
معاون وزیر راه و شهرسازی:

هیچ راه فراری از مالیات بر خانه های خالی وجود ندارد 

در حال حاضر روزانه بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر 
بنزین در پاالیشگاه های کشور تولید می شود و طبق 
آخرین آمار اعالم شده در خصوص میزان مصرف 
بنزین، اوج مصرف بنزین در سال گذشته، روز ۲۸ اسفندماه با رقم 
۱۰۴ میلیون لیتر بوده است.با شیوع بیماری کرونا مصرف بنزین در 
کشور کاهش یافت اما در فروردین امسال شاهد افزایش مصرف 

بودیم به طوری که در فروردین ماه سال گذشته روزانه حدود ۴۵ 
میلیون لیتر بنزین در کل کشور توزیع شد، در حالی که این مقدار 
در روزهای نخست فروردین ماه سال ۱۴۰۰ به میانگین روزانه ۸۵ 
میلیون لیتر رسیده است که نسبت به فروردین ماه پارسال افزایش 

روزانه حدود ۳۷ تا ۳۸ میلیون لیتری را نشان می دهد.
صفحه ۳

وزیر بهداشت:

هفته آتی نقشه کشور 
به سمت سیاهی خواهد رفت!

مراکزمجازاستخراجرمزارزتخفیفمیگیرند
سخنگوی صنعت برق گفت: برق 
که  رمزارزها  استخراج  مراکز  مصرفی 
به  ذی صالح  مراجع  تایید  اساس  بر 
استخرهای استخراج داخل کشور متصل می شوند، 
عالوه بر تخفیف های ولتاژ اتصال مذکور، مشمول 
۱۵ درصد تخفیف دیگر نیز خواهند شد. به گزارش 
دنیای جوانان از شرکت تولید انتقال و توزیع نیروی 
مشهدی«  رجبی  »مصطفی  توانیر(،  ایران)  برق 
افزود:  بهای برق دریافتی از سطوح ولتاژ ۴۰۰ و 
۲۳۰ کیلوولت با تخفیف ۲۰ درصدی و از سطوح 
ولتاژی ۱۳۲، ۶۶ و ۶۳ کیلو ولت با تخفیف ۱۲ 

درصدی برای این مراکز محاسبه خواهد شد.
صفحه ۵

حجت االسالم حشمت اهلل رستمی خبر داد :

اجرای طرح ملی »پویش و جشنواره محله همدل« 
در استان ایالم
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صفحه 7دولتهزینهکندتاملتایمنشوند
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
حسیني:هنرمندان
وامنميخواستند،

کمكبالعوض
ميخواستند!

6ورزش
محمدفنایی:پوِل

زیاد،فوتبالایرانرا
خرابکردهاست

هنگ 7فر

شيوع كرونا در كشورمان از همان ابتدا بسياري از مشاغل 
را مورد هجوم خود قرار داد و فارغ از ترس بيماري و فوت، 
آسيب هاي اقتصادي فراواني را به خصوص به قشر آسيب پذير 
جامعه وارد كرد. مشاغل هنري نيز در اين بين به شدت آسيب 
ديدند و بارها و بارها شاهد تعطيلي سالن هاي سينما، سالن هاي 

تئاتر و همينطور عدم برگزاري كنسرت بوديم.

جانمايی  به  نسبت  كه  است  ها  سال  گفت:  فنايی  محمد 
كسی  گوش  اما  كنيم  می  بحث  تلويزيونی  های  دوربين 
آفسايد  گل  دو  يا  يک  ما  فوتبال  مشکل  نيست.  بدهکار 
نيست بلکه مساله مهم اين است كه مشکالت را می بينيم 
اما برای حل آن كاری نمی شود اما در اين ميان به دنبال 

مقصر هم هستيم.

مديركل ميراث فرهنگی ،گردشگری و صنايع دستی استان 
مركزی اظهار داشت: حدود هزار ميليون ريال به پژوهش 
اين  از  باستان شناسی اختصاص داده شد كه  و اكتشافات 
محل، ثبت آثار تاريخی، معنوی و طبيعی استان انجام گرفت.

بناهایتاریخی
۸شهرستاناستان
مرکزیمرمت
اضطراریشد

افزایش100درصدیمصرفبنزیندرفروردین1400 مذاکره برای مذاکره
 فایده ندارد!

حسن بهشتی پور در تحلیل نشست کمیسیون مشترک برجام در 
وین و نتایج آن اظهار داشت: این نشست می تواند تحولی در مذاکرات 
رخ دهد چرا که عماًل دو طرف ترجیح دادند که مذاکرات غیرمستقیم 
را آغاز کنند. آمریکایی ها مایل بودند که مذاکره مستقیم انجام دهند اما ایران 

می گوید، نخست آمریکا باید تحریم ها را لغو کند،
صفحه ۲

محدودیت های  علت  به  خودرو  فروش  مراکز 
طریق  از  قیمت گذاری  اما  شده اند،  تعطیل  کرونایی، 
سایت های اینترنتی ادامه دارد، به طوری که روز گذشته 
قیمت انواع خودروی داخلی در مقایسه با هفته گذشته بین ۲ تا 
چهار میلیون تومان افزایش یافت، البته به گفته کارشناسان این 

قیمت ها کاذب و غیرواقعی است.

بررسی سایت های ارائه دهنده قیمت خودرو از جمله دیوار، 
باما و غیره نشان می دهد قیمت های سلیقه ای و مختلفی برای 
انواع خودرو اعالم شده است، به طوری که پژو ۲۰۶ تیپ ۲ روز 
از سوی  تا ۲۱۲ میلیون تومان  بین ۲۱۰  با قیمت های  گذشته 

آگهی دهندگان قیمت خورده بود.
صفحه ۳

افزایشقیمتخودرواینباردرفضایمجازی!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی 
تجدید مزایده عمومی  

 نوبت اول
شماره مزایده 1000005116000002 

شهرداری کامیاران در نظر دارد به استناد ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهردایها و مجوز شماره ۵/۵۷۴ مورخ 99/۷/۱۳ شورای اسالمی شهر یک 
دستگاه بکهو لودر کشویی هیدرومک مدل سال ۲۰۱۶ کاماًل نو و کارنکرده )صفر کیلومتر( را با مشخصات و شرایط زیر از طریق مزایده 

عمومی به فروش برساند. 
مرحلهمبلغ سپرده شرکت در مزایده )ریال(قیمت پایه )ریال(رنگمدلنوع سیستمردیف

۱HMK62SS۲۰۱۶اول۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰سفید
)الزم به ذکر است کلیه مراحل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir انجام خواهد گرفت (

۱- مهلت دریافت اسناد شرکت در مزایده : از مورخه ۴۰۰/۱/۲۳ تا آخر وقت اداری مورخه ۴۰۰/۲/۱ 
۲- مهلت قبول پیشنهادها و تحویل اسناد : از مورخه ۴۰۰/۲/۲ تا آخر وقت اداری مورخه ۴۰۰/۲/۱۱ 

۳- بازگشایی و بررسی پیشنهادها : در مورخه ۴۰۰/۲/۱۲ در محل دفتر شهردار ساعت ۱۰ صبح 
۴- نحوه تهیه و خرید اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت و کسب اطالعات و نحوه اطالع رسانی صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت www.setadiran. Ir امکانپذیر است .
تاریخ نوبت اول :۱۴۰۰/۱/۲۳ 
تاریخ نوبت دوم : ۱۴۰۰/۱/۳۰

ولی وفایی – شهردار کامیاران

صاحب عکس طاها 
یاپورجان 6 ساله از 
منزل خارج و دیگر 

مراجعت ننموده است. 
از کسانی که 

اطالعی از نامبرده 
دارند خواهشمندم 

با شماره همراه 
 09902528895

تماس گرفته و مژدگانی 
دریافت کنند و خانواده 
ای را از نگرانی نجات 

دهند. 

گمشده 

بهنام مومنی
 ۴۵۷ شهر،   ۱۳9۵ کشور  اینکه  گرفتن  درنظر  با 
داراست.  ۷۱۳روستا  ۳9هزارو  و  بخش  شهرستان، ۱۱۲۶ 
همچنین وقوع آتش سوزی های بزرگ و کوچک در کوه 
ها و جنگل ها و مراتع و دشت های سراسر کشور بعد از 
مدتها به منظور پیشگیری از وقوع آتش سوزی در جنگل  
ها،  مراتع و پوشش گیاهی واقع در محدوده و حریم شهرها 
و روستاهای کشور، برنامه پیشگیری و مدیریت آتش سوزی 

در این مناطق را ابالغ گردید.
براساس این ابالغیه انجام اقداماتی از سوی شهرداری ها و دهیاری ها با محوریت 
استانداری ها در چارچوب مسئولیت  های قانونی و در راستای اجرای بند ۶ تفاهم نامه 
همکاری مشترک با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور )بهمن ماه 9۸ ( بر 
تشکل جلسات هماهنگی برای پیشگیری و اطفای آتش سوزی در جنگل ها و مراتع با 
حضور کلیه سازمان ها و دستگاه های مرتبط از جمله شهرداری ها و دهیاری ها، اقدام 
برای برگزاری »مانورهای آمادگی مشترک اطفای آتش سوزی جنگل ها و مراتع« بین 
کلیه نیروهای امدادی و عملیاتی در سطح شهرستان های آن استان و ارزیابی از وضعیت 
وقوع حوادث آتش  سوزی در سال  های گذشته و اتخاذ تمهیدات الزم برای مناطق 

مستعد بروز آتش  سوزی )با توجه به سوابق موجود در این زمینه( تاکید کرده است.
دراین ابالغیه بر اطالع  رسانی و هشدار به شهروندان درزمینه پیشگیری و کنترل 
آتش سوزی از طریق صدا وسیمای استان، پایگاه های اینترنتی سازمانی، شبکه های 
مجازی و فضاهای تبلیغات شهری و روستایی، آماده سازی )بازبینی، تعمیر و استقرار( 
ایمنی  تجهیزات و ماشین آالت موردنیاز اطفای آتش سوزی و  نظارت بر تمهیدات 
پیش بینی شده در پارک ها، مناطق جنگلی، مراکز تفریحی و ارائه راهنمایی و مشاوره 

برای ایمن سازی این اماکن تصرح کرده است.  
همچنین برقراری و تقویت گشت های شناسایی و کشف آتش سوزی به منظور 
مناسب  ایجاد سازوکار  آتش سوزی همچنین  وقوع  اولیه  لحظات  در  مناسب  واکنش 
برای اخذ و رصد گزارش های مردمی در این خصوص، اتخاذ تدابیر الزم برای رعایت 
اصول نگهداری فضای سبز به ویژه پاک سازی علف های هرز و جمع آوری آن به منظور 
پیشگیری از آتش سوزی و استفاده از تمام ظرفیت های عملیاتی موجود )دولتی، عمومی 

سرمقاله
یک خبر خوب؛ ابالغ برنامه پیشگیری و مدیریت آتش سوزی

و سازمان های مردم نهاد و ...( و استان های معین برای کنترل آتش سوزی های احتمالی 
از موارد مهم درزمینه پیشگیری از وقوع آتش سوزی در این مناطق برشمرده است.

برنامه اجرایی مدنظر برای پیشگیری و مقابله با وقوع آتش سوزی در فضای سبز 
شهرهای کشور مطابق ابالغیه شماره ۱۲۳۰۷ مورخ ۱۳99.۴.۱۱  که در سه مرحله؛ 
قبل، حین و پس از وقوع حوادث آتش سوزی تهیه شده است در سطح شهرهای استان، 

اجرایی شود.
با توجه به اهمیت موضوع و لزوم حفاظت از عرصه های منابع طبیعی، ضرورت دارد 
ضمن به کارگیری تمهیدات مدیریتی الزم از طریق آن معاونت، کلیه اقدامات با در نظر 
گرفتن مسئولیت ها و سطح بندی تعیین شده در قانون مدیریت بحران کشور و همچنین 
تدابیر حفاظتی و پیشگیرانه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، صورت پذیرد.

صفحه ۳
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نماینده مجلس: از هول حلیم در دیگ ترفندهای آمریکا 
نیفتید

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با بیان اینکه تیم 
مذاکره کننده ایران نباید در قبال همان تعهدات قبل پای میز مذاکره با 

آمریکا بنشیند، گفت: از هول حلیم در دیگ ترفندهای آمریکا نیفتید.
محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز در تذکر شفاهی جلسه 
علنی امروز مجلس گفت: به برکت هدایت های داهیانه مقام معظم رهبری 
و استقامت طاقت فرسای مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه و همچنین 
مصوبه به هنگام مجلس در تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
و همکاری خوب دولت تاکنون، لذا امیدواریم که دستگاه دیپلماسی اقدام 
به چیدن میوه نارس نکند و از هول حلیم در دیگ ترفندهای آمریکا نیفتد.

وی افزود: آمریکا در گذشته به تعهدات خود عمل نکرده است، مومنین 
از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شوند، تیم مذاکره کننده ایران نباید در قبال 
همان تعهدات قبل پای میز مذاکره با آمریکا بنشیند، مطالبه مجلس، مردم 
و رهبر معظم انقالب نیز این است که همه تعهدات از سوی طرف مقابل 
اجرا و پس از راستی آزمایی مذاکره انجام شود، این خواسته و مطالبه مردم 
است، اگر دستگاه دیپلماسی برجام دیگری را به مردم تحمیل کند، منتظر 
باشد مجلس شورای اسالمی و دستگاه قضا محاکمه آنها را کلید می زند.

نبویان: تحریم های آمریکا به طور کامل برداشته شود
یک عضو هیات رییسه مجلس با انتقاد از روند مذاکرات وین عنوان 

کرد: تحریم های آمریکا به طور کامل برداشته شود.
سید محمود نبویان نماینده مردم تهران در مجلس در تذکر شفاهی 
جلسه علنی امروز مجلس گفت که معلوم نیست خسارت هایی که  نسبت 
به مردم وارد می شود کی قرار است تمام شود؟ به لحاظ سیاست های 
این فشارها و  گرانی دالر،  اقتصادی مشخص نیست  داخلی در بخش 
کاهش ارزش پول ملی، گرانی خودرو، گرانی مسکن، صف های طوالنی 

مایحتاج مردم ادامه یابد.
وی افزود: آخرین خسارت در بخش داخلی، تصمیم غلط است که 

اکنون با جان مردم به طور جدی بازی می شود.
به صراحت می  تا ۸۴  از سال ۸۲  بیان کرد،  تهران  نماینده مردم 
گویند، تعلیق ۲۰ ماهه هسته ای و پذیرفتن پروتکل الحاقی و گسترده 
ترین نظارت ها را پذیرفتیم، اما نتیجه تقریبا هیچ بود، در ژنو، لوزان جز 
خسارت نتیجه ای در بر نداشته است، االن در مذاکرات نمایندگان مردم 
در مجلس در دفاع از مردم گفتند که ۵ اسفند تمامی تحریم ها برداشته 
شود، اما دولت می گوید الزم نیست و ۳ ماه دوباره تعلیق ایجاد شود، به 

غرب این پیام را دادند که شما می توانید تحریم ها را ادامه دهید.
نایب رییس  کمیسیون اصل 9۰ عنوان کرد:علی رغم تذکر داده شده 
که چرا به مذاکره رفتید؟ طرح گام به گام را مطرح می کنند، هم اکنون 
راستی آزمایی سریع و آسان چه معنی می دهد؟ آنچه که منافع ملت را 
تامین می کند این است که تحریم های آمریکا به طور کامل برداشته 
شود، از جمله تحریم های نفتی و بانکی و پول به راحتی در حساب مردم 
بیاید، تفکیک بین تحریم های هسته ای و دیگر تحریم ها نباید صورت 

گیرد و االن در مذاکرات این تفکیک ها انجام می شود.

تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل:
مذاکره برای مذاکره فایده ندارد!

تحلیلگر ارشد مسائیل بین الملل با اشاره به نشست وین، به بررسی 
نتایج این نشست و چگونگی پذیرش گفت وگوی دو طرفه میان تهران و 

واشنگتن، توسط ایران پرداخت.
حسن بهشتی پور در تحلیل نشست کمیسیون مشترک برجام در وین 
و نتایج آن اظهار داشت: این نشست می تواند تحولی در مذاکرات رخ دهد 
چرا که عماًل دو طرف ترجیح دادند که مذاکرات غیرمستقیم را آغاز کنند. 
آمریکایی ها مایل بودند که مذاکره مستقیم انجام دهند اما ایران می گوید، 
نخست آمریکا باید تحریم ها را لغو کند، بعد مذاکره کنیم. از سویی آمریکایی ها 
مدعی بودند که وقتی تحریم ها لغو شوند چیزی برای مذاکره وجود ندارد. 
با این حال ایران همچنان انتظار دارد که آمریکا تحریم ها را لغو کند و بعد 
از راستی آزمایی و اطمینان از عملی شدن لغو تحریم ها برای همکاری های 

آینده یا چارچوب هایی را که در برجام پیش بینی شده به گفت وگو بنشیند.
وی با بیان اینکه مذاکرات وین به صورت غیر مستقیم انجام می شود 
به این صورت که ایران با ۴+۱ گفت وگو می کند و بعد آنها با آمریکا صحبت 
می کنند، گفت: این شکل از مذاکره طوالنی تر است، اگر ایران با خود آمریکا 
مستقیم وارد گفت وگو می شد زودتر به نتیجه می رسد، اما تصمیم بر این بوده 

که فعاًل کار را به این شکل دنبال کنند.
افزود: دو کمیته تشکیل شده  الملل  بین  ارشد مسائل  این تحلیلگر 
کمیته  و  می کند  تحریم ها تالش  لغو  درباره چگونگی  کمیته  است، یک 
را  است  داده  کاهش  را  آنها  ایران  که  تعهداتی  بازگشت  دیگر چگونگی 
بررسی خواهد کرد؛ تا زمانی که آمریکا اهرم تحریم را در اختیار دارد و 
را  موثر هستند، خودش  تحریم ها  ببینند  که  زمانی  تا  و  نکند  رها  را  آن 

خلع سالح نمی کند. 
به  راجع  آمریکا  که  می خواهد  واقعا  ایران  اگر  کرد:  خاطرنشان  وی 
موضوع تحریم ها تجدید نظر کند، باید در داخل کشور یک سری اصالحات 
انجام  اقتصادی  اصالحات  بتواند  اگر  ایران  اکنون  دهد.  انجام  اقتصادی 
دهد تحریم ها را کم یا بی خاصیت خواهد کرد؛ آن زمان است که آمریکا 
آمادگی کامل دارد که با ایران مذاکره کند در غیر این صورت با افزایش 
توان هسته ای فقط قدرت چانه زنی خود را باال می برد اما آمریکا در بحث 

تحریم ها تجدیدنظر نخواهد کرد.
نیاز داریم  به زمان  افزود: عالئم و شواهد نشان می دهد که ما  وی 
تا ببینیم که در نتایج موضوع پیشرفت محسوسی وجود دارد یا خیر؛ باید 
ببینیم که طرف آمریکایی حداقل برای نشان دادن حسن نیت خود بخشی از 
تحریم ها را لغو و یا به حالت تعلیق در  می آورد؛ اگر این کار انجام شود، شاید 

یک گشایش جدیدی صورت بگیرد اما فعاًل در حد حرف است.
بهشتی پور در واکنش به گفته رابرت مالی که »اصرار ایران برای 
لغو کامل تحریم ها نشان از جدی نبودن ایران برای حل مسئله است« و 
اینکه آیا آمریکا توپ را در زمین ایران قرار داده و ایران باید قدمی بردارد، 
تاکید کرد: این نیز از بازی های آمریکایی است، چرا که ایران مفاد برجام 
اتمی در ۱۵  انرژی  المللی  بین  آژانس  و  اجرا کرده است  بطور کامل  را 
گزارش تاکید کرده است که ایران ُمر بندهای برجام را اجرا کرده است، 
انجام  باید  که  را  تعهداتی  و  شد  خارج  برجام  از  که  بود  آمریکا  این  اما 

می داد را انجام نداده است. 
وی با بیان اینکه توپ در زمین ایران نیست، تاکید داشت: با توجه به 
اینکه آمریکایی ها موافق مذاکرات هستند اما این موضوع ربطی به اجرای 
تعهدات ندارد؛ آمریکا باید تعهداتی را که در چارچوب برجام پذیرفته اجرا 
کند و این نیاز به مذاکره ندارد اما دیگر گره ها نیاز به مذاکره دارند. با توجه 
آنچه که در چارچوب برجام توافق شده و اینکه آمریکا نشان دهد اهل مذاکره 
و گفت وگو است، اول باید تعهدات خودش را انجام دهد. نمی تواند انتظار 
داشته باشد که تعهدی را که پذیرفته و اجرا نکرده، دو سال وقت را تلف 

کرده بعد بگوید این طرف ایرانی است که جدیت ندارد. 

یک مسئول نظام سالمت:

دولت هزینه کند تا ملت ایمن شوند
از  کرونا  واکسن  واردات 
سوی بخش خصوصی، موضوعی 
سوی  از  پیش  چندی  که  است 
قوه مجریه کشور مطرح  رییس 
شد، حال باید پرسید بخش خصوصی چگونه 
می تواند به صورت ضابطه مند و شفاف اقدام 
به واردات واکسن کرونا کند؛ به طوری که 
هم میزان دوز بیشتری از واکسن وارد کشور 
شده و واکسیناسیون علیه کرونا را سرعت 
مانند  پدیده هایی  ظهور  با  هم  و  بخشد 
سلطان واکسن و خرید و فروش نوع تقلبی 
آزاد و غیررسمی همچون  بازارهای  آن در 

ناصرخسرو مواجه نشد؟.
واردات واکسن کرونا از سوی بخش 
سرعت  راهکارهای  از  یکی  خصوصی، 
کروناست.  کسیناسیون  وا به  بخشیدن 
البته در صورت عدم دقت و  راهکاری که 
و  شده  ساز  مشکل  می تواند  کافی  نظارت 
با  را  در دسترسی  عدالت  مباحثی همچون 
حسین  دکتر  گفته  به  کند.  مواجه  چالش 
کرمانپور- مدیر روابط عمومی سازمان نظام 
پزشکی در حال حاضر ۳ معضل عمده، یعنی 
جابجایی ارز، هزینه واکسن و عدم مشخص 
بودن مقیاس تبدیل ارز واکسن به ریال بر 
سر راه بخش خصوصی برای واردات واکسن 

کرونا وجود دارد.
که  ست  ا معتقد  همچنین  ی  و
واکسیناسیون کرونا از سوی بخش خصوصی 
این  غیر  در  چراکه  باشد؛  ضابطه مند  باید 
صورت ممکن است هر کسی در بازار آزاد 
ادعا کند که واکسن کرونا دارد و دیگر نتوان 
بازارهای غیررسمی همچون ناصرخسرو را 

جمع کرد.
مدیر  کرمانپور  با  گفت وگو  مشروح 
را در  روابط عمومی سازمان نظام پزشکی 

ادامه بخوانید:
درخواست نظام پزشکی برای واردات 

واکسن همچنان بدون  پاسخ کتبی
واردات  سازوکار  درباره  کرمانپور، 
خصوصی،  بخش  سوی  از  کرونا  واکسن 
گفت: تقریبا چهار الی پنج ماه قبل بود که 
سازمان نظام پزشکی درخواستی را به وزیر 
بهداشت ارائه داد مبنی بر اینکه با توجه به 
  NGO یک  پزشکی  نظام  سازمان  اینکه 
است، شاید بتواند از جاهای خاصی واکسن 
کرونا را برای کادر درمان و حتی برای مردم 
اساس  این  بر  کند.  وارد  و  کرده  خریداری 
نظام  سازمان  کل  ظفرقندی-رییس  دکتر 
پزشکی نامه ای در این زمینه خطاب به وزیر 
بهداشت نوشتند و در آن درخواست کردند که 
وزارت بهداشت اجازه دهد تا سازمان نظام 
پزشکی در حیطه واردات واکسن کرونا ورود 
کند. البته تا این لحظه به صورت کتبی به 
این نامه پاسخ داده نشده است. منتها آقای 
نکرده اند  مخالفتی  موضوع  این  با  وزیر  
را  موافقتی  هم  شفاهی  به صورت  حتی  و 
اعالم کرده بودند. البته مجوز واردات واکسن 

کرونا حساس بوده و زیرذره بین است؛ چراکه 
واردات آن عدد کمی نیست و قرار نیست در 

حد پنج تا شش هزار دوز وارد کنیم.
برای کشور چند دوز واکسن نیاز است؟

برای  فقط  بخواهیم  اگر  افزود:  وی 
کادر درمان واکسن کرونا وارد کنیم، حدود 
اگر  و  است  الزم  واکسن  دوز  میلیون   ۱.۵
کرونا  واکسن  مردم  عموم  برای  بخواهیم 
مردم  درصد   ۷۰ بخواهیم  اگر  کنیم،  وارد 
را هم واکسینه کنیم، می شود ۵۵ میلیون. 
حال دو دوز واکسن کرونا برای جمعیت ۵۵ 
واکسن  دوز  میلیون   ۱۱۰ حدود  میلیونی، 
می شود. بنابراین هزینه ای که باید به واردات 
واکسن اختصاص پیدا کند، عدد کمی نیست.

کرمانپور با بیان اینکه تاکنون نزدیک 
به یک میلیون دوز واکسن کرونا وارد کشور 
شده است، ادامه داد: این میزان نه برای کادر 
درمان و نه برای مردم کفایت نمی کند. بر 
همین اساس هم ما درخواست دادیم تا در 
زمینه واردات واکسن کرونا اقدام کنیم که 
البته تاکنون پاسخ کتبی به این درخواست 

داده نشده است.
۳ معضل بخش خصوصی برای واردات 
نظام  سازمان  عمومی  روابط  مدیر 
به مشکالت و معضالتی  اشاره  با  پزشکی 
واکسن کرونا پیش روی  واردات  برای  که 
یکی  گفت:  دارد،  قرار  خصوصی  بخش 
که  است  ارز  جابجایی  بحث  مشکالت  از 
دارد،  وجود  که  تحریم هایی  به  توجه  با 
چراغ  تمام  رغم  علی  است.  مشکل  دچار 
با  می گویند،  اما  آمریکایی ها  که  سبزهایی 
این حال هیچکس برای جابجایی ارز در این 
اعداد و ارقام زیاد و کالن ریسک نمی کند. 
بنابراین اولین مشکل برای واردات واکسن 
کرونا، جابجایی ارز است. از طرف دیگر چه 
بخواهیم چه نخواهیم واکسن از فاز یک کار 
علمی تبدیل به یک کار سیاسی و دیپلماتیک 
شده است. بر این اساس ابزارهای خارجی، 
وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و... همه باید 
و  شود  جابجا  ارزی  چنین  تا  کنند  کمک 
بنابراین  انجام شود.  این سطح  خریدی در 
جابجایی ارز اولین مشکلی است که بخش 
خصوصی در زمینه واردات واکسن کرونا با 

از جمله بخش خصوصی  است.  مواجه  آن 
مانند نظام پزشکی که ساختاری اقتصادی 
حوزه  در  می خواهند  صرفا  بلکه  نیست، 
تا  بیایند  میدان  به  کرونا  واکسن  واردات 
واکسن برای مردم تامین شود و سودی هم 
کمک  جهت  صرفا  بلکه  داشت،  نخواهند 
انسانی می خواهند این اقدام را انجام دهند.
دولت هزینه کند تا ملت ایمن شوند

کرمانپور ادامه داد: دومین چالشی که 
این موضوع است که  به  وجود دارد، توجه 
دنیا  تمام  در  کرونا  واکسن  حاضر  حال  در 
اساس  این  بر  و  است  رایگان  صورت  به 
پولی  کرونای  واکسن  از  کردن  صحبت 
اصال جایز نیست و هیچ کجا این موضوع 
را برنمی تابند. حق مردم ما هم نیست که 
خدایی نکرده قرار باشد واکسن کرونا را به 
صورت پولی دریافت کنند. زیرا اکنون دولت 
باید هزینه کند تا ملت ایمن شوند. این چالش 
هم کوچک نیست. اگر به این معتقد باشیم 
که واکسن هیچ جوره نباید فروخته شود، باید 

دولت واکسن را تامین کند.
پزشکی  نظام  کرد:  تاکید  کرمانپور 
که  است  مخالف  مساله  این  با  قاطعانه 
ملت  به  که  شود  وارد  واکسنی  باشد  قرار 

فروخته شود.
برخی  در  گویا  اینکه  بیان  با  وی 
کشورها مانند ترکیه و کانادا واکسن پولی و 
فروشی هم وجود دارد و برخی از کشورهای 
دیگر به این کشورها رفته و واکسن خریداری 
کرده و تزریق می کنند، گفت: مشکل دیگری 
که در زمینه واردات واکسن از سوی بخش 
از  ارز واکسن  خصوصی وجود دارد، تبدیل 
یورو یا دالر به ریال است. این سوال وجود 
واکسن  اگر یک بخش خصوصی  دارد که 
وارد کرد، اگر واکسن ۱۰ دالر بود، واردکننده 
آن را باید با چه نرخ دالری بفروشد؟، به دالر 
دولتی، نیمایی یا آزاد؟. البته رییس جمهور 
در صحبت های اخیرش مطرح کرد که افراد 
اگر بخواهند می توانند با ارز نیمایی واکسن 
این موضوع  این حال  با  کرونا وارد کنند.  
باید یک ماخذ قانونی پیدا کند. در حالی که 
بنابراین  نیست.  روشن  موضوع  این  اکنون 
باید مقیاس تبدیل ارز واکسن به پول داخلی 

مشخص شود. اکنون که این مباحث فقط 
مطرح شده است، بسیاری از احتمال بحث 
سلطان واکسن و... نام می برند و می گویند 
البد آقازاده ای می خواهد واکسن وارد کند و 
سوی  از  واکسن  واردات  بحث  بنابراین   ...
بخش خصوصی مستعد این مباحث است و 

باید همه موارد آن مشخص شود.
سازوکار پیشنهادی نظام پزشکی برای 

واردات واکسن
پیشنهادی  سازوکار  درباره  کرمانپور 
سازمان نظام پزشکی درباره واردات واکسن 
کرونا از سوی بخش خصوصی، گفت: از نظر 
ما راحت ترین راه این است که اعالم کنند 
که هرکس می تواند بر اساس جداولی که در 
سراسر دنیا وجود دارد و بر اساس ضابطه ای 
مشخص از نظر قیمت که قابل قبول است،   
واکسن را از منابع معتبر خریداری و وارد کند. 
از لحظه ای هم که این واکسن وارد کشور 
اختصاص  را دولت  آن  ارز  و  شد، هزینه ها 
دهد، جابجایی ارزش با دولت باشد و خریده 
بهداشت  وزارت  تحویل  هم  بعد  و  شده 
شود. معتقدیم که اگر سازمان نظام پزشکی 
توانست تحت ضابطه ای میزانی از واکسن 
کرونا را وارد کند، واکسن به محض ورود 
به فرودگاه در پکیج کامل در اختیار وزارت 
بهداشت قرار گیرد، در سیستم سازمان غذا 
و دارو کدگذاری شده و بر اساس سند ملی 

واکسیناسیون در اختیار افراد قرار گیرد.
وی تاکید کرد: در این صورت از نشت 
واکسن به بازار آزاد هم جلوگیری می شود. 
خصوصی  بخش  سوی  از  واردات  بنابراین 
صورت  این  غیر  در  باشد.  ضابطه مند  باید 
ممکن است هر کسی در بازار آزاد ادعا کند 
که واکسن کرونا دارد و دیگر نتوان ناصرخسرو 
را جمع کرد. به طوری که تقلبی واکسن را 
عرضه کنند و بگویند این همان واکسنی است 
که فالن بخش خصوصی وارد کرده است. 
بنابراین راهکار عملیاتی این است که یک 
بخش خصوصی، برود رایزنی کند، واکسن 
را خریداری کند، اما جابجایی ارز را از طریق 
دولت انجام دهد و وقتی هم که وارد فرودگاه و 
گمرک شد، تحویل وزارت بهداشت شود. همه 
معتقدیم که توزیع واکسن و نظارت بر واکسن، 
به صورت شفاف بر عهده متولی بهداشت و 
درمان کشور باشد و متولی بهداشت و درمان 

کشور هم وزارت بهداشت است.
ما  مجموع  در  گفت:  همچنین  وی 
مخالفیم که واکسن کرونا پولی شود، بلکه 
اکنون در یک بیماری اپیدمیک هستیم که 
مردم را تهدید می کند و یک تهدید اجتماعی 
است، واکسن چه یک دالر خریده شود چه 
باید به صورت رایگان به مردم  ۱۰ دالر،   
مردم  زمانیکه  تا  می کنم  فکر  شود.  ارائه 
نیازمند واکسن هستند و کرونا کنترل نشده 
است، نباید برای واکسن کرونا بها قائل شد. 
واکسیناسیون  رایگان  به صورت  باید  بلکه 

انجام شود.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

وضعیت قرمز، پذیرش دانشجو در دانشگاه تهران را 
متوقف کرد

ــرش  ــدم پذی ــه ع ــاره ب ــا اش ــران ب ــاون آموزشــی دانشــگاه ته مع
دانشــجو بــه ایــن دانشــگاه بــه دلیــل وضعیــت قرمــز شــهر گفــت: ایــن 
شــرایط در حالــی اســت کــه تــا هفتــه گذشــته حــدود ۴۰ تــا ۵۰ درصــد 
ــر  ــد و حــدود هــزار نف ــه دانشــگاه تهــران برگشــته بودن دانشــجویان ب

ــتیم ــا داش ــاکن در خوابگاه ه س
ــاره  ــران درب ــگاه ته ــی دانش ــاون آموزش ــینی« مع ــین حس »حس
وضعیــت کالس   هــای حضــوری دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی 
بــا توجــه بــه شــرایط قرمــز اســتان تهــران و بازگشــت دانشــجویان از 
شهرستان هایشــان بیــان کــرد: در حــال حاضــر تعــدادی از دانشــجویان 
مــا از شــهرهای خــود بازگشــته اند، امــا برخــی هــم هســتند کــه همچنان 

ــد.  ــه نکردن ــد و مراجع ــان مانده ان در شهرهایش
وی ادامــه داد: تــا هفتــه گذشــته حــدود ۴۰ تــا ۵۰ درصــد 
ــر  ــد و حــدود هــزار نف ــه دانشــگاه تهــران برگشــته بودن دانشــجویان ب
ســاکن در خوابگاه هــا داشــتیم، امــا بــا توجــه بــه شــرایطی کــه پیــش 
ــه رو  ــا چالــش رو ب ــه دانشــگاه ب آمــده بحــث رفــت و آمدهــا و ورود ب
شــده و معاونــت دانشــجویی دانشــگاه قطعــا بیانیــه یــا اطالعیــه ای در 

ــرد.  ــه صــادر خواهــد ک ــن زمین ای
معــاون آموزشــی دانشــگاه تهــران دربــاره  عــدم پذیــرش دانشــجو با 
توجــه بــه شــرایط قرمــز تهــران افــزود: تــا اطــالع ثانــوی بــا وضعیتــی 
کــه بــرای اســتان تهــران بــه وجــود آمــده، تــا مدتــی شــرایط پذیــرش 
در درون دانشــگاه را نداریــم و بایــد منتظــر فرصتــی باشــیم کــه وضــع 

ــود.  ــب تر ش مناس
حســینی در خصــوص اینکــه قــرار بود جمع بیشــتری از دانشــجویان 
پذیــرش شــوند، توضیــح داد: مــا برنامــه ریــزی کــرده بودیــم، در نیــم 
ســال جــاری جمــع بزرگ تــری از دانشــجویان را بــه صــورت حضــوری 
بــرای دروس عملــی پذیــرش کنیــم، امــا بــا شــرایطی کــه اکنــون پیــش 

ــه آینــده موکــول می شــود.  آمــده ایــن برنامه ریــزی ب
وی بــا اشــاره بــه جبــران آمــوزش دروس عملــی در تــرم تابســتان 
گفــت:  تــرم دوم از نظــر ارائــه دروس عملــی زمانــش موســع تر اســت 
و بــا توجــه بــه اینکــه مــا بــازه زمانــی تابســتان را داریــم کــه فرصــت 
ــزاری  ــرد و برگ ــالم ک ــام اع ــا ناتم ــوان درس ه ــت، می ت ــبی اس مناس
آن هــا را در تابســتان ادامــه داد. بــا وضــع موجــود پذیــرش دانشــجو در 

دانشــگاه متوقــف شــده اســت. 
حســینی دربــاره رویــه ارائــه پایــان نامه هــا و رســاله های دکتــری 
ــانی  ــوم انس ــای عل ــرای حوزه ه ــرد: ب ــان ک ــی بی ــازه زمان ــن ب در ای
ــا  ــی مالحظــات م ــوم تجرب ــی در حــوزه عل ــی وجــود دارد، ول مالحظات
ــر اســت. ضمــن اینکــه حضــور دانشــجو در آزمایشــگاه و تمــام  جدی ت

وقــت بودنشــان مســاله مهمــی اســت. 
معــاون آموزشــی دانشــگاه تهــران در پایــان اظهــار داشــت: 
ــه  ــا هم ــکالت را ب ــن مش ــی از ای ــد، بخش ــالش کردن ــگاه ها ت دانش
محدودیت هایــی کــه وجــود دارد بــه صــورت فشــرده بــا حضــور 
دانشــجویان حــل و فصــل کنــد و شــرایطی فراهــم شــود تــا بــا رعایــت 
پروتکل هــا و موازیــن بهداشــتی دانشــجویان بتواننــد از امکانــات اســتفاده 
کننــد. امــا در حــال حاضــر ایــن وضعیــت بــه دلیــل شــرایط موجود اســت 
و قطعــا تاثیــر منفــی خــود را خواهــد داشــت، امــا امیدواریــم کــه ایــن 

ــی نشــود. زمــان خیلــی طوالن

بازداشت دندانپزشک حامل سالح جنگی
فرمانده یگان امداد پلیس استان تهران از دستگیری دندان پزشکی در گشت زنی 
های انتظامی ماموران این یگان خبر داد که یک قبضه سالح جنگی همراه داشت.

سرهنگ »سلمان آدینه وند« در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: روز 
یکشنبه گذشته  ماموران گشت انتظامی یگان امداد پلیس تهران حین  گشت زنی در 
محدوده امامزاده حسن)ع( متوجه می شوند  فردی  در داخل خودرواش که در کنار 
خیابان متوقف شده بود، در حال استعمال مواد مخدر است که برای بررسی تغییر 

مسیر داده و به خودرو نزدیک می شوند.
وی با اشاره به اینکه متهم  پاسخ درستی به سواالت ماموران نمی داد، عنوان 
کرد: در بررسی های بیشتر از داخل خودرواش مقداری مواد مخدر و یک قبضه سالح 

جنگی و تعداد ۱۰ فشنگ کشف شد.
فرمانده یگان امداد پلیس تهران ابزار داشت: تحقیقات اولیه برای احراز هویت 
متهم آغاز و متهم  با نشان دادن کارت هویتی اش خودرو به ماموران داندانپزشک 

معرفی کرد.
اموال مکشوفه برای تحقیقات تکمیلی در اختیار  وی گفت:  متهم به همراه 

ماموران کالنتری پلیس پیشگیری قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، این مقام پلیسی در پایان از شهروندان خواست: 
هر گونه موضوع و اخبار مشکوک را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس اطالع 

دهند تا اقدامات قانونی الزم انجام شود.

سقوط از ارتفاع جان کارگر جوان را در کرمانشاه گرفت
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: جوان کارگر ۳۲ ساله ای حین کار 

ساختمانی به علت سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داد.
سرهنگ »علیرضا دلیری« گفت: پس از اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ 
مبنی بر یک مورد سقوط از ارتفاع در بلوار آل آقا شهر کرمانشاه ماموران کالنتری 

۲۲ بهمن در محل حاضر شدند.
وی افزود: در تحقیقات ماموران مشخص شد کارگر ۳۲ ساله ای حین کار کردن 
در طبقه اول یک واحد مسکونی در حال ساخت بوده که به علت نامعلومی به داخل 

چاله آسانسور طبقه منفی۲ سقوط می کند.
سرهنگ دلیری تصریح کرد: کارگر جوان پس از سقوط به علت شدت جراحات 
وارده جان خود را از دست داد و سپس پیکرش با کمک عوامل آتش نشانی از داخل 

چاله آسانسور خارج شد.
رییس پلیس شهرستان کرمانشاه در پایان از تشکیل پرونده ای در این خصوص 

و انتقال جسد به پزشکی قانونی برای تعیین علت دقیق فوت وی خبر داد.

کور کردن کرد سبزی فروش بخاطر سبزی گندیده
پسر جوانی که متهم است به  خاطر سبزی گندیده با مرد سبزی فروش درگیر و 

باعث کوری چشم او شده است، محاکمه شد.
پرونده علیه این متهم با شکایت قربانی تشکیل شد. او گفت: جوانی به نام 
پیمان از دور چیزی به چشم او پرتاب کرده و باعث کوری او شده است. مرد شاکی 
در اولین شکایت خود روی تخت بیمارستان توضیح داد: من در میدان میوه و تره بار 
تمام  درگیری  و  درگیر شدم  مشتریان  از  یکی  با  حادثه  روز  سبزی فروش هستم. 
شد، چند ساعت بعد یک دفعه چیزی به چشمم برخورد کرد که باعث کوری ام شد. 
اینکه بسیار خرج کردم که بتوانم بینایی ام را حفظ کنم، اما پزشکان نتوانستند  با 

کاری برایم بکنند.
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گوشی گیمینگ Legion Duel 2 لنوو 
رونمایی شد

لیجن فون دوئل ۲ دومین گوشی گیمینگ لنوو به حساب می آید که طراحی 
منحصربه فرد دارد و به ۱۸ گیگابایت حافظه ی رم، پردازنده ی اسنپدراگون ۸۸۸ و 

شارژ سریع 9۰ وات مجهز است.
دومین  گذشته  روز  لنوو  گرفتند.  خود  به  حقیقت  رنگ  سرانجام  شایعه ها 
 Lenovo   ۲ دوئل  فون  لیجن  نام  با  را  خود  گیمینگ  گوشی های  از  نسل 
لنوو  گیمینگ  گوشی  اول  نسل  کرد.  معرفی   ۲  Legion Phone Duel
طراحی منحصربه فردی داشت و به نظر می رسد مهندسان لنوو در نسل دوم سراغ 

طراحی منحصربه فرد تری رفته اند.
آن طور که Android Authority گزارش می دهد، مهم ترین مشخصه ی 
لنوو لیجن فون دوئل ۲ بهره مندی این گوشی از سیستم خنک کننده ی جدیدی است 
که محفظه ی بخار را در کنار دو فن قرار می دهد. به لطف سیستم خنک کننده ی 
لنوو لیجن فون دوئل ۲، پردازنده ی اسنپدراگون ۸۸۸ در داخل این گوشی حتی 
به هنگام اجرای بازی های سنگین خنک می ماند و می تواند بدون افت قدرت ناشی 

از داغی بیش از حد، به عملکرد خود ادامه دهد.
به دلیل استفاده از سیستم  خنک کننده ی پیشرفته، لنوو مجبور شده است تا 
زبان طراحی عجیبی برای پنل پشتی لیجن فون دوئل ۲ به کار بگیرد. لنوو می گوید 
پردازنده ی اسنپدراگون ۸۸۸ در مرکز بخش پشتی قرار دارد تا مقدار برابری هوای 

خنک از فن هایی که در دو طرفش حضور دارند دریافت کند. 
گوشی لیجن فون دوئل ۲ دارای صفحه نمایش بزرگ تری درمقایسه با نسل 
قبل است )۶٫9۲ اینچ( که همچنان وضوح ۱۰۸۰p دارد و محتوای بصری را با نرخ 
نوسازی ۱۴۴ هرتز به نمایش می گذارد. صفحه نمایش گوشی گیمینگ لنوو از نوع 
AMOLED با پشتیبانی از استاندارد +HDR۱۰ است و به نرخ نمونه برداری 

لمسی فوق سریع ۷۲۰ هرتز دست پیدا می کند.
 ۵۵۰۰ باتری  رم،  گیگابایت   ۱۸ حداکثر  دارای   ۲ دوئل  فون  لیجن  لنوو 
میلی آمپرساعتی و دوربین سلفی ۴۴ مگاپیکسلی با مکانیسم پاپ آپ )باالجهنده( 

برای ثبت سلفی و الیو  استریم است.
ایفا  لنوو  گیمینگ  کاربری گوشی  تجربه ی  در  نقش مهمی  بازی،  کنترل 
می کند. لنوو در این گوشی از هشت کلید مجازی شامل چهار کلید اولتراسونیک 
کناری، دو کلید خازنی پشتی و دو کلید فشاری در داخل صفحه نمایش استفاده 
می کند. برای بازی های سریع، می توانید تنوع مناسبی از میانبرها را به کار بگیرید. 
لنوو گوشی لیجن فون دوئل ۲ را به سیستم بازخورد هپتیک دوگانه مجهز کرده 

است تا به هنگام انجام بازی، تجربه ی لذ ت بخش تری به کاربر منتقل شود. 
گوشی دوئل ۲ دارای دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، دوربین فوق عریض 
۱۶ مگاپیکسلی و دو درگاه USB-C است و از فناوری شارژ سریع 9۰ وات 
پشتیبانی می کند. این فناوری شارژ در مدل اول گوشی گیمینگ لنوو نیز استفاده 
شده بود. لنوو می گوید باتری دو سلولی لیجن فون دوئل ۲ در عرض ۳۰ دقیقه 
به طور کامل شارژ می شود. لنوو لیجن فون دوئل ۲ در رنگ های مشکی و سفید 

در ماه جاری روانه ی بازار چین می شود.
لنوو می گوید دومین گوشی گیمینگ خود را در ماه می ۲۰۲۱ )اردیبهشت و 
خرداد ۱۴۰۰( با قیمت ۷99 یورو روانه ی بازار اروپا می کند. این مدل از گوشی ۱۲ 
گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه ی ذخیره سازی دارد. مدل دیگر که برچسب 
قیمت 999 یورو را یدک می کشد به ۱۶ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه ی 
ذخیره سازی مجهز است. لنوو می گوید تاریخ عرضه ی گوشی گیمینگ جدیدش 

در آمریکای شمالی بعدا مشخص می شود.
همچون سال گذشته، لنوو دررابطه با لیجن فون دوئل ۲ چالش بزرگی دارد: 
ایسوس راگ فون ۵ قدرت پردازشی مشابهی ارائه می دهد و اکنون در بازار موجود 
اقدام  اگر دنبال گوشی گیمینگ سریعی می گردید، همین حاال می توانید  است. 
کنید. بااین حال لنوو لیجن فون دوئل ۲ در مدل مجهز به ۱۲ گیگابایت حافظه ی 
 ۵ فون  راگ  با  گیگابایتی هم قیمت  مدل ۱۶  در  )اما  دارد  پایین تری  قیمت  رم 
است(. نماینده ی لنوو از فناوری شارژ سریع تری بهره می گیرد، دکمه های مجازی 

بیشتری دارد و برای خنک ماندن به وسیله ی جانبی اضافی نیاز نخواهد داشت.

ی
هر

ش

زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

وزیر بهداشت:
هفته آتی نقشه کشور 

به سمت سیاهی خواهد رفت!
وزیر بهداشت در توضیح آخرین وضعیت بیماری کووید-۱9 در کشور گفت: عرض 
کرده بودیم اگر توجه نشود و دقت نکنیم فروردین و بهار بسیار سختی را خواهیم داشتیم.

دکتر سعید نمکی در اولین گزارش وضعیت کووید -۱9 در کشور در سال ۱۴۰۰ و 
از رصدخانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: گرچه تلخ کامی موج جدید 
کووید ۱9 ذائقه همه ما را گرفتار کرده، اما امیدوارم سالی بهتر از این روزها داشته باشیم.

گفته بودم که اگر توجه نشود، بهار سختی خواهیم داشت
وی گفت: قبل از پایان سال 99 با شکل های مختلف خدمت مردم عزیز و مسووالن 
محترم پیش بینی هایی را از شیوه های مختلف و عملکردها و عواقب آن با زبانهای مختلف 
بیان کردم؛ گاهی با تهدید، گاهی با تمنا و التماس و گاهی با قسم دادن به این که مردم 

رعایت کنند، سفر نروند و گرفتاری جدید برای کشور ایجاد نکنند.
وی گفت: عرض کرده بودیم اگر توجه نشود و دقت نکنیم فروردین و بهار بسیار 

سختی را خواهیم داشتیم؛ این خصیصه نگاه کارشناسی است.
به دالیل مختلف پیش بینی های ما مورد توجه قرار نگرفت

وی ادامه داد: بر اساس همین نگاه کارشناسی نیز ما پیش بینی این ایام را می کردیم. 
بیماریابی در قالب طرح شهید  با اجرای طرح تشدید  بتوانیم  اگر  این بود که  برآوردمان 
سلیمانی از ۲۵ اسفند ماه تا ۱۸ فروردین عمل کنیم و خانه به خانه دنبال موارد مبتال 
بگردیم، شعله های کوچک را خاموش کنیم، از پیوستن آن ها به هم جلوگیری کنیم و کشور 
را در آتش شدیدی از بیماری نبینیم، می توانیم مطمئن شویم که بهار آرام تری خواهیم 
داشت. در حالی که اگر این کار را نکنیم و جمعیت ساکن نداشته باشیم، بلکه جمعیت 
سیال و جابجا شونده داشته که قابل دسترسی نباشند و بتوانند بیماری را از نقاط گرفتار به 

نقاط غیرگرفتار یا کمتر گرفتار، آن هم با مولفه تاثیرگذاری مانند ویروس موتاسیون یافته 
منتقل کنند، بهاری بسیار سخت و شاید تابستانی متعاقب آن سخت تر را داشته باشیم.

بستریهای کرونا در سراسر کشور رو به فزونی است
نمکی گفت: به دالیل مختلف عرایض ما مورد توجه قرار نگرفت. کالبدشکافی این 
این روزهای سخت درمان  از کشور حل نمی کند و دردی را در  را  بی توجهی مشکلی 
نمی کند. منحنی را می بینیند که در کل کشور متاسفانه آمار بستری ها رو به فزونی است و 
در بسیاری از شهرها مسئوالن دانشگاه ها که شبانه روز با آنها در تماسم، احساس سخت 
و سنگینی از بار بیماری و کمبود امکاناتی که ممکن است پاسخگو نباشند، دارند. در زمینه 

بیماران سرپایی یک خیز شتابنده عمودی داریم.
منتظر خیز سنگین تر بستریهای کرونا در هفته آینده هستیم

از  ناشی  می بینیم  بستری  بیماران  زمینه  در  امروز  آنچه  داد:  ادامه  بهداشت  وزیر 
صف های طوالنی مردم برای خرید مرغ و...در شب عید است و بعد از آن دورهمی ها و 
شروع آثار سفرها و جایجایی است و هنوز هفته آینده منتظر یک خیز سنگین تر از موارد 

بستری در کشور هستیم.
برای کادر بهداشت و درمان روزهای سختی است

وزیر بهداشت گفت: متاسفانه هنوز جا دارد تا این شیب را تندتر ببینیم. تقریبا همه 
استان های ما متاسفانه در یک خیز شتابنده بی وقفه دارند جلو می روند و برای همکاران 
من که ۱۴ ماه است که شبانه روز تالش کردند و خیزهای مختلفی را مهار کرند، بسیار 
اما  از عید اعالم کردم که تاب آوری مردم مهم است،  روزهای سختی است. من پیش 
تاب آوری کادر بهداشت و درمان کشور که یک روز خوش در طول ۱۴ ماه نداشتند، بسیار 

بسیار مهم تر است.
رعایت ۵۸ درصدی رعایت پروتکل ها در کشور

وی با تاکید بر لزوم رعایت پروتکل ها گفت: متاسفانه رعایت پروتکل ها به ۵۸ درصد 
رسیده که این موضوع ارتباط مستقیم با تعداد ابتال، بستری و مرگ و میر دارد. هرچقدر که 
اجرای پروتکل ها و اعمال آن ها کمتر می شود، میزان ابتال، بستری و مرگ ومیر باال می رود.

وارد موجی سهمگین شدیم
نمکی اظهار کرد: امروز دچار یک گرفتاری جدیدیم. وارد موج سهمگینی شدیم که 
به مراتب از موج های قبلی ما را گرفتارتر می کند و به همین دلیل باید با رویکرد جدید 
مسائل را حل کنیم. قرار ما بر این نیست که به دلیل عدم همراهی عده ای، مردم را در 
این شرایط سخت تنها بگذاریم. بنده خودم را مکلف می دانم که مشکالت مردم عزیز را 
در این شرایط سخت حل کرده و این آرامش را به هموطنانم بدهم که در اوج گرفتاری 
ما و همکاران خسته و نفس بریده مان باز هم با تمام توان و قدرت و امکانات موجود در 

خدمت شما هستیم.
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و  ه  ا ر یر  ز و ون  معا
شهرسازی اظهار داشت: تمام 
خانوار ملزم هستند اطالعات 
ثبت  را  خود  سکونت  محل  آدرس  و 
کنند بنابراین هیچ خانواده ای نمی تواند 
با اطالعات هویتی مشابه در دو محل، 
یکی  قطعا  باشد چراکه  داشته  سکونت 
حساب  سکنه  از  خالی  واحدها  این  از 
می شود و مشمول مالیات بر خانه های 

خالی خواهد شد.
مورد  در  ده  محمودزا محمود 
مشکالت به وجود آمده برای برخی از 
سکونت  محل  اطالعات  ثبت  در  افراد 
در سامانه امالک و اسکان کشور اظهار 
داشت: افرادی که با توجه به شرایط آنها، 
گزینه مورد نظر و متناسب با شرایط شان 
در سامانه درج نشده می توانند با مرکز 
ثبت  موجود  شماره  چندین  و  تماس 
شده در سامانه برای طرح مشکل خود 

تماس بگیرند.
وی درباره افرادی که مالک محل 
سکونت آنها فوت شده و هنوز انحصار 
وراثت صورت نگرفته، تاکید کرد: بحث 
مالکیت واحد مسکونی و ملک ارتباطی 
با موضوع به ثبت اطالعات محل سکونت 
خانوار ندارد اما در بخش احصاء مالکیت، 
گزینه های رسمی و غیررسمی پیش بینی 

شده؛ افرادی که شامل حال این دو گزینه 
نمی شوند باید ردیف »سایر« را انتخاب 
کنند و توضیحات مربوطه را در آن بخش 
بنویسند تا وضعیت امالک اموات تعیین 

تکلیف شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره 
به موضوع احتمال افزایش اجاره نامه های 
بر  مالیات  قانون  از  فرار  برای  صوری 
خانه های خالی گفت: شناسایی خانه های 
یا  اجاره  قراردادهای  جعل  با  خالی 

اجاره نامه های صوری هم امکانپذیر است.
ملزم  خانوار  تمام  کرد:  تاکید  وی 
هستند اطالعات و آدرس محل سکونت 
خود را ثبت کنند بنابراین هیچ خانواده ای 
نمی تواند با اطالعات هویتی مشابه در دو 
محل، سکونت داشته باشد چراکه قطعا 
یکی از این واحدها خالی از سکنه حساب 
می شود و مشمول مالیات بر خانه های 

خالی خواهد شد.
محمودزاده ادامه داد: از سوی دیگر 

تکیه ما فقط به خوداظهاری افراد نیست 
شناسایی  برای  دیگری  راه های  بلکه 
آنها  از  یکی  که  داریم  خالی  خانه های 
رصد قبوض است و اگر فردی اطالعات 
ارائه  واحدهای مسکونی خود  از  اشتباه 
دهد مالیات این فرد دو برابر خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید 
کرد: مالکان بدانند تمام منفذهای فرار از 
مالیات بر خانه های خالی بسته شده و 

هیچ راه دررویی وجود ندارد.

بانک توسعه تعاون نمونه موفق یک بانک توسعه ای است
طی  که  موفقی  کارنامه  با  تعاون  توسعه  بانک 
به  می تواند  گذاشته،  به جا  خود  از  فعالیت  سال های 
در  توسعه ای  بانک های  نسل  از  اتکایی  قابل  نمونه 

ایران تبدیل شود.
تعاون،  توسعه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  هیئت رئیسه  عضو 

عملکرد موفق و دستاوردهای بانک توسعه تعاون در اشتغال زایی و حمایت 
از تعاونی ها، افزایش سرمایه این بانک را به یکی از اولویت های مجلس 
تبدیل کرده است و نمایندگان بر ضرورت تحقق این مهم در قالب تصویب 

اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای افزایش سرمایه تصریح کردند.
در  اسالمی  شورای  مجلس  هیئت رئیسه  عضو  سلیمی،  علیرضا 
با تأکید بر ضرورت  با پایگاه خبری توسعه تعاون  گفت وگوی اختصاصی 
نمایندگان  ازآنجایی که  افزود:  تعاون  توسعه  بانک  افزایش سرمایه  اجرای 
مجلس برای این افزایش سرمایه دست دولت را ازنظر زمانی طبق یک 
برنامه زمانی مشخص باز گذاشته اند، قاعدتًا نباید مشکلی در مسیر اجرای 
آن باشد و مجلس قطعًا بر حسن اجرای مصوبه افزایش سرمایه بانک توسعه 

تعاون نظارت خواهد کرد.
نماینده مردم محالت و دلیجان در مجلس شورای اسالمی در پاسخ به 
این سؤال که این افزایش سرمایه به چه شکلی می تواند بانک توسعه تعاون 
را در ایفای مسئولیت هایش یاری کند، گفت: عملکرد مثبت بانک توسعه 
تعاون طی سال های فعالیت با در نظر گرفتن سرمایه و تأکیدی که بر رعایت 
نسبت های مقرراتی بانک مرکزی وجود دارد، مثبت و مؤثر بوده است. این 
موفقیت، انتظارات را از بانک باال برده است تا با انجام سلسله اقداماتی مانند 
حضور پررنگ تر در حوزه سرمایه گذاری توسعه ای البته با پرهیز از بنگاه داری، 
اولویت بندی حوزه های نیازمند تأمین مالی مانند معادن، تسریع بیشتر در 
بانکداری نوین نقش بسیار مفیدتری در کمک به بخش های مولد اقتصاد 
کشور ایفا کند و به نمونه ای موفق از نسل بانک های توسعه ای تبدیل شود.

پرداخت الکترونیک سامان PSP برتر کشور شد
 شرکت  پرداخت الکترونیک سامان )سهامی عام(، با کسب باالترین 

درصد از سهم تعدادی تراکنش در رتبه نخست این فهرست نشست.
بنابراین گزارش، شرکت پرداخت الکترونیک سامان در اسفندماه سال 
۱۳99 در شاخص تعداد تراکنش ها با کسب ۱9.۸۸ درصد از سهم تعداد 
تراکنش ها اختالف خود را با رتبه دوم به معادل ۰.۴۲درصد رساند و با قدرت 

در مقام اول شرکت های PSP در حوزه پرداخت الکترونیک نشست.
برنامه ریزی های دقیق و هدفمند این شرکت در همه این سالها، رشد 
ساالنه را در تمامی گزارش های شاپرک در ده سال گذشته ثبت کرده است. 
به طوری که براساس بررسی های شاپرک این شرکت به طور متوسط ساالنه 
۱درصد رشد را در کارنامه خود نشانده است.مشتری، محور تمام برنامه ها و 
استراتژی های پرداخت الکترونیک سامان است، همین رویه باعث شده که 
در سالهای گذشته با دریافت بازخوردهای ارزشمند از مشتریان این شرکت 
اعم از بانک ها، پذیرندگان و دارندگات کارت و اصالح محصوالت، خدمات 
و رویه ها رشد مستمری را در سهم بازار به نام خود کرده است و آخرین 
آمار نشان می دهد که در سال قبل، نزدیک به ۲۰ درصد تراکنش های کل 

کشور از درگاه های سپ پردازش شده است.
ثبات مدیریت، تدوام اجرای سیاستگذاری های بلندمدت و همکاری 
با بانک های مطرح کشور این توان را در پرداخت الکترونیک سامان ایجاد 
کرده که همیشه رو به آینده حرکت و بهترین و مناسب ترین خدمات را در 

بازار رقابت ارائه کند تا گوی سبقت را از دیگران برباید.
پرداخت  شرکت  دهد؛  می  نشان  خوبی  به  شاپرک  گزارش  آخرین 
 ۳۴.۵۰ و  تعدادی  سهم  از  درصدی  پوشش۲9.۷۴  با  سامان  الکترونیک 
این  بازار  در  سهم  باالترین  دارنده  موبایلی  تراکنش های  مبلغ  درصدی 
تراکنش ها در اسفندماه 99 شناخته می شود.مطابق همین بررسی ها سپ در 
تراکنش های اینترنتی هم رشد داشته است و در اسفندماه با رقمی معادل 
تراکنش های  مبلغی  بازار  از  توجهی  قابل  بخش  توانسته  درصد   ۳9.۵9
داشتن  با  الکترونیک سامان  پرداخت  بزند.شرکت  نام خود  به  را  اینترنتی 
بیش از ۱میلیون دستگاه کارتخوان فعال، بیش از ۴۰هزار پذیرنده اینترنتی 
و همچنین ۴میلیون نصب اپلیکیشن ۷۲۴ یکی از برترین و خوشنام ترین 
PSP های کشور و البته دنیاست. در آخرین گزارش نشریه معتبر نیلسون 
ریپورت، این شرکت در میان ۱۵۰ شرکت PSP دنیا در رتبه ۱۶ فهرست 

برترین PSPهای جهان معرفی شد.

مدیرعامل  از  کشور  بحران  مدیریت  سازمان  رئیس  تقدیر 
بانک مهر ایران

بحران  مدیریت  سازمان  رئیس  نجار  اسماعیل 
بانک مهر  اکبري مدیرعامل  از دکتر مرتضي  کشور 
ایران براي کمک هاي این بانک به مردم سي سخت 
عمومی  روابط  گزارش  کرد.به  تقدیر  اخیر،  زلزله  در 
بانک قرض الحسنه مهر ایران، این بانک بیش از ۵۵ 
از  میلیارد ریال، براي کمک به مردم سي سخت که 

این کمک ها در قالب پرداخت  زلزله اخیر آسیب دیده اند، در نظر گرفت. 
وام، ساخت و بازسازي مراکز بهداشت روستایي و پرداخت کمک بالعوض، 

انجام شده است.
همین موضوع موجب تقدیر رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از 

مدیرعامل این بانک شده است. در متن این تقدیرنامه آمده است:
»در خصوص اختصاص بخشی از هزینه های تبلیغاتي آن بانک براي 
کمک به آسیب دیدگان زلزله اخیر استان کهگیلویه و بویراحمد، بدین وسیله 
راستاي  در  خداپسندانه  اقدامات  با  که  همکاران  و  جناب عالي  زحمات  از 
بهبود معیشت زلزله زدگان شهر سي سخت همکاري نمودید و مهم تر اینکه 
الگوي رفتاري ارزشمندي را نهادینه کرده اید، صمیمانه قدرداني مي نمایم.

امید است تالش مؤثر و اهتمام آن مجموعه، مورد رضایت پروردگار 
متعال و مردم شریف آن استان قرار گرفته و در استمرار این گونه اقدامات 

و خدمت به هموطنان مؤید و منصور باشید.«

مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه کوثر اعالم کرد:
آغاز پرداخت خسارت   زلزله های کردستان و خراسان رضوی

پرونده های خسارت  زلزله  استان های کردستان و خراسان  رضوی با 
اتکا به تجربیات گذشته، برنامه ریزی ها و هماهنگی ها به سرعت تکمیل 

و مبالغ مربوط در کوتاه ترین زمان به حساب ذی نفعان واریز می شود.
به گزارش روابط عمومی و اعالم مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه 
خراسان رضوی  و  کردستان  استان های  در  زلزله  وقوع  پی  در  کوثر، 
مناطق  در  بالفاصله  شرکت  کارشناسی  گروه های  و  استانی  مدیران 

یافتند. حضور 
این  تا  شده  انجام  ارزیابی های  طبق  اینکه  بیان  با  علیزاده  اعظم 
جانی  صدمات  زلزله ها  این  از  ناشی  خسارت های  خوشبختانه  لحظه، 
خسارت های  کرد:  تصریح  است،  بوده  مالی  بیشتر  و  نداشته  چندانی 
مردم  به  را  زیان سنگینی  و  بوده  بسیار جزیی  نیز  اموال  به  وارد  مالی 

عزیز مناطق وارد نکرده است.
بانه  مریوان،  شهرستان های  در  نمایندگان شرکت  آمادگی  از  وی 
بیمه شدگان  سوی  از  اعالمی  خسارت های  ثبت  برای  تربیت حیدریه  و 
نیز  و  شرکت  کارشناسان  و  نمایندگان  همکاری  با  گفت:  و  داد  خبر 
و  بررسی  ثبت،  متعددی  پرونده های  لحظه  این  تا  خسارت،  ارزیابان 

ارزیابی شده است.

تولید روزانه 110 میلیون لیتر بنزین در پاالیشگاه های کشور؛
افزایش 100 درصدی مصرف بنزین در فروردین 1400

در حال حاضر روزانه بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین در پاالیشگاه های 
کشور تولید می شود و طبق آخرین آمار اعالم شده در خصوص میزان 
مصرف بنزین، اوج مصرف بنزین در سال گذشته، روز ۲۸ اسفندماه با رقم 

۱۰۴ میلیون لیتر بوده است.
با شیوع بیماری کرونا مصرف بنزین در کشور کاهش یافت اما در 
فروردین امسال شاهد افزایش مصرف بودیم به طوری که در فروردین ماه 
سال گذشته روزانه حدود ۴۵ میلیون لیتر بنزین در کل کشور توزیع شد، در 
حالی که این مقدار در روزهای نخست فروردین ماه سال ۱۴۰۰ به میانگین 
روزانه ۸۵ میلیون لیتر رسیده است که نسبت به فروردین ماه پارسال افزایش 

روزانه حدود ۳۷ تا ۳۸ میلیون لیتری را نشان می دهد.
دلیل شیوع ویروس کرونا و  به  ماه 9۸  بهمن  انتهای  از  همچنین 
کاهش رفت و آمد شهروندان میزان مصرف بنزین در کشور ۱۰ درصد 
کاهش یافت و  میزان مصرف بنزین در کشور ۷۵ تا ۷۶ میلیون لیتر در 
روز بود. و در ابتدا تغییر قیمت بنزین میزان مصرف به 9۵ تا 9۶ میلیون 

لیتر در روز رسید.
در کشور ۲۷ میلیون دستگاه خودرو اعم از بنزینی و دیزلی، ۱۷ میلیون 
دستگاه خودروی شخصی، ۴ میلیون دستگاه خودروی عمومی وانت، ۵.۵ 
میلیون دستگاه موتورسیکلت و بیش از ۸۰۰ هزار خودروی دیزلی وجود 

دارد که سهمیه بندی سوخت این دستگاه ها انجام شده است.
سال گذشته ۲۷ میلیون قطعه کارت سوخت و ۷ میلیون کارت المثنی 
صادر شد، در کشور ۲۷ میلیون دستگاه خودرو اعم از بنزینی و دیزلی، 
۱۷ میلیون دستگاه خودروی شخصی، ۴ میلیون دستگاه خودروی عمومی 
وانت، ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت و بیش از ۸۰۰ هزار 
خودروی گازوئیل سوز وجود دارد که سهمیه بندی سوخت این دستگاه ها 
انجام شده است. طبق گفته های ویس کرمی - مدیرعامل شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران با توجه به تولید روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر 
بنزین وجود ۱۴ هزار کیلومتر خطوط  لوله انتقال فرآورده های نفتی، ناوگان 
عظیم نقل و انتقال سوخت و ذخیره سازی های در کنار برنامه ریزی های 
از پیش انجام شده با بخش های تولید، حمل ونقل و خطوط لوله انتقال 

فرآورده، هیچ گونه مشکلی در تامین سوخت وجود ندارد.
به گفته وی درحال حاضر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
با هماهنگی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت روزانه حدود ۲۲۰ میلیون 
لیتر انواع و اقسام فرآورده  نفتی مورد نیاز بخش های مختلف مصرف معادل 
۱.۴ میلیون بشکه فرآورده های نفتی را وارد چرخه نقل و انتقال می کند.

دبیرکل اوپک:
کاهش ذخیره سازی های نفت حاصل تالش اوپک بود

همکاری  توافقنامه  مؤثر  نقش  بر  تاکید  ضمن  اوپک  دبیرکل 
تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک در نوسان های شدید اخیر بازار نفت 
گفت: تالش های مشترک اوپک و غیراوپک در کاهش خیره کننده سطح 

ذخیره سازی های تجاری نفت موفق عمل کرده است.
)اوپک(،  نفت  صادرکننده  کشورهای  سازمان  دبیرخانه  گزارش  به 
محمد سانوسی بارکیندو در نشست کمیته بین المللی پولی و مالی، بخشی 
از  بانک جهانی  بین المللی پول و شورای حکام  از نشست های صندوق 

طریق ویدیوکنفرانس شرکت کرد.
در این نشست تالش های مداوم جهانی برای بهبود عواقب اقتصادی 
ناشی از همه گیری ویروس کرونا در کمی بیش از یک سال گذشته مورد 
توجه قرار گرفت. بارکیندو با بیان اینکه اقتصاد جهانی و بازار جهانی نفت 
در حال پشت سرگذاشتن شدیدترین بحران های تاریخ معاصر است، افزود: 

به تازگی شاهد بهبود چشم انداز در هر دو بخش بوده ایم.
اوپک پیش بینی شده است که  نفت  بازار  اخیر ماهانه  در گزارش 
این در  یابد،  افزایش  اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱، ۵.۴ درصد  رشد 
حالی است که برآورد شده تقاضای جهانی نفت روزانه حدود ۶ میلیون 
بشکه افزایش یابد و عرضه کشورهای غیراوپک به حدود یک میلیون 

بشکه در روز برسد.
دبیرکل اوپک با تأکید بر اهمیت همکاری های بین المللی انرژی در 
پاسخگویی به تردیدهای کالن، از توافقنامه همکاری )DoC( به عنوان 
چارچوبی موفق و اثبات شده یاد کرد که از ثبات بازار نفت در طول دو 

نوسان شدید حمایت کرده است.
بارکیندو گفت: اوپک و ۱۰ کشور غیراوپک با حمایت این توافقنامه 
در پاسخ به شرایط همه گیری کرونا و کاهش شدید تقاضای نفت، سریع 
و قاطعانه عمل کردند تا با محدودیت داوطلبانه تولید، به ثبات بیشتر بازار 
نفت کمک کنند.وی افزود: این محدودیت عرضه داوطلبانه، بزرگ ترین و 
طوالنی ترین نوع آن در تاریخ صنعت نفت است که تا سال ۲۰۲۲ ادامه دارد.

دبیرکل اوپک تصریح کرد: کشورهای عضو اوپک و شریکانش در 
توافقنامه همکاری، با هدفی مشترک متحد شدند و با همبستگی و اتحاد 
توانستند به چالش های بازار به طور مؤثری پاسخ دهند و بر تعهد تزلزل ناپذیر 

خود برای ایجاد ثبات پایدار در بازار نفت صحه گذاشتند.
بارکیندو اظهار کرد: این تالش های مشترک در کاهش سطح باالی 

ذخیره سازی های تجاری نفت موفق عمل کرده است

معاون وزیر راه و شهرسازی:

هیچ راه فراری از مالیات بر خانه های خالی وجود ندارد 
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زیر نظر: محمد امامی

افزایش تقاضای سوخت هند 
در مارس 2021

تقاضای سوخت هند در ماه مارس افزایش یافت و به باالترین رقم 
از دسامبر ۲۰۱9 رسید.

به گزارش خبرگزاری رویترز، افزایش تدریجی فعالیت های اقتصادی 
پس از افت سرعت ناشی از همه گیری ویروس کرونا مصرف سوخت هند در 
ماه مارس را برای نخستین بار در سه ماه گذشته افزایش داد و به باالترین 

رقم از دسامبر ۲۰۱9 رساند.
داده های اداره برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل نفت )PPAC( وزارت نفت 
و گاز طبیعی هند در روز جمعه )۲۰ فروردین ماه( نشان داد مصرف سوخت که 
از نشانه های تقاضای نفت است، در ماه مارس نسبت به مدت مشابه پارسال 

۱۷.9 درصد افزایش یافته و به ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسیده است.
تقاضای ماهانه سوخت در هند طی ماه مارس نسبت به فوریه ۸.۷ 

درصد افزایش یافت.
تقاضای سوخت هند در ماه فوریه به کمترین مقدار در پنج ماه رسیده بود.

مصرف گازوئیل در این ماه که عامل اصلی مرتبط با رشد اقتصادی 
است و حدود ۴۰ درصد از فروش کلی سوخت هند را شامل می شود، ۱۰ 
درصد افزایش یافت و به ۷ میلیون و ۲۲۰ هزار تن رسید و نسبت به مدت 

مشابه پارسال ۲۷.۶ درصد افزایش یافت.
 ۲ به  و  یافت  افزایش  درصد   ۱۱.۴ مارس  ماه  در  بنزین  فروش 
میلیون و ۷۴۰ هزار تن رسید. این رقم ۲۷ درصد بیشتر از سال گذشته 

بود. میالدی 
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زیر نظر: بهنام مومنی

خودرو در 6 ماهه نخست سال گران نمی شود؛
افزایش قیمت خودرو اینبار در فضای مجازی!

شده اند،  تعطیل  کرونایی،  محدودیت های  علت  به  خودرو  فروش  مراکز 
روز  که  به طوری  دارد،  ادامه  اینترنتی  سایت های  از طریق  قیمت گذاری  اما 
گذشته قیمت انواع خودروی داخلی در مقایسه با هفته گذشته بین ۲ تا چهار 
البته به گفته کارشناسان این قیمت ها کاذب و  میلیون تومان افزایش یافت، 

غیرواقعی است.
قیمت  دهنده  ارائه  سایت های  بررسی 
نشان  غیره  و  باما  دیوار،  جمله  از  خودرو 
می دهد قیمت های سلیقه ای و مختلفی برای 
انواع خودرو اعالم شده است، به طوری که پژو 
۲۰۶ تیپ ۲ روز گذشته با قیمت های بین ۲۱۰ 
تا ۲۱۲ میلیون تومان از سوی آگهی دهندگان 

قیمت خورده بود.
سوی  از  وقتی  کارشناسان،  گفته  به 
دستگاه های متولی نظارتی بر آگهی دهندگان 
وجود نداشته باشد، با قیمت گذاری سلیقه ای و 
غیر واقعی در فضای مجازی مواجه می شویم.

کارشناسان در عین حال معتقدند: صحبت های هفته گذشته »رضا شیوا« 
رییس شورای رقابت، اثر روانی اندکی بر بازار گذاشت و قیمت ها تا چند میلیون 
تومان در انواع خودرو باال رفت، اما حقیقت این بود که مراجعه کننده ای وجود 

نداشت و در عمل خرید و فروشی انجام نمی شد.
برپایه این گزارش، روز گذشته نیز شاهد بودیم رییس شورای رقابت سخنان 
هفته گذشته خود را پس گرفت و اعالم کرد که خودرو در ۶ ماهه نخست سال 

گران نمی شود. باید منتظر اثر روانی این صحبت ها در روزهای آینده باشیم.
کارشناسان و فعاالن بازار معتقدند: این گونه صحبت ها گرچه از لحاظ روانی 
در کوتاه مدت روی بازار اثرگذار است، اما در دراز مدت اثری ندارد و در واقع، 

نوسان نرخ ارز و نحوه عرضه خودروسازان، تعیین کننده قیمت است.
با ۲۰۰  بررسی ها حاکی است به طور مثال خودروی سمند ال.ایکس که 
میلیون تومان به استقبال تعطیالت نوروزی رفت، اوایل سال به ۱۸۸ میلیون 
تومان کاهش یافت و آخر هفته گذشته متاثر از صحبت های رئیس شورای رقابت 

تا ۱9۴ میلیون تومان هم قیمت خورد.
همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که سال جدید را با ۲۰۲ میلیون تومان شروع 

کرده بود، آخر هفته گذشته به ۲۰۵ میلیون تومان رسید.
همچنین در خودروی کوییک اتوماتیک شاهد بودیم گرچه این خودرو با 
قیمت کارخانه ای ۲۳۲ میلیون تومان در پاسخ به مشتریانی که در طرح تبدیل 
ساندرو شرکت کرده بودند ارائه شد، اما با افزایش عرضه آن در روزهای پایانی 
سال 99 به مبلغ ۳۲ میلیون تومان زیر قیمت 

کارخانه ای در بازار خرید و فروش می شد.
به اعتقاد کارشناسان، وقتی عرضه به اندازه 
کافی باشد، نه قیمت های کارخانه ای بلکه این 

بازار است که تعیین کننده قیمت ها خواهد بود.
به نظر می رسد این روزها با قیمت کاذب 
و  باشیم  مواجه  مجازی  فضای  در  سلیقه ای  و 
می توانند  چانه زنی  با  که  هستند  مشتریان  این 
با قیمت های مناسب تری خودروها را در اختیار 

بگیرند.
می دهند:  هشدار  کارشناسان  حال  این  با 
مشتریان آگاه باشند که این قیمت ها واقعی نیست و با توجه به تعطیلی مراکز 
شماره گذاری در این ایام باید مراقب خریدهای خود باشند و از کانال های مطمئن 

خرید کنند تا متضرر نشوند.

رییس اتحادیه قنادان تهران گفت: 
قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه درجه 
یک برای ماه مبارک رمضان ۴۸ هزار 

تومان تعیین شده است.
با اشاره به اعمال  علی بهره مند 
محدودیت های ناشی از شیوع ویروس 
کرونا و آغاز ماه مبارک رمضان در پایان 
هفته جاری، اظهار داشت: قنادی ها در 
گروه یک شغلی قرار دارد و در با وجود 
توانند به  پایتخت می  بازار در  تعطیلی 

فعالیت خود ادامه دهند.
وی با بیان اینکه بخشی از روغن 
مورد نیاز قنادان برای ماه مبارک رمضان 
تامین شده است، خاطرنشان کرد: بخش 
دیگری از مصرف تولیدکنندگان شیرینی 
می  انجام  آزاد  بازار  از  خرید  طریق  از 

و  تولید  کافی  بتوانند محصول  تا  شود 
عرضه کنند.

تولید  در  اینکه  بیان  با  مند  بهره 
و عرضه زولبیا و بامیه و سایر شیرینی 

تاکید  ندارد،  های مردم مشکلی وجود 
قنادان  دغدغه  اولیه،  مواد  تهیه  کرد: 
است اما تاکنون در تامین آن با مشکل 

کمبود مواجه نشده اند.

به گفته وی، خرید تولیدکنندگان 
شیرینی از بازار آزاد بر قیمت محصول 
تالش  در  قنادان  اما  است  گذار  تاثیر 
هستند تا کمترین درصد افزایش را در 

شرایط فعلی اعمال کنند.
رییس اتحادیه قنادان تهران گفت: 
قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه برای 
واحدهای درجه یک ۴۸ هزار تومان و 
برای واحدهای درجه دو ۳۸ هزار تومان 
و  زولبیا  جدید  است.قیمت  تعیین شده 
بامیه در ایام ماه مبارک رمضان با توجه 
به قیمت مواد اولیه تعیین و به اتحادیه ها 

و صنوف مربوطه ابالغ می شود.
سال گذشته به ازای هر کیلوگرم 
زولیبا و بامیه درجه یک قیمت ۲۴ هزار 

تومان در نظر گرفته شده بود.

رییس اتحادیه قنادان تهران اعالم کرد؛

افزایش 100 درصدی قیمت زولبیا و بامیه در 1400

دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
و  ر  ما آ ین  خر آ س  سا ا بر  : گفت
گذشته  سال  در  موجود،  اطالعات 
توسط  مالی  تامین  درصد   ۸۴ حدود 

این وزارتخانه انجام شده  است.
فرهاد دژپسند با اشاره به تامین 
گذشته  سال  در  شده  نجام  ا لی  ما
آمار  آخرین  براساس  داشت:  اظهار 
گذشته  سال  در  موجود،  اطالعات  و 
توسط  مالی  تامین  درصد   ۸۴ حدود 
وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام 

شده است.
وی درباره عملکرد سازمان امور 
گذشته  سال  یک  طول  در  مالیاتی 
مالیاتی  درآمدهای  تحقق  میزان  و 
استقرار  و  توسعه  راستای  در  گفت: 
تشخیص  جای  به  خوداظهاری  نظام 
میلیون   ۳.۳ مجموع  از  الراس  علی 
در  دریافتی  مالیاتی  فرم  و  اظهارنامه 
برای  میلیون   ۱.۵ از  بیش   99 سال 
میلیون   ۱.۴ از  بیش  و  خرد  مودیان 
اظهارنامه مالیاتی با استفاده از موتور 
لحاظ  با  مالیاتی،  جامع  طرح  ریسک 
سیدگی  ر ن  و بد یسک  ر یت  یر مد
اظهارنامه های  پذیرفته شد که میزان 
رسیدگی  بدون  که  مالیاتی  مودیان 
بوده   درصد   ۸۴ حدود  شده  پذیرفته 

است.

دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
 ۱۰ از  بیش  گذشته  سال  در  افزود: 
معوق  لیات  ما تومان  رد  میلیا ر  هزا
برای حمایت از بخش تولید و نظام مند 
تی  لیا ما ئم  ا جر دگی  بخشو کردن 
 ۱۰۷ تحقق  همچنین  شد.  وصول 
درصدی و وصول بیش از ۱9۲ هزار 
تی  لیا ما مدهای  آ در تومان  رد  میلیا
شامل منابع واریزی به خزانه و تهاتر 
از  گمرکی  درآمدهای  لحاظ  بدون 
سازمان  و  قتصاد  ا وزارت  عملکرد 

امور مالیاتی در سال 99 بوده  است.
ی  برا ینکه  ا ن  بیا با  پسند  ژ د
دولت  بودجه  غیرتورمی  مالی  تامین 
با تاکید بر حفظ پایداری بدهی در  و 
سال 9۸ حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان 

اوراق مالی اسالمی منتشر شد، گفت: 
از  بیش  به  عدد  این  گذشته  سال  در 
با  و  رسید  تومان  میلیارد  هزار   ۱99
مبلغ  به  خزانه  تسویه  اسناد  احتساب 
مالی  تامین  جمع  تومان،  میلیارد   9.۷
از  بیش  به  اوراق  انواع  از  استفاده  با 

۲۰۸ هزار میلیارد تومان رسید.
گذشته  سال  در  داد:  ادامه  وی 
محل  از  تومان  میلیارد  هزار   ۱۲۶.۳
مالی  تامین  برای  اوراق  نقدی  فروش 
دولت به فروش رسید که حدودا نیمی 
از آن در بازار پول و نیمی دیگر در بازار 
بدهی )سرمایه( به فروش رفته است.

با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
از  مازاد  امالک  شناسایی  به  اشاره 
داشت:  اظهار  »سادا«  سامانه  طریق 

طالعات  ا مع  جا نه  ما سا د  یجا ا با 
ایجاد  و  )سادا(  اجرایی  دستگاه های 
به  ن  آ بالغ  ا و  بری  ر کا ب  حسا
سال  ماه  دی  تا  اجرایی  دستگاه های 
دولتی  ملک   ۴۴۸.۸9۳ تعداد  گذشته 
 ۲۲.۸9۳ تعداد  این  از  که  شد  ثبت 
شناسایی  اخیر  سال  یک  در  ملک 
 ۲۲۱۱ همچنین  است.  شده  ثبت  و 
به  استفاده  غیرقابل  و  مازاد  امالک 
رد  میلیا  ۱۴.۴۷۲ برآوردی  رزش  ا
آن  فروش  مجوز  و  شناسایی  تومان 
 ۱.۴۰۸ تا کنون  است که  صادر شده 
میلیارد تومان از این محل به حساب 

خزانه واریز شده است.
عملکرد  به  ه  ر شا ا با  دژپسند 
سازمان  تومانی  میلیارد  هزار   ۱۲۷.۴
گذشته  سال  در  زی  سا خصوصی 
میلیارد  ر  هزا  ۴9.۶ داشت:  ر  اظها
واگذاری  صرف  درآمد  این  از  تومان 
و  خزانه  حساب  به  واریز  بابت  نقدی 
میلیارد  هزار   ۲9 یارانه ها،  هدفمندی 
شرکت های  سهام  واگذاری  تومان 
بدهی  تهاتر  جهت  دولت  به  متعلق 
به بانک ها، ۳۷.۴ هزار میلیارد تومان 
تهاتر بدهی دولت به تامین اجتماعی و 
۱۱.۴ هزار میلیارد تومان تهاتر بدهی 
نیروهای  اجتماعی  تامین  سازمان  با 

مسلح شده است.

وزیر اقتصاد اعالم کرد؛

وصول 192 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در سال99



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1712- دوشنبه 23 فروردین 41400 زمین ایران 

ــط عمومــی  ــر رواب مدی
فــوالد مبارکــه در جلســه ای 
و  ر  شــهردا حضــور  بــا 
اســالمی شــهر  اعضــای شــورای 
عالمــه مجلســی گفــت: مبنــای فوالد 
ــی  ــت و محرومیت زدای ــه حمای مبارک
در ایــن شــرایط اقتصــادی و کرونایــی 
اســت و ایــن نــگاه مجموعــه مدیریتی 
شــرکت نیــز اســت. هــادی نباتــی نژاد  
ــر  ــان ب ــر تأکیدش ــراد مؤث ــزود: اف اف
شــهر عالمه مجلســی اســت و دغدغه 
ــده  ــاد ش ــه ایج ــن زمین ــی در ای جمع
اســت.در جریــان  جلســات برگزارشــده 
بــا مســئولین شهرســتان مبارکــه ، 
توجــه بیشــتر به افــراد نیازمنــد منطقه 
ــدان ســاکن شــهر  ــن نیازمن و همچنی

ــت. ــرار گرف ــت ق مجلســی در اولوی
ــرکت  ــرد: ش ــان ک وی خاطرنش

زیــاد  فاصلــه  بــا  مبارکــه  فــوالد 
نســبت بــه شــرکتهای خصوصــی 
دیگــر فعالیتهــای زیــادی را در حــوزه 
مســئولیتهای اجتماعــی انجــام داده 

ــای  ــز حمایته ــته نی ــال گذش و در س
ــورت  ــه ص ــن زمین ــتردهای در ای گس

ــت. ــه اس گرفت
ــتار  ــه خواس ــژاد در ادام ــی ن نبات

ارائــه طــرح و برنامــه و نــگاه برنامهای 
از ســوی مجموعــه هایــی شــد کــه به 
ــوالد مبارکــه  حمایتهــا و کمکهــای ف

نیــاز دارنــد.

فوالد مبارکه حامی  محرومیت زدایی در  منطقه کاهش 85 درصدی تولید محصوالت باغی شهرستان 
کوه سرخ 

فاطمه  سیده  کاشمر  خراسان رضوی شهرستان  استان  خبری  گروه 
حسینی-به علت سرما ویخ زدگی،تگرگ و طوفان در فاصله زمانی یک ماه 

تولیدات باغی کوهسرخ ۸۵ درصد کاهش یافت.
سرمازدگی،تگرگ و طوفان شدید در فاصله زمانی کمتر از یک ماه ۸۵ 
درصد پیش بینی تولید محصوالت باغی را در مرحله گلدهی بطور کامل از 
بین برد و ۳۵۰۰ میلیارد ریال به باغداران زحمت کش شهرستان کوهسرخ 

خسارت وارد نمود.
اولیه خسارت وارده به بخش کشاورزی  که  براساس گزارش های 
توسط بازدید های میدانی کارشناسان جهاد کشاورزی کوهسرخ تهیه و به 
سازمان بحران کشور ارسال شده است در فاصله زمانی اسفتد 99 تا اوایل 
فروردین ۱۴۰۰ طی ۴ مرحله به ۱۵۰۰۰هکتار از باغات به ویژه محصوالت 
بادام دیم و آبی خسارات شدیدی وارد شده و با توجه به وضعیت کشاورزی 
خورده مالکی و خود معیشتی خانوارهای این شهرستان امرار معاش این 

عزیزان در سال جاری با مشکل جدی مواجه شده است.
رئیس جهاد کشاورزی کوهسرخ گفت: بررسی ، شناسایی، معرفی و 
حمایت ازترویج بکارگیری ارقام و پایه های مقاوم به سرما،معرفی و حمایت 
از توسعه فناوری های نوین جهت تعدیل دمای باغات و بیمه محصوالت 
کشاورزی در مقابل سرمازدگی را از راهکارهای مقابله با خسارات عنوان 
کرد و از همه کشاورزان خواست تحت هر شرایطی محصوالت خود را تحت 

پوشش بیمه کشاورزی قرار دهند. 
حمیدرضا مداح ادامه داد:یکی دیگر از راهکارهای کاهش ضرر و زیان 
خانوارهای شهرستان کوهسرخ در برابر خسارات وارده به محصوالت باغی 
توسعه و تقویت واحد های دامپروری و افزایش سهم تولیدات دامی در سبد 
درآمدی خانوارها می باشد که باعث اتکای کمتر آنها به محصوالت باغی 
می شود  وبروز اینگونه خسارات معیشت مردم را با چالش کمتری مواجه 

خواهد کرد.

رفع تصرف ۹20 هکتار از اراضی ملی ایالم در سال 
 1۳۹۹

رئیس کل دادگستری ایالم از اعاده 9۲۰ هکتار از اراضی ملی و منابع 
طبیعی استان به بیت المال در سال ۱۳99 خبر داد.

دکتر علی دهقانی اظهار کرد: تعداد کل پرونده های مربوط به اراضی 
ملی و منابع طبیعی استان در سال گذشه ۵۲۰ پرونده  می باشد که از این 
تعداد ۲۸۶ فقره پرونده منتهی به صدور حکم شده و ۳۸ مورد از بناها و 
مستحدثات غیرقانونی نیز با حکم مراجع قضایی قلع و قمع گردیده است.

وی صیانت از اراضی ملی و حفاظت از منابع طبیعی را از ماموریت های 
مهم سند تحول قضایی در زمینه احیای حقوق عامه و گسترش عدالت خواند 
و افزود: مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( مبنی بر مقابله 
با تصرف اراضی ملی و انفال و حفاظت از بیت المال، برخورد با متصرفین 

اراضی ملی و منابع طبیعی در سال جدید نیز با جدید پیگیری می شود.
از بیت  رئیس کل دادگستری استان ایالم گفت: حفاظت و صیانت 
المال وظیفه کلیه نهاد ها و سازمان های متولی است و باید تالش شود با 
هماهنگی مدیران و مسئولین دستگاه های اجرایی و با محوریت اقدامات 

پیشگیرانه از هرگونه تعدی به بیت المال و حقوق عامه جلوگیری شود.
ویدر ادامه برلزوم هماهنگی و تعامل بیش از پیش ادارات و سازمان 
های مربوطه در استان برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرف 
اراضی ملی تاکید کرد. دهقانی اذعان داشت: مردم نیز باید در راستای دفاع 
از حقوق خود، نسبت به حفاظت و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی 
حساس بوده و در صورت مشاهده تصرف غیر قانونی مراتب را به نهادهای 

نظارتی مربوطه اطالع دهند.

تا پایان دولت تدبیر و امید انجام خواهد شد؛
بسته شدن پرونده مسکن مهر مازندران

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی)مازندران(،  ساخت و 
تکمیل ۲۸ هزار و ۸۷۰ واحد مسکن مهر در شهرهای بیش از ۲۵ هزار نفر 
جمعیت، نمادی از تالش دولت تدبیر و امید برای خانه دار شدن مردم مازندران 
و گره گشایی از طرح های بر زمین مانده استان است تا کام خانواده های 

مازنی را با صاحبخانه شدن شیرین کند.
شهرسازی  و  راه  ساختمان  و  مسکن  معاون  رهگشای  عباس  سید 
استان مازندران ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: پروژه های مسکن مهر 
در ۲ قالب ساخت مسکن در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر و باالی ۲۵ 
هزار نفر جمعیت در دستور کار قرار گرفت و بر این اساس حوزه پیگیری و 
ساخت واحدها در هر یک از این قالب ها بر عهده یک دستگاه به عنوان 

متولی امر قرار گرفت .
هزار   ۲۵ باالی  در شهرهای  مهر  مسکن  متولی ساخت  گفت:  وی 
نفر جمعیت بر عهده اداره کل راه و شهرسازی استان ها بوده و اقدامات 
و بسترهای الزم برای انجام این مهم از جمله تامین زمین دولتی ، فراهم 
کردن زیرساخت های بهداشتی، ثبت نام و پرداخت تسهیالت با کارمزد 

پائین را این نهاد انجام داده است . 
معاون مسکن و ساختمان یادآور شد: در استان مازندران سهمیه مسکن 
مهر در شهرهای باالی ۲۵ هزار نفر ۵۷ هزار و ۳۵۱ واحد بود که از این 
تعداد ۴۳ هزار واحد در قالب مسکن مهر خود مالک هستند یعنی اینکه 
افراد با داشتن زمین برای ساخت از تسهیالت مسکن مهر با کارمزد پایین 
برخوردار می شدند.تا قبل از سال ۱۳9۲ و روی کار آمدن دولت تدبیر و 
امید ۲۵ هزار و ۱۵۷ واحد مسکن مهر تکمیل و تحویل متقاضیان گردید و 
بدین نحو این تعداد خانوار صاحبخانه شدند . مسکن بخش زیادی از پروژه 
های مسکن مهر به دالیل مختلف، مشکالت اجرایی، مدیریت ناصواب 
تعاونی ها، عدم تامین آورده متقاضیان، گرانی مصالح و تامین زیر ساخت 
های الزم از قبیل فاضالب قرار گرفت به طوری که تاخیر و تعلل در اجرای 

برخی از این طرح ها به حدود یک دهه رسید . 
وی در ادامه گفت: پروژه های مسکن مهر میارکالی ساری ، چالوس ، 
رامسر از آن جمله پروژه هایی هستند که در روند اجرا با تاخیر و تعلل مواجه 
شدند و چشم انتظاری حدود ۱۰ ساله را برای متقاضیان خود به همراه داشتند.

تالش راه و شهرسازی استان ایالم برای تأمین مسکن 
ایثارگران 

ــران و راه و  ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــران کل بنی ــدار مدی در دی
شهرســازی اســتان ایــالم بــر تســریع احــداث مســکن خانــواده هــای 

ــد شــد. ــر تأکی معظــم شــهدا و ایثارگ
ــازی)ایالم(،  در  ــری وزارت راه و شهرس ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
دیــدار مدیــران کل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران و راه و شهرســازی 
اســتان ایــالم بــر تســریع احــداث مســکن خانــواده هــای معظــم شــهدا 

و ایثارگــر تأکیــد شــد.
عبــداهلل بهــادری مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان ایــالم در ایــن 
دیــدار گفــت: تأمیــن زمیــن بــرای احــداث مســکن خانــواده هــای معظم 
شــهدا و ایثارگــر در اولویــت ایــن اداره کل مــی باشــد و تــا کنــون ایــن 
ــرای احــداث ۴۰۰ واحــد مســکونی و  ــالم ب ــرای شــهرهای ای مهــم ب
بــرای شــهر ایــوان بــرای ۷۰ واحــد مســکونی محقــق شــده و تأمیــن 
زمیــن بــرای ســایر شهرســتانها نیــز در حــال انجــام اســت.وی خاطــر 
نشــان کــرد ایــن تعــداد واحــد مســکونی در قالــب طــرح اقــدام ملــی 

مســکن اجرایــی خواهنــد شــد.

حساب 100 امام منشاء خیر و برکت برای محرومان 
و نیازمندان 

محمـد اکبـرزاده مدیـرکل بنیـاد مسـکن انقـالب اسـالمی اسـتان 
گیـالن در گـزارش عملکـرد ایـن نهـاد گفـت: اکنـون خداونـد بـزرگ 
را سـپاس مـی نهیـم کـه بـار دیگـر توفیـق گرامیداشـت افتتاح حسـاب 
۱۰۰حضـرت امـام خمینی)ره( و تاسـیس بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی 
را، بـه مـا ارزانـی داد. یاد بنیانگـذار فقید نظام مقدس جمهوری اسـالمی 
ایران حضرت امام خمینی )ره(، شـهدای انقالب اسـالمی، هشـت سـال 
دفـاع مقـدس، مدافعیـن حـرم و مدافعیـن سـالمت را گرامی مـی داریم، 
مفتخریـم کـه تحت رهبـری مقام عظمای والیت مطلقـه فقیه ، حضرت 
آیـت ا... العظمـی امام خامنـه ای )مدظله العالی(، در دولـت محترم تدبیر 
و امیـد ، جهـت گرامیداشـت این ایام فرخنده، پروژه هـای متنوع عمرانی 
بـا اعتبـارات تملـک داراییهـای سـرمایه ای اسـتانی و ملـی، تسـهیالت 
بانکـی و بخـش خصوصـی، به تعـداد ۶۰۶۲ پـروژه را با اعتبـاری بالغ بر 

۱۸۱۲۲میلیـارد ریـال بـه بهـره برداری می رسـانیم . 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه حسـاب ۱۰۰ حضـرت امـام خمینـی )ره( 
تاریـخ ۲۱ فروردیـن مـاه سـال ۵۸ در فرمانـی تاریخـی، توسـط  در 
امـام راحـل بـا هـدف تامیـن مسـکن محرومیـن و اقشـار کـم درآمـد، 
محرومیـت زدایـی از مناطـق محروم، افزایش مشـارکت مـردم در امور 
خیریـه، ارتقـاء سـطح اخـالق اسـالمی در جامعـه افتتـاح گردیـد که تا 
کنـون منشـاء خیـر و برکـت بـرای محرومـان و نیازمندان بوده اسـت. 
در سـالیان گذشـته راه هـای مشـارکت و کمک مـردم و خیرین به این 
حسـاب در قالب کمکهای نقدی از طریق واریز به حسـاب ۱۰۰، اهداء 
زمیـن برای سـاخت مسـکن، کمکهـای غیر نقدی شـامل تامین مصالح 
سـاختمانی، پرداخت اقسـاط تسـهیالت مسـکن محرومیـن و ... بوده و 
مـی باشـد گفـت: در این ایام ۲۱۱ پروژه اجرای طـرح هادی، 9۰ پروژه 
بازنگـری طـرح هادی، ۸ پـروژه تهیه طرح هادی، اهـدای ۵۴۴۳ برگ 
سـند مالکیـت، واگـذاری ۲۴ قطعـه زمیـن، ۵۷۰۳ واحد مسـکونی بهره 
مند از تسـهیالت بهسـازی مسـکن روسـتایی و ۵۰ واحد مسـکن مهر 
افتتـاح میگـردد. وی بـا اشـاره بـه طـرح احـداث ۳۰۰۰ واحـد مسـکن 
ویـژه محرومیـن گفـت: تعداد ۱۷۸۶ مورد پی کنـی، ۱۳۷۴ مورد اجرای 
فونداسـیون ، ۵۷۸ مورد اجرای سـتون، ۳۳۰ مورد اجرای سـقف، ۱۶۲ 

مـورد دیـوار کشـی صورت گرفته اسـت. 
اکبـرزاده افـزود: بـا توجه بـه امضاء ۴ تفاهـم نامه دو جانبـه ما بین 
بنیـاد مسـکن انقالب اسـالمی با سـازمان بهزیسـتی و کمیته امـداد امام 
خمینـی )ره( در سـال ۱۳99 در طـرح ایتام مبلـغ ۰۰۰/۱9۵ میلیون ریال 
بـه ۳9 خانـواده، در طـرح خانـواده هـای دارای دو عضـو معلـول مبلـغ 
۴۷۰/۱۴ میلیـون ریـال بـه ۱۱۵ خانـواده، در طـرح خانوارهـای دارای دو 
عضـو معلـول تحـت پوشـش بهزیسـتی )تکمیلـی( مبلـغ ۳۷۸۸ میلیون 
ریـال بـه ۵۰ خانـواده و در تفاهم نامه سـه جانبه فی مابین بنیاد مسـکن 
انقـالب اسـالمی با سـازمان بهزیسـتی و قرار گاه خاتـم االبنیاء )ص( در 
طـرح کمـک به احـداث واحدهای روسـتایی مبلـغ ۴۷۵/۵۳ میلیون ریال 
بـه ۵۸ خانـواده پرداخـت گردید. مدیرکل بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی 
اسـتان بـا اشـاره بـه فعالیـت دفتـر مشـارکتهای مردمـی حسـاب ۱۰۰ 
حضـرت امـام )ره( گفـت: در ایـن مـدت بـرای ۳۵ خانوار جهت سـاخت، 
تعمیـر و تکمیـل واحدهـای نیمـه تمـام شـهری و روسـتایی و کمک به 
رهـن و اجـاره مسـکن افـراد محروم و نیازمنـد مبلـغ ۱۷۴۰ میلیون ریال 
از کمـک هـای بالعوض حسـاب ۱۰۰ حضرت امـام )ره( پرداخت گردید 
و همچنیـن مبلـغ ۱۶۸۳ میلیـون ریـال توسـط افـراد خیـر و نیکـوکار به 

حسـاب ۱۰۰ حضـرت امام )ره( واریز شـد.

رامسر  ع(  سجاد)  امام  بیمارستان  تجهیزات  قویت 
برای مقابله با بیماری کرونا

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــاون درم ــدی مع ــورج اس ــر ت دکت
مازنــدران از تحویــل اکســیژن ســاز ســوم بــه بیمارســتان امام ســجاد)ع( 
ــر  ــت ۶۰۰ لیت ــا ظرفی ــه ب ــن دســتگاه ک ــت : ای ــر داد و گف رامســر خب
بــوده بــا مســاعدت آقــای دکتــر جــان بابایــی معــاون محتــرم درمــان 
وزارت بهداشــت اختصــاص داده شــد کــه در بیمارســتان در حــال نصــب 

مــی باشــد.
وی اظهــار امیــدواری کــرد ؛ بــا اضافــه شــدن ایــن دســتگاه بــه 
چرخــه مصــرف مشــکل شــارژ کپســول هــا کــه هزینــه زیــادی نیــز 
بــرای بیمارســتان دربــر دارد حــل شــود. وی خواســتار تشــدید نظــارت 
کمیتــه تنفســی بیمارســتان هــا در تامیــن و مدیریــت مصــرف اکســیژن 

در ایــن مراکــز شــد.
ــور  ــتگاه ونتیالت ــد دس ــص چن ــن از تخصی ــدی همچنی ــر اس دکت
ــر  ــد بیمارســتان امــام ســجاد)ع( رامســر خب ــرای بخــش ICU جدی ب
داد و اظهــار امیــدواری کــرد در روزهــای آینــده ظرفیــت تخــت هــای 
ــه میــزان ۱۷ تخــت افزایــش خواهــد شــد. ICU ایــن بیمارســتان ب

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی:
آگاهی  باالرفتن  موجب  رسانی  اطالع  تداوم 

مشترکین جهت مصرف بهینه گازطبیعی می شود
مدیرعامــل شــرکت گازاســتان مرکــزی گفت:تبلیغــات بــا دوشــکل 
ــه مشــترکین  بازدارندگــی وهمچنیــن اطــالع رســانی وآگاهــی دادن ب
گرامــی انجــام مــی پذیــرد ودرکنــارآن تــداوم بخشــیدن بــه فرهنــگ 
ــد درجامعــه بازخــورد  ــع انــرژی مــی توان صحیــح مصــرف بهینــه مناب
ــه  ــوی مصــرف بهین ــه س ــه را ب ــگ عام ــته وفرهن ــیارمطلوبی داش بس

ســوق دهــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گازاســتان مرکــزی 
محمدرضــا ســمیعی گفــت: تبلیغــات صحیــح درقالــب تیزر،موســیقی، 
پوســتر، بروشــور،کلیپ مــی توانــد درفرهنــگ ســازی رعایــت نــکات 
ایمنــی ومصــرف بهینــه مشــترکین وعمــوم مــردم نقــش بســته وبــه 
ــردم ســاری وجــاری شــودواین  ــب درزندگــی م ــگ قال ــوان فرهن عن
برعهــده رســانه هــا اســت کــه ایــن تــداوم اطــالع رســانی وآگاهــی 
بخشــی مشــترکین راگســترش داده وبازخــورد آن درکاهــش مصــرف، 
کاهــش حوادث،کاهــش هدررفت،کاهــش هزینــه هــا وبســیاری عوایــد 
ــه  ــزود : ریشــه هم ــه اف ــد داشت.ســمیعی درادام ــی خواه دیگرنیزدرپ
ــردن اطالعــات درســطح  مشــکالت وآســیبها، ناآگاهــی اســت وباالب
وســیع وهمچنیــن عمــق دادن برایــن آگاهــی، مشــترکین گازطبیعــی 
رابــه ســوی بــه حداقــل رســاندن آســیبهای مالــی وجانــی رهنمــون 
کــرده وایــن برعهــده متولیــان ایــن امــر اســت کــه رســالت فرهنــگ 
ســازی رابــردوش مــی کشــندوتالش درجهــت ایــن مهــم رابرعهــده 

دارنــد.

نقالب  ا مسکن  د  بنیا مدیرکل 
گفتگو  در  سمنان  ستان  ا اسالمی 
میداشت  گرا ضمن   ، خبرنگاران  با 
حساب  دهه  فروردین   ۳۱ لی  ۲۱ا
۱۰۰ امام)ره( و سالگرد تاسیس بنیاد 
و  افتتاح  از  اسالمی  انقالب  مسکن 
و  بهسازی  پروژه   ۱۳ برداری  بهره 
 ۲۸ اعتبار  با  روستایی  معابر  اصالح 
میلیارد و 9۰۴ میلیون ریال در سطح 

استان سمنان خبر داد. 
با اعالم  مهندس علیرضا فالحی 
به  انقالب اسالمی  بنیاد مسکن  اینکه 
عنوان اولین نهاد عمرانی بعد از پیروزی 
بنیانگذار  فرمان  به  اسالمی  انقالب 
جمهوری اسالمی حضرت امام خمینی 
)ره( در ۲۱ فروردین ماه ۱۳۵۸ با افتتاح 
حساب ۱۰۰ تاسیس گردید ابراز داشت: 
این بنیاد در حوزه های عمران روستایی 
، بازسازی و مسکن روستایی ، مسکن 
آالت  ماشین  و  اجرایی  امور   ، شهری 
مردمی  مشارکتهای  دفتر   ، عمرانی 

خیرین  انجمن  و  امام)ره(  حساب۱۰۰ 
مسکن ساز فعالیت دارد.  

عمران  های  فعالیت   : گفت  وی 
اصلی  و  ترین  مهم  از  یکی  روستایی 
انقالب  مسکن  بنیاد  اقدامات  ترین 
اسالمی در امر عمران و آبادی روستاها 
است و در همین راستا از ۵۳۷ مورد کل 
روستاهای استان ، تعداد ۲9۷ روستای 
باالی ۲۰ خانوار تهیه طرح هادی انجام 
هادی  نیز طرح  در ۲۴۷روستا  و  یافته 
ریال  بر ۱۱۲9میلیارد   بالغ  اعتباری  با 
کیلومتر   9۸۳ از  بیش  اجرای  جهت 
جهت بهسازی و اصالح معابر انجام و 

هزینه کرد شده است.  
مدیرکل بنیاد مسکن استان اعالم 
داشت: اجرای بهسازی و اصالح معابر 
در ۶9 روستای استان با اعتباری بالغ بر 
۱۷۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات سال 

۱۳99 در دست اقدام می باشد.  
قیررایگان  هزارتن   ۱۸ همچنین 
معادل ۳۱۵ میلیارد ریال جهت اجرای 

بیش از یک میلیون و ۴۴۰هزار مترمربع 
دریافت  سال   ۵ درمدت  تنها  آسفالت 

وجذب شده است. 
طرح  اجرای  به  ادامه  در  وی 
بهسازی بافت با ارزش روستایی پرداخته 
و گفت: این طرح با شناسایی ارزش های 
تاریخی و معماری بافت کالبدی روستا 
اقدام به حفظ، احیاء و توسعه این ارزش 
درشهرستان شاهرود  نماید که  ها می 
روستای قلعه باال و قلعه نو خرقان  با 
۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی  با اعتبار 
تهیه  طرح  این  ریال  ۲۱۵۰۰میلیون 

واجرا شده است. 
طرح  درزمینه  فالحی  مهندس 
گردشگری  هدف  روستاهای  بهسازی 
بمنظور  طرح  این  کرد:  نیزتصریح 
ساماندهی نظام فعالیت ، اسکان و پیش 
بینی امکانات و خدمات مورد نیاز برای 
توسعه گردشگری بوده که در روستای 
مالده درشهرستان مهدیشهر تهیه طرح 
انجام و با ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی در 

حال اجرا میباشد و در شهرستان شاهرود 
روستای رضاآباد  این طرح با 9۵ درصد 
پیشرفت فیزیکی و در شهرستان سرخه 
با ۵۰ درصد  این طرح  روستای جوین 
پیشرفت فیزیکی با اعتبار ۶۴۰۰میلیون 

ریال در حال تهیه طرح می باشد. 
فنی  خدمات  درخصوص  وی 
روستایی  ساختمانهای  نه  صدورپروا
بیان کرد: ازجمله اهداف مورد نظر این 
وسازهای  ساخت  از  جلوگیری  طرح 
ساخت  کیفیت  افزایش  غیراصولی، 
روستا،  کالبدی  توسعه  هدایت  سازها، 
حفظ  سوانح،  درمقابل  مقاوم  مسکن 
هادی،  درطرح  اراضی  کاربریهای 
وسازهای  ازساخت  وجلوگیری  هدایت 
تعداد  تاکنون  لذا   ، میباشد  رویه  بی 
۳۲۲۷9  فقره خدمات فنی صدور پروانه 
و تعداد ۲۰۰۳۲فقره سایر خدمات فنی 
واگذاری  ها،  حریم  استعالم  جمله  از 
بنیاد  این  انشعابات و تسهیالت توسط 

ارائه شده است.

افتتاح و بهره برداری 13 پروژه روستایی 
با اعتبار 28 میلیارد و 904 میلیون ریال

و  مدیرعامل  زاده  یزدی  منصور 
معاونین ذوب آهن اصفهان با آیت ا... 
سید یوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی 
اصفهان  جمعه  امام  و  استان  در  فقیه 
۱۶ فروردین ماه دیدار و گفتگو کردند.

این   در  نژاد  طباطبایی  ا...  آیت 
دیدار گفت: انتظار است در سال جدید 
از  و  شد  آغاز  شعبانیه  اعیاد  با  که 
سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان 
زدایی  مانع  ها،  پشتیبانی  تولید،  سال 
از  الزم  تدابیر  گردید،  نامگذاری  ها 
از  کامل  استفاده  برای  دولت  سوی 
ظرفیت های تولیدی ذوب آهن اصفهان 

اندیشیده شود . 
تولید  افزود:  اصفهان  جمعه  امام 
ریل توسط این مجتمع عظیم صنعتی 
و  بود  ای  ارزنده  و  خوب  بسیار  اقدام 
این  روی  بر  ایران  عنوان ساخت  درج 
محصوالت بسیار غرور آفرین است .. 

امام جمعه اصفهان گفت: اسالم، 
مبادله و ارتباط با کسانی که بر سر دیانت 
با ما سرجنگ دارند و یا قصد سلطه گری 
دارند را حرام دانسته اما سایر ارتباطات و 

مبادالت را تشویق کرده است . 
ستان  ا در  فقیه  ولی  ینده  نما
اصفهان، مانع تراشی بر سر صادرات را 

از جمله موانع پیش روی تولیدکنندگان 
را  کاالها  گرانی  نباید  و گفت:  دانست 
حاصل صادرات آن ها دانست چرا که 
دستیابی به بازارهای صادراتی به سختی 
برابر  انجام می شود و مانع تراشی در 
صادرات باعث از دست رفتن این بازارها 
می گردد. در این خصوص سیاست های 
بازاریابی ما نیز در حوزه صادرات نیاز به 

بازنگری دارد. 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز 
این  از عملکرد  این دیدار، گزارشی  در 
شرکت در سال 99 ارائه نمود و گفت: در 
سال گذشته با وجود مشکالت مختلف از 
جمله عدم دسترسی به مواد اولیه وشیوع 
کرونا، این شرکت به لحاظ کیفی موفق 
به تحقق رونق تولید شد و محصوالت 
جدید و مهمی به سبد محصوالت این 
شرکت اضافه گردید که سرآمد آن، تولید 

۵۰ هزار تن ریل بود که ۳۰۰ کیلومتر 
خط آهن تمام ایرانی را به دنبال داشت . 
وی با اشاره به اقدامات ذوب آهن 
مصرف  کاهش  راستای  در  اصفهان 
با  جاری  سال  در  امیدوارم  گفت:  آب، 
همت پوالد مردان ذوب آهن اصفهان 
تولید،  از  الزم  پشتیبانی  همچنین  و 
شاهد رشد کمی و کیفی تولیدات این 

شرکت باشیم.

ریل ذوب آهن اصفهان یک محصول ایرانی غرور آفرین 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
شاهرود  گفت : با اجرای طرح رایگان دوگانه سوز کردن 
خودروهای عمومی از ابتدای شروع طرح از مرداد ماه 
سال گذشته تا کنون  ۳۰۰۰ دستگاه خودرو عمومی  در 
پنج کارگاه فعال در سطح استان در حوزه عملیاتی این 

منطقه گازسوز شده اند.
علی اکبر عربعامری  افزود: از مجموع ۳۷۰۰ خودرو 
ثبت نام شده در سامانه  ، تعداد ۳۰۰۰  خودرو به صورت 
رایگان در سطح استان سمنان دوگانه سوز و مابقی نیز 

در حال انجام است .  
عمومی  خودروهای  مالکان  کرد:  تصریح  وی 
)وانت بار و تاکسی( در فاز نخست و خودروهای مسافربر 
شخصی )اسنپ، تپسی و ...( و آژانس های زیر پوشش 
نظارتی وزارت کشور یا شهرداری ها  با اجرایی شدن فاز 
GCR.NIOPDC.   دوم ،  می توانند با مراجعه به آدرس
IR  نسبت به ثبت نام و دریافت نوبت تبدیل اقدام کنند .

عربعامری خاطر نشان کرد : در حال حاضر از پنج  
کارگاهی که به این امر اختصاص داده شده است ، شامل  

سه کارگاه در سمنان و دو کارگاه در شاهرود ، همگی 
فعال و آماده خدمت رسانی می باشند و اولویت گاز سوز 
مورد  در سامانه  زودتر  است که  با خودروهایی  کردن 
نظر با ثبت کد ملی و شماره همراه اقدام کرده باشند .

الزم به ذکر است ، مالکین خودروهایی که توسط 
اند  به شرکت ملی پخش معرفی شده  وزارت کشور 
مجاز  در صورت   ، اند  کرده  دریافت  پیامک  اغلب  و 
نوبت  دریافت  و  نام  ثبت  به  نسبت  توانند  می  بودن 

اقدام نمایند.

سه هزار خودرو عمومی به صورت رایگان دوگانه سوز شدند

استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
بله،  سرا شهر  چهار  گفت:  ایالم 
آسمان آباد، شباب و زاگرس و ۸۵ 
گازدار  چرداول  شهرستان  روستای 
می باشند که این میزان معادل ۱۰۰ 
درصد جمعیت شهری و 99 درصد 
جمعیت روستایی می باشد. به گزارش 
عمومی؛  روابط  از  نقل  به  جور  پی 
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم 
آسمان  سرابله،  شهر  چهار  گفت: 
آباد، شباب و زاگرس و ۸۵ روستای 
شهرستان چرداول گازدار می باشند 
درصد   ۱۰۰ معادل  میزان  این  که 
جمعیت شهری و 99 درصد جمعیت 

روستایی می باشد.
“عباس شمس اللهی” با اشاره 
در سال جاری شهرستان  اینکه  به 
چرداول به شهرستانهای سبز کشور 
می پیوندد، افزود: تاکنون بیش از ۱۰ 
هزار و ۱۸۳ مشترک در این منطقه 
گازدار می باشند که از این تعداد 9 
 ۵۶۰ و  خانگی  مورد   ۶۲۳ و  هزار 

مورد دیگر غیر خانگی شامل مراکز 
صنعتی و تجاری هستند.

ین  ا ت  با نشعا ا د  ا تعد وی 
مورد   ۷۷ و  هزار   ۷ را  شهرستان 
عنوان کرد و اظهار داشت: تاکنون 
 ۷۵ و  توزیع  شبکه  کیلومتر   ۴۲۶
مناطق  در  تغذیه  شبکه  کیلومتر 

شهرستان  این  روستایی  و  شهری 
اجرا شده است.

استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
ایالم با بیان اینکه در سال گذشته 
چرداول  زاگرس  بخش  روستای   9
سه  کرد:  تصریح  اند،  شده  گازدار 
گرس  ا ز بخش  یگر  د روستای 

 ۱۴۰۰ سال  گازرسانی  برنامه  در 
قراردارند.

شمس اللهی با اشاره به اینکه 
این  روستایی  جمعیت  درصد   99
طبیعی  گاز  نعمت  ز  ا شهرستان 
برخوردار هستند، خاطر نشان کرد: 
بعلت گستردگی جغرافیایی، تعداد ۳۵ 
ایستگاه C.G.S و T.B.S فعال 

در این شهرستان وجود دارد.
جدید  سال  نامگذاری  به  وی 
توسط مقام معظم رهبری با عنوان 
مانع زدایی ها”  پشتیبانی ها،  تولید؛   ”
توجه  با  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره 
به  فعالیت ۸۶ واحد تولیدی صنعتی 
شهرستان،  سطح  در  گازدار  فعال 
منظور  به  ایالم  استان  گاز  شرکت 
تحقق نامگذاری سال، برنامه های 
گازرسانی  در  تسهیل  برای  مدونی 
تولیدی  و  صنعتی  مراکز  سایر  به 
تا  داده  قرار  چرداول در دستور کار 
بتواند نقش خود را در تحقق شعار 

امسال عملیاتی کند.

بیش از 85 روستای چرداول از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند
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پخش  کت  شر یر  مد
استان  نفتی  فرآورده های 
استان  اهالی  گفت:  اردبیل 
اردبیل در تعطیالت نوروزی امسال دو 

برابر سال قبل بنزین مصرف کردند. 
با  کرد:  اظهار  مدنی  سیدحجت 
ورود مسافران و گردشگران در تعطیالت 
نوروزی امسال، میزان مصرف بنزین در 
شرایط  و  یافته  افزایش  اردبیل  استان 
متفاوتی را در عرضه بنزین در جایگاه ها 

شاهد بودیم.
کردیم  سعی  کرد:  تصریح  وی 
بنزین  موقع  به  جایگاه ها  همه  در  تا 
و  تأمین  سوختی  فرآورده های  سایر  و 
تا مسافران، گردشگران و  عرضه شود 
اهالی مشکلی از بابت سوخت مصرفی 

نداشته باشند.
فرآورده های  پخش  شرکت  مدیر 

مصرف  بیشترین  اردبیل  استان  نفتی 
اردبیل  شهرهای  به  مربوط  را  بنزین 
گفت:  و  کرد  اعالم  مشگین شهر  و 
اردبیل  شهرهای  در  فعال  جایگاه های 
را  خودروها  بیشترین  مشگین شهر  و 

پذیرش کردند تا مسافران و گردشگران 
باک خودروی خود را پر کنند.

مدنی میزان مصرف فرآورده های 
نفتی را رو به افزایش اعالم کرد و افزود:  
از  بیش  اردبیل  استان  در  در سال 99 

نفتی  فرآورده های  لیتر  میلیون   ۸۵۳
توزیع شده و به مصرف رسیده است.

ضه  عر و  تهیه  ه  عمد ی  و
بنزین،  به  فرآورده های نفتی را مربوط 
نفت سفید و گازوئیل اعالم کرد و ادامه 
فرآورده ها  این  مصرف  درصد   ۵9 داد: 
مربوط به حوزه حمل و نقل بوده که در 
بین وسائط نقلیه عمومی و بین جاده ای 

مصرف شده است.
فرآورده های  پخش  شرکت  مدیر 
در  کرد:  اظهار  اردبیل  استان  نفتی 
تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها  سال 
شرکت فرآورده های نفت در تدارک ارائه 
خدمات مطلوب تر و با کیفیت تر است و 
به نوبه خود از تولیدکنندگان با عرضه 
محصوالت سوختی و فرآورده های نفتی 
حمایت های الزم را در مناطق مختلف 

انجام خواهیم داد.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی اردبیل:

اردبیلی ها دو برابر سال قبل بنزین مصرف کردند 
ــتان  ــرات در  شهرس ــد مخاب ــای بان ــاء پهن ارتق

ــارک  ان
بــا همــت تالشــگران مخابرات منطقــه اصفهان،با بروزرســانی 
تجهیــزات و زیــر ســاخت هــای مخابراتــی،  پهنــای بانــد مخابرات 

در شهرســتان انــارک توســعه یافت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه اصفهــان،در 
راســتای توســعه زیــر ســاختهای ارتباطی در شهرســتان ناییــــن و 
بــه جهــت افزایــش رضایتمنــدی مشــترکین ، پهنــای بانــد دیتــای 
ــاء  ــه ۱G ارتق ــارک  ب )UP LINK ( مرکــز تلفـــــن شــهر ان
یافــت و بــا اجــرای ایــن طــرح عــالوه بــر شــهر انــارک، ســرعت 
اینترنــت مشــترکین ADSL مخابــرات در روســتاهای چوپانــان، 

سپــــرو، ســهیل و فــرح آبــاد بهبــــود یافت. 
گفتنــی اســت شــهر انــارک بــه عنــوان مرکــز بخــش انــارک 
ــه  ــه فاصل ــی شــرق – غــرب کشــور و ب ــدور اصل در مســیر کری
۷۵ کیلومتــری از مرکــز شهرســتان واقــع گردیــده اســت.الزم بــه 
ــه  ــه دلیــل تنــوع ذخایــر معدنــی ب ــارک ب ذکــر اســت منطقــه ان

آکواریــوم معدنــی ایــران معــروف مــی باشــد.

ــداد و  ــرح ام ــه در ط ــه ۹1 حادث ــدادی ب ــش ام پوش
ــتان ــوروزی 1400 در گلس ــات ن نج

ــه ۱۶۴  ــتان ب ــر گلس ــالل احم ــران ه ــران و نجاتگ امدادگ
ــه گــزارش روابــط  ــد. ب ــه امدادرســانی کردن مصــدوم در 9۱ حادث
عمومــی جمعیــت هــالل احمــر، فرهــاد میقانــی گفــت: از آغــاز 
طــرح امــداد و نجــات نــوروزی ۱۴۰۰ تا کنــون ۱۰۲ تیــم عملیاتی 
بــه 9۱ حادثــه شــامل ۶۸ مــورد جــاده ای، ۵ مورد بــرف و کوالک، 
یــک مــورد دریایــی ســاحلی، 9 مــورد شــهری، ۵ مــورد کوهســتان 

و بــه ۳ مــورد خدمــات حضــوری امدادرســانی کردنــد. 
ــزود: از ۲۵  ــتان اف ــر گلس ــالل احم ــت ه ــل جمعی مدیرعام
اســفند تــا ۱۰ فروردیــن، ۲۶۴ نفــر دچــار حادثــه و ۱۶۴ نفــر از آنها 
مصــدوم شــدند. از ایــن تعــداد مصــدوم، ۷۳ نفــر توســط نیروهــای 
هــالل احمــر بــه مراکــز درمانــی منتقــل شــدند. میقانی بیــان کرد: 
در ایــن مــدت ۱۰۳ مــورد از خودروهــای امــدادی اســتان اعــم از 

آمبوالنــس و خــودروی نجــات اســتفاده شــد

حجت االسالم حشمت اهلل رستمی خبر داد :
اجــرای طــرح ملــی »پویــش و جشــنواره محله 

ــتان ایالم ــدل« در اس هم
ــات  ــی اداره کل تبلیغ ــی وپژوهش ــی آموزش ــاون فرهنگ مع
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــاز م ــا آغ ــت: ب ــالم گف ــتان ای ــالمی اس اس
ــه همــدل” درســطح محــالت اســتان  ــش و جشــنواره محل “پوی

ــود. ــی ش ــرا م ــت اج ــاد هدای ــکاری بنی باهم
ــات  ــی اداره کل تبلیغ ــی وپژوهش ــی آموزش ــاون فرهنگ مع
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــاز م ــا آغ ــت: ب ــالم گف ــتان ای ــالمی اس اس
ــه همــدل” درســطح محــالت اســتان  ــش و جشــنواره محل “پوی

ــود. ــی ش ــرا م ــت اج ــاد هدای ــکاری بنی باهم
ــا  ــرد: ب ــار ک ــتمی  اظه حجــت االســالم حشــمت اهلل رس
ــک  ــه کم ــردم ب ــود م ــی ش ــالش م ــش ت ــن پوی ــرای ای اج
یکدیگــر و مدیریــت روحانــی و مبلــغ محلــه مســائل اقتصــادی، 
اجتماعــی، فرهنگــی و مذهبــی، زیرســاختی آموزشــی و تربیتــی 

خــود را کــه اولویــت دارد حــل کننــد.
ــی  ــردم یک ــوم م ــطح عم ــد درس ــترش امی ــزود: گس وی اف
ــور  ــایش در ام ــردم بایدگش ــت م ــی اس ــاط اجتماع ــل نش ازعوام
و حــل مســایل و معضــالت خــود را در متــن محلــه هــای خــود 

ــد. احســاس کنن
ــات  ــی اداره کل تبلیغ ــی وپژوهش ــی آموزش ــاون فرهنگ مع
اســالمی ایــالم گفــت: مســائلی کــه در محلــه و بــا ابتــکار و همت 

مــردم حــل شــود بیشــتر و ماندگارتــر اســت.
وی افــزود: عالقمنــدان بــرای کســب اطالعات بیشــتر و ثبت 

نــام عــدد ۱ را بــه ســامانه پیامکــی ۵۰۰۰۲۱۲ ارســال نمایید.
حجــت االســالم حشــمت اهلل رســتمی گفــت: در پایــان مــاه 
مبــارک رمضــان از برتریــن ایــده و تجربــه درحل مشــکالت محله 

و شــهر و روســتا جوایــزی اهــدا مــی شــود.

شرکت توسعه نیشکر پیشتاز در رعایت
 استانداردها و کسب نشان استاندارد

صنعت  و  کشت  از  خوزستان  استاندار  حضور  با  مراسمی  :در 
نیشکر امیرکبیر و دهخدا به عنوان واحدهای تولیدی برتر در زمینه 

استاندارد تجلیل شد.
برگزار  استانداری خوزستان  این مراسم  در سالن جلسات  در 
شد، کشت و صنعت نیشکر دهخدا به عنوان واحد تولیدی برتر در 

تولید فرآورده شکر استاندارد معرفی شد.
به  امیرکبیر  نیشکر  صنعت  و  کشت  همچنین  مراسم  این  در 
عنوان اولین دریافت کننده گواهینامه حالل در صنعت قند و شکر 
ایران از سوی سازمان ملی استاندارد و تولید فرآورده شکر استاندارد 

معرفی و تقدیر شد.
سازمان ملی استاندارد ایران، تنها مرجع رسمی اعطای نشان 
حالل در کشور است و نشان حالل دریافت شده از سایر نهادها، 

مرجعیت قانونی ندارد.
در چند سال اخیر نشان حالل در کنار نشان استاندارد به عنوان 
یک نشان جهانی درکشورهای اسالمی صادر می شود و و دریافت 
این نشان کمک شایانی به صادرات و فروش محصوالت غذایی دارد.

در سال های اخیر کشت و صنعت های هفتگانه توسعه نیشکر 
کسب  چشمگیری  های  موفقیت  استاندارد  نشان  کسب  زمینه  در 

کرده است.
این  نیشکر،  توسعه  شرکت  مدیرعامل  ناصری  دکتر  گفته  به 
در  استاندارد  نشان  و کسب  استانداردها  رعایت  در  پیشتاز  شرکت 

تولید محصول شکر و سایر محصوالت جانبی است.
محصوالت تولیدی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی از جمله 
انواع شکر، خمیرمایه و الکل با باالترین کیفیت و رعایت استانداردهای 
معتبر جهانی تولید می شود و در این زمینه نیز رتبه های متعددی 

را در عرصه ملی و جهانی کسب کرده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی :

بناهای تاریخی 8 شهرستان استان مرکزی مرمت اضطراری شد
 ، هنگی ث فر ا میر کل  یر مد
ستان  ا یع دستی  صنا و  گردشگری 
سال  تاریخی  بنای   ۲۰ گفت:  مرکزی 
گذشته در هشت شهرستان این استان 
افزود:  مرزبان   مصطفی  شد.  مرمت 
میلیون  هزار  هشت  بر  بالغ  اعتباری 
ریال به مرمت ابنیه های تاریخی استان 
یافت.  اختصاص  گذشته  سال  مرکزی 
بنا  پارسال حدود ۲۰  بیان داشت:  وی 
و مجموعه تاریخی در شهرستان اراک، 
تفرش، خمین، خنداب، دلیجان، ساوه، 
اضطراری  مرمت  محالت  و  فراهان 
شدند و در سایر شهرستان ها اعتبارات 
الزم برای پرداخت مطالبات پیمانکاران 

اختصاص یافت.
هنگی  فر ث  ا میر کل  یر مد
استان  دستی  صنایع  و  ،گردشگری 

ر  هزا حدود  داشت:  اظهار  مرکزی 
اکتشافات  و  پژوهش  به  ریال  میلیون 
باستان شناسی اختصاص داده شد که از 
این محل، ثبت آثار تاریخی، معنوی و 

طبیعی استان انجام گرفت.
گذشته  سال  داد:  ادامه  مرزبان 
مجوز کاوش قزل قلعه فراهان نیز اخذ 
فصل  در  آن  اجرایی  عملیات  که  شد 

مناسب آغاز می شود.
نگهداری  اعتبار  کرد:  تاکید  وی 
سال  در  استان  موزه های  تجهیز  و 
ریال  میلیون  ر  هزا بر  بالغ  گذشته 
برای خرید و تجهیزات  بوده است که 
موزه های پنج شهرستان اراک، تفرش، 
خمین، ساوه و فراهان اختصاص یافت.

و  میراث فرهنگی، گردشگری  مدیرکل 
کرد:  بیان  مرکزی  استان  صنایع دستی 

مرمت اشیای تاریخی موزه چهار فصل 
با  فلزی  شی   ۴۰ حدود  شامل  اراک 
در  ریال  میلیون   ۳۰۰ بر  بالغ  اعتباری 
تاکنون حدود ۳۰  انجام است و  دست 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

عالوه بر بازار تاریخی اراک بیش 
استان  در  از ۲ هزار جاذبه گردشگری 
اثر   ۸۷۰ که  شده  شناسایی  مرکزی 
آثار ملی کشور به  تاکنون در فهرست 

ثبت رسیده است.

در سال«تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها«
حمایت بانک آینده از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا 

در استان خوزستان
بانــک آینــده بــا هــدف پشــتیبانی از کســب وکارهای 
آســیب دیده در شــرایط همه گیــری ویــروس کرونــا، فرصــت 
بازپرداخــت اقســاط تســهیالت دریافتی، توســط مشــاغل غیردولتی 
ــر  ــدت حداکث ــتان  را به م ــتان خوزس ــا در اس ــیب دیده از کرون آس

ــرد.  ــد ک ــاه از اســفندماه ســال ۱۳99، تمدی ســه م
بــر اســاس مصوبــه اقتصــادی ســتاد کرونــا، بانــک آینــده در 
ــته از  ــن دس ــات ای ــود، مطالب ــررات موج ــط و مق ــوب ضواب چارچ
ــفند  ــای: اس ــت آن در ماه ه ــد بازپرداخ ــه مؤع ــب وکارها را ک کس
ســال ۱۳99، فروردیــن و اردیبهشــت ســال ۱۴۰۰ اســت- منــوط 
بــه آن کــه بدهــی آن هــا به شــیکه بانکــی تــا تاریــخ ۱۳9۸/۱۲/۰۱ 
در طبقــه جــاری قــرار داشــته باشــد-  بــه پایــان دوره بازپرداخــت 

اقســاط ایــن تســهیالت، انتقــال خواهــد داد.
ــه  ــز ک ــی نی ــت دفع ــا بازپرداخ ــهیالت ب ــوص تس  در خص
زمــان  باشــد،  پیش گفتــه  بازه زمانــی  در  آن هــا  سررســید 
بازپرداخــت دفعــی آن هــا بــه دو مــاه )شــصت روز(، پــس از تاریــخ 
ــده،  ــی ش ــی پیش بین ــت زمان ــود. مهل ــل می ش ــید، منتق سررس
ــود. ــد ب ــی نخواه ــزد اضاف ــه و کارم ــه جریم ــمول هیچ گون  مش

ــت تســهیالت مشــاغل  ــرای دریاف ــان ب ــام متقاضی ــت ثبت ن مهل
آســیب دیده در حوزه هــای گردشــگری، ورزش و جوانــان و فرهنگ 
و هنــر نیــز صرفــاً بــرای اســتان خوزســتان تا پایــان اردیبهشــت ماه 

ســال ۱۴۰۰ بــا دوره تنفــس ســه ماهه، تمدیــد شــد.
شــعب  در  شــده  صــادر  دســته چک های  خصــوص  در 
بانک هــای ایــن اســتان، چنان چــه سررســید چــک صــادر شــده در 
بازه زمانــی ماه هــای: اســفند ســال ۱۳99 و فروردیــن و اردیبهشــت 
ــه  ــه برگشــت و صــدور گواهی نام ــر ب ــد و منج ــال ۱۴۰۰ باش س
ــه  عدم پرداخــت شــود، در صــورت تســلیم تقاضــای مشــموالن ب
بانــک، تــا یــک مــاه پــس از تاریــخ برگشــت، شــامل ممنوعیت هــا 

ــود. ــون چــک، نخواهــد ب و محدودیت هــای قان

مراکز مجاز استخراج رمز ارز تخفیف می گیرند

سخنگوی صنعت برق گفت: برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها 
که بر اساس تایید مراجع ذی صالح به استخرهای استخراج داخل کشور 
متصل می شوند، عالوه بر تخفیف های ولتاژ اتصال مذکور، مشمول ۱۵ 

درصد تخفیف دیگر نیز خواهند شد.
به گزارش دنیای جوانان از شرکت تولید انتقال و توزیع نیروی برق 
از  افزود:  بهای برق دریافتی  ایران) توانیر(، »مصطفی رجبی مشهدی« 
از سطوح  و  با تخفیف ۲۰ درصدی  ولتاژ ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت  سطوح 
ولتاژی ۱۳۲، ۶۶ و ۶۳ کیلو ولت با تخفیف ۱۲ درصدی برای این مراکز 

محاسبه خواهد شد.
وی ادامه داد: براساس ابالغیه جدید، بهای هر کیلووات ساعت برق 
مصرفی مراکز استخراج رمزارزها برابر با ۱۶ هزار و ۵۷۴ ریال تعیین شده 
است که این میزان در زمان های نوع سه )عادی( با ضریب نیم و در 

زمان های نوع ۲ )محدودیت دار ( با ضریب ۲ محاسبه خواهد شد.
متوسط  براساس  شده  تعیین  تعرفه  گفت:  برق  صنعت  سخنگوی 
بهای صادراتی برق و نرخ تسعیر سامانه نیما، هر سه ماه یک بار توسط 
شرکت توانیر اصالح و به روزرسانی شده و گزارش آن برای وزارت نیرو 

ارسال می شود.
سخنگوی صنعت برق گفت: در دستورالعمل جدید که با اصالحاتی 
دو  نوع  بحرانی(،  )اوج  یک  نوع  دسته  سه  به  سال  اوقات  شده،  ابالغ 
)محدودیت بار( و نوع سه )عادی( تقسیم بندی شده است که هر کدام 

نیز تعرفه خاص خود را دارد.
بحرانی،  اوج  یا  یک  نوع  اوقات  درخصوص  مشهدی  رجبی   
نبود  دلیل  به  که  می شود  اطالق  زمان هایی  به  دوره  این  افزود: 
بروز  احتمال  درخواستی،  بار  اوج  با  مقایسه  در  تولید  کفایت ظرفیت 

دارد. وجود  خاموشی 
ساعت   ۳۰۰ با  برابر  بحرانی  اوقات  میزان  حداقل  اضافه کرد:  وی 
مورخ   ۵۸۱۴۴ شماره  مصوبه   »۴« ماده   »۲« تبصره  با  مطابق  و  است 
۱۳9۸/۰۵/۱۳ هیات وزیران، فروش برق از طریق شبکه در این ایام به 

مشترکان استخراج رمزارزها ممنوع است. 
این  گفت:  نیز  بار  یا محدودیت   ۲ نوع  درباره شرایط  مسوول  این 
و  هزار  و حداکثر ۲  بوده  بحرانی(  )اوج  نوع یک  اوقات  از  خارج  اوقات 
محدودیت های  براساس  و  توانیر  شرکت  توسط  که  است  ساعت   ۷۰۰
تامین سوخت نیروگاه ها، عرضه برق و سایر قوانین و مقررات در کشور 

تعیین و اعالم می شود.
رجبی مشهدی درباره زمان های نوع سه یا عادی، خاطرنشان کرد: 
این زمان ها، شامل همه اوقات سال به جز اوقات نوع یک )اوج بحرانی( 

و ۲ )محدودیت دار( است.
سخنگوی صنعت برق افزود: همه واحدهای استخراج رمزارزها که 
دوره ساخت آنها به پایان رسیده و اقدام به راه اندازی واحد خود کرده و 
فعالیت را آغاز کرده اند، موظف به تبدیل جواز تاسیس به پروانه بهره برداری 
با درخواست از وزارت صنعت هستند، در غیر این صورت قدرت مجاز آنها 
برابر با توان مصرفی دوره ساخت )کارگاهی( در نظر گرفته شده و هزینه 

تجاوز از قدرت برق دوره احداث از مشترک اخذ خواهد شد.
وزیر نیرو آخرین ویرایش مقرررات تامین برق مراکز استخراج رمز 
ارز را در روزهای اخیرابالغ کرد. براساس این ابالغیه، تامین برق مرکز 
به  آن  انتخاب  که  است   امکان پذیر  روش  چهار  به  رمزارزها  استخراج 

عهده متقاضی است.
چهار روش تامین برق  برای مراکز استخراج رمز ارز

در  گذاری  سرمایه  طریق  از  برق  تامین  ابالغیه،  این  براساس 
طرح های بهینه سازی مصرف برق، تامین برق از طریق نیروگاه های 
تجدیدپذیر )اعم از موجود و جدید(، اتصال به شبکه و خرید انرژی از 
از مولدهای حرارتی، چهار روش  یا نصب و بهره برداری  شرکت برق 
تعریف شده ای است که متقاضیان می توانند برای تامین برق مراکز 

خود یکی از آنها را انتخاب کنند.

یسوگند رام
مال

ت 
دیری

سم
ور

ب

داود میاندهی*
موضـوع اخیر نحوه »شـهادت« دو 
محیط بـان در زنجـان غیـر از جنبه های 
مختلـف  د  بعـا ا ز  ا زیسـت محیطی 
بررسـی  نیازمنـد  هـم  جامعه شـناختی 

جـدی اسـت.
رش هـا  گزا برخـی  سـاس  برا
شـکارچیان)درصورت  یـا  شـکارچی 
صحت( بعد از آنکه »میکائیل هاشـمی« 
را  محیط بـان  دو  مجلـل«  مهـدی  و» 
در زنجـان حیـن انجـام وظیفـه زخمـی 
کردند،آنـان را از داخـل خـودرو پاییـن 
آورده انـد و تیـر خـالص بـه سرشـان 

زده انـد.
مسـئوالن  از  بهانـه  همیـن  بـه 
درخواسـت می کنیـم بـه ایـن رویـداد، 
از تنهـا شـهادت دو محیط بـان  فراتـر 
بنگرنـد و بـرای بررسـی چرایـی وقـوع 
ایـن موضوع مهـم در قتل راحـت افراد، 
)انگیزه های روانشناختی، جامعه شناختی 
و دالیـل وقـوع چنین قتل هایـی( و ارائه 
راهـکار، اهتمام و بودجـه جدی بگذارند؛ 
البتـه نـه با رویکـردی که در گذشـته به 
پدیده های اجتماعی داشـته اند یا همانند 
حمایتـی کـه از سـازمان های اجتماعـی 

انجـام گرفته اسـت.
بسـیار اهمیت دارد مشـخص شود 
ایـن جامعه به کجا رسـیده، چرا و چطور 
بـه این مرحله رسـیده اسـت کـه فرد یا 
افرادی دسـت بـه قتل  انسـان می زنند.

اما همه مقصریم
غیـر از ضـرورت توجـه بـه ابعـاد 
روانشـناختی و جامعـه شـناختی وقـوع 
چنیـن رفتارهایی، نکته مهم دیگر اینکه 
در واقـع همه مـا در این چنیـن حوادثی 

سـهیم و مقصر هسـتیم.
در بیشـتر کشـورها فرهنگ سازی 
در حوزه هـای زیسـت محیطی از جملـه 
اولویت هـای اول و غیرقابل انکار و مهم 
حکمرانـی محسـوب می شـود. یعنی در 
ایـن حـوزه پارتی بازی و رابطـه به جای 
ضابطـه معنا نـدارد چون مسـئوالن باور 
عمیـق درونـی پیدا کرده انـد که مراقبت 
از محل زیستشـان از هـر چیزی مهمتر 
اسـت و بـرای آنکـه خـالف قوانین این 
حـوزه عمل نشـود ضمانت هـای  اجرایی 
سـختی گذاشـته اند تـا اگـر هـم فردی 
بـرای کسـب  و  کنـد  خواسـت طمـع 
سـود و منفعت مالی بیشـتر سوءاستفاده 
داشـته باشـد، نـه تنهـا مانـع او  شـوند 
پیـش رو  سـختی  مجازات هـای  بلکـه 

داشـته باشند.
ایـن  در  اجرایـی  ضمانت هـای 
جوامـع دور زده نمی شـود و - در بیشـتر 
مـوارد- کسـی نمی تواند آنهـا را با البی 
یـا پارتی بـازی بی اثـر یـا کم اثـر کنـد؛ 
 اگـر هـم به نـدرت، اتفاقـی در این زمینه 
گرفت، آنقـدر  شـکل  تخلفـی  و  افتـاد 
مطالبه عمومـی بـاال خواهـد گرفـت که 
متولیـان چـاره ای جـز عقب نشـینی در 
حمایـت از فـرد متخلف و مجـازات وی 

را نخواهنـد داشـت.
در نتیجـه در ایـن جوامـع بـه طور 
در  تخلـف  بـه  عالقه منـدان  معمـول 
عطـای  زیسـت محیطی،  عرصه هـای 
پارتی بـازی و سوءاسـتفاده را بـه لقایش 

می بخشـند.
مهمتـر اینکه سـازمان های متولی 
محیط زیسـت از جملـه نهادهـای مهـم 
به شـمار می رونـد که حکم و رای شـان 
شـوخی بردار نیسـت؛ آنطـور نیسـت که 
کار به جایی برسـد که مسـئوالن محیط 
زیست علنا بگویند »کاری از دستمان بر 
نمی آیـد یا حنایمان دیگـر رنگی ندارد«.

آمـوزش حرفه ای همپـای برخورد 
بازدارنده

در  اینکـه  قابل توجه تـر  نکتـه 
کشـورهای پیشـرفته بـرای ایجاد چنین 
وضعیـت و فرهنگ سـازی ای تنهـا بـه 
بازدارنـده و سـختگیری در  رفتارهـای 
اجـرای قوانیـن و مجازات های سـنگین 
بسـنده نکرده انـد بلکـه آمـوزش را نیـز 
همزمـان یـا قبـل از آن در دسـتور کار 

قـرار داده انـد.
در ایـن جوامـع از هـر امکانی بهره 
گرفته انـد تـا به مـردم »نشـان دهند« و 
آنـان را »اقنـاع کنند« که چرا حفاظت از 
محیط زیسـت مهم است و این اهمیت، 
چـه آثـاری دارد. یـا بـه  مـردم نشـان 
داده انـد کـه تخریب محیط زیسـت چه 
صدمه هـای عمیق جبران ناپذیـری دارد. 
مثـال مـردم می داننـد و پذیرفته انـد کـه 
حفاظـت از حیواناتـی مثل آهـو و میش 
وحشـی یـا.... چـرا بایـد انجـام گیـرد و 
چـه فوایـدی در چرخه طبیعـی زندگی و 
خلقـت و نیـز چـه مزایایی بـرای زندگی 

بشـریت از جمله انسـان دارد.
یکـی از سـرفصل های مهـم ایـن 
سـه گانه  کـه  اسـت  ایـن  آموزش هـا 
بـرای  زندگـی  طبیعـت،  در  »زندگـی 
طبیعـت و زندگـی بـا طبیعـت« را برای 
افـراد آن جامعـه معنـا کرده انـد، شـعار 
نداده انـد، این مفاهیم بسـیار مهـم را در 
رفتارها و زندگی مـردم نهادینه کرده اند، 
خـود مسـئوالن نیـز غیـر از آن مرتکب 
رفتـاری نمی شـوند و مـردم نیـز آموخته  
و پذیرفته انـد کـه بـه انـدازه مصـرف و 
زیستشـان مجازنـد از طبیعـت بردارند و 
اگـر در این زمینـه زیاده خواهی کنند کار 
بسـیار بد و نکوهیده ای انجـام داده اند، و 
دالیلش هم برایشـان تفسیر شده است.

قاطبـه مـردم در ایـن جوامـع،  هر 
نوعـی از موجـود زنـده را دوسـت دارنـد 
و حیـات آنهـا را ماننـد حیـات انسـان و 
بـه انـدازه اهمیـت زندگـی انسـان مهم 

می داننـد.
آمـوزش این مفاهیـم ضمن اینکه 
از دوره کودکی شـروع می شـود اما برای 
همـه دوره های سـنی جریـان دارد و در 
تمامی ارکان رسانه ای و اقناعی جامعه از 
فیلم های سـینمایی تا کتـاب و .... برای 

تولیدمحتوای حرفه ای، به دور از اقدامات 
کلیشـه ای، سیاستگذاری و اجرا می شود.

بـرای نمونـه دههـا کار فرهنگـی 
یـا فیلـم و سـریال خارجـی را می تـوان 
نـام بـرد کـه مـن در ایـن نوشـتار تنهـا 
بـه یکـی از آنهـا در فیلم سـینمایی »در 
میـان سـتاره ای«  یـا  میـان سـتارگان 
)interstellar-۲۰۱۴ ( کـه عمـق 
کار فرهنگـی و معناشناسـی در آن قابل 
وقتـی  می کنـم.  اشـاره  اسـت،  توجـه 
شـخصیت اصلـی فیلـم )پـدر بچه هـا( 
یـک پهپـاِد )پرنـده هدایت پذیـر از دور( 
انـرژی  و  نـور  بـا  کـه  را  سـرگردان  
خورشـیدی در حرکـت اسـت، کنتـرل 
می کنـد، در اختیـار می گیـرد و به زمین 
می نشـاند تـا برخـی از قطعـات آن را 
بـردارد و در کار مزرعـه مـورد اسـتفاده 
قـرار دهد، مـورف )دخترش( می پرسـد: 

می خـوای باهـاش چـکار کنـی؟
اجتماعـی  مسـوولیت  یـه  پـدر: 
رانـدن  مثـل  می کنـم  محـول  بهـش 

کمباین هـا(. در  کمباین)اسـتفاده 
مورف: نمی شـه همینطوری ولش 
کنیـم بره)به پـروازش ادامـه دهد(؟ آخه 

آزارش به کسـی نمی رسـید.
باوجـود آنکـه موضوع دربـاره یک 
موجـود زنده نیسـت و دربـاره یک پهپاد 
صحبـت می کنند، پـدر جـواب می دهد: 
ایـن وسـیله باید یـاد بگیره کـه خودش 

را تطبیـق بـده، مثـل بقیه ما.
یـا در دیالـوگ دیگـری از همیـن 
فیلم می شـنویم: قدیم ها عادت داشـتیم 
به آسـمان و جایگاهی که بین سـتارگان 
فقـط  حـاال  امـا  کنیـم  نـگاه  داشـتیم 
نگـران  و  می کنیـم  نـگاه  پاییـن  بـه 
جایگاهمـون بین گرد و خاک هسـتیم...

بسـیاری از افـراد در چنین جوامعی 
بـرای نفـس و حیـات همـه موجـودات 
زنده حتی حشـرات یا موجـودات مزاحم 
انسـان، مثل انسان ارزش قائل هستند و 
ایـن به فرهنـگ و رویه در زندگی شـان 

درآمده اسـت.
حـال تصور کنید در چنین وضعیت 
هـم  فـردی  اگـر  فرهنگ سـازی ای  و 
بخواهـد تخلـف کنـد و امـکان انجام و 
فـرار از مجـازات هم در سیسـتم اجرایی 
داشـته باشـد، واکنش هـا و احساسـات 
عمومـی قطعا مانع انجـام چنین تخلفی 
خواهد شـد یا در صورت ارتکاب تخلف، 
سیسـتم و همه اجـزای حکمرانـی را به 
برخـورد بـا متخلف مجبـور خواهد کرد.

حال اینچنین شـرایطی را با کشور 
خودمـان بویـژه از منظـر »نحـوه ارائـه 
آموزش هـا در جامعه«، »تشـریح چرایی 
حفاظت از محیط زیسـت« و »چگونگی 
صیانـت از مراتـع، جنگل ها، حیوانـات و 

محیط زیسـت« مقایسـه کنیـد و ببینید 
کنیـد  مقایسـه  داریـم؟  فاصلـه  چقـدر 
سـبک زندگـی منطبـق با طبیعـت را در 
کشـورمان با برخی از جوامع پیشـرفته و 
ببینید چقـدر فاصله گرفته ایم؛ حال آنکه 
وقتـی بـه گذشـته نگاهـی می اندازیـم، 
طبیعـی  زیسـت  در  همـواره  ایرانیـان 

بوده اند. پیشـگام 
در کشـور ما این کارهای آموزشـی 
یا بسـیار کم انجام شـده یا حتی بیشـتر 
کارهـای انجـام و تولیدمحتوا شـده هم 
قابل دفاع نیسـتند و بـه جذب مخاطب، 
تاثیرپذیـری و رفتارسـازی منجر نشـده 

است.
مـرور مصداق هـا در همـه حوزه ها 
حتـی کارهای سـینمایی نشـان می دهد 
فیلم هایـی  گذشـته  سـال های  طـی 
کـه کارگردانـان برجسـته و صاحب نـام 
کشـورمان هم با سرفصل محیط زیست 
سـاخته اند عمومـا از جذابیت، مخاطب و 

اثربخشـی الزم برخـوردار نبوده اند.
نگاهـی بـه عملکـرد سـازمان ها و 
حتی رسـانه های خبـری هـم بیاندازیم، 
همین اسـت، سال های گذشته در کشور  
در ایـن زمینـه اگـر کاری هـم انجـام 
شـده بیشـتر شـعاری و کلیشـه ای برای 
رفـع تکلیـف و در حـد نصب چنـد بنر و 
تبلیغـات مثل شـعارهای روز هوای پاک 
یـا.... بـوده اسـت زیـرا بسـیاری از خود 
متولیـان محیـط زیسـت هم شـاید باور 
آنچنانـی به این رویکرد مهم نداشـته اند 

یـا ندارند.
کـه  دیده ایـم  یـا  شـنیده  بارهـا 
شـکار خـود مسـئوالن و کارشناسـان 
تخلفـات  دیگـر  یـا  زیسـت  محیـط 
افـراد  از  دسـته  ایـن  زیسـت محیطی 

اسـت. بـوده  خبرسـاز 
در ایـن شـرایط اینکـه گفته شـود 
همـه مـا در ایجـاد چنیـن حـوادث یـا 
محیط بانـان  قتـل  بـه  کـه  وضعیتـی 
می انجامد یا جنگل خـواری، کوه خواری، 
دریـا خواری و ... به اوج خود می رسـد یا 
خودروها و بنزیـن بی کیفیت اجازه تولید 
و عرضـه دریافـت می کننـد، مقصریـم، 

سـخن گزافـی نخواهـد بود.
طـی  کـه  یـم  یر بپذ یـد  با
سـال های اخیـر تـالش بـرای صیانـت 
یـا  توصیـه  بیشـتر  زیسـت  از محیـط 
و  کلیشـه ای  نی های  سـخنرا تنهـا 
حـوزه  در  زیـرا  بـوده  تبلیغاتـی  فقـط 
عمـل آنچنـان کـه بایـد بـرای اعمـال 
از  صیانـت  در  سـختگیرانه  مقـررات 
نشـده ایم؛  وارد عمـل  محیـط زیسـت 
البتـه منکـر تالش هـای انجام شـده در 
عرصـه هـای مختلف کاشـت درخت و 
دیگـر اقدامـات محدود برخـی نهادها یا 
افـراد نمی تـوان شـد، امـا در برابر حجم 
تخریب هـا و کلیـت موضوع و مسـیری 
کـه در همـه این سـال ها رو به تخریب 

بـوده، ناچیـز بـوده اسـت.
متاسـفانه بایـد اعتـراف کـرد کـه 
نسـل مـا در واکنـش بـه ایـن پرسـش 
کـه چـه چیـزی را بـرای تحویـل بـه 
نسـل های آتی خود به یـادگار می گذارد 
– اگـر جایـی برای زیسـتن نسـل های 
بعد باقی بماند- پاسـخ مناسـبی نخواهد 

داشت.

ما هم در قتل محیط بانان مقصریم!
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کسب 5 سهمیه المپیک کشتی از گزینشی قاره ای

کشتی توانست سهمیه های کاروان ایران برای حضور در بازی های المپیک 
توکیو را به ۵۸ سهمیه برساند.

 با برگزاری مسابقات کشتی فرنگی و آزاد گزینشی المپیک در قاره آسیا، سهمیه 
های کاروان ایران به عدد ۵۸ رسید.

ایران تاپایان سال 9۸، ۵۲ سهمیه گرفته بود که شیوع ویروس کرونا باعث لغو 
مسابقات انتخابی المپیک شد و تنها در آخرین ساعت سال 99، یک سهمیه دیگر  در 

رشته تنیس روی میز  به دست آمد.
اکنون با آغاز مجدد مسابقات انتخابی المپیک، کار نمایندگان ایران برای گرفتن 
سهمیه های باقی مانده آغاز شده است و در اولین گام، کشتی توانست پنج سهمیه 
دیگر )سه سهمیه در کشتی آزاد  و دو سهمیه در کشتی فرنگی( برای ایران بگیرد و 
در حال حاضر کاروان ایران ۵۸ سهمیه برای حضور در بازی های المپیک توکیو دارد. 
البته از این ۵۸ سهمیه ۲۴ سهمیه مربوط به تعداد نفرات تیمهای والیبال و بسکتبال 
است و در واقع تاکنون ۳۳ سهمیه انفرادی و سه سهمیه تیمی برای ایران بدست آمده 

است.)شمشیربازی یک سهمیه تیمی و سه سهمیه انفرادی دارد(.
 *تعداد سهمیه های ایران به شرح زیر است:

*تیرو کمان: یک سهمیه )به نام کشور(
*دوومیدانی: ۲ سهمیه )حسن تفتیان و احسان حدادی(

*تیم بسکتبال: ۱۲ سهمیه )به نام کشور(
*بوکس: ۲ سهمیه )دانیال شه بخش  و شاهین موسوی(

*دوچرخه سواری: یک سهمیه )به نام کشور(
*شمشیربازی: ۴ سهمیه ) به نام کشور(

*تکواندو: ۲ سهمیه )آرمین هادی پور  و میر هاشم موسوی(
*کاراته: ۴ سهمیه )بهنام عسکری، سجاد گنج زاده، سارا بهمنیار  و حمیده 

عباسعلی(
*کشتی آزاد: ۶ سهمیه ) به نام کشور(

*کشتی فرنگی: ۵ سهمیه ) به نام کشور(
*والیبال:۱۲ سهمیه )به نام کشور(

*تیراندازی:۶ سهمیه )مهیار صداقت، جواد فروغی، آرمینا صادقیان، فاطمه کرم 
زاده، هانیه رستمیان و نجمه خدمتی(

*تنیس روی میز: یک سهمیه )نیما عالمیان(

محمدیان: امیدوارم تانک روس را در المپیک شکست دهم
دارنده مدال برنز جهان درباره 
احتمال حضور در المپیک و رویارویی با 
عبدالرشید سعداهلل یف گفت: امیدوارم 
با برنامه ریزی خوب بتوانم تانک روس 

را شکست دهم.
محمدحسین محمدیان پس از 
کشتی  برای  المپیک  سهمیه  کسب 
ایران، گفت: خدا را شکر همه توانستیم 

سهمیه المپیک را بگیریم و خیلی از این بابت خوشحالم. امیدوارم توانسته باشم مردم 
را ذره ای خوشحال کنم.

وی خاطرنشان کرد: با پیروزی مقابل سه کشتی گیر به فینال رسیدم. حریفانی 
از ژاپن، تاجیکستان و هند را شکست دادم و سهمیه المپیک را گرفتم. ابتدای مبارزه با 
حریف تاجیک، او را راحت گرفتم اما در یک لحظه غافلگیر شدم و ۴ امتیاز از دست دادم.

وی درباره احتمال حضورش در المپیک و مبارزه با عبدالرشید سعداهلل اف ملقب 
به تانک روس گفت:  کادرفنی کشتی هایش را می بینیم و استراتژی مناسب برای 

مبارزه با او اتخاذ خواهیم کرد. امیدوارم بتوانم 
این سد را شکسته و تانک روس را شکست دهم.

دبیر: از کشتی مدال می خواهید، دست به جیب شوید
رییس فدراسیون کشتی بعد از رسیدن سهمیه های کشتی به عدد ۱۱ در آلماتی 

قزاقستان، به شدت نسبت به کمبود بودجه این رشته اعتراض کرد.
علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی که برای همراهی تیم های ملی کشتی 
در رقابت های گزینشی و همچنین حضور در نشست شورای کشتی آسیا راهی آلماتی 
شده، بعد از پایان مسابقات گزینشی که با موفقیت کشتی گیران ایرانی همراه شد و 
سهمیه کشتی ایران از ۶ به ۱۱ رسید، گالیه هایی را پیرامون عدم از کشتی مطرح کرد.

می توانستیم ۶ سهمیه بگیریم
کمترین زحمت را من کشیدم. به همه خسته نباشید می گویم. می  توانستیم ۶ 
سهمیه بگیریم. انشاله با تجربه ای که محمد بنا دارد، در بلغارستان هم یک سهمیه 
باقیمانده سهمیه را می گیریم. به مردم خوب به همه کسانی که زحمت کشیدند، 

مسئوالن ورزش، سرمربیان تبریک می گویم.
دارید بودجه دالر سه هزار تومانی را به ما می دهید

اعتباری که می دهید  و  پول ها  این  با  دارم. دوستان  من یک صحبت کلی 
دیگر نمی شود کار کرد. نمی گویم وزات ورزش و کمیته  ملی المپیک که البته یک 
جاهایی هم به آنها برمی گردد اما روی سخنم با دولت و مجلس است. کشتی مثل 
فرش، خاویار، نفت و انرژی هسته ای برای ایران است. با تمام احترامی که برای 
همه رشته ها قائلم این را می گویم. به واهلل با این پول ها نمی شود کار کرد. آن 
زمان که این بودجه را می دادید دالر سه هزار تومان بود. شما دارید بودجه دالر سه 
هزار تومانی را به ما می دهید در حالی که دالر هشت برابر شده و همه هزینه های 
ما دالری است. می توانستیم همه سهمیه ها را بگیریم. من به شما محکم می گویم 
با این اعتبارهایی که می دهید روی کشتی در المپیک حساب نکنید.نه تنها در این 
المپیک که المپیک های بعدی ما هم دارد خراب می شود. برای المپیک های ۲۰۲۴  
و ۲۰۲۸ باید از االن کار کنیم. رئیس بعدی هم بیاید، من باید برایش زیرساخت 
آماده کرده باشم. باید نوجوانان و جوانان را برای رئیس بعدی آماده کنم اما با این 

پول ها نمی توانم.
رئیس جمهور هم بیاید، کشتی نمی چرخد

همین االن فروردین ۶ اعزام داشتیم؛ ببینید هزینه های ما چقدر می شود؟ نزدیک 
به ۱۴۴ هزار یورو هزینه کرده ایم. ۱۷۰۰ تا ۲ میلیارد هزینه بلیت مسابقات آسیایی 
و ۶۰۰-۷۰۰ میلیون تومان هزینه بلیت بلغارستان شده است. بودجه ما چقدر است؟ 
۷.۵ میلیارد. این هزینه هایی که گفتم فقط برای یک ماه بوده است. آقایان نمی چرخد، 
دوستان ما در مجلس و دولت ببینید کشتی روز به روز خراب می شود. اگر کشتی 
می خواهید در المپیک موفق شود در جیب تان دست کنید و درست خرج کنید. با این 
پول ها رئیس جمهور هم بیاید کشتی نمی چرخد. چون کشتی را دوست دارم وظیفه 

خودم می دانستم بگویم.
کشتی برند علی دبیر نیست

از علی نژاد بصورت ویژه تشکر می کنم، بد است این را بگویم اما او مثل یک 
کارمند به ما کمک کرد. از وزیر ورزش و صالحی امیری هم تشکر می کنم، حرفی که 
می زنم خواسته ما از دولت و مجلس است. کشتی برای من نیست، کشتی برند جمهوری 

اسالمی است و وظیفه مجلس و دولت است که از آن حمایت کنند.

هادی ساعی از سمت خود کناره گیری کرد
هادی ساعی مدیر فنی تیم ملی تکواندو از سمت خود کناره گیری کرد.

پس از تعطیالت سال جدید، خبری مبنی بر حضور نیافتن »علی محمد بسحاق« 
مربی تیم ملی تکواندو در اردوی تیم ملی منتشر شد.

البته تغییر اعضای کادر فنی از اختیارات سرمربی است و به هیچ عنوان نمی توان 
تغییر یکی از مربیان تیم ملی را امری غیر متعارف دانست.

پس از این مساله و از روز گذشته زمزمه هایی مبنی بر استعفای هادی ساعی 
از پست مدیریت فنی تیم ملی به گوش می رسید که در نهایت این مساله نیز رنگ 

واقعیت به خود گرفت و ساعی استعفای خود را تایید کرد. 
ساعی در جلسه با سیدمحمد پوالدگر رئیس فدراسیون تکواندو، از پایان حضور 

بسحاق در کادر فنی تیم ملی ابراز ناراحتی و از سمت خود استعفا کرد.
با این اوصاف تیم ملی تکواندو بازهم در سال المپیک وارد حاشیه شد. هرچند 
برخی کارشناسان معتقدند این حواشی به دلیل این است که فدراسیون در سال جاری 

مجمع انتخاباتی در پیش دارد.

مسی در ال کالسیکو:576 دقیقه ناکامی!
شنبه  ال کالسیکوی  ز  ا پس 
از  ای  نگران کننده  آمار  گذشته  شب 
عملکرد لیونل مسی، کاپیتان بارسلونا، 
در ال کالسیکوهای اخیر توجهات را به 

خود جلب کرده است.
مادرید  رئال  گذشته  شب  شنبه 
متوالی  بار  سومین  برای  شد  موفق 
بارسلونا را مغلوب کند. در دیداری بسیار 
مادرید،  بارانی  شب  در  انگیز  هیجان 
با دو گل کریم  نیمه اول  رئالی ها در 
بنزما و تونی کروس پیش افتادند و در 

نیمه دوم تک گل اسکار مینگسا افاقه نکرد و در نهایت میزبان پیروز بازی شد. هر 
چند بارسایی ها معتقد بودند که داور دو پنالتی را برایشان نگرفته است. به این ترتیب 
در نبرد قهرمانی و در شبی که بارسا بهترین شانس برای صعود به صدر جدول را 
داشت، لوس بالنکوس صدرنشینی را از آن خود کرد و بلوگرانا پس از اتلتیکو مادرید 

همچنان در رده سوم جدول باقی ماند.
لوس بالنکوس کار را تمام کرد

شنبه شب گذشته در سراسر جهان چشم ها به استادیوم کوچک آلفردو دی 
استفانو در مادرید خیره بود چرا که دو رقیب دیرینه اسپانیایی بار دیگر در این ورزشگاه 

پنجه در پنجه یکدیگر انداخته بودند.
رئال مادرید در مسابقه ای سرنوشت ساز که شاید تکلیف قهرمانی این فصل 
اللیگا را مشخص کرده باشد، میزبان بارسلونا در پایتخت اسپانیا بود. قبل آغاز بازی 
دو تیم در صدر جدول تنها دو امتیاز با هم اختالف داشتند و اتلتیکو مادرید نیز تنها 

یک امتیاز از کاتاالن ها که در رده دوم جدول قرار داشتند، پیش بود.
بودند که  زیدان  الدین  زین  این شاگردان  اما  بسیار  رجزخوانی های  از  پس 
توانستند سه امتیاز بسیار حیاتی را از این بازی کسب کرده و به صدر جدول اللیگا 
صعود کنند. تیم میزبان در ابتدای بازی دست به حمله زد و این کریم بنزما بود که 
در دقیقه ۱۳توانست با یک ضربه تماشایی پشت پا روی پاس لوکاس واسکز دروازه 
بارسا را باز کند. در دقیقه ۲۸ بازی تونی کروس اختالف را به دو گل رساند؛ ضربه 
آزاد ستاره آلمانی رئال مادرید پس از برخورد به سرجینیو دست و جوردی آلبا وارد 

دروازه تراشتگن شد.
بارسا هم در نیمه دوم مصمم برای تغییر نتیجه به زمین آمد و توانست در 
دقیقه ۶۰ بازی با گل اسکار مینگسا نتیجه بازی را ۲-۱ کند. در ادامه کاتاالن ها 
برای رسیدن به گل تساوی به شدت فشار آوردند، کاسمیرو در وقت های تلف شده 
کارت قرمز گرفت و ایالیس موریبا نیز که از روی نیمکت به زمین آمده بود در 

آخرین ضربه بازی توپ را به تیر دروزاه تیبو کورتوا کوبید.
بلوگرانا نتوانست سهمی از غنائم این بازی داشته باشد و در نهایت رئال مادرید 

برای نخستین بار از هفته پنجم اللیگا به بعد، به صدر جدول تکیه زد.
ناکامی لیونل مسی

آنچه نتیجه به دست آمده در مادرید را برای بلوگرانا حتی تلخ تر هم می کند 
این است که ممکن است این آخرین ال کالسیکوی کاپیتان لیونل مسی بوده باشد. 
قرارداد ستاره آرژانتینی بارسا در تابستان به پایان خواهد رسید و هنوز هیچ خبری از 

تمدید قرارداد مسی با کاتاالن ها در کار نیست.
و اگر این اتفاق واقعا رخ دهد و بازی شنبه شب گذشته تبدیل به آخرین ال 
کالسیکوی مسی شود، کاپیتان افسانه ای کاتاالن ها با ناکامی از این باشگاه جدا 
خواهد شد. طبق آمار منتشر شده مسی در هیچ کدام از هفت بازی گذشته خود در 

ال کالسیکو نتوانسته موفق به گلزنی شود.
در هفت بازی گذشته مسی نه تنها موفق به گلزنی نشده که نتوانسته حتی 

پاس گل بدهد. ۵۷۶ دقیقه ناکامی!
آخرین گل ستاره ۳۳ ساله بارسلونا برابر لوس بالنکوس در ماه مه سال  ۲۰۱۸ 

رقم خورد؛ آخرین حضور کریستیانو رونالدو، رقیب دیرینه مسی، در ال کالسیکو.

رئاِل رفت و برگشت !

بازگشت زیزو در مارس ۲۰۱9، رئال مادرید را در ال کالسیکو بازهم برتر از 
بارسلونا قرار داد.

به گزارش مارکا، رئال مادرید یک بار دیگر برنده ال کالسیکو شد. در دیداری 
بسیار هیجان انگیز در شب بارانی مادرید، رئالی ها با دو گل کریم بنزما و تونی 
کروس پیش افتادند و در نیمه دوم تک گل اسکار مینگسا افاقه نکرد و در نهایت 
میزبان پیروز بازی شد. هر دو تیم دو شوت به تیر دروازه زدند و رئال خوش شانس 

بود که دقیقه 9۴ شوت ایالیکس را تیر دروازه برگشت داد.
این سومین برد متوالی رئال بر بارسا در ال کالسیکو بود. رئال بازی برگشت 
فصل گذشته را ۲-۰ از بارسا برد. در بازی رفت فصل جاری و در نوکمپ ۳-۱ پیروز 
شد و اینبار نیز بازی برگشت را ۲-۱ برنده شد.  از فصل ۰۸-۲۰۰۷ سابقه نداشت 

که رئال در دو بازی رفت و برگشت بارسا را شکست دهد.
رئال تنها فصل ۸۴-۱9۸۳ و در شر ایطی که بارسا را دبل کرده، نتوانسته 
قهرمان اللیگا شود و از ۱۰ باری که بارسا را در یک فصل دبل کرده، در 9 مورد 

در انتها قهرمان شده است.
رئال تاکنون ۳۴ بار قهرمان اللیگا شده و در هشت مورد توانسته بارسا را دبل 

کند. در چنین وضعیتی بارسا هرگز نتوانسته در انتها قهرمان شود.
 رئال مادرید فصل ۱9-۲۰۱۸ و تا پیش از بازگشت زیدان در مارس ۲۰۱9 از 
۴ ال کالسیکو ۳ بازی را باخت و تنها یک مساوی کسب کرد. پس از بازگشت زیزو 

رئال هر سه ال کالسیکو را از بارسا برده است.
در دوران گواردیوال بارسا توانست در یک مقطع ۵ بازی متوالی اللیگایی را از 
رئال مادرید ببرد و حاال زیدان دو پیروزی با رکورد پپ فاصله دارد هرچند رئال بین 

۱9۶۲ تا ۱9۶۵ رکورد شش برد متوالی در اللیگا برابر بارسا را دارد.
پیروز  بارسا  بر  متوالی  بازی  سه  در  رئال  که  نداشت  سابقه  سال ۱9۷۷  از 
شود)برتری ۲-۳ در نوکمپ و دو برتری ۴-۰ و ۲-۱ در برنابئو(. بارسا که تا قبل از 
ورود پپ در سال ۲۰۰۸ در تعداد پیروزی های ال کالسیکو فاصله زیادی با رئال 
داشت، در نهایت موفق به جبران شد. پیروزی ۰-۱ بارسا در بازی برگشت اللیگای 
فصل ۱9-۲۰۱۸ سبب شد بارسا برای اولین بار در تاریخش، در تعداد پیروزی ها از رئال 
9۶ به 9۵ پیش بیفتد ولی این فاصله با زیدان نه تنها جبران شد که اکنون رئال 9۸ به 
9۶ از بارسا پیش است. بله؛ رئال با زیدان یک بار دیگر از باال به بارسا نگاه می کند.

بازگشت موراتا به اتلتیکو در پایان فصل
تمدید  به  تمایلی  یوونتوس 
و  ندارد  موراتا  آلوارو  قرارداد 
به  فصل  پایان  در  بازیکن  این 

اتلتیکومادرید باز خواهد گشت.
ایتالیا،  فوتبال  گزارش  به 
آینده آلوارو موراتا به نظر می رسد 
کامال مشخص شده است. مهاجم 
به  یورو  میلیون   ۱۰ با  اسپانیایی 
به  ساله  یک  و  قرضی  صورت 
در  اکنون  و  پیوست  یوونتوس 
پایان فصل به تیم پیشین خود باز 

می گردد.این در حالی است که رسانه های اسپانیایی خبر داده بودند موراتا فصل بعد 
هم در یوونتوس خواهد بود.

یوونتوس به صورت جدی در حال بررسی امکان خرید بازیکنانی چون مویس 
کین، سرخیو آگوئرو و مائورو ایکاردی است و قصد دارد به جای موراتا یکی از این 

بازیکنان را به خدمت بگیرد. 
موراتا در صورت بازگشت به اتلتیکومادرید باید با لوئیس سوارس رقابت کند که 

در این فصل عملکرد خوبی در گلزنی برای تیم مادریدی داشته است.

کارشناس داوری فوتبال 
کشورمان با اشاره به اعتراض 
های صورت گرفته به داوران، 
گفت: حال فوتبال ایران خوب نیست و 
باشگاه ها یاد گرفته اند برای رسیدن به 

حق خود اعتراض کنند.
محمد فنایی گفت: سال ها است 
های  دوربین  جانمایی  به  نسبت  که 
گوش  اما  کنیم  می  بحث  تلویزیونی 
کسی بدهکار نیست. مشکل فوتبال ما 
یک یا دو گل آفساید نیست بلکه مساله 
مهم این است که مشکالت را می بینیم 
اما برای حل آن کاری نمی شود اما در 

این میان به دنبال مقصر هم هستیم.
وی ادامه داد: بحث تصاویر پخش 
شده در همه جای دنیا حل شده اما در 
ابتدایی ترین چیزها  ایران هنوز درگیر 
درستی  جای  ها  دوربین  اگر  هستیم، 
نصب شود این همه جنجال نداریم چرا 
که با بررسی تصاویر می توان به درستی 

یا عدم درستی گل رسید.
ایران  فوتبال  داوری  پیشکسوت 

افزود: اگر بخواهیم در مورد درستی گل 
ها صحبت کنیم باید تصاویر را به دقت 
بررسی کرد البته اگر تصویر خوبی ثبت 
شده باشد . به نظر من بهترین تصویر 
را کمک داور بازی می بیند اما در برخی 
مواقع سرعت توپ و بازی آنقدر سریع 
بوده که ممکن است او هم اشتباه کند و 

این مساله در فوتبال وجود دارد.
دو گل  مورد هر  در  فنایی گفت: 
پرسپولیس واقعا نمی توانم بر درستی یا 
عدم درستی آن تاکید کنم چرا که تصویر 

خوبی دریافت نکردیم . متاسفانه همه بد 
عادت شده اند و با یک سوت اعتراض 
و جنجال به پا می کنند که این آفت 
با  باید هر چه زودتر  فوتبال ما شده و 

آن برخورد جدی شود.
بیزار  فوتبال  از  کرد:  تاکید  وی 
اعتراض  باید  همیشه  که  چرا  ام  شده 
دید، مربی، بازیکن و همه افراد بیرون 
یک  با  دهند  می  اجازه  خود  به  زمین 
سوت جنجال به پا کنند که این مساله 
برای داور و تیم داوری مشکل ایجاد می 

کند. تمرکز آن ها به هم می ریزد چرا 
که باید بخشی از حواسشان به بیرون 
زمین، حرف ها و رفتار نیمکت نشین ها 
باشد که این هم از شگفتی های فوتبال 
ایران است. متاسفانه یاد گرفتیم برای آن 
که نشان بدهیم عاشق تیم و باشگاه خود 
هستیم در کنار زمین داد بزنیم و جنجال 
به پا کنیم اما شیوه و راه درستی نیست 
و امیدوارم حداقل از فوتبال روز جهان 
و اروپا فرهنگ درست را در فوتبال خود 

نهادینه کنیم.
پیشکسوت داوری فوتبال ایران از 
وجود پول های بی رویه در این ورزش 
متاسفانه  یادآور شد:  و  هم گالیه کرد 
را خراب کرده است،  زیاد فوتبال  پول 
درگیر حاشیه هایی شدیم که قبل از آن 
نبود اما اکنون با مسایلی درگیر هستیم 
که جای تاسف دارد. باید با بهره گیری 
از قانون، خیلی جدی با خاطیان برخورد 
کرد تا این شیوه غلط از فوتبال ما برود 
و فرهنگ اخالق مدارانه در این ورزش 

تسری پیدا کند.

از فوتبال بیزار شده ام؛

محمد فنایی: پوِل زیاد، فوتبال ایران را خراب کرده است

برای  باید  حالی  در  پرسپولیس 
امارات  الوحده  مصاف  به  بار  پنجمین 
برود که مهدی طارمی با زدن پنج گل، 
با  تقابل  در  سرخپوشان  گلزن  بهترین 

این تیم اماراتی است.
تیم فوتبال پرسپولیس باید اولین 
دیدار خود در رقابت های لیگ قهرمانان 
چهارشنبه  روز  را   ۲۰۲۱ سال  آسیای 
آغاز کند. شاگردان یحیی گل محمدی 
الوحده  تیم  روی  در  رو   ۱9 ساعت  از 

امارات قرار می گیرند.
تقابل پرسپولیس  این هجدهمین 
و یک تیم اماراتی در مسابقات رسمی 
تهرانی  سرخپوشان  می آید.  حساب  به 
سابقه بسیار خوبی از تقابل با نمایندگان 
این کشور دارند و در ۱۷ بازی به انجام 
تنها  و  تساوی  چهار  برد،   ۱۱ رسیده 
به  کشورمان  نماینده  برای  ۲ شکست 
دست آمده است. ۴۰ گل زده و ۲۰ گل 
درصد  میانگین ۶۴  و همچنین  خورده 
که  است  نکته ای  بر  گواه  که  پیروزی 

به آن اشاره شد.
اماراتی برای  این تیم  الوحده.  اما 
با  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  بار  سومین 

پرسپولیس در یک گروه قرار می گیرد. 
پیش از این در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۷ 
این اتفاق رخ داده بود که نماینده امارات 
در هر ۲ دوره حذف و پرسپولیس نیز در 

سال ۲۰۱۷ موفق به صعود شد.
این  تقابل  و در چهار  اینجا  به  تا 
۲ تیم، ۲ برد برای نماینده ایران، یک 
پیروزی برای تیم اماراتی و یک تساوی 
بار نشسته است. پرسپولیس هشت  به 
گل زده و الوحده هفت گل. ابتدا به سراغ 
۲ دیدار سال ۲۰۱۱ می رویم. دیدار رفت 
در ورزشگاه آزادی با نتیجه مساوی یک 

بر یک تمام شد. حسین بادامکی برای 
برای  المالکی  حمدان  و  پرسپولیس 
الوحده موفق به گلزنی شدند. در بازی 
و  الحرشی  سعید  گل های  اما  برگشت 
سالم صالح، پیروزی ۲ بر صفر را برای 
این وجود  با  آوردند.  ارمغان  به  الوحده 
با قرار گرفتن در  الوحده و پرسپولیس 
رده های سوم و چهارم از صعود به دور 
بعدی بازماندند.۶ سال بعد بار دیگر این 
۲ تیم در یک گروه قرار گرفتند. با این 
سرمربیگری  با  پرسپولیس  که  تفاوت 
برانکو ایوانکوویچ اوج گرفته بود. دیدار 

رفت در امارات با برتری دراماتیک و سه 
بر ۲ سرخپوشان تهرانی به اتمام رسید. 
برای  والدیویا  اسماعیل مطر و خورخه 
سوی  در  و  کردند  گلزنی  اماراتی  تیم 
مهدی  همراه  به  امیری  وحید  مقابل 
به  موفق  پرسپولیس  برای  طارمی)۲( 
گلزنی شدند. دیدار برگشت در ورزشگاه 
تیم  بار  این  و  بود  پرگل  نیز  آزادی 
پایتخت نشین با نتیجه ۴ بر ۲، حریفش 
را بدرقه کرد. سروش رفیعی و مهدی 
طارمی)۳ بار( برای پرسپولیس گل زدند 
و برای تیم میهمان هم احمد االکبری و 
سباستین تاگلیابو گلزنی کردند. در آن 
گروه پرسپولیس صدرنشین شد و الوحده 
در قعر جدول جای گرفت. مهدی طارمی 
به تنهایی زننده پنج گل از هشت گل 
پرسپولیس به الوحده بوده و وحید امیری 
هم تنها گلزن پرسپولیس به الوحده است 
که هنوز برای سرخپوشان بازی می کند. 
در طرف مقابل هم اسماعیل مطر ۳۸ 
ساله همچنان برای الوحده بازی می کند.

و  پنجم  دیدارهای  دید  باید  حال 
به  نتیجه ای  چه  با  تیم   ۲ این  ششم 

اتمام می رسد.
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پرسپولیس - الوحده؛ 

گام اول در مقابل تیم بدون دردسر

فوتبال  با صعود فوالد خوزستان، 
ایران با چهار نماینده، بیشترین سهمیه 
را در منطقه غرب قاره کهن در مرحله 
خود  به  آسیا  قهرمانان  لیگ  گروهی 

اختصاص داد.
در  خوزستان  فوالد  فوتبال  تیم 
مرحله  باقیمانده  بازی های  از  یکی 
پلی آف لیگ قهرمانان آسیا موفق شد 
در خاک عربستان با چهار گل از سد تیم 
العین امارات بگذرد و به گروه چهارم این 

مسابقات صعود کند.
راهیابی فوالد به مرحله گروهی، 
نمایندگان ایران در این مرحله را به عدد 
چهار رساند و شاگردان جواد نکونام در 
و  پرسپولیس  استقالل،  تیم های  کنار 

تراکتور جای گرفتند.
این پیروزی همچنین باعث شد تا 

نمایندگان ایران در دور گروهی منطقه 
خود  دیگر  رقبای  همه  از  آسیا  غرب 

سبقت بگیرند و تنها کشوری باشند که 
با چهار تیم در این رقابت ها کار خود را 

استارت می زنند. 
بعد از ایران کشورهای عربستان، 
امارات با سه تیم حضور دارند.  قطر و 
این  در  سهمیه   ۲ عراق  و  ازبکستان 
کشورهای  و  داشت  خواهند  مرحله 
هم  اردن  و  هندوستان  تاجیکستان، 
حاضر  گروهی  دور  در  تیم  یک  با 

خواهند بود.
چهار  از  تیم  چند  دید  باید  حال 
نماینده ایران موفق می شوند به مرحله 
جزو  و  کنند  صعود  نهایی  هشتم  یک 
هشت تیم راه پیدا کرده به مرحله دوم 

نام بگیرند.

فوتبال ایران، صدرنشین قاره کهن در لیگ قهرمانان آسیا

تیم ملی در اردوی کیش، عالوه بر 
مسائل تکنیکی و تاکتیکی، برنامه هایی 
برای هماهنگی بازیکنان با آب و هوای 

این منطقه خواهد داشت.
تیم ملی فوتبال ایران کمتر از دو 
ماه دیگر در انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ 
و  می رود  میدان  به  آسیا  قاره  در  قطر 
سرنوشت ساز  دیدار  چهار  هر  در  باید 
این  از  و  یابد  دست  پیروزی  به  خود 

مهلکه رهایی یابد.
کنفدراسیون  تصمیم  به  توجه  با 
ایران  گروه  مسابقات  آسیا،  فوتبال 
برگزار  بحرین  در  متمرکز  صورت  به 
می شود و تیم های حاضر در این مرحله، 
به ناچار باید گرمای هوا در این مقطع 
۲۵ خرداد(  تا   ۱۳( بحرین  در  از سال 

را تحمل کنند.
در نتیجه، کادرفنی تیم ملی طی 
برگزاری  خواستار  گذشته  هفته های 
اردویی در شرایط مشابه با آب و هوای 
این کشور شد تا بازیکنان قبل از شروع 
برای  بدنی الزم  آمادگی  به  مسابقات، 
هماهنگی با گرما و شرجی هوا در منطقه 

خلیج فارس برسند.

تیم ملی از کیش به بحرین می رود
با توجه به محدودیت های مسافرت 
به کشورهای عربی منطقه از جمله قطر 
و امارات که از نظر زیرساخت و داشتن 
زمین تمرین مناسب در شرایط مناسبی 
هستند، فدراسیون فوتبال برگزاری اردو 
در کیش را در نظر گرفته است که از نظر 
زیرساخت، بهترین منطقه برای برگزاری 
اردوی تیم ملی در جنوب کشور است اما 
مشکل اصلی این جزیره به نبود زمین 
زمین  مانند  مناسب  و  مرغوب  چمن 
چمن کمپ تیم های ملی فوتبال ایران 

مربوط می شود.
جلساتی  مشکل،  این  رفع  برای 
و  فوتبال  فدراسیون  مدیران  میان 
همینطور مدیران سازمان مناطق آزاد و 
جزیره کیش برگزار شده تا با راهبری 
برای  الزم  اصالحات  فدراسیون،  این 
ورزشگاه  چمن  زمین  کیفیت  افزایش 
المپیک کیش برای این اردو انجام شود 
تا دغدغه های کادرفنی تیم ملی از جمله 
دراگان اسکوچیچ مبنی بر زمین چمن 
حال  در  تامین شود.  یکدست  و  صاف 
حاضر اقدامات الزم برای بهبود کیفیت 

تا  آغاز شده  این ورزشگاه  زمین چمن 
تیم ملی از چهارم تا دهم خرداد اردوی 
خود را در این جزیره برگزار کند و سپس 
راهی بحرین شود تا در فاصله دو روز تا 
برگزاری اولین مسابقه، به منامه برسد.

آمادگی برای گرما و شرجی بودن 
هوای بحرین

به جز دغدغه رویارویی با این چهار 
تیم از جمله بحرین و عراق که از نظر 
فنی در شرایط خوبی قرار دارند، کادرفنی 
تیم ملی برنامه هایی را برای هماهنگ 
شدن بازیکنان با آب و هوای این منطقه 
از خلیج فارس در نظر گرفته است.در این 
اردوی یک هفته ای، روی مسائل بدنی 
تا  بازیکنان کار خواهد شد  تاکتیکی  و 
یوزهای ایرانی برای برگزاری چهار بازی 
در ۱۳، ۱۷، ۲۱ و ۲۵ خرداد در بحرین با 
دمای هوا در حدود ۴۰ درجه سانتی گراد 

و رطوبت بسیار باال آماده شوند.
ایران در این مسابقات، به ترتیب 
با هنگ کنگ، بحرین، کامبوج و عراق 
دیدار می کند و تنها در شرایطی به طور 
مستقیم راهی مرحله بعد می شود که هر 

چهار تیم را شکست دهد.

برگزاری اردوی تیم ملی فوتبال در کیش؛

تمرین در گرما برای انجام ماموریت غیر ممکن!

نهایی  هشتم  یک  مرحله  مسابقات  برنامه 
فصل  خرمشهر(  آزادساز  یادواره  حذفی)  جام 

۱۴۰۰-۱۳99 اعالم شد.
لیگ  سازمان  عمومی  روابط   گزارش  به 
فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

پنجشنبه 9 اردیبهشت ۱۴۰۰
گل گهر سیرجان-پارس جنوبی جم- ساعت 
۲۰:۳۰ – ورزشگاه  امام علی)ع( سیرجان کرمان

 خیبر خرم آباد - صنعت نفت آبادان- ساعت 
۲۱– ورزشگاه  تختی خرم آباد لرستان

وطنی  ورزشگاه   شهید  انزلی- ساعت ۲۱–  بندر  مازندران-ملوان  نساجی 
قائمشهر مازندران

خوشه طالیی ساوه-فوالد مبارکه سپاهان- 
ساعت ۲۱– محل برگزاری   متعاقبا اعالم می 

گردد.
زمان چهار مسابقه زیر به دلیل حضور چهار 
تیم استقالل، تراکتور تبریز، پرسپولیس و فوالد 
اعالم  متعاقبا  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  خوزستان 

خواهد شد:
آلومینیوم اراک- تراکتور تبریز-ورزشگاه امام 

خمینی)ره( اراک
شاهین بندر عامری-پرسپولیس تهران-  ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

استقالل تهران-ذوب آهن اصفهان-  ورزشگاه آزادی تهران
قشقایی شیراز-فوالد خوزستان- محل برگزاری متعاقبا اعالم می گردد.

برنامه یک هشتم نهایی جام حذفی اعالم شد
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بیست و هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به 
دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی به مدت ۱۰ روز از 
۱۱ تا ۲۰ اردیبهشت ماه مصادف با ۱۸ تا ۲۷ ماه مبارک رمضان 

برگزار خواهد شد.
مرتضی خدمتکار -مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج معاونت 
قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در گفت وگو با 
ایسنا، با اعالم این خبر که نمایشگاه مجازی قرآن کریم امسال 
خواهد  برگزار  ماه  اردیبهشت  تا ۲۰  از ۱۱  روز  مدت ۱۰  به 
شد، اظهار کرد: این نمایشگاه از دو بخش اصلی فروشگاهی 
به  فروشگاهی  بخش  در  که  است  تشکیل شده  محتوایی  و 
فروش کتاب های چاپی در حوزه دین و دفاع مقدس پرداخته 
می شود و به نوعی تمام کتاب های مربوط به این حوزه را که 
از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز داشته باشند در 
این نمایشگاه مجازی که از ۱۸ تا ۲۷ ماه مبارک رمضان برگزار 

می شود عرضه خواهیم کرد.
وی گفت: بستر نمایشگاه مجازی قرآن همچون نمایشگاه 

مجازی کتاب است که به دلیل شیوع ویروس کرونا امسال این 
نمایشگاه را به این شکل برگزار می کنیم. کتاب های ثبت شده 
در حوزه دین و دفاع مقدس در سامانه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی بالغ بر ۴۰ هزار اثر است که اجازه عرضه و فروش تمام 

این کتاب ها در نمایشگاه قرآن فراهم شده است.
مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خاطرنشان کرد: ناشران و موسسات 
قرآنی می توانند از فردا در نمایشگاه مجازی قرآن به مدت پنج 
روز ثبت نام کنند. پس از مرحله ثبت نام ارزیابی و پاالیش صورت 
خواهد گرفت و آماری از حضور و میزان ناشران و موسسات قرآنی 

ارائه خواهد شد.
خدمتکار اضافه کرد: تمام ناشران می توانند برای ثبت نام 
به سامانه »خانه کتاب« مراجعه کرده و موسسات قرآنی نیز در 
سامانه معاونت قرآن و عترت ثبت نام اولیه را انجام دهند، ولی 
سامانه نمایشگاه مجازی قرآن که متعاقبا اعالم خواهد شد از ۱۱ 

اردیبهشت ماه در دسترس خواهد بود.

نمایشگاه مجازی قرآن کریم برگزار می شود

معاون  ایرنا-  تهران- 
و  اسناد  سازمان  ملی  اسناد 
کتابخانه ملی ایران از اصالح 
از  پس  کشور  اسناد  دسترسی  فرایند 
امر،  این  با  گفت:  و  داد  خبر  سال   ۵۰
هزار   ۲۰۰ و  چهارمیلیون  به  دسترسی 
پرونده به صورت داده و فراداده آزاد و 

برای مردم قابل استفاده شد.
به گزارش ایرنا از سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی ایران، خسرو طالب زاده در 
تشریح عملکرد معاونت اسناد در سال 
99 عنوان کرد: سازمان اسناد و آرشیو 
ملی سابقه ۵۰ ساله دارد که ۳۰ سال 
آن یعنی تا سال ۱۳۸۲ در قالب سازمان 
اسناد سپری و از سال ۱۳۸۲ با کتابخانه 
ملی ادغام شد و در قالب معاونت اسناد 
ایران  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان 

ادامه یافت.
 ۵۰ اساس،  این  بر  افزود:  وی 
می طلبید  اسناد  سازمان  پیشینه  سال 
آن  اهداف  و  فرایند  ساختار،  در  که 
منظور  همین  به   . شود تجدیدنظر 
گفت وگو،  بررسی،  با  گذشته  سال 
مدیران  و  صاحب نظران  با  مشورت 
منظور  به  ریزی  برنامه  این  گذشته، 
اصالحات در فرایندها و ساختار صورت 
با اجرای راهکارهای  تا بتوان  پذیرفت 
ایده جدیدی در  نوین،  راهبرد  جدید و 

فعالیت های معاونت شکل گیرد.
نکته  کرد:  تصریح  زاده  طالب 
قابل توجه این است که میان ورودی و 
خروجی اسنادی معاونت تناسب و توازنی 
وجود نداشت، یعنی حدود چهار میلیون و 
۲۰۰ هزار پروند اسنادی طی ۵۰ سال 
جمع آوری شده بود که فقط حدود ۸۰۰ 
هزار پرونده اسنادی قابل دسترسی بود و 
پرونده های دیگر که حدود سه میلیون 

و ۴۰۰ هزار پرونده بود قابل دسترسی 
نبوده است.

در  تی  اصالحا زمینه  ین  ا در 
فرایندها انجام گرفت تا این دسترسی ها 
و  مقررات  رعایت  با  افراد  همه  برای 
طبقه بندی اسناد میسر شود و مخاطبان 
و ذی نفعان بتوانند از بیشتر اسناد موجود 
در سازمان بهره برداری کنند. برای این 
صورت  بازنگری  فرایندها  در  منظور 
از برگ  ارائه خدمات  پذیرفت و سطح 
و  ردیف  پرونده،  برگ،  به  پرونده  و 
مجموعه گسترش داده شد. یعنی از این 
پس چهار نوع خدمت به مردم، محققان 
و پژوهشگران ارائه می شود. البته برخی 
قانونی  محدودیت های  دلیل  به  اسناد 

همچنان غیرقابل دسترس است.
طالب زاده تصریح کرد: نکته بعدی 
در این اصالحات این بود که مخاطبان 
معاونت اسناد در خالل ۵۰ سال گذشته 
بیشتر مورخان و سند پژوهان بودند که 
البته نتایج مفیدی در برداشته، این در 
از  اسناد  درصد  یک  که  است  حالی 
تمامی اسناد به اسناد ارزشمند و تاریخی 
اختصاص دارد و 99 درصد اسناد، اسناد 
دولتی  و  اجرایی  نهادهای  به  مربوط 
به  است،  کشور  مدیریت  حکومتی  و 
یا  ملی  آرشیو  می گوییم  اگر  عبارتی، 
حافظه ملی، بخش قابل توجه آن یعنی 
حدود 99 درصد این حافظه ملی، مربوط 
به تجربه زیسته و دانش ضمنی مدیریت 

و برنامه ریزی کشور است.

راه اندازی »شبکه اسناد 
مدیریت« )شام(

به  که  همانگونه  داد:  ادامه  وی 
اداره  آرشیو  از  طور طبیعی هر مدیری 
و سازمان خود در فرایند تصمیم سازی 

و برنامه ریزی استفاده می کند، در یک 
باید  ملی  آرشیو  اسناد  بزرگتر،  مقیاس 
تمامی  تا  باشد  داشته  کارکردی  چنین 
مدیران کشور بتوانند از آرشیو ملی در 
فرایندهای تصمیم سازی، برنامه سازی 
آرشیو  کنند.  استفاده  راهبرد  تعیین  و 
ملی باید پشتیبان نظام تصمیم سازی و 

برنامه ریزی کشور باشد.
میان  گسستی  سال،   ۵۰ این  در 
و  اجرایی کشور  بدنه  و  نظام مدیریتی 
بود که سعی شد  داده  اسناد رخ  مرکز 
این گسست برطرف شود، براین اساس 
»شبکه  )شام(  طرح  عنوان  با  طرحی 
با  که  شد  عملیاتی  مدیریت«  اسناد 
چندین نهاد دولتی و عمومی هماهنگی 
و برنامه ریزی شده است تا کل اسناد 
مربوط به این نهادها فهرست نویسی و 
تنظیم و توصیف اسناد شود، و پس از 
آنها  به  افزار  نرم  قالب یک  اسکن، در 

بازگردانده می شود.
وی ادامه داد: مهمترین تحول در 
نظام ارتباطات و اطالعات، این است که 
نظام تمرکزگرا و مستقل جای خود را 
به نظام شبکه ها و پلتفرم ها داده است، 
یعنی مهم و اساسی این است که تمام 
اسنادی  مراکز  و  دولتی  دستگاه های 
پلتفرم  و  شبکه  یک  در  کشور  کل 
اسنادی  سند  و  داد  همدیگر  با  بتوانند 
و اطالعاتی داشته باشند و همه بتوانند 
از محتوای این اسناد بهره برداری کنند. 
نظام  از  که  است  نوین  راهبردی  این 
تمرکزگرا به سمت نظام شبکه اسنادی 
باید  منظور  این  برای  می رود،  پیش 
و  منبع  عنوان  به  سند  از  سند  تعریف 
صرف  پژوهش های  و  مطالعات  مرجع 
سند  عنوان  به  سند  سمت  به  تاریخی 
ساختار  و  تحول  و  گسترش  توسعه 

تغییر  جهت  این  در  اسناد  معاونت 
راهبردی یابد.

طالب زاده عنوان کرد: نکته سوم 
مالکیت  مسئله  دیگر  که  است  این 
ندارد  راهبردی  اهمیت  سند  مکان  و 
یا  محتوی  به  دسترسی  مانع  نباید  و 
فراداده های سند شود. سند در هر جایی 
و در مالکیت هر فردی که باشد، معاونت 
اسناد باید بتواند به آن دسترسی مناسب 

داشته باشد.

برنامه ریزی در اجرای طرح 
سند به مثابه وثیقه با همکاری 

بانک ها
منظور  همین  به  داد:  ادامه  وی 
مفهوم  به  باید  اسناد  مدیریت  مفهوم 
حکمرانی اسناد ارتقاء یابد، زیرا مدیریت 
اسناد محدود و مخصوص درون سازمان و 
محیط سازمانی است، اما قلمرو حکمرانی 
اسناد محدویت جغرافیایی و مالکیتی ندارد 
و در هر خانه و سازمان  و نهادی که باشد 
معاونت اسناد باید برنامه ای داشته باشد 
که داده یا فراداده آن دسترسی داشته باشد 

و ارائه خدمت کند.
به همین منظور طرح سند به مثابه 
وثیقه با همکاری بانک ها برنامه ریزی و 
پیگیری می شود تا بانک ها با همکاری 
اسناد،  معاونت  ارزیابی  و  کارشناسان 
گنجنیه داران  و  مردم  اختیار  در  اسناد 
پرداخت  وام  آن  ازای  در  و  شناسایی 
شود. بنابراین مهم این است که به روش 
شبکه ای و پلتفرمی، تمام اسناد کشور 
شناسایی شوند تا بتوان آرشیو و حافظه 
ملی را هم در بخش اسناد ارزشمند و 
تاریخی و هم در بخش اسناد مدیریت 

کشور تقویت و گسترش داده شود.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر 
و به منظور اصالح ساختارها مهمترین 
 99 سال  در  که  مشی  خط  و  رویه 
اجرایی  رویه های  اصالح  شد  عملیاتی 
بود. به عنوان نمونه، کارهای پرهزینه 
مانند  داشت  وجود  که  تاثیری  کم  و 
برگ شماری در مرحله پیش آرشیو که 
اصالح و حذف شد، همچنین تفکیک 
شد  حذف  آرشیو  و  آرشیو  پیش  میان 
روند  این  یکپارچه سازی مخازن،  با  و 
اکنون  مدیریتی آن اصالح شد، و هم 
یکپارچه  صورت  به  مخازن  تمامی 

مدیریت می شود.

معاون سازمان اسناد ملی:

اصالح فرایند دسترسی به اسناد کشور پس از 50 سال 

کتاب »اندیشه و آثار ذبیح بهروز« اندیشمند ساوجی دوران 
مشروطیت منتشر شد

 نویسنده جوان ساوجی در راستای 
اخیرا  شهرستان،  این  مفاخر  پاسداشت 
کتابی را به چاپ رساند که در آن اندیشه 
و  مشاهیر  از  بهروز«  »ذبیح  آثار  و  ها 
اندیشمندان دوران مشروطیت به رشته 

تحریر درآمده است.
این  خصوص  در  کریمی«  »علی 
کتاب که در چهار فصل تدوین و چاپ 
اندیشه  اظهار داشت: کتاب  شده است، 
افکار،  معرفی  به  بهروز  ذبیح  آثار  و 
اندیشه و آثار این شخصیت ساوجی که 

از پیشگامان عرصه تاریخ و ادبیات ایران در دوره مشروطه و پهلوی اول 
و دوم است، می پردازد.

وی بیان کرد: ذبیح بهروز در زمینه های نویسندگی، شاعری، نمایشنامه 
نویسی، تاریخ نگاری، زبان شناسی، نجوم و ریاضیات و همچنین ترجمه کتب 
مهارت زیادی داشته است.نویسنده کتاب اندیشه و آثار ذبیح بهروز ادامه داد: 
به دلیل تنوع محتوایی، پژوهش در مورد آثار ذبیح بهروز اهمیت ویژه ای دارد 
و در فصل نخست این کتاب به بازشناسی جریان های روشنفکری ایران 
ادبی و  پرداخته شده است.کریمی عنوان کرد: شرایط فرهنگی، سیاسی، 
اجتماعی هر عصر در پیدایش و تربیت اندیشمندان و بزرگان اثرگذار است 

و در شناسایی این افراد نیز باید روح و جوهر تاریخ را بشناسیم.
وی گفت: فصل دوم این کتاب به  نسب و زندگینامه ذبیح پرداخته 

و پیشینه خانوادگی و روابط فامیلی او مورد پژوهش قرار گرفته است.
به گفته او میرزا ابوالفضل ساوجی پدر ذبیح  از طبیبان و حکیمان دوران 
حاکمیت ناصرالدین شاه قاجار و همچنین یکی از خوشنویسان مشهور از 
خاندان شاملو بوده و در فصل دوم این کتاب به مهاجرت تحصیلی، ازدواج، 

تولد و وفات این اندیشمند اشاره شده است.
کریمی بیان کرد: در فصل سوم که مهمترین بخش کتاب بوده، آثار 
ذبیح بهروز به رشته تحریر درآمده است که از جمله آنها می توان به کتاب ها 

و نمایشنامه های معروف ذبیح اشاره کرد.
به گفته او، در فصل پایانی کتاب به »بهروز به روایت دیگر« اشاره 
و  ویژگی های این نویسنده بزرگ از زبان دوستان و شاگردان او بیان شده 
است و هدف از تألیف کتاب نیز معرفی این شخصیت و احیای اندیشه او 

در دوره تاریخی خاص می باشد.
کریمی ادامه داد: شناخت بزرگان هر عرصه در راستای رشد و اعتالی 
فرهنگ جامعه حائز اهمیت است تا جوانان در مسیر روشنگری و شکوفایی 

استعداد در عرصه فرهنگ و ادبیات گام بردارند.
وی عنوان کرد: کتاب اندیشه و آثار ذبیح بهروز در چهار فصل توسط 

انتشارات منوچهری در شمارگان یک هزار جلد منتشر شده است.

شش نمایش نامه از »احمد آرام« منتشر شد 

استان  نمایشی  هنرهای  انجمن  رئیس  یاراحمدی،  جهانشیر  بوشهر 
بوشهر از انتشار شش نمایشنامه استاد احمد آرام خبر داد.

جهانشیر یاراحمدی در گفت وگو با ایسنا در این باره عنوان کرد: »شش 
نمایشنامه از آثار استاد آرام در قالب سه کتاب منتشر شد که هر کدام از این 

کتاب ها شامل دو نمایشنامه می شود.«
وی ادامه داد: »کتاب اول »تخم مرغ فلزی« نام دارد که شامل دو 
نمایشنامه ی »تخم مرغ فلزی«؛ اثر برگزیده دوساالنه ی ادبیات نمایشی ایران 
و نیز نمایش نامه »فرشته ای با کفش های اسکیت« اثر برگزیده جشنواره 

سراسری دانشجویان بوده است.«
رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر اظهار کرد: »کتاب دوم 
تحت عنوان »آخرین بار کی دیدمت گندم« شامل دو نمایشنامه »آخرین بار 
کی دیدمت گندم« و »خانه تلخ« که این اثر متن برگزیده بخش جشنواره 
جشنواره های تئاتر فجر در سال ۱۳۷۳ هست. کتاب سوم »به خاکسپاری 
زن زنده« نام دارد، در این اثر نیز دو نمایشنامه به چشم می خورد: نخست 
نمایشنامه ی »به خاکسپاری زن زنده« و نیز نمایش نامه »اسم شب؛ ویرجینا 

وولف« که از این دو نمایشنامه هنوز اجرایی به عمل نیامده  است.«
یاراحمدی خاطرنشان کرد: »این سه اثر با مشارکت و همراهی انتشارات 
دریانورد چاپ شده است و از امروز یکشنبه ۲۲ فروردین ماه و همزمان با 
زادروز استاد احمد آرام در بوشهر توزیع می شود و عالقه مندان می توانند این 
آثار را از کتابفروشی خانه کتاب واقع در خیابان عاشوری دریافت نمایند.«

است.  بوشهر  بندر  در   ۱۳۳۰ ماه  فروردین   ۲۲ متولد  آرام  احمد 
از این  داستان نویس، نمایش نامه نویس، طراح و کارگردان تئاتر که پیش 
آثار متعددی در حوزه ی رمان و داستان کوتاه از وی به چاپ رسیده است. 
»غریبه در بخار نمک« ، »مرده ای که حالش خوب است«، »همین حاال 
داشتم چیزی می گفتم«، »به چشم های هم خیره شده بودیم«، » کسی ما 
را به شام دعوت نمی کند«، »حلزون های پسر«، باغ استخوان های نمور« ،« 
پرورش دهنده سگ ماهی«، »بیدار نشدن در ساعت نمی دانم چند«، »سگی 
در خانه یک آنارشیست دسته دوم« تعدادی از آثار این نویسنده جنوبی هستند 

که در یک دهه گذشته به زیور طبع آراسته شده اند.
نمایشنامه ی  با  و  به عرصه هنر گذاشت  پا  از دهه چهل  آرام  احمد 
»سقوط« در سال ۱۳۴۸ اولین تجربه نمایش نامه نویسی خود را رقم زد. او 
بیش از پنج دهه است که به طور مستمر می نویسد و در یک دهه گذشته 

در حوزه ادبیات داستانی از نویسندگان فعال مکتب جنوب بوده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

کتاب های امانتی کتابخانه ملی را با ایمیل تمدید کنید
تمدید کتاب های امانتی کتابخانه ملی همچون گذشته به دلیل 

شیوع ویروس کرونا با ارسال ایمیل امکان پذیر است.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از اداره کل اطالع رسانی سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایران، اعضای کتابخانه ملی پیش تر می توانستند 
کتاب هایی را که از کتابخانه ملی به امانت گرفته بودند طی دو مرحله 
از طریق ایمیل تمدید کنند؛ اما به دلیل جلوگیری از تشدید ویروس 
کرونا و در راستای تداوم طرح فاصله گذاری اجتماعی، امکان تمدید 
منابع فرهنگی به امانت برده شده توسط اعضا از طریق ایمیل با رفع 
محدودیت برای دفعات تمدید برداشته شده و اعضا می توانند تنها در 
یک مرحله به آدرس: »gmail.com@۱۳۱۷.public« برای 

تمدید منابع فرهنگی به امانت برده شده اقدام کنند. 
بر اساس این گزارش به منظور کاهش ترددهای غیرضروری 
نیاز اعضای  به  پاسخگویی  ایران و در عین حال  به کتابخانه ملی 
کتابخانه ملی ایران تهمیدات ویژه ای در دستور کار قرار گرفت که 
تمدید منابع فرهنگی به امانت برده شده با ارسال ایمیل یکی از آن ها 
بود و در سال گذشته تمدید تعداد ۴۵۶۰ نسخه منابع امانت داده شده 

از طریق ایمیل انجام شد. 
اداره کل اطالع رسانی  از خدماتی است که  امانت کتاب یکی 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به اعضای کتابخانه ملی ارائه 
در  کتاب  نسخه   ۲۰۰ و  ۳۵هزار  تعداد  گذشته  سال  در  و  می دهد 
نسخه  و ۱۶۰  هزار  نیز ۱۳  و  بسته  از مخازن  تاالرهای تخصصی 

کتاب در کتابخانه عمومی امانت داده شد.
اعضای کتابخانه ملی ایران که از تاالر عمومی کتابخانه ملی 
ثانوی می توانند منابع در  تا اطالع  امانت گرفته اند،  به  ایران کتاب 
تمدید  برای  اعضا  همچنین  کنند.  تمدید  دفعات  در  را  خود  اختیار 
منابع فرهنگی در اختیار از طریق ایمیل باید درخواست تمدید منابع 
امانتی خود را حداقل ۴۸ ساعت قبل از اتمام مدت امانت با ارسال 

ایمیل اطالع دهند.

برای زادروز فرامرز پیالرام، از بنیانگذاران نقاشی خط

دنیای دیگری از خط ساخت

فرامـرز پیـالرام را اغلـب با رنگ و بوی منحصـر به فرد آثارش 
می شناسـند. هنرمنـدی کـه بـا به کارگیـری خط در نقاشـی، شـکل 
تازه ای به هنر خوشنویسـی بخشـید و آن را از چارچوب های سـنتی 
خـارج کـرد. هنرمندی کـه ایرانی بودن آثارش غیرقابل انکار اسـت.

، فرامـرز پیـالرام ۲۱ فرودیـن ۱۳۱۶ در تهـران بـه دنیا آمد 
و جریـان زندگـی هنـری او به گونـه ای پیـش رفت کـه نامش به 
دو جریـان مهـم هنـر مـدرن ایـران، یعنـی نقاشـی خط و مکتـب 
سـقاخانه پیونـد خـورد. او بـه همـراه چند تـن دیگـر از هنرمندان 
هـم دوره خـود در سـال هایی کـه جریـان مدرنیسـم خیـل زیادی 
از هنرمنـدان را بـه خـود جـذب کرده بود، سـبکی را پایـه نهادند 

کـه بعدهـا مکتب سـقاخانه ای نـام گرفت. 
پیـالرام همـواره به دنبـال به تصویر کشـیدن نمادهـای اصیل 
ایرانـی در آثـارش بـود و بـر همیـن اسـاس هـم در کارهـای اولیـه 
ُمهرهایـی را کـه در قدیـم بـه جای امضـا از آن اسـتفاده می کردند، 
بزرگ نمایـی و در زمینـه  کتیبه ای اسـتفاده و در عیـن حال نمادهای 
ایرانـی را هـم بـا اشـکال هندسـی ترکیـب  مذهبـی و معمـاری 
کـرد؛ امـا در ادامـه و در مسـیر زندگـی هنـری بـه سـراغ فرم هـا و 
ترکیب بندی هـای حـروف نسـتعلیق خوشنویسـی بـا نقاشـی رفـت 

رفت. ایرانـی 
او کـه از چهره هـای شناخته شـده در میـان موج نو سـنت گرای 
هنرمنـدان دهـه ۴۰ بـود، تأثیـر مهمـی در شـکل گیری و پیشـرفت 
هنـر نقاشـی خط داشـت. پیـالرام خط را بـا نگاهی نقاشـانه وارد آثار 
خـود کـرد و توانسـت آثـار منحصربه فردی در سـبک نقاشـی خط از 
خـود بـه جـا بگـذارد. بافتـی منسـجم از درهم آمیختگـی حـروف و 
کلمـات و ترکیـب آنهـا بـا رنگ هـای متضـاد از مهمتریـن ویژگـی 

آثـار نقاشـی خط پیـالرام بـه حسـاب می آمد.
در کارهـای دهـه ۴۰ پیـالرام بداهه نویسـی و رنگ گذاری هـا 
جایـگاه ویـژه ای دارنـد. تکـرار چندیـن و چندبـاره یـک کلمـه یـا 
ترکیب هـای مـوازی از برخـی حـروف کشـیده یا دایره وار در سـطح 
بوم سـبک اختصاصی پیالرام محسـوب می شـد؛ سـبکی که به باور 
بسـیاری از کارشناسـان الهام بخـش هنرمندان زیادی در نسـل های 

بعـدی بوده اسـت.

ادبیات  و  کتاب  خانه  مدیرعامل   
مجازی  نمایشگاه های  گفت:  ایران 
جمله  از  مقاومت  حوزه  شهدای  کتاب 
از  و  اجرا  است که می توان  طرح هایی 
کشورهای حوزه مقاومت برای شرکت 
در  می توان  حتی  کرد  دعوت  آن  در 
و  شد  بین الملل  حوزه  وارد  زمینه  این 
برگزار  سالیانه  صورت  به  را  نمایشگاه 

کرد.
به گزارش  دنیای جوانان از پایگاه 
دهقان کار  ایوب  شاهد،   نوید  خبری 
نریمانی  رحیم  با  دیدار  در  شنبه  روز 
بنیاد شهید  انتشارات  و  اسناد  مدیرکل 
ادبیات  و  کتاب  خانه  اینکه  بیان  با 
خدمت  در  خاص  صورت  به  ایران 
کتاب  خبرگزاری  افزود:  است،  جامعه 
و  کتاب  خانه  مجموعه های  زیر  از 
ادبیات ایران است که می تواند با پایگاه 
خبری نوید شاهد همکاری داشته باشد، 

تخصصی  دلیل  به  کتاب  خبرگزاری 
بودن،  مخاطبان خاص خود را دارد و 
می تواند ویترین خوبی برای مجالت و 

کتاب های نشر شاهد باشد.
ادبیات  و  کتاب  خانه  مدیرعامل 
از  بسیاری  اینکه  به  اشاره  با  ایران 
و  ایثار  حوزه  در  پرفروش  رمان های 
این  افزود:  است،  شده  نوشته  شهادت 
و  دارد  مخاطب  کشور  کل  در  حوزه 
اداره  با  ایران  ادبیات  و  کتاب  خانه 
شهید  بنیاد  نتشارات  ا و  اسناد  کل 
فعالیت های  برای  مشترک  زمینه های 
از  بعد  ما  همچنین  دارند.  گوناگون 
آمادگی  این  نمایشگاه کتاب،  برگزاری 
را داریم که نمایشگاه های کتاب مجازی 
مختلف را روی پلتفرم خبرگزاری کتاب 
برگزار کنیم. به عنوان مثال در آستانه 
فرارسیدن ماه مبارک رمضان نمایشگاه 
قرآن  نیز روی پلتفرم خبرگزاری خانه 

کتاب برپا است.
ن  ا می تو  : د ا د مه  ا د ا ی  و
شهدای  کتاب  مجازی  نمایشگاه های 
کشورهای  از  و  اجرا  را  مقاومت  حوزه 
در  شرکت  برای  نیز  مقاومت  حوزه 
فراتر  پا  آن دعوت کرد. حتی می توان 
حوزه  وارد  زمینه  این  در  و  گذاشت 
بین الملل شده و نمایشگاه را به صورت 

سالیانه برگزار کرد.
همکاری مشترک در حوزه 

نمایشگاه ها و کتاب
انتشارات  و  اسناد  اداره  مدیرکل   
این  در  ایثارگران  وامور  شهید  بنیاد 
کرونا  شدن  تبدیل  به  اشاره  با  دیدار 
کرونا  به فرصت، گفت:  تهدید  از یک 
بیشتر  مختلف  دستگاه های  شد  باعث 
به یکدیگر نزدیک شوند. به عنوان مثال 
در حوزه کتاب با موضوع ایثار و شهادت 
ارتباط بنیاد شهید و خانه کتاب می تواند 

کیفی تر می شود.
دکتر نریمانی در ادامه افزود: ما در 
حوزه نشر، به دلیل کرونا از بحث چاپ 
فیزیکی مجالت کمی فاصله گرفته ایم و 
مجالت به صورت الکترونیکی در پایگاه 
 mag.navideshahed خبری 
مخاطبین  دسترس  در  و  شده  منتشر 
و  اسناد  اداره  می گیرد.مدیرکل  قرار 
ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  انتشارات 
در  بسیاری  مشترک  کارهای  گفت: 
می توانیم  کتاب   و  نمایشگاه ها  حوزه 
با همکاری خانه کتاب و ادبیات ایران 

انجام دهیم.
و  لیت ها  فعا به  اشاره  با  وی 
تخصصی  ه های  یشگا نما ری  ا برگز
حوزه ایثار و شهادت بیان کرد: با وجود 
وشهادت،  ایثار  حوزه  بودن  تخصصی 
فرهنگ  بر  بسیاری  تأثیر  حوزه  این 

عمومی دارد.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران:

نمایشگاه مجازی بین المللی کتاب با موضوع شهدای مقاومت برگزار شود
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تصویری خاطره انگیز از حضور زنده یاد احمدرضا دریایی در جمع گروهی از 
نویسندگان اولیه روزنامه همشهری اختصاصی دنیای جوانان

با کام تشنه
در نفس رود سوختم

محمد مجد

بی اشک گریه کردم و بی دود سوختم
آخر در آتشی که بنا بود سوختم

باغم به دست آتش پاییز اوفتاد
در خواب آرزو شدم و زود سوختم 

اینک من آن عطش زده دشتم که در بهار
با کام تشنه در نفس رود سوختم

شعرم بهشت ظلمت این شهر خسته است 
من در بهشت خویش چو نمرود سوختم

چون الله داغ خورده روز ازل منم
در من هوای روی تو تا بود سوختم

بیهودگی است زندگی مجد خسته جان
چون شمع شب به قبله مقصود سوختم
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محمد حسین زاده

از  کشـورمان  در  کرونـا  شـیوع 
همان ابتدا بسـیاري از مشـاغل را مورد 
هجـوم خـود قـرار داد و فـارغ از ترس 
بیمـاري و فوت، آسـیب هاي اقتصادي 
قشـر  بـه  به خصـوص  را  نـي  وا فرا
آسـیب پذیر جامعـه وارد کـرد. مشـاغل 
هنري نیز در این بین به شـدت آسـیب 
دیدنـد و بارهـا و بارهـا شـاهد تعطیلي 
تئاتـر  سـالن هاي  سـینما،  سـالن هاي 
و همینطـور عـدم برگـزاري کنسـرت 
بودیـم. ایـن یعني منبع درآمد بسـیاري 
از هنرمنـدان از بیـن رفـت و هنوزهـم 
از یـک سـال  بیـش  از گذشـت  بعـد 
نـه حمایـت  بیمـاري،  ایـن  از شـیوع 
خاصـي از هنرمنـدان صورت گرفته، نه 
شـاهد حرکتـي خـاص از سـوي دولت 
هسـتیم خصوصـا در واکسیناسـیون و 
نـه آمـار ایـن بیماري کم شـده اسـت! 
سـیدمحمدمجتبی حسینی، معاون امور 
هنـری وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
در گفتگـو بـا دنیـاي جوانـان ارزیابـی 
فعالیـت  از ۳ سـال  بیـش  از  را  خـود 
در ایـن جایـگاه، عملکـرد عرصه هـای 
مختلـف هنـر ایـران در زمانـه کرونا و 
پیش بینـی آینـده هنر در جامعـه ایران 
و عرصـه جهانـی بیـان کرده اسـت....

-بـراي شـروع ارزیابـی خود تـان 
از حـوزه هنر در سـال ۱۳99 چیسـت؟ 
کرونـا چه تهدیدها و چـه فرصت هایی 
داشـت و آیا مـا توانسـتیم از فرصت ها 

اسـتفاده کنیم؟
بزرگـی  بسـیار  تهدیـد  *کرونـا 
اشـتغال  و  فعالیت هـا  جهـان،  بـرای 
انسـان بـود. فقـط در یـک حـوزه نبود 
کـه بگوییـم هنرمنـدان آسـیب دیدنـد 
یـا  ندیدنـد  آسـیب  صنعتگـران  ولـی 
را  زندگی شـان  راحتـی  بـه  پزشـکان 
دیگـر  گروهـی  ولـی  کردنـد  سـپری 
نـاکام شـدند. ایـن ناکامی و دشـواری 
بـرای تمام صنوف بـود. در عرصه هنر 
میـزان آثـار نمایشـی و آثار تولیدشـده 
هنرهـای  نمایشـگاه های  موسـیقی، 
آموزشـگاه های  لیـت  فعا تجسـمی، 
در  عالـی  آمـوزش  مراکـز  و  هنـری 
از  شـدت  بـه  همـه  هنـر  رشـته های 
کرونا متاثر شـدند. در عالی ترین شـکل 
وقتـی شـرایط قدری بهتر می شـد و به 
تعبیـر سـتاد ملی مبـارزه با کرونـا وارد 
می توانسـتیم  می شـدیم،  زرد  شـرایط 
برخـی فعالیت هـا را از سـر بگیریـم اما 
ایـن همچنـان بـه معنای بازگشـایی و 
فعالیـت عـادی تلقی نمی شـد. بنابراین 
فکـر می کنـم شـمار رویدادهای هنری 
سـال های  یک هشـتم  حداکثـر  مـا 

بود. قبـل 

خیلـي  موضـوع  یـن  ا -کـه 
. . . د بـو ه  نند سـیب ز آ

*بلـه، این مسـئله نشـان می دهد 
هـم هنرمنـدان فرصت بـروز و عرضه 
آفرینش های خودشـان را نداشـتند هم 
عالقمنـدان و دوسـتداران هنر فرصت 
بهره منـدی از ایـن آفرینش هـا را پیـدا 
نکردنـد و به تبع این دو، اقتصاد هنر یا 
گـردش مالی فعالیت هـای هنری زیان 
بسـیار بزرگـی را متحمـل شـد. گرچه 
اعتبارهـای دولتـی در حـوزه فرهنـگ 
بسـیار جریـده و اندک اسـت اما همین 
میـزان هـم وقتـی فعالیت هایـش کـم 
زیـان  و  خسـارت  دچـار  می شـود، 
خواهـد شـد. گـزاره دوم ایـن بـود کـه 
چـون شـرایط غافلگیرکننـده بـود و ما 
تجربـه رویارویـی بـا چنیـن بحرانی را 
نداشـتیم و بشـر فکـر می کـرد اینقـدر 
بـر علـم مسـلط اسـت کـه از چنیـن 
احواالتـی آسـیب نخواهـد دیـد، وقتی 
بـا ایـن موضـوع مواجـه شـد طبیعتـا 
دسـتپاچگی همـه را بـه خـود مبتـال 
کـرده بـود و می دیدیم همـه دنیا دنبال 
راه حلـی بـرای مواجهـه با این شـرایط 
می گردنـد. در موسـیقی اصیـل ایرانـی 
یـک اصطالحی به نـام کار عمل وجود 
دارد. کار عمـل در واقـع تصنیف هایـی 
اسـت کـه طـرِح از پیـش تعیین شـده 
را  نغمـه  یـک  هنرمنـدان  و  ندارنـد 
می کننـد.  خلـق  بداهـه  صـورت  بـه 
بـا شـعری کـه در حافظـه دارنـد آن 
بـه  را همسـاز می کننـد و در نهایـت 
می رسـند.  متشـکل  تصنیـف  یـک 
شـاید اوضـاع ما هـم در شـرایط کرونا 

بی شـباهت بـه کار عمـل نبـود. البتـه 
منظـورم صرفا مدیریت هنری نیسـت، 
بلکـه شـرایط صنـوف و اشـتغال های 
عمـل  کار  از  ناشـی  همـه  مختلـف 
بـود. مثـال در ماه هـای ابتدایی شـیوع 
ویـروس کرونا بسـیاری از کسـانی که 
عمـل جراحی داشـتند عمل خـود را به 
تعویـق انداختنـد تا شـرایط بهتر شـود، 
عمل هـا  آن  از  برخـی  حالی کـه  در 
اورژانسـی بـود و بایـد در دقیقـه برای 
آن واکنشـی طراحـی می شـد. وقتـی 
معلـوم شـد ایـن مرحلـه طوالنی مدت 
اسـت و بایـد بـرای آن تدبیـر کنیـم، 
همـه همسـاز بـر ایـن بودنـد کـه چـه 
اتفاقـی را می تواننـد طراحـی کننـد که 
کرونـا باشـد ولی در عین حـال زندگی 
تعطیـل نشـود. مثـال وقتـی قـرار شـد 
از فضـای مجـازی بـرای معرفـی هنر 
یـا اجـرای رویدادهـای هنـری بهـره 
ببریـم، برخی از ذی نفعان روز نخسـت 
مخالفـت می کردنـد کـه مگر می شـود 
عرضـه فالن گونـه هنـر را از صفحـه 
نمایشـگر گوشـی همـراه یـا رایانـه به 
تماشـا نشسـت؟ معتقـد بودنـد بـا این 
کار اصـل آن هنـر از بیـن خواهد رفت. 
امـا وقتـی اولیـن اجراهـا بـه صـورت 
برخـط انجام شـد، توفیقی حاصل شـد 
و در نهایـت بـه ظرفیتـی رسـید که در 
۴ماهـه آخـر سـال ایـن بـاور را تقویت 
کـرد کـه حتـی بعـد از رفـع بحـران و 
پـس از ویـروس کرونا نیز از این بسـتر 
نوظهـور بـا تامل بیشـتر اسـتفاده کنیم 
و بـه آن اسـتمرار ببخشـیم. به عنـوان 
مثـال، در اجـرای ارکسـتر ملـی ایـران 
در جشـنواره موسیقی فجر سال ۱۳9۸ 
حداکثر ۶۵۰ نفر توانسـتند آن کنسـرت 
را در سـالن تماشـا کننـد، در حالی کـه 
اجـرای ارکسـتر ملـی ایـران در سـال 
بیننـده  نفـر   ۵۵۰۰ از  بیـش   ۱۳99
داشـت. برخـی از اجراهـا در موسـیقی 
ایـران  نواحـی کـه سـازهای مناطـق 
نواخـوان هسـتند نیز در سـال گذشـته 
۲۰۰ نفـر مخاطب داشـتند، در حالی که 
امسـال مجمـوع تماشـاگران هـر اجرا 
قریـب ۳ برابـر اجراهـای قبلـی بود. به 
همیـن ترتیـب می توان گفـت کرونا با 
وجـود تهدیدهایـی که داشـت، فرصت 

جدیـدی را بـه مـا نشـان داد.

مدیـران  وظیفـه  بیـن  ایـن  -در 
چیسـت؟ هنـري 

*مدیریـت هنـری مـا بـه دالیل 
مختلـف به جـای اینکه یـک مدیریت 
برنامـه ای راهبـردی باشـد، خواسـته یا 
ناخواسـته یـک مدیریـت اقتضایـی و 
اجرایـی شـده اسـت. در ایـن مدیریت 
اجرایـی و اقتضایـی همـه انتظـار دارند 
آنهـا  بـا  مدیـران  پسـینی  رفتارهـای 
رفتارهـای  باشـد.  همـراه و همدالنـه 
پیشـینی سـامان مشـخصی نـدارد یـا 
کمتـر سـامان یافتـه اسـت. بـه همین 
ایـن  داد  نشـان  کرونـا  ایـام  دلیـل 
مدیریـت اجرایـی در بزنگاه هـا چقـدر 
آسـیب پذیر  و  آسیب رسـان  می توانـد 
بانـک  هیـچ  مثـال،  به عنـوان  باشـد. 
اطالعاتـی دقیقـی از تعـداد هنرمنـدان 
و عرصه های فعالیت شـان در نهادهای 
کـه  خصوصـی  نهادهـای  یـا  دولتـی 
کار  شـرح  نیـز  را  صنفـی  ماموریـت 
آنچـه  مثـال  نبـود!  می داننـد،  خـود 
می دهـد  نشـان  ایـران  آمـار  مرکـز 
ایـن اسـت کـه در حـال حاضـر بیـش 
از ۲9۰ هـزار نفـر دانشـجوی هنـر در 
تحصیـل  مشـغول  مختلـف  مقاطـع 
هسـتند. بـر اسـاس همیـن آمارهـا، در 
۴۰ سـال گذشـته حـدود یـک و نیـم 
دانشـگاه های هنـری  از  نفـر  میلیـون 
براسـاس  و  شـده اند  دانش آموختـه 
یـک پیمایـش تخمینی، بیـش از ۵۰۰ 
هـزار نفر در آموزشـگاه های آزاد هنری 
مشـغول هنـر آموختن هسـتند و بیش 
از ۳۰ هـزار نفـر به عنـوان مـدرس هنر 
فعالیـت دارنـد. بنابرایـن، خانـواده هنر 
خانواده ای پرجمعیت، کالن و گسـترده 
اسـت که امـروز در شـهرهای مختلف 
فعالیـت و بـه آفرینـش آثـار هنـری و 
انتقال داشـته اشـتغال دارنـد. در وزارت 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی مقرر شـده 
کلیـه حمایت هایـی کـه از هنرمنـدان 
)بـه عنـوان شـخص حقیقی( می شـود 
در نهـادی بـه نـام صنـدوق اعتبـاری 
هنـر متمرکـز باشـد. صنـدوق اعتباری 
هنـر ۷۴ هـزار نفر عضـو دارد. ۷۴ هزار 
هنرمنـد فعـال، عدد بزرگی اسـت ولی 

به نسـبت سـرمایه انسـانی که از نقاط 
آمـاری کسـب شـده بسـیار  مختلـف 
محـدود اسـت. چندمـاه کـه از کرونـا 
گذشـت و اخبار این موضوع را منعکس 
کردنـد کـه وزارت ارشـاد حمایت هـای 
خـودش را صرفـا از طریـق صنـدوق 
اعتبـاری هنـر انجام خواهـد داد، بیش 
از ۳۰ هـزار نفـر ظـرف مدتـی کوتـاه 
تقاضـای عضویت در این نهـاد کردند. 
یعنـی ۳۰ هـزار نفـر هنرمنـد حرفه ای 
از  زودتـر  می توانسـتند  کـه  داشـتیم 
ایـن ماجـرا در چنیـن کانونـی عضـو 
باشـند ولـی بـه دالیـل مختلـف عضو 
آمـاری  بررسـی  همیـن  نمی شـدند. 
نشـان می دهـد در یـک رشـته خـاص 
حداقـل ۲۰۰ هـزار نفر فعال در کشـور 
وجـود دارد و سـاختاری به نـام انجمن 
تخصصـی بـرای آن هنر نیـز حدود دو 
دهه اسـت که تشکیل شـده ولی تعداد 
اعضـای آن انجمن ۱۵۰۰ نفر اسـت و 
مجامـع عمومـی آن انجمن بـا نیمی از 
اعضـا تشـکیل می شـود، در حالی کـه 
جامعـه فعـال آن هنـر ۲۰۰ هـزار نفـر 
اسـت. وقتـی بررسـی می کنیـم چـرا 
اکثریـت آن ۲۰۰ هـزار نفر در این نهاد 
عضو نیسـتند بـا دالیل مختلـف روبرو 
می شـویم. نکتـه بعـدی اینکـه شـاید 
مـا فکـر می کنیـم چـرا به عنـوان یک 
هنرمنـد بایـد عضـو نهادهـای حقوقی 
در  اسـت  ممکـن  شـویم؟  اجتماعـی 
ذهن مـان به پاسـخی برای این سـوال 
نرسـیم و به عضویـت مبادرت نکنیم یا 
احسـاس کنیم اگر جایی عضو شـدیم، 
آنهـا باید خدمات سـریع و سـهل به ما 
بدهنـد. گاهی احسـاس می کنیم عضو 
شـدن اصال خالف عزت نفس ماسـت. 
یعنـی اینکـه داده هـای خودمـان را به 
کسـی بدهیـم بـه مصلحـت نیسـت. 
گاهـی ممکـن اسـت در یـک نهـادی 
عضـو یـا مسـئول باشـیم و فکـر کنیم 
نیـازی  و  اسـت  کافـی  اعضـا  تعـداد 
نداریم دیگـران را به عضویت بپذیریم!

عرصـه  مدیریـت  بـرای  -آیـا 
تجربه هـای  از  کرونـا  زمانـه  در  هنـر 
کشـورهای دیگـر هـم بهـره بردیـد؟

*مـا در همیـن ماجـرای کرونـا 
سـعی کردیـم بـا کشـورهای مختلفی 
آنهـا  تجربـه  از  و  باشـیم  ارتبـاط  در 
بهره منـد شـویم. بیـش از ۱۵ کشـور 
را رصـد کردیـم کـه در عرصـه هنـر 
چـه کارهایـی انجـام می دهنـد. مثـال 

بعـد از ۵مـاه از شـیوع ویـروس کرونـا 
بـود  شـده  مقـرر  اسـپانیا  کشـور  در 
بـرای هنرمندانـی کـه از کرونا آسـیب 
اجتماعـی  خدمـات  هیـچ  از  و  دیـده 
بالعـوض  کمـک  نشـده اند  بهره منـد 
در نظـر گرفتـه شـود. تعـداد هنرمندان 
کشـور اسـپانیا کـه مشـمول دریافـت 
هیچ گونـه خدمـات اجتماعـی نبودند به 
هـزار نفـر هـم نمی رسـید، در حالی که 
هنـر در آن  کشـورها تعطیـل نیسـت و 
اتفاقـا هنرمنـدان زیادی هـم دارند. آن 
کشـورها قوانیـن الزم در حـوزه هنر را 
دارنـد کـه در کشـور مـا وجـود نـدارد. 
شـرکت های  کشـورها  آن  در  مثـال 
تئاتـری وجود دارد که بایـد به اعضای 
خودشـان رسـیدگی های قانونی داشته 
هنرمنـدان  بـا  نگارخانه هـا  باشـند. 
و  هسـتند  قـرارداد  دارای  خودشـان 
خدمـات اجتماعـی از آن طریـق جاری 
فته  سـامان یا گروه هـای  می شـود. 
تهیه کنندگانـی  بـا  و  دارنـد  موسـیقی 
فعالیـت می کننـد که بر اسـاس قوانین 
در  متعهدنـد.  هنرمنـدان  بـه  نسـبت 
کشـور مـا برخـی از ایـن سـازوکارها 
وجـود نـدارد و بخش خصوصـی فعال 
و فراگیـر نداریم. به همیـن دلیل تعداد 
هنرمندانـی کـه شایسـتگی رسـیدگی 
افزایـش پیـدا می کنـد.  بیشـتر دارنـد 
ایـن تعـداد بایسـته ایـن رسـیدگی ها 
هسـتند ولـی منابـع اعتبـاری فرهنگی 
و هنری بسـیار محدود اسـت و با شمار 
هنرمندان و رویدادهـا همخوانی ندارد.

ایـن  در  ارشـاد  وزارت  -بودجـه 
اسـت؟ چقـدر  زمینـه 

*بودجـه وزارت فرهنگ و ارشـاد 
اسالمی در دهه ۶۰ براساس هنرمندان 
نسبت کم آن روزگار طراحی شده و در 
طـول سـال ها بـا افزایش سـنواتی، به 
همان نسـبت رشـد پیدا کرده است، در 
حالی که ضریب رشـد تعـداد هنرمندان 
بزرگتـر و بیشـتر از میزانی بـوده که ما 
در عرصـه اعتباری یا سـاختاری تجربه 
کردیـم. رشـد منابـع انسـانی هنـر در 
کشـور مـا بیـش از دوبرابر کشـورهای 
سال هاسـت.  ایـن  در  توسـعه یافته 
و  گسـترده  پیمایشـی  نـگاه  نداشـتن 
ملـی و با اطالعات دقیـق و باکفایت و 
نداشـتن نهادهایی کـه بتوانند به عنوان 
فعـاالن بخش خصوصـی فعالیت کنند 
به چشـم می آید. طبیعتا اینطور نیسـت 
کـه تمـام صنعـت و تولیـد کشـور در 

دسـت بخـش دولتـی باشـد. مـا هر جا 
بـه بخـش خصوصـی اتکای بیشـتری 
کردیـم رونـق بیشـتر شـده اسـت. در 
حـوزه هنـر نیـز اگـر بـه چنین سـمتی 
برویـم حتما توفیق خواهیم داشـت. در 
مجمـوع قصـور در فعالیت هـا منجر به 
این می شـود کـه محدودیت بیشـتری 
تجربـه کنیـم. کرونـا بـه ما نشـان داد 
حرکـت بـه سـمت مدیریـت راهبردی 
و برنامـه ای در حـوزه هنر امری بسـیار 
امـر سـلیقه ای  ایـن  اسـت.  ضـروری 
اسـاس  بـر  مدیـر  یـک  کـه  نیسـت 
سـلیقه خـودش بگویـد دوسـتان بیاید 
کمـک کنیـد تـا بـه سـمت مدیریـت 
برنامـه ای پیـش برویم. یـک ضرورت 
تاریخی اسـت که شاید سـال ها نسبت 
بـه آن کاهلـی کرده  باشـیم ولـی ادامه 
ایـن مسـیر از ایـن منظر طبیعتـا منجر 
به نتیجه نخواهد شـد. کشـورهایی که 
برنامـه آنهـا را بررسـی کردیـم تقریبـا 
۴محـور فعالیتـی داشـتند. یکـی از آن 
محورهـا، تقدیم کمک هـای بالعوض 
بـه بخش آسـیب دیده هنرمنـدان بوده 
کـه تعـداد آنهـا بسـیار محـدود اسـت. 
نکتـه دوم ارائه تسـهیالت بـوده که به 

نوعـی فعالیت هـای هنـری مخـدوش 
نشـود. نکته سـوم، در اختیار قرار دادن 
زیرسـاخت ها و اماکـن بـوده کـه مثال 
سـالن ها بـا خدمـات بیشـتر در اختیـار 
هنرمنـدان قـرار داده شـود. چهارمیـن 
یـا  گذاشـتن  اختیـار  در  هـم  محـور 
بهره بـرداری از فضـای مجـازی بـود. 
بـه  هـم  ایـران  در  ترتیـب  ایـن  بـه 
ایـن  در  و  شـد  توجـه  محـور   ۴ هـر 
زمینه هـا اقدام هـای مختلـف بـه اجـرا 
درآمـد. مثـال تمـام سـالن های متعلـق 
بـه وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی 
بیـش از یـک سـال اسـت رایـگان به 
گروه ها واگذار شـده اسـت. در حالی که 
نهـادی ماننـد بنیـاد رودکی بخشـی از 
هزینـه  سـاالنه خـود را از اجـاره اماکن 
بـه دسـت مـی آورد ولـی این زیـان را 
پذیرفتـه و اماکنش را رایگان در اختیار 
در  می دهـد.  قـرار  هنـری  گروه هـای 
حـوزه تسـهیالت هـم ۲ وام کم بهـره، 
یکـی از طریـق وزارت کار و یکـی هم 
از سـوی صنـدوق کارآفرینـی امیـد به 
هنرمنـدان پرداخـت شـده و در حـال 
پرداخـت اسـت و ایـن رونـد همچنـان 
ادامـه دارد. کمک هـای بالعـوض نیـز 
بـه مبلـغ ۱۲۰ میلیارد تومـان از طریق 
صنـدوق اعتبـاری هنر بـه اعضای این 
صنـدوق تقدیـم شـده اسـت. در مـورد 
فضـای مجـازی نیـز صحبـت کـردم. 
غیـر از ایـن بـرای حوزه نمایشـی یک 
راهـکار دیگـر تمهیـد شـد و آن اینکه 
کـه  نمایش هایـی  هزینـه  از  بخشـی 
در نوبـت اجـرا بودنـد بـا یـک فرمـول 
پرداخت شـد. ما در همین مدت سـعی 
کردیـم بـر تولیـد محتوا در رشـته های 
مختلـف هنـری متمرکـز شـویم. مثال 
در حـوزه تئاتـر بـه نمایشنامه نویسـی 
و در حـوزه موسـیقی بـه اجـرا و ضبط 
تخصصـی ردیف های موسـیقی اهتمام 
و  کوتـاه  تولیـد مسـتندهای  داشـتیم. 
اجراهـای برخـط و زنـده هـم از همین 
قبیل اسـت. در حوزه هنرهای تجسمی 
تولیـد آثـاری از ایـن جنـس فعالیت ها 
به عنـوان یک رویکرد مـورد توجه قرار 

اسـت. گرفته 

-البته در مورد تسـهیالت به نظر 
می رسـد در صنعت بیشـتر به آن توجه 
شـده امـا هنرمنـدان چنـدان اسـتقبال 
نکرده انـد! تسـهیالت بـه چـه صـورت 

بـه هنرمندان پرداخت شـد؟
*در فـاز اول بـرای یکـی از وام ها 
وقتـی اعـالم شـد هنرمنـدان می توانند 
ثبـت نـام کننـد، در یـک رشـته هنری 
تخصصـی  حـوزه  برآوردهـای  در  کـه 
حـدود ۱۵ هزار نفر آسـیب دیده بودند و 
می توانسـتند متقاضی تسهیالت باشند، 
تنهـا ۶نفـر بـرای دریافـت وام ثبت نـام 
کردنـد. از طرفـی بسـیاری از فعـاالن 
می کردنـد  اعـالم  هنـری  رشـته های 
چرا حمایت نمی شـود و تسهیالت تعلق 
نمی گیـرد؟ تسـهیالت اعـالم شـد ولی 
فقـط ۶نفـر ثبت نـام کردند. با اسـتمرار 
اطالع رسـانی و ادامه ایـن موضوع، این 
عـدد افزایـش پیدا کـرد ولـی همانطور 
کـه گفتیـد بـه انـدازه حوزه هـای دیگر 
مـورد اقبـال قـرار نگرفـت. شـاید اهل 

هنـر بـر ایـن نظـر بودنـد که بـه جای 
تسـهیالت بایـد کمـک بالعـوض داده 
شـود. کمـک بالعوضی که تـا االن به 
هنرمنـدان تقدیم شـده بیـش از دوبرابر 
کل اعتبـار معاونـت هنری در طول یک 
سـال اسـت. ممکن اسـت از یک منظر 
عـدد بزرگـی نباشـد ولـی از منظر دیگر 
عـددی بـزرگ اسـت. کل تسـهیالتی 
کـه از طریـق سـامانه های کارا و تحفه 
پیش بینی شـده تا بـه متقاضایان عرصه 
فرهنگ و هنر داده شود بیش از دوبرابر 
اعتبار وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
در طول یک سـال اسـت. ممکن اسـت 
کسـی بر این نظر باشـد که چـرا بودجه 
اسـالمی در  ارشـاد  و  وزارت فرهنـگ 
طـول سـال ۱۲۰۰ میلیارد تومان اسـت 
کـه نظـر غیرمنطقـی هـم نیسـت. در 
کشـوری مثل ایـران با چنیـن ظرفیتی 
در حـوزه فرهنـگ و هنـر، این اسـتعداد 
وجـود دارد که بودجه  نهادهای فرهنگی 

چنـد برابـر وضع فعلی باشـند.

یـورو  میلیـارد  یـک  آن  ز  -ا
اعتبـار صنـدوق ذخیـره ارزی کـه بـه 
آسـیب دیدگان کرونا اختصـاص یافت، 
مشـخصا چیـزی بـه وزارت ارشـاد و 

رسـید؟ هنـری هـم  معاونـت 
*فکـر می کنـم آن بودجـه قـرار 
اضطـراری  هزینه هـای  بـرای  بـود 
بهداشـت و درمـان هزینـه شـود و مـا 
در الیه هـای بعـد قـرار داشـتیم. قـرار 
شـده حمایت های مـا از طریق اعتبارها 
می داننـد  همـه  باشـد.  تسـهیالت  و 
گسـترده  جنـگ  یـک  در  مـا  کشـور 
اقتصـادی قـرار داشـته و دارد و ایـن 
مسـاله کنـار ویـروس کرونـا وضعیـت 
دشـوار را مضاعـف کـرده اسـت. کرونا 
برخی کشـورها را هم کـه درگیر چنین 
فشـاری نبودنـد از پـای درآورد. مـا در 
یـک شـرایط ناخواسـته و عجیـب قرار 
داشـتیم و در عین حـال کرونا هم یک 
مهمـان ناخوانـده بـود کـه بـه صورت 
دفعـی و یکبـاره بـه خانه های مـا وارد 
شـده بـود. بنابرایـن تکلیفی کـه دولت 
خـودش  بـر  مختلـف  عرصه هـای  در 
کمتریـن  بـا  کـه  بـود  ایـن  می دیـد 
خـم بـه ابـرو آوردن بتوانـد بزرگتریـن 
مشـکل ها را تـاب بیـاورد. گاهـی ایـن 
مسـئله موجـب انتقادهایـی از چندسـو 
می شـد ولـی همین کـه بتوانیـم منابع 
محدودمـان را به شـکل کم خطا عرضه 
و سـاماندهی کنیـم امتحانـی ویژه بود. 
یکی از کارهایی که در ۳سـال گذشـته 
در معاونـت هنـری انجـام شـد ارزیابی 
جشـنواره های هنـری بـود. اگـر مـن 
به عنـوان یـک هنرجـو یـا کارشـناس 
بخواهـم یکی از مشـکالت هنـر ایران 
را بیـان کنم عنـوان جشـنواره زدگی را 
انتخـاب می کنـم. جشـنواره هایی که با 
حمایت معاونـت هنری وزارت فرهنگ 
موسـیقی،  عرصـه  چنـد  در  ارشـاد  و 
هنرهـای تجسـمی، نمایـش و مـد و 
لبـاس برگزار می شـود، ۳۶۴ جشـنواره 
در سـال ۱۳9۸ بـوده کـه ایـن عـدد 
بسـیار زیـادی اسـت. به طـور میانگین 
بیـش از ۶۰ درصـد اعتبارهای معاونت 
می شـود  جشـنواره ها  هزینـه  هنـری 

کـه ایـن آمـار در بعضـی حوزه هـای 
تخصصی ۷۰ درصد اسـت. این مسـاله 
نشـان دهنده مدیریـت اجرایـی اسـت. 
طرحـی مطالعاتـی بـا عنـوان ارزیابـی 
عملکـرد جشـنواره ها انجـام شـد کـه 
ببینیـم آیـا جشـنواره ها بـه هدف شـان 
نزدیـک شـده اند و عملکـرد قابل دفاع 
دارنـد یـا نـه؟ جشـنواره ها بـه چهـار 
الـف، ب، ج و د تقسـیم بندی  سـطح 
بـود کـه در  ایـن  شـدند. تـالش  مـا 
تهدیـد کرونـا این فرصـت را هم ایجاد 
کم اثرتـر  جشـنواره های  کـه  کنیـم 
حـل  اثربخش تـر  جشـنواره های  در 
شـوند و رویدادهـا در یـک برنامـه چند 
سـاله بتوانـد بـه عـدد منطقـی خودش 
برسـد. جشـنواره ها دو کارکرد اساسـی 
دارنـد؛ یـا نظـام اسـتعدادیابی هسـتند 
یـا فرصـت گفتگـوی اهالی یـک هنر. 
اگـر جشـنواره ای حداقـل یکـی از این 
خاصیت هـا را نداشـته باشـد صرفًا یک 
دورهمی اسـت که ضرورت دارد درباره 
آن رویـداد مطالعـات دقیق تـری شـود.

-واکسـن زدن اهالـی هنـر یکی 
از بحث هایـی بـود کـه در بخش هـای 
عـده ای  و  می شـد  مطـرح  مختلـف 
و  هنرمنـدان  می کردنـد  درخواسـت 
جامعـه هنری هم بایـد در اولویت قرار 
بگیرنـد! شـما با آن اسـتدالل ها موافق 
بودید؟ موضع خودتـان درباره اینکه آیا 
هنرمنـدان هم باید در اولویت واکسـن 

زدن قـرار بگیرند چیسـت؟
*بـاور شـخصی مـن این اسـت و 
سـال ها بـر ایـن باور مسـتقر هسـتم که 
هـر کسـی در هـر موقعیتـی قیچـی به 
دسـت گرفت تـا جامعه را دو یـا چندپاره 
کنـد، هـم خـودش اهـل خسـران بـوده 
هـم زیـان زیـادی را متوجـه جامعـه اش 
کرده اسـت. اهـل هنر به معنـای واقعی 
و دقیـق کلمـه کسـانی هسـتند کـه در 
دشـواری های خلـق و آفرینـش یک اثر 
شـکیبایی می کننـد تـا اثـری ارزشـمند 
بـه جامعه مخاطبان شـان هدیـه بدهند. 
چنیـن افـرادی هیچ وقـت خودشـان را 
نمی داننـد،  جامعـه  از  جدابافتـه  تافتـه 
بلکـه از قضـا پیشـگامان همراهـی بـا 
جامعـه هسـتند. از ابتـدای کرونـا برخی 
هنرمنداِن ما برای مسـتندنگاری اتفاق ها 
به مراکـز درمانی مراجعه کردند و به این 
ویـروس مبتـال شـدند و برخـی از آنها را 
از دسـت دادیـم. آنهـا اگـر خودشـان را 
تافتـه جدابافتـه می دانسـتند، بـه میدان 
نمی آمدنـد. هنرمنـدان در دوران دفـاع 
مقـدس نیز در صـف اول همراهی بودند 
و در جبهـه حضـور داشـتند. بنابرایـن ما 
همـه یـک پیکـر واحـد هسـتیم و بهتر 
اسـت خودمان را به خاطر شـغل مان جدا 
از بقیـه ندانیـم. اگر این چنین نگاه کنیم، 
مـا در میـان هنرمنـدان کسـانی را داریم 
کـه بیماری زمینـه ای دارند یا کهنسـال 
هستند و طبیعتا برای حفظ سالمت شان 
باید احتیاط طبی بیشـتری داشـته باشند. 
مـن فکـر می کنـم همیـن سـیاقی کـه 
سـتاد کرونا دارد پیش می رود و ابتدا کادر 
درمـان و بعـد گروه های پرخطـر دیگر را 
واکسـینه می کنـد روشـی منطقـی و بـا 

اسـتدالل علمی اسـت.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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