
رئیس شورای شهر تهران:

مشکالتمردمباحرفزدنحلنمیشود!

مدیر نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز از 
تکمیل ۳۶۴ پروژه مسئولیت اجتماعی در سال ۱۳۹۹ خبر 
داد و گفت: اعتبار تخصیص داده شده از سوی شرکت ملی 
نفت ایران برای به ثمر نشستن این پروژه ها افزون بر ۲ هزار و ۷۵۴ 
میلیارد ریال بوده است.به گزارش دنیای جوانان از شرکت ملی نفت 
بابک دارابی اظهار کرد: پروژه های مسئولیت های اجتماعی  ایران، 

در استان های نفت خیز با هدف کاهش محرومیت ها در مناطق کمتر 
توسعه یافته عملیاتی می شود که نتیجه آن توسعه، عمران، آبادانی و 
ارتقای زیرساخت های فرهنگی و آموزشی است و در نتیجه همکاری 
و همفکری میان شرکت ملی نفت ایران با نهادهای محلی و مردم 

در استان های تولیدکننده نفت و گاز حاصل می شود.
صفحه ۳

ظریف در دیدار با وزیر امور خارجه روسیه:

آمریکا بی قید و شرط
 باید تمام تحریم ها را رفع کند

بهبود یافته های کرونا پالسما اهدا کنند
بهبود   ۲۸۸۱ افزود:  زاده  مهدی  محمدرضا 
اهدای  برای  مدت  این  در  پالسما  یافته 
شرایط  نفر  که ۲۲۳۱  کردند  مراجعه  پالسما 
اهدای پالسما را داشتند و پالسما اهدا کردند.

وی ادامه داد: آمار اهدای پالسما توسط بهبود یافته ها 
کمتر از حد انتظار است و کمتراز دو درصد از مبتالیان 
به  پاسخ  در  زاده  اهدا می کنند.مهدی  به کرونا پالسما 
این سوال که پیش از نوروز میزان اهدا کنندگان پالسما 
توسط بهبودیافته های پالسما در حد دو درصد از بهبود 
یافته ها بود و چرا در حال حاضر این آمار کاهش یافته و 
به زیر دو درصد رسیده است، گفت: یکی ازدلیل آن این 
است که تا قبل از سال جدید آمار مبتالیان به کرونا نیز 
کاهش یافت و به موازات آن میزان استقبال برای اهدای 

پالسما هم توسط بهبودیافته نیز کاهش یافت.
صفحه ۲

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل:

 نقش مهم صداوسیما در فرهنگ سازی 
برای اصالح الگوی مصرف  

4
کلویي ژائو: سينما مي تواند سليقه مخاطب را عوض کند

صفحه 8

2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
اصغر فرهادي: با 

قلب خود فيلم 
مي سازم 

6ورزش
گل محمدی: شرایط 

برای رسيدن به فينال 
سوم، باز هم مهياست!

نک 1با

اصغر فرهادی فيلمساز شاخص، محبوب، موفق و بين المللي 
جشنواره  در  حضور  با  گذشته  روز  كشورمان  سينماي 
الس پالماس اسپانيا، جایزه افتخاری این رویداد سينمایی را 
دریافت كرد. جشنواره بين المللی فيلم الس پالماس كه ساالنه 
در این شهر واقع در جزیره گران كاناریا در مجمع الجزایر قناری 

برگزار می شود...

تيمش  دیدار  از  پيش  خبری  در نشست  گل محمدی  یحيی 
برابر الوحده امارات اظهار كرد: خوشحالم كه در كشور هند 
هستيم هرچند ما انتظار شرایط ميزبانی بهتری را داشتيم. 
جسارت هند برای كسب ميزبانی قابل تحسين است اما از 
مسئوالن AFC انتظار بيشتری برای حفظ سالمت بازیکنان و 

مربيان داشتيم ...

و  پشتيبانی   برای  را  »محيا«  طرح  ایران  صادرات  بانک   
مانع زدایی  از واحدهای توليدی آسيب دیده آغاز كرده است.

حجت اله صيدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران با بيان این 
مطلب گفت: طرح »محيا«ی بانک صادرات ایران برای كمک به 
واحدهای توليدی آسيب دیده ارائه شده تا ضمن رعایت مقرارت 
بانک مركزی و قانون تجارت، به كمک واحدهای توليدی بشتابيم.

راهکارهای »محيا« 
برای پشتيبانی و 

مانع زدایی از توليد

تکميل ۳۶۴ پروژه مسئوليت اجتماعی نفت در سال ۹۹  لجاجت شورای رقابت
 دلیل عدم تعادل بازار خودرو

ماه نخست سال ۱۴۰۰،  برای سه  قیمت خودرو  افزایش  اعالم خبر  پی  در 
بسیاری از کارشناسان و فعاالن صنعت خودرو این اقدام را در مدیریت بازار خودرو 
بی تاثیر دانسته و از آن به عنوان راهی برای استفاده دولت از ابزاری همچون شورای 
رقابت برای کنترل و دستوری کردن قیمت ها یاد می کنند. ضمن اینکه آنها معتقدند 
با توجه به فاصله فاحش درآمد مردم و قیمت خودرو و همچنین رشد تورم در کشور، این تصمیمات 

راه گشا نبوده و عدم تعادل فعلی بازار خودرو، در نتیجه لجاجت شورای رقابت ایجاد شده است.
صفحه ۳

یک عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه 
شیوع  ایران  در  چینی  کرونای  مانند  اقتصادی  کرونای 
مانند  به  یکسال  مسئوالن  اگر  گفت:  است،  کرده  یدا  پ
کادر درمانی کشور در صف اول مبارزه با این ویروس نحس بایستند 

می توان مردم را از این کرونای اقتصادی نجات داد.
کمال حسین پور نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس 
شورای اسالمی در نطق میان دستور جلسه علنی مجلس گفت: در 

این چند ساله مشکالت اساسی در تمامی زمینه ها به ویژه اقتصادی 
گریبانگیر کشور و مردم شده است، ناکارامدی و بی تدبیری در بخش 
های مختلف سطوح مدیریت اجرایی حاکم شده و اقتصاد کشور را 
است؟ چرا  است، چه کسی مقصر  نابسامانی کرده  و  بحران  دچار 
کسی تقصیر این همه بدبختی، فقر و نداری، بی ثباتی و بی انضباطی 

مدیریتی را بر عهده نمی گیرد؟
صفحه ۲

کرونای اقتصادی هم در ایران شيوع پيدا کرده است

DONYAYEJAVANANMAG.IR

طرح »محیا« )مانع زدایی و حمایت یکپارچه از تولید( 
بانک صادرات ایران، امروز دوشنبه ۲۳ فروردین با حضور  
علی آقا محمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم 
رهبری، عزت اهلل اکبری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی، عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، 
بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
علی رسولیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسعود 
خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران و شماری دیگر از 
مسئوالن اقتصادی و صنعتی کشور رونمایی شد تا در سال 
»تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها«، چرخ واحدهای تولیدی 
که حرکت آنها دچار وقفه شده یا ظرفیت تولیدشان کاهش 

یافته است ، دیگر بار به حرکت درآید.
با  ایران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
اجرای طرح »محیا«ی این بانک همه واحدهای تولیدی 
فعال یا دارای ظرفیت فعالیت مجدد که بدهی غیرجاری 
به بانک دارند، می توانند ضمن تسویه با شرایط ویژه، برای 
افزایش ظرفیت و تداوم تولید خود با وثیقه ها و تضامین 

پیشین، تسهیالت و تعهدات جدید دریافت کنند.
بابت  دین  خرید  تسهیالت  شامل  تسهیالت  ین  ا
اسنادی  اعتبارات  تنزیل  فروش،  از  حاصل  چک های 
تسهیالت  تولیدی،  واحد  سود  به  صادره  مدت دار  یالی  ر
ریالی  اسنادی  اعتبارات  و صدور  تملیک  به شرط  جاره  ا

مدت دار خواهد بود.
تولیدی  این روش، بدهی غیرجاری واحدهای  در 
تعیین  یا  تسویه  واحد،  نقدینگی  در  مشکل  ایجاد  دون  ب

تکلیف می شود.
از دیگر امکانات پیش بینی شده در  طرح »محیا«، 
اعطای سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی با گشایش 
معادل  و  اولیه  مواد  خرید  برای  ریالی  اسنادی  عتبارات  ا
۱۲۰ درصد بدهی غیرجاری تسویه شده قبلی واحدهای  

تولیدی است.
با »محیا« بسیاری از واحدهای تولیدی از فهرست 
می توانند  و  شده  خارج  بانکی  شبکه  بدحساب  شتریان  م
مجدداً از تسهیالت و خدمات نظام بانکی برخوردار شوند.

با  اجرای طرح »محیا«، از یک سو پرداخت بدهی 
تولیدکنندگان به بانک آسان و از سوی دیگر نیازهای مالی 
تامین می شود. همچنین حجم تولید  واحدهای تولیدی، 
واحدهایی که با ظرفیت پایین در حال کارند، افزایش و در 

نتیجه درآمد و اشتغالزایی آنها بهبود می یابد.

حجت اله صیدی در مراسم رونمایی از طرح 
جدید بانک صادرات ایران تشریح کرد

 بانک صادرات ایران طرح »محیا« را برای پشتیبانی  
و مانع زدایی  از واحدهای تولیدی آسیب دیده آغاز کرده است.

حجت اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران با 
بیان این مطلب گفت: طرح »محیا«ی بانک صادرات ایران 
برای کمک به واحدهای تولیدی آسیب دیده ارائه شده تا 
ضمن رعایت مقرارت بانک مرکزی و قانون تجارت، به 

کمک واحدهای تولیدی بشتابیم.
ایران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
از طرح »محیا«ی  رونمایی  مراسم  در  حجت اله صیدی 
بانک صادرات ایران که با حضور علی  آقامحمدی، رئیس 
گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، عزت اله اکبری، 
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، 
عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های 
دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی رسولیان، معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسعود خوانساری، رئیس 
اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، با اشاره به نام گذاری سال 
۱۴۰۰ توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال »تولید؛ 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها«، تاکید کرد: این شعار وظیفه ای 
مهم را به عهده ما گذاشته و برای عمل به آن در بانک 
صادرات ایران در صدد شناخت مهمترین موانع تولید برآمدیم 
و با اینکه برخی موانع خارج از اختیار ما بوده است، در عین 
حال برای کمک به واحدهای تولیدی آسیب دیده که در 
فهرست مشتریان بد حساب نظام بانکی قرار داشته، چک 

برگشتی و یا بدهی های معوق دارند برنامه ریزی کردیم.
وی با اشاره به محدودیت های ناشی از برخی قوانین 
و مقررات گفت: البته قوانین و مقرارت پولی کشور کارآمد  

است و هنر نظام بانکی این است که در چارچوب همین 
قوانین و مقررات کار کند.

صیدی افزود: پس از چند روز همفکری با مدیران 
ارشد بانک طرحی با نام »محیا«  برای کمک به واحدهای 
تولیدی آسیب دیده در رده های مختلف ارائه شد تا ضمن 
رعایت مقرارت بانک مرکزی و قانون تجارت، به کمک 

واحدهای تولیدی بشتابیم.
 وی ابراز کرد: بانک صادرات ایران از اواخر سال ۹۶ و  
اوایل سال ۹۷ به اصالح ساختار مالی خود دست زد و در سه 
مرحله با متوقف کردن روند افزایشی زیان، به صفر رساندن 
زیان و زیان انباشته و همچنین رسیدن به سود عملیاتی، 
موفق به بازگرداندن روند زیاندهی شد و در سال ۹۹ موفق 
شد وارد مرحله سودآوری شود و زیان انباشته هشت هزار 

و ۵۰۰ میلیارد تومانی خود را طی ۳۶ ماه پوشش دهد.
حجت اله صیدی با اظهار امیدواری نسبت به تحقق 
سود قابل تقسیم در مجمع پیش روی بانک صادرات ایران 
گفت: عالوه بر تجدید ساختار مالی بانک صادرات ایران 
در دو ماه پایانی سال ۹۶ و همچنین سال ۹۷، همزمان با 
نامگذاری سال ۹۸ به نام  »رونق تولید« توسط مقام معظم 
رهبری، ماموریت اصلی بانک صادرات ایران با ارائه طرح 

طراوت برای رونق تولید آغاز شد. 
صیدی اظهار کرد: با استفاده از طرح طراوت تمامی 
زنجیره تولید از تقاضای کل تا ماده اولیه را تحت پوشش 
قرار دادیم و در گردش تولید  و بازار توانستیم ارقام خوبی 
را از آن بانک صادرات ایران سازیم؛ به طوری که در سال 
۹۸ از ظرفیت این طرح در صنعت فوالد، پتروشیمی، دارو 

و صنایع غذایی استفاده شد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران  افزود: در سال ۹۹ 
دو طرح »طراوت توسعه« و »طراوت مسکن« به طرح 
»طراوت« اضافه شد. با توجه به اینکه متولی اصلی بخش 
مسکن، بانک مسکن است، فعالیت عمده و پرحجم بانک 
صادرات ایران در بخش طراوت توسعه و  برای کارخانجاتی 
صورت گرفت که قصد افزایش دو تا سه برابری ظرفیت 
به جای  یا  را داشتند و  ا تکمیل زنجیره محصول خود  ی
واردات، مواد اولیه  مورد نیازشان را خودشان تولید می کردند.

صیدی سپس به طرح »همیان سپهر«   برای کمک 
به تامین حقوق و مزایای کارکنان واحدهای تولیدی اشاره 
کرد و افزود: اجرای این طرح نیز در ماه های پایانی سال 
۹۸ آغاز شد که در سال ۹۹ نیز ادامه یافت و در قبال ارائه 
فهرست پرسنل واحدهای تولیدی، توانستیم حقوق و مزایای 
آنها را پرداخت و با یک دوره تنفس و اقساط از آنها وصول 
کنیم و همچنان ادامه دارد؛ به طوری که در ایام پایانی سال 
۹۹ با توجه به نیاز واحدهای تولیدی از طرح همیان استفاده 

بسیاری صورت گرفت.
مدیر عامل بانک صادرات ایران با اشاره به این که 
برخی  واحدهای صنعتی پایین تر از ظرفیت خود فعالیت 
می کنند و بدهی معوق آنها به بانک صادرات ایران یا سایر 
دریافت  جدید  تسهیالت  نتوانند  تا  شده  موجب  انک ها  ب
کنند و با خرید مواد اولیه، بر ظرفیت خود بیفزایند، ادامه 
داد: این واحدها با مشکالت نقدینگی  یا فروش محصول 
نیز مواجهند؛ به طوری که تولید برخی از آنها متوقف شده 
و قادر به ادامه فعالیت نیستند.  با توجه به این مشکالت، 
راه حلی  ایران  بانک صادرات  اینها در  از  رای هر کدام  ب
تعریف کرده ایم و از هفتم اردیبهشت تا هفتم مردادماه با 
تعریف  طرحی تشویقی به نام »محیا«، امکان استفاده از 
بخشودگی و اقساط طوالنی مدت با وثایق و تضامین قبلی 

و حتی با ۲۰ درصد تسهیالت بیشتر یا اعتبار اسنادی ریالی 
که عالوه بر گردش بیشتر، شامل عملیات واقعی هم هست، 

برای واحدهای تولیدی فراهم می شود.
مدیرعامل بانک صادرات ایران همچنین از امکان 
لحاظ نشدن چک برگشتی واحدهای تولیدی مشمول طرح 
محیا سخن گفت و افزود: نکته اصلی در این موضوع که 
دقت بانک و تولیدکنندگان را باال می برد، داشتن برنامه 
کسب و کار است. تولیدکننده باید برنامه عملیاتی داشته 
باشد و علت اینکه برخی از واحدها آسیب دیده اند، فقدان 
برنامه جامع و دقیق و در نتیجه بروز مشکل در بازاریابی، 
فروش، کیفیت و فرایندهای مالی  آنهاست. بنابراین آنچه 
ما در بخش ضوابط بانک مورد توجه قرار داده ایم این است 
باید برای توسعه فعالیت های خود  که واحدهای تولیدی 

برنامه و الگوی تجاری ارائه دهند.
صیدی تاکید کرد: اگر واحدی برنامه های دقیق خود 
را ارائه دهد، ما  تا ۱۲۰ درصد بدهی قبلی به آن اعتبار 
خواهیم داد و در مرحله بعد واحدهای مرتبط با واحدهای 

تولیدی نیز  مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
گفت:  پایان  در  ایران  صادرات  بانک  عامل  دیر  م
بانک صادرات ایران برای کمک به تولید ناخالص داخلی، 
افزایش اشتغال و کاستن از دردها و رنج های تولیدکنندگان 
تمامی تالش خود را به کار خواهد گرفت تا شعار »تولید؛ 

پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« را تحقق بخشد.

معاون وزیر صمت:واحدهای تولیدی راکد با 
»محیا« وارد چرخه تولید می شوند

علی رسولیان معاون وزیر صنعت، معدن، تجارت و 
رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و 
شهرکهای صنعتی ایران عصر دوشنبه در مراسم رونمایی 
از طرح مانع زدایی و حمایت یکپارچه از تولید بانک صادرات 
ایران »محیا« با بیان اینکه در گذشته ما دو مشکل جدی 
در کشور داشتیم که یکی موسسه مالی- اعتباری میزان با 
۹۷۰ هزار سپرده گذار و دیگری مجموعه پدیده شاندیز با 
۱۲۳ هزار سرمایه گذار و سهامدار بود که با حمایت و ورود 
جدی بانک صادرات ایران بدون تحمیل  هزینه ای به دولت 
مدیریت شد، افزود: در سالهای گذشته بانک صادرات ایران 
نقش موثری در صنعت خودروسازی و قطعه سازی داشت 
که  اطمینان داریم با اجرای این طرح نیز  واحدهای تولیدی 
راکد با »محیا« وارد چرخه تولید می شوند و شاهد  موفقیت 

و رفع بخشی از مشکالت اقتصادی کشور خواهیم بود.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، به 
گفته رسولیان، سال گذشته با وجود تحریم جدی و پاندمی 
کرونا و فشارهایی که از سوی برخی کشورها وجود داشت 
تا اقتصاد ایران با مشکل روبرو شود اما عالوه بر اینکه پروانه 
تاسیس واحد صنعتی رشد داشت، پروانه بهره برداری در 

سطح کشور نیز از افزایش مناسبی برخوردار بود.
شهرکهای  و  کوچک  صنایع  سازمان  عامل  دیر  م
صنعتی ایران بیان کرد: سال گذشته در شهرکهای صنعتی 
کشور قراردادهای واگذاری بیش از ۸۳ درصد رشد داشت 
یعنی ۱۰ هزار و۶۲۷ قرار داد واگذاری زمین برای افرادی 
انجام دهند صورت گرفت  تولیدی  کار  داشتند  که قصد 
و بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین برای فعالیت های 

اقتصادی واگذار شد.
وی همچنین به رشد ۳۰ درصدی صدور پروانه های 
بهره برداری در حوزه اشتغال اشاره و خاطرنشان کرد: این 
امر نشان می دهد که سال گذشته وضعیت صنعت و معدن 

همراه با رشد بوده است.
رسولیان افزایش نرخ ارز، محدودیت واردات کاال 
و سیاست های اتخاذ شده در این زمینه را از جمله دالیل 
رشد صدور پروانه های بهره برداری در حوزه اشتغال دانست 
و گفت: امسال با توجه به شعار سال و نامگذاری صورت 
گرفته از سوی مقام معظم رهبری از همان ابتدای سال 
عالوه بر شناسایی موانع، پشتیبانی های الزم صورت گرفت 
که امیدواریم با کمک مجلس شورای اسالمی و وزارتخانه 

مصوبه های الزم برای رفع موانع تولید صورت بگیرد.
های  مسوولیت  مهم ترین  از  یکی  وی،  گفته  ه  ب
تعیین  صنعتی،  شهرک های  و  کوچک  صنایع  ازمان  س
تکلیف وضعیت واحدهای راکد بود که بر  اساس آمار سال 
گذشته احیای هزار و ۵۰۰ واحد راکد در دستور کار سازمان 
قرار گرفت. از این رو ۹۰۰ مشاور از بخش های خصوصی و 
دانشگاهی در ۲۸ کلینیک مستقر شدند که با رصد و ارزیابی 
آنها مشخص شد ۵۹ درصد از واحدها مشکل نقدینگی دارند 
که با کمک بانکها هزار و ۵۵۷ واحد راکد وارد چرخه تولید 
شدند و ۲۵ هزار و ۹۸۸ شغل جدید هم ایجاد شد. همچنین 
۴ هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید انجام شد 
که امیدواریم با اجرای برنامه های تهیه شده بتوان امسال 
هزار و ۶۰۰ واحد در شهرکهای صنعتی و ۸۰۰ واحد در 
خارج از شهرکهای صنعتی را با کمک بانک ها شناسایی کرد.

رسولیان در ادامه موضوع واحدهای تملیکی را نیز از 
جمله موارد مهم ذکر کرد و افزود: هزار و ۷۱۰ واحد تملیک 
شده بانک ها شناسایی شد که ۴۰۰ واحد راه اندازی شده 
و امسال الزم است در این زمینه کمک های الزم به ویژه 

برای افرادی که صاحب تولید هستند انجام شود.
معاون وزیر صنعت، معدن، تجارت و رییس هیات 
مدیره و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای 
صنعتی ایران در ادامه ایجاد ۱۰۰ هزار شغل از طریق سازمان 
صنایع کوچک را از جمله برنامه های این سازمان اعالم کرد 
و افزود: این برنامه امسال برای واحدهای راکد، واحدهای 
تملیکی و افزایش ظرفیت تولید و پروانه های بهره برداری 

جدید پیش بینی شده است.
وی گفت: براساس شناسایی های صورت گرفته ۹ 
هزار طرح وجود دارد که باالی ۶۰ درصد سرمایه آنها متعلق 
به بخش خصوصی است که اگر بتوانیم با کمک بانکها این 
تعداد را به مرحله بهره برداری برسانیم ۱۸۰ هزار شغل جدید 

در این بخش در کشور ایجاد می شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی تهران:»محیا« راهگشای بنگاه های 

کوچک و آسیب دیده
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رییس  خوانساری،  سعود  م
معادن و کشاورزی تهران عصر دوشنبه در مراسم رونمایی 
از طرح مانع زدایی و حمایت یکپارچه از تولید بانک صادرات 
ایران »محیا« با بیان اینکه به طور قطع این طرح، راهگشای 
بنگاه های کوچک و آسیب دیده و حالل بخشی از مشکالت 
اقتصادی خواهد بود، گفت: این طرح می تواند به بخش تولید 
کمک کند و در عین حال الزم است دو شاخصه دیگر نیز 
مد نظر قرار گیرد که یکی از آن ها هماهنگی بخشهای 
مختلف است چرا که اگر بانک طرح خوبی ارایه دهد ولی 
بقیه بخشها نتوانند موانع را برطرف کنند مشخص نیست 

که چقدر می توان موفق شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، مسعود 
خوانساری افزود: از سال ۸۳ تا سال ۹۹ سهم صنعت در 

تولید اقتصاد تقریبا فرقی نکرده است و این وضعیت نشان 
می دهد که صنعت ما در طول این سالها رشد چندانی در 

حوزه اقتصاد نداشته است.
وی در ادامه به دالیل این امر اشاره کرد و خاطرنشان 
ساخت: یکی از دالیل این وضعیت چند نرخی بودن ارز است 
که موجب نابودی اقتصاد کشور شده است و در این خصوص 
ارز چند  انتظار داشتیم بحث  ز مجلس شورای اسالمی  ا
نرخی حل شود ولی همچنان شاهد ارز چند نرخی هستیم.

به گفته وی، ارز چند نرخی خسارت های زیادی به 
بخش تولید وارد و از رونق تولید جلوگیری می کند. البته 
سال گذشته به دلیل کمبود ارز و محدودیت های وارداتی 

بخش تولید کمتر آسیب دید.
وی دومین دلیل را تورم دانست و گفت: از بین ۱۸۶ 
کشور به غیر از دو یا سه سالی که تورم دو رقمی نداشتیم 

مابقی سال ها تورم دو رقمی بوده است.
و کشاورزی  معادن  بازرگانی، صنایع،  اتاق  رییس 
بودجه ای  به  توجه  با  امسال  نشان ساخت:  خاطر  هران  ت
که در مجلس شورای اسالمی تصویب شده است به نظر 
می رسد که با بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد کسری بودجه روبرو 
خواهیم بود که در این صورت با تورم باال روبرو خواهیم شد 
و این امر برای اقتصاد و صنعت کشور نگران کننده است.

وی تصریح کرد: اگر میزان تسهیالت را نسبت به 
تورم در نظر بگیریم، نه تنها بیشتر نشده بلکه سال به سال 
افزود: درست است  روند کاهشی داشته است.خوانساری 
ارائه تسهیالت و نقدینگی در  بانکها در زمینه  که نقش 
گرفته  صورت  نظرسنجی های  در  ولی  است  موثر  ولید  ت
عامل اصلی عدم رونق تولید، کمبود تسهیالت نیست بلکه 
مهم ترین بحث ناامنی در تولید است آنهم به دلیل اینکه 
قانون و مقررات ثابتی در این زمینه وجود ندارد و شرایط 
هر روز با یک دستورالعمل و مقررات جدید تغییر می کند و 

این امر ضربه بزرگی به صنعت و تولید می زند.
وی بیان کرد: در حال حاضر اتاق بازرگانی هر سه 
ماه یک بار موظف است شاخص های تولید و کسب و کار را 
استخراج کند ولی مهم ترین عاملی که به آن اشاره می شود 
همین نبود اطمینان و امنیت در مقررات و دستورالعمل هاست 

که بطور جدی به تولید کشور ضربه می زند.
وی با بیان اینکه بحث نقدینگی هم جزو شاخص های 
پنجم و ششم قرار دارد، گفت: به نظر می رسد فعالیت هایی 
که در بانک به ویژه بانک صادرات ایران صورت می گیرد 
مشکالت  ویژه  به  مشکالت  از  مهمی  بخش  ی تواند  م

بنگاههای کوچک را حل کند.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس: 
»محیا« حرکت در مسیر رهنمودهای رهبر 

انقالب درباره تولید است
عزت اله اکبری، رییس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی، عصر دوشنبه در مراسم رونمایی 
بانک  تولید  از  یکپارچه  حمایت  و  زدایی  مانع  طرح  ز  ا
صادرات ایران »محیا«، گفت: بانک صادارات با اجرای طرح 
»محیا« اقدام عملی ارزشمندی در جهت اجرای منویات 
و رهنمودهای مقام معظم رهبری انجام داد که امیدواریم 
همه مسوالن در این مسیر و با اقدامات عملی خود حرکت 

کنند تا مشکالت مردم حل شود.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، اکبری 
گیرنده  تسهیالت  و  بدهد  تسهیالت  بانک  اینکه  فزود:  ا
نتواند آن را باز گرداند و در نتیجه اقدامات حقوقی انجام 

شود درست نیست. ابتکار طرح »محیا«ی بانک صادرات 
ایران در  این است که  با اجرای آن همه واحدهای تولیدی 
فعال یا دارای ظرفیت فعالیت مجدد که بدهی غیرجاری 
به بانک دارند، می توانند ضمن تسویه با شرایط ویژه، برای 
افزایش ظرفیت و تداوم تولید خود با وثیقه ها و تضامین 
پیشین، تسهیالت و تعهدات جدید دریافت کنند. این طرح، 
کار ارزشمندی است؛ چرا که همه ما در قبال مردم مسئولیم 

و باید امور آنان را تدبیر کنیم.
به اعتقاد وی، اینکه بانک تسهیالت بدهد و نگذارد 
است.  منطقی  اقدامی  ببیند  آسیب  اعطایی  سهیالت  ت
برای مردم و  بهترین فرصت  را  ادامه تحریم  کبری در  ا
تولید کنندگان دانست و بیان داشت: همه باید بسیج شوند 
و نقدینگی کشور را به سمت فراهم کردن زیر ساخت های 
تولید و صادرات هدایت کنند. این نهضتی است که عالوه 
بر دعای خیر مردم، عمران و آبادانی کشور را به دنبال دارد.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی بر توجه و استفاده از ظرفیت و توانایی نیروهای 
داخلی کشور تاکید کرد و  افتتاح خط لوله بوشهر به جاسک 
را اقدامی بسیار درست از سوی دولت دانست که با استفاده از 

ظرفیت و توانایی نیروهای فعال کشور انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: امروز سرمایه گذران ما انگیزه 
دارند که در داخل کشور سرمایه گذاری کنند بنابراین باید 

به نحوی اقدام کنیم که این اتفاق بیشتر بیفتد.

رئیس گروه اقتصادي دفتر مقام معظم رهبري : 
»محیا« زنجیره تولید را به رسمیت شناخت

رئیس گروه اقتصادي دفتر مقام معظم رهبري و 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: جهت گیری 
بانک صادرات ایران در استفاده از طرح »محیا« جهت گیری 
مدل  یک  این طرح  در  ارائه شده  مدل  و  است  درستی 
که  کنیم  حمایت  را  واحدهایی  باید  ما  است.  نجیره ای  ز
و در یک سلسله  به رسمیت می شناسند  را  زنجیره  ین  ا
کار می کنند.به گزارش روابط عمومي بانک صادرات ایران، 
علي آقامحمدي در مراسم رونمایي از طرح مانع زدایی و 
حمایت یکپارچه از تولید بانک صادرات ایران، »محیا« ضمن 
حمایت از این طرح، پیشنهاد کرد بانک صادرات ایران با 
استفاده از ظرفیت های محیا، تامین مالی زنجیره ای برای 
مشتریان بزرگ و خاص خود را که در مسیر رونق تولید 
هستند سامان دهی کرده و برای آن واحدی مستقل ایجاد 

کند و به طور متمایز به آن بپردازد.
بر  تاکید  با  عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
اینکه سال گذشته بانک صادرات ایران تامین کننده اصلی 
طرح های پتروشیمی کشور بود که با هدف داخلی سازی 
۸۵ درصدی در این صنعت انجام شد، اظهار کرد: سوددهی 
بانک صادرات ایران در سال گذشته، نشان می دهد که بانک 
در مسیر درستی قرار گرفته است.رئیس گروه اقتصادی 
دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه بانک صادرات ایران 
مسئولیت هایی اجتماعی نیز به عهده دارد، افزود: حمایت از 
اقشار ضعیف توسط بانک صادرات ایران به عنوان عاملی 
برای تحریک تقاضا گام مهمی در مسیر کمک به مردم و 

مکمل زحمات انجام شده است.
شرایط  تحلیل  با  مراسم  این  در  آقامحمدی  لی   ع
رشد اقتصادي سال آینده و بررسي صنایع مختلف، نرخ 
رشد اقتصادي سال آینده را مثبت ارزیابي کرد و گفت: خبر 
خوش، خروج از رکود و رشد اقتصادي براي سال آینده است 

که در این زمینه مي توان بحث کرد.

فراوان،  خالی  ظرفیت های  وجود  کرد:  تاکید  وي 
امکان توسعه صادرات، جایگزینی واردات و مهمتر از همه 
از زمینه هایي است که مي تواند رشد  بهره وری،  فزایش  ا

اقتصادي سال آینده را تشدید کند.
به گفته وی بر اساس مطالعات انجام شده، نرخ رشد 
حداقل پنج درصدی را می توان از محل سرمایه حاصل از 
بهره وری به دست آورد. این ظرفیت وجود دارد و امکان 

آن فراهم است.
وی در همین زمینه افزود: ظرفیت های دارای رشد 
مثبت برای سال آینده در کشور شامل بخش های کشاورزی، 
استخراج نفت و گاز، معدن، پتروشیمی، فلزات، لوازم خانگی، 
خودرو، ساختمان، مسکن و حمل و نقل هستند و بخش هایی 
که احتماال رشد منفی را تجربه خواهند کرد؛ شامل بازرگانی، 
خدمات عمومی و سایر خدماتند و یکی از موانع مهم برای 
رشد مثبت، توسعه نیافتگی بازارها و زیرساخت های تامین 

مالی است که این مساله نیازمند یک تدبیر است.
آقامحمدی گفت: مانده تسهیالت بانکی به تولید 
اخالص داخلی از ۰/۵ به ۰/۹ در سال گذشته با قدری  ن
کاهش به ۰/۸۵ رسیده و این نشان دهنده آن است که 
حرکت به سمت جلو نبوده و باید به این ظرفیت توجه کرد.

وی با بیان اینکه بانک نمی تواند رقیب بازار سرمایه 
باشد، به نقش بازار سرمایه نیز اشاره کرد و افزود: بانک 
باید شریک و همکار بازار سرمایه باشد و به دلیل ماهیت و 
ظرفیت آنها باید در کنار هم تامین مالی مورد نیاز واحدهای 
تولیدی را انجام دهند؛ زیرا تامین مالی طوالنی مدت توسط 

یک بانک تجاری امکان پذیر نیست.
فرصتی  را  ایران  مردم  ریسک پذیری  قامحمدی  آ
مثبت ارزیابی و تاکید کرد: این ظرفیت باید به نحو صحیحی 

هدایت شود و مثبت بماند تا مردم زیان نبینند.
وی با بیان اینکه باید در مورد شرایط پساتحریم 
چاره اندیشی کنیم، با بیان این پرسش که برای این کار 
کرد: عکس العمل کشور  اظهار  داریم؟،  آمادگی هایی  چه 
با  و  بوده  فعاالنه ای  واکنش  تحریم  دوران  فشارهای  ه  ب
راه اندازی تولید و جایگزینی واردات در زنجیره های اقتصادی 
تحول ایجاد کرده است و این شرایط قابل مقایسه با گذشته 
نیست. مزیت ها شناخته شده و در مسیر درستی حرکت کرده 
است. بنابراین در پسا تحریم نباید به عقب برگشت و واردات 
گسترده انجام داد.وی امضای سند جامع همکاری با چین را 
مورد توجه قرار داد و گفت: این فرصت نباید موجب شود تا 

مدل کارخانه داری سابق را ادامه دهیم و صنعتگر نشویم.
وی چهار میلیارد دالر واردت در حوزه صنعت خودرو 
را مورد گالیه قرار داد و افزود: بسیاری از قطعات خودرو 
با یک پلتفرم معین امکان تولید دارد و باید این قطعات در 

تیراژ باال تولید شود.
آقامحمدی همچنین با اشاره به ظرفیت صادرات 
گفت: واحدهای تولیدی باید با یک استراتژی صحیح در 
کنار هم مجموعه و زنجیره ای صحیح را تشکیل دهند و از 

تولید زیرپله ای اجتناب شود.
آقامحمدی خواستار ایجاد بسته تامین مالی برای 
نابسامانی و آشفتگی  ابراز کرد:  واحدهای تولیدی شد و 
در بخش های خودرویی با اتکا بر تدوین بسته های تامین 
مالی برطرف شده و قطعه سازان در حال حاضر مشغول 
تولید مهم  و  از  افزود: درک صحیح  ه کار هستند.وی  ب
نوع تعامل برای حمایت از تولید مهمتر از اعداد و ارقام 
بسیار  اهمیت  اقتصادی  اینجا مدل حاکمیت  در  و  است 
پیدا خواهد کرد. تولیدکننده به حمایت ما مطمئن خواهد 
بود و در نوسانات قیمت ارز هم به او کمک خواهیم کرد 
و بانک باید با او همراهی کند.وی با تاکید بر اینکه باید 
تولیدکنندگان خوشنام و متعهد را پوشش داد، تاکید کرد: 
باید به تولیدکنندگان خوشنام خدمت مناسب ارائه کرد و نگاه 
بانک صادرات ایران برای حمایت از تولید نگاه درستی است 
که تولیدکنندگان کشور به این نگاه جواب مثبت خواهند داد.

رهبری  معظم  مقام  دفتر  اقتصادی  گروه  ئیس  ر
توزیع یک مساله جدی در کشور  نظام فروش و  فزود:  ا
و  کوچک  واحدهای  در  تولید  زنجیره  به  باید  و  ست  ا
برندهای بزرگ کمک کنیم. برند مهم است و بانک باید از 
واحدهای ارائه دهنده زنجیره خدمت به بخش های بزرگتر 

تولیدی پشتیبانی کند.

راهکارهای »محیا« برای پشتیبانی و مانع زدایی از تولید

صفحه ۲
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نماینده مردم پیرانشهر و سردشت:
کرونایاقتصادیهمدرایرانشیوعپیداکردهاست

یک عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه کرونای اقتصادی 
مانند کرونای چینی در ایران شیوع پیدا کرده است، گفت: اگر مسئوالن 
یکسال به مانند کادر درمانی کشور در صف اول مبارزه با این ویروس نحس 

بایستند می توان مردم را از این کرونای اقتصادی نجات داد.
کمال حسین پور نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای 
اسالمی در نطق میان دستور جلسه علنی مجلس گفت: در این چند ساله 
مشکالت اساسی در تمامی زمینه ها به ویژه اقتصادی گریبانگیر کشور و 
مردم شده است، ناکارامدی و بی تدبیری در بخش های مختلف سطوح 
مدیریت اجرایی حاکم شده و اقتصاد کشور را دچار بحران و نابسامانی 
کرده است، چه کسی مقصر است؟ چرا کسی تقصیر این همه بدبختی، 

فقر و نداری، بی ثباتی و بی انضباطی مدیریتی را بر عهده نمی گیرد؟
وی افزود: ارز ۲۵ هزارتومانی، بورس خانمان سوز، وضعیت نابسامان 
حقوقی، معیشتی و رفاهی بازنشستگان و فرهنگیان، دغدغه های استخدامی 
نیروهای حق التدریس، آموزش یاران نهضت سوادآموزی، معلمان پیش 
اکثر  در  نیروهای شرکتی  و  قرآنی  مربیان  نیروهای خدماتی،  بستانی،  د
وزارت خانه ها، حداقل حقوق و دستمزد کارگران؛ شما را به خدا قسم می 

دهم این ها را تمام کنید.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسالمی بیان 
کرد: مگر مقام معظم رهبری چند سال بر موضوع تولید تاکید نمی کنند؟ 
پس چرا وضعیت را مدیریت نمی کنید؟ چگونه است که می توانید برای 
فرزندان خود در خارج از کشور برج و ویال و خودرو های لوکس و حساب 
بانکی فراهم کنید ولی نمی توانید سالخوردگان ایرانی را که بعد از گذشت 
۴۰ سال از انقالب باید در صف های طوالنی کاالهای اساسی مانند مرغ 

و روغن بایستند را از این اوضاع نجات دهید؟
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی بیان کرد: امروز 
کرونای اقتصادی مانند کرونای چینی در ایران شیوع پیدا کرده است، اگر 
یکسال به مانند کادر درمانی کشور و پرستاران در صف اول مبارزه با این 
ویروس نحس بایستید و صادقانه مدیریت کنید به راحتی می توان مردم 
را از این کرونای اقتصادی نجات داد، یک بار هم شده عزمی راسخ داشته 
و  با سلطان ها  رانت سازان  و  رانت خواران  با  قاطع  برخوردی  و  اشید  ب

سلطان سازان و با قانون شکنان و با دالالن داشته باشید.
حسین پور گفت: آمریکا و اروپایی ها به دنبال وقت کشی و امتیاز 
گرفتن هستند و هیچگونه اراده سیاسی و حسن نیت در آن ها وجود ندارد، 
موضع ما همان موضع رهبری است که فرمودند آمریکا و اروپایی ها حق 
هیچ گونه شرط گذاری ندارند زیرا خودشان تعهدات برجام را نقض کردند 

آن طرفی که باید شرط بگذارد چون به تعهدات خود پایبند بود.

ظریف در دیدار با وزیر امور خارجه روسیه:
آمریکابیقیدوشرطبایدتمامتحریمهارارفعکند

وزیــر امورخارجــه بــا تاکیــد بــر اینکــه آمریــکا بایــد بــدون توقــف در 
ــا  ــت: آمریکایی ه ــد، گف ــع کن ــا را رف ــام تحریم ه ــش تم ــرای تعهدات اج
ــی  ــزار مذاکرات ــه اب ــدام خرابکاران ــه اق ــم و ن ــه تحری ــه ن ــد ک ــد بدانن بای
نخواهــد بــود و تنهــا وضعیــت را بــرای آن هــا دشــوارتر خواهــد کرد.بــه 
گــزارش اداره کل اطالع رســانی و امــور ســخنگویی وزارت امــور خارجــه، 
ــرگئی الوروف«  ــا »س ــنبه( ب ــف« روز گذشته)سه ش ــواد ظری ــد ج  »محم
وزیــر امــور خارجــه روســیه کــه در راس هیاتــی بــه تهــران ســفر کــرده 

ــرد. ــو ک ــدار وگفت وگ اســت، دی
وزرای امــور خارجــه دو کشــور دربــاره همکاری های متنــوع دوجانبه، 
منطقــه ای و بیــن المللــی فیمابیــن کــه براســاس تصمیمــات رهبــران دو 

کشــور شــکل گرفتــه اســت، بحــث و تبــادل نظــر کردنــد.
ــط  ــور دارای رواب ــه دو کش ــرد ک ــد ک ــدار تاکی ــن دی ــف در ای ظری
ــرای  ــم ب ــایه مه ــک همس ــیه ی ــتند و روس ــر هس ــا یکدیگ ــردی ب راهب
جمهــوری اســالمی و دارای روابــط متنــوع سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی، 

ــران  اســت. ــا جمهــوری اســالمی ای ــردی ب ــی و راهب امنیت
در حــوزه روابــط دوجانبــه، وزیــر امــور خارجــه از روســیه بــرای تامین 
واکســن بــرای جمهــوری اســالمی ایــران تشــکر  و ابــراز امیــدواری کــرد 
بــا توافــق میــان دو کشــور تولیــد واکســن اســپوتنیک در ایــران آغــاز و 
امــکان خریــد میــزان بیشــتری واکســن از روســیه بــرای تامیــن نیازهــای 

ایــران فراهــم شــود.
همکاری هــای دو کشــور در حوزه هــای اقتصــادی، فرهنگــی و 
ــران  ــور خارجــه ای هســته ای از دیگــر محورهــای گفت وگــوی وزرای ام

ــود. و روســیه ب
ــری و  ــرای جلوگی ــه را  ب ــور در منطق ــای دو کش ــف همکاریه ظری
ــری  ــی گ ــم و افراط ــا تروریس ــارزه ب ــت مب ــزی و در جه ــف خونری توق
دانســت و تصریــح کــرد:  همکاری هــای مــا در منطقــه بــه نفــع صلــح 
و امنیــت بــوده و ایــن همکاری هــا را در قالــب آســتانه و ســایر قالب هــا 
ــارس از  ــج ف ــو در خلی ــکاری و گفت وگ ــت، هم ــم داد.امنی ــه خواهی ادام
دیگــر موضوعــات مــورد تبــادل نظــر دو وزیــر امــور خارجــه بــود و  ظریف 
تاکیــد کــرد کــه کشــورهای منطقــه خلیــج فــارس بایــد بتواننــد مســائل 
را در قالــب گفت وگــو و مســتقل از برجــام حــل و فصــل کننــد.در ایــن 
دیــدار همچنیــن هماهنگــی ایــران و روســیه بــرای تقویــت رونــد صلــح و 
آرامــش در افغانســتان و خــارج کــردن ایــن کشــور از وضــع کنونــی مــورد 

بحــث و تبــادل نظــر دو وزیــر امــور خارجــه قــرار گرفــت.
وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســالمی ایــران از موضع قوی روســیه 
دربــاره خرابــکاری در نطنــز ابــراز خرســندی کــرد و افــزود: آمریــکا بایــد 
ــد و  ــع کن ــا را رف ــام تحریم ه ــش تم ــرای تعهدات ــف در اج ــدون توق ب
ــد داد.  ــام خواه ــودش را انج ــات خ ــتی آزمایی، اقدام ــس از راس ــران پ ای
ــه  ــه اقــدام خرابکاران ــه تحریــم و ن ــد بداننــد کــه ن امــا آمریکایی هــا بای
ابــزار مذاکراتــی نخواهــد بــود و تنهــا وضعیــت را بــرای آن هــا دشــوارتر 
خواهــد کرد.»ســرگئی الوروف« وزیــر امــور خارجــه روســیه نیــز در ایــن 
دیــدار دیالــوگ سیاســی بیــن دو کشــور را  منظــم و پــر محتــوا خوانــد.

وزیــر خارجــه روســیه بــا تاکیــد بــر افزایــش همکاری هــا در چارچوب 
اتحادیــه اقتصــادی  اوراســیا افــزود: در زمینــه مقابلــه بــا کرونــا و تامیــن 
»اکســن اســپوتنیک« تــالش مــی کنیــم  واکســن در خــاک ایــران بــه 

صــورت مشــترک تولیــد شــود.
ــاری  ــای ج ــه گفت وگوه ــاره ب ــا اش ــیه ب ــه روس ــور خارج ــر ام وزی
در ویــن اظهــار کــرد: بایــد همــه را دعــوت کنیــم کــه بــه اجــرای ســند 

برجــام برگردنــد.
ســرگئی الوروف افــزود: روســیه ابتــکاری بــرای امنیــت جمعــی بــا 
خلیــج فــارس ارائــه کــرده وایــن کشــور بــه طــور مــدارم از ایــن پیــش 
فــرض پیــروی می کنــد کــه غلبــه بــر اختالفــات انباشــته شــده در منطقــه 
خلیــج فــارس فقــط بــا گفت وگــوی جامــع و احتــرام متقابــل و بــا در نظــر 

گرفتــن منافــع و نگرانــی هــای همــه طــرف هــا ممکــن اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: طــرح ابتــکار صلــح هرمــز کــه توســط تهــران 

پیشــنهاد شــده نیــز بــر مبنــای اصــول مشــابه بنــا نهــاده شــده اســت.

رئیس شورای شهر تهران:

مشکالتمردمباحرفزدنحلنمیشود!
ر  شه ی  ا ر شو یس  ئ ر
یک  نون  ک ا ت  : ت ف گ ن  ا ر ه ت
ریال هم به مدیریت شهری 
از منابع ستاد ملی کرونا پرداخت نشده، 
در حالی که منابع مالی شهرداری به 
بدلیل  یل رکود کاهش و هزینه ها  دل

تورم افزایش داشته است.
شورای  یس  ئ ر شمی  ا ه ن  س ح م
شهر تهران در پاسخ به این سوال که 
از ابتدای شیوع کرونا تاکنون با وجود 
تنها تامین ۲۵۰ دستگاه اتوبوس و مینی 
بوس و یک رام قطار تولید داخل، چه 
میزان از نیاز این ناوگان برطرف شده 
است؟ گفت: این مطلب درست است 
که به ناوگان مترو واتوبوسرانی تهران، 
تعداد قابل توجهی اضافه نشده است، 
اما توجه داشته باشید با توجه به کاهش 
تعداد مسافر به دلیل کرونا و استفاده از 
حداکثر ظرفیت ناوگان در شرایط پیک، 
عمال سیستم حمل ونقل عمومی تهران 
با بحران بهره برداری مواجه است و باید 
منابع الزم برای تعمیر و نگهداری این 

سیستم تامین شود. 
او ادامه داد: پرداخت یارانه مترو 
از سوی دولت هم بدلیل کاهش مسافر 
مترو، با مشکل مواجه شده است و در 
ناوگان  نیاز  تنها  ین شرایط عمال نه  ا
حمل ونقل عمومی تامین نشده، بلکه 
مواجه  چالش  با  نیز  ی  ن و ن ک ت  ی ف ظر
است. قطار تولید داخل نیز باید مسیر 
تست سرعت و اخذ استاندارد را طی 
ماه  از شش  زودتر  است،  د  ی ع ب و  د  کن
اضافه  مترو  ناوگان  به  د  ن ا و ت ب ر  گ ی د
شود. البته اضافه شدن یک قطار یعنی 
افزایش نیم درصدی ظرفیت که قاعدتا 

تاثیر چندانی ندارد. 
هاشمی در پاسخ به این سوال که 
با توجه به پیش بینی فوت بیش از۵۰۰ 
نفر در روز در موج چهارم کرونا، تدارکات 
برای تجهیز حمل و نقل عمومی چقدر 
نقش  که  شرایطی  در  هم  ن  آ  ، ه د و ب
در تصمیمات ستاد  ن  هرا ت ری  شهردا
کرونا کمرنگ شده است، اظهار داشت: 
البته موضوع حضور مدیریت شهری در 
ستاد ملی کرونا، مساله ای است که ما 
خودمان ضرورت آن را مطرح کردیم، 
اما این مساله به شکل نمادین نمی تواند 
همه مشکالت ما را حل کند، واقعیت آن 
است که طی ۱۴ ماه سپری شده از اعالم 
ورود کرونا به کشور، تاکنون یک ریال 
نیز به مدیریت شهری از منابع ستاد ملی 
کرونا پرداخت نشده، در حالی که منابع 
مالی شهرداری به دلیل رکود کاهش و 
هزینه ها بدلیل تورم افزایش داشته است. 
رئیس شورای شهر تهران افزود: 
این موضوع هم پوشیده نیست و بارها در 
مصاحبه ها اعالم شده و مقامات دولت 
بهتر از ما در جریان مشکالت هستند، 

اما نیاز به عمل وجود دارد و مشکالت 
مردم با گفتار درمانی حل نمی شود، باید 
رسانه ها وافکار عمومی مسئوالن اجرایی 
در دولت ومجلس را تحت فشار بگذارند 
که موضوع حمل ونقل عمومی به عنوان 

یک ضرورت و اولویت مطرح شود. 
با  تهران  شهر  ی  ا ر شو یس  ئ ر
بیان اینکه در طول سه سال گذشته، 
میلیاردها دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای 
خرید کاالهای اساسی مانند روغن و 
مرغ اختصاص یافته است، ادامه داد: 
در حالی که بخش قابل توجهی از آن 
نیز در محل خود صرف نشده و مورد 
سوءاستفاده قرار گرفته است، اما یک 
دالر به اتوبوس و مترو تهران سهمیه 

ارزی داده نشده است. 
خطر کرونا در مترو و اتوبوس 

بیشتر از صف مرغ است
در  کرونا  خطر  اینکه  ن  ا ی ب ا  ب و  ا
بسیار  اتوبوس  و  مترو  ه  ست ب ی  ا ض ف
بیشتر است، گفت: اگر مردم در صف 
ممکن  است،  باز  فضای  ر  د که  مرغ 
ا بگیرند در مترو واتوبوس  است کرون

وجود  با  است،  سته ای  ب ی  ا ض ف ه  ک
ازدحام شرایط خطرناک تری دارند، اما 
برای دولت و مجلس، مترو و اتوبوس 
در تامین منابع اولویت ندارد، در حالی 
که اولویت اتوبوس کمتر از مرغ و روغن 
نیست، قابل سوءاستفاده هم نیست و در 

شهر می ماند. 
هاشمی گفت: انتظار ما این است 
فضای  به  مجلس  که  نه  و گ ن ا م ه ه  ک
مجازی و صداوسیما و سایر بخش های 
مورد عالقه اش اولویت و منابع می دهد 
به مترو واتوبوس هم بودجه واقعی بدهد، 
نه اینکه کل بودجه تامین اتوبوس برای 
تهران در سال از سوی دولت، کفاف 

تهیه ۵ دستگاه اتوبوس را هم ندهد. 
دیگری  پرسش  به  سخ  ا پ ر  د و  ا
مبنی بر اینکه اتوبوس و مترو این روزها 
بسیار شلوغ هست و کرایه ها هم از اول 
اردیبهشت زیاد می شود و در واقع مردم 
در این فشار تورمی فقط شاهد پرداخت 
که  صورتی  در  هستند  ایه  ر ک ر  شت ی ب
باز  آیا  ندارد،  تغییری  مات  خد ت  ی ف ی ک
هم باید هزینه های تحمیل شده به حمل 
ونقل از جیب مردم تامین شود؟ اظهار 
کرد: شهرداری موظف است که حقوق 
کارکنان مترو واتوبوسرانی را مطابق با 
مقررات افزایش دهد، هزینه مواد اولیه 
و تجهیزات و تعمیرات نیز با نرخ ارز و 
تورم افزایش می یابد، در زمان کاهش 
درآمد سیستم حمل ونقل عمومی به 
دلیل کرونا، یا باید این منابع توسط ستاد 
ملی کرونا تامین شود یا مبلغ بلیط تعدیل 
شود که البته نظر شورا، راه نخست است 
وباید به دولت و مجلس فشار آورده شود 

که این منابع را تامین کنند.
ث

واد
ح

زیر نظر: علی هوشمند

توسط بنیان فعالیتشرکتهایدانش مقامنخست کسب
دانشگاهامیرکبیر

رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این دانشگاه مقام نخست را در تعداد 
شرکت های دانش بنیان در میان دانشگاه های کشور کسب کرد.

سید احمد معتمدی در افتتاحیه صندوق پژوهش و فناوری این دانشگاه افزود: 
در دانشگاه امیر کبیر موضوع توسعه شرکت های دانش بنیان مورد توجه است و 
اکنون به مقام نخست در تعداد شرکت های دانش بنیان در میان دانشگاه های 

کشور دست یافته ایم.
صنعتی  دانشگاه  در  بنیان  دانش  شرکت   ۳۱۵ حاضر  حال  در  زود:  ف ا وی 
استقرار شرکت دانش  برای  تقاضا  نیز شاهد  فعال هستند که همچنان  میرکبیر  ا

بنیان در دانشگاه هستیم.
رییس  دانشگاه صنعتی امیرکبیر به مدل های بسیار خوب حمایتی از شرکت 
های دانش بنیان در این دانشگاه صنعتی اشاره و تاکید کرد: باتوجه به این حمایت 

ها شاهد رشد شرکت های دانش بنیان در دانشگاه بوده ایم.
دارای  دانشگاه  این  دانشکده   درحال حاضر هشت  داشت:  اظهار  معتمدی 
مرکز نوآوری هستند که در سال جاری برنامه داریم بر تعداد این مراکز بیافزاییم.
پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر به زودی شروع به کار می کند

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر هم در ایم مراسم گفت: فعالیت 
پارک علم و فناوری این دانشگاه به زودی آغاز می شود.

علوم  وزارت  از  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  افزود:  تودشکی  حسینی  ن  سی ح
درخواست کرد که مرکز نوآوری آن تبدیل به پارک علم و فناوری شود که این 

درخواست عملیاتی شده است.
وی یادآور شد: مجوز راه اندازی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
اخذ شده و این موضوع در دستور کار جلسه آینده شورای گسترش وزارت علوم قرار 
گرفته است که مراحل نهایی طی شود.معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
اظهار داشت: همچنین با تالش های صورت گرفته توانستیم در بودجه سال جاری 
ردیف اختصاصی برای پارک علم و فناوری دانشگاه تعیین کنیم.حسینی تودشکی  
خاطرنشان کرد: با راه اندازی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر شاهد 

تحول و رونق جدیدی در حوزه نوآوری و فناوری دانشگاه خواهیم بود.

جزئیاتثبتنامانتقالومیهمانیدانشجویانعلومپزشکی
اعالمشد

ثبت نام انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور جهت 
نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از پنجم اردیبهشت ماه جاری آغاز می شود.

سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور برای 
نیم سال اول تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ فعال شد بر این اساس متقاضیان می توانند 
نسبت به ثبت درخواست، رسیدگی و پاسخگویی به تقاضاهای انتقال و میهمانی 

دانشجویان بر اساس بازه های زمانی اقدام کنند.
نام  ثبت  دانشجویان  میهمانی  و  انتقال  سامانه  زمانبندی  جدول  ساس  ا ر  ب
دانشجویان متقاضی در دانشگاه های مبداء و بارگذاری مدارک الزم از روز  یکشنبه 

۵ اردیبهشت آغاز می شود و تا پنجشنبه  ۶ خرداد ۱۴۰۰ ادامه دارد.
 همچنین شنبه ۸ تا سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ نیز زمان بارگذاری مدارک 
و اعالم نقص توسط دانشگاه های علوم پزشکی مبداء و ویرایش توسط دانشجو 
اعالم شده است و رسیدگی و نتیجه توسط دانشگاه مبداء نیز از روز چهارشنبه ۱۹ 

خرداد ماه تا شنبه ۱۹ تیر سال جاری اعالم می شود.
بررسی مدارک و اعالم نقص توسط دانشگاه مقصد و ویرایش توسط دانشجو از 
روز یکشنبه ۲۰  تا پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۰ صورت می گیرد و در نهایت نتیجه توسط 
دانشگاه مقصد در بازه زمانی شنبه ۲ مرداد  تا یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ اعالم می شود.

همچنین با توجه به ممنوعیت انتقال دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی، 
تصمیم گیری در خصوص انتقال این دسته از دانشجویان طبق روال سنوات گذشته در 
کمیسیون موارد خاص انتقال دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی 

)Ph.D.( در روز یکشنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ انجام خواهد شد.

مرگکارگرسنندجیبراثرریزشچاه
ریزش خاک در حفاری فاضالب در عمق ۴ متری جان کارگر شرکت آب و فاظالب 

در سنندج را گرفت.
کریمی، مسئول تیم آتش نشانی شهرداری سنندج که در محل حادثه حضور داشته 
گفت که از طریق سامانه مردمی ۱۲۵ مطلع شدیم که یک نفر زیر خاک و هنگام خاک 

برداری مدفون شده اند.
وی افزود: نیروهای آتش نشانی در کمترین زمان ممکن خود را به محل حادثه 
رساندند، اما به دلیل حجم زیاد خاک و ازدحام جمعیت متاسفانه موفق به نجات جان 

فرد حادثه دیده نشدند.
مسئول تیم آتش نشانی شهرداری سنندج، با بیان اینکه بعد از چند ساعت حفاری 
جسد را از زیر خاک بیرون آوردیم خاطرنشان کرد: جان دو نفر کارگر دیگر که مشغول به 

کار بودند توسط نیزوهای آتش نشانی نجات داده شد.

دستگیریعطاریکهنسخهمرگمیپیچید
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی از دستگیری متصدی واحد 
صنفی عطاری به علت تجویز داروهای غیرمجاز که موجب فوت یکی از شهروندان شده 

بود، خبر داد.
سرهنگ »نادر مرادی« در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: پرونده ای مبنی 
بر تخلف متصدی یک واحد صنفی عطاری در محدوده »کیانشهر« به معاونت نظارت بر 

اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی ارجاع شد.
وی عنوان کرد: چکیده پرونده نشان از این داشت، متصدی واحد صنفی با تجویز 

دارو های الغری تقلبی و غیرمجاز  موجب فوت یکی از شهروندان شده است.
 معاون نظارت بر اماکن عمومی تهران عنوان کرد: هویت متصدی و نشانی  واحد 
صنفی  شناسایی و با اخذ دستور قضائی تیمی از  ماموران معاونت نظارت بر اماکن عمومی 
این پلیس،  روز گذشته بیست و سوم فروردین ماه به نشانی متهم اعزام  و موفق شدند 

در یک عملیات پلیسی وی را  دستگیرکنند.
این مقام پلیسی  با بیان اینکه واحد صنفی عطاری متخلف با دستور قضائی پلمب 
شد، افزود: متهم پس از انتقال به معاونت نظارت بر اماکن این پلیس به جرم ارتکابی 

اعتراف و با تکمیل پرونده برای سیر مراحل قضائی روانه دادسرا شد.
سرهنگ مرادی در پایان  از شهروندان خواست از مصرف دارو به طور خودسرانه  و 

تهیه آن از افراد غیر متخصص به شدت خودداری کنید.

مرگموتورسواردرتصادفباسمند
یکدستگاه  راکب  گفت:  همدان  شهرستان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  یس  ی ر
موتورسیکلت که قصد ورود به خط مخالف)الین( بلوار فرودگاه شهر همدان از روی جدول 

های وسط مسیر را داشت، بر اثر تصادف با یکدستگاه سمند، جان خود را از دست داد.
به ویژه در  از موتورسیکلت سواران  اظهار داشت: برخی  سرهنگ »فرخ جمالی« 
محدوده بلوار فرودگاه اقدام به شکستن جداول وسط بلوار برای تردد عرضی از وسط جاده 

به سمت الین مقابل کرده اند، که اقدامی بسیار خطر و مرگ آفرین است.
وی اضافه کرد: با وجود مرمت و تغییر جداول شکسته همچنین این رویه غلط ادامه 
دارد که امروز یک موتورسوار بدون توجه به خودروی سمند که از سمت همدان به بلوار 
فرودگاه در حرکت بود برای ورود به الین مخالف از جدول شکسته عبور کرده و با خودرو 

سمند تصادف می کند.
روستای  اهالی  جانب  از  بیشتر  خطرناک  ترددهای  این  اینکه  به  اشاره  با  ی  و
گراچقا)حاشیه بلوار فرودگاه( انجام می شود، افزود: این حادثه رانندگی منجر به مرگ 
راکب موتورسیکلت شد که تیمی متشکل از کارشناسان پلیس راهور، استانداری و شهرداری 

همدان در محل مستقر و صحنه تصادف رو مورد بررسی قرار دارند.
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مایکروسافت رسما Nuance را 
با پرداخت 1۹٫۷ میلیارد دالر خرید

مایکروسافت رسما اعالم کرد Nuance را با پرداخت ۱۹٫۷ میلیارد دالر می خرد. 
ردموندی ها با خرید Nuance به دنبال تقویت هوش مصنوعی و تالش های خود در 

حوزه ی مراقبت های بهداشتی است.
 Dragon Ambient eXperience ، شامل  Nuance صوالت ح م
Dragon Medical One و PowerScribe One است. همه این ها شامل 
تشخیص گفتار SaaS ارائه شده بر روی Microsoft Azure است. گفته می شود 
که از راه حل های این شرکت بیش از ۵۵ درصد پزشکان و ۷۷ درصد بیمارستان های 
 Nuance ایاالت متحده استفاده می کنند. درآمد شرکت مراقبت های درمانی ابری
حدود ۳۷ درصد رشد سال به سال را در سال مالی ۲۰۲۰ شرکت )منتهی به سپتامبر 

۲۰۲۰( تجربه کرده است.
مایکروسافت و Nuance قباًل در سال ۲۰۱۹ با یکدیگر همکاری کردند که 
مایکروسافت از نرم افزار Nuance برای دیجیتالی کردن سوابق بهداشتی استفاده 
می کرد. مایکروسافت گفت که مشارکت موجود برای قدرت بخشیدن به ارائه دهندگان 
مراقبت های بهداشتی موجود از طریق قدرت هوش بالینی محیط و سایر خدمات ابری 

مایکروسافت گسترش خواهد یافت.
 Nuance خرید  از  و  کرد  تأیید  را  بلومبرگ  گزارش  رسما  کروسافت  ی ا م
 Nuance ۹to۵Mac، شرکت  به نوشته ی  داد.  خبر   Communications
Communications به عنوان طراح Back End دستیار صوتی سیری اپل شناخته 
می شود. مایکروسافت با توافق ۱۹٫۷ میلیارد دالری جدیدش می کوشد توانایی های هوش 
مصنوعی و رایانش ابری خود را در صنعت مراقبت های بهداشتی تقویت کند. ساتیا نادال، 
مدیرعامل مایکروسافت، اعتقاد دارد حوزه ی مراقبت های بهداشتی و درمانی فوری ترین 
کاربرد هوش مصنوعی محسوب می شود.پس از طراحی Back End دستیار سیری، 
سال ۲۰۱۳ نخستین شایعه ها با محوریت جایگزینی فناوری Nuance در سیری با فناوری 
اختصاصی اپل در رسانه  ها منتشر شد. سال ۲۰۱۴، گزارش هایی ادعا کردند اپل استخدام 
مهندسان Nuance را برای طراحی اختصاصی Back End سیری شروع کرده است. 
اپل به غیر از سیری، در گذشته از فناوری های Nuance برای سیستم تشخیص گفتار 

و تبدیل گفتار به متن در مک استفاده کرده است.
مایکروسافت در بیانیه ی خود به جزئیات اتفاقی اشاره می کند که شاید بزرگ ترین 
 Nuance خرید شرکت در دنیای فناوری در سال ۲۰۲۱ باشد. مایکروسافت می گوید
را با پرداخت ۵۶ دالر به ازای هر سهم، یعنی ۲۳ درصد بیشتر از قیمت سهام در ساعات 
پایانی روز جمعه می خرد. مبلغ نهایی قرارداد که کامال نقدی پرداخت می شود، به ۱۹٫۷ 
میلیارد دالر می رسد. مایکروسافت از Nuance به عنوان رهبری مطمئن در حوزه ی ابری 
و هوش مصنوعی یاد می کند که در حوزه ی مراقبت های بهداشتی و هوش مصنوعی 

سازمانی دهه ها تجربه دارد. 
شرکت Nuance بیشتر به دلیل توسعه ی نرم افزار Dragon شناخته می شود. 
Dragon از یادگیری عمیق با هدف رونویسی کردن گفتار استفاده می کند و با گذشت 
 Dragon مجوز استفاده از Nuance ،زمان بسیار دقیق تر شده است. به نوشته ی ورج
را در بسیاری از سرویس ها صادر کرده است. Dragon در زمینه ی دقت رونویسی رهبر 
صنعت به حساب می آید. خرید ۱۹٫۷ میلیارد دالری Nuance دومین خرید بزرگ 
مایکروسافت پس از خرید ۲۶ میلیارد دالری لینکدین در سال ۲۰۱۶ محسوب می شود. 
این خرید در زمانی رخ می دهد که فناوری های گفتاری با اهمیت روزافزون مواجه می شوند.

ساتیا نادال، مدیرعامل مایکروسافت، در توییتی نوشت مهم ترین جنبه ی صنعت 
فناوری در دنیای امروز هوش مصنوعی است و مراقبت بهداشتی فوری ترین کاربرد 
 Nuance هوش مصنوعی به حساب می آید. نادال می گوید مایکروسافت با همکاری
راهکارهای پیشرفته ی هوش مصنوعی را دردسترس افراد حرفه ای صنعت قرار می دهد 
 Nuance تا تصمیم  ها بهتر گرفته شوند و ارتباطات معنادار بیشتری ایجاد شود. خرید
در حالی اتفاق می افتد که مایکروسافت سال ۲۰۱۹ با این شرکت همکاری کرده بود تا 

پروژه ی Microsoft Cloud for Healthcare را تقویت کند. 
در حال حاضر، اپل برای انجام اقداماتی در حوزه ی مراقبت های بهداشتی رویکرد 
متفاوتی درمقایسه با مایکروسافت در پیش گرفته است. تیم کوک، مدیرعامل اپل، پیش تر 
بارها گفته است بزرگ ترین کمک اپل به بشر به حوزه ی بهداشت و درمان مربوط خواهد بود.
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مدیرکل انتقال خون استان تهران:
بهبود یافته های کرونا پالسما اهدا کنند

مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت: از ابتدای اجرای طرح اهدای پالسمای 
بهبودیافتگان از کرونا )اردیبهشت سال گذشته( تاکنون ۲۲۳۱ نفر بهبودیافته کرونا 
در تهران موفق به اهدای پالسما شدند، اما با شروع موج چهارم و افزایش مبتالیان 

نیاز است که بهبودیافته ها پالسما اهدا کنند.
محمدرضا مهدی زاده افزود: ۲۸۸۱ بهبود یافته پالسما در این مدت برای 
و  داشتند  را  اهدای پالسما  نفر شرایط  کردند که ۲۲۳۱  مراجعه  هدای پالسما  ا

پالسما اهدا کردند.
وی ادامه داد: آمار اهدای پالسما توسط بهبود یافته ها کمتر از حد انتظار است 
و کمتراز دو درصد از مبتالیان به کرونا پالسما اهدا می کنند.مهدی زاده در پاسخ 
به این سوال که پیش از نوروز میزان اهدا کنندگان پالسما توسط بهبودیافته های 

پالسما در حد دو درصد از بهبود یافته ها بود و چرا 
در حال حاضر این آمار کاهش یافته و به زیر دو درصد 
رسیده است، گفت: یکی ازدلیل آن این است که تا قبل 
از سال جدید آمار مبتالیان به کرونا نیز کاهش یافت 
و به موازات آن میزان استقبال برای اهدای پالسما 

هم توسط بهبودیافته نیز کاهش یافت.
موج چهارم و افزایش مبتالیان/بهبودیافته ها 

پالسما اهدا کنند
وی تاکید کرد: اما در حال حاضر آمار مبتالیان 
به کرونا افزایش یافته است و وارد موج چهارم شده 
ایم، بنابراین احتمال نیاز به پالسمای بهبودیافته ها 

نیز برای درمان افزایش خواهد یافت و به همین دلیل هم از بهبودیافته های کرونا 
که شرایط اهدا را دارند می خواهیم که برای اهدای پالسما اقدام کنند.

مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت: همچنین هرساله بعد از تعطیالت 
بودیم،  خون  اهدای  برای  کنندگان  مراجعه  افزایش  شاهد  ماه  درفروردین  وروز  ن
به سال های  اما نسبت  بود،  اهدای خون خوب  برای  مسال هم مراجعه کننده  ا

گذشته کمتر شده بود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر سطح ذخایر خون در استان تهران قابل قبول است، 
اما شاید در آینده به وضعیت شکننده برسیم، با توجه به اینکه شاهد شروع موج چهارم 
کرونا و افزایش تعداد مبتالیان به کرونا و همچنین ایام ماه مبارک رمضان را در پیش 
داریم که امکان دارد ذخایر خون به سطح شکننده برسد، بنابراین از اهداکنندگان می 

خواهیم که به مرور برای اهدای خون به مراکز اهدای خون مراجعه کنند.
ا افزایش مبتالیان میزان تقاضا برای دریافت پالسمای بهبودیافته ها نیز  ب

افزایش خواهد یافت
 مهدی زاده با بیان اینکه پالسمای بهبود یافتگان کرونا اکنون به عنوان یک 
درمان در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: با گذشت بیش از یک سال از 

شیوع کرونا و با توجه به افزایش میزان شیوع ویروس در در چند روز گذشته، تقاضا 
از سوی بیمارستان ها برای دریافت پالسمای بهبود یافتگان افزایش خواهد یافت 

و باید تامین این تقاضا محقق شود.
مدیرکل انتقال خون استان تهران تاکید کرد: بهبود یافتگان از کرونا اطمینان 
خاطر داشته باشند که اهدای پالسما بعد از بهبودی به هیچ عنوان سیستم ایمنی 
بدن آنها را تضعیف نخواهد کرد و با اطمینان خاطر برای نجات بیماران و اهدای 

پالسما اقدام کنند.
مراکز اهدای پالسما در تهران

وی ادامه داد: بهبود یافتگان کرونا به شرط داشتن شرایط الزم )همانند شرایط 
اهدای خون( و نیز گذشت یک ماه از بهبودی می توانند به مراکز وصال و ستاد 
مرکزی سازمان انتقال خون واقع در جنب برج میالد مراجعه کنند و از آنها ۵۰۰ سی 
سی پالسما گرفته می شود و پالسمای اهدایی آنها فریز و بعد از غربالگری و تست 
سالمت ذخیره می شود و به مراکز درمانی که درخواست کننده این پالسما برای درمان 
بیماران مبتال به ویروس کرونا باشند ارسال می شود و در اختیار آنها قرار می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: شرایط عمومی اهدای این پالسما مانند اهدای خون 
است و شخص اهدا کننده باید کارت ملی همراه داشته و محدوده سنی وی ۱۸ 
تا ۶۰ سال باشد. کلیه مراحل و شرایط ثبت نام و پذیرش اهدا کننده دقیقاً مانند 

اهدای خون کامل است.
مهدی زاده افزود: از همه افرادی که به کرونا مبتال شده اند می خواهیم به دلیل 
اینکه زمان وجود آنتی بادی این ویروس در بدن آنها مدت زمان کوتاه و محدودی 
است هرچه زودتر برای اهدای پالسمای خود اقدام 
کنند تا بتوانند کمکی برای سالمت مبتالیان به این 

ویروس باشند.
همین  و  کنندگان خون  اهدا  کرد:  تاکید  وی 
طور پالسما اطمینان داشته باشند که انتقال خون بر 
اساس آخرین استانداردهای سازمان بهداشت جهانی 
و سازمان های انتقال خون جهان، تمام نکات ایمنی 
و بهداشتی را رعایت می کند و تمام مراکز انتقال و 
اهدای خون و همه تجهیزات این مراکز در کشور 
در حال حاضر و همین طور همیشه، ضد عفونی و 
استریل می شوند و اهدا کنندگان با اطمینان خاطر 

خون اهدا کنند.
با شیوع کرونا از اسفند ماه سال گذشته شاهد کاهش  ۵ تا ۳۰ درصدی اهدای 
خون بودیم و در حال حاضر هم حدود ۸درصد اهدای خون کاهش دارد، اگرچه تا 
کنون خون موردنیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی با استفاده از شبکه ملی خون رسان 
در سرتاسر کشور تامین شده است و به رغم کاهش ذخایر خون کمبودی درخصوص 
تامین خون نداشتیم، اما نیاز است که اهدا کنندگان در شرایطی مانند ایام تعطیلی و 

نوروز اهدای خون را فراموش نکنند  و به فکر بیماران باشند.
همچنین، در حال حاضر یکی از روش های نجات افراد مبتال به کووید ۱۹، 
استفاده از پالسمای خون بهبود یافتگان این بیماری است. پس از مدتی پالسمای 
آنتی بادی هایی  از  سرشار  همچنان  ولی  می شود  ویروس  فاقد  یافته  بهبود  فراد  ا
است که در درمان بیماران بدحال موثر است. آنتی بادی ها یا پادتن های تولید شده 
توسط بیماران بهبود یافته سیستم ایمنی بدن بیماران جدید را تا زمانی که سیستم 
ایمنی بدن بیمار بتواند پادتن خود را تولید کند، تأمین و تقویت می کند و از ابتدای 
جمع آوری پالسمای بهبودیافته ها کرونا تا اسفندماه سال گذشته بیش از ۱۵هزار 

بهبودیافته، پالسما اهدا کرده اند.
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در پی اعالم خبر افزایش 
ماه  سه  برای  خودرو  یمت  ق
از  بسیاری  نخست سال ۱۴۰۰، 
کارشناسان و فعاالن صنعت خودرو این اقدام 
را در مدیریت بازار خودرو بی تاثیر دانسته و 
از آن به عنوان راهی برای استفاده دولت از 
ابزاری همچون شورای رقابت برای کنترل 
و دستوری کردن قیمت ها یاد می کنند. ضمن 
اینکه آنها معتقدند با توجه به فاصله فاحش 
درآمد مردم و قیمت خودرو و همچنین رشد 
تورم در کشور، این تصمیمات راه گشا نبوده 
نتیجه  بازار خودرو، در  تعادل فعلی  و عدم 

لجاجت شورای رقابت ایجاد شده است.
 - شیوا  رضا  گذشته  هفته  کشنبه  ی
آغاز رسمی کار در  رئیس شورای رقابت- 
سال ۱۴۰۰ را با اعالم خبر افزایش قیمت 

خودرو در سه ماه نخست امسال کلید زد.
شورای  اینکه  به  باتوجه  او،  گفته  ه  ب
رقابت به دلیل پایین بودن نرخ تورم در سه 
قیمت  افزایش  با   ۱۳۹۹ سال  پایانی  اهه  م
موافقت نکرد، اکنون شورا برای تصمیم گیری 
 ۱۴۰۰ سال  اول  ماه  سه  در  خودرو  یمت  ق
بانک  سوی  از  بخشی  تورم  اعالم  نتظر  م
مرکزی است تا قیمت های جدید برای سه 

ماه نخست سال ۱۴۰۰ را تعیین کند.
حال قرار است قیمت خودرو در شش 
ماه پایانی سال گذشته بررسی و با توجه به 
برای  آن  نهایی  قیمت  بخشی،  تورم  رخ  ن
سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ مشخص شود.

بازار  تصمیم،  این  اعالم  نتیجه  ر  د
خودرو سیگنال های روانی را به بازار خودرو 
فرستاده و قیمت ها را تحت تاثیر قرار داد. 
چندین  از  پس  خودرو  بازار  اساس  راین  ب
ماه ثبات نسبی و روند نزولی قیمت ها ) از 
آبان ماه سال گذشته تا پیش از اعالم خبر 
فزایش قیمت ها برای سه ماهه اول سال  ا
جاری(، تغییر مسیر قیمتی را آغاز کرده بود؛ 
تا جایی که رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و 
فروشندگان خودرو تهران، تغییر مسیر قیمت 
خودرو در روزهای پایانی هفته  اخیر را تحت 
تاثیر تصمیم جدید شورای رقابت و اعمال 
نرخ تورم بخشی در قیمت خودرو دانست اما 
این افزایش قیمت را مقطعی و گذرا و ناشی 

ازجو روانی این خبر دانست.
به گفته موتمنی، باتوجه به اثر روانی 
ایجاد شده، دارندگان خودرو به امید افزایش 
قیمت عالوه براینکه قیمت ها را باال بردند، 
در حالی که پیش تر )در زمان نزول قیمت ها( 
تا حدودی  اکنون  بودند،  دنبال خردیدار  ه  ب
عقب نشینی کرده اند. از روز شنبه تا دوشنبه 
هفته گذشته، قیمت  تمامی محصوالت بین 
دو تا شش میلیون تومان نسبت به آخرین 
کرد؛  پیدا  کاهش   ۱۳۹۹ سال  در  یمت ها  ق
از  از روز سه شنبه قیمت ها دوباره پس  ما  ا
چندین ماه روند افزایشی یافت. بطور مثال 
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که تا ۱۹۹ میلیون تومان 
تا ۲۰۵ میلیون  پایین آمده بود، مجدد  هم 
تومان پیش رفت یا سمند که تا ۱۹۰ میلیون 
تومان کاهش یافته بود اما مجددا به ۱۹۴  
سایپا  محصوالت  در  رسید.  تومان  یلیون  م
تومان  میلیون   ۱۰۶ به  که   ۱۳۱ پراید  یز  ن
رسیده بود مجددا در محدوده ۱۰۹ میلیون 

تومان قرار گرفت.
رئیس  گذشته  یکشنبه  روز  لبته  ا  
مردم  براینکه  تاکید  ضمن  رقابت  شورای 
مطمئن باشند قیمت های اعالمی از سوی 
اعالم  بود،  خواهد  منصفانه  سازمان  ین  ا
خودروها  قیمت  شرایط،  بهبود  با  رد:  ک
شورای  فعال  شد.  خواهد  کاهشی  و  زولی  ن
شش  بخشی  تورم  اعالم  منتظر  قابت  ر
باتوجه  است.  بانک مرکزی  از سوی  ماهه 
اینکه دستورالعمل قیمت خودرو، پیشتر  ه  ب
ساالنه بوده و در سال ۱۳۹۹،  سه ماهه و 
اکنون شش ماهه شده است چنانچه ثبات 
باشد، صدور  ادامه دار  ارز  بازار  و  بازارها  در 
زمانی  بازه  به  خودرو  قیمتی  ستورالعمل  د

یک ساله برمی گردد.
به گفته این مقام مسئول، درست است 
که نوسانات ارزی محدوده شده و تورم نیز 
اما تورم  روند آرامی در پیش گرفته است، 
همچنان در کشور وجود دارد و خودروسازان 
هم به ما فشار می آورند که تورم بخشی شش 
ماهه را در دستورالعمل قیمت خودرو لحاظ 
تورم  بانک مرکزی  بنابراین چنانچه  کنیم؛ 
بخشی شش ماهه را اعالم کند، در رابطه 
با اعمال آن در قیمت خودرو تصمیم گیری 

خواهیم کرد.
در رابطه با این موضوع، گفت وگوی 
کارشناس  چند  با  جوانان  دنیای  برنگار  خ
رقابت  رییس شورای  اخیر  اظهارات  ثرات  ا
بر بازار خودرو را مورد بررسی قرار داده است.

را  شرایط  کارختنه  قیمت  فزایش  ا

پییچیده تر می کند!
خودرو  صنعت  زاوه-کارشناس  ربد  ف
در این باره اظهار کرد: صحبت های رئیس 
بر  مبنی  سال  ابتدای  در  رقابت  شورای 
اعمال ۱۴ درصد از تورم بخشی در قیمت 
خودرو در حالی  است که جغرافیای قیمت 
در کارخانه به شدت عجیب و غریب شده 
است. در بسیاری از محصوالت که عمدتا 
هم محصوالت پرفروش ایران خودرو است، 
 ۸۰ تا   ۷۰ قیمت  فاصله   شاهد  مچنان  ه
بازار  و  کارخانه  در  خودرو  قیمت  رصدی  د

هستیم.
که  محصوالت  سایر  در  افزود:  ی  و
محسوب  جدیدتر  محصوالت  نوعی  ه  ب
می شوند که البته عمدتا همان محصوالت 
پیشین هستند و فقط برخی آپشن ها به آن ها 
اضافه شده و نام پالس گرفته اند یا S  و 
R به اسمشان اضافه شده است و همچنین 
بسیاری از محصوالت سایپا، فاصله قیمتی به 
کمتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد رسیده و در برهه ای 
از زمان )در اواخر سال گذشته(، برخی قیمت 

بازار را رد کرده و باالتر بردند.
این  لذا  کرد:  تصریح  کارشناس  ین  ا
عدم تعادلی که در بازار ایجاد شده، حاصل 
در  آن  رئیس  و  رقابت  شورای  جاجت  ل
روز  از  همه  که  بوده  منویاتی  یاده سازی  پ
در  بود.  نخواهد  عملیاتی  می دانستیم  ول  ا
حال حاضر نیز پذیرش این ۱۴ تا ۱۵ درصد 
خودرو(  قیمت  در  بخشی  تورم  اعمال  (
می تواند شرایط را تا حدودی پییچیده تر کند. 
در واقع در برخی از محصوالت قیمت در بازار 
به زیر قیمت کارخانه خواهد رسید و در برخی 
از محصوالت هم همچنان فاصله ۵۰ تا ۶۰ 

درصدی وجود خواهد داشت.
زاوه تاکید کرد: آنچه که می توان گفت 
دراین قضیه قطعیت دارد، این است که نهایتا 
بازار، مستقل از نظر شورای رقابت و صرفا 
فاکتورهای  کالن،  سیاست های  راساس  ب
پولی، بحث کسری بودجه و تولید نقدینگی 
قدرت  توزیع  بحث  افتاد،  خواهد  اتفاق  ه  ک
و  مسیر  محصول،  عرضه  میزان  و  رید  خ

رفتار خود را تعیین خواهد کرد.
وی ضمن اشاره به اینکه اکنون سطح 
عمومی قیمت ها در بازار با قدرت خرید مردم 
فاصله فاحشی پیدا کرده و ارزان ترین خودروی 
است،  برابر حداقل حقوق  از ۳۵  بیش  ازار  ب
گفت: این در حالی است که این تفاوت در 
سال  ۱۳۸۴ حدود ۲۰ برابر بود یا در سال های 
۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ )قبل از شروع موج تورمی( 
بسیار کمتر و به حدود ۱۰ برابر رسیده بود. 
همانطور که اشاره شد این اختالف ۳۵ برابری 
نسبت به ارزان ترین محصول  است و در سایر 
محصوالت، این وضعیت وخیم تر نیز هست.

شرایط   این  بنابراین  داد:  ادامه  اوه  ز
حاکم بر بازار گویای آن است که بازار دچار 
دیگر  از سوی  بود.  رکودی سنگین خواهد 
وجود  پولی  برمبنای سیاست های  ورم هم  ت
دارد و نمی توان کاری برای آن کرد؛ چراکه 
دولت سیاست های پولی را تغییر نداده است. 
اخیرا نیز در اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس کل 
بانک مرکزی دیدیم که بانک مرکزی باالخره 
پذیرفت که به واسطه اینکه منبع اصلی پولی 
که در اختیار دولت قرار داده، دالرهایی بوده 
است که در حقیقت دریافت نشده و بلوکه شده 
بود، خلق پول کرده است اما از سوی دیگر 
وزیر اقتصاد اعالم کرد که کشور را بدون هیچ 
قرضی اداره کرده است؛ این تضاد و ناراستی 
بدین معناست با یک فضای اقتصاد آرام در 

سال ۱۴۰۰ مواجه نخواهیم بود.
باتوجه  کرد:  اظهار  کارشناس  ین  ا
دولت  قطعا  جاری  در سال  دولت  تغییر  ه  ب
جدید مدتی را در راستای تقبیح دولت قبلی 
همه چیز  که  مدیرتی  رویه  گذراند،  واهد  خ
پیش  افتاد،  خواهد  قبلی  دولت  گردن  ه  ب
خواهد رفت؛ بنابراین عمال شاهد اصالحات 
اساسی نخواهیم بود؛ لذا به اعتقاد بنده در 
چنین شرایطی تورم خواهیم داشت. از طرفی 

رکود هم ایجاد خواهد شد.
بازار  وی تصریح کرد: ترکیب این ها 
را تحت فشار دوسویه قرار خواهد؛ بنابراین 

در این میان، صحبت ها و تصمیمات رئیس 
شورای رقابت تاثیر چندانی نخواهد داشت؛ 
جز از این منظر که افزایش قیمت ها، حداقل 
سبب کاهش میزان بدهی های  خودروسازان 
و  شود  بانکی  شبکه  و  ثالث  اشخاص  ه  ب
حداقل اثر تورمی از این سمت ایجاد نشود.

شورای رقابت یکجانبه تصمیم گیری 
می کند!

همچنین حسن کریمی سنجری، دیگر 
با  رابطه،  این  در  خودرو  ارشناس صنعت  ک
رقابت  شورای  عملکرد  اصوال  اینکه  یان  ب
با  چندان  می کند،  استفاده  که  فرمولی  و 
شرایط و اقتضای تولید در کشور به ویژه در 
تاکید  ندارد  مطابقت  خودروسازی،  صنعت 
است که صنعت خودروسازی  کرد: درست 
تحت  تولید  و  می شود  اداره  دولتی  ا  م
و  سودآور  چندان  نمی تواند  دولت  دیریت  م
از  بیش  سرمایه  معموال  و  باشد  قتصادی  ا
حدی را متحمل خوردوساز می کند اما این 
باعث نخواهد شد که شورایی نظیر شورای 
رقابت بخواهد یکجانبه به موضوع نگاه کند.

ما  خودرو  صنعت  اگر   افزود:  ی  و
دولتی است، اگر تحریم است، یا به آن اجازه 
نمی دهیم که خود را رقابتی اداره کند و اجازه 
استفاده بهینه از امکانات و منابع به آن داده 
دلیل  به  ما  خودرو  صنعت  اگر  و  می شود  ن
ساختار موجود، اجازه مشارکت با قطعه سازان 
و شرکت های خودروساز بزرگ دنیا را برای 
بتواند  تا  ندارد  را  خود  منابع  کردن  هره ور  ب
کند  عرضه  بازار  به  را  جدیدتر  محصوالت 
یا قطعاتی را با قیمت ارزان تر تامین کند یا 
خودروهای رقابتی  و متنوع تری را تولید کند 
یا حداقل دانش فنی کسب کند، همگی به 
دلیل ساختار مشکل دار و نامساعد کسب وکار، 

اقتصاد و تولید در کشور مربوط می شود.
بنابراین  کرد:  تاکید  کریمی سنجری 
شورای رقابت نمی تواند یکجانبه و تنها به 
این دلیل که خودروسازی ما انحصاری است 
و براین اساس بازار را به صورت انحصاری در 
اختیار دارد، پس بایستی قیمت را هم صرفا 
آن هم در برخی پارامترها، متناسب با تورم 
محاسبه کند و اجازه دهد که صرف نظر از 
اینکه قیمت خودرو در فروش کانتری بیش 
است،  آن  از  کمتر  یا  شده  تمام  قیمت  ز  ا

خودروسازان را متحمل  ضرر و زیان کند.
اصوال  کارشناس،  این  اعتقاد  ه  ب
عملکردی  ابتدا  از  رقابت  شورای  ملکرد  ع
هرازچندگاهی  و  نبوده  منطقی  ندان  چ
دولت برای آنکه یک بهانه  و دلیل به ظاهر 
منطقی داشته باشد تا قیمت خودرو را کنترل 
و دستوری کم یا زیاد کند، از ابزاری به  نام 
مثال  بطور  می کند.  استفاده  رقابت  شورای 
تورمی که در سال ۱۳۹۹ ایجاد شد بیش از 
افزایش قیمتی بوده که برای خودروسازان 
که  باالیی  هزینه های  است.  شده  حاظ  ل
خودرو  تولید  برای  خودروساز  شرکت های 
متحمل شدند، قیمت مواداولیه که متناسب 
با ارز افزایش پیدا کرده و تاثیر مستقیمی بر 
قیمت قطعات داشته است، همه حاکی از این 
است که قیمت خودرو، کمتر از آنچه که تورم 
در  می دهد،  نشان  کشور  واقعی  و  عمومی 
شورای رقابت تعیین شده است.  در نتیجه 
انباشته  زیان  رقابت،  شورای  عملکرد  ین  ا
خودروسازان بوده که در دوره های متفاوت 
شکل گرفته و در نهایت هم با کمک ابزاری 
همچون تجدید ارزیابی یا تزریق منابع دولتی 

به نوعی می خواهند آن را جبران کنند.  
این فعال صنعت خودرو تصریح کرد: 
بنابراین، در حقیقت کارکرد شورایی همچون 
شورای رقابت، قابل قبول نیست و مخالف آن 
هستیم. به نظر می رسد که این شورا کارکرد 
موثری در اقتصاد کشور ندارد و تنها باعث شده 
زیان بسیاری به خودروسازان تحمیل شود. 

وی ادامه داد: همچنین اینکه شورای 
رقابت منتظر اعالم نرخ تورم فصلی است 
خودروها  جدید  قیمت های  آن  براساس  ا  ت
دوره ای  افزایش های  کند، همین  تعیین  ا  ر
بازار  برای  جدیدی  شوک  خودرو،  یمت  ق
شورای  که  یکبار  ماه  هرچند  اینکه  ست.  ا
رقابت قیمت جدیدی را برای برخی خودروها 

تعیین و اعالم می کند )صرف نظر از اینکه 
برخی از این خودروها اصال تولیدی نیستند 
و جزو خودروهای CKD  وارداتی بوده اند و 
االن وارد نمی شوند( بازار را وارد جو روانی 
بازار  در  قیمت ها  افزایش  سبب  و  ی کند  م
این  چنانچه  صورتیکه  در  می شود.  ودرو  خ
افزایش قیمت به صورت مستمر و براساس 
شود،  اعمال  کشور،  اقتصادی  ذاتی  ورم  ت
شاید مجموع جهش ها و شوک هایی که به 
بازار خودرو وارد می شود، بسیار معتدل تر و 
افزایش قیمت های دوره ای  این  از  ایین تر  پ

شورای رقابت باشد. 
ضمن  کرد:  تاکید  کارشناس  ین  ا
اینکه بازار خودرو اصوال بازخورد خود را از 
شاخص های اقتصادی می گیرد تا از قیمت  
خودرو در کارخانه؛ به هرمیزان که نرخ ارز و 
نرخ تورم جابه جا می شود، بالفاصله در قیمت 
خودرو در بازار تاثیر می گذارد. بنابراین هرچه 
رقابت در سودآوری  که تصمیمات شورای 
سبب  و  است  موثر  خودروساز  شرکت های 
می شود که مرتبا بر زیان آن ها افزوده شود، 
بازار  در  خودرو  قیمت  بر  را  تاثیر  مترین  ک
رقابت  شورای  آنکه  برخالف  و  ی گذارد  م
کنترل  تحت  را  بازار  قیمت  می کند،  تصور 

دارد، به  هیچ  وجه اینگونه نیست.
جالب  کرد:  تاکید  سنجری  ریمی  ک
اینجاست که هر زمان شورای رقابت بحثی 
در  قیمت  افزایش  با  رابطه  در  را  دیدی  ج
دالالن  بالفاصله  می کند،  مطرح  ارخانه  ک
ادعای  و  دوره ای  قیمت  افزایش  آن  ثر  ا
را  رقابت  شورای  رئیس  بی عمل  رچند  ه
به بازار منعکس می کنند که نمونه آن طی 
بازار دیده شد.  روزهای اخیر به وضوح در 
در  رقابت  شورای  رئیس  آنکه  محض  ه  ب
رابطه با افزایش  قیمت خودرو برای فصل 
درصد   ۲۰ کرد،  صحبت  جاری  سال  هار  ب
این  افزایش یافت و  بازار  قیمت خودرو در 
در حالی است که قیمت ها هنوز در کارخانه 
اصال  اینکه  است. ضمن  سابق  یمت های  ق
تاثیری  مصوب،  قیمت  افزایش  این  باید  ن
بر قیمت های بازار داشته باشد و در حقیت 
بایستی شرایط خودروسازان را بهبود دهد؛ 

اما کامال برعکس عمل می کند.
افزایش قیمت کارخانه ای  اختالف تا 

بازار را کاهش دهد!
این در حالی است که ابوالفضل خلخالی، 
یک کارشناس دیگر صنعت خودرو معتقد است 
که تصمیم شورای رقابت تصمیمی مثبت و 
ضروری بوده و باتوجه به اینکه قیمت واقعی 
خودروهای داخلی، مقادیری بیش از نرخ های 
فعلی است و با توجه به اینکه در بازار خودرو 
همین  هستیم،  مواجه  کاذب  تقاضای  ا  ب
عاملی  می تواند  کارخانه  در  قیمت  فزایش  ا
برای متعادل سازی قیمت ها به منظور کنترل 
تقاضای کاذب باشد و سبب شود که قیمت 

کارخانه به قیمت بازار نزدیک تر شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علم وصنعت 
با بیان اینکه فاصله قیمت خودرو در کارخانه 
شده  بازار  جذابیت  افزایش  موجب  بازار  و 
بر عهده  قیمت گذاری  است، گفت: وظیفه 
شورای رقابت است و بایستی زودتر از این ها 
برای افزایش قیمت ها تصمیم گیری صورت 
می گرفت. بنابراین به نظر می رسد شورای 
رقابت نیز به نزدیک کردن قیمت کارخانه 
به قیمت بازار متقاعد شده و در صدد اصالح 
قیمت خودرو طی چندین مرحله برآمده است؛ 
لذا اعمال آن برای سه ماهه اول سال جاری 

نیز اقدامی ضروری است.
وی افزود: البته افزایش قیمت خودرو 
در کارخانه تاثیری بر قیمت ها بازار خودرو 
نخواهد داشت؛ چراکه قیمت خودرو در بازار 
تحت تاثیر پارامترهایی همچون نرخ ارز و 
میزان عرضه و تقاضاست و چندان تابعی از 
بود.  نخواهد  کارخانه   درب  مصوب  یمت  ق
ممکن است قیمت بازار را به طور مقطعی 
تغییر دهد اما مجددا به سطح قبلی برمی گرد. 
نابراین چانچه نرخ نوسان چندانی نداشته  ب
با  نشود،  تقاضا  افزیش  به  منجر  به تبع  و
افزایش عرضه خودروسازان، قیمت بازار نیز 

کنترل خواهد شد.

در قوانینجدیدچک« با »آشنایی اطالعرسانی کتابچه
دسترشمشتریانبانکدیقرارگرفت

با اجرایی شدن قانون جدید صدور چک، کتابچه اطالع رسانی آشنایی 
با قوانین جدید چک در دسترس مشتریان بانک دی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی بانک دی، در راستای آموزش و اطالع رسانی 
مؤثر به مشتریان و به دنبال اجرایی شدن قانون جدید چک از ابتدای سال 
۱۴۰۰ که با هدف اعتباربخشی به چک و به حداقل رساندن صدور چک های 
بالمحل انجام شده است، کتابچه اطالع رسانی آشنایی با قوانین جدید چک 

در شعب بانک دی توزیع شد.
بر اساس این گزارش، در این کتابچه تغییرات جدید قانون چک شامل 
الزامات قانونی چک های جدید، نحوه ثبت، صدور و انتقال چک در سامانه 
صیاد، محدودیت های دارندگان چک برگشتی، نحوه وصول، برگشت زدن 
و رفع سوء اثر چک، روش استعالم وضعیت اعتباری صادرکننده چک و 

تمامی اطالعات ضروری درباره قانون چک آمده است.
همچنین مشتریان گرامی می توانند برای آشنایی بیشتر با قانون جدید 
به صفحه اطالع رسانی قانون جدید چک در وب سایت بانک دی به نشانی 

ir.www.check.day۲۴ نیز مراجعه کنند.

رییس هیأت مدیره بانک صنعت و معدن ؛
سیاستهاوبرنامههایبانکدرراستایتحققشعارسال

تدوینوبازنگریشد

اصغـر پـاک طینت بیان داشـت: از سـال گذشـته تمامي سیاسـت 
هـا و برنامـه هـاي بانک همسـو بـا افزایش تولید و اشـتغال در کشـور 
تدویـن شـده بـود که با نام گذاري سـال جدید به عنوان سـال »تولید، 
پشـتیباني هـا و مانـع زدایـي ها« از سـوي مقام معظـم رهبري تمامي 
سیاسـت هـاي اعتبـاري و برنامه هـاي بانک در این راسـتا و در جهت 

تحقـق این شـعار مهم قـرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطالع رسـاني بانک صنعت و معدن، وي ضمن 
بیـان مطلـب فـوق عنـوان داشـت: انتخاب این شـعار و توجـه ویژه به 
بخـش تولیـد کشـور، وظیفـه خطیري را بـراي حمایت از بخـش تولید 
بـر عهـده بانـک صنعـت و معدن قـرار مي دهـد چراکه به عنـوان تنها 

بانـک تخصصي در این زمینـه فعالیت دارد.
وی بـا تأکیـد بـر لـزوم تـالش همگانـي در تحقق منویـات مقام 
معظـم رهبـری و اتخـاذ سیاسـت هـاي مناسـب در حـوزه اقتصـاد و 
بانکـداري بـراي نیـل به ایـن مقصود، افـزود: مهمترین سیاسـت هاي 
اعتبـاري بانـک صنعـت و معدن براي افزایش ظرفیت تولید در کشـور، 
تسـریع و تسـهیل پرداخـت تسـهیالت بـا اولویـت پرداخـت سـرمایه 
درگـردش بـه واحدهایي اسـت کـه از بانک، تسـهیالت سـرمایه ثابت 
دریافـت نمـوده اند و این بانک در احداث آنها مشـارکت داشـته اسـت.

وي خاطرنشـان کـرد: تخصیـص تسـهیالت تکمیلـي )سـرمایه 
ثابـت( بـه واحدهایـي کـه در بانـک در وضعیـت اجـرا قـرار دارنـد. 
)بـا پیشـرفت فیزیکـي بیـش از ۷۰ درصـد( اولویـت دیگـري اسـت 
کـه در پرداخـت تسـهیالت بـه واحدهـاي صنعتـي و معدنـي مـد 
نظـر قـرار مـي گیـرد تـا واحدهاي تولیـدي یاد شـده نیـز در چرخه 

تولیـد قـرار بگیرند.
وي همچنیـن بـه ترتیـب، پرداخت تسـهیالت سـرمایه درگردش 
بـه واحـد هاي تولیـدي فعال، پرداخت سـرمایه ثابت در بخش توسـعه 
و یـا بازسـازی و نوسـازی واحدهـاي صنعتـي و معدنـي )طرح هایـي با 
اشـتغال زایي باال نسـبت به حجم سـرمایه گذاري( و پرداخت تسهیالت 
سـرمایه ثابـت در بخـش ایجـادي بـا تمرکز بـر روی ایجـاد طرحهاي 
صنعتـی کـه منجر به ایجـاد زنجیره ارزش می گردنـد را از دیگر زمینه 
هایـي برشـمرد کـه در اولویـت تخصیص اعتبارات بر اسـاس سیاسـت 

هـاي اعتبـاري جدید بانک در سـال ۱۴۰۰ قـرار دارند.
پـاک طینـت اظهار داشـت: شـرکت هـاي دانش بنیـان، صادرات 
محـور و فـن آور در صـدر شـرکت هـاي واجـد شـرایط بـراي دریافت 
تسـهیالت از بانک صنعت و معدن هسـتند و از ابتداي سـال مقرر شده 
فرآینـد پذیـرش، ارزیابـي و پرداخـت تسـهیالت، یکپارچه و سیسـتمي 
شـود و در بررسـي اهلیـت و صالحیـت متقاضیـان و سـوابق آنـان بـا 

دقـت نظر و حساسـیت بیشـتري عمـل نماییم.
رییـس هیـأت مدیـره ایـن بانـک در بخـش دیگـری از سـخنان 
خـود گفـت: پرداخـت به موقع تسـهیالت و نظارت صحیـح بر مصرف 
آن، رعایـت بهداشـت اعتبـاری، وصـول مطالبـات و معوقـات، و جذب 
منابـع از جملـه مـواردی اسـت کـه باید مـورد توجـه تمامـي کارکنان 
بـه خصـوص کارکنان بخش هـاي ارزیابي،اعتبارات، نظـارت و وصول 

مطالبـات بانک باشـد.
وی در ادامه، سـنجش مسـتمر و دوره اي رضایت مشـتریان را از 
نیازهاي اساسـي بانک در بهبود و ارتقاي سـطح خدمت رسـاني دانست 
و افزود: اسـتقرار بانکداري دیجیتال و شـرکتي و سـنجش دوره اي )۶ 
ماهه( میزان رضایت مشـتریان در حوزه بانکداري شـرکتي و دیجیتال، 
از جملـه اقداماتـي اسـت کـه در لیسـت اقدامات بانک و در دسـتور کار 

همـه واحدهـاي صف و سـتاد آن قرار گرفته اسـت.
پـاک طینـت در خاتمـه با تأکید بـر اهمیت بـاالی روحیه تعاون و 
مشـارکت در بانـک اظهـار داشـت: با همدلـی و حمایت همـه کارکنان 
همـگام بـا سیاسـت هـای اعتباري و راهبـردی بانـک، از ظرفیت های 
موجـود بـرای تحقـق شـعار »تولید، پشـتیباني هـا و مانـع زدایي ها« 
و ارائـه خدمـات شایسـته بـه صنعتگـران، معدنـکاران و کارآفرینـان 

اسـتفاده خواهیـم کرد.

کارشناس صنعت نفت:
ایرانمیتواندجایگاهخودرادربازارجهانینفتبدست

آورد
یک کارشناس ارشد حوزه انرژی معتقد است که ایران با وارد شدن به 
بازار انرژی می تواند تا سقف چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بدون مشکل 

تولید داشته باشد.
امیرمحمد اسالمی، با بیان اینکه ایران با ورود به بازار انرژی مشتریان 
سنتی خود را خواهد داشت و حتی در صورت به نتیجه رسیدن توافق، حتما 
مشتریان قدیمی ایران باز خواهند گشت، اظهار کرد: مشتری به دنبال نفت 
خوب و امنیت عرضه است که ایران هر دو این شاخص ها را می تواند 

تضمین کند.
وی با تاکید بر اینکه فروش نفت ایران کار دور از ذهنی نیست، تصریح 
کرد: وظیفه قانونی تمام کشورهای تولیدکننده نفت این است که ورود ایران 
به بازار را بپذیرند و کارشکنی نکنند و مجموع شرایط گویای این است که 

مشکلی برای ورود ایران به بازار های جهانی وجود نخواهد داشت.
به گفته این کارشناس ارشد حوزه انرژی ممکن است این موضوع چند 
ماه زمان ببرد اما به طور کلی مشکلی برای این مساله وجود ندارد و ایران 

به راحتی می توانند جایگاه خود را در بازار جهانی نفت بدست آورد.
مذاکرات غیرمستقیم هفته گذشته در وین آغاز شده و از سوی مقامات 
موفقیت آمیز ارزیابی شد که می تواند فصل جدیدی را در تالش برای حفظ 
توافق هسته ای ایران بگشاید. تهران و دولت جدید آمریکا اعالم کرده اند 
آماده اند مذاکرات را برای رفع تحریم های آمریکا و بازگشت صنعت نفت 
ایران به فعالیت عادی خود آغاز کنند. با این حال ایران تاکید کرده که آمریکا 

باید نخست تحریم ها را رفع کند.
طبق اعالم اویل پرایس، اگر این مذاکرات به رفع تحریم ها و بازگشت 
نفت ایران به بازار منتهی شود، اوپک که در حال حاضر تولیدش را برای 
تقویت قیمتها محدود کرده است، ممکن است با مشکل روبرو شود اما این 
مشکل ممکن است به حدی که برخی تصور می کنند بزرگ نباشد. ایران 
از آنچه آمار رسمی نشان می دهند،  در حال حاضر میزان نفت بیشتری 
صادر می کند که عمده آن به مقصد چین است. در صورت رفع تحریم ها، 
آمار صادرات روشن تر خواهد شد. شاید مشکل بزرگتر برای تولیدکنندگان 
نفت آمریکا این باشد که صادرات نفت ایران به هند آغاز خواهد شد و جای 
بخشی از نفت آمریکا را می گیرد. هند پس از توقف خرید نفت ایران به 

دلیل تحریم های واشنگتن، به واردات نفت آمریکا پرداخت.

یک مدیر نفتی اعالم کرد؛
تکمیل۳۶۴پروژهمسئولیتاجتماعینفتدرسال۹۹

مدیر نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز از تکمیل ۳۶۴ پروژه 
مسئولیت اجتماعی در سال ۱۳۹۹ خبر داد و گفت: اعتبار تخصیص داده شده 
از سوی شرکت ملی نفت ایران برای به ثمر نشستن این پروژه ها افزون بر 

۲ هزار و ۷۵۴ میلیارد ریال بوده است.
به گزارش دنیای جوانان از شرکت ملی نفت ایران، بابک دارابی اظهار 
با هدف  نفت خیز  استان های  در  اجتماعی  مسئولیت های  پروژه های   : کرد
کاهش محرومیت ها در مناطق کمتر توسعه یافته عملیاتی می شود که نتیجه 
آن توسعه، عمران، آبادانی و ارتقای زیرساخت های فرهنگی و آموزشی است 
و در نتیجه همکاری و همفکری میان شرکت ملی نفت ایران با نهادهای 

محلی و مردم در استان های تولیدکننده نفت و گاز حاصل می شود.
وی اجرای پروژه های مسئولیت های اجتماعی را زمینه ساز توسعه پایدار 
کشور خواند و گفت: از میان ۳۶۴ پروژه تکمیل شده، ۲۸ پروژه آموزشی، ۷۷ 
پروژه ورزشی، ۱۴۰ پروژه بهداشتی و درمانی، ۶ پروژه راه، ۶ پروژه آبرسانی، 

۱۰۳ طرح هادی روستایی و ۴ طرح خدماتی بوده است.
مدیر نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز ادامه داد: این مدیریت 
پارسال همچنین ۱۴۱ دستگاه ونتیالتور ویژه بیماران کرونایی با اختصاص 
اعتبار ۲۲۰ میلیارد ریالی به بیمارستان های مناطق نفت خیز کشور اهدا کرد. 
وزارت  اجتماعی  مسئولیت های  با  تنفسی همسو  دستگاه های کمک  ین  ا
نفت و پیرو تفاهم نامه ای که بین وزیران نفت و بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی امضا شده، در اختیار بیمارستان های مناطق نفت خیز که در واقع 

بیمارستان های هدف خود وزارت بهداشت بود، قرار گرفت.
دارابی از تصویب و ابالغ پروژه های جدید در مناطق نفت خیز و گازخیز 
کشور در سال جاری خبر داد و گفت: پروژه های تعریف شده می تواند نقشی بسزا 
در افزایش سرانه بهداشتی، خدماتی، ورزشی و طرح های هادی روستایی این 
مناطق داشته باشد.وی ادامه داد: اجرای پروژه های مسئولیت های اجتماعی از 
محل ۴ درصد طرح های EPD و EPC که مورد تأکید وزیر نفت و مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران است نیز از مواردی به شمار می رود که ازسوی مدیریت 
کمک به عمران پیگیری می شود و آمادگی کامل برای اجرای آنها وجود دارد.

ارزان ترین خودروی بازار بیش از ۳۵ برابر حداقل حقوق؛

لجاجتشورایرقابتدلیلعدمتعادلبازارخودرو
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زیر نظر: محمد امامی

رکورد تولید »اتیلن« در واحد الفین 
پتروشیمی جم شکسته شد

رکورد  تأسیس،  تاریخ  در  بار  نخستین  برای  جم  پتروشیمی  شرکت 
تولید بیش از یک میلیون و ۲۲۰ هزار تن اتیلن در واحد الفین را در سال 

۹۹ ثبت کرد.
به گزارش دنیای جوانان از شرکت پتروشیمی جم، همزمان با اجرای 
طرح های مختلف رفع موانع و گلوگاه های تولید، برای نخستین بار در تاریخ 
تأسیس پتروشیمی »جم«، رکورد تولید اتیلن در واحد »الفین« این شرکت 

پتروشیمی در سال جهش تولید شکسته شد.
بر این اساس، تولید تجمعی واحد الفین پتروشیمی جم در سال ۱۳۹۹ 
برای نخستین بار با ثبت یک رکورد تازه به رقم کم سابقه بیش از یک میلیون 
و ۲۲۱ هزار تن تولید اتیلن رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ بیش 

از ۶۲ هزار تن افزایش یافته است.
تولید بالغ بر یک میلیون و ۲۲۱ هزار تن اتیلن در واحد الفین پتروشیمی 
جم عالوه براینکه در تاریخ تأسیس این شرکت پتروشیمی بی سابقه بوده، 
شده  جم  پتروشیمی  ارزش  زنجیره های  سایر  در  تولید  جهش  به  جر  ن م
به طوری که آمارهای رسمی نشان از ثبت باالترین میزان تولید محصوالتی 
همچون پلی اتیلن سبک خطی، پلی اتیلن سنگین، پروپیلن و ... پتروشیمی 

جم در سال جهش تولید می دهد.
همسو با ثبت رکورد جدید تولید اتیلن در واحد الفین، پتروشیمی جم 
سال گذشته در حوزه سودآوری و فروش وضع قابل قبولی را تجربه کرده 
است به طوری که میران فروش با ثبت جهش ۹۵ درصدی از مرز ۲۶ هزار 

و ۲۸۰ میلیون تومان گذشته است.
افزون بر این، باید به این نکته هم اشاره کرد که رکورد جدید در واحد 
الفین درحالی رقم خورده که پارسال با اجرای یکی از بزرگترین پروژه های 
رفع موانع تولید در واحد »الفین« پتروشیمی جم در کنار افزایش ۶۰۰ هزار 
دالری سودآوری به ازای هر کوره این واحد، تولید دو محصول کلیدی اتیلن 

و پروپیلن افزایش یافته است.
گازهای  انتشار  انرژی، کاهش  و  مدیریت مصرف سوخت  و  کاهش 
گلخانه ای، افزایش راندمان و بهره وری حرارتی، از دیگر دستاوردهای اجرای 
این پروژه بزرگ رفع موانع تولید در کنار ثبت آمار باالی تولید، به شمار می رود
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زیر نظر: بهنام مومنی

بیتکوین باز هم ۶0 هزار دالری شد
ــزار  ــال ۶۰ ه ــه کان ــه ورود ب ــق ب ــارم موف ــار چه ــرای ب ــن ب بیتکوی

دالری شــد.
ــازار  ــوع ارزش ب ــر مجم ــار دیگ ــک ب ــی، ی ــزارش سی ان بی س ــه گ ب

ارزهــای دیجیتالــی بــه چیــزی در حــدود 
ــه  ــن ب ــه ای ــیده ک ــون دالر رس دو تریلی
معنــای ارزش بــازاری معــادل ارزش بازار 
شــرکت اپــل بــه عنــوان دومیــن شــرکت 
ــه  ــی ک ــان اســت. از زمان ــزرگ در جه ب
بانــک هــای مرکــزی در نقــاط مختلــف 
اعــالم کردنــد پــروژه هــای خــود بــرای 
راه انــدازی ارزهــای دیجیتالــی را تســریع 
مــی بخشــند، مقبولیــت و محبوبیــت 
ارزهــای دیجیتالــی بیــن معاملــه گــران و 
شــهروندان عــادی افزایــش یافتــه اســت.  
ــد ورود شــرکت هــای  در ادامــه رون

بــزرگ بــه بــازار ارزهــای دیجیتالــی، ایــن بــار نوبــت بــه یکــی از بــزرگ تریــن 
شــرکت هــای چینــی رســیده اســت. طبــق اعــالم مدیــران شــرکت میتــو، ایــن 
شــرکت ۱۰۰ میلیــون دالر در بیتکویــن و اتریــوم ســرمایه گــذاری خواهــد کــرد. 
ایــن اقــدام در راســتای تنــوع بخشــی بــه دارایــی هــای ایــن شــرکت در زمــان 
همــه گیــری کرونــا و کاهــش آســیب پذیــری بــه ســبد دارایــی هــای نقــدی 

ایــن شــرکت انجــام مــی شــود.
پــس از آن کــه صرافــی کویــن بیــس موفــق شــد مجــوز عرضــه اولیــه 
ــادار  ــورس و اوراق به ــیون ب ــورک را از کمیس ــورس نیوی ــود در ب ــهام خ س
ــه  ــی ب ــزرگ ارزهــای دیجیتال ــی ب ــد، حــاال دیگــر صراف ــکا کســب کن آمری
نــام کراکــن نیــز اعــالم کــرده کــه در تــدارک عرضــه ســهام خــود در بــورس 
بــرای ســال ۲۰۲۲ میلیــادی اســت. ایــن صرافــی اکنــون چهارمیــن صرافــی 
بــزرگ دنیــا محســوب مــی شــود و بیــش از ۶ میلیــون مشــتری دارد. جســی 
ــیل  ــن پتانس ــود بیتکوی ــه ب ــتر گفت ــی- پیش ــن صراف ــل ای ــاول- مدیرعام پ

رســیدن بــه یــک میلیــون دالر را دارد.
مجمــوع ارزش بــازار جهانــی ارزهــای 
ــارد  ــی در حــال حاضــر ۲۰۵۰ میلی دیجیتال
دالر بــرآورد می شــود کــه ایــن رقــم 
ــه روز قبــل ۳.۳۶ درصــد بیشــتر  نســبت ب
ــد  ــر ۵۷ درص ــال حاض ــت. در ح ــده اس ش
ــار  ــی در اختی ــای دیجیتال ــازار ارزه کل ب
بیــت کویــن و ۱۴ درصــد در اختیــار اتریــوم 
اســت. بیت کویــن ۱۲ ســال پیــش توســط 
ــتر  ــر بس ــران ب ــی از معامله گ ــروه گمنام گ
ــال ۲۰۰۹  ــد و از س ــاد ش ــن ایج بالک چی

ــت. ــه آن شــکل گرف معامــالت اولی
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ل  مسئو - ج  نند س
در  فقیه  ولی  نماینده  وزه  ح
کشاورزی  جهاد  ازمان  س
استان کردستان گفت: باید در راستای 
تحقق شعار سال »تولید، پشتیبانی ها، 
مانع زدایی ها« زمینه حذف دالالن در 

بازار تولید را فراهم کرد.
حجت االسالم حسین ورمقانی، 
در جلسه شورای فرهنگی و عقیدتی 
سازمان جهاد کشاورزی اظهارداشت:  
مبارک  ایام  با   ۱۴۰۰ سال  قارن  ت
شعبانیه مایه برکت این سال است و 
اهمیت آن از جهت دیگر نزدیک شدن 
به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
کشور است، که حضور مردم در ادوار 
مختلف یکی از افتخارات زرین نظام و 
ملت ایران است، امیدواریم هر آنچه به 
نفع مردم ایران خواهد بود، رقم بخورد.

رهبری  معظم  مقام  افزود:  وی 
با  را  شعارهایی  اخیر   سال  ده  ر  د
رفع  جهت  در  اقتصادی  ضمون  م
برای  مردم،  قتصادی  ا شکالت  م
زیرا  کرده اند  تعیین  سال  امگذاری  ن
مشکالت  رفع  ایشان  دغدغه  ه  ک
در  تورم  کنترل  و  جوانان  یکاری   ب
کشور است. این  نامگذاری هر ساله 
از  مسئولین  تمامی  حمایت  هدف  ا  ب
که  گونه ای  به  است،  ولیدکنندگان  ت
تا  کشور به حداکثر خودکفایی برسد 

نیاز ما به  کشورهای بیگانه در جهت 
غذایی  و  اساسی  کاالهای  اردات  و
نباشد.مسئول حوزه نماینده ولی فقیه 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  ر  د
کردستان گفت: بهترین راه مقابله با 
از  استکبار جهانی و دشمن، حمایت 
کشاورزان  همچنین  و  ولیدکنندگان  ت
و  مزارع  بر  نظارت دقیق  با  و  است، 
از  اعم  تولیدی  و  صنفی  احدهای  و
زراعی، دامپروری، شیالت و... موجبات 

بهروری بهتر فراهم شود.

وی تاکید کرد: باید شرایط خاصی 
تولیدکنندگان  و  کارآفرینان  رای  ب
ایده های  و  کشاورزی  بخش  خالق 
آنها فراهم کرد تا بتوانند با یک رویکرد 
شکوفایی  به  خالقانه تری  و  دید  ج
خاطرنشان  برسند.وی  بیشتر  چه  هر 
زمینه  در  حمایت هایی   باید  رد:  ک
اعطای تسهیالت الزم  و ضروری به 
کشاورزان و تولیدکنندگان مهیا نمود، 
و زمینه فعال کردن واحدهای تازه کار، 
نیمه تعطیل و کوچک در راستای شعار 

آن  به  به جدیت  و  فراهم شود  سال 
پرداخته شود و در اولویت قرار بگیرد.

تاکید  ورمقانی  االسالم  حجت 
جهاد  اهداف  از  دیگر  یکی  رد:  ک
کشاورزی استان بر مبنای شعار سال 
۱۴۰۰ تعادل  قیمت کاالها به ویژه  
با  امیدواریم  که  است   مرغ  وشت  گ
سفید  گوشت  تولید  از  دولت  حمایت 
از  تولید  بازار  از  دالالن  حذف  و 
مواد غذایی  گران شدن غیر منطقی 

جلوگیری شود.

حذفدالالندربازارتولیدامریضروریاست مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل:
برایاصالح نقشمهمصداوسیمادرفرهنگسازی

الگویمصرف

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل از نقش بی بدلیل و تاثیرگذار 
و کاهش  الگوی مصرف  اصالح  برای  فرهنگ سازی  در  ملّی  رسانه 

حوادث ناشی از گاز طبیعی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل، سردار اسماعیلی 
مدیر عامل این شرکت فرهنگسازی در جامعه را نتیجه تعامل بین نهادها 
و دستگاه های مختلف علی الخصوص رسانه ملّی برشمرد و گفت: آگاهی 
بخشی عمومی در سطح جامعه در خصوص اصالح الگوی مصرف و 
رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز نتیجه تعامل دوسویه 
دستگاههای ذیربط علی الخصوص رسانه ملّی می باشد که این مّهم با 
نگاه علمی و کارشناسی و بهره مندی از ظرفیت های موجود رسانه ملّی و 
همکاری تنگاتنگ صدا و سیمای استان با شرکت گاز محقق شده است.

وی صدا و سیما را مؤثّرترین، فراگیرترین و پرنفوذترین رسانه در 
جامعه برشمرد و افزود: براساس آمار موجود در نیمه دوم سال گذشته بیش 
از ۴۴ هزار ثاینه در قالب ۶۳ برنامه مشارکتی در خصوص اصالح الگوی 
مصرف و رعایت نکات ایمنی در هنگام استفاده از وسایل گازسوز از صدا 
و سیمای استان و بیش از ۵۰ هزار ثانیه طی ۸۸ برنامه پیام های رادیویی 
نیز از طریق رادیوی استان پخش شده است که براساس نظرسنجی های 
انجام یافته در آگاهی بخشی عمومی مشترکین شرکت گاز استان در 
رعایت نکات ایمنی و اصالح الگوی مصرف تاثیر بسزایی داشته است.

وی با بیان اینکه ظرفیت رسانه استانی بهترین فرصت فرهنگ 
الگوسازی، فرهنگ سازی و آموزش  سازی برای شرکت گاز است و 
عمومی بدون استفاده از این ظرفیت ملّی و استانی غیر ممکن می باشد؛ 
از عملکرد و همکاری صدا و سیمای مرکز اردبیل در راستای فرهنگ 
سازی عمومی و جلب توجه مردم به استفاده صحیح و اصولی از این 
نعمت خدادادی تقدیر و تشکر نمود و گفت: در سال جدید نیز با تعامل 
سازنده در حوزه فرهنگسازی استفاده صحیح و ایمن از گاز طبیعی انشااهلل 
در کاهش حوادث و صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی با نگرش اصالح 

الگوهای مصرف گامهای موثری را خواهیم برداشت.

راهاندازیکیفپولدیجیتالشهروندیشهرداری
سمنان

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، 
سمنان  شهرداری  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان  سرپرست 
براساس  سمنان  شهرداری  شهروندی  دیجیتال  پول  کیف  ظهارکرد:  ا
تکنولوژی های نوین طراحی شده است و از طریق سامانه سمنان من 
در اختیار شهروندان قرار می گیرد تا بعنوان تسهیل گر مبادالت مالی 
شهروندان و نیز زمینه سازی جهت دستیابی به اقتصاد هوشمند شهری 

مورد استفاده قرار گیرد.
توسعه  سازمان  این  اهداف  از  یکی  اینکه  بیان  با  پرویزی  وحید 
خدمات شهرداری و ارائه خدمات با کیفیت و نوین به شهروندان می 
باشد گفت: کیف پول دیجیتال شهروندی خدمات مختلفی در حوزه های  
استعالم و پرداخت عوارض شهرداری، خرید و شارژ اعتبار برای کرایه 

تاکسی و اتوبوس و ... را فراهم می کند.
وی گفت: سامانه »سمنان من« بعنوان درگاه اصلی ارائه خدمات 
شهری و همچنین مرجعی برای اطالع رسانی و دریافت برخی خدمات 

شهرداری به صورت غیرحضوری است.
سرپرست سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری سمنان 
یادآورشدکه کیف پول الکترونیک انواع متفاوتی دارد و بیشترین مورد 
استفاده از آن در کشور ما  از نوع بسته می باشد که عموما این خدمات 
در قالب کارت های هدیه ارائه می شود که مبالغ از قبل مشخصی در 
آنها قرار دارد. همچنین، نمونه ای از کیف پول الکترونیکی نیمه بسته 
در ایران، نرم افزارهایی هستند که می توان در آن ها حساب کاربری خود 
را با استفاده از کارت های متصل به شبکه بانکی شارژ و در خریدها از 
آن استفاده کرد.ایشان افزود : بستر کیف پول دیجیتال برای شهرداری 
سمنان امکان توسعه خدمات بر مبنای اقتصاد هوشمند شهری را فراهم 
می نماید و زمینه ساز مشارکت مردم در امور شهری و بستر ساز تعامالت 

مالی متنوع بین شهرداری و شهروندان خواهد بود.
پرویزی در خصوص روند دستیابی به خدمات کیف پول الکترونیک 
شهروندی گفت: شهروندان از طریق ثبت نام در سامانه سمنان من می 

توانند از مزایای این کیف پول بهره مند شوند.
وحید پرویزی افزود بزودی امکان ارائه درگاه پرداخت الکترونیک 
برای کسب و کارهای متقاضی شهر سمنان فراهم خواهد شد و صاحبان 
کسب و کار می توانند با نصب کد QR در فروشگاههای خود امکان 
پرداخت توسط کیف پول شهروندی را برای مشتریان خود فراهم نمایند. 
همچنین امکان شارژ موجودی کیف پول شهروندان در ازای تحویل 
برای شهروندان فراهم شده است و  بازیافت منازل  قابل  پسماندهای 
شهروندان می توانند با تحویل پسماندهای منازل خود از طریق سامانه 

سیوا در سود مواد بازیافتی سهیم شوند.

مهران ملکشاهی- ارتباطی محور حادثه پر قاط ن
رفعمیشود

ایالم_مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم از رفع نقاط پرحادثه 
محور ملکشاهی_مهران خبر داد.

عبداهلل بهادری در بازدید از محل احداث واریانت محور ملکشاهی 
مهران اظهار کرد: با توجه به اهمیت این محور به عنوان محور دوم 
اربعین در استان ایالم رفع نقاط پر حادثه محور مذکور در دستور کار 
این اداره کل قرار دارد.وی افزود: هم اکنون پروژه راه سازی درمحدوده 
روستای پل شکسته جهت رفع قوصهای غیر استاندارد و ایمن سازی 

مسیر در حال اجرا می باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی ایالم طول این واریانت را ۳ کیلومتر عنوان 

کرد و گفت: این پروژه هم اکنون ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
انتظار  اعتبار  بهادری خاطرنشان کرد: در صورت تأمین به موقع 

می رود تا پایان سال شاهد تکمیل و بهره برداری از این طرح باشیم.

مدیر عامل شرکت آب وفاضالب استان بوشهر
افتتاحپروژههایآبشیرینکننسبتوابستگیاستان

بوشهربهدیگراستانهااراکاهشمیدهد
با  نشست  در  بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  دیرعامل  م
استان  در  آبرسانی  وضعیت  بوشهر  نصیر  نامه  هفته  مسئول  دیر  م

نمود. تشریح  بوشهررا 
ستان  ا وفاضالب  آب  شرکت  عمومی  بط  ا و ر رش  گزا ه  ب
این  در  بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  وشهرمدیرعامل  ب
نشست با اشاره به وابستگی تامین آب استان به ۲ استان کهگیلویه 
۲ استان  این منبع در  از ۸۰ درصد  و بویراحمد وفارس گفت: بیش 
و  شاپور  رودخانه  و  کوثر  سد  شامل  فارس  و  بویراحمد  و  کهگیلویه 

چشمه ساسان کازرون قرار دارد.
با  بوشهر  استان  آب  منابع  اینکه  بیان  با  حمزه پور  بدالحمید  ع
جاری  آبی  سال  در  داشت:  اظهار  می کند  تغییر  باران  بارش  یزان  م
اثر  کازرون  شهرستان  در  آب  تامین  منابع  بر  باران  بارش  اهش  ک

گذشته و میزان آب دهی آن به شدت کاهش داده است.
میلیون   ۳۵۰ بر  فزون  ا النه  سا ینکه  ا به  ه  ر شا ا با  ی  و
افزود:  می شود  بوشهر مصرف  استان  در  آشامیدنی  آب  مترمکعب 
استان  در  آب  مصرف  سرانه  شده  تعیین  استانداردهای  اساس  بر 
لیتر   ۳۵۰ تا  نه  سرا این  اکنون  ولی  لیتر   ۲۲۰ تا   ۲۰۰ وشهر  ب

است. یافته  فزایش  ا
ن  ا میز بوشهر  ن  ستا ا فاضالب  و  آب  شرکت  مل  دیرعا م
نیاز  بگوی  جوا تعیین  نه  سرا اساس  بر  را  آشامیدنی  آب  امین  ت
میزان  از  بیش  مصرف  به  توجه  با  کرد:  بیان  و  دانست  ستان  ا
مصرف  و  غیرمجاز  انشعابات  و  مشترکان  سوی  از  شده  عیین  ت
با  مردم  نیاز  تامین  در  بوشهر،  استان  به  انتقالی  آب  شرب،  غیر 

است. کرده  مواجه  شکالتی  م
حمزه پور با تاکید بر مدیریت مصرف آب از سوی مشترکان به 
ویژه در فصل گرما تصریح کرد: شرکت آب و فاضالب مسئول تامین 
آب شرب مردم در شهرها و روستاها و این درحالی است که برخی 
استفاده  باغات  و  کشاورزی  اراضی  به  آبرسانی  در  آن  از  مشترکان 

است. می کنند که تخلف 
وی با بیان اینکه قطعی انشعاب آب غیرمجاز و خانه  باغ ها در 
باغ ها و  انشعاب آب در خانه  تاکید کرد: بدن اغماض  ولویت است  ا
در  آب  و مصرف  قطع می شود  باغ  و  اراضی کشاورزی  به  برسانی  آ

خانه باغ و آبیاری اراضی و دام جرم محسوب می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به تدوین 
دریا  آب  شیرین سازی  طریق  از  آشامیدنی  آب  منابع  ایجاد  رنامه  ب
خاطر نشان کرد: در این زمینه پروژه های آب شیرین کن در مجموع 
استان  در  شبانه روز  در  مکعب  متر  هزار   ۱۵۰ بر  افزون  ظرفیت  ه  ب

طراحی و مجوز آن صادر و عملیاتی شده است.
هزار   ۳۴ بر  افزون  ظرفیت  به  اکنون  اینکه  بیان  با  مزه پور  ح
است  تولید  مدار  وارد  بوشهر  استان  در  آب شیرین کن  مکعب  تر  م
با مشارکت بخش خصوصی  دریا  آب  گفت: طرح های شیرین سازی 
صورت  به  سرمایه گذاران  از  تولیدی  آب  و  می شود  سرمایه گذاری 

می شود. خریداری  تضمینی 
وی هزینه تولید آب آشامیدنی از طریق شیرین سازی آب دریا را 
بسیار باال دانست و تصریح کرد: در این راستا دولت هر سال یارانه 
آب  تامین  برای  قبل  سال  و  می دهد  تخصیص  آب  تضمینی  خرید 
از آب شیرین کن بوشهر و کنگان ۱۵۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت 

شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به اجرای 
پروژه های آب شیرین کن در شهرها و روستاهای مختلف استان بوشهر 
خاطر نشان کرد: پروژه های بزرگ تأسیسات آب شیرین کن شامل ۳۵ 
هزار و ۱۷ هزار متر مکعب بوشهر و ۲۸ هزار مترمکعب سیراف - جم 

است که امسال این پروژه ها وارد مدار تولید می شود.
حمزه پور از حل مشکالت تاریخی آب آشامیدنی بوشهر با افتتاح 
پروژه های آب شیرین کن خبر داد و بیان کرد: امسال به ظرفیت ۶۰ 
مدار  وارد  آب شیرین کن  پروژه های  از  تولیدی  آب  مکعب  متر  هزار 
نقش  بوشهر  استان  آب  تامین  پایداری  در  که  می شود  هره برداری  ب

دارد. مهمی 
با تاکید بر پرداخت هزینه آب مصرفی مشترکان به ویژه  وی، 
سازمان ها، ادارات و نیروهای مسلح گفت: با توجه به اینکه شرکت 
آب و فاضالب استان بوشهر، به صورت درآمد هزینه مدیریت می شود 
عدم پرداخت هزینه آب مصرفی از سوی مشترکان، مشکالتی را در 

اجرا پروژه ها فراهم می کند.
کاهش  از  بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  دیرعامل  م
و  داد  خبر  استان ها  دیگر  به  استان  آشامیدنی  آب  منابع  ابستگی  و
تصریح کرد: با افتتاح پروژه های آب شیرین کن در دست اجرا، نسبت 
وابستگی استان بوشهر به دیگر استان ها از ۹۰ درصد به ۶۰ درصد 

می یابد. کاهش 
حمزه پور با تاکید بر مدیریت مصرف آب از سوی مشترکان در 
شهرها و روستاها افزود: برای گذر از تابستان، باید مدیریت مصرف 
آب در دستور کار همه مشترکان قرار بگیرد تا بتوان این فصل بدون 

بحران پشت سر گذاشته شود.

مدیرعامل آبفا بوشهر:
استفادهازآبشرببرایآبیاریچالشاساسیدر

استانبوشهراست
بوشـهر- حمزه پـور، مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان 
بوشـهر گفـت: اسـتفاده از آب شـرب برای مصـارف غیرمجـاز از جمله 

آبیـاری و کشـاورزی، چالـش اساسـی در اسـتان بوشـهر اسـت.
عبدالحمیـد حمزه پـور در گفت وگـو بـا خبرنگار بازار اظهار داشـت: 
در راسـتای تامیـن آب شـرب مـورد نیـاز در اسـتان بوشـهر تالش های 
گسـترده ای صـورت گرفتـه تـا در تابسـتان شـاهد بحـران و تنش آبی 

در اسـتان نباشیم.
وی رعایت شـیوه صحیح مصرف آب از سـوی مشـترکان را یکی 
از مسـائل ضـروری دانسـت و خاطرنشـان کـرد: میـزان آب توزیعی در 
اسـتان متناسـب بـا نیـاز اسـت ولـی نبایـد از آب شـرب بـرای آبیـاری 

فضای سـبز و کشـاورزی اسـتفاده شـود.
از  یکـی  بوشـهر  اسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت  دیرعامـل  م
چالش هـای اساسـی در اسـتان بوشـهر را اسـتفاده از آب شـرب بـرای 
مصـارف غیرشـرب دانسـت و بیـان کـرد: اسـتفاده از آب شـرب بـرای 
آبیـاری تخلـف اسـت و بدون اغماض با این مسـائل برخـورد می کنیم.

وی تاکیـد کـرد: ایـن نـوع اسـتفاده و انشـعابات غیرمجـاز باعـث 
ایـن  قطـع  کـه  می شـود  مـردم  بـه  آبرسـانی  مسـیر  در  مشـکالتی 
انشـعابات را بـا صـورت جـدی در دسـتور کار داریـم و هیچ گونه تعارف 

و چشم پوشـی در ایـن زمینـه نخواهیـم داشـت.
حمزه پـور تصریـح کـرد: در آسـتانه فصل گرم سـال هسـتیم و در 
ایـن فصـل مصـرف آب در اسـتان بوشـهر افزایـش می یابد کـه انتظار 
مـی رود مـردم بـا رعایـت الگـوی صحیح مصـرف، امکان اسـتفاده آب 

بـرای همـگان را فراهـم کنند.
وی توسـعه آب شـیرین کن ها را یکـی از مهمتریـن راهکارها برای 
تامیـن آب شـرب مـورد نیـاز در اسـتان و کاهـش وابسـتگی بـه دیگر 
اسـتان ها دانسـت و اضافـه کرد: بـرای تکمیل پروژه های آبشـیرین کن 

در اسـتان از همـه ظرفیت ها اسـتفاده می شـود.

استان  گاز  شرکت  عامل  ر ی د م
سمنان توسعه شبکه های گازرسانی 
را عاملی در راستای تحقق شعار تولید، 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها دانست و 
اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای 
را  العبور شهرستان مهدیشهر  صعب 
مستلزم حمایت مسئولین قلمداد کرد. 
عمومی؛  بط  روا زارش  گ ه  ب
شرکت  مدیرعامل  اعوانی  ضا  ر ی ل ع
بررسی  در جلسه  استان سمنان  ز  گا
پروژه گازرسانی به روستاهای محور 
چاشم و خطیرکوه  در حوزه شهرستان 
مهدیشهر که با حضور رئیس دفتر و 
مردم شهرستان  نماینده  رشناسان  کا
سرخه،  و  مهدیشهر  سمنان،  ی  ا ه
بخشدار شهمیرزاد، دهیاران و رؤسای 

آرتد،  روستاهای  اسالمی  ی  ا ر شو
و  خطیرکوه  پاقلعه،  رودبار،   ، شم ا چ
دشت سفید برگزار شد، بیان کرد: مردم 
شهرستان  حوزه  در  روستاها  خی  ر ب
نعمت  از  است  ها  سال  شهر  ی د ه م
گاز محروم هستند وامیدواریم موانع 
این  به  گازرسانی  جهت  در  د  و ج و م
مناطق با همکاری مجدانه مسئولین 
برطرف و در اولین پروژه مردم مناطق 
نعمت  این  از  خطیرکوه  و  شم  ا چ

خدادادی بهره مند گردند.
جلسه  این  در  اعوانی  ضا  ر ی ل ع
ضمن تشریح فرایند و نحوه گازرسانی، 
خواستار همکاری و مساعدت مالکین 
جهت  گازرسانی  مسیر  در  ضی  ا ر ا
زمین  از  برداری  بهره  و  اری  ذ گ ا و

های کشاورزی و باغات شد  و افزود: 
انتخاب مسیرهای مناسب اجرا و نیز 
ارائه مجوزهای الزم از اداره راه جهت 
استفاده از حریم راه، با هدف کاهش 
هر  برای  انشعاب  سرانه  ه های  ن ی ز ه
منابع  از  حداکثری  استفاده  و  ار  و ن ا خ
مسئولین  حمایت  مستلزم  د  و ج و م
دفتر  رئیس  جلسه  این  در  که  ست  ا
مهدیشهر  و  سرخه  سمنان،  نده  ی ا م ن
به  اشاره  ضمن  شدارشهمیرزاد  خ ب و 
مناطق،  این  در  گازرسانی  ت  ی هم ا
آمادگی خود را برای پیگیری مشکالت 
و بررسی واگذاری رایگان اراضی مورد 

نیاز اعالم نمودند.
اینکه  بیان  با  پایان  در  نی  ا و ع ا
دست  دور  روستاهای  به  سانی  ر ز ا گ

چاشم و خطیرکوه به دلیل کوهستانی 
و صعب العبور بودن منطقه از طرح های 
مهم شرکت گاز استان سمنان است، 
اظهار کرد: هم اینک بالغ بر ۳۰۲ هزار 
ضریب  با  استان  سطح  در  ک  ر شت م
نفوذ ۱۰۰ درصدی بخش شهری و 
۹۳ درصدی بخش روستایی از نعمت 
گاز طبیعی برخوردار می باشند؛ اهمیت 
از  آن  خدمات  افزایش  و  سانی  ر ز ا گ
برکات نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران در راستای محرومیت زدایی و 
برخورداری هر چه بیشتر نقاط محروم 
از رفاه عمومی و نیز توسعه زیر بخش 
کشاورزی در این مناطق است.گفتنی 
شمال  در  یادشده  روستاهای  ست  ا

شهرستان مهدیشهر قرار دارند.

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان:

عملیات گازرسانی به روستاهای صعب العبور شهرستان مهدیشهر
 با همکاری و پیگیری مجدانه مسئولین، تسریع می شود

توسعه  و  بازرگانی  امور  ن  و ا ع م
گفت:  ایالم  صمت  سازمان  رت  جا ت
به مناسبت ماه مبارک رمضان، توزیع 
یک هزار و ۴۱ تن انواع کاالی اساسی 

در استان آغاز شده است.
در  داشت:  اظهار  شریفی  د  ی سع
اجرای طرح ویژه تنظیم بازار ایام ماه 
مبارک رمضان توزیع یک هزار و ۴۱ 
تن انواع کاالی اساسی شامل شکر، 
روغن، گوشت و برنج ویژه ماه مبارک 

رمضان در استان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه در اجرای این 
طرح  ۲۷۰ تن شکر، ۲۶ تن گوشت 
قرمز منجمد، ۳۰۰ تن برنج و افزون 
بر ۴۴۵ تن روغن در مراکز عرضه در 
اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد 
افزود: برای رفع مشکل کمبود روغن 
روغن  انواع  توزیع  قبل  روز  چند  ز  ا
استان  در  خانواده ها  استفاده  د  ر و م
فروکش  بازار  التهاب  و  شده  ز  ا غ آ

کرده است.
استان  صمت  سازمان  ن  و ا ع م

ایالم با اشاره به توزیع ۲۷۰ تن شکر 
در استان یادآور شد: شکر در بسته های 
سه کیلویی با قیمت ۲۶۰ هزار ریال در 

بازار عرضه خواهد شد.
شریفی به توزیع ۲۶ تن گوشت 
قرمز منجمد در استان همزمان با ماه 
مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: این 
گوشت ها به قیمت هر کیلو ۸۰۰ هزار 

ریال توزیع می شود.
وی همچنین قیمت برنج توزیع 
شده در ماه رمضان را هر کیلو ۱۸۵ 

هزار ریال اعالم کرد و تصریح کرد: 
میزان سهمیه کاال های تنظیم بازار در 
سراسر شهرستان ها متناسب با جمعیت 

اختصاص داده شده است.
استان  صمت  سازمان  ون  ا ع م
خواست:  ایالم  بازاریان  و  کسبه  ز  ا
مایحتاج  و  اقالم  توزیع  زمان  ر  د
از  رمضان  ماه  در  مردم  ری  و ضر
طوالنی  صف های  و  ازدحام  اد  ج ی ا
انتقال  زنجیره  شدن  ور تر  عله  ش و 

کرونا خودداری کنند.

آغاز توزیع کاالهای اساسی ماه مبارک رمضان در ایالم

استان  گاز  شرکت  رعامل  ی د م
ایالم گفت: در سال گذشته با هدف 
صرفه جویی و مدیریت انرژی، میزان 
مصرف گاز در ادارات و سازمان های 
دولتی این استان بیش از یک هزار و 
پایش مصرف  و  بازرسی  مورد   ۱۶۸
ایالم  استان  ادارات  سطح  در  ز  ا گ

انجام شده است.
» عباس شمس اللهی« در گفت 
و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: براساس 
بخشنامه صرفه جویی مصرف بهینه و 
ایمن از سوی معان اول رئیس جمهور، 
تشکیل جلسات مرتبط در استانداری و 
ابالغ به کلیه ادارات و نهادهای دولتی 
در جهت رعایت حداکثر صرفه جویی، 
تشکیل  به  اقدام  ایالم  گاز  کت  شر
در  گاز  مصرف  پایش  های  شت  گ
ادارات و ارگانهای دولتی سطح استان 

نموده است.
جویی  صرفه  ضرورت  بر  ی  و

مشترکان خانگی و اداری در مصرف 
به  داشت:  اظهار  و  کرد  تاکید  ز  ا گ
منظور صرفه جویی و مدیریت انرژی، 
درخواست شده  ادارات  ز مسئوالن  ا
سازمان ها  گرمایشی  وسایل  که  ود  ب
اتمام ساعت  از  قبل  ا یک ساعت  ر
آخر هفته  تعطیالت  در  نیز  و  کاری 

خاموش  کنند.

استان  گاز  شرکت  یرعامل  د م
در  شرکت  این  کرد:  تصریح  الم  ی ا
مسئولیت  و  سازمانی  رسالت  جام  ن ا
نیروهای  با مشارکت  جتماعی خود،  ا
بسیجی حوزه گاز، دمای رفاه ادارات 
استان را رصد کرده و از نزدیک مورد 

پایش قرار گرفت.
اینکه  به  اشاره  با  اللهی  شمس 

در طول این دوره بازرسی ها، به آن 
دسته از ادارات و نهادهای که موضوع 
صرفه جویی در مصرف یا دمای رفاه 
را رعایت نکردند در مرحله اول اخطار 
کتبی ابالغ گردیده است، خاطرنشان 
کرد: در مرحله بعد و در صورت عدم 
رعایت مصرف، لیست اداراتی که در 
اند  نکرده  صرفه جویی  گاز  صرف  م
به استانداری اعالم و در مرحله آخر 
برابر قوانین و مقررات مربوطه سایر 
قدامات از جمله قطع گاز ادارات پر  ا

مصرف انجام شد.
استان  گاز  شرکت  یرعامل  د م
اجرای  با  خوشبختانه  گفت:  الم  ی ا
بازدید ها و پایش های مصرف  ین  ا
پایدار  گاز   ۹۹ زمستان  در طول  ز  ا گ
و مستمری در اختیار مشترکین قرار 
گرفت و هیچگونه قطعی جریان گاز 
در سطح استان وجود نداشت و صرفه 

جویی مورد انتظار، محقق شد.

پایان طرح پایش مصرف گاز در ادارات سطح استان ایالم
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و  سازمان دهی  دیر  م
شرکت  مشاغل  بقه بندی  ط
فوالد مبارکه در مورد جایگاه 
منابع انسانی در شرکت فوالد مبارکه 

گفت:.
مهم ترین  ازجمله  انسانی  نابع  م
محسوب  سازمانی  هر  سرمایه های 
شده و درنتیجه توجه ویژه به مدیریت 
این سرمایه ارزشمند باهدف رشد و 
یافته  اهمیتی دوچندان  الندگی آن ،  ب
مدیریت  یند  ا فر همچنین  ست.  ا
خیر  ا سال های  در  نی  نسا ا بع  نا م
آن  تغییرات  و  یافته  زیادی  وسعه  ت
بسیار شگرف بوده است. با توجه به 
اهمیت منابع انسانی و با نظر اساتید 
این عرصه در کشور روز ۲۵  بزرگ 
منابع  ملی  روز  به عنوان  روردین  ف
انسانی نام گذاری شده است. موفقیت 
نیز  اصفهان  مبارکه  فوالد  شرکت 
به عنوان سازمانی جهان تراز با ابعاد 
درگرو  فعالیت ها  گسترده  حجِم  و 
بهره وری  و  اجزا  اثربخش  عالیت  ف
توانمند  دست  به  آن  مختلف  نابع  م

منابع انسانی ارزشمند آن است.
به  ره  شا ا با  مه  دا ا در  ی  و
و  سازمان دهی  مدیریت  عالیت های  ف
طبقه بندی مشاغل این معاونت گفت:

این  اصلی  فعالیت های  زجمله  ا
منابع  و  فعالیت ها  واحد سازمان دهی 
است.  کارها  این  گرداننده  نسانی  ا
این کار شامل گروه بندی فعالیت های 
اهداف،  به  دستیابی  برای  ضروری 
به  فعالیت ها  از  گروه  هر  خصیص  ت
و  قدرت  ارائه  همراه  به  مدیر  یک 
اختیار الزم برای نظارت بر آن و تأمین 

هماهنگی عمودی و افقی در سازمان 
تدوین  در  عمودی  هماهنگی  ست.  ا
ساختار سازمانی و هماهنگی افقی از 
و  سازمانی  فرایندهای  تدوین  طریق 
گردش کارها به دست می آید. ساختار 
سازمانی مشخص می کند که وظایف 
گروه بندی  تقسیم شده،  چطور  غلی  ش
کجا  از  می شوند،  هماهنگ  ردیده،  گ
ختم  کجا  به  درنهایت  و  شروع شده، 
هر  انجام  متولی  همچنین  ی گردد.  م
خروجی های  و  ورودی ها  عالیت،  ف
می شوند.  مشخص  اینجا  در  نیز  ن  آ
ی  حیت ها صال تعیین  مچنین  ه
انجام  برای  افراد  و  واحدها  وردنیاز  م
فعالیت های ذکرشده نیز بر عهده این 

واحد است.
ارزیابی و نظرسنجی در خصوص 
در  مختلف  نتایج  از  عمده ای  خش  ب
واحد  وظایف  از  نیز  کارکنان  وزه  ح
مشاغل  طبقه بندی  و  ازمان دهی  س

عمده  شکل  دو  به  نتایج  این  ست.  ا
طبقه بندی  برداشتی  و  ملکردی  ع
می شوند. از مهم ترین نتایج عملکردی 
نی  نسا ا بع  منا حوزه  در  زمان  ا س
به  توجه  با  انسانی  منابع  هره وری  ب
و  تولید  کیفی  و  کمی  اخصه های  ش
شامل  را  انسانی  سرمایه های  زینه  ه
نیز  نتایج برداشتی  می شود. در حوزه 
و  کارکنان  شغلی  اشتیاق  و  ضایت  ر
همچنین رضایت کارکنان از خدمات 
مختلف  واحدهای  توسط  رائه شده  ا
منابع انسانی به آن ها، وضعیت فرهنگ 
سازمان و اثربخشی ارتباطات سازمانی 
شاخص های  ارزیابی  نتایج  ست.  ا
بهبود  و  برنامه ریزی  جهت  کرشده  ذ
نسانی  ا بع  منا لیت های  فعا ستمر  م
قرار  مورداستفاده  مستمر  ه صورت  ب

می گیرد.
مسئولیت  همچنین  واحد  ین  ا
هماهنگی  و  طراحی  در  را  صلی  ا

باهدف  معاونت  ین  ا لیت های  عا ف
کاری  زندگی  وضعیت  مستمر  هبود  ب
و خانوادگی کارکنان بر عهده دارد و  
حوزه های  در  را  مختلفی  تالش های 
حقوق،  پرداخت  نظام های  ختلف  م
انجام  کارکنان  مزایای  و  اداش  پ
به  توجه  با  مأموریت  این  ی دهد.  م
اینکه موضوع معیشت و ارتقای کیفیت 
زندگی کارکنان و خانواده آن ها همواره 
شرکت  محترم  مدیرعامل  وردتوجه  م
بوده، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی در پایان در مورد نقش منابع 
انسانی در موفقیت شرکت بزرگی چون 
فوالد مبارکه گقت و افزود:.درمجموع 
می توان گفت که موفقیت یک سازمان 
موفقیتی جمعی است و بدون تالش 
منابع  همه جانبه  و  مستمر  جدانه،  م
ارزشمندترین  به عنوان  آن  نسانی  ا
این  به  دستیابی  آن،  سرمایه های 

موفقیت امکان پذیر نیست.

مدیر سازمان دهی و طبقه بندی مشاغل شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

موفقیتشرکتفوالدمبارکهدرگروفعالیتاثربخشمنابعانسانیارزشمند
در کرونایی بیماران سرپایی درمان کلینیک فتتاح ا

بیمارستانبانکملیایران
اولین کلینیک درمان سرپایی بیماران کرونایی کشور در بیمارستان 

بانک ملی ایران افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران،حسینعلی سخندان در مراسم 
افتتاحیه این کلینیک گفت: با افتتاح این کلینیک،بیمارستان بانک ملی ایران 
اولین بیمارستانی است که پروتکل جدید وزارت بهداشت و درمان درباره 

بیماران سرپایی را به اجرا گذاشته است.
و  نوروز،مراکز درمانی  ایام تعطیالت عید  از  اظهار داشت: پس  وی 
بیمارستان های سراسر کشور از جمله بیمارستان بانک ملی ایران با تعداد 
زیادی از مراجعات بیماران کرونایی مواجه شده اند.به همین دلیل پروتکل 
جدیدی از سوی وزارت بهداشت و درمان،  برای درمان سرپایی بیماران 
کرونایی ابالغ شد و بیمارستان بانک هم بالفاصله اقدام به تجهیز و راه 

اندازی این کلینیک کرد.
سخندان تاکید کرد:بیماران کرونایی که به بیمارستان ها و مراکز درمانی 
مراجعه می کنند سه دسته هستند،دسته اول بیمارانی هستند که ریه آنها 
کامال درگیر شده و نیاز به بستری شدن دارند و دسته دوم بیمارانی هستند 
که با دریافت خدمات ساده، بیماری آنها درمان می شود. دسته سوم نیز 
بیمارانی هستند که بیماری آنها پیشرفته نیست اما با این وجود نیاز دارند 

تا داروی رمدسیویر را دریافت کنند.
وی ادامه داد: این دارو در پنج مرحله به بیمار تزریق می شود.پیش از 
موج جدید شیوع کرونا،این دسته از بیماران بستری می شدند اما با توجه 
به افزایش چشمگیر مراجعات،ضروری بود که برای این بیماران تمهیدی 
را  درمان،راه  و  بهداشت  وزارت  جدید  پروتکل  ابالغ  که  شود  ندیشیده  ا

هموار کرد.
سخندان گفت:با افتتاح این کلینیک،بیمارانی که به بیمارستان مراجعه 
می کنند،پس از آزمایش های اولیه، در صورتی که نیاز به بستری شدن 
نباشد،در کلینیک سرپایی،داروی رمدسیویر دریافت کرده و سپس توسط 

بیمارستان به منزل منتقل می شوند.
در  داد:بیمار  ادامه  بانک  پرستاری  دانشکده  و  بیمارستان  امور  دیر  م
برای  پنج مرحله  در   بعد  روزهای  در  و  بود  نظر خواهد  منزل هم تحت 
دریافت رمدسیویر به کلینیک سرپایی مراجعه می کند.به این ترتیب عالوه 
بر راحتی بیمارانی که تمایل دارند دوره درمان را در منزل بگذرانند،تخت 
های بیمارستان برای بیماران بدحال، خالی شده و بیمارستان قادر خواهد 

بود به تعداد بیشتری از بیماران، خدمات درمانی ارائه کند.

همتی:بازارارزثباتنسبیبهخودگرفتهاست

رییس کل بانک مرکزی گفت: گزارش اخیر صندوق بین المللی پول 
از تخمین میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی، یک خطای فاحش و گزارشی 

غلط و ناشی از اطالعات ناقص آنها است!
عبدالناصر همتی طی یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود ضمن تبریک 
فرارسیدن ماه مبارک رمضان درخصوص بازار ارز نوشت:  بانک مرکزی به 
دور از هیجانات غیر منطقی و به صورت تدریجی متناسب با عوامل مؤثر 
بر عرضه و تقاضای ارز در بازار ثانویه، این بازار را به سمت تعادل راهبری 

و مدیریت خواهد کرد.
وی اضافه کرد: چند ماه است که بازار ارز ثبات نسبی به خود گرفته 
است که حاصل تالش مضاعف بانک مرکزی دراین عرصه و نیز همراهی 

صادر کنندگان و چشم انداز بهتر اقتصاد ایران است.
وی اظهار داشت: این روزها اشخاص مختلفی راجع به ارزهای ایران 
در بانک های خارجی و سرنوشت آنها اظهار نظر و اطالع رسانی می کنند، 
از آنجایی که اطالعات مربوط به این منابع و وضعیت آنها در اختیار بانک 

مرکزی است، اظهارات افراد غیر مسوول در این مورد سندیت ندارد.
همتی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی سیاست ها و برنامه های تأمین 
ارز خود را همانند ماه های گذشته، بر مبنای ارزهای در دسترس و بدون 
تکیه بر منابع مسدودی تنظیم کرده است، طبعًا دسترسی به این منابع قدرت 

بازار سازی بانک مرکزی را افزایش خواهد داد.
ازسوی  اشتباه  تخمین  یک  انتشار  گفت:  مرکزی  بانک  کل  ییس  ر
صندوق، بدون اخذ تایید از بانک مرکزی، همانند رفتار همراه با تبعیض 

آنها، زیبنده صندوق بین المللی پول نیست.
صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی 
کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی ادعا کرده بود که ذخایر ارزی قابل 

دسترس ایران به چهار میلیارد دالر در سال ۲۰۲۰ رسیده بود.

اطالعیه ناجا برای ماه رمضان؛
فعالیتاماکنغذاییمنوطبهمجوزستادکرونا

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در اطالعیه ای بر توجه عموم 
مردم به ویژه صاحبان و متصدیان واحدهای صنفی و اماکن عمومی به رعایت 
و اجرای برخی موارد در جهت حفظ حرمت ماه مبارک رمضان تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
کریم  قرآن  نزول  ماه  رمضان،  مبارک  ماه  حلول  اطالعیه ای  در  یران  ا
به  اشاره  با  و  تبریک گفت  را  تزکیه و خودسازی  ماه  نیایش،  و  و دعا 
ویژه  به  مردم  عموم  توجه  بر  اسالمی  شعائر  تعظیم  و  تکریم  همیت  ا
صاحبان و متصدیان واحدهای صنفی و اماکن عمومی به رعایت و اجرای 
اعالم  و  تاکید  رمضان  مبارک  ماه  حرمت  حفظ  جهت  در  موارد  برخی 
داری و گسترش  تقویت خویشتن  داران گرامی، در جهت  کرد: »روزه 
ارزش های اخالقی و رعایت حرمت این ماه عزیز از هرگونه تظاهر به 
معابر  تفرجگاه ها،  پارک ها،  در  گرم  یا  و سرو غذای سرد  روزه خواری 

عمومی و … اکیداً خودداری کنند.
در حال حاضر به دلیل شرایط قرمز و پرخطر شهرها ناشی ازشیوع 
ویروس منحوس کرونا، مراکز پذیرایی بین راهی، پایانه های مسافربری، 
ارائه  و  فعالیت  به  بیمارستان ها مجاز  و  آهن  راه  ایستگاه های  فرودگاه ها، 
خدمات نیستند این در حالیست که اگر وضعیت فعلی به حالت عادی رسید، 
این مراکز برابر پروتکل های بهداشتی ابالغی از ستاد ملی مقابله با کرونا 
و صدور مجوز از سوی این ستاد و رعایت دستورالعمل های صادره مبنی 
بر فعالیت آن مراکز می توانند به ارائه خدمت به شهروندان در ماه مبارک 

رمضان بپردازند.
با  انتظار می رود  نقلیه عمومی  رانندگان وسایل  به ویژه  ز هموطنان  ا
رعایت نکات بهداشتی و ضد عفونی کردن مداوم خودروها، از تظاهر به 
روزه خواری و استعمال دخانیات در داخل خودرو و ایجاد آلودگی صوتی 

پرهیز کنند.
بدیهی است مسئولیت عدم رعایت مصوبات ابالغی ستاد ملی مقابله با 
کرونا و دیگر موارد یاد شده متوجه مسئوالن و متولیان اماکن مربوطه است.

اماکن پذیرایی در حال حاضر مجاز به فعالیت نیستند و فعالیت این 
اماکن جهت عرضه غذای سرد و گرم یک ساعت قبل از افطار که در سال 
ملی  ستاد  موافقت  و  مجوز  صدور  به  منوط  گرفت  می  انجام  قبل  های 

مقابله با کرونا است.«
در پایان این اطالعیه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ضمن 
آرزوی سالمتی برای تمامی هموطنان و مسلمانان جهان و قطع زنجیره 
انتقال و کنترل ویروس کرونا، ازهمکاری مردم شریف ایران سالمی قدردانی 
و بر رعایت شئون اسالمی )پرهیز از کشف حجاب، پوشش نامتعارف( و 
اصول بهداشت فردی و اجتماعی در کلیه واحدهای صنفی و اماکن عمومی 

تاکید کرد.

بارگیری و حمل و نقل مواد خطرناک در منطقه ویژه اقتصادی
 و انرژی پارس جنوبی ساماندهی میشود

رئیس  امانی  داریوش  دیدار  ر  د
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 
ای کشور و ایرج خرم دل مدیرعامل 
منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس 
جنوبی مطرح شد : بارگیری و حمل 
و نقل مواد خطرناک در منطقه ویژه 
و  بازبینی  پارس  انرژی  قتصادی  ا

ساماندهی میشود 
به  اشاره  با  امانی  دیدار  این  ر  د
لزوم ساماندهی ناوگان تانکری مستقر 
در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
کاالی  نقل  و  حمل   : کرد  صریح  ت
حامل  تانکرهای  جمله  از  خطرناک 
مواد قابل اشتعال نیازمند رعایت اصول 
ایمنی و توجه بیشتر به ایمنی اینگونه 
مواد است که باید مد نظر مسئوالن 

مرتبط قرار گیرد .
در  اخیر  حوادث  افزود:  مانی  ا
به  وارده  و خسارت  افغانستان  کشور 
نظردر  تجدید  لزوم  تانکری  خش  ب
نوبت دهی ، بارگیری و حمل و نقل 
را  تانکری  ناوگان  با  خطرناک  واد  م

بیش از پیش اشکار نموده است .
مدیر  دل  خرم  ایرج  مچنین  ه
عامل منطقه ویژه  اقتصادی وانرژی 
پارس جنوبی به تعهد مسئوالن منطقه 
برای رعایت اصول ایمنی حمل و نقل 
لزوم  بر  و  کرد  اشاره  خطرناک  واد  م
ایمنی  های  پروتکل  همه  عایت  ر

تاکید کرد .
وی بر همکاری با تشکل های 
صنفی حمل و نقل نیز تصریح نمود : 
منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس 

آماده هر گونه تعامل با تشکل های 
صنفی برای ارتقاء ایمنی عبور و مرور 

تانکرهای حامل خطرناک است .
رئیس سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای در ادامه سفر یک روزه 
تک  اختصاصی  پایانه  پروژه  از  ود  خ
سفر ایرانیان شهر عسلویه نیز بازدید 
و در جریان روند پیشرفت این پروژه 

قرار گرفت .
وی در این دیدار ضمن استماع 
نقطه نظرات رانندگان بر رفع دغدغه 
های آنها از سوی مسئوالن و مراجع 
 : داشت  بیان  و  کرد  تاکید  ربوط  م
و  اصلی چرخه حمل  رکن  انندگان  ر
های  سرمایه  اصلی  صاحبان  و  قل  ن
نقل  و  حمل  بخش  معنوی  و  ادی  م

هستند که باید قدر آنها را دانست .
سازی  شهر  و  راه  وزیر  عاون  م
حمل  و  راهداری  سازمان  رئیس  و 
و نقل جاده ای در ادامه سفر خود به 
ساماندهی  پروژه  از  وشهر همچنین  ب
میدان گادویی اهرم و احداث واریانت 
محور اهرم به فراشبند در شهرستان 
بازدید کرد .وی در جریان  تنگستان 
میدان  دهی  سامان  و  تقاطع  حداث  ا
پر  نقاط  از  یکی  که  اهرم  ادویی  گ
حادثه شهرستان تنگستان هست قرار 
گرفت و دستور الزم را برای تسریع 
در احداث این میدان و  بهره برداری 
از واریانت اهرم فراشبند صادر کرد .

در  همچنین  مانی  ا اریوش  د
بودجه  بوشهر  استاندار  با  شست  ن
و  حمل  و  راهداری  سازمان  عمرانی 

نقل جاده ای کشور را محدود دانست 
و اظهار داشت: در این راستا طرح و 
برنامه مهمی برای تسریع در تکمیل 
پروژه های راهداری تدوین شده است.

برای تسریع در تکمیل پروژه ها تاکنون 
با ۱۵ استاندار تفاهم  نامه همکاری در 
تامین اعتبارات استانی و ملی منعقد 

شده است.
رئیس  سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای کشور ، تکمیل پروژه ها و 
رفع نقاط پر حادثه را مورد تأکید قرار 
منعقد  تفاهم نامه   : کرد  بیان  و  اد  د
شده با استانداران در ۳ موضوع شامل 
تکمیل پروژه های نیمه تمام تا پایان 
دولت دوازدهم ، رفع نقاط پر حادثه، 
و  ترانزیتی  راه های  به  ویژه  توجه  و 
جاده ای شریانی است.سال قبل ۴ هزار 
کیلومتر محورهای جاده ای که نیاز به 
بهسازی داشتند روکش آسفالت شدند 

که امسال این روند ادامه دارد.
با  و شهرسازی  راه  وزیر  معاون 
و  راه های شریانی  به  توجه  بر  أکید  ت
روستایی افزود: برای بازسازی راه های 
شریانی امسال ۱۳ هزار کیلومتر از این 
محورها آسفالت می شوند.خوشبختانه 
میانگین سن ناوگان راهداری استان 
که  است  کشوری  از  پایین تر  وشهر  ب
نقش مهمی در خدمات  رسانی مطلوب 
دارد.  راهداری  پروژه های  اجرای  و 
مشکالت بخش حمل و نقل از جمله 
بصورت  الستیک  و  سوخت  وضوع  م
ماهانه با حضور شخص وزیر بررسی 

و راهکارهای الزم ارائه می گردد .

ر  ا ند ستا ا ند  و ا گر لکریم  ا بد ع
راه  وزارت  مجموعه  خدمات  وشهر  ب
را  بوشهر  استان  در  شهرسازی  و 
داشت:  اظهار  و  دانست  تقدیر  ابل  ق
حمل  و  راهداری  مدیران  تالش  ا  ب
و نقل جاده ای استان روند طرح های 
اکنون  که  یافته  تسریع  اهداری  ر
و شریانی  اصلی  وضعیت محورهای 
این  است.در  مطلوب  بوشهر  ستان  ا
راستا با سازمان راهداری و حمل و نقل 
همکاری  و  مشارکت  کشور  اده ای  ج

الزم می شود.
استاندار بوشهر تکمیل پروژه های 
راهسازی در محورهای مختلف استان 
بوشهر را یک ضرورت دانست و بیان 
کرد: این پروژه ها باید هر چه سریع تر 
تکمیل شود که در این راستا راههای 
اجرا  دارد.با  قرار  اولویت  روستایی در 
پروژه های راهسازی در این ۹ روستا 
خانوار   ۲۰ باالی  روستاهای  همه 
روستایی استان بوشهر از راه آسفالت 

برخوردار می شوند.
وی، همکاری سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای کشور در اجرا 
طرح های راهسازی یاد شده را مهم 
دانست و بیان کرد: نقش دهیاری ها در 
ساخت و تکمیل محورهای روستایی 
راستا  این  در  که  است  تقدیر  قابل 
فعالیت های مهمی انجام شده است.با 
تحقق تعهدات وزارت راه و شهرسازی 
و همه  تکمیل  تمام  نیمه  محورهای 
جاده  از  خانوار   ۲۰ باالی  روستاهای 

آسفالت برخوردار می شوند.

آغاز”سهشنبههایپاسخگویی”دربیمهرازی
گفت و گوی زنده شبکه فروش با مدیرعامل امروز ساعت ۱۵ از الیو 

صفحه رسمی اینستاگرام بیمه رازی برگزار می شود.
“سه شنبه های پاسخگویی ” عنوان برنامه جدیدی از روابط عمومی 
بیمه رازی در راستای پاسخ به سواالت و رسیدگی به درخواست نمایندگان 

این شرکت است .
به گزارش روابط عمومی بیمه رازی ؛در راستای سیاست های جدید 
شرکت و چرخش استراتژیک ابالغی از سوی دکتر جباری مدیر عامل بیمه 
رازی، زیرساخت های الزم جهت توسعه فروش غیرمستقیم و نماینده محوری 

در بیمه رازی درحال شکل گیری است.
در اولین اقدام کارگروهی با حضور ۱۴ نفر از معاونین و مدیران ارشد این 
شرکت تشکیل و تعدادی از مشکالت نمایندگان بررسی و حل و فصل شد.

در همین راستا برگزاری گفت و گوی زنده با نمایندگان شرکت نیز 
برنامه ابتکاری روابط عمومی بیمه رازی است که قرار است هر سه شنبه با 
حضور یکی از مدیران ستادی درساختمان مرکزی بیمه رازی برگزار شود.

نخستین سه شنبه پاسخگویی ، امروز بیست و چهارم فروردین ۱۴۰۰ 
ساعت ۱۵ با حضور دکترعلی جباری مدیرعامل شرکت برگزارمی شود.

دراین گفت و گوی زنده اینستاگرامی ، نمایندگان بیمه رازی چالش ها 
و موانع فروش در بازار بیمه را به طور مستقیم با مدیرعامل و درسه شنبه 

های بعدی با معاونین و مدیران ارشد شرکت مطرح می نمایند 

رئیس کل بیمه مرکزی در جمع مدیران روابط عمومی:
مردمی گفتمان تقویت به بیمه صنعت دستاوردهای بیان

منتهیمیشود

روابط عمومی ها برای تبدیل فعالیت ها، خدمات و دستاوردهای صنعت 
بیمه به یک گفتمان همگانی، باید خود را تجهیز کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر 
به صورت مجازی در جمع مدیران روابط عمومی  غالمرضا سلیمانی که 
افزود: بخشی نگری و  این مطلب  با اعالم  بیمه سخن می گفت  صنعت 
رویکرد جزیره ای در امر ارتباطات و اطالع رسانی، نتایج دلخواهی در پی 
نخواهد داشت و برای رسیدن به اهداف کالن روابط عمومی باید نهاد ناظر 

و تمامی ارکان صنعت در کنار هم فعالیت کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی آگاه سازی سیاستگذاران و مدیران مجموعه 
ها را پیش نیازی برای آگاهی بخشی عمومی، ارزیابی کرد و اظهار داشت: 
رصد نقطه نظرات مردم و تامین خوراک خبری برای مدیران و بیان مسائل 
شرکت ها با ادبیات رسانه ای از ماموریت های مهم مدیران روابط عمومی 

به شمار می رود.
وی از روابط عمومی ها به عنوان مهمترین بازوهای خالق مدیران، 
نام برد و تصریح کرد: مشارکت پذیری و نوآوری در امر اطالع رسانی و 
همچنین پرهیز از عملکردهای ویترینی و برنامه های شعارزده می تواند 

جایگاه سازمان را ارتقا ببخشد.
تاکید بر ضرورت رفتار حرفه ای روابط  با  بیمه  رئیس شورای عالی 
عمومی ها، خاطرنشان کرد: در حقیقت باید شرایط به گونه ای طراحی شود که 
در آینده نزدیک، صنعت بیمه در مسیر برنامه ریزی شده صحیح حرکت کند.

بیمه در بخش های  با تشریح آخرین دستاوردهای صنعت  سلیمانی 
مختلف، اظهار کرد: مردم اگر خدمات صنعت بیمه را لمس کنند ضریب 

نفوذ بیمه نیز افزایش خواهد یافت.
رئیس کل بیمه مرکزی در بخش پایانی سخنان خود از مجموعه روابط 
عمومی های صنعت بیمه به دلیل تالش بسیار در راستای فرهنگسازی و 
توسعه ارتباطات، قدردانی کرد و افزود: سهم صنعت بیمه در رسانه ها می 
تواند مطلوب تر باشد که تحقق این امر در گرو تعامل روابط عمومی ها با 

اصحاب رسانه و صاحبان قلم است.
وی در پایان از مدیران روابط عمومی   صنعت بیمه خواست تا با اطالع 
رسانی سریع، شفاف و گسترده، بیش از پیش به رشد جایگاه این صنعت در 
جامعه کمک کنند.شایان ذکر است پس از سخنان رئیس کل بیمه مرکزی، 
ادامه یافت و در خصوص مسائل مختلف،  نشست مدیران روابط عمومی 

تصمیم گیری شد.

پرداخت به »ما« بیمه مدیرعامل سریع رسیدگی دستور
خسارتمحیطبانانزنجانی

حجت بهاری فر مدیرعامل و عضو هیات مدیره بیمه »ما« ضمن 

ابراز ناراحتی از شهادت محیط بانان زنجانی و اعالم همدردی با خانواده 
این عزیزان، دستور داد تا ضمن بررسی دقیق ماجرا، مراحل تشکیل پرونده 

و پرداخت خسارت به سرعت انجام شود.
لزوم  بر  تاکید  با  »ما«  بیمه  مدیرعامل  عمومی،  روابط  گزارش  به 
درجه  به  اخیر که  بانان مظلوم حوادث  پرونده محیط  به  رسیدگی سریع 
تلخی که طی چند سال  اتفاقات  با وجود  نائل شدندگفت:  رفیع شهادت 
گذشته برای جامعه محیط  بانان رخ داده است، وظیفه خود دانستیم برای 
کاهش دغدغه محیط بانان تدابیر خاصی اندیشیده و با همکاری سازمان 
بابت هزینه  از  را  مظلوم  و  قشر زحمت کش  این  زیست،  حفاظت محیط 
درمان و خسارات ناشی از حوادث آسوده خاطر کنیم. در همین خصوص 
و در راستای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 
افتخاری نصیب بیمه »ما«  شده است که  با امضای تفاهم نامه همکاری، 
خادم  تمام پرسنل خدوم سازمان حفاظت محیط زیست به خصوص محیط 

بانان عزیز باشیم. 
قوه  رییس  دستور   از  کرد: پس  »ما« خاطرنشان  بیمه  مدیرعامل 
در  و  مذکور  حادثه  مجرمان  وضعیت  شدن  روشن  خصوص  در  قضائیه 
راستای ایفای تعهدات تفاهم نامه موجود میان شرکت سهامی بیمه »ما« 
و سازمان حفاظت محیط زیست ، با توجه به جایگاه و شان محیط بانان 
عزیز و حمایت از خانواده این مدافعان، موضوع به فوریت در دستور کار 
با همراهی و همکاری مدیران و کارشناسان  »ما« قرار گرفته و   بیمه 
سازمان محیط زیست مستندات مورد نیاز تکمیل و خسارت این عزیزان 

پرداخت خواهد شد.
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ت 
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م
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تالش  از  اصفهان  منطقه  مخابرات  مدیر 
پرداخت  برای  منطقه  مخابرات  جدی  عزم  و 
برنامه ریزی  بازنشستگان همکار طبق  مطالبات 
از محل وصول مطالبات تا پایان شهریور ماه سال 

جاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه 
اصفهان، اسماعیل قربانی با اشاره به برگزاری 
نشست ویژه بررسی پرداخت مطالبات همکاران 
شرکت  محترم  مدیرعامل  حضور  با  بازنشسته 
مدیره  هیأت  تصویب  با  گفت:  ایران  مخابرات 

سلطانی  مهندس  آقای  جناب  تاکید  و  محترم 
 ، ایران  مخابرات  شرکت  محترم   عامل  مدیر 
همکاران  معوق  مطالبات  کرد  خواهیم  تالش 
تا  متعال  خداوند  یاری  به  را   بازنشسته  عزیز 
تعیین  محل  از  جاری  سال  ماه  شهریور  پایان 

. شده پرداخت نمائیم 
بازنشستگان  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  وی 
به خاطر سالها تالش و کوششی که در راستای 
تعالی مخابرات ایران انجام داده اند ، از همکاران 
بازنشسته بعنوان تاریخ شفاهی مخابرات یاد کرده و 

با تاکید بر ارزشمندي کار این عزیزان اظهار داشت 
: در  راستای تحقق هر چه سریعتر تکلیف تعیین 

شده از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد. 
از  ای  مالحظه  قابل  بخش  افزود:  قربانی 
اپراتورها  متوجه  مشتریان  از  مخابرات  مطالبات 
فناوری  و  ارتباطات  حوزه  در  فعال  شرکتهای  و 
که  میباشد  سازمانها  و  نهادها  سایر  و  اطالعات 
سوی  از  بدهیها  بموقع  پرداخت  با  است  انتظار 
ایشان ، در پرداخت مطالبات همکاران بازنشسته 

سرعت عمل بیشتری اتفاق بیافتد.

مدیر مخابرات منطقه اصفهان خبر داد: 
پرداخت مطالبات همکاران بازنشسته 

تا پایان شهریور ماه



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1714- چهارشنبه 25 فروردین 61400 ورزش دنیای 

محکدخترانوزنهبرداردرچهارمینمیدانآسیایی

مسابقات قهرمانی ۲۰۲۱ آسیا در ازبکستان چهارمین رقابتی است که دختران 
وزنه بردار در آن به میدان می روند تا توانایی خود را محک بزنند.

تیم ملی وزنه برداری زنان این روزها خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی 
ازبکستان  تاشکند  در  فروردین  از ۲۸  رقابت ها  این  آماده می کند.  آسیا  بزرگساالن 
برگزار می شود و ملی پوشان اعزامی به این مسابقات با ترکیب جدیدی راهی این 

رقابت ها خواهند شد.
پوپک بسامی، فروغ یونسی، الناز باجالنی، سیده الهام حسینی، یکتا جمالی و 
فاطمه یوسفی ملی پوشانی هستند که در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت خواهند کرد. 

ژینا ویسی مربی و اکبر خورشیدی مشاور فنی تیم ملی وزنه برداری زنان هستند.
وزنه برداران یکسالی است که به دلیل بحران کرونا در هیچ مسابقه ای شرکت 
نکرده اند و در روزهای آغازین سال ۹۹ از طریق فضای مجازی و زیر نظر مشاور فنی 

تیم ملی تمرین می کردند و از نیمه دوم سال اردوهای آنان آغاز شد.
نخستین بار تیم نوجوانان در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا ازبکستان در سال 
۹۷ شرکت کرد و و تابوی زنان وزنه بردار را برای شرکت در رقابت های بین المللی 
شکست. تیم دختران ایران در این رقابت ها با ۴ وزنه بردار شرکت کرد و با کسب ۲۳۴ 

امتیاز در رده نهم نوجوانان آسیا قرار گرفت.
بنابراین فدراسیون وزنه  برداری تیم ملی وزنه برداری زنان را تشکیل داد و آنان 
در سال ۹۸ به ترتیب در مسابقات قهرمانی آسیا در نینگبو چین، قهرمانی جهان تایلند 

و جام بین المللی نعیم اوغلو ترکیه شرکت کردند.
اینک وزنه برداران باید در چهارمین مسابقه به میدان بروند و خود را اثبات کنند.

در سال گذشته الهام حسینی نخستین مدال آور وزنه برداری زنان از ناحیه پا دچار 
مشکل و مجبور به جراحی مینیسک پای خود شد و برای آمادگی بیشتر به جهت 
حضور در مسابقات ازبکستان با نظر مشاور فنی وزنه برداری در ۲ اردو شرکت نکرد. 

او اکنون به یکی از با تجربه های تیم ملی تبدیل شده است.
وی در سال ۹۸ در مسابقات قهرمانی آسیا نینگبو چین در دسته ۷۱ کیلوگرم و 
با مجموع ۱۷۶ کیلوگرم در جایگاه ششم قاره کهن قرار گرفت. او در مسابقات جهانی 

تایلند در دسته ۷۱ کیلوگرم با مجموع ۱۹۵ کیلوگرم در رده ۱۶ جهان ایستاد.
حسینی در مسابقات بین المللی جام نعیم سلیمان اوغلو برای آنکه گام های خود 
را در مسیر توکیو تثبیت کند دسته وزنی خود را از ۷۱ کیلوگرم به ۷۶ کیلوگرم تغییر 
داد. او در کنار ۳ وزنه بردار دیگر در گروه اول و با مجموع ۱۹۸ کیلوگرم در جایگاه 
سوم قرار گرفت و با کسب مدال برنز، نام خود را به عنوان نخستین مدال تاریخ 

وزنه برداری زنان ایران ثبت کرد.
پوپک بسامی دیگر وزنه برداری است که در دسته ۵۵ کیلوگرم تنها در دو مسابقه 
شرکت کرد. وی در مسابقات قهرمانی آسیا نینگبو چین با مجموع رکورد ۱۴۳ کیلوگرم 

در جایگاه دوازدهم آسیا ایستاد.
بسامی در مسابقات قهرمانی جهان تایلند در دسته ۵۵ کیلوگرم با مجموع ۱۵۸ 

کیلوگرم در رده ۳۷ جهان ایستاد.
وزنه بردار دیگری که در مسابقات برون مرزی حضور یافت، الناز باجالنی است 
که در سال ۹۷ در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا ازبکستان در دسته ۶۳ کیلوگرم با 

مجموع ۱۴۳ کیلوگرم در مکان پنجم قرار گرفت.
وی در مسابقات قهرمانی آسیا نینگبو چین در دسته ۶۴ کیلوگرم با مجموع ۱۶۳ 

گیلوگرم در رده پانزدهم قاره کهن ایستاد.
فاطمه یوسفی نیز از نقطه نظر اکبر خورشیدی مشاور وزنه برداری زنان پدیده 
سنگین وزن تیم ملی به شمار می رود که یکی از شانس های کسب مدال در آسیا 
خواهد بود.وی در دسته به اضافه ۸۷ کیلوگرم وزنه می زند و در تمرینات تیم ملی بنا 
به گفته خودش تاکنون ۱۲۰ کیلوگرم رکورد زده است.حال باید دید وزنه برداران جدید 
در کنار ملی پوشان باتجربه تر پس از نبود یکسال مسابقات به دلیل بحران کرونا چه 

رکوردی را در مسابقات قهرمانی آسیا به ثبت خواهند رساند.
طبق گفته های مسووالن فدراسیون وزنه برداری، سه ملی پوش به احتمال زیاد 
در گروه A به روی تخته خواهند رفت. مشاور فنی تیم ملی وزنه برداری عنوان کرد 
که تا زمان اعزام امکان تغییر دسته های وزنی دختران وجود دارد، به همین دلیل 
اکنون دسته وزنی آنان را اعالم نمی کنیم.نباید فراموش کنیم که در این گروه پریسا 
جهانفکریان که در مسیر کسب سهمیه با الهام حسینی در مسابقات شرکت می کرد، 
دیگر حضور ندارد و مسووالن فدراسیون دلیل آن را مشکالت شخصی عنوان کردند.

گواردیوال:درخانهدورتموندهمبهدنبالپیروزیهستیم
پپ گواردیوال، سرمربی اسپانیایی 
مدعی شد منچسترسیتی لیاقت جایگاه 

فعلی خود را دارد.
در  رفت  دیدار  در  منچسترسیتی 
انگلیس با نتیجه ۱-۲ مقابل دورتموند 
به برتری دست یافت و حاال از بخت 
نهایی  نیمه  به  صعود  برای  مناسبی 
برخوردار است. پپ گواردیوال در نشست 
خبری پیش از مسابقه برگشت حضور 
یافته و مدعی شد هدف تیمش در دیدار 

امشب کسب پیروزی در خانه دورتموند خواهد بود.
رویارویی با دورتموند و ارلینگ هالند: »ما شرایط حریف را به عنوان یک تیم 
و نه فقط یک بازیکن تجزیه و تحلیل کرده ایم. در بازی رفت پیروز شدیم و امشب 
نیز هدف ما کسب همین نتیجه خواهد بود. نمی دانم چه اتفاقی رخ می دهد، اما 

برای کسب پیروزی وارد زمین می شویم.
خوشحالم که دوباره اینجا هستم و از حضور در اینجا باید لذت برد. ما تمرین 
کرده و تمرکز می کنیم تا یک بازی خوب ارائه دهیم. ممکن است اتفاقات زیادی رخ 
دهد و هیچ چیز تضمین شده نیست. در دیدار رفت نتیجه خوبی گرفتیم، اما قرار نیست 
دفاع کنیم و تمام تالش ما معطوف به کسب برتری خواهد بود.اگر تنها به فکر گلزنی 
یا بسته نگه داشتن دروازه خود باشید دیگر فراموش می کند که چه کاری باید انجام 
دهید. هم ما سالح هایی برای گلزنی داریم و هم دورتموند. امیدوارم حریف قادر به 
گلزنی نباشد و ما به پیروزی دست یابیم، اما در لیگ قهرمانان همیشه فرصت های 
زیادی وجود دارد. هدف ما این نیست که از نتیجع بازی رفت دفاع کنیم، قصد داریم 

بازی حریف را کنترل کرده و در خانه دورتموند به برتری دست یابیم.
با کسب ۲۷ پیروزی در ۲۹ دیدار اخیر لیاقت جایگاه فعلی خود را داریم. در لیگ 
برتر برای قهرمان شدن به سه برد و یک تساوی نیاز داریم، زیرا انتظار داریم یونایتد 
هفت پیروزی متوالی کسب کند. حاال ۱۱ سال متوالی است راهی لیگ قهرمانان 

می شویم و در گذشته چنین اتفاقی رخ نداده بود، اما حاال نوبت قدم بعدی است.”

همیشه کروس را تحسین کرده ام؛
کلوپ:برابررئالچیزیبرایازدستدادننداریم

رئال  شد  مدعی  کلوپ  یورگن 
مادرید با تمام قوا در دیدار امشب حاضر 

خواهد شد.
لیورپول در دیدار رفت و در اسپانیا 
با نتیجه ۱-۳ مغلوب رئال مادرید شد 
دور  به  صعود  برای  زیادی  شانس  تا 
در  باشد.  نداشته  لیگ قهرمانان  بعدی 
کلوپ  یورگن  برگشت،  مسابقه  آستانه 
به  و  شده  حاضر  خبری  کنفرانس  در 

تمجید از تونی کروس، هافبک آلمانی و خطرناک رئال مادرید پرداخته است. احتمال 
بازگشت برابر رئال مادرید: »وقتی در دیدار رفت با نتیجه ۱-۳ مغلوب می شوید 
یعنی چیز زیادی برای از دست دادن ندارید و باید در مسابقه برگشت سخت تالش 
کنید. نتیجه نشان داد رئال مادرید بهتر از ما بوده، اما این تنها دیدار رفت بود. ما باید 
تالش کنیم خودمان را به حریف غالب کنیم و البته غیبت تماشاگران نیز مشکل 

اضافی دیگری است.
ما چند سال پیش با دورتموند مقابل رئال مادرید بازی کرده و در بازی رفت 
۰-۳ شکست خوردیم. پیش از دیدار برگشت روزنامه نگاران از من پرسیدند که آیا 
همه چیز تمام شده یا نه و من گفتم احتماال این اتفاق رخ داده، اما چه کاری می 
توانیم انجام دهیم؟ در دیدار برگشت تا دقیقه ۳۶ دو بار به گل رسیده بودیم. موضوع 
مهم تر برای من عملکرد تیم است. ما باید تالش کنیم تا پیروز شویم و پس از 
آن خواهیم دید که چه اتفاقی رخ می دهد و ما چیزی برای از دست دادن نداریم.”

شرایط فعلی حریف: »رئال مادرید بعد از برتری مقابل بارسلونا در ال کالسیکو به 
مصاف ما می آید و باید حواس مان جمع باشد. آنها نیز فصلی پرفشار و پر از بازیکنان 
مصدوم را طی کرده اند و از این حیث هر دو تیم شبیه هم هستیم. روزهای تعیین 
کننده فصل فرا رسیده و من تردیدی ندارم رئال مادرید با تمام قوا آماده این دیدار 
خواهد بود. هیچ تیمی نمی خواهد دروازه اش را باز شده ببیند و این دیدار نیز فرقی 
با دیگر مسابقات ندارد. اما من نمی دانم تیمی در جهان وجود دارد که بتواند موقعیتی 
به رئال مادرید ندهد یا خیر، اما به هر حال مسابقه با نتیجه ۰-۰ شروع خواهد شد.”

درخشش تونی کروس در بازی رفت: »او از زمان بسیار جوانی بازیکن بزرگی 
بود و حاال به یکی از موفق ترین بازیکنان جهان تبدیل شده است. تونی کروس 
هنوز سن خیلی زیادی نداشته و آینده بزرگی پیش رو دارد. ما خیلی خوب یکدیگر 

را نمی شناسیم، اما من سالهاست کروس را تحسین کرده ام.«

فوتبال  تیم  سرمربی 
انتظار  می گوید  پرسپولیس 
میزبانی  برای  بهتری  شرایط 

لیگ قهرمانان آسیا داشت.
نشست  در  گل محمدی  یحیی 
بر  برا تیمش  ر  دیدا ز  ا پیش  خبری 
خوشحالم  کرد:  اظهار  امارات  الوحده 
ما  هرچند  هستیم  هند  کشور  در  که 
انتظار شرایط میزبانی بهتری را داشتیم. 
جسارت هند برای کسب میزبانی قابل 
 AFC مسئوالن  از  اما  است  تحسین 
سالمت  حفظ  برای  بیشتری  انتظار 
انتظار  و  داشتیم  مربیان  و  بازیکنان 
رسیدن  اما  داشتیم  را  بهتری  امکانات 
است.  سخت  کمی  انتظارات  این  به 
تمرینات خوبی داشتیم و از نظر آمادگی 
در شرایط خوبی هستیم. انتظار داشتیم 
دو جلسه در اینجا تمرین کنیم که انجام 
نشد و شاید از نظر تمرینی عقب باشیم 
مرد  که  کرده اند  ثابت  ما  بازیکنان  اما 
روزهای سخت هستند و در سخت ترین 
برآورده  را  هواداران  انتظارات  شرایط 
کرده اند. ما برای شاد کردن دل هواداران 
انگیزه الزم را داریم. روزهای سختی در 
انتظار ماست و باید با سرسختی زیاد این 

روزها را سپری کنیم.
برای  زیادی  انگیزه  ما  افزود:  وی 
موفقیت داریم که این از انرژی هواداران 
نشأت می گیرد. ما تیم پر هواداری هسیتم 
و این انگیزه زیادی برای ماست. ما تیمی 
هستیم که ۴۰ تا ۵۰ میلیون هوادار ایرانی 
انگیزه  ایجاد  باعث  ما  برای  که  دارد 
می شود. در پرسپولیس نسلی از بازیکنان 
وجود دارند که حس جنگنده دارند و این 
و همینطور هوادارن نقطه قوت ما هستند. 
شرایط برای رسیدن به فینال سوم، باز 
زیادی  انگیزه  بازیکنان  و  هم مهیاست 

دارند و با گذشتن از همه سختی ها و با 
روحیه خوب می توانیم سومین فینال را 

تجربه کنیم.
آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  او 
می توانید از گروه صعود کنید یا خیر، گفت: 
اصلی ترین هدف ما صعود از گروه است و 
این آسان نیست چون همه تیم های این 
گروه این شانس را دارند که به مراحل 
باالتر برسند و این کار را سخت می کند. 
زیادی  امکانات  و  آمادگی  تیم ها  همه 
دارند و ما با شرایط خوبی از نظر فوتبالی 
بازی  امیدوار هستیم  و  آمدیم  اینجا  به 

خوبی انجام بدهیم و به عنوان سرگروه 
صعود کنیم.

پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی 
درباره وضعیت تیم فوتبال گوا هم گفت: 
اولین حریف ما الوحده است و تمرکز ما 
روی این تیم است اما اینکه گوا به این 
تیم  می دهد  نشان  کرده  صعود  مرحه 
با  تا  دارند  خوبی  انگیزه  و  است  خوبی 
تیم های دیگر رقابت کنند. فکر نمی کنم 
تیم سخت  و  باشد  گوا حریف ساده ای 
کوشی است و حتما کیفیت خوبی داشته 

که به این مرحله رسیده است.
او درباره وضعیت بازیکنان مصدوم 
بازیکن  دو  یکی  گفت:  پرسپولیس هم 
اما  دادیم  دست  از  را  آنها  که  داشتیم 

احتمال دارد که به تیم اضافه بشوند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با 
موضوع کرونا مشکلی داشته  است، گفت: 
سالمت  ما  نگرانی  داشتیم.  مشکل  ما 
انتظار داشیم  بازیکنان در هتل است و 
مربیان  و  بازیکنان  سالمت  به  نسبت 
حساسیت بیشتری وجود داشته باشد اما 
این حساسیت کم است و ما هیچ حباب 
بابت  این  از  و  نداریم  در هتل  پزشکی 

نگران هستیم.

بازیکنان ما ثابت کرده اند که مرد روزهای سخت هستند؛
گلمحمدی:شرایطبرایرسیدنبهفینالسوم،بازهممهیاست!

فرهاد مجیدی در دیدار با االهلی 
عربستان برای هفتمین بار روی نیمکت 
قهرمانان  لیگ  رقابت های  در  استقالل 

خواهد نشست.
بامداد جمعه  تیم فوتبال استقالل 
خاک  در  باید  دقیقه   ۰۰:۴۵ ساعت  از 
این کشور  االهلی  به مصاف  عربستان 
فصل  در  خود  بازی  نخستین  و  برود 
جدید رقابت های لیگ قهرمانان آسیا را 
برگزار کند.شاگردان فرهاد مجیدی مقابل 
 C یکی از جدی ترین رقبای خود در گروه
صف آرایی می کنند و الزم است که برای 
فراهم کردن مقدمات صعود از این تیم 
امتیاز بگیرند. سرمربی آبی پوشان تهران 
مربیگری  دوران  در  بار  هفتمین  برای 
خود باید در رقابت های لیگ قهرمانان 

آسیا تیمش را به میدان بفرستد.
فرهاد مجیدی ۲ فصل قبل و بعد 
از برکناری وینفرد شفر ۲ بازی انتهایی 
استقالل در لیگ قهرمانان سال ۲۰۱۹ 

را سرمربیگری کرد. ابتدا دیدار با الدحیل 
قطر در ورزشگاه آزادی که با تساوی یک 
بر یک به اتمام رسید. ابتدا روزبه چشمی 
انداخت  پیش  را  استقالل  دقیقه ۵۳  در 
کار  جونیور  ادمیلسون  بعد  دقیقه   ۲ اما 
را به تساوی کشاند. در دیدار پایانی که 
تشریفاتی هم بود استقالل موفق شد با 
نتیجه ۲ بر یک از سد میزبان خود العین 
امارات بگذرد. محمد دانشگر و مرتضی 
مارکوس  و  تهرانی  تیم  برای  تبریزی 
برگ برای نماینده امارات در این پیکار 

گلزنی کردند.
در فصل ۲۰۲۰ فرهاد مجیدی از 
شده  استقالل  سرمربی  پلی آف  مرحله 
بود. آبی پوشان ابتدا در امارات با نتیجه 
سه بر صفر از سد الکویت گذشتند. شیخ 
دیاباته ۲ بار و وریا غفوری یک بار برای 
نماینده کشورمان در این مسابقه گلزنی 
کردند. دیدار بعدی جدال برابر الریان قطر 
در قطر بود. مسابقه ای که با برتری قاطع 

پنج بر صفر استقالل همراه بود. ارسالن 
شیخ  و  قایدی)۲(  مهدی  مطهری)۲(، 

دیاباته گلزنان این بازی بودند.
با این ۲ پیروزی استقالل به مرحله 
گروهی صعود کرد. دیدار اول در اربیل عراق 
مقابل تیم الشرطه بود. ابتدا حسام خادیم در 
دقیقه ۲۴ دروازه خودی را باز کرد تا استقالل 
پیش بیفتد اما علی فائز در دقیقه ۴۸ از روی 
نقطه پنالتی نتیجه را به تساوی کشاند و بازی 

با همین نتیجه به اتمام رسید.
کویت  در  استقالل  دوم  گام  در 
این  رفت.  عربستان  االهلی  مصاف  به 
مسابقه در پایان با برتری ۲ بر یک نماینده 
عربستان تمام شد تا فرهاد مجیدی طعم 
برای  را  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  باخت 
اولین بار بچشد. سلمان الموشر در دقایق 
۱۷ و برای ۲۹ برای تیم حریف گل زد و 
ارسالن مطهری هم در دقیقه ۲۲ برای 
استقالل موفق به گلزنی شد. وریا غفوری 

نیز یک پنالتی را به هدر داد.

تا به حال استقالل با مجیدی در 
لیگ قهرمانان آسیا ۱۳ گل به ثمر رسانده 
و پنج گل دریافت کرده است. در ۲ دیدار 
هم کلین شیت به دست آمده و استقالل 
در همه آن ۶ دیدار توانسته به گل برسد. 
ارسالن مطهری و شیخ دیاباته با ۳ گل، 
بهترین گلزنان استقالل بوده اند. مهدی 
قایدی)۲(، محمد دانشگر، روزبه چشمی، 
وریا غفوری، مرتضی تبریزی و بازیکن 
تیم الشرطه هم دیگر گلزنان تیم مجیدی 

در آسیا به حساب می آیند.
مسابقه  آن  از  بعد  روز   ۴۳۰ حاال 
بازهم فرهاد مجیدی در رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا سرمربی استقالل است و 
بازهم باید به مصاف همان تیمی برود 
که آخرین بازی اش را در این رقابت ها 
فرهاد  دید  باید  بود.  برگزار کرده  آن  با 
پس از سه برد، ۲ تساوی و یک باخت 
را  نتیجه ای  چه  تجربه اش  هفتمین  در 

کسب خواهد کرد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت نما گستران آبیدر )سهامی خاص(

آبیدر  گستران  نما  شرکت  سهام  صاحبان  کلیه  از  بدینوسیله 
سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۱ شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۷۳۴۳۵ 
دعوت به عمل می آید تا در مجمع عمومی فوق العاده در روز شنبه 
مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ ساعت ۱۰ صبح در محل قانونی شرکت واقع 
در استان کردستان – شهرستان سنندج بخش مرکزی شهر سنندج 
محله سوران )۴/۱۹( سابق کوچه سیزدهم – خیابان بوستان پالک 
۰ طبقه اول – کد پستی ۶۶۱۷۸۳۶۸۱۳ تشکیل می گرددحضور 

به هم رسانید.
دستور جلسه :

۱- افزایش سرمایه شرکت
۲- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

هیئت مدیره شرکت نما گستران آبیدر

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت نما گستران آبیدر )سهامی خاص(

ابیدر سهامی  از کلیه صاحبان سهام شرکت نما گستران  بدینوسیله 
خاص به شماره ثبت ۳۶۹۱

در مجمع  تا  آید  می  به عمل  دعوت  ملی ۱۰۶۱۰۰۷۳۴۳۵  شناسه 
عمومی عادی سالیانه در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ از ساعت ۱۱صبح 
در محل قانونی شرکت واقع در استان کردستان – شهرستان سنندج بخش 
مرکزی شهر سنندج محله سوران )۴/۱۹( سابق کوچه سیزدهم – خیابان 
بوستان پالک ۰ طبقه اول – کد پستی ۶۶۱۷۸۳۶۸۱۳ تشکیل میگردد 

حضور بهم رسانید
دستور جلسه :

کثیر  روزنامه  انتخاب  بازرسین ۳-  انتخاب  مدیران ۲-  انتخاب   -۱
االنتشار ۴- تصویب ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به پایان اسفند 

سال ۹۹
۵- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

هیئت مدیره شرکت نما گستر آبیدر

نامه  ارسال  تاریخ   ۱۴۰۰۸۵۶۱۰۰۱۶۰۰۰۴۷۴: نامه  شماره 
:۱۴۰۰.۰۱.۲۲ شماره پرونده: سالم علیکم احتراما متن ذیل جهت 
چاپ در یکی از جراید به حضور ارسال می گردد آگهی تحدید حدود 
اختصاصی پیرو آگهی منتشره موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند و باستناد اماده ۱۴ قانون ثبت و تبصره ۵ ماده ۲ قانون 
فوق الذکر تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 

بمساحت ۲۰۹ متر مربع تحت پالک ۳۶ فرعی از ۳ اصلی بخش 
۱۰ ثبت محمودآباد واقع در قریه عشق آباد ملکی آقای حامد حیدری 
راس ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰.۰۲.۲۰در محل وقوع 
ملک به عمل خواهد آمد. لذا به مجاورین پالک مرقوم اخطار می 
شود تا در روز تعیین شده در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند 
بدیهی است عدم حضور مجاورین مانع از عملیات اجرایی تحدید 
حدود نخواهد شد. علیهذا طبق ماده ۲۰ قانون ثبت اعتراض مجاورین 
و صاحبان حقوق ارتفاقی از تاریح تحدید حدود تا ۳۰ روز پذیرفته 
اسنادوامالک  ثبت  رئیس   ۱۴۰۰.۰۱.۲۵ انتشار:  تاریخ  شد.  خواهد 

محمودآباد- مرتضی خواجوی
م-الف ۱۹۹۱۱۱۶۸

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد ذ مه( به موجب پرونده اجرائی 
کالسه ۹۶۰۰۲۶۶ششدانگ یک قطعه زمین باغی به پال ک ثبتی پالک 
اصلی(به  ویک  ازسی  ۳۱اصلی)دوهزارونهصدوهفتادودوفرعی   /۲۹۷۲
مساحت ۳۵۰۰مترمربع )سه هزاروپانصدمترمربع(به نشانی بهشهر ابتدای 
جاده زاغمرزضلع شمالی شرکت جمع آوری شیر ذیل ثبت ۲۳۱۰۱صفحه 
۵۲ دفتر ۱۱۸ با حدود ومشخصات:شمااًل بطول ۶۸مترسیم طوریست به 
باغ رمضان ولی پورشرقا اول بطول۴.۶۰ متردوم بطول ۳.۴۰ مترسوم بطول 
۱۶.۶۰مترچهارم بطول ۳۰.۹۰مترکه هر چهار قسمت سیم طوریست بشارع 
عام جنوبا بطول ۸۹.۷۰ سیم طوریست به باغ حسینعلی ولی پور غربا بطول 
۳۵.۷۰متر سیم طوریست به باغ حسینعلی ولی پور .حقوق ارتفاعی ندارد ثبت 
وصادر ومع الواسطه به احمدرضا یخکشی منتقل شده است وبرابر سند ازدواج 
شماره ۴۴۵۰ تاریخ۸۹.۰۷.۱۶دفتر ازدواج ۴۰ بهشهربابت مهریه بازداشت 
گردیده که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۳۴.۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ریال)سی 
وچهامیلیاردوهفتصدو بیست وپنج میلیون ریال( ارزیابی شده.وپالک فوق 
دارای  مازندران  استان  ومعدن  از سازمان صنعت  پروانه صادره  براساس 
مجوز تاسیس کارخانه تولید وطراحی ومونتاژ جعبه کارتن میباشد .ملک 
مورد نظر محصور بوده ودارای یک ساختمان دوطبقه ونیم کاره درضلع 
غربی عرصه می باشد که محوطه مسکونی به دیوار کشی ودرب فلزی 
ازمابقی عرصه جدا شده است وهمچنین قسمت جنوبی عرصه به صورت 
تعدادی تجاری وانباری احداث شده است تعداد ۴ باب مغازه درضلع جنوب 
شرقی به مساحت ۳۶۵مترمربع که یک باب آن درضلع جنوبی دارای امتیاز 
برق ومغازه ها دارای کرکره ریموت دارآلومینیومی وفاقد درب ورودی می 
باب آن  تعمیرگاه ماشین ودوباب مغازه خالی ویک  باشند. مغازه جنوبی 
اجراه شرکت باربری می باشد. کف مغازه ها بتونی ودیوارها نرمه سیمانی 
می باشد درضلع جنوبی عرصه تعداد ۸ واحد انباری با دیواربلوک سفالی 
وسقف پوشش حلبی وخرپای فلزی به مساحت کل ۲۶۵ مترمربع احداث 
گردیده است.درضلع غربی مغازه هاانبار وسرویس بهداشتی واطاق نگهبانی 
بامساحت کل۱۸مت احداث شده است .ملک فوق دارای پروانه ساختمان به 

شرح حدود۱۶۸ متر مربع مسکونی درهمکف وتجاری ۱ واحد به مساحت 
حدود ۱۰۰متر مربع وحدود ۱۶۸ متر مربع باالی همکف مسکونی می باشد 
وهمچنین بابت اضافه بنا درکمیسیون ماده صدشهرداری مطرح می باشد. 
که برابر گزارش مامور اجرا ملک مزبور درتصرف مدیون می باشد.وپالک 
فوق ازساعت ۹الی۱۲روزچهارشنبه مورخ ۱۴۰۰.۰۲.۰۸)چهارشنبه هشتم 
اردبیهشت یکهزاروچهارصد(دراجرای اسنادرسمی بهشهر واقع دراداره ثبت 
اسناد وامالک بهشهرازطریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 
میلیون  وپنج  وچهارمیلیاردوهفتصدوبیست  ۳۴.۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ریال)سی 
ریال( شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود .الزم به 
ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب 
ویا حق اشتراک ومصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد ونیز 
بدهی های مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ونیز 
درصورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد خواهد شدونیم عشر وحق مزایده نقدا وصول می 
گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعداز 
تعطیلی درهمان ساعت ومکان مقرر برگزار خواهد شد.شرکت در مزایده 
منوط به پرداخت ده درصداز مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت 
وحضور خریداریا نماینده قانونی اودرجلسه مزایده است .برنده مزایده مکلف 
است مابالتفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز ازتاریخ مزایده به حساب 
صندوق ثبت تودیع نماید.ودر صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش 
را به حساب سپرده ثبت واریز ننماید مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده وبه 
حساب خزانه واریز خواهد شد. تاریخ انتشار: شنبه ۱۴۰۰.۰۱.۲۵ محسن 

جعفری مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بهشهر
م-الف ۱۹۹۱۱۱۷۷

}همشهریان عزیز تا فرصت باقی است نسبت به تعویض اسناد دفترچه 
ای خود اقدام فرمایید { ) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی ( نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعین تکلیف 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برابر 
رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰۷۴۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی 
آرمین عطاران  آقای  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  فریدونکنار تصرفات 
زاده فرزند ناصر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت ۲۹۰.۴۰ مترمربع به شماره پالک ۳۰۹ فرعی از ۲ 
اصلی واقع در فریدونکنار بخش ۱۱ خریداری از مالک رسمی محرز گردیده 
است . لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیر االنتشار 
در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 

آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست. تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ تاریخ انتشار 
نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ م . الف : ...................... علی قلی زاده کردی 

رئیس ثبت اسناد و امالک فریدونکنار
م-الف۱۹۹۱۱۲۴۸

} همشهریان عزیز تا فرصت باقی است نسبت به تعویض اسناد دفترچه 
ای خود اقدام فرمایید { ) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی ( نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعین تکلیف 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برابر 
رای شماره ۷۵۷۹۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی 
فریدونکنار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مرتضی یزدان نژاد 
فرزند جعفر گدا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۳۵۴.۳۳ مترمربع به شماره پالک ۳۵۸۱ فرعی از ۶۶ اصلی واقع 
در فریدونکنار بخش ۲ خریداری از آقای زین العابدین عابدیان به میزان 
۳۰۳ مترمربع و محمدعلی عابدیان به میزان ۵۱.۳۳ مترمربع مالک رسمی 
محرز گردیده است . لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این 
آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیر 
االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت 
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ م . الف : ...................... علی قلی 

زاده کردی رئیس ثبت اسناد و امالک فریدونکنار
م-الف ۱۹۹۱۱۲۵۴

االهلی عربستان- استقالل؛

فرهاد در انتظار خوش شانی عدد هفت!

در گزارش کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره بهترین مهاجمان فصل جاری لیگ 
قهرمانان آسیا نام مهاجم تراکتور هم به چشم می آید.

به گزارش استاد الدوحه، مرحله گروهی فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا با حضور 
۴۰ تیم به صورت رسمی از فردا آغاز خواهد شد.

سایت رسمی AFC در گزارشی از ۶ مهاجم خطرناک که می توانند بهترین 
عملکرد را داشته باشند سخن به میان آورد که در بین آنها محمد عباس زاده مهاجم 

تراکتور هم به چشم می آید.
بافتمبی گومس از الهالل، محمد عباس زاده از تراکتور، بغداد بونجاح از السد، 
ایمن حسین از نیروی هوایی عراق،عمر خربین از الوحده و اولنگا از الدحیل ۶ مهاجمی 

هستند که در گزارش کنفدراسیون فوتبال آسیا به آنها اشاره شده است.

مهاجم تراکتورسازی در میان بهترین مهاجمان لیگ قهرمانان
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مدیر کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت 
آموزش و پرورش از برگزاری پویش ملی »ستارگان آسمان ادب« 
در مدارس سراسر کشور به مناسبت فرارسیدن روزهای بزرگداشت 

شعرا در تقویم رسمی کشور خبر داد.
الملل  بین  امور  و  روابط عمومی  روز سه شنبه  به گزارش 
معاونت پرورشی و فرهنگی، علی رمضانی با اعالم این خبر افزود: 
در تقویم رسمی جمهوری اسالمی ایران در ماه های فروردین و 
اردیبهشت چهار مناسبت بزرگداشت شاعران بزرگ کشور یعنی 

عطار نیشابوری،  سعدی،  فردوسی و خیام درج شده است.
وی اظهار داشت: با هدف آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان 
سراسر کشور با اشعار و زندگی این مفاخر ادبی وزارت آموزش و 
پرورش با همکاری اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی 
نخستین پویش ادبی »ستارگان آسمان ادب« از تاریخ ۲۵ فروردین 

ماه جاری تا ۲۸ اردیبهشت ماه برگزار می کند.
پرورشی  فضاهای  و  اردوها  هنری  فرهنگی  کل  مدیر 
وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در این پویش دانش آموزان 
نسبت  نقالی  و  ویدئو کست  پادکست،  قالب  در سه  توانند  می 

و  کرده  اقدام  بزرگ  شاعران  این  اشعار  دکلمه  و  بازخوانی  به 
از طریق بسترمجازی »شاد« برای دبیرخانه های  آثار خود را 

ارسال کنند. این جشنواره 
رمضانی همچنین با یادآوری اینکه دبیرخانه دریافت آثار این 
پویش در پنج کانون فرهنگی تربیتی در استان های خراسان رضوی 
و فارس و در شهرستان های نیشابور ، مشهد شیراز و گناباد  واقع 
شده است گفت: دانش آموزان همچنین می توانند در باره زندگی 
و شعر این مفاخر ادبی نیز به تولید محتوا پرداخته و آثار خود را 

برای دبیرخانه های تخصصی ارسال کنند.
رمضانی در پایان خاطرنشان کرد: در این پویش ادبی به دلیل 
هم زمانی با ماه مبارک رمضان بخش ویژه » تجلی قرآن و رمضان 
در شعر فارسی « نیز در نظر گرفته شده است که دانش آموزان می 
توانند اشعار متناسب با مضامین قرآنی و معرفتی مرتبط با قرآن و 
ماه رمضان را در تمام اشعار فارسی جستجو کرده  وآثار خود را در 
قالب های تعیین شده برای دبیرخانه بخش ویژه پویش که کانون 
فرهنگی تربیتی نرگس شهرستان گناباد واقع شده است، از طریق 

بستر شاد ارسال کنند.

پویش ملی »ستارگان آسمان ادب« در مدارس سراسر کشور برگزار می شود

به  اشاره  با  کیان افراز 
هزینه های جاری نشر، تاکید 
کرد که ناشر معتبر نمی تواند 
تخفیف نامتعارف ارائه بدهد و چگونگی 
ارائه تخفیف مستمر از طرف کتاب سازان 
در  کاغذ،  قیمت  افزایش  شرایط  در 

هاله ای از ابهام است.
نظارت  ضرورت تشکیل کارگروه 

بر تخفیف کتاب در اتحادیه
 خرید با تخفیف برای همه مردم 
پیدا  را  فردی  نمی توان  است،  جذاب 
خرید  در  تخفیف  دریافت  از  که  کرد 
کاالی مورد نظرش ناراضی باشد. این 
درحالی است که اگر مشتری کاال از به 
خطر افتادن کیفیت کاالی موردنظر در 
بشود،  مطلع  تخفیف  استمرار  صورت 
به  را  روش  این  عطای  است  ممکن 
لقایش ببخشد. تخفیف هایی که از طرف 
برخی کتاب سازان با درصدهای باال و 
در زمان طوالنی ارائه می شوند، همین 
تاثیر را روی بازار کتاب دارد. ادامه این 
روند به سود هیچ کس نیست،  نه مردم 

و نه زنجیره صنعت نشر.
انتشارات  مدیر  کیان افراز،  اعظم 
تخفیف  کنترل  راه های  از  یکی  افراز 
عنوان  کارگروهی  را تشکیل  نامتعارف 
خانه  موسسه  از  نمایندگانی  که  کرد 
کتاب و ادبیات ایران، وزارت فرهنگ و 
ارشاد و اتحادیه ناشران و کتاب فروشان 

در آن فعال باشند.
به  کتاب  فروش  در  تخفیف   
 . می شود ئه  ا ر ا مختلف  شکل های 
ز  ا که  هستند  تخفیف هایی  بخشی 
موسسه  مانند  دولتی  نهادهای  طرف 
خانه کتاب و ادبیات ایران و مسئوالن 
اعتماد مردم  مورد  نمایشگاه کتاب که 
هستند، ارائه می شود و بخش دیگر از 
طرفی ناشرانی که کتابسازی می کنند و 
در مترو و کنار خیابان ها در طول سال 
کتاب را با تخفیف باال می فروشند. ادامه 
این روند چه تاثیری روی مخاطب کتاب 

می گذارد؟
در چند سال اخیر ارائه تخفیف های 
و  مترو  در  که  باالتر  و  درصدی   ۵۰
به  بودیم،  آن  شاهد  دیگر  مکان های 
ابتدا  درآمده است.  قاعده  یک  صورت 
باید مشخص کنیم که در این گفت وگو 
درباره کتاب هایی صحبت می کنیم که 
و  کرده   کتابسازی  اصطالح  به  ناشر 
صرف  زمان  و  هرینه  آن  تولید  برای 
دستفروشان  منظورمان  نکرده است. 
به  آن ها  نیست،  دوم  کتاب های دست 

چرخه نشر کمک می کنند.
کتاب هایی  بدانند،  باید  مخاطبان 
می شوند،  ئه  را ا باال  تخفیف  با  که 
کتا سازی است. این کتاب ها تولید دست 
اول ناشرانشان نیست و ناشر برای تولید 

بلکه  نکرده است؛  سرمایه گذاری  آن ها، 
فقط با تغییر نام مترجم و کپی برداری 
صرف  بدون  معتبر،  ناشر  کتاب  از 
نتشار  ا به  م  قدا ا نبی  جا هزینه های 
کرده است. البته مشخص نیست در این 
وضعیت بازار کاغذ، همین ناشران هم 
چگونه می توانند به فعالیت خود و فروش 

کتاب با تخفیف ادامه بدهند؟
درصد  کتاب،  تولید  هزینه های 
کتاب فروش  و  پخش  شرکت  ناشر، 
حق التالیف،  همچنین  است.  مشخص 
حق الترجمه و هزینه های صفحه آرایی 
و... نیز مشخص است. به همین دلیل 
تنها می توان درصد مشخصی تخفیف 
رسمی  نمایشگاه های  و  فروش  در 

ارائه کرد.
 به همین دلیل اگر نهاد قانونمندی 
نظارت  کتاب  فروش  تا  تولید  روند  بر 
کند،  منظم  را  روند  این  و  داشته باشد 
ممکن است ناهنجاری ها از بین برود. 
در هر صورت این وضعیت ارائه تخفیف 
بر بازار کتاب به صنعت نشر و ناشرانی 
ارزشمند  کتاب های  و  درست کارند  که 
در  می کنند،  تولید  ترجمه ای  و  تالیفی 
برای  باید  می زند.  آسیب  درازمدت 
اصالح این روند، چهارچوب و قاعده ای 

اندیشیده شود.
 

فروشندگان سودجو؛ مردِم 
بی اعتماد

برخی سایت های فروش کتاب به 
شکلی می توانند در طول سال کتاب را با 
تخفیف بفروشن.، این روش چه تاثیری 

بر چرخه نشر خواهدداشت؟
سایت هایی هستند که کتاب های 
ناشران معتبر را در طول سال با تخفیف 
ارائه می کنند، این وضعیت به شدت به 
کتاب فروشی ها آسیب می زند. همچنین 
مخاطب عادت می کند تا کتاب را حتما با 
تخفیف تهیه کند. این درحالی است که 
مردم برای مثال از سوپرمارکت انتظار 

تخفیف ندارند.
تخفیف  نند  ا نمی تو ن  ا شر نا
نامتعارف ارائه بدهند. برخی از سایت ها 

یا   ۲۰ تخفیف  با  را  کتاب  که  هستند 
۲۵ درصد همان تخفیفی که ناشر ارائه 
در  تخفیف  آن  با  کتاب ها  یا  می دهد 
در  می شود-  فروخته  کتاب  نمایشگاه 
طول سال به فروش می رسانند. تعداد 
این سایت ها زیاد نیست اما همه سال 

کتاب را باتخفیف می فروشند. 
را  کتاب  سایت ها  این  مسئوالن 
با چک های چند ماهه از ناشر می خرند 
و اینطور نیست که وقتی کتاب را نقد 
صورت  به  هم  ناشران  با  می فروشند، 
نقدی حساب کنند. ظاهر امر این است 
به  روش  همین  با  می توانند  آن ها  که 
بتواند  تا ناشر  صنعت نشر کمک کنند 
به تولید ادامه بدهد، اما اینطور نیست و 
مشخص است که فقط به فکر منفعت 
فروش  سایت،  در  آن ها  خودشان اند. 
در طول  را  کتاب  بازار  و  دارند  آنالین 

سال در دست گرفته اند.  
و  بودم  کتاب فروش  سال ها  من 
همچنین در نمایشگاه، کتاب فروخته ام. 
مخاطب  می رسد  به نظر  حاضر  درحال  
تخفیف  با  را  کتاب  است  حاضر  فقط 
درصد  باید  تخفیف  حتی  و  کنند  تهیه 
باالیی داشته باشد. به همین دلیل است 
که روز به روز شاهد افزایش درخواست ها 
راهکاری  باید  می کنم  فکر  هستیم. 
سراسری ارائه بشود و برای مثال اتحادیه 
ناشران و کتاب فروشان، نهادهای مربوط 
و مسئول راهی بیندیشند و این وضعیت 

را قانونمند کنند.
وقتی در مترو و برخی از سایت ها 
می شود،  ارائه  باال  تخفیف  با  کتاب 
گروه چطور  این  فکر می کند  مخاطب 
از  درنتیجه  کنند؟  فعالیت  می توانند 
ناشران توقع دارند که تخفیف های باال 
ناشری  طبیعتا  بکنند.  ارائه  مستمر  و 
جاری  هزینه های  می کند،  تولید  که 
ارائه  را  تخفیف  این  نمی تواند  و  دارد 
ناشر  به  اعتماد مخاطب  درنتیجه  کند. 

سلب می شود.
و  ناشران  یطی  شرا چنین  در 
کتاب فروشان ضرر می کنند. آیا ناشران 
می توانند دست به اقدامی بزنند و کتاب 

مستمر  تخفیف  که  سایت هایی  به  را 
دارند، تحویل ندهند؟

را  کتاب  فروش  مترجم،  و  مولف 
مطالبه  ناشر  از  آن ها  می کند.  پیگیری 
می کنند که چرا در این سایت ها کتابشان 
ناشران  باالخره  نمی رسد.  فروش  به 
به  را  کتاب هایشان  که  می شوند  ناچار 
همه  زیرا  بدهند؛  ارائه  پلتفرم ها  این 
می شود.  عرضه  آن  در  روز  کتاب های 
اگر همه ناشران متحد بشوند، می توانند 
مسئوالن  تا  دهند  انجام  را  اقداماتی 
سایت ها دست از تخفیف در طول سال 
با  همکاری  شیوه  حداقل  یا  بردارند، 
ناشران را تغییر بدهند. به این صورت 
این  بتواند  ناشر  یک  فقط  که  نیست 
اقدام را شروع کند؛ زیرا در این صورت 
به نظر می رسد که ناشر عقب است و 
نتوانسته کتابش را به درستی ارائه کند. 
این سایت ها به صورت منبع  از  برخی 

فروش کتاب درآمده اند.
متحد کردن ناشران و اقدام علیه 
از طرف  باید  تخفیف  با  تاب  فروشک 
خانه  موسسه  بشود؟  شروع  نهاد  کدام 
فرهنگ  وزارت  ایران،  ادبیات  و  کتاب 
و  ناشران  اتحادیه  یا  اسالمی  ارشاد  و 

کتاب فروشان؟
با  باید  موارد  این  همه  تقریبا 
طرفی  از  بزنند.  اقدامی  به  دست  هم 
زیرا  بشود؛  آگاه  کتابخوان  جامعه  باید 
زندگی  در  تخفیف  با  کتاب  خرید چند 
نخواهدداشت  زیادی  تاثیر  افراد  روزانه 
؛درصورتی که ادامه روند فروش کتاب با 
تخفیف برای فعاالن حوزه نشر با آسیب 

جدی همراه است.
ذی ربط  نهادهای  آن  از  مهم تر 
بیندیشند  راهکاری  باید  آن ها  هستند. 
جلوی  تا  کنند  تعریف  سازوکاری  و 
در  بگیرند.  را  نامتعارف  تخفیف های 
مورد مسائل نشر، کارگروه های مختلفی 
وجود دارد؛ شاید باید کارگروهی برای 
در  تخفیف  ارائه  وضعیت  به  رسیدگی 
اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تعریف 
بشود و نمایندگان از موسسه خانه کتاب 
و ادبیات ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد 
و اتحادیه ناشران و کتاب فروشان در آن 

فعال باشند.
نند  ا می تو ن  ا شر نا همچنین 
همانطور  و  بدهند  تشکیل  کارگروهی 
کتاب فروشان  و  ناشران  اتحادیه  که 
سر  کتاب فروشی ها  به  و  دارد  بازرس 
می زند، حق عضویت را پیگیری می کند 
بر  دارد،  نظارت  کسب  پروانه  روی  و 
نحوه ارائه تخفیف نظارت کند. لزومی 
ندارد که حتما قانونی وضع شود، صنف 
در  و  بگیرد  درنظر  ضوابطی  می تواند 
صورت تخلف از آن، موسسه مورد نظر، 

جریمه یا پلمپ شود.

مولفومترجم،فروشکتابراپیگیریمیکند

قشموانتشارنخستیندفتر»قشمشناسی
نخستین   ، » می نگو «
سی  قشم شنا ز  ا عه  مجمو
محلی  موزه های  معرفی  برای 
جزیره  این  بومی  فرهنگ  و 

منتشر شد.
ـ  ده  دشتی زا لرضا  عبدا
حوزه  پژوهشگر  و  نویسنده 
ایران  تمدن  و  فرهنگ  تاریخ، 
ره  با در ـ  ه  نشگا دا د  ستا ا و 
انگیزه نگارش این کتاب گفت: 
میراث  پیام  از  بخشی  امیدوارم 
این سرزمین که  باشکوه  بومی 
درحال فراموشی است، به نسل 

جدید منتقل شود.
نوعی  نگومی  داد:  توضیح  کتاب  این  عنوان  »نُگومی«،  درباره  او 
صندوق نگین دار است. مردم محلی به نگین نگوم می گویند و از این نظر 
چنین عنوانی برای این کتاب انتخاب شد، چون مانند صندوقی است که 
خاطرات قدیمی و فرهنگ بومی مردم همچون نگین در آن گردآوری شده 
است. در این کتاب با تعدادی از افراد فرهیخته قشم که موزه های محلی و 
مردم شناسی را راه اندازی کرده اند، مصاحبه کرده ام و به واژه شناسی اشیایی 

که از سفرهای دریایی به این جزیره رسیده اند، پرداخته ام. 
او اضافه کرد: سعی بر این بود بخشی از توانمندی جامعه محلی قشم 
و موزه های مردم شناسی که باید در چرخه گردشگری به آن توجه شود، 
معرفی شوند. کتاب اردیبهشت ماه منتشر خواهد شد و از جامعه محلی و 

موزه داران که در تهیه آن کمک کرده اند، تشکر می کنم.
به گفته دشتی زاده، موزه های مردمی و محلی که در کتاب نُگومی به 
آن ها پرداخته شده در روستاهای دیرستان، طوال، گورزین، الفت، دفاری و 

گوران توسط مردم راه اندازی شده اند.
در معرفی این کتاب آمده است: نخستین کتاب مجموعه قشم شناسی 
)میراث فرهنگی و گردشگری( به معرفی موزه ها، مردم محلی و فرهنگ 
بومی این جزیره متمرکز شده است و بخشی از توانایی های مردم محلی 

جزیره قشم در معرفی داشته های فرهنگی خویش بررسی می شود.
موزه های محلِی بزرگ ترین جزیره خلیج فارس مکان هایی بسیار ساده 
موزه های کشور هستند.  سایر  با  متفاوت  ماهیتی  دارای  و  تفکربرانگیز  و 
خوانندگان در این کتاب با تالش کسانی آشنا خواهند شد که با موزه داری 
این  کنند.  حفظ  را  خویش  نیاکان  میراث  از  مهمی  جنبه های  توانسته اند 
موزه های محلی که در چندین روستای جزیره قشم ایجاد شده اند، برای 
گردشگران نمایی خوانا از فرهنگ بومی این سرزمین شگفت انگیز را بازسازی 
می کنند.گردشگران عالقه مند به فرهنگ بومی، دانشجویان و راهنمایان 
گردشگری و میراث فرهنگی با خواندن این کتاب که قیمت روی جلد آن 
۳۵ هزار تومان است، می توانند با جایگاهی نوین از جذابیت های جزیره قشم 

در گردشگری حوزه خلیج فارس آشنا شوند.

کتابیدیگرازمجموعهکتابهایسده
کتاب »صد سال نویسندگی در 
میالد  تالیف  و  پژوهش  با  تهران« 

حسینی منتشر شد.
به گزارش ایسنا، این کتاب در 
۲۴۵ صفحه )قطع خشتی( با شمارگان 
۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۵۷ هزار تومان 
فرهنگی  و  علمی  انتشارات  توسط 

منتشر شده است.
در معرفی »صد سال نویسندگی 
است:  آمده  ناشر  توسط  تهران«  در 

نویسنده شهر تهران است و در  »این کتاب صد تک نگاری در باب صد 
فصل های کوتاه نگاهی گذرا انداخته به صد نویسنده که در شاخه های مختلف 

از جمله داستان، نقد، متون نمایشی و ... تاثیرگذار بوده اند.
احتماال اولین چیزی که با شنیدن کلمه »تهران« به ذهن هر کسی 
متبادر می شود، مکانی است که مرکزیت ایران را بر دوش دارد. بیش از 
۲۰۰ سال است که تهران پایتخت ایران است؛ مرکزی مهم با فعالیت های 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... . اما اگر از این دسته بندی های جغرافیایی 
و حکومتی بگذریم باید اذعان کنیم که پایتخت و زیست در پایتخت تاثیر 
مستقیم و عمیقی بر ادبیات هر کشوری دارد.  کتاب »صد سال نویسندگی 
در تهران« نمایشی است از همین اهمیت. در این اثر شما با صد تک نگاری 

در باِب صد نویسندۀ شهر تهران مواجه خواهید بود.
حسینی در مقدمه این کتاب می نویسد: »این گزارش ها صد تک نگاری 
از صد نویسنده تهران است و همین عدد صد محدودیت ها و دشواری هایی 
بر کار افزود و طبیعتا نام چهره هایی در این فهرست غایب است. این کتاب 
دایره المعارف نویسندگان نیست، که اگر بود هم فرم مدخل ها باید طور دیگر 
می بود و هم عددش بسیار باالتر از صد می رفت. صرفا گزارشی از احواالت 
و آثار و زمانه آدم هایی است که باعث تثبیت مرکزیت ادبی و زبانی شهر 
تهران شده اند و ترتیبش بر اساس سال تولد و زمانه زیستن است و می توان 

سیری تاریخی را در آن دنبال کرد.«
»صد سال نویسندگی در تهران« با نام محمدعلی فروغی آغاز می شود 
و در پایان به نویسندگان جوان امروز می رسد. تنوع نام ها )که تنوع نگاه و 
سبک و سیاق نویسندگی را با خود همراه دارد( از ویژگی های این کتاب 
اثر دیده می شود هم شاهرخ  این  نام محمدعلی جمال زاده در  است. هم 
مسکوب. هم رجبعلی اعتمادی در این کتاب سهمی دارد هم هوشنگ مرادی 
کرمانی. هم با کارنامه بهرام بیضایی سروکار داریم هم توران میرهادی و 
در کنار نام نویسندگان پیشکسوتی چون محمود دولت آبادی نام نویسندگان 
نسل های بعد هم دیده می شود. همچنین نام برخی چهره های مطرح شعر 
ایران همچون احمد شاملو، سیمین بهبهانی و محمدرضا شفیعی کدکنی 

در این کتاب به چشم می خورد.
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پروانه رسولی خوشبخت

ژستکتاب

گاهی در پس زمینه یک سخنرانی به چشم می خورند و گاهی دیوارهای یک 
کافه را تزئین می کنند؛ مدت هاست به یکی از عناصر عکاسی مدلینگ تبدیل شده اند یا 
این که افراد می خواهند خودشان را با آن ها زیباتر کنند؛ کتاب هایی که گاهی چندبرابر 

دیگر کتاب ها خریده می شوند اما هرگز خوانده نمی شوند.
 روزهای قرنطینگی و شرکت در جلسه ها و وبینارها از خانه، تصاویری را به 
نمایش گذاشت که در اغلب آن ها یک جزء مشترک دیده می شود؛ قفسه ای از کتاب  
پشت سر فرد یا ردیفی از آن ها روی میز و گاهی هم هر دو. گویی چند دقیقه پیش 
از شروع جلسه، با خود گفته باشند که کجا بنشینند تا تصویرشان بهتر و زیباتر باشد 
و جایی جز پشت به قفسه کتاب ها یا کنار آن ها را نیافته باشند تا تصاویری به نمایش 
درآیند که کتاب ها در آن ها شیء و دکوری بیش نیستند! این روزها این نوع تصاویر 

را عالوه بر فضای مجازی، در شبکه های مختلف تلویزیونی هم زیاد می بینیم.
این البته تنها موقعیتی نیست که کتاب ها در آن هویت دکوری به خود می گیرند؛ 
برخی از کافه ها هم برای پر کردن دکوراسیون شان به سراغ آن ها می روند؛ ضمنا 
انگار هرچه کهنه تر و با جلدی نم کشیده تر باشند، دکوری ترند! به خوبی واضح است 
که چند کارتن از کتاب های یک دست دوم فروشی را به کیلویی فالن تومان خریده  
و در قفسه های طراحی شده بر دیوارهای کافه جای داده اند. هیچ سنخیتی در موضوع 
کتاب ها دیده نمی شود؛ اما سنخیت در رنگ چرا! اصال براساس هارمونی رنگ آن ها 

را چیدمان کرده اند، ردیفی از سفیدها، ردیفی از سرخ ها و ... . 
مشتریانی که به قصد گپی دوستانه و صرف قهوه یا غذایی آمده اند اگر خیلی 
فرهیخته باشند توجه شان به این نسخه های کهنه و پوسیده جلب می شود و بعد به 
عنوان ها دقت می کنند، بقیه هم فضا را برای گرفتن عکس یادگاری مناسب می بینند.

به نظر هدف رخ زیبا و فرهیخته کافه صرفا به نیت جذب مشتری  است.
اما کار کتاب فقط در قاب وب کم ها یا منظره کافه ها نیست که به دکوری 
بودن کشیده شده است؛ این کاالی فرهنگی انگار در قاب دوربین ها هم به جزئی 
دکوری یا ابزاری برای زیبایی بخشی تبدیل شده است. در حالی که از یک فرد یا 
دیزاین میز یا منظره ای عکس برداری می شود، اغلب پای یک کتاب هم به میان 
می آید، در این انتخاب ها البته ابدا موضوع و محتوا مهم نیست، بلکه رنگ و شکل 

کتاب هاست که آن ها را مناسب یک عکس می کند.
شاید به همین دلیل هم هست که برخی ناشران در سال های اخیر به طراحی 
زیباتر جلد کتاب ها روی آورده اند و شاهد جلدهایی با رنگ های شاد یا پر از گل که 
البته گاهی سنخیتی هم با موضوع کتاب ندارند، هستیم.  ناگفته نماند که عده ای 
هم اصال برای عکاسی به کتابفروشی ها می روند و نتایج آن می شود عکس هایی با 
»ژست کتاب«! اما اگر از کتاب هایی که به راستی برای خواندن خلق شده اند، هر 
چند که ممکن است بیشتر به آن ها نگاه ابزاری و دکوری شود بگذریم به کتاب هایی 

توخالی می رسیم که اتفاقا اصال و فقط به کار دکوراسیون می آیند. 
در سال هایی که روزگار کتاب های فاخر به سختی می گذرد و آثار ارزشمند به 
بهانه گرانی کمتر خریداری می شوند، کتاب هایی چاپ می شوند که از بخش لوازم 

دکوراسیون فروشگاه ها به خانه مردم می آیند.
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از راست شادروان مرتضی ثاقب فر و علی دهباشی 
اختصاصی دنیای جوانان

من پر از دلشوره ام
دلشوره  آب و نان زن هاست

ساجده جبارپور

این تویی؟ یعنی تو هستی که نشستی روبرویم؟
مانده ای با دست زیر چانه محو گفت و گویم؟

چشم می مالم، مبادا باز رویا دیده باشم؟
با چه وردی ناگهان ظاهر شدی در سمت و سویم؟

آمدی تا باز از چشمت نگاهم را بدزدم
آمدی و باز بازی می کنم با شال و مویم

کا ش فنجان این قدر معلوم در دستم نلرزد
روی میز کافه بیش از این نریزد آبرویم

من پر از دلشوره ام، دلشوره  آب و نان زن هاست
کاش تا وقتی تو هستی دست از این ها بشویم

فکر کردم... فکر کردن از زمانم با تو کم کرد
فکر ابری بود و جاخوش کرد در کنج گلویم

با صدای صندلی یک دفعه برگشتم به کافه
رفته ای و مانده یک فنجان خالی روبرویم

به گفته صالح رامسری؛ نمایشگاه 
تازه های نشر است  کتاب جای عرضه 
و در شرایطی که ناشران درگیر افزایش 
و  چاپخانه ها  تعطیلی  و  کاغذ  قیمت 
از  دستشان  بوده اند،  شهرها  قرنطینه 

عناوین تازه خالی است.
 نخستین دوره نمایشگاه مجازی 
و  شد  برگزار   ۹۹ بهمن  تهران  کتاب 
مخاطبان زیادی را جذب کرد. با وجود 
برخی نگرانی ها و نقدها، این نمایشگاه 
توانست به بهبود وضعیت مالی ناشران 
در همه گیری بیماری کووید ۱۹ کمک 
برای   ۱۴۰۰ در  نمی رسد  به نظر  کند. 
فیزیکی  کتاب  ه  نمایشگا ری  برگزا
نمایشگاه  دومین  نتیجه  در  شود،  مهیا 
جاری،  سال  در  تهران  کتاب  مجازی 
محور رویدادهای نمایشگاهی کتاب در 
کشور خواهد بود اما زمان برگزاری این 

رویداد، موضوع بحث است.
 

انتشارات  مدیر  رامسری،  صالح 
افزایش مکرر قیمت  به  اشاره  با  معین 
کاغذ از آماده نبودن ناشران برای شرکت 
در  کتاب  مجازی  نمایشگاه  دومین  در 

زمان نزدیک خبرداد.
 

زمان  در  می توانند  ناشران  آیا 
نمایشگاه  دومین  برای  را  نزدیک خود 

مجازی کتاب آماده کنند؟
دومین  برگزاری  من  اعتقاد  به 

نمایشگاه مجازی کتاب در این فاصله 
در  می خواهند  اگر  نیست.  درستی  کار 
فاصله ای کوتاه، این نمایشگاه را برگزار 
کنند، بیشتر به این دلیل است که پیش 
از این نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 

در اردیبهشت برگزار می شد. 
می خواهند  مسئوالن  احتماال   
را  مجازی  نمایشگاه  برگزاری  زمان 
به زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی 
اصل   در  هرچند  کنند،  نزدیک  کتاب 
این فاصله آن قدرها هم نزدیک نیست. 
اتمام  با  رمضان  ماه  از  بعد  روند  این 
بهترین  در  و  می شود  آغاز  اردیبهشت 
حالت می توانند نمایشگاه مجازی دوم 

را بعد از نمایشگاه قرآن برگزار کنند.
 

شرایط کنونی فعاالن نشر چگونه 
نمایشگاه  دومین  برگزاری  آیا  است؟ 
مجازی در نیمه نخست سال می تواند 

به نقدینگی آن ها کمک کند؟
مساله اصلی این است که ناشران 
باید  کتاب،  نمایشگاه  در  حضور  برای 
تولیدهای جدیدی داشته باشند و آن ها 
را در معرض نمایش و فروش بگذارند؛ 
یعنی نباید کتاب های بادکرده انباری را 
در اختیار مردم قراربدهد. بعد از نخستین 
نمایشگاه مجازی کتاب، تعطیالت نوروز 
روز   ۱۰ دولت  آن  از  بعد  و  شروع شد 
قرنطینه اعالم کرده است. در این شرایط 
که خیلی از چاپخانه ها و مقوافروشی ها 

دریافت  کاغذ  هنوز  ناشران  تعطیل  اند، 
ارائه  که  ندارند  جدیدی  کار  و  نکردند 
دومین  برای  می توان  چگونه  بکنند، 

نمایشگاه مجازی آماده شد؟

از  بخشی  هنوز  گذشته؛  این  از 
هزینه هایی که برای نمایشگاه مجازی 
پرداخت  داریم،  طلب  مسئوالن  از 
نشده است. چگونه مسئوالن می خواهند 

خود را درگیر نمایشگاه دوم بکنند؟

 
بعد از نخستین نمایشگاه مجازی 

نتوانستید کتاب جدیدی منتشر کنید؟

بعد از نمایشگا مجازی، نخستین 
میرزاخانی  مریم  خانم  درباره  را  کتابم 
چاپ ها  تجدید  کم کم  و  کردم  چاپ 
انجام می شود. فرصت کار جدید دیگری 
دارم  آماده  کتاب های  البته  نداشتم.  را 
وقتی  اما  گرفته ام،  را  کتاب ها  و مجوز 
فروش  مقوا  بخرم،  مقوا  می خواهم 
می گوید که تعطیل است. حتی نمی توانم 
برای خرید مواد الزم برای تهیه کتاب 
برای شرکت  ناشران  بروم.  پاساژها  به 
بتوانند  باید  نمایشگاه کتاب حداقل  در 
۱۰ تا ۱۵ عنوان جدید تهیه کنند. کدام 
ناشر توانسته است در این شرایِط تعطیلی 

پشت تعطیلی کار جدید ارائه بدهد؟

 
مجازی  نمایشگاه  برگزاری  آیا 
تعداد  روی  فصلی  طرح های  و   کتاب 

مخاطب تاثیر می گذارد؟
در  اگر  دوم  مجازی  نمایشگاه 
می دانم  بعید  شود،  برگزار  کم  فاصله 
مخاطب  قبلی  ه  یشگا نما ه  ز ا ند به ا

داشته باشد.
 

برای  زمانی  چه  شما  نظر  به 
برگزاری نمایشگاه مجازی دوم مناسب 

است؟
می گویند.  سخن  ما  با  فصل ها 
فصلی  عنوان  به  را  اسفند  همیشه 
می پنداریم که پر جنب وجوش و برای 
کاشتن گل و درخت زمان مناسبی است. 
همانطور که رمضان از نظر مذهبی، بهار 
قرآن است. البته همه گیری کووید ۱۹ 
که  باعث شده  و  داده  تغییر  را  شرایط 
را  خود  کار  آنالین  به صورت  مدارس 
فصل  مهرماه  همواره  اما  کنند،  دنبال 
گشایش مدارس و خرید کتاب، قلم و 
کاغذ است. همیشه اعتقاد داشتم بهتر 
است نمایشگاه بین المللی کتاب را همراه 
با بازگشایی مدارس و از ۱۵ مهر برگزار 
کنند. به اعتقاد من مهرماه بهترین زمان 
برای برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب 

تهران است.
 

ناشران برای شرکت در نمایشگاه 

مواجه  با چه مشکالتی  کتاب  مجاری 
هستند؟

همه همکاران مشکل کاغذ دارند 
و حتی نمی توانند کتاب های قدیمی را 
قیمت  االن  کنند.  جدید  چاپ  تجدید 
کاغذ بالک بندی ۷۰۰ هزار تومان است، 
البته هفته گذشته ۷۵۰ هزار تومان بود. 
روزهای گذشته مقوا را با قیمت بندی 
۵۳۹ هزار تومان -یک بند یعنی ۱۰۰ 
بندی  مقوا  قبلی  قیمت  ورق- خردیم. 

حدود ۳۰۰ هزار تومان بود. 
این  با  نستم  توا دلیل  ین  ا به 
فروشنده  که  کنم  تهیه  مقوا  قیمت 
مرا می شناخت و سال ها است که با او 

همکاری می کنیم.

و  چاپ   هزینه  گالسه،  قیمت 
افزایش  درصد   ۴۰ تا   ۳۵ صحافی، 
آشنا  تعاونی  شرکت  اگر  یافته است. 
دولتی  قیمت  با  کاغذ  ناشران  به 
کتاب ها  همین  نمی توانستم  نمی داد، 

را تجدیدچاپ کنم.
نوشته  سوخته«  »زمین  کتاب   
کردم  چاپ  اسفند  در  را  محمود  احمد 
و ۱۰۰۰ نسخه آن فروش رفت، برای 
تجدید چاپ آن اقدام کردم. همچنین 
هوشنگ  نیستید«  غریبه  که  »شما 
مرادی کرمانی باید تجدید چاپ بشود. 
را  از عید  پیش  قیمت  نمی توانم  دیگر 

برای این کتاب ها بگذارم.

مدیر انتشارات معین: ناشران دستشان از عناوین تازه خالی است
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برگزاري جشنواره نمایش های آیینی

بیر  د  ، فتحعلی بیگی د  و و ا د
بیستمین جشنواره نمایش های آیینی 
سنتی ابراز امیدواری کرد همزمان با 
واکسن های  جشنواره،  این  برگزاری 
فروکش  جشن  و  واقع  موثر  کرونا 
این  شود.  برگزار  بیماری  این  کردن 

چهره کهنه کاري تئاتري از انتشار فراخوان 
آن در چند روز آینده خبر داد. او همچنین اعالم کرد این دوره از جشنواره 
بخشی ویژه آثار نظامی خواهد داشت. فتحعلی بیگی درباره زمان برگزاری 
این جشنواره توضیح داد: تصمیم وزارت ارشاد بر این است که جشنواره 
بیستم، امسال برگزار شود ولی از آنجا که برای برگزاری جشنواره ها باید 
تقویم قمری را هم در نظر بگیریم، طبیعتا نمی توانیم جشنواره را در فصل 
تابستان برگزار کنیم چراکه همزمان با ایام سوگواری ماه های محرم و 

صفر است و این جشنواره به پاییز موکول خواهد شد.

بازگشت سروش صحت در رمضان

شبکه نسیم همزمان با آغاز ماه 
مبارک رمضان با برنامه کتاب باز در 
آستانه افطار با مخاطبان خود همراه 

خواهد شد.
همچون  کتاب باز  برنامه  ویژه 

سال گذشته برای این ماه و ساعات خاص 
با  بینندگان  تا  است  دیده شده  تدارک  آن 
با  و  همنشین  حوزه  این  اهالی  با  لحظاتی  خواندنی،  کتاب های  تورق 

تجربیات آنان همراه شوند. 
کتاب باز با اجرای سروش صحت در ایام ماه مبارک رمضان هر روز 
ساعت ۱۸:۳۰ مهمان خانه های مخاطبان شبکه نسیم خواهند بود. نکته 
بین مخاطبان  در  به خوبي  توانسته  برنامه  این  است که  این  در  جالب 
مهمانان  حضور  البته  و  صحت  سروش  اجراي  و  کرده  پیدا  محبوبیت 

جذاب در آن از نقاط قوت این برنامه به شمار مي رود.

آخرین وضعیت فریدون شهبازیان

و  آهنگساز  شهبازیان،  فریدون 
رهبر ارکستر شاخص موسیقي کشور 
یک  طي  گذشته،  روزهای  در  که 
یک  موسیقی  ضبط  حین  در  حادثه 
ناحیه دست راست و لگن  از  سریال، 

دچار شکستگی استخوان شد و روز گذشته 
تحت عمل جراحی قرار گرفت، خوشبختانه 

در وضعیت جسمانی بهتری به سر می برد.
 شهبازیان پس از اینکه دچار آسیب دیدگی شد، به دلیل ضرورت 
عمل  و  شدن  بستری  از  رمضان،  ماه  سریال  موسیقی  آماده سازی 
جراحی امتناع و با وجود تحمل درد شدید به دلیل تعهد به هنرش روز 
پنجشنبه ۱۹ فروردین ۵ قسمت اول سریال را میکس و آماده نهایی و 
بر سریال سینک کرد و پس از آن راهي بیمارستان شد تا تحت عمل 

جراحي قرار بگیرد.

ی
سيق

مو

ون
یزی

لو
ت

ش
مای

ن

دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

محمدرضا فروتن و فروش میلیاردي

آقای  سینمایی  فیلم  فروش 
یک  از  آنالین  اکران  در  سانسور 
میلیارد تومان عبور کرد! فیلم سینمایی 
جبارزاده  علی  ساخته  سانسور  آقای 
که با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی 
حاضر  حال  در  سینما  سالن های 

به  دارد،  ادامه  آنالین  صورت  به  اکرانش 
اکران  در  فیلم  این  است.  رسیده  تومان  میلیارد  یک  از  بیش  فروشی 
عمومی سینماها نیز حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان فروخت. اکران 
آنالین آقای سانسور هفته آینده به پایان می رسد. محمدرضا فروتن، بهرام 
افشاری، بهاره رهنما، بهنوش بختیاری، امید روحانی، محمود پاک نیت، 
علی مثنوی، گیتی قاسمی، امیر کربالیی زاده، صحرا اسدالهی، امیراشکان 
مثنوی، شاهین باباپور، علی ضیایی، حسن نوری، بابک برزویه و زنده یاد 

علی برقی بازیگران این فیلم کمدی هستند.
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افتخاري دیگر براي سینماي ایران

اصغر فرهادي: با قلب خود فیلم مي سازم 
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اصغر فرهادی فیلمساز شاخص، 
محبوب، موفق و بین المللي سینماي 
حضور  با  گذشته  روز  کشورمان 
اسپانیا،  الس پالماس  جشنواره  در 
جایزه افتخاری این رویداد سینمایی 
را دریافت کرد. جشنواره بین المللی 
فیلم الس پالماس که ساالنه در این 
شهر واقع در جزیره گران کاناریا در 
مجمع الجزایر قناری برگزار می شود، 
امسال در بخش بزرگداشت خود از 
ایرانی  کارگردان  فرهادی،  اصغر 
برنده ۲ جایزه اسکار تقدیر کرد که 
پیش از تبدیل شدن به چهره شناخته 
توانسته  در سال ۲۰۰۷  بین المللی، 
جایزه  چهارشنبه سوری  فیلم  با  بود 
بهترین فیلم این جشنواره اسپانیایی 

را از آن خود کند.
صورت  به  که  فرهادی  اصغر 
سینمایی  رویداد  این  در  حضوری 

حضور یافته، ساعاتی پیش از دریافت 
با  گفتگویی  در  افتخاری  جایزه 
 ۷ Canarias روزنامه اسپانیایی
درباره فیلمسازی خود صحبت کرد 
و گفت: دو نوع فیملساز وجود دارد، 
برخی از قلب و ناخودآگاه خود فیلم 
اساس  بر  دیگر  برخی  و  می سازند 
قلب  اساس  بر  من  دلیل.  و  منطق 
به  و  می سازم  فیلم  ناخودآگاهم  و 
را  چیز  نمی توانم همه  دلیل  همین 
کنترل کنم. در فیلم هایم نمی توانم 
ُفرم داخلی را از فرم جهانی متمایز 
کنم و یک فیلم داخلی در صورتی که 
به درستی ساخته شود در همه نقاط 
جهان قابل درک است و  نباید مرزی 
وجود  جهانی  و  داخلی  ُفرم  میان 
یک  سائورا  کارلوس  باشد.  داشته 
فیلمساز بسیار اسپانیایی و در عین 
حال جهانی است. در حالی که یک 

زبان برای همه دنیا نداریم اما یک 
زبان مجازی و جهانی در کل سیاره 
وجود دارد و آن زبان احساس است، 
و  عشق  خشونت،  چون  احساساتی 
تنفر که در همه جا یکسان هستند.

مسال  ا که  فرهادی  اصغر 
مجموعه ای منتخب از آثارش شامل 
فیلم های فروشنده، جدایی و درباره 
الی به همراه ۲ فیلم جاده )۱۹۵۴( 
ساخته فدریکو فلینی و اومبرتو دی 
)۱۹۶۲( از ویتوریو دسیکا کارگردانان 
او  انتخاب  به  نیز  ایتالیایی  بزرگ 
به  الس پالماس  فیلم  جشنواره  در 
روی پرده می روند، در ادامه درباره 
تئاتر  گفت:  نیز  تئاتر  به  عالقه اش 
تاثیر بسیار زیادی بر جایگاه و کسی 
که هستم داشته و ُفرم و نگاه من 
در تئاتر شکل گرفته است. تئاتر را 
با  تئاتر  رابطه  دارم.  دوست  بیشتر 

مردم آزادتر و دموکراتیک تر است. در 
سینما مخاطب آن چیزی را می بیند 
که کارگردان می خواهد اما در تئاتر 
چشم های  با  می توان  را  اثر  یک 
از  یک  هر  که  چرا  دید  گوناگون 
را  خود  توجه  می توانند  تماشاچیان 
با  کنند.  جلب  جزئیات  از  یکی  به 
از  می توان  که  گرفتیم  یاد  ایبسن 
زوایای گوناگون به یک اثر نگاه کرد.

برنده  ایرانی  کارگردان  این 
اسکار که در سال ۲۰۰۷ نیز سفری 
ادامه  داشته،  شهر الس پالماس  به 
اینجا  به  دوباره  می خواستم  داد: 
قدم  آن  خیابان های  در  و  برگردم 
بزنم که دعوتنامه جشنواره را دریافت 
شرایط  دلیل  به  تاکنون  کردم. 
کرونایی از سفر به مکان های دیگر 
که  زمانی  از  اما  کرده ام  اجتناب 
که همه  متوجه شدم  رسیدم  اینجا 

به خوبی در حال  چیز در جشنواره 
انجام است و امیدوارم این جشنواره 
رویدادهای  دیگر  برای  نمونه ای 

سینمایی باشد.
تایید  همچنین  فرهادی  اصغر 
همه  فیلم  ساخت  از  پس  که  کرد 
می دانند )۲۰۱۸( در اسپانیا، پیشنهاد 
در  نیز  را  دیگری  فیلم های  ساخت 
تاکنون  اما  کرده  دریافت  اسپانیا 
و  نکرده  تصمیم گیری  آن  درباره 
اسپانیا  در  دیگر  بار  است  امیدوار 
فیلمی بسازد چرا که خاطرات بسیار 
این  در  حضور  سال   ۲ از  خوبی 

کشور دارد.
که  ست  ا کر  ذ به  م  ز ال
فیلم  بین المللی  جشنواره  بیستمین 
الس پالماس از تاریخ ۹ تا ۱۸ آوریل 
)۲۰ تا ۲۹ فروردین( در کشور اسپانیا 

برگزار می شود.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

و  د  هفتـا  ، گذشـته شـب 
اهـدای  مراسـم  دوره  چهارمیـن 
جوایز بفتـا همزمان از رویال آلبرت 
هـال لندن )میزبان همیشـگی بفتا( 
و لس آنجلـس برگـزار و ۱۷ جایـزه 
بـه برگزیـدگان اهـدا شـد. در ایـن 
مراسـم همـه نامزدهـا بـه شـکل 
مجـازی حضـور داشـتند و شـاهد 
درخشـش فیلم سـینمایي سرزمین 
آواره هـا بودند که ۴ جایـزه بهترین 
فیلـم، بهتریـن کارگـردان، بهترین 
بازیگـر زن )فرانسـیس مکدورمند( 
از  و بهتریـن فیلمبـرداری را بـرد. 
دیگـر برنـدگان بزرگ دیشـب بفتا 
بـرای  کـه  بـود  هاپکینـز  آنتونـی 
بـازی در فیلم سـینمایی پدر، جایزه 
بهتریـن بازیگـر مـرد را بـرد تـا در 
ایـن  برنـده  پیرتریـن  ۸۳ سـالگی 
جایـزه معتبـر دنیای فیلم و سـینما 
لقـب بگیـرد. بازیگـر تحسین شـده 
بریتانیایـی در لحظـه اهـدای جایزه 
خـود آنالیـن نبـود و فلوریـن زلـر، 
کارگـردان پـدر بـه جـای او ایـن 
جایـزه را گرفـت. آنتونـي هاپکینـز 
البتـه در نشسـت خبـری مجـازی 
برنـدگان شـرکت کـرد و همانجـا 

اهـدای  مراسـم  در  کـرد  اعـالم 
نخواهـد  شـرکت  اسـکار  جوایـز 
کـرد! از ویژگی های مراسـم اهدای 
جوایـز بفتـا ۲۰۲۱ حضـور نداشـتن 
شـاهزاده ویلیـام، رئیـس بفتـا بـه 
پرنـس  پدربزرگـش،  مـرگ  دلیـل 
فیلیـپ )نخسـتین رئیس بفتـا( بود. 
همچنیـن ایـن مراسـم بـه همیـن 
دلیـل و پوشـش خبر مـرگ پرنس 
فیلیـپ در شـبکه بی بی سـی با یک 
سـاعت تاخیر آغاز شـد و روی آنتن 
رفـت. در شـب دوم اهـدای جوایـز 
بفتـا، بـه پرنـس فیلیپ هـم اهدای 
احتـرام شـد. همسـر ملکـه بریتانیا 
چنـد روز پیـش در ۹۹ سـالگی از 

دنیـا رفتـه بود.
بهترین فیلم: سرزمین آواره ها

بهتریـن کارگردان: کلویی ژائو 
آواره ها( )سرزمین 

بهتریـن فیلمنامـه: امرالد فنل 
)زن جـوان آینده دار(

اقتباسـی:  فیلمنامـه  بهتریـن 
)پـدر( همپتـن  کریسـتوفر 

بهترین بازیگر زن: فرانسـیس 
مکدورمند )سـرزمین آواره ها(

بهتریـن بازیگـر مـرد: آنتونـی 
هاپکینـز )پـدر(

مکمـل:  زن  بازیگـر  بهتریـن 

)مینـاری( بـرای  یوجونـگ  یـون 
بهتریـن بازیگـر مـرد مکمـل: 
دنیـل کالویا )یهودا و مسـیح سـیاه(

بهترین انیمیشـن بلند: روح به 
کارگردانـی پیت داکتـر و دانا ماری

بهتریـن فیلـم بریتانیایـی: زن 
آینـده دار جوان 

بهترین موسیقی متن: روح
معلـم   : مسـتند یـن  بهتر

مـن سـی  پو ختا ا
بهترین فیلمبرداری: سـرزمین 

آواره ها
بهترین تدوین: آوای متال

خارجی زبـان:  فیلـم  بهتریـن 
)دانمـارک( دیگـر  دور  یـک 

همـان  از  آواره هـا،  سـرزمین 
فصـل  پیشـتاز  نخسـت  روزهـای 
بـا  و حـاال  بـود  جوایـز سـینمایی 
جایزه هـای  تمـام  تقریبـا  بـردن 
مهـم امسـال، فقط اسـکار را پیش 
رو دارد. آن هـم در سـالی که کرونا 
انبـوه فیلم هـای بـزرگ و ُپرامید را 
خانه نشـین کـرد و منـک سـاخته 
دیویـد فینچـر و انگاشـته سـاخته 
کریـس نوالن هم به نظر می رسـد 
قافیـه را بـه ایـن فیلـم کم هزینـه 

باخته انـد.

کلویـی ژائـو بـا بـردن گلـدن 
گلوب و بفتا بخت اول درخشش در 
شـب برگـزاری نود و سـومین دوره 
مراسـم اهدای جوایز اسـکار اسـت 
و شـاید نخسـتین زن رنگین پوست 
اسـکار  کـه  بگیـرد  لقـب  تاریـخ 
بهتریـن  و  کارگردانـی  بهتریـن 
فیلـم را بـا خـود بـه خانـه می بـرد. 
معتبـر  ماهنامـه  از  سـیمز  دیویـد 
بهانـه  بـه  آمریـکا  در  آتالنتیـک 
موفقیت هـای سـرزمین آواره هـا بـا 
سـاله   ۳۹ فیلمسـاز  ژائـو،  کلویـی 
چینـی گفتگـو کـرده اسـت کـه در 

مي خوانیـد... ادامـه 
-شـما سـرزمین آواره هـا را با 
اقتبـاس از یک کتاب غیر داسـتانی 

سـاختید. کار چگونـه پیش رفت؟
*کتاب مقیاسـی شـگفت انگیز 
حـال  در  زندگـی  یـک  و  داشـت 
می کـرد  روایـت  را  شـدن  ناپدیـد 
بـا شـخصیت هایی باورنکردنـی. از 
ایـن رو، مـا می بایسـت در درجـه 
اول شـخصیت های داسـتانی خلـق 
می کردیـم کـه بتوانند این داسـتان 

را روایـت کننـد.
-شـما پیش تر همیـن کار را با 
دو فیلم تـان آوازهایـی که برادرم به 
من آموخت و سـوار، کـرده بودید و 

تجربه اش را داشـتید. آن رویکرد به 
آمد؟ کارتان 

*بـا توجه بـه اندازه هـای این 
آواره هـا  فیلـم جـاده ای، سـرزمین 
یـک چالش متفاوت بـود. من پیش 
بـودم  سـاخته  فیلم هایـی  ایـن  از 
دربـاره جاهایـی کـه برخـی مـردم 
کننـد.  ترکشـان  نمی توانـد  واقعـا 
چالـش دیگـر، تفـاوت عجیب فرن 
)شـخصیت اصلی سـرزمین آواره ها 
مکدورمنـد(  فرانسـیس  بـازی  بـا 
دیگـر  بـود.  فرانسـیس  خـود  بـا 
داشـتم،  مـن  کـه  شـخصیت هایی 
۷۰ تـا ۸۰ درصـد خـود واقعـی آنها 
روی پـرده بـود. اینکـه کجا زندگی 
می کننـد و چـه کاره انـد. طبعـا این 
یکـی یـک جدایـی بزرگ تـر بـود.

بگوییـم  نیـم  می توا -پـس 
راهـی  طبیعـی  ادامـه  جاودانه هـا، 
اسـت کـه بـا سـرزمین آواره هـا و 
دیگـر فیلم هـای شـما آغـاز شـده 
در  پـروژه سـینمایی  یـک  اسـت؟ 
اندازه هـای بسـیار بـزرگ از دنیای 
شـخصیت های  انـواع  بـا  مـارول 

خیالـی؟ و  داسـتانی 
*نه، من که اصال نمی دانسـتم 
قـرار اسـت بعـد از ایـن فیلم سـراغ 
اینکـه  ضمـن  بـروم.  جاودانه هـا 
معتقدم عشـق در هر دو فیلم واقعی 
اسـت. آنهـا به من زنـگ زدند و کار 
تازه را پیشـنهاد دادند، درست دو روز 
پیـش از آغـاز فیلمبرداری سـرزمین 
آواره هـا. مـن در داکوتـای جنوبـی 

آمـاده کار کـردن بودم.
ا  ر کتـاب  کـه  نـم  ا -می د
فرانسـیس مکدورمنـد بـرای شـما 
آورد امـا ایـده متمرکـز شـدن روی 
شـخصیت فرن هـم پیشـنهاد خود 

او بـود؟
*فرانسـیس بـا کتـاب پیـش 
مـن آمـد. مـن کتـاب را خوانـدم. 
دوبـاره هـم را دیدیـم و کلـی وقت 
همـراه  بعـد  گذراندیـم.  هـم  بـا 
مدیـر فیلمبـرداری ام )جاشـوا جیمز 
زندگـی  شـریک  کـه  ریچـاردز 
کلویـی هـم هسـت( تمـام غـرب 
آمریـکا را زیـر پـا گذاشـتیم. جایی 
در میانه هـای سـفر کـه کتـاب را 
همچنان در دسـت داشـتم، خیلی ها 

را می دیـدم و کلـی وقـت بـا فـران 
تهیه کننده هـا  سـراغ  می گذرانـدم، 
رفتـم و گفتـم خود همیـن می تواند 

داسـتان فیلـم مـا باشـد.
-کجـای پـروژه رسـیده بودید 

کـه سـر و کلـه کرونا پیدا شـد؟
خـط  اسـاس  بـر  *بگذاریـد 
زمانـی پیـش برویـم. فیلمبـرداری 
سـپتامبر  ز  ا ره هـا  آوا سـرزمین 
طـول   ۲۰۱۹ فوریـه  تـا   ۲۰۱۸
کشـید. بالفاصلـه پـس از آن مـن 
مشـغول فراهـم کردن زمینـه تولید 
جاودانه هـا شـدم. فیلمبـرداری این 
تـا  از سـپتامبر ۲۰۱۹  پـروژه هـم 
فوریـه ۲۰۲۰ انجـام و بعـد همـه 
جا بسـته شـد. تازه آن وقـت رفتیم 
آواره هـا. سـرزمین  تدویـن  سـراغ 

تدویـن  جریـان  در  -پـس 
سـرزمین آواره ها اصـال به این فکر 
می کردیـد کـه فیلم دربـاره آخرین 
فاجعـه اقتصـادی و همزمـان دارد 
یـک فاجعـه تازه تـر رخ می دهـد؟ 
اصـال چنیـن چیـزی در ذهن شـما 

؟ د بو
آن شـکل. طبیعـی  بـه  *نـه 
اسـت کـه زندگـی مـن دگرگـون 
شـد و نمی توانـم بگویم اگر شـیوع 
مـن  فیلـم  نبـود،  کرونـا  گسـترده 
شـکل دیگری نمی شـد امـا تدوین 
کاری  اصـال  مـن  بـرای  کـردن 

نیسـت. روشـنفکرانه 
-ایـن یک فیلم کوچک اسـت 
فیلـم  یـک  روی  داریـد  شـما  و 
بسـیار بـزرگ کار می کنیـد. آیـا به 
هالیـوود گفته ایـد که یـک فیلم در 
اندازه هـای متوسـط به شـما بدهد؟

از  نسـلی  بـا  داریـد  *شـما 
فیلمسـازان حـرف مـی زنیـد کـه 
قبـال ضربـه خـورده اند. مـن وقتی 
وارد مدرسـه فیلمسـازی شـدم کـه 
وقتـی  داد.  رخ  اقتصـادی  بحـران 
در ۲۰۱۰ کارم تمـام شـد، کسـی 
نمی توانسـت و نمی خواسـت بـرای 
سـاختن یـک خـون به پا می شـود، 
دیگـر دوبـاره بـه شـما پـول بدهد. 
جایـی  و  می شـود  پـا  بـه  خـون 

بـرای پیرمردها را نیسـت را یادتان 
هسـت؟ سـال ۲۰۰۷!

-شـما در سـرزمین آواره هـا با 
کسـانی کار کردیـد کـه بـه آنهـا 
اعتمـاد داشـتید و پیش تـر هـم بـا 
یکدیگـر کار کـرده بودید. کسـانی 
کـه می دانسـتند چگونه یـک پروژه 

ماننـد ایـن را مدیریـت کننـد؟
*اگـر سـوار را نسـاخته بـودم و 
فیلمـی می سـاختم کـه در آن خودم 
نبـودم، نمی توانسـتم ایـن یکـی را 
بسـازم. فـران سـوار را دیـد و گفـت 
حاضر اسـت در سرزمین آواره ها بازی 
کنـد. مدیـران سـرچالیت )شـرکت 
تهیه کننـده( سـوار را دیدنـد و گفتند 
می خواهنـد فیلـم شـبیه ایـن شـود. 
پـس مـا از همان ابتدا در یک صفحه 
بودیـم. روی میـز تدویـن اصـال بـه 
نوشـته ها و توصیه هـا نـگاه نکـردم 
نمایش هـای  از  پـس  عـوض  در  و 
خصوصـی چنـان بیرحـم شـدم کـه 
برخـی  درآوردن  بـه  کـردم  شـروع 
صحنه هـا. کار چنـان بـاال گرفت که 
از اسـتودیو آمدند و گفتند بس اسـت 
دیگـر. از آنجـا همـه مـا بـا سـوار به 
اینجـا رسـیده بودیـم، می توانسـتیم 

کامـال بـه هـم اعتمـاد کنیم.
تدویـن  حـال  در  -وقتـی 
بـه  بودیـد،  ره هـا  آوا سـرزمین 
واکنـش  و  اکـران  روز  فرارسـیدن 
مـردم در سـینماها فکر نمی کردید؟ 
نگـران نبودیـد کـه این فیلـم فاخر 

نپسـندند. را 
نمی توانیـم  مـا  گمانـم  *بـه 
کامـل  را  مـردم  ذائقـه  و  سـلیقه 
عوض کنیم. در عوض دوسـت دارم 
و تـالش می کنم فیلـم من در همه 
شـود.  دیـده  رسـانه ها  و  قالب هـا 
البتـه دلم بـرای جشـنواره ها خیلی 
تنگ می شـود. لحظـه محبوب من 
جایی اسـت کـه آخرین قـاب فیلم 
در سـیاهی فرومـی رود و پیـش از 
آنکه نشسـت پرسـش و پاسـخ آغاز 
را دیده انـد  آنهـا کـه فیلـم  شـود، 
تجربه هایشـان را با هم به اشـتراک 
می گذارنـد. اینکـه فیلـم را دوسـت 
داشـته یا از آن متنفـر بوده اند. هیچ 
چیـز نمی توانـد جای ایـن لحظه ها 
را بگیـرد و بـا چیزی دیگـر پر کند.

همراه با کارگردان تاریخ ساز سینماي جهان

کلویي ژائو: سینما مي تواند سلیقه مخاطب را عوض کند


