
واقعی شدن قیمت خودرو ضرورتی فوری!
نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران 
و دیواندره در مجلس شورای اسالمی همکاری مردم 
و نخبگان را زمینه ساز توسعه پایدار در شهرستان 

کامیاران عنوان کرد.
افزود: همراهی دولت، مردم و نخبگان  محسن فتحی 
پروژه های  اجرای  و  توسعه  راستای  در  می تواند  شهرستان 

راهبردی اثرگذار باشد.
وی ضمن تاکید بر لزوم خدمت رسانی به مردم، افزود: 
نظارت مستمر بر عملکرد مدیران در راستای خدمت به مردم 
صورت می گیرد و در این بین از تمام ظرفیت های موجود برای 

رفع چالش ها استفاده می کنیم.
صفحه 2

معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم: 

جذب دانش آموختگان دکتری
 به عنوان دستیار پژوهشی

سرانه آموزشی در محروم ترین مناطق
کاهش  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
در  آموزشی  سرانه  رساندن  و  محرومیت ها 
محروم ترین مناطق به متوسط کشوری از مهم 
ترین رسالت های وزارت آموزش و پرورش است.

در شورای  دوشنبه  روز  میرزایی ظهر  محسن حاجی 
آموزش و پرورش استان کرمان بیان داشت: همه مشکالت 
شنیده شد و به شما اطمینان می دهم همه موارد مورد ارزیابی 

قرار خواهد گرفت.
وی افزود: اگر تصویر کلی از جامعه ایران امروز داشته 
باشیم مشاهده می کنیم همه احاد در تالش و تکاپو هستند؛ 
این سرزمین می کوشند، عده ای چرخه  امنیت  برای  جمعی 
تولید را به حرکت در می آورند و تجارت را سامان می دهند و 
جمعیت بسیاری در زمین های زراعی برای تولید محصوالت 
و  دوام  اینها همه ضرورت های  که  فعال هستند  کشاورزی 

بقای یک جامعه است.
صفحه3

اجرای موفقیت آمیز پروژۀ بازسازی 
و بهینه سازی اساسی باسكول درب غربی

 مجتمع فوالد سبا 
5

مومنی: همه از شرایط استقالل شوکه هستند
صفحه 6
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روزنامه سراسری
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اين روزها و در حالي كه بيماري كرونا تقريبا تمام فعاليت هاي 
از  آينده بسياري  و عمال  داده  را تحت تاثير خود قرار  هنري 
فيلم هاي سينمايي، تئاترها و حتي سريال هاي تلويزيوني در 
وضعيت نامشخصي قرار دارد و اهالي سينما بيش از پيش 
چشم انتظار كمك ها و حمايت هاي سازمان سينمايي و وزارت 

ارشاد هستند

ليگ برتر هندبال بانوان از ۲۸ مهر به ميزبانی تهران استارت 
خواهد خورد.

مسابقات ليگ برتر هندبال بانوان از ۲۸ مهر به ميزبانی تهران 
شروع خواهد شد. اين مسابقات با حضور ۸ تيم در دو گروه 

و به صورت متمركز انجام خواهد شد.

ناتاشا اميری، نويسنده و منتقد ادبی، جديدا مجموعه داستانی 
به نام »گربه ها تصميم نمی گيرند« چاپ كرده كه اين مجموعه 
داستان در بخش داستان فارسی نشر ثالث منتشر شده است. 
از اميری تاكنون چند داستان بلند و تعدادی مجموعه داستان 

كوتاه چاپ شده است.

زبان هر داستانی 
بر اساس محتوا و 

تکنيک های نویسنده 
متغير است

همکاری مردم و نخبگان زمينه ساز توسعه پایدار است دولت با سفته بازی
 در بازار سرمایه مقابله کند

رییس اتاق بازرگانی ایران می گوید حرکت رو به رشد بورس در ماه های گذشته 
با اما و اگرهای جدی مواجه است و دولت باید برای مدیریت این بازار، اصالحاتی را در 
دستور کار قرار دهد.بازار بورس تهران در ماه های ابتدایی سال جاری، به عنوان سود 
آورترین بازار اقتصادی کشور، حجم قابل توجهی از نقدینگی در اختیار اشخاص حقیقی 
را جذب کرد و رکوردشکنی های پی در پی باعث شد، چند میلیون سهامدار جدید در مدتی کوتاه 

شانس خود را در بورس آزمایش کنند.
صفحه3

و  عجز  اظهار  اینکه  بیان  با  قضائیه  قوه  رئیس 
سستی و کم کاری، دشمن را در جنگ اقتصادی گستاخ 
 تر می کند، گفت: مردم، اظهار عجز و القای ناتوانی در 

حل مشکالت را از مسئولین نمی پذیرند.
قوه  عالی  شورای  جلسه  در  رییسی  ابراهیم  سید  اهلل  آیت 
قضاییه، تأکید کرد با کسانی که می خواهند امنیت جامعه را مختل 

کنند و در دل مردم هراس به وجود آورند، قاطعانه برخورد کنند.
رییس قوه قضاییه گفت: نیروهای انتظامی باید مقتدرانه در 
برابر اشرار، سارقان و زورگیران ظاهر شوند و اجازه ندهند این افراد 
با کوچک ترین شرارتی در سطح شهر یا حاشیه شهرها، کوچه ها و 

محله ها را برای زن و بچه مردم ناامن کنند.
صفحه 2

مردم اظهار عجز در حل مشکالت را از مسئولين نمی پذیرند
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مهرداد خدیر
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، همۀ سایت های همسر یابی را غیر قانونی 
توصیف کرده و از ارسال نامه ای به دادستانی کل کشور و پلیس فتا برای برخورد با همۀ 
آنها خبر داده و گفته اینها به بازار مکاره ای برای سودجویی، ترویج روابط خارج از شرع 

و ازدواج سفید بدل شده اند و گام مؤثری برای ازدواج پایدار برنداشته اند.
فکر  به  تنها  اقتصادی که  بنگاه های  به عنوان  این سایت ها  از  تندگویان  آقای 

سودجویی هستند یاد کرده است.
نویسندۀ این سطور نه سایت همسر یابی دارد و نه حتی از سر تفنن و کنجکاوی 
به آنها سر زده اما به این بهانه می توان چند نکته را با معاون محترم امور جوانان وزارت 

ورزش و جوانان در میان گذاشت:
1.  با فرض صحت مدعای ایشان - بازار مکاره بودن همۀ این سایت ها - چرا 
خودشان نتوانسته اند یک سایت قانونی به عنوان الگو راه بیندازند؟ قانون را مجلس 
وضع می کند. قانون مجلس در این باره چیست که اینها تخطی کرده اند و به خاطر آن 

غیر قانونی قلمداد شوند؟
2.  اگر سایتی تنها با هدف ترویج ازدواج موقت راه افتاده باشد هم آیا باز می توان 
از او انتظار داشت برای ازدواج »پایدار« گام بردارد؟ درحالی که »موقت«، نسبتی با 

پایداری ندارد.
3.  گیرم همۀ این سایت ها راببندند، آیا با کانال های تلگرامی که احتماال تارگردان 
آنها در خارج از کشور است و زن و مرد متقاضی را تحت شرایط و با مبالغی زیر عنوان 

موجه »مهریه« ساعتی به هم می رسانند نیز می توانند همین گونه برخورد کنند؟
4.  البته همین که ایشان حرفی زده جای ُشکر دارد. چون خیلی ها یادشان رفته 
بود »وزارت ورزش و جوانان« داریم و تصور عمومی این است که وزارت ورزش تنها 
متولی ورزش است آن هم فوتبال و البته مالکیت دو باشگاه رقیب و انتصاب یک مدیر 

برای یکی در هر چهار ماه یک بار!
نه این که سازمان ملی جوانان هم کار خاصی انجام می داد اما حداقل روی موضوع 
جوانان متمرکز بود و با ادغام آن در سازمان تربیت بدنی و تشکیل وزارت ورزش و 
جوانان عمال بحث جوانان در کشوری با این همه جوان به محاق رفت و تحت الشعاع 

ورزش آن هم ورزش قهرمانی و خاصه فوتبال قرار گرفت.
بنیاد و رسانه ای  5.  می دانیم که حساسیت موضوع چنان است که هر نهاد و 
که بخواهد به بحث همسریابی و معرفی کاندیدای ازدواج بپردازد در معرض اتهام و 

انگ قرار می گیرد.
قبل از ظهور و فراگیری اینترنت بنیادی به نام ازدواج فعالیت می  کرد و مسؤولیت 
آن با آقایی به نام »هزاوه ای« بود که با ارادۀ قوی کار را جلو می برد و می کوشید برای 
بیابند. نمی دانم سرنوشت آن  مرد و زن و بر اساس اطالعات ثبت شده همسرهایی 
بنیاد به کجا انجامید و آقای هزاوه ای چه شد و کجاست. اما اگر زنده و تن درست باشند 
از تجربه های او می توان بهره ُجست. هر چند چه بسا موفقیت و کارآمدی او به خاطر 

فعالیت در خارج از دستگاه اداری بوده باشد.
6.  با قبول این گزاره که سایت های همسر یابی دنبال سودجویی و بازار مکاره 
و مروج روابط خارج از شرع و نه تشکیل خانوادۀ سنتی یا توجیهی برای روابط کوتاه 
مدت به قصد لذت و فرونشاندن آتش غرایز و نه ازدواج پایدار هستند این پرسش پیش 
می آید که آنها چنین اند. مخاطبان و مراجعان و کاربران که همه این گونه نیستند. آنها 

به کجا مراجعه کنند؟
جامعۀ ایران نه مانند قبل کامال سنتی است که عقد دختر عمو و پسر عمو را در 
آسمان ببندند و جوانان، شریک زندگی را از بستگان پیدا کنند و نه محله ها مفهوم قبل 
را دارد که دل به دختر همسایه ببندی چرا که از ساکنان مجتمع خود هم خبر نداری 

و در راه پله همدیگر را می بینیم، نمی شناسیم.
در گذشته مادر سنتی عروس خود را از جلسۀ قرآن پیدا می کرد. دختری را زیر 
نظر می گرفت و با مادر او وارد گفت و گو می شد و می رفتند خواستگاری و پسر و دختر 
روی حرف مادرهاشان حرف نمی زدند و ازدواج سر می گرفت. حاال اما جدای کرونا سن 
شرکت کنندگان در این جلسات باال رفته و مادر بپسندد یا موافق باشد هم بچه ها نیستند.

یا در میهمانی ها آشنا می شدند منتها مذهبی ها اهل میهمانی های مختلط نیستند 
تا پسر دختر را ببیند و غیر مذهبی ها یا کمتر مذهبی ها هم در میهمانی بیشتر به فکر 
لذت از لحظه و همان میهمانی هستند تا تمرکز برای کشف همسر آینده و با این همه 
سر و صدا و نور کم و لباس های آنچنانی کی می تواند روی شخص خاصی به قصد 

آینده متمرکز شود؟
بدترین نوع آشنایی البته در خیابان است چرا که هر فرد دیگر هم می توانست در 
آن موقعیت قرار گیرد. بهترین نوع آشنایی البته در محیط کار است. چون به مرور با 
هم آشنا می شوند و یکی می تواند دیگری را مد نظر قرار دهد بی آن که طرف مقابل 
بداند. محیط دانشگاه هم تقریبا همین وضعیت را دارد با این تفاوت که افراد در دانشگاه 
تمام خصوصیات خود را بروز نمی دهند و مِن واقعی کامال جلوه نمی کند و تازه این دو 

فقره را هم محدود کرده اند.
گاه همسر از دوستی با برادر او یافت می شد و در نسل های قبل کم سراغ نداریم 
را جلب  آنان  اعتماد  و  آمد  و  داری رفت  به خانۀ دختر  واسطۀ دوستی  به  که فردی 
می کند. اما این هم با خانواده های تک فرزند کم رنگ شده و طرف اصال خواهری 

ندارد که دل به او ببندد!
در خانواده های متنفذ و صاحب امکانات سیاسی یا اقتصادی البته همسر یابی دشوار 
نیست. چون خود جوان پیدا نمی کند. آقای »الف« پسر جوان دارد و آقای »ب« هم 
دختر جوان. با هم صحبت می کنند و ازدواج سر می گیرد. نه پسر آقای »الف« مخالفت 
می کند نه دختر آقای »ب« و نمی گویند عاشق هم نیستیم چون می دانند مخالفت یعنی 
از دست دادن امکاناتی که دیگران حسرت آن را دارند. اما جوانانی که خانواده هایی این 

گونه ندارند و یک القبا هستند چه کنند؟
غرض این است که شکل همسریابی تغییر کرده واز سایت یا کانال های ارتباطی 

جدید گریزی نیست.
منتها تا در این باره صحبت می کنیم برخی می گویند آیا خودتان حاضرید؟ اما همه 
را که نباید با خودمان بسنجیم. کما این که بارها در حمایت از کنسرت های موسیقی 
این که چون خودمان سیگار  یا  ندارم.  آن عالقه  انواع جدید  به  اما شخصا  نوشته ام 

نمی کشیم نمی توانیم سیگار را ممنوع کنیم.
با این اوصاف می توان پرسید:

اول: آیا وزارت ورزش و جوانان دربارۀ همسر یابی راهکار ایجابی هم دارد یا این 
موضوع را در حیطۀ وظایف خود نمی داند؟ اگر نمی داند چرا این طرف و آن طرف نامه 
می نویسد و همه را غیر قانونی می داند؟ قانونی ا ش چگونه است که اینها غیر قانونی اند 

یا هر گونه فعالیت همسریابی غیر قانونی است؟ یا چه جوری باشند قانونی اند؟
دوم: این که فعالیت این گونه سایت ها از تقاضایی حکایت می کند که اگر پاسخ 
داده نشود زیر زمینی می شود. مثال عباس عبدی دربارۀ کفش جالب است. تصور کنید 
حکومت، عرضه و ارایۀ کفش را ممنوع کند. آیا مردم، پابرهنه راه می روند یا نیاز خود 

را از جای دیگر تأمین می کنند؟
تصمیم سازی  دیگر  مراکز  و  مدنی  نهادهای  این باره  در  بگذارید  سوم: 
رسیده  آنها  به  مصادره  با  که  باشگاه هایی  ادارۀ  عهدۀ  از  که  وزارتخانه ای  کنند. 
امور  در  است  واگذاری  حال  در  می کند  ادعا  که  است  سال  هفت  و  برنمی آید 

نکند. دخالت  هم  دیگر 

تمام سایت های همسر یابی غیرقانونی است!

سیمین ثقفی 
هرچند کرونا بازار سفر را حسابی از رونق انداخته و حاال تعداد خیلی محدودی 
قادرند به داخل یا خارج از کشور سفر کنند، اما انگار کالهبرداران دست از سر این 
مسافران حداقلی هم برنداشته اند و با شیوه های جدید بهره خود را همچنان از این 

بازار بی رونق می برند!
اصطالحی با عنوان گوشی مسافری زمانی رواج پیدا کرد که با منع واردات رسمی 
گوشی به کشور و کمبود آن در داخل، عده ای هم به فکر وارد کردن قاچاقی آن با 
مسافر افتادند. اما درسال 98 سختگیری بیشتری صورت گرفت و این تنها مسافران 

واقعی بودند که می توانستند تنها یک گوشی موبایل را با خود وارد کشور کنند.
حاال کار فروشندگان موبایل سخت تر شد؛ یافتن مسافر ورودی!

در این میان بعضی آژانس های مسافرتی به کمک این فروشندگان آمدند و 
اطالعات مسافرانشان را به آنها فروختند! آنهم به راحتی و بدون آنکه مسافران که 
تعداد زیادی از آنها با تورهای زیارتی سفر کرده بودند، روحشان هم خبر داشته باشد!

با کاهش تعداد سفرهای گروهی و افزایش مشکالت اقتصادی، خرید و فروش 
پاسپورت هم رونق گرفت و تعدادی هم داوطلبانه پاسپورتشان را برای این کار اجاره 

می دادند.
اما حاال به نظر می رسد با افزایش محدودیت های ورود کاال و افزایش نرخ ارز 
از یک سو و کاهش بسیار محسوس مسافر ورودی، دست اندرکاران ثبت گوشی های 
قاچاق قدم ها را پیش تر برداشتند و اطالعات مسافران ورودی را از مبادی دیگری 

به دست می آورند.

یادداشت

گوشی هایی که با کد ملی شما فعال می شود! 

دیدگاه
کاش مدیران ورزشی ما هم مثل عبدالرحمان الحالفی بودند!

مصطفی دانندهبعد از سوت پایان بازی پرسپولیس 
و النصر عربستان، دوربین ها مرد عربی را نشان دادند که 
به تیرک دروازه تکیه داده و زانوی غم بغل کرده بود. آن 
مردعبدالرحمان الحالفی از شاهزادگان سعودی و رئیس 

هیات مدیره باشگاه  النصر است.
دیدن تصویر غم زده ی او، مرا به فکر انداخت که 
خوش به حال تیم های عربستانی که چنان مدیرانی دارند 

که بعد از باخت تیم شان، نزار می شوند.
با خودم گفتم کاش تیم های ما هم چنان مدیرانی 
داشتند که بعد از باخت تیم شان گوشه ای تکیه می دادند 
کاش  است.  شده  خراب  برسرشان  عالم  گویی  که 
مدیران ورزشی ما هم مثل عبدالرحمان روی تیم شان 

غیرت داشتند.
مدیران ورزشی در ایران می آیند، نامی برای  خود 
جایی  در  و  می آورند  بار  به  بدهی  می کنند،  دست وپا 
دیگر مدیر می شوند، بدون اینکه کسی از آنها بپرسد 

»خرت به چند؟«
ورزش ما مدیران می خواهد که دل شان و قلب شان 

برای تیم هایی که تحت مدیریت شان است بسوزد. مدیر 
تیم عربستانی مانند یک هوادار غم زده بود. مدیران ما 
اما با کت و شلوار در جایگاه مخصوص می نشینند و بعد 

از باخت ها سری تکان می دهند و تمام.
ورزش ایران اگر استعداد نداشت، شک نکنید با این 
مدیریت ،ره به جایی نمی برد و همیشه در حال عقب 
گرد بود. االن هم می بینیم که در برخی از ورزش ها که 
در جهان سرآمد بودیم هم افت کرده ایم چه برسد به 

ورزش های وارداتی!
خنده دار نیست؛ سال ها ما فقط در حال ناله کردن 
از نفود تیم های عربی و شرق آسیا در AFC هستیم و 
یادگرفته ایم بگوییم  هیچ کار دیگری نمی کنیم. فقط 
آنها با دالرهای نفتی در حال پیشرفت هستند. انگار ما 
با عرق جبین و کد یمین فوتبال مان را اداره می کردیم.

این روزها که ما نمی توانیم نفت بفروشیم و پول 
نفتی نداریم اما آن روزها که وضع مان با دالرهای نفتی 
خوب بود هم نتوانستیم در ورزش به ویژه فوتبال سرمایه 

گذاری کنیم.

با »آل کثیف« گفتن هیچ دردی از فوتبال ما دوا 
نمی شود. بهتر است به جای اینکه یقه دیگران را بچسبیم 
به سراغ خودی ها برویم. خودی هایی که در بی کفایتی 
قراردادی  توانستند  دنیا هستند. کسانی که  نمره یک 
ببندند که ما در آن 6 میلیون یورو، معادل 170 میلیارد 
تومان را تقدیم ویلموتس کنیم. مربی که پیام آور باخت 

برای ایران بود.
به  و  برداریم  دیگران  کردن  مسخره  از  دست 
خودمان فکر کنیم. چرا به اینجا رسیدیم. چرا مجبور 
منع  قانون  داریم،  که  بدهی هایی  خاطر  به  هستیم 
دوباره  که  بگذاریم  خارجی  بازیکن  و  مربی  ورود 
بدون  فوتبال  نشود.  تکرار  گذشته  بی کفایتی های 
بازیکن و مربی خوب خارجی درست مثل اقتصاد بدون 
با جهان است؛ درجا می زند، عقب گرد می کند  رابطه 

اما پیشرفت ندارد.
امروز فوتبال ایران لبخند به لب دارد اما خوش به حال 
عربستانی ها به خاطر داشتن مدیرانی که قلب شان برای 

تیم شان می زنند.

تهران پژوه صاحب نام درگذشت
»غالمحسین تکمیل همایون« استاد دانشگاه، جغرافی دان و تهران پژوه که به دنبال 

عارضه مغزی از سه هفته پیش در بیمارستان دکتر شریعتی بستری بود، درگذشت.
محمدجواد حق شناس رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر تهران 
از درگذشت غالمحسین تکمیل همایون - تهران شناس - که از مدتی قبل در بستر 
بیماری بود، خبر داد و نوشت: »غالمحسین تکمیل همایون استاد دانشگاه، جغرافی دان 

و تهران پژوه که به دنبال عارضه مغزی در بیمارستان بستری بود، درگذشت«.
و  تهران شناس   - تکمیل همایون  ناصر  برادر  تکمیل همایون،  غالمحسین 
قزوین شناس - بود که با راه اندازی نشست های تهران پژوهی در اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی شهر تهران نیز همکاری می کرد.
این جغرافی دان و مسئول گنجینه کتاب تهران که چندین بار جایزه تهران پژوهی 
را به خود اختصاص داده بود، تالش های بسیاری در حوزه پژوهش و تهران شناسی 
داشت و متاسفانه یک روز قبل از »روز تهران« که برای تثبیت آن سعی زیادی کرده 

بود، چشم به روی دنیا بست.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی گفت: نسل 
جوان در روستاها مهاجرت به شهرها را ترجیح می دهند و 
این آسیب بزرگی است که اگر ادامه داشته باشد، گردشگری 

روستایی از سبد گردشگری کشور حذف می شود.
ولی تیموری در جمع انجمن های بوم گردی استان ها 
گفت: تشکل های حرفه ای برای بهبود شرایط و اوضاع نقش 
مهمی می توانند ایفا کنند. جامعه حرفه ای بوم گردی متشکل 
از افراد متخصصی است که بر تمامی امور این حوزه اشراف 
کامل دارد و نگاه ما نیز به تشکل حرفه ای دقیقًا چنین چیزی 

بود که شاهد هستیم.
با اشاره به اهمیت هم افزایی و مشارکت بخش  وی 
خصوصی و دولت در کنار یکدیگر، افزود: معاونت گردشگری 
به عنوان بخشی از بدنه دولت از جایگاه سیاسی برخوردار 
است که برای ورود به برخی مسائل محدودیت هایی دارد، 
وظیفه تشکل ها این است که در چنین حوزه هایی ورود کنند.

از هر زمان  بیش  اینکه جامعه روستایی  بیان  با  وی 
دیگری نیاز به حمایت دارد، افزود: نسل جوان ما در روستاها 
مهاجرت به شهرها را ترجیح می دهند که این آسیب بزرگی 
است و اگر این روند ادامه داشته باشد، گردشگری روستایی از 
سبد گردشگری کشور حذف خواهد شد. در آینده با برگزاری 

جلسات تکمیلی و تخصصی و مشارکت با جامعه دانشگاهی به 
شناسایی راهکارهایی برای این آسیب می پردازیم و برنامه ای 

را برای این مسیر برنامه ریزی می کنیم.
حوزه  در  انجام  حال  در  برنامه های  به  تیموری 
گردشگری روستایی اشاره کرد و گفت: هم اکنون در حال 
آماده کردن سند توسعه بخش گردشگری روستایی هستیم 
که در سال جاری تکمیل می شود و نقشه راهی برای این 
حوزه خواهد بود. همچنین در این سند به موضوع بوم گردی 
که جز مهمی از گردشگری روستایی است، تاکید خواهد شد.

تیموری با اشاره به دسته بندی روستاها تصریح کرد: 
قالبی را که برای شهرها انجام دادیم در مورد روستاها نیز 
اعمال خواهیم کرد و بر این اساس هیچ روستایی از لیست 
در  بلکه  شد،  نخواهد  حذف  گردشگری  هدف  روستاهای 
توسعه  به  متعهد  گردشگر،  دوستدار  دسته  چهار  از  یکی 
گردشگری  مقصد  روستای  و  هدف  روستای  گردشگری، 

طبقه بندی می شود.
در  که  چالش هایی  و  دغدغه  برخی  به  ادامه  در  وی 

نشست مطرح شد پاسخ گفت.
موافقت وزیر در خصوص صدور و تمدید مجوزها با 
دو امضای مدیر کل استان و رئیس جامعه تشکل حرفه ای 

یکی از موضوعاتی بود که تیموری به آن اشاره کرد و نرخ 
بیمه دیگر موضوعی بود که معاون گردشگری به توضیح 

درباره آن پرداخت.
در  که  گردشگری  حمایت  بسته  با  ارتباط  در  وی 
این بسته واحدهای  دولت در حال تدوین است، گفت: در 
بوم گردی در قالب بنگاه دیده شده اند و ما در تالش هستیم 
این فعالیت را به شکل یک کار رسمی و اشتغال زا معرفی 
کنیم که داشتن کد بیمه کارگاه و کد رسمی اشتغال برای 

پرسنل جزو ملزومات این کار است.
معاون گردشگری در خصوص عدم تناسب بین کیفیت 
و کمیت واحدهای بوم گردی در کشور توضیح داد: در ابتدای 
کار ضوابط محکمی وجود نداشت و به همین دلیل مجوزهای 
بسیاری داده شد و این واحدها با سرعت رشد کردند. هم اکنون 
مجموعه مقررات و رتبه بندی اقامتگاه های بوم گردی نهایی 
درباره  هستیم.تیموری  ارزیابان  آموزش  حال  در  و  شده 
تعیین تعرفه و نرخ های واحدهای بوم گردی گفت: بر اساس 
بخشنامه ای که از سال گذشته تصویب و ابالغ شده است، 
واحد بوم گردی نرخ پیشنهادی خود را به تشکل اعالم و پس 
از تأیید و امضای استان و تشکل نرخ گذاری نهایی انجام 

می شود و هر روندی غیر از این تخلف است.

اگر نسل جوان روستاها را ترک کنند گردشگری روستایی حذف می شود
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»قانون مجازات اسالمی« نیاز به اصالح دارد
نماینده مردم بم در مجلس گفت: ضرورت دارد که هر چه سریع تر 
برخی از مواد قانون مجازات اسالمی و آیین دادرسی کیفری در مجلس 

اصالح شود.
کمیسیون  درباره اولویت های  غضنفرآبادی  موسی  حجت االسالم 
این  ما  هدف  داشت:  اظهار  اسالمی،  شورای  مجلس  قضایی  و  حقوقی 
است که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اولویت های قوه قضائیه را 

پیگیری کنیم.
قوه  برای  و  مانده  باقی  قبل  از  لوایحی که  و  افزود: طرح ها  وی 
قضائیه حائز اهمیت است، در اولویت بررسی ما در کمیسیون حقوقی و 

قضایی مجلس قرار خواهد گرفت.

مبارزه با فساد نباید نمایشی باشد
نماینده مردم مالیر در مجلس گفت: شفافیت آرا، اولین آزمون عملی 
مجلس یازدهم در فسادستیزی است و آنان باید تمام امور خود را به صورت 

شفاف به اطالع مردم برسانند.
هادی بیگی نژاد با تاکید بر ضرورت مبارزه با فساد از سوی هر یک 
از نمایندگان مجلس، گفت: نمایندگان نباید در حوزه فسادستیزی صرفا از 
تریبون مجلس شعار دهند و باید از این حالت به مرحله عمل تغییر کنند.

با  مبارزه  از گفتن حرف  بدانیم که مردم  باید  ما  وی تصریح کرد: 
قضاییه به  قوه  یازدهم مانند  دارند مجلس  انتظار  و  فساد خسته شده اند 
شعارهای خویش فعلیت ببخشد و بدانیم که اگر در مبارزه با فساد صرفًا 

در مرحله حرف بمانیم، قطعًا در فساد ایجاد شده سهیم خواهیم بود.

همکاری مردم و نخبگان زمینه ساز توسعه پایدار است
نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس 
شورای اسالمی همکاری مردم و نخبگان را زمینه ساز توسعه پایدار در 

شهرستان کامیاران عنوان کرد.
شهرستان  نخبگان  و  مردم  دولت،  همراهی  افزود:  فتحی  محسن 

می تواند در راستای توسعه و اجرای پروژه های راهبردی اثرگذار باشد.
وی ضمن تاکید بر لزوم خدمت رسانی به مردم، افزود: نظارت مستمر 
بر عملکرد مدیران در راستای خدمت به مردم صورت می گیرد و در این 

بین از تمام ظرفیت های موجود برای رفع چالش ها استفاده می کنیم.
نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس 
شورای اسالمی با بیان دغدغه مجلس یازدهم در خصوص معیشت مردم، 
از سرمایه  اقتصادی، حمایت  پروژه های  اجرای  اظهار داشت: تسریع در 

گذاران و توجه به اقشار آسیب پذیر باید راهبرد اجرایی دولت باشد.
وی ضمن اشاره به وضعیت کرونا در کامیاران، خواستار تسریع در 

احداث ساخت بیمارستان جدید در این شهرستان تاکید کرد.
وی ضمن اشاره به وضعیت تصفیه خانه در شهرستان کامیاران، گفت: 
رفع مشکالت مسکن، تسریع در راستای رفع مشکالت کشاورزان از دیگر 

مسائل مهم و ضروری در این شهرستان به شمار می رود.
شمال  کریدور  و  حوزه  سدهای  پایاب  روستایی،  جاده ای  وضعیت 
جنوب از موارد مهمی بود که در این جلسه با حضور دکتر فتحی مورد 

بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران همچنین 
فرماندار و مدیران  با حضور  اداری بخش موچش که  در جلسه شورای 
دستگاه های اجرایی و خدمات رسان برگزار شد، با اشاره به لزوم تالش 
مدیران برای جلب رضایت عمومی، گفت: فضایی به دور از سیاسی کاری و 
منافع مدیریتی در راستای رفع مشکالت مردم در بخش موچش ایجاد شود.

مردم اظهار عجز در حل مشکالت را از مسئولین نمی پذیرند
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اظهار عجز و سستی و کم کاری، دشمن را در 
جنگ اقتصادی گستاخ  تر می کند، گفت: مردم، اظهار عجز و القای ناتوانی در حل 

مشکالت را از مسئولین نمی پذیرند.
آیت اهلل سید ابراهیم رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، تأکید کرد با 
کسانی که می خواهند امنیت جامعه را مختل کنند و در دل مردم هراس به وجود 

آورند، قاطعانه برخورد کنند.
* نباید اجازه داد کوچه ها و محالت جوالنگاه اشرار باشد

رییس قوه قضاییه گفت: نیروهای انتظامی باید مقتدرانه در برابر اشرار، سارقان 
و زورگیران ظاهر شوند و اجازه ندهند این افراد با کوچک ترین شرارتی در سطح شهر 

یا حاشیه شهرها، کوچه ها و محله ها را برای زن و بچه مردم ناامن کنند.
رییسی با تقدیر از عملکرد نیروی انتظامی و تأکید بر تداوم همکاری دادستان ها 
و قضات با این نیرو در تأمین امنیت جامعه، خاطر نشان کرد: ارفاقات قانونی که در 
برخی مجازات های قضایی در نظر گرفته شده، شامل افراد جسور، شرور و مجرمان 

سابقه دار نمی شود.
* وزیر صمت چرخه تولید تا مصرف کاال را شفاف کند

رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم توجه دولت به معیشت 
و زندگی مردم تأکید کرد و نظارت بر بازار و فرایند تولید تا توزیع کاالهای اساسی و 
اقالم مورد نیاز مردم را ضروری دانست و تأکید کرد هرچه این روند شفاف تر باشد، 

راه برای سوداگران و دالالن و مفسدان اقتصادی بسته خواهد شد.
رییسی با اشاره به »نقش نظارت و شفافیت در کاهش قاچاق« به وزیر جدید 
صمت متذکر شد که کد رهگیری و سامانه های شفاف سازی چرخه تولید و تأمین 
تا توزیع و مصرف کاالها را فعال کند تا مردم نسبت به خرید کاالهای مورد نیازشان 

به قیمت واقعی اطمینان حاصل کنند.
* اقتدار مانع قلدری دشمن است؛ اجازه ندهیم دشمن گستاخ تر شود

رییس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به جنگ اقتصادی و رسانه ای دشمن که 
سال هاست علیه ملت ایران در جریان است، خاطر نشان کرد: آنچه جلوی قلدری 
دشمن را می گیرد، نشان دادن اقتدار است و هر گونه ضعف و سستی و کم کاری 

در این راه، دشمن را گستاخ تر می کند.
رییسی با بیان اینکه هرگاه مسئوالن مقتدرانه مقابل دشمن ایستادند پیروزی 
حاصل شده است، به مسئوالن هشدار داد رهنمودهای امام و رهبری را سرلوحه کار 
خود قرار دهند و از هر گونه اظهار عجز و سستی و ضعف در برابر دشمن پرهیز نمایند.

* مردم اظهار ناتوانی مسئوالن در حل مشکالت را نمی پذیرند
رییس دستگاه قضا »امیدآفرینی« را راهبرد اساسی امروز نظام عنوان و تصریح 
کرد: مردم اظهار عجز و القای ناتوانی مسئوالن در حل مشکالت کشور را نمی پذیرند 

و خواستار همت و کار و تالش آن ها برای گره گشایی از امور هستند.
رییسی در همین راستا متذکر شد: دشمن به دنبال القای یاس و ناکارآمدی 
هر صاحب  و  قضا  دستگاه  یا  مجریه  قوه  در  مسئولی  هر  شرایط  این  در  و  است 
منصبی که با اقدام و عمل خود در جامعه امید ایجاد کند، در جهت راهبرد اساسی 

نظام حرکت می کند.
* اربعین نمادی است تا پیام عاشورا تحریف نشود

رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تسلیت ایام اربعین حسینی 
اظهار داشت: اربعین نمادی از عاشوراست تا پیام عاشورا که مقاومت و ایستادگی بود، 
تحریف نشود.رییس قوه قضاییه اربعین را پیام آور پیروزی جریان مقاومت بر سازش 
و تسلیم دانست و افزود: همه درس هایی که یک انسان برای تعالی و تکامل نیاز 
دارد، در تابلوی زیبای عاشورا و تابلوی نورانی اربعین به نمایش درآمده و گرامیداشت 

اربعین از نشانه های شناخت مؤمن است.
* تأکید بر برگزاری مراسم اربعین با رعایت اصول بهداشتی

رییسی از عاشورا به عنوان مشق ظهور و از اربعین به عنوان عنصری تمدن 
ساز یاد و ابراز امیدواری کرد مردم ایران و دلدادگان حسینی در اقصی نقاط جهان، 
امسال نیز اربعین حسینی را با رعایت اصول بهداشتی گرامی دارند و به ابعاد قیام 

عاشورا و درس های آن بپردازند.

سرانه آموزشی در محروم ترین مناطق باید به متوسط کشوری برسد
پرورش  و  آموزش  وزیر 
میت ها  و محر هش  کا  : گفت
در  آموزشی  سرانه  رساندن  و 
متوسط  به  مناطق  محروم ترین 
وزارت  رسالت های  ترین  مهم  از  کشوری 

آموزش و پرورش است.
روز  ظهر  میرزایی  حاجی  محسن 
دوشنبه در شورای آموزش و پرورش استان 
کرمان بیان داشت: همه مشکالت شنیده شد 
و به شما اطمینان می دهم همه موارد مورد 

ارزیابی قرار خواهد گرفت.
از جامعه  اگر تصویر کلی  افزود:  وی 
ایران امروز داشته باشیم مشاهده می کنیم 
همه احاد در تالش و تکاپو هستند؛ جمعی 
برای امنیت این سرزمین می کوشند، عده ای 
و  می آورند  در  حرکت  به  را  تولید  چرخه 
تجارت را سامان می دهند و جمعیت بسیاری 
در زمین های زراعی برای تولید محصوالت 
همه  ینها  ا که  هستند  فعال  کشاورزی 
ضرورت های دوام و بقای یک جامعه است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: در این 
کارشان  موضوع  که  جمعیتی هستند  میان 
انسان ها هستند و آنها را برای زندگی کردن 

و ایفای نقش پرورش می دهند.
بنیانی  کرد:  تصریح  حاجی میرزایی 
ترین حرکتی که برای تحول جامعه می توان 
یادگیری جامعه است،  انجام داد تحول در 
یادگیری یک جامعه کارسازتر  هر چه قدر 
و مؤثرتر باشد آینده جامعه بهتر خواهد بود 
گرفته  فرا  که  چیزی  آن  مطابق  جامعه  و 

عمل می کند.
و  اقتصاد  نهاد  اگر  شد:  یادآور  وی 
سیاست ما برای رفع مسائل و مشکالت در 

تکاپو هستند قابل ارجاع به نظام یادگیری 
جامعه ای  باشد  کارسازتر  هرچقدر  و  است 
شاداب تر و موفق تر خواهیم داشت و همه 
آرمانهایی که از منظر دین و تحوالت دینی 
دنبال می کنیم مرهون یادگیری جامعه است.

همه  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
مردمان  رنج  از  کاستن  برای  که  چیزهایی 
به کار می گیریم محصول جریان یادگیری 
جامعه است لذا همه فعاالن این عرصه بدانند 
که در شریف ترین و بنیادی ترین و موثرین 

فعالیت قدم نهادند.
وی افزود: بدون تردید این کاری الهی 
از شرافت ذاتی برخوردار است و  است که 
هر چقدر شاکر باشیم نمی توانیم شکر این 

نعمت را بگذاریم.
شاکر  را  خدا  گفت:  حاجی میرزایی 
باشیم که برای دیدن، شنیدن و اندیشیدن به 
ما فرصت داد تا گوش، چشم و قلب انسان ها 
را تغذیه کنیم و به جهت عظمت و بزرگی 
این فرصت بار این مسئولیت سنگین است.

سال  شرایطی  در  داد:  ادامه  وی 
تحصیلی را آغاز کردیم که خواستیم کاری 

کنیم که برای دهه های آینده طور دیگری 
برنامه داشته باشیم، سیستم آموزشی ما یاد 
درس  هم  معلم  و  برود  مدرسه  به  گرفته 
دهد اما یکباره این رویه ها دچار آسیب شد.

کاهش  راستای  در  سیاست ها   *
محرومیت هاست

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: یکی 
از نکاتی که مقام معظم رهبری به آن تاکید 
اگر جامعه دچار آسیب  این است که  دارند 
شد و در شرایط متفاوت قرار گرفت بتواند 
برگردد در مسیر بایستد و اگر در طوفان ها 
و بحران ها قرار گرفت بتواند از حیثیت خود 
پاسداری کند و من فکر می کنم در این مسیر 

موفق بوده ایم.
حاجی میرزایی گفت: بر اساس فرمایش 
و  نو  و  جدید  کار  این  راستای  در  رهبری 
متفاوت فرصتی برای تست و آزمون نداشتیم 
و باید به سرعت وارد می شدیم که شدیم و 

اشکاالت هم به تدریج حل می شوند.
وی ابراز داشت: سیاست اصلی حمایت 
بزرگترین  که  است  ملی  ظرفیت  این  از 
فناروی های  حوزه  در  که  است  ظرفیتی 

انجام  کشور  در  الکترونیکی  و  دیجیتال 
شده است.

وی ادامه داد: هیچ خدمتی در کشور به 
گستردگی خدمتی که االن بر بستر فضای 
ترافیک  چقدر  هر  و  نیست  است،  مجازی 
شبکه شاد بیشتر شود ترافیک سایر شبکه ها 

رو به کاهش می رود.
این  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
نشان دهنده این است که جمعیت ما به کار 
ضمن  است  مشغول  تربیت  و  تعلیم  مهم 
این که جریان اینترنت کشور مصروف کار 

آموزش و تعلیم و تربیت خواهد شد.
وی یادآور شد: حوزه پرورشی دغدغه 
است که با توجه کامل از آن مراقبت می کنیم 
ضمن این که در حال حاضر شبکه شاد و 

کانال های پرورشی فعال شده است.
در  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
کاستن  سیاست ها   ، محرومیت ها مورد 
استان  امیدوارم  است.  محرومیت ها  از 
نه  سرا به  ند  بتوا سال  پایان  تا  کرمان 
این  استان  داخل  در  اما  برسد  آموزشی 

است. نامناسب  توزیع 
محروم ترین  رساندن  همچنین  وی 
مناطق به سرانه متوسط کشوری را از دیگر 
رسالت های وزارت آموزش و پرورش عنوان 
جابه جا  جمعیت  وقتی  داد:  ادامه  و  کرد 
غالب  و  میزند  بهم  را  تعادل ها  می شود 
به  باید  مسائل در حاشیه شهرها است که 

آن توجه ویژه شود.
تجهیز   : گفت یی  ا ز جی میر حا
سال  از  و  است  ما  جدی  کار  هنرستان ها 
تجهیز  برای  تومان  میلیارد   100 گذشته 

هنرستان ها گذاشتیم.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

جذب دانش آموختگان دکتری به عنوان دستیار پژوهشی
معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم از جذب پژوهشگران پسا دکتری در 
نهادهای دانشگاهی و پژوهشی خبر داد و گفت: برنامه ما این است که دانش 

آموختگان دکتری را به عنوان دستیار پژوهشی جذب کنیم.
غالمحسین رحیمی با اشاره به اینکه ارتباط دانشگاه ها با صنعت و جامعه، 
در  خوشبختانه  گفت:  می رود،  شمار  به  علوم  وزارت  در  مهمی  بسیار  برنامه 
سالهای اخیر برنامه ارتباط دانشگاه ها با صنعت رشد شتابنده ای گرفته و تعداد 
دوره های کارورزی و مهارت های آموزشی در دانشگاه ها قابل مقایسه با گذشته 
میلیارد  دو هزار  به  دانشگاه ها  و  قراردادهای صنایع  مبلغ  در سال 98،  نیست. 

تومان رسیده است.
رحیمی با اشاره به راه اندازی سامانه »ساتع« گفت: براساس قانون مجلس 
40 درصد بودجه و اعتبارات پژوهشی دستگاه ها باید با عقد قراردادها هزینه شود. 
در این سامانه دستگاه ها و شرکت ها، نیازهای خود را اطالع رسانی و دانشگاه ها و 
پژوهشگاه ها در مقابل توانمندی خود را برای برطرف سازی آن نیاز اعالم می کنند.

سال  که  مطلب  این  بیان  علوم ضمن  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون 
گذشته 40 میلیون یورو برای تجهیز آزمایشگاه های دانشگاه ها اختصاص یافت، 
افزود: این اعتبار تا پایان سال توزیع و باعث شد دانشگاه ها، آزمایشگاه های خود 
را تجهیز کنند. در ادامه به همه دانشگاه ها ابالغ شد که باید آزمایشگاه مرکزی 

احداث یا آزمایشگاه های موجود را تقویت کنند.
رحیمی تصریح کرد: برنامه ویژه ای برای ارتقاء علوم پایه، علوم انسانی و 
علوم اسالمی مرتبط با نهادهای پژوهشی وابسته به وزارت علوم و یا نهادهایی 
که با مجوز این وزارتخانه تأسیس شده اند، در دستور کار داریم که این برنامه در 
سال 99 ابالغ خواهد شد و امیدواریم شاهد رشد شتابنده در این حوزه ها باشیم.

۴۰ دانشگاه مرکز کاریابی و هدایت شغلی راه اندازی کردند
مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم گفت: 40 دانشگاه اقدام به 
راه اندازی مراکز هدایت شغلی و کاریابی کرده اند که هدف از راه اندازی این 

مراکز کاهش جمعیت فارغ التحصیالن بیکار دانشگاه ها است.
 محمد سعید سیف اظهار داشت: در سال گذشته 114 نفر از اعضای هیئت 
این  البته  کردند؛  مشارکت  صنعت  و  جامعه  مطالعاتی  فرصت  طرح  در  علمی 
مشارکت فقط مربوط به حوزه صنعت نیست بلکه در سایر بخش های اجتماعی، 

فرهنگی و اقتصادی هم بوده است.
هدایت  مراکز  اندازی  راه  به  اقدام  دانشگاه   40 افزود:خوشبختانه  وی 
جمعیت  مراکز کاهش  این  راه اندازی  از  هدف  که  اند  کرده  کاریابی  و  شغلی 
فارغ التحصیالن بیکار دانشگاه ها است. همچنین در بحث مأموریت گرا کندن 

دانشگاه ها مشوق هایی در نظر گرفته ایم و طرح هایی نیز تدوین شده است.
مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم درباره امریه های ارتباط با 
صنعت نیز گفت: تاکنون بیش از 200 نفر جذب دانشگاه ها شده اند و این افراد 

به توسعه فعالیت های تقاضا محور دانشگاه ها کمک می کنند.

دانشجویان تربیت مدرس ملزم به تکمیل فرمهای سالمت جسم 
و روان شدند

طرح پایش سالمت جسمی و روانشناختی دانشجویان شاغل به تحصیل در 
تمام مقاطع از 15 شهریور تا 15 آبان در سامانه کارنامه سالمت اجرا می شود.

تحصیلی  سال  در  دانشگاه  درمان  و  بهداشت  مرکز  و  مشاوره  مرکز 
1400- 1399 به منظور بررسی و پیگیری وضعیت سالمت جسمی، روانی و 
اجتماعی دانشجویان و همچنین برنامه ریزی های دانشگاهی و ملی، ارزیابی 
سالمت دانشجویان را با رعایت تعهدات حرفه ای و به صورت کامال محرمانه 
انجام می دهد.بر این اساس تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل موظفند از 
15 شهریور تا 15 آبان با مراجعه به لینک های ذیل نسبت به تکمیل پرسشنامه 

های مذکور اقدام کنند.

جزئیات ضربه مغزی شدن ۲ کودک در همدان
مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان از مرگ دو کودک چهار ساله به علت 

ضربه مغزی در شهرستان های همدان و کبودراهنگ خبر داد.
دکتر ارتین کمالی عنوان کرد: روز یکشنبه 13 مهرماه یک پسربچه چهار 
ساله از اهالی روستای خان آباد شهرستان کبودراهنگ به همراه پدرش به صحرا 
رفته و روی تراکتور سوار شد، اما متأسفانه از روی تراکتور سقوط کده و ضربه 
مغزی شد و بالفاصله به بیمارستان کبودراهنگ منتقل شده و تحت عمل جراحی 

قرار گرفت، اما تالش کادر درمان بی نتیجه ماند و فوت کدد.
به گفته کمالی، هفته گذشته نیز پدر و مادری همدانی دختر بچه چهار ساله 
شان را در خانه تنها گذاشته بودند و کودک از پنجره به پایین سقوط کرده و 

ضربه مغزی شد و جان باخت.

 پاراگالیدر سوار بر اثر سقوط جان باخت
گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  پزشکی  فوریتهای  و  اورژانس  مرکز  رئیس 

پاراگالیدر سوار اهل شهرستان لنده بر اثر سقوط جان باخت.
محسن جلیل افزود: »میالد بینایی« از ورزشکاران شهرستان لنده بود که 
ساعت 16 روز یکشنبه در ارتفاعات مشرف به شهر لنده پس از پرواز سقوط کرد 

و بر اثر شدت جراحات درگذشت.

واژگونی مینی بوس ۹ مصدوم بر جای گذاشت
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: 9 نفر بر اثر واژگون شدن 

مینی بوس در محور شاهین شهر - اصفهان مصدوم شدند.

عباس عابدی اظهار داشت: این حادثه در محور شاهین شهر - اصفهان 
قبل از پل خورزوق اتفاق افتاده است، تصریح کرد: در این حادثه یک دستگاه 

مینی بوس واژگون شده است.
کاشانی  و  شهر  شاهین  گلدیس  بیمارستان های  به  حادثه  این  مصدومان 

اصفهان منتقل شدند.

کودک ۸ساله از چنگال آدم ربا رهایی یافت
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان خنج گفت: کودک 8 ساله ای که توسط 
فردی در شهرستان پارسیان از توابع استان هرمزگان ربوده شده بود، با تالش 
ماموران انتظامی خنج در یکی از میدان های این شهر از چنگال فرد آدم ربا نجات 

یافت و به آغوش خانواده اش بازگشت داده شد.
سرهنگ کرامت اهلل کریمی، اظهار داشت: در پی درخواست همکاری پلیس 
پارسیان )از توابع استان هرمزگان( از نیروی انتظامی شهرستان خنج برای نجات 
جان این کودک 8 ساله از دست فرد آدم ربا و همچنین دستگیری رباینده این 
کودک، ماموران انتظامی خنج در قالب یک عملیات، خودرو سواری پراید را که 
حامل این کودک بود در یکی از میدان های این شهر متوقف کردند و این کودک 
پارسیانی را در صحت و سالمت نجات دادند و رباینده کودک را که از اهالی یکی 

از شهرستان های جنوب شرقی استان فارس است، دستگیر کردند .

نوع خارجی اراذل و اوباش هم نوع پیدا شد!
فرمانده انتظامی شهرستان قم با اشاره به نزاع دسته جمعی 10 تن از اراذل و 
اوباش اتباع خارجی در قم، از دستگیری تمامی افراد در کمتر از 4 ساعت خبر داد.

مرادحسین جعفریان اظهار داشت: مأموران گشت کالنتری 26 جمکران، 
حین انجام مأموریت، مشاهده کردند عده ای از اراذل و اوباش اتباع خارجی که 
با سالح سرد قصد ایجاد رعب و وحشت داشتند، با یکدیگر نزاع می کنند و برای 

دستگیری آنها وارد عمل شدند.
او ادامه داد: متهمان با مشاهده خودروی پلیس از محل نزاع متواری شده و 
تالش برای دستگیری آنها آغاز گردید که سرانجام در کمتر از 4 ساعت تمامی 

افراد شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی استان دستگیر شدند.
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در پروژه های فضایی از چه سیستم  عاملی 
استفاده می شود؟

سیستم عامل های به کار رفته در پروژه های فضایی باید دارای ویژگی هایی مثل 
قطعیت باال و واکنش سریع به مشکالت باشند، اما تفاوت عمده ی این سیستم ها با 

سیستم عامل های متعارف چیست؟
آژانس فضایی اروپا به تازگی مدارپیمایی خورشیدی را به فضا فرستاد. این کاوشگر 
قرار است سال های آینده را در یکی از ناخوشایندترین و خشن ترین محیط های منظومه ی  
شمسی یعنی نواحی مجاور خورشید بگذراند. مدارپیمای خورشیدی در طول مأموریت خود 
نسبت به سیاره ی عطارد، 10 میلیون کیلومتر به خورشید نزدیک تر خواهد شد. درحالی که 

حتی دمای سطح عطارد در نزدیکی خورشید به 450 درجه ی سانتی گراد می رسد.
مدارپیمای خورشیدی برای مقاومت در برابر دماهای باال از پوشش محافظتی 
مخصوصی برخوردار است. این محافظ گرمایی تنها در صورتی از فضاپیما محافظت 
می کند که در جهت مستقیم به سمت خورشید قرار داشته باشد و از اطراف یا پشت 
کاوشگر محافظت نمی کند. به همین دلیل آژانس فضایی اروپا سیستم عاملی آنی  
RTOS را طراحی کرده است که با حداقل پیش نیازها اجرا می شود. در صورت بروز 
مشکل، مدارپیمای خورشیدی تنها 50 ثانیه زمان دارد تا واکنشی نشان دهد. به گفته ی 
»ریبوت   :ESA در  پرواز  نرم افزاری  سیستم های  بخش  سرپرست  هرنک،  ماریا 
پلتفرم های این چنینی دقیقا 40 ثانیه زمان می برد؛ اما در مجموع 50 ثانیه زمان داریم 

تا مشکل را پیدا کنیم و مدارپیما را به وضعیت اولیه ی آن برگردانیم.«
درنتیجه سیستم عامل مدارپیمای خورشیدی تنها باید در 50 ثانیه ریبوت و بازیابی 
شود وگرنه آتش می گیرد. فضاپیمایی مثل مدارپیمای خورشیدی در شرایط سخت با 
سیستم عامل های آنی هدایت می شود. عملکرد این سیستم عامل ها کامال با عملکرد 
سیستم  عامل  های لپ تاپ های معمولی، متفاوت است. معیارهای بررسی ویندوز یا 
macOS نسبتا ساده هستند. سیستم عامل های معمولی، محاسباتی را انجام می دهند، 

اگر محاسبات صحیح باشد، وظیفه ی مدنظر به درستی انجام می شود.
مثال،  برای  دارند.  محدودیت هایی  فضایی،  پروژه های  سیستم عامل های  اما 
محاسبات این سیستم ها دارای مهلت زمانی یا ضرب االجل مشخصی است. در صورتی 
که مهلت زمانی برآورده نشود، وظیفه ی مدنظر شکست خورده یا از بین می رود. در 
پروازهای فضایی، عدم رعایت مهلت زمانی اغلب اوقات می تواند به معنی تبدیل فضاپیما 
به گویی از آتش یا قرار گرفتن آن در مداری نادرست باشد. در این سیستم ها تمام 
وظایف باید با دقتی بسیار باال اجرا شوند.بر اساس تعریف ساعتی، زمان به تیک های 
مستقل تقسیم می شود. به بیان ساده، سیستم عامل های فضایی هم به گونه ای طراحی 
شدند که هر وظیفه در مجموعه ی مشخصی از تیک های تخصیص یافته اجرا شود. 
برای مثال بارگذاری داده از سنسورها نیاز به سه تیک دارد یا چهار تیک به روشن 
کردن موتورها اختصاص می یابد. از طرفی به هر وظیفه اولویتی مشخص داده می شود؛ 
بنابراین وظیفه ای که در اولویت باال قرار دارد می تواند از وظایف دیگر سبقت بگیرد. 
مهندس نرم افزار در این شرایط می داند در هر سناریوی مشخص باید کدام وظیفه را 

انجام دهد و چه مقدار زمان برای اجرای هر وظیفه الزم است.
در مقابل سرعت سیستم عامل های فضایی، سیستم عامل های متداولی مثل 
تلفن های هوشمند مدرن را می توان در نظر گرفت. برای مثال گوشی هوشمند آیفون 
XS مکس یا سامسونگ S10 پالس از پرچم داران تلفن همراه هستند. هر دو تلفن 
قبل از تست ری استارت شدند و حافظه ی کش آن ها پاک شد. سامسونگ در مدت 
2 دقیقه و سی ثانیه و آیفون در مدت 2 دقیقه و 54 ثانیه کل اپلیکیشن های خود را 
بارگذاری کردند. در نوبت دوم تست، کل اپلیکیشن ها بسته شدند و بدون ری استارت یا 
پاکسازی رم باز شدند. ازآنجاکه اپلیکیشن ها هنوز در رم فعال بودند، گوشی سامسونگ 

در 46 ثانیه و آیفون در 42 ثانیه کل اپلیکیشن ها را بارگذاری کردند.
در زمان پرتاب آپولو، سیستم  عامل ها برای هر مأموریت سفارشی می شدند. قطعا 
بخشی از کدها مجددا مورد استفاده قرار می گرفتند. برای مثال، بخش هایی از نرم افزار 
پروژه ی آپولو به پروژه ی شاتل و اسکای لب راه پیدا کردند؛ اما بخش زیادی از کارها 
از صفر انجام می شدند. در نهایت ناسا سیستم عاملی از شرکت WindRiver را 
انتخاب کرد. این شرکت مستقر در آالمدای کالیفرنیا، سیستم عاملی آنی و تجاری به نام 
VxWorks را در سال 1987 منتشر کرد. با اینکه VxWorks اولین سیستم عامل 

آنی نبود، به سرعت به یکی از گزینه های محبوب طراحان مأموریت ناسا تبدیل شد.

ه  هشگا و پژ ئیس  ر
پرورش  و  آموزش  مطالعات 
مرحله  برگزاری  خبر  اعالم  با 
مقدماتی آزمون پرلز 2021، درباره جزئیات 
شیوع  به  توجه  با  آزمون  این  سرنوشت 

کرونا توضیح داد.
در آخرین دوره آزمون پرلز )سنجش 
پایه چهارم(  آموزان  سواد خواندن دانش 
در سال 2016 ایران رتبه 45 را در بین 
50 کشور شرکت کننده کسب کرد و با 
افت حدود 30 نمره نسبت به دوره قبل 
روبرو شد. عده ای از کارشناسان آموزش 
سیستم  تغییر  هستند  معتقد  پرورش  و 
ارزشیابی  و  ابتدایی  دوره  در  آموزشی 
کیفی – توصیفی یکی از علت های بروز 

این اتفاق است.
پژوهشگاه  رئیس  کریمی  فرهاد 
پرورش در خصوص  و  آموزش  مطالعات 
و  تیمز  زمون های  آ وضعیت  آخرین 
در  تیمز  آزمون  جدیدترین  پرلز گفت: 
سال 2019 در اردیبهشت سال 98 برگزار 
شد و نتایجش در پاییز امسال ارائه می شود 
و این زمان اجازه داریم آن را منتشر کنیم. 
دوره مقدماتی آزمون پرلز 2021 را انجام 
داده ایم که با کرونا مواجه شدیم و متوقف 

شده است.
چهارشنبه  و  شنبه  سه  افزود:  وی 
گذشته جلسه مجازی ارزشیابی پیشرفت 
زیادی  برگزار شد و بحث های  تحصیلی 
مطرح شد تا درباره نحوه اجرای مراحل 
شود.  گیری  نتیجه  پرلز  آزمون  دیگر 
نظرهایی  اختالف  کشورها  اغلب  بین 
آذرماه  شد  قرار  نهایت  در  داشت.  وجود 
تا  شود  برگزار  دیگری  مجازی  جلسه 
با   2021 پرلز  اجرای  چگونگی  درباره 
دارد  وجود  که  خاصی  وضعیت  به  توجه 
تعهدات  کشورها  و  شود  تصمیم گیری 

خود را اعالم کنند و بپذیرند.
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
نظر ایران درباره برگزاری این آزمون در 
به  توجه  با  گفت:  بود،  دوران کرونا چه 
ویژگی های خاصی که این آزمون دارد و 
حضور دانش آموزان را نیاز دارد و نمی شود 
به صورت مجازی برگزار شود، ما دیدگاه 
خودمان را ارائه کردیم. حاال باید تصمیم 
گرفته شود که اساسًا این دوره برگزار شود 
یا نه. اما به هر حال برای برگزاری مجازی 
این آزمون مشکل این است و توجیه دانش 
آموزان برای چنین آزمونی دشوار است و 

موارد دیگری هم وجود دارد که مشکل 
ایجاد می کند.

تنها  توصیفی   کیفی  ارزشیابی   *
علت نیست

وی درباره اینکه ما با افت نمره در 
ارزشیابی  آیا  و  آزمون روبرو هستیم  این 
کیفی – توصیفی علت آن است، یا نحوه 
گرفتن آزمون هم در آن دخیل است، گفت: 
گرفتن  نحوه  خاطر  به  تواند  نمی  قطعًا 
اما بعید به نظر می رسد که  آزمون باشد 
تنها ارزشیابی کیفی – توصیفی در این امر 
دخیل باشد. در آزمون پرلز 2016 دانش 
نمره   45 پسرها  به  نسبت  دختر  آموزان 
بهتر بودند. اگر قرار بود فقط یک عامل در 
افت کلی عملکرد خواندن و نوشتن دانش 
آموزان موثر باشد ما باید در هر دو گروه 
این افت را شاهد بودیم.وی تصریح کرد: 
اینکه پسرها عملکردشان پائین تر است 
نمی تواند تنها به ارزشیابی باز گردد. یکی از 
بحث های مهم در این زمینه معلم و کتاب 
درسی است. عامل مهم دیگر تعامل دانش 
آموز با مدرسه است و ویژگی هایی که در 
مدرسه وجود دارد. دانش آموزان پسر ما 
به دالیل متعدد در زمینه خواندن و نوشتن 
رشد کافی پیدا نمی کنند و نباید برای آن به 
دنبال یک عامل باشیم. بجز مواردی که 
گفتم به نظر می رسد در مدارس پسرانه 
آنچنان که باید بچه ها حواسشان به درس 
نیست و معلم و مدیر باید در این زمینه 

تامل مجدد صورت بدهند.

البته نظریه های  کریمی اظهار کرد: 
روانشناسی هم می گویند پردازش زبانی و 
مهارت های خواندن و در بحث گفتار دختران 
قوی تر از پسران است و خوِد این قوت در 
نتایج تاثیرگذار است. در تمام کشورها به 
جز دو کشور که یکی از آنها مراکش است 
شاهد هستیم که عملکرد دخترها در خواندن 

و نوشتن بهتر از پسرها است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در 
مهارت ریاضی و علوم نیز همین اتفاق می 
افتد، بیان کرد: در این بحث در 30 تا 40 
درصد کشورها دخترها پیشتاز هستند اما 
در درک خواندن در همه کشورها دخترها 
سالهای  در  ما  کشور  در  هستند.  قوی 
اولیه یعنی 1995 میالدی پسرهایمان در 
ریاضی و علوم نمره بهتری می گرفتند. از 
سال 2001 آرام آرام فاصله بین دخترها 
و پسرها کم می شود تا امروز که دخترها 
قوی تر ظاهر می شوند و این مسئله هم در 
پایه چهارم و هم هشتم مشاهده می شود 
که نشان می دهد روند آموزش دختران ما 

شکل مناسبی پیدا کرده است.
رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و 
پرورش گفت: معمواًل به نظرمان می رسد 
که در ریاضی و علوم و مهندسی پسرها 
باید قوی تر باشند اما نتایج این آزمون ها 
افتاده اند  عقب  پسرها  که  می دهد  نشان 
سمت  به  ما  کشور  در  آموزش  اساس  و 
پسرها  و  است  در حرکت  دخترانه شدن 
بحث  این  دارند.  توجه  آموزش  به  کمتر 

برای  مهم  هشدار  یک  و  است  مهمی 
مسئوالن است و باید به آن توجه کنند.

آیا می خواهیم به  اینکه  وی درباره 
سمت سنجش مهارت ها هم برویم یا نه 
آزمون  داخلی  صورت  به  ما  البته  گفت: 
مهارت های  دیگر  که  نداریم  مهارتی 
قرار  سنجش  مورد  را  دختران  و  پسران 
دهند و باید برای آن هم فکری بکنیم تا 
مهارت های فنی و حرفه ای نیز سنجیده 
حرفه ای  و  فنی  آزمون های  برخی  شود. 
در حوزه هایی مانند مهارت های اجتماعی 
و شهروندی و حل مسئله اجتماعی مشابه 
تیمز و پرلز وجود دارد که بین المللی است 

اما ما در آن آزمون ها عضو نیستیم.
پرسش  این  به  پاسخ  در  کریمی 
چه  آزمون ها  این  نتایج  به  توجه  با  که 
راهکارهایی برای جبران ضعف ها اندیشیده 
شده است، گفت: در پزوهشگاه کارگروهی 
تشکیل شده تا جهت بهبود عملکرد دانش 
آموزان بر اساس این نتایج بحث و بررسی 
صورت بگیرد و اغلب معاونان نیز در آن 
کنون  تا  نیز  جلسه  دو  دارند.  عضویت 
دنبال  به  است.  شده  تشکیل  آن  برای 
نتایج  این  کاربست  برای  هستیم  این 
بین المللی بدانیم که به کدام محورها باید 
توجه کنیم؛ مثاًل آیا نیاز است در سرفصل 
معلم ها،  کارورزی  فرهنگیان،  دانشگاه 
فضای  مدارس،  جو  درسی،  کتاب  بحث 
تجدید  و…  مدارس  و عاطفی  پرورشی 

نظری کنیم یا نه.

دالیل افت عملكرد دانش آموزان ایرانی در مهارت خواندن و نوشتن



3 انرژیسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1574- سه شنبه 15 مهر 1399 اقتصاد- 

امور  هماهنگی  معاون 
بیان  با  اقتصادی وزیر کشور 
خودروسازی  صنعت  این که 
اقتصاد کشور  از  پیشران بخش مهمی 
این  امروز  اصلی  چالش  گفت:  است، 
صنعت در فاصله ی معنادار قیمت از در 

کارخانه تا مصرف کننده واقعی است.
بابک دین پرست در جریان بازدید از 
گروه صنعتی خودروسازی سایپا با اشاره 
به این که، صنعت خودروسازی از صنایع 
مادر و کلیدی کشور محسوب می شود، 
از  اظهار کرد: در جریان خروج آمریکا 
برجام و اعمال تحریم های ظالمانه علیه 
کشورمان، شاهد بودیم که با توجه به 
این  تعیین کنندگی  جایگاه  و  اهمیت 
صنعت، آمریکا با هدف ضربه زدن به 
اقتصاد کلی کشور، در همان گام نخست 
صنعت تعیین کننده خودروسازی را مورد 

تحریم قرار داد.
معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان 
این که صنعت خودرو پیشران اقتصادی 
به صورت  داشت:  اظهار  است،  کشور 
مستقیم حداقل 60 صنعت مهم دیگر 
کشور با صنعت بزرگ خودروسازی در 
نفر  هزار   800 از  بیش  و  است  ارتباط 
نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم در 
سازندگان  یا  و  خودرو  تولید  واحدهای 
فعالیت  مشغول  صنعت،  این  قطعات 

هستند.
دو  همین  در  کرد:  اضافه  وی 
شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو 
و سایپا، قریب به 100 هزار نفر به صورت 
در  که  کار هستند  به  مستقیم مشغول 
نوع خود رقم بزرگی محسوب می شود 

و قابل توجه است.
دین پرست تصریح کرد: 86 درصد 
با دو شرکت  تولیدات خودرویی کشور 
بزرگ ایران خودرو و سایپا است که خود 
سایپا به تنهایی حدود 50 درصد نیاز بازار 

را تامین می کند.
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
که  مطلب  این  اظهار  با  کشور  وزیر 
خودروساز  و  شرکت های  مقاومت  با 
همچنین تالش وافر قطعه سازان، عمال 
تحریم های آمریکا در این صنعت خنثی 
شده است، تاکید کرد: تحریم ها، مدیران 
این بنگاه های مهم را عمال به نوعی از 

خوداتکایی و خودباوری رسانده است.
برچیدن خط  افزود:  ادامه  وی در 
برخی  به دلیل  پراید  خودروی  تولید 
سابقه ی  دهه  چند  از  پس  مشکالت، 
حدودا  آن که  علی رغم  آن هم  تولید، 
سایپا   تولیدات  ظرفیت  از  درصد   50
محصول  این  به  تولید  خط   11 با 
به موقع  جایگزینی  و  داشت  اختصاص 
اقدامات  از  یکی  مناسب،  خودروهای 
شرکت  کارکنان  و  مدیران  قابل تقدیر 

سایپا محسوب می شود.

دین پرست پس از بازدید از مرکز 
از  اطالع  و  سایپا  نوآوری  و  تحقیقات 
تولید  روند  و  نوآورانه  اقدامات  آخرین 
اظهار  شرکت،  این  جدید  محصوالت 
مدیران  استقامت  و  مقاومت  داشت: 
باالخص  و  خودرو  صنعت  کارکنان  و 
میزان  حفظ  در  سایپا،  و  ایران خودرو 
و  معوق  تعهدات  جدی  کاهش  تولید، 
جدید  محصوالت  روانه سازی  و  تولید 
بازار،  به  گانه   85 استانداردهای  دارای 
تحریمی  شرایط سخت  این  در  آن هم 

قابل تقدیر است.
کاهش  به  کشور  وزیر  معاون 
سایپا  شرکت  بدهی  و  معوقه  تعهدات 
این  ارزشمند  دستاورد  دیگر  عنوان  به 
شرکت طی سال های اخیر اشاره کرد و 
گفت: با مدیریت خوبی که در شرکت 
سایپا انجام شده، شاهد تحویل به موقع 
افزایش رضایت مشتری ها  و  خودروها 
هستیم و این روند باید تا تحویل آخرین 
و  مشتریان  به  معوق  خودروی  آخرین 

خریداران، ادامه یابد.
مسائلی  دیگر  از  ارزبری  موضوع 
کرد  اشاره  آن  به  دین پرست  که  بود 
لیت  فعا عدم  صورت  در  گفت:  و 
و  خودروسازی  بزرگ  شرکت های 
قطعه سازان، سالیانه نیازمند واردات 18 
و نیم میلیارد دالری واردات خودرو و 
قطعات خودرویی بودیم که امروز این 
گروه های  مختلف  تولیدات  با  رقم 
دیگر  و  ایران خودرو  سایپا،  خودرویی 
و   3 حدود  به  رقم  این  خودروسازان، 
نیم میلیارد دالر کاهش یافته و عمال از 
خروج حدودا 15 میلیارد دالر جلوگیری 

شده است.
قیمت ها  قعی سازی  وا موضوع 
دیگر  از  واسطه ها  حذف  ضرورت  و 
کشور  وزیر  اقتصادی  معاون  تاکیدات 
در نشست امروز با مدیران شرکت سایپا 
بود که در این خصوص دین پرست گفت: 
تفاوت قیمت خودروها از در کارخانه تا 
است  زیاد  بسیار  واقعی،  مصرف کننده 
و باید برای این موضوع راهکار جدی 

اندیشیده شود.
دین پرست تصریح کرد: متاسفانه 
با این که زحمت و کار اصلی را مجموعه 

شرکت های  در  کارکنان  و  مدیران 
یران خودرو  ا و  یپا  سا چون  بزرگی 
سود  متاسفانه  اما  می شوند،  متحمل 
و  واسطه ها  نصیب  کار،  این  اصلی 
راهبردهای  با  باید  می شود.  دالل ها 
فروش  ممنوعیت  جمله،  از  مختلف 
افرادی  یا  خودرو  دارندگان  به  خودرو 
که سابقه خرید خودرو دارند، ممنوعیت 
شخص  به  خودرو  فروش  و  واگذاری 
ثالث تا چند سال، تعیین مجازات های 
یی  سا شنا  ، ن طیا خا ی  ا بر م  ز ال
کارت های سوخت بالاستفاده که نشان 
شده  خریداری  خودروهای  دپوی  از 
واسطه ها  دست  دارد،  پارکینگ ها  در 
خودرو  واقعی  بازار  زنندگان  هم  بر  و 
را کوتاه کرد. چالش اصلی امروز این 
در  از  قیمت  معنادار  فاصله  در  صنعت 
است.  واقعی  مصرف کننده  تا  کارخانه 
و  اقتصادی  تحوالت  به دلیل  متاسفانه 
افزایش نرخ ارز و انباشت نقدینگی در 
دنیا  تمام  در  که  خودرو  خرید  کشور، 
انجام  مصرفی  کاالی  یک  به عنوان 
یک  به عنوان  ما  کشور  در  می گیرد، 
کاالی سرمایه ای و برای جلوگیری از 
کاهش دارایی ها و ایجاد تعادل و حفظ 

نقدینگی صورت می پذیرد.
موضوع  به  پایان  در  دین پرست 
کرد  اشاره  فروش  پس از  خدمات  مهم 
و گفت: تابلو و نماد موفقیت بنگاه های 
تولیدی کاالهایی چون خودرو و لوازم 
خانگی، موضوع خدمات پس از فروش 
بیشتر مشتریان است.  و جلب رضایت 
فروش  از  پس  خدمات  مساله  باید 
و  شود  گرفته  جدی  گذشته  از  بیش 
بتوانیم با جلب رضایت مصرف کنندگان 
محصوالت تولید داخل، به رشد و توسعه 
این صنعت مهم در کشور کمک کنیم.

***
ابتدای  از  که  دالر  قیمت  افت  با 
هفته جاری آغاز شده، قیمت خودروها 
نزولی در پیش  روند  آن  با  نیز همگام 
تحادیه  ا رییس  نائب  است؛  گرفته 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی 
خرید  قصد  که  افرادی  به  نیز  تهران 
نگه  دست  کرد  توصیه  دارند  خودرو 
دارند، زیرا احتمال پایین آمدن قیمت ها 

زیاد است.
پی  در  مهر  سیزدهم  در  ارز  بازار 
اعالم اطمینان رییس کل بانک مرکزی 
برای تامین ارز مورد نیاز بازار در جمعه 
روند  گرفتن  سرعت  شاهد  گذشته، 

کاهش قیمت ها بود.
پیشتر، سخنگوی کمیسیون صنایع 
گفت وگویی  در  نیز  مجلس  معادن  و 
با  می شود  پیش بینی  بود:  کرده  اظهار 
معدن  صنعت،  وزارت  برنامه  به  توجه 
طی  بازار  در  خودرو  قیمت  تجارت،  و 

روزهای آینده کاهش یابد.
اتحادیه  رئیس  موتمنی«،  »سعید 
خودرو  فروشندگان  و  نمایشگاه داران 
بازار  در  روزها  می گوید:  این  پایتخت 
خودرو هیچ خبری نیست، معامالت به 
صفر رسیده و قیمت ها تنها روی کاغذ 

باال و پایین می شود.
سایت های  از  ما  خبرنگار  بررسی 
قیمت  از  حاکی  خودرو  آگهی دهنده 
صندوق دار،  تیبا  تومانی  میلیون   145
 228 ال.ایکس،  سمند  میلیونی   220
میلیون تومانی پژو 405 جی.ال.ایکس،  
میلیون   260 ساده  سال  پارس  پژو 
تومان و 242 میلیون تومانی پژو 206 

تیپ 2 است.
مونتاژی ها  دسته  در  همچنین 
ه  دستگا هر  برای  گهی دهندگان  آ
میلیون   930 یران خودرو  ا هایمای 
 920 کرمان موتور  جک اس5  تومان، 
میلیون تومان و پژو 2008 سفید رنگ 
یک میلیارد و 300 میلیون تومان مطالبه 

می کنند.
به گفته موتمنی، در حالی که در 
عمل در بازار هیچ خریدار و فروشنده ای 
شبکه های  در  قیمت ها  ندارد،  وجود 
پایین  و  باال  مرتب  به طور  اجتماعی 

می شود.
درخصوص  اظهارنظر  بدون  وی 
وقتی  کیدکرد:  تا  ، خودروها قیمت 
نمی شود،  انجام  بازار  در  معامله ای 

قیمت ها واقعی نخواهد بود.
رییس  نائب  کاشانی«  »نعمت اهلل 
شنبه  ظهر  از  گفت:  نیز  اتحادیه  این 
خود   به  نزولی  روند  دالر  که  تاکنون 
گرفته، بازار در رکود مطلق فرو رفته و 
هیچ کس جرات خرید در قیمت های 

سابق را ندارد.
خرید  قصد  که  افرادی  به  وی 
نگه  دست  کرد  توصیه  دارند  خودرو 
دارند، زیرا احتمال پایین آمدن قیمت ها 

زیاد است.
کثر  ا  : شت ا ن د بیا نی  شا کا
ارائه  با  افرادی هستند که  فروشندگان 
قیمت های باال قصد ملتهب کردن بازار 
را داشته و می خواستند سود باالیی ببرند، 
اما آنان نیز در شرایط کنونی نمی توانند 

مقاومت کنند.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن:
بانکداری دیجیتال با شفاف سازی، سدی در برابر فساد است

کرد:  اعالم  معدن  و  صنعت  بانک  مدیرعامل 
امروز یکی از محوری ترین برنامه های پیش بینی شده، 
بانکداری دیجیتال است که ضمن شفاف سازی، سدی 
دربرابر فساد، رانت و ویژه خواری محسوب می شود.

و  خدمات  از  رونمایی  آیین  در  مهری  حسین 
مرکزی  ساختمان  در  بانک  این  جدید  محصوالت 

بانک  )همراه  هدف  سامانه  فرآیندی(،  دیجیتال  )سامانه  سدف  سامانه 
سامانه  و  تسهیالت(  اینترنتی  )پذیرش  پات  سامانه  فرآیندی(،  دیجیتال 
ساحب )سامانه اعتبارات حدی بانک( با حضور »جمشید انصاری« معاون 
رییس جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، افزود: امروز 
وظیفه افراد متخصص و متولیان دانش، تولید ایده و خلق ارزش افزوده از 
علم و فناوری است، اما برای تجاری سازی هر ایده و دانشی، بانک ها و 
مؤسسه های مالی وظیفه دارند برای سرمایه گذاری جهت تولید انبوه و 
فروش و صادرات محصوالت شرکت های دانش بنیان وارد عمل شوند و 

تأمین مالی این واحدها را بر عهده گیرند.
بنیان در سال  دانش  به شرکت های  اعطایی  افزود: تسهیالت  وی 
در  و  بوده  ریال  میلیارد  ارزش 6 هزار  به  فقره تسهیالت  تعداد 188   97
سال 98 نیز 10 هزار میلیارد ریال در قالب 250 فقره تسهیالت به این 

شرکت ها پرداخت شد.
مهری توضیح داد: امسال در 6 ماه نخست امسال نیز شرکت های 
یاد شده بیش از 7 هزار میلیارد ریال در قالب 117 فقره تسهیالت دریافت 
اند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، رشد قابل توجه 95  کرده 

درصدی را نشان می دهد.
وی خاطرنشان کرد: براساس ارزیابی وزارت امور اقتصادی و دارایی در 
چارچوب بسترهای تعریف شده در بین بانک های دولتی و خصوصی، این 
بانک رتبه دوم را از نظر بانکداری دیجیتال به خود اختصاص داد و امروز 
در چارچوب خدمات نوین باید در جهت کسب رضایت مشتریان تالش کرد.

مهری موضوع قیمت تمام شده و هزینه پول برای کارآفرینان را مهم 
دانست و توضیح داد: اکنون در قالب 39 پروژه بیش از 200 نفر از کارکنان در 
پنج منطقه کشور برای رشد برنامه های بانکداری دیجیتال تالش می کنند.

آمار داد: کارنامه 6 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه  وی 
پارسال حاکی از رشد 50 درصدی قرار دادها، افزایش 124 درصدی وصولی 
ها و رشد 57 درصدی پرداختهاست و مانده سپرده ها نیز رشد 63 درصدی 

را نشان می دهد.
بانک های صنعت و معدن، کشاورزی، توسعه صادرات، مسکن و توسعه 

تعاون، پنج بانک توسعه ای و دولتی محسوب می شوند.   

مدیرعامل صرافی توسعه صادرات ایران تشریح کرد:
تداوم خرید ارز صادراتی بر اساس مقررات بانک مرکزی

مدیرعامل صرافی توسعه صادرات ایران گفت: خرید 
ارز صادراتی بر اساس مقررات بانک مرکزی تداوم دارد.

صادرات  توسعه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
توسعه  صرافی  مدیرعامل  بوالحسنی،  محسن  ایران، 
صادرات ایران پیرو ابهام ایجاد شده پس از انتشار خبر« 
توسعه  صرافی  توسط  صادرات  از  حاصل  ارز  دریافت 
صادرات تا اطالع ثانوی« اعالم کرد: خرید ارز حاصل از 

صادرات به منظور رفع تعهدات صادراتی به موجب مفاد بسته سیاستی بازگشت 
ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفا نشده سال های 1397 و 
1398 به موجب بخشنامه ها و ضوابط ابالغی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران توسط شبکه بانکی/صرافی کشور کمافی السابق در حال انجام است.
ارز  بازگشت  خصوص  در  مرکزی  بانک  اخیر  بخشنامه  در  است،  گفتنی 
های  بانک  به  جاری  شهریورماه  پایان  که   ،1399 سال  صادرات  از  حاصل 
کشور ابالغ شد، آمده است: بر اساس مفاد تبصره 3 ذیل ماده 2 بسته سیاستی 
تعهدات  باقیمانده  »فروش  بر  مبنی   ،99 سال  صادرات  از  حاصل  ارز  بازگشت 
پروانه صادراتی نسبت  تاریخ  از  تعیین شده  ارزی صادرکنندگانی که در مهلت 
به برگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکرده اند در بازار دوم نیما به نرخ روز 
پایانی مهلت مزبور با قیمت روز بازار، هر کدام که کمتر باشد به بانک مرکزی«، 
نظر به اینکه مراتب پیاده سازی نرم افزارهای اجرای مفاد تبصره یاد شده در 
این بانک انجام شده است، مقتضی است آن بانک/صرافی آن بانک نسبت به 
اداره  با  تعامل  در  را  اقدام الزم  بانک  این  از  نیابت  به  موصوف  ارزهای  خرید 

الملل این بانک انجام دهد. بین 

بانک  ازعملکرد  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاون  تقدیر 
توسعه صادرات ایران

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس 
صندوق نوآوری و شکوفایی از عملکرد بانک توسعه 

صادارت ایران تقدیر و تشکر کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
آبادی  ایران، در این تقدیرنامه خطاب به علی صالح 

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ،آمده است:
جناب آقای دکتر صالح آبادی

مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات ایران
رشد پرشتاب و پایدار اقتصاد کشور مرهون تالش گسترده و خستگی 
ناپذیر جهادگران عرصه علم و فناوری است که همگام با تحوالت جهانی، 
خلق ثروت از آگاهی و دانایی را مسیر اصلی توسعه ملی و سربلندی ایران 

عزیز ساخته اند.
بی تردید کوشش مجدانه و ارزشمند جنابعالی و همکاران شما در ایجاد 
وتوسعه » نظام تامین مالی نواوری« پشتوانه ای ارزشمند و سرمایه ای تمام 

نشدنی برای توسعه اقتصاد دانش بنیان است.
مجموعه  و  جنابعالی  جهد  و  جد  و  متعال  ایزد  به  اتکال  با  است  امید 
مدیران و کارکنان گرانقدر » بانک توسعه صادرات » فراهم سازی ابزارها و 
راهکارهای خالقانه و کارامد در حمایت از کاربردی کردن دانش و تجاری 
سازی نوآوری ها، شاهد جهش در اقتصاد دانش بنیان و تحقق اهداف عالیه 

و اقتصاد مقاومتی در توسعه پایدار اقتصادی کشور عزیزمان باشیم.
این تقدیر نامه به امضای علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری 
و شکوفایی و سورنا ستاری معاون علمی وفناوری رییس جمهور رسیده است.

کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس سهامدار بانک گردشگری شدند
فوتبال  تیم  از  قدردانی  هدف  با  گردشگری  بانک 
قهرمانان  لیگ  فینال  به  راهیابی  دلیل  به  پرسپولیس 
را  تیم  این  بازیکنان  و  فنی  کادر  اعضای  تمام  آسیا، 

سهامدار بانک کرد.
در  گردشگری،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
شیوع  تاثیر  تحت  کشور  مردم  از  بسیاری  که  شرایطی 

ویروس کرونا و تحریم های ظالمانه با مشکالت مختلفی مواجه هستند، راهیابی 
در دل  را  از شادی  آسیا موجی  قهرمانان  لیگ  فینال  به  پرسپولیس  فوتبال  تیم 

مردم ایجاد کرد.
بانک گردشگری به عنوان حامی اصلی تیم پرسپولیس نیز همگام با مردم 
تصمیم گرفت تا کادر فنی و بازیکنان این تیم را سهامدار بانک کند تا بیش از 

پیش سهمی در این پیروزی داشته باشد.
پیروزی مقتدرانه تیم پرسپولیس در مقابل حریف، نشان از غیرت و مردانگی 
بازیکنان و همه اعضای کادر فنی بود که بار دیگر ثابت کردند قادر هستند »ما 

می توانیم« را تحقق بخشند.
با شعار »گردش  و  اجتماعی  مسئولیت های  راستای  در  گردشگری  بانک 
در مدار قهرمانی« به حمایت از تیم پرسپولیس پرداخت تا بتواند اطمینان خاطر 

بازیکنان را تا حدی فراهم سازد. 
لیگ  فینال  به   تاریخ  در  بار  دومین  برای  صعود  با  ایران  پرسپولیس  تیم 

قهرمانان آسیا، اکنون یک قدم تا فتح جام فاصله دارد.

کرونا، مانع برگزاری نمایشگاه نفت ۹۹
وزیــر نفــت در توئیتــی ضمــن تاکیــد بــر ارتبــاط هــر چه بیشــتر 
تولیدکننــدگان بــا متقاضیــان در ســال جهــش تولیــد با هدف توســعه 
ــت  ــگاه نف ــزاری نمایش ــم برگ ــم گرفتی ــرد: تصمی ــالم ک ــازار، اع ب

امســال را تــا بهبــود نســبی وضــع کرونــا عقــب بیندازیــم.
ــت:  ــر نوش ــود در توئیت ــب خ ــن مطل ــه در تازه تری ــژن زنگن بی
»قــرار بــود نمایشــگاه نفــت امســال ویــژه متخصصیــن برگزار شــود، 
مجــوز الزم هــم از وزارت بهداشــت گرفتــه شــده بــود، ولــی باتوجــه 
بــه شــرایط فعلــی شــهر تهــران، تصمیــم گرفتیــم برگــزاری را تــا 

بهبــود نســبی وضعیــت عقــب بیاندازیــم.
ــی تحریم هــا و نقــش پیشــتاز نفــت در  ــه در شــرایط فعل  البت
ــا  ــدگان ب ــتر تولیدکنن ــه بیش ــر چ ــاط ه ــب و کار، ارتب ــعه کس توس
متقاضیــان، در ســال جهــش تولیــد موجــب توســعه بــازار می شــود.«

همچنیــن اداره کل روابــط عمومــی وزارت نفــت دربــاره تعویــق 
برگــزاری بیســت وپنجمین دوره نمایشــگاه نفــت اطالعیــه ای صــادر 
ــگاه  ــت وپنجمین دوره نمایش ــت: » بیس ــده اس ــه در آن آم ــرد ک ک
ــرار  ــه ق ــیمی ک ــش و پتروش ــت، گاز، پاالی ــت نف ــی صنع بین الملل
ــاه 1399 در محــل دائمــی نمایشــگاه های  ــا 24 مهرم ــود از 21 ت ب
ــتی  ــای بهداش ــل اخطاره ــود، به دلی ــزار ش ــران برگ ــی ته بین الملل
مکــرر وزارت بهداشــت بــرای ایــن روزهای شــهر تهــران و همکاری 
هرچــه بیشــتر در مقابلــه بــا بیمــاری کوویــد- 19 و اولویــت داشــتن 
حفــظ ســالمت شــرکت کنندگان و بازدیدکننــدگان، بــه زمــان 

دیگــری موکــول شــده اســت.
بــا وجــود آنکــه برنامه ریــزی الزم بــرای برگــزاری نمایشــگاه 
نفــت بــا تغییــرات ویــژه نســبت بــه ســال های پیــش و بــا رعایــت 
همــه نــکات بهداشــتی ابالغــی و دریافــت مجــوز برگــزاری از وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی از هفته هــای پیش انجام شــده 
و بازدیــد از نمایشــگاه نیــز به طــور محــدود و تنهــا بــرای متخصصان 
ــده  ــی ش ــوت اختصاصــی پیش بین ــا دع ــت ب ــت نف ــاالن صنع و فع
ــی  ــام و اســتقبال خــوب شــرکت های داخل ــا وجــود ثبــت ن ــود، ب ب
از ایــن رویــداد مهــم حرفــه ای و صنعتــی، ســرانجام بــا نظــر وزیــر 
نفــت، برگــزاری بیســت وپنجمین دوره نمایشــگاه بین المللــی نفــت، 
گاز، پاالیــش و پتروشــیمی تــا زمــان بهبــود نســبی شــرایط عمومــی 

کنتــرل کرونــا، بــه تعویــق افتــاد.
از جملــه تدابیــری کــه بــرای برگــزاری ایمــن ایــن نمایشــگاه 
ــورد اشــاره  ــن م ــه ای ــوان ب ــرر اندیشــیده شــده، می ت در موعــد مق
ــگاه،  ــی از نمایش ــد عموم ــت بازدی ــر ممنوعی ــزون ب ــه اف ــرد ک ک
ــده  ــز محــدود ش ــر روز نی ــدگان اختصاصــی در ه ــداد بازدیدکنن تع
ــد  ــش قی ــه در کارت دعوت ــا در روزی ک ــد تنه ــرد می توان ــر ف و ه
شــده از نمایشــگاه بازدیــد کنــد و در هــر ســاعت نیــز تعــداد ورودی 
ــای  ــی نیروه ــد، از طرف ــد ش ــرل خواه ــگاه کنت ــالن های نمایش س
بهداشــت، ایمنــی و محیــط زیســت )اچ اس یــی( شــرکت ملــی نفــت 
ایــران بــرای پایــش رعایت دســتورعمل های بهداشــتی در نمایشــگاه 

حضــور خواهنــد داشــت.
بــا توجــه بــه اینکــه در دوره حساســی از نظــر جنــگ اقتصــادی 
ــع  ــد صنای ــا و رش ــش توانمندی ه ــت نمای ــم، وزارت نف ــرار داری ق
داخلــی مرتبــط بــا صنعــت نفــت در عیــن وجــود تحریم هــا و کمــک 
ــای  ــت را از اولویت ه ــت نف ــب و کار صنع ــای کس ــق فض ــه رون ب
خــود می دانــد و لــذا بیســت وپنجمین دوره نمایشــگاه نفــت در 
نخســتین زمــان ممکــن و بــا بهبــود وضــع نســبی کنتــرل ویــروس 
کوویــد- 19، مطابــق برنامه ریــزی انجــام شــده و رعایــت تمــام و 
ــان آن  ــه زم ــود ک ــزار می ش ــتی برگ ــای بهداش ــال پروتکل ه کم

متعاقبــا بــه اطــالع خواهــد رســید.«

در ۶ ماهه اول سال جاری محقق شد؛
تولید ۱۴ میلیارد متر مکعب گاز از فاز ۱۲ پارس جنوبی

مدیــر پاالیشــگاه نهــم پــارس جنوبــی گفــت: پاالیشــگاه نهــم 
مجتمــع گاز پــارس جنوبــی در 6 ماهــه ابتــدای ســال جــاری که یک 
مــاه آن بــه تعمیــرات اختصــاص یافتــه، موفــق بــه تولیــد حــدود 14 

میلیــارد متــر مکعــب گاز شــده اســت.
ســید محمــد مهــدی هاشــمی بــا بیــان اینکــه ایــن پاالیشــگاه 
در شــرایط مناســب عملیاتــی آمــاده ورود بــه  زمســتان اســت،  اظهار 
ــع،  ــگاه مجتم ــن پاالیش ــوان اولی ــم به عن ــگاه نه ــت: پاالیش داش
ــا  ــا و ب ــا وجــود بیمــاری کرون ــرات اساســی ســال جــاری را ب تعمی

بهتریــن شــرایط بــه پایــان رســاند.
وی بــا بیــان اینکــه تعمیــرات ســال جــاری پاالیشــگاه فــاز 12 
)پاالیشــگاه نهــم پــارس جنوبــی( توســط پیمانــکار کامــال بومــی و 
نیروهــای منطقــه انجــام شــده اســت،  افــزود: برنامــه تعمیراتــی در 
زمــان مقــرر انجــام و کیفیــت پیمانــکار تعمیــرات نیــز در مقایســه 

بــا ســال های گذشــته بســیار مطلــوب ارزیابــی شــد.
ــا اشــاره بــه وضعیــت مناســب واحدهــای مختلــف  هاشــمی ب
ــاز  پاالیشــگاه نهــم ادامــه داد: در حــال حاضــر تمــام واحدهــای ف
12 در شــرایط مطلــوب در حــال تولیــد محصــوالت و بهره بــرداری 
هســتند و در 6 ماهــه ابتدایــی ســال جــاری کــه یــک مــاه آن بــه 
تعمیــرات اختصــاص یافتــه ایــن فــاز موفــق بــه تولیــد حــدود 14 

هــزار میلیــون متــر مکعــب گاز شــده اســت.
وی در ادامــه در خصــوص میــزان گوگــرد تولید پاالیشــگاه نهم 
ــه  ــازه 6 ماهــه ســال جــاری موفــق ب گفــت: ایــن پاالیشــگاه در ب

تولیــد بیــش از 47 هــزار و 200 تــن گوگــرد شــده اســت.
مطابــق اظهــارات مســوولین وزارت نفــت و شــرکت ملــی گاز 
ایــران، ظرفیــت تولیــد گاز پــارس جنوبــی از 280 میلیــون مترمکعب 
در ســال 91، بــه 750 میلیــون مترمکعــب تــا پایــان امســال خواهــد 

. سید ر
ــعه  ــا توس ــتاها ب ــه روس ــانی ب ــز، گازرس ــه نی ــن زمین در همی
ــت  ــتایی تح ــت روس ــت. جمعی ــده اس ــام ش ــی انج ــارس جنوب پ
پوشــش گازرســانی در ســال 92، 14 هــزار روســتا بودنــد و اکنــون از 
مــرز 30 هــزار روســتا عبــور کــرده و تــا پایــان ســال بــه بیــش از 

ــد. ــتا می رس ــزار روس 32 ه
از طــرف دیگــر ارزش افــزوده ایجــاد شــده به دلیــل جایگزینــی 
مصــرف گاز بــه جــای ســوخت مایــع دســتاورد ارزشــمند دیگــری به 
واســطه تولیــد گاز در پــارس جنوبــی اســت. تــا چنــد ســال پیــش 
بــه دلیــل کمبــود گاز مصــرف ســوخت مایــع بــاال بــود. بــه گفتــه 
وزیــر نفــت در ســال 92 نیروگاه هــا 27 میلیــارد لیتــر ســوخت مایــع 
مصــرف کردنــد، امــا ایــن عــدد در ســال های اخیــر، بــه یــک ســوم 
تقلیــل یافــت و بــه 9 میلیــارد لیتــر رســید کــه ایــن مقــدار بــاز هــم، 

ــود. ــر می ش کمت
از ســوی دیگــر،  صــادرات گاز نیــز بــا افزایــش تولیــد گاز پارس 
جنوبــی، 90 درصــد افزایــش یافتــه اســت، ایــران هم اکنــون به طــور 

میانگیــن روزانــه حــدود 80 میلیــون مترمکعــب گاز صــادر می کنــد.

قیمت خودرو دوباره در شیب نزولی؛ 

واقعی شدن قیمت خودرو ضرورتی فوری!

مه
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زیر نظرشبنم هوشمندراد

ی
نرژ

ت/ ا
نف

زیر نظر: محمد امامی

رییس اتاق بازرگانی ایران می گوید 
ماه های  در  بورس  رشد  به  رو  حرکت 
مواجه  جدی  اگرهای  و  اما  با  گذشته 
این  مدیریت  برای  باید  دولت  و  است 
بازار، اصالحاتی را در دستور کار قرار دهد.

ماه های  در  تهران  بورس  بازار 
سود  عنوان  به  جاری،  سال  ابتدایی 
آورترین بازار اقتصادی کشور، حجم قابل 
اختیار اشخاص  از نقدینگی در  توجهی 
حقیقی را جذب کرد و رکوردشکنی های 
پی در پی باعث شد، چند میلیون سهامدار 
جدید در مدتی کوتاه شانس خود را در 

بورس آزمایش کنند.
رشد طوالنی مدت شاخص و دست 
یابی به رکورد تاریخی دو میلیون واحد 
باعث شد این تصور در ذهن سهامداران 
ایجاد شود که بورس همواره  تازه کار 
سود ده است و با قراردادن پس اندازهای 
خود در آن، در مدتی کوتاه سودی قابل 
توجه به جیب خواهند زد. این در حالی 
بازار  کارشناسان  از  بسیاری  که  بود 
شاخص،  خیز  و  افت  که  هشدار  دادند 
است  سرمایه  بازار  جدانشدنی  جزو 
از  بسیاری  شود،  کاهشی  بازار  اگر  و 
سهامداران با توجه به شناخت محدود 
که  اتفاقی  کرد؛  خواهند  زیان  بازار،  از 
در هفته های گذشته رخ داد و با کاهش 
در  زیادی  نگرانی  جدی عدد شاخص، 

میان سهامداران ایجاد شد.
شرایط  درباره  نگرانی  کنار  در 
سهامداران، تعداد قابل توجهی از فعاالن 
بخش خصوصی نیز در ماه های گذشته 
به  توجه  با  بودند که  داده  بارها هشدار 

پرسرعت  رشد  اقتصادی،  واقعیت های 
ثیر  تا تحت  ند  می توا کل،  شاخص 
چنین  در  و  باشد  اقتصادی  حباب های 
اهمیت  بازار  درست  مدیریت  شرایطی 
که  موضوعی  داشت؛  خواهد  فراوانی 
رییس اتاق بازرگانی ایران نیز بار دیگر 

بر آن تاکید کرده است.
شافعی گفت که اوج گرفتن بورس 
در کشور طی ماه های گذشته در شرایطی 
به  دنیا  در همه  مالی  بازارهای  که  بود 
از  جهانی  اقتصاد  به  وارده  دلیل شوک 
ناحیه شیوع کرونا با افت بی سابقه همراه 
بوده اند. رشد فزاینده بورس در دوره ای 
که کشور با رکود عمیقی دست و پنجه 
ساله  ده  دوره  یک  طی  و  می کند  نرم 
نزولی بوده و حجم فروش شرکت ها و 
صادراتشان به دلیل کرونا کاهشی بوده، 
نمی تواند ناشی از بهبود عملکرد بخش 
واقعی اقتصاد و بنگاه های کشور باشد و 
رابطه معناداری بین جهش بورس و تولید 

و اشتغال مشاهده نمی شود.
او با خطاب قرار دادن دولت اظهار 
کرد که اتاق ایران ضمن تقاضا از دولت 
در خصوص عدم حمایت از سفته بازی در 
هربازاری از جمله بازار سرمایه پیشنهاد 
می کند که برای جلوگیری از هیجانات 
شروع  برای  محدودیت  ایجاد  و  کاذب 
سفته بازی و کاهش نوسانات وضع مالیات 
بر عایدی سرمایه را در دستور کار خود 
اتاق  اکید  پیشنهاد  دهد. همچنین  قرار 
ایران در خصوص واگذاری های دولتی، 
دولتی  شرکت های  مدیریت  واگذاری 
همزمان با واگذاری مالکیت آنها به بخش 

خصوصی واقعی از طریق بازار سرمایه 
است. راهکار بعدی، واگذار شرکت های 

سودده دولتی در بورس است.
طبق اعالم اتاق بازرگانی، شافعی 
تاکید کرد که در این دوره شاهد بودیم 
که برخی شرکت های زیان ده دولتی با 
قیمت های باال در بورس فروخته شدند 
و مقام ناظر واکنشی بر این مساله نشان 
ندادند. نکته مهم دیگری که باید مورد 
توجه قرار گیرد آن است که در راستای 
بازار  از  خصوصی  بخش  مالی  تامین 
سرمایه الزامی است تا فرآیند و رویه های 
ورود شرکت های خصوصی به بورس و 
افزایش سرمایه آن ها تسهیل شود. اقدام 
انتظار  مهم بعدی که بخش خصوصی 
دارد در شرایط فعلی انجام شود، اصالح 
نظام بانکی است. با توجه به اینکه نظام 
بانکی کشور با مشکالت عدیده ای دست 
و پنجه نرم می کند، امروز فرصتی است تا 
بانک های خصوصی و خصوصی شده از 
طریق بورس افزایش سرمایه دهند؛ این 
به شکلی صورت  باید  سرمایه  افزایش 
سهام داران  خرید  تقدم  حق  که  گیرد 
اصلی و خرید سهام توسط سهامداران 
فعلی ممنوع شود تا ترکیب سهام داری 
بانک ها اصالح شود و همزمان گام هایی 
این  در  حاکمیت شرکتی  استقرار  برای 
به  سهام  فروش  شود.  برداشته  مورد 
خریداران جدید فرصتی فراهم می سازد 
تا تیم مدیریتی این بانک ها تغییر کند 
آنها  مدیریتی  ساختار  در  اصالحاتی  و 

ایجاد شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران در بخش 

دیگری از صحبت های خود به مشکالت 
در حوزه های مختلف  بخش خصوصی 
به  ایران  اتاق  که  کرده  اظهار  و  اشاره 
با  همسو  سه گانه  قوای  مشاور  عنوان 
از  حاصل  ارز  بازگشت  به  معتقد  دولت 
صادرات به چرخه اقتصادی کشور است 
اندک اند  بسیار  که  دارد  راسخ  اعتقاد  و 
افرادی که به عمد ممکن است ارزهای 
صادراتی خود را به کشور بازنگردانده اند 
که مستوجب برخورد قانونی هستند اما بر 
این مسئله هم تاکید دارند که نباید جای 
استثنا با قاعده عوض شود و به شیوه ای 
رفتار شود که صادرکنندگان و حرفه ای که 
در شرایط موجود، باید با تمام قوا در کنار 
دولت محترم با روحیه ای مضاعف در رفع 
مشکالت اقتصادی کشور تالش کنند با 
انواع اتهامات ناروا روبرو شوند. شایسته 
اقتصادی  جنگ  شرایط  در  که  نیست 
بی مهری  مورد  کشور  صادرکنندگان 
قرار گیرند و بیش از گذشته با تنگناهای 
گوناگون مواجه شوند و ما نگران ادامه 
رئیس  عنوان  به  هستیم.  روش  این 
اتاق ایران شاهد تالش های تشکل های 
اقتصادی، اعضای هیات رئیسه و فعاالن 
اقتصادی هستیم اما به سهم خود عرض 
می کنم که شرمنده ایم که به رغم تالش، 
نتوانسته ایم در رفع مشکالت آنطور که 
باید موفق باشیم اما در عین حال به آینده 
امیدواریم که اگر حرف ما مورد قبول واقع 
نمی شود آنطور که مقام معظم رهبری 
فرموده اند، مسئوالن و تصمیم گیران بر 
اساس فرمایشات ایشان حرکت کنند و 

برنامه بریزند.

رییس اتاق بازرگانی ایران:

دولت با سفته بازی در بازار سرمایه مقابله کند
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اندیشه-زهرا قره باغی-
دنیای جوانان:به نقل از واحد 
و  عمومی  روابط  اداره  خبر 
شهرداری  و  شورا  الملل  بین  امور 
اندیشه جلسه شورای معاونین و مدیران 
با  اندیشه  شهرداری  تابعه  سازمانهای 

حضور علی ملکی شهردار برگزارشد.
ی  ستا ا ر ر  د که  جلسه  ین  ا
ماهه   6 عملکرد  تحلیل  و  بررسی 
معاونتهای  و  بعه  تا نهای  سازما ی 
شهردار   ، برگزارشد  اندیشه  شهرداری 
ماهه  گزارش 6  استماع  اندیشه ضمن 
از خدمات  اعم  مختلف  در حوزه های 
شهری،عمرانی،شهرسازی،مالی و درآمد، 
فضای سبز،حمل ونقل و ترافیک، آتش 
بر  فرهنگی،اجتماعی،ورزشی   نشانی، 
جدیت و اهتمام بیشتر مسئولین ذیربط 

تاکید کرد.
وی در این جلسه گفت : عملکرد 
باید  شهرداری  معاونتهای  و  سازمانها 
مردمی  مطالبات  و  نیازها  بر  مبتنی 
ساماندهی شوند تا قدمهای مثبتی برای 

خدمت به مردم برداشته شود.

ملکی خاطر نشان کرد : علیرغم 
اعتباری  در حوزه  فعلی که  مشکالت 
و تحریم های اقتصادی همه دستگاه 
ها  شهرداری  بخصوص  کشور  های 
پیشرفت  شاهد   ، هستند  روبرو  آن  با 
هستیم  ها  حوزه  از  بعضی  در  خوبی 
در  بیشتری  سعی  و  تالش  باید  اما 
این راستا انجام گیرد تا در دهه فجر 
امسال شاهد اتفاقات بهتری در زمینه 

باشیم. گوناگون  های 

شهردار اندیشه بادآور شد  : تمام 
واحدها و مدیران باید طبق برنامه بلند 
شهرداری  شده  ریزی  برنامه  و  مدت 
حرکت نمایند تا در حوزه های گسترده 
ای که با آن روبرو هستیم بیش از پیش 

فعال باشیم .
علی ملکی همچنین اضافه کرد : 
مبارزه با بیماری کرونا و رعایت پروتکل 
های بهداشتی باید جزیی از روند خدمت 
رسانی و امور روز مره شهرداری باشد 

مدیران  نظر  مد  نکته  این  همواره  و 
قرار گیرد.

تنها  داشت:  بیان  پایان  در  وی 
مطالبات  رفع  و  مشکالت  از  گذر  راه 
مردم جدیت در کار ، تالش دو چندان 
های  پتانسیل  و  ظرفیتها  از  استفاده   ،
نیروهای  ز  ا گیری  بهره  و  موجود 
بایستی  که  است  کارآمد  و  متخصص 
این مهم به منزله سرلوحه و مهمترین 

اقدام مدیران در دستور کار قرار گیرد.

شهردار اندیشه : 

عملکرد سازمانها و معاونتهای شهرداری باید مبتنی بر نیازها 
و مطالبات مردمی ساماندهی شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی:
گزارش مستندی از ایجاد فروچاله در استان مرکزی 

وجود ندارد

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی گفت: هیچ گزارش 
مستند و مطالعه علمی مبنی بر ایجاد فروچاله یا فرونشست به علت افت 
سطح آب های زیرزمینی در این استان ارائه نشده است. به گزارش روابط 
عمومی آب منطقه ای مرکزی، عزت اله آمره ای در پی مباحث مطرح شده 
در این خصوص افزود: پدیده فرونشست زمین به طور کامل مجزا از رخداد 

فروچاله زمین است و نباید ناخواسته این دو را  یکی دانست.
وی با بیان اینکه فرونشست عبارت است از فروریزش یا نشست سطح 
زمین که به علت های متفـاوتی در مقیاس بزرگ روی می دهد، اظهار داشت: 
گرم شدن زمین، کاهش بارندگی ها و مصرف بی رویه آب های زیرزمینی را 

از جمله عوامل دخیل در فرونشست زمین است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی گفت: فروچاله ها از دیدگاه 
زمین شناسی مهندسی، فرورفتگی  سطح زمین در اشکال بیضی و کروی 
دارای دیواره های با شیب تند در ابعاد به طور متوسط سه تا ده ها متر است 
که در اثر گسیختگی  الیه های سطحی ایجاد می شود. آمره ای افزود: دلیل 
باید مراقب  بنابراین  اصلی فروچاله بیشتر وجود حفره در زیر زمین است 
بود که با دست کاری های انسانی آن حفره در زمین ایجاد نشوند. به گفته 
وی در پدیده فروچاله به طور حتم نیاز به ریزش سقف یک حفره زیرزمینی 
است و روی سطح زمین نیز به صورت واضح قابل رویت است در صورتی 
که در پدیده فرونشست زمین وسعت یک دشت درگیر می شود و در واقع 

آثار آن به وضوح دیده نمی شود.

اداره کل بنادر و دریانوردی و سازمان آتش نشانی 
بوشهر تفاهمنامه همکاری امضا کردند 

  مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: این اداره کل و سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بوشهر در زمینه خدمات اطفا حریق، 

امداد و نجات تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، 
سیاوش ارجمندزاده در آیین امضا تفاهمنامه همکاری با شهرداری بوشهر 
اظهار داشت: در راستای پیگیری و تامین ایمنی در برابر سوانح، حوادث، 
حفاظت از سالمت افراد، جلوگیری از آسیب به اموال مردم در هر گونه حوادث 
طبیعی و با هدف افزایش همکاری متقابل و ایجاد سهولت در انجام عملیات 
با سازمان آتش نشانی شهرداری  تفاهمنامه همکاری  این  امداد  اطفائی و 

بندر بوشهر به امضا رسید.
وی بیان کرد: همکاری متقابل در زمینه آتش نشانی، همکاری متقابل 
جهت اعزام واحدهای آتش نشانی، امداد و نجات به محل سانحه در حد 

مقدورات از دیگر مفاد تفاهمنامه است.
ارجمندزاده ادامه داد: اطالع رسانی سانحه و یا حوادث آتش سوزی به 
مقامات مسئول استانی و سازمانی و براساس چارت سازمانی متبوع، همکاری 
و مشارکت جهت کسب امکانات و تجهیزات الزم امداد و نجات از ستاد کل 
بحران استان و یا دیگر سازمان ها، نهادها و ارگان های استانی، همکاری و 
هماهنگی الزم جهت تسریع در تردد واحدهای آتش نشانی و امداد و نجات 
از  دیگر موارد گنجانده شده در تفاهمنامه مشترک با سازمان آتش نشانی 

شهرداری بندر بوشهر است.
برای  آتش نشانی  مشترک  آموزشی  دوره های  برگزاری  افزود:  وی 
کارکنان و همکاری مشارکت جهت برگزاری مانورهای آمادگی مشترک 
آتش نشانی، امداد و نجات از جمله موارد همکاری مشترک اداره کل بنادر 
و دریانوردی استان و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندر 

بوشهر است.
ارجمندزاده ادامه داد: این اداره کل آمادگی دارد تا در راستای تفاهمنامه 
یاد شده مانوری مشترک با حضور واحدهای آتش نشانی دستگاه های مرتبط 

اجرایی کند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندر بوشهر 
گفت: تفاهمنامه همکاری در زمینه خدمات اطفاء حریق و امداد و نجات 

منجر به افزایش توانمندی ها برای مقابله با حوادث خواهد شد.
 فیصل محبی افزود: این تفاهمنامه همچنین ایجاد کننده یک زبان 
مشترک و واحد برای مدیریت مطلوب تر حوادث در زمینه آتش سوزی است.

افزایش  ایجاد تعامل بین دستگاه ها بدون شک به  وی عنوان کرد: 
شایانی  نیز کمک  احتمالی  مخاطرات  کاهش  و  حوادث  با  مقابله  توانایی 

خواهد کرد.

پاسخگویی مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل در مرکز 
ارتباط مردمی سامد ۱۱۱

با توجه به تاکیدات مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری مبنی 
بر دعوت از استاندار محترم و مدیران کل دستگاههای اجرایی استان برای 
حضور و پاسخگویی به سامانه 111 و در راستای کاهش مراجعات مردمی 
به دلیل شیوع بیماری کرونا و حذف مالقات مردمی و نیز تعامل مردم و 
دولت و پاسخگویی به درخواست ها و مشکالت هم استانی های عزیز، 
ابراهیم قلی زاده مدیر کل امور مالیاتی از ساعت 10 الی12 روز چهارشنبه 
مورخ 1399/07/02 در استانداری حضور یافته از طریق سامانه سامد 111 
و  شکایات  ها،  درخواست  به  دولت(  و  مردم  ارتباط  الکترونیکی  )سامانه 

پیشنهادات هم استانی های محترم پاسخ داد.

مسکونی تجاری  مجتمع های  نجومی  های  قیمت  ماجرای 
اراک چیست؟

های  مجتمع  برخی  گفت:  اراک  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس   
مسکونی و تجاری با راه اندازی دفاتر غیرقانونی، سبب ایجاد قیمت های 

نجومی در بازار مسکن اراک شده اند.
بهروز عسگری اظهار کرد: بر اساس گزارش های میدانی بدست آمده، 
هیئت امنای تعدادی از مجتمع های مسکونی تجاری، دفاتری به عنوان دفاتر 

فروش ساختمان ایجاد کرده اند.
وی افزود: متاسفانه در این دفاتر قیمت های نجومی تعیین می شود و 
به صاحبخانه تاکید می کنند که ملک خود را از حدود یک قیمت مشخص 
پایین تر به فروش نرساند. متاسفانه این اقدام در شهر اراک سبب افزایش 

افسارگسیخته قیمت ها شده است.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک اراک تصریح کرد: تاکنون دو مورد از 
این دفاتر شناسایی و برخورد الزم با آنها صورت گرفته، سایر مجتمع ها 
نیز هوشیار باشند و پیش از اینکه اقدامی علیه آنها صورت گیرد خودشان 

نسبت به جمع آوری دفتر اقدام کنند.
مشاهده  با  می توانند  نیز  اراک  شهر  مردم  داد:  ادامه  عسگری 
و  گرفته  تماس   33420163-33420160 شماره های  با  دفاتر  اینگونه 
غیرقانونی  دفاتر  این  راحت تر  بتواند  اتحادیه  تا  کنند  مطرح  را  موضوع 

را شناسایی کند.
وی بیان کرد: گاها نیز دیده شده در مجتمع ها بنرهایی با محتوای 
پیگیری  از  امالک نصب شده که پس  به مشاورین  واحدها  عدم فروش 
مشخص می شود این دفاتر با دالل بازی در دفاتر غیرقانونی در مجتمع، 
اقدام به فروش واحدها به قیمت های نجومی می کنند و سبب اخالل در 

کار و فعالیت مشاورین امالک نیز شده اند.

کمیته  و  پست  مشارکت  با  همدل  ایران  ملی  پویش 
امداد امام)ره( در ایالم

پست  مدیرکل  و  امام)ره(  امداد  کمیته  مقام  قائم  مشترک  دیدار  در 
تقویت  و  نوعدوستی  و  انفاق  فرهنگ  ترویج  و  توسعه  ضرورر  بر  استان 
و  نیازمند  آموزان  دانش  مایحتاج  تامین  با هدف  اجتماعی مردم  مشارکت 
برای  ای  هدیه  عنوان”همبازی،  با  ایران همدل  ملی  پویش  اجرای طرح 

بچه های ایران” تاکید شد.
“هدایت فیلی” مدیر کل پست استان  ایالم در این دیدار گفت: مشارکت 
و همراهی فعال شبکه پستی کشور بویژه این اداره کل در تمامی عرصه 
های مختلف خدمات رسانی و انجام طرح های خداپسندانه از اجرایی نمودن 
پویش ملی ایران همدل و جمع آوری کمک ها و هدایای تحصیلی مردم 
به دانش آموزان نیازمند در تمامی ادارات، دفاتر و باجه های منصوبه پستی 
اقدام نموده است. وی  با اعالم آمادگی پست استان جهت اجرایی نمودن 
طرح مذکور  افزود: در قالب این طرح، تمامی ادارات، دفاتر و باجه های 
پستی دولتی سراسر استان با همکاری کمیته امداد امام)ره( آمادگی دارند تا 
کمک ها و هدایای ارسالی مردم را جهت تحویل به دانش آموزان نیازمند و 

محروم در مناطق مختلف استان جمع آوری نمایند.
مدیر کل پست استان در پایان ضمن دعوت از مشارکت های مردمی 
در این زمینه از عموم همکاران، همشهریان و هموطنان خواست بمنظور 
اسباب  شامل:  که  را  خود  هدایای  احتمالی،  آسیب  گونه  هر  از  جلوگیری 
بازی،کتاب، عروسک و نوشت افزار است را به صورت بسته بندی شده در 

کارتن، نایلون و پاکت به ادارات، دفاتر و واحدهای پستی تحویل نمایند.
قنبر موسی نزاد قائم مقام کمیته امداد استان در این دیدار با تقدیر از 
زحمات ارزشمند شبکه پستی کشور در مواجهه و مبارزه با ویروس کرونا بر 
لزوم همکاری بیشتر این دو نهاد در راستای تسهیل در روند ارائه خدمت به 
نیازمندان و محرومان جامعه همچنین ایفای مسئولیت های اجتماعی بمنظور 
جمع آوری کمک و هدایای تحصیلی مردم به دانش آموزان نیازمند تاکید کرد.                     

تعیین تکلیف 35 پرونده راکد در هیئت حل اختالف و 
داوری شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی

 به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی 
به  پرونده هایی که  به منظور رسیدگی و داوری   : سرپرست شرکت گفت 
تعهدات قراردادی خود عمل نکرده اند، جلسه حل اختالف با حضور نماینده 
حقوقي  سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان داور و 

حکم مرضی الطرفین برگزار شد.
آزاد  به  اشاره  با  استان مرکزي  سرپرست شرکت شهرکهاي صنعتي 
سازی اراضی شهرک ها و نواحی صنعتی بیان داشت : در راستای فعال سازی 
قراردادهای واگذاری حق بهره برداری راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی 

استان، در  روز پنج شنبه تعداد   35  پرونده حقوقی رسیدگی شد
در  گذاری صنعتی  متقاضیان سرمایه    : افزود  ادامه  میرزاییدر  طیب 
به  نسبت  اقدامی  و  کرده اند  دریافت  زمین  که  صنعتی  نواحی  و  شهرکها 
تعهدات قرارداد از جمله پیشرفت فیزیکی و بدهی انجام ندهند، بعد از اتمام 
مهلت قانونی اقدام به فسخ قرارداد و انجام مراحل قضائی و مسترد نمودن 
زمین نسبت به واگذاری آن اراضی به سرمایه گذاران واقعی اقدام خواهد شد.

وی خاطر نشان نمود : با عنایت به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر 
جهش تولید  این شرکت روند بازپس گیری زمین های راکد را همچنان ادامه 
خواهد داد تا به نتایج مطلوب در این زمینه دست یابد و به سرمایه گذاران 
واقعی واگذار گردد و پس از تعیین تکلیف حقوقی و طی مراحل مربوطه 

اراضی مطروحه به متقاضیان واجد شرایط واگذار می شود .
با  تاکنون  ابتدای سال  جاري   از  قابل ذکر است  وی تصریح کرد: 
برگزاری  4  جلسه هیئت حل اختالف و داوری و رسیدگی  131   پرونده 
قرارداد راکد،  بخشي از اراضی راکد آزادسازی و خلع ید شده و در راستای 
به متقاضیان واجد صالحیت  جذب سرمایه گذاران واقعی صنعت، مجدداً 

واگذار شده و یا در مرحله واگذاری است.

 - اجرایی  دستگاههای  ساالنه  عملکرد  ارزیابی  در 
جشنواره شهید رجایی:

شرکت برق منطقه ای گیالن به عنوان »دستگاه برگزیده« انتخاب شد
ارسالن زارع استاندار گیالن و رئیس جشنواره شهید رجایی با ارسال 
لوح سپاسی به بهمن داراب زاده مدیر عامل  شرکت برق منطقه ای گیالن 
از تالش ها، همت و پیگیری مجدانه ایشان در راستای ارتقاء عملکرد، بهبود 
کیفیت نحوه خدمت رسانی و جلب رضایتمندی عمومی مردم و اجرایی کردن 
برنامه های جامع اصالح نظام اداری در سال 98 و کسب عنوان«  دستگاه 
برگزیده « قدردانی کرددر بخشی از این لوح سپاس آمده است به منظور 
ارج گذاری و تکریم »خدمت صادقانه و موثر« در نظام مقدس جمهوری 
در  آن شرکت  و خدوم  ارجمند  کارکنان  و  عالی  جناب  از  ایران،  اسالمی 
جشنواره استانی شهید رجایی قدردانی می نمایم گفتنی است که تندیس » 
دستگاه برگزیده «  ارزیابی عملکرد 1398 در جشنواره شهید رجایی نیز از 
سوی استاندار گیالن به مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن اهدا شد

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان مطرح کرد؛
ثبت نام رایگان ۲۱۰۴ شهروند سمنانی در سامانه سیوا 
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ، مدیرعامل 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان از آشنایی و ثبت نام رایگان 2104 

شهروند سمنانی در سامانه سیوا طی آموزش چهره به چهره  خبر داد. 
 حمید رضا پیوندی در ادامه آموزش چهره به چهره تفکیک زباله درسطح 
شهر سمنان ابراز داشت: با پایان پذیرفتن سه مرحله از مراحل آموزش چهره 
به چهره تفکیک زباله از مبدا، مرحله چهارم با فعالیت 5 آموزشگر جهت 
معرفی نرم افزار سیوا از مسکن مهر از مرداد آغاز شد و تا پایان شهریور ماه 
2104 شهروند سمنانی در سامانه جامع تحویل پسماند خشک درب منزل 
و محل کار با نام سیوا )یعنی جداکردن در گویش سمنانی( ثبت نام شدند.

افزار  با نرم  افزود: میزان شهروندان آموزش دیده که  ادامه   وی در 
هوشمند جمع آوری پسماند خشک از درب منازل و محل کار با نام »نرم 
افزار سیوا” در  مرداد ماه به “ 411 “ نفر و در شهریور ماه به »1693« رسیده 
و توانسته پیشرفت 40 درصدی مشارکت مردمی را به خود اختصاص دهد.

  مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با اشاره به شهروندان آموزش دیده 
در سطح شهر اعالم داشت: روزانه به طور میانگین بیش از  5 الی 10 مورد از 
درخواستهای شهروندی ثبت می شوند و خودرو جهت جمع آوری زباله خشک 
به درب منازل شهروندان مراجعه می کنند و یازده غرفه بازیافت در سطح 
شهر صبح ها از ساعت  8 الی 12:30 و عصرها 16 الی 19:30 آماده دریافت 
پسماند خشک از شهروندان قانونمدار و دوستدار محیط زیست می باشند. 

که  مسیرهایی  از   مهر  مسکن  مهرماه  آموزش  در   : گفت  پیوندی   
شهروندان تحت آموزش قرار گرفتند: صنعتی ساز مدیران، شهرک مدیران، 
رسانه،  خیابان  استاندارد،  میدان  الهیه،  اتحاد، شهرک  خودسازان، شهرک 
خیابان رسالت، شهرک فرهنگیان، خیابان هالل احمر، بلوار بسیج، خیابان 
حکمت، میدان مطهری، باغ فامیلی، میدان مادر، مسیرهای بیمارستان شفا، 
20 متری وحدت، شهرک اندیشه، مسکن بلوار کارگر و مسیرهای اطراف با 

فعالیت یک اکیپ 5 نفره از آموزشگران  در دستور کار می باشد
این مقام مسئول در پایان ضمن یاد آور شدن نقش مردمی در تحکیم 
آموزش طی درخواست همکاری بیشتر از سوی شهروندان با کارشناس این سازمان 
خاطرنشان کرد: همشهریان سمنانی می توانند پس از تفکیک زباله از مبداء در 
منزل یا محل کار طی  ورود به سایت www.siva.semnan.ir  یا در سامانه 
شهرداری سمنان در قسمت میز خدمات با ورود به سامانه سیوا یک مرحله ثبت نام 
کرده و در ثبت مجدد با نام کاربری و رمز عبور خود درخواست جمع آوری و تحویل 
پسماند خشک خود را ثبت نمایند تا سفیران  پاکیزگی جهت دریافت مراجعه کنند. 
چرخه  بهبود  و  زیست  محیط  از  حمایت  هدف  با  سمنان  شهرداری 
مدیریت پسماند، خدمات خود را در بستر فناوری و تکنولوژی نیز ارائه می 
نماید. به همین منظور با همکاری سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات و 
سازمان مدیریت پسماند نسبت به تهیه نرم افزار در قالب وب و اپلیکیشن 
تلفن همراه با نام سیوا  جهت مدیریت پسماند خشک با هدف ارتقاء فرهنگ 

جداسازی پسماند خشک و تر  اقدام نموده است.

در دیدار نماینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی؛

بازنگری در قانون تاسیس نهاد کتابخانه عمومی ضروری است
ستان  ا مردم  ینده  نما
شورای  مجلس  در  یالم  ا
در  بازنگری  گفت:  اسالمی 
قانون تاسیس نهاد کتابخانه عمومی و 
رسیدگی به وضعیت معیشتی کتابداران 

ضروری است.
 “سارا فالحی“ با حضور در اداره 
استان  عمومی  های  نه  کتابخا کل 
ایالم، ضمن دیدار با کارکنان و جمعی 
مشکالت  بررسی  ضمن  کتابداران،  از 
حوزه کتاب و کتابخوانی بر بازنگری در 
قانون تاسیس نهاد کتابخانه عمومی و 
رسیدگی به وضعیت معیشتی کتابداران 

تاکید کرد
فرهنگی  های  ضعف  افزود:  وی 
باعث مشکالت عدیده ای برای ما شده 
است و ضعف مسئولیت پذیری در جامعه 
از نتایج ملموس آن است بنابراین  باید 
رویکردها به فرهنگ از باال تغییر کند 
و باید فرهنگ به دست متولیان اصلی 

آن سپرده شود
مشکالت  به  اشاره  با  فالحی 
و  کارکنان  و  عمومی  های  کتابخانه 
وضعیت  داشت:  بیان  آنها،  کتابداران 

معیشتی کتابداران قابل قبول نیست.
کتابخانه  مدیرکل  دیدار،  این  در 

های عمومی استان ایالم، ضمن ارائه 
گزارشی از وضعیت کتابخوانی در استان 
ایالم، به مشکالت این حوزه اشاره کرد 
توسعه  ایالم جهت  استان  در  گفت:  و 
ایجاد  فضای کتابخانه های عمومی و 
سهولت دسترسی مردم به کتاب اقدامات 

گونگونی صورت گرفته است.
استان  افزود: در  “سمیه حیدری” 
ایالم به غیر از ضروت احداث کتابخانه 
نیاز مبرم  بویژه در مناطق محروم،  ها 
افزایش  سیار،  کتابخانه  اندازی  راه  به 

منابع کتابخانه ها بویژه کتب مخصوص 
کودک و نوجوان و وسایل سرگرمی آنها 

مانند اسباب بازی مناسب داریم.
مدیرکل کتابخانه های عمومی در 
بررسی مشکالت کنونی کتابخانه های 
عمومی، ساختارهای قانونی موجود اشاره 
کرد و خاطر نشان ساخت: در متن قانون 
های  کتابخانه  اداره  نحوه  و  تاسیس 
جمله  از  دارد  وجود  تعارضات  عمومی 
در اولین بند قانون که تاسیس، تجهیز، 
بر  نظارت  مدیریت  توسعه  و  بازسازی 

شده  گذاشته  ها  کتابخانه  نهاد  عهده 
اما در بحث بودجه غیر از یک  بودجه 
تملک دارایی محدود که در بعضی سالها 
دیده  دیگری  چیز  باید،  می  تخصیص 
در  پنج  ماده  در  همچنین  است  نشده 
مورد منابع مالی، کمک های دولتی در 
قالب بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد دیده 
شده که به میزان آن و تضمین پرداخت 
اشاره نشده است. یا در مورد اختصاص 
نیم درصد از درآمد ها شهرداریها، هیچ 

گونه ضمانت اجرایی وجود ندارد.

این   : داشت  اظهار  بندعلیزاده  یحیی 
مسابقات در 6 رشته قرائت )تحقیق(- ترتیل- 
حفظ موضوعی – مفاهیم – زبان آموزی و 
تحقیق موضوعی ویژه ی همکاران و همسر همکاران 

برگزار شد که نتایج مسابقات به شرح ذیل می باشد.
1-حجت ایزدپناه همکار در رشته ترتیل- مقام 

مقام  ترتیل-  رشته  در  اول2--داور سجودی همکار 
سوم

رشته  در  همکار  همسر  نژاد  موسی  3-فروغ 
همکار  همسر  غفارزاده  اول4--ملیحه  مقام  ترتیل- 

در رشته ترتیل – مقام دوم
رشته  در  همکار  همسر  مقصودی  5-آرزو 

ترتیل – مقام سوم6--مهرداد سلیمی همکار در رشته 
مفاهیم- مقام اول

مفاهیم-  رشته  در  همکار  اعیادی  7--تامیال 
زبان  رشته  در  همکار  مهاجری  سوم8-آزاده  مقام 
رشته  در  همکار  بایرامی  دوم9-الناز  مقام  آموزی- 

زبان آموزی- همکار مقام سوم

نتایج سیزدهمین دوره مسابقات قرآنی ویژه همكاران و همسر همكاران در شرکت برق اردبیل 

بیست  نۀ  ستا آ ر  د
تأسیس  لروز  سا نهمین  و 
هلدینگ فوالد متیل، مجتبی 
ضمن  گروه  این  مدیرعامل  مهدیان 
گرامیداشت یاد و خاطرۀ حماسه آفرینان 
دوران دفاع مقدس گفت: امروز یادآور 
نهادی  تأسیس  اندیشۀ  نشستن  بار  به 
بر  عالوه  آن،  اصلی  رسالت  که  است 
ارائۀ  به صنعت کشور،  رونق بخشیدن 
خدمات مطلوب به خانوادۀ بزرگ فوالد 

ایران عزیزمان است.
نهال  این  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
با حمایت  در سال 1370  ارزش آفرین 
داد:  ادامه  گرفت،  جان  مبارکه  فوالد 
هلدینگ فوالد متیل اکنون به درختی 

که  است  شده  تبدیل  تنومند  و  بارور 
بیش از هر زمان می توان به ثمربخشی 

آن امید داشت.
از  خرسندی  ابراز  مهدیان ضمن 

دستاوردها و تالش های این هلدینگ 
از  بهره گیری  با  متیل  داشت:  اظهار 
دانش و تجربۀ نیروهای مسئولیت پذیر 
به  خدمت رسانی  بر  عالوه  توانمند،  و 

جامعۀ هدف، در تأمین نیاز بنگاه های 
تولیدی، مدیریت ثروت و بازار سرمایه 
در بخش های مهم و تأثیرگذار صنعت 
و همچنین با حمایت از کسب وکارهای 
کوچک و متوسط و جلوگیری از تأثیر 
سوء نوسانات بازار به خوبی ایفای نقش 
کرده و همچنان با امید به افقی روشن  

و امیدبخش گام برمی دارد.
وی از تالش همۀ همکارانی که 
پیش از این برای اعتالی فوالد متیل 
و گفت:  قدردانی کرد  همت گماشتند، 
عزیزانی  دستاوردهای  امانت دار  امروز 
هستیم که تالش کردند به تعهدات خود 
به صنعت فوالد کشور و سایر ذی نفعان 

جامۀ عمل بپوشانند..

مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل تصریح کرد:

هلدینگ فوالد متیل درختی بارور و تنومند

ــدا   در ایــن مراســم ابت
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع 
نیــروی بــرق اســتان اردبیــل 
ــره  ــاد و خاط ــت ی ــن گرامیداش ، ضم
ــرکت  ــت : ش ــام گف ــهدای واال مق ش
ــه  ــه ب ــا توج ــتان  ب ــرق اس ــع ب توزی
ــی و  ــای فن ــئولیت ه ــف و مس وظای
تخصصــی خــود ،  همــواره در تامیــن 
بــرق مطمئــن تــالش مــی نمایــد تــا 
ــواده ی  ــه خان ــانی ب ــت رس ــا خدم ب
محتــرم شــهدا و مــردم عزیــز انجــام 
وظیفــه نمــوده  تــا شــرمنده ی  ایــن 

ــیم  .  ــزان  نباش عزی
حســین قدیمــی اظهــار داشــت : 
پایــگاه شــهید چمــران ، امــور فرهنگی 
و روابــط عمومــی  شــرکت توزیــع برق 
اســتان همــواره  ســعی نموده اســت در 
حــد تــوان و امکانــات ، از مقــام شــامخ 
شــهیدان ، ایثارگــران و رزمنــدگان 
صنعــت بــرق اســتان تقدیــر و تجلیــل 

بــه عمــل آورد .
ــا  ــان ، ب ــردار کریمی ــپس س  س
ــوی  ــادی و معن ــرات م ــه ثم ــاره ب اش
دفــاع مقــدس گفــت : جنــگ تحمیلی 
هشــت ســاله، اگرچــه موجــب صدمات 

ــه  ــی حماس ــد ول ــی ش ــی و مال جان
ایثــار و از خودگذشــتگی بســیجیان 
و رزمنــدگان در طــول ایــن ســال هــا 
ــردم  ــرای م ــی ب ــای بزرگ ، درس ه
جهــان و منطقــه و حتــی نســل امــروز 

خواهــد داشــت .
دوران  فرماندهــان  نقــش  وی 

دانــش  بــرای  الگویــی  را  جنــگ 
مدیریــت دانســت و افــزود : مســئولین 
ــد  ــد همانن ــروز بای ــردان ، ام و دولتم
فرماندهــان دوران دفــاع مقدس ، خود 
ــتادگی  ــت و ایس ــف اول مقاوم در ص
ــر  ــران را متذک ــل دیگ ــوده و در عم ب

ــد. ــداری بنماین ــتقامت و پای ــه اس ب

ــا  ــه ب ــم ک ــن مراس ــه ای در ادام
ــتی و  ــائل بهداش ــی مس ــت تمام رعای
فاصلــه گــذاری انجــام شــد از کارکنان 
رزمنــده هشــت ســال دفاع مقــدس در 
ــرق اســتان اردبیــل   ــع ب شــرکت توزی
ــه  ــل ب ــر ، تجلی ــوح تقدی ــداء ل ــا اه ب

عمــل آمــد  .

یادواره ی شهدا و تجلیل از رزمندگان شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل 
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بط  ا و ر رش  ا گز به   
عمومی مدیریت درمان تامین 
 ، گلستان  استان  اجتماعی 
هیداتیک  کیست  الپاراسکوپی  عمل 
حکیم  بیمارستان  در  بار  اولین  برای 

جرجانی گرگان انجام شد.
بنا به این گزارش مردی  40 ساله 
با عالئم درد کلیه به بیمارستان مراجعه 
آزمایشات  انجام  و  معاینه  از  پس  و 
که  شود  می  مشخص  کلینیکی  پارا
بیمار دارای کیستی در ناحیه کبد خود 
عقیلی  مسلمی  دکتر  توسط  که  است 
متخصص جراحی عمومی تحت عمل 
جراحی به روش الپاراسکوپی قرار می 
گیرد و در حال حاضر حال عمومی بیمار 
طبیعی بوده و ظرف یکی دو روز آتی از 

بیمارستان مرخص می شود.

انجام عمل الپاراسکوپی کیست هیداتیک برای اولین بار 
در بیمارستان حکیم جرجانی گرگان

قلی زاده تاکید کرد:
سیاست سازمان در امر تولید و ایجاد اشتغال سیاست 

حمایتی است

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل امــور مالیاتــی اســتان اردبیــل 
ــاون  ــریفی مع ــاق ش ــه اتف ــل ب ــتان اردبی ــی اس ــور مالیات ــر کل ام مدی
حسابرســی، حضرتــی معــاون توســعه مدیریــت و منابع، عالئی سرپرســت 
اداره حراســت و بقائــی سرپرســت هئیــت حــل اختالف مالیاتی از شــهرک 

صنعتــی خصوصــی آرتــا پالســت بازدیــد کــرد.
در ایــن بازدیــد قلــی زاده ضمــن تجلیــل و قدردانــی از زحمــات 
ــی  ــهرک صنعت ــن ش ــداث اولی ــت اح ــرف از باب ــی بیط ــای فتح آق
ــه صنایــع  ــه تولیــدات داخلــی از جمل خصوصــی در اســتان، توجــه ب
چــوب MDF، پارکــت و ... در شــرایط تحریــم را زمینــه ای بــرای 
ــزود:  ــان متخصــص دانســته اف ــرای جوان فراهــم نمــودن اشــتغال ب
ــت از  ــتای اطاع ــد در راس ــش تولی ــای جه ــت ه ــت از سیاس حمای
ــن  ــا ای ــت و ب ــی اس ــف دین ــری تکلی ــم رهب ــام معظ ــن مق فرامی
ــئوالن  ــران و مس ــری مدی ــت پذی ــزان والی ــه می ــت ک ــدف اس ه

ــی شــود.  مشــخص م
وی حضــور مدیــران امــور مالیاتــی اســتان در شــرکت مذکــور را 
در راســتای حمایــت بــی دریــغ از برنامــه هــای جهــش تولیــد در ســطح 
ــی  ــور مالیات ــازمان ام ــتهای س ــزود: سیاس ــت و اف ــالم داش ــتان اع اس
ــویقی و  ــت تش ــی، سیاس ــذاری و کارآفرین ــرمایه گ ــر س ــور در ام کش
ــل و  ــترش تعام ــاده گس ــی آم ــور مالیات ــت و اداره کل ام ــی اس حمایت
همــکاری بــه منظــور رفــع موانــع تولیــد و هرگونــه مشــکالت احتمالــی 

واحدهــای تولیــدی مــی باشــد.
ــکل  ــد ش ــی از رون ــزارش جامع ــرف گ ــی بیط ــال فتح ــپس کم س
ــه ســمع و نظــر حاضریــن  گیــری و نحــوه تولیــدات شــرکت مذکــور ب
ــع از  ــرداری بموق ــا توســعه و بهــره ب ــدواری نمــود ب ــراز امی رســاند و اب
فازهــای در دســت احــداث بتوانــد دیــن خــود را در ســال جهــش تولیــد، 

بــه اســتان ادا نمایــد.

استاندار خراسان جنوبی 
روند  در  تسریع  برای  پایتخت  در  استاندار  رایزنی 

اجرای ابرپروژه راه آهن خراسان جنوبی

گروه خبری استان خراسان جنوبی رضا بهنام 
اســتاندار خراســان جنوبــی بــه منظــور انجــام پیگیــری هــای الزم 
بــرای کوتــاه تــر کــردن مراحــل اجرایــی کار در پــروژه راه آهــن بیرجنــد 
بــا معــاون وزیــر راه و شهرســازی و مدیرعامــل شــرکت ســاخت و توســعه 

زیربناهــای حمــل و نقــل کشــور دیــدار و گفتگــو کــرد.
دیــدار معتمدیــان و دکتــر خیــرا... خادمــی بــا هــدف پیگیــری اجرای 
ــر اختصــاص 2800  ــای ارزی کشــور مبنــی ب ــر هیئــت امن ــه اخی مصوب

میلیــارد تومــان بــه پــروژه راه آهــن بیرجنــد صــورت گرفــت.
ــدی  ــیم بن ــرای کار، تقس ــد اج ــریع در رون ــر تس ــه ب ــن جلس در ای
وظایــف و برنامــه هــا و همچنیــن تعییــن بانــک عامــل بــرای پرداخــت 
ــان  ــن زم ــاه تری ــا مراحــل اجــرای کار در کوت ــد شــد ت تســهیالت تأکی

ممکــن عملیاتــی شــود.
بحــث و بررســی درخصــوص آخریــن وضعیــت راه هــای اســتان نیز 

از دیگــر برنامــه هــای ایــن دیــدار بــود.
ــا  ــتان و فرنی ــازی اس ــرکل راه و شهرس ــی مدی ــدار داع ــن دی در ای

ــز حضــور داشــتند. ــی نی ــی خراســان جنوب ــده کنسرســیوم ریل نماین
ــی  ــان جنوب ــی خراس ــروژه ریل ــای پ ــه ه ــری برنام ــه پیگی در ادام

ــرد. ــدار ک ــز دی ــاه کشــور نی ــک رف ــل بان ــر عام ــا مدی ــان ب معتمدی
دیــدار معتمدیــان بــا اســماعیل لـــله گانــی مدیــر عامــل بانــک رفاه 
ــه اخیــر هیئــت امنــای ارزی کشــور صــورت  ــا هــدف پیگیــری مصوب ب
گرفــت و اســتاندار ضمــن تشــریح اهمیــت پــروژه راه آهن شــرق کشــور، 
بــر طــی شــدن مراحــل کار بــا ســرعت هــر چــه بیشــتر و بــدون هیــچ 

وقفــه ای تأکیــد نمــود.
هــدف از ایــن دیــدار، تعییــن بانــک رفــاه بــه عنــوان لیــدر بانکــی و 
تأکیــد بــر ســرعت بخشــیدن بــه رونــد تشــکیل کنسرســیوم بانکــی برای 

پرداخــت تســهیالت ویــژه راه آهــن شــرق کشــور بــود.
در جلســه دوم مهرمــاه هیئــت امنــای ارزی کشــور کــه بــه ریاســت 
رئیــس جمهــور برگــزار شــد، بــا اختصــاص 2 هــزار و 800 میلیــارد تومان 
تســهیالت ریالــی از محــل صنــدوق توســعه ملــی بــه ابرپــروژه راه آهــن 

خراســان جنوبــی موافقــت شــد. 
تزریــق ایــن اعتبــار، رونــد اجــرای پــروژه راه آهــن اســتان را شــتاب 
مــی بخشــد و بــر اســاس اخبــار اولیــه، تــا چنــد مــاه آینــده شــاهد آغــاز 

عملیــات اجرایــی کنسرســیوم در اســتان خواهیــم بــود.
ــن  ــروژه راه آه ــرای پ ــی اج ــان جنوب ــردم خراس ــه م آرزوی دیرین
اســتان و اتصــال بــه کریــدور راه آهــن شــرق کشــور بــوده کــه بعــد از 2 
دهــه انتظــار بــا حمایــت دولــت تدبیــر و امیــد و پیگیــری هــای جــدی 
و بــی وقفــه معتمدیــان اســتاندار خراســان جنوبــی در ســال 1398 ایــن 
آرزو محقــق و عملیــات اجرایــی قطعــه 16 بیرجنــد بــه ســمت یونســی به 
طــول 32 کیلومتــر در محــدوده جغرافیایــی خراســان جنوبــی در پانزدهــم 
مهــر ســال گذشــته همزمــان با ســفر »اســحاق جهانگیــری« معــاون اول 

رئیــس جمهــوری بــه ایــن اســتان آغــاز شــد.

با بهره داری از طرح های آبخیزداری جدید؛
ساالنه ۱۴ هزار متر مکعب روان آب مهار 

و استحصال می شود
و  منابع طبیعی  اداره کل  روابط عمومی  مدیر  رامشه  قاسمی  عباس 
آبخیزداری استان اصفهان از آغاز عملیات اجرایی 12 پروژه منابع طبیعی 
و آبخیزداری در سطح این استان خبر داد و اظهار کرد: این پروژه ها شامل 
نهال کاری، مراقبت و آبیاری، ایجاد باد شکن غیر زنده، توسعه جنگل با 
بذر و اجرای سازه های کنترل سیالب و بند سنگ و سیمان در حوضه های 
آبخیز است که در هشت شهرستان اصفهان، کاشان، نائین، خور و بیابانک، 

آران و بیدگل، لنجان، سمیرم و شاهین شهر اجرا خواهد شد.
وی افزود: نهال کاری، مراقبت و آبیاری در سطح 900 هکتار، نصب 
و 500  هزار  چهار  در  توسعه جنگل  و  کیلومتر  در 50  زنده  غیر  بادشکن 
هکتار از عرصه های طبیعی استان در ماه های پیش رو عملیاتی خواهد شد.

مدیر روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
میلیارد   19 بر  بالغ  اعتباری  امسال  پروژه های  اجرای  برای  اینکه  بیان  با 
تومان در نظر گرفته شده است، گفت: با تکمیل و بهره برداری از طرح های 
آبخیزداری جدید، ساالنه حدود 14 هزار مترمکعب روان آب در هر حوضه 

آبخیز، مهار و استحصال خواهد شد.
و  طبیعی  منابع  پروژه  هشت  از  برداری  بهره  به  همچنین  قاسمی 
آبخیزداری استان اصفهان در هفته دولت اشاره و اظهار کرد: این پروژه ها 
بندهای  اجرای  کنترل سیالب،  خاکی،  بند  سرریز  اجرای  و  ترمیم  شامل 
سنگ و سیمان، تکمیل سازه های مکانیکی و بندهای خاکی بوده است که 
در یک سال گذشته با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد و 900 میلیون تومان 
و  تیران  فریدونشهر،  کاشان،  بیدگل،  و  آران  اصفهان،  شهرستان های  در 

کرون و سمیرم انجام شد.

در پردیس عملیاتی می شود؛
دالالن مسکن مهر در انتظار مالیات خانه های خالی! 

که  افرادی  پردیس،  عمران  شرکت  مدیرعامل  اعالم  اساس  بر 
واحدهایشان آماده است اگر نسبت به دریافت دفترچه اقساط مسکن مهر 
اقدام نکنند تا 15 روز دیگر برای اخذ مالیات از خانه های خالی به سازمان 

امور مالیاتی معرفی می شوند.
در  مهر  مسکن  واحد   5000 از  بیش  کرد:  اظهار  هدایت  سیدمهدی 
با وجود اطالعیه های  اما  آماده تحویل شده است  از مدتها قبل  پردیس 

قبلی تاکنون این مالکان برای دریافت دفترچه اقساط مراجعه نکرده اند.
وی افزود: بر اساس تصویب هیات مدیره شرکت عمران پردیس مقرر 
شده لیست این مالکان در اختیار سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از 
خانه های خالی ارائه شود و همچنین در بند دیگر این مصوبه تصمیم بر این 
شد تا مکاتباتی با بانک مسکن انجام شود و وام 4 درصد این مالکان حذف 

و به وام عادی با سود بانکی 18 یا 24 درصد افزایش یابد.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس تاکید کرد: این مالکان 
چنانچه تا 15 روز آینده جهت تشکیل پرونده قسط به بانک مسکن مراجعه 

نکنند مشمول جرایم ذکر شده خواهند بود.
بنابر این گزارش به نظر می رسد مخاطب این هشدار دالالن مسکن 
مهر پردیس هستند که عمدتاً قصد سکونت ندارند و به همین دلیل از دریافت 

کارت اقساط خودداری می کنند.
اردیبهشت ماه امسال بود که هدایت از مالکیت 2000 تا 3000 سوداگر 
در بازار مسکن پردیس خبر داد. سپس از ابتدای خرداد ماه شرکت عمران 
پردیس تصمیم گرفت 20 درصد مبلغی را که دولت برای واحدهای مسکن 
اقدام به  ابتدای خرداد ماه  از  از متقاضیانی که  مهر  پردیس هزینه کرده 
خرید و فروش می کنند دریافت کند. گفته می شود بعضی افراد در پردیس 

100 تا 200 واحد مسکونی در اختیار دارند.
قیمت  تومانی  میلیون   20 افزایش  وضعیت  آخرین  درباره  هدایت 
مسکن مهر اظهار کرد: این رقم با توجه به هزینه های ما بسیار ناچیز است 
این در  تومان در پردیس هزینه کرده ایم و  ابتدای سال 1400 میلیارد  از 
حالی است که از محل دریافت 20 میلیون تومان حدود 22 میلیارد تومان 
به دست آورده ایم. این 20 میلیون تومان هزینه نقل و انتقال نیست بلکه 
بخش کمی از هزینه هایی که دولت برای واحدهای مسکن مهر انجام داده 
را از متقاضیانی که هم اکنون اقدام به خرید و فروش می کنند دریافت می 
کنیم. متقاضیان اولیه و کسانی که قبل از خردادماه واحد را خریداری کردند 

مشمول این افزایش قیمت نیستند.
تا پایان امسال 95 درصد مسکن مهر پردیس تحویل می شود

بنابراین گزارش از حدود 82 هزار واحد مسکن مهر پردیس که 72 
هزار واحد آن از سال 1391 آغاز شده تاکنون 45 هزار واحد افتتاح شده، 21 
هزار واحد تا پایان آبان ماه تحویل خواهد شد، از 16 هزار واحد باقی مانده 
10 هزار واحد تا پایان سال جاری و 6000 واحد که دارای معارضه حقوقی 
بوده و البته مشکلشان حل شده در سال آینده افتتاح می شود.  بدین ترتیب 

تا پایان امسال 95 درصد واحدهای مسکن مهر پردیس تحویل می شود.

سامانه »همارا« در استان اصفهان راه اندازی شد
اولین سامانه مکانمند صدور کد، آرشیو مدارک و مستندات دفتر فني، 

موسوم به ))سامانه همارا(( در استان اصفهان راه اندازی شد.
اصفهان  استان  آبفا  شرکت  فاضالب  توسعه  و  برداری  بهره  معاون 
نقشه  دیجیتال  آرشیو  براي  مناسبي  ساختار  وجود  عدم  به  توجه  با  گفت: 
ها، اسناد، مدارک و مستندات، زیرساخت ها برای راه اندازی این سامانه در 

دستور کار قرار گرفت.
امیرحسین حکمتیان بیان کرد: طی سال های اخیر ایجاد ساختار سخت 
افزاري و نرم افزاري همانند خرید سرور و فضاي ذخیره مناسب براي آن 
عملیاتی شد و پس از طي دوره آزمایشي، این سامانه به صورت رسمي راه 
اندازي و بارگذاري اسناد فني در انواع فرمت ها بر روي آن آغاز شده است و 
اکنون کار بارگذاري نقشه ها و مستندات فني بر روي آن در حال انجام است.

وی به دیگر قابلیت های این سامانه پرداخت و اظهار داشت: این سامانه  
قابلیت تبدیل به مرکز دیجیتال بایگاني اسناد و مدارک و مستندات شرکت 
در همه بخش ها را  دارا مي باشد که اولین نمونه  استفاده فرابخشي این 
سامانه، بارگذاري مستندات مربوط به امالک و مستغالت شرکت در طرح 

صدور اسناد مالکیت امالک      مي باشد.
معاون بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت آبفا استان اصفهان افزود: 
از دیگر قابلیت هاي ایجاد شده در این سامانه مي توان به تهیه وب سرویس 
ارتباط بین نرم افزاري با سامانه هاي نجما به عنوان زیرساخت GIS شرکت  
و سامانه اطلس به عنوان سامانه اتوماسیون گردش فني پروفیل هاي دفتر 
فني اشاره کرد. بدین ترتیب با ایجاد این ارتباط، شرایط مرکزیت بارگذاري 
اسناد از جزایر نرم افزاري مختلف فراهم شده که نقش مهمي در حفاظت 

و صیانت از اطالعات و ایجاد دسترسي مناسب دارد. 
وی صدور کد شناسه واحد براي هر مستند با قابلیت صدور برچسب 
معرف کد در سه فرمت کاراکتري، بارکد نواري و QR به صورت همزمان 
براي الصاق فیزیکي یا دیجیتالي به مستند را از دیگر مزیت های این طرح 

برشمرد.
 حکمتیان خاطر نشان ساخت: آرشیو مستندات با همه فرمت هاي دیجیتالي 
این  های  قابلیت  دیگر  از  و  است  پذیر  امکان  غیره  و  نقشه  متن،  عکس،  مانند 
سامانه، تفکیک بخش هاي توصیفي تعریف شده براي هر مستند به سه بخش آب، 
فاضالب و ابنیه با امکان توسعه اتصال هر مستند به مکان جغرافیائي مربوطه است. 

برنامه ریزی شرکت گاز استان گیالن
 برای گازرسانی به 8۶ روستای کوهستانی باقیمانده

بط  ا و ر رش  ا گز به   
معاون  گیالن  گاز  عمومي 
مهندسي و اجراي طرح هاي 
شرکت گاز استان گیالن اظهار داشت: 
معاونت  مجموعه  افتخارات  از  یکی 
مهندسی به پشتوانه حمایت مدیرعامل 
محترم و همراهي همه همکاران شرکت 
در بخش های پشتیبانی، گازرسانی به 
100درصد شهرهای گیالن و بیش از 
95 درصد از روستاهای استان می باشد.

ادامه  در  نیا  مسعودي  مهندس 
اقصي  به  گسترده  گازرساني  گفت: 
شرکت  این  تا  شد  سبب  استان  نقاط 
به عنوان یکی از چند شرکتهای پیشرو 

شرکت  سوي  از  گازرسانی،  امر  در 
جهت  معین  استان  بعنوان  گاز  ملي 
بلوچستان  گازرسانی استان سیستان و 

انتخاب شود.
طرح  اجراي  و  مهندسي  معاون 
هاي شرکت گاز گیالن با بیان اینکه 
با گازرساني به منطقه سیستان افتخار 
به  رسانی  خدمات  زمینه  در  دیگری 
شرکت  کارنامه  در  شریف  هموطنان 
گاز گیالن ثبت شده است، بیان نمود: 
منطقه  در   1398 سال  از  شرکت  این 
گازرسانی  عملیات  مشغول  سیستان 
از  گازرساني  مراحل  کلیه  و  باشد  می 
طراحي تا اجرا توسط شرکت گاز گیالن 

نیا  مسعودي  گیرد.مهندس  مي  انجام 
واحد  اهداف  و  ها  برنامه  در خصوص 
مهندسی تا پایان امسال اظهار داشت: 
زابل،  شهر  بر  عالوه   99 سال  در 
دوست  ادیمی،  شهر   4 به  گازرساني 
دستور  در  محمدآباد  و  زهک  محمد، 
کار قرار گرفته که مراحل طراحی آن 
انجام شده و پس از انتخاب پیمانکار، 
عملیات اجرایی با نظارت این معاونت 

انجام خواهد شد.
تداوم  راستاي  در  همچنین  وي 
گازرسانی به روستاهای استان گیالن، 
براي  معاونت  این  ریزي  برنامه  از 
گازرسانی به 108 روستا در سال جاری 

خبر داد و گفت: با همت پرسنل شرکت 
در  روستا   22 تعداد  استان گیالن  گاز 
گاز  از  مند  بهره  امسال  دولت  هفته 
 86 به  گازرسانی  عملیات  و  شدند 
کوهستاني  و  لعبور  ا صعب  روستاي 

دیگر در حال انجام است.
طرح  اجراي  و  مهندسي  معاون 
هاي شرکت گاز گیالن گفت: بر اساس 
بررسي هاي صورت گرفته، نزدیک به 
7 هزار خانوار در روستاهای باالی 20 
خانوار فاقد گاز در استان وجود دارد که 
براي گازرساني به آنها نیاز به طراحي  و 
اجراي 300 کیلومتر شبکه و 43 کیلومتر 

خط تغذیه مي باشد.

مشهد  شهرستان  خبری  گروه 
فاطمه صدقی

تولیت آستان قدس رضوی گفت: 
رهبر  منویات  به  عمل  راستای  در 
معضالت  پیرامون حل  انقالب  معظم 
مشکالت  رفع  و  مشهد  شهر  حاشیه 
مردم این مناطق طی تفاهم نامه ای با 
استانداری و شهرداری مشهد، آستان 
قدس بخش عظیمی از اراضی موقوفه 
ای خود را در شهرک شهید رجایی و 
باهنر با رعایت کامل غبطه و مصلحت 
وقف برای اجرای پروژه های حاشیه 
شهر مشهد شامل احداث مجمتع های 
مسکونی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و 
... در اختیار مدیریت استانی و شهری 

قرار داد.
احمد  لمسلمین  حجت االسالم وا
مروی در دیدار نمایندگان مردم مشهد 
اسالمی  شورای  مجلس  در  کالت  و 
که در تاالر شهید سلیمانی حرم مطهر 
رضوی انجام شد، با بیان اینکه آستان 
قدس رضوی مشکل حاشیه شهر مشهد 
کرد:  اظهار  می داند،  خود  مشکل  را 
زائران  به  قدس  آستان  رسانی  خدمت 
صحن  همین  به  محدود  مجاوران،  و 
موقافات  از  صیانت  و  نورانی  سرای  و 
آن نیست، بلکه حل مشکالت مردم در 
حاشیه شهر مشهد را از وظایف اصلی 

خود می دانیم.
و  تفاهم  ز  ا تقدیر  ضمن  وی 
همکاری خوب میان مسئوالن مختلف 
و  مشهد  شهرداری  جمله  از  مشهد 
استانداری خراسان رضوی، عنوان کرد: 
آستان قدس رضوی برای حل مشکالت 
مردم در شهرک  شهید رجایی و شهید 
اختصاص  با  را  تاریخی  اقدام  باهنر 

چندین هکتار زمین به مدیریت شهری 
مشهد انجام داد که پیش از این سابقه 
ضمن  که  مهمی  اقدام  است،  نداشته 
مراعات کامل غبطه و مصلحت وقف، 
در راستای رفع مشکالت حاشیه شهر 
مشهد، رفع معضالت اجتماعی و کمک 

به نیازمندان انجام شد.
تولیت آستان قدس رضوی گفت: 
مدیریت شهری مشهد متعهد شده است 
طی 10 ماه با اعتباری بالغ بر 2 هزار 
و 400 میلیارد تومان 12 پروژه شامل 
مراکز  ساخت  جمله  از  هایی  پروژه 
درمانی، احداث مجتمع های مسکونی، 
ساخت پارک، مجتمع ورزشی، ایجاد پل 
روی ریل راه آهن و ... را اجرا نماید که 
با این اقدامات تحول بزرگی در حاشیه 

مشهد اتفاق خواهد افتاد.

رضوی  قدس  آستان  افزود:  وی 
و  ساماندهی  راستای  در  همچنین 
تمرکززدایی از حاشیه شهر مشهد آماده 
همکاری با نهادهای ذی ربط و اعطای 
خانوارهایی  بازگشت  برای  تسهیالت 
از روستاها، شهرها و مناطق  است که 
دیگر به مشهد مهاجرت و در حاشیه این 

شهر اسکان  یافته اند.
مروی  حجت االسالم والمسلمین 
و  امکانات  میزان  به  کرد:  تصریح 
همکاری  آماده  قدس  آستان  توان 
و  اشتغال  برای  مسئول  نهادهای  با 
اسکان حاشیه نشینان مشهد در دیار و 
زادگاهشان هستیم و با اجرای طرح هایی 
چرخه  از  الگوهایی  می کنیم  تالش 
را  محروم  مناطق  و  روستایی  اقتصاد 
برای مهاجرت از حاشیه شهر به روستاها 

و شهرهای مبدأ اجرایی کنیم.
ایجاد زمینه اشتغال در روستاها و 

مهاجرت معکوس 
د  یجا ا با  ینکه  ا ن  بیا با  وی 
از  می توان  روستاها  در  اشتغال  زمینه  
مهاجرت های بی رویه و افزایش جمعیت 
گفت:  کرد،  پیشگیری  شهرها  حاشیه 
روستاییان  درآمدزایی  و  توانمندسازی 
می تواند زمینه بازگشت آن ها را فراهم 
این  در  رضوی  قدس  آستان  لذا  کند، 
و  سبک  دام  اختصاص  طرح  راستا 
آموزش دامپروری به روستاییان را آغاز 
کرده است، این طرح تاکنون در مناطق 
مختلف کشور از جمله شهرستان کالت 
خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و 
مناطق سیل زده کشور اجرایی شده و در 

حال انجام است.

حجت االسالم والمسلمین مروی با اشاره به اجرای پروژه های حاشیه شهر مشهد:

آستان قدس؛ بخش عظیمی از اراضی موقوفه ای در حاشیه شهر مشهد
وقف حاشیه نشینان شد 

سالگرد  چهلمین  ایام  با  همزمان 
آغاز دفاع مقدس، از تندیس سردار دل 
ها، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در 

ورودی شهر قدس رونمایی شد. 
باغی-دنیای  قره  قدس-زهرا 
جوانان:به نقل از اداره ارتباطات و امور بین 
الملل شورای اسالمی و شهرداری قدس، 
بزرگ  سردار  تندیس  از  رونمایی  آیین 
اسالم، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
امروز با حضور امام جمعه، شهردار، رئیس 
و اعضای شوراي اسالمي شهر، فرمانده 
سپاه شهرستان و دیگر مسئولین شهری 
مختاری،  مسعود  شد.مهندس  انجام 
گفت:  مراسم  این  در  قدس  شهردار 

شهید سلیمانی نماد مقاومت و عزت در 
جهان اسالم است. شهر قدس در همان 

از شهادت سردار  ابتدایی پس  روزهای 
بزرگ اسالم، با نامگذاری برخی اماکن 

و معابر بزرگ شهر و در دستور کار قرار 
دادن ساخت این تندیس، سعی در حفظ 

یاد و خاطره این شهید واالمقام نمود.
و  یاد  کرد:  عنوان  قدس  شهردار 
خاطره این شهید بزرگوار همواره در ذهن 
و فکر جهان اسالم باقی خواهد ماند و 
آیندگان حتما از او به عنوان نماد غرور 

اسالمی و ملی یاد خواهند کرد.
اشاره  با  سخنانش  خاتمه  در  وی 
به اینکه ساخت این تندیس در باالترین 
بومی  هنرمندان  دست  به  کیفی  سطح 
تمامی  از  است،  شده  انجام  شهرقدس 
تندیس  این  ساخت  و  اجرایی  عوامل 

ارزشمند تشکر و قدردانی نمود.

همزمان با چهلمین سالگرد آغاز دفاع مقدس انجام شد: 

رونمایی از تندیس شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در شهر قدس 

تعمیرات  کارشناس  اصفهانی،  نصر  سعید   .
باسکول، ضمن تأیید این مطلب از خرابی های مکرر، 
زمان بر شدن تعمیرات، عدم امکان رفع کامل عیوب و 
خراب شدن ساختار باسکول که اختالف وزن باِر مبدأ 
و مقصد و ضرر و زیان زیاد برای سازمان یا مشتریان 
فوالد به همراه داشت، به عنوان مهم ترین عوامل اجرای 

این پروژه یاد کرد.
 وی با اشاره به اینکه ابتدا تصمیم بر آن شد که 
باسکول جدید جایگزین باسکول فعلی شود، گفت: این 
بودجه ای  و  امر مستلزم صرف حدود دو سال زمان 
اضطرار  به  توجه  با  که  بود  ریال  میلیارد   15 بالغ بر 

جایگزینی  مدت زمان  در  عمال  اینکه  و  پروژه  این 
به  زیادی  خسارات  باسکول  عملکرد  از  نارضایتی 
بود.  غیرممکن  آن  از  بهره برداری  بار می آورد، عدم 
بنابراین تصمیم بر آن شد که برای صرفه جویی در 
با محوریت کارشناسان و  این کار  وقت و هزینه ها، 
کارکنان قسمت بازرسی فنی و اتوماسیون ابزار دقیق  
مجتمع فوالد سبا و استفاده از خدمات داخلی تعمیرات 
مرکزی و مکانیسم های حمل ونقل داخلی به صورت 

یک پروژه انجام شود،
به گفتۀ نصر اصفهانی  در طی اجرای این پروژه، 

اقدامات اساسی زیر انجام شد:

بازسازی و بهینه سازی باسکول مذکور؛ دمونتاژ 
پلتفرم باسکول از روی پایه ها، تخریب کلیۀ پایه ها و 
وجانکشن  لودسل ها  تبدیل  جدید؛  پایه های  احداث 
همۀ  اصالح  دیجیتال؛  به  آنالوگ  حالت  از  باکس 
مسیرهای قدیمی عبور کابل ها؛ بازسازی و رفع کلیۀ 
انحرافات ابعادی صفحۀ باسکول؛ اصالح جادۀ دسترسی 
به باسکول در ورودی و خروجی با توجه به افزایش 

ارتفاع سطح پلتفرم جدید.
این کارشناس تعمیرات باسکول تأکید کرد: این 
پروژه در طی 45روز انجام شد و برآورد  اولیه حاکی  از 
صرفه جویی بیش از 10میلیارد ریالی برای شرکت است.

اجرای موفقیت آمیز پروژۀ بازسازی 
و بهینه سازی اساسی باسكول درب غربی مجتمع فوالد سبا 
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بنا: طرف حساب من حمید سوریان است
گفت:  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  سرمربی 
منتظر تصمیم اتحادیه جهانی درباره برگزاری 
یا عدم برگزاری رقابت های جهانی هستیم تا بر 

اساس آن برنامه ریزی کنیم.
محمد بنا، درباره زمان از سرگیری تمرینات 
ملی پوشان کشتی فرنگی ایران پس از تعطیلی 
چند ماهه به دلیل شیوع کرونا، اظهار کرد: منتظر 
تصمیم اتحادیه جهانی هستیم تا تکلیف رقابت 
فدراسیون  رییس  های جهانی مشخص شود. 

کشتی صربستان به عنوان میزبان رقابت های قهرمانی جهان نیز قرار است به زودی به 
ایران بیاید که این نشان دهنده آن است که برای آن ها حضور 10 تیم اول رنکینگ در 
رقابت های جهانی مهم است. اگر رقابت های جهانی برگزار شود بالفاصله تمرینات را 
شروع می کنیم در غیر اینصورت لیگ برگزار می شود و پس از آن برای مسابقات کسب 

سهمیه اردوها آغاز می شود.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی درباره میزان تعامل با مسئوالن فدراسیون کشتی 
و اینکه آیا گالیه ای وجود دارد یا خیر، گفت: از اول هم گالیه ای نبوده، البته راجع به 

اینکه من به عنوان سرمربی تیم ملی چه چیزهایی نیاز دارم بحث می شود. 
وی در پاسخ به این سوال که آیا از میزان حمایت های رییس فدراسیون کشتی 
راضی است یا خیر، خاطرنشان کرد: از حمایت های فدراسیون راضی ام، علیرضا دبیر 
که به جای خود اما بیشتر طرف حساب من حمید سوریان است. به دوستان هم گفتم 
سوریان بزرگ کشتی فرنگی است، البته او می گوید من شاگرد شما هستم اما یک وقت 

شاگرد از استاد هم باالتر می زند و عیبی هم ندارد.
بنا درباره حواشی سعید عبدولی در فضای مجازی و صحبت های او علیه رییس 
فدراسیون کشتی، گفت: متاسفانه این موارد به خود او لطمه می زند نه کس دیگری . 
همه همدیگر را در جایگاه خودشان می شناسند. سعید یک کشتی گیر احساسی است 
که بر خالف حالت زمخت و خشنی که بر روی تشک مبارزه دارد، قلبی مهربان و لطیف 
دارد. سن او باال می رود و کشتی اش در حال تمام شدن است، به همین خاطر بین 
اینکه ادامه بدهد یا نه مانده است. سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در پاسخ به این سوال 
که آیا بر روی سعید عبدولی کماکان حساب می کند یا خیر، خاطرنشان کرد: او هنوز هم 
می تواند به تیم ملی کمک کند.اگر بخواهد باید مثل کشتی گیران دیگر به اردو بیاید تا 

اگر شرایطش خوب باشد به عضویت تیم ملی در بیاید.
وی در پایان با گالیه از پاداش مسئوالن ورزش به مربیان و قهرمانان بابت رقابت 
های آسیایی و جهانی سال 97، گفت: من هیچوقت راجع به پاداش و این چیزها بحث 
نکردم و می دانم در این شرایط همه دچار مشکل هستند، اما به نظر من اگر قرار است 
مسئوالن شخصیت یک مربی تیم ملی را با 2 میلیون تومان زیر سوال ببرند بهتر است 
پاداش ندهند. چرا این مبلغ را می دهند؟ چرا باید به مربی که تیمش قهرمان آسیا شده 2 

میلیون بدهند؟ االن با این پاداش ها نمی توان 2 شانه تخم مرغ هم خرید.

پایتخت، میزبان دور نخست لیگ برتر هندبال زنان
به  مهر  از 28  بانوان  هندبال  برتر  لیگ 

میزبانی تهران استارت خواهد خورد.
مسابقات لیگ برتر هندبال بانوان از 28 مهر 
به میزبانی تهران شروع خواهد شد. این مسابقات 
با حضور 8 تیم در دو گروه و به صورت متمرکز 

انجام خواهد شد.
سنگ آهن بافق، فوالد مبارکه سپاهان، 
سازه  اشتاد  آهن،  ذوب  کازرون،  شاملی  شهید 
مشهد، پرسپولیس  بهبهان، تأسیسات دریایی و 

کربنات سدیم فیروز آباد تیم های حاضر در این دوره از رقابت ها هستند.
فدراسیون هندبال با پیگیری های بسیار توانست مجوز برگزاری رقابت های لیگ 
برتر را از ستاد مقابله با کرونا در ورزش بگیرد در نتیجه می خواهد در مسابقات لیگ برتر 
سخت گیری زیادی برای رعایت پروتکل های بهداشتی داشته باشد. همه اعضای حاضر 
در تیم ها و همچنین عوامل برگزاری باید قبل از ورود به مسابقات تست را در آزمایشگاهی 

که فدراسیون در نظر گرفته است انجام دهند.
مراد کرمی درخصوص میزبان مسابقات لیگ برتر هندبال بانوان به ایسنا گفت: 
رقابت های لیگ برتر هندبال بانوان از 27 مهر شروع و به میزبانی تهران انجام خواهد 

شد. شروع مسابقات از 28 مهر است و 27 مهر ورودی تیم هاست.

توکلی: وزنه برداری می توانست از تعویق المپیک نهایت استفاده را ببرد
قهرمان وزنه برداری المپیک سیدنی گفت: از وقفه به وجود آمده در برگزاری المپیک 

می توانستیم نهایت استفاده را ببریم اما برخی مسائل جدی گرفته نشد.
حسین توکلی در مورد برگزاری اردوی تیم ملی وزنه برداری برای حضور در مسابقات 
انتخابی المپیک بیان کرد: وقفه ای در برگزاری المپیک به وجود آمد و باید بیشترین 
استفاده را از آن می کردیم. افراد حرفه ای به جای استفاده از این وقفه برای استراحت  و 

انجام کارهای شخصی، بایداز این فضا بیشترین استفاده را می کردند.
او افزود: مشکلی که به وجود آمد برای بعضی ها می تواست فرصت عالی باشد 
اما احساس می کنم موضوع کرونا ناامیدی را برای قهرمانان و فدراسیون به وجود آورد 
و عمال بی برنامگی باعث می شد برخی مسائل جدی دنبال نشود. در حالی که با رعایت 
پروتکل ها  بهتر بود از این فضا نهایت استفاده را می کردیم و با فاصله می شد وزنه 
برداران تمرینات خود را دنبال کنند. به نظرم برای کسانی که بخواهند پیشرفت کنند و 

مسیری را برای خود در المپیک ترسیم کنند خیلی دیر شده است.
توکلی در مورد رسیدگی به وضعیت پشتوانه ها در وزنه برداری نیز گفت: از آنجا که 
در بحث مدیریت کالن افراد  نمی توانند با رده سنی رزومه قوی درست کنند کمتر دنبالش 
می روند. به نظرم در این مورد وجدان کاری می تواند خیلی تاثیر گذار باشد. یک مدیر 
می تواند با وجدان و مدیریت خوب هم تیم بزرگساالن و هم رده های سنی را حمایت 
کند. بعد از سال 2006 خأل در وزنه برداری ایجاد شد تا اینکه کوروش باقری با یک تیم 
جوان توانست نتایج درخشانی بگیرد واکنون هم داریم از همان نسل استفاده می کنیم.

سهرابیان: اگر سهمیه می خواهیم نباید دست روی دست بگذاریم
رییس فدراسیون قایقرانی گفت: قایقرانان 
تشنه حضور در مسابقات بودند بنابراین از برگزاری 

مسابقات قهرمانی ایران رضایت داشتند.
علیرضا سهرابیان درباره ی اینکه  مسابقات 
قایقرانی قهرمانی ایران در شرایط کرونایی بدون 
مشکل برای فدراسیون برگزار شد یا خیر، بیان 
کرد: نحوه برگزاری مسابقات قهرمانی ایران با 
توجه به بازخوردهایی که گرفتم، رضایت بخش 
بود. داوران، هالل احمر و دیگر پرسنل در برگزاری 
مسابقه سنگ تمام گذاشتند. ستاد مقابله با کرونا در 
ورزش و فدراسیون پزشکی ورزشی هم نیروهای 

متخصص خود را اعزام کردند و بر امنیت جانی ورزشکاران نظارت داشتند. در کل مسابقات 
در امنیت کامل برگزار شد.

 او افزود: قایقرانان نیز تشنه رقابت بودند. از ورزشکاران گرفته تا روسای هیاتها همه 
زحمت کشیدند و استانها با وجود مشکالت، هزینه آزمایش کرونای ورزشکاران خود را 

پرداخت کردند  و توانستند آنها را به مسابقات بفرستند.
سهرابیان در مورد تعداد نفراتی که قرار است به اردوی تیم ملی دعوت شوند نیز 
گفت: قرار است کمیته فنی به همراه مربیان تیم ملی جلسه ای بگذارند و با توجه به 

رکوردهایی که ثبت شده نفراتی را دعوت کنند.
 سهرابیان در پاسخ به این پرسش که برگزاری اردو در شرایط مبارزه با کرونا هزینه 
بر است و از این جهت فدراسیون مشکل مالی ندارد، تاکید کرد: 100 درصد همه فدراسیون 
ها مشکل مالی دارند اما باید برنامه ریزی کنیم چون اگر می خواهیم  در المپیک نماینده 
شایسته ای داشته باشیم  و در مسابقات کسب سهیمه المپیک توریست نباشیم، باید  آماده 
شویم. الزمه آن نیز برگزاری اردوها است. برگزاری اردوها هزینه دارد که طبیعتا باید آن 
را بپردازیم. باید همانند سال گذشته از وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و حامیان مالی 
کمک بگیریم تا بتوانیم ورزشکاران را در اردو نگه داریم و نباید دست روی دست بگذاریم.

رییس فدراسیون قایقرانی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه نفراتی که در 
انتخابی تیم ملی حضور نداشتند، شانسی برای دعوت به اردو دارند یا خیر، تصریح کرد: 
من در این زمینه دخالتی نمی کنم. البته صحبت بر این بود همه  باید در مسابقه انتخابی 
تیم ملی شرکت کنند. دو، سه نفری نتوانستند به دالیلی  شرکت کنند که  با استانهای 
آنها مکاتبه می شود تا ادله خود را بیان کنند و سپس نظر کارشناسی کمیته فنی و مربیان 

تیم ملی برای من اولویت است. 
 او در مورد بازگشت آرزو حکیمی به کانادا نیز گفت: آرزو حکیمی مانند سال گذشته 
برای تحصیل به کانادا رفته است. من با او صحبت کرده ام و اعالم کرد که تمرین کردن 
آنجا سخت است با این حال کم و بیش تمرین قایقرانی دارد و قول داده خود را آماده نگه 

دارد و در انتخابی نهایی تیم ملی حتما شرکت کند.

رونالدو و دیباال از حباب یوونتوس خارج شدند

ستاره پرتغالی و مهاجم آرژانتینی با وجود توصیه مسئوالن بهداشت یوونتوس 
حباب تیم تورینی را ترک کردند.

به گزارش آس، پس از جنجال اول هفته یوونتوس با ناپولی که در نهایت 
بازی دو تیم یکشنبه شب برگزار نشد اکنون تیم تورینی در زمان توقف فوتبال 
باشگاهی باید برنامه ریزی کند که برایش سخت خواهد بود.  مسئوالن سالمت 
باشگاه پس از این که تست کرونای دو نفر از تیم مثبت شد اعالم کردند همه باید 
در حباب هتل جی قرنطینه شوند اما خیلی از بازیکن بیانکونری تصمیم گرفتند 

روزدوشنبه آنجا را ترک کنند.
تاکنون کریستیانو رونالدو، پائولو دیباال، کوادرادو، دمیرال و جانلوئیجی بوفون 
از حباب خارج شده اند. البته دروازه بان ایتالیایی به قرنطینه اش در خانه ادامه خواهد 
داد. بقیه بازیکنان برنامه ریزی کرده اند تا سفر کنند و به اردوی تیم های ملی 
کشورشان بپیوندند. تا ساعاتی دیگر دنیلو و بنتانکور هم این کار را انجام خواهند داد. 
تصمیم این بازیکنان شخصی بود چون بازی بعدی یوونتوس دو هفته بعد 
برگزار خواهد شد و هر فوتبالیست خودش سفرش را برنامه ریزی کرد و باید به 
مسئوالن سالمت و فدراسیون فوتبال کشورش هم اطالع می داد. جورجو کیه لینی 

و بونوچی هم منتظر هستند تا به اردوی تیم ملی ایتالیا بپیوندند.

اسامی ۱۰ دروازه بان برتر تاریخ فوتبال اعالم شد
اسامی 10 دروازه بان برتر تاریخ فوتبال از نگاه سایت فرانس فوتبال منتشر شد.

سایت فرانس فوتبال قصد دارد به جای اهدای توپ طالی 2020، بهترین 
بازیکنان تاریخ فوتبال را از طریق رای کاربران اینترنتی مشخص کند. این سایت 
در اولین قدم خود اسامی 10 دروازه بان برتر فوتبال در دنیا را منتشر و از کاربران 

خود خواست تا بهترین دروازه بان تاریخ فوتبال را انتخاب کنند
اسامی 10 دروازه بان برتر تاریخ فوتبال از نگاه سایت فرانس به شرح زیر است:

1- گوردن بنکس )انگلیس(
2- جیان لوئیجی بوفون )ایتالیا(

3- ایکر کاسیاس )اسپانیا(
4- سپ مایر )آلمان(

5- مانوئل نویر )آلمان(
6- توماس انکونکو )کامرون(
7- پیتر اشمایکل )دانمارک(

8- ادوین فاندرسار )هلند(
9- لو یاشین )شوروی(
10- دینو زوف )ایتالیا(

آخرین سد دفاعی یوگی در شب بی دفاع ویالپارک
هی لیورپول گل می خورد، هی کلوپ می خندید!

جریان  در  کلوپ  یورگن  خنده های 
شکست 7-2 تیمش مقابل استون ویال به 
خصوص بعد از سه گل عجیبی که تیمش 

دریافت کرد خبرساز شده است.
استون  مقابل  شب  یکشنبه  لیورپول 
و  شد  متحمل  تحقیرآمیز  شکستی  ویال 
بازی را 7-2 به حریفش استون ویال واگذار 
کرد. خنده های یورگن کلوپ در جریان این 
از سه  بعد  شکست تحقیرآمیز، به خصوص 
گل از هفت گل تیمش که بعد از برخورد به 
با ضربات مستقیم وارد  نه  بازیکنان و  بدن 

دروازه این تیم شد ، یکی از سوژه های جنجالی این مسابقه بوده.
این حرکت  به  این لحظه  تا  واکنشی که  توییتر در جالب ترین  یک کاربر 
کلوپ نشان داده شده می گوید: » کلوپ باید هم بخندد چون دندانهایش بهترین 
چیزی است که لیورپول در حال حاضر دارد! “کلوپ یک مربی خوش بین است و 
خوش بینی یکی از خصوصیات سبک مربی گری اش به حساب می آید ولی نتیجه ای 
که دیروز بدست آمد بدون شک حتی برای او هم غیرمنتظره بود. می توان واکنش 
کلوپ و خنده هایش به گل هایی که لیورپول دریافت می کرد را اوج استیصال یک 

مربی در برابر آنچه در زمین اتفاق می افتاد دانست.
اگر به واکنش کلوپ در طول بازی دیشب دقت کنیم می توانیم واکنش های 
او را به سه مرحله تقسیم کنیم. مرحله اول اضطراب، مرحله دوم خشم، و در نهایت 
مرحله سوم و خنده به گل هایی که لیورپول یکی بعد از دیگری دریافت می کرد.

وقتی بازی به پایان رسید و کلوپ شروع به حرکت به سمت محوطه مصاحبه 
تلویزیونی با خبرنگاران کرد دیگر هیچ اثری از آن خنده ها بر لبانش دیده نمی شد. 
کلوپ به شکل واضحی خسته به نظر می رسید و با صورتی رنگ پریده به لنز 
دوربینها نگاه می کرد. اگر طبق قوانین لیگ برتر کلوپ اجباری به حضور در این 

مصاحبه ها نداشت بدون شک او از انجام این کار خودداری می کرد.
وقتی کلوپ در حال صحبت با خبرنگاران بود خیلی ها به یاد درگیری لفظی 
چند روز پیش او با روی کین بعد از پیروزی 3-1 تیم کلوپ بر آرسنال افتادند. 
کلوپ از انتقاد روی کین که تیم او را در دفاع شلخته خوانده بود عصبانی بود و 

گفت کین احتمااًل بازی دیگری را تماشا کرده.
اما جالب اینجا است که لیورپول در هر دو بازی بعد از آن، یکی در جام اتحادیه 
و یکی در لیگ برتر، شکست خورده و عملکرد دفاعی بسیار بدی داشته است. 
ضعفی که دیشب در جریان شکست 7-2 مقابل استون ویال به خوبی به چشم آمد.

لیورپول اولین قهرمان لیگ برتر انگلیس است که بعد از چند دهه در فصل 
بعدی هفت گل از یک تیم دریافت می کند. در واقع 70 سال بود که هیچ قهرمانی 
در فصل بعدی در یک بازی با دریافت 7 گل شکست نخورده بود. کلوپ حاال 
بدترین شکست لیورپول در هفت دهه اخیر را در کارنامه اش دارد و مسلماً خنده های 

او در جریان بازی بعد از پایان مسابقه جایش را به خشم و نگرانی داده است.

حضور کاوانی و تلس در تست پزشکی منچستریونایتد

ادینسون کاوانی و الکس تلس در مجموعه تمرینی کرینگتون حضور پیدا کردند 
تا تست های پزشکی را در آخرین روز پنجره تابستانی نقل و انتقاالت انجام دهند. 

کاوانی پس از جدایی از پاری سن ژرمن در انتهای فصل قبل بازیکن آزاد 
است و حاال در آستانه امضای قراردادی یک ساله با بند تمدید یک سال دیگر 
قرار دارد و می  تواند تجربه بسیاری را با خود به تیم جوان منچستریونایتد اضافه 
کند. تلس نیز در آستانه جدایی از پورتو امضای قراردادی به مدت 5 سال و با رقم 
15.4 میلیون پوند با شیاطین سرخ است و این در حالی است که باشگاه پرتغالی 
تنها چند ساعت قبل پیشنهاد اولیه مدیران یونایتد را رد کرده بود. دفاع چپ 27 
ساله - که در آخرین سال قراردادش با پورتوست - پس از قطعی شدن انتقالش به 
یونایتد به برزیل پرواز خواهد کرد تا در اردوی تیم ملی کشورش حضور پیدا کند. 
کاوانی و تلس شاید تنها خریدهای اوله گونار سولشر در روز آخر نقل و انتقاالت 
نباشند هرچند یونایتد باید پیش از ساعت 11 شب به وقت لندن تمام خریدهای 

خود را کامل کند چرا که در آن زمان پنجره در انگلیس بسته خواهد شد.

تیم  پیشین  بی  مر سر
گفت:  پرسپولیس،  فوتبال 
بازیکنان پرسپولیس ذاتا برنده 
هستند و این میل به پیروزی است که 

باعث موفقیت این تیم شد.
توانست  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
امسال پس از قهرمانی در لیگ برتر به 
فینال لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کند.

پرسپولیس پس از جدایی برانکو، 
فصل را با گابریل کالدرون آغاز کرد. این 
مربی توانست در نیم فصل اول تیم را در 
صدر جدول تحویل یحیی گل محمدی 
دهد و این مربی نیز پرسپولیس را روی 

ریل موفقیت قرار دهد.
در همین راستا، گابریل کالدرون، 
لیگ  در  پرسپولیس  موفقیت  مورد  در 
قهرمانان آسیا، شرایط این تیم با یحیی 
گل محمدی و ... صحبت هایی انجام داد 

کعه در زیر می خوانید:
لیگ  ر  د نست  ا تو لیس  پرسپو

قهرمانان آسیا فینالیست شود، نظر شما 
در مورد این موضوع چیست؟

داده  انجام  هم  قبال  را  کار  این 
در  بزرگ  تیم  یک  پرسپولیس  بودند، 
فوق  فصل  طول  تمام  در  و  آسیاست 
العاده بودند، مخصوصا طوری که رقابت 
می کنند، سطح رقابت بازیکنان تیم بی 

نظیر است. ذاتا برنده هستند.
به عنوان مربی ای که در پرسپولیس 
کار کردید، دلیل اصلی موفقیت این تیم 

را چه می دانید؟
خوشحال  ه  باشگا موفقیت  ز  ا
و  است  بزرگی  تیم  پرسپولیس  هستم. 
است.  داده  نشان  را  این  به سال  سال 

پرسپولیس توانست تیم هایی که از لحاظ 
مالی خیلی قوی بودند را حذف کند، مثل 
الدحیل در مرحله گروهی، السد و النصر. 
انجام  این کار را فقط زمانی می توانید 
دهید که بازیکنان بزرگ و میل زیاد به 

برنده شدن داشته باشید.
پرسپولیس می تواند قهرمان آسیا 

شود؟
باقی  فینال  یک  هنوز  البته  بله. 
فینال  به  که  تیم هایی  است.  مانده 
یک  با  و  هستند  ها  بهترین  می رسند، 
بازی می توانند قهرمان شوند، و امیدوارم 

اینطور شود.
می تواند  شما  دید  از  پرسپولیس 

در فصل جدید هم موفق ظاهر شود؟
با توجه به ابهام و بالتکلیفی ناشی 
امیدوار  باید  کرونا،  گیری  همه  این  از 
خارج  شرایط  این  از  کم  کم  باشیم 
شویم و فوتبال هم مثل زندگی دوباره 

به شرایط قبل بازگردد.

فینال جای بهترین هاست؛

کالدرون: بازیکنان پرسپولیس ذاتا برنده هستند

نظر  به  گفت:  استقالل  فوتبال  تیم  پیشکسوت 
من برای این تیم هیچ گزینه ای بهتر از فرهاد مجیدی 

وجود ندارد.
محمد مومنی، با اشاره به شرایط باشگاه استقالل 
گفت: متاسفانه همه از شرایط موجود شوکه هستند. تیم 
در حال از دست دادن زمان طالیی برای آماده سازی 
است و از طرفی پنجره نقل و انتقاالت هم بسته است. 
جدید  مسووالن  و  است  کننده  نگران  شرایط  واقعا 

باشگاه باید هر چه زودتر کاری کنند.
وی افزود: شرایط بد تیم بزرگی مانند استقالل 
در کل فوتبال ما تاثیرگذار است و امیدوارم با معرفی 

سرمربی جدید تیم را از این بالتکلیفی خارج کنند.
کرد:  تصریح  استقالل  فوتبال  تیم  پیشکسوت 
مسووالن باید با کار کارشناسی شده راهکار درست را 
برای خروج استقالل از این بحران استفاده کند. هیات 
مدیره باشگاه باید سازکار مناسب پیدا کند تا با تامین 
منابع مالی هم پنجره نقل و انتقاالتی باز شود و هم 

بهترین تصمیم برای سرمربیگری تیم گرفته شود.
بین  از  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  مومنی 
گزینه هایی موجود، چه مربی مناسب ترین گزینه برای 
هدایت استقالل است، اظهار داشت: با توجه به شرایطی 
که به وجود آمده هیچ گزینه ای بهتر از فرهاد مجیدی 

در کار نیست. امیدوارم مسووالن باشگاه هر چه زودتر 
تصمیم منطقی را برای نیمکت استقالل بگیرند.

وی در مورد انتظارات از مدیر جدید باشگاه تصریح 
کرد: مهم تر از همه چیز موفقیت استقالل است و هیات 
مدیره در صورت ناکارآمدی مدیر جدید باید پاسخگو 
باشد. مدیر جدید ابتدا باید سرمربی تیم را انتخاب کند 
و پس از آن به دنبال حل مشکل نقل و انتقاالت برود. 
حفظ ستارگان جدید تیم هم باید در اولویت باشد تا 

تیم متضرر نشود.
پیشکسوت استقالل خاطرنشان کرد: مدیریت باید 

از تمام ابزارش برای موفقیت استقالل استفاده کند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

مومنی: همه از شرایط استقالل شوکه هستند

پرسپولیس  امید  تیم  سابق  مربی 
معتقد است که مهدی عبدی می تواند در 
این تیم کارنامه بهتری را از علی علیپور 

از خود به جای گذارد.
در  عبدی  مهدی  درخشش  از  پس 
گل  و  آسیا  قهرمانان  لیگ  رقابت های 
سرنوشت سازی که او توانست وارد دروازه 
النصر کند، به سراغ اسماعیل حاللی مربی 
کاشف  و  پرسپولیس  پایه  تیم های  سابق 
با  گفتگو  در  وی  رفتیم؛  عبدی  مهدی 
خبرنگار ما درباره این که چه زمانی عبدی 
به تیم پرسپولیس اضافه شد، گفت: دو سال 
قبل که من آمدم پنجره نقل و انتقاالتی 
تیم بسته بود و 13 14 نفر بیشتر بازیکن 
نداشتیم، که ایشان هم در باشگاه حضور 
باشگاه  وارد  من  این که  از  پیش  داشتند؛ 
شوم، در فصل قبلی عبدی نه آقای گل 
شده بود و در درخششی داشت اما سالی که 
من آمدم توانست آقای گل شود و 25 گل 
زد و آقای گلی لیگ امید را از خود کرد. با 
توجه به محرومیت از نقل و انتقاالت تیم 
آقای گل  اما  ما در آن فصل چهارم شد 

از تیم ما بود.
صورت  تالش های  درباره  حاللی 
ما  گفت:  عبدی  شدن  دیده  برای  گرفته 
خیلی روی این بازیکن کار کردیم، بیش 
از آن که همگان فکر می کنند روی عبدی 
تالش کردیم البته چون خود او هم جزو 
فکر  من  بود؛  ما  تیم  مستعد  بازیکنان 
موفق تر  اکنون  می توانست  حتی  می کنم 
هم باشد چون خیلی به او بها ندادند، من 
6 ماه به باشگاه می رفتم و می گفتم این 
برانکو  آقای  اما  است  خوبی  فوتبالیست 
گفت من 6 مهاجم دارم و نمی دانم آن ها 
را کجا بگذارم. به همین دلیل او را قرضی 
به بادران دادند، من هر روز به باشگاه تذکر 
می دادم که عبدی فوتبالیست خوبی است 
کسی  اما  هست  هم  خودمان  بازیکن  و 
من  اصرارهای  سرانجام  نمی داد.  اهمیت 
بستند،  قرارداد  تومان  میلیون   50 او  با 
البته نمی دانم االن چقدر شده است. پس 
از ورود او به تمرینات دوستان متوجه شدند 
که عبدی توانایی باالیی را دارد و اصرار 

بی دلیل نداشتیم.
مربی سابق پرسپولیس در تمجید از 
عبدی افزود: او جزو بازیکنانی است که اگر 
بیشتر بها داده شود، بسیار بیشتر هم دیده 
می شود. او اکنون یک گل زد اما توانمندی 
که من از او می شناسم بیش از این هاست و 
شاید 20 درصد توانمندی اش را نشان داده 
است. آن هم به این دلیل است که اعتماد 
کافی هنوز از سوی سرمربی تیم نشده که 
تا حدودی طبیعی هم به نظر می رسد. مثال 
اعتمادی که به آل کثیر شد، به عبدی هم 
می شد توانمندی اش را نشان می دهد، حتی 
یک نیمه به او فرصت داده شود خودش را 

نشان می دهد.
میان  مقایسه  در  حاللی  اسماعیل 
خارجی  مهاجم  براندائو  و  عبدی  مهدی 

گفت:  نوزدهم  لیگ  ر  د پرسپولیس 
آوردند  برزیل  از  بازیکن  است؛  خنده دار 
تسویه  او  با  هم  زود  خیلی  و  )براندائو( 
دروازه  به  رو  نبود  بلد  اما  کردند  حساب 
بایستد. با مهدی عبدی طوری کار کردیم 
که واقعا صاحب هر توپی که می شود، رو 
به دروازه می رود و موقعیت سازی می کند. 
جای  به  که  پیکان  با  بازی  نمونه اش 
امیری آمد، دو گل زد، یک پاس گل داد 
و چهار بار با دروازه بان حریف تک به تک 
چنین  جونیور،  با  قیاس  در  منظورم  شد. 
بازیکنی است چرا که او اگر سه بازی به 
ایجاد  گل  موقعیت  یک  می رفت  میدان 
نمی کرد. در فوتبال بخشی از آن به پاسور 
باز می گردد اما نقش اصلی را مهاجم ایفا 
را در موقعیت  بتواند خودش  می کند که 
قرار دهد. هوش و طرز ایستادن اش و... 
که همگی آن ها را مهدی عبدی دارد. من 
فکر می کنم مهدی عبدی چیزی کم از 
توانسته  من  برای  که  چرا  ندارد،  علیپور 
از پشت 18 قدم با سر گلزنی کند. یا گلی 
که به پیکان با آن شدت زد یا گلش به 
النصر در شرایطی به ثمر رسید که تعادل 
هم نداشت اما شدت توپش آنقدر خوب 

بود که دروازه بان ناکام ماند و گل شد.
پایان  علت  سرخ پوشان  پیشکسوت 
همکاری اش با تیم امید پرسپولیس را فاش 
کرد و گفت: پرسپولیس خانه من است و 
اتفاقا یک پستی در صفحه خودم دو روز 
قبل بعد از گل مهدی عبدی گذاشتم؛ من 
با تمام وجود عاشق پرسپولیس هستم و 
آنجا خانه ی  نه به خاطر منافع و... چون 
شدند،  خوشحال  هواداران  و  است  من 
از  داشتم.  خوبی  احساس  وجودم  همه  با 
خودم  وقت  و  کشیدم  را  زحماتی  این که 
سالم  و  گذاشتم  مزایا  و  حقوق  بدون  را 
کار کردم، چون واقعا شرایط استثنایی به 
لحاظ اقتصادی در دو سال اخیر پیش آمد 
و به تازگی 60 درصد قراردادمان را آقای 
رسول پناه داد چون دو سال آقای عرب و 
انصاری فرد دروغ گفتند به حدی که من 
از روی آن ها خجالت زده می شدم، اما من 
بدون حقوق سالم کار خودم را انجام دادم.

ی  ه ها عد و به  کنش  ا و ر  د و  ا
زمانه  ندارد،  اشکال  گفت:  انصاری فرد 
میگذرد اما امثال مهدی عبدی خروجی من 

بود و آن ها به شکل بدی و با دروغگویی 
با من رفتار کردند؛ من کارهای مهم تری 
در باشگاه داشتم اما قدرم را ندانستند. من 
اهداف  چون  گرشاسبی  آقای  خاطر  به 
به صراحت گفتند  و  آمدم  داشتند،  خوبی 
و قرار بود آکادمی درفشی فر رو در اختیار 
من بگذارند و آقای گرشاسبی گفت این 
از  تا  می گذارم  اختیارت  در  را  مجموعه 
شهرستان بروی بازیکنان آکادمی و پایه 
بگیری و بیاوری اینجا و برایشان خوابگاه 

و امکانات مناسب درست کنیم.
حاللی درباره اهدافش برای پذیرش 
مربیگری تیم امید پرسپولیس گفت: من 
به  ورود  قصد  وگرنه  آمدم  هدف  این  با 
سال   8 چون  نداشتم  را  پایه  تیم های 
قبل تیم ب را داشتم و شروع کارم بود و 
می خواستم پیشرفت کنم اما اهداف آقای 
گرشاسبی باعث شد تا بگویم من هم در 
این وسط دیده خواهم شد و برای اینکه کار 
قوی انجام دهم، مسئولیت را پذیرفتم. اما 
بعد از دو سه ماه آقای گرشاسبی را بیرون 
انداختند که بحث بازنشستگی مطرح شد 
و استادیوم به بخش خصوصی واگذار شد 
و زمین را دادند رفت. همچنین پول برای 
خرید البسه تیم های پایه نبود و من با 13 
را به میدان  بازیکن در شرایطی تیم   14
بین  بودم  مجبور  گاهی  که  می فرستادم 
اضافه  تیم  ترکیب  به  را  دروازه بان  بازی 
کمبود  دلیل  به  که  آمد  پیش  کنم! حتی 
بازیکن و مصدومیت یکی از یاران مان، با 

10 نفر بازی کردیم.
و  جوان  مربیان  از  یکی  که  وی 
درباره  است،  ایران  فوتبال  بازیکن ساز 
افکارم  پایه گفت: من  کارش در فوتبال 
برای ساختن است؛ فوتبال را برای برد و 
باخت زمانی که بازی می کنم دوست دارم 
ببرم اما در مقام مربی، دوست ندارم به هر 
قیمتی ببرم. دوست دارم اول کاری را به 
بازیکن یاد بدهم و آن کار انجام شود، بعد 
از انجام کار و پیشرفت بازیکن اگر ببرم 
خوشحالم اما اگر آن کار انجام نشود، واقعا 
قسم می خورم از برد خوشحال نمی شوم. 
من اصال در رده های پایه فوتبال را برد 
و باخت نمی بینم. باید به بازیکنان روحیه 
به هر  نه  اما  داد  یاد  را  بردن  و  پیروزی 
قیمتی. من روز اول سر تمرین تیم امید 

رفتم، آن ها را نمی شناختم و گفتم بازی 
کنند تا ببینم، توپ را دادم به دروازه بان 
به  را فرستاد  که شروع مجدد کند توپ 
گم  توپ  و  ورزشگاه  مجاور  بیمارستان 
واقعا  بود و  تیم هم  آقا کاپیتان  شد! آن 
شرایط خنده داری بود، گفتم باید شما کار 
است  قرار  که  چرا  بگیرید  یاد  را  اصولی 
به تیم بزرگساالن بروید و باید دفع توپ 
درست را بلد باشید. من گفتم اگر ببازیم 
اشکالی ندارد، چرا که می خواستم به آن ها 
یاد بدهم که ما راه درست را باید برویم. 
من دو دروازه بان به تیم بزرگساالن دادم 
از  یکی  اما  خورد  خط  زمانه  ساسان  که 
آن ها در لیست تیم هست و به قطر هم 
داخل  از  را  او  من  که  رفت  تیم  همراه 

تست پیدا کردم.
مربی سابق پرسپولیس درباره پاداش 
از  شما  بنظر  گفت:  هم  تیم  این  آسیایی 
قهرمانان  لیگ  یورویی  میلیون  پاداش 3 
بحث  به  یورو  ر  هزا  500 نباید  آسیا 
سازندگی اختصاص پیدا کند؟ همین االن 
زمان  آن  کند.  پیدا  تخصیص  باید  هم 
جای آقای گرشاسبی را با 2 میلیون یورو 
گرفتند نیامدند صد تومان به سرمربی تیم 
امیدشان بدهند که شما مهدی عبدی را به 
ما دادی. مثال می گویم 20 میلیون تومان 
انعام شما حاال برو و برای بچه های خودت 
تا حداقل خانواده من  سرمایه گذاری کن 
هم بداند که کارم دیده می شود. آیا االن 
برای پایه ارزش قائل هستند؟ من شده از 
جیب خودم خرج می کردم نمیگذاشتم در 
هر زمینی تمرین کنند اما االن در شهدای 
که  می کنند  تمرین  پایه  تیم های  گمنام 
دوست دارم بروید و این زمین را ببینید. 
من چون پسرم تیم نونهاالن است همسرم 
هر روز او را می برد و گاهی خودم بردم سر 
تمرین، شرایط به قدری بد است که هر 
لحظه امکان دارد بازیکن 14 ساله دچار 

آسیب دیدگی شدید شود.
اسماعیل حاللی در بخش پایانی خود 
در واکنش به تخصص مدیران پرسپولیس 
گفت: باید آنقدر مدیرعامل متخصص این 
از من کار  کار باشد که عالوه بر این که 
کند؛  نظارت  و  تمرین  سر  بیاید  بخواهد، 
شد،  مدیرعامل  طاهری  آقای  که  زمانی 
تیم های  شرایط  از  توضیحاتی  او  به  من 
آکادمی دادم واقعا برای اولین بار بود که 
اطالعی  هیچ  و  می شنید  را  آن ها  داشت 
نداشت! االن آقای رسول پناه مدیرعامل 
تیم ماست و 60 درصد پول ما را هم داده اند 
اما واقعا تخصص اجرایی این کار را ندارند. 
رسیدیم؟  کجا  به  کجا  از  کنید  فکر  شما 
زمان ما امیر عابدینی بود که خودش یک 
سرمربی به حساب می آمد و آنقدر دقیق و 
مطلع بود که نمی شد مقابل ایشان اشتباهی 
را مرتکب شد. االن به شرایطی رسیدیم 
که مدیر تیم اسم بازیکن را نمی داند، االن 
با این شرایط دالری که نمی شود بازیکن 

آورد فقط وقت سازندگی است.

پای درددل های کاشف مهاجم جوان پرسپولیس؛

گلزن 50 میلیونی و گل صدمیلیارد تومانی اش
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زنده یادان پرویز شاپور وعمران صالحی در یک قاب
اختصاصی دنیای جوانان

قبل از آنی که بگذری از دل
عطر در انحصار مریم بود

عباس کریمی

پیش از آنی که با غزل آیی، دفترم شوره زار ماتم بود
ماه برکوی دل نمی تابید، خانه  ام انتهای عالم بود

کنج آیینه ام نمی خندید برق سوسوی کوکب بختم
بی سحرگاه خنده خیست، باغ بی باغ، قحط شبنم بود

تا رسیدی خدا تبسم کرد، با عبور تو کوچه پیدا شد
قبل از آنی که بگذری از دل، عطر در انحصار مریم بود

محو شب مانده بودم و مبهوت از خیالی که با تو زیبا شد
قد کشیدی از عمق احساسم، لرز قلبم چو شانه بم بود

بین عقل و جنون غزل رویید، شانه در شانه، خستگی خوابید
دست عشقت چه قدرتی دارد، کارد آن سوی استخوانم بود

چشم هایت مرا صدا می کرد، روح من سر به زیر می انداخت
رد شدم آزمون جرات را، درصد عشق بازی ام کم بود

ماه؛ بین من و تو قسمت شد، عشق از روی سادگی خندید
جای انگشت های حوا ماند روی سیبی که دست آدم بود

کتاب »توفان در پرانتز« اثر زنده یاد قیصر امین پور در 
رضوی  بهروز  صدای  با  تهران  رادیو  شب«  »کتاب  برنامه 

بازخوانی می شود.
محمدباقر رضایی، سردبیر برنامه کتاب شب، ضمن اعالم 
از روزشنبه 12 تا  امین پور  این که کتاب زنده یاد دکتر قیصر 
برنامه  پنجشنبه 17 مهر خوانده خواهد شد، درباره جزییات 
به گفت: »توفان در پرانتز« را سال 1365، انتشارات برگ در 
137 صفحه و شمارگان شش هزار نسخه منتشر کرده است 
و در برنامه »کتاب شب« خوانش این کتاب در قالب شش 

قسمت 20 دقیقه ای خواهد بود.
و  ادبی  نثرهای  کتاب  این  محتوای  کرد:  اضافه  او 
داستانی قیصر امین پور است که تا به حال زیر سایه شهرت 
با  کسی  کمتر  و  نشده  دیده  مطلوب  طور  به  او،  شعرهای 

آنها آشنایی دارد.
راستای  در  رادیو  شب«  »کتاب  شد:  یادآور  رضایی 
کتاب های  بازخوانی  که  خود  راهبردی  اهداف  و  وظیفه 

رسانه  مخاطبان  برای  جهان  و  ایران  مفید  و  ارزشمند 
عمومی  بهره وری  و  نظام  فرهنگی  چشم انداز  جهت  در 
معموال  است،  فرهنگ  و  فکر  سرآمدان  اندیشه های  از 
که  می کند  انتخاب  خود  مخاطبان  برای  را  کتاب هایی 

کمتر در دسترس است.
کتاب »توفان در پرانتز« نیز از جمله کتاب های کمیاب 
زنده یاد قیصر امین پور است که شنوندگان رادیو می توانند آن 
از برنامه »کتاب  را به مدت 120 دقیقه و در شش قسمت 

شب« بشنوند.
به گفته سردبیر کتاب شب، در این برنامه شعرهای زیبای 
شاعر نیز در البه الی مطالب کتاب با صدای بهروز رضوی 

خوانده خواهد شد.
برنامه »کتاب شب« به سردبیری و نویسندگی محمدباقر 
رضایی، تهیهکنندگی رضا قربانی و زرین کشاورز، در گروه 
اخالق و زندگی شهروندی رادیو تهران تولید می شود و ساعت 

پخش آن 30: 23 دقیقه شنبه تا پنجشنبه است.

اشعار قیصر امین پور با صدای بهروز رضوی روی موج رادیو تهران

اظهار  زواریان  معصومه 
با  خاص  پیوندی  مولیر  کرد: 
نمایش در عصر ناصری داشت، 
چه به عنوان آغازگر فن نمایشنامه نویسی و 
چه در مقام الهام بخشی عالقه مندان این هنر 
در ایران، جایگاهی مهم در ادبیات نمایشی، 

فن صحنه گردانی و بازی گردانی یافت.
شناخت  به  آثارش  و  مولیر  شناخت 

نمایش در دوره قاجار کمک می کند
معصومه زواریان، مترجم درباره کتاب 
آلفرد  نوشته  آثارش«  با  مولیر  »شناخت 
اخیرا ترجمه کرده است اظهار  سیمون که 
اسطوره  عنوان  به  مولیر  اثر  این  در  کرد: 
تئاتر فرانسه به گونه ای معرفی می شود که 
رسالت او ایجاد سالحی از خنده برای مبارزه 
با اخالق و قید و بندهای زمانه است. آلفرد 
سیمون با احیای مولیر این هنرمند را به ما 
می شناساند. کمدی هایش مباحثه ای در باب 
مشکالت و عیوب روزگار است. عیوبی که 
هنوز پابرجاست و شاهد این عیوب در روزگار 

کنونی هستیم.
وی افزود: مولیر کمدی عصر خود را 
از لودگی به نقادی تعالی داد و از تیپ لوده 
کارش  که  ساخت  بی رحم  منتقدی  سبک، 
افشای حقایق کتمان شده و برگرفتن نقاب 
و  بود  جامعه  مفسدان  و  ریاکاران  چهره  از 
نکرد.  چشمپوشی  احدی  از  پیکار  این  در 
ظرفیت های  از  برخوردار  نمایش نامه هایش 
سرزمینی  و  دوره  هر  در  دراماتیکی  وسیع 

زنده و مطرح است.
در  خود  اشاره   درباره  مترجم  این 
دیباچه کتاب به قابلیت تطبیق آثار مولیر با 
پیوندی خاص  ایرانی گفت: مولیر  فرهنگ 

به  چه  داشت،  ناصری  عصر  در  نمایش  با 
چه  و  نمایشنامه نویسی  فن  آغازگر  عنوان 
هنر  این  عالقه مندان  الهام بخشی  مقام  در 
در ایران، جایگاهی مهم در ادبیات نمایشی، 
بر  یافت.  بازی گردانی  و  فن صحنه گردانی 
این اساس، شناخت مولیر و ویژگی آثار وی 
از کیفیت و چگونگی  در واقع یافتن نیمی 
عصر  ویژه  به  و  قاجار  دوره  در  نمایش 

ناصری است.
او همچنین گفت: آثار مولیر به سبب 
ظرفیت آن در تطبیق با شرایط اجتماعی و 
فرهنگی ایران از دیرباز مورد توجه است. آثار 
او غالبا جنبه کمدی دارد؛ عالوه بر انتقادات 
اخالقی- اجتماعی، جنبه تفنن و سرگرمی در 
جذب بیشتر خوانندگان و تماشاگران ایرانی 
تاثیر یسیاری داشته است. نزدیک شدن به 
زندگی و مشکالت مردم عادی و به نوعی 
طرح کردن جسورانه وضعیت گفتمان مسلط 

و مردم در آثار او وجود دارد.
بیان  مولیر  آثار  محتوای  درباره  وی 
کرد: درونمایه بیشتر آثار او وضعیت خراب 
خرافات،  ریا،  است،  اجتماع  زوال  روبه  و 
فساد حاکمان و فساد مالی. اوضاعی که به 
نظر نمی رسد رخت از جامعه بشر بر بندند. 
در واقع آثار او نه تنها با جامعه ایران که با 

تمامی جوامع بشری تطابق دارد.
تحلیل  که  این  به  اشاره  با  زواریان 
شرایط  و  مسائل  به  اشاره  و  مولیر  آثار 
اجتماعی دوران او در این کتاب بارز است 
بر جنبه جامعه شناختی  بیان کرد: سیمون 
و  رد  ا د بیشتری  کید  تا کتاب  ین  ا در 
زندگی  و  جوانی  دوران  به  او  اشاره  دلیل 
نیز  و  جامعه  باالی  طبقه  میان  در  مولیر 

سفرهایش  قطعا اشاره دارد به تکنیک و 
تجربه و مهارت که مولیر طی سفرهایش 

کسب کرد.
تئاتر  در  مولیر  می دانیم  افزود:  وی 
ابتدای  ناکامی های  است.  اسطوره  فرانسه 
فعالیت نمایشی او را واداشت به همراه گروه 
خود پاریس را ترک و به اطراف فرانسه سفر 
با  تازه  تماشاگران  جست وجوی  با  او  کند. 
کوله باری از مهارت و تجربه بازگشت و با 
بکارگیری فنون نمایش کمیک و مردمی و 
در برخورد با اقشار مختلف توانست کمدی 

را به برترین مراتب برساند.
که  ین  ا بیان  ضمن  مترجم  ین  ا
ه  یسند نو یک  ر  ثا آ تحلیل  و  فی  معر
گفت:  نجامد  می ا ثر  ا خالق  شناخت  به 
نویسنده  دوگانه  زندگی  مورد  در  سیمون 
درگیر  که  می کند  صحبت  بازیگری  و 
و  اداره  زمینه  در  مسائلی  و  مشکالت 
با  است.  خویش  نمایشی  گروه  سرپرستی 
اندیشه  از  پرده  او  توصیف شخصیت های 

و دغدغه فکری او بر می دارد. از مشکالت 
با  در جدال  هنرمندی سخن می گوید که 
نیازها و الزامات اجتماعی است. و ماهرانه 
واقع  انتخابی که در  با جمع آوری قطعات 
به  را  کتاب  است  مولیر  آثار  مرور  نوعی 
جهان  در  را  مبارزه ای  و  می رساند  اتمام 
آن  پیش قراول  مولیر  که  می دهد  نشان 
است  زنده  مولیر  می دهد  نشان  و  است 
باز  دیر  از  و  دارد  را  خود  تازگی  هنوز  و 
میان ماست.او درباره اهمیت ترجمه کتاب 
از  کرد:  اظهار  آثارش«  با  مولیر  »شناخت 
سال ها قبل و با ورود تئاتر غرب به ایران و 
گسترش آن به  عنوان ابزاری برای سرگرمی، 
شده  باب  کشور  به  نمایشی  متون  ترجمه 
بود.  می دانیم با تاسیس دارالفنون، ترجمه 
آثار نمایشی نیز در کنار ترجمه سایر کتب، 
رونق گرفت. از این میان آثار نمایشی مولیر 
بارها به فارسی  تا کنون  از دوران مشروطه 

اقتباس یا ترجمه و اجرا شده است.
گفت:  پایان  در  زواریان  معصومه 
و  هزل  ایران،  در  مولیر  محبوبیت  علل 
دسیسه های  و  مذهبی  ریاکاری  هجو 
این  در  اشراف،  و  دربار  و  کلیسا  اصحاب 
نمایش نامه هاست. اما جای خالی کتابی که 
به طور جامع به شناخت مولیر و تحلیل آثار 
او پرداخته باشد احساس می شد. شاید بتوان 
ترجمه   آثار  اثر مکمل   این  برگردان  گفت 
شده و اجرای آثار این هنرمند در ایران است.

با  مولیر  »شناخت  کتاب  قطره  نشر   
آثارش« اثر آلفرد سیمون با ترجمه معصومه 
زواریان را با شمارگان 400 نسخه، در 214 
منتشر  تومان   36000 قیمت  با  و  صفحه 

کرده است.

شناخت مولیر و آثارش به شناخت نمایش در دوره قاجار کمک می کند

»آشوب در کاخ سفید« به کتابفروشی ها رسید
سفید«  کاخ  در  »آشوب  کتاب 
سعید  ترجمه   با  بولتون  جان  نوشته  

نصیری منتشر شد.
با  این کتاب در 200 صفحه و 
قیمت 15 هزار تومان توسط نشر صاد 

منتشر شده است.
سایر  با  مقایسه  در  کتاب  این 
بارز  ویژگی  بازار دو  در  موارد مشابه 
از  کمتر  اثر  حجم  این که  اول  دارد؛ 
عمده   تمرکز  ترجمه هاست.  سایر 

»آشوب در کاخ سفید« ارائه ترجمه ای منسجم از موضوعاتی است که برای 
ایرانیان مهم است یا در اخبار بدان ها برخورد کرده اند، مانند خروج آمریکا 
از برجام، برخورد آمریکا با فعالیت های ایران در منطقه، سفر شینزو آبه به 
ایران و ماجراهای پشت پرده  آن، حضور ایران در سوریه و واکنش روسیه و 
آمریکا به آن، تالش ترامپ برای دیدار با ظریف در بیاریتس، مسئله  قتل 
خاشقچی، رابطه  آمریکا با کره شمالی و رهبر چین، ماجرای اوکراین که 

منجر به استیضاح ترامپ شد و مسائل فرعی پرشمار دیگر.
دلیل دوم برای ترجمه  گزیده  اثر جان بولتون، آن است که این کتاب 
با قیمت کمتر به دست خوانندگان بیشتری برسد. انتخاب متون این کتاب 
به نحوی انجام شده که اثر نهایی بتواند خالصه ای منسجم و یک دست را 

به خوانندگان فارسی زبان ارائه دهد.

وقف کتاب، انتقال فرهنگ به آینده است

حجت االسالم والمسلمین شیری با اشاره به اینکه وقف کتاب، انتقال 
فرهنگ به آینده است، گفت: واقفانی کتاب ها را برای تعالی فرهنگ وقف 
کرده اند. مخصوصا در زمینه علوم حوزوی و دینی، سنت حسنه وقف را 
بیشتر می بینیم. این سنت از گذشته تا امروز در بین متشرعین ما وجود 

داشته است
رئیس  و  بازرسی  والمسلمین شوذب شیری،  مدیرکل  حجت االسالم 
امور ایثارگران سازمان اوقاف و امور خیریه در حاشیه برگزاری نمایشگاه 
وقف های  موضوع  به  اشاره  با  مقاومت  و  مقدس  دفاع  دستاوردهای  ملی 
فرهنگی ازجمله وقف کتاب و کتابخانه، بیان کرد: یکی از مولفه های مهم 
وقف، همین کتاب  هایی است که در طول تاریخ وقف شده است. امروز در 
کتابخانه های بزرگی همچون کتابخانه آستان قدس رضوی، کتابخانه های 
از 90 درصد کتاب های  بیش   ... و  امامزادگان  حوزه های علمیه، مساجد، 

خطی و قدیمی، وقف هستند.
وی افزود: واقفانی این کتاب ها را در زمینه های مختلف، برای تعالی 
فرهنگ وقف کرده اند. مخصوصا در زمینه علوم حوزوی و دینی، سنت حسنه 
وقف را بیشتر می بینیم، بیشتر این کتاب ها وقف شده اند. مثال کتاب هایی 
در حوزه های دین،  فقهی، روایی وقف شده که مربوط به حدود هزار سال 
یا چندین قرن قبل است. این سنت از گذشته تا امروز در بین متشرعین 

ما وجود داشته است.
مدیرکل بازرسی سازمان اوقاف و امور خیریه، گفت: حدود 1200 جلد 
کتاب در کتابخانه شخصی ام داشتم. فرزندانم در رشته دیگری متفاوت از 
تحصیالت من به تحصیل پرداخته اند و این کتاب ها سال ها بعد بالاستفاده 
را  این کتاب ها  از  نیمی  امسال  ماه رمضان  لذا  کتابخانه می ماند،  این  در 
استفاده کنند.  از آن ها  تا عالقه مندان  ابراهیم قم وقف کردم  امامزاده  به 
600 عنوان دیگر را نیز تا زمانی که در قید حیات هستم استفاده می کنم 
و بعد آن ها نیز وقف خواهند شد. اگر میلیون ها کتاب وقف شده، چندین 
برابر آن ها، آدم هایی این کتاب ها را می خوانند که تأثیری زیادی در احیای 

انسانیت خواهد داشت.
حجت االسالم شیری با اشاره به یکی از ملزومات مهم برای توسعه 
داد:  ادامه  زیرساخت هاست،  ساختن  آماده  کتابخوانی،  و  کتاب  فرهنگ 
این  در  طلبه  هزار  چندین  تاکنون  و  هستند  وقفی  ما  علمیه  حوزه های 
که  داریم  کشور  در  مسجد  هزار   70 رفته  اند.  و  خوانده  درس  حوزه ها 
همه وقفی هستند و انسان های بسیاری در این مساجد نماز خوانده اند. 
از  علم  اهالی  که  دارد  وجود  بسیاری  کتاب های  مکان ها  این  همه  در 
آن ها بهره برده اند. هرکس کتابی بخرد، بخواند و آن را وقف کند کمک 
خواهد کرد که تاریخ به آینده منتقل شود. در واقع وقف کتاب، انتقال 

آینده است. فرهنگ به 

نشست »تهران در آیینه ادبیات« برگزار می شود
نشست »تهران در آیینه ادبیات« به مناسبت فرارسیدن هفته تهران 
طی روزهای دوشنبه وسه شنبه 14 و 15 مهر توسط خانه شعر و ادبیات 

برگزار می شود.
این برنامه ها با حضور و سخنرانی حمید عبداللهیان، مهدخت معین، 

فرهاد طهماسبی، منوچهر مشیری و علیرضا بهرامی همراه است.
نشست های مورد اشاره روزهای دوشنبه و سه شنبه 14 و 15 مهر از 
ساعت 20 برگزار و به طور زنده از حساب کاربری اینستاگرام خانه شعر و 

ادبیات و منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد پخش می شوند.
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پروانه رسولی خوشبخت

فرهنگ  بومی خودمان و اطالعات جهانی را 
با هم ترکیب کنیم

انعکاس فرهنگ بومی در داستان، می گوید:  با تاکید بر  محمدرضا گودرزی 
اگر تبعیت به معنای تقلید باشد خوب نیست اما اگر تأثیرپذیری و آگاهی ادبی باشد، 
ایرادی ندارد؛ خود کلمه »رمان« از اروپا آمده و اگر بخواهیم از واقعیت خودمان 
بگوییم باید از قصه و افسانه و حکایت صحبت کنیم یعنی در دوره »کلثوم ننه« و 

»حسین کرد« باقی بمانیم.
این نویسنده و منتقد ادبی درباره تبعیت ادبیات از ُمد، اظهار داشت: در حوزه 
علوم یک ارتباط جهانی وجود دارد، مثاًل زمانی که در المپیاد ریاضی شرکت می کنیم، 
نمی گوییم این ها قواعد المپیاد در لندن یا آمریکاست؛ ادبیات هم یک مسئله جهانی 
آن  از  کشورها  همه  می شود،  مطرح  ناتورالیستی  و  رئالیستی  داستان  اگر  است، 

استفاده می کنند.
 او افزود: هیچ  ایردی ندارد که نویسنده ای به گونه یا مکتب ادبی ای  توجه 
کند و مثال در فالن گونه بنویسد. اما اگر گونه ای مثاًل پست مدرن در ایران خیلی جا 
نیفتاده است و صرفًا به خاطر این که در کشورهای دیگر نوشته شده، نویسنده ایرانی 

بخواهد این طور بنویسد، اصال خوب نیست. 
گودرزی خاطرنشان کرد: بهترین روش داستان نویسی این است که ما از فرهنگ  
بومی خودمان و اطالعات جهانی استفاده و این ها را با هم ترکیب کنیم، در واقع 
ملیت و فرهنگ خودمان را منعکس کنیم. نویسنده های آمریکای التین برای این 
موفق بوده اند که فرهنگ و باورهای خود را در داستان می آورند اما این که صرفا 
سوررئال بنویسند، با نویسنده آمریکایی هیچ فرقی نمی کردند. پس این که خودمان 
را روایت کنیم و به جهان برسیم بهترین روش داستان نویسی است و زمانی که به 
غلط از روشی استفاه شود که در فرهنگ بومی جا نیفتاده و مصداقی پیدا نکرده و 

یا درونی نشده باشد این مشکالت ایجاد می شود. 
نویسنده »پشت حصیر«، »رویاهای بیداری« و »نعش کش« در ادامه با بیان 
و  بود  رئالیستی  داستان  تِب  مدتی  گفت:  است،  کوتاه مدت  مشکالت  این  این که 
مدتی تب داستان سوررئال و مدتی هم داستان های بدون روایت. این ها مدتی بازی 
می کنند، بعد کنار می روند و ادبیات به جریان اصلی خود بازمی گردد؛ همان طور که 
در ایران کمابیش به مسیر اصلی خود بازگشته است. من نگران این موضوع نیستم 
زیرا مدتی این کار را می کنند و بعد آن را کنار می گذارند. البته همه این کار را انجام 
نمی دهند؛ جوانانی که تجربه و حرفی برای گفتن ندارند و از تکنیک های موجود و  
نوآوری ها استفاده نمی کنند، صرفا از روش های دیگران استفاده می کنند که شکست 
می خورند. به نظرم این ها در طوالنی مدت مشکل خاصی ایجاد نمی کنند بلکه در 

کوتاه مدت وقفه  می اندازند.
او افزود: اگر تبعیت به معنای تقلید باشد خوب نیست اما اگر تأثیرپذیری  و 
آگاهی ادبی باشد، ایرادی ندارد. خود »رمان« مگر برای ماست؟ اصال کلمه فارسی 
نیست و از اروپا آمده است. ما اگر از واقعیت خودمان بگوییم باید از قصه و افسانه 
و حکایت صحبت کنیم یعنی در دوره »کلثوم ننه« و »حسین کرد« باقی بمانیم. 
زمانی که وارد رمان می شویم یعنی با ادبیات اروپا و آمریکا هماهنگی می کنیم و 
داستان می نویسیم. یک سری چیزها اجتناب ناپذیر است و ناخودآگاه با آن ها پیوند 
داریم و از طرف دیگر اگر فضای درونی خودمان را منعکس نکنیم و مسائل آن ها 

را بگوییم، غلط است.
گودرزی درباره این که تبعیت از ُمد در چه دوره هایی بیشتر بوده است، گفت: 
هر زمانی که گونه جدید ادبی ایجاد می شود، جوانانی که به دنبال مد می گردند و 
زبان هم بلد هستند، می خواهند آخرین ُمد را  ایجاد کنند که متوجه می شوند برخی 
 جاها امکان اجرا دارد و برخی جاها هم نمی شود آن را اجرا کرد. االن در اروپا و 

آمریکا بحث پست مدرنیسم مطرح نیست بنابراین در این جا هم مطرح نمی شود.

گرانی کاغذ موجب شده ناشران
 برای چاپ کتاب دست نگه  دارند

نماینده مصرف کنندگان کاغذ تشکل های کشور با انتقاد از قیمت باالی کاغذ 
در بازار با وجود کاهش قیمت جهانی کاغذ گفت: از وزیر جدید وزارت صنعت، معدن 
و تجارت درخواست داریم کارگروه بحران کاغذ را مجددا در معاونت بازرگانی این 

وزارتخانه راه اندازی کند.
غالمرضا شجاع ، با اشاره به افزایش قیمت کاغذ در هفته های اخیر عنوان کرد: 
بهتر است وزیر صنعت، معدن و تجارت که روز گذشته با رای نمایندگان مجلس به 
این وزارتخانه رفته است، هرچه زودتر کارگروه بحران کاغذ در معاونت بازرگانی را 
مجددا فعال کند تا این کارگروه با حضور کارشناسانی از سازمان های مرتبط علت 

گرانی کاغذ را مشخص کند.
وی با بیان اینکه این کارگروه تا سال 1398 که بازار کاغذ به ثبات رسید، 
در معاونت بازرگانی وزارت صمت فعال بود، گفت: از سال 1397 که بهای کاغذ 
در بازار با نوسانات جدی روبه رو شد، فعالیت خود را با حضور نمایندگان حدود 18 
سازمان مختلف آغاز کرد اما بعد از حذف ارز 4200 تومانی و اینکه کاغذ با ثبات 

قیمت روبه رو شد، دیگر جلسات کارگروه تشکیل نشد.
شجاع افزود: کاغذهایی که هر روز بر قیمت آن افزوده می شود، همگی در 
بنگاه های فروش کاغذ بوده و کاغذی وارد نشده که قیمت آن باالتر باشد. درواقع 
افرادی که از ارز نیمایی استفاده کردند، باید قیمت کاغذ را بر اساس ارز نیمایی در 
بازار بفروشند؛ نه بیشتر و هر زمان که با ارز قیمت جدید کاغذ وارد کردند قیمت 

جدید بدهند.
وی با اشاره به کم کاری و رکود کاری در میان ناشران و چاپخانه داران توضیح 
از فعاالن حوزه چاپ و نشر در اوج کم کاری و بیکاری  داد: اکنون بخش زیادی 
هستند و مدارس کم ترین میزان مصرف را دارد؛ زیرا اغلب آنالین هستند. از سوی 
دیگر مصرف کاغذ A4 به کمترین مصرف رسیده و اینترنتی شدن کارها مصرف 

این کاال را کاهش داده است.
و  مصرف کنندگان  از  حمایت  سازمان  زمینه  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
تولیدکنندگان باید به موضوع ورود پیدا کند، ادامه داد: این سازمان باید از فروشندگان 
بخواهد طبق قانون سود 15 تا 18 درصدی خود را محاسبه کنند نه بیشتر از آن و 

با واحدهایی که خالف این موضوع عمل می کنند برخورد کند.
شجاع با طرح این موضوع که قیمت جهانی کاغذ کاهش داشته است، گفت: 
کاغذی که 790 دالر بود به دلیل کمبود تقاضا در بازار به 690 دالر کاهش پیدا 
کرده است؛ زیرا بخش عمده کارخانه ها و تولیدکنندگان کاالهای مختلف به دلیل 
شیوع بیماری کرونا تعطیل شده اند. اما در ایران این موضوع برعکس شده و ما شاهد 

افزایش حبابی نرخ کاغذ در بازار هستیم.
تعزیرات  سازمان  مدیرکل  شود،  تشکیل  کارگروه  این  اگر  وی،  گفته  به 
حکومتی، مدیرکل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نمایندگانی 
تجارت، سندیکای  و  معدن  و صنعت،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارتخانه های  از 
مقوا  و  کاغذ  واردکنندگان  انجمن  نماینده  و  ایران  در  مقوا  و  کاغذ  تولیدکنندگان 

می توانند در جلساتی دلیل افزایش بی بهانه کاغذ را واکاوی کنند.
شجاع با بیان اینکه افزایش 50 تا 60 هزار تومانی هر بند کاغذ در بازار نیازمند 
نظارت مسئوالنه سازمان ها است، گفت: اگر سیر صعودی افزایش قیمت کاغذ ادامه 
داشته باشد، در هفته های آتی شاهد قیمت های افسانه ای برای کاغذ خواهیم بود. در 
این میان یکی از وظایف سازمان حمایت از مصرف کننده این است که این افزایش 

قیمت را بررسی کند.

ناتاشا امیری، نویسنده و منتقد ادبی، 
»گربه ها  نام  به  داستانی  مجموعه  جدیدا 
این  که  کرده  چاپ  نمی گیرند«  تصمیم 
مجموعه داستان در بخش داستان فارسی 
امیری  از  است.  شده  منتشر  ثالث  نشر 
تاکنون چند داستان بلند و تعدادی مجموعه 
این  در  است.  شده  چاپ  کوتاه  داستان 
گفت وگو سعی کرده ایم از جهان داستانی ای 
که امیری در این مجموعه داستان ساخته، 
شهر  به  ویژه ای  توجه  نویسنده  بپرسیم. 
دارد و از شهر به عنوان عنصری تاثیرگذار 
و  کرده  است  استفاده  داستان هایش  در 
شخصیت های او محصول همین عصیان 
شهری هستند. فهم شخصیت های حاضر 
تصمیم  »گربه ها  داستان  مجموعه  در 
پیوند  گشایش  به  بسته  وا نمی گیرند« 
ز  ا و  شخصیت هاست  میان  رتباط   ا و 
تعادلی  تا  امیری سعی کرده  است  طرفی 
محرکه  موتور  -که  اتفاق  ایجاد  میان 
داستان های  و  ایجاد کند  است-  داستانی 
بنویسد.  تفاق محور  ا و  شخصیت محور 
نویسنده در این مجموعه داستان به مسائل 
سعی  همچنین  و  داشته  توجه  نیز  زنان 
واقع  امر  داستانی،  امر  ورای  از  که  کرده 
را نیز تجسم ببخشد. در ادامه گفت وگویی 
با  این نویسنده را درباره مجموعه داستان 
»گربه ها تصمیم نمی گیرند« را می خوانید:

 * از آخرین کارتان تا به امروز مدت 
زمانی چند ساله می گذرد. در این مدت از 
دنیای داستان جدا افتاده بودید یا مجموعه 
داستان پیش رو حاصل این چند سال است؟

کتاب،  دو  انتشار  بین  زمان  در   **
زمانی  می گیرد،  شکل  برزخ  جور  یک 
برای آمادگی و تدارک... چند سال برزخی، 
دادن  شکل  است؛  اثرجدیدی  خلق  وقت 
جدایی  پس   ... کار  بازنویسی  ایده ها،  به 
اتفاقا  نمی گیرد  صورت  داستان  دنیای  از 
مرکزی جهان  نقطه   در  درست  برعکس، 
در  ها  »مرده  رمانم  آخرین  داستانیم. 
راهند« که در سال 94 چاپ شد، سال ها 
اما فقط یک کتاب تمام  بود  وقت گرفته 
شده نبود، دوستی بود که سال ها کنارش 
را  عمرم  لحظات  بهترین  و  کرده  زندگی 
صرف نوشتنش کرده بودم. لذت برده بودم. 
نمی توانستم  بود.  کرده  پر  را  تنهایی هایم 
جلویم  بزرگی  بکنم چون خال  دل  آن  از 
شکل می گرفت. این وضعیت، البته زمان 
جدید  داستان های  نوشتن  برای  مناسبی 
به نظر می رسد ولی برای من کمی طول 
کشید تا بتوانم تمام رشته های ارتباطی ام 
مراحل  کنم.  قطع  کامل  رمان،  آن  با  را 
گذاشت؛  اختیارم  در  را  فرصت  این  چاپ 
نمونه خوانی و بررسی های نهایی و چاپ... 
و  بسته شد  دفعه  فایل حجیمی یک  بعد 
وقتش  دیگر  ذهنم.  بایگانی  توی  رفت 
و  جدید...  داستان های  نوشتن  وقت  بود، 
حاصل  جدیدم  داستان  ....مجموعه  بله 
این چند سال است. یک داستان بلند هم 
هم  دکترینی  و  نشده  منتشر  که  نوشتم 
رو  کتابی  جستجوی  »در  نام  به  داشتم 
 به فراسو« و چند نقد و نظر منتشر شده.

تصمیم  »گربه ها  داستان  مجموعه   *  
گرفته  شکل  داستان  چند  از  نمی گیرند« 

ایده  اساس  بر  مجموعه  این  آیا  است؟ 
شخصیت محور  یا  می رود  جلو  مرکزی 
است؟ بفرمایید جهان هر کدام از داستان ها 

چگونه اند و در کجا رقم می خورند؟ 
** فرق رمان و داستان کوتاه مثل 
یک دوست دائمی است که مدام وقتت را 
با او می گذرانی و چند دوست که در مقاطع 
مختلف سراغشان می  روی. خوبی مجموعه 
شرایط  و  زمان  است.  تنوعش  داستان، 
داستان های مجموعه  از  نوشتن هر کدام 
مراحل  و  نمی گیرند«  تصمیم   »گربه ها 
متفاوت  هم  با  خیلی  شدن شان  تکمیل 
بود یکی را تا حدی پیش می بردم و سراغ 
بعدی می رفتم، دوباره به اولی برمی گشتم 
و  شده  بیات  نویسندگان  اصطالح  به  که 
بهتر می شد رویش کار کرد. االن که فکر 
هر  که  بگویم  نمی توانم   دقیق  می کنم، 
مثال  شد.  متولد  زمانی  چه  دقیقا  داستان 
خود داستان »گربه ها تصمیم نمی گیرند« 
را که اولین داستان مجموعه است، واقعا 
نمی دانم چه شد که نوشتم. هیچ ایده ای از 
آن توی ذهنم نبود خیلی شهودی شروع 
به تایپ جمالتی توی فایل ورد لپ تاپ 
کردم. بعد دیدم زن شخصیت اصلی قصه، 

خودم را هم غافلگیر کرد.
بعضی ها که این داستان را خواندند 
اما داستان »تنگه«  همین حس را دارند. 
از سال ها  شخصیت خاص زنی است که 
سفری  کل  و  می کردم  فکر  او  به  پیش 
را هم که در این داستان نوشته شده، به 
صورت واقعی تجربه کردم البته وقایع خود 
داستان خیالی اند. ایده  داستان »مرسانا« از 
واقعا  ولی  بود  سرم  قبل  توی  سال های 
برخی  که  بنویسم  چطور  نستم  نمی دا
انسان ها  ذهن  روی  ماورایی  موجودات 
داستان  خود  باالخره  اما  می گذارند!  تاثیر 
با فضاسازی و پیرنگ کاملش توی سرم 
دانلود شد. داستان »زالو ساز« هم خیلی 
پایانش  و  شد  شروع  ناخودآگاه  و  عجیب 
که تصویری از آن نداشتم، شهودی رسید. 
یک  اساس  بر  بده«  »پرتقال  داستان 
ماجرای واقعی بود اما واقعیت نمی تواند در 
جهان داستان همان طور که هست شکل 
تا  انداخت  پوست  خیلی  نتیجه  در  بگیرد 
داستان  نوشته شده.  االن  که  همانی شد 
فضاهای  از  متاثر  هم  مجازی«  »گپ 
مجازی است که همه ی ما به نوعی دیگر 
می گذرانیم.  وقت  آن ها  در  هاست  سال 
واقعا ارتباط با بعضی افراد در آ ن جا راحت 

واقعیت  در  اگر  اما  واقعیت  در  تا  تر است 
او  نمی خوریم؟  جا  ببینیم،  را  فرد  همان 
در آن دنیا و این دنیا خیلی متفاوت است 
شاید هم واقعا دو نفر است. این به نوعی، 
نشانه ی هویت  های متفاوت درون ما هم 
هر  بگویم  باید  نتیجه  در  باشد.  می تواند 
دوستان  کوتاه  داستان های  ازاین  کدام 
از  بار سراغ یکی  متفاوتی هستند که هر 
آن ها می رفتم، دوستانی که هیچ کدام شبیه 

آن یکی نیستند.
* چرا »گربه ها تصمیم نمی گیرند«؟ 
انتخاب این اسم دلیلی خاصی دارد و آیا 
ما را در فهم پیچیدگی ها و نشانه ها یاری 
می کند؟ به عبارتی حضور گربه ها در این 
گمان  است؟  چیزی  چه  میانجی  داستان 
به  را  گربه ها  داشته اید  سعی  شما  می رود 
انسان ها نزدیک کنید. آنهم انسان سردرگم 
امروزی که معلوم نیست اصال کجا ایستاده 
است. منوچهر جایی می گوید:»صفت آدما 
واسه گربه ها معنی نداره« در این جهانی 
تصمیم  گربه ها  کرده اید؛  خلق  شما  که 

می گیرند یا انسان ها؟
البته  بود  هم  دیگری  اسم  هر   **
این چرا؟ می توانست مطرح شود. یک جا در 
داستان نوشته شده گربه ها با یک سیستم 
غریزی پیچیده عمل می کنند. سال هاست 
آن ها  که  فهمیدم  را  واین  دارم  گربه  که 
می دانند، خیلی خوب و قاطع می دانند که 
چه کنند ولی ما انسان ها نمی دانیم و برای 
بگیریم. تصمیم گیری  باید تصمیم  همین 
یعنی تو باید از بین چند راه، یکی را انتخاب 
کنی ما اغلب فکر می کنیم، حساب کتاب 
می کنیم و در لحظه  تصمیم گیری ناگهان 
انجامش  می گوید  ما  دل  در  حسی  یک 
عقلمان  و  می گوید  چیز  یک  دلمان  نده! 
چیز دیگری. فکر می کنم هر کس حداقل 
یکبار در زندگی این را تجربه کرده باشد 
ضرر  نکند  گوش  دلش  حرف  به  اگر  که 
متعالی  حدی  را  شهود  من  کرد.  خواهد 
است  درست  قطعا  که  پیغامی  می دانم. 
وارد  کجاست  از  آن  منشا  که  این  حاال 
بحثش نمی شوم؛ ولی خب اغلب عقالنیت 
از پایه منحرف شده، جای آن را می گیرد 
و نتیجه مطلوب نیست. در این داستان به 
نظر خودم، گربه بیشتر یک نشانه است که 
در جای جای قصه تاویل های متفاوتی را 
می طلبد و تجلی ذهنیت زن داستان است. 
قیاس گربه و انسان فقط در همان مطلبی 
آخرتان  سوال  درمورد  گفتم.  که  است 

فکر کنم با این توضیح و این جمله  متن 
داستان که اشاره کردید:»صفات آدما واسه 
نداره« روشن شد که گربه ها  گربه معنی 

تصمیم نمی گیرند!   
* رئالیست مد نظر شما چه نسبتی 
میان  نسبت  این  دارد؟  جامعه  امروز  با 
چگونه  را  جامعه  و  شخصیت ها  روابط 
شما  توجه خاص  این  و  کرده اید؟  ایجاده 
را  شهر  آیا  و  می آید  کجا  از  شهر  به 
بیشتر  در  چون  می دانید؟  زنده  موجودی 
داستان ها و رمان ها، وجود شهرها، چیزی 
بسیاری  عمال  و  نیست  نام شان  از  فراتر 
شهر  از  بهره گیری  در  ما  نویسندگان  از 
داستان  کارکردی  عضو  یک  به عنوان 

عاجزند.
** غیر از داستان »مرسانا« که وجه 
داستان های  بقیه   است،  غالب  تخیلی اش 
مجموعه انعکاس وضعیت جامعه اند. وضعیت 
فعلی، رئالیسم خاص خودش را ترسیم می کند 
چیزی هم که من نوشتم خارج ازاین نیست. 
هر مکانی زنده است و البته مکان هایی خاص 
زنده و مهم ترند،  دارند که  در جهان وجود 
شهر هم به نوعی. ولی شاید همه  نویسنده ها 
نخواهند از آن کارکرد خاصی در داستان ایجاد 
کنند. بستگی به موضوع، دید و شگرد نویسنده 
دارد. گاهی یک گلدان تمام داستان است و 
گاهی فقط یک شی که قاتل با آن مقتولی را 
کشته و بعضی وقت ها هم سایه اش شکلی را 
ساخته که می تواند ذهنیت شخصیت داستان 
را نشان بدهد. شهر هم همین طور است. اگر 
من نسبتی میان شهر و شخصیت ها ایجاد 
به عنوان  بوده و  کردم ضرورتی در داستان 
برجسته تر  باید  گاهی  اثر،  فضای  و  بافت 
خودش را نشان دهد ولی اگر از نظر نویسنده 
الزم نبوده، لزومی هم نداشته برجسته بشود. 
 البته ممنون که متوجه چنین چیزی شدید.

چگونه  داستان هایتان  در  زبان  انتخاب   *
فرآیندی دارد؟ در پس این دیالوگ های صریح 
و شخصیت های عاصی، چه چیزی هست؟ 

همان تالطم زیست یک انسان مدرن؟ 
یعنی  داستان  گفتم  بارها  من   **
نهایی اش  شکل  زبان  که  وقتی  زبان. 
می توانیم  می آورد،  دست  به  قصه  در  را 
واقعا  داستانی  که  برسیم  نتیجه  این  به 
شروع  در  که  چیزی  است.  شده  نوشته 
کار شکلش مشخص نیست و به عبارت 
کم  کم  ندارد.  وجود  اصال  تر  صحیح 
رشد می کند. برای همین زبان بر اساس 
در  نویسنده  خاص  تکنیک های  و  محتوا 
ثابت  شاید  نثر  است.  متغیر  داستانی  هر 
خاصی  زبان  داستان،  هر  برای  اما  باشد 
را  کار  این  من  حداقل  شود  کشف  باید 
نمی کنم. بخش کوچک تری به دیالوگ ها 
می توانیم  ما  زمانی  تنها  دارد.  اختصاص 
بین اندیشه و کالم یک شخصیت ارتباط 
بخوانیم.  او  از  دیالوگی  که  کنیم  قرار  بر 
چیدمان  می سازد.  را  شخصیت  او،  لحن 
ما  به  را  او  روحیه   خاصش،  اصطالحات 
به  گفتار  این جا  در  زبان  می دهد.  نشان 
بله  و   . می کند ا  پید تقلیل  شخصیت 
انسان های مدرن تالطم های زیادی دارند 
که گاهی الزم است تصویر شود و این هم 

البته بر عهده  زبان است.   

زبان هر داستانی بر اساس محتوا و تكنیک های نویسنده متغیر است
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اکران »درخت گردو« در کردستان

سخنگوی شورای صنفی نمایش 
گردو«  »درخت  فیلم  کرد  عنوان 
 8 از  مهدویان  محمدحسین  ساخته 
نمایش  به  کردستان  در  آبان   13 تا 

در می آید.
مرتضی شایسته درباره خروجی 

جلسه روز 13 مهرماه گفت: در این جلسه 
»کله  کارگردانی رضاشالچی و  به  »تله پاتی«  سینمایی  فیلم  شد  مقرر 
پوک« بعد از تعطیالت سینما، به نمایش دربیایند و همه سینماها می توانند 
این فیلم ها را به نمایش بگذارند.وی افزود: همچنین مقرر شد از فیلم 
سینمایی »پیشی میشی«ساخته حسین قناعت به طور کامل در اکران و 
افزود: شرکت  شود.شایسته  حمایت  تهران  و  شهرستان ها  در  نمایش 
پخش کننده »درخت گردو« درخواست نمایش این فیلم از تاریخ 8 تا 13 
آبان را کرد و از این رو فیلم در این تاریخ در کردستان به نمایش در می آید.

»مطلق« در نوفل لوشاتو روی صحنه می رود

نمایش، »مطلق« به نویسندگی 
مدیر  و  پورجبار   راد  کارگردانی  و 
تجربه  نخستین  نصر  علی  تولیدی 
حرفه ای کارگردانی وی از 8 آبان  
سال جاری در تماشاخانه نوفل لوشاتو 

روی صحنه خواهد رفت.
راد پورجبار دانش آموخته کارشناسی 
کارگردانی سینما است و در کارنامه  کاری وی می توان به ساخت بیش از 
7 فیلم کوتاه، بازی در تعداد قابل توجهی فیلم کوتاه، تدوین و کارگردانی 
پشت صحنه سینما اشاره کرد اما در حوزه تئاتر بیشتر در فضای بازیگری 
فعالیت خود را ادامه داده که می توان به همکاری با کارگردانانی چون 
مرتضی اسماعیل کاشی در نمایش »پنجاه-پ نجاه«، نصیر ملکی جو 
در نمایش »طناب« و »کرگدن«، شادی اسدپور در نمایش »خانه نم زده« 

و...اشاره کرد.

شرایط محمدرضا شجریان ایده آل نیست

ضا  ر محمد معتمد  شک  پز
این  مجدد  بستری شدن  از  شجریان 
خواننده در بیمارستان و ایده آل نبودن 

شرایط جسمی این هنرمند خبر داد.
حسن عباسی گفت: متاسفانه به 

دلیل گرفتاری هایی ریوی و مسائلی که از 
مدت ها قبل گریبان گیر استاد شجریان بود 
از عصر روز یکشنبه دوباره به بیمارستان منتقل و در بخش مراقبت های 

ویژه بستری شده است.
بیمارستان جم نیز در همین راستا اطالعیه یی منتشر کرد که در 
آن آمده است: در راستای اطالع رسانی به مردم هنردوست و هم میهنان 
عزیز به استحضار می رساند، استاد عزیزمان عصر روز یکشنبه با شرایط 
عمومی قلبی و ریوی – تنفسی ناپایدار و افت سطح هوشیاری، افت فشار 

خون و پالکت در بخش مراقبت های ویژه بستری شدند.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

راه پیمایی اربعین در رادیو جوان

روز  ن،  جوا دیویی  ا ر شبکه 
پنجشنبه این هفته و همزمان با روز 
راه پیمایی  تاریخچه  حسینی،  اربعین 
مراسم  برگزاری  چگونگی  و  اربعین 
را  مختلف کشور  منطق  در  روز  این 

گزارش خواهد کرد.
رادیو جوان که  برنامه »جوان گشت« 
اختصاص به معرفی جادذبه های فرهنگی، اجتماعی، سیاحتی و اقتصادی 
مناطق مختلف کشور دارد و هر هفته صبح روزهای پنجشنبه و جمعه از 
ان شبکه پخش می شود، یکی از برنامه های پر مخاطب شبکه رادیویی 

جوان است که تهیه کنندگی آن را نیره مرادحاصلی به عهده دارد.
روز پنجشنبه این هفته در برنامه جوان گشت محمدضا حسن بیگی 
به عنوان کارشناس حضوردارد و با مخاطبان در باره راهپیمایی اربعین و 

دیگر مراسم این روز سخن می گوید.    

یو
اد

 ر

از سازمان سینمایي به رایزن فرهنگي...

حسین انتظامي: تا آخرین روز مسئولیت، تمام تالش خود را خواهم کرد
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محمد حسین زاده

تقریبا  کرونا  بیماري  که  حالي  در  و  روزها  این 
تمام فعالیت هاي هنري را تحت تاثیر خود قرار داده و 
تئاترها و  فیلم هاي سینمایي،  از  آینده بسیاري  عمال 
حتي سریال هاي تلویزیوني در وضعیت نامشخصي قرار 
دارد و اهالي سینما بیش از پیش چشم انتظار کمک ها و 
حمایت هاي سازمان سینمایي و وزارت ارشاد هستند، 
از چند روز پیش شایعاتي مبني بر کنار رفتن حسین 
از ریاست سازمان سینمایي منتشر شده که  انتظامي 
دیگر  و  شایعه  این  است.  بسیار عجیب  خود  نوع  در 
ابهامات درباره سازمان سینمایي موجي از نگراني را 
در بین اهالي فرهنگ و هنر ایجاد کرده بود که روز 
گذشته حسین انتظامي نسبت به این مسائل در برنامه 

نقد سینما توضیجات مفصلي را ارائه داد.
رئیس سازمان سینمایی با اشاره به شایعاتی که 
درباره خداحافظی اش از سازمان و حضور او به عنوان 
می شود،  مطرح  اروپایی  کشوری  در  فرهنگی  رایزن 
سازمان  از  من  رفتن  درباره  صحبت ها  اصل  گفت: 
و  نیست  زودی ها  این  به  آن  زمان  اما  است،  درست 

احتماال اتفاق در سال آینده صورت می گیرد.
حسین انتظامی همچنین در پاسخ به اینکه راهی 
کدام کشور خواهد بود، گفت: البته این موضوع هنوز 
قطعی نیست صحبت ها بر این است که رایزن فرهنگی 

ایران در وین )اتریش( شوم.
رئیس سازمان سینمایی تاکید کرد با خروج دیرتر 
او از سازمان، احتماال فرصتی برای خالی بودن سمت 
ریاست سازمان در جریان تغییر دولت ها نخواهد بود. 
او همچنین در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه این 
عزم رفتن یعنی به آنچه می خواسته در سازمان سینمایی 
نائل شده است، چنین پاسخ داد: دستگاه ها به شکل 
سیستمی کار می کنند و فقط متاثر از حضور یک فرد 
نیستند و نهایتا آن فرد می توانند هماهنگی های بهتری 
انجام دهد. سیاست های کالن سازمان سینمایی هم 
تابع سیاست های کالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
است و همه تالش ما در سازمان و سایر معاونت های 
را  سیاست ها  آن  که  است  این  وزارتخانه  تخصصی 

دنبال کنیم.
انتظامی در پاسخ به سوالی درباره اینکه عزم رفتن 

موجب نمی شود تا انگیزه او و گروه همراه کمتر شود؟، 
بیان کرد: کسانی که با روحیه من آشنایی دارند می دانند 
من تا آخرین روزی که مسئولیت دارم تالش می کنم با 
نشاط کار کنم. درحال حاضر هم برنامه هایی داریم که 
به کمک همکاران انجام می دهیم، مخصوصا جشنواره 
فیلم فجر که در پیش است و همچنین سایر موارد را 
با جدیت دنبال می کنیم ضمن اینکه در ابتدا هم گفتم 

هنوز رفتن من نهایی نشده است.
انتظامی در پاسخ به این سوال درباره شفافیت در 
سازمان سینمایی و الزام زیرمجموعه های سازمان به 
امر شفافیت این پرسش را مطرح کرد که آیا فضای 
تصمیم گیری برگزاری جشنواره فیلم فجر به شفافیتی 
که مدنظر است نزدیک شده، پاسخ داد: بیماری کرونا 
برای برگزاری جشنواره ها شرایط جدیدی به وجود آورده 
است؛ این شرایط جدید در تولید و تصمیم گیری و اجرا 
هم حاکم است. در مواجهه با این وضع یک راه این 
است که کامال منفعل بنشینیم، اما وظیفه دیگر چه در 
زمینه تولید و چه عرصه مدیریت فرهنگی این است که 
برای زیست کرونایی طراحی های الزم را انجام دهیم. 
ما 5 جشنواره داریم، اولین آن جشنواره جهانی فیلم فجر 
بود که ابتدا به دلیل مشخص نبودن شرایط اعالم شد با 
تاخیر برگزار می شود، اما زمانیکه شرایط سخت تر شد 
اعالم کردیم در سال آینده برگزار خواهد شد. جشنواره 
بعدی مان جشنواره کودک و نوجوانان اصفهان است 
که اواخر مهرماه برگزار می شود، بعدی جشنواره بین 
المللی فیلم کوتاه تهران است و پس از آن جشنواره 
مستند سینما حقیقت و آخری هم جشنواره فیلم فجر 
که ابعاد و اهمیت آن بیشتر است. در جلساتی که با 5 
دبیر جشنواره ها داشتیم همیشه حرف مان این بوده که 
با همفکری و مشورت جویی از نظرات فعاالن و اهالی 
صنوف، طراحی متناسب با شرایط امروز و اقتضاعات 
سینما داشته باشیم. یک جشنواره شامل چند بخش 
اصل  و  می گیرد  قرار  رقابت  آن  ابتدای  در  که  است 
بعد نمایش قرار دارد که  پایه آن است، در مرحله  و 
شوری ایجاد می کند و برخی جشنواره ها بخش بازار و 
آموزش نیز دارند. توجه و صحبت مان این بود که در 
شرایط فعلی سناریوهای مختلف داشته باشیم، یعنی 
ترکیبی از جشنواره مجازی و حضوری و تا جایی که 
امکان دارد در بخش مجازی حضورمان بیشتر باشد. 

البته در بخش نمایش و مخصوصا در جنبه فیلم های 
تجاری به دلیل احتمال سرقت نمی توانیم به نمایش 
آنالین اتکای زیادی کنیم و راه حل فنی مبنایی نیز 
تا به امروز در دنیا برای این مشکل پیدا نشده است. 
اولین جشنواره پیش رو جشنواره فیلم کودک و نوجوانان 
اصفهان است در این شرایط درحال اجرا است قطعا 
بازخوردهایی که از این جشنواره می گیریم برای سایر 

جشنواره ها نیز موثر خواهد بود.
یا  آ ینکه  ا ره  با در سینمایی  سازمان  رئیس 
جشنواره  برگزاری  زمان  تا  شده  طراحی  سناریوهای 
فیلم فجر کفایت خواهد کرد یا خیر؟ گفت: فکر می کنم 
چنین باشد. البته هرچه زمان جلوتر می رود شرایط برای 
ما روشن تر می شود یعنی االن نمی توانیم بگوییم در 
بهمن ماه شرایط کرونایی به چه شکل است بنابراین 
طراحی های  تا  باشیم  داشته  اقتضایی  ترکیب  باید 

بخش های مختلف را روی آنها سوار کنیم.
و  سینما  تهیه کنندگان  درباره  صحبت  با  بحث 
اختیاراتی که به آنان تعلق گرفته ادامه یافت. انتظامی 
درباره اختیاراتی که به تهیه کنندگان داده شده است، 
ز  ا یکی  تهیه کنندگان  بین  موجود  تشتت  گفت: 
آسیب های جدی سینما بود به دلیل اینکه تهیه کننده 
در موقعیتی قرار دارد که کل پروژه به او مرتبط است و 
همیشه گفته می شد که اگر تهیه کنندگان یکپارچه شوند 
شرایط بهتری برای سینما رخ می دهد. خوشبختانه با 
توجه خودشان و همفکری هایی که سازمان سینمایی با 
آنها داشت این اتفاق افتاد که امیدواریم با جدیت دنبال 
شود. یه عزیزان مان قول داده بودیم که اگر یکپارچه 
شوند زمینه تفیض اختیار و واگذاری بعضی از امور به 
اتحادیه تهیه کنندگان وجود دارد که اجرای این قول 

شروع شده است.
واگذار  موارد  مورد  در  سینمایی  سازمان  رئیس 
شده گفت: از جمله اینکه تایید متقاضیان تهیه کنندگی 
جدید سینما به عهده آنها گذاشته شده است. آنها در 
شورای پروانه ساخت یک نماینده دارند و امروز اتحادیه 
می تواند آن نماینده را معرفی کند. من پیشنهاد دادم 
در اولین تغییراتی که در شورای پروانه نمایش داریم 
اتحادیه  نماینده  از  جایگزین مان  اولین  کنیم  تالش 

تهیه کنندگان باشد.
که  سوال  این  به  پاسخ  درباره  انتظامی  حسین 

ساخت  پروانه  شورای  وجود  درباره  او  شخصی  نظر 
از مطبوعات  برخواسته  نمایش چیست، گفت: من  و 
هستم. مطبوعات در بین محصوالت فرهنگی کشور 
به جهت اتکا به قانون صریحی که دارد نوع نظارتش 
پسینی است. تجربیاتی که ما داریم و اقتضاعات امروز 
این است که هرچقدر بر جنبه های پسینی و کنترل های 
درونی اتکا کنیم، توفیق مان بیشتر است. یعنی بعضی 
اما  می داد،  جواب  زمان  یک  در  شاید  ما  شیوه های 
امروز ممکن است جواب ندهد بنابراین ما هرچقدر به 
شیوه های پسینی اتکا کنیم بهتر است. تجربه من هم 
این امر را تایید می کند و بسیاری از مدیران فرهنگی 

چنین دیدگاهی دارند.
در ادامه امیر مافی، کارشناس سینما با تاکید بر 
پاسخ گویی  و  مسئولیت  اختیاری  و  آزادی  هر  اینکه 
می آورد یادآور شد که اگر پروانه ساخت را حذف کنیم 
و تهیه کنندگان بنا به تشخیص فیلمنامه ای را انتخاب 
و آن را بسازند آیا تهیه کنندگان و جامعه هنری توان 
و بضاعت الزم برای مدیریت را دارا هستند یا دچار 
خودسانسوری می شوند؟ انتظامی به این پرسش چنین 
پاسخ داد: زمانی که یک مدیر یا فعال فرهنگی خودش 
یک نظر دارد می تواند از جنبه نظری درباره آن صحبت 
اما وقتی در جایگاه مدیریت قرار می گیرد حق  کند، 
ندارد بگوید که، چون من اینگونه فکر می کنم شورای 
پروانه ساخت را تعطیل کنیم، به دلیل اینکه موظف 
است تا مقررات را اجرا کند. برخی آقایان می گفتند من 
این نظر را نمی پسندم، چون به ضرر مردم است پس 
اجرا نمی کنم، این امر آغاز یک دیکتاتوری است. باید 
کامال در چارچوب قوانین کار کنیم، خودمان را ملزم 
به اجرای آنها بدانیم، با جدیت اجرا کنیم و اگر خیلی 
هنرمند هستیم زمینه تغییر قانون را فراهم کنیم، یعنی 
مقدمات الزم را فراهم کنیم مذاکرات الزم را انجام 
دهیم و خواسته مان را تبدیل به یک قانون جدید کنیم. 
به عنوان مدیر اجرایی حق ندارم بگویم شورای پروانه 

ساخت تعطیل شود.
انتظامی در پاسخ به اینکه آیا عزم آن را دارد در 
ماه های باقیمانده برای تعطیلی شورای پروانه ساخت 
اقدامات قانونی را انجام دهد، گفت: این امر به زودی 
دارد.  تقنینی  طوالنی  مسیر  زیرا  نمی شود،  محقق 
البته من خوشبین هستم که بلوغ و پختگی در بین 

کتاب  در  ناشران  میان  در  و  سینما  در  تهیه کنندگان 
نظارت  بحث  که  پیش  سال  چند  از  اما  بیاد،  بوجود 
کتاب بر عهده خود ناشران مطرح شد برخی از آنها 
اعالم کردند آمادگی ندارند و خود وزارت ارشاد اینکار 

را انجام دهد.
امیرمافی صحبت را چنین ادامه داد که آیا این 
نگاه حاصل آن نیست که سالیان طوالنی مسئولیت از 
بخش خصوصی گرفته شده و مدام متوجه نهاد دولتی 
شده است و انتظامی پاسخ داد: بخشی از موضوع همین 
است که باعث شده آنها روی بخش مسئولیت شناسی 
که یک مهارت است کار نکنند. البته بخشی هم به 
این موضوع برمی شود که چارچوب ها را خیلی روشن 

نمی گوییم. خواهشی که از همکاران در مدتی که در 
سازمان سینمایی بودم و قبل تر که در بخش های دیگر 
وزارتخانه بودم این بود که چارچوب های خود را شفاف 
پیش بینی  شفافیت،  وجوه  از  یکی  زیرا  کنیم،  اعالم 
پذیری است. یعنی فرد قبل از مراجعه به دستگاه با 
توجه به چارچوب ها، مقررات، ضوابط، دستورالعمل هایی 
ارزیابی  که آن دستگاه رسما منتشر کرده خودش را 
کند و بداند که اگر این محصول فرهنگی را تحویل 
می دهد، پاسخ آنها چیست. یعنی بتواند با احتمال 90 
درصد به درستی پیش بینی کند که این امر از تبعیض 
و خیلی مواردی که جز آسیب های کار فرهنگی است، 

جلوگیری می کند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R

ایــن روزهــا آخریــن قســمت هاي ســریال 
ــي ســعید نعمــت اهلل  ــه کارگردان زمیــن گــرم، ب
در حــال پخــش اســت. ســریالي کــه توانســته 
ــبتي مخاطــب  ــریال مناس ــک س ــوان ی ــه عن ب
خوبــي را جــذب کنــد و ســعید نعمــت اهلل را کــه 
پیــش از ایــن بــه عنــوان یــک نویســنده موفــق 
مي شــناختیم، بــه عنــوان یــک کارگــردان خوب 
معرفــي کنــد. یکــي از بازیگــران ایــن ســریال، 
دنیــا مدنــي مي باشــد کــه درواقــع از خانــواده اي 
ــازي در  ــز ب ــن نی ــش از ای ــده و پی ــد آم هنرمن
نقش هایــي متفــاوت را تجربــه کــرده اســت. او 
کــه دختــر رویــا تیموریــان مي باشــد، در ســریال 
زمیــن گــرم، نقشــي خــاص را ایفــا کرده اســت.

دنیــا دربــاره همــکاری بــا ســعید نعمــت اهلل 
ــد  ــت: چن ــی اش گف ــه کارگردان ــن تجرب در اولی
بــاری بــه پروژه هایــی کــه ســعید نعمــت اهلل بــه 
ــه  ــت رفت ــت داش ــس فعالی ــوان فیلمنامه نوی عن
ــا اینکــه  ــم ت ــکاری کن ــا نمی شــد هم ــودم ام ب
در ســریالی کــه خــودش کارگردانــی کــرد ایــن 
طلســم شکســته شــد. شــنیده بودم کــه نعمت اهلل 
ســخت گیر اســت و ســلیقه متفاوتــی نســبت بــه 
باقــی کارگردانــان دارد. بــرای همیــن بــا تــرس 
ــخصیت  ــا ش ــا ب ــم ام ــه رفت ــر صحن ــرز س و ل
ــا  ــور اســت، ب ــه صب ــدم ک ــه ش ــی مواج متفاوت
ــد. ــت می کن ــراه اســت و او را هدای ــر هم بازیگ

مدنــی دربــاره ادبیــات و لحــن دیالوگ های 
ســریال های نعمــت اهلل اظهــار کــرد: دایــره لغات 
ــا  ــاط ب ــادی و در ارتب ــی ع ــت اهلل در زندگ نعم
دیگــران هــم فــرق می کنــد و نــگاه و دیــدگاه 
ــی  ــراردادن برخ ــم ق ــار ه ــودش را دارد. کن خ
واژگان در دیالوگ هــای نعمــت اهلل گاهــی بــرای 
بازیگــر ســخت می شــود. خــودش معتقــد اســت 

بــرای بازیگــران تازه کارتــر مثــل مــن فــک را 
ــت و از  ــم هس ــت ه ــه درس ــدازد ک راه می ان
ایــن حیــث فکــر می کنــم گفتــن دیالوگ هــای 
نعمــت اهلل خــودش نوعــی تمریــن بیــان اســت.

ــن  ــه ای ــه اینک ــخ ب ــر در پاس ــن بازیگ ای
تصنعــی  را  نقش هــا  گاهــی  دیالوگ هــا 
ــه بازیگــر دارد کــه  می کنــد، گفــت: بســتگی ب
بایــد دیالــوگ را مــال خــود کنــد و اگــر نتوانــد 
ــود. ــی می ش ــد تصنع ــام ده ــن کار را انج ای

دنیــا مدنــی کــه اولیــن تجربــه جــدی اش 
ــم  ــریال رهای ــه س ــون ب ــری تلویزی در بازیگ
ــه کارگردانــی محمدمهــدی عســگرپور  نکــن ب
ــد از آن  ــدر بع ــه چق ــاره اینک ــردد درب برمی گ
ــته اســت،  ــف داش ــریال پیشــنهادهای مختل س
گفــت: از خوش اقبالــی مــن بــود کــه توانســتم 
محمدمهــدی  کارگردانــی  بــه  ســریالی  در 
عســگرپور بــازی کنــم کــه قصــه اش بــا یــک 
چالــش مهــم مواجــه بــود. قصــه ایــن ســریال 
ــن  ــرای اولی سکانســی از تجــاوز داشــت کــه ب
بــار در تلویزیــون بــه تصویــر کشــیده می شــد. 
ــد از  خیلی هــا هــم واکنــش داشــتند و می گفتن
پــس آن نقــش و آن موقعیــت برآمــده ام چــون 
چنیــن نقشــی را در دیالــوگ نمی تــوان گفــت. 
ــالش  ــن ت ــردم ای ــور می ک ــال تص ــن ح ــا ای ب
ــی  ــنهادهای مختلف ــود و پیش ــده ش ــتر دی بیش
بعــد از آن بــه مــن ارائــه می شــود امــا برخــالف 
ــنهادهای  ــا پیش ــرد ت ــان ب ــی زم ــورم خیل تص

دیگــری برســند!
ــا  ــه ت ــال فاصل ــد س ــن چن ــاره ای وی درب
امــروز کــه دوبــاره در زمیــن گــرم بــازی 
ــاری  ــد ب ــدت چن ــن م ــت: در ای ــد، گف می کن
ــف کار  ــان مختل ــا کارگردان ــد ب ــرار ش ــم ق ه

کنــم امــا در مــواردی به دلیــل ماجراهــای مالی 
نمی شــد چون میــزان دســتمزدهای پیشــنهادی 
کــم بــود و یــا بــا چنــد تئاتــر تداخــل داشــت.

دنیــا مدنــی دربــاره دســتمزدهای بازیگران 
تــازه کار اضافــه کــرد: دســتمزدهایی کــه بــه مــا 
پیشــنهاد می شــود گاهــی از دســتمزد تئاتــر هــم 
کمتــر اســت. ایــن دســتمزدها بــرای بازیگرانــی 
ــد  ــون کار می کنن ــرای تلویزی ــخصا ب ــه مش ک

مناســب اســت.
ــدر  ــه چق ــاره اینک ــوان درب ــر ج ــن بازیگ ای
ممکــن اســت حضــورش در ســینما و تلویزیــون 
محصــول روابــط خانوادگــی دانســته شــود، گفت: 
ــودم  ــوی خ ــم از س ــی ه ــر کار و تالش ــن ه م
ــتباهی  ــور اش ــن تص ــم ای ــاز ه ــم ب ــام ده انج
وجــود دارد. اتفاقــا مــن در آثــاری حضــور داشــتم 
ــا تیموریــان در آنهــا نبــوده اســت کــه  کــه روی
بخواهــد تمــاس بگیــرد و مــن را بــه تهیه کننده و 
کارگــردان پیشــنهاد بدهــد. بــه ویژه کــه او اصال 
ــاس  ــودم احس ــن خ ــدارد. م ــی ن ــن اخالق چنی
ــود  ــم خ ــا بتوان ــذرد ت ــان بگ ــد زم ــم بای می کن
ــر هــم بزنــم.  را اثبــات کنــم و ایــن تصــور را ب
ــان  ــم تیموری ــه خان ــور ک ــن تص ــر ای ــا اگ اتفاق
مــرا حمایــت می کنــد و بــا ارتبــاط برایــم نقــش 
ــر  ــی جلوت ــن االن خیل ــود م ــی ب ــرد واقع می گی
ــر  ــه دخت ــود دارد ک ــی وج ــت غلط ــودم. ذهنی ب
ــرق  ــی ب ــال مهندس ــور مث ــه ط ــه ب ــی ک جوان
خوانــده و بعــد بــه آموزشــگاه رفته اســت، بیشــتر 
حرفــه ای اســت تــا مــن کــه در پشــت صحنــه 
تئاتــر بــزرگ شــده ام. خانــواده ام هنــری بوده انــد 
و تــا بــه حــال یــک فیلــم بــرای تفریــح ندیــده ام 
و هــر بــار فیلمــی بــا اعضــای خانــواده دیده ایــم 

ــم. ــل کرده ای ــم تحلی ــا ه آن را ب

همكاري با آقاي نویسنده و کارگردان

دنیا مدني: مادرم هرگز برایم پارتي بازي نكرده است!


