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سخنگوی جمعیت هالل احمر :

بازی مدیران میان رده شکست خورده برای دهم اسفند

سخنگوی جمعیت هالل احمر گفت :با توجه به بیانات رهبر معظم انقالب ،موضوع
واردات  ۱۵۰هزار دوز واکسن کرونا از کشور آمریکا منتفی شد.محمدحسین قوسیان مقدم،
اظهار داشت :با توجه به بیانات امروز رهبر معظم انقالب مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن
کووید  ۱۹از آمریکا و انگلیس ،موضوع واردات  ۱۵۰هزار دوز واکسن کرونا از کشور آمریکا
منتفی است .وی افزود :این واکسنها قرار بود توسط گروهی از متخصصین ایرانی مقیم آمریکا
تهیه و ارسال شود که با توجه به فرمایشات رهبر انقالب این امر انجام نخواهد شد.قوسیان در
خصوص خرید یک میلیون دوز واکسن از کشورهای آسیایی عنوان کرد :مقام معظم رهبری
بیان داشتند که در صورت نیاز کشور تا زمان تولید انبوه واکسن ایرانی امکان خریداری
واکسن از دیگر کشورها وجود دارد و میتوانیم آن را تأمین کنیم .بنابراین در حال حاضر
پیگیر خریداری و واردات یک میلیون دوز واکسن از سه کشور چین ،هند و روسیه هستیم.

فوتبال آیا از چنگ مدیران کارمند میان رده خالص می شود یا همچنان در اسارت می
ماند؟ این پرسش بزرگ فوتبالی ها در روزهای پیش روست .روزهایی که تا دهم اسفند ادامه
خواهد داشت .تالش های فیفا و ای اف سی برای ایجاد تغییرات در اساسنامه فدراسیون فوتبال
ایران سال ها به طول کشید تا بلکه فوتبالی ها بتوانند بر مسند کار بیایند و انتخابات این
فدراسیون عاری از هر گونه زد و بند ناسالم باشد.در گام اول وزیر ورزش و معاونش از داشتن
رای در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال منع شدند اما همچنان شائبه درباره حضور پر رنگ
نزدیکان به وزارت ورزش در انتخابات وجود دارد.همچنان از نزدیکان به ساختمان مرمری سئول
خبر میرسد آنها برای  ۱۰اسفند بی گزینه نخواهند بود و خیلی از نامزدها هم سعی در برگزاری
جلسات با این نهاد هستند .درست مثل انتخابات لغو شده سال قبل که همه می دانستند
حسینعلی قریب با بلیت ساختمان سئول پا به رقابت گذاشته است!/...صفحه 4

واردات واکسن کرونا سناریوی جدید سئول نشینان
برای تداوم اسارت فوتبال!
از آمریکا منتفی شد

زلزله در بازار طال؛ تقاضا برای خرید سکه و طال به کف رسید

کوچ سرمایهگذاران از بازار طال

همتی مطرح کرد :آرامش در بازارها و کاهش تورم در آینده نزدیک

صادرات نفت افزایش یافت

صفحه 3

یادداشت
هتریک وزارت ورزش در
انتخابات فدراسیون ها

حسین محمدی

️بدلیل عملکرد وزارت ورزش در دوره اخیر،
شرایط در انتخابات فدراسیون های ورزشی به گونه
ای رقم می خورد که هرگاه شنیده شود نامزدی
مورد حمایت وزارت خانه قرار گرفته است هیات ها
به سمت کاندیدا رقیب متمایل می شوند .در یک
ماه اخیر در خصوص انتخابات فدراسیون های دو و
میدانی ،پرورش اندام و پزشکی ورزشی کاندیدای
منتخب شد که گمانه های علیه او توسط وزارت
ورزش شنیده می شد و در این زمینه وزارت
ورزش هتریک شده است️ .اساسا جامعه ایران در
مقابل زور و فشارهای بیرونی واکنش های سختی
از خود نشان می دهند .البته گزینه های دیگری
که نامزد انتخابات فدراسیون ها می شوند قابل
احترام و گرامی هستند اما در جایی نادرست و
توسط افراد اشتباهی حمایت می شوند .سرپرست
فدراسیونی را نامزد انتخابات فدراسیون دیگر می
کنند ،مدیری ضعیف را کاندیدای فدراسیونی مهم
و المپیکی می کنند و این طبیعی است که هیات
ها توجهی به مسائل دیگر نداشته باشند و بهترین
تصمیم را برای سرنوشت  4ساله فدراسیون خود
بگیرند️.همچنین هیات ها و ورزشکاران به خوبی
شرایطی را که ورزش کشور در آن قرار دارد را
درک می کنند .وزارت ورزشی که در جایگاه
خود قرار نمی گیرد و در این  4سال و چند ماه
خود باری از دوش هیات ها بر نداشته و در ماه
های نهایی دوران خود بسر می برد چرا باید مورد
حمایت قرار گیرد .وزارتی که تمام فکر و ذکرش
فوتبال است ،از واگذاری سرخابی هایی صحبت
می کند که شعار  50ساله است و بعید است این
وزارتخانه در این دوران بتواند آن را عملیاتی کند️.
هیات ها با اشرافی که در خصوص مسائل ورزش
دارند بهتر از هر کسی می دانند وزارت ورزش در
ضعیف ترین دوران تاریخ خود قرار گرفته است.
از طرفی مدیرانی را انتخاب می کنند که در آن
رشته ورزشی تخصص و تبحر بیشتری دارند
و گزینه نا آشنا را بر نمی تابند .برای مثال در
دو و میدانی صیامی که سال ها وظیفه دبیری
فدراسیون را بر عهده داشت انتخاب کردند و یا
در انتخابات پزشکی ورزشی ،غالمرضا نوروزی
که سال ها در این فدراسیون مسئولیت داشته و
آشنایی کامل از او وجود داشت را انتخاب کردند تا
اینکه بیایند و گزینه ای را برگزینند که شناختی
از او وجود ندارد️.زمزمه حمایت وزارت خانه از یک
نامزد زمانی کارامد است که خود وزارت خانه در
جایگاه قدرت قرار داشته باشد .اما اکنون که مسائل
قرارداد ویلموتس ،نارضایتی طرفداران پرسپولیس
و استقالل حاشیه هایی که اشاره بدان ها خود
مثنوی ای هفتاد من می شود باعث تنزل جایگاه
این نهاد شده است .اگر به مصاحبه هایی که در
خروجی سایت وزارت ورزش قرار داده شده توجه
کنیم می بینیم که بیشترین توجه به فوتبال شده
و فوتبال هم پس از سال ها در شرایط ضعیفی قرار
گرفته است️ .اگر فدراسیون دو و میدانی ،پزشکی
ورزشی و پرورش اندام وزارت خانه را هتریک کرده
اند ،فوتبال این وزارتخانه را ناک اوت کرده است و
حتی حق رای را هم از آنان گرفته است .اکنون
باید دید در انتخابات اسکی و شطرنج چه اتفاقی
رخ می دهد.

ایران روی تابلوی بورس گردشگری آلمان

ایران پس از غیبت یکساله در نمایشگاههای
گردشگری که تحت تاثیر کرونا ،مجازی برگزار شدند،
اینک تصمیم گرفته در نمایشگاه مجازی  ITBآلمان،
معروف به بورس بینالمللی گردشگری شرکت کند ،اما
نگرانیهایی از بابت کندی اینترنت وجود دارد.
نمایشگاه گردشگری برلین که در سال  ۲۰۲۰به
دنبال همهگیری ویروس کرونا تعطیل شد ،تصمیم گرفته
است در سال  ۲۰۲۱مجازی برگزار شود .این نمایشگاه که
از سال  ۱۹۶۶درحال برگزاری بوده ،به بورس بینالمللی
گردشگری معروف است و از مهمترین رویدادهای
گردشگری جهان به شمار میآید .سال  ۲۰۱۹حدود ۱۶۰
هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کردند ،برآورد شده بود
 ITBدر سال  ۲۰۲۰حدود  ۷بیلیون یورو درآمد کسب
کند.نسخه مجازی و دیجیتالی نمایشگاه گردشگری و
کنوانسیون برلین از  ۹تا  ۱۲مارس  ۱۹( ۲۰۲۱تا ۲۲
اسفندماه  )۱۳۹۹برای نخستینبار برگزار خواهد شد .ایران
نیز برای حضور مجازی در این نمایشگاه ثبت نام کرده
است .هزینه شرکت در این نمایشگاه مجازی از  ۸۰۰تا ۲۵
هزار یورو تعیین شده است .بلیتهای تکی برای هر رویداد
با قیمت ارزانتر و دانشجویی نیز عرضه میشود.
ابراهیم پورفرج ،رییس جامعه تورگردانان ایران
که در مشارکت با وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی و جامعه گردشگری الکترونیک ،مسؤولیت
حضور مجازی ایران را عهده دارد ،درباره ساز و کار تعیین
شده و چگونگی حضور مجازی ایران در این رویداد مهم،
توضیح داد :ما تحقیقات کاملی را برای چگونگی حضور
در این نمایشگاه مجازی آغاز کردهایم .ثبت نام اولیه در
نمایشگاه انجام شده و منتظر پایان تعطیالت سال نو
میالدی هستیم تا هزینه حضور را پرداخت کنیم و ثبت
نام تکمیل شود .تصمیم گرفتیم مشابه نمایشگاه فیزیکی،
فضایی به نام ایران داشته باشیم تا سایر شرکتکنندگان
در قالب غرفهای به نام ایران ،رایزنیها و مذاکرات خود
را انجام دهند .فضای مجازی نمایشگاه محدودیتی برای
شرکتکنندگان قائل نیست ،بنابراین ایران با هر تعداد
آژانس متقاضی میتواند در  ITBشرکت کند.

وی افزود :هزینه غرفه مجازی ایران در نمایشگاه
 ۲۰۲۱آلمان  ۲۰هزار یورو است و هر شرکتکننده که
از طریق این غرفه در نمایشگاه شرکت کند ۳۰۰ ،یورو
پرداخت میکند و به همه فضاها و امکانات نمایشگاه
دسترسی خواهد داشت ،درحالی که کمترین هزینه حضور
انفرادی یک توراپراتور در این نمایشگاه با امتیاز و امکانات
محدود ۸۰۰ ،یورو است.
پورفرج ادامه داد :بیشتر کشورها در نمایشگاه آلمان
غرفه دارند و مکان هر کشور یا مقصد در فضای مجازی
مشخص شده است .ما هم باید غرفه مختص ایران را
خریداری کنیم ،وگرنه نمایشگاه اجازه حضور در قالب
یک کشور را نمیدهد .وی افزود :فهرست توراپراتورها و
شرکتها در هر غرفه مشخص است ،بازدیدکنندگان پس
از تهیه بلیت ،میتوانند وارد این محیط شوند ،پروفایل
شرکتها و کشورها را مشاهده کنند و طرف مذاکره خود را
انتخاب و آنالین رایزنی کنند .عالوهبر این شرکتکنندگان
در فضایی که خریدهاند میتوانند محتواهای تبلیغاتی خود
را در دسترس دیگر بازدیدکنندگان مجازی قرار دهند.
همه اطالعات با یک کلیک در دسترس خواهد بود .او با
اشاره به از دست رفتن فرصت حضور ایران در نمایشگاه

مجازی  WTMلندن  ،٢٠٢٠اظهار کرد :نمایشگاه آلمان
مهمترین رویداد بینالمللی گردشگری است و حضور
در آن برای ایران اهمیت زیادی دارد .جامعه تورگردانان
سال گذشته کمکی به مبلغ  ۹۰۰میلیون تومان از
وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی برای
فعالیتهای تبلیغاتی ایران دریافت کرده بود که تصمیم
داشتیم تورآشناسازی را برای آژانسهای کشورهای
اروپایی ،آمریکایی و آسیایی برگزاری کنیم اما وضعیت
غیرقابل پیشبینی که ویروس کرونا بوجود آورده ،ما را بر
آن داشت فعال آن برنامه را متوقف کنیم و کمک وزارتخانه
را در نمایشگاههای بینالمللی گردشگری صرف کنیم.
پورفرج افزود :آلمان ،بازار قدیمی ایران است و از بین
کشورهای اروپایی بیشترین گردشگر را در ایران دارد .ما
حدود  ۲۶سال است که در نمایشگاه بینالمللی گردشگری
این کشور حضور داریم و اگر امسال غایب میشدیم از
کشورهای دیگر خیلی عقب میافتادیم و بیشتر آسیب
میدیدیم .با وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی وارد مذاکره شدیم تا در قالب غرفه ایران
در نمایشگاه مجازی امسال حضور داشته باشیم و قرار
شد جامعه گردشگری الکترونیک نیز با توجه به تناسب

محتوایی که با موضوع دارد و عضویت استارت آپها در
آن ،در این مسیر ما را همراهی کند.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به نداشتن
تجربه قبلی برای شرکت در نمایشگاههای مجازی و ضعف
ایران در تولید محتوای تبلیغاتی ،آیا مشخص شده ایران در
این غرفه مجازی چه محتوایی برای تبلیغ و معرفی عرضه
میکند و نقش وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی در این مسیر چیست؟ گفت :قطعا در نمایشگاه
مجازی آلمان باید محتوای تصویری مثل فیلم و عکس
پخش کنیم .تاکید ما روی محتواهایی به زبانهای آلمان و
انگلیسی است که در نمایشگاههای بعدی هم قابل استفاده
باشد .به هر حال ،به زودی جلسهای خواهیم داشت تا
نیازهای ایران در این نمایشگاه مجازی را مشخص کنیم
و بعد از اجماع ،با وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی مطرح خواهیم کرد تا مشخص شود آنها
چه کمکی میتوانند داشته باشند .الزم است تکلیفمان را
مشخص کنیم و زمان کمی که تا بازگشایی نمایشگاه باقی
مانده را درنظر بگیریم .اگر وزارت نتواند کمک کند باید
زودتر خودمان اقدام کنیم تا دستمان برای این نمایشگاه
مجازی که تجربه نخست مان است ،خالی نماند.
رییس جامعه تورگردانان ایران در ادامه گفت :به هر
حال این تجربه نخست ما است و حتما اشکاالتی خواهیم
داشت ولی تالش میکنیم با کمترین ضریب خطا پیش
برویم .البته که این میان نگرانیهایی از بابت سرعت
اینترنت داریم .در همین مدت که روابط گردشگری
کشورها مجازی شده ما برای هر ارتباط کلی مشکل داریم
و یک جلسه را بدون قطعی اینترنت نمیتوانیم برگزار
کنیم .از حاال نگرانیم اگر  ۵۰شرکت همزمان بخواهند
در یک نمایشگاه آنالین شوند یا کلیپ پخش کنند ،چه
مشکالتی پیش خواهد آمد.پورفرج اضافه کرد :یکی از
تقاضاهای ما از وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی این است که با هماهنگی دولت و وزیر ارتباطات،
دستکم برای دوره محدود نمایشگاه مجازی ITB
اینترنت پرسرعت در اختیار آژانس های شرکتکننده این
نماشگاه قرار دهند.

اجرای طرح های توسعه فوالد بناب ،تبدیل تهدیدها به فرصت است

نایبرییس هیاتمدیره شرکت احیا استیل فوالد بافت اعالم کرد:
امضای توافقنامه گروه مالی گردشگری با قرارگاه خاتم االنبیا برای اجرای
طرح های توسعه مجتمع فوالد بناب ،ضرورتی برای تبدیل تهدیدها به
فرصت و بهره گیری از توانمندی متخصصان داخلی است.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری ،محمد روزبهانی گفت:
قرارگاه خاتم االنبیاء توانایی باالیی در پروژه های ساخت و سازدر کشور
دارد و با رویکرد اقتصاد مقاومتی به عنوان یک مجموعه تخصصی مجرب،
زبده و توانمند تا به حال توانسته ضمن بکارگیری پیمانکاران داخلی و
تربیت مدیران الیق در اجرای پروژه های ملی ،به رقیب سرسختی برای
پیمانکاران خارجی تبدیل شود وشعار “ما می توانیم” را به شایسته ترین
صورت محقق سازد.
وی افزود :قرارگاه خاتم همچنین تاکنون موفق به اجرای طرح های
متنوعی در بخش صنعت و معدن شده که از جمله آنها می توان به احیای
مستقیم فوالد بافت به ظرفیت  800هزارتن در سال و احیای مستقیم
فوالد میانه به ظرفیت ساالنه  800هزار تن اشاره کرد.
روزبهانی با اشاره به تحریم های ظالمانه بیگانگان ادامه داد :بنظر می
رسد این مجموعه با تکیه بر توان داخلی و استفاده از نیروهای متخصص

و همچنین بهره گیری از دانش آموخته های پروژه های انجام شده خود
بتواند در احداث طرح های توسعه شرکت بناب راهگشا باشد.
وی درباره تاثیر طرح های توسعه مجتمع فوالد بناب بر صنعت
فوالد کشور گفت :به طور کلی ،صنعت فوالد در تولید ،اقتصاد و توسعه
کشور نقش مهم و کلیدی دارد و توسعه طرح های فوالدی درکشور،
منجر به ایجاد ارزش افزوده بیشتر و همچنین اشتغال زایی در کشور
می شود.
روزبهانی افزود :فوالد بناب با اجرای طرح های توسعه می تواند به
عنوان یکی از واحدهای بزرگ تولید کننده درغرب و شمال غرب کشور،
نیاز بازارهای داخلی آن مناطق را تامین و با اتصال به راه آهن سراسری،
عالوه بر تسریع در ارسال محصوالت به نقاط مختلف کشور ،بازارهای
صادراتی غرب کشور را نیز در آینده نزدیک پوشش دهد.
وی تصریح کرد :راه اندازی طرح های توسعه مجتمع فوالد بناب
درمنطقه و توسعه فوالد کشور در مناطق غربی ،در رونق صنعت کشتی
سازی ،خودروسازی ،صنایع بسته بندی ،سیستم حمل و نقل ،صنایع
مربوط به تولید و انتقال انرژی ،معدن و لوله و پروفیل ساختمانی کشور
بسیار تاثیرگذار است.

به گفته روزبهانی ،جذب نیروی انسانی متخصص و مجرب در منطقه و
امکان تربیت نیروی متخصص  ،جلوگیری از واردات محصوالت فوالدی بی
کیفیت ،ایجاد ارزش افزوده ملی بیشتر با تولید بیشتر محصوالت فوالدی و
دستیابی به بازارهای بزرگ صادراتی غرب کشور از اهم مزایای اجرای طرح
های توسعه مجتمع فوالد صنعت بناب است.
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خبر
سخنگوی سازمان انتقال خون:

اهدای خون در روزهای
کرونایی بیخطر و مطمئن است

سخنگوی سازمان انتقال خون گفت:
ویروس کرونا از طریق اهدای خون قابل انتقال
نیست و بنابراین اهدای خون حتی در روزهای
شیوع ویروس عملی بی خطر و مطمئن تلقی
می شود.
بشیر حاجی بیگی افزود :تا کنون هیچ
سندی مبنی بر اینکه ویروس کرونا از طریق
خون منتقل میشود وجود ندارد ،بنابراین
ویروس کرونا از طریق خون انتقال نمییابد.
وی ادامه داد :مردم بخصوص اهدا
کنندگان خون توجه داشته باشند که ویروس
کرونا از طریق ترشحات بینی ،بزاق و ترشحات
تنفسی انتقال می یابد و مردم در این زمینه
اصول بهداشتی و ایمنی را رعایت کنند و
بخصوص شست و شوی دست ها با آب صابون
و ضد عفونی کردن آنها و رعایت فاصله با
یکدیگر و به ویژه افراد بیمار را به طور جدی
رعایت کنند.
حاجی بیگی افزود :نکته دیگر که مردم و
بخصوص اهدا کنندگان خون باید مورد توجه
قرار دهند این است که در کیت های تشخیصی
برای کرونا از ترشحات بزاق و بینی فرد
مشکوک به کرونا استفاده می شود و این کیت
تشخیصی هیچ ربطی به خون ندارد.
سخنگوی سازمان انتقال خون گفت:
مراکز اهدای خون سازمان انتقال خون ایران
تشابهی با مراکز درمانی ندارند و میزبان
داوطلبان اهدای خون هستند که در گروه
سالم ترین اقشار جامعه جای گرفته اند از
این رو خطر ابتال به بیماری کووید ۱۹در
مراکز اهدای خون بسیار ناچیز است.
وی ادامه داد :این سازمان از بدو
تاسیس تاکنون سازمانی متفاوت با دیگر
مراکز بهداشتی و درمانی در سطح کشور بود
و سازمان انتقال خون ایران و مراکز اهدای
خون وابسته به این سازمان در سراسرکشور
نه تنها میزبان بیماران نیست ،بلکه همواره
پذیرای سالمترین اقشار جامعه است.
حاجی بیگی خاطر نشان کرد :انتقال
خون نهادی موثر در تبیین و نهادینه سازی
فرهنگ سالمت است و اهداکنندگان خون از
سالم ترین اقشار جامعه هستند که از فرهنگ
خود مراقبتی آگاه بوده و خود را از رفتارهای
پرخطر دور نگه می دارند.
وی تاکید کرد :مراکز درمانی در ایران
شامل مراکز بهداشت شهری و روستایی،
درمانگاه ها ،پلی کلینیک ها و مطب های
پزشکان ،واحد های پاراکلینیکی همچون
آزمایشگاه ها ،رادیولوژی ،فیزیوتراپی ها
و داروخانه ها و همچنین بیمارستان ها
شامل محلی ،تخصصی ،فوق تخصصی
یا مجتمع های بیمارستانی است و غالب
مراجعه کنندگان اصلی به این مراکز را
بیماران تشکیل می دهند و افراد سالم
که هریک به نحوی برای دریافت خدمت
به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه می
کنند درصد کمتری از آمار مراجعان روزانه
را شامل می شوند.

