
به دنبال مقابله با نوسانات قیمتی هستیم
بررســی بــازار فــوالد در ســال ۹۹ گویــای 
آن اســت کــه از نیمــه اردیبهشــت امســال 
شــرایط ناپایــدار شــکل گرفتــه و بــه تدریــج بــه 
ــازار ســیاه دامــن زده و عرضــه ناکافــی  رشــد قیمــت و ب
ــی قیمــت را تشــدید  ــن شــرایط بی ثبات ــز ای ــورس نی در ب

کــرده اســت.

بررســی هــا از تحــوالت بــازار فــوالد، گویای آن اســت 
کــه خــای وجــود وزیــر صنعــت، معــدن وتجــارت بــرای 
مدیریــت بــازار و هماهنگــی مراکــز مرتبــط در ایــن زمینــه، 
ــد،  ــر جدی ــا حضــور وزی ــون ب نقــش اثرگــذار داشــته و اکن

ایــن هماهنگــی مــی توانــد تحقــق پیــدا کنــد.
صفحه 3

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور: 

المپیاد علمی دانشجویی کشور 
حتما در زمان مناسب برگزار می شود

فراهم شدن زمینه اشتغال بیش از ۵۱ هزار نفر
ــار منتشــر شــده  ــن آم جدیدتری
از ســوی وزارت صنعــت، معــدن و 
ــد  ــان می ده ــت( نش ــارت )صم تج
کــه در نیمــه اول امســال بــرای 3۰۵۵ بنــگاه 
ــه  ــده و زمین ــادر ش ــرداری ص ــه بهره ب پروان
ــده  ــم ش ــر فراه ــزار و ۵۹۵ نف ــتغال ۵۱ ه اش
ــه  ــش ماه ــار در ش ــن آم ــاس ای ــت.بر اس اس
اول امســال بــرای ۱۸ هــزار و ۷۶۶ بنــگاه 
ــه  ــگاه پروان ــرای 3۰۵۵ بن ــیس و ب ــواز تاس ج
ــه  ــبت ب ــه نس ــده ک ــادر ش ــرداری ص ــره ب به
ــه ترتیــب ۴۶.۹ و  مــدت مشــابه ســال قبــل ب

ــت. ــته اس ــش داش ــد افزای ۱.۴ درص
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استاندار خراسان جنوبی 

رایزنی استاندار در پایتخت برای تسریع
 در روند اجرای ابرپروژه راه آهن خراسان جنوبی

5
شفافیت، مهم ترین اصل در ایجاد اقتصاد با ثبات

صفحه 3

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1583- دوشنبه 28 مهر  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
آزیتا حاجیان و 

ملیكا شریفي نیا در 
آغوش یكدیگر

6ورزش
دبیر: کادر فنی تیم 

ملی کشتی پاسخگوی 
مسائل فنی است

هنگ 7فر

مادر و دختر هنرمندي كه پيش از اين هم در سال هاي بسيار دور 
در فيلم هاي سينمايي اوينار و دايان باخ در كنار يكديگر ايفاي 
نقش كرده بودند كه درواقع به زمان هاي كودكي مليكا شريفي نيا 
بازمي گردد و حاال اين فرصت را پيدا كردند تا در اوج پختگي در 
كنار هم حضور داشته باشند، آن هم با نقش هاي خاص و متفاوت 

كه شايد تا پيش از اين در كارنامه هنري شان نبوده است. 

عليرضا دبير رييس فدراسيون كشتی با تسليت ايام پايان 
ماه صفر گفت: فدراسيون كشتی به دنبال اين بود كه تنور 
كشتی داغ شود و دوباره كشتی گيران به روی تشک كشتی 
بازگردند و به همين منظور به دنبال گرفتن مجوز از وزارت 
بهداشت بوديم كه خوشبختانه با برگزاری رقابت های ليگ 

با حفظ پروتكل های بهداشتی و موارد ايمنی موافقت شد.

دكتر توسلی در مرحله ای از تاريخ ايران و زندگی دانشگاه، 
زيست و كار كرد كه بغرنج ترين و غبارآلوده ترين دوران  تاريخ 
دانشگاه و جامعه شناسی و علوم اجتماعی ايران بود. او راه 
دانشگاه و حفظ جامعه شناسی از تيرهای ايدئولوژی و تداوم 

راه علم را برگزيد.

آنچه می توان از 
استاد غالمعباس 
توسلی آموخت

بازار آشفته فوالد در انتظار ساماندهی عرضه و تعدیل قیمت ها امسال، هیچ بخشی از کتاب های درسی 
حذف نمی شود

محسن حاجی میرزایی در حاشیه نهمین نشست گفتگوی هفته که با حضور وزیر 
ارتباطات و فناوری اطاعات برگزار شد، اظهار داشت: امروز بستر آموزش مجازی 
به دلیل شیوع کرونا به بستری جدی تبدیل شده و الزم است برای توسعه این 
بستر و رفع اشکاالت و موانع و ایمن سازی استفاده دانش آموزان از آن تدابیری اندیشیده 
شود که مباحث بسیار خوبی در این نشست مطرح شد و امیدوارم با تفاهمات به عمل آمده 

شاهد پیشرفت کار باشیم.

یک جامعه شناس گفت: حدود 3۰ درصد دانش آموزان 
به ابزار الکترونیک دسترسی ندارند و درصورت ادامه مشکل 
کرونا در کشور و تاکید بر آموزش مجازی باید منتظر موج 
گسترش آسیب های اجتماعی باشیم.محمدرضا محبوب فر، کارشناس 
پژوهشگر حوزه آسیب های اجتماعی در خصوص آسیب های آموزش 
مجازی برای دانش آموزان به خصوص دانش آموزان روستایی و عشایر 

گفت: بار آموزشی کشور نباید روی آموزش های مجازی، شبکه های 
ارتباط جمعی و شبکه هایی مانند شاد متمرکز باشد چرا که حداقل 3۰ 
درصد خانواده ها به وسایل ارتباطی الکترونیکی دسترسی ندارند و یا ممکن 
است در این شرایط اقتصادی در ادامه دسترسی اشان محدودی شود به 

این ترتیب دانش آموزان زیادی از تحصیل باز می مانند.
صفحه 2

گسترش آسیب های اجتماعی به دنبال آموزش های مجازی
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سرمقاله
مصوبه هایی که باید اجرا شود

 زینب رحیمی
آلودگی هوا هر  را سپری می کند. قصه  آلوده خود  تهران روزهای 
پاییز و زمستان در تهران و بقیه کانشهرهای کشور تکرار می شود. حاال 
چند روزی است که به دلیل سرمای هوا و بروز پدیده وارونگی دما، هوای 
آلوده ای را استنشاق می کنیم که طبیعتا ترکیب آن با کرونا تحمل شرایط 

را سخت تر می کند.
در شرایطی که کرونا سایه مرگ را روی زندگی ها انداخته و اضطراب 
ناشی از آن، فشار روانی بسیاری به شهروندان، وارد می کند، خبر بدتر، 
آلوده شدن هواست که احتمال ابتا به کرونا را افزایش می دهد. اما آیا 

آلودگی هوا هم مثل کرونا درمان ندارد؟
کرونا یک ویروس جدید و همچنان ناشناخته است. هنوز واکسن و 
درمان قطعی برای مقابله با آن کشف نشده اما آلودگی هوا که هر سال 
بیشتر از 3۰ هزار نفر را تنها در ایران، می کشد و بیش از دو میلیون دالر 
به اقتصاد تهران ضربه می زند، درمان دارد. کافی است مدیران و مسیوالن 

به اجرای قوانین و مصوبات تن دهند.
تهران هشتمین روز آلوده خود را سپری می کند. قصه آلودگی هوا 
هر پاییز و زمستان در تهران و بقیه کانشهرهای کشور تکرار می شود. 
حاال چند روزی است که به دلیل سرمای هوا و بروز پدیده وارونگی دما، 
هوای آلوده ای را استنشاق می کنیم که طبیعتا ترکیب آن با کرونا تحمل 

شرایط را سخت تر می کند.
براساس آخرین مطالعات، آالینده ها از جمله ذرات معلق کوچکتر از 
دو و نیم میکرون می توانند ویروس کرونا را منتقل کنند. از سوی دیگر 
هم کرونا و هم آلودگی هوا، ریه انسان را نشانه گرفته و در صورت ضعیف 

شدن سیستم ایمنی بدن، احتمال ابتا به کرونا باال می رود.
کاهش  کارگروه  جلسه  اولین  تهران،  استانداری  در  پیش  روز  چند 
مصوباتی  کارگروه  این  شد.  تشکیل   ۹۹ سال  در  تهران  هوای  آلودگی 
جمله  از  درون شهری  اتوبوس های  روی  دوده  فیلتر  نصب  که  داشت 
مهمترین موارد آن است. از سوی دیگر پلیس راهور باید از تردد خودروها 
معاینه فنی،  بر مراکز  نظارت  و موتورسیکلت های دودزا جلوگیری کند. 

نصوب دوربین تخلفات معاینه فنی از دیگر مصوبات این کاروگره است.
بیشتر مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران تازگی ندارند و 
پیش از این در قالب قانون هوای پاک یا مصوبات دولتی آمده بود اما به 
دالیل مختلف از جمله سهل انگاری دستگاه های دولتی و شهرداری تهران 
عقب افتاده بود اما امیدواریم مدیران، با تعهد به این مصوبات، امسال ما 

را کمتر به کشتن بدهند.

احسان محمدی
»ولی وقتی علی دایی میگه این فوتبال و زندگی کوتاه ارزش این همه حاشیه و دعوا 
و جدل و بی حرمتی رو نداره یاد درگیری هاش با کاشانی، مدبر، مایلی کهن، کفاشیان، 
احمدی نژاد، محسن قهرمانی، علی کریمی، سیاسی، علی اکبر طاهری، علی آبادی، شیث 

رضایی، علی پروین، محمود گودرزی و ... می افتم.«
این واکنش توئیتری حسین قهار یکی از روزنامه نگاران ورزشی به پست اینستاگرامی 
علی دایی است. دایی در صفحه شخصی اش که نزدیک به شش میلیون فالوور دارد با 
انتشار عکس خندانی از خودش در یک باغ سرسبز نوشت: »دوستان عزیزم این فوتبال 
و زندگی کوتاه ارزش این همه حاشیه، جدل و بی رحمی را ندارد. از همه فوتبالی ها 
می خواهم طرفدار هر تیم و هر رنگی هستید حرمت ها را حفظ کنید مخصوصًا در این 
روزهای سخت که جامعه و خانواده ها درگیر مشکات بسیار بزرگتری هستند.« نزدیک 
به 3۱ هزارنفر برای او کامنت گذاشته اند و بسیاری از آنها این حرفش را تأیید کرده اند، 

از پیمان معادی تا مستر تیستر!
حرف دایی در روزهایی که فضای فوتبال بیش از هر زمان دیگری در سراشیبی 
توهین و پرخاش و بدخویی قرار گرفته است و شتابان به اعماق سقوط می کند، ارزشمند 

و درست است. بسیاری همین را نوشته اند و گفته اند که وقتی جامعه در حال فروپاشی 
اقتصادی است و جان در جدال با کرونا بی ارزش شده این همه یقه درانی برای فوتبال 
معنی ندارد. البته که فحاشان و هتاکان فوتبال به این حرف ها گوش نمی دهند و سرگرم 

ساختن توهین های تازه هستند.
منتقدان دایی اما یادش می آورند او حاال که در حاشیه فوتبال قرار گرفته نصیحت 
اخاقی می کند وگرنه وقتی بازیکن و سرمربی بود محمد مایلی کهن را به اوین برد و 
با علی کریمی و ایمان مبعلی و تمام ستاره های روزگارش گاویز شد و هر هفته به 
داوران اعتراض می کرد و با مدیران عامل  نمی ساخت و ... منصفانه نیست اما نسل جدید 
که درخشش او را در لباس تیم ملی ندیده اند بیشتر او را با اعتراض ها و فریادهایش 

می شناسند.
بارها در تحسین و نقد او نوشته شد از »ما با تو بد کردیم آقای علی دایی!«، تا 
»خزه های خشم چسبیده بر تن علی دایی!« و »علی دایی! چرا اجازه نمی دهی دوستت 

داشته باشیم؟«
مخالفانش می گویند او اگر همین حاال به فوتبال برگردد در کمتر از یک هفته 
خودش در فوتبال جنجال و حاشیه خلق می کند. این هم مثل بسیاری دیگر از حرف های 

شیک اینستاگرامی است و صرفًا برای سرتکان دادن و عبرت گرفتن چندثانیه ای است 
و نرود میخ آهنین در سنگ!

با این همه حرف دایی درست است. حتی اگر در نتیجه دوری از فوتبال و درنگی 
عارفانه در رفتار خودش باشد ارزشمند است. این همان چیزی است که همه ما نیاز 
داریم گام به گام به سمت آن بازگردیم. واقعیت این است که فضای مجازی در ایران 
فوتبال را به مبتذل ترین سطح خود کشاند. وقتی الیک و کامنت و فالوور به ابزارهایی 
برای پول درآوردن تبدیل شد، آن وقت رندانی پیدا شدند که »به هر قیمتی« این کار 
را بکنند. توهین هر چه سخیف تر و رکیک تر و اعصاب خراش باشد، عده بیشتری را به 
واکنش وادار می کند. عربده کشیدن در خیابان همیشه باعث می شود مردم سرشان را 
برگردانند و »توجه« کنند. اینجا »توجه« با خودش پول و گاهی صندلی در باشگاه می آورد!

با این همه این راه به ترکستان ختم می شود. آنها که خودشان این بومرنگ نفرت 
را پرتاب می کنند بی شک یک روز قربانی اش می شوند. در جامعه ای که ناکامی، خشم 
انتظار لبخند و امید و احترام،  ناامیدی به مهم ترین چشم اندازهایش تبدیل شده اند  و 
به زیاده خواهی تبدیل می شود. حقیقت آن است که این روزها ما پیش نمی رویم، فرو 

می رویم.

محمدحافظ حکمی*

اقتصــادی  کشــور در ســخت ترین شــرایط 
ــفره  ــردم و س ــت م ــه و معیش ــرار گرفت ــن ق ممک
خانــوار روز بــه روز محدودتــر و کوچک تــر می شــود. 
پــول  ارزش  کاهــش  و  ارز  نــرخ  افزایــش 
ملــی – فــارغ از ریشــه های اقتصــادی آن- اثــرات 
بســیار مخربــی بــر اعتمــاد عمومــی و ارکان مختلف 
اقتصــاد کشــور گذاشــته و امیــد بــه بهبــود شــرایط 
را کم رنــگ و کم رنگ تــر نمــوده اســت. در ایــن بیــن کشــور آرام آرام 
آرایــش انتخاباتــی نیــز بــه خــود می گیــرد تــا کمتــر از ۸ مــاه آینــده، رخــت 

ــدوزد. ــت ب ــد مل ــب جدی ــن منتخ ــر ت ــت جمهوری را ب ریاس
در چنیــن فاصلــه ای تــا انتخابــات کامــا طبیعــی اســت کــه تــوده مــردم 
ــال ۱3۹۹  ــا س ــند، ام ــته باش ــژه ای نداش ــیت وی ــه موضــوع، حساس نســبت ب
ــای داده  ــود ج ــه در دل خ ــی ک ــادی و اجتماع ــختی های اقتص ــه س و هم
ــه دوش می کشــد از  ــا خــود ب ــی کــه از ســال ۹۸ ب اســت از یک ســو و میراث
ســوی دیگــر، بطــور جــدی مشــارکت مــردم در انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ــرایطی رخ  ــس در ش ــات مجل ــن در انتخاب ــارکت پایی ــد. مش ــد می کن را تهدی
داد کــه قیمــت دالر هنــوز زیــر ۱۵ هــزار تومــان بــود و مــوج پاندمــی کســب 
و کارهــا و اقتصــاد خــرد را در هــم ننوردیــده بــود! در چنیــن شــرایطی نقــش 
ــع  ــا توق ــا از آنه ــگان و گروه هــای مرجــع و سیاســت مداران چیســت؟ آی نخب
مــی رود بــه ســمت گفتــار درمانــی جامعــه و ایــراد شــعارهای قشــنگ پیــش 
برونــد؟ طبعــا خیــر! امــا افــراط در ناامیدســازی جامعــه و سیاســت زده کــردن 
تمــام شــئون حکمرانــی بــا هــدف ایجــاد مــوج علیــه رقبــا نیــز نمــک بــر زخم 
مــردم پاشــیدن اســت. سیاســیونی کــه هــر روز بــه بهانه هــای واهــی با آغشــته 
کــردن موضوعاتــی کــه بــا زندگــی مــردم ســر و کار دارد بــه دعواهای سیاســی 
بی حاصــل، در خیــال خــود لگــدی بــه جنــاح مقابــل می زننــد، امــا جملگــی 
غافــل از آننــد کــه هــم خــود و هــم رقیبشــان را از چشــم مــردم می اندازنــد.

رخــداد تلخــی کــه شــاهدش هســتیم تخریــب و نامشروع ســازی جایــگاه 
و کرســی بــه واســطه حملــه بــه صاحــب کرســی اســت! بارهــا گفتــه شــده کــه 
امــر حکومــت و شــأن حاکمیــت بــه اعمــال اســت و نــه اعــام! ایــن حجــم از 
ــه قــدرت اعمــال و  ــی ب سیاســت زدگی موجــود و تخریــب جایگاه هــای قانون
حکمرانــی در کشــور آســیب وارد کــرده اســت. در همیــن ایــام کرونــا می تــوان 
بــه ده هــا مثــال از ناکارآمــدی دســتورات حاکمیتی و یــا عدم اعمــال تصمیمات 
ــه ســوراخ  ــا اشــاره کــرد. آنانکــه در کشــتی نشســته اند و ب ــی کرون ســتاد مل

کــردن آن مشــغولند غافــل از آننــد کــه فقــط کلــک ناخــدا را نمی کننــد! مگــر 
می شــود بــا دولــت ضعیــف جامعــه را اداره نمــود؟

هشــت مــاه بــه انتخابــات ریاســت جمهوری باقــی مانــده اســت و 
سیاســیون بــه جــای آسیب شناســی دالیــل ناکارآمــدی مجموعــه کارگــزاران 
ــق  ــن مصادی ــرای تعیی ــاش ب ــون و ت ــت مشــکات گوناگ ــور در مدیری کش
چهره هایــی کــه قــادر بــه بهبــود شــرایط زندگــی مــردم و وضعیــت حکمرانــی 
ــیم  ــو و ترس ــک س ــا از ی ــف جایگاه ه ــال تضعی ــه دنب ــان ب ــتند همچن هس
ــای  ــرد جناح ه ــی راهب ــر هســتند. گوی ــی از ســوی دیگ ــای غیرواقع دوگانه ه
سیاســی آزمــون  پــس داده در کشــور همچنــان بــر مــدار ســلب اســت و خبــری 
از ایجــاب نیســت و پایانــی بــر آدرس غلــط دادن بــه مــردم متصــور نمی تــوان 
بــود. هنــوز کســی نمی خواهــد بگویــد چگونــه مملکــت  را اداره خواهــد کــرد 
ــوز  ــق معضــات دارد و در هن ــرای حــل ریشــه ای و عمی ــه ای ب ــه برنام و چ
ــته اید  ــه نشس ــل » چ ــر طب ــی ب ــد! یک ــی می چرخ ــب هراس ــنه رقی ــر پاش ب
ــد و دیگــری در  ــد« می کوب ــه کنن ــزرگ معامل ــا شــیطان ب ــد ب کــه می خواهن
ســرنای »نظامی-غیرنظامــی« می دمــد و هــر دو می داننــد کــه تــا حــد زیــادی 
ــب  ــردم از رقی ــد و ناکارآمدی هــای خــود را پشــت ترســاندن م دروغ می گوین
پنهــان می کننــد. در ســاختار حقوقــی و سیاســی ایــران و نظــام تصمیم گیــری 
متکثــر و چنــد نهــادی آن، نــه یــک جریــان و یــک دولــت می توانــد مســتقا 
راهبردهــای اساســی کشــور را تغییــر دهــد و نــه حضــور یــک فــرد بــا ســابقه 
خدمــت در نهادهــای نظامــی، ســاختار قــوه مجریــه و حقــوق سیاســی کشــور 

ــد! ــلح« می کن را »مس
جناح هــا و گروه هــای سیاســی و وابســتگان ایشــان در ســال ۱۴۰۰ بایــد 
طرحــی نــو در اندازنــد و دســت از بــازی ســلبی برداشــته و چشــم در چشــم 
مــردم بگوینــد بــرای مشــکات واقعــی کشــور، چــه برنامه هایــی دارنــد. بــه 
مــردم بگوینــد بــا چنــد دولتــی و چنــد ملتــی چگونــه مواجــه خواهنــد شــد و 
بــرای اصــاح ســاختار اقتصــاد سیاســی و مبــارزه بــا ریشــه های فســاد و بســط 
شــفافیت چــه در چنتــه دارنــد و چــه ضمانتــی اســت کــه ۴ســال بعــد چشــم 
در چشــم مــردم نگوینــد » نشــد و نگذاشــتند«! اصاح طلبــان و اصولگرایــان 
ــد از ۴۰ســالگی انقــاب در موضــع  ــات ریاســت جمهوری بع ــن انتخاب در اولی
مطالبه گــر و پرسشــگر نیســتند،  بلکــه بایــد در جایــگاه پاســخگویی بــه عمــل 
و کارنامــه خــود بنشــینند. کشــور احتیــاج بــه رییس جمهــوری دارد کــه تــوان 
»اعمــال« داشــته باشــد و قــادر بــه بــه زیــر کشــیدن چالش هــا و مشــکات 
باشــد و چهــل ســال پــس از پیــروزی انقــاب جایــی بــرای آزمــون و خطــا 

نیســت.
* فعال اجتماعی

یادداشت

تخریب؛ آدرس غلط سیاسیـون

نگاه ونظر

علی دایی در فرصت دوری از فوتبال »عارف« شد

دیدگاه
یک پیشنهاد 

به وزیر آموزش وپرورش خودمان
 علی جعفرآبادی

ــس  ــه پاری ــم در حوم ــک معل ــل ی قت
ســفر وزیــر کشــور فرانســه را بــه مراکــش 
ناتمــام گذاشــت؛ مکــرون را به محــل حادثه 
کشــاند و وزیــر آمــوزش و پرورش آن کشــور 

را بــه موضــع گیــری وادار کــرد.
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم ــت وزی در تویی

ــده اســت: فرانســه آم
ــی از  ــز یک ــرور نفرت انگی ــا ت ــه ب ــت ک ــوری اس ــن کل جمه »ای
خدمتگزارانــش مــورد حملــه قــرار گرفتــه اســت. وحــدت و اســتحکام 
ــا آن  ــا ب ــت. م ــم اسامگراس ــوالی تروریس ــه هی ــخ ب ــا پاس ــا تنه م

مقابلــه می کنیــم.«
بنابــر اخبــار منتشــر شــده یــک معلــم فرانســوی کــه اخیــرا ســر 
کاس »آزادی بیــان« کاریکاتورهایــی از پیامبر خاتم )ص( را نشــان داده 
بــود در نزدیکــی پاریــس بــا چاقــو کشــته شــد. فــردی کــه به ایــن معلم 

حملــه کــرده بــود نیــز بــه ضــرب گلولــه پلیس فرانســه کشــته شــد.
مکــرون پــس از حضــور در محــل حادثــه و گفتگــو بــا همــکاران 
ــه  ــاب ب ــی خط ــای تلویزیون ــن ه ــر دوربی ــده در براب ــته ش ــم کش معل
فرانســوی هــا اظهــار داشــت: »یکــی از هموطنــان مــا بــه قتــل رســید 
زیــرا تدریــس مــی کــرد و بــه شــاگردانش از آزادی بیــان ســخن مــی 
گفــت.« وی ایــن اتفــاق را یــک »حملــه تروریســتی اســامگرایانه ی 
آشــکار« توصیــف کــرد. رهبــر حــزب راســت افراطــی »اتحــاد ملــی« 
نیــز در صفحــه توئیتــر خــود نوشــت: »یــک آمــوزگار بــه دلیــل نشــان 
دادن کاریکاتورهــای شــارلی ابــدو ســر بریــده شــد. مــا در فرانســه بــه 
ایــن حــد از بربریــت غیرقابــل تحمــل رســیده ایم. اســام گرایی در حــال 
جنــگ بــا مــا اســت. مــا بــا زور بایــد آن را از فرانســه بیــرون کنیــم.«

بــه تصــور مــن ایــن اتفــاق بزنــگاه حضــور و آزمــون آبــروداری 
ــل اســت. ــن المل ــرورش در عرصــه بی وزارت آمــوزش و پ

بــه بــاور نگارنــده الزم اســت وزیــر آمــوزش و پــرورش ایــران در 
کوتــاه تریــن زمــان ممکــن متــن وزیــن و اســتوار و فاخــر و مســتدل 
و معقولــی آمــاده و منتشــر و ایــن اتفــاق ناگــوار و جانســوز را محکــوم 
کنــد و بگــو یــد کــه مــا در ســالروز وفــات پیامبــر رحمــت و انســانیت، 

دو بــار مصیبــت دیــده ایــم:
ــی و شــفقت و  ــر آزادگ ــراق و داغ دوری پیامب ــرای ف ــار ب ــک ب ی

ــخ؛ ــه ی تل ــن حادث ــزده از ای ــار، مجــروح و غم ــی، و دیگــر ب مهربان
امــا نمــی پذیریــم ایــن حادثــه ناگــوار بــه اســم اســام تمــام شــود 
و بهانــه ای باشــد بــرای ســختگیری بیشــتر بــر دانشــجویان و دانــش 

آمــوزان مســلمان.
ضــروری اســت آقــای وزیــر بــه صراحــت و بــی تــرس و واهمــه، 
ــر اســاس مبانــی اعتقــادی مــا، »رحمــان« صفــت  بیــان کننــد کــه ب
ــن  ــروردگار و عی ــد »اهلل« اســِم خــاِص  پ ــد نیســت؛ بلکــه مانن خداون
ذات اوســت و هــر حرکتــی در دنیــا بــر خــاف ایــن مبنــا، حتمــا دور از 

مبانــی انســان و اســام اســت.
مــن اگــر جــای آقــای وزیــر بــودم؛ حتمــا حتــی تــا فــردا صبــح هم 
صبــر نمــی کــردم )کمااینکــه صبــر نکــردم و پاســی از شــب گذشــته در 
حــال نوشــتن ایــن مطلــب هســتم( و مشــاوران خــوش ذوق و کاربلــدی 

را دعــوت مــی کــردم تــا بــه ایــن مهــم همــت گمارنــد.
ســپس نتیجــه و حاصــل زحمــت آنــان را بــرای ســفارت فرانســه و 
همتــای فرانســوی خــودم و بــرای ســازمان یونســکو و بــرای صاحبــان 

رســانه ارســال مــی کــردم.
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سرنوشت ساخت خوابگاه های متاهلی چه شد؟
خصوص  در  متاهل  دانشجویان  همواره  گفت:  اصفهان  مردم  نماینده 
خوابگاهها انتظارات و دغدغه هایی داشته اند که وزارتخانه های مربوطه باید 

در این خصوص پاسخی قانع کننده و عملیاتی ارائه کنند. 
عباس مقتدایی اظهار داشت: قانون تسهیل ازدواج مصوب سال ۱3۸۴ 
است که بر همین اساس وزرا و به طور کلی مجموعه اجرایی کشور موظف 
ادوار مختلف و  انجام دهند که متأسفانه در طول  را  فعالیت ها  بودند برخی 
دولت های متعدد پس از سال ۸۴ به این سو، عمده این قانون معطل مانده و 

اقدام موثری انجام نشده است.
وی گفت: بر همین اساس و با توجه به این که در ماده ۱3 قانون تسهیل 
ازدواج جوانان، مسؤولیت حسن اجرای این قانون عاوه بر سایر بخش های 
اجرایی و دولت برعهده وزرای امور اقتصاد و دارایی، کشور و همچنین راه و 
شهرسازی بوده است سه سؤال از آنها مطرح کرده ام که هر یک باید به صورت 

جداگانه در مجلس حاضر شده و پاسخگوی این سواالت باشند.
این  ماده ۱۰  اساس  بر  راستا  نماینده اصفهان تصریح کرد: در همین 
قانون وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی موظف شده اند که نسبت به ساخت و واگذاری خوابگاه متاهلی اقدام 
الزم را معمول دارند و همچنین نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیلی به 
دانشجویان متاهل به میزان دو برابر دانشجویان مجرد اقدام نمایند.وی افزود: 
سوال از وزیر علوم به هیات رئیسه تقدیم شد و سپس به کمیسیون آموزش 
و تحقیقات ارجاع و سوال از وزیر بهداشت نیز به کمیسیون بهداشت ارجاع 
شد.مقتدایی عنوان کرد: همواره دانشجویان متاهل در خصوص خوابگاهها 
نمایندگی  دفاتر  به  به صورت مرتب  داشته اند که  و دغدغه هایی  انتظارات 
باید در این خصوص پاسخی قانع  منتقل کرده اند و وزارتخانه های مربوطه 

کننده و عملیاتی ارائه کنند.

باید هرچه زودتر ساختار نظام اداری را 
به نفع مردم تغییر دهیم

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مشکات اقتصادی 
حاصل از اقتصاد متکی بر نفت گفت: باید اذعان کنیم نتوانستیم در جنگ 
اقتصادی مردم را مانند جنگ تحمیلی با خود همراه کنیم، همین بی تدبیری 
موجب کاهش اعتماد عمومی شده است. ولی اله فرزانه در نطق میان دستور 
جلسه علنی مجلس گفت: آنچه در مقطع فعلی از انقاب مهم و باید مورد 
توجه جدی قرار گیرد این است که بپذیریم ساختار نظام اداری کشور قدیمی 
و مربوط به دوران قبل از انقاب بوده و باید هرچه زودتر ساختار نظام اداری 
را به نفع مردم و انقاب تغییر دهیم، دولتمردان بدانند مردم از این نظام اداری 

خسته و عصبانی هستند باید به داد این مردم رسید.
این عضو کمیسیون تصریح کرد: ساختار اقتصادی متکی به نفت از دیگر 
مشکات کشور است که طراحی اقتصادی بدون نفت بارها مورد تاکید مقام 
معظم رهبری قرار گرفته و از بندهای مواد قوانین برنامه های پنجساله بوده اما 
متاسفانه مورد بی توجهی دولت ها واقع شده است، امروز یکی از دالیل گرانی 
که مردم را به شدت آزار می دهد، افسارگسیخته شده و موجب کاهش اعتماد 
عمومی گردید همین شوک های ارزی حاصل از اقتصاد نفتی است، پیشنهاد 
می شود از مسئولین شورای امنیت کشور و مجلس دعوت و به این سوال 
پاسخ دهند که این شوک های ارزی ناشی از تحریک تقاضای ارزی توسط 
اخالگران اقتصادی و کشورهای مرتجع منطقه است یا حاصل متغییرهای 
اقتصادی؟ باید اذعان کنیم نتوانستیم در جنگ اقتصادی مردم را مانند جنگ 
تحمیلی با خود همراه کنیم، همین بی تدبیری موجب کاهش اعتماد عمومی 
شده است.فرزانه گفت: آقای قالیباف بسیاری از استان ها عاوه بر مشکات 
عمومی مثل گرانی، تحوالت بورسی، شوک های ارزی با کاهش ارزش پول 
دارای مشکات اختصاصی مربوط به خود هستند که طرح و تصمیمات جلسات 

سران قوا می تواند بر حل مشکات آنها موثر باشد.

به دنبال مقابله با نوسانات قیمتی هستیم
بزرگترین دغدغه  های کنونی  از  را  از معیشت خانوار  رئیس جمهور، حمایت 
دولت دانست و گفت: برنامه  های دولت در حوزه معیشت مردم و اقتصاد خانوار ایجاد 
ثبات و توازن منطقی در قیمت کاالهاست. با تشدید نظارت ها به دنبال مقابله با 
نوسانات قیمتی هستیم که غالبا با ایجاد جو روانی کاذب از سوی برخی سودجویان 

رقم می خورد. 
حجت االسام والمسلمین حسن روحانی در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به برنامه  های دولت برای مقابله با جنگ 
اقتصادی آمریکا افزود: اگر چه تحریم  های غیرانسانی و غیرقانونی آمریکا موجب 
کاهش درآمدهای ارزی کشور شده است و درآمدهای ارزی کشور در سال ۹۹، قابل 
قیاس با درآمدهای ارزی کشور در اوایل دهه ۹۰ نیست، اما با گذشت بیش از 2.۵ 
سال از این تحریم ها، دولت با برنامه ریزی  هایی که انجام داده، مانع از تحقق هدف 

شوم آمریکا یعنی فروپاشی کشور شده است.
روحانی با تاکید بر ضرورت حفظ آرامش سیاسی و لزوم انسجام در کشور، 
اظهار داشت: از جمله محورهایی که دشمنان این مرز و بوم در کنار جنگ پرفشار 
و سخت اقتصادی روی آن به عنوان مقوم تحریم  ها سرمایه  گذاری ویژه کرده  اند، 

منازعات و اختافات داخلی است.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر توطئه دشمنان تصریح 
کرد: از همه مسئوالن، فعاالن، دلسوزان نظام و کشور دعوت می کنم که با حفظ 
آرامش و عقانیت سیاسی مانع از اختافات و منازعات شوند و اجازه ندهند برخی 
افراد معدود با انگیزه  های گروهی، جناحی، مقطعی و زودگذر سیاسی زمینه  ساز تحقق 

آرزوهای شوم بدخواهان این سرزمین شوند.
روحانی در ادامه با بیان اینکه دولت بخش خصوصی را موتور محرک اقتصاد 
کشور می  داند، اظهار داشت: حمایت  های همه  جانبه از افزایش نقش این بخش در 
اقتصاد و واگذاری میدان تولید و صادرات، به  ویژه شرکت  های دانش  بنیان، جایگاه 

مهمی در سیاست های اقتصادی دولت خواهد داشت.
با  گذشته  دهه  های  در  پولی  سیاستگذاری  اینکه  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
بی  ثباتی همراه بوده است، تصریح کرد: اقدام بانک مرکزی تدبیری به  موقع و مهم 
برای مدیریت نرخ سود با تکیه بر سازوکار بازار است و نه بر پایه روش  های دستوری 

که ثبات بازار را بر هم می زند.
روحانی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود بین بانکی از 
ابزارهای قانونی و بازار باز استفاده کند. عملیات بازار باز، حرکتی مفید برای به جریان 
انداختن اوراق دولتی و نقدینگی و تدبیری مهم برای ترغیب مشارکت مردم و پویایی 

آنها در بازار محسوب می  شود.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این راهبرد باید کماکان با قوت بیشتر ادامه 
یابد، گفت: بانک مرکزی باید از طریق تسهیل گری پولی و اعتباری، در تعامل با 
وزارت اقتصادی و دارایی آسیب  های وارده به اقتصاد را مهار و تعدیل کند. در این 
بازار باز و دستاوردهای آن به  زمینه، بایستی، گزارش  های منظم از روند عملیات 

اطاع عموم برسد.
تاکنون  را  اسامی  مالی  ابزارهای  تعهدات  ایفای  در  دولت  روحانی عملکرد 
قابل اتکا دانست و اضافه کرد: بخش خصوصی در عرضه اوراق مالی اسامی جدید 
طی دهه اخیر همواره در بازار سرمایه حضور داشته  است و چنانچه خواهان حضور 
دائم بخش خصوصی و دولت در بازار سرمایه هستیم، ابزارسازی های نوین برای 

تأمین مالی آنها استفاده شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه در عرصه بازار انتشار و عرضه اوراق مالی اسامی 
هنوز پتانسیل های زیادی برای استفاده وجود دارد، اظهار داشت: با استفاده از این 

فرصت ها فصل جدیدی از تأمین مالی بازارمحور باز می شود.
روحانی تصریح کرد: دولت در راستای چابک سازی، اجرای سیاست های کلی 
اصل ۴۴ قانون اساسی و حمایت از بازار سرمایه به  ویژه هدایت نقدینگی به سوی 
اشتغال  مولد، مردم محور کردن اقتصاد و شفاف  سازی فعالیت های اقتصادی عرضه 
سهام شرکت های دولتی در بازار سرمایه را به  جد در دستور کار قرار داده که بدون 

تردید تا پایان دولت دوازدهم ادامه خواهد یافت.

امسال، هیچ بخشی از کتاب های درسی حذف نمی شود
وزیر آموزش و پرروش 
آموزش  بستر  امروز  گفت: 
مجازی با توجه به شیوع کرونا 
به یک بستر جدی آموزش تبدیل شده 
است و الزم است برای توسعه این بستر 

و رفع مشکاتش اقدام کنیم.
محسن حاجی میرزایی در حاشیه 
با  که  هفته  گفتگوی  نشست  نهمین 
حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات 
بستر  امروز  داشت:  اظهار  شد،  برگزار 
آموزش مجازی به دلیل شیوع کرونا به 
بستری جدی تبدیل شده و الزم است 
برای توسعه این بستر و رفع اشکاالت 
دانش  استفاده  سازی  ایمن  و  موانع  و 
شود  اندیشیده  تدابیری  آن  از  آموزان 
که مباحث بسیار خوبی در این نشست 
مطرح شد و امیدوارم با تفاهمات به عمل 

آمده شاهد پیشرفت کار باشیم.
حاجی میرزایی درباره اینترنت رایگان 
برای دانش آموزان و معلمان نیز گفت: 
قطعاً استفاده از اینترنت برای شبکه شاد 
برای معلمان و دانش آموزان رایگان است 
و اگر کسی در این زمینه مشکلی دارد 
منعکس کند. درباره اینکه برخی از ساعت 
روز نیز با ترافیک باال رو به رو هستیم و 
مشکاتی ایجاد می شود نیز نیازمندیم 
تا زیرساخت فنی شاد ارتقا پیدا کند که 
در دستور کار است و نکته دیگر این که 
در بین چند قطب کشور یعنی آذربایجان 
شرقی، فارس، خراسان، تهران و اصفهان 
باید بار ترافیک توزیع شود تا شاهد کاهش 

بار ترافیکی در ساعات پر مصرف باشیم. 
تاش کردیم از ساعت ۱۰ تا ۱2 که با 
ترافیک زیادی رو به رو هستیم حجم کار 

را نیز به این سمت متمرکز کنیم.
وی درباره اینکه ایا بسته اینترنتی 
رایگانی نیز به معلمان اختصاص پیدا می 
کند، بیان کرد: اینترنت معلمان در شبکه 
شاد که رایگان است و محدودیتی ندارد. 
یک 2۰ گیگ برای معلمان که خارج از 
شبکه شاد برای محتوای درسی فعالیت 
می کردند قبًا اختصاص داده شده بود 

که در این مرحله به آن نیازی نیست.
وزیر آموزش و پرورش گفت: برای 
تمام مدارس استفاده از شاد تعیین شده 
و مدرسه ای اجازه ندارد تا از سایر پیام 
رسان های خارجی استفاده کنند و شاد 
امکانات خوبی در اختیارشان قرار داده 
است. نوع خدماتی که در شاد هست در 
آموزشی  رسان های  پیام  از  هیچ یک 

و  پیوستن  آمار  خوشبختانه  و  نیست 
استفاده از شاد نشان می دهد که روز 
به روز استفاده از شاد افرایش پیدا می 
کند و شاهد بزرگترین پلتفرم داخلی را 
هستیم. ما مجال این را نداشتیم که ابتدا 
این سامانه را طراحی کنیم و بعد اجرا 
کنیم و این در مسیر حرکت خودش را 
کامل می کند و همه کسانی که از شاد 
استفاده می کنند می توانند بگویند این 
بخش خصوصی  و  فراهم شده  امکان 
دستورالعمل تدوین کردیم تا اگر کسی 
خواست خدمات اضافه ای را ارائه دهند 

این فعالیت را داشته باشد.
وی درباره کیفیت آموزش مجازی 
بیان کرد: قطعًا االن هم کیفیتی که در 
شاد ارائه می شود کیفیت باالیی است 
کردیم  استفاده  دبیرها  بهترین  از  و 
مقاطع  و  ها  پایه  همه  در  را  محتوا  و 
امکانات  و  کردیم  عرضه  شاد  روی 

خوبی دارد. برخی مشکات مربوط به 
فنی است و شناسایی  زیرساخت های 
شده و در مسیر حل آن هستیم و این 
نوید را می دهیم هر هفته شاد با هفته 

قبل متفاوت تر باشد.
حاجی میرزایی درباره گایه والدین 
فضای  در  درس  به  زیاد  ها  بچه  که 
مجازی توجه نشان نمی دهند نیز گفت: 
ما به عنوان متولیان آموزش و پرورش 
از ابتدا توضیحمان این بوده که آموزش 
ترین  کیفیت  با  و  بهترین  حضوری 
بسیار  مدارس  کارکرد  و  است  آموزش 
تربیتی  های  جنبه  به  و  است  متنوع 
با  همساالن  ارتباط  و  شود  می  توجه 
هم ویژگی زیادی دارد که قابل مقایسه 
با آموزش مجازی نیست و در بسیاری 
محدودیت  که  اروپایی  کشورهای  از 
ایجاد کردند مدارس را نبستند و  تردد 
گفته اند مدارس باید فعال با شما هم 
امکان آموزش حضوری را مهیا کردیم 
و به خانواده ها گفتیم مدارس سر بزنند 
و از میزان رعایت مقررات مطلع شوند 
و اگر خانواده نگران هستند از آموزش 

مجازی استفاده کنند.
وی در پایان درباره اینکه ممکن 
است امسال بخشی از محتوای آموزشی 
حذف شود نیز بیان کرد: به هیچ وجه 
این اتفاق نمی افتد و زمان بندی تدریس 
تمام دروس چه به صورت تلویزیونی چه 
حضوری و چه در شبکه شاد مشخص و 

در حال پیگیری است.
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زیر نظر: علی هوشمند

المپیاد علمی دانشجویی کشور 
حتما در زمان مناسب برگزار می شود

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره لغو المپیاد علمی دانشجویی به 
دلیل محدودیت های کرونا گفت: بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور 

حتما در زمان مناسب برگزار می شود. 
دکتر ابراهیم خدایی افزود: قرار بود مرحله نهایی بیست و پنجمین المپیاد علمی 
دانشجویی کشور روز جمعه 2۵ مهرماه ۹۹ برگزار شود که به دلیل محدودیت های 
تردد که از روز چهارشنبه 23 مهر از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا اعام شد، 

این آزمون لغو شد.
وی گفت: بخشی از سئواالت به مناطق ۱۰ گانه ارسال شده بود و بخشی 
دیگر هنوز در تهران بود که آن سری از سئواالت که ارسال شده است هم اکنون 

تحت تدابیر حفاظتی وجود دارد و جای نگرانی برای داوطلبان نیست.
رئیس سازمان سنجش درباره زمان برگزاری المپیاد علمی دانشجویی گفت: ما 
در انتظار هستیم که کمی شرایط برای برگزاری آزمون بهبود پیدا کند و داوطلبان 
مشکلی برای حضور در آزمون نداشته باشند زیرا بخشی از این داوطلبان باید از 
شهرهای خود در محل های اعام شده برای آزمون حضور پیدا کنند. ضمن اینکه 
پروتکل های بهداشتی برگزاری آزمون به صورت کاما سختگیرانه اجرا خواهد شد.

مرحله نهایی بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور قرار بود روز 
جمعه 2۵ مهرماه ۹۹ با حضور یک هزار و ۶۷۷ دانشجو در دانشگاه های مناطق 

۱۰ گانه برگزار شود.
این دانشگاه ها شامل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید 
بهشتی، دانشگاه مازندران، دانشگاه تبریز، دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشگاه رازی 
کرمانشاه، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شیراز، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه 

فردوسی مشهد و دانشگاه شهید چمران اهواز بود. 
المپیاد علمی دانشجویی کشور در 2۴ رشته برگزار  بیست و پنجمین دوره 
ادبیات فارسی، مجموعه علوم جغرافیایی، علوم  می شود و رشته ها شامل زبان و 
اقتصادی، مجموعه الهیات و معارف اسامی - علوم قرآنی، مجموعه علوم تربیتی، 
فیزیک،  مجموعه  شیمی،  زمین،  علوم  روانشناسی،  مجموعه  حقوق،  مجموعه 
مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی، آمار، مجموعه ریاضی، زیست شناسی 
گیاهی، زیست شناسی جانوری، مجموعه مهندسی برق، مجموعه مهندسی شیمی، 
مهندسی صنایع، مجموعه مهندسی عمران، مجموعه مهندسی مکانیک، مجموعه 
مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی کامپیوتر، مجموعه زراعت و اصاح نباتات و 

طراحی صنعتی است.

پذیرش دانشجو از مقطع لیسانس 
در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با بررسی طرح پذیرش 
دانشجو از مقطع لیسانس اعام کرد اقدامات الزم برای این نوع پذیرش پس از 

اخذ مجوز از وزارت بهداشت، انجام می شود.
نهمین جلسه شورای  و  و هفتاد  آموزشی  نودمین جلسه شورای  و  ششصد 
تحصیات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با حضور معاون آموزشی 

دانشگاه و مدیران به صورت وبینار برگزار شد.
در این نشست طرح پذیرش دانشجو از مقطع لیسانس مورد بررسی قرار گرفت 
و مقرر شد پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوز از وزارت بهداشت اقدامات الزم 

در این خصوص صورت پذیرد.
در این جلسه با توجه به شرایط موجود مقرر شد دروس تئوری در نیمسال 
جدید به صورت مجازی برای تمام دانشجویان جدید الورود ارائه شود وهمچنین در 
خصوص دروس عملی مقرر شد که در صورت امکان برنامه ریزی الزم جهت ارائه 

این دروس نیز در قالب مجازی برای دانشجویان طراحی و تولید شود.
طی این نشست موضوعاتی از قبیل درخواست برگزاری دوره پودمانی مدرس 
الکترونیکی با رویکرد توانمندسازی اعضای هیات علمی علوم پایه و بالینی دانشگاه، 
سنوات آموزشی، سنوات نظام وظیفه، بررسی اخذ درس همراه با کارآموزی در عرصه 
و درخواست تغییر رشته دانشجویان مطرح و راهکارها و تصمیمات الزم اتخاذ شد.

درگیری طایفه ای در اهواز ۳ کشته برجای گذاشت 
فرمانده انتظامی شهرستان اهواز گفت: درگیری طایفه ای مسلحانه در یکی 

از محله های اهواز سه کشته و تعدادی زخمی برجای گذاشت. 
سرهنگ محسن دالوند اظهار داشت این درگیری مسلحانه ساعت ۱۸ روز 
شنبه به دلیل اختاف ملکی رخ داد و ماموران انتظامی بافاصله پس از دریافت 
خبر به محل اعزام شده و اقدامات الزم را برای برقراری نظم و امنیت انجام دادند.

سومین خودکشی در بوشهر؛ این بار جوان ۲۱ساله 
با خودکشی یک جوان 2۱ ساله در شهرستان جم، سومین خودکشی در 

استان بوشهر طی روزهای اخیر ثبت شد. 
پس از خودکشی دو نوجوان ۱۱ و ۱۶ ساله در شهرستان های دیر و کنگان، 

یک جوان 2۱ ساله وکارگر نیز در شهرستان جم خود را حلق آویز کرد.

عامالن شهادت مرزبان هرمزگانی دستگیر شدند 
فرمانده مرزبانی هرمزگان از دستگیری عامان شهادت مرزبان شهید »اصغر 

ساالرپور« در استان اصفهان خبر داد. 
 سردار حسین دهکی گفت: در پی درگیری مرزبانان پایگاه دریابانی قشم 
با قاچاقچیان کاال که منجر به شهادت ستوان یکم اصغر ساالرپور از مرزبانان 
این فرماندهی شد، موضوع دستگیری عامان حادثه در دستور کار فرماندهی 
مرزبانی استان هرمزگان قرار گرفت  و به رغم  متواری شدن و تغییر پی در پی 
محل اختفای متهمان، در کمتر از 2۴ ساعت از وقوع حادثه مسیر فرار متهم در 

شهرضا استان اصفهان شناسایی شد.
دهکی تصریح کرد: اکیپی از مأموران انتظامی استان اصفهان و نیز ایست و 
بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا با هماهنگی مقام قضائی جهت دستگیری 
به مسیر مورد نظر اعزام و با انجام مراقبت های الزم سرانجام متهمان در ورودی 
شهرستان شهرضا دستگیر و یکدستگاه خودرو سواری پژو متعلق به آنان توقیف شد.

افشای راز یک قتل بعد از ۱۲سال 
فرمانده انتظامی استان بوشهر از شناسایی و دستگیری عامل قاتل مرد ۵۰ 

ساله بعد از ۱2 سال خبر داد. 
 ۵۰ فردی   ۱3۸۷ سال  مردادماه  پنجم  کرد:  عنوان  واعظی  خلیل   سردار 
ساله در خیابان امامزاده بوشهر کنار اتومبیلش در حالت تیر خورده مشاهده  و 
با تحقیقات میدانی مشخص شد توسط ترک نشین یک دستگاه موتوسیکلت با 

ساح کمری به قتل رسیده است.
وی افزود: به علت مبهم بودن مدارک و عدم شناسایی قاتل پرونده جنایت 
به دایره عملیات ویژه ارجاع و با انجام تحقیقات میدانی وسیع شخصی 33 که در 

زمان وقوع قتل 2۱ سال سن داشت شناسایی شد.
سردار واعظی با اشاره به این که متهم در جریان بازجویی لب به اعتراف 
گشود و پس از ۱2 سال پرده از راز این جنایت برداشت و انگیزه اش را اختافات 

شخصی با مقتول عنوان عنوان کرد

راز قتل خیابان مهدیه ورامین فاش شد 
دادستان عمومی و انقاب شهرستان ورامین گفت: با تاش پلیس آگاهی 
شرق استان تهران و دستگاه قضایی شهرستان ورامین، راز قتل خیابان مهدیه 

ورامین پس از ماه ها فاش شد.
علیرضا شمس گفت: در خرداد امسال، شخصی شب هنگام، با ساح گرم، 
هدف گلوله مهاجمینی قرار گرفت و به دلیل شدت جراحات وارده به قتل رسید.

وی تصریح کرد: پس از چند ماه تحقیقات پلیسی متهمان دستگیر شده و پرده 
از راز قتل برداشته  و گفتند اختافات قبلی با مقتول  انگیزه جنایت بوده است.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

و  متنوع  نتایج  لیک فیلد  اینتل  پردازنده های  روی  اولیه  بنچمارک های 
آن ها  کارایی  و  درباره ی کیفیت  نتیجه  گیری  نشان می دهند که  متناقضی  حتی 

را دشوار می کند.
گزارش ها و اخباری که اخیرا درباره ی پردازنده های اینتل لیک فیلد منتشر 
بررسی های  به  نگاه  با  کاربران  درواقع،  هستند.  همراه  ابهام  کمی  با  شده اند، 
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  انجام شده 
کارایی پردازنده های جدید تیم آبی دریافت می کنند. برخی از نتایج اولیه نشانه  های 
مناسبی از قدرت فراوان محصول جدید اینتل بودند که حتی پیش بینی می کردند 
کوالکام و سامسونگ از نتایج به دست آمده هراسان شوند. به هر حال، می توان با 
کمی دقت در زاویه ی دید و بررسی پردازنده های لیک فیلد، نتیجه  گیری منطقی 

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/۸۸ دربرابر 2/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 2۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶2 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کاک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کاک تقویت شده ی آن ۴/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )۷۹۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز 2،۷۶۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

پیش بینی اکثر کارشناسان ضعیف تر است.
ام در  از کور  بهتری  آزمایش های کنونی عملکرد  پردازنده ی لیک فیلد در 
وظایف چند هسته ای دارد. در اینجا، این سؤال مطرح می شود: آیا پردازنده ی جدید 
اینتل با قیمت مناسبی به بازار عرضه می شود که شاهد توزیع انبوه محصوالت 
مبتنی بر آن باشیم؟ احتماال پاسخ منفی خواهد بود. درنهایت، بازهم راه چاره ای 
به جز منتظرماندن برای عرضه ی محصوالت نهایی و نتیجه گیری درباره ی عمر 

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

گفت:  شناس  جامعه  یک 
آموزان  دانش  درصد   3۰ حدود 
دسترسی  الکترونیک  ابزار  به 
در  کرونا  مشکل  ادامه  درصورت  و  ندارند 
کشور و تاکید بر آموزش مجازی باید منتظر 

موج گسترش آسیب های اجتماعی باشیم.
رشناس  کا  ، محبوب فر محمدرضا 
در  اجتماعی  آسیب های  حوزه  پژوهشگر 
خصوص آسیب های آموزش مجازی برای 
دانش آموزان  خصوص  به  آموزان  دانش 
روستایی و عشایر گفت: بار آموزشی کشور 
شبکه  مجازی،  های  آموزش  روی  نباید 
مانند  هایی  شبکه  و  جمعی  ارتباط  های 
شاد متمرکز باشد چرا که حداقل 3۰ درصد 
الکترونیکی  ارتباطی  وسایل  به  ها  خانواده 
این  در  است  ممکن  یا  و  ندارند  دسترسی 

اشان  دسترسی  ادامه  در  اقتصادی  شرایط 
محدودی شود به این ترتیب دانش آموزان 

زیادی از تحصیل باز می مانند.
بیان کرد: در حال  این جامعه شناس 
حضوری  غیر  آموزشی  های  روش  حاضر 
بسیار خوبی در سراسر دنیا برای استفاده دانش 
آموزان مناطق محروم و شهرهای برخورداری 
که به دلیل حاشیه نشینی و وضعیت مالی 
نابسامان برای تحصیل با مشکاتی روبه رو 
هستند در حال اجراست که می تواند در کشور 

ما نیز به کار گرفته شود.
وی در ادامه با اشاره به افزایش خط 
فقر تا سقف ۱۰ میلیون تومان اظهار کرد: 
حدود  فقر  خط  افزایش  با  حاضر  حال  در 
یک سوم دانش آموزان و خانواده هایشان 
به هیچیک از ابزارهای الکترونیک دسترسی 

دانش  از  تعداد  این  از  بسیاری  و  ندارند 
آموزان از روش های آموزشی که در میانه 
کرونا تعریف شد باز مانند و به اجبار ترک 

تحصیل کردند.
محبوب فر اظهار کرد: در حال حاضر 
به سبب مشکات معیشتی خانواده ها و عدم 
برخورداری دانش آموزان از وسایل ارتباطی 
الکترونیکی برای بهره مندی آنها از تحصیل 
زنگ خطر سامت روانی جامعه به صدا در 
آمده است و حتی در آینده ممکن است آسیب 

های اجتماعی افزایش یابد.
این پژوهشگر آسیب های اجتماعی با 
اشاره به اینکه با مجازی بودن شیوه های 
آموزشی در دوران کرونا شاهد افزایش آسیب 
های اجتماعی بوده ایم عنوان کرد: با مجازی 
بودن مدارس بخش زیادی از دانش آموزان 

متاسفانه  و  شدند  نشینی  خانه  به  مجبور 
قرار گرفتند و  تحت خشونت های خانگی 
یا بسیاری از آنها برای پر کردن اوقات خود 
روانه خیابان ها شدند و به این ترتیب در آمار 

کودکان کار جای گرفتند.
نباید  ما  افزود:  آخر  در  فر  محبوب 
آموزش مجازی و غیر حضوری مدارس را 
به شبکه شاد و یا سایر شبکه های اجتماعی 
از خانواده ها  موکول کنیم چراکه بسیاری 
در تنگنای معیشتی هستند و دانش آموزان 
از تحصیل باز می مانند از طرفی هم باید 
از روش های آموزش غیر حضوری متنوعی 
استفاده کرد که بار مالی برای خانواده ها و 
دانش آموزان به دنبال نداشته باشد در غیر 
این صورت باید منتظر موج گسترده ای از 

آسیب های اجتماعی باشیم.

ضرورت استفاده  از شیوه های متنوع آموزش

گسترش آسیب های اجتماعی به دنبال آموزش های مجازی
فه

ظی
م و

ظا
ن

زیر نظر: بهنام مومنی

تسهیالت ویژه سازمان وظیفه عمومی در هفته نیروی انتظامی
سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی در اطاعیه ای تسهیات ویژه این 
سازمان در هفته ناجا را تشریح و طی اطاعیه ای اعام کرد: تسهیات ویژه 
ای در این هفته از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا برای رفاه حال مشموالن و 

خانواده های آنان درنظر گرفته شده است.

در این اطاعیه آمده است: مشموالن کلیه مقاطع تحصیلی دارای برگ آماده 
به خدمت که متقاضی تعجیل تاریخ اعزام به خدمت به تاریخ آبان ماه سال جاری 
الکترونیک  از طریق دفاتر خدمات  انتظامی  نیروی  توانند در هفته  هستند، می 

انتظامی )پلیس +۱۰( درخواست خود را ثبت کنند.
به  آماده  برگ  دارای  تحصیلی  مقاطع  کلیه  کنکوری  مشموالن  همچنین 
خدمت می توانند تاریخ اعزام به خدمت خود را تا پایان آذرماه امسال از طریق 

دفاتر مذکور تمدید کنند.
گفتنی است، در راستای رسیدگی حداکثری به پرونده های پزشکی و یا کفالت 
مشموالن، کمیسیون های مربوطه با ظرفیت بیشتر در این هفته برگزار می شود.

الزم به ذکر است، مشموالن و خانواده های آنان برای کسب اطاعات بیشتر 
www.vazifeh. می توانند از طریق پایگاه اطاع رسانی سازمان به نشانی

police.ir ، سامانه تلفن گویا به شماره ۰۹۶۴۸۰ و یا کانال سازمان در پیام رسان 
سروش به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، راهکارهایی را 
برای کاهش ترس کودکان و نوجوانان از کرونا توصیه کرد.

نصیره مقدم فر، در خصوص ترس از کرونا در میان 
بیشتری  اضطراب  و  ترس  کودکان  برخی  گفت:  کودکان، 
را نسبت به همساالن خود تجربه می کنند به گونه ای که 
عملکرد شخصی و اجتماعی آنها مختل می شود که علت آن 
می تواند مربوط به ویژگی های شخصیتی و عوامل ژنتیکی 
و یا سبک فرزند پروری والدین و نحوه رفتار والدین در این 
شرایط یا فوت یکی از اقوام و اطرافیان که در اثر ابتاء به 

این ویروس بوده باشد.
برای  والدین  به  می توان  که  توصیه هایی  به  وی 
کاهش ترس کودکان داشت اشاره کرد و افزود: با کودکان 
خود همدلی کنید. به فرزندان خود مرتبًا اطمینان بدهید که 
بیماری کرونا به خصوص برای کودکان و نوجوانان معمواًل 
خفیف است. همچنین به خاطر داشته باشید که نشانه های 

بیماری کرونا قابل درمان هستند.

همینطور  کرد:  تاکید  روانشناسی  متخصص  این 
می توانیم به کودکان یادآوری کنیم که کارهای مؤثر زیادی 
ایمن  را  انجام دهیم که هم خود و هم دیگران  می توانیم 
نگه داریم و احساس کنیم که بر شرایط به وجود آمده مسلط 
نکردن  لمس  دست ها،  مرتب  جمله شستشوی  از  هستیم، 

صورت و حفظ فاصله اجتماعی.
مقدم فر ادامه داد: والدین می توانند در مورد کودکان 
در  کردن  سرچ  ویروس،  این  نقاشی  کشیدن  با  خردسال 

مورد اشکال مختلف ویروس و ساختن قصه و داستان هایی 
پیرامون این مسئله تا حدودی ترس کودکان را کاهش دهند.

وی گفت: والدین باید بدانند با توجه به اینکه فرزندان 
آنها از تفریحات و زندگی عادی خود محروم هستند غمگین 
و بی حوصله هستند، با آنها همدلی داشته وقت بیشتری را 
با آنها بگذرانید و اجازه دهید فرزندانتان درباره احساساتشان 
صحبت کنند، احساسات فرزندان خود را درک کنید و بازتاب 

احساسات داشته باشید.
داشتن  داشت:  اظهار  روانشناسی  نظام  عضو سازمان 
)یعنی  باکیفیت  زمان  شامل  که  فرزندان  با  مثبت  تعامل 
فرزندشان  اختیار  در  اختصاصی  طور  به  والدین  که  زمانی 
قرار می دهند با او بازی می کنند یا با هم به گپ و گفتگو 
تشویق  زدن،  حرف  هنگام  در  چشمی  تماس  می پردازند، 
کامی و بغل کردن( می تواند در کاهش اضطراب و تنش 
و باال بردن اعتماد به نفس در فرزندان نقش بسیار مؤثری 

داشته باشد.

راهکارهای کاهش ترس کودکان و نوجوانان از کرونا 
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علمی  ت  هیا عضو 
با  طباطبایی  عامه  دانشگاه 
تاکید بر لزوم حمایت از تولید 
اصاح  گروی  در  را  آن  تقویت  ملی، 
کان  تصمیم گیری  نظام  در  جدی 
کشور در حوزه اقتصاد و همچنین عزم 
جدی برای استقرار شفافیت در تمامی 

مراودات اقتصادی دانست.
داخلی  تولید  از  حمایت  مساله 
معظم  رهبر  که  است  مهمی  موضوع 
انقاب نیز بر آن تاکید کرده اند و عاج 
مشکات اقتصادی را در گرو تمرکز بر 
مسئله تولید به همراه جلوگیری از سقوط 
رخته هایی  بستن  و  ملی  پول  ارزش 
و  بی رویه  واردات  قاچاق،  همچون 

فسادهای مالی توصیف کردند.
هیات  عضو  پازوکی«  »مهدی 
عامه  دانشگاه  اقتصاد  گروه  علمی 
طباطبایی، تحقق جهش تولید در کشور 
تمامی  حمایت همه جانبه  گروی  در  را 
از  قانون  همچنین  و  حاکمیت  ارکان 
تولید ملی توصیف کرد و گفت: اقتصاد 
ایران در شرایط فعلی بیش از هر چیز 
به ثبات نیاز دارد و هر سیاستی که به 
رشد  باعث  کند،  کمک  ثبات  تقویت 
دستیابی  برای  شد.  خواهد  ملی  تولید 
به این هدف باید فضای کسب وکار به 
اولویت نظام تصمیم گیری کان کشور 

تبدیل شود.
نظام  اصاح  برای  جدی  نیاز 

تصمیم گیری کان در حوزه اقتصاد
تاکید  ادامه  در  اقتصاد  استاد  این 
کرد: ما باید با سیاست ها بخردانه هم 
نظام  هم  و  تصمیم گیری  های  نظام 
تصمیم سازی مان را اصاح کنیم. نظام 
تصمیم سازی یعنی نظام کارشناسی، که 
باید بر اساس عقانیت، علم و آگاهی 
با مشکات برخورد کند. اما مهم تر از 
آن نظام تصمیم گیری کشور است که 
متشکل از مدیران کان کشور بوده و 

باید منافع ملی را در نظر بگیرند.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت از 
تولید ملی اضافه کرد: ما اگر از اصاح 
صحبت  کان  تصمیم گیری  م  نظا
کان  مدیران  باید  یعنی  می کنیم، 
اصاحات را خودشان شروع کنند. به 
اسامی  شورای  مجلس  مثال  عنوان 
باید این اصاح را از بودجه بندی برای 
مهم  این یک سوال  کند.  خود شروع 
است که چرا بعد از ۴۱ سال همچنان 
مجلس  به  کانی  نی  ا عمر بودجه 
اختصاص پیدا می کند؟ به عنوان مثال 
با  را  بریتانیا  عوام  مجلس  هزینه های 
مقایسه  ما  اسامی  شورای  مجلس 
مجلس  در  اشرافیت  این  علت  کنید؟ 
تنظیم  نحوه  این  آیا  چیست؟  ایران 
کسری  با  که  اقتصادی  در  بودجه 
با حمایت  نسبتی  است،  مواجه  بودجه 

از تولید دارد؟
برنامه  اساس  بر  افزود:  پازوکی 
از  مجلس  نمایندگان  توسعه،  ششم 
تعریف پروژه منع شده اند، اما در قانون 

بودجه سال جاری ما شاهد هستیم که 
لرستان  استان  شهرهای  از  یکی  در 
در  استادیوم  ساخت  برای  بودجه ای 
روال  یک  این  است.  شده  گرفته  نظر 
ساله  هر  ملی  منافع  که  است  شده 
اگر  می شود.  منطقه ای  منافع  قربانی 
بودجه ای  لوایح  متن  میان  مقایسه ای 
می دهند  ارائه  مجلس  به  دولت ها  که 
در  که  بودجه ای  نهایی  قوانین  متن  با 
دهید،  انجام  می شود،  تصویب  مجلس 
به  بودجه ها  چگونه  که  دید  خواهید 
کمیسیون  اعضای  که  مناطقی  سمت 
برنامه و بودجه مجلس از آنجا آمده اند، 

هدایت شده است.
ز  ا بسیاری  کرد:  تصریح  وی 
بوده  نابخردانه  ما  مدیران  تصمیمات 
است.  شده  وضعیت  این  به  منجر  که 
تنها به عنوان یک نمونه می گویم که 
شما االن در شهرهای قم و کرمانشاه 
سازه های نیمه کاره منوریل را مشاهده 
هیچ گونه  بدون  که  پروژه ای  می کنید. 
میلیاردها  اقتصادی  و  علمی  مطالعه 
تومان صرف آن شد و تنها دلیل اجرای 
رئیس  اساتید  از  یکی  که  بود  این  آن 
پروژه  این  اجرای  به  سابق،  جمهوری 

در کشور عاقه مند بود.
تاکید  با  اقتصادی  کارشناس  این 
نشان  مسائلی  چنین  وجود  که  این  بر 
در  کان  تصمیم گیری  نظام  می دهد 
کشور ما مشکل دارد، اضافه کرد: برای 
نواقص  این  اصاح  سمت  به  حرکت 
باید تریبون های رسمی کشور در اختیار 
افراد متخصص و کارشناسان مستقلی 
قرار گیرد که با استفاده از نیروی تعقل 
خدادادی و با استناد به تجربیات حرفه ای 
صحبت می کنند. اما متاسفانه بسیاری 
افرادی  محدود  حلقه  در  ما  مدیران  از 
درگیر شده اند که جسارت بیان حقایق 
را به آن ها ندارند و در نتیجه از جامعه 

جدا افتاده اند.
که  این  بر  تاکید  ضمن  پازوکی 
اقتصاد  را در  باید هزینه تقلب و فساد 
باید  امروز  کرد:  خاطرنشان  برد،  باال 
دسترسی تولید کنندگان به قوه قضاییه، 

سریع و کم هزینه باشد تا در صورتی که 
با  شد،  ضایع  تولیدکننده  یک  از  حقی 
مراجعه به قوه قضائیه، سریع دادخواهی 

صورت گیرد.
داد:  ادامه  دانشگاه  استاد  این 
یطی  شرا چنین  وجود  صورت  در 
دستگاه  می کند  احساس  تولیدکننده 
قضایی پشتیبانش است. اما در شرایطی 
بسیاری  مثال درخواست  به عنوان  که 
از  وام  دریافت  برای  تولیدکنندگان  از 
به  و  می شود  رد  بانکی  سیستم  سوی 
انجام  با  بانک  همان  همزمان  صورت 
بدون  دیگری  فرد  به  تخلف  یک 
می دهد  وامی  قانونی،  تضامین  رعایت 
به موقع و  از برخورد قضایی  و خبری 
قاطع با متخلف هم وجود ندارد، طبیعتا 
داخل  در  سرمایه گذاری  از  تولیدکننده 

کشور دلسرد خواهد شد.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان ملی 
در خیلی از مواقع به حقوق اقتصادی شان 
تعدی شده است که این باعث می شود 
و  بردارند  را  خود  سرمایه های  آن ها 
طی  شود  بررسی  اگر  بروند.  کشور  از 
سرمایه گذاری  حجم  گذشته  سال های 
برای  همسایه  کشورهای  در  ایرانیان 
است  بوده  میزان  چه  به  اماک  خرید 
و بررسی شود چرا این افراد حاضر به 
سرمایه گذاری در داخل کشور نبوده اند، 
زیربنایی  مشکات  از  بسیاری  دالیل 

مشخص می شود.
پازوکی با تاکید بر این که حکومت 
باید از هر فردی که تولید می کند حمایت 
و  واقعی  به صورت  باید  قوانین  و  کند 
باشند،  تولید  نه فقط اسمی در خدمت 
کس  هر  جامعه  در  اگر  کرد:  تصریح 
وظیفه خود را بهینه انجام دهد، سیستم 
به سمت تعالی حرکت خواهد کرد. اما 
متاسفانه در این روزها شاهد هستیم که 
تمامی  به  توجه  با  کرونایی  شرایط  در 
محدودیت های اقتصادی، یک دانشگاه 
با  انتشار کتابی  به  اقدام  علوم پزشکی 

موضوع اقتصادی می کند.
شفافیت، مهم ترین اصل در ایجاد 

اقتصاد با ثبات است

به  ادامه  در  دانشگاه  استاد  این 
از  اهمیت موضوع شفافیت در حمایت 
تولید ملی اشاره و تاکید کرد: در کشور 
می برد.  رنج  شفافیت  عدم  از  تولید  ما 
شفافیت  عدم  محصول  قاچاق  پدیده 
مبارزه  برای  می شود  گفته  اگر  است. 
شفاف  بانکی  سیستم  باید  پولشویی  با 
عمل کند، این برای خدمت به تولید ملی 
است. سیستم اگر شفاف باشد دولت هم 
می تواند مالیات بگیرد و هم وابستگی به 

نفت کاهش پیدا کند.
را  شفافیت  نتایج  از  یکی  وی 
و  دانست  اقتصاد  در  عدالت  برقراری 
افزود: بخش زیادی از اقتصاد، معاف از 
مالیات است. برای کمک به تولیدکننده 
باید طی اصاحاتی ساختاری در نظام 
نظر  در  هم  مسئله  این  بودجه ریزی، 
اقتصادی  فعالین  همه  که  شود  گرفته 
حاضر  حال  در  دهند.  مالیات  بایستی 
نمی دهند،  مالیات  دالالن  و  واسطه ها 
اما تولید کنندگان به دلیل آنکه کارخانه 
بدهند.  مالیات  باید  دارند،  کارگاهی  و 
در  تولیدکننده  و  نیست  عدالت  این 
خاطر  به  آنکه  جای  به  شرایط  این 
سرمایه گذاری در بخش تولید، تشویق 
شود، گاهی جریمه هم می شوند. اصاح 
کان  نظام  در  باید  مسائل  گونه  این 
تصمیم گیری اتفاق افتد تا شاهد رونق 

تولید باشیم.
پازوکی تاکید کرد: اگر در اقتصاد 
توصیه  جهانی  جامعه  با  تعامل  بر 
می شود، به این دلیل است که در یک 
و  می افتد  اتفاق  فساد  بسته،  اقتصاد 
شفافیت  اگر  اما  ندارد.  وجود  شفافیت 
به اقتصاد برگردد به این معنا که مبادله 
آزاد اطاعات صورت بگیرد و دانستن 
حوزه  اطاعات  استثنای  به  چیز  همه 
حق  امنیتی،  مسائل  و  افراد  خصوصی 
همچنین  و  شود  فرض  مردم  همه 
بنگاه های  میان  سالم  رقابت  شرایط 
انحصارهای  و  شود  برقرار  اقتصادی 
میان  از  خصولتی  و  خصوصی  دولتی، 
برود، آنگاه می توانیم انتظار داشته باشیم 

که تولید ملی رونق بگیرد.

با همکاری نظام بانکی و مشارکت شرکت های گل گهر، چادرملو و 
مس سرچشمه انجام شد؛

چقازردی: بانک سپه رؤیای انتقال آب خلیج فارس را به واقعیت 
تبدیل کرد

پایگاه اطاع رسانی بانک سپه: مدیرعامل بانک 
سپه از اتمام فاز نخست طرح انتقال آب از سواحل 
با نقش  اردکان خبر داد و اعام کرد:  تا  هرمزگان 
محوری این بانک، رؤیای انتقال آب خلیج فارس به 

مرکز ایران به واقعیت تبدیل شد.
سپه،  بانک  اطاع رسانی  پایگاه  گزارش  به 

عملیاتی شدن  برای  افزود:  خبر،  این  اعام  چقازردی ضمن  محمدکاظم 
پروژه ملی شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس، شرکت تأمین و انتقال 
آب خلیج فارس با سرمایه گذاری سه واحد بزرگ صنعتی و معدنی گل گهر، 
چادرملو و مس سرچشمه که بانک سپه سهامدار عمده گل گهر و چادرملو 

است، تأسیس شد.
وی ادامه داد: برای اجرای طرح انتقال آب خلیج فارس عاوه بر آورده 
اولیه شرکت متولی، ۱۸ هزار و ۱۰۱ میلیارد ریال منابع از طریق مشارکت 

نامه سندیکایی با حضور ۹ بانک کشور تأمین مالی شد.
ریال  میلیارد  و ۶۵۰  هزار   3 پرداخت  با  سپه  بانک  گفت:  چقازردی 
را  انتقال آب خلیج فارس  پروژه  منابع موردنیاز  بیشترین میزان  تسهیات 

تأمین کرد.
پروژه  مالی  تأمین  در  بانک های کشور  مورد همکاری سایر  در  وی 
انتقال آب خلیج فارس، اظهار داشت:۴۰ درصد از ۱۸ هزار و ۱۰۱ میلیارد 
ریال تسهیات سندیکای شرکت های مجری طرح را سه بانک سپه، ملی 
و کشاورزی و ۶۰ درصد مابقی را بانک های تجارت، توسعه تعاون، رفاه، 

صادرات، صنعت و معدن و ملت تأمین کردند.
وی افزود: با عملیاتی شدن پروژه شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس، 
آب شرب بخشی از ساکنان استان های هرمزگان، کرمان و یزد و آب موردنیاز 
واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ مستقر در این استان ها نظیر چادرملو، گل 

گهر و مس سرچشمه تأمین خواهد شد.
مدیرعامل بانک سپه خاطرنشان کرد: اجرای موفقیت آمیز طرح انتقال 
به بهبود شرایط آب های  ایران عاوه بر کمک  به مرکز  آب خلیج فارس 
زیرزمینی استان های هرمزگان، کرمان و یزد، مسیر را برای اجرای طرح های 

مشابه باز کرد و از این تجربه می توان در سایر نقاط کشور استفاده کرد.
وی اظهار داشت: بانک سپه شش سال پیش پروژه شیرین سازی و 
انتقال آب خلیج فارس را با ۵۴ هزار میلیارد ریال هزینه آغاز کرد و در حال 

حاضر اجرای چنین طرحی 2۴ هزار میلیارد ریال هزینه نیاز دارد.
چقازردی یادآور شد: بانک سپه از ساحل خلیج فارس در استان هرمزگان 
تا اردکان در استان یزد زمین های الزم برای لوله گذاری به منظور انتقال آب 

را خریداری کرد که اقدام بزرگی بود.
مدیرعامل بانک سپه گفت: در فاز اول پروژه شیرین سازی 2۰۰ هزار 
مترمکعب در بخش دریایی و خشکی به بهره برداری رسیده است و در حال 

حاضر روزانه 3۰ هزار مترمکعب آب تولید و به خط منتقل می شود.
 3۰۵ مسیر  لوله گذاری  کار  درصد   ۹۰ باالی  داد:  ادامه  چقازردی 
کیلومتری انتقال آب از ساحل خلیج فارس در هرمزگان تا گل گهر یزد به 
همراه یک تونل ۱۶۰۰ متری به اتمام رسیده و هم اکنون لوله گذاری ۱۷۰ 

کیلومتر مسیر انتقال آب با شبکه های فرعی تکمیل شده است.
چقازردی گفت: مسیر لوله گذاری شده و تجهیزات مستقر در آن از 
خلیج فارس تا اردکان یزد ظرفیت انتقال 3۰ میلیون مترمکعب آب را دارد.

وی ورود بانک سپه به حوزه تولید محصوالت استراتژیک در کشور را 
استثنایی خواند و افزود: این بانک برای کمک به زنجیره تولید فوالد کشور 
از سال ۱3۶۵ تا ۱3۸۰ بدون یک ریال برداشت در دو واحد بزرگ صنعتی 
و معدنی گل گهر و چادرملو سرمایه گذاری کرده و نقش انکارناپذیری در 
خودکفایی کشور در حوزه تولید فوالد داشته است.وی یادآور شد: هم اکنون 
در واحدهای صنعتی و معدنی چادرملو، گل گهر و گوهر زمین از شرکت های 
زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری امید ۴۰ هزار میلیارد ریال پروژه در حال 

اجراست که شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس یکی از آنهاست.
چقازردی از پیشرفت ۹3 درصدی پروژه شیرین سازی و انتقال آب 
خلیج فارس خبر داد و افزود: این طرح تا پایان سال جاری به اتمام خواهد 

رسید.

همتی خبر داد؛
بازگرداندن نرخ سود سپرده قانونی به وضعیت اولیه 

رییس کل بانک مرکزی اعام کرد: نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی، 
از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، نرخ 

سود سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن بازگردانده شد.
عبدالناصر همتی در حساب کاربری اینستاگرام خود چند نکته در خصوص 
سیاست  مسوول  عنوان  به  مرکزی  بانک  نوشت:  و  کرد  منتشر  را  سرمایه  بازار 
از رکود،  به خروج  تورم و کمک  بر ضرورت های مهار  اعتباری عاوه  و  پولی 
مواجه با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تامین مالی کسری 
بودجه بوده است. در این شرایط کاما پیچیده، اگر نبود مقاومت بانک مرکزی، 
در مقابل بسیاری از درخواست ها، وضعیت پایه پولی و نقدینگی امروز به گونه 

ای دیگر رقم خورده بود.
وی در این متن می افزاید: در همین راستا بانک مرکزی به مانند تمام بانک 
های مرکزی دنیا نمی توانست در خصوص نیازهای تامین مالی در اوایل شیوع کرونا 
که اقتصاد طبقات کم در آمد جامعه را متاثر ساخته بود، بی تفاوت باشد. کاهش یک 
درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال با هدف کمک به بانک ها برای تامین و 
اعطای وام ارزان قیمت به خانوارهای یارانه بگیر و نیز کسب و کارهای آسیب دیده 

و تامین مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت.
متغیرهای  روند  پایش  به  نظر  است:  آمده  همتی  پیام  از  دیگری  بخش  در 
اقتصادی، از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، 
نرخ سود سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن بازگردانده شد. اقدامات احتیاطی برای 

کاهش ریسک ترازنامه بانک ها نیز طبق برنامه پیش می رود
نیمه  بودجه  کسری  تامین  در  دولت  همراهی  است:  کرده  تاکید  همتی 
به  توجه  با  امیدوارم  و  است  تقدیر  قابل  بدهی  اوراق  انتشار  از طریق  اول سال 
مجوزهای قانونی اخذ شده، این روند در نیمه دوم سال نیز با جدیت ادامه یابد 
بر  اثرات جانبی  با کمترین  و  به صورت سالم  را  امسال  بودجه  بتوان کسری  تا 

اقتصاد کان تامین مالی کرد.
وی در این متن افزود: بی شک مهم ترین عامل برون زای اقتصاد کشور، 
ادامه تحریم های یکجانبه و ظالمانه آمریکا علیه کشورمان است هر گونه تحلیل 
راجع به متغیرهای پولی و قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی بدون در 
نظر  از  و  علمی  جامع  تحلیل  نمی تواند یک  بی تردید  آمد  این  تأثیر  گرفتن  نظر 

اجرایی راهگشا باشد.

قدردانی استاندار استان مرکزی از بانک آینده
حمایت همه جانبه ی بانک از فعاالن اقتصادی 

به منظور افزایش تولید و اشتغال
سیدعلی آقازاده استاندار استان مرکزی طی مکاتبه ای از اقدامات بانک 

آینده در اعطای تسهیات به بخش های اقتصادی مولد، قدردانی کرد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی بانک آینده؛ این بانک برای حمایت از 
فعاالن اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال در جهت تأمین مالی شرکت های 
خرد؛ تسهیات مورد نظر بخش های اقتصادی مولد و بنگاه های اقتصادی 

تولیدی در استان مرکزی را تأمین نموده است.
بر همین اساس؛ استاندار استان مرکزی، طی نامه ای خطاب به دکتر 
فطانت؛ مدیرعامل بانک آینده، مراتب سپاس و قدردانی خود از اقدامات 
صورت گرفته و هم چنین همکاری های مؤثر همه همکاران شعبه آینده در 

این استان را ابراز داشت.

افزایش ۲۴ درصدی فروش داخلی؛
توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی هرگز متوقف نمی شود

در شماره قبل گفتگویی داشتیم با خانم مرضیه طهماسبی، رئیس دفتر توسعه 
اقتصادی طرح های صنایع  امکان سنجی  به  ایشان  پتروشیمی.  پایین دستی  صنایع 
پایین دستی و تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی به عنوان اهم فعالیت این واحد و بعضی 
از دالیل نبود توسعه کافی صنایع پایین دستی و سیاست گذاری مناسب در قیمت گذاری 
محصوالت پتروشیمی در بورس با وجود افزایش دو برابری قیمت ارز اشاره می کند. 

ادامه این گفت وگو را بخوانید.
قسمت دوم و پایانی

دفتر صنایع پایین دستی در سال های اخیر برای رفع این مشکل و توسعه صنایع 
تکمیلی و تکمیل زنجیره چه اقدام هایی داشته است؟

توسعه صنایع پایین دست هرگز متوقف نمی شود و از برنامه ها و اهداف شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی است. صنعت پتروشیمی ایران پیش از این براساس خوراک های 
موجود توسعه یافته بود، اما از سال ۹۷ توسعه صنعت پتروشیمی هدفمند شد و متناسب 
با نیاز صنایع پایین دستی در دستور کار قرار گرفت. مطالعات و امکان سنجی های توسعه 
صنعت پتروشیمی متناسب با نیاز صنایع پایین دستی بررسی و به طور مشخص طرح های 
پیشران صنعت پتروشیمی براساس نیاز بازار تعریف شد. حتی در طرح های پیشران که 
به دولت نیز ارائه شده است، درخواست شده که در قانون معافیت مالیاتی صادرکنندگان 
محصوالت پتروشیمی، اصاحاتی اعمال و این معافیت مالیاتی به صنایع پایین دستی 
هم تسری داده شود تا تولیدکنندگان به منظور تکمیل زنجیره ارزش برای توسعه این 
بخش تشویق شوند. معتقدم چنانچه این اصاحات انجام شود و محصول نهایی که تولید 
می شود نیز از معافیت مالیاتی برخوردار شود، کمک فراوانی به توسعه صنایع پایین دستی 
و تکمیل زنجیره ارزش که همان جلوگیری از خام فروشی است، خواهد شد، یعنی هرچه 

به سمت تکمیل زنجیره ارزش پیش می رویم معافیت های مالیاتی افزایش یابد.
چند درصد محصوالت پتروشیمی به صورت محصول نهایی در داخل تولید و 

به فروش می رسد؟
آمارهای این بخش را وزارت صمت باید ارائه دهد، اما آنچه مربوط به بخش 
پتروشیمی است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی می تواند بگوید این است که در نیمه 
نخست سال جاری، فروش محصوالت پتروشیمی در بورس نسبت به مدت مشابه 
پارسال، 2۴ درصد افزایش یافته است که با فرض امکان خرید تولیدکنندگان واقعی 
در بورس کاال، گواه توسعه مطلوب صنایع پایین دستی در کشور است. اگر از این مقدار 
افزایش، ۱۰ درصد برای توسعه صنایع پایین دست مورد استفاده قرار گرفته باشد اتفاق 
بسیار خوبی است. البته باید این را هم بگویم که فروش داخلی برخی از محصوالت 
پتروشیمی به دلیل تحریم ها افزایش یافته است و وزارت صمت هم به دلیل افزایش نرخ 
 ABS دالر و نیاز بازار داخل واردات برخی از کاالها را محدود کرد. برای نمونه، واردات
محدود و همین موضوع سبب باال رفتن فروش داخلی این محصول شد به دلیل اینکه 
تولیدکنندگان ترجیح دادند فروش داخلی داشته باشند یا در همین ایام تحریم، واردات 
لوازم خانگی ممنوع شد و طبیعی است که فروش داخلی مواد اولیه این محصوالت که 

ABS باشد در داخل افزایش یابد.
سهم پتروشیمی ها از این افزایش قیمت ها چقدر است؟

در هر حال زمانی که بازار رقابتی نباشد یعنی عرضه و تقاضا قیمت را تعیین نکند 
مسائلی از این دست پیش می آید. در سه ماه نخست امسال با وجود افزایش قیمت ارز، 
قیمت جهانی محصوالت پتروشیمی و به دنبال آن قیمت این محصوالت در کشور 
کاهش یافت. سرانجام پس از آن، در نیمه نخست امسال محصوالت پتروشیمی 
به طور میانگین ۴۰ درصد افزایش قیمت داشتند، این در حالی است که از ابتدای امسال 
قیمت ارز حدود دو برابر شده است. حتی با وجود این افزایش قیمت محصوالت، قیمت 
بعضی از محصوالت مانند بنزن که مواد اولیه شوینده هاست )نسبت به سال ۹۸( 
کاهش یافته است، اما تغییری در قیمت محصوالت نهایی بازار دیده نشد. دفتر توسعه 
صنایع پایین دستی در مدیریت بازار، این رویه را رصد و اطاعات را به سازمان حمایت 
از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ارسال کرده و حتی اعام شده است که به عنوان 
نمونه و به طور مشخص در سال ۹۷ فروش داخلی هر کیلوگرم پت بطری آشامیدنی 
۱۸ هزار تومان بود و قیمت نهایی بطری آب آشامیدنی که در اختیار مصرف کننده قرار 
می گرفت ۱۵۰۰ تومان بود. در سال ۱3۹۹ پت بطری را با قیمت ۱2 تا ۱3 هزار تومان 
به تولیدکننده عرضه شده است، اما بازهم بطری آب با همان نرخ ۱۵۰۰ تومان در اختیار 
مصرف کننده قرار گرفته است. در واقع مصرف کننده نهایی به هیچ عنوان گام هایی را 
که صنعت پتروشیمی برای افزایش عرضه این محصول در بازار و همچنین کاهش 
قیمت آن برداشته بود متوجه نشد و همچنان این محصول با قیمت پیشین عرضه شد. 
البته این موضوع را که سهم پت در قیمت تمام شده بطری آب آشامیدنی چقدر است 
باید کارشناسان این بخش در وزارت صمت اعام کنند. به عقیده بنده در این بخش 
باید نظارت های دقیق تری انجام شود تا مصرف کننده های نهایی هم هنگامی که قیمت 

جهانی کاهش می یابد آن را احساس کنند.
در صورت افزایش نرخ ارز باید شاهد افزایش دوباره قیمت ها در محصوالت 

نهایی بود؟
با روند افزایشی قیمت ارز و افزایش فاصله بین قیمت ارز نیمایی و آزاد، محصوالتی 
که کمبود آنها وجود دارد، کاالی سرمایه ای به شمار می آید، یعنی خریدار به هر قیمتی که 
بخرد برایش می صرفد و مطمئن است که با قیمت باالتری می تواند بفروشد و بنابراین 
درباره این مواد بازار به شدت ملتهب می شود.ببینید؛ در ۶ ماه گذشته، مصرف کننده 
محصوالت نهایی پتروشیمی چند بار افزایش قیمت را تجربه کرده است، در صورتی 
که قیمت محصوالت پتروشیمی امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا در سه ماه نخست 
امسال با کاهش ۵۰ درصدی روبه رو شد و پس از آن نیز افزایش ۴۰ درصدی قیمت ها 
را شاهد بودیم. در واقع صنعت پتروشیمی با سیاست گذاری مناسب توانست عرضه را در 
بازار به گونه ای انجام دهد که خللی در بسیاری از بخش هایی که تولیدات آن برای بازار 
داخل مکفی بوده است ایجاد نشود اما متأسفانه مصرف کنندگان نهایی به هیچ عنوان 
متوجه کاهش ۵۰ درصدی قیمت بعضی از کاالها نشدند، اما به دلیل واقعی نبودن تقاضا 
و تفاوت نرخ ارز، در محصوالتی که با کمبود روبه رو بوده ایم رقابت بسیار افزایش یافت.

راهکاری برای عرضه مواد خارج از بورس دارید؟
بعضی از محصوالت پتروشیمی در کشور به مقدار فراوانی تولید می شوند، بازار 
رقابتی دارند و انحصاری نیستند امکان دارد با در نظر گرفتن سازوکار و قوانین خاصی 
بتوان آنها را خارج از بورس و به صورت قراردادهای بلندمدت عرضه کرد. مذاکرات الزم 
در این زمینه با وزارت صمت در حال انجام است. تصمیم نهایی اجرای این سازوکار 
در کمیته تخصصی که مشتمل بر نمایندگانی از وزارت صمت، سازمان حمایت از 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، اتاق 
بازرگانی و اتاق تعاون و شرکت ملی صنایع پتروشیمی است، گرفته خواهد شد. به این 
صورت که پیشنهاد از سمت دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی با دالیل کافی 
ارائه می شود که چه محصوالتی انحصاری نیستند و باید از بورس خارج شوند که پس 
از تصویب به شرکت های پتروشیمی اعام خواهد شد و پس از آن می توانند خارج از 
بورس هم قرارداد امضا کنند. با این روش به مرور مشکات برطرف می شود. انحصاری 
یا رقابتی بودن بازار محصول مورد نظر، تغییرهای نرخ ارز و مسائل تأثیرگذار در اقتصاد 

کشور از مسائلی هستند که در اجرای این راهکار باید به آنها توجه کرد.
اجرای طرح های پیشران چه تأثیری بر صنعت و بازار محصوالت پتروشیمی 

خواهد داشت؟
طرح های پیشران براساس تأمین و نیاز بازار داخل طراحی شده اند. بی شک با 
اجرایی شدن این طرح ها جهش خوبی در صنایع پایین دستی پتروشیمی خواهیم داشت. 
طرح های پیشران در چهار شاخه متانول، پروپیلن، اتیلن و بنزن تعریف شده اند اما عمده 
تمرکز در زیرشاخه پروپیلن است. دلیل تمرکز بر پروپیلن این است که هم اکنون در 
اسیداستیک، 2H یا PP کمبود داریم که همگی جزو زیرشاخه های پروپیلن هستند. 
ازسوی دیگر با راه اندازی این طرح ها واحدهای میانی نیز که تاکنون مغفول مانده، 
توسعه خواهند یافت. شرکت ملی صنایع پتروشیمی با توجه به تأکیدهای وزیر نفت بر 
توسعه صنایع تکمیلی و تکمیل زنجیره ارزش، فرصت های سرمایه گذاری در صنایع 
پایین دستی را تعریف و معرفی می کند. وظیفه دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی هم در 
صنایع تکمیلی این است که کمبودهای بازار را شناسایی و برطرف کند تا سرمایه گذاران 
بخش خصوصی از تأمین خوراک اطمینان کامل داشته باشند. بخش خصوصی هم 
هوشمند است و با مهیا بودن شرایط بازار و در دسترس بودن خوراک کافی خود برای 

سرمایه گذاری پیش قدم می شود.
و با اجرای طرح های پیشران صنایع پایین دستی چه میزان رشد می کنند؟

رشد صنعت پایین دستی جهشی است. برای نمونه، در سال ۹2 حدود 3 هزار 
تن الیه ماسک با گرید PP تولید شد و تولیدکنندگان به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی 
در تولید این حجم محصول مردد بودند، اما اکنون بدون احتساب کرونا مصرف این 
محصول 2.۵ برابر شده است، حال اگر طرح های پیشران فعال شوند فکر می کنم رشد 
3۰ تا ۴۰ درصدی صنایع پایین دستی محقق شود که ارزش افزوده ای دو تا سه برابر 
ایجاد کنند؛ برای نمونه با اجرای طرح های پیشران به جای فروش متانول، محصول 
نهایی فروخته می شود که ارزش افزوده به مراتب باالتری خواهد داشت. اگر صنایع 
پایین دستی از تأمین خوراک به میزان کافی و با قیمت مناسب اطمینان داشته باشند 
بی شک روی این صنایع سرمایه گذاری و بازار صادراتی آن را هم پیدا می کنند. به این 
ترتیب هرچه سهم صنایع پایین دستی کشور در سبد کاالهای صادراتی افزایش یابد 

بی شک ارزش محصوالت با شیب تندتری افزایش می یابد.

کارشناس امور اقتصادی مطرح کرد:

شفافیت، مهم ترین اصل در ایجاد اقتصاد با ثبات
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و بی
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زیر نظرشبنم هوشمندراد

ی
نرژ

ت/ ا
نف

زیر نظر: محمد امامی

سوی  از  شده  منتشر  آمار  جدیدترین 
)صمت(  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
نشان می دهد که در نیمه اول امسال برای 
3۰۵۵ بنگاه پروانه بهره برداری صادر شده 
و زمینه اشتغال ۵۱ هزار و ۵۹۵ نفر فراهم 

شده است.
بر اساس این آمار در شش ماهه اول 
جواز  بنگاه   ۷۶۶ و  هزار   ۱۸ برای  امسال 
بهره  پروانه  بنگاه   3۰۵۵ برای  و  تاسیس 
برداری صادر شده که نسبت به مدت مشابه 
درصد   ۱.۴ و   ۴۶.۹ ترتیب  به  قبل  سال 

افزایش داشته است.
سرمایه پیش بینی شده در این مدت 

 ۵۸۰ و  هزار   22۴ معادل  تاسیس  جوازهای  برای 
میلیارد تومان بوده که نسبت به شش ماهه اول سال 
افزایش داشته است. میزان  قبل حدود ۴2.۵ درصد 
پایان  تا  شده  صادر  بهره برداری  پروانه های  سرمایه 
تومان  میلیارد   ۹۹۰ و  هزار   3۷ نیز  امسال  شهریور 
بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷2.۱ درصد 

البته دلیل این افزایش، صدور  افزایش داشته است. 
آلومینیوم جنوب  برداری مجتمع صنایع  بهره  پروانه 
میلیارد   ۶2۰ و  هزار   ۱3 از  بیش  گذاری  سرمایه  با 

تومان بوده است.
اجرای  با  شده  بینی  پیش  آمار  این  اساس  بر 
پروژه هایی که جواز تاسیس آن ها در شش ماهه اول 
نفر شغل  برای ۴۱۰ هزار و 3۷۶  امسال صادر شده 

ایجاد شود که نسبت به این رقم در مدت 
درصدی   3۶.3 افزایش  با  پارسال  مشابه 
بهره برداری  پروانه های  است.  بوده  مواجه 
اشتغال  زمینه  نیز  مدت  این  در  صادر شده 
۵۱ هزار و ۵۹۵ نفر را فراهم کرده که نسبت 
به شش ماهه اول پارسال حدود ۸.2 درصد 

رشد داشته است.
جواز  صدور  درصدی   ۵۸.۷ افزایش 

صنفی 
در این میان از اول سال ۱3۹۹ تا پایان 
شهریور ماه بیش از 2۸۷ هزار و ۱۰۰ جواز 
صنفی صادر شده که نسبت به تعداد صدور 
این پروانه  در مدت مشابه سال قبل ۵۸.۷ 

درصد افزایش داشته است.
البته پیش تر عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران 
گفته بود که افزایش واحدهای صنفی به معنای رونق 
در اصناف نیست و به طور کلی سرریز جامعه بیکار از 
بخش دانشگاه و ادارات و سازمان های دولتی به اصناف 

را شمشیر دو لبه توصیف کرده بود.

در نیمه اول امسال صورت گرفت؛

فراهم شدن زمینه اشتغال بیش از ۵1 هزار نفر در ایران 

که  است  آن  گویای  در سال ۹۹  فوالد  بازار  بررسی 
از نیمه اردیبهشت امسال شرایط ناپایدار شکل گرفته و به 
تدریج به رشد قیمت و بازار سیاه دامن زده و عرضه ناکافی 
در بورس نیز این شرایط بی ثباتی قیمت را تشدید کرده است.

است  آن  گویای  فوالد،  بازار  تحوالت  از  ها  بررسی 
که خای وجود وزیر صنعت، معدن وتجارت برای مدیریت 
بازار و هماهنگی مراکز مرتبط در این زمینه، نقش اثرگذار 
داشته و اکنون با حضور وزیر جدید، این هماهنگی می تواند 

تحقق پیدا کند.
فروشندگان چه گفتند؟    

»مصطفی محبی« از فروشندگان آهن آالت در بازار 
شاد آباد گفت: بازار فوالد از اوایل مهرماه با رویه جدیدی 
امسال  اردیبهشت  دوم  از دهه  اینکه  با وجود  و  روبرو شد 
افزایش قیمت فوالد را شاهد بودیم، اما مواقعی بود که ثبات 
نرخ در بازار وجود داشت،  اما می توان اعام کرد از دهه دوم 

مهر افزایش قیمت فوالد کلید خورد.  
»مهران جمالی« یک فعال دیگر بازار آهن آالت هم 
در این ارتباط توضیح داد: افزایش قیمت شمش فوالدی به 
از طرفی  اسفنجی است،  نرخ قراضه و آهن  افزایش  علت 
قیمت دالر و ارز هم نبض بازار در همه بخش ها را در اختیار 
گرفته و نمی توان یک یا دو عنصر را به عنوان عامل این 

التهاب بازار معرفی کرد.
وی یادآور شد: رشد تقاضای داخلی باعث کاهش تمایل 
فروشندگان فوالد به فروش شد و این امر به افزایش قیمت 

ها دامن زد و مرجع کنترلی در بازار، ایفای نقش نداشت.

محبی هم افزود: برخی از فروشندگان شمش فوالد در 
بازارهای خارجی تعهد داشتند و از عرضه به داخل استقبال 

نمی کردند و این امر بی ثباتی را شدت بخشید.
نیز موضوع  بازار آهن  از فروشندگان  »جواد شرفی« 
افزایش قیمت شمش فوالد را به عنوان عاملی دانست که 
رشد قیمت تولیدات فوالدی را به دنبال داشت و اضافه کرد: 
رشد قیمت در تمامی تولیدات فوالدی بازار مشاهده می شود 
و نرخ ها برای بعضی تولید کنندگان در بازار جهشی و بعضی 

متعادل تر است.
 وی مدعی شد، نرخ ها در بازار آهن در روزهای گذشته، 
به شکل روزانه رشد داشت، چنانچه بخواهیم میانگین داشته 
باشیم، ۸۰ تا ۹۰ تومان افزایش نرخ به ازای هرکیلو آهن 

به ویژه برای انواع میلگرد مشاهده می شود.       
 مقاومت میلگرد در برابر شمش 

دبیر انجمن تولید کنندگان فوالد ایران گفت: معامات 
هفته گذشته فوالد در بورس کاال )روزهای ۱۴ تا ۱۶ مهر( 
که شمش و میلگرد معامله شده، حاکی از مقاومت میلگرد 

به کاهش قیمت حداقل به اندازه شمش است.
»سید رسول خلیفه  سلطانی« افزود: عرضه های هفته 
گذشته شمش و میلگرد پس از روی کار آمدن وزیر جدید 
گرفت(  اعتماد  رای  مهر  )هشتم  تجارت  و  معدن  صنعت، 

و تاکید وی بر کاهش قیمت فوالد، صورت گرفته است.
وی افزود: فوالدسازان، بیش از ۸2 هزار تن انواع شمش 
فوالدی را با کاهش ۱۵ درصدی قیمت و با یک هزار و ۵۰۰ 

تومان پایین تر از نرخ های قبلی عرضه کردند.

عرضه 32 درصد از تولید
اعام کرده است:  ایران  نوردکاران فوالدی  انجمن   
نخست  ماهه   ۶ در  باید  فوالدی،  مصرف  خود  های  واحد 
امسال دو میلیون و 3۰۰ هزار تن محصول در بورس کاال 
عرضه می کردند، اما در این مدت ۷۵۰ هزار تن محصول 

از سوی آنها عرضه شده است.
واحدهای  نیست  مشخص  افزاید:  می  مزبور  انجمن 
وزارت  اعامی  سهمیه  برابر  را  شمش  که  خودمصرفی 
به  را  تعهدات خود  و  نکرده  بورس کاال عرضه  در  صنعت 
اند، چرا محصول تولیدی خود را در بورس  انجام نرسانده 
کاال عرضه نکردند، در حالی که آمارهای صادراتی نیز در 

این مدت کاهش نشان می دهد.
ضرورت برخورداری مردم از کاهش نرخ ها

است:  معتقد  ایران  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  دبیر 
فوالدسازان با وجود باالبودن نرخ مواد اولیه خود و افزایش 
نرخ ارز،  برای حمایت از مصرف کننده واقعی،  کاهش ۱۵۰۰ 
تومانی قیمت شمش را اجرایی کردند، بنابراین باید حاصل 
از  این کاهش قیمت در تولیدات نیز مشهود باشد و مردم 

آن بهره مند شوند.
وزارت  نظارت  و  کنترل  خواستار  سلطانی،  خلیفه 
فوالدی  تولیدات  عرضه  شیوه  بر  وتجارت  معدن  صنعت، 
در بورس کاال شد و افزود: بر اساس آمارهای رسمی بورس 
کاال، نوردکارانی که شمش مورد نیاز خود را از بورس کاال 
خریده اند، 3۵ درصد از آن را به شکل محصول در بورس 

کاال عرضه کرده اند.

بازار آشفته فوالد در انتظار ساماندهی عرضه و تعدیل قیمت ها
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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   ۶ عملکرد  تحلیل  و  بررسی 
معاونتهای  و  بعه  تا نهای  سازما ی 
شهردار   ، برگزارشد  اندیشه  شهرداری 
ماهه  گزارش ۶  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  مشکات 
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  تاش  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  مشکات  از  گذر  راه 
مردم جدیت در کار ، تاش 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 سامت 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: اطاع 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 ۱۱۱ و در راستای کاهش مراجعات مردمی 
به دلیل شیوع بیماری کرونا و حذف ماقات مردمی و نیز تعامل مردم و 
دولت و پاسخگویی به درخواست ها و مشکات هم استانی های عزیز، 
ابراهیم قلی زاده مدیر کل امور مالیاتی از ساعت ۱۰ الی۱2 روز چهارشنبه 
مورخ ۱3۹۹/۰۷/۰2 در استانداری حضور یافته از طریق سامانه سامد ۱۱۱ 
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  اماک  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 اماک 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   33۴2۰۱۶3-33۴2۰۱۶۰ 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  اماک 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 اخال در 

کار و فعالیت مشاورین اماک 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  ایام 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 اعام 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 ۳5 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 اختاف 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   3۵  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  ۴  جلسه هیئت حل اختاف و داوری و رسیدگی  ۱3۱   پرونده 
قرارداد راکد،  بخشي از اراضی راکد آزادسازی و خلع ید شده و در راستای 
به متقاضیان واجد صاحیت  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 گیان به عنوان »دستگاه برگزیده« انتخاب شد
ارسان زارع استاندار گیان و رئیس جشنواره شهید رجایی با ارسال 
لوح سپاسی به بهمن داراب زاده مدیر عامل  شرکت برق منطقه ای گیان 
از تاش 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 اصاح نظام اداری در سال ۹۸ 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،  اسامی 
جشنواره استانی شهید رجایی قدردانی می نمایم گفتنی است که تندیس » 
دستگاه برگزیده «  ارزیابی عملکرد ۱3۹۸ در جشنواره شهید رجایی نیز از 
سوی استاندار گیان به مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیان 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 2۱۰۴ 

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 ۵ آموزشگر جهت 
معرفی نرم افزار سیوا از مسکن مهر از مرداد آغاز شد و تا پایان شهریور ماه 
2۱۰۴ 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 “ ۴۱۱ “ نفر و در شهریور ماه به »۱۶۹3« رسیده 
و توانسته پیشرفت ۴۰ درصدی مشارکت مردمی را به خود اختصاص دهد.

  مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با اشاره به شهروندان آموزش دیده 
در سطح شهر اعام داشت: روزانه به طور میانگین بیش از  ۵ الی ۱۰ 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  ۸ الی ۱2:3۰ و عصرها ۱۶ الی ۱۹:3۰ 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 هال احمر، بلوار بسیج، خیابان 
حکمت، میدان مطهری، باغ فامیلی، میدان مادر، مسیرهای بیمارستان شفا، 
2۰ متری وحدت، شهرک اندیشه، مسکن بلوار کارگر و مسیرهای اطراف با 

فعالیت یک اکیپ ۵ 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 اطاعات 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  یام  ا
در  بازنگری  گفت:  اسامی 
قانون تاسیس نهاد کتابخانه عمومی و 
رسیدگی به وضعیت معیشتی کتابداران 

ضروری است.
 “سارا فاحی“ با حضور در اداره 
استان  عمومی  های  نه  کتابخا کل 
ایام، ضمن دیدار با کارکنان و جمعی 
مشکات  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 مشکات 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
مشکات  به  اشاره  با  فاحی 
و  کارکنان  و  عمومی  های  کتابخانه 
وضعیت  داشت:  بیان  آنها،  کتابداران 

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

های عمومی استان ایام، ضمن ارائه 
گزارشی از وضعیت کتابخوانی در استان 
ایام، به مشکات این حوزه اشاره کرد 
توسعه  ایام 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” 
ایام 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 مشکات 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 ۶ 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.
۱-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  اول۴--ملیحه  مقام  ترتیل- 

در رشته ترتیل – مقام دوم
رشته  در  همکار  همسر  مقصودی  ۵-آرزو 

ترتیل – مقام سوم۶--مهرداد سلیمی همکار در رشته 
مفاهیم- مقام اول

مفاهیم-  رشته  در  همکار  اعیادی  ۷--تامیا 
زبان  رشته  در  همکار  مهاجری  سوم۸-آزاده  مقام 
رشته  در  همکار  بایرامی  دوم۹-الناز  مقام  آموزی- 

زبان آموزی- همکار مقام سوم

نتایج سیزدهمین دوره مسابقات قرآنی ویژه همکاران و همسر همکاران 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  عاوه  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 ۱3۷۰  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 تاش های این هلدینگ 
از  بهره گیری  با  متیل  داشت:  اظهار 
دانش و تجربۀ نیروهای مسئولیت پذیر 
به  خدمت رسانی  بر  عاوه  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 تاش همۀ همکارانی که 
پیش از این برای اعتای فوالد متیل 
و گفت:  قدردانی کرد  همت گماشتند، 
عزیزانی  دستاوردهای  امانت دار  امروز 
هستیم که تاش 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 تــاش 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  ۴۰ ساله 
با عائم 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، عائی سرپرســت 
اداره حراســت و بقائــی سرپرســت هئیــت حــل اختاف مالیاتی از شــهرک 

صنعتــی خصوصــی آرتــا پاســت 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 ــام 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 مشــکات 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 2۸۰۰  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 تســهیات 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 تســهیات 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 ۸۰۰ میلیــارد تومان 
تســهیات 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 ۱3۹۸ ایــن 
آرزو محقــق و عملیــات اجرایــی قطعــه ۱۶ 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 ۱2 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 سیاب 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 ۹۰۰ هکتار، نصب 
و ۵۰۰  هزار  چهار  در  توسعه جنگل  و  کیلومتر  در ۵۰  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   ۱۹ 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 ۱۴ 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 سیاب،  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 ۹۰۰ 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  اعام  اساس  بر 
واحدهایشان آماده است اگر نسبت به دریافت دفترچه اقساط مسکن مهر 
اقدام نکنند تا ۱۵ روز دیگر برای اخذ مالیات از خانه های خالی به سازمان 

امور مالیاتی معرفی می شوند.
در  مهر  مسکن  واحد   ۵۰۰۰ از  بیش  کرد:  اظهار  هدایت  سیدمهدی 
با وجود اطاعیه 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 ۴ درصد این مالکان حذف 

و به وام عادی با سود بانکی ۱۸ یا 2۴ درصد افزایش یابد.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس تاکید کرد: این مالکان 
چنانچه تا ۱۵ 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 2۰۰۰ تا 3۰۰۰ سوداگر 
در بازار مسکن پردیس خبر داد. سپس از ابتدای خرداد ماه شرکت عمران 
پردیس تصمیم گرفت 2۰ 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 

۱۰۰ تا 2۰۰ واحد مسکونی در اختیار دارند.
قیمت  تومانی  میلیون   2۰ 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 ۱۴۰۰ میلیارد  از 
حالی است که از محل دریافت 2۰ میلیون تومان حدود 22 میلیارد تومان 
به دست آورده ایم. این 2۰ 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 ۹۵ درصد مسکن مهر پردیس تحویل می شود

بنابراین گزارش از حدود ۸2 هزار واحد مسکن مهر پردیس که ۷2 
هزار واحد آن از سال ۱3۹۱ آغاز شده تاکنون ۴۵ هزار واحد افتتاح شده، 2۱ 
هزار واحد تا پایان آبان ماه تحویل خواهد شد، از ۱۶ هزار واحد باقی مانده 
۱۰ هزار واحد تا پایان سال جاری و ۶۰۰۰ واحد که دارای معارضه حقوقی 
بوده و البته مشکلشان حل شده در سال آینده افتتاح می شود.  بدین ترتیب 

تا پایان امسال ۹۵ 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  فاضاب  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 اماک و مستغات شرکت در طرح 

صدور اسناد مالکیت اماک      مي باشد.
معاون بهره برداری و توسعه فاضاب 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 اطاعات 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، 
فاضاب و ابنیه با امکان توسعه اتصال هر مستند به مکان جغرافیائي مربوطه است. 

برنامه ریزی شرکت گاز استان گیالن
 برای گازرسانی به 86 روستای کوهستانی باقیمانده

بط  ا و ر رش  ا گز به   
معاون  گیان  گاز  عمومي 
مهندسي و اجراي طرح هاي 
شرکت گاز استان گیان اظهار داشت: 
معاونت  مجموعه  افتخارات  از  یکی 
مهندسی به پشتوانه حمایت مدیرعامل 
محترم و همراهي همه همکاران شرکت 
در بخش های پشتیبانی، گازرسانی به 
۱۰۰درصد شهرهای گیان و بیش از 
۹۵ 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 گیان با بیان اینکه 
با گازرساني به منطقه سیستان افتخار 
به  رسانی  خدمات  زمینه  در  دیگری 
شرکت  کارنامه  در  شریف  هموطنان 
گاز گیان ثبت شده است، بیان نمود: 
منطقه  در   ۱3۹۸ سال  از  شرکت  این 
گازرسانی  عملیات  مشغول  سیستان 
از  گازرساني  مراحل  کلیه  و  باشد  می 
طراحي تا اجرا توسط شرکت گاز گیان 

نیا  مسعودي  گیرد.مهندس  مي  انجام 
واحد  اهداف  و  ها  برنامه  در خصوص 
مهندسی تا پایان امسال اظهار داشت: 
زابل،  شهر  بر  عاوه   ۹۹ سال  در 
دوست  ادیمی،  شهر   ۴ 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 گیان، 
براي  معاونت  این  ریزي  برنامه  از 
گازرسانی به ۱۰۸ روستا در سال جاری 

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

دیگر در حال انجام است.
طرح  اجراي  و  مهندسي  معاون 
هاي شرکت گاز گیان گفت: بر اساس 
بررسي هاي صورت گرفته، نزدیک به 
۷ هزار خانوار در روستاهای باالی 2۰ 
خانوار فاقد گاز در استان وجود دارد که 
براي گازرساني به آنها نیاز به طراحي  و 
اجراي 3۰۰ کیلومتر شبکه و ۴3 کیلومتر 

خط تغذیه مي باشد.

مشهد  شهرستان  خبری  گروه 
فاطمه صدقی

تولیت آستان قدس رضوی گفت: 
رهبر  منویات  به  عمل  راستای  در 
معضات  پیرامون حل  انقاب  معظم 
مشکات  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 االسام وا
مروی در دیدار نمایندگان مردم مشهد 
اسامی  شورای  مجلس  در  کات  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 مشکات 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 مشکات 
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 مشکات حاشیه شهر 
مشهد، رفع معضات اجتماعی و کمک 

به نیازمندان انجام شد.
تولیت آستان قدس رضوی گفت: 
مدیریت شهری مشهد متعهد شده است 
طی ۱۰ ماه با اعتباری بالغ بر 2 هزار 
و ۴۰۰ میلیارد تومان ۱2 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  تسهیات 
از روستاها، شهرها و مناطق  است که 
دیگر به مشهد مهاجرت و در حاشیه این 

شهر اسکان  یافته اند.
مروی  حجت االسام 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  تاش 
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 کات 
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 اسامی و شهرداری قدس، 
بزرگ  سردار  تندیس  از  رونمایی  آیین 
اسام، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
امروز با حضور امام جمعه، شهردار، رئیس 
و اعضای شوراي اسامي 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 اسام است. شهر قدس در همان 

از شهادت سردار  ابتدایی پس  روزهای 
بزرگ اسام، 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 اسام باقی خواهد ماند و 
آیندگان حتما از او به عنوان نماد غرور 

اسامی 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 اختاف 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   ۱۵ بالغ بر 

جایگزینی  مدت زمان  در  عما  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  اصاح  دیجیتال؛  به  آنالوگ  حالت  از  باکس 
مسیرهای قدیمی عبور کابل ها؛ بازسازی و رفع کلیۀ 
انحرافات ابعادی صفحۀ باسکول؛ اصاح 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 ۴۵روز انجام شد و برآورد  اولیه حاکی  از 
صرفه جویی بیش از ۱۰میلیارد ریالی برای شرکت است.

اجرای موفقیت آمیز پروژۀ بازسازی 
و بهینه سازی اساسی باسکول درب غربی مجتمع فوالد سبا 
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دبیر: کادر فنی تیم ملی کشتی پاسخگوی مسائل فنی است
بعنوان  گفت:  کشتی  فدراسیون  رییس 
نمی  ریز  فنی،  مسائل  در  فدراسیون،  رئیس 
شوم و کادر فنی، پاسخگوی مسائل فنی است.

علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی با 
فدراسیون  گفت:  صفر  ماه  پایان  ایام  تسلیت 
داغ  تنور کشتی  که  بود  این  دنبال  به  کشتی 
شود و دوباره کشتی گیران به روی تشک کشتی 
گرفتن  دنبال  به  منظور  همین  به  و  بازگردند 
مجوز از وزارت بهداشت بودیم که خوشبختانه 
با برگزاری رقابت های لیگ با حفظ پروتکل 

های بهداشتی و موارد ایمنی موافقت شد.
وی ادامه داد: برای اتحادیه جهانی نیز خیلی مهم بود که کشتی گیران دوباره به 
روی تشک بازگردند و به اصطاح تنور کشتی داغ شود چرا که اللوویچ عضو کمیته 

بین المللی المپیک و از افراد نزدیک به توماس باخ رئیس این کمیته است.
دبیر تصریح کرد: به شخصه می دانستم که اتحادیه جهانی، رقابت های قهرمانی 
بزرگساالن جهان را برگزار می کند چرا که کشورهای شوروی سابق از جمله روسیه 
و کشورهای دیگر که در اتحادیه جهانی صاحب نفوذ نیز هستند، زمانی می توانند از 

دولت هایشان بودجه بگیرند که برگزاری مسابقات کشتی در میان باشد.
رئیس فدراسیون کشتی با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا و تعطیلی باشگاه های 
کشتی، ضربه بزرگی به کشتی کشور خواهد زد، گفت: این موضوع از 3 سال دیگر 
خودش را نشان خواهد داد، زمانی که بچه های ۹ و ۱۰ ساله نتوانند در باشگاه کشتی ثبت 
نام کنند و به سراغ کشتی نیایند، آینده کشتی از نظر نیروی انسانی تأمین نخواهد شد.

وی در مورد برگزاری رقابت های لیگ گفت: به واقع فدراسیون کار سخت و 
مشکلی را انجام داد، چرا که هیچ موقع میزبان رقابت های لیگ و متحمل هزینه 
های آن نبود و فقط یک ناظر برای نظرات این مسابقات اعزام می کرد، اما با توجه 
به شرایط موجود و خواست فدراسیون برای برگزاری مسابقات، از نظر میزبانی، محل 
اسکان، تأمین غذای روزانه و همچنین انجام تست های کرونا به تیم ها کمک کردیم و 
برگزاری دور رفت این رقابت ها بیش از یک میلیارد تومان برای فدراسیون هزینه داشت.

رئیس فدارسیون کشتی ادامه داد: جا دارد از دکتر رئیسی معاون بهداشت وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکر ویژه بکنم که شرایط کشتی کشور را درک 

کرد و مجوز برگزاری مسابقات را به ما داد.
دبیر با اشاره به اینکه سوت مسابقات، کشتی گیران را از نظر فنی و آمادگی 3 
ماه جلو می اندازد گفت: وقتی که کشتی گیر پس از چند ماه دوری از کشتی به روی 
تشک می آید گیج است و بعد از چند مسابقه به حالت طبیعی خود بر می گردد و 
این موضوع تنها در مسابقات اتفاق می افتد و حتی برگزاری اردو نیز این اثر را ندارد.

وی با اشاره به اینکه تجربیات برگزاری این مسابقات را به رئیس فدراسیون 
کشتی صربستان بعنوان برگزار کننده مسابقات جهانی و همچنین اتحادیه جهانی ارسال 
کرده ایم اظهار داشت: بسیار کار سختی بود که ۴۰۰ تا ۵۰۰ کشتی گیر، مربی و داور 
را بیاوریم و طوری مدیریت کنیم که موارد ایمنی و پروتکل های بهداشتی رعایت 
شود و مدیریت این کار برای اتحادیه جهانی و کشور صربستان که میزبان کشورهای 
جهان برای برگزاری مسابقات در سه رشته آزاد، فرنگی و زنان است بسیار سخت و 
دشوار خواهد بود.رییس فدراسیون کشتی در مورد داوری های لیگ گفت: طبیعی بود 
که داوران پس از دوری از مسابقات تا حدودی از فرم اصلی خود خارج باشند اما در 

روزهای آخر به کار خود کاما مسلط شدند.
دبیر ادامه داد: از داورانی که به یاری فدراسیون آمدند و در این مسابقات قضاوت 
کردند تشکر می کنم اما کار آن داورانی که دعوت ما را نپذیرفتند نیز بعنوان یک نکته 

منفی در ذهن ما می ماند.
رئیس فدراسیون کشتی در مورد کمیسیون داوران و داوری کشور گفت: با ۱3۶ 
داور نمی شود کیفیت داوری را باال برد، باید حتما این تعداد کم شود و روی کیفیت 
بسیار کار کنیم. آقای مصایی پور را که داور جوان و با اخاق المپیکی ما است و به 
زبان انگلیسی نیز مسلط است را بعنوان رئیس کمیسیون داوران انتخاب کردیم و از 
همه داوران می خواهم که به ایشان کمک کنند تا داوری کشور رشد کند تا در آینده 
بتوانیم یک مدرس در اتحادیه جهانی داشته باشیم، در زمان مرحوم خالدی وقتی ایشان 

رشد کرد، داوری ما نیز رشد پیدا کرد.
وی در مورد برگزاری رقابت های جهانی کشتی گفت: در ایمیلی که اتحادیه 
جهانی زده اعام کرده اند که مسابقات به صورت قطعی برگزار می شود اما یک اما 
و اگر گذاشته اند که بلیت ها را طوری بگیرید که بتوانید پس دهید و شیوع ویروس 
کرونا نیز در کشورها باال نرود. اما همه این ها دلیل نمی شود که ما کار نکنیم و در 

جلسه ای که  با سفیر صربستان داشتیم هماهنگی های الزم را انجام دادیم.
رئیس فدراسیون کشتی در مورد ورود به مسائل فنی و تیم های ملی اظهار 
داشت: یک چیز را فراموش نکنیم که در دوره قبل رئیس فدراسیون هم سرمربی بوده 
و هم رئیس فدراسیون اما من فقط رئیس فدراسیون هستم و اگر قرار بود همه کارها 
را من انجام دهم که دیگر وجود سرمربی و روسای کمیته ها معنی نداشت. در جلسه 
با سرمربیان یک چیز را اعام کردم و من خط مشی کلی را اعام کرده ام که مراقب 

باشید خدای ناکرده حق کسی ضایع نگردد، چراکه به عدالت در کشتی اعتقاد دارم.
وی ادامه داد: تمام کارها را به مسئوالن بخش های مختلف فدراسیون واگذار 
کرده ام و از آن ها توضیح می خواهم، در بحث فنی نیز کادر فنی و سرمربیان تیم 
های ملی باید پاسخگو باشند و در نهایت همه ما به جهت شفاف سازی موظفیم به 

اصحاب رسانه و مردم پاسخ دهیم و مسئولیت یعنی پاسخگو بودن.

نوجوان نابغه میلیاردر؛
علیرضا فیروزجا به سمت قهرمانی جهان

جهان  ایرانی  نابغه  گذشته  شب  جمعه 
و  شد  نروژ  تورنمنت  قهرمان  نایب  شطرنج 

3۹هزار دالر دیگر به جیب زد.
شب  هنرنمایی  با  که  فیروزجا  علیرضا 
به  ریتینگ  افزایش 2۰واحدی  و  اش  گذشته 
درجه 2۷۴۸رسیده است و هنوز تا هجده سالگی 
و رسیدن به رکورد ریتینگ 2۸۰۰کارلسن قبل 
از ۱۸سالگی زمان مناسبی در اختیار دارد یکی 
از موفقترین و پولسازترین ورزشکاران نوجوان 

ایرانی در تاریخ ورزش جهان می باشد.
او که بدلیل شیوع کرونا حدود ۷ماه زمان 

را برای رسیدن به رکورد کارلسن به دلیل عدم برگزاری رقابت های ورزشی در جهان 
به صورت حضوری ازدست داد، در دو سال گذشته هیچگاه کاهش درجه ای را در 
هیچ تورنمنتی در آمار خود نداشته و همیشه و در همه رقابت ها افزایش واحد ریتینگ 

را تجربه کرده است.
نفر اول درجه بندی شطرنجباز زیر 2۰سال جهان در حال حاضر ۱۷سال دارد 
،او در ۱۶سالگی به این رکورد رسید و آن را همچنان در اختیار دارد و به نظر هم نمی 

رسد کسی بتواند به این زودی ها رکورد او را جابجا کند.
فیروزجا که جمعه شب گذشته با کسب مقام دومی 3۹هزار دالر معادل یک 
میلیارد و دویست میلیون تومان پول رایج حال حاضر ایران به جیب زد در ماه های 
گذشته در اکثر مسابقاتی که به صورت آناین برگزار شد یکی از نفراتی بود که جوایز 
دالری را به خود اختصاص داده است و دالرهای پرداختی اسپانسرهای این رشته 

ورزشی را به حساب شخصی خود واریز کرده است.
درآمد زایی خالص فیروزجا از درب منزل و پشت میز کامپیوتر شخصی و با 
نبوغ خود در دیدارهای سریع و نیمه سریع آناین شطرنج برابر بهترین های جهان 
در حالی رقم می خورد که خیلی ازورزشکاران بدلیل تعطیلی رقابت های ورزشی در 
حال استراحت در منزل بودند و خیلی از بیزینس ها نیز در تاطم اقتصادی ایجاد شده 

آسیب فراوان دیده بودند.
او هر چه که کاشته خیلی زود و در نوجوانی در حال برداشت است و درآمدش در 

بین ورزشکاران حال حاضر ایرانی می تواند در بین بهترین ها لقب بگیرد.
شاید خیلی ازفوتبالیست های حال حاضر لیگ برتر هم در طی یک سال به 
اندازه او در آمد نداشته باشند ،فوتبالیست هایی که در زمان نوجوانی حتی توان تهیه 
کفش فوتبالی مناسب را هم نداشتند و بعد از سال ها تاش و در بزرگسالی قرارداد 

حرفه ای بستند و به نوایی رسیدند.
با روندی که فیروزجا در پی گرفته و جایگاه باالی او در جهان شطرنج و حضور 
او در سوپر تورنمنت های بزرگ جهانی که  با دعوتنامه های شخصی به جهت افزایش 
وجایگاه برند تورنمنت ها انجام می شود بدون شک و خیلی زود علیرضا فیروزجا یکی 

ازپردرآمدترین  ورزشکاران تاریخ ایران خواهد شد.
 نابغه ایرانی عاوه بر این درآمدهای هنگفت یکی از جدی ترین کاندیدهای 
قهرمانی این رشته در جهان است و خیلی از کارشناسان پیش بینی کردند مگنوس 
کارلسن نروژی که حدود ۱۰سال است قهرمان بامنازع جهان است تاج و تخت 

قهرمانی را به فیروز جا قبل از رسیدن او به 2۰سالگی خواهد داد.

نخستین شکست رئال مادرید در اللیگا
رئال مادرید مغلوب کادیس شد و اولین 

شکستش را در اللیگا تجربه کرد.
رئال مادرید در هفته ششم اللیگا به 
مصاف کادیس رفت و با یک گل از مهمانش 
شکست خورد. سفیدپوشان بازی ضعیفی را 
در نیمه نخست به نمایش گذاشتند و کادیس 
توانست از این موقعیت بهره الزم را ببرد و با 
پیروزی به رختکن برود. لوزانو گل مهمان را 

در دقیقه ۱۶ به ثمر رساند. 
مادرید در نیمه دوم موقعیت گل داشت 
که بهترین فرصت برای کریم بنزما بود. ضربه 

مهاجم فرانسوی به تیرک برخورد کرد. پیش از آن وینیسیوس جونیور می توانست 
گلزنی کند. در ادامه لوکا یوویچ برای سفیدپوشان گلزنی کرد که چون در موقعیت 
آفساید  قرار داشت این گل مردود اعام شد . در نهایت شاگردان زین الدین زیدان 
نخست شکست خود را در این فصل اللیگا تجربه کردند. با این حال مادرید با ۱۰ 
امتیاز همچنان صدرنشین اللیگا است و تیم های کادیس و گرانادا با امتیاز مشابه 

در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

ُکپی بارسلونا از روی دست رئال
تیم فوتبال بارسلونا با عملکردی ضعیف 
و ناامید کننده در دیدار مقابل ختافه با یک 

گل شکست خورد.
شنبه شب از هفته ششم لیگ فوتبال 
در  همواره  که  ختافه  اسپانیا،  باشگاه های 
اللیگا  مدعیان  برای  خانگی  دیدارهای 
مشکل ساز می شود از بارسلونا پذیرایی کرد و 

به پیروزی یک بر صفر دست یافت.
بازیکنان بارسلونا که از شکست خانگی 
رئال مادرید برابر کادیز، انگیزه گرفته بودند 

برای کسب سه امتیاز کار را آغاز کرده اما خیلی زود مشخص شد که توان چندانی 
برای گلزنی ندارند.

»رونالد کومان« سرمربی هلندی بارسلونا در این دیدار »عثمان دمبله« و 
»پدری« جوان را از ابتدا به میدان فرستاده و »فیلیپ کوتینیو« و »آنسو فاتی« را 

نیمکت نشین کرده بود.
در دقیقه ۱2 کار تیمی بازیکنان بارسا با ضربه تماشایی »لیونل مسی« همراه 

شد اما تیرک دروازه اجازه نداد تا میهمان به گل برسد.
در ادامه هرچند بازیکنان ختافه با دوندگی باال خود را تا پشت محوطه بارسلونا 

می رساندند اما موقعیت مناسبی ایجاد نکردند.
در دقیقه 2۹ »آنتوان گریژمان« فرانسوی که عملکردش در بارسلونا با انتقادات 

فراوانی مواجه شده است در موقعیت عالی تک به تک، نتوانست گلزنی کند.
بازیکنان ختافه در نیمه دوم با شجاعت بیشتری بازی کرده و در دقیقه ۵۶ 
صاحب پنالتی شدند تا »ماتا« گل ارزشمند این بازی را برای تیمش به ارمغان آورد.

در ادامه تغییرات متعدد کومان در ترکیب بارسلونا نیز سودی نداشت و طراوتی 
در بازی کاتاالن ها دیده نمی شد.

در دقیقه ۸3 میزبان می توانست به گل دوم برسد که توپ به تیرک دروازه 
بارسلونا برخورد کرد.

در دقیقه ۹۵ ضربه »مارتین برایت ویت« مهاجم تعویضی بارسلونا به تیرک 
دروازه میزبان برخورد کرد و تبدیل به گل نشد.

بارسلونا که چهارمین بازی فصل را پشت سرمی گذاشت با قبول این شکست 
در امتیاز هفت باقی ماند. دو بازی نخست این تیم لغو و به زمان دیگری موکول 

شده است. ختافه نیز ۱۰ امتیازی شد و تا رتبه دوم جدول باال آمد.

۲ گل برای دربی میالن؛
زالتان پیرترین ستاره  فوتبال جهان

زالتان ایبراهیموویچ در چند دقیقه 2 
بار دروازه اینتر را باز کرد تا بازهم نشان دهد 

مرد دربی هاست.
پس از سالها شهرآورد میان موسوم به 
دربی دالمادونینا بدون حضور تماشاگران در 
ورزشگاهی که اینتری ها آن را جوزپه مه آتزا 
می نامند و میانی ها سن سیرو، به مصاف 
هم رفتند که زالتان ایبراهیموویچ ستاره این 

میدان در نیمه نخست بود.
زالتان تمام نشدنی در نیمه نخست یک 

پنالتی گرفت و یک گل دیگر به ثمر رساند تا در فاصله چند دقیقه 2 بار دروازه 
سمیر هاندانوویچ را باز کند و میان را 2 بر صفر پیش بیندازد. مرد تمام نشدنی و 

3۹ ساله سوئدی که در 2 مقطع پیراهن میان را بر تن کرده است
نخستین گل زالتان ایبراهیموویچ در دربی دالمادونینا به 2۸ اکتبر 2۰۰۶ 
بر میگردد جایی که او با لباس اینتر گل سوم نراتزوری را وارد دروازه دیدا برزیلی 
کرد تا اینتر بازی را ۴ بر 3 ببرد.حاال او در ۱۷ اکتبر 2۰2۰ برای میان گل زد تا 

روسونری به لطف بریس ایبرا، شهرآورد را برنده شود.
تجربه حضور در هر 3 تیم بزرگ ایتالیا را دارد. زالتان طی ۱۰۷ بازی برای 
میان ۷۰ گل زده بود و 2۹ پاس گل نیز داده بود که حاال با لباس روسونری، ۷2 
گله می شود. آنتونیو کاسانو ستاره سابق هر دو تیم میان و اینتر پیش از آغاز دربی 
دالمادونینا درمورد مقایسه زالتان و لوکاکو گفته بود: »زالتان بهترین بازیکن سری 
آ است. لوکاکو جوان، با استعدادست اما مقایسه ای وجود ندارد. زالتان در سن 3۹ 
سالگی بوده و قدرت بدنی کافی نیست و شما به کیفیت نیاز دارید و ابراهیموویچ 
بسیار آن را دارد. فکر می کنم پس از رونالدوی برزیلی و فان باستن می توانیم 

اسم ابرا را بیاوریم.«
این پیرمرد تمام نشدنی سوئدی که چندی پیش به ویروس کرونا نیز مبتا 
شده بود، از پس این حریف بیرون از زمین مسابقه نیز برآمد و پس از بهبودی کامل 

پای به این دربی گذاشت و 2 بار دروازه نراتزوری را گشود.
در واقع حضور زالتان در بازی مقابل اینتر، اولین بازی او پس از شکست 
دادن کرونا به حساب می آید. زالتان ابراهیموویچ پس از ابتا به کرونا گفته بود:« 
این ویروس جرئت کرده و مرا به چالش کشیده است!« در نهایت زالتان کرونا 

را شکست داد.
انتشار عکسی در صفحه  با  اینتر  بازی مقابل  از  ستاره سوئدی پیش 
برای  نوعی  به  تا  بود:«می بینمتان«  نوشته  اینستاگرام  در  شخصی اش 
توانست مقابل  به خوبی  واقع  باشد که در  اینتری ها خط و نشان کشیده 

اینتر ظاهر شود.

پیروزی مقتدرانه بایرن در بوندسلیگا
بوروسیا  و  مونیخ  بایرن  های  تیم 
دورتموند توانستند در هفته چهارم بوندسلیگا 
برابر حریفان خود به پیروزی دست پیدا کنند.

در هفته چهارم رقابت های بوندسلیگا 
۶ دیدار برگزار شد.

ها  بازی  ترین  حساس  از  یکی  در 
بوروسیا دورتموند به مصاف هوفنهایم رفت و 
توانست با یک گل به پیروزی دست پیدا کند.

تک گل دورتموند را در این بازی مارکو 
رویس به ثمر رساند.

در دیگر دیدار حساس بایرن مونیخ مدافع عنوان قهرمانی مهمان آرمینیا بیلفلد  
بود و توانست یک پیروزی پر گل را به دست آورد.

بایرن در این بازی با نتیجه ۴ بر یک به پیروزی دست پیدا کرد.
در این دیدار توماس مولر و رابرت لواندوفسکی دبل کردند تا بایرن مونیخ با 

۹ امتیاز به رده دوم جدول رده بندی بوندسلیگا صعود کند.
در صدر جدول رده بندی الیپزیگ با ۱۰ امتیاز قرار دارد.

در آستانه شروع دوباره 
مسابقات لیگ برتر در فصل 
جدید قرار گرفته ایم ولی هنوز 
تکلیف چند بازیکن کلیدی در تیم های 

مختلف مشخص نشده است.
رقابت های  آغاز  تا  هفته  دو  تنها 
مانده  باقی  بیستم  دوره  در  برتر  لیگ 
برخاف سال های  است؛ مسابقاتی که 
گذشته، خیلی دلتنگ بازگشتش نشدیم 
و بافاصله پس از پایان بازی های لیگ 
قهرمانان آسیا تمرینات تیم های مختلف 
آغاز شد و حتی سایر تیم ها از روزهای 
پایانی شهریورماه کارشان را شروع کرده 
بودند؛ البته که برخی تیم ها نیز نظیر نفت 
تراکتور،  آبادان،  نفت  سلیمان،  مسجد 
پرسپولیس، و استقال به دلیل مشکاتی 
که اغلب با مسائل مالی در ارتباطند، دیرتر 

از سایرین استارت زده اند.
آماده باش پای خط آغاز

حاال چند هفته  ای می شود که چهره  
بسیاری از تیم  های حاضر در مسابقات 
تیِم  دو  استثنای  به  البته  بیستم،  لیگ 
بی پولِ   نفتی فوتبال ایران و چند باشگاه 
دیگر مشخص شده است و در این میان 
چند عامت سوال بزرگ همچنان پیش 
روی هواداران تیم های مدعی قرار دارد 
و نگرانشان کرده و منتظرند در سالی که 
نیست،  کار  در  خارجی  خرید  از  خبری 
مدیرانشان جواب این سواالت را زودتر 

از رقیبان پیدا کنند.
یا  می ماند  خلیل زاده؛  ۱-  شجاع 

می رود؟
درست از هفته اول لیگ هفدهم که 
شجاع خلیل زاده یکی از خریدهای برانکو 
برای تقویت خط دفاعی پرسپولیس شده 
بود، او نمایش های خوبش را با گلزنی 
به  و  کرد  آغاز  فوالدخوزستان  مقابل 
بازی های  آخرین  گفت  می توان  جرات 
با پرسپولیس درخشان ترین آنها هم  او 
بوده است. او به واسطه همین عملکرد و 
کاهش شدید ارزش پول کشور، خواهان 
دستمزد بیشتری شده؛ دستمزدی که با 
انتقال به قطر می تواند چند برابر آن را به 
با متقاعد  جیب بزند، ولی او می خواهد 
افزایش  برای  باشگاه  مدیران  کردن 
در  حضور  فصل  چهارمین  دستمزدش، 
جمع سرخپوشان پایتخت که حاال یکی 
از قدیمی های تیم هم به حساب می آید 
دوران  به  همچنان  و  کند  تجربه  را 
خوشش در پرسپولیس ادامه دهد. یکی 
از نقش های اصلی در این ماجرا را البته 
رسول پناه مدیرعامل باشگاه پیاده خواهد 
کرد؛ مدیری که تا پیش از تعطیات تمام 
فکر و ذکرش تسویه طلب برانکو بوده و 
حتی وقت تنظیم جلسه با مدافع کلیدی 
خواسته هایش  شنیدن  برای  را  تیمش 
پیدا نکرده است. ادامه این رفتار از سوی 
حداقل  نساختن  برآورده  و  مدیرعامل 
تیم  از درخواست های شماره 3  بخشی 
را  آن  خلیل زاده  که  پرسپولیس  فوتبال 
حق مسلم خودش می داند، ممکن است 
علیرغم میل باطنی مدافع تازه ملی پوش 
شده سرخ ها، منجر به جدایی او شود و 
او تصمیمی بگیرد که در درازمدت نه به 
نفع او خواهد بود نه پرسپولیس؛ اتفاقی 
مدیران  زورآزمایی  با  همینطور  اگر  که 
یحیی  جمله  از  تیم  بدنه  و  پرسپولیس 
گل محمدی ادامه پیدا کند،  فینالیست 
آسیای 2۰2۰ ضربه مهلکی در فاصله دو 
ماه مانده تا یکی از مهم ترین مسابقات 

تاریخش خواهد خورد. 
2-  کاپیتان بدون ژنرال در اصفهان 

تنها ماند
مهدی کیانی یکی از کلیدی ترین 
بازیکنان سپاهان طی لیگ های نوزدهم 
مهم ترین  از  یکی  او  بود.  هجدهم  و 
ایجاد  برای  امیرقلعه نویی  خریدهای 
که  بود،  سپاهانی  در  اساسی  تغییرات 
هفته های پایانی لیگ هفدهم را با ابراهیم 
زاده نگران کننده تمام کرد. کیانی که با 
مدیران باشگاه تراکتور و البته برخی از 
هواداران تیم به مشکل خورده بود، پس از 
۱۱ سال که صعود به لیگ برتر نیز بخشی 
از آن بود، تبریز را ترک کرد و در بدو ورود 
به اصفهان قلعه نویی او را به عنوان رهبر 
برگزید. غیبت  تیمش  اصلی  کاپیتان  و 
او در ترکیب سپاهان طی این مدت از 
تعداد انگشتان یک دست تجاوز نکرده 
را در دیدار  او  قلعه نویی  بود ولی وقتی 
برگشت برابر نساجی روی نیمکت نشاند 
پیش  سال  دو  با  شرایط  دهد  نشان  تا 
شباهتی ندارد. کیانی در تعاریف فوتبالی 

یک هافبک دفاعی سنتی به شمار می رود 
که با تعصب و جنگندگی مثال زدنی تمام 
توانش را برای موفقیت تیم خرج می کند، 
اما به نظر می رسد این سبک از بازی با 
اندیشه های محرم نویدکیا سرمربی جدید 
سپاهان که خودش هم فوتبال حرفه ای 
با شماره ۴  و  پست  این  در  بازی  با  را 
آغاز کرد، چندان تطابقی ندارد. نویدکیا 
مهدی  از  اگرچه  آسیایی  بازی های  در 
کیانی استفاده کرد، ولی نشان داد قرار 
است سپاهاِن جدیدی را در لیگ بیستم 
ببینیم؛ تیمی که احتماال به یک هافبک 
دفاعی کاسیک نیاز دارد. گمانه زنی ها در 
مورد مهدی کیانی و جدایی اش از سپاهان 
زمانی شدیدتر شد که او در آخرین دیدار 
دوستانه سپاهان مقابل ذوب آهن که در 
نقش جهان برگزار شد، با لباس شخصی 
و از روی سکوها بازی را تماشا کرد و 
چند روز قبل تر از این بازی دوستانه هم 
همراه تیم تمرین نکرده بود. در صورت 
جدایی کیانی، از فوالدخوزستان که یکی 
از جنگنده ترین و سرسخت ترین تیم های 
لیگ بیستم خواهد بود، به عنوان سومین 
دوران  از  پس  او  برتری  لیگ  باشگاه 
طوالنی مدت حضور در تراکتور و  دو 
سالی که با قلعه نویی در سپاهان با بازوبند 

کاپیتانی گذراند، نام برده می شود.
سخت  راهی  دو  در  نادری    -3

پرسپولیس یا استقال !
نادری که بعد از مصدومیت در دیدار 
نیمه نهایی جام حذفی برابر استقال، از 
لیست سرخپوشان برای حضور در دوحه 
این  ماند، در  آسیا جا  لیگ قهرمانان  و 
روزهای پرحاشیه باشگاه پرسپولیس که 
تمام حواس مدیرعامل باشگاه آنطور که 
خودش تاکید دارد، تنها به پرداخت طلب 
برانکو معطوف شده، در باتکلیفی محض 
به سر می برد. این اتفاق در شرایطی رقم 
خورده که پیش از این عنوان شده بود 
یحیی گل محمدی پس از جذب سعید 
همکاری  ادامه  برای  عاقه ای  آقایی 
سرمربی  اما  ندارد،  نادری  محمد  با 
حاشیه  در  و  پیش  روز  چند  سرخ ها 
یکی از تمرینات پرماجرای این روزهای 
کرد  مطرح  دیگری  ادعای  پرسپولیس، 
و توپ را به زمین مدیریت انداخت. او 
با  همکاری  ادامه  خواهان  کرد  تاکید 
نادری است و طی این مدت هم بارها با 
وی تماس تلفنی داشته تا از وضعیتش 
آگاه شود اما باشگاه هیچ تاشی برای 
برپایی جلسه و مذاکره با نادری نداشته 
باشگاه  مدیران  اعتنایی  بی  این  است. 
پرسپولیس به شرایط نادری که یکی از 
بازیکنان شاخص فوتبال ایران به شمار 
می رود، باعث شده تا دیگر باشگاه ها و 
به ویژه استقال که می تواند با جذب او 
نقاط ضعف سمت چپ خط دفاعی خود 
را تقویت کند و بهبود ببخشد، به صورت 
جدی وضعیت انقتال این بازیکن جوان 
و آینده دار را زیر ذره بین قرار دهد و با او 
تماس هایی در این زمینه نیز گرفته شده؛ 
انتقالی که اگر به سرانجام برسد، پس از 
چند سال بار دیگر شاهد یک جابجایی 
جنجالی و پرحاشیه میان رقبای دیرینه 

فوتبال ایران خواهیم بود.
تماس های  و  کریمی  علی    -۴

صمیمانه از اصفهان
با پایان اردوی تیم ملی فوتبال و 
ایران مدیران  بازگشت علی کریمی به 
استقال مذاکرات خود با این بازیکن را 
دوباره شروع کردند. کریمی که در پایان 
لیگ نوزدهم اعام کرده بود دوست دارد 
فوتبالش را در خارج از کشور دنبال کند، 
حاال این گزینه را دیگر روی میز نمی بیند، 

اما در شرایطی که مذاکرات جدی او با 
مدیران باشگاه استقال در حال انجام 
است، شنیده می شود از اصفهان و باشگاه 
بازگشت  برای  تماس هایی  نیز  سپاهان 
علی کریمی برقرار شده است؛ تماس هایی 
نویدکیا  محرم  حضور  به  توجه  با  که 
نشستن  و  طایی پوشان  نیمکت  روی 
ریاست،  صندلی  در  ساکت  محمدرضا 
هواداران  امیدواری  موجب  می تواند 
سپاهان به بازگشت یکی از ستاره های 
سال  دو  از  پس  باشگاهشان  آکادمی 
دوری از اصفهان شود. اتفاقی که حتی 
هواداران  تهران  در  نیز  آن  زمزمه های 
مغز  دادن  دست  از  برای  را  استقال 
متفکر آبی ها نگران خواهد کرد. به این 
موارد باید جدایی احتمالی مهدی کیانی 
از سپاهان را هم اضافه کرد، که تاش 
برای جذب علی کریمی توسط سپاهان 
و نویدکیا برای یک جابجایی بزرگ را 
بیشتر خواهد کرد. بی شک کریمی یکی 
از مهم ترین بازیکنان تعیین تکلیف نشده، 
در آستانه شروع لیگ بیستم است؛ او اما 
همچنان سه انتخاب پیش رو دارد، که 
محتمل ترینش تمدید قرارداد با استقال 
است و پیوستن به سپاهان و حضور در 
فوتبال قطر دو گزینه دیگر پیش روی او 

خواهند بود.
۵-  نکو فوالد را ستاره دار می خواهد 

...
م  نا نکو د  ا جو شته  گذ ل  سا
در  تغییر  ایجاد  برای  چندانی  فرصت 
فوالدخوزستان نداشت، ولی در نیم فصل 
دوم او با جذب چند بازیکن نظیر فرشاد 
احمدزاده و پاتوسی تیمش را تقویت کرد 
و علیرغم بحران کرونا، توانست هفته به 
هفته نمایش های بهتر و منسجم تری با 
بازیکنانش ارائه بدهد؛ سرانجام فوالدی ها 
در مهم ترین بازی فصل که هفته آخر 
برابر تراکتور بود، دست به کار بزرگی زدند 
و با شکست تراکتور، از تساوی سپاهان 
برای رسیدن به سهمیه آسیا سود بردند. 
این موفقیت انگیزه زیادی میان مدیران 
شرکت فوالد خوزستان ایجاد کرد و آنها 
سپاهان  مسئوالن  زیاد  تاش  علیرغم 
جدایی  اجازه  مبارکه،  فوالد  شرکت  و 
همزمان سعید آذری و جواد نکونام که 
قرار بود با حفظ سمت به سپاهان بروند 
را صادر نکردند. پس از این تصمیم بود 
که جواد نکونام برنامه هایش برای ورود 
به لیگ بیستم و بازیکنان مورد نیازش 
را در اختیار آذری قرار داد و مدیرعامل 
فوالد  پنجره  که  شرایطی  در  هم  تیم 
خوزستان همچنان به دلیل پرونده انتقال 
این مشکل  برای رفع  بود،  بسته  بلبلی 
البته  و  گرفت  کار  به  را  تاشش  تمام 
بازیکنان  با  به صورت همزمان مذاکره 
مورد نظر سرمربی تیم را نیز پیش برد. 
جذب مهران درخشان  مهر، بهزاد دودانگه، 
ابراهیمی، سید مهران موسوی،  حسین 
سینا شاه عباسی، شروین بزرگ، عارف 
غامپور، علی سبحانی، محسن فروزان 
و درنهایت محمدرضا عباسی، همچنان 
نشان از پافشاری جواد نکونام برای ایجاد 
انسجام تیمی و پرهیز از ستاره محوری در 
تیمش دارد؛ موضوعی که به وضوح در 
تیم سال گذشته او قابل مشاهده بود. اگر 
بگوییم تا پیش از شروع مسابقات لیگ 
برتر در دوره بیستم بهترین عملکرد را 
فوالدخوزستان داشته، به هیچ وجه سخن 
گزافی به زبان نیاورده ایم. آنها که بخشی 
از فرآیند آماده سازی خود را در تهران و 
سپس کردان انجام دادند، با ۴ پیروزی 
از ۴ مسابقه، ۱2 گل زده و تنها 2 گل 
خورده عازم اهواز شدند تا نشان دهند که 

برخاف سال گذشته که بخش دفاعی 
تیم عملکرد بهتری داشت، برای تقویت 
بخش هجومی نیز برنامه ریزی و کار شده 
است. اگرچه جواد نکونام بر ایجاد یک تیِم 
واقعی، که هر کدام از بازیکنان با وسواس 
خاصی وظایفشان را انجام می دهند، تاکید 
دارد ولی بی شک او هم بی تمایل به جذب 
بازیکنان اثرگذار و کلیدی برای پیروزی 
در بازی های نزدیک و سخت نیست. به 
همین دلیل هم بود که آنها هفته ها در 
پی بازگرداندن ساسان انصاری بودند و 
سرانجام تاش های آنها به ثمر نشست 
و مهاجم فصل گذشته فوالدخوزستان به 
تیم سابق خود بازگشت. بازگشت ساسان 
به فوالد حاال در صورتی که با جدایی 
کیانی از سپاهان و حضورش در اردوی 
فوالدخوزستان همراه شود، می تواند تیم 
منظم جواد نکونام که بازیکنان شاخص 
شیمبا  پاتوسی،  احمدزاد،  نظیر  دیگری 
از  را به یکی  اختیار دارد  نیز در  را   .. و 
خطرناک ترین و ترسناک ترین تیم های 
البته  که  تیمی  کند؛  بدل  بیستم  لیگ 
بازیکنان ستاره و تاثیرگذار هم کم ندارد.

۶-  استقالی ها نگران حکم رشید 
مظاهری

ید  خر لین  و ا که  ی  هر مظا
استقالی ها برای فصل جدید بود، هنوز 
تراکتور  باشگاه  شکایت  خاطر  به  هم 
باتکلیف است. این دروازه بان که یکی 
از بهترین خریدهای استقال در زمان 
از  بعد  بوده،  سعادتمند  احمد  مدیریت 
پیوستن به جمع آبی ها با شکایت باشگاه 
سابقش مواجه شد. مظاهری حتی برای 
رسیدگی به این پرونده در کمیته تعیین 
وضعیت فدراسیون فوتبال حاضر شده و 
توضیحاتش را ارائه کرده، اما با گذشت 
چند هفته همچنان رایی برای این پرونده 
صادر نشده است. طوالنی شدن پروسه 
رسیدگی به این پرونده، هم مظاهری و 
هم استقال را در باتکلیفی قرار داده و 
دغدغه دیگری به دغدغه های هواداران 
استقال برای شروع فصل جدید اضافه 
کرده است. حاال باید دید در شرایطی که 
تنها دو هفته دیگر تا شروع فصل جدید 
مسابقات فاصله داریم، این حکم سرانجام 
در چه تاریخی و با چه محتوایی توسط 
جمشید نورشرق و همکارانش در کمیته 
تعیین وضعیت صادر می شود؛ حکمی که 
به نظر نمی رسد، زمان زیادی با انتشارش 

فاصله داشته باشیم.
۷-  سرنوشت مازادهای سرخابی 

چه می شود؟
از  تیام  جانشینی  برای  مرتضی 
او هیچ زمانی  بود، ولی  ذوب آهن آمده 
استقال  در  ساله اش  دو  حضور  طی 
بازی  از  ناشی  روانی  فشار  بر  نتوانست 
او  کند.  پیدا  رهایی  استقال  تیم  در 
که زیرسایه مهاجم سنگالی و محبوب 
کرده  آغاز  را  کارش  استقال  هواداران 
این  عهده  از  نتوانست  سرانجام  بود، 
مصدومیت  و  برآید  سخت  ماموریت 
پایان  بر  بود  تیر خاصی  نابهنگام هم 
رویاها و ماجراجویی های او در استقال. 
محسن  پایتخت،  بزرگ  تیم  دیگر  در 
بازیکنی  انصاری دو  ربیع خواه و محمد 
خروجی  لیست  در  نامشان  که  هستند 
این  می شود.  دیده  گل محمدی  یحیی 
سه بازیکن که در زمان های متفاوتی به 
اردوی استقال و پرسپولیس وارد شدند، 
حاال در آستانه شروع لیگ بیستم وضعیتی 
مشابهی دارند و باید به زودی تیم فصل 
آینده خود را انتخاب کنند تا یکی دیگر 
و  نقل  بازار  روزهای  این  ابهام های  از 
انتقاالت در فوتبال کشور خاتمه پیدا کند.

شده  آغاز  بیستم  لیگ  در  رقابت 
است

اگرچه پنجره تابستانی لیگ بیستم 
تا 2۹ آبان ماه باز خواهد بود، اما مربیان 
تیم های مدعی و همینطور سایر تیم ها، 
وسواس زیادی برای کامل کردن تیمشان 
حتی  دارند.  آبان ماه  دهم  تاریخ  از  قبل 
که  تصمیماتی  گفت؛  اینطور  می توان 
به  و  روزها  این  در  باشگاه ها  مدیران 
خصوص در مورد بازیکنانی که به آنها 
سرنوشت  می کنند،  اتخاذ  شد،  اشاره 
قهرمان لیگ، سهیمه های آسیایی و شاید 
حتی سقوط کننده ها به لیگ دسته اول را 
به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار خواهد 
داد و بی شک مدیر و مربی ای که هوش 
و زکاوت بیشتر و بهتری در این بازار از 
خود نشان بدهند، شانس موفقیتشان در 
پایان فصل بیشتر از سایر رقبا خواهد بود.

۲ هفته تا شروع لیگ بیستم؛

ساز جدایی هفت ستاره لیگ برتر
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محمدرضا هاشمی کهندانی

طلب  جدایی  عراقی  هافبک  به  پرسپولیس  باشگاه 
صدور  به  قادر  تنها  کادرفنی  نظر  با  کرده  اعام  خود 

رضایتنامه او در نیم فصل خواهند بود.
قهرمانان  لیگ  دیدارهای  پایان  از  بعد  رسن  بشار 
آسیا در منطقه غرب که با صعود پرسپولیس به فینال این 
رقابت ها همراه شد، درخواست جدایی خود را به مسووالن 

تیم اعام کرده است.
رسول  مهدی  ابتدایی  موافقت  علیرغم  حال  این  با 
گل  یحیی  موقع  به  مخالفت  با  جدایی،  این  برای  پناه 
به  بازیکن اعام کرده که قادر  این  به  باشگاه  محمدی، 

بود.  او نخواهد  صدور رضایتنامه 
پرسپولیس با حضور در فینال لیگ قهرمانان آسیا و با 
توجه به محرومیت احسان پهلوان و وحید امیری و همچنین 
نامشخص بودن وضعیت بازیکنانی چون عیسی آل کثیر، 
شجاع خلیل زاده و محمد نادری، نیاز به حفظ تیم خود در 
شرایطی دارد که پنجره نقل و انتقاالتی اش نیز بسته است.

با این حال اکنون باشگاه پرسپولیس در راه تعامل 
تنها  که  کرده  اعام  طلب  جدایی  عراقی  هافبک  این  با 
در صورتی موافقت خود با صدور رضایتنامه اش برای قطر 
اس سی را اعام خواهد کرد که این باشگاه توافق کند 

در نیم فصل او را به خدمت بگیرد.
انتقالی  شیوه  تکرار  دنبال  به  پرسپولیس  باشگاه 
بیرانوند دنبال کرده بود و  از این علیرضا  است که پیش 

را  او  نهایت  در  بلژیک  انتورپ  با  توافق  در  باشگاه  این 
در روزهای پایانی فصل در اختیار آنها قرار داده بود، در 
صورتی توافق و قرارداد طرفین در زمستان فصل گذشته 

به امضا رسیده بود.
شرایط  در  مدیربرنامه اش  و  رسن  بشار  دید  باید 
یا  و  کرد  خواهند  موافقت  انتقال  شیوه  این  با  کنونی 
اینکه از همه مهمتر باشگاه قطر اس سی به این توافق 

خواهد رسید یا این ماجرا همچنان ادامه خواهد داشت.
 موضوع مهم این است که با نظر یحیی گل محمدی 
باشگاه پرسپولیس به هیچ عنوان و با هیچ رقمی رضایت 
خود برای صدور رضایتنامه بشار رسن را در مقطع کنونی 
صادر نخواهد کرد. مساله مهم دیگر این است که باشگاه و 
تیم حقوقی - مالی باید مراقبت الزم در خصوص بندهای 
قراردادی بشار رسن را صورت دهند تا این بازیکن موفق 
دو  حقوق  دریافت  عدم  یعنی  بند  ترین  ابتدایی  با  نشود 

ماهه به فسخ بدون دردسر دست یابد.

موضع باشگاه پرسپولیس اعالم شد؛

جدایی بشار رسن به شیوه علیرضا بیرانوند
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تصویري مراسم اهداي نشان علمي به زنده یاد دکتر غامعباس توسلي
اختصاصی دنیای جوانان

نمی شود به خدا 
 پای عشق در کار است

محمد سلمانی

اگر چه بین من و تو هنوز دیوار است
ولی برای رسیدن بهانه بسیار است

برآن سریم کزین قصه دست برداریم
مگر عزیز من ! این عشق دست بردار است

کسی به جز خودم ای خوب من چه می داند
کـه از تو  از تو بریدن چقدر دشوار است

مخواه مصلحت اندیش و منطقی باشم
نمی شود به خدا ، پای عشق در کار است

تـو از ساله ی سوداگران کشمیری
که شال ناز تورا شاعری خریدار است

در آستانـه رفتـن در امتداد غروب
دعای من به تو تنها خدا نگهدار است

کسی پس از تو خودش را به دار خواهد زد
کـه در گزینش این انتخـاب ناچـار است

همان غروب غریبانه گریه خواهی کرد
برای خاطره هایی که زیرآوار است

بیست وششمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب سئول 
در قالب برنامه های آناین و آفاین با حضور ایران آغاز به 

کار کرد. 
نمایشگاه بین المللی کتاب سئول که هر سال در ماه ژوئن 
برگزار می شد و به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده 
بود، از روز جمعه، 2۵ مهرماه ۹۹ در قالب برنامه های آناین 

و آفاین آغاز به کار کرد. 
و  »درگیری  شعار  انتخاب  با  سئول  کتاب  نمایشگاه 
گرفتاری« به شیوع جهانی ویروس کرونا نگاه خاص و ویژه ای 
داشته و با استفاده از پلتفرم نمایشگاه به شناخت زیبایی های 
آن  با  مسالمت آمیز  همزیستی  اخاق  و  جهانی  معضل  این 

می پردازد. 
کشور روسیه به صورت مجازی به عنوان مهمان ویژه 
در این دوره از نمایشگاه سئول حضور دارد و موسسه خانه کتاب 
و ادبیات ایران نیز به نمایندگی از نشر جمهوری اسامی ایران 
همچون سال های گذشته در این رویداد فرهنگی حضور یافته 

است. از جمله فعالیت های این موسسه در اولین نمایشگاه کتاب 
مجازی سئول می توان به معرفی صنعت نشر ایران، معرفی 
انگلیسی،  زبان  به  نوجوان  و  کودک  حوزه  برتر  نویسندگان 
معرفی آثار حوزه کودک و نوجوان به زبان انگلیسی، معرفی 

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران  و... اشاره کرد. 
موسسه  این  مجازی  رویدادهای  بخش  در  همچنین 
بین المللی  نمایشگاه  معرفی  خصوص  در  ویدیوکلیپ هایی 
کتاب تهران و طرح حمایتی »گرنت« بارگذاری کرده است.

نمایشگاه کتاب سئول برای فعاالن حرفه ای حوزه نشر 
در سراسر جهان فرصتی را از طریق بورسیه های تخصصی 
این نمایشگاه به تقویت  با حضور در  بتوانند  تا  فراهم کرده 

مبادالت بین المللی نشر بپردازند. 
عاوه بر این، نمایشگاه کتاب سئول برنامه های ویژه ای را 
برای شرکت کنندگان در خصوص بازاریابی و تبادل کپی رایت 
از تاریخ 3۰ مهرماه تا دوم آبان ماه به صورت آناین برگزار 

خواهد کرد.

آغاز به کار نمایشگاه کتاب سئول با حضور ایران

ل  جا ه  د ا ز هر ا خو
آل احمد با طرح پیشنهادهایی 
درباره خانه -موزه »سیمین و 
جال« می گوید: وقتی وارد این منزل 
ایده آل  حد  به  هنوز  گرچه  می شوید، 
نرسیده، ولی باز هم می توانید موقعیت 
و الگوهای معماری و لوازم و تزیینات 
خانه را به صورت اولیه ببینید و روح و 
فضا و صفا و مرام مردمی و آزادمنشی 

صاحبان اصلی خانه را حس کنید.  
محمدحسین دانایی پس از انتصاب 
مدیریت جدید شرکت توسعه فضاهای 
به  نسبت  امیدواری  ابراز  با  فرهنگی 
مافات  جبران  دوره  جدید  دوره  این که 
و  سیمین  دوستداران  آن چه  و  باشد 
بوده اند، در  انتظارش  جال سال ها در 
گفت: مدیریت  شود،  محقق  دوره  این 
مهم ترین متغیرهای تعیین کننده در هر 
از علل شکست  حوزه ای است و یکی 
فعال  نهادهای  و  سازمان ها، موسسات 
در حوزه های گوناگون، که در سال های 
اخیر به فراوانی شاهدش بوده ایم، وجود 
نقص یا ضعف در ساختارهای تشکیاتی 
این  از  عمده ای  بخش  و  آن هاست 
نقص ها و ضعف ها هم به حوزه مدیریت 
آن ها برمی گردد. بنابراین، اگر اصاحات 
در حوزه »مدیریت« با اولویت در دستور 
کار قرار گیرد، می توان به آینده نهادهای 
مزبور امیدوار بود، وگرنه هرگونه اقدامی 
بعدی،  شکست های  از  گریز  برای 
به  روز  اوضاع  و  ماند  خواهد  بی نتیجه 

روز بدتر خواهد شد. 
و  اهمیت  به  اشاره  با  سپس  او 
در  مدیریت  موضوع  بیشتر  حساسیت 
نهادهای فرهنگی، افزود: مدیر انتخابی 
یا انتصابی برای نهادهای فرهنگی، حتمًا 
باید اهل فرهنگ باشد، یعنی بتواند معنا 
و مفهوم فرهنگ را درک کند و همه 
مسائل حوزه مدیریت خودش را با نگاه 
از  استفاده  با  را  ببیند و آن ها  فرهنگی 
ابزارها و روش های فرهنگی حل و فصل 
کند. بنابراین، می توان گفت که مدیریت 
نهادهای فرهنگی، کاری است بزرگ و 
 تنها از عهده مدیران شایسته برمی آید.

حساس بودن  لزوم  ادامه به  در   دانایی 
افکار عمومی نسبت به هرگونه تغییر و 
تحوالت مدیریتی در نهادهای فرهنگی 
اشاره کرد و درباره وضعیت فعلی خانه-

 موزه »سیمین و جال« گفت: این پروژه 
با وجود مشکات و نارسایی ها و تأخیر و 
تعلل ها، باالخره به نحو نسبتًا مطلوبی 
به پایان رسید و اآلن دو - سه سالی 

است که به بهره برداری رسیده و تا جایی 
که اطاع دارم، مورد توجه دوستداران 
ادب و فرهنگ، مخصوصًا جوان ها، قرار 
گرفته و آمار بازدیدکنندگانش هم نسبتًا 

آبرومندانه است.
اقبال  اصلی  علت  او،  گفته  به 
فرهنگی،   - تاریخی  اثر  این  به  مردم 
حفظ هویت اصلی آن است. در واقع، از 
روزی که پروژه تبدیل این خانه به موزه 
آغاز شد، همه عوامل و دست اندرکاران 
این  که  شدند  متعهد  صمیمانه  پروژه، 
و  تقویت  و  مرمت  نحوی  به  را  خانه 
بازسازی کنند که گویی هنوز صاحبان 
اصلی اش زنده هستند و در آن جا زندگی 
می کنند. به همین علت است که وقتی 
هنوز  گرچه  می شوید،  منزل  این  وارد 
هم  باز  ولی  نرسیده،  ایده آل  حد  به 
الگوهای معماری  و  می توانید موقعیت 
صورت  به  را  خانه  تزیینات  و  لوازم  و 
اولیه ببینید و روح و فضا و صفا و مرام 
مردمی و آزادمنشی صاحبان اصلی خانه 

را حس کنید. 
خواهرزاده جال آل احمد با اشاره 
به انتظارات بازماندگان و اعضای خانواده 
چشم اندازهای  و  جدید  مدیریت  از 
از  تقدیر  و  تشکر  گرچه  گفت:  آتی 
دست اندرکاران وظیفه اخاقی و انسانی 
ولی  بیفتد،  قلم  از  نباید  و  ماست  همه 
که  کنم  اعتراف  باید  دیگر،  طرف  از 
این نهاد فرهنگی خیلی بیش  ظرفیت 
و  کنون درک شده  تا  که  است  آن  از 
و  است  گرفته  قرار  بهره برداری  مورد 
داریم  هم  پیشنهادهایی  مورد  این  در 
که قبًا مطرح شده اند و مسئوالن هم 
قول هایی داده اند، ولی هنوز منتظر اقدام 

عملی هستیم. 
ه  ر با ر د یی  نا ا د حسین  محمد
از  چنان چه  پیشنهادهای شان گفت: 
نسبی  مزیت های  و  بالقوه  ظرفیت های 
این پروژه به درستی استفاده شود، می توان 
برای همه  پسندیده  الگوی علمی  یک 
خانه -موزه ها ساخت و یک مشکل ملی 
را حل کرد. برای دستیابی به این هدف 

هم اقدامات زیر ضروری است: 
خانه- این  امکانات  افزایش    .۱

ادامه  بتواند ضمن  که  نحوی  به  موزه 
وظایف فعلی، یک بانک اطاعاتی جامع 
راجع به هنر و ادبیات معاصر، با محوریت 
دانشور و جال آل احمد بشود  سیمین 
تا هر کسی در هر گوشه ای از جهان و 
برای هر منظوری اطاعاتی راجع به هنر 
و ادبیات معاصر ایران، به ویژه راجع به 
این دو شخصیت فرهنگی بخواهد، به 
این بانک اطاعاتی نیاز داشته باشد و 

بتواند از منابع آن استفاده کند. 
ه  هشگا و پژ یک  سیس  تأ  .2
تحت  معاصر  ادبیات  و  هنر  تخصصی 
نظر یک شورای علمی و سیاستگذاری 
پروژه های  اجرای  و  طراحی  برای 
تحقیقاتی و خلق ایده های تازه به عنوان 
یک کرسی نظریه پردازی در باب ادبیات 

فارسی معاصر. 
3.  شناسایی و فعال کردن امکانات 
نسخه های  انتشار  از طریق  درآمدزایی 
اصیل از آثار این دو شخصیت فرهنگی 
مورد  اخیر  سال های  در  متأسفانه  که 
زیادی  ندازی های  دست ا و  تعرض 
قرار گرفته  و از اصل خود دور شده اند. 
جلسات  و  مراسم  برگزاری  همچنین 
با  و  امکانات  حد  در  مناسب  فرهنگی 

رعایت پروتکل های مربوطه. 
۴. توسعه کمی و کیفی فعالیت های 
یا  این خانه-موزه در قالب یک شبکه 
منظومه  این  کانونی  نقطه  منظومه. 
خانه  همین  از  باشد  مرکب  می تواند 
جال و سیمین، به عاوه خانه مرحوم 
خانه  این  نزدیکی  در  که  یوشیج  نیما 
قرار دارد و خوشبختانه اخیراً در اختیار 
شهرداری تهران قرار گرفته و می تواند 
پس از مرمت و بازسازی و احیا، به این 
منظومه بپیوندد. اقمار این منظومه هم 

به این شرح پیشنهاد می شود: 
- خانه پدر جال در محله پاچنار 
سازمان  به  پیش  ۱۰ سال  که  تهران 
میراث فرهنگی واگذار شده و هنوز که 
هیچ  و  است  بسته  درش  است،  هنوز 
مکان  این  نکرده اند.  حالش  به  فکری 
یک  در  می تواند  تاریخی   - فرهنگی 
تعامل اداری با وزارت میراث فرهنگی، 
شرکت  و  شهرداری  مدیریت  تحت 
و  مرمت  از  پس  و  گیرد  قرار  توسعه 
بازسازی و احیا، به یک قطب فرهنگی 
- تاریخی درباره تاریخ روحانیت معاصر 

تبدیل شود. 
نیما در  آرامگاه مرحوم  و  - خانه 
یوش که هم اکنون در حال بهره برداری 

است. 
- خانه جال و سیمین در اسالم، 
یعنی همان کلبه کوچکی که به وسیله 
خود جال طراحی و ساخته شده بود و 
آخرین مسکن و مأوای این زوج هنرمند 
بود برای این که از آزارهای مستقیم و 
مکرر ساواک و عوامل امنیتی که حسابی 
عرصه را بر آنان تنگ کرده بودند، به 

دور باشند.
- سایر خانه های استیجاری محل 
محات  در  سیمین  و  جال  سکونت 

مختلف تهران.  
خواهرزاده جال آل احمد در پایان 
برای  خانواده  آمادگی  اعام  ضمن 
اظهار  یادشده  زمینه های  در  همکاری 
شرکت  تازه  مدیریت  کرد:  امیدواری 
خودش  که  فرهنگی  فضاهای  توسعه 
این  در  سوابقی  و  است  فن  اهل  هم 
زمینه ها دارد، بتواند گام های مؤثری را 
در این مسیر بردارد و این خانه-موزه را 
که یک امانت ملی است و چشم خیلی 
از هنرمندان و هنردوستان ایران و سایر 
کشورها به آن دوخته شده، آن چنان که 
شایسته نام بلند جال آل احمد و دکتر 
بر  و  کند  اداره  است،  دانشور  سیمین 

رونق آن بیفزاید.

پیشنهادهایی درباره »خانه- موزه سیمین و جالل«

دنباله سرگذشت حاجی بابای اصفهانی
 با مقدمه خرمشاهی چاپ شد

لندن«  در  بابا  »حاجی  کتاب 
نوشته جیمز موریه به تازگی با ترجمه 
میرزا اسداهلل طاهری و مقدمه ای از 
بهاءالدین خرمشاهی توسط انتشارات 
شده  نشر  بازار  راهی  و  منتشر  نگاه 

است.
ی  با با جی  حا شت  گذ سر «
اصفهانی« رمانی به قلم جیمز موریه 
دوران  در  بریتانیا  سیاسی  مامور 
است.  قاجار  فتحعلی شاه  حکومت 
سال  در  اولین بار  برای  این کتاب 
جیمز  و  شد  منتشر  لندن  در   ۱۸2۴

موریه می گفت کتابش، تنها ترجمه ای است که به انگلیسی انجام داده 
است چون سرنوشت شخصیت اصلی قصه را به او سپرده اند و او آن را به 
زبان انگلیسی بازگردانی کرده است. اما باور عمومی بر این است که این 
مامور سیاسی انگلستان، رمان »سرگذشت حاجی بابای اصفهانی« را خود 

نوشته و شخصیت حاجی بابا مخلوق اوست.
رمان »سرگذشت حاجی  بابای اصفهانی« درباره یکی از اهالی اصفهان 
است که پدرش دالک بوده و حاال پسر که ادب آموخته هم هست به خدمت 
یک تاجر ترک درآمده است. این شخصیت که همان حاجی بابای اصفهانی 
است، پس از ماجراهای مختلفی وارد درباره قاجاریان می شود. دیده ها و 
شنیده های او از دربار شاه قاجار، گزارش مستند فساد درباریان و وضعیت 

نابه سامان مردم ایران، در آن دوران است.
بابای  حاجی  »سرگذشت  چاپ  از  پس  سال  چهار  موریه،  جیمز 
اصفهانی« دنباله ای برای آن نوشت که با عنوان »حاجی بابا در لندن« 
چاپ شد. موریه خود گفته وقتی شخصیت حاجی بابای دغل را خلق می کرده 
به شدت تحت تأثیر رماِن ژیل باس بوده است. او البته در سال های نوجوانی 
نیز »هزار و یک شب« را از شوهر خاله اش، هدیه گرفته و خوانده بوده است.

میرزا ابوالحسن الگوی شخصیتی است که اواخِر رمان حاجی بابای اول 
با نام میرزا فیروز وارد قصه می شود. این شخصیت در مقام ایلچی ایران به 
انگلستان می رود و حاجی بابا را هم به عنوان منشی مخصوص خود می برد...
این کتاب با 33۶ صفحه و قیمت ۶۵ هزار تومان منتشر شده است.

نخستین چاپ سنگی »لیلی و مجنون« در کتابخانه  ملی
سنگی  چاپ  کتاب  نخستین 
داستان  به  مربوط  ایران  در  مصور 
»لیلی و مجنون« با قدمت بیش از 
۱۸3 سال در سازمان اسناد و کتابخانه 

ملی ایران نگهداری می شود.
به  مکتبی«  مجنون  و  »لیلی 
عنوان اولین کتاب مصور چاپ سنگی 
به  دارای ۱۵2 صفحه  که  ایران  در 
است،  نستعلیق  خط  و  فارسی  زبان 
کتابت  میانی  سیدیوسف  توسط 
حاجی  غام  بهرام  حاجی  و  شده 
اسمعیل اردبیلی نشر آن را به عهده 

داشته است.
این کتاب مثنوی عاشقانه ای از مکتبی شیرازی است و دارای ۱2۶۰ 

بیت و در سال ۸۹۵ هجری قمری به نظم درآمده است.
این منظومه عاشقانه دارای چهار تصویر سیاه و سفید است. تصویر 
و  سام  ابن  توسط  لیلی  دیدن  مجنون،  و  لیلی  حضور  و  مکتب خانه 
لیلی و دعای مجنون،  قبیله  با  نوفل  لیلی، جنگ  از  خواستگاری کردن 
عقد کردن ابن سام با لیلی و صحبت مجنون با لیلی از جمله تصاویر 

این کتاب هستند.
در بررسی های انجام شده در زمان فهرست نگاری، این کتاب دارای 
فرسودگی و پارگی جلد، جداشدگی اوراق از عطف و شیرازه، و آثار لک و 
رطوبت در برخی از صفحات بود که در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 
مرمت شده است. نقاشی های موجود در این کتاب به صورت ابتدایی، ساده 

و ناقص توسط صاحب این اثر رنگ آمیزی شده است.

»قصه های ما مثل شد« به بازار کتاب چین راه پیدا کرد
چینی  جمه  تر
ما  »قصه های  کتاب 
محمد  اثر  شد«  مثل 
شمارگان  با  میرکیانی 
پنج هزار نسخه، 3۹۸ 
 ۶۸ بهای  و  صفحه 
انتشارات  توسط  یوان 
هواوین و با مشارکت 
ت  ا ر نتشا ا کز  مر

شد.  منتشر  چین،  در  ایران  فرهنگی  رایزنی  و  ابریشم  جاده  فرهنگی 
مترجمان این کتاب خانم ها ما شیو یان و گوان یوان هستند.

نویسنده این اثر، مجموعه ۱۱۰ قصه را از متون فارسی استخراج کرده 
و درباره مایه قصه ای آنها و سپس چگونگی تبدیل شدن آنها به مثل سخن 
گفته است. این کتاب که برنده جایزه کتاب سال نیز شده است از اهمیت 
زیادی در فرهنگ عامیانه برخوردار است. در این کتاب عنوان هایی از قصه ها 
و مثل هایی همانند: »تخم مرغ دزد، شتر دزد می شود«؛ »باالتر از سیاهی 
رنگی نیست«؛ »عطایش را به لقایش بخشید«؛ »تو نیکی می کن و در 
دجله انداز«؛ »هفت خوان رستم«؛ »عهد بوق«؛ »ماست ها را کیسه کرد«؛ 

»کینه مشتری« و »بادمجان دورقاب چینی« خوانده می شود.
رایزنی فرهنگی ایران در چین، سال های گذشته به ترجمه این اثر 
به زبان چینی اقدام کرده بود و در ماه های گذشته نیز به توضیح برخی از 

مثل ها برای انطباق با محیط اقدام کرد.
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پروانه رسولی خوشبخت

آثار ادبی  ما، در ثبت تحوالت 
و رخدادها پیشتاز بوده است

اسماعیل امینی که برای ثبت خاطره ها و اتفاق های دوره کرونا بیشتر به 
کار دانشجویی امیدوار است، می گوید: ما درباره مهم ترین وقایع دوره معاصر 
خیلی عجیب،  روایت های  برای همین،  نداریم،  مرتبی  و  منظم  منابع  خیلی 

غریب و پراکنده ای از آن ها می بینیم. 
این شاعر و مدرس دانشگاه  درباره وضعیت حفظ تاریخ شفاهی و میراث 
و همچنین  ادبیات  بر  آن  تاثیرگذاری  و  کرونایی  روزگار  در  ویژه  به  مستند 
ما  زندگی  اتفاقی شیوه  هر  که  است  داشت: طبیعی  اظهار  تاثیرپذیری اش، 
منعکس  و قصه ها  ادبیات، شعرها  در  نحوی  قرار می دهد، به  تاثیر  را تحت 
می شود. زمانی این اتفاقی خوب است مثل این که ما در جنگ پیروز شدیم و 
حقانیت مان ثابت شد، زمانی هم اتفاقات ناگواری است مثل زلزله، سیل و یا 
همین کرونا که واقعا تغییرات عمده ای در شیوه زندگی مان ایجاد کرده است.

او ادامه داد: اما درباره این که مسئوالن موظفند این کار را انجام دهند یا 
خیر، به نظرم نمی آید این کار خیلی حکومتی باشد. به ثبت خاطرات و اتفاقات 
دوره کرونا باید اهمیت داده شود اما شاید از مجامع دانشگاهی بیشتر توقع 
می رود یا از بعضی از این مجامع ادبی که قبا جلسات ادبی داشتند. من بیشتر 
به کار دانشگاهی و دانشجویی امیدوارم که استادان به عنوان کار به دانشجویان 

خود بسپارند تا این ها را ثبت کنند.
دوران  مستند  میراث  حفظ  در  ادبیات  نقش  به  اشاره  با  سپس  امینی 
کرونا گفت: بخشی که مربوط به مستندنگاری است، مستقیما ادبیات حساب 
یا خاطرات  نمی شود؛ البته هستند کسانی که سفرنامه، خاطرات روزانه خود 
افراد مختلف را می نویسند، این مستندنگاری یا تک نگاری جدا از ادبیات است. 
باید بگویم که حتی حاال هم  ادبیات  بازتاب این شیوه زندگی در  اما درباره 
در شعرها و قصه ها دیده می شود، می بینم شعرهای زیادی سروده و منتشر 
شده، داستان کوتاه هم دیده ام که منتشر شده است. اما در صورت های دیگر 
مثل رمان باید بگویم که این دوره هم دوره ای از زندگی ماست که البته حاال 
در آن هستیم و مشخص نیست که به کجا ختم شود یا چه شکلی تغییر پیدا 

کند، ولی مسلم است که در این گونه ها هم بازتاب خواهد داشت.
در  ما  کلی کشور  عملکرد  درباره  سئوالی  به  پاسخ  در  ادبی  منتقد  این 
خصوص حفظ میراث مکتوب و تاریخ شفاهی گفت: بخشی از آن مربوط به 
حوزه تخصصی من نیست که تاریخ، بایگانی، مستند کردن اتفات مختلف، حفظ 
اسناد و ... است؛ البته وضعیت خیلی خوبی در آن  نداریم. ما درباره مهم ترین 
وقایع دوره معاصر خیلی منابع منظم و مرتبی نداریم برای همین روایت های 
خیلی عجیب، غریب و پراکنده ای از آن ها می بینیم؛ مثا از دوره دفاع مقدس 
که من از شاهدان عینی آن بودم.او افزود: در حوزه تخصصی من نیست اما تا 
آن جا که می دانم درباره بخش علمی، آرشیو کردن و بایگانی ملی داشتن خیلی 
انعکاس  بازتاب و  ادبیات که مربوط به  اما در بخش  مرتب عمل نکرده ایم. 
رخدادها و اثرشان در زندگی  ما است، واقعا آثار ادبی مان در ثبت تحوالت و 
رخدادهای زندگی پیشتاز بوده اند. قصه ها و رمان های خیلی خوبی داشتیم و 

شعر، ترانه و تصنیف هم از همه جلوتر بوده است.
و  اشاره  امروز  ترانه های  درباره  دغدغه خود  به  امینی سپس  اسماعیل 
اظهار کرد: امروزه یکی از دریغ هایی که دارم این است که ترانه و تصنیف که 
رسانه بسیار موثری است و شنونده دارد از خود زندگی و رخدادهای روز غافل 

است و یک مشت موضوعات انتزاعی و تکراری در ترانه های مان می بینیم.
از  مجموعه ای  فعلی که  روزگار  گفت:  پایان  در  دانشگاه  مدرس  این 
اتفاقات از جمله کرونا، مشکات اقتصادی و ... را شامل می شود هر چند که 
نشان دهند چه  آدم ها  این که  برای  است  اما فرصتی  است  تلخ  خیلی هایش 
کاره اند و درون شان چه شکلی است. یکی ممکن است دلش به این خوش 
باشد که ماسک را پنج هزار تومان گران تر فروخته و دیگری از نگه داشتن 
دارو یا زیاد کردن اجاره خانه خوشحال باشد. دوره جنگ هم از این مشکات 
داشتیم، یک عده جان شان را کف دست شان گذاشتد و رفتند تا دفاع کنند و یک 
عده هم این وسط زرنگ بازی می کردند. این فرصت هم آینه ای است و نشان 
می دهد در درون آدم ها چه می گذرد، چه تاجر و کاسب، چه شاعر و نویسنده و 
چه کسانی که تصمیم گیری می کنند و مسئولند. بعضی ها هم با دست خالی 
کارهایی می کنند که شگفت انگیز است مثا داوطلبانه به مناطقی می روند و 
ماسک توزیع می کنند یا مردم را معاینه می کنند یا خدمات می برند. هر دو این ها 
در نهایت خواهند ماند؛ هم کسانی که سوء استفاده می کنند و هم کسانی که از 
خودشان مایه می گذارند و وجودشان و فطرت شان اجازه نمی دهد بیکار بنشینند.

پویشی برای انتخاب 10 داستان فارسی برگزیده قرن
پویش »صد سال شمسی، ده داستان فارسی« با هدف انتخاب ۱۰ داستان 

فارسی برگزیده قرن برگزار می شود.
سایت معرفی و نقد کتاب وینش از اهل ادبیات و عاقه مندان برای انتخاب 

۱۰ داستان فارسی برگزیده قرن دعوت کرده است.
بنا بر اعام، هدف از برگزاری این پویش توجه به ادبیات داستانی فارسی و 
برگزیدن کتاب هایی است که قصه سده ای را که گذشت روایت کنند؛ داستان هایی 

که دوست داریم داخل چمدان مان به یاد گذشته به قرن جدید شمسی ببریم.
با  از نیمه مهرماه سال جاری آغاز شده است در دو مرحله  این پویش که 
ادبیات و خوانندگان برگزار می شود و عاقه مندان می توانند  از اهالی  نظرسنجی 
نتیجه  گیرند.  قرار  امتیازها  و  نظرها  جریان  در  وینش  وب سایت  به  مراجعه  با 
انتخاب نهایی آثار برگزیده در آبان ماه و همزمان با هفته کتاب در همین سایت 

منعکس خواهد شد.
 وینش یک سایت معرفی و نقد کتاب است که از یک سال و نیم گذشته با 
سردبیری روبرت صافاریان فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون به نقد و معرفی ده ها 

جلد از آثار معاصر پرداخته است.

تاریخ  از  مرحله ای  در  توسلی  دکتر 
کرد  کار  و  زیست  دانشگاه،  زندگی  و  ایران 
که بغرنج ترین و غبارآلوده ترین دوران  تاریخ 
اجتماعی  علوم  و  جامعه شناسی  و  دانشگاه 
ایران بود. او راه دانشگاه و حفظ جامعه شناسی 
از تیرهای ایدئولوژی و تداوم راه علم را برگزید.

شته  ر س  ر مد ی  محمد حیم  ر
تی  لعا مطا حلقه  مدیر  و  معه شناسی  جا
تهران  دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکده 
ـ   ۱3۱۴( توسلی  غامعباس  داشت:  اظهار 
۱3۹۹( جامعه شناس برجسته ایرانی با اینکه 
با بزرگان سیاست و مبارزه و ایدئولوژی چون 
علی شریعتی و حسن حبیبی و مهدی بازرگان 
و یداهلل سحابی و بسیاری دیگر، زیست و با 
آنان هم سخن و همکار شد. اما او راه علم و 
دانشگاه را به هیچ چیز نفروخت و جامعه شناسی 
را به چیزی نباخت.دکتر توسلی در مرحله ای 
زیست  دانشگاه،  زندگی  و  ایران  تاریخ  از 
غبارآلوده ترین  و  بغرنج ترین  که  کرد  کار  و 
دوران  تاریخ دانشگاه و جامعه شناسی و علوم 

اجتماعی ایران بود.
در این زمانه بغرنج، راه های بی فرجام 
رنگارنگ  انسان های  و  هوس آلود  مقاصد  و 
و  دانشگاه  راه  او  اما  بودند،  او  راه  مسیر  در 
و  ایدئولوژی  تیرهای  از  حفظ جامعه شناسی 
تداوم راه علم را برگزید. او  اگر چه در زمانه 
ُغربت علم نمی توانست چندان درهای بسته 
آرام سخن  و  آهسته  او  اما  بگشاید،  را  علم 
و  کرد  کار  فراوان  و  نوشت  بسیار  و  گفت 
دانشجویان زیاد پرورد و نگاهبانی از علم را 
بخوبی انجام داد و آن را به روغن سیاست 
ایدئولوژی مصون داشت تا  از نفت  نیالود و 
جریان علوم اجتماعی که نسل های قبل از او 
برانگیخته بودند، همچنان تداوم داشته باشد و 

راه آینده بسته نشود.
مختلف  شاخه های  غلب  ا در  و  ا
آن  از  که  است  اثر  صاحب  جامعه شناسی 
نظریه  چون  حوزه هایی  به  می توان  جمله 
و  آموزش  جامعه شناسی  و  جامعه شناسی 
پرورش، جامعه شناسی شهری، جامعه شناسی 

و  روشنفکری  معه شناسی  جا و  ینی  د
جامعه شناسی کار وشغل اشاره کرد.

 ۱3۹۵ سال  در  این  از  پیش  چنانکه 
به مناسبت سومین همایش »جامعه شناسان 
ایرانی و جامعه ایرانی« که برای نقد و بررسی 
آثار و افکار ایشان اختصاص داشت، گفته ام؛ 
توسلی از کنشگران مهم استقرار جامعه شناسی 
در ایران است و امروز دانشگاه و جامعه شناسی 

وام دار کوشش ها و آثار او هستند.
زنده یاد غامعباس توسلی  جامعه شناس 
برجسته ایرانی  که به تازگی روی در نقاب 
خاک کشید، روز اول خرداد ۱3۱۴ در رشتخوار 
از طبقه متوسط متولد شد.  و در خانواده ای 
سالگی  یازده  در  را  توسلی  مااحمد  پدرش 
وارد  سالگی  از سن شش  داد.وی  دست  از 
مکتب خانه شد و آموختن قرآن و فارسی را تا 
فراگیری آثار سعدی، حافظ، عربی را در حد 
نصاب، جامع المقدمات و صمدیه ادامه داد. پس 
از فوت پدر وارد مدارس جدید شد و مستقیمًا 
طغرایی  دبستان  ابتدایی  چهارم  کاس  در 
رشتخوار پذیرفته شد و بعد نیز در دبیرستان 
قطب الدین حیدر در تربت حیدریه تحصیات 

خود را ادامه داد.
* سوابق دانشگاهی

وارد  ورودی  امتحان  گذراندن  با  او 
در  او همزمان  تهران شد.  عالی  دانشسرای 
سه رشته زبان فرانسه، ادبیات و فلسفه قبول 
شد. اما چون در کنکور زبان و ادبیات فرانسه 

رشته مشغول  آن  در  باالجبار  بود  اول شده 
تحصیل شد. اما هم زمان با ورود او به این 
رشته، جایگاه زبان فرانسه متزلزل شد و او نیز 

مطالعه انگلیسی را در کنار فرانسه آغاز کرد.
در دوره کارشناسی دانشسرای عالی نیز 
حائز رتبه اول شد و عاوه بر دریافت مدال 
همان  استخدام  به  دبیری  پایه  با  فرهنگ 
مؤسسه درآمد. از هم دوره ها و دوستان این 
دوره توسلی، محمدعلی رجایی، باقر پرهام و 
علی  و  برد  نام  می توان  را  شیخاوندی  داور 
دوره  او هم  با  نیز  و حسن حبیبی  شریعتی 
بودند. او با استفاده از امتیاز شاگردان رتبه اول 
و پس از یکسال تدریس در دانشسرای عالی 
تهران به اروپا اعزام شد و تحصیات خود را 
در دانشگاه پاریس ادامه داد و در آنجا تصمیم 
گرفت جامعه شناسی بخواند. در آن زمان در 
فرانسه جامعه شناسی به تازگی از فلسفه جدا 
شده بود و اساتید به نامی در دانشگاه های آنجا 
مشغول تحصیل بودند.عنوان رساله اصلی او 
»جامعه سنتی ایران از دید اروپائیان: مقایسه 
دیدگاه انگلیسی ها و فرانسویان« و رساله فرعی 
»صنایع دستی ایران و جنبه های روان شناسی 
اجتماعی آن« بود. رساله اصلی با کمک مالی 
مرکز تحقیقات علمی فرانسه قبل از دفاع به 

چاپ رسید.
ایران  به   ۱3۴۵ تابستان  در  توسلی 
بازگشت و تدریس خود را با سمت استادیاری 
از سر گرفت. وی عاوه بر تدریس در دانشسرا 

از همان آغاز ورود در بخش مطالعات شهری 
مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه 
تهران نیز به تحقیق پرداخت و در مطالعات 
اقتصادی و جامعه شناختی و طرح های جامع 
شهری از جمله طرح جامع تهران که از سوی 
سازمان برنامه به مؤسسه واگذار شده بود و طرح 
جامع شیراز که با همکاری دانشکده هنرهای 
و  می پذیرفت  انجام  تهران  دانشگاه  زیبای 
همچنین طرح های جامع اراک و همدان و چند 
شهر دیگر شرکت داشت و به صورت مستقل 
آن ها را سرپرستی و تدوین می نمود. وی در 
آن دوره همچنین سرپرستی طرح ارزشیابی 
سواد توأم با حرفه را که در اصفهان و دزفول 
از سوی یونسکو و سازمان  به طور آزمایشی 
برنامه وارد تجربه عمل شده بود، برای ارزیابی 
و بازسازی در مؤسسه به عهده داشت. نتیجه 
این تحقیقات و مطالعات عاوه بر گزارش های 
چگونگی  برای  عملی  پیشنهادهایی  علمی، 

توسعه و رشد شهرها در آینده بود.
توسلی سپس به درخواست دانشگاه ملی 
ایران، رشته جامعه شناسی را در دانشکده ادبیات 
آن دانشگاه پایه گذاری و برنامه ریزی کرد و به 
تدریس برخی دروس در آنجا پرداخت. در سال 
۱3۵۰ از دانشسرای عالی به دانشگاه تهران 
ارتقا  منتقل شد و یکسال بعد به دانشیاری 
یافت. وی یک سال بعد از آن به سمت مدیر 
گروه جامعه شناسی انتخاب شد. در سال ۱3۶۴ 
جامعه شناسی  گروه  مدیر  عنوان  به  مجدداً 
دانشگاه تهران انتخاب شد و یک سال بعد نیز 
به سمت ریاست دانشکده منصوب گردید. او 
همچنین در ایجاد دوره دکتری در دانشگاه های 
تهران، تربیت مدرس و دانشگاه آزاد اسامی 

نقش بسزایی بر عهده داشته است.
از دکتر غامعباس توسلی بیست جلد 
مانند  آن ها  از  برخی  که  شده  منتشر  کتاب 
نظریه های جامعه شناسی، جامعه شناسی کار 
و شغل، جامعه شناسی دین و ... به چاپ های 
حدود  در  همچنین  ایشان  رسیده اند.  مکرر 
شصت مقاله علمی ـ پژوهشی در مجات 

معتبر داخلی و بین المللی منتشر کرده است.

آنچه می توان از استاد غالمعباس توسلی آموخت
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»مسافر ویژه«  حمید منوچهری در رادیو نمایش 

ویژه«  رادیویی »مسافر  سریال 
و  منوچهری  حمید  کارگردانی  به 
تهیه کنندگی فرشاد آذرنیا روی موج 
پخش  تهران  رادیو  و  نمایش  رادیو 

خواهد شد. 
»مسافر  قسمتی  شش  سریال 

ویژه« که به سفارش رادیو تهران در اداره کل 
هنرهای نمایشی رادیو تولید شده نوشته بهرام صادقی مزیدی و درباره یک 
راننده تاکسی است که می خواهد جهیزیه کاملی برای دخترش تهیه کند 
اما دستش تنگ است و خیلی اتفاقی به پول می رسد و این، موجب شک 
همسرش می شود.در »مسافر ویژه« احمد گنجی در نقش پدر و راننده 
تاکسی، صفا آقاجانی در نقش همسر او و سیما خوش چشم و محمدرضا 
قلم بر در نقش فرزندانشان به ایفای نقش می پردازند و ایوب آقاخانی، 
مهرخ افضلی، مونا صفی، حمید دیگر بازیگران نمایش رادیویی هستند.

بازگشت مجری مشهور به تلویزیون 

به  معروف  فرضیانی،  داریوی 
سوم  فصل  قالب  در  پورنگ  عمو 
محل«  »بچه  یشی  نما مجموعه 
تلویزیون  مخاطبان   میهمان  دوباره 
جدید  فصل  از  قسمت  اولین  و  شد 

 2۷ یکشنبه  روز  را  محل  بچه  مجموعه 
مهرماه روی آنتن فرستاد.»بچه محل« به 
تهیه کنندگی مسلم آقاجان زاده، کارگردانی احمد درویشعلی پور و نویسندگی 
محمد درویشعلی پور هر روز حوالی ساعت  ۱۹ روی آنتن شبکه دو خواهد 
رفت و چهره های مطرح سینما و تلویزیون از جمله کمند امیر سلیمانی، 
بشارتی،  فرهاد  ناصر نصیر،  رامین   ، سلیمانی  نادر  نظام دوست،  نعیمه 
آرش میراحمدی، امیر سهیلی، ابراهیم شفیعی، سوسن پرور، ایمان صفا، 
امیرمحمد متقیان ب وسروش جمشیدی بازیگرانی هستند که در قطعات 

نمایشی  این مجموعه  تلویزیونی ایفای نقش خواهند کرد.

طلسم کنسرت در سایه کرونا شکسته می شود؟

»هوروش بند« یکی از گروه های 
فعال موسیقی پاپ از روز پنجشنبه 2۴ 
مهرماه سامانه فروش بلیت تازه ترین 
کنسرت خود در کیش را باز کرد. به 
باالخره  می رسد  به نظر  ترتیب  این 

موسیقی  کنسرت های  برگزاری  طلسم 
چون   . شده  شکسته  کرونایی  درروزهای 
یکی از سامانه های مجاز به فروش بلیت کنسرت ها، از برگزاری کنسرت 
مجموعه »هوروش بند« در جزیره کیش به تاریخ 3۰ مهر ماه خبر داده  
و گفته می شود تا ساعت ۱۶:۰۵ روز شنبه2۶ مهرماه برای این کنسرت 
بیش از ۱۰۰ بلیت پیش خرید شده است.کنسرت هوروش قرار است ساعت 
2۴ روز چهارشنبه 3۰ مهر در مجموعه آوای خلیج فارس جزیره کیش 
برگزار  شود، این در حالی است که بعد از خرید بلیت 2 عدد صندلی قبل 

و بعد از جهت حفظ فاصله گذاری اجتماعی غیرفعال می شود.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

»اوریگامی« به فرانسه می رود

فیلم »اوریگامی«  به کارگردانی 
و تهیه کنندگی مرجان هاشمی که بر 
ساخته  خودش  از  نوشته یی  اساس 
شده، در سی و دومین جشنواره فیلم 

زنان پاریس به نمایش درمی آید.
اکتبر  تا 3۱  از 23  این جشنواره 

مصادف با  دوم  تا دهم آبان ماه در پاریس 
برگزار می شود و »اوریگامی« که بیان کننده رابطه دو دانش آموز و معلم ورزش 
مدرسه شان است روز ششم آبان ماه ساعت ۱۹ در سالن مرکزی منطقه ۱۰ 
واریس به نمایش گذاشته می شود.بازیگران این فیلم ماهور میرزانژاد، گلزار 
حذفی و هانیه خسروانی هستند، تصویربرداری آن را علی احسانی و صدابرداری 
را سامان شهامت انجام داده اند. توسط عماد خدابخش تدوین شده و طراحی و 
ترکیب صدا توسط محمدحسین ابراهیمی شورت گرفته. بفیه عوامل فیلم عبارتند 
از سامان مجد وفایی، دیاکو خاکی، جال شعبانی، ویدا رضایی، سارا چگینی و...

ما
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آسیب جدي کرونا به عرصه فرهنگ و هنر

دولتي ها از مشکالت هنرمندان اطالع دارند ولي...
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جلسه دیدار اعضای شورای عالی خانه هنرمندان 
ایران و مدیران خانه های سینما و تئاتر با معاون اول 
جهانگیری  اسحاق  شد.  برگزار  گذشته  هفته  رئیس 
هنر  و  فرهنگ  اصحاب  اینکه  بیان  با  جلسه  این  در 
می توانند  و  هستند  کشور  برای  بزرگ  سرمایه هایی 
عامل همبستگی، انسجام و امید به آینده باشند گفت: 
در  مردم  پرشمار  حضور  و  شجریان  استاد  درگذشت 
نشان  بزرگ  استاد  این  خاکسپاری  و  تشییع  مراسم 
برای  نمادین  سرمایه هایی  بزرگ،  هنرمندان  که  داد 

کشور هستند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه اصحاب 
بر ضرورت  هستند،  مظلوم  ایران  در  هنر  و  فرهنگ 
توجه هر چه بیشتر به این قشر فرهیخته تاکید کرد 
نگرانی های  و  دغدغه ها  توان  حد  در  دولت  گفت:  و 
اصحاب فرهنگ و هنر را مرتفع خواهد کرد. فعاالن 
مجموعه ای  کشور  در  رسانه  و  هنر  فرهنگ،  عرصه 

چند ده هزار نفری هستند که در استان های مختلف 
در حال خدمت هستند و به جز تعدادی اندک از این 
عزیزان که از تمکن مالی خوبی برخوردارند، اکثریت 
این قشر فرهیخته بویژه در ایام شیوع کرونا با مشکات 
اقتصادی و معیشتی مواجه شده اند و با حداقل امکانات 

زندگی می کنند.
دوره  در  خدمات  بخش  اینکه  یادآوری  با  وی 
کرونا بیشترین آسیب ها را متحمل شده است افزود: 
متاسفانه در حوزه گردشگری و فرهنگ و هنر شاهد 
مشکات بیشتری نسبت به سایر بخش ها بوده ایم و 
شاهد ریزش تعداد قابل توجهی از نیروی کار در این 

بخش ها هستیم.
شرایط  به  اشاره  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
سخت و خطیر پیش روی دولت تصریح کرد: دولت با 
محدودیت های فراوانی در بخش بودجه روبرو است اما 
تمام تاش خود را به کار خواهد بست تا اجازه ندهد 

که یأس و ناامیدی بر جامعه مستولی شود.
جهانگیری همچنین با قدردانی از وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسامی به خاطر پیگیری مصوبات جلسه گذشته 
و اجرایی شدن برنامه های حمایت از اصحاب فرهنگ، 
هنر و رسانه در برابر آسیب های کرونا، گفت: وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی با وجود محدودیت ها، اقدامات 
خوبی در راستای تدوین و اجرای بسته حمایتی شامل 
پرداخت 3 ماه حق بیمه اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه 
و اعطای تسهیات ارزان قیمت به آنها انجام داده است.

این جلسه سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ  در 
و ارشاد اسامی نیز گزارشی از وضعیت اجرایی شدن 
رئیس  اول  معاون  اردیبهشت ماه  جلسه  تصمیمات 
جمهور که با هدف حمایت از اصحاب فرهنگ، هنر 
بود،  شده  برگزار  کرونا  آسیب های  برابر  در  رسانه  و 

ارائه کرد.
از  همچنین  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 

اجرایی شدن و پرداخت 3 ماه حق بیمه سهم اصحاب 
 3۵ میزان  به  دولت  توسط  رسانه  و  هنر  فرهنگ، 
تسهیات  پرداخت  گفت:  و  داد  خبر  تومان  میلیارد 
میلیارد   ۱2۰ میزان  به  کرونا  ایام  معیشتی  کمک 
صندوق  عضو  هنر  و  فرهنگ  اصحاب  برای  تومان 
آتی  هفته  تا  نهایتا  عضو(  هزار   ۷۵( هنر  اعتباری 

اجرایی خواهد شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی، تامین 22۰ میلیارد 
تومان جهت پرداخت تسهیات ارزان قیمت اشتغال 
از طریق صندوق  رسانه  و  به اصحاب فرهنگ، هنر 
کارآفرینی امید از دیگر برنامه های در دست اقدام است 
ضمن آنکه پرداخت ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیات ارزان 
قیمت رونق تولید با عاملیت صندوق کارآفرینی امید نیز 
در آستانه اجرا قرار دارد. وی گزارشی نیز از اقدامات 
و برنامه های جدید حمایتی ارائه کرد و گفت: تدارک 
و ارائه بسته دوم حمایتی برای اصحاب فرهنگ، هنر 

و رسانه جهت حمایت از آسیب های ناشی از کرونا با 
رویکرد رونق تولید در دستور کار قرار دارد که از طریق 

سامانه کارا، به انجام خواهد رسید.
نمایندگان  و  تهران  شهردار  که  جلسه  این  در 
انجمن های صنفی هنر نیز حضور داشتند، مشکات و 

دغدغه های جامعه فرهنگ و هنر مورد بحث و تبادل 
نظر قرار گرفت و مقرر شد مشکات و مسایل جاری 
با  ایران  هنرمندان  خانه  و  هنر  صنفی  انجمن های 
تخصیص منابع از سوی شهرداری تهران و با هماهنگی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی مرتفع شود.

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

محمد حسین زاده

سریال مناسبتي نجا به کارگردانی خیراهلل تقیانی پور 
مي باشد،  پخش  حال  در  که  سعدی  سعید  تهیه کنندگی  و 
کماکان روزهاي پایاني فیلمبرداري خود در آبادان و شادگان 
را پشت سر مي گذارد. حسام منظور، سارا رسول زاده، مصطفی 
غابشی،  علی  پورزند،  جواد  طهماسبی،  سوگل  ساسانی، 
محسن  برنجانی،  بدرالسادات  نفر،  وحید  شاه کرم،  مرتضی 
پوشانی، محسن سلیمانی، سجاد دیرمینا، ابراهیم گله دارزاده 
و با هنرمندی هدایت هاشمی و سیدمهرداد ضیایی بازیگران 
این سریال هستند. اما یک اتفاق جالب در این سریال رخ 
داده و آن هم همبازي شدن آزیتا حاجیان و ملیکا شریفي نیا 
در کنار یکدیگر مي باشد. مادر و دختر هنرمندي که پیش از 
این هم در سال هاي بسیار دور در فیلم هاي سینمایي اوینار و 
دایان باخ در کنار یکدیگر ایفاي نقش کرده بودند که درواقع 
به زمان هاي کودکي ملیکا شریفي نیا بازمي گردد و حاال این 
فرصت را پیدا کردند تا در اوج پختگي در کنار هم حضور 
داشته باشند، آن هم با نقش هاي خاص و متفاوت که شاید 
تا پیش از این در کارنامه هنري شان نبوده است. طبیعتا در 

کنار تمام جذابیت هاي سریال ۱۵ قسمتي نجا حضور مادر 
و دختري، آزیتا حاجیان و ملیکا شریفي نیا مي تواند مخاطبان 

زیادي را به خود جلب کند.

عاشقانه اي در بستر جنگ!
برای  کارگردانان  آمده  پیش  بار  چندین  امروز  به  تا 
در  را  آن  و  رفته  عاشقانه  موضوعات  سراغ  به  محرم  ایام 
دل تاریخ گذشته یا معاصر تعریف کرده اند، حال سازندگان 
نجا هم به سراغ چنین موضوعی رفته اند. آنها در قالب این 
سریال، فضای ملتهب سال های ۵۸ و درگیری با عراق و 
عبور از مرز عراق که در آن زمان کار ساده ای نبود را به 
تصویر می کشند. در این بین جواني ایراني عاشق دختري با 
اصالت ایراني عراقي مي شود و... سعید سعدي، تهیه کننده 
این سریال درباره داستان آن و همینطور نگاه این سریال 
به موضوع جنگ مي گوید: ما در این سریال سعي کرده ایم 
نجا  قصه  در  سال ها  آن  اجتماعی  و  معنوی  مسائل  به 
بپردازیم. عزاداری های آن سال ها را نشان نمی دهیم، بلکه 
داده ایم.  قرار  توجه  مورد  بیشتر  را  آدم ها  اجتماعی  روابط 

از طرف  و  بودند  داده  را  این سریال  ایده  تقیانی پور،  آقای 
شبکه به من معرفی شدند. البته خودم کارهای او را دیده 
بودم و می شناختم. به همین دلیل بخش کارگردانی را به او 
سپردیم. البته روی طرح سریال هم خیلی کار شد و چندین 
جلسه برگزار شد و به طرحي کامل رسیدیم و ضبط را شروع 
کردیم. ساخت پروژه هایی که در تاریخ معاصر می گذرد به 
لحاظ لوکیشن، لباس و سایر مسائل بسیار سخت است زیرا 
بیشتر زیر ذره بین هستیم. همچنین بازیگران در این سریال 
با لهجه جنوبی و عربی صحبت می کنند. چند نفر از عوامل 

آبادانی بودند و مدیریت گویش را به عهده داشتند.

گره خوردن داستان به اربعین
در  قصه  که  است  عاشقانه  درام  یک  نجا  سریال 
اربعین  به  ماجرا  و  می شود  روایت   ۵۸ سال  تاریخی  بستر 
سریال  این  کارگردان  تقیانی پور،  خیراهلل  می خورد.  گره 
درباره آن مي گوید: معموال در تمام کارهایم چه تئاتر و چه 
فیلمسازی، قصه هایم تم عاشقانه دارند. حال عشق زمینی 
به ماورایی چالشی است که ما در این سریال با آن دست 
و پنجه نرم می کنیم و خودم این چالش را دوست دارم و 
معموال در کارهایم چالش هایی به این شکل را قرار می دهم. 
عاوه بر آن در سریال نجا به مفاهیمی چون میهن پرستی 
هم می پردازیم. سریال ما بیشتر بستر اجتماعی دارد. البته 
اینطور نیست که به تاریخ نگاه نکرده باشیم، بلکه نقبی هم 

به تاریخ زده ایم.

معضلي عجیب به نام کرونا
اما همانطور که اشاره شد، بازیگران در این سریال با 
لهجه حنوبي و حتي عربي صحبت مي کنند و در عین حال 
شیوع کرونا و رعایت پروتکل هاي بهداشتي نیز روي کار این 
سریال تاثیر زیادي داشت. کارگردان سریال در این رابطه 
با آوای جنوبی و عربی  این سریال  بازیگران در  مي گوید: 
صحبت می کنند. مسلما حرف زدن با این آواها کار سختی 
است ضمن اینکه بخش هایی از قصه در جنوب ضبط شد 
و این روزها که معضل کرونا را داریم، مسلما روی کار ما 
خیلی تاثیر گذاشت زیرا هر روز باید وسایل ضدعفونی مي شد. 
ماسک گذاشتن و برداشتن های بازیگران، گریم را به هم 
می زد. از سوی دیگر کار بازیگرانی که باید نزدیک به هم و 

در یک صحنه بازی مي کردند، بسیار 
سخت بود و با تاش گروه و توکل 

به خدا توانستیم کار را پیش ببریم.

یک خانواده کاما هنرمند
آزیتا جاجیان یکي از چهره هاي 
بازیگري  عرصه  محبوب  و  شاخص 
و  یگری  ز با نس  لیسا که  ست  ا
کارگردانی تئاتر از دانشکده هنرهای 
دراماتیک دانشگاه هنر را دارد و پیشینه 
در  او  قدرت  نشان دهنده  تئاتري اش 
بازیگري است. او فعالیت هنری خود را 
از سال ۱3۵۴ با نمایش خورشید خانم 
آفتاب کن آغاز کرد و مدتها در تئاتر 
فعالیت داشت. او فعالیت در سینما را با 

فیلم خاطره انگیز دزد عروسک ها تجربه کرد که در آن فیلم 
با دختر بزرگترش یعني مهراوه شریفي نیا همبازي بود. وی 
در سال ۱3۷۷ در هفدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم 
فجر برای بازی در فیلم روبان قرمز به کارگردانی ابراهیم 
اول  نقش  بازیگر  بهترین  بلورین  سیمرغ  برنده  حاتمی کیا 
زن در بخش بین الملل شد. حاصل ازدواج او با محمدرضا 
شریفي نیا که خود از چهره هاي شاخص عرصه هنر است، 
دختراني به نام مهراوه و ملیکا مي باشد. هرچند ازدواج حاجیان 
و شریفي نیا به طاق منجر شد ولي ژن بازیگري در وجود 
مهراوه و ملیکا قرار گرفت. ملیکا شریفي نیا که متولد ۱3۶۵ 
مي باشد، دانش آموخته رشته گرافیک بوده و در زمینه های 
گرافیک، عکاسی، تصویرسازی کتاب و ساخت آثار حجمی 
فعالیت می کند. او از سن 3 سالگی به کمک پدر و مادرش 
وارد حرفه بازیگری شد و در سال ۱3۷۰ وقتی ۵ ساله بود 

بازی در سینما را با اوینار آغاز کرد.

او سمبل آرامش است...
دنیاي بازیگري خصوصا سینما یکي از دنیاهاي پرحاشیه 
و پرسروصدا مي باشد که اغلب بازیگران در آن دچار حواشي 
مي شوند ولي هستند بازیگراني مانند آزیتا حاجیان که با اینکه 
حتي یکبار موضوع طاق را هم در زندگي اش تجربه کرده 
ولي به سمبل آرامش و دوري از حواشي معروف است. خودش 
رابطه مي گوید: وقتی کسی جهان بینی مخصوص  این  در 
برای  هستی  جهان  کل  یعنی  باشد،  داشته  را  خودش  به 
یک مفهوم مشخص داشته باشد در مواقعی که در زندگی 
به  با توجه  دچار اضطراب و گمگشتگی می شود، می تواند 
اتفاقی  وقتی  کند.  را حفظ  آرامش خودش  آن جهان بینی، 
ناخوشایند برای ما می افتد، اگر قرار باشد تمام مدت درگیر 
عمل ها و عکس العمل های زندگی روزمره شویم قطعا باید 
خیلی قوی باشیم تا بتوانیم آرامش مان را حفظ کنیم. درواقع 
خیلی بعید است که زندگی روزمره بتواند به ما آرامش دهد 
چون خصوصا در کشور ما مدام دچار اضطراب و بی ثباتی از 
نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هستیم و این مسئله ما را 
به هم می ریزد. بنابراین اگر هرکسی با توجه به نوع نگرشش 
به جهان هستی یا همان جهان بینی که به آن اعتقاد دارد به 
معضل یا مشکلی که برایش پیش آمده نگاه کند، می تواند با 

تکیه به آن آرامشش را به دست آورد.

دختر آرام، دختر شیطون!
آزیتا جاجیان که مادر مهراوه و ملیکا شریفي نیا مي باشد و 
اتفاقا با هر دوي آنها همبازي هم بوده، درباره دوران کودکي 
و بچگي دخترانش مي گوید: مهراوه در دوران کودکی خیلی 
به  و  می داد  انجام  را خودش  کارهایش  و  بود  آرامی  بچه 
اصطاح از کودکی روی پای خودش بود آنقدر خوب درس 
زمانی  چه  نمی فهمیدم  سوم  کاس  از  من  که  می خواند 
بود  اکثر درس ها 2۰  نمره هایش در  امتحان دارد، همیشه 
و هر وقت هم به مدرسه مراجعه می کردم اولیای مدرسه 
مرتب از او تمجید می کردند. اما ملیکا برعکس مهراوه، دوران 
کودکی پرجنب و جوشی داشت و به اصطاح شیطون بود. 
بعضی  نتیجه  در  و  نمی گرفت  قرار  کاس  چهارچوب  در 
در  موجود  می کرد.چهارچوب های  بحث  معلم ها  با  اوقات 
مدرسه ملیکا را اذیت می کرد و مدام دوست داشت از این 

چهارچوب ها خارج شود.

مخلوطي از پدر و مادر
صفات  بردن  ارث  به  درباره  همچنین  جاجیان  آزیتا 
مختلف دخترانش از او و پدرشان صحبت هاي جالبي دارد. 
متفاوت  خیلی  باهم  ملیکا  و  مهراوه  روحیات  مي گوید:  او 
است. بخشی از این تفاوت روحیات به تقسیم ژن برمی گردد! 
ملیکا یکسری از ژن ها را گرفته و مهراوه هم ژن های دیگر 
را. نمی توان گفت که ملیکا یا مهراوه صددرصد به من یا 
کاما به پدرشان شبیه هستند. فکر می کنم این دو هم از 
من و هم از پدرشان خصوصیاتی در خود دارند و در اصل 
مخلوطی از هردوي ما هستند. البته روحیات انسان اکتسابی 
هم هست، مهراوه در دوره دیگری بزرگ شد، از یک سالگی 
تا ۷ سالگی اش را در شرایط سخت تری سپری کرد اما ملیکا 
دوره یک سالگی تا ۷ سالگی اش را در شرایط آسوده تری 
گذراند بنابراین شاید ملیکا نسبت به دنیای پیرامونش خیلی 
احساس امنیت می کند و مهراوه سختی های دنیا را از همان 

بچگی تجربه کرده است.

نقاشي هاي خانم بازیگر
دیگري  شغل هاي  به  بازیگران  از  بسیاري  طبیعتا 
مي پردازند که یا برایشان جنبه حرفه اي دارد و یا به شکل 
تفنني و تفریحي به آن مي پردازند ولي هستند در این بین 
در  برایشان  بازیگري  که  چهره هایي 
اولویت دوم قرار دارد. ملیکا شریفي نیا 
رابطه  این  در  و  است  نقاشي  عاشق 
مي گوید: از ۹ سالگی نقاشی را شروع 
به صورت  هنر  این  به  عاقه  کردم، 
ارثی از پدر، دایی و خاله هایم رسیده 
نقاشی  و  سینما  در  کودکی ام  تمام  و 
از  یکی  هم  حاال  و  می شد  خاصه 
بزرگترین مشغله هاي کاری من نقاشی 
است. البته با تمام وجود دوست داشتم 
پزشک باشم و شغل مورد عاقه ام بود، 
اما روحیه هنری داشتم و همانطور که 
اشاره کردم از ۹ سالگی نقاشی می کنم 
و عشق اول من است و درواقع سینما، 

شغل من محسوب می شود.

روزهاي مادر و دختري

آزیتا حاجیان و ملیکا شریفي نیا در آغوش یکدیگر


