نمی دهد.

اتفاقات مهم ارتباطات از نگاه محسنیان راد 

کجا می رویِم ما را، دیگران تعیین می کنند

خرس مشهور کودکان با شعرهای جدید
مجموعه  چهارم  و  سوم  جلد 
چهارجلدی »وینی پو« با ترجمه  فرید 
کرمی و شعرهای سعیده موسوی زاده 

منتشر شد.
جلد سوم این مجموعه با عنوان 
به  جریب«  صد  جنگل  به  »بازگشت 
چهارم  جلد  و  بندیکتوس  دیوید  قلم 
آن با عنوان »بهترین خرس دنیا« با 

الهام از آثار ای. ای میلن و ای. اچ. شپرد نوشته شده است. این کتاب ها 
انتشارات  در  تومان  هزار  قیمت 2۰  و  نسخه  با شمارگان ۱۱۰۰  هرکدام 

قدیانی عرضه شده اند.
سعیده موسوی زاده با اعام این خبر گفت: وینی  پو خرسی ماجراجوست 
که عاقه زیادی به آواز خواندن و شعر گفتن دارد و شعرهایش برای کودکان 
جذاب و خواندنی است. سال گذشته جلد اول و دوم این مجموعه منتشر 
شده بود که اکنون با انتشار دو جلد بعدی، این مجموعه چهارجلدی تکمیل 

شده و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
او با تأکید بر این که ترجمه انتقال مفاهیم توأم با رعایت وزن و قافیه 
در مصرع های کوتاه کاری دشوار است و همچنین انتقال طنز مورد نظر 
نویسنده و فضای اصل داستان به کودکان در چنین کارهایی دقت و تاش 
مضاعفی را می طلبد، اظهار امیدواری کرد که کودکان از خواندن حاصل 

این کار لذت و استفاده الزم را ببرند.
نمونه ای از شعرهای سعیده موسوی زاده در این کتاب ها را می خوانیم:

یه روز آفتابیه
آسمونم آبیه

تو کوزه هات عسل کن
یکی یکی بغل کن

تو صف بذار و بشمار
یک و دو سه و چار

یادت باشه که چندتاست
شیرین تر از مرباست

 ای. ای. میلن که نویسندگی  خود را به عنوان طنزنویس در مجله 
»پانچ« آغاز کرد، دستی هم در نوشتن نمایشنامه و شعر داشت. او سال ۱۹2۶ 
نخستین داستان های وینی پو را منتشر کرد که موجب شهرت این خرس در 
سراسر جهان شد. این داستان ها تا کنون به ۵۰ زبان دنیا منتشر شده است.

 سعیده موسوی زاده، عضو انجمن نویسندگان کودک و نوجوان پیش تر 
آثاری چون »شکم گنده«، »آب و تاب«، »کیسه خواب کوچک من«، »مرغ 
همسایه غاز است«، »خدا نقاش خوبی است« و »یک پرس موش« را در 

کارنامه ادبی خود داشته است.

انتشار کتاب نفیس »امالی شیخ صدوق«
کهن  نسخه  برگردان  نفیس  کتاب 
عامه  خط  به  صدوق«  شیخ  »امالی 
شیخ  لغوی  نحوی  شاعر،  محدث،  فقیه، 
بن  علی  بن  محمد  بن  علی  ابوالحسن 
سکون حلّی در مورخ ۵۶۳ ق. منتشر شد.

به گزارش دنیای جوانان به نقل از 
کتابخانه  و  اسناد  سازمان  عمومی  روابط 
این کتاب در ۶۰۸ صفحه و  ایران،  ملی 
توسط انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه  

ملی ایران منتشر شده است.
در معرفی کتاب نفیس »امالی شیخ 

صدوق« آمده است: این اثر مزین با موضوع احادیث شیعه - قرن چهارم 
قمری به مقدمه مبسوط علمی و پژوهشی حضرت حجت االسام و المسلمین 

دکتر سیدمحمود مرعشی نجفی به دو زبان فارسی و عربی است.
در مقدمه این اثر نفیس شرح حال، والدت، مسافرت ها، استادان، مشایخ 
روایت، و امالی شیخ صدوق؛ شرح حال ابن سکون، استادان ابن سکون، 
مسافرت ها، شعرهای ابن سکون، فضائل اخاقی، تاریخ وفات ابن سکون؛ 

و معرفی نسخه خطی امالی چاپ شده است.
سخن نخست این اثر به دو زبان فارسی و عربی توسط اشرف بروجردی، 
رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی نوشته شده و در بخشی از آن  چنین 
آمده است: »در سراسر پانزده قرن تمدن شکوهمند اسامی، آن گونه که 
شایسته است به نقش برجسته عالمان و اندیشمندان شیعی پرداخته نشده 
و این واقعیت اغلب در پس غبار ناشی از غفلت تاریخی ناگفته مانده است. 
آقا بزرگ  تاش بزرگان و میراث بانان سترگی چون مرحوم عامه شیخ 
طهرانی )اعلی اهلل مقامه( با تدوین دو اثر جاودانه الذریعه الی تصانیف الشیعه 
و طبقات اعام الشیعه، حرکتی در زدودن این غبار و مجاهده ای درخشان 
در حفظ و صیانت از میراث مکتوب شیعی و به تاسی از کام صادق آل 
محمد)ص( بوده است که می فرماید: احتفظوا بکتبکم فانکم ستحتاجون الیها.

بدون شک هر اقدام و کوششی در احیا و عرضه متون شیعی، خصوصا 
متون کهن را باید در راستای احیای معالم دین شمرد و قدر دانست. به بیان 
دیگر، انتشار آثار و نگاشته های مذهب حقه جعفریه تاشی است در تبیین 
ارتقای  جایگاه بزرگان و آفرینندگان معارف و مکتوبات تشیع در بسط و 
از فقه و حدیث و  علوم اسامی در شاخه های متعدد و مختلف آن، اعم 

تفسیر و کام و فلسفه و جز آن.
کتاب حاضر که متن جاودانه امالی، اثر محدث و عالم بزرگ جهان 
تشیع، شیخ صدوق )طاب ثراه( را در بر می گیرد، تماماً مزین به خط بزرگ مرد 
دیگری از تبار خردورزان و رهروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت است: 
ابوالحسن علی بن محمدبن علی حلی، مشهور به ابن سکون، محدث و 

کاتب بزرگ شیعی در سده ششم هجری.
دیگر  اختیار  در  دارد: سال ها  دیگری هم  نفیس شرافت  نسخه  این 
محدث بزرگ و عالی مقام شیعه، مرحوم حاج شیخ عباس قمی)قدس سره( 
بود تا این که با درایت و نیک اندیشی خاندان آن محدث جلیل القدر، خصوصا 
آقایان حسین و عباس محدث زاده، نوادگان مرحوم محدث قمی، در سال 

۱۳۹۶ به کتابخانه ملی ایران انتقال یافت.
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پروانه رسولی خوشبخت

همایشی برای تبادل تجربه های بین المللی
 در حوزه کتابخانه های عمومی

ــوزه  ــا در ح ــه اروپ ــات اتحادی ــت تجربی ــش »کاربس ــر همای دبی
کتابخانه  هــای عمومــی ایــران« گفــت: هــدف از برگــزاری ایــن همایــش 
ــت. ــس اس ــران و بالعک ــه ای ــی ب ــداران اروپای ــای کتاب ــال تجربه ه انتق

ــان برگــزاری  ــده میزب دانشــگاه عامــه طباطبایــی در روزهــای آین
ــوزه  ــی در ح ــارب بین الملل ــا تج ــاش دارد ت ــه ت ــت ک ــی اس همایش

ــد. ــرار ده ــه ق ــورد توج ــران را م ــا و ای ــی اروپ ــای عموم کتابخانه ه
دبیــر و عضــو کمیتــه اجرایــی ایــن همایــش گلنســا گلینــی مقــدم 
ــی  ــه طباطبائ ــگاه عام ــی دانش ــات و دانش شناس ــم اطاع ــتادیار عل اس
بیــان کــرد: پــروژه ژان مونــه بــا عنــوان »کاربســت تجربیــات اتحادیــه 
اروپــا در حــوزه کتابخانه  هــای عمومــی ایــران« پــروژه ای بیــن المللــی 
اســت کــه بــا همــکاری اتحادیــه اروپــا و دانشــگاه عامــه طباطبایــی در 
حــال انجــام اســت )ژان مونه سیاســتمدار و دیپلمــات فرانســوی و از بنیان 
گــذاران اتحادیــه اروپــا بــوده و بــه افتخــار وی ایــن نامگــذاری صــورت 
گرفتــه و فعالیــت هــای ژان مونــه بخشــی از برنامــه هــای اراســموس در 

اروپــا تلقــی مــی شــود(.
بــه طــور کلــی اتحادیــه اروپــا پــروژه هایــی را در ســطح بیــن المللی 
بــا کشــورهای مختلــف انجــام مــی دهــد و معمــوال از اکتبــر تــا فوریــه هر 
ســال بــرای کلیــه موسســات آموزشــی از جملــه دانشــگاه هــا فراخــوان 
ــا و  ــق دانشــگاه ه ــی از طری ــوزال های ــان پروپ ــن زم ــد؛ در ای ــی دهن م
نهادهــا ارســال مــی شــود و حــدود پنــج ماهــی بــرای بررســی پروپــوزال 
هــا از ســوی داوری مختلــف زمــان الزم اســت و پــس از آن در مــرداد و 
شــهریور )کرونــا ایــن موضــوع را بــه تعویــق انداخــت( اســامی برنــدگان 
گرنــت بــه صــورت رســمی در ســایت اتحادیــه اروپــا اعــام مــی شــود.

ــه  ــگاه عام ــرف دانش ــال 2۰۱۹ از ط ــا س ــروژه م ــزود: پ وی اف
طباطبایــی ارســال شــد و مــرداد ۹۸ بــه عنــوان برنــده از ایــران اعــام 
ــه  ــق شــده اســت ک ــون موف ــی تاکن ــه طباطبای ــد. دانشــگاه عام گردی

ــرد. ــا بگی ــه اروپ ــی را از اتحادی ــن الملل ــروژه بی ــار پ چه
ــر دیگــر از  ــا دو نف ــه ب ــروژه هســتم ک ــن پ ــی ای ــر اجرای ــن مدی م
اســتادان دانشــگاه یعنــی دکتــر فریــده عصــاره اســتاد تمــام از دانشــگاه 
شــهید چمــران اهــواز و دکتــر رحمــت اهلل فتاحــی اســتاد تمــام دانشــگاه 

فردوســی مشــهد اجــرای ایــن پــروژه را بــه عهــده داریــم.
گلینــی مقــدم تصریــح کــرد: نتایــج ایــن پــروژه در ایــن همایــش 
بــه اشــتراک گذاشــته خواهــد شــد و اســتادان زیــادی در ایــن همایــش 
حضــور و همــکاری دارنــد و ۶ مهمــان خارجــی داریــم. حمایــت مالــی این 
همایــش بــر عهــده اتحادیــه اروپــا اســت و دانشــگاه عامــه طباطبایــی با 
همــکاری نهــاد کتابخانــه هــای کشــور از برگزارکننــدگان ایــن همایــش 
هســتند. یعنــی برگــزاری ایــن همایــش بیــن المللــی بخشــی از تعهــدات 

اجرایــی پــروژه اســت و بــه همیــن دلیــل در حــال برگــزاری اســت.
هــدف از برگــزاری ایــن همایــش انتقــال تجربــه هــای کتابــداران 
ــه بیــن  ــه ایــران و بالعکــس هســت. هــدف مــا انتقــال تجرب اروپایــی ب
کتابخانــه هــای عمومــی کشــورهای اروپایــی و کتابخانــه هــای عمومــی 
ایــران هســت و بــه همیــن دلیــل، هــم مهمانــان ایرانــی داریــم و هــم 
مهمانــان خارجــی کــه قــرار اســت بــه تشــریح فعالیــت هایشــان در ایــن 

حــوزه بپردازنــد.
ــش  ــوان همای ــان عن ــت هم ــی در نهای ــدف اصل ــزود: ه وی اف
ــادی،  ــعه اقتص ــی در توس ــای عموم ــه ه ــش کتابخان ــی نق ــت یعن اس
اجتماعــی و فرهنگــی کشــور ایــران. چــون پــروژه در ایــران در حــال 
ــران اســت و  ــه ای ــی ب ــال تجــارب اروپای برگــزاری اســت هــدف انتق
ــی و  ــرف )ایران ــن دو ط ــه را بی ــال تجرب ــن انتق ــا ای ــش م در همای

ــم. ــی دهی ــی( انجــام م اروپای
تمــام کســانی کــه در ایــن همایــش شــرکت مــی کننــد بــه نوعــی 
بــا ایــن موضــوع درگیــر هســتند و عبارتنــد از اســتادان و اعضــای هیئــت 
علمــی در حــوزه علــم اطاعــات و دانش شناســی، دانشــجویان، کتابداران 

و ســایر عاقمنــدان.
گلینــی مقــدم یــادآور شــد: قطعــا چنیــن پــروژه هایــی مــی تواننــد 
نقــش مهمــی در توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی کشــور ایجــاد 
ــه  ــم ک ــب بودی ــن مطل ــم ای ــال فه ــه دنب ــا ب ــروژه م ــن پ ــد؛ در ای کنن
چگونــه اروپــا از پتانســیل کتابخانــه هــای عمومــی در توســعه فرهنگــی 
ــت  ــن چــه فعالی و اجتماعــی و اقتصــادی خــود اســتفاده کــرد و همچنی
ــه  ــه منجــر ب ــد ک ــی دهن ــی انجــام م ــای عموم ــه ه ــی در کتابخان های

توســعه کشــور مــی شــود.
در نهایــت مــا بــا اجــرای پــروژه هایــی ماننــد ایــن پــروژه بــه دنبــال 
بومــی ســازی تجــارب بیــن المللــی در کشورهســتیم و همــه ایــن مــوارد 

در توســعه کشــور ایــران نقــش خواهنــد داشــت.

همایش بین المللی پروژه ژان مونه
ــوان نقــش  ــا عن ــه ب ــروژه ژان مون ــی پ ــش مجــازی بین الملل همای
کتابخانه هــای عمومــی در توســعه اجتماعــی، اقتصادی، و فرهنگی کشــور 
ایــران بــا تاکیــد بــر تجربیــات کشــورهای اروپایــی، 2۹ اردیبهشــت ۱۴۰۰ 
در دانشــگاه عامــه طباطبائــی برگــزار می شــود. متقاضیــان جهت ارســال 

مقــاالت کامــل، تــا 2۵ فروردیــن ۱۴۰۰ مهلــت دارنــد.
محورهای همایش به شرح زیر است:

ــی در  ــای عموم ــای کتابخانه ه ــکیات، و راهبرده ــاختار، تش ۱. س
ایــران و اروپــا

در  شــده  شخصی ســازی  و  تخصصــی  عمومــی،  خدمــات   .2
اروپــا و  ایــران  عمومــی  کتابخانه هــای 

۳. کتابخانه های عمومی و جامعه مدنی در ایران و اروپا
در  آینــده  خدمــات  توســعه  طراحــی  و  تحلیــل  بررســی،   .۴

مــی عمو نه هــای  بخا کتا
ایران و اروپا

ل  رسا ا ری،  برگزا اطاعات  که  است  وری  آ د یا به  الزم 
نی نشا به  یش  هما یت  سا ر  د یش  هما ین  ا ر  خبا ا و   مقاالت 
 http://intconf-euppl.atu.ac.ir/?lang=fa قابل مشاهده است.

آمریکایی  موزه های  ز  ا برخی 
فروش  به  مالی  مشکات  دلیل  به 
اما  آورده اند،  روی  نقاشی  تابلوهای 
درحقیقت  کار  این  معتقدند  منتقدان 
خیانت به ماموریت موزه ها برای حفظ 

آثار هنری برای عموم مردم است.
از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
ایاالت  موزه های  فرانسه،  خبرگزاری 
اجازه  درصورتی  فقط  پیش تر  متحده 
داشتند اثری را بفروشند که آن اثر را 
با اثر هنری جدید جایگزین کنند اما در 
آوریل 2۰2۰ انجمن مدیران موزه های 
هنر )AAMD( این محدودیت را به 
مدت دو سال برای جبران خسارت های 

دوران کرونا لغو کرد.
موزه  مسووالن  سپتامبر،  ماه  در 
همه گیری  از  پیش  حتی  که  بروکلین 
ویروس کرونا با مشکات مالی دست 
هنری  اثر   ۱2 می کردند،  نرم  پنجه  و 
اثر  دو  و  »مونه«  از  اثر  یک  جمله  از 
از »دوبوفه« نقاش های فرانسوی را با 
هدف به دست آوردن هزینه کافی برای 
نگهداری از مجموعه  آثار این موزه به 

فروش گذاشتند.
»مکس  نیز  جاری  سال  اوایل 
اعام  متروپولیتن  موزه  مدیر  هالین« 
کرد، پول حاصل از فروش آثار هنری 
صرف هزینه های نگهداری از مجموعه 
آثار موزه از جمله حقوق کارکنان موزه 

خواهد شد.
فروش  جدید  روند  که  »هالین« 
موقتی  را  موزه ها  توسط  هنری  آثار 
می داند و معتقد است موزه متروپولیتن 
در سال 2۰2۱ در مقایسه با سال های 
فروش  به  را  بیشتری  ثار  آ گذشته 
نخواهد رساند، می گوید: »دهه ها است 
که موزه های آمریکا مجموعه آثارشان 
را به فروش می رسانند ... ما نسبت به 
کاری که انجام می دهیم آگاهی کامل 
می دانیم  داریم؛  ایمان  آن  به  و  داریم 
که این کار به نفع مجموعه آثار موزه ها 

است و به پیشرفت آن کمک می کند.«
با  آثار هنری  این حال فروش  با 
واکنش های متفاوتی همراه بوده است. 
برای مثال یکی از منتقدان فروش آثار 
است  معتقد  بالتیمور  هنر  موزه  هنری 
دیوارهای  هنری  آثار  شدن  تبدیل 
مسئله  مالی  سرمایه  یک  به  موزه ها 

نگران کننده ای است.
با  بود  امیدوار  بالیتمور  هنر  موزه 
به فروش رساندن سه اثر هنری مهم 
از جمله یکی از آثار »اندی وارهول« 
بتواند ۶۵ میلیون دالر پول جمع آوری 
کند. قرار بود با به فروش رساندن این 
از  نگهداری  برای  کافی  بودجه  آثار 
مجموعه آثار موزه و ایجاد برابری در 
هنرمندان  آثار  خریداری  با  مجموعه 
انتقادها  اما  شود.  فراهم  زن  و  اقلیت 
سبب شد این موزه برنامه فروش آثار 
را لغو کند و هزینه مورد نیاز را از طریق 

اهدا پول داوطلبانه جبران کنند.
فروش  به  با  موزه ها  از  برخی 
مخالف  آثارشان  مهم ترین  رساندن 
هستند؛ چراکه معتقدند ماموریت آن ها 

نگهداری از آثار مهم است.

برای مثال موزه هنر متروپولیتن 
که  رساند  فروش  به  را  آثاری  بیشتر 
از آن ها را داشت  نسخه های متعددی 
یا آثاری را که توسط یک هنرمند در 
یک دوره مشخص به تعداد زیاد خلق 
شده بودند را به فروش رسانده است.

همچون  دیگری  موسسات  اما 
نیویورک  در  اورستون  هنری  موزه 
اثر  یک  شرایط  گرفتن  نظر  در  بدون 
مثال  برای  گذاشتند.  فروش  به  را  آن 
از  نقاشی  اکتبر یک  ماه  در  موزه  این 
 ۱2 قیمت  به  را  پوالک«  »جکسون 

میلیون دالر فروخت.
این موزه از پول حاصل از فروش 
نژادی  برابری  ایجاد  برای  نقاشی  این 
و جنسیتی در مجموعه آثارش استفاده 
کرد اما با این حال انتقادهایی متوجه 

این موزه شد.
نویسندگان  از  تیشوت«  »تری 
نوشت: »یک  ژورنال«  استریت  »وال 
این  فروخت...  را  روحش  هنر  موزه 
موزه از هدف قابل احترام ایجاد برابری 
جنسیتی و نژادی در مجموعه آثارش به 
عنوان یک بهانه برای خیانت به اعتماد 

عمومی استفاده کرده است.«
آثار  کردن  اضافه  حال  این  با 
پاسخی  اقلیت ها  هنرمندان  به  متعلق 
جنبش  اثر  بر  که  است  تقاضایی  به 
به  است«  مهم  سیاه پوستان  »جان 
ز  ا بسیاری  ما  ا است.  مده  آ وجود 
بری  برا د  یجا ا معتقدند  کارشناسان 
نژادی و جنسیتی در آثار یک مجموعه 
هم  آن ها  کردن  یگزین  جا بدون 

است. امکان پذیر 
مدیر موزه متروپولیتن که اکنون 
موزه  آثار  مجموعه  در  برابری  ایجاد 
است،  کرده  تعریف  اولویت ها  از  را 
مجموعه  از  موزه  مسووالن  می گوید 
آثار کنونی برای رسیدن به این اهداف 
می دهند  ترجیح  و  نمی کنند  استفاده 
کار  این  برای  اهدایی  بودجه های  از 

استفاده کنند.
مدیر موزه هنر بالتیمور نیز معتقد 
بلندمدت  چارچوب  درباره  باید  است، 
تعیین شده توسط انجمن مدیران موزه 
در  موزه ها  تا  نظر شود  تجدید  آمریکا 
نهایت بتوانند به رسالتشان برای ایجاد 

برابری در مجموعه دست پیدا کنند.

کرونا بهانه ای برای فروش!

زل
ل ع

ص
ف

از راست رضا اسماعیلی و زنده یاد احمد نیک طلب )یاور همدانی(
اختصاصی دنیای جوانان

پشت کدامین در
کسی جز تو تواند بود؟

حسین منزوی

امشب به یادت پرسه خواهم زد غریبانه
در کوچه های ذهنم-اکنون بی تو ویرانه-

پشت کدامین در کسی جز تو تواند بود؟
ای تو طنین هر صدا و روح هر خانه!

اینک صعودم تا به اوج عشق ورزیدن
با هر صعود جاودان پیوند پیمانه

امشب به یادت مست مستم تا بترکانم
بغض تمام روزهای هوشیارانه

بین تو و من این همه دیوار و من با تو؛
کز جان گره خورده ست این پیوند جانانه

چون نبض من در هستی ام پیچیده می آیی
گیرم که از تو بگذرم سنگین و بیگانه

گفتم به افسونی تو را آرام خواهم کرد
عصیانی من! ای دل! ای بیتاب دیوانه!
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 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است
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بالتکلیفي انتخابات خانه تئاتر

انجام  کرونا  دوران  در  گرچه 
به  جمعی  فعالیت های  از  یکسری 
فضای مجازی منتقل شد ولی اموری 
انجام شدنی  فضا  این  در  که  هست 
آنها  چاره  راه  تنها  ظاهرا  و  نیست 
صبر است و گذر از این شرایط. حاال 

انتخابات هیات مدیره خانه تئاتر هم یکی از 
همین موارد شده است. انتخابات هیات مدیره خانه تئاتر 2سال یکبار برگزار 
می شود. قرار بود سال گذشته اعضای جدید هیات مدیره خانه تئاتر انتخاب 
شوند ولی از آنجاکه فروردین گذشته هنوز از ورود ویروس ناخوانده، گیج 
و هراسان بودیم، طبیعتا این انتخابات مانند بسیاری از فعالیت های جمعی 
دیگر به زمانی بهتر موکول شد. حاال یک سال گذشته و هنوز وضعیت بر 
همان منوال است و هرچند برخی از کشورها در واکسیناسیون به وضعیت 
خوبی رسیده اند اما اینجا برهمان منوال است و انتخابات تئاتر هنوز باتکلیف!

سریال اصغر فرهادي در تلویزیون

با پایان تعطیات نوروز سریال 
یادداشت های کودکی، به نویسندگی 
پریسا  کارگردانی  و  فرهادی  اصغر 
پخش  نسیم  شبکه  ز  ا ر  و بخت آ
یشی  نما عه  مجمو  . د می شو

خاطره انگیز یادداشت های کودکی که جزو 
اولین سریال های ویژه ماه مبارک رمضان 
بود در سال ۱۳۸۰ تولید شده است. این سریال روایت خان بابا و ربابه 
سرایدار خانه  آقابزرگ است که از جوانی در این خانه خدمت می کردند و 
حال که به سن پیری رسیده اند، اهالی خانه  دیگر سری به آنها نمی زنند. 
خانه  به  آقابزرگ  نوه های  از  یکی  حمید،  رمضان  ماه  از  قبل  روز  یک 
آنها می آید و داستان از اینجا آغاز می شود. در این مجموعه که زنده یاد 
سیروس گرجستانی، احمد قدکچیان و حمیده خیرآبادی بازی می کردند، 
مهرانه مهین ترابی، رامین ناصرنصیر و امیر نوری نیز نقش آفرینی داشتند.

رضا صادقي و تقاضاي بخشش

رضا صادقی، خواننده محبوب و 
پرطرفدار موسیقی پاپ در یک پست 
حمید  بخشش  خواستار  اینستاگرامی، 
شد!  قصاص  حکم  از  )رپر(  صفت 
رضا صادقی در حساب رسمی خود در 

اینستاگرام نوشت: من این جوون رو ندیدم 
و آشنایی باهاش از موسیقیش دارم، نمیدونم 
دنیاش چه شکلیه اما می دونم دنیای مردمش براش مهمه، حال مردمش 
براش عزیزه و از همه مهمتر درد مردمش براش درد خودشه. امروز خبری 
از قصاص که دعا می کنم صحت نداشته باشه. خانواده مرحوم  شنیدم 
کاما حق دارن قلبشون شکسته باشه و خشم داشته باشن، اما به عنوان 
یه کمترین اهل هنر و سرزمینم و ریِش سفیدی که دارم، خواهش و 
التماس می کنم از این خانواده داغدیده، با بخشش و بزرگیشون کام مردم 

رو توي این روزهاي تلخ، شیرین کنن!
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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

امیرحسین فتحي هم شبگرد شد!

انتخاب  و  تولید  پیش  ادامه  در 
به  شبگرد،  سینمایی  فیلم  بازیگران 
امیرحسین  موتمن،  فرزاد  کارگردانی 
بازیگری است که  فتحی جدیدترین 
از  پیش  است.  شده  اضافه  پروژه  به 
این حضور امیر آقایی و پانته آ پناهی ها 

امیرحسین  بود.  شده  قطعی  پروژه  این  در 
فتحی یکی از بازیگران جوان و پرکار سینما و شبکه نمایش خانگی در 
سال های اخیر است که ایفای نقش یکی از شخصیت های کلیدی پروژه 
با فرزاد موتمن را  اولین تجربه همکاری خود  را برعهده دارد و او هم 

پشت سر می گذارد.
 شبگرد که تهیه کنندگی آن را مرتضی شایسته برعهده دارد، فیلمی 
با موضوع و ژانر اجتماعی است که سیزدهمین تجربه سینمایی موتمن 

محسوب می شود.

ما
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همراه با سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

محمدمهدی عسگرپور: از جشنواره هاي کن و برلین نمونه برداري کردیم
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محمد حسین زاده

ایــن روزهــا بــه جشــنواره 
نزدیــک  فجــر  فیلــم  جهانــي 
مي شــویم و ایــن اولیــن دوره از 
جشــنواره جهانــي اســت کــه رضــا 
نیســت و  دبیــر آن  میرکریمــي 
ایــن بــار محمدمهــدي عســگرپور 
دبیــري جشــنواره  بــر کرســي 
جهانــي فجــر تکیــه زده اســت. او 
کــه ریاســت خانــه ســینما را هــم 
در کارنامــه کاري خــود دارد، حــاال 
در تجربــه اي جدیــد قصــد دارد تــا 
جشــنواره جهاني فجــر را در دوران 
ــول  ــل قب ــکلي قاب ــه ش ــا ب کرون

ــد. ــرا کن اج
محمدمهــدی عســگرپور، دبیر 
ــی  ــنواره جهان ــتمین جش سی و هش
ــی  ــا حضــور در بحث ــم فجــر ب فیل
بــا موضــوع جشــنواره جهانــی فجر 
در کاب هــاوس نکاتــی را دربــاره 
برگزاری جشــنواره در ســال ۱۴۰۰ 
ــداد  و همچنیــن اهمیــت ایــن روی
ســینمایی و سیاســت های موجــود 
در ســینما و مدیریــت فرهنگــی 
ــن  ــگرپور در ای ــرد. عس ــرح ک مط
بــا موضــوع جشــنواره  برنامــه 
جهانــی فیلــم فجــر امیدهــا و 
هــاوس  کاب   در  ناامیدی هــا 
حاضــر شــد و عــاوه بــر صحبــت 
دربــاره کلیــت برگــزاری جشــنواره، 
بــه حساســیت ها در حــوزه ســینما 
و اهمیــت ایــن عرصــه اشــاره کرد.

محمدمهــدی عســگرپور در 
ــت: از  ــود گف ــخنان خ ــدای س ابت
آنجا که جشــنواره در ســال گذشــته 
برگــزار نشــد، بخشــی از کارهایــی 
کــه در ســال گذشــته انجــام شــده 
ــد و  ــه امســال ش ــول ب ــود، موک ب
ــوان  ــم به عن ــا ه ــی از کاره بخش
فعالیــت جدیــد آغــاز شــده اســت. 
مهمتریــن بخــش، بخــش انتخــاب 
فیلم هــا بــود کــه از خــرداد و تیــر 
ــد  ــاز ش ــته کارش آغ ــال گذش س
و به صــورت مــداوم فعالیــت در 
ــت  ــود. وضعی ــرار ب آن بخــش برق
ــبختانه  ــروز خوش ــم ام ــا ه کاره
خــوب اســت. تنهــا نکتــه مربــوط 
ــنواره  ــزاری جش ــت برگ ــه وضعی ب
ــه شــرایط  ــا توجــه ب اســت کــه ب
کرونــا مثــل همــه رویدادهــای 
ســینمایی وضعیت روشــنی نیســت.

برگــزاری مجــازی یــا فیزیکی 
مهمتریــن  از  یکــي  جشــنواره 
چالش هایــی بــود کــه مدیــران 
پشــت ســر گذاشــتند و شــاید 
ــه  ــن زمین ــزي در ای ــم چی هنوزه
اتفــاق  یــک  و  نباشــد  قطعــي 
مي توانــد تمــام برنامه هــا را برهــم 
بزنــد. بــا ایــن حــال محمدمهــدی 
عســگرپور در ادامــه ســخنان خــود 
ــی  ــنواره مل ــک جش ــاره تفکی درب
و جهانــی فجــر و تیمــی کــه 
درگیــر برگــزاری ایــن رویــداد 
هســتند، گفــت: تیــم برگزارکننــده 
جشــنواره جهانــی فجــر کــه از 
ســال ۹۳ از پیکــره جشــنواره فجــر 
ــان  ــت، هم ــده اس ــدا ش ــی ج مل
دوســتانی هســتند کــه ســال ها 
در بنیــاد ســینمایی فارابی مشــغول 
بوده انــد و به صــورت ســنتی در 
جریــان جشــنواره های معتبــر و 

نیمه معتبــر جهانــی بوده و هســتند. 
وقتــی برگــزاری جشــنواره جهانــی 
ــی  ــته منتف ــال گذش ــر در س فج
شــد، همــان زمــان، بنــده و ســایر 
ــتیم  ــی داش ــتان مصاحبه های دوس
ــزاری  ــی برگ ــات احتمال و مختص
ــا  ــم مث ــم و گفتی ــام کردی را اع
اگــر جشــنواره بــه نیمــه دوم ســال 
ــی در  ــه تمهیدات ــود چ ــول ش موک
ــان  ــت. آن زم ــم گرف ــر خواهی نظ
جهانــی  جشــنواره های  هنــوز 
ــه ای  ــد و تجرب برگــزار نشــده بودن
وجــود نداشــت کــه بخواهیــم بــه 
آن اســتناد کنیــم. وقتــی کرونا آمد 
جشــنواره برلیــن برگــزار شــده بود. 
جشــنواره کــن هــم کــه نتوانســت 
برگــزار شــود و تنهــا بخــش بــازار 
برگــزار  مجــازی  به شــکل  آن 
شــد. ایــن اتفــاق هــم همــان 
ایــده ای بــود کــه مــا پیش تــر 
ــن آن را  ــنواره ک ــزاری جش از برگ
ــه  ــه اینک ــم. ن ــرده بودی ــام ک اع
ایــن ایــده کشــف مــا بــود،  بلکــه 
ــر  ــت. ه ــود نداش ــری وج راه دیگ
رویــداد دیگــری بــا حضــور تعــداد 
زیــادی مهمــان، صــورت دیگــری 
نمی توانســت در آن مقطــع داشــته 
ــود کــه  باشــد. فقــط مهــم ایــن ب
می تــوان  پلتفرم هایــی  چــه  از 
مســئله  ایــن  و  کــرد  اســتفاده 
هــم تنهــا بــرای مــا نبــود و همــه 
رویدادهــای جهانــی بــا آن مواجــه 
ــای  ــام رویداده ــا تم ــد. تقریب بودن
ســینمایی کــه از شــروع کرونــا تــا 
ــده اند  ــده اند، نش ــزار ش ــروز برگ ام
یــا نیمــه برگــزار شــده اند را رصــد 
برگــزاری  تعــدادی  کرده ایــم. 
ــه  ــن نمون ــتند آخری ــه داش دوگان
کــه  بــود  برلیــن  ره  جشــنوا
ــایت  ــازی روی س ــورت مج به ص
ــتفاده  ــد. اس ــزار ش ــان برگ خودش
از پلتفرم هــای خارجــی و بحــث 
ــا  ــی م ــش اصل ــت دو چال کپی رای
بــرای برگــزاری مجــازی جشــنواره 

ــتند هس
دبیر سی و هشــتمین جشــنواره 
جهانــی فیلــم فجر دربــاره برگزاری 
ــر در  ــم فج ــی فیل ــنواره جهان جش
وضعیــت کرونایــی توضیــح داد: 
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــه اول م برنام
صــورت  بــه   را  بــازار  بخــش 
مجــازی و بــا اســتفاده از یــک 
پلتفــرم معتبــر جهانــی برگــزار 
ــا  ــران فیلم ه ــش اک ــم و بخ کنی
ــا تعــدادی  به صــورت فیزیکــی و ب
مهمــان کــه هنــوز آمــارش قطعــی 
نیســت، برگــزار  شــود. اینکــه چــه 
ــته  ــم داش ــان می توانی ــداد مهم تع
ــت  ــخص نیس ــوز مش ــیم هن باش
و بــا پیگیــری و هماهنگــی بــا 
ســتاد کرونــا ایــن آمــار مشــخص 
بــه  بســته  هــم  آن  می شــود. 
شــرایطی  کــه زمــان زیــادی هــم 
ــا  ــم، مث ــن آن نداری ــرای تعیی ب
ــی مشــخص  ــر به صــورت قطع اگ
شــود پایــان اردیبهشــت فضــا 
ــی  ــان بین الملل ــدن مهم ــرای آم ب
ــر  ــا دیگ ــاید م ــت، ش ــاعد اس مس
را  مهمانــان  از  دعــوت  امــکان 
ــته  ــم، نداش ــان ک ــل زم ــه دلی ب
و  کــن  جشــنواره هاي  باشــیم. 
ــه  ــتند ک ــدادی هس ــن دو روی برلی

اقتصادشــان و تعــداد مهمانان شــان 
به گونــه ای اســت کــه الگــوی 
بســیاری از جشــنواره ها می شــوند. 
مــا هــم ایــن تجربه هــا را مدنظــر 
ــزاری  ــل از برگ ــا قب ــته ایم ام داش
ایــن رویدادهــا ایده هایــی را بــرای 
برگــزاری جشــنواره جهانــی مطرح 

ــم. ــرده بودی ک
هشــتمین  و  ســی  دبیــر 
جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر، 
بــا اشــاره بــه ضربــه ای کــه تغییــر 
مدیــران بــه عرصه هــای مختلــف 
وارد می کنــد: واقعیــت ایــن اســت 
کــه یکــی از مــوارد تاســف برانگیز 
ــه  ــت در کشــور ن ــوزه مدیری در ح
ــاره جشــنواره فجــر کــه  فقــط درب
در همــه حوزه هــا نبــود ثبــات 
مدیران اســت. در خیلی از کشــورها 
ایــن پدیــده پذیرفتــه نیســت کــه 
ــت  ــک دول ــد ی ــر ارش ــی مدی وقت
تغییــر می کنــد، تــا آبدارچی هــا 
در آن کشــور تغییــر می کننــد. اگــر 
یــک رئیــس جمهــور عوض شــود،  
همــه تیمــش به صــورت اتوبوســی 

مدیــران  می شــوند.  به جــا  جا
دولتــی وقتــی می آیــد دو ســه 
ــوار  ــا س ــد ت ــول می کش ــال ط س
کار شــوند و ســال آخــر هــم کــه 
مشــغول خداحافظــی می شــوند. 
وضعیــت در ســینما بــاز بــه نســبت 
ــر  ــر بهت ــای دیگ ــی از حوزه ه خیل
در  مدیریتــی  گــردش  و  اســت 
دیگــر  حوزه هــای  از  کمتــر  آن 
ــن از  ــنواره برلی ــت. جش ــوده اس ب
ــش  ــا ش ــج ی ــروز پن ــا ام ــدا ت ابت
مدیــر داشــته و عمــر متوســط 
مدیرانــش ۱۵ ســال اســت. در 
ــن  ــاید ای ــر ش ــنواره های دیگ جش
ــا در  ــد ام ــر باش ــر کمت ــول عم ط
کل حــوزه فرهنــگ در جاهــای 
دیگــر ماننــد اینجــا نیســت. خیلــی 
از جشــنواره های خارجــی ســاختار 

ــد. ــی ندارن دولت
ــر  ــم فج ــنواره فیل ــر جش دبی
در بخــش دیگــري از ایــن بحــث 
موفقیت هایــی  بــه  اشــاره  بــا 
ــم  ــازار فیل ــر در ب ــار حاض ــه آث ک
جشــنواره بــه دســت آورده انــد، 

ــر  ــی فج ــنواره جهان ــت: جش گف
ــکوی  ــزاری س ــال های برگ در س
ــای  ــی فیلم ه ــرای معرف ــی ب خوب
و  پخش کننده هــا  بــه  ایرانــی 
رویدادهــای خارجــی بــوده اســت. 
ــار  ــات و آم ــا بحــران اطاع ــا ب م
امــروز  و  مواجهیــم  کشــور  در 
اطاعــات و آمــار دقیقــی از تعــداد 
ــا  ــه فیلم ه ــغ معامل ــا و مبل فیلم ه
خارجــی  پخش کننده هــای  بــا 
نداریــم. ایــن ضعــف فرهنگــی مــا 
اســت کــه دنبــال مخفــی کــردن 
ــتیم.  ــطحی هس ــر س ــار در ه آم
ــا آمــار  ــا ب ــه همیــن دلیــل  غالب ب
واقعــی مواجــه نیســتیم. در حــوزه 
ســینما اندکــی داســتان پیچیده تــر 

ــت. ــم هس ه
ــا  ــگرپور ب ــدي عس محمدمه
اشــاره بــه ممیــزی برخــی فیلم هــا 
از  گاهــی  کــه  آســیب هایی  و 
ــا  ــه فیلم ه ــا متوج ــن ممیزی ه ای
ــه  ــی ک ــت: نهادهای ــود، گف می ش
مشــغول مراقبت از ســینما هســتند، 
تعدادشــان کم نیســت. بســیاری از 

اوقــات برخــی از نهادها برش شــان 
حتــی بیــش از ســازمان ســینمایی 
ــا  ــور م ــل کش ــن معض ــت. ای اس
ــت  ــگ در اولوی ــه فرهن ــت ک اس
عملیاتــی هیچکــدام از دولت هــای 
ــوده اســت، امــا  پــس از جنــگ نب
همــواره مراقبــت از آن مهــم بــوده 
اســت! چــرا کــه بــرد باالیــی 
دارد. تمــام سیاســتمداران مــا اگــر 
بگذارنــد،  را  انرژی شــان  همــه 
ــرد  ــان ب ــدارد موضع ش ــکان ن ام
بــاالی موضــع یــک فیلمســاز 
ــون  ــک تریب ــی در ی ــق ایران موف
جهانــی را پیــدا کنــد. از ایــن جهت 
احســاس می کننــد بایــد از ســینما 
مراقبــت شــود و ایــن مراقبــت 
ــه نظارت هــای پی درپــی  تبدیــل ب
ــر در  ــرف دیگ ــت. از ط ــده اس ش
ــدام شــاهد شــکل گیری  ــه م جامع
یــن  ا در  هســتیم.  دوقطبــی 
سیســتم های  هــم  دوقطبی هــا 
امنیتــی و نظارتــی هــر قطــب 
می کنــد.  کار  دیگــری  علیــه 
ــی  ــت قربان ــک گوش ــا ی ــی ب گوی

کشــمکش ها  یــن  ا میانــه  در 
ــرایط  ــن ش ــتیم. در ای ــه هس مواج
اگــر مدیــر غیرمســلطی که ســینما 
برایــش مســئله نیســت، عهــده دار 
مســئولیت شــود، شــرایط ســخت تر 

هــم می شــود.
ر  پو عســگر مهــدي  محمد
نقش هــای  مهمتریــن  از  یکــی 
جریــان  امــکان  را  جشــنواره ها 
داشــتن اکوسیســتم ســینما دانست 
ــوع  ــدن موض ــن ش ــرای روش و ب
زیــر  را  کــن  فیلــم  جشــنواره 
ــن  ــال ها ای ــرار داد: س ــن ق ذره بی
اتفــاق رخ مــی داد کــه فیلمســازان 
ــزاری  ــه برگ ــبت ب ــوی نس فرانس
جشــنواره کــن معتــرض می شــدند 
و تاکیــد داشــتند این رویــداد ربطی 
بــه مــا نــدارد. جشــنواره کــن امــا 
ــه  ــود ک ــن ب ــش ای ــدا تعریف از ابت
ــی  ــی  امنیت ــت مبان در جهــت تقوی
فرانســه برگــزار شــود. تصــور کنید 
ــا آن تعــداد از  رویــدادی ســاالنه ب
هنرمنــد و دوربین هــای خبــری 
ــرون حتمــا  برگــزار می شــود. از بی
ــه  ــد ک ــش می آی ــور پی ــن تص ای
ایــن کشــور، کشــور امنــی اســت. 
سیاســتمداران کــه جــای خــود مــا 
بــرای برخــی از همــکاران خودمان 
چنیــن  نمی توانیــم  ســنیما  در 
مفهومــی را جــا بیندازیــم کــه یک 
جشــنواره جهانــی چــه کارکردهایی 
ــواره  ــد. هم ــته باش ــد داش می توان
یــک  دربــاره  کرده ایــم  ســعی 
ــه  ــم ک ــت کنی ــتم صحب اکوسیس
ــی از آن  ــی بخش ــنواره جهان جش
ــه  ــد ب ــداد می توان ــن روی اســت. ای
پیونــد بیــن فیلمســازان ایرانــی بــا 
ــر  ــد. اگ ــک کن ــی کم ــازار جهان ب
جشــنواره نتوانــد چنیــن کارکــردی 
ــازار  ــت ب ــر اس ــد، بهت ــته باش داش

ــم نداشــته باشــد. ه
سی و هشــتمین  بیــر  د
جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر 
ــه  ــر ن ــال های دورت ــت: در س گف
فقــط در ســینما کــه در همــه 
ــش  ــود بخ ــرار ب ــر ق ــا اگ بخش ه
خصوصــی بــا طــرف خارجــی وارد 
مذاکــره و معاملــه شــود، نهــاد 
دیگــری به عنــوان فــرد ســوم 
ــت  ــور می داش ــد حض ــواره بای هم
بنیــاد  دلیــل  همیــن  بــه  و 
ــل  ــک منوپ ــه ی ــل ب ــی تبدی فاراب
در ســینمای ایــران شــده بــود. 
ــن شــرایط  ــاره ای ــد درب ــخ بای تاری
ــی از  ــل فاراب ــد. منوپ ــاوت کن قض
ــد.  ــده ش ــد آزاردهن ــه بع ــی ب جای
مــا بایــد تــاش می کردیــم دســت 
فیلمســاز ایرانــی را در دســت طرف 
خارجــی بگذاریــم و کنــار بکشــیم، 
فیلمســاز  خــود  اینکــه  مگــر 
بخواهــد کــه باشــیم. در جشــنواره 
جهانــی از زمــان آقــای میرکریمــی 
ــرد  ــن رویک ــه ای ــد ک ــاش ش ت
ــا  ــروز ب ــای ام ــد. فض ــاق بیفت اتف
ــت  ــه اینترن فضــای آن ســال ها ک
ــاوت  ــیار متف ــت، بس ــود نداش وج
ــیاری از  ــروز بس ــت. ام ــده اس ش
فیلمســازان بــدون هیچ واســطه ای 
بــا رویدادهــای خارجــی در ارتبــاط 
هســتند. جشــنواره جهانــی بایــد در 
ــری  ــای بلندت ــیر قدم ه ــن مس ای

ــردارد. را ب

محمدمهــدي عســگرپور در 
پررنگــی  نقــش  ادامــه دربــاره 
ــای اول و  ــازندگان فیلم ه ــه س ک
فیلم هــای تجربــی در ســینمای 
ایــران دارنــد، گفــت: به عنــوان 
ــر  ــورهای دیگ ــه در کش ــی ک کس
بــه بهانــه رویدادهــای ســینمایی و 
یــا غیرســینمایی حضــور داشــته ام، 
ــارج  ــینماگران خ ــا س ــو ب در گفتگ
ــاد  ــه زی ــن جمل ــن ای ــور م از کش
ــران  ــد ای ــه می گوین ــنیده ام ک ش
ــوان  ــازان اول و ج ــت فیلمس بهش
ــا  ــم ام ــا مشــکاتی داری اســت. م
ــاخته  ــم س ــال ۱۰۰ فیل ــر در س اگ
شــود، ۳۵ تــا ۴۰ تــا از ایــن فیلم ها 
ــن  ــت. ای ــازان اول اس کار فیلمس
ــه سال هاســت  ــرایطی اســت ک ش
هســتیم.  آن  شــاهد  کشــور  در 
تعــداد فیلم هــای کوتــاه و تجربــی 
کــه بســیار بیشــتر اســت. ۳۰ 
ســال پیــش در یــک مصاحبــه 
مطبوعاتــی حضــور داشــتم. خیلــی 
از فیلمســازان معتبــر امــروز، آن 
ــاختند.  ــاه می س ــم کوت ــان فیل زم
کردیــم  اعــام  نشســت  آن  در 
کــه ۶۰ فیلــم کوتــاه در ســال 
ــا  ــرای خارجی ه ــه ب ــازیم ک می س
ایــن آمــار قابــل بــاور نبــود. امــروز 
هــم شــرایط همیــن اســت و تعــداد 
فیلم هــای کوتــاه و تجربــی در 
کشــور مــا بســیار بــاال اســت. 
مــن می فهمــم کــه بــرای برخــی 
افــراد ذهنیــت خــودی و غیرخودی 
ــرد  ــن رویک ــرد، بهتری ــکل بگی ش
ــاری  ــورد آم ــرایط برخ ــن ش در ای
بــا وضعیــت اســت. ذهن مــان بــه 
ــی  ــی گاه ــرایط اجتماع ــل ش دلی
ــن ۱۰  ــود. همی ــار می ش ــره و ت تی
ــق  ــای موف ــته فیلم ه ــال گذش س
ــم  ــد ببینی ــم، بع ــت کنی را فهرس
آیــا می تــوان گفــت همــه از یــک 
ــن  ــه ای ــا ب ــد. واقع ــروه بوده ان گ
ــز را  ــه چی ــوان هم ــادگی نمی ت س

دســته بندی کــرد.
محمدمهدي عســگرپور درباره 
جشــنواره  نام گــذاری  موضــوع 
ــای  ــه آق ــی ک ــت: زمان ــن گف چنی
ــئولیت  ــده دار مس ــی عه میرکریم
ــدند،  ــر ش ــی فج ــنواره جهان جش
ــرح  ــر مط ــام فج ــر ن ــث تغیی بح
ــزاری  ــان برگ ــه زم ــرا ک ــد چ ش
ــه فجــر  ــم در ده ــداد ه ــن روی ای
نیســت. ســعی هایی شــده بــود 
امــا آنهــا کــه بــا ظاهــر دلســوزانه 
ــب ســینما  ــدام مراق ــد م می خواهن
باشــند، فضایــی را به وجــود آوردند. 
گروهــی کــه هــم نســبت بــه 
ــم نســبت  ــنواره، ه ــزاری جش برگ
بــه تعطیلــی آن در بولتن هــای 
آن  می کننــد.  خبرســازی  خــود 
زمــان ایــن گــروه شــرایطی را 
ــد کــه گویــی ایــن  به وجــود آوردن
رویــداد قــرار اســت یــاد جشــنواره 
ــده  ــاب را زن ــل از انق ــران قب ته
ــدد  ــرح مج ــم ط ــروز ه ــد. ام کن
ایــن موضــوع می توانــد همــان 
ــته  ــراه داش ــه هم ــازی را ب فضاس
ــیاری از  ــه بس ــی ک ــد، در حال باش
رویدادهــای معتبــر جهانــی بــا 
نــام شــهرهای برگــزاری شــناخته 
ــان در  ــا همچن ــا م ــوند، ام می ش
ــی هســتیم! مقطــع حســاس کنون

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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