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شورای  مجلس  در  شهر  مشگین  مردم  نماینده 
اسالمی گفت: اقتصاد ایران به شدت دولتی و معتاد به 
نفت شده است چرا که وظیفه دولت انجام امور اقتصادی 

و میدان داری در این حوزه نیست.
اتاق  اعضای  در جلسه مشترک  عباس زاده مشگینی  محمود 
نایب رئیس  با  اردبیل  استان  بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
اول مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: وظیفه دولت انجام امور 

اقتصادی در کشور بوده و باید طبق اصل ۴۴ قانون اساسی با واگذاری 
این امور به بخش خصوصی، وظیفه نظارت و سیاست گذاری خود را 

به نحو احسن عملیاتی کند.
وی با انتقاد از دولتی شدن اقتصاد ایران تاکید کرد: در سال های 
گذشته و بودجه ریزی کشور بر پایه درآمد نفت اقتصاد ایران را به 
شدت معتاد به نفت کرده است که باید این روند اشتباه اصالح شود.
صفحه 3

مجلس، سرنوشت دالر4200 تومانی را مشخص می کند؛

دو نرخی بودن ارز
 ریشه بسیاری از مشکالت اقتصادی کشور

چند توصیه به والدین در خصوص »جشن تکلیف«
وزارت  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
بیان چند توصیه  آموزش و پرورش ضمن 
به والدین درباره جشن تکلیف دانش آموزان، 
تاکید کرد که در طول دوران دانش آموزی روزی بهتر 

از جشن تکلیف برای بچه ها وجود ندارد.
تکلیف  جشن  مراسم  در  کاظمی  علیرضا 
دانش آموزان پایه سوم ابتدایی )دختران( و پایه هشتم 
متوسطه )پسران( که به صورت زنده از شبکه شاد پخش 
شد اظهار کرد: در بحث جشن تکلیف ما به عنوان مربیان 
تربیتی و خانواده باید به این موضوع توجه کنیم یکی از 
نقاظ عطف هر انسان تغییراتی است که در شرایط مختلف 
تغییرات در حوزه های  این  او می شود که  برای  ایجاد 

روحی، روانی، اعتقاداتی، سیاسی و اجتماعی است.
صفحه 2

معاون نیروی انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه:

تولید پایدار شرکت در زمان شیوع کرونا 
مرهون زحمات کادر درمان است

4
حادثه روز جمعه نتیجه دست ِکم گرفتن کوهستان بود

صفحه 6

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1639- یکشنبه 7 دی  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

7فرهنگ
اکبر رادی یکی 

از قله های ادبیات 
نمایشی ایران است

6ورزش
فغانی: خوشحالم 

دوباره به اسم ایران 
قضاوت می کنم

نک  3با

همه اهالی تئاتر می دانند که اکبر رادی فرزند زمانه خویش 
بود؛ نمایشنامه نویسی که آثارش گویای واقعی و دقیق جامعه ای 

است که در آن زیست و عمری را سپری کرد.
هنرمندان تئاتر سحرگاه ۵ دی ماه سال ۱۳۸۶ را به یاد دارند؛ 
روزی که اکبر رادی برای همیشه چشمانش را بر این جهان 

فرو بست

یکی دو روز پیش بود که فدراسیون بین المللی آمار و تاریخ 
فوتبال  بین المللی  و  برجسته  داور  فغانی  علیرضا  فوتبال 
در سال ۲۰۲۰  آسیا  داور  بهترین  عنوان  به  را  کشورمان 
میالدی اعالم کرد تا افتخار دیگری در کارنامه پرفروغ علیرضا 
فغانی و تیم داوری او ثبت شود. به همین دلیل دقایقی با 
فغانی همکالم شدیم تا از او در این خصوص سواالتی بپرسیم.

کلنگ احداث مدرسه سه کالسه امام حسین)ع( با همت ستاد 
خیرین مدرسه ساز بانک صادرات ایران در روستای محروم 
کوران از توابع بخش فین در استان هرمزگان بر زمین زده 
شد که با احتساب آن، تعداد پروژه های مدرسه سازی این 

بانک در مناطق محروم کشور به ٤۸ مدرسه رسید.

آغاز ساخت چهل و 
هشتمین مدرسه خیرین 

بانک صادرات ایران 
در روستای »کوران« 

هرمزگان

اقتصاد دولتی تأثیری در بهبود معیشت مردم ندارد ثبت نام براساس سوابق تحصیلی
 در دانشگاه آزاد ادامه دارد

ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در 
مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته بهمن ماه ۹۹ دانشگاه آزاد اسالمی 
همچنان ادامه دارد.دانشگاه آزاد اعالم کرد؛ ثبت نام و انتخاب رشته برای آن 
دسته از رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی در مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی 
پیوسته نیمسال دوم که پذیرش برای آنها صرفاً براساس سوابق تحصیلی انجام می شود و از 

روز یکشنبه 3۰ آذرماه آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.
صفحه 2

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران از ثبت رکوردی 
تازه در تاریخ انتقال گاز کشور خبر داد و اعالم کرد که این 

مقدار به بیش از ۸۱۸ میلیون مترمکعب گاز در روز رسید.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از شرکت انتقال گاز ایران، مهدی 
جمشیدی دانا در بازدید از تأسیسات تقویت فشار گاز و مرکز بهره برداری 
خطوط لوله اردبیل، گفت: برای نخستین بار با انتقال روزانه بیش از ۸۱۸ 
میلیون مترمکعب گاز، مقدار انتقال گاز شیرین ایران رکورد زد که در مقایسه 

با رکورد ثبت انتقال گاز سال ۱3۹۸، افزایش 3 درصدی را نشان می دهد.
وی با اشاره به نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده در ۸۶ تأسیسات 
تقویت فشار و بیش از 3۷ هزار کیلومتر خطوط لوله فشار قوی که سه برابر 
طول قطر کره زمین است، ادامه داد: در هشت ماه نخست امسال،۱۶3 
میلیارد مترمکعب گاز به مبادی مصرف منتقل شده است که در این بخش 

نیز شاهد افزایش ۴ درصدی نسبت به پارسال بودیم.
صفحه 3

مصرف بهینه برای تامین پایدار گاز ضروری است
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آگهی
مزایدهحضوری

)حراج(
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج درنظر دارد در اجرای مصوبه شماره 5/۰۰5/5/۹۹/2۱۶۴ 
مورخ ۱3۹۹/۰۹/۱۷ شورای اسالمی شهر کرج نسبت به فروش پنج دستگاه از خودروهای پژو ۴۰5 از طریق 
مزایده حضوری )حراج( به افراد حقیقی و حقوقی اقدام نماید. لذا متقاضیان خرید میتوانند ظرف مدت ۱۰ روز 
کاری از تاریخ ۱3۹۹/۱۰/۰۸ با لحاظ موارد زیر جهت دریافت اسناد مزایده به واحد امور قراردادها واقع در: کرج 
– میدان استاندارد – بعد از موسسه استاندارد – ساختمان مرکزی مراجعه و یا با شماره تلفن: ۰2۶-32۸۰۰۸۴3 

تماس حاصل نمایند.
- واریز مبلغ 5۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۷۰۰۸3۰۹223۹2 نزد بانک شهر بنام سازمان بابت خرید اسناد

- زمان برگزاری مزایده حضوری )حراج(: روز شنبه مورخ ۱3۹۹/۱۰/2۰ ساعت ۱۰ صبح سالن اجتماعات سازمان  
- برنده مزایده بایستی در روز مزایده نسبت به پرداخت کل مبلغ پیشنهادی هر دستگاه را بصورت وجه نقد و از 

طریق دستگاه کارتخوان )پوز( در وجه سازمان اقدام نماید.
کلیه هزینه های جانبی از قبیل: شماره گذاری، انتقال سند و وکالت نامه و غیره برعهده برنده یا برندگان مزایده 

خواهد بود. 
مالیات بر ارزش افزوده و هزینه های کارشناسی، آگهی ها و نصب بنر بر عهده برنده – برندگان خواهد بود. 

- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده )حراج( مندرج است. 

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج

آگهی
مناقصهعمومی
)نوبتاول(

شهرداری شهرقدس درنظردارد نسبت به ادامه وتکمیل تعمیرات وی آی پی استادیوم شهدای شهرقدس با برآورد اولیه3/۷۴2/3۹۸/۴32ریال 
ازطریق مناقصه عمومی وعقد پیمان با پیمانکارحائزصالحیت)شرکتهای دارای حداقل رتبه5ابنیه(اقدام نماید.

متقاضیان می توانند ظرف مدت۱۰روزکاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به 
امور قراردادهای شهرداری واقع در:شهرقدس،بلوارانقالب اسالمی،بلوارجمهوری،بلوارتولید گران ساختمان مرکزی شهرداری شهرقدس،طبقه 

دوم با ارائه معرفینامه نسبت به دریافت و تحویل اواراق مناقصه اقدام نمایند.
خرید اوراق مناقصه به مبلغ۱/5۰۰/۰۰۰ریال قابل واریز به حساب۰۱۰5۷۰۸2۹۸۰۰۰بانک ملی شعبه شهرداری شهرقدس

سپرده شرکت درمناقصه معادل5%برآورد اولیه به مبلغ۱۸۷/۱۱۹/۹22ریال و به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبربانکی می باشد.
سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختاراست.
هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.

متقاضیان قبل ازدریافت اسناد ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابیHSEاز اداره آموزش شهرداری میباشند.
سایرجزئیات دراسناد مناقصه قید گردیده است.

روابط عمومی شهرداری شهرقدس تاریخ انتشار نوبت اول:۱3۹۹/۱۰/۷
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱3۹۹/۱۰/۱۴

محمد هادی جعفرپور*
سخنان اخیر رئیس جمهور در همایش حقوق اساسی و شهروندی با مضمون عدم 
فهم مشترک از اصول قانون اساسی میان ارکان حکومت وانتقاد ایشان از موضوع نظارت 
نمایندگان بر وزار به موازات مطرح شدن طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری 
در مجلس،چالش های جدیدی را در عرصه سیاست و حقوق اساسی ملت رقم زده است.

برخی صاحب نظران مطرح شدن چنین محدودیت هایی در شرایط نامزدان ریاست 
جمهوری را برابر با محدود کردن حقوق مردم در انتخاب  دومین مقام عالی  اجرایی 
کشور دانسته،اقدام قوه مقننه را به نوعی ناقض حقوق اساسی مردم و شاید نقض اصل 

تفکیک قوا می دانند.
مطرح شدن چنین مباحثی ،ضرورت بررسی و واکاوی تاریخچه دالیل بازنگری 
در قانون اساسی را ایجاب می کند.اگر چه موضوع بازنگری در قانون اساسی به طور 
ضمنی در قانون اساسی مصوب 5۸نیز دیده می شد اما یک دهه پس از تصویب قانون 
اساسی یعنی مقارن با فرمان امام خمینی در تاریخ۶۸/2/۴ لزوم بازنگری در قانون اساسی 

مورد تایید ایشان قرارگرفت.
قبل از رحلت امام )ره( در شورای بازنگری قانون اساسی در تاریخ دهم خرداد ماه 
۶۸نخستین بحث راجع به بازنگری در اصول قانون اساسی به صورت کامال جدی مطرح 
شد.امام در فرمان تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی به دالیلی اشاره داشتند که نه 
فقط برای آن مقطع زمانی که یک دهه از پیروزی انقالب گذشته بود بلکه توجیهات 

ایشان در شرایط فعلی نیز قالب توجه و تمکین است.
ایشان ضمن اشاره به تجربه عملی-عینی حاصل از یک دهه گذشته در نقد و بررسی 
ایرادات و کاستی های احتمالی قانون اساسی به نقش کارشناسان مسائل سیاسی- حقوقی 
نظام اشاره و فرموده اند: کارشناسان سیاسی و حقوقی در مسائل نظام سیاسی همواره 
وضعیت موجود را در رابطه با شرایط جدید بررسی می کنند و آن را با وضعیت سایر 
کشورها می سنجند.در پیام امام به آفات و عواقب تلخ ناشی از عدم توجه به نارسایی 
های قانون اساسی اشاره،تاکید ایشان به حدی است که می فرمایند ممکن است این 
آفات و عواقب اصل انقالب و نظام را مورد تهدید قرار دهد.ایشان در ادامه به تکلیف 
شرعی-ملی اشاره فرموده اند که ممکن است تکلیف شرعی در هر زمان در مورد هر 
قانون اساسی)هر اصلی از قانون اساسی(محرز شود و چاره جویی برای امکان رفع تکلیف 
شرعی در چنین شرایطی آن است که از پیش امکان تجدید نظر در قانون اساسی پیش 
بینی شده باشد و از حیث تکلیف ملی نیز بنا بر فرمایش امام ،هر فرد ایرانی در برابر 

ملت  وکشور و سرنوشت این دو عنصر اساسی میهن واجد تکلیف معرفی شده است.
اصل۱۷۷ قانون اساسی ضمن تصریح به شرایط شکلی بازنگری در اصول قانون 
اساسی با ارجاع به اصل 5۹ قائل به تفکیک بحث همه پرسی و اصالح قانون اساسی 
شده برخی از اصول اساسی نظام را از قید بازنگری خارج و به عنوان اصول تغییر ناپذیر 

نظام به این موارد تصریح شده:...محتوای اصول مربوط به اسالمی بودن نظام/تطبیق 
قوانین بر موازین اسالمی/اهداف جمهوری اسالمی ایران/جمهوری بودن حکومت/والیت 
امر و امامت امت/اداره کشور با اتکا بر آراء مردم/دین و مذهب رسمی ایران اصول تغییر 

ناپذیر نظام تعریف شده اند.
نکته قابل تامل در بحث اصالح قانون اساسی و همه پرسی توجه به تفاوت معنایی 
است که در دو عبارت پیشنهاد و فرمان دیده می شود. بند3اصل۱۱۰قانون اساسی در 
تشریح اختیارات رهبری به واژه فرمان همه پرسی اشاره دارد و در اصل۱۷۷به عبارت 

پیشنهاد اکتفا شده است.
هر چند  رئیس جمهور یا یکصد نماینده مجلس به موجب قانون می توانند پیشنهاد 
همه پرسی را مطرح کنند اما فرمان همه پرسی با مقام رهبری است.به این عبارت که 
برای شروع همه پرسی صرف پیشنهاد از سوی رئیس جمهور یا یکصد نماینده مجلس 
و تصویب دوسوم مجموع نمایندگان  مجلس  کافی نبوده بلکه پیشنهاد رسمی و نهایی 
از سوی رهبری انجام می گیرد.لذا می توان گفت که فرمان همه پرسی از سوی مقام 
اصل۱۷۷طی  در  که  پیشنهاد  موضوع  بر خالف  دارد  ابالغی  و  اجرایی  جنبه  رهبری 

تشریفاتی توسط رهبری صورت می گیرد.
با مداقه و تامل در معنای همین دو عبارت می توان به حساسیت مسئله بازنگری 
در قانون اساسی پی برد.آنجا که عالی ترین مقام کشور نیز تحت ضوابط خاصی مجاز 
به طرح مسئله بوده تصمیم نهایی در  این موضوع بر عهده شورایی است مرکب از 
قوه/5عضو  سه  نگهبان/روسای  حاکمیت.«شورای  ارکان  در  حاضر  اشخاص  اکثریت 
مجلس خبرگان/ده تن به انتخاب رهبر/سه تن از وزرا/سه تن از قوه قضاییه/ده تن از 
نمایندگان مجلس و سه تن از دانشگاهیان.« نکته قابل توجه این است که تصمیمات 
این شورا پس از تایید و امضای رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب 

اکثریت مطلق شرکت کنندگان  در همه پرسی برسد.
حال با چنین تشریفات خاصی این سئوال به ذهن خطور می کند که در فضا و عرصه 
سیاسی کشورچه اتفاقی رخ داده که رئیس جمهور کشور که اتفاقا حقوقدان هستند و 
علی االصول باید به اصول قانون اساسی اشراف کاملی داشته باشددر این مقطع زمانی 
که چند ماهی به انتخابات ریاست جمهوی باقی نمانده به لزوم اصالح قانون اساسی و 

رجوع به همه پرسی اشاره می کنند؟؟
فارغ از چرایی و دلیل طرح چنین پیشنهادی از سوی ایشان به نظر می رسد الزم 
باشد صاحب نظران سیاسی-حقوقی کشور فارغ از تعصبات جناحی به تحلیل و واکاوی 
نواقص و کاستی های احتمالی برخی از اصول قانون اساسی بی پرده با ملت گفتگو کنند 
چه بسا با اصالح برخی از اصول قانون اساسی مسیر جدیدی جهت برون رفت کشور از 
برخی چالش های داخلی-بین المللی  کشف شده، گره از مشکالت ملت گشوده شود.

* وکیل دادگستری

سرمقاله

بازنگری قانون اساسی در این شرایط؟
کاوه معین فر 

چند روز قبل بود که خبر نصب تابلوی خیابان استاد شجریان همراه با عکس آن منتشر 
شد، روز گذشته چند نفر در اعتراض به این اقدام نام خیابان استاد شجریان را به شهید محسن 

فخری زاده تغییر دادند که در میان آنها پدر شهید مصطفی احمدی روشن نیز دیده می شود.
محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر در واکنش به 
این اقدام توئیت زد: » پس ازشهادت شهیدفخری زاده شورای شهر تهران به احترام این شهید 
واال مقام نام خ صنایع در منطقه ۱ )محل کار وی( را با قید فوریت به نام ایشان نامگذاری کرد. 
بیش از ۴5 درصد نامگذاری های این دوره به نام شهیدان سرافراز میهن بوده است. انتظار 

رواداری به نمادهای جامعه خواسته زیادی نیست.«
رحیم احمدی روشن در گفتگو با سایت خبری مدارا درباره تغییر نام خیابان استاد شجریان 
به شهید فخری زاده، این اقدام را در راستای اعتراض به نامگذاری خیابانی به نام استاد شجریان 
دانست و گفت: »فردی که آنقدر برای مردم ایران ارزش قائل نبود که حتی ربنایش در ماه 
مبارک رمضان از صداوسیما برای مردم شهید باور و شهید پرور پخش شود چرا باید نامش بر 

سر تابلوهای معابر عمومی شهر قرار گیرد.
پدر شهید احمدی روشن که خود عامل اصلی تغییر نام خیابان استاد شجریان به شهید 
فخری زاده است، شجریان را خیانت کار به مردم ایران دانست و تصریح کرد: شجریان به 
مردم اعتقادی نداشت و شورای شهر تهران، شورای اسالمی شهر است یا شورای سلبریتی 

ها و خواننده ها است!
وی ادامه داد: آیا تمام هم و غم مردم این است که نام افراد معلوم الحال بر سر خیابان 

های شهر نصب شود!
احمدی روشن در پاسخ به اینکه شورای شهر قرار است مجددا تابلوی خیابان استاد 
شجریان را نصب کند، گفت: شک نکنید اگر این تابلو نصب شود مجددا آن را مخدوش و روی 

آن رنگ خواهیم پاشید، چرا که این فرد لیاقت این کار را ندارد.
یک تذکر ساده و ابتدایی الزم است: جناب پدر شهید احمدی روشن شما تابلو اسم استاد 
شجریان را مخدوش نکردید بلکه اسم روی آن را به شهید فخری زاده تغییر داده اید، اگر از 

نظر شما این عمل مخدوش کردن است بی احترامی به شهید فخری زاده محسوب می شود.
حال پرسش اصلی این است: در کدام دادگاه و با کدام مدرک شجریان خیانت کار به مردم 

ایران است؟ با این استدالل های شما؟
واقعا درباره بیانات آقای احمدی روشن باید گفت: شما پدر شهید و احترامت واجب، ولی 
یادتان باشد شما هم یک شهروند در یک کشور ۸5 میلیونی هستید و همگی در برابر قانون 
یکسان.جناب احمدی روشن و یاران، این همه نهاد تصمیم گیر، قانون گذار و قضایی وجود 
دارد، از نظر شما این کار غلط است باید اعتراض خودتان را به آنها اعالم کنید، اگر قرار باشد 
هر کسی احساس کرد که فالن اقدام از نظر او درست نیست و خود دست به کار شود، تغییر 

دهد، عوض کند و ... که دیگر باید فاتحه جامعه را خواند.
قطعا شخص یا اشخاصی وجود دارد که با بسیاری از تصمیمات یا اتفاقات موافق نیستند 

ولی در برابر قانون تمکین کرده و می کنند.
آیا رواست که کسی برود و تابلوی اسم شهید خیابان یا کوچه ای را به هر دلیلی عوض کند؟

هر شخصی اگر برود و تابلوی اسم یکی از کوچه ها و خیابان های شهر تهران را که به 
اسم شهیدی است، مخدوش کند این کار قطعا جرم است، حال سوال این است اقدامی که این 

گروه انجام داده اند جرم نیست؟
به هرحال جایگاه هر کسی در تاریخ و در گذر زمان روشن خواهد شد و جایگاه رفیع 

شجریان در فرهنگ و هنر این مرز و بوم قابل انکار نیست.
یک یادآوری هم خالی از لطف نیست استاد شجریان محبوب دل بسیاری از ایرانیان است 
و این محبوبیت بسیار قبل تر و بیشتر از اندازه اسم یک خیابان است، اگر خیابانی در تهران مزین 

به اسم استاد شجریان شده باشد قطعا افتخاری برای شهر تهران است.
اسم کوچه و خیابان با یک بخش نامه یا دستور عوض شدنی است ولی سالهاست استاد 
شجریان در قلب ایرانی هاست حتی شاید شهید فخری زاده و شهید احمدی روشن هم به او 

گوش داده  اند.
از این دوستان که در مراسم تغییر اسم تابلوی استاد شجریان شرکت کرده اند دعوت می کنم 
آلبوم » شب، سکوت، کویر« یا »بیداد« استاد را گوش دهند قطعا آرامش بیشتری خواهند یافت.

نگاه ونظر

جای  شجریان در دل مردم است، خودتان را زحمت ندهید
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اقتصاددولتیتأثیریدربهبودمعیشتمردمندارد
اقتصاد  اسالمی گفت:  در مجلس شورای  نماینده مردم مشگین شهر 
ایران به شدت دولتی و معتاد به نفت شده است چرا که وظیفه دولت انجام 

امور اقتصادی و میدان داری در این حوزه نیست.
بازرگانی،  اتاق  محمود عباس زاده مشگینی در جلسه مشترک اعضای 
صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل با نایب رئیس اول مجلس شورای 
اسالمی اظهار داشت: وظیفه دولت انجام امور اقتصادی در کشور بوده و باید 
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی با واگذاری این امور به بخش خصوصی، وظیفه 

نظارت و سیاست گذاری خود را به نحو احسن عملیاتی کند.
وی با انتقاد از دولتی شدن اقتصاد ایران تاکید کرد: در سال های گذشته 
و بودجه ریزی کشور بر پایه درآمد نفت اقتصاد ایران را به شدت معتاد به 

نفت کرده است که باید این روند اشتباه اصالح شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اصالح قوانین 
موجود و وضع قوانین جدید با نگاه حمایت از بخش خصوصی در خصوص 
و  سازی  خصوصی  جز  چاره ای  افزود:  و  شد  یادآور  را  اقتصادی  مباحث 
در  دولتمردان  تسهیلگری  با  مردم  خود  به  اقتصادی  فعالیت های  سپردن 

نداریم. کشور 
با اشاره به الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار کرد:  عباس زاده مشگینی 
بودجه ای که ۸۸ درصد آن صرف بخش های هزینه ای در کشور شود دیگر 

رمقی برای انجام پروژه های عمرانی در کشور برای دولت باقی نمی گذارد.
نماینده مردم مشگین شهر در مجلس خاطرنشان کرد: در بودجه سال 
آینده باید تغییرات اساسی اعمال شده و روند گذشته و فرایند بودجه ریزی 
در کشور اصالح شود که در غیر این صورت توسعه متوازن در کشور را برای 
آینده نباید متصور شد و آماده مواجهه با تهدیدات جدی در حوزه مهاجرت از 

شهرها و روستان ها به کالن شهرها باشیم.
وی به رقم بودجه سال آینده کشور اشاره کرد و گفت: از رقم 2 میلیون 
و 5۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه ساالنه کشور که در قانون بودجه سال آینده 
به  مربوط  تومان  میلیارد  و ۸۰۰ هزار  میلیون  از یک  بیش  پیش بینی شده، 

بودجه شرکت های دولتی است.
سهمی  دولتی  شرکت های  اقتصاد  اینکه  بیان  با  مشگینی  عباس زاده 
در توسعه کشور نداشته و درآمد حاصل از این شرکت ها صرف خود دولت 
می شود، اظهار کرد: آنچه که امروز در سفره مردم شاهد آن هستیم عدم تأثیر 
این شیوه مدیریت اقتصادی در بهبود معیشت مردم و توسعه کشور است که 

باید فکری اساسی به آن کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی، 
وضعیت استان اردبیل و عقب ماندگی های توسعه در تمام بخش ها را یادآور 
شد و افزود: انتظار مجمع نمایندگان استان اردبیل از دولت برای جبران این 

عقب ماندگی ها توجه ویژه در تمام حوزه ها به توسعه متوازن است.
نماینده مردم مشگین شهر در ادامه به ابطال واگذاری شرکت کشت و 
صنعت و دامپروری مغان اظهار کرد: خصوصی سازی در کشور دارای نواقصات 
اساسی و نباید اجازه داد این پلشتی های موجود باعث عدم رغبت سرمایه گذاران 

برای خرید شرکت های دولتی شود.
وی با بیان اینکه نتایج ابطال واگذاری ها باید در شیوه مدیریت سازمان 
خصوصی سازی نمود عینی داشته باشد افزود: توجه به دیدگاه های سرمایه 
گذاران و تأمین سود قانونی و به حق سرمایه آنان باید در تصمیم گیری ها 
لحاظ شود چرا که بدون مشارکت بخش خصوصی نمی توان نتیجه مناسبی 

از فعالت های اقتصادی گرفت.
عباس زاده مشگینی با انتقاد از عدم تمایل دولت به خصوصی سازی به 
معنای واقعی تصریح کرد: متأسفانه دولت نمی تواند از شرکت های خود دل 
کنده و مدیریت آن را به مردم واگذار کند و به همین خاطر است که خواستار 
اصالح و شفاف سازی قانون واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی 

و نظارت دقیق بر این امر هستیم.

رهبرمعظمانقالبمیالدحضرتمسیح)ع(راتبریکگفتند
انگلیسی در فضای مجازی  پیامی که به زبان  حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
منتشر شد، عید میالد حضرت مسیح )ع( را به مسیحیان ایران و جهان تبریک گفتند.

در این پیام آمده است: سالروز میالد پیامبر عیسی مسیح)ع( را به همه مسیحیان 
و مسلمانان جهان، به ویژه هموطنان مسیحی مان  تبریک می گویم.

برایدفاعازمرزهایآبیوامنیتکشورآمادگیکاملوجوددارد
تمامی  در  تجهیزات  و  سامانه ها  نیروها،  گفت:  سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده 
شرایط، در سطح مطلوبی از آمادگی ها برای دفاع از مرزهای آبی و منافع و امنیت 

کشور عزیزمان قرار دارند.
سردار علیرضا تنگسیری همراه با عده یی از فرماندهان و معاونین این نیرو از 
جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس، بازدید کرد و ضمن بررسی آخرین 
وضعیت آمادگی های رزمی رزمندگان مستقر در جزایر و گفتگو با  آنان، بر حفظ 
آمادگی توان رزم و هوشیاری و اشراف کامل اطالعاتی بر حوزه و محیط حساس 

ماموریتی خود تاکید کرد.
سردار تنگسیری اظهار داشت: هدف از این بازدید که در تداوم بازدیدهای قبلی 
و مشاهده عینی وضعیت منطقه برنامه ریزی شده  است، بررسی آخرین وضعیت توان 

آمادگی های رزم و عرض خداقوت به رزمندگان دریا دل است. 
وی تصریح کرد: بررسی های میدانی نشان می دهد نیروها، سامانه ها و تجهیزات 
در تمامی شرایط، در سطح مطلوبی از آمادگی ها برای دفاع از مرزهای آبی و منافع و 

امنیت کشور عزیزمان قرار دارند.

دوگانهسازیهایکاذبانسجامکشورراهدفگرفتهاند
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: چشم انداز واقعی دوگانه سازی های کاذب، 

هدف قرار دادن یکپارچگی کشور و انسجام ملی است.
در  کشور  انتخابات  ستاد  رئیس  و  کشور  وزیر  سیاسی  معاون  عرف  جمال 
ششمین همایش معاونین سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری های سراسر کشور 
مقام معظم رهبری  این که  به  اشاره  با  برگزار شد،  ویدئوکنفرانس  به صورت  که 
تأکید کردند که اگر شرایط رفع تحریم ها فراهم شود، حتی یک ساعت هم نباید 
برای رفع تحریم ها تأخیر کرد؛ اظهار داشت: این یک گفتمان به هم پیوسته است 
که ابتدا یک هدف دورنما و سپس یک هدف عملیاتی کوتاه مدت را به ما نشان 
می دهد. بر اساس این گفتمان، هدف نهایی، »خنثی سازی تحریم ها« و هدف 

عملیاتی »رفع تحریم ها« است.
وی افزود: طبیعی است که ذیل این گفتمان، هر دو هدف باید پیگیری شود. 
این گفتمان و هدف گذاری کاماًل واقعی است و هیچ نوع دوگانه ای هم وجود ندارد؛ 
اما برخی تالش می کنند با دوگانه سازی های کاذب، اهداف دیگری را دنبال کنند 

اما ما باید حواسمان باشد که درگیر این حواشی نشویم.
عرف در بخش دیگری از این همایش، با تأکید بر اینکه مصادیق این نوع دوگانه 
سازی ها را در حوزه های مختلف مشاهده می کنیم، اظهار داشت: مثاًل مدتی درباره 
کرونا به دوگانه سالمت- مذهب دامن زدند. بعد که با هوشیاری مردم نتیجه ای از 
این دوگانه نگرفتند، دوگانه سالمت – معیشت را درست کردند و اآلن هم مدتی 

است که دوگانه های دیگری درباره واکسن کرونا تولید و پخش می شود.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: به عنوان مثال، دوگانه خرید – تولید واکسن 

کرونا از این نمونه دوگانه سازی ها است.
وی تأکید کرد: عقل سلیم حکم می کند که در فرآیند مقابله با کرونا هر دو 
هدف همزمان پیگیری شود که طبعًا در دولت انجام می شود و به موازات تالش 
واکسن  و خرید  تهیه  برای  اقدامات الزم  کرونا، همه  ایرانی  واکسن  تولید  برای 
کرونا هم در حال انجام است. بنابراین دوگانه ای در این زمینه وجود ندارد. البته 
در زمینه ها و حوزه های دیگر هم این نوع دوگانه سازی های کاذب وجود دارد 
قرار دادن یکپارچگی کشور و  آنها در اصل، هدف  نقطه غایی  انداز و  که چشم 

انسجام ملی است.

آموزشعالیدرسال۲۰۲۰چگونهبربزرگترینچالشخودغلبهکرد
کرونا  ویروس  بحران 
قابل  به طور  در سال 2۰2۰ 
ا  ر بخش ها  همه  توجهی 
مختل کرد، در این میان آموزش عالی 
از  یکی  بر  کرد  تالش  دنیا  سراسر  در 

بزرگترین چالش های خود غلبه کند.
یک  در  کیواس  بندی  رتبه  نظام 
بررسی ساالنه و در پایان سال 2۰2۰ 
به این موضوع پرداخته است که چگونه 
کرونا  بحران  با  عالی  آموزش  بخش 

روبرو شد.
ویروس  بحران   2۰2۰ سال  در 
بخش  توجهی  قابل  طور  به  کرونا 
این  کرد.  مختل  را  عالی  آموزش 
بحران مشکالت مختلفی را در سراسر 
از  مختلف  موضوعات  درباره  جهان 
جمله سالمتی، اشتغال، روابط انسانی، 
برنامه های سفر و تصمیمات تحصیلی 

به وجود آورد.
لغو  و  مدارس  تعطیلی  از  پس 
این قاعده  از  نیز  امتحانات، دانشگاه ها 
مستثنی نشدند و به دلیل جلوگیری از 
دانشگاه ها  کرونا  ویروس  بیشتر  شیوع 
بسیاری از کشورها تعطیل و کالس های 

حضوری لغو شدند.
و   2۰2۰ سال  یافتن  پایان  با 
 ، کرونا واکسن های  تولید  مشاهده 
زمان آن فرا رسیده است که برخی از 
چالش های اساسی بخش آموزش عالی 

در سال 2۰2۰ را بررسی کنیم.
و  نشجویان  دا ز  ا پشتیبانی   *

استادان
هنگامی که بحران ویروس کرونا 
در  دانشجویان  و  استادان  شد،  آغاز 
در مورد  راهنمایی  برای  سراسر جهان 
با  مواجه  بیماری،  مدیریت  چگونگی 
خوابگاه  در  یا  و  سفر  محدودیت های 
مراجعه  خود  دانشگاه های  به  ماندن 
بسیاری  ایندیپندنت،  گزارش  کردند.به 
از دانشگاه ها برای کمک به دانشجویان 
بین المللی خود که به خانه هایشان سفر 

می کردند، بی وقفه تالش کردند.
دانشگاه نیویورک که بیش از هر 
دانشجویان  آمریکا  در  دیگری  کالج 
اضطراری  هزینه  کمک  دارد  خارجی 
دانشجویی را برای کمک به دانشجویان 
که با شرایط دشوار در سفر مواجه بودند، 

ایجاد کرد.
شده  تالش  اخیراً  انگلیس  در 
تعطیالت  برای  دانشجویان  که  است 

 3۰ تاریخ  در  بروند.  خانه  به  زمستانی 
همه  برای   ۱۹ کووید  آزمایش  نوامبر 
به  و  شد  آغاز  دانشگاه  دانشجویان 
دنبال آن یک »پنجره مسافرتی« ارائه 
شد که در آن کسانی که تست منفی 
داشتند می توانستند به نزد خانواده های 

خود برگردند.
ه ها  نشگا ا د ین  ا بر  ه  و عال
خود  روان  بهداشت  حوزه  فعالیت های 
را برای حمایت از دانشجویان افزایش 
دادند. مطالعه دکتر پرادیپ ساهو، مدرس 

که  می دهد  نشان  غربی  هند  دانشگاه 
بر  مستقیمی  تأثیر  دانشگاه ها  تعطیلی 
اعضای  و  دانشجویان  روان  سالمت 

هیئت علمی خواهد داشت.
اظهار  خود  مقاله  در  ساهو  دکتر 
از  حمایت  بر  باید  »دانشگاه ها  داشت: 
سالمت روان تأکید کنند و هر دانشجویی 
که احساس اضطراب بیشتری نسبت به 
کووید ۱۹ داشته باشد باید به موقع از 
حمایت روانی مناسب برخوردار باشد.«

نگرانی  دانشگاه ها  ز  ا بسیاری 
اثر  در  که  را  دانشجویان  و  استادان 
همه گیری کروناویروس تجربه می کنند، 
پشتیبانی  نتیجه،  در  و  کردند  تصدیق 
راه  از  ایجاد کردند که  روانی  بهداشت 

دور قابل دسترسی است.
به گفته یک گروه از دانشگاه های 
از  »طیفی  آنها  دانشگاه های  بریتانیا، 
برنامه ها و ابتکارات را برای پاسخگویی 
طی  در  نشجویی«  دا زهای  نیا به 

همه گیری کرونا ایجاد کردند.
قرارهای  هم  هنوز  لیدز  دانشگاه 
را  مجازی  روزه  یک  و  دقیقه ای   3۰
روان  بهداشت  فوری  نیازهای  برای 
ارائه می دهد و دانشگاه اکستر »رویکرد 
درمانی مبتنی بر شناخت و رفتار برای 

خودیاری« را ایجاد کرده است.
آنالین  آموزش  کرونا  از  قبل   *
بخش ها  یر  سا ز  ا لی  عا تحصیالت 

عقب تر بود
با به دست آمدن شواهدی مبنی 
در  کرونا  ویروس  همه گیری  شیوع  بر 
بین کشورها، دانشگاه های سراسر دنیا 
خود  دانشگاه های  بستن  جز  چاره ای 

برای استادان و دانشجویان نداشتند.
این به معنای لغو تدریس حضوری 
و امتحانات بود و موسسات را مجبور به 

یافتن راه های جایگزین برای ادامه ارائه 
آموزش کرد.

بسیاری از دانشگاه ها ترجیح دادند 
بیشتر کالس های خود را به آنالین تغییر 
دهند، طبق گفته گاردین عزم چشمگیر 
برای ادامه ارائه سخنرانی ها، سمینارها 
و دوره های آموزشی به دانشجویان به 
صورت آنالین این موضوع را تصدیق 

می کرد.
»هاروارد بیزینس ریویو« گزارش 
کروناویروس  همه گیری  از  قبل  داد 
آنالین  یادگیری  در  گذاری  سرمایه 
تحصیالت عالی از سایر بخش ها عقب 
مانده بود و در سال 2۰۱۷، کمتر از 5 
درصد بودجه کالج های ایاالت متحده به 
هزینه های فناوری اطالعات اختصاص 
یافته بود که نشان می دهد آموزش یکی 
مسائل  میان  در  را  رقم ها  کمترین  از 

اقتصادی به خود اختصاص می داد.
برخی  ر  د یه  شهر تخفیف   *

دانشگاه ها
با این حال همه گیری سرعت تغییر 
را به سمت یادگیری آنالین افزایش داده 
است. طبق آخرین گزارش کیواس  و 
دانشجویان  میان  در  موضوع  بررسی 
از شیوع کووید  در سال 2۰2۰ و پس 

۱۹ بیش از ۹۴ درصد دانشجویان بین 
دوره های  در  که  شدند  یادآور  المللی 
 55 و  می کنند  آنالین شرکت  آموزش 
دروس  که  کردند  خاطرنشان  درصد 
خود را به طور کامل از طریق مجازی 

یاد می گیرند.
تحصیل  در  خلل  جبران  برای 
دانشجویان برخی از موسسات آموزش 
ایاالت  عالی مانند دانشگاه توماس در 
را  خود  شهریه  گرفتند  تصمیم  متحده 
برای دانشجویان متضرر کاهش دهند.

کارشناسان پیش بینی می کنند که 
بسیاری از ویژگی های یادگیری آنالین 
با کاهش همه گیری کرونا در آموزش 
و  استادان  و  ماند  خواهد  باقی  عالی 
دانشجویان از این انعطاف پذیری بهره 

مند می شوند.
* هفته آشنایی دانشجویان جدید 

با دانشگاه مجازی شد
بحران کروناویروس یک وضعیت 
این  و  است  تحول  حال  در  و  دائمی 
بحران موسسات آموزش عالی را وادار 
می کند که در رویکرد حل چالش های 

خاص به فکر فرو روند.
در ماه مارس ، دانشگاه بازرگانی 
یک  توکیو   Breakthrough
مراسم فارغ التحصیلی مجازی منحصر 
بیزینس  گفته  به  کرد.  برگزار  فرد  به 
روبات های  از  دانشگاه  این  اینسایدر، 
موبایل به همراه یک تبلت برای میزبانی 
لتحصیلی  فارغ ا مراسم  میهمانان  ز  ا
استفاده کرد و به فارغ التحصیالن اجازه 
دریافت  و  صحنه  روی  رفتن  که  داد 
مدرک را به صورت مجازی تجربه کنند.

جدید،  تحصیلی  سال  شروع  با 
چالش  با  جهان  سراسر  دانشگاه های 
جهش دوباره کروناویروس مواجه شدند 
و مجبور شدند هفته آغاز سال تحصیلی 
آشنا  دانشگاه  با  جدید  دانشجویان  که 
می شوند را بدون بدون تماس حضوری 

برگزار کنند.
استرالیا  ملی  دانشگاه  آن  نمونه 
از موسسات  بود که به همراه بسیاری 
آشنایی  هفته  دیگر  لی  عا آموزش 
دانشجویان جدید را به صورت مجازی 
دانشجویان  آن  در  اندازی کرد که  راه 
می توانستند در جلسات پرسش و پاسخ 
شرکت  آنالین  دانشگاهی  تورهای  و 
کنند و از کارآموزی، باشگاه ها و رویدادها 

مطلع شوند.
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زیر نظر: علی هوشمند

بودجهدانشگاههادرالیحهبودجه۱۴۰۰بازنگریمیشود
در  دانشگاه ها  بودجه  بازنگری  از  بودجه مجلس  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 

الیحه بودجه ۱۴۰۰ خبر داد.
دانشگاه های  روسای  اجالس  سی امین  حاشیه  در  بابایی  حاجی  محمدرضا 
بزرگ که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار داشت: موضوع این جلسه 
فقط مشکالت بودجه ای دانشگاه ها نبود بلکه مباحث دیگری هم مطرح شد که 

باید در مجلس پیگیری شود.
اینکه  به رغم  افزود:  محاسبات مجلس  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  رئیس 
دولت در الیحه ۱۴۰۰ توجه ویژه ای به بحث دانشگاه ها کرده و بودجه وزارت 
رو  به  رو  جدی  مشکل  با  دانشگاه ها  اما  داشته  رشد  درصد   ۷۶ حدود  علوم 
هستند؛ چرا که بار مالی افزایش حقوق در سال ۹۹، خودش را در سال ۱۴۰۰ 

بیشتر نشان خواهد داد.
حاجی بابایی در ادامه از بازنگری در بودجه دانشگاه ها در الیحه ۱۴۰۰ خبر داد 
و گفت: امیدوار هستیم بتوانیم در کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین کمیسیون 
تلفیق در راستای کمک به کاهش مشکالت دانشگاه ها، یک بازنگری در بودجه 

دانشگاه ها داشته باشیم.
وی در ادامه تاکید کرد: مجلس همیشه به دانشگاه ها کمک کرده و این بار 

هم کمک خواهد کرد.

ثبتنامبراساسسوابقتحصیلیدردانشگاهآزادادامهدارد
ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو صرفًا بر اساس سوابق تحصیلی در 
مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته بهمن ماه ۹۹ دانشگاه آزاد اسالمی 

همچنان ادامه دارد.
دانشگاه آزاد اعالم کرد؛ ثبت نام و انتخاب رشته برای آن دسته از رشته های 
پیوسته  ناپیوسته و کارشناسی  آزاد اسالمی در مقاطع کاردانی  دانشگاه  تحصیلی 
نیمسال دوم که پذیرش برای آنها صرفًا براساس سوابق تحصیلی انجام می شود 

و از روز یکشنبه 3۰ آذرماه آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.
فارغ  و  پذیرش  سنجش،  مرکز  سامانه  به  مراجعه  با  توانند  می  داوطلبان 
التحصیلی به نشانی www.azmoon.org ابتدا دفترچه راهنمای ثبت نام را 
دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی، در صورت تمایل و داشتن شرایط با تهیه 

کارت اعتباری نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

بومیگزینیکنکور پیشنهادحذفکاملسهمیه سازمانسنجش
راارائهداد

معاون فنی و آماری سازمان سنجش با اشاره به الیحه توزیع عادالنه فرصت ها 
گفت: پیشنهاد ما حذف کامل سهمیه بومی گزینی دانشگاه ها با نظر به اجرای کامل 

الیحه مذکور است.
ریاست  به  آموزشی  مراکز  و  دانشگاه ها  شدن  اسالمی  شورای   3۴۸ جلسه 
عالی  شورای  دبیرخانه  محل  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  غالمی  منصور 

انقالب فرهنگی برگزار شد.
دستور اول این جلسه جمع بندی نهایی موضوع بومی گزینی در کنکور سراسری 
و  امکانات  عادالنه  توزیع  پیشنهادی  احسان جمالی خاطرنشان کرد: الیحه  بود، 
فرصت ها که به امضای دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی و وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی رسیده است الیحه ای جامع است که همه آزمون ها و نه صرفًا 

آزمون سراسری را در بر می گیرد.
و  است  بوده  کارشناسی  کار  چندسال  حاصل  که  ما  پیشنهاد  افزود:  وی 
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  مشورتی  کمیسیون  جلسات  در  سال  چند  برای 
سهمیه  کامل  حذف  است  شده  ارائه  کشور  علمی  جامع  نقشه  راهبری  ستاد  و 
توزیع عادالنه  پیشنهادی  اجرای کامل الیحه  به  با نظر  بومی گزینی دانشگاه ها 

امکانات و فرصت ها است.
در  آموزشی  کلیت عدالت  داد:  ادامه  آماری سازمان سنجش  و  فنی  معاون 
پذیرش دانشجو بر این مبنا استوار است که فرد دارای نمره باالتر شانس باالتری 

برای پذیرش داشته باشد.

واژگونیاتوبوس۱7مدومبرجایگذاشت
رییس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی 
گفت: واژگونی اتوبوس در محور بجنورد- جنگل گلستان ۱۷ نفر مصدوم بر جای گذاشت 

که حال سه نفر از آنان وخیم گزارش شده است. 
دکتر تقی دولت آبادی اظهار داشت: سه نفر از مصدومان حادثه در محل درمان شدند 

و ۱۴ نفر به بیمارستان های بجنورد و مانه و سملقان انتقال یافتند.
مدیرعامل جمعیت هالل خراسان شمالی هم گفت: این حادثه بر اثر برخورد خودرو پاترول و 
اتوبوس در ۱۸ کیلومتری محور آشخانه به جنگل گلستان در محدوده روستای زمان صوفی 
اتفاق افتاد و علت اآن عدم توجه به جلو از سوی راننده اتوبوس تشخیص داده شده است. 

سقوطبهمندرکلکچالدونفرراکشت
مدیرعامل هالل احمر تهران از مرگ 2 نفر و مصدومیت 2 نفر در ارتفاعات کلک چال 

بر اثر سقوط بهمن خبر داد. 
شاهین فتحی درباره سقوط بهمن که در ارتفاعات توچال تهران به وقوع پیوست 
اظهار داشت: در ارتفاعات کلک چال بر اثر سقوط بهمن 2نفر جان باختند و 2 نفر دیگر 

به شدت مصدوم شدند.

توفانشنراهارتباطی۳۰روستایکرمانرابست
فرماندار ریگان گفت : توفان شدید شن به همراه گرد و غبار راه ارتباطی 3۰روستای 

این شهرستان را از حوالی ظهر روز جمعه  بسته و کمک رسانی به ساکنان را با دشواری 
مواجه کرده است.

امین باقری با اشاره به اینکه گرد و غبار شدید به همراه ریزگرد مشکالتی را برای 
اهالی شهرستان ایجاد کرده اظهار داشت : این گرد و غبار عالوه بر کاهش دید محور 
ریگان ایران شهر را به مدت یک ساعت بست که با تالش نیروهای راهداری بازگشایی شد.
فرماندار ریگان همچنین از محاصره ۱۰۰روستای ریگان در توفان شن خبر داد و افزود:

تاکنون 2۶ شهروند به علت مشکالت تنفسی راهی مراکز درمانی شده اند.

درگیریدادستانشهریاربامامورپلیسصحتندارد
استان تهران اعالم کرد: درگیری  انتظامی غرب  مرکز اطالع رسانی فرماندهی 
دادستان شهریار با مامور نیروی انتظامی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران، صحت ندارد

در پی انتشار خبری مبنی بر ضرب و شتم یکی از ماموران فرماندهی انتظامی غرب 
استان تهران، توسط دادستان شهرستان شهریار، مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی 
غرب استان تهران، با انتشار اطالعیه یی، ضمن تکذیب این خبر، اعالم کرد: تعامل و 

همکاری امروز سازمان ناجا و قوه قضاییه، بیش از هر زمان دیگر است .

سهسالحبسو7۵میلیونتومانجریمهبرایشکاربزکوهی
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بروجرد از صدور رای محکومیت برای 
شکارچی یک راس بز کوهی به میزان سه سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی۷5۰ 

میلیون ریالی در این شهرستان خبر داد.
زهرا علیرضایی یکی از دالیل صدور این رای قاطع را استناد قاضی پرونده به 
نتایج زیانبار شکار بز کوهی، عنوان کرد و افزود: این گونه جانوری در منطقه گرین در 
حال انقراض بوده و صدور این رای نتیجه پیگیری های حقوقی اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان بروجرد و دقت نظر دستگاه قضایی شهرستان در برخورد با متخلفین 

زیست محیطی 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 
 CB۱5 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 255 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 5 وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک 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 R۱5 و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ 5.۱ 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   5.2 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. 

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت 
چند  بیان  ضمن  پرورش  و  آموزش 
تکلیف  درباره جشن  والدین  به  توصیه 
طول  در  که  کرد  تاکید  دانش آموزان، 
دوران دانش آموزی روزی بهتر از جشن 

تکلیف برای بچه ها وجود ندارد.
علیرضا کاظمی در مراسم جشن 
تکلیف دانش آموزان پایه سوم ابتدایی 
متوسطه  هشتم  یه  پا و  ن(  دخترا (
از شبکه  زنده  به صورت  )پسران( که 
بحث  در  کرد:  اظهار  شد  پخش  شاد 
مربیان  عنوان  به  ما  تکلیف  جشن 
این موضوع  به  باید  و خانواده  تربیتی 
هر  عطف  نقاظ  از  یکی  کنیم  توجه 
شرایط  در  که  است  تغییراتی  انسان 
مختلف ایجاد برای او می شود که این 
روانی،  روحی،  حوزه های  در  تغییرات 

اعتقاداتی، سیاسی و اجتماعی است.
در  روز  آن  کرد:  بیان  کاظمی 

حوزه اعتقادات و عبادات و ایجاد رابطه 
انسان با خدا به عنوان یک بنده برای 

قدرشناسی از نعمات، روز عید است.
وی با بیان اینکه در طول دوران 
دانش آموزی روزی بهتر از جشن تکلیف 
برای بچه ها وجود ندارد ادامه داد: ما 
باید معرفت دانش آموزان را نسبت به این 

نقطه عطف زندگی باال ببریم و آنان را 
با وظایف خود آشنا کنیم؛ تالش کنیم 
و  عبادت ها  انجام  محبت  و  دوستی  با 

مسائل عبادی را به آنان بگوییم.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت 
براینکه  تاکید  با  پرورش  و  آموزش 
تکلیف،  جشن  آستانه  در  است  الزم 

آشنا  عبادت  فلسفه  با  را  دانش آموزان 
حوزه  در  کنیم  سعی  باید  افزود:  کنیم 
انجام فریضه های دینی به عنوان والدین 
صبر کنیم و با دعوت و شیب مالیم و 

خوب در کنار دانش آموز باشیم.
و  پاداش ها  کرد:  عنوان  کاظمی 
اثرات معنوی، روحی و روانی این عبادات 
در زندگی انسان ها باید مورد توجه باشد 
نیاز  این عبادات  به  بدانیم خداوند  باید 
عبادات  این  با  که  هستیم  ما  و  ندارد 

زندگی خود را می سازیم.
مدیرکل  مسیب زاده  محمدرضا 
و  آموزش  وزارت  نماز  و  عترت  قرآن، 
نیز در این مراسم اظهار کرد:  پرورش 
 ۹5 آذر   25 فرهنگیان  و  دانش آموزان 
جمع  که  روزی  نمی کنند  فراموش  را 
و  هزار   2 حدود  در  پسران  از  کثیری 
رهبر  محضر  به  پسر  دانش آموز   2۰۰

معظم انقالب شرف یاب شدند.

چند توصیه به والدین در خصوص »جشن تکلیف«

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه 
مدعی نیستیم شبکه شاد مانع و ایراد ندارد گفت: ۷۷ درصد 
دانش آموزان تهران از شبکه شاد و مابقی از شبکه های 

داخلی که توسط مدارس وصل شده استفاده می کنند.
عبدالرضا فوالدوند در آیین تجلیل از خورشیدواره 
های مهر و ایثار در عرصه جهاد آموزشی شهر تهران با 
اشاره به اقدامات انجام شده در ایام کرونا برای آموزش 
دانش آموزان گفت: با تالش و کوشش معلمان دلسوز 
سال تحصیلی گذشته را با همه سختی هایی که وجود 

داشت به جلو بردیم.
وی ادامه داد: ایام تابستان نیز مشغول کسب آمادگی 

برای شروع سال تحصیلی جدید بودیم.
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به 
اینکه مردم ایران تالش و کوشش شما معلمان را فراموش 
نخواهند کرد اظهار کرد: ما قدر زحمات و تالش معلمان 
را می دانیم و امروز به نمایندگی از آموزگاران مناطق از 

شماری از آنها تقدیر می شود.
فوالدوند افزود: معاونت ابتدایی شهر تهران در بحث 

شبکه شاد، تولید محتوا، انتخاب مدرسان برتر و ساماندهی 
برنامه مدرسه تلویزیونی در ۱۰ ماه گذشته تالش های 

بسیاری انجام داده است.
وی با بیان اینکه مدعی نیستیم شبکه شاد مانع و 
ایراد ندارد اما می تواند یکی از بهترین شبکه هایی باشد 
که به لحاظ محتوا و سایر امکانات در اختیار ما قرار دارد 
گفت: ۷۷ درصد دانش آموزان تهران از شبکه شاد استفاده 
می کنند و مابقی از شبکه های داخلی که توسط مدارس 

نصب شده استفاده می کنند.

۷۷ درصد دانش آموزان تهرانی از شبکه شاد استفاده می کنند
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دالر ۴2۰۰ تومانی که با 
هدف کنترل قیمت کاالهای 
اوایل سال ۹۷ در  از  اساسی 
ایران شکل گرفت، به تدریج به روزهای 
پایانی خود نزدیک می شود و با توجه به 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ که دولت به 
مجلس تقدیم کرده، سرنوشت این ارز 

در دستان مجلس است.
همان  از  تومانی   ۴2۰۰ دالر 
به  پا  ایران  اقتصاد  در  که  روزهایی 
عرصه گذاشت تا امروز که زمزمه های 
همواره  می رسد  گوش  به  آن  حذف 
موافقان و مخالفان زیادی داشته است.

ایجاد  برای  عاملی  را  آن  برخی 
رانت می دانند و برخی دیگر نیز با توجه 
تنها  ایران،    اقتصاد  روز  آن  به شرایط 
سال  ابتدای  ارزی  بحران  از  عبور  راه 
۹۷ را دالر ۴2۰۰ تومانی عنوان می کنند.

دالری که با هدف کنترل قیمت 
تاثیر  از  جلوگیری  و  اساسی  کاالهای 
مردم  معیشت  بر  ارز  قیمت  نوسانات 

به وجود آمد.
اگرچه انتقادات به این قیمت گذاری 
که 3 سال نیز ثابت ماند وجود دارد اما ارز 
۴2۰۰ تومانی توانست در شرایطی که 
با تحریم مواجه بود و دسترسی  ایران 
به ارزهای حاصل از صادرات نفت وجود 
نداشت،  تا حد زیادی کنترل قیمت ها را 
تا  کره  قیمت  مثال  طور  کند.به  ایجاد 
آن  واردات  برای  ارز  این  حذف  زمان 
تقریبا ثابت بود اما با حذف ارز ۴2۰۰ 
تومانی از واردات کره، قیمت آن ناگهان 

2 برابر شد.
یا در مورد واردات نهاده های دامی 
نیز این قیمت گذاری موثر بود،   هر چند 
که به دلیل توزیع نامناسب نهاده ها در 

عمل قیمت ها صعودی شد.
طرح مناسب با توزیعی نامناسب

رئیس کل بانک مرکزی نیز پیش 
چهار  ارز  تاکنون  که  بود  گفته  این  از 
هزار و 2۰۰ تومانی کمک زیادی کرده 
است، اما در عمل به درستی اجرا نشد 
و طبیعی است به دلیل انحرافات موجود، 
کاالهایی که به دست مردم می رسد با 

قیمت واقعی نباشد.
ارز  اگر  که  بود  کرده  تاکید  وی 
۴2۰۰ تومانی به درستی توزیع می شد 
و در زنجیره واردات به صورت مرحله ای 
به دست مردم می رسید می توانست تاثیر 

مثبتی را با خود به همراه داشته باشد.
عبدالناصر همتی با بیان اینکه با ارز 
۴2۰۰ تومان نباید مرغ 3۰ هزار تومانی 
خاطرنشان  گیرد،  قرار  مردم  اختیار  در 
کرد که در این زمینه برخی مشکل ها 
این  شوند،  اصالح  باید  که  دارد  وجود 
برای  تا  باشند  باتدبیر  باید  اصالح ها 

مردم شوک قیمتی ایجاد نکند.
این  با  نیز  خصوصی  بخش  البته 

تاق  ا نایب رئیس  است.  موافق  نظر 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 
بین  فاصله  کاهش  به  اشاره  با  ایران 
نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما، این 
موضوع را دلیلی برای کاهش خسارت 
ارز  بازگشت  افزایش  و  صادرکنندگان 

حاصل از صادرات عنوان کرد.
محمدرضا انصاری گفته که اتاق 
بازرگانی ایران در طول یک سال گذشته 
موضع خود را درباره ارز تغییر نداده و ما 
خواهان حذف ارز ۴2۰۰ تومانی هستیم.

با  ایران  اتاق  ارزی  کمیته  رئیس 
اشاره به پرداخت ارز ۴2۰۰ تومانی به 
کاالهای اساسی، غذا، دارو و تجهیزات 
پزشکی گفت: نظر اتاق ایران آن است 
که اگر قرار است به کاالیی یارانه داده 
شود، این یارانه به شکل ریالی و مستقیم 

به شهروندان پرداخت شود.
برای  تومانی   ۴2۰۰ دالر  حذف 

بهبود معیشت و سالمت مردم
البته  نواقصی که  این  به  توجه  با 
دولت نیز بر آن واقف است، در الیحه 
گیری  تصمیم   ،۱۴۰۰ سال  بودجه 
ارز ۴2۰۰  تخصیص  نحوه  درخصوص 

به مجلس واگذار شده است.
تا آنجا که در تبصره یک بودجه 
صورت  در  که  شده  تاکید   ۱۴۰۰
جایگزینی این ارز با نرخ سامانه معامالت 
الکترونیکی ETS، مابه التفاوت آن صرف 

معیشت و سالمت مردم می شود.
اگرچه سخنگوی سازمان برنامه و 
بودجه نیز بر حذف ارز ۴2۰۰ تومانی از 
سال آینده تاکید دارد اما شاید مهمترین 
مورد  در  ها  دولتی  سوی  از  اظهارنظر 
از بودجه سال ۱۴۰۰  ارز ۴2۰۰  حذف 
که  باشد  دولت  سخنگوی  به  مربوط 
برخی  دنبال  به  نوشت:  توییتر خود  در 
برای  ترجیحی  ارز  مورد  در  سواالت 
کاالهای اساسی، در دولت در مورد شیوه 

اساسی  کاالهای  به  یارانه  اختصاص 
بحث و سناریوهای مختلفی مطرح شد. 
به همین دلیل در صورت تغییر شیوه، در 
تبصره بودجه آمده است: منابع آن صرف 

معیشت و سالمت مردم خواهد شد.
بر اساس ردیف ۴ بند ب تبصره 
در   ،۱۴۰۰ سال  بودجه  الیحه  یک 
صورت تغییر نرخ ترجیحی مورد استفاده 
این قانون به نرخ سامانه معامالت  در 
می  داده  اجازه  دولت  به  الکترونیکی، 
شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی 
درآمد  قانون(  این   5 جدول   ۱۶۰۱3۶
ترجیحی  نرخ  التفاوت  مابه  از  حاصل 
الکترونیکی(  معامالت  سامانه  نرخ  به 

واریز کند.
در ادامه آمده که منابع واریزی از 
محل ردیف شماره ۷۱-53۰۰۰۰ جدول 
شماره ۹ )تامین معیشت و سالمت مردم 
به  ترجیحی  نرخ  مابه التفاوت  محل  از 
الکترونیکی( این  نرخ سامانه معامالت 
قانون صرف تامین معیشت و سالمت 

مردم می شود.
البته نکته مهم این است که نه در 
جدول شماره 5 و نه در جدول شماره ۹ 
هیچ درآمدی از این محل برای دولت 
اختیار  به  موضوع  این  و  نشده  عنوان 

مجلس گذاشته شده است.
تک  با  اقتصادی  مشکالت  حل 

نرخی شدن قیمت ارز
»علیرضا  که  بود  رو  همین  از 
و  صنعت،  معدن  وزیر  حسینی«  رزم 
بسیاری  ریشه  اینکه  بیان  با  تجارت، 
از مشکالت اقتصادی کشور دو نرخی 
بودن ارز است، گفت: نمایندگان مردم 
در مجلس شورای اسالمی یک تصمیم 
انقالبی در خصوص حذف ارز ۴2۰۰ و 

تک نرخی کردن ارز بگیرند.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
در  تصمیم گیری  نظام  کرد:  تصریح 

محور  سه  بر  صمت  وزارت  مجموعه 
خصوصی  بخش  و  مجلس  دولت، 
نظرات  ز  ا ره  هموا و  است  ر  استوا
برای تصمیم سازی و  بخش خصوصی 

تصمیم گیری استفاده می کنیم.
وزیر صمت اضافه کرد: در مجموعه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان 
نماینده تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی 
با سماجت به دنبال تک نرخی کردن ارز 
و حذف ارز ۴2۰۰ بوده ایم که اکنون 
همگان منتظر تصمیم انقالبی مجلس 

در این خصوص هستند.
البته دولت تنها به دنبال حذف ارز 
۴2۰۰ تومانی نیست،  بلکه می خواهد 
این ارز صرفا در بخش هایی استفاده شود 
که  کرد  حاصل  اطمینان  می توان  که 
کاالی نهایی اش مبنی بر همان قیمت 
ارز ۴2۰۰ تومانی قیمت گذاری می شود 

و به مردم می رسد.
در سایر موارد با حذف ارز ترجیحی، 
با پیشنهاد رئیس سازمان برنامه و بودجه 
به صورت  منبع  این  پرداخت  بر  مبنی 
یارانه نقدی به مردم، برخی کاالها که 
ضروری هستند مابه التفاوت ارز ۴2۰۰ 
تومانی و آزاد به صورت نقدی به مردم 

پرداخت شود.
به گفته سخنگوی سازمان برنامه 
و بودجه نیز نرخ ارز ترجیحی در سال 
آینده در سامانه معامالت ارزی تعیین و 
نیمایی  نرخ  و  تومانی   ۴2۰۰ نرخ  بین 
محاسبه می شود.   این سامانه تشکیل 
شده تا نرخ دالر ترجیحی و نیمایی را 

بهم نزدیک کند.
حدود 3 سالی که از اجرای طرح 
می گذرد  کشور  در  تومانی   ۴2۰۰ ارز 
همواره بحث حذف این ارز مطرح شده،   
حال باید منتظر بود و دید که آیا باید 
 ۱۴۰۰ سال  در  تومانی   ۴2۰۰ دالر  با 

خداحافظی کرد؟

آغازساختچهلوهشتمینمدرسهخیرینبانکصادراتایران
درروستای»کوران«هرمزگان

حسین)ع(  امام  کالسه  سه  مدرسه  احداث  کلنگ 
ایران  صادرات  بانک  مدرسه ساز  خیرین  ستاد  همت  با 
استان  در  فین  بخش  توابع  از  کوران  محروم  روستای  در 
تعداد  آن،  احتساب  با  که  شد  زده  زمین  بر  هرمزگان 
محروم  مناطق  در  بانک  این  سازی  مدرسه  پروژه های 

کشور به ۴۸ مدرسه رسید.
سه  مدرسه  احداث  کلنگ  ایران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
از توابع بخش فین استان هرمزگان  کالسه امام حسین )ع( در روستای کوران 
با حضور محمدعلی اسماعیلی زاده، مدیر شعب بانک صادرات هرمزگان، حمدا... 
عظیمی ماسوله، دبیر ستاد خیرین مدرسه ساز بانک صادرات ایران، اکبر طهماسبی، 

عضو این ستاد و جمعی از مسئولین استانی و محلی بر زمین زده شد.
از  و  ایران  صادرات  بانک  مدرسه ساز  خیرین  ستاد  همت  به  مدرسه  این 
محل کمک های نقدی مدیران و کارکنان این بانک با زیربنای ۱۷۰ متر مربع و 
هزینه ۷ میلیارد ریال در روستای »کوران« استان هرمزگان احداث خواهد شد. 
مدرسه امام حسن )ع( در این منطقه، چهل و هشتمین پروژه مدرسه سازی 
و سیصد و چهل و پنجمین پروژه عمرانی ستاد خیرین مدرسه ساز بانک صادرات 

ایران است.
پیشتر در استان هرمزگان یک مدرسه سه کالسه در همین منطقه از توابع 
تومان توسط ستاد خیرین  میلیون  با هزینه ۷۰۰  بندرعباس  شهر بستک حوالی 

مدرسه ساز بانک صادرات ایران به بهره برداری رسیده بود.

ثبتترازعملیاتیمثبت۱۰۰9میلیاردتومان»وملل«
موسسه اعتباری ملل در ۹ ماه نخست سال جاری 
و  کرد  ثبت  را  تومان  میلیارد   ۱۰۰۹ مثبت  عملیاتی  تراز 
بیش از 3۱ درصد بر سپرده های سرمایه گذاری در این 
این موسسه در  افزود شد که نشان دهند توفیق  موسسه 

جلب اعتماد سپرده گذاران بانکی است.
با  ، موسسه ملل که  ایرانی  بانکداری  به گزارش   

سرمایه ثبت شده ۶۰۶ میلیارد تومان در بازار فرابورس ایران در حال فعالیت است 
گزارش عملکرد آذر ماه سال ۱3۹۹ را منتشر کرد .

براساس این گزارش موسسه ملل  در پایان پاییز سال جاری دو هزارو ۹۱۴ 
از محل تسهیالت اعطایی کسب کرد و به سپرده گذاران  میلیارد تومان درآمد 
خود یک هزار و ۶2۸ میلیارد تومان سود اختصاص داد، که حاصل این عملیات 
بانکی ثبت تراز مثبت ۱۰۰۹ میلیارد تومان بود. این موسسه در دوره مشابه سال 
گذشته تراز عملیاتی مثبت ۸33 میلیارد تومان را ثبت کرده بود که در سال جاری 

توانست آن را بیش از 2۱ درصد بهبود ببخشد.
درآمد  تومان  میلیارد  آذر، 2۴2  ماهه  اساس موسسه ملل در یک  برهمین 
تسهیالتی کسب کرد و به سپرده های بانکی هم ۱۹5 میلیارد تومان سود پرداخت 
کرد که حاصل آن ثبت تراز مثبت ۴۷ میلیارد تومان بود این موسسه در آبان ماه 

سال گذشته تراز عملیاتی مثبت ۶۰ میلیارد تومان را ثبت کرده بود.
مانده تسهیالت اعطایی این شرکت فرابوسی در پایان آبان ماه سال جاری 
به ۱2 هزار و 33۴ میلیارد تومان رسید و سپرده گذاران 3۱ درصد بیشتر از پایان 
مانده سپرده های  و  دراین موسسه سپرده گذاری کردند  ماه سال گذشته  آبان 

سرمایه گذاری این موسسه به ۱۸ هزار ۹۹۰ میلیارد تومان رسید .
موسسه ملل دراین دوره زمانی بیشترین درآمد تسهیالتی را بترتیب از سه 
سر فصل مشارکت مدنی ، فروش اقساطی و سایر تسهیالت کسب کرد که نسبت 
نداشته است و دربخش جذب سپرده های  تغییری  به دوره مشابه سال گذشته 
سرمایه گذاری هم بیشترین سود را به سپرده های بلند مدت یک ساله ،کوتاه 

مدت و بلند مدت دو ساله پرداخت کرد .

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون:
تقویتبخشفناوریبانکبهمنزلهتقویتکلیتبانکاست

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون وجود بخش 
فناوری کارآمد را یک مزیت اساسی و موجب تقویت کلیت 

بانک عنوان نمود.
بانک  مدیره  هیات  عضو  عصارزاده  هوشنگ  امیر 
بانک اظهار  توسعه تعاون در جمع مدیران حوزه فناوری 
و  امنیت  زیرساخت،  بر  مشتمل  فناوری  حوزه  داشت: 
فعالیت  الزامات  و  نیازها  مهم ترین  الکترونیک؛  بانکداری 

بانکی را تأمین می نماید.
وی افزود: با عملکرد صحیح و متعارف فناوری، عملیات بانکداری در حالت 
به  نیز  اظهارنظرها  پیکان  نوک  بروز کمترین مشکل،  با  و  پیش می رود  معمول 
سمت این بخش متمایل می شود، ازاین رو مراقبت از سرمایه انسانی ارزنده این 

بخش حائز اهمیت است.
نقش  به  تعاون  توسعه  بانک  ارشد  مدیران  این که  به  اشاره  با  عصارزاده 
اعتقاد هستم  این  بر  افزود:  بانک واقف هستند  نیروهای فناوری  مهم و کلیدی 
مجموعه ای از نیروهای کارآمد و متخصص در حوزه فناوری بانک حضور دارند 
و به لحاظ غنای سرمایه انسانی، این بخش در وضعیت بهینه ای قرار دارد و به 
لحاظ عملکردی و تأمین نیازهای سامانه ای، زیرساختی و امنیتی حوزه بانکداری؛ 

در بهترین دوران به سر می بریم.
معنای  به  بانک  فناوری  بخش  از  کنونی  رضایت  این که  به  اشاره  با  وی 
اقناع در این بخش نیست افزود: با درک صحیح از وضعیت کنونی این بخش و 
ترسیم چشم انداز آتی با توجه به روند حرکت بانکداری، ضروری است در مسیر 
پیشرفت گام برداریم و مأموریت و رسالت فناوری بانک نیز در همین مسیر به 

دقت انجام و بروزرسانی گردد.
فناوری  بخش  تقویت  کرد:  تأکید  تعاون  توسعه  بانک  مدیره  هیات  عضو 
بانک از ابعاد گوناگون، سبب تقویت کل بانک است و فناوری مقتدر و برخوردار 
از ویژگی های سرآمد و به روز، مزیت های ویژه ای برای بانک را فراهم می نماید.

عصارزاده با اشاره به اقدامات راهبردی بانک مرکزی و لزوم تبعیت بانک ها 
سیستم  در  نوآورانه  اقدام  هرگونه  افزود:  بانکی  سامانه های  سطح  ارتقاء  جهت 
بانکداری موجب بروز سطح باالیی از حجم عملیات بانکی بر حوزه فناوری بانک 
می شود و همکاران در برخی مقاطع در کوتاه ترین مدت، با مجموعه ای از اقدامات 
مشتمل بر فرایندهای نرم افزاری، برنامه نویسی، تأمین زیرساخت های سخت افزاری، 
اصالحات کاربری، تأمین امنیت و سایر اقدامات فنی؛ موجب می شوند بانک در 
سرآمدی  وضعیت  در  سامانه ها،  راهبری  و  الکترونیک  بانکداری  پیشرفت  مسیر 
باقی بماند و نقش کلیدی مهارت و تخصص سرمایه انسانی در این موقعیت به 

نحو مناسبی مصداق پیدا می کند.
نیروهای  به  نهادن  ارج  و  ارزش گذاری  مراتب  رعایت  نمود:  تصریح  وی 
کارآمد و متخصص از مهمترین راهبردهای مدیریتی است که ضروری است به 

شکل مناسبی مدنظر قرار گیرد.
که  مطلب  ین  ا بر  تأکید  با  تعاون  توسعه  بانک  مدیره  هیات  عضو 
این  موجب  نباید  توقعات  تأمین  و  تکنولوژیکی  و  فنی  فعالیت  باالی  حجم 
است  بانک  تکنولوژیکی  نیازهای  برنده  پیش  امور صرفًا  این  که  ذهنیت شود 
نقش  که  است  این  بخش  مدیریتی  الیه  ویژه  به  همکاران  از  انتظار  گفت: 
نیز  برون سپاری  از راهکار  نمایند و  تقویت  را  راهبری بخش  سیاستگزاری و 

جویند. تمسک  لزوم  مواقع  در 
عصارزاده نقش نظارتی و راهبردی معاونت مدیرعامل بانک بر امور فناوری 
اطالعات را بسیار ارزنده تلقی نمود و گفت: حضور ایشان به عنوان مدیر ارشد 
بخش  راهبرانه  و  مدیریتی  بعد  تقویت  در  می تواند  مدبر  و  خوش فکر  باتجربه، 

فناوری بانک بسیار تأثیرگذار می باشد.
و  آینده  ترسیم  فعلی،  وضعیت  شناسایی  با  بزرگ  سازمان های  افزود:  وی 
برون سپاری شناسایی  قابلیت  با  فعالیت های  از  برنامه دقیقی  عملیات موردنیاز، 

نموده و فرآیندها را در مسیر صحیح راهبری می نمایند.
گفت:  بانک  تابعه  شرکت های  اصلی  مأموریت  تبیین  ضمن  عصارزاده 
شرکت های تابعه بانک توسعه تعاون به عنوان شرکت های حامی در راستای تقویت 
نقش توسعه ای بانک مشغول به فعالیت هستند و شرکت سمات به عنوان شرکت 
زیرمجموعه بانک، تأمین کننده بسیاری از نیازهای بانک و همچنین بخش تعاون 

در حوزه فناوری و سامانه های الکترونیک و مبادالتی می باشد.
وی نقش شرکت سمات در پشتیبانی از حوزه فناوری بانک را حائز اهمیت 
عنوان نمود و گفت: هم افزایی ارزنده ای در سایه همکاری بخش فناوری بانک 

و شرکت سمات ایجادشده است.
عصارزاده ضمن تأکید بر لزوم روان سازی فرآیندها و پرهیز از پیچیدگی های 
اداری گفت: هر مسئله و هر اقدام پیش برانه ای الزم است با همکاری و هماهنگی 

بین واحدی حل وفصل گردد و به جلو برده شود.

ثبت رکوردی تازه در مقدار انتقال گاز ایران؛
مصرفبهینهبرایتامینپایدارگازضروریاست

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران از ثبت رکوردی تازه در تاریخ انتقال گاز کشور 
خبر داد و اعالم کرد که این مقدار به بیش از ۸۱۸ میلیون مترمکعب گاز در روز رسید.

به گزارش دنیای جوانان به نقل از شرکت انتقال گاز ایران، مهدی جمشیدی دانا در 
بازدید از تأسیسات تقویت فشار گاز و مرکز بهره برداری خطوط لوله اردبیل، گفت: برای 
انتقال گاز شیرین  میلیون مترمکعب گاز، مقدار  از ۸۱۸  انتقال روزانه بیش  با  نخستین بار 
افزایش 3 درصدی  انتقال گاز سال ۱3۹۸،  با رکورد ثبت  ایران رکورد زد که در مقایسه 

را نشان می دهد.
وی با اشاره به نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده در ۸۶ تأسیسات تقویت فشار 
و بیش از 3۷ هزار کیلومتر خطوط لوله فشار قوی که سه برابر طول قطر کره زمین است، 
ادامه داد: در هشت ماه نخست امسال،۱۶3 میلیارد مترمکعب گاز به مبادی مصرف منتقل 

شده است که در این بخش نیز شاهد افزایش ۴ درصدی نسبت به پارسال بودیم.
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران در ادامه به تمهیدهای زمستانی با وجود محدودیت ها 
و شرایط خاص بهداشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا اشاره و اظهار کرد: بیش از ۸ هزار و 
3۰۰  کیلومتر پیگرانی هوشمند در مراحل مختلف، 3 هزار و 2۰۰ کیلومتر پیگرانی تمیزکننده، 
2۹ هزار و 2۱۸ کیلومتر نشت یابی خطوط لوله و ۱5 هزار و 5۰۰ مترمربع تعویض پوشش 

خط لوله از جمله اقدام های مهم در این زمان بوده است.
جمشیدی دانا درباره مقدار ذخیره سازی گاز کشور، گفت: مخازن ذخیره سازی در فصل 
سرما و در زمان مصارف حداکثری به پایداری شبکه انتقال گاز کمک می کند که در هشت 
ماه نخست سال شاهد افزایش ۱۷ درصدی مقدار تزریق گاز به مخزن سراجه و افزایش 2۶ 

درصدی ذخیره گاز به مخزن شوریجه بودیم.
وی از نیروی انسانی به عنوان سرمایه های ارزشمند سازمان یاد کرد و افزود: حدود 
۱۱ هزار نیروی متعهد و متخصص وظیفه نگهداری، تعمیرات و حفاظت خطوط لوله فشار 
قوی گاز را به عهده دارند که حدود یک هزار بهره بردار به صورت 2۴ ساعته انتقال گاز را 
در تأسیسات و خطوط لوله پایش می کنند تا هیچ خللی در پایداری انتقال گاز به ویژه در 

فصل سرما به وجود نیاید.
مصرف  با  تا  خواست  مردم  همه  از  پایان  در  ایران  گاز  انتقال  شرکت  مدیرعامل 
بهینه گاز طبیعی، این مجموعه را در تأمین پایدار گاز به مبادی مصارف خانگی. تجاری 

و نیروگاهی یاری کنند.

یادداشت
برافراشته بودن پرچم صنعت نفت ایران 

در اوج تحریم ها
تولید  به  اشاره  با  و  غیرکارشناسی  و  سیاسی  موضع گیری های  بر  تکیه  با  برخی 
کنونی نفت که متأثر از شدیدترین تحریم ها علیه کشور است، عملکرد وزارت نفت را در 
ظرفیت سازی برای تولید نفت زیر سؤال می برند؛ حال آنکه نمودهای بسیاری از تالش 
برای افزایش ظرفیت تولید نفت، نگهداشت و افزایش تولید و باال بردن ضریب بازیافت 
میدان ها می توان یافت که در سال های اخیر و در اوج تحریم ها، پرچم صنعت نفت را 

برافراشته نگاه داشته است.
افزایش چندبرابری ظرفیت تولید نفت و گاز

وزارت نفت دولت تدبیر و امید در آغازین سال فعالیت خود و با هدف اولویت بخشی 
به توسعه میدان های مشترک، توسعه غرب کارون و پارس جنوبی را در اولویت قرار داد 
و به طور طبیعی با درنظر گرفتن محدودیت منابع به منظور تحقق این برنامه، میدان های 
در  نفت  توسعه ای  عملکرد  گرفتند،  قرار  توسعه ای  اولویت های  بعدی  درجه  در  مستقل 
پارس جنوبی و غرب کارون هم که اظهر من  الشمس است. ظرفیت امروز تولید گاز در 
پارس جنوبی نسبت به سال ۹2 با افزایش 2.5 برابری همراه است و ظرفیت تولید نفت 
در میدان های مشترک غرب کارون هم در این مدت بیش از 5 برابر افزایش یافته است.

فراموش نکنیم قطر کار توسعه را در پارس جنوبی زودتر از ایران آغاز کرد و ایران 
توانست با تمرکز بر توسعه این میدان مشترک، در تولید روزانه گاز از قطر پیشی گیرد. 
این را هم به یاد داشته باشیم که عراق با بهره مندی از توان شرکت های خارجی، توسعه 
سخت ترین  فشار  زیر  که  شرایطی  در  ایران  و  می کند  دنبال  شتاب  با  را  میدان هایش 
تحریم ها قرار دارد، تنها با اتکا به توان داخلی در غرب کارون عملکرد قابل دفاعی به 

نمایش گذاشته است.
توسعه میدان های مشترک نفتی

اگر بخواهیم به طور جزئی تر به توسعه میدان های نفتی در غرب کارون بپردازیم 
باید گفت در این دولت، افزون بر آنکه فاز نخست طرح های توسعه ای یادآوران و آزادگان 
شمالی و طرح توسعه یاران شمالی به بهره برداری رسیدند؛ میدان یاران جنوبی نیز به تولید 
رسید و روند توسعه آزادگان جنوبی که در دولت گذشته تقریبا متوقف بود، به جریان افتاد.

پمپ های  نصب  واسطه  به  بود،  شده  روبه رو  تولید  افت  با  که  هم  شمالی  یاران 
پمپ  نخستین  و  درون چاهی  پمپ های  نخستین  گرفت؛  دوباره ای  جان  درون چاهی 
و  شد  گرفته  به کار  موفقیت  با  شمالی  یاران  در  کارون  غرب   )SRP( مکشی  میله ای 
نخستین واحد فرآورش پیش ساخته نفت کشور با سرمایه گذاری خارجی در میدان آزادگان 

جنوبی ساخته شد.
همه فعالیت های توسعه ای غرب کارون در شرایطی انجام شد که صیانت از محیط 
زیست نیز در اولویت بود و تاالب هورالعظیم که تقریبًا خشک شده بود، در این دولت تا 

حدود ۹۰ درصد آبگیری شد.
توسعه  به  تنها  مالی،  محدودیت های  همه  وجود  با  سال ها  این  در  نفت  وزارت 
میدان های مشترک غرب کارون اکتفا نکرد و از دیگر میدان های مشترک نفتی هم غافل 
نبود. از جمله میدان مشترک آذر که از پیچیده ترین میدان های نفتی به شمار می رود و 
توسعه آن با جدیت ادامه یافت و اکنون در آستانه بهره برداری نهایی قرار گرفته است. 
تکلیف توسعه میدان های آبان و پایدارغرب نیز در قالب قراردادهای جدید نفتی مشخص 
شد و توسعه بعضی دیگر از میدان ها مانند دهلران، نفت شهر و فروزان هم در قالب طرح 

نگهداشت و افزایش توان تولید نفت در دستور کار قرار گرفت.
نگهداشت و افزایش تولید نفت

اتهام زنی ها به وزارت نفت به بحث توسعه میدان های مشترک محدود نیست و در 
میان هجمه ها، موضوع غفلت از نگهداشت میدان های نفتی هم دیده می شود؛ حال آنکه 
با اولویت دنبال کرد، طرح  وزارت نفت در عین حال که توسعه میدان های مشترک را 
نگهداشت و افزایش توان تولید نفت میدان های مشترک و غیرمشترک را نیز با هدف 
پرداختن به نگهداشت میدان ها و حمایت حداکثری از کسب وکارهای فعال در صنعت نفت 
کشور در دستور کار قرار داد، به طوری  که تاکنون 33 قرارداد به ارزش بیش از 2.2 میلیارد 

یورو با هدف افزایش 2۸۰ هزار بشکه ای ظرفیت تولید نفت امضا شده است.
امروز به واسطه امضای این قراردادها، نگهداشت و افزایش تولید نفت میدان های 
نفت شهر، گچساران )خامی(، باالرود، سعادت آباد، زیالیی، چلینگر و گرنگان، منصوری 
)آسماری(، رامشیر، سیوند و اسفند، منصورآباد، مارون 2 و 5، مارون ۶، مارون 3، مارون 
اهواز ۱ و ۴  ۱ و ۴، کبود، اللی )آسماری(، فروزان، نرگسی، دانان، رامین، سیاه مکان، 
و رسالت با همکاری ۱۹ شرکت ایرانی در حال اجرا و پیگیری است. دیگر قراردادهای 

مربوط به این طرح نیز به زودی امضا خواهند شد.
ازدیاد برداشت

وزارت نفت در بحث افزایش ضریب بازیافت نیز برنامه مدونی داشت؛ برنامه ای که 
از سال ۹3 با همکاری ظرفیت های علمی و دانشگاهی کشور کلید خورد و اکنون نهال 

این ارتباط صنعت و دانشگاه به درخت محکمی بدل شده است.
شهریورماه امسال ۱3 قرارداد پژوهشی در حوزه ازدیاد برداشت با هدف انجام مطالعات 
فناورانه ۱۱ میدان نفتی و دو میدان گازی، بین شرکت ملی نفت ایران و ۱3 دانشگاه و 
مرکز تحقیقاتی کشور امضا شد. از آغاز فعالیت وزارت نفت در دولت تدبیر و امید، این 
چهارمین مرحله ای بود که قراردادهای کالن پژوهشی میان زیرمجموعه های وزارت نفت 

و دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی امضا می شد.
نخستین بار اواخر سال ۹3 بود که مطالعات ازدیاد برداشت ۹ میدان نفتی در قالب 
۹ قرارداد به دانشگاه ها واگذار شد؛ دومین مرحله به سال ۹5 برمی گردد که ۱2 قرارداد 
به منظور ایجاد انستیتوهای تحقیقاتی در پایین دست صنعت نفت میان سه شرکت تابع 
وزارت نفت )شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
و شرکت ملی صنایع پتروشیمی( با دانشگاه ها امضا شد؛ سومین مرحله در سال ۹۶ با 
امضای پنج قرارداد پژوهشی در حوزه اکتشاف عملیاتی شد و شهریورماه امسال نیز ۱3 

قرارداد پژوهشی دیگر در حوزه ازدیاد برداشت نفت امضا شد.
اکنون در وزارت نفت 3۹ قرارداد کالن پژوهشی فعال وجود دارد که با همکاری 
۱۸ دانشگاه  و مراکز تحقیقاتی دنبال می شود و بخش قابل توجه آن به بحث مطالعات 
ازدیاد برداشت با همکاری دانشگاه ها مربوط است. این همکاری ها در ۹ میدان نفتی که 
در مرحله نخست قراردادهای مطالعاتی ازدیاد برداشت کلید خورد، اکنون به نتایج قابل 
دفاعی رسیده و امیدها را به افزایش ضریب بازیافت در این میدان های افزایش داده است.

در عین حال با دستور وزیر نفت، طرح مطالعات جامع مخازن هم در دستور کار شرکت 
ملی نفت ایران قرار دارد؛ طرحی که شامل بررسی های دقیق و تمرکز بر جزئیات مخزن 
مانند خواص سیال، خواص سنگ مخزن و دیگر مشخصات مخزن است تا با مطالعه جدی 
و اساسی برخی مخازن، مسیر دستیابی به ضریب بازیافت بیشتر در این مخازن هموار شود.

تداوم مسیر توسعه
مجموع موارد مورد اشاره به خوبی بیانگر این واقعیت است که وزارت نفت در هشت 
سال اخیر باوجود مشکالت و تنگناهای فراوان، از کارشکنی های داخلی گرفته تا تحریم های 
سختگیرانه و از کمبود منابع مالی تا رویارویی با موانع متعدد برای نقل و انتقاالت مالی 
و...، توسعه میدان های نفتی به ویژه میدان های مشترک را با جدیت دنبال کرده و در این 
مسیر به فعالیت های مطالعاتی، همکاری با دانشگاه ها، افزایش بهره مندی از توان بخش 

خصوصی و تقویت اتکا به توان داخل توجه زیادی داشته است.
دارند  قرار  خود  عمر  دوم  نیمه  در  اغلب  ایران  نفتی  میدان های  نکنیم  فراموش 
بنابراین برای توسعه و بهره مندی از ظرفیت های این میدان ها، دسترسی به سرمایه کافی و 
فناوری های روزآمد اجتناب ناپذیر است؛ پیش نیازهایی که دستیابی به آنها به واسطه تحریم ها 
به آسانی مقدور نبوده و حتی با فرض توسعه و تولید روزافزون هم، تحریم بازارهای صادراتی 
کشور را نشانه رفته و فرصت های بسیاری را از صنعت نفت ایران سلب کرده است. نفت 

در چنین شرایطی زنده است و مسیر توسعه را ادامه می دهد.

مجلس، سرنوشت دالر4200 تومانی را مشخص می کند؛

دونرخیبودنارز،ریشهبسیاریازمشکالتاقتصادیکشور
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زیر نظر: محمد امامی

در حالی که پروازهای بین ایران و 
انگلیس فعال و به دلیل شیوع ویروس 
جهش یافته کرونا در این کشور لغو شده 
طریق  از  خارجی  ایرالین های  برخی 
آژانس های مسافرتی بلیت این پروازها 
سازمان  مسئوالن  اما  می فروشند  را 
مردم  از  هواپیمایی کشوری می گویند: 
خریداری  را  بلیت ها  این  می خواهیم 
و  مستقیم  پرواز  هیچ  که  چرا  نکنند 
غیرمستقیمی از لندن اجازه ورود به ایران 
زمینه  این  در  ایرالینی  اگر  و  ندارد  را 

تخلف کند، مجوزش باطل می شود.
هفته گذشته و در پی انتشار خبر 
شناسایی ویروس جهش یافته کرونا در 
انگلستان همه کشورها ارتباط شان را با 
این کشور محدود کرده و پروازهایشان 
را نیز به این کشور تعلیق کردند تا بتوانند 
مردم خود را از این ویروس جهش یافته 

محافظت کنند.
در همین راستا پروازهای ایران به 
مقاصد مختلف انگلستان و بالعکس نیز 
به دلیل همین مسئله و در پی درخواست 

و  درمان  بهداشت،  وزیر  مکاتبه  و 
آموزش پزشکی تا دو هفته تعلیق شد 
سایت های  برخی  می رسد  نظر  به  اما 
آژانس های  و  اینترنتی  بلیت  فروش 
مسافرتی نمی خواهند به این مصوبه و 
پروتکل های بهداشتی اعالم شده پایبند 
باشند چرا که در این سایت ها همچنان 
بلیت تهران-لندن و لندن-تهران برای 

این هفته فروخته می شود.
–رییس  نگنه  ز دهقان  تورج 
در  کشوری-  یی  پیما ا هو زمان  سا
آژانس های  اقدام  این  گفت:  باره  این 
آن ها  با  و قطعا  مسافرتی تخلف است 
برخورد خواهیم کرد اما مسئله اینجاست 
به  را  پروازهایشان  بسیاری  کشورهای 
لندن قطع کرده اند که به عنوان مثال 
به ترکیه و امارات می توان اشاره کرد و 
مشخص نیست چرا آژانس ها بلیت پرواز 
در این مسیرها را از طریق ایرالین این 

کشورها می فروشند.
مسئله  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
ترکیه  که  می شود  زمانی  همان  شبیه 

بود  کرده  تعلیق  را  ایران  به  پروازش 
کردند  بلیت  فروش  به  اقدام  برخی  و 
سازمان  اینکه  وجود  با  هم  مردم  و 
پروازی  بود  کرده  اعالم  هواپیمایی 
را  استانبول  بلیت های  ندارد  وجود 
ماندند  مردم  نهایتا  کردند.  خریداری 
یا  ایرالین ها  این  از  مطالباتشان  و 
آژانس های مسافرتی.وی افزود: از مردم 
می خواهیم بلیت پروازهای لندن را فعال 
خریداری نکنند تا چنین تخلفاتی سبب 

ضرر و زیان آن ها نشود.
ن  و معا – لی  جال سم  لقا بو ا
سازمان  بین الملل  امور  و  هوانوردی 
باره  این  در  نیز  کشوری-  هواپیمایی 
ایرالین های  با  مسافری  وقتی  گفت: 
خارجی و یک توقف از لندن به تهران 
میاید باید از دو کشور مبدا اولیه و نهایی 
بوردینگ پس داشته باشد اما ما اعالم 
کرده ایم که به آن ها بوردینگ پس نمی 
دهیم امروز نیز توصیه های الزم صورت 

گرفته است.
تا  و  فعال  اینکه  بر  تاکید  با  وی 

شده،  اعالم  پروتکل های  بودن  برقرار 
خرید  صورت  در  حتی  مسافری  هیچ 
سفر  ایران  به  نمی تواند  هواپیما  بلیت 
آژانس   ۱۶۰۰ نمی توانیم  افزود:  کند، 
صورت  به  بسیاری  تعداد  و  داریم 
به  بارها  و  می فروشند  بلیت  آنالین 
آن ها گفته ایم که نباید این کار را انجام 
اطالع  تا  مسافری  هیچ  که  چرا  دهند 
ایران  به  انگلستان  از  نمی تواند  ثانوی 
بیاید و با ایرالین های خارجی متخلف 
برخورد کرده و مجوزهای آن ها را باطل 

می کنیم.
جاللی ادامه داد: حتی اگر مسافری 
به صورت غیر مستقیم قصد خرید بلیت 
و سفر به ایران را دارند بدانند که اجازه 
ورود به کشور را ندارند و دوم اینکه حتی 
اگر مسافری از انگلیس به کشوری دیگر 
پرواز کند و از آن کشور پس از چند روز 
قصد ورود به ایران را داشته باشند، طبق 
هماهنگی های صورت گرفته به محض 
ورود به کشور و شناسایی قرنطیه شده و 
از او تست و آزمایش دریافت خواهد شد.

تبانی ایرالین های خارجی با آژانس های مسافرتی داخلی؛

سازمان هواپیمایی کشوری: مردم بلیط پرواز به انگلستان را نخرند!

هر  به  که  کرد  تاکید  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
کاالیی که یارانه یا امتیازی داده شود، قیمت گذاری اش هم 
اجباری می شود و افزایش تولید را راه حل حذف داللی و 

مناسب شدن قیمت ها عنوان کرد.
علیرضا رزم حسینی در برنامه خبری شبکه یک سیما 
گفت: برای رساندن کاال با قیمت مناسب به دست مردم 
باید افزایش تولید دهیم که بر اساس آمارها در ۱۹ قلم 
واحدهای  و  داشتیم  خوبی  افزایش  جاری  سال  در  کاال 
شیفته  سه  دیگر  اقالم  و  خانگی  لوازم  حوزه  در  تولیدی 
و  خواری  رانت  روند،  همین  تداوم  با  می کنند.  فعالیت 
داللی حذف خواهد شد و کاال به قیمت واقعی به دست 

مصرف کننده خواهد رسید.
بر  تولیدکنندگان  عموم  اینکه  بیان  با  همچنین  وی 
را  تولیدی خود  قیمت محصوالت  تمام شده،  اساس هزینه 

تعیین می کنند، گفت: تولیدکنندگان موظف هستند با تعیین 
شبکه توزیع، محصول تولیدی را با کمترین واسطه و قیمت 

به دست مصرف کنندگان برسانند.
گفتنی است که آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نشان می دهد که در مهر ماه امسال در بین 
تا حدود   ۰.۴ بین  کاال  قیمت ۸۴  اساسی،  قلم کاالی   ۸۹
3۱۴.۶ درصد نسبت به خرداد سال گذشته افزایش داشته، 
آالت،  آهن  گروه  به  مربوط  هم  قیمت  افزایش  بیشترین 
کنجاله سویا و حبوبات بوده و بیشتر اقالم مصرفی روزمره 
مثل برنج، مرغ، تخم مرغ، حبوبات، قند، شکر و غیره بیش 

از 5۰ درصد افزایش یافته است.

وزیر صمت:

افزایش تولید را راه حل حذف داللی و مناسب شدن قیمت هاست

نایب رییس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد 
که تولید مسکن نیاز به ارزبری نداشته و عین  اقتصاد 

مقاومتی است.
مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  نیکزاد  علی 
توئیتر،  در  خود  شخصی  صفحه  در  اسالمی  شورای 

نوشت:
» طرح  جهش تولید مسکن در کمیسیون عمران و 
طرح  مالیات بر خانه های خالی در کمیسیون اقتصادی 
مورد کارشناسی قرار گرفته و با جدیت پیگیری می شود. 
به  و  آورد  رأی  صحن  در  فوریت شان  دو  و  کلیات 

کمیسیون ارجاع داده شده و رفت  و برگشت نیمه موفقی 
هم با سیستم بانکی و بانک مرکزی اتفاق افتاده است. «

وی در توییت دیگری با اشاره به دیدگاه بانک 
مرکزی برای در اختیار قراردادن تسهیالت به بخش 

همراه  به  اشتغال  مسکن،  تولید  که  نوشت  مسکن 
دارد و موجب استقالل و مقابله  با تحریم است؛ تولید 
ندارد و عین  اقتصاد مقاومتی  ارزبری  به  نیاز  مسکن 
است؛ حتی اگر اقدامات گستره صورت گیرد، می تواند 

ارزآوری داشته باشد.«
طرح جهش تولید و تامین مسکن و طرح مالیات 
بر خانه های خالی دو اقدام مجلس یازدهم در راستای 
ساماندهی بازار مسکن به شمار می رود که از همان 
روزهای آغاز به کار مجلس با جدیت از سوی کمیسیون 
عمران و کمیسیون اقتصادی مجلس دنبال می شود.

نیکزاد: طرح  مالیات بر خانه های خالی با جدیت پیگیری می شود
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والدت  ایام  با  هم زمان 
باسعادت حضرت زینب کبری 
)س( و روز پرستار جمعی از 
مدافعان سالمت و اعضای کادر درمان 
بهداری شرکت فوالد مبارکه با حضور 
با  شرکت  الشهدای  معراج  محل  در 
مدافعان گلگون کفن میهن اسالمی در 
امام شهدا  و  دفاع مقدس  هشت سال 

تجدید میثاق کردند.
س  عبا  ، سبت منا همین  به 
انسانی  نیروی  محمدی،معاون  اکبری 
ضمن  مبارکه،  فوالد  سازماندهی  و 
عدم  گفت:  خجسته  روز  این  تبریک 
مرهون  کرونا  دوران  در  تولید  کاهش 
در حفظ سالمتی  درمان  کادر  زحمات 

کارکنان شرکت است.
اخیر  سال  یک  در  گفت:  وی 
مشکالت و سختی های بسیاری داشتیم. 
همان طور که می دانید، همواره با بروز 
زندگی  که  طبیعی  بالیای  و  حوادث 
قرار  تأثیر  تحت  را  مردم  از  بسیاری 
تالش  که  هستند  عده ای   ، می دهد 
آن ها بیشتر از دیگران نمایان می شود. 
در دوران شیوع کرونا نیز کشور شرایط 
بسیار سختی داشت، اما علی رغم تمامی 
مشکالت، تالش، ازجان گذشتگی و ایثار 
کادر درمان و پرستاران بسیار مشهود بود 
و این گروه با ایثارگری در شرایط سخت 
کرونایی توانستند زمینه را برای کنترل 
ویروس در سطح کشور و درمان بیماران 

فراهم آورند.
کشور  امروز  داد:  ادامه  اکبری 
جنگ  یک  درگیر  صنعت  جبهۀ  در  ما 
که  هربار  و  شده  اقتصادی  تمام عیار 

بازهم  از مشکالت حل می شود،  یکی 
مورد حمله دشمن  دیگر  از جهت های 
توانستیم  اگر  بنابراین  می گیریم،  قرار 
در این شرایط به روند تولید پایدار ادامه 
دهیم و سالمت کارکنان و خانواده های 
آن ها را حفظ کنیم، قطعا این امر مرهون 
اقدامات و فعالیت های تیم درمان شرکت 
زحمت کش  عزیزان  و  مبارکه  فوالد 
تک تک  و  است  استان  پزشکی  مراکز 
امید  داشته اند.  نقش  امر  این  در  آن ها 
خداوند  نزد  انجام شده  اقدامات  می رود 
فوالد  کارکنان  همۀ  و  افتد  مقبول 
حسین  ادامه،  باشند.در  سالمت  نیز 
ای،  حرفه  بهداشت  مدیر  مدرسی فر، 
ضمن  نیز  زیست  محیط  و  یمنی  ا
امسال  کرد:  اظهار  پرستار  روز  تبریک 
است؛  بوده  کشور  برای  ویژه ای  سال 
متأسفانه  اقتصادی،  اوج جنگ  در  زیرا 
شیوع ویروس کرونا و مشکالت آن نیز 

بر کشور سایه افکنده است.
مبارزه  مقدم  خط  داد:  ادامه  وی 

با ویروس کرونا نیز کادر درمان شامل 
این  در  و  پزشکان هستند  و  پرستاران 
مدت عزیزان زیادی از این قشر جهادگر 

به شهادت رسیده اند.
به گفتۀ مدرسی فر، اکنون وضعیت 
زیرا  دارد،  وجود  کشور  در  ویژه ای 
کنار  در  شد،  اشاره  که  همان گونه 
جنگ تمام عیار اقتصادی دنیا با ایران، 
سالمت  تا  تالش اند  در  پزشکی  کادر 
مردم را  در برابر  ویروس کرونا حفظ 
کنند و در این راه ازجان گذشتگی های 
با  داده اند.وی  نشان  خود  از  بسیاری 
اشاره به نام گذاری روز والدت حضرت 
زینب )س( به عنوان روز پرستار گفت: 
و  دارد  واالیی  بسیار  جایگاه  پرستاری 
نمونۀ بارز این امر حضرت زینب )س( 
مصائب  سخت ترین  توانست  که  است 
را در کربال پشت سر بگذارد؛ بنابراین 
ایشان بهترین الگو برای پرستاران است.

دکتر علیرضا نظری، رئیس مرکز 
طب کار و درمان شرکت فوالد مبارکه 

نیز به عنوان یکی دیگر از سخنرانان این 
مراسم گفت: از زمانی که ویروس کرونا 
درمان  کادر  پیدا کرد،  در کشور شیوع 
خط  در  و  داد  افزایش  را  خود  تالش 

مقدم مبارزه با آن قرار گرفت.
وی افزود: از بهمن ماه سال گذشته 
تا به امروز که نزدیک به یک سال است 
که کشور با ویروس کرونا و مشکالت 
درگیر شده، شاهد تالش  آن  از  ناشی 
درمان  کادر  شبانه روزی  و   بیشتر  
پیگیری  جهت  مبارکه،  فوالد  شرکت 
خانواده های  و  کارکنان شرکت  درمان 
آن ها هستیم تا کمترین صدمه به آن ها 

وارد شود.
همۀ  از  امروز  داد:  ادامه  نظری 
درمان شرکت  و  پزشکی  کادر  فعاالن 
فوالد مبارکه که برای کنترل ویروس 
بسیاری  تالش  محیط  این  در  کرونا 
و  می کنیم  قدردانی  و  تشکر  کرده اند، 
امیدواریم هرچه زودتر این ویروس در 

جهان ریشه کن شود.

معاون نیروی انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه:

تولیدپایدارشرکتدرزمانشیوعکرونامرهونزحماتکادردرماناست
آغازاشتراکپذیریگازطبیعیدرروستاهایفتویه،

شیخحضورومردنوشهرستانبستک

سرپرست اداره گاز شهرستان بستک از آغاز اشتراک پذیری گاز شهری 
در روستاهای فتویه، شیخ حضور و مردنو این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان و به نقل از  پایگاه 
خبری بستک نیوز، عبدالرحمن خفته دل سرپرست اداره گاز شهرستان بستک 
در دیدار با فرماندار این شهرستان از عملیات تزریق گاز  به شبکه گاز داخلی 
این سه روستا خبر داد و گفت: با انجام این عملیات، مردم روستاهای فتویه، 
شیخ حضور و مردنو می توانند با اخذ اشتراک پذیری گاز طبیعی  از این 

نعمت الهی استفاده کنند.
وی افزود: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده و در راستای امر 
خدمت رسانی به مردم شریف شهرستان بستک، پروژه گاز رسانی به این 
روستاها از اواخر امسال راه اندازی و آغاز اشتراک پذیری گاز از شهروندان  
قرار بود در اوایل سال آینده شروع شود ولی با همت جوانان متدین و توانمند 
خدمتگزار در این شرکت و با توجه به بارندگی های اخیر و کاهش محسوس 
دمای هوا، کلیه پرسنل زحمتکش اداره گاز با درک وضعیت حاکم و آغاز 
فصول سرد هوا توانستند دو ماه زودتر از برنامه زمان بندی، شبکه داخلی 
این روستاها را گازدار کنند تا مردم این مناطق بتوانند جهت اخذ اشتراک 

گاز خانگی اقدام نمایند.
سرپرست اداره گاز شهرستان بستک درخصوص نحوه اشتراک پذیری 
گاز اظهار داشت: کلیه افراد در این سه روستا می توانند جهت اخذ اشتراک 
گاز به سازمان نظام مهندسی بستک مراجعه و پس از انتخاب مجری لوله 
کشی گاز و تاییدیه های الزم، به اداره گاز شهرستان واقع در بلوار امام 
شافعی، واحد امور مشترکین مراجعه نمایند و یا جهت سهولت و عدم تردد 
به شهر بستک، می توانند به دفتر پیشخوان دولت روستای فتویه مراجعه و 

با در اختیار داشتن مدارک زیر جهت اخذ اشتراک اقدام نمایند.
۱- مراجعه به سازمان نظام مهندسی جهت تشکیل پرونده و انتخاب 

مجری برای لوله کشی داخلی گاز
تعیین شده توسط نظام مهندسی  لوله کشی داخلی  2- اصل نقشه 

با مهر برجسته
3- کپی و اصل شناسنامه و کارت ملی همراه با کپی پایان کار یا 

پروانه ساختمانی
۴- کپی سند مالکیت

5- کد پستی ده رقمی تایید شده از اداره پست
۶- مراجعه به امور مشترکین اداره گاز بستک جهت تکمیل پرونده و 

پرداخت حق انشعاب گاز
عبدالرحمن خفته دل از همکاری موثر و نزدیک مدیرعامل گاز استان 
هرمزگان آقای مهندس حمزوی ،امور بهره برداری،مهندسی و اجرای طرح 
ها، مالی و پشتیبانی،واحد های  بازرسی فنی، برنامه ریزی و تدارکات کاال 

که در اجرای این پروژه نقش سازنده را ایفا کرده اند، تشکر کرد.
وی درخصوص گازرسانی به روستای گودگز نیز افزود: گاز شهروندان 
روستای گودگز به دلیل تقاطع شبکه گاز ورودی به روستا با رودخانه فصلی، 
هم اکنون در مرحله انتخاب پیمانکار می باشد و انشاءاهلل با پیگیری های 
انجام شده و شروع به کار پیمانکار، گاز این روستاها نیز امید است هرچه زودتر 
وصل شود تا مردمان این روستا نیز  بتوانند از این نعمت الهی استفاده کنند. 
گفتنی است شماره تماس امور مشترکین اداره گاز شهرستان بستک 
درخصوص  توانند  می  محترم  که همشهریان  باشد  می   ۰۷۶۴۴32۱5۴۹
هرگونه سوال نسبت به نحوه اشتراک پذیری گاز شهری تماس حاصل نمایند

رئیس دانشگاه ایالم عنوان کرد :
۱۶ رتبه در پژوهشی کیفیت نظر از ایالم دانشگاه

کشوراست

رئیس دانشگاه ایالم گفت: دانشگاه ایالم از نظر کیفیت پژوهشی در 
رتبه ۱۶ کشور است.

»محمد علی اکبری« در نشست کارگروه پژوهش و فناوری استان 
اظهار کرد: دانشگاه ایالم به دلیل توجه به حوزه نفت و گاز و زمین شناسی 

قطب مطالعات انرژی کشور را به خود اختصاص داده است.
وی  افزود: دانشگاه ایالم طی یکسال اخیر با ثبت ۱۸5 مقاله معتبر 
خارجی، 2۸۸ مقاله معتبر فارسی، چاپ 32 کتاب فارسی در قالب تألیف و 
ترجمه، ۱۹ طرح درون دانشگاهی، 32 طرح برون دانشگاهی، هفت واحد 
به خود  را  نمره 53   H در شاخص  توانست  مقاله همایشی  و ۱35  فناور 
در سال  ایالم همچنین  دانشگاه  کرد:  عنوان  اکبری  دهد.علی  اختصاص 
۹۹ براساس اعالم وزارت علوم از نظر ارزیابی عمومی بین رتبه 3۱ تا ۴۰ 

کشور را به اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه دانشگاه ایالم از نظر کارایی پژوهش دارای رتبه 
2۶ است، یادآور شد: دانشگاه ایالم از نظر کیفیت پژوهشی نیز رتبه ۱۶ 
کشور را نیز کسب کرده است.رئیس دانشگاه ایالم تصریح کرد: سال ۹۹ 
تعداد پنج مقاله دانشگاه ایالم با تالش پژوهشگران در مجموع پنج درصد 

مقاالت معتبر دنیا قرار گرفته است.

برگزاریمراسمقدردانیازدستاندرکارانپویش
#هرهفته_الف_ب_ایران هر

طی مراسمی قدردانی از دست اندرکاران پویش هر #هرهفته_الف_ب_
ایران تقدیر وزیر نیرو از مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم صورت 

گرفت
طی  مراسمی قدردانی از دست اندرکاران پویش هر #هرهفته_الف_ب_

ایران تقدیر وزیر نیرو از مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم صورت 
گرفت

مراسم قدردانی از دست اندرکاران پویش هر #هرهفته_الف_ب_ایران و 
رونمایی از کتاب دلگرمی ها و همراهی بصورت ویدئو کنفرانس و ارتباط مستقیم 

وزیر نیرو با مدیران عامل صنعت آب و برق استان ایالم برگزار شد
دکتر  نیرو  وزیر  با  مستقیم  ارتباط  و  کنفرانس  ویدئو  بصورت  مراسم  این 
اردکانیان برگزار گردید در استان ایالم به میزبانی استانداری ایالم و با حضور 
مهندس سلیمانی دشتکی استاندار،  معاون امور عمرانی و هماهنگی استانداری 
و مدیران عامل صنعت آب و برق استان ایالم برگزار گردید. وزیر نیرو با ارائه 
لوح تقدیر  از دکتر تیموری مدیر عامل شرکت اب و فاضالب استان بواسطه 
نقش آفرینی موثر در تحقیق اهداف پویش” هر هفته_الف_ب_ایران” در نیمه 
دوم سال ۱3۹۸ و استمرار این حرکت شتابان و پربرکت در سال۱3۹۹ قدر دانی 

بعمل آوردند.

مدیر کل حفظ آثار  دفاع مقدس سمنان:
شـهید»حـاجقاسـمسـلیمانی«حقیقتااسـطوره

بود ومقاومـت جهـاد
رضلا تبیانیلان سمنان-سلرهنگ » محمد حسلن سلالمی« گفت: 
شلهید »حلاج قاسلم سللیمانی« حقیقتلا اسلطوره جهلاد ومقاوملت بود 
، وی خلود را وقلف اسلالم و انقلالب اسلالمی کلرده بلود و خداونلد 
ایلن چنیلن اجلر مجاهلدان فلی سلبیل اهلل را ملی دهلد کله محبلوب 

دل هلا می شلود.
بله گلزارش خبرنلگار دفاع پرس از سلمنان، سلرهنگ »محمد حسلن 
سلالمی« مدیلر کل حفلظ آثلار و نشلر ارزش هلای دفلاع مقلدس اسلتان 
سلمنان در پنجمیلن سلتاد بزرگداشلت چهلمین سلال دفاع مقلدس که  با 
حضلور  »حبیلب اهلل خجسلته پور«معلاون سیاسلی، امنیتلی و اجتماعلی 
اسلتانداری سلمنان و اعضلای سلتاد در اسلتانداری سلمنان  برگلزاری 
شلد،اظهار داشلت: دفاع مقلدس یک میراث گرانبها، واقعله عظیم تاریخی، 

یلک گنجینله،  کله ظرفیلت عظیلم برای کشلور ملا بود.
وی ادامله داد: در دی ملاه  مناسلبت های زیلادی داریم که می توانیم 
بله واسلطه ایلن مناسلبت ها در قالب چهلمین سلال دفاع مقلدس اقدامات 

ارزشلمندی داشته باشیم.
سلالمی پیراملون مناسلبت هلای دی ملاه افلزود: شلهادت حضلرت 
فاطمله زهلرا)س(، سلالروز عملیلات کربلالی۴ و5 بلا تقدیم 25۷ شلهید، 
حماسله ۹ دی و روز بصیلرت و میثلاق ملردم بلا والیلت، اولیلن سلالگرد 
شلهادت سلردار »حلاج قاسلم سللیمانی« بلا عنلوان روز جهانلی مقاومت، 
اربعیلن دانشلمند دفاعلی و هسلته ای کشلورمان دکتلر »محسلن فخلری 
زاده«، سلالروز شلهادت شلهید شلاخص اسلتان سلمنان »حلاج حسلن 
شلاطری«،حضور و تدفیلن پیکلر پاک ۶شلهید گمنلام دوران دفاع مقدس 
در شهرسلتان هلای سلمنان، مهدیشلهر، دامغلان، شلاهرود و برگلزاری 
کنگلره مللی ۱۷ هلزار زن شلهیده، جانبلاز و آزاده از مناسلبت هلای مهلم 

دی ملاه  هسلتند.
مدیلر کل حفلظ آثلار و نشلر ارزش های دفاع مقدس اسلتان سلمنان 
بلا بیلان ایلن که  با وجلود  ویروس منحلوس کرونا و مشلکالت اقتصادی 
حلال خوبلی در جامعله حاکم نیسلت ادامه داد: توجه بله ارزش های دوران 
انقلالب و دفلاع مقلدس و شلهدا بله جامعله ملا نورانیت، معنویت و نشلاط 
معنلوی ملی دهلد، اگرچله  محدودیلت هلای کرونایلی سلبب ملی شلود  
خیللی از برنامله هلا را نملی توانیلم حضوری و تجمعی داشلته باشلیم، اما 
نلگاه ملا بایلد فرصلت طالیلی و ارزشلمندی  بله این مناسلبت هلا جهت 
ترویلج ارزش هلای دفلاع مقلدس داشلته باشلد و بلا محدود شلدن حضور 

هلا، بسلتر مجلازی بایلد بیلش از پیش  تقویت شلود.
وی در خصلوص اسلتفاده از ظرفیت  فضای مجلازی ادامه داد: انتظار 
ملی رود تمهیداتلی فراهلم شلود تا بسلتر های مجلازی الزم  ایجاد شلود 
تلا ملردم بله طلور زنلده، در رسلانه هلای از برنامله هلا در مناسلبت های 

مهلم اسلتفاده نمایند.
سلالمی در خصلوص کنگلره مللی ۱۷ هلزار زن شلهیده گفت: نقش 
اسلتان سلمنان در کنگلره ملی ۱۷ هزار زن شلهیده جانبلاز و آزاده باحضور 
شلهیده شلاخص و مللی »صدیقله رودبلاری شلهمیرزادی« باید برجسلته 
باشلد، و بله یلاد داشلته باشلیم زنلان ملا پلا بله پلای ملردان در جبهله ها 
ایسلتادند و همله وظیفله داریلم در برگلزاری ایلن کنگلره  مللی همکاری 

الزم را داشلته باشیم.
این مسلئول در خصوص کارگروه بزرگداشلت و ستاد های شهرستانی 
چهلمیلن سلالگرد دفلاع مقدس افزود: بایلد برنامه ریزی، نشلاط، کارآمدی 
در برنامه های چهلمین سلالگرد دفاع مقدس تا پایان سلال  دیده شلود  و 
در خواسلت ما  این اسلت که سلتاد های شهرسلتانی در شلاهرود و سمنان 

برنامه ریزی و پیگیری دقیق تری داشلته باشلند.
وی افلزود: صلدا و سلیمای مرکلز سلمنان  علالوه بر کارکلرد خوبی 
کله در قاللب کارگروه فضای مجازی داشلته اسلت در مناسلبت های پیش 
رو مصاحبله هایلی بلا فرمانداران به عنوان روسلای سلتادهای شهرسلتان 
هلا و کارگروه های اسلتانی داشلته باشلند تا مردم اسلتان از حلال و هوای 

اسلتان در ایلن ایام مطلع شلوند.
سلرهنگ محمد حسلن سلالمی خاطر نشلان کرد: وسلعت و میدان 
فعالیلت کارگروههلای سلتاد اسلتانی، کل اسلتان و دسلتگاههای اسلتان 
اسلت و  فرمانلداران مصوبلات خلود را بله سلتادهای شهرسلتانی، دبیلر 
خانله اسلتانی و اعضلای کارگلروه بدهنلد و مجریلان را از انجلام فعالیت 

هلا مطللع کنند.
 وی ادامله داد: هلدف گلذاری ملا در چهلمیلن سلال دفلاع مقلدس 
یلک هلزار فعالیلت و برنامله در شلش ملاه  اول با محوریت سلوم خرداد، 
یلک هلزار برنامله در هفتله دفاع مقلدس و یک هزار برنامه نیز در شلش 
ملاه دوم سلال بلا محوریلت دهله مبلارک فجلر و روز جهانلی مقاوملت 

خواهلد بود.
وی ادامله داد: برخلی مصوبلات مهلم کارگروههلا کاملل اجرا نشلده 
اسلت از جملله ۴۰ پایلان نامله دانشلجویی، تهیله فیللم کوتلاه بلا موضوع 
دفلاع مقلدس توسلط شلهرداری ها،  دیلوار نگاره هلا و ... کله امیدوراریم  

تلا پایلان ایلن مصوبلات تحقق پیلدا کنند.
سلالمی در خصلوص روز جهانلی مقاومت افلزود: ۱3 دی ملاه اولین 
سلالگرد  شلهادت سلردار دل هلا »حلاج قاسلم سللیمانی« اسلت  کله بلا 
پیشلنهاد بنیلاد حفظ آثار و نشلر ارز شلهای دفاع مقدس به نلام روز جهانی 

مقاومت نامگذاری شلده اسلت.
 وی ادامله داد: شلهید سللیمانی ملرد میلدان هلای سلخت مبلارزه با 
دشلمن بلود، وی فرمانلده ای بلی نظیلر، مخللص، شلجاع و فلداکار بود و 

حقیقتلا فرمانلده دل هلا بود.
سلرهنگ محمد حسلن سلالمی افزود: حاج قاسلم سللیمانی عمر با 
برکلت خلود را صلرف دفلاع از عزمت و اقتلدار و امنیت ملت بلزرگ ایران 

و مظلومیلن جهلان بله ویژه کشلور های اسلالمی محلور مقاومت کرد.
 وی با بیان این که شلهید سللیمانی حقیقتا اسلطوره جهاد ومقاومت 
بلود، بیلان داشلت: حلاج  قاسلم سللیمانی خلود را وقلف اسلالم و انقالب 
اسلالمی کلرده بلود و خداونلد ایلن چنین اجر مجاهلدان فی سلبیل اهلل را 

ملی دهلد کله محبلوب دل ها می شلود.
سلالمی در خصلوص دسلتور العملل اسلتانی روز جهانلی مقاوملت 
افزود: در اسلتان سلمنان برای بزرگداشلت این روز ۹ هدف، ۹ سیاسلت و 
۹ برنامله را تعریلف کلرده ایلم کله  انتظلار اسلت اقدامات الزم بله منظور 
اطلالع رسلانی، تولیلد محتوا و انعکاس آن در بسلترهای مختللف از جمله 
فضلای مجلازی در دسلتورکار قلرار گرفتله شلود و امیدواریم  بزرگداشلت 
روز جهانلی مقاوملت بلا توجه به شلرایط موجود در جامعه به نحو شایسلته 

ای بلا مشلارکت عمومی برگزار شلود.
 در پایلان ایلن جلسله هلر یلک ازاعضلای کارگروههلا گزارشلی از 
چگونگلی فعالیلت هلای چهلمیلن سلالگرد دفلاع مقلدس را ارئله دادنلد.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان خبر داد؛
آسانسور چاهک داخل به ساله کارگر۵۰ سقوط
ساختماندرحالساختواقعدربلوارولیعصر)عج(
اعللزام دو دسللتگاه خللودرو و ۷ نفللر آتللش نشللان از ایسللتگاه شللماره 

2سللازمان آتللش نشللانی بللرای امدادرسللانی ایللن حادثلله 
شللرح حادثلله: سللعید اسللماعیل پللور رئیللس سللازمان آتللش نشللانی 
سللمنان گفللت:  بعللد از اعللالم بلله سللتاد فرماندهللی مبنللی بللر سللقوط 
یللک فللرد داخللل چاهللک آسانسللور نیروهللای آتللش نشللانی بالفاصللله 
بللا دو دسللتگاه خللودرو بلله محللل اعللزام شللدند  و پللس از  رسللیدن 
مشللاهده کردنللد کارگللر سللاختمانی از طبقلله چهللارم سللاختمان در 
حللال سللاخت   بلله داخللل چاهللک آسانسللور سللقوط کللرده و باعللث 

مصدومیللت شللده اسللت. 
وی در اداملله یللادآور شللد : نیروهللای امللداد و نجللات آتللش نشللانی 
بللا رعایللت نللکات ایمنللی و بللا همللکاری عوامللل اورژانللس فللرد مصللدوم 
را کلله از قسللمت دسللت دچللار آسللیب جللدی شللده بللود امدادرسللانی  و 
جهللت سللایر کارهللای درمللان و اعللزام بلله بیمارسللتان تحویللل عوامللل 

اورژانللس در محللل دادنللد.

از  قدردانی  مراسم  در  نیرو  وزیر 
دست اندرکاران پویش هرهفته الف_ب 
مدیرعامل  عبدی  مهندس  از  ایران 
هرمزگان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 

قدردانی کرد.
این مراسم همزمان با افتتاح پروژه 
هاي هفته سوم پویش در استان هاي 
نیرو  وزیر  با حضور  و  گیالن  و  تهران 
،معاونین و مدیران ارشد ستادي وزارت 
نیرو و استانداران و مدیران عامل شرکت 
هاي صنعت آب و برق کشور به صورت 

ویدئو کنفرانسي برگزار شد.
این مراسم در استان هرمزگان با 
حضور استاندار هرمزگان و مدیران عامل 
صنعت آب و برق استان و ارتباط ویدئو 
کنفرانسی وزیر نیرو برگزار و لوح تقدیر 
استاندار  دکترهمتی  توسط  نیرو  وزیر 
توزیع  شرکت  مدیرعامل  به  هرمزگان 

برق اهدا شد. 
جلسه  این  در  اردکانیان  دکتر    
نیز از کتاب دلگرمي ها و همراهي ها 
رونمایي کرد و از همکاري کلیه دست 

و  استانداران  ویژه  به  پویش  اندرکاران 
مدیران صنعت آب برق قدرداني نمود.

در کتاب “دلگرمی ها و همراهی ها” 
از جمله  عالی کشور  مقامات  اظهارات 
جمهور،  رئیس  روحانی  حسن  دکتر 
شورای  مجلس  رئیس  قالیباف  دکتر 
اول  معاون  جهانگیری  دکتر  اسالمی، 

رئیس جمهور، حجت االسالم محسنی 
دکتر  قضائیه،  قوه  اول  معاون  اژه ای 
رهبری  معظم  مقام  مشاور  الریجانی 
دادستان  منتظری  االسالم  حجت  و 
ملی  پویش  خصوص  در  کشور  کل 

هرهفته_الف_ب_ایران آمده است.
این  گسترده  تداوم   به  باتوجه 

عنوان  با  تولید  جهش  سال  در  پویش 
و  )ساخت  هرهفته_الف_ب_ایران؛ 
بهره برداری  به  کارها(  و  ساز  و  سازها 
رساندن 25۰ طرح بزرگ و مهم آب و 
برق با اعتباری بالغ بر 55 هزار میلیارد 
تومان در 3۱ استان کشور در دستور کار 

قرار گرفته است.

قدردانی وزیر نیرو از مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان 

کرج- شهردار کرج با اشاره به اینکه 
است،  بهره برداری  آستانه  در  کرج  متروی 
گفت: امیدواریم با هم افزایی الزم و انتقال 
به  را  و در خوری  مناسب  پروژه  تجربیات، 
مردم شریف کرج تحویل دهیم.به گزارش 
پایگاه خبری کرج امروز، علی کمالی زاده در 
بازدید رئیس شورای شهر تهران از متروی 
با  دی ماه  چهارم  پنجشنبه  امروز  که  کرج 
حضور رئیس شورای شهر کرج و تنی چند 
از اعضای شورا انجام شد، گفت: چند خط 
بزرگ از متروی تهران توسط آقای هاشمی 
سابقه  به  اشاره  با  است.وی  شده  تکمیل 
در  تهران  شهر  شورای  رئیس  تجربه  و 
جامع  تصویب طرح  به  متروسازی،  صنعت 

قطارشهری کرج در سال ۸2 اشاره کرد و 
و  راهبری  آقای هاشمی در جلسات  گفت: 
کارشناسی قطارشهری کرج حضور داشتند 
دعوت  ایشان  از  فنی  تجربه  به  توجه  با  و 
شد تا از متروی کرج بازدیدی داشته باشند.

شهردار کرج در بخش دیگری ابراز امیدواری 
کرد که از نظرات کارشناسی رئیس شورای 
شهر تهران در حوزه مترو به نحوه مطلوب 
و شایسته ای استفاده شود و گفت: با توجه 
آستانه  در  از متروی کرج  اینکه بخشی  به 
با  نیم  بتوا امیدواریم  است  بهره برداری 
پروژه  تجربیات،  انتقال  و  الزم  افزایی  هم 
مناسب و در خوری را به مردم شریف کرج 

تحویل دهیم.

شهردار کرج در بازدید رئیس شورای شهر تهران از متروی کرج عنوان کرد؛

متروی کرج در آستانه بهره برداری

به گزارش روابط عمومی، محمد 
قاسمی معاون دریایی اداره کل بنادر 
اینباره  و دریانوردی استان بوشهر در 
و  بهتر  هرچه  آمادگی  بمنظور  گفت: 
بیشتر خدمه مستقر بر روی شناورهای 
کنار  در  همچنین  و  ناجی  عملیاتی 
برای  ز  نیا مورد  موزشهای  آ دیگر 
دوره  بنادر،  در  عملیاتی  تیمهای  این 
تعمیر  و  عملکرد  با  آشنایی  آموزشی 

بوشهر  بندر  در   MTU موتورهای 
برگزارشد.

بمدت  دوره  این  افزود:  قاسمی 
وبا  بحرخزر  شرکت  همت  با  و  2روز 
تدریس کارشناس مکانیک جناب آقای 
و  قیصری  آقایان  و  زاهدی  ارسالن 
بهزادی برگزار شد و شرکت کنندگان 
از  نوع  این  جزئیات  تمامی  با  دوره  در 

موتور آشنای کامل پیدا کردند.

و  بنادر  کل  اداره  دریایی  معاون 
کرد:  اضافه  بوشهر  استان  دریانوردی 
موتورهای MTU ساخت کشور آلمان 
میباشند، و بدلیل حساسیت باالی این 
موتورهای  دیگر  به  نسبت  موتور  نوع 
لزوم  عملیاتی  شناورهای  در  موجود 
لحاظ  از  آن  با  درگیر  خدمه  آموزش 
نگهداری و تعمیرات امری مهم بشمار 

میرود.

به  توجه  با  داشت:  اظهار  وی 
که  متعددی  و  گسترده  عملیاتهای 
بهای  ا کلیه  در  ناجی  ورهای  شنا
استحفاظی استان بصورت شبانه روزی 
انجام میدهند، لزوم آماده بودن تمامی 
شناورها ناجی و خدمه آن از ضروریات 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
بصورت  کنون  تا  مهم   واین  میباشد 

جدی انجام شده است.

معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر:
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با عملکرد و تعمیر موتورهای MTU در بندر بوشهر خبر داد

و  راهداری  مدیرکل   - مرکزی 
مرکزی  استان  جاده ای  نقل  و  حمل 
آالت  ماشین  ز  ا درصد   ۷۰ گفت: 
این  و  شده  فرسوده  استان  راهداری 

ناوگان نیازمند نوسازی است.
راهداری  افزود:  زندی فر  علی 
ماشین  دستگاه   3۱2 مرکزی  استان 
 25 آن ها  سن  متوسط  که  دارد  آالت 

سال است.
تا   3۰ ساالنه  داشت:  اظهار  وی 
۴۰ میلیارد ریال هزینه نگهداری برای 
اختصاص  اعتبار  راهداری  تجهیزات 
می یابد که جوابگو نیست و این ناوگان 

باید نوسازی شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان مرکزی گفت: سه سال 
گذشته قراردادی با شرکت هپکو برای 
تولید ۷۰۰ دستگاه گریدر با قیمت هر 
دستگاه ۹ میلیارد  ریال منعقد شد که  

نیاز  مورد  منابع  ارز  قیمت  نوسانات  با 
برای اجرای این تعهدات به ۶۰ میلیارد 

ریال رسیده است.
کل  اداره  این  افزود:  زندی فر 
تعمیرات  در  اقتصادی  صرفه  برای 

گروه  ومتی،  مقا د  قتصا ا جرای  ا و 
دعوت  هپکو  شرکت  از  را  تعمیرات 
را  راهداری  آالت  ماشین  و  کرده 

می کند. تعمیر 
داشت:  ر  ظها ا مه  دا ا در  وی 

راه های  از  کیلومتر  چهار هزار و 2۰۰ 
روستایی استان مرکزی نیاز به روکش 

آسفالت با هدف تردد ایمن دارد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان مرکزی گفت: راه های 
فرعی  مسیرهای  زمره  در  روستایی 
روکش  اعتبار  که  می شوند  محسوب 
و  ملی  اعتبارات  از  باید  آن ها  آسفالت 

استانی هزینه شود.
زندی فر افزود:  قیمت قیر از هر 
تن هفت میلیون ریال به ۶5۰ میلیون 
ریال رسیده که تامین اعتبار با این رقم 
و روکش برای تمام جاده های روستایی 

استان مقدور نیست.
انواع  کیلومتر   ۴۰۰ و  هزار   ۶
در  روستایی  راه  و  اصلی  راه  آزادراه، 
چهار  که  دارد  وجود  مرکزی  استان 
روستایی  راه های  را  آن  کیلومتر  هزار 

تشکیل داده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:

۷0 درصد از ماشین آالت راهداری استان مرکزی فرسوده است
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گازبه۲۲روستایشهرستانخلخالخواهدرسید

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل گفت: با تکمیل عملیات اجرایی 
طرح های گازرسانی اهالی 22 روستای واقع در سه بخش مرکزی ،شاهرود و 
بخش خورش رستم این شهرستان از تسهیالت گاز طبیعی برخوردار می شوند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل ، سردار اسماعیلی در 
افزود:  خلخال  شهرستان  روستاهای  به  گازرسانی  پروژه های  از  بازدید 
روستای   ۸2 بحال  تا  که  باشد  می  روستا  دارای ۱۴2  خلخال  شهرستان 
شهرستان خلخال با ضریب نفوذ ۸5 درصدی از نعمت گاز طبیعی بهره مند 
می باشند و با تکمیل پروژه های گازرسانی به 22 روستای این شهرستان 
تا سال آینده ضریب نفوذ گاز طبیعی در این شهرستان در بخش روستایی 
به ۹۷ درصد خواهد رسید.وی شرایط جغرافیایی منطقه را به منظور تکمیل 
و اتمام پروژه های گازرسانی بواسطه صعب العبور بودن مسیرهای عبور لوله 
های گاز بسیار دشوار توصیف نمود و اظهار داشت: کوهستانی و صعب العبور 
بودن منطقه خلخال موجب افزایش هزینه های اجرای طرح های گازرسانی و 
کندی اجرای این طرح ها شده بطوری  که هزینه تمام شده برای گازرسانی به 
۶روستای خلخال با اجرای طرح گازرسانی به 3۰روستای شمال استان اردبیل 
برابری می کند.مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل افزود: تاکنون بیش از 3۱ 
هزار مشترک گاز شامل خانوار شهری و روستایی این منطقه شامل ۱۰۰ 
درصد جمعیت شهری و ۸5 درصد جمعیت روستایی و همچنین ۱۱3 واحد 
صنعتی بزرگ و کوچک این شهرستان از نعمت گاز طبیعی استفاده می کنند.

مسئول دفترآموزش فنی وحرفه ای مستقردردانشگاه اصفهان 
خبرداد: 

به آموزشی دوره هزارنفرساعت ۴۱ از بیش ارائه
دانشجویاندانشگاهاصفهانطینهماهسالجاری

بلله گللزارش روابللط عمومللی اداره کل آمللوزش فنللی وحرفلله ای 
اسللتان اصفهللان، رضللا داوری مسللئول دفترآمللوزش فنللی وحرفلله ای 
مستقردردانشللگاه اصفهللان درتکمیللل ایللن خبرافللزود: در نلله مللاه سللال 
جللاری ۴۱ هللزارو۹۰۰ نفرسللاعت و 3۱۶ نفللردوره آمللوزش هللای مهارتی 

بلله دانشللجویان دانشللگاه اصفهللان ارائلله گریللد.
وی گفللت: اکثللر مباحللث ایللن دوره هللا بللا در نظللر گرفتللن 
محدودیللت هللای موجللود و بللا رعایللت پروتللکل هللای بهداشللتی بلله 
صللورت مجللازی و از طریللق سیسللتم lms دانشللگاه بللا اینترنللت رایگان 

بللرای دانشللجویان اجللراء شللده اسللت.
رضللا داوری بیللان داشللت دوره هللای آموزشللی برگزارشللده 
 AUTOMATION STUDIO بللردار،کارور  نقشلله  شللامل: 
)هیدرولیک،پنوماتیک(،طراحللی و مللدل سللازی واحدهللای صنعتللی بللا 
 SOLID ،مربللی مهدکودک، پوشللش گر الکتریکللی ،PDMS نللرم افللزار
 MATLAB، HYSYS درصنعللت، تحلیلگللر داده بللا نللرم افللزار WORK
DYNAMICS، سللاخت وتزئیللن زیللورآالت وشللبیه سللازی وتحلیللل 

سللیال بلله روش CFD مللی باشللد.
ایشللان بلله عضویللت دائللم معللاون آمللوزش وپژوهللش وبرناملله 
ریللزی اداره کل و همچنیللن دفترآمللوزش فنللی وحرفلله ای مسللتقر 
دردانشللگاه اصفهللان در شللورای سیاسللتگذاری مرکللز بالندگللی مسللیر 
شللغلی دانشللجویان)CDC( درخصللوص ادغللام آمللوزش هللای تئللوری و 
حرفلله ای اشللاره نمللود وافللزود: بللا توجلله بلله رعایللت نمللودن پروتللکل 
هللای بهداشللتی در خصللوص ویللروس کوویللد-۱۹ جلسللات ایللن مرکللز 
در سللال جللاری بصللورت غیرحضللوری و از طریللق جلسللات آزاد سیسللتم 

LMS برگللزار شللده اسللت.

در جهادی تالش ایالم؛ پتروشیمی دوم فاز افتتاح
جهتبیاثرکردنتحریمهاست

مدیللر عامللل پتروشللیمی ایللالم گفت:راه انللدازی فاز دوم پتروشللیمی 
ایللالم حاصللل تللالش جهللادی نیروهللای متخصللص، مدیللران و کارگران 

در جهللت بی اثللر کللردن تحریم هللای ظالمانلله  دشللمن اسللت.
مهنللدس نجفللی بهره بللرداری از اولیللن الفیللن غللرب کشللور و واحللد 
شیرین سللازی بلله دسللتور رئیللس جمهللور بللا سللرمایه گذاری ۸۶۶ میلیللون 
یللورو را هدیلله  ارزشللمند هلدینللگ خلیج فللارس بلله مللردم ایللالم عنللوان 
کللرد و افللزود: ایللن پروژه هللا علی رغللم بدعهللدی وندورهللا و الیسنسللور 
بلله انتظللار ۱5 سللاله  پایللان داد و زنجیللره تولیللد را در آسللتانه  روز صنعللت 

پتروشللیمی تکمیللل کرد. 
وی بللا بیللان اینکلله بیللش از ۹۰ درصللد از نیروهللای شللاغل در 
پتروشللیمی ایللالم بومللی اسللتان و منطقلله هسللتند افللزود: بللرای بیللش از 
۱3۰۰ نفللر در مجتمللع پتروشللیمی ایللالم بلله صورت مسللتقیم اشللتغالزایی 
 SRU صللورت گرفتلله کلله از ایللن تعللداد 2۰۰ نفللر در واحللد الفیللن و

بکارگیللری شللده اند.
 مهنللدس نجفی سللمنانی اداملله داد: افزایللش تولیللد ایللن مجتمللع از 
35۰ هللزار تللن پلی اتیلللن سللنگین بلله بیللش از ۷5۰ هللزار تللن محصللول 
شللامل اتیلللن، پروپیلللن، بنزیللن پیرولیللز و سللوخت مایللع ،تحقللق منویات 

رهبللر معظللم انقللالب در سللال جهللش تولید اسللت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل:
محرومیتزداییرویکرداصلیبودجه۱۴۰۰است

رئیللس سللازمان مدیریللت و برنامه ریللزی اسللتان اردبیللل گفللت: 
محرومیت زدایللی و تامیللن اعتبللار بللرای تکمیللل پروژه هللای زیربنایللی 

و نیمه تمللام در اولویللت بودجلله ۱۴۰۰ قللرار دارد.
بلله گللزارش حللوزه ریاسللت و روابللط عمومللی سللازمان مدیریللت و 
برنامه ریللزی اسللتان اردبیللل، داود شللایقی کلله بلله همللراه اسللتاندار اردبیل 
از پروژه هللای در حللال اجللرای خلخللال بازدیللد می کللرد، اظهللار کللرد: 
جنللوب اسللتان اردبیللل یکللی از مناطللق اولویللت دار در اجللرای طرح هللای 
زیربنایللی و توسللعه گردشللگری اسللت کلله بللا مشللارکت سللرمایه گذاران 
و فعللاالن بخللش گردشللگری طرح هللای خوبللی در ایللن منطقلله در 

حللال اجراسللت.
وی بلله چندیللن پللروژه راهسللازی در جنللوب اسللتان و بهره منللدی 
آنهللا از منابللع ملللی اشللاره و خاطرنشللان کللرد: تکمیللل ایللن محورهللا 
خلخللال را از بن بسللت خللارج کللرده و بللا سلله اسللتان گیللالن، زنجللان 

و آذربایجللان شللرقی مرتبللط می کنللد.
رئیللس سللازمان مدیریللت و برنامه ریللزی اسللتان اردبیللل گفللت: بللا 
تاکیللد اسللتاندار اردبیللل در کنللار توجلله جللدی بلله احللداث بزرگللراه در 
جنللوب اسللتان طرح هللای کشللاورزی، صنعتللی و گردشللگری در اولویللت 
حمایللت قللرار دارد کلله نمونلله آن پللروژه گردشللگری بللام خلخللال اسللت.

شللایقی بیللان کللرد: در جنللوب اسللتان اردبیللل طرح هللای متعللدد 
گلخانلله ای بلله ویللژه پللرورش گل رز هلنللدی و محصللوالت صیفللی و 
جالیللزی مللورد حمایللت جللدی قرار گرفتلله و جهاد کشللاورزی تسللهیالت 

مناسللبی را پرداخللت کللرده اسللت.
وی اداملله داد: در سللال های اخیللر باالتللر از میانگیللن جمعیتللی و 
اسللتحقاق ایللن شهرسللتان در بهره منللدی از اعتبللارات ملللی و اسللتانی 
بیللش از سلله برابللر سللهم واقعللی خلخللال و کوثللر تخصیللص اعتبللار بلله 

ایللن مناطللق انجللام شللده اسللت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک: 
طرحشهیدسلیمانیموفقترینطرحدرمقابلهباکرونا

دراستانمرکزیاست

مرکللزی _ رئیللس دانشللگاه علللوم پزشللکی اراک گفت: طرح شللهید 
سلللیمانی موفق تریللن طللرح در مقابللله بللا کرونللا در اسللتان مرکزی اسللت.

سللیدمحمد جمالیللان بللا اشللاره بلله طللرح شللهید قاسللم سلللیمانی 
اظهللار داشللت: تمللام نقص هللای موجللود کلله طللی تجللارب کسللب شللده 
در ۱۰ ماهلله گذشللته در کشللور در راسللتای مقابللله بللا ویللروس کرونللا 
داشللتیم را ایللن طللرح پوشللش می دهللد و نقللاط ضعللف را برطللرف و 

نقللاط قللوت را تقویللت می کنللد.
وی افللزود: طللرح شللهید قاسللم سلللیمانی بللا هللدف پیشللگیری و 
مقابللله بللا ویللروس کرونللا اجللرا می شللود و تاکنللون بللر درمللان بیمللاری 
متمرکللز شللده بودیللم و  در مسللائلی اعللم از قرنطینه سللازی، تمرکللز 
بللر جلوگیللری از انتشللار ویللروس و غیللره بلله سللبب کمبللود نیروهللای 

بهداشللتی نتوانسللته بودیللم موفللق عمللل کنیللم.
رئیللس دانشللگاه علللوم پزشللکی اراک اداملله داد: به عنللوان مثللال 
بیمارانللی کلله شناسللایی می شللدند و بلله صللورت سللرپایی ویزیللت و در 
منللزل خللود قرنطینلله بودننللد بلله نوعللی حالللت رهللا داشللتند و نیروهللای 
بهداشللتی یکبللار بلله آنهللا مراجعلله می کردنللد و تعهد ناملله ای مبنللی بللر 
عللدم خللروج آنهللا در ۱۴ روز آینللده می گرفتنللد امللا نظللارت بللر فللرد در 
راسللتای خللروج آنهللا انجللام نمی شللد و از طریللق شللماره تلفللن ۴۰3۰ 

بللا بیمللاران در ارتبللاط بودیللم.
جمالیللان خاطرنشللان کللرد: در واقعیللت  شللاهد خروج بیماران ناشللی 
از ویللروس کرونللا در جامعلله بودیللم و وقتللی علللت ایللن موضللوع را از آنها 
جویللا می شللدیم، در پاسللخ می گفتنللد فللردی وجللود نللدارد کلله مایحتللاج 
روزانلله مللا را تأمیللن کنللد و دانشللگاه چنیللن نیرویللی نداشللت امللا در طرح 
شللهید سلللیمانی افللراد بیمللار کامللاًل شناسللایی و مایحتاج هللای روزانلله 
آنهللا از طریللق گروه هللای جهللادی تأمیللن می شللود و در چنیللن شللرایطی 
فللرد بیمللار در منللزل خللود می مانللد و هماننللد یللک بمللب متحللرک در 

شللهر حرکللت نمی کنللد.

نیروی توزیع عاملشرکت مدیر از نیرو وزیر تقدیر
برقاستاناردبیل

در مراسللم قدردانللی وزیللر نیللرو از دسللت انللدرکاران پویللش # هللر 
هفتلله _الللف _ب ایللران کلله روز سلله شللنبه 2 دی مللاه و همزمللان 
بللا افتتللاح پللروژه هللای هفتلله ی سللوم پویللش در اسللتان هللای تهللران 
و گیللالن و بللا حضللور وزیللر نیللرو ،معاونیللن و مدیللران ارشللد سللتادی 
وزارت نیللرو و اسللتانداران و مدیللران عامللل شللرکت هللای صنعللت آب 
و بللرق کشللور و فعللاالن رسللانه هللا بلله صللورت ویدئللو کنفرانللس 

برگللزار شللد
بلله جهللت نقللش آفرینللی موثللر مدیللر عامللل و مجموعلله همللکاران 
شللرکت توزیللع نیللروی بللرق اسللتان اردبیللل در تحقللق اهللداف پویللش # 
هللر هفتلله _الللف _ب _ایللران در نیملله دوم سللال ۱3۹۸ و اسللتمرار ایللن 
حرکللت شللتابان و پللر برکللت در سللال ۱3۹۹ از مشللارکت و نقللش ارزنللده 
آقللای مهنللدس حسللین قدیمللی مدیللر عامللل شللرکت توزیللع نیللروی برق 
اسللتان اردبیللل بللا اهللداء تندیللس و لللوح تقدیللر بللا امضللای وزیللر نیللرو ، 

توسللط معللاون امللور عمرانللی اسللتاندار تقدیللر بلله عمللل آمللد.

مسئولیتآموزشوپرورشفقطانتقالاطالعاتنیست

مدیللرکل آمللوزش و پللرورش شهرسللتانهای اسللتان تهللران 
گفللت: ماموریللت مللا در آمللوزش و پللرورش تنهللا انتقللال اطالعللات 

نیسللت.
محمللد صیدلللو بللا اشللاره بلله اینکلله خداونللد  در مسللیر زندگللی 
مللا بهانه هللای قللرار می دهللد تللا اتفاقللات مثبتللی در ضمیللر  مللا رخ 
دهللد، اظهللار کللرد: دانش آمللوزان عزیللز نبایللد فرامللوش کننللد کلله 
تمامللی نتایللج امللروز در زندگللی مللا، ماحصللل انتخاب هللای دیللروز 
ماسللت و بایللد تللالش کنیللم در مسللیری حرکللت کنیللم کلله آینللده 
ای روشللن در انتظللار مللا باشللد.وی بللا تاکیللد بللر اینکلله ماموریللت 
مللا در آمللوزش و پللرورش تنهللا انتقللال اطالعللات نیسللت، تصریللح 
کللرد: در دنیللای پللر سللرعت تکنولللوژی امللروز، دانللش آمللوزان نیللاز 
بلله انتقللال اطالعللات ندارنللد بلکلله بایللد در فضایللی قللرار گیرنللد تللا 
بتواننللد توانمنللدی هللای خللود را تشللخیص داده و جهللت تقویللت آن 

توانایللی هللا حرکللت کننللد.
صیدلللو موقعیللت هللای متنللوع قرانللی مذهبللی، فرهنگللی، هنللری و 
پرورشللی را  سللبب کیفیللت  بخشللی بلله زندگللی دانش آمللوزان دانسللت و 
افللزود: هیللچ دانش آمللوزی نبایللد در مدرسلله باشللد کلله از ایللن فرصللت 
هللای تربیتللی دور بمانللد و وظیفلله ماسللت تللا شللرایطی فراهللم آوریللم تللا 
همگللی دانش آمللوزان متناسللب بللا عالیللق و توانمندی هللای خود در مسللیر 

رشللته های مختلللف قللرار بگیرنللد.

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان 
سنندج . تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله 
مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع عموم در روزنامه 
کثیر االنتشار و محلی آگهی میگردد . در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اولین  انتشار  تاریخ  از  میتوانند  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل 
اداره ثبت نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد . صدور سند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
رئیس ثبت منطقه یک سنندج بهنام قباد 

تاریخ نوبت اول : ۹۹/۹/22 
تاریخ نوبت دوم: ۹۹/۱۰/۷

بخش 3: ۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام عبداهلل محمدی 
فرزند جهان بخش شماره شناسنامه 2۴۱ صادره سنندج کد ملی 3۷3۰۶۸۷3۹5 
متر  به مساحت ۹۶۰۰/۸۷  اصلی بخش 3  از 2۷2۱  فرعی  تحت پالک 3۴۷ 
مربع خریداری شده از نسق جهانبخش محمدی زارع صاحب به آدرس سنندج 

روستای سرنجیانه علیا 
م الف ۱۶۰۱۶5 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ....... ۱3۹۹۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۴۱۷۹ ....... هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علی تاجیک ایجدان فرزندان محمد بشماره شناسنامه ۰۴۱۰۴2۶۱۱3 صادره از 
ورامین در *** سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در 
آن *** به مساحت 2۱/۸۸ متر مربع پالک شماره ۱۰3۱ فرعی از ۱۰۰- اصلی 
واقع در قریه عمروآباد بخش حوزه ثبت ملک ورامین *** از مالکیت محمود 
لذا به منظور اطالع عموم  اله *** محرز گردیده است.  شیرکوند فرزند فرج 

مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۹/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۰/۷

محمد رحیم پور راینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م / الف ۴۱2

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ....... ۱3۹۹۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۴۱۸۰ ....... هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
فهیمه اردستانی رستمی فرزندان یداله بشماره شناسنامه ۰۴۱۰55۶۷5۰ صادره از 
ورامین در *** سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در 
آن *** به مساحت 2۱/۸۸ متر مربع پالک شماره ۱۰3۱ فرعی از ۱۰۰- اصلی 
واقع در قریه عمروآباد بخش حوزه ثبت ملک ورامین *** از مالکیت محمود 
لذا به منظور اطالع عموم  اله *** محرز گردیده است.  شیرکوند فرزند فرج 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۹/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۰/۷

محمد رحیم پور راینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م / الف ۴۱3

مقدمه
در حدود یک سال پیش پزشکان 
چینی دریافتند که با یک بیماری جدید 
با   2۰2۰ نوامبر   ۱۷ هستند.  رو  به  رو 
ویروس  به  انسان  ابتالی  مورد  اولین 
کووید-۱۹ همه گیری  بی سابقه ای آغاز 
همه گیری  دوره  این  شروع  از  گشت. 
تا به امروز بیش از ۷5  میلیون نفر به 
این بیماری مبتال شده اند و حدود یک 
میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جان خود را از 
کرونا،  ویروس  شیوع  با  داده اند.  دست 
جامعه بشری با بحرانی رو به رو شد که 
تمامی شئونات حیات اجتماعی  را تحت 
تاثیر قرار داد و ارتباطات انسانی را مختل 
ساخت. ماهیت انتقال انسان به انسان این 
ویروس افراد را مجبور به اتخاذ تمهیداتی 
نمود که هر چه بیشتر اجتماعات را محدود 
سازند و به شیوه  های غیر رایجی ارتباط 
برقرار نمایند. این امر فارغ از چالش های 
و  کسب  حیات  بر  اجتماعی،  و  روانی 
کارها اثر به سزایی داشته است. اعمال 
و  آمد  محدودیت های  حاکمیتی،  تدابیر 
الگوی  و  تقاضا  در  عمده  تغییرات  شد، 
مصرف مشتریان، رشد کانال های تجارت 
رویدادهایی   جمله  از   ... و  الکترونیکی 
هستند که معلول این همه گیری می باشند 
و  کسب  بر  خرد  و  کالن  سطح  در  و 
اثر گذاشته اند. علی رغم کشف و  کارها 
بهره برداری محدود از واکسن این بیماری، 
متاسفانه اثربخشی آن هنوز قطعی نیست 
و حتی در صورت اثرگذاری بدون ریسک 
تا دستیابی همه گروه ها و آحاد جامعه به 
واکسن و برقراری ایمنی جمعی و رهایی 
نظر می رسد  به  فعلی،  از وضعیت ویژه 

مدتی چند ماهه باید انتظار کشید.  
این  شیوع  بر  عالوه  ما  کشور  در 
بیماری، عوامل دیگری وجود دارند که 
آثار زیان بار مضاعفی بر فضای تجاری 
گذاشته اند. کسری بودجه دولت که مانع 
از توان الزم برای حمایت از اقشار مختلف 
مردم و صنایع شده است، تحریم های بین 
المللی که فروش نفت و تبادالت تجاری 
را با موانع جدی رو به رو کرده است، تورم 
افسار گسیخته که اعداد بی سابقه ای را 
در سال گذشته تجربه کرده است و دیگر 
مواردی مانند مقررات دست و پاگیر که از 
دیرباز به محیط کسب و کار آسیب زده اند، 
از جمله موضوعاتی هستند که بحران را 

در ایران عمیق تر کرده اند.
آنچه که اهمیت باالیی دارد شناسایی 
عوامل موثر بر تاب آوری، حفظ و بهبود جایگاه 
در بازار و تحقق عملکرد مالی سازمان ها در 
میان وظیفه  این  در  دوران بحران است. 
تجمیع و بهره برداری از این موارد به گونه ای 
که سازمان ها را به بهترین نحو ممکن در 
قبال چالش های ناشی از بحران حفاظت 
نماید، بر عهده الیه مدیریتی است. مدیران 
عامل به عنوان عالی ترین مقام اجرایی در 
جایگاهی قرار دارند که مسئولیت حفاظت 
ازمنافع کالن سازمانی و بقای شرکت بر 
عهده آ ن ها می باشد. البته واضح است که در 
تمامی شرایط نحوه نقش آفرینی و کیفیت 
اتخاذ تصمیم توسط مدیران عامل از اهمیت 
باالیی برخوردار است، اما با توجه به تبعات سوء 
مدیریت در دوران پر چالش، نیاز به تدابیر ویژه 

با شدت بیشتری احساس می شود. 
این  موید  بسیاری  پژوهش های 
شخص  شایستگی  که  است  مطلب 
مدیرعامل )فارغ از اقداماتی که مشخصا 
برای عبور از چالش ها انجام میدهد( در 
موفقیت سازمان در عبور از بحران تاثیر 
پژوهش  یک  مثال  برای  دارد.  بسزایی 
در  را  مدیرعامل  تعالی  مثبت  اثرگذاری 
عملکرد  بر  کارآفرینانه۱  رویکرد  تاثیر 
1.  Entrepreneurial orientation 

شرکت در دوران تحریم نشان می دهد. 
با در نظر گرفتن این موضوع، ابتدا مدلی 
جهت دستیابی مدیران عامل به برتری 
و شایستگی در این جایگاه معرفی شده 
از  مجموعه ای  تجمیع  با  سپس  است؛ 
پژوهش ها و گزارشات مشاوره ای برتر به 
ارائه پیشنهاداتی پرداخته شده است که به 
ارتقای بهره وری عملکرد  مدیران ارشد 
اجرایی در دوران بحران کمک می نماید.

نه  چگو تر  بر مل  عا ن  ا یر مد
می اندیشند و چطور اقدام می کنند؟

فارغ از این که یک سازمان عمومی 
است یا خصوصی، صنعتی است یا تجاری، 
خدمت ارائه می دهد یا کاال، یک جایگاه 
دارد.  وجود  آن  اجرایی  هرم  راس  در 
بر  را  مسئولیت  بیشترین  که  جایگاهی 
را  طرفدار  بیشترین  البته  و  دارد  عهده 
که  نقشی  می دهد.  اختصاص  خود  به 
بیشترین  معموال  باال،  پاداش  بر  عالوه 
فشار کاری و اضطراب را نیز با خود به 
همراه دارد. با افزایش رقابت و تالطم های 
محیطی، مسئولیت مدیران ارشد اجرایی 
است  شده  بیشتر  فزاینده ای  به صورت 
و هرگونه خطای آن ها می تواند تبعاتی 
جدی را متوجه منافع سازمان نماید. علی 
رغم اینکه چگونگی عملکرد افراد در این 
جایگاه بسیار خطیری است، اما پژوهش ها 
و بررسی های کمی یافت می شوند که به 
یا  اخالقی  رفتاری،  شاخص های  بیان 
شخصیتی یک مدیرعامل توانا بپردازند. 
که  است  جدی  حدی  به  موضوع  این 
بسیاری از مدیران معتقدند یک فرد صرفا 
با تصدی نقش مدیرعاملی می تواند آماده 
قرار گرفتن در این جایگاه سازمانی شود. 
می شود  ارائه  مدلی  جا  این  در 
که تالش شده است در قالب آن طرز 
مدیران  نقش آفرینی  نحوه  و  تفکرات 
عامل برتر را دسته بندی نماید و راهنمایی 
برای مدیران ارشد اجرایی باشد تا کیفیت 
رهبری خویش را بهبود بخشند.  در اغلب 
پژوهش های مرتبط با شاخص های برتری 
مدیران اجرایی شش حوزه نقش آفرینی 
تدوین   .۱ است:  اتفاق  مورد  کلیدی 
سازمانی3  همسوسازی   .2 استراتژی2 
3. رهبری و هدایت الیه مدیریتی۴ ۴. 
و  چهره  ارائه   .5 مدیره5  هیئت  با  کار 
 .۶ خارجی۶  ذینفعان  به  شرکت  وجهه 

2. Setting strategy
3. Aligning the organization
4. Leading the top team
5. Working with the board
6. Being the face of the compa-
ny to external stakeholders

در  شخصی۷.  انرژی  و  زمان  مدیریت 
ادامه این شش نقش، به ۱۸ مسئولیت 
بر  خاص شکسته می شود که منحصرا 
عهده مدیرعامل است. با تمرکز بر این 
از میان  ۱۸ مسئولیت، پژوهش جامعی 
داده های مرتبط با ۷،۸۰۰ مدیر عامل از 
35۰۰ شرکت دولتی در ۷۰ کشور و 2۴ 
صنعت در طی 25 سال به عمل آمده 
است  الگویی  تحقیق  این  نتیجه  است. 
نحوه  و  ذهنیت  بهبود  در  را  مدیران  تا 
عملکرد و بدل شدن به یک مدیرعامل 
برتر یاری رساند. در ادامه به اجزای این 

الگو میپردازیم.

استراتژی: بر مواردی تمرکز کنید 
که باعث پیروزی شما می شود.

است  موظف  سازمانی  رهبر  هر 
برنامه ای برای مواجهه با عدم اطمینان 
داشته باشد. یکی از راهکارهای مدیران 
راهبردی،  اطمینان  عدم  کاهش  برای 
تمرکز بر گزینه هایی است که محکم ترین 
مطالعات امکان سنجی اقتصادی را با خود 
از  بسیاری  حال  این  با  دارند.  همراه  به 
اینگونه  که  می دهند  نشان  تحقیقات 
مطالعات بیانگر رویدادها در آینده نیستند و 
صرفا ۱۰ درصد از شرکت ها ۹۰ درصد سود 
اقتصادی مدنظرشان را محقق می نمایند. 
شدن  عالی  به  متوسط  از  مسیر  اگرچه 
عملکرد سازمانی دشوار و طوالنی است، اما 
نکاتی که در ادامه و ذیل شاخص استراتژی 
می آید به این موضوع کمک خواهد کرد.

چشم انداز: پیروزی را بازتعریف کنید.
مدیر عامل تصمیم گیرنده نهایی در 
تعیین چشم انداز )جایگاهی که سازمان 
می خواهد برای مثال در پنج سال آینده 
خوب  مدیرعامل  است.  کند(  تصاحب 
اختیارات  گرفتن  نظر  در  با  را  امر  این 
مدیره،  )هیئت  ذینفعان  انتظارات  خود، 
سهامداران، سرمایه گذاران، منابع انسانی 
و...(، نقاط قوت سازمان، درک روشنی از 
به خلق  قادر  را  آنچه کسب و کارشان 
روندهای  فرصت ها،  می کند،  ارزش 
دیدگاه های  و  شرکت  ارزش های  بازار، 

شخصی اش انجام می دهد.

استراتژی: حرکت های جسورانه۸ را 
زود انجام دهید.

مطالعات موید این مطلب است که 
پنج حرکت جسورانه و راهبردی بهترین 
این  با موفقیت سازمانی دارد.  ارتباط را 
7. Managing one’s own time 
and energy
8. Bold moves

منابع؛  بازتخصیص  از:  عبارتند  حرکات 
اساس  بر  واگذاری  و  تملیک  ادغام، 
برنامه ای نظام یافته؛ هزینه  سرمایه ای۹؛ 
ویژگی های  بهبود  و  بهره وری  ارتقای 

متمایز کننده.
»حرکت جسورانه« به معنای اقدامی 
است که حداقل باعث تغییر 3۰ درصدی 
باالتر از متوسط صنعت گردد. اجرای یک 
یا دو حرکت جسورانه شانس افزایش سود 
اقتصادی۱۰ را تا دو برابر، و اعمال سه 
یا بیشتر حرکا ت جسورانه می تواند سود 
ارتقا  برابر  اقتصادی سازمان را تا شش 
دهد. نکته ای که در به اجرا گذاشتن این 
دست اقدامات اهمیت دارد، سرعت عمل 
در صورت  اقدام  تعدد  و  رقبا  به  نسبت 
نیاز است. پژوهش ها بیانگر این مطلب 
از  است که مدیران عاملی که از خارج 
و  با سرعت  استخدام می شوند  سازمان 
اقدامات  از  این دست  بیشتری  جسارت 
است  نیاز  رو  این  از  می نمایند.  اجرا  را 
سازمان  بدنه  از  که  عاملی  مدیران  که 
رشد کرده اند و جایگاه مدیریت ارشد را 
به  از خارج  با دیدی  نموده اند،  تصاحب 

حرکات راهبردی بنگرند.

تخصیص منابع: فعال بمانید.
تخصیص منابع صرفا و به تنهایی 
بلکه  نیست؛  راهبردی  اقدامات  از  یکی 
یک توانمندساز اساسی برای دیگر حرکات 
استراتژیک جسورانه نیز می باشد. به عنوان 
مثال شرکت هایی که بیش از 5۰ درصد 
از هزینه های سرمایه خود را در طی ده 
سال به واحدهای کسب و کار تخصیص 
می دهند، 5۰ درصد ارزش بیشتری نسبت 
به شرکت هایی دارند که دیرتر این بودجه 

اختصاص می دهند، خلق می کنند. 
به  منابع  اینکه  از  اطمینان  برای 
می  منتقل  کار  و  کسب  از  حوزه ای 
شوند که بیشترین ارزش را خلق کنند، 
مرحله ای  روند  برتر یک  عامل  مدیران 
)نه ساالنه( را در پیش می گیرند. البته در 
این فرآیند بررسی جزئی بازده ها به جهت 
تخصیص  ادامه  یا  قطع  درباره  تصمیم 
بودجه اهمیت باالیی دارد. در این میان 
پشتیبانی  در  مدیرعامل  شخصی  عزم 
منابع  تخصیص  مستمر  بهینه سازی  از 

اهمیت باالیی دارد.
و  عملکرد  سازمانی:  همسویی 
برابر مدیریت  با سختگیری  را  سالمت 

کنید.
معروف است که سرمایه گذاران موفق 
ترجیح می دهند در سازمانی سرمایه گذاری 
یک  مجری  توانمند  افرادی  که  کنند 
استراتژی  متوسط هستند تا شرکتی که یک 
استراتژی  عالی دارد ولی متولیان اجرایی آن 
از توان کافی برخوردار نیستند. از همین رو 
مدیران برتر، سختگیری و انضباط برابری 
را در راستای دستیابی به عملکرد عالی و 
توانمندسازی کارکنان به کار می گیرند. 
بسیاری از رهبران ارشد دنیای کسب و 
کار یکی از بزرگترین پشیمانی های خود 
عملکرد  با  افراد  گذاشتن  کنار  عدم  را 
ضعیف از جایگاه های حساس و کلیدی 

عنوان می نمایند.

 Capital سرمایه ای) هزینه    .۹
Expenditure(، هزینه هایی هستند که 
آینده صرف می شوند.  ایجاد سود در  برای 
دارایی های  خرید  صرف  سرمایه ای  هزینه 
ارزش  افزودن  یا  جدید  مولد  و  ثابت 

دارایی های ثابت و مولد موجود می گردد.

 Economic( ۱۰.  سود اقتصادی
profit(  سود اقتصادی تفاوت میان درآمد 
دریافتی از فروش یک محصول و هزینه تمام 
هزینه  همچنین  و  مصرفی  های  ورودی 

فرصت است.

مدیران عامل در بحران
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پیکانوسایپا،تیتراولنقلوانتقاالتنیمفصلوالیبال
از  سایپا  و  پیکان  باشگاه  دو 
جمله تیم هایی هستند که در پایان 
والیبال،  برتر  لیگ  اول  فصل  نیم 
جنجال های زیادی را در بحث نقل 

و انتقاالت داشتند.
برتر  لیگ  دوم  فصل  نیم 
والیبال باشگاه های ایران در بخش 
مردان، در حالی از ۱۰ دی ماه آغاز 
خواهد شد که یکی از جنجالی ترین 
را  انتقاالت خود  و  نقل  فصل های 
سر  پشت  گذشته  هفته های  طی 

گذاشت. نقل و انتقاالتی که تیتر یک اخبار آن همچنان به دو باشگاه پیکان و سایپا 
اختصاص دارد.

پس از جدایی مصطفی کارخانه از جمع نارنجی پوشان بود که سونامی جدایی 
بازیکنان در تیم سایپا رخ داد که در نتیجه آن چندین بازیکن مانند صفایی و فالحت خواه 
از جمع نارنجی پوشان جدا شده و راهی خاتم شدند. البته بحث جدایی بازیکنان سایپا 
تنها به این دو مورد منتهی نشد و اکنون نیز نفراتی چون اسماعیل نژاد و حسینی پاسور 
باتجربه سایپایی ها هم ساز جدایی می زنند. البته طبق اخبار موجود به نظر می رسد 

که علی شفیعی ستاره ملی پوش سایپا نیز به درب خروج این باشگاه نزدیک است.
البته پیش از اینکه سایپایی ها گوی جنجال در نقل و انتقاالت را از پیکانی ها 
بربایند، پیکانی ها هم به واسطه تصمیمات و مصاحبه های جنجالی مدیرعامل خود بر 
علیه محمد ترکاشوند، حاشیه هایی را در بحث نقل و انتقاالت داشتند. تا جایی که محمد 
ترکاشوند از سمت خود به عنوان سرمربی استعفا داده و از این تیم جدا شد، اتفاقی 
که باعث شد طلوع کیان در هفته نهم هدایت ایرانخودرویی ها را برعهده بگیرد. البته 
طولی نکشید که پس از اتمام نیم فصل اول طلوع کیان نیز نتوانست با خواسته های 
بیش از انتظار مدیرعامل جدید پیکانی ها کنار بیاید و سرانجام تصمیم گرفت به صورت 

توافقی از این تیم جدا شود.
با توجه به اتفاقات مطرح شده، اکنون یکی از اصلی ترین موضوعاتی که این 
روزها دو باشگاه خودروساز شاغل در لیگ والیبال را تیتر یک جنجال های فصل نقل 
و انتقاالت کرده است، بحث جدایی امیر حسینی پاسور سابق سایپایی ها از جمع نارنجی 
پوشان و پیوستنش به تیم پیکان، به عنوان سرمربی و بازیکن )پاسور( است. موضوعی 

که هنوز به صورت رسمی از سوی هیچ کدام از این دو باشگاه منتشر نشده است.
البته اکنون با توجه به جذب دو پاسور جدید )سجاد سیفی نیا و امیرحسین صابری( 
توسط سایپا با نظر ناصر شهنازی سرمربی جدید این تیم، به نظر می رسد که این انتقال 
حتمی شده است! البته سایپایی ها در اوایل نیم فصل نیز سید محمد موسوی مدافع 
تیم ملی والیبال ایران را نیز در حالی از دست دادند که در ابتدای فصل با حواشی 

زیادی او را جذب کرده بودند.

رییس فدراسیون کوه نوردی: 
حادثهروزجمعهنتیجهدستِکمگرفتنکوهستانبود

رییس فدراسیون کوه نوردی، 
در  جمعه  روز  که  حادثه ای  گفت: 
کوه های شمال تهران رخ داد نتیجه 

دست کم گرفتن کوهستان بود.
روز جمعه پنجم دی روز تلخی 
بود.  تهران  شمال  کوه های  برای 
ریزش بهمن، سرما و کوالک شدید 
بسیاری از کوه نوردان را گرفتار کرد 
و هشت کشته و مفقودی و تعداد 
گذاشت.  برجا  نیز  مصدوم  زیادی 
هنوز  حادثه،  از  روز  دو  گذشته  با 

عملیات امداد و نجات ادامه دارد و سرنوشت تعدادی از نفرات مفقودشده مشخص نیست.
آن  و حاشیه های  حادثه  این  درباره  کوه نوردی  فدراسیون  رییس  زارعی  رضا 

توضیحاتی داد که در زیر می خوانید:
تعداد کشته شدگان، مفقودین و مصدومین حوادث روز جمعه مشخص شده است؟

تا ظهر شنبه، کشته شدن۸ نفر و مفقودی سه تن قطعی شده است. تعداد مصدومین 
هم با توجه به اینکه بیشتر آنها به صورت سرپایی درمان شدند مشخص نیست و در 

لیست جمعیت هالل احمر هم درج نشده است.
فدراسیون کوه نوردی از چهارشنبه درباره شرایط آب و هوایی روزهای پایانی هفته 

هشدار داده بود. با این وجود چنین حادثه ای رخ داد. علت چه بود؟
شرایط روز جمعه در این سال ها استثنایی بود. به طور معمول، سرما و باد شدید 
ارتفاعات باال وجود دارد و فقط کوه نوردانی به آن روبرو می شوند که تجربه و  در 
تجهیزات کافی دارند. اما روز جمعه سرما و باد در ارتفاع پایین نیز بسیار زیاد بود و به 
همین دلیل بسیاری از افرادی که فقط گردشگر هستند و آمادگی کافی ندارند غافلگیر 
شدند. بیشترین حادثه در کلکچال رخ داد که کوه مرتفعی نیست. بیشتر کشته شدگان 
و مفقودین روی گردنه یا بین اردوگاه تا گردنه کلکچال دچار حادثه شدند که در شرایط 
عادی منطقه خطرناکی به حساب نمی آید. افرادی در این مناطق حضور داشتند که 
تجهیزات کافی نداشتند و به صورت انفرادی صعود کرده بودند. این حادثه نتیجه دست 

کم گرفتن کوهستان بود.
نکته دیگری هم در این زمینه وجود دارد. از تابستان قابل پیش بینی بود که 
با توجه به تعطیلی مراکز ورزشی به دلیل گسترش ویروس کرونا، بسیاری از مردم 
برای اینکه ورزش کنند به کوهستان و طبیعت روی می آورند. فدراسیون درباره این 
موضوع هشدار داده بود. در هفته های گذشته هم تعداد کسانی که در کوه های شمال 
تهران حضور داشتند بسیار زیادتر از معمول بود. بسیاری از این افراد هم با لباسی که 
در شهر می پوشند راهی کوهستان می شوند که نشان می دهد به هیچ وجه آمادگی و 
اطالعات کافی ندارند. وقتی توفان آغاز می شود به این نگاه نمی کند که شما کوه نورد 

حرفه ای هستید یا نه.
تعطیلی موقت تله کابین توچال هم باعث شد حدود ۱۰۰ نفر در منطقه گرفتار 

شوند. عملکرد تله کابین چطور بود؟
هفته گذشته 2 بار از تله کابین استفاده کردم و از نزدیک دیدم که مسوولین 
آن به درستی پروتکل های بهداشتی را رعایت کردند و ظرفیت سنجی الزم هم برای 
اینکه چه تعداد از افراد با تله کابین به ارتفاع بروند انجام می شد. تعطیلی جمعه هم بر 
اساس قوانین و با توجه به سرعت باد بود. تله کابین کار خود را به درستی انجام داد و 
بیشترین ایراد از سوی مردمی است که از مناطق مختلف به ارتفاعات صعود می کنند، 
به امید بازگشت با تله کابین. نمی توانیم از تله کابین ایراد بگیریم. شرایط منطقه به 
قدری سخت بود که هالل احمر دستور تخلیه منطقه را داده بود و حتی در منطقه ای 
مثل اردوگاه کلکچال به مراجعین اجازه صعود داده نمی شد اما متاسفانه مسیرهای 
صعود قابل کنترل نیست. مردم هم توصیه ها را نادیده گرفتند و چنین حادثه ای رخ داد.

من 2 هفته قبل از تله کابین توچال استفاده کردم و خبری از »ظرفیت سنجی« 
که شما از آن حرف می زنید نبود.

حرف شما درست است. 2 هفته پیش تذکراتی به تله کابین توچال داده شد و 
این مسائل رعایت شد. خودم 2 هفته قبل مجبور شدم از ایستگاه پنج پیاده بازگردم 
چون تجمع افراد بسیار زیاد بود. اما در هفته اخیر که 2 بار به تله کابین رفتم همه 

پروتکل ها رعایت می شد.
جمعه یکی از بدترین حوادث کوه نوردی رخ داد و تعداد زیادی از مردم درگیر آن 
شدند. با این وجود آخرین خبر سایت فدراسیون کوه نوردی مربوط به چهارشنبه است. 

فدراسیون خود را ملزم به اطالع رسانی در این زمینه نمی داند؟
هدف فدراسیون، کوه نوردی سالم است. نمی توانید از فدراسیون به عنوان یک 
مرجع ورزشی توقع داشته باشید که بار منفی به جامعه تزریق کنیم. ما اجازه نداریم 
که در سایت یک مرجع ورزشی تعداد کشته شدگان را درج کنیم. به موقع هشدار داده 

بودیم اما پس از بروز حادثه دیگر نمی توانیم آن هشدارها را تکرار کنیم.
شاید یکی از عوامل بروز حوادثی مثل اتفاقات جمعه، کوه نوردانی هستند که در 

قالب گروه های بدون مجوز و تجربه کافی راهی کوهستان می شوند.
درحال حاضر بسیاری از گروه ها در شبکه های اجتماعی فعال هستند و از مردم 
پول می گیرند و آنها را به کوه می برند. در یک گروه کوه نوردی حداکثر ۱2 نفر با یک 
مربی باید حضور داشته باشند اما در بسیاری از گروه ها این موضوع رعایت نمی شود. 
اگر مردم به سالمتی خود عالقه دارند باید از طریق باشگاه های دارای مجوز کوه نوردی 
کنند. هرکسی که از منیریه لباس های شیک و رنگارنگ خرید کوه نورد نیست. با این 
شرایط باشگاه ها هم دچار مشکل می شوند. در حال حاضر اعتماد مردم به فضای 

مجازی بیشتر از باشگاه ها شده است.
در هفته های پیش رو ممکن است دوباره چنین اتفاقاتی تکرار شود؟

این تازه هفته اول زمستان بود. در سراسر کشور، بسیاری از شهرهای بزرگ 
در دامنه کوه ها قرار دارد و هر هفته تعداد زیادی از مردم به کوهستان می روند. اتفاق 
دیروز هشداری بود که اگر کوهستان و زمستان را جدی نگیریم باید منتظر عواقب 

آن نیز باشیم.

خشم یورگن کلوپ از اسطوره بایرن؛
مهمتشولچیزیازمربیگرینمیداند!

یورگن کلوپ در یک درگیری 
لفظی با مهمت شول ستاره سابق 
در  ناتوانی  به  را  او  مونیخ  بایرن 
گفت  و  کرد  متهم  مربی گری 
شول گویا عقل و خرد را با قاشق 

خورده است.
یورگن کلوپ سرمربی آلمانی 
لیورپول با انتقاداتی تند علیه مهمت 
شول وارد درگیری لفظی با ستاره 

سابق بایرن مونیخ شد و او را متهم کرد که به همان اندازه از مربی گری 
فوتبال سر رشته دارد که از خودرو سازی. کلوپ در صحبتهای تند خود 
با یک  را  علیه شول همچنین گفت که مهمت شول گویا عقل و خرد 

قاشق خورده است.
سخنان تند یورگن کلوپ علیه شول به دلیل صحبتهای اخیر او درباره 
ادین ترزیچ بود که به عنوان سرمربی موقت بوروسیا دورتموند منصوب 
شده است. ترزیچ قبال به عنوان استعدادیاب و دستیار سرمربی دورتموند 
کار کرده و زمانی که کلوپ هدایت زردپوشان آلمانی را به عهده داشته 

زیر نظر او مشغول فعالیت بوده است.
مهمت شول در گفتگو با روزنامه آلمانی بیلد درباره ترزیچ گفت:« 
حرفهای او فاقد نکاتی است که به کار بیاید. حرفهایش مثل این است که 
بگوید فردا با طلوع آفتاب خورشید در آسمان خواهد بود. یعنی آنالیزهایش 

هیچ نکته جدیدی ندارد”.
دستیار  به  مونیخی  بایرن  مهمت شول  حمله  از  که  کلوپ  یورگن 
سابقش خشمگین شده بود در پاسخ به شول گفت:« جایگاه شول چیست 
که مربی ها را قضاوت می کند؟ صحبت کردن او درباره مربی ها مثل 
این است که درباره خودروسازی صحبت کند. چون در هر دو مورد هیچ 

چیز نمی داند”.
سرمربی لیورپول در ادامه صحبتهایش گفت:« مهمت شول احساس 
می کند وظیفه دارد مربیان آلمانی جوان را زیر ضربه بگیرد. من اصال 
دوست ندارم درباره این مسائل صحبت کنم. ولی شول دائم درباره کسانی 

که اصال شناختی از آنها ندارد صحبت می کند”.
کلوپ در ادامه صحبتهایش سعی کرد نشان بدهد که مهمت شول 
پیشتر به دنبال مربی شدن بوده ولی نتوانسته در این حرفه موفق باشد. 
شول در گذشته دو بار هدایت تیم ذخیره های بایرن مونیخ را به عهده 
داشت ولی نتوانست به عنوان مربی در تیم اصلی بزرگساالن فعالیت کند.

کلوپ در این باره گفت:« مهمت شول سعی کرد مربی باشد ولی 
نتوانست موفق بشود. حاال ولی طوری درباره مربی گری صحبت می کند 

که انگار عقل و خرد را با قاشق خورده است”.
مهمت شول ستاره آلمانی ترک تبار بخش اعظم دوران فوتبالی خود 
را در بایرن مونیخ سپری کرده و با این تیم فاتح هشت قهرمانی بوندس 
لیگا و یک قهرمانی چمپیونزلیگ شده است. او 3۶ بازی ملی برای آلمان 

هم در کارنامه دارد.

افزایشرقمانتقالپدیدهبارسلوناتاچهاربرابر
فصل  این  ساله   ۱۸ پدیده 
بارسلونا با تنها 5 میلیون یورو جذب 
شده اما رقم نهایی این انتقال تا 2۰ 

میلیون یورو خواهد رسید.
بارسلونا فصل جاری 2۰ بازی 
چندان  کار  حاصل  و  داده  انجام 
رضایت بخش نبوده است. در فصلی 
که بارسا هنوز رئیس ندارد و تغییر 

و تحوالت زیادی را روی نیمکت و نیز در مجموعه بازیکنانش داشته، شاید 
بهترین خبر، ظهور یک هافبک ۱۷ ساله به نام پدری گونزالس بود. بازیکنی 

که یک ماه پیش قدم در ۱۸ سالگی گذاشت.
بارسا زمستان گذشته بود که پدری را در رقابت با رئال با 5 + ۱ میلیون 
یورو از الس پالماس جذب کرد. پدری در تیم سابقش تا پایان فصل ماند و 

از تابستان به بارسا اضافه شد.
رقم نهایی انتقال پدری به بارسا اما می تواند ۴ برابر شود. بر اساس 
عملکرد او در بارسلونا و نیز بازی های ملی، بند های متغیر قرارداد او فعال 
خواهند شد و با توجه به درخشش فوق العاده پدری و اعتمادی که کادر 
فنی به او دارد، کامال بدیهی است که در پایان فصل بارسا مجبور شود تا 5 
میلیون یوروی دیگر نیز به الس پالماس پرداخت کند. پدری تقریبا به بازیکن 
فیکس بارسا تبدیل شده و رسیدن او به حد نصابی مشخص از حیث تعداد 
بازی، بارسا را مجاب به پرداخت مبالغی بیشتر به باشگاه سابقش خواهد کرد.

ملی پوش شدن پدری هم بندهای دیگری را فعال خواهد کرد. او 
هنوز از سوی لوئیس انریکه به تیم ملی اسپانیا دعوت نشده ولی این یک 
اتفاق قریب الوقوع است. سران بارسا معتقدند به زودی رقم نهایی انتقال 
پدری تا 2۰ میلیون یورو افزایش پیدا خواهد کرد و البته هیچ مشکلی نیز با 
آن ندارند؛ درست بر خالف فیلیپ کوتینیو که بارسا مجبور است پس از ۱۰ 
بازی دیگری که ستاره برزیلی انجام خواهد داد،  2۰ میلیون یورو به لیورپول 
پرداخت کند. دلیلی که باعث شده باشگاه کاتاالن قصد فروش کوتینیو در 

ژانویه را داشته باشد.

نحسی برای رئال مادرید ادامه دارد
بازیکنرئالمادریدمدامدراینفصلآسیبمیبینند.

در دیدار رئال مادرید و ایبار، لوکا مودریچ دچار مشکل جسمانی شد 
و رودریگو مقابل گرانادا آسیب دید. بازیکن برزیلی در نیمه اول از تاندون 
اتفاق  این  ماند.  میادین دور خواهد  از  ماه  پای راست مصدوم شد و سه 
جدیدی نیست و کاسمیرو پس از پیروزی برابر گرانادا گفت: »بازی ها زیاد 
و استراحت کم است. پیش فصل هم خوب نبود.« این یک واقعیت آشکار 
است چون تنها چهار بازیکن از 2۴ بازیکن رئال مادرید در تمام بازی ها در 

دسترس زین الدین بودند. 
دو نفر از آن ها تیبو کورتوا و لونین )دروازه بان های تیم( هستند. دو بازیکن 
دیگر مدافع های فرانسوی یعنی رافائل واران و بنجامین مندی هستند که با 
وجود تعداد بازی های باال تاکنون مصدوم نشده اند. مدافع میانی ۱۸۰۰ دقیقه 
و مدافع کناری ۱۴۹۹ دقیقه بازی کرده اند. واران تنها یک بار استراحت کرد 
که آن هم در دیدار خانگی مقابل اوئسکا بود. در مقابل مندی به لطف حضور 

مارسلو توانست بیش تر در سیستم چرخشی قرار بگیرد. 
بیش ترین آسیب دیدگی برای ادن هازارد بوده است که در پیش فصل 
از مچ پای راست مصدوم شد و سپس دچار سه مشکل عضالنی دیگر شد 
و مدتی به خاطر ابتال به ویروس کرونا در میادین حضور نداشت. کووید ۱۹ 
نسبت به آسیب دیدگی جسمانی خیلی کم تر روی تیم زین الدین زیدان اثر 
گذاشته است و ماریانو، یوویچ، میلیتائو و کاسمیرو به ویروس کرونا مبتال شدند.

یک  از  بیش  تاج  مهدی 
یاست  ر ز  ا که  ست  ا لی  سا
اما  رفته  کنار  فوتبال  فدراسیون 
را  ایران  فوتبال  گلوی  همچنان  او  میراث 
کشیدن  نفس   مجال  و  می فشارد  سخت 

نمی دهد.
به بهانه نزدیکی انتخابات فدراسیون 
فوتبال، در این گزارش نگاهی به برخی از 
اتفاقات مختلف در دوران ریاست مهدی تاج 
و مدیریتش در سه سال و نیم حضورش در 
راس فوتبال خواهیم داشت. در ادامه و در 
مدیریت  نیز  بعدی  های  گزارش  سلسله 
فدراسیون  رئیسه  هیات  اعضای  تک  تک 
فوتبال و کارنامه فردی تمام مدیران حال 
حاضر فوتبال ایران را بررسی خواهیم کرد، 
کارنامه ایی که اتفاقات بعضا تلخی را برای 
فوتبال ایران رقم زده و متاسفانه آثار شوم 
بر گرده  نیز همچنان  نوع مدیریت ها  این 

فوتبال ایران سنگینی می کند.
از سال ها فعالیت  بعد  مهدی تاج که 
در تیم های باشگاهی و سمت های مختلف 
اداری در فوتبال باالخره به راس مدیریت 
هاست  ماه  حاال  بود،  رسیده  ایران  فوتبال 
پزشکان«  »توصیه  آنچه  علت  به  که 
نامیده شده، صندلی ریاست را رها کرده و 
در غیابش، برخی دوستان و همراهان گذشته 
او از جمله حیدر بهاروند از صحنه گردان های 

اصلی این روزهای فوتبال ایران هستند.
با این حال، همانند ۸ عضو دیگر هیات 
رئیسه، تعداد اشتباهات مدیریتی مهدی تاج 
هم در مدت زمان سه سال و نیم ریاست به 
اندازه ای هست که یک فدراسیون را به زمین 
با رویاهای رنگی و وعده های  او که  بزند. 
پیروز  آرا در سال ۹5،  مختلف به صاحبان 
انتخابات شد و در مواقعی حامیانش را هم 
ناامید کرد، همچنان در میان اعضای مجمع، 
به صالح  اگر  که  کسانی  دارد،  طرفدارانی 
فوتبال کشورشان فکر کنند، به راحتی رایی 
را که به نمایندگی از یک استان یا یک تیم 
فردی  البی بازی های  وقف  است،  گروه  و 

نخواهند کرد.
* میراث ۸ میلیون یورویی تاج روی 

دوش فدراسیون
مدیریت  برای  فرد  بدبیارترین  شاید 
جز  نباشد  کسی  تاج  مهدی  لی  تبا فو
ملی  تیم  که  ویلموتسی  مارک  ویلموتس. 
بیراهه برد و فدراسیون را در  فوتبال را به 
آستانه ورشکستگی قرار داد و مهدی تاج و 
عملکردش در فوتبال ایران را نیز بی اعتبار 
اتفاقاتی شد  کرد و موجب پیدایش سلسله 
تازه  سناریوی  با  را  ایران  فوتبال  آینده  که 

ای جهت داد.
واقعیت این است که اگر ویلموتس به 
فوتبال ایران نیامده بود، فعال مهدی تاج بر 
سر مسند امور بود و شاید هیچ گاه بیماری او 
بهانه ای برای جدایی از فوتبال نمی شد اما به 
نظر می رسد این اتفاق برای همیشه پرونده 

مدیریتی او را در فدراسیون فوتبال بست.
به  ضربه  مهم ترین  برگشت،  برو  بی 
یکصد  حدود  تاریخ  در  فوتبال  فدراسیون 
انتخاب  به  مربوط  فدراسیون،  این  ساله 
از  که  تاج  مهدی  است.  ویلموتس  مارک 
هیات رئیسه برای انتخاب سرمربی ماموریت 
تیم  فردی گذاشت که  داشت، دست روی 
تیم  این  و  کرد  هدایت  قهقرا  به  را  ملی 
انتخابی جام جهانی است  از  در مرز حذف 

یورویی  میلیون   ۶.2 غرامتی  طرفی  از  و 
این  است.  کرده  تحمیل  ایران  فوتبال  به 
غرامت به اضافه 2 میلیون یورویی است که 
فدراسیون از شستا برای پرداخت قسط اول 
و دوم ویلموتس قرض گرفت و حاال قادر 

به پرداخت آن نیست.
این  به  حکم  فیفا  اینکه  از  قبل  تا 
از  بارها  تاج  مهدی  دهد،  سنگین  غرامت 
ویلموتس تعریف و تمجید کرد و حتی در 
قرارداد  خود  تلویزیونی  گفت وگوی  آخرین 

این مربی را »خوب« ارزیابی کرد.
* تاج، همه را به بازی گرفت

بعد از محکومیت فدراسیون فوتبال و 
ورود نهادهای بازرسی به این پرونده، مهدی 
تاج افشاگری هایی در این زمینه انجام داده 
است، اطالعاتی که نشان می دهد او برای 
چنین روزهایی به دنبال شریک جرم بوده و 
آن طور که باید با اعضای هیات رئیسه خود 

صادق نبوده است.
است،  مشخص  شواهد  از  که  آنطور 
ماجرای  در  که  کرده  ادعا  تاج  مهدی 
فدراسیون  رئیس  عنوان  به  او  ویلموتس 
مجری مصوبات هیأت رئیسه بوده است. از 
طرفی او در هنگام قرارداد ویلموتس برای 
چنین روزهایی اعضای هیات رئیسه را مجاب 
را  ویلموتس  قرارداد  آخر  صفحه  که  کرده 
بندهای  و  مالی  جزئیات  از  اطالع  بدون 

قرارداد امضا کنند.
از طرفی تاج تعهدنامه با شستا برای 
پرداخت  منظور  به  یورو  میلیون   2 دریافت 
است.  نکرده  امضا  را  ویلموتس  طلب 
وزیر  توصیه های  اسناد  افشای  همچنین 
و  ویلموتس  با  قرارداد  عقد  برای  ورزش 
ایران  فرهنگی  موسسه  درباره  افشاگری 
که  می دهد  نشان  خوبی  به   ... و  هلند   -
از  ویلموتس  قرارداد  اصلی  امضاکنندگان 
از  پر  و  روزهای سیاه  این  اول،   روز  همان 
بحران را می دیدند. برای همین فضا را به 
جایی رسانده اند که فوتبال کشور در آستانه 

نابودی مطلق قرار بگیرد.
* تاج دو بار علی دایی را قال گذاشت!

علی دایی در مصاحبه اخیرش مذاکرات 
خود برای هدایت تیم ملی ایران را افشا کرد. 
او مدعی شد که سال گذشته و پس از مذاکره 
با مهدی تاج، برای هدایت تیم ملی ایران به 
توافق رسیده بودند اما او ناگهان ویلموتس را 

به عنوان سرمربی معرفی کرد.
طرفین  مذاکرات  به  همچنین  دایی 
برای هدایت تیم ملی بعد از ویلموتس اشاره 
کرد که بخشی از این پروسه مربوط به بعد 
از استعفای مهدی تاج است. با این حال در 
به  بنا  فوتبال  فدراسیون  مقطع هم  دومین 
دالیلی، اسکوچیچ را به جای دایی برگزید.

تیم  قدمی  یک  از  بار  دو  برانکو   *
ملی رد شد

همه از عالقه برانکو ایوانکوویچ برای 
هدایت تیم ملی ایران خبر دارند. او انتظار 
داشت بعد از دوران درخشان با پرسپولیس 
و صعود به فینال آسیا، فرصت هدایت تیم 
ملی را به دست آورد. بعد از رفتن کارلوس 
این  با  را  مذاکراتی  تاج  مهدی  کی روش، 
برانکو می گوید:  داد که وکیل  انجام  مربی 
تا  بود  آماده  برانکو  و  شد  انجام  مذاکرات 
عادالنه سرمربی  بسیار  مالی  تحت شرایط 
تاج  آقای  اما  شود،  ایران  فوتبال  ملی  تیم 

ویلموتس را انتخاب کرد.
ویلموتس  ناکامی  از  بعد  اتفاق  این 
در  شد.  تکرار  االهلی  با  برانکو  و  ایران  با 
در  و  طرفین  میان  مذاکراتی  که  شرایطی 
بود،  شده  انجام  کرواسی  در  ایران  سفارت 
نشدن  پرداخت  خاطر  به  برانکو  نهایت  در 
نتوانست  پرسپولیس  سوی  از  مطالباتش 
به  فرصت  و  بنشیند  ایران  نیمکت  روی 

هموطنش رسید.
در  محرمانه  قرارداد  بنیان گذار   *

فوتبال!
و  ویلموتس  مارک  قرارداد  ماجرای 
اتفاقات پیرامون آن، آنقدر عجیب و تاسف بار 
جدی  را  فوتبال  که  افرادی  حتی  که  بود 
پیگیری نمی کردند یا عالقه به آن نداشتند 
بلژیکی  مربی  پرونده  اخبار  دنبال  به  هم 
بودند. شاید بتوان گفت جدا از قصوری که 
در انعقاد قرارداد این مربی وجود داشت، وجود 
بنده »محرمانه« در قرارداد و به دنبال آن 
نبود شفافیت های الزم درباره مبلغ دستمزد 
سرمربی تیم ملی باعث شد بحران پرونده 

ویلموتس بزرگ تر از تصور همگان شود.
افشای  به  عالقه ای  که  تاج  مهدی 
با  هرگاه  نداشت،  پرونده  این  در  اقدامات 
سوالی درباره آن مواجه شد اعالم کرد که 
قرارداد محرمانه است و این موضوع پیشنهاد 

فدراسیون فوتبال بوده است!
* ویلموتس، تاج را به دادگاه می برد

پرونده  در  مختلف  اتفاقات  از  پس 
به  کشور  کل  بازرسی  سازمان  ویلموتس، 
استفاده  و  قرارداد  این  عقد  در  علت قصور 
غیرقانونی از منابع دولتی، تاج و هفت عضو 
هیات رئیسه را متهم دانست و پرونده آن ها 

را به دادسرا فرستاد.
از  تماس هایی  از  بعد  حال،  این  با 
فدراسیون  تحریک  و  فیفا  با  ایران  داخل 
جهانی مبنی بر دخالت شخص سوم در امور 
مربوط به فوتبال، فیفا پیامی تهدیدآمیز به 
فدراسیون فوتبال فرستاد تا در نتیجه این 
پرونده  به  رسیدگی  پروسه  فعال  اتفاقات، 
این افراد متوقف و از طرفی نتیجه پرونده 

ایران و ویلموتس در دادگاه داوری ورزش 
هم مشخص شود.

* پشت پا به آینده فوتبال ایران
ایران  فوتبال  معطلی  دالیل  از  یکی 
فدراسیون  این  انتخابات  افتادن  عقب  و 
مربوط به تصمیماتی است که مهدی تاج در 
گذشته گرفت. وقتی روند فیفا در تابستان ۹۸ 
رسیدگی به اساسنامه این فدراسیون را آغاز 
کرد و حتی پیش نویس این اساسنامه آماده 
شد، مهدی تاج از ارائه این اساسنامه برای 
تصویب مجمع این فدراسیون خودداری کرد.

در آن مقطع تاج بنا به دالیلی تصمیم 
انتخابات  از  بعد  به  را  موضوع  این  گرفت 
موکول کند ولی بعد از اینکه خودش استعفا 
داد، فیفا هم به علت بی اعتنایی فدراسیون 
به اصالح اساسنامه، جلوی انتخابات را گرفت 
این فدراسیون یک سال از برنامه های خود 

عقب بیفتد و وضعیت بغرنج تر شود.
* اختالف با کمیته انضباطی و اخالق 

در ماجرای فینال جام حذفی
فاجعه فینال جام حذفی و بی نظمی در 
دیدار پرسپولیس و داماش گیالن باعث شد تا 
این دیدار با تاخیری دو ساعته برگزار شود و 
جان بسیاری از هواداران دو تیم نیز به خطر 
انضباطی  کمیته  ماجرا،  این  از  پس  بیفتد. 
سعید  علیه  را  رای هایی  استناف  کمیته  و 
فتاحی، حیدر بهاروند و عبدالکاظم طالقانی 
صادر کردند. صدور رای علیه این اعضای 
همین  و  شد  لغو  زود  خیلی  رییسه  هیات 
باعث ایجاد اختالف بین تاج با حسن زاده و 
تورک شده که در نهایت سبب شد این دو 
از  فوتبال  فدراسیون  از رییس  خیلی زودتر 

سمتشان استعفا دهند.
* جنگ برای بقا در فوتبال

23 آبان ۹۷ و با اعالم سازمان امور 
استخدامی مهدی تاج بازنشسته اعالم شد 
فدراسیون  آبان   2۶ تاریخ  تا  شد  مقرر  و 
فوتبال را ترک کند. اتفاقی که در آن زمان 
نیفتاد و تاج بعد از چنگ زدن به طناب ها و 
ریسمان های مختلف، راهی را برای ماندن 
در سمتش پیدا کرد. قانون ماده ۶۰ خدمات 
مدیریت کشور باعث شد تا در جنگ تاج با 
وزارت ورزش و مجلسی ها پیروز شود و در 
خود  حکمرانی  ادامه  به  فدراسیون  راس 
بپردازد؛ حکمرانی ای که خیلی طول نکشید 
و یک سال و دو ماه بعد، رییس فدراسیون 

مجبور شد از سمتش استعفا دهد.
رفتن او از این فدراسیون به هر دلیلی 
دنبال  به  را  فوتبال  اهالی  ناراحتی  تنها  نه 
برای  آن ها  امیدواری  بلکه موجب  نداشت، 
تزریق روحی تازه در این فوتبال شد اما کسی 
خبر نداشت که میراث او همچنان دامن گیر 
فوتبال ایران است و مجال سر خاراندن هم 

به مدیران این مجموعه نخواهد داد.
مهدی  ریاست  دوران  مجموع،  در 
تاج بر فدراسیون فوتبال، دریای متالطمی 
برای  عجیب  اتفاقات  اقسام  و  انواع  از 
ویلموتس  ماجرای  از  بود.  ایران  فوتبال 
از  ایران  فوتبال  محرومیت  کی روش،  تا 
ناکامی  آسیا،  قهرمانان  لیگ  در  میزبانی 
در مناقشه با عربستان، تقسیم کرسی های 
فدراسیون میان رفقا و حضور فرزندان برخی 
از آن ها در برخی از تیم ها و ... تنها بخشی 
از اتفاقات این دوره فوتبال ایران است که 
را  ایران  زده  سیل  فوتبال  قهقرایی  سیر 

شیبدارتر تر از قبل کرده است.

بررسی کارنامه تاج در فدراسیون فوتبال؛

دستهگلهاییکههنوزآبمیخورند!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

کمیته انضباطی روز دوشنبه به بررسی 
صحت و سقم مدارک پزشکی، احتمال قصور 
توسط  بهداشتی  پروتکل های  اجرای  در 
عوامل پزشکی و همینطور اظهارات مدیران، 
مربیان و بازیکنان باشگاه ذوب آهن در رابطه 
با احتمال مبتال شدن بازیکنان پرسپولیس به 
ویروس کرونا در صورت برگزاری مسابقه، 
می پردازد.دیدار تیم های پرسپولیس و ذوب 
آهن از هفته ششم لیگ برتر ایران، چندی 
قبل به علت ابتالی تعدادی از اعضای این 
احتمال  و  کرونا  ویروس  به  اصفهانی  تیم 
مبتال شدن بازیکنان و عوامل تیم پرسپولیس 
- که در شرف حضور در لیگ قهرمانان آسیا 
بود - به این ویروس، لغو شد. این اتفاق در 
شرایطی صورت گرفت که قبل از این دیدار، 
مقابل  بیشتر  مبتالیان  تعداد  با  آهن  ذوب 
شهرخودرو بازی کرده بود ولی در دیدار با 
پرسپولیس با وجود مبتالیان کمتر، سازمان 

لیگ دستور به لغو بازی داد.
این  از  روز  چندین  گذشت  از  بعد 
اتفاقات، اکنون پرونده این دیدار راهی کمیته 
انضباطی شده است و طبق اظهارات متولیان 
امر در فدراسیون و سازمان لیگ، اتهاماتی به 
این تیم اصفهانی وارد است و این باشگاه 
به  رسیدگی  جلسه  کند.  دفاع  خود  از  باید 
این پرونده، روز دوشنبه ۸ دی در فدراسیون 

فوتبال برگزار می شود و نمایندگان سازمان 
با  همراه  هم  کرونا  با  مقابله  ستاد  و  لیگ 
نمایندگان ذوب آهن حضور خواهند داشت.

طبق برنامه سازمان لیگ، دیدار معوقه 
است ۱۰ دی  قرار  و ذوب آهن  پرسپولیس 
برگزار شود اما این اتفاق به نتیجه بررسی 

کمیته انضباطی بستگی دارد.
* اتهامات ذوب آهن چیست؟

علت اصلی تشکیل این پرونده مربوط 
و  مدیران  مربیان،  که  است  اظهاراتی  به 
انجام  بازی  از  قبل  آهن  ذوب  بازیکنان 
دادند و اعالم کردند که در صورت برگزاری 

مسابقه، پرسپولیس به ویروس کرونا مبتال 
خواهد شد و به خاطر این موضوع، سازمان 
لیگ لغو این دیدار را به جان خرید تا ریسک 
ابتالی پرسپولیسی ها با توجه به حضور در 

لیگ قهرمانان آسیا از بین برود.
اکنون کمیته انضباطی روز دوشنبه به 
بررسی این مساله می پردازد که آیا مسئوالن 
در  آهن  ذوب  باشگاه  پزشکی  و  بهداشتی 
اجرای مقررات بهداشتی قصور کرده اند و در 
نتیجه کل تیم ذوب آهن - مطابق ادعای 
مربی، بازیکن و مدیر باشگاه - به ویروس 

کرونا مبتال شده اند یا خیر؟

از  شده  ارائه  اسناد  که  صورتی  در 
کامل  اجرای  بر  مبنی  باشگاه  این  سوی 
تایید  مورد  و  کافی  بهداشتی  پروتکل های 
ستاد مقابله با کرونا باشد، به پرونده اظهارات 
رسیدگی  حدادی فر  و  رضایی  کربکندی، 
خواهد شد که بر چه اساسی پرسپولیس را 
قبل از برگزاری لیگ قهرمانان آسیا به مبتال 

شدن به کرونا، تهدید کرده اند؟
در واقع یکی از عوامل لغو این بازی، 
اصرارها و اظهارات بیش از حد مسئوالن و 
عوامل تیم ذوب آهن بود که باعث نگرانی 
افکار عمومی و پذیرش لغو بازی و از بین 
سوی  از  مسابقه  برگزاری  ریسک  بردن 
سازمان لیگ شد. حاال بعد از تکمیل مدارک 
و ارائه گزارش از سوی سازمان لیگ، کمیته 
انضباطی به صحت و سقم اظهارات و مدارک 

این باشگاه رسیدگی خواهد کرد.
پرونده،  این  در  سواالت  از  یکی 
صورت  در  بازی  شدن  صفر  بر   3 احتمال 
مورد تایید قرار نگرفتن مدارک و اظهارات 
مسئوالن ذوب آهن است اما از سوی دیگر 
توجه  با  می گویند  باشگاه  این  مسئوالن 
این  لغو  به  دستور  لیگ  سازمان  اینکه  به 
مسابقه داده، اعالم شکست 3 بر صفر ذوب 
آهن بدون برگزاری بازی، مورد پذیرش این 

باشگاه نیست.

دوشنبه، زمان بررسی اتهامات ذوب آهن؛

پرسپولیس 3 بر صفر برنده می شود؟

داور بین المللی فوتبال کشورمان 
گفت: به غیر از چند نفر از اعضای کمیته 
داوران فدراسیون فوتبال، همه از موفقیت 

اخیر من خوشحال هستند.
یکی دو روز پیش بود که فدراسیون 
بین المللی آمار و تاریخ فوتبال علیرضا 
فغانی داور برجسته و بین المللی فوتبال 
کشورمان را به عنوان بهترین داور آسیا در 
سال 2۰2۰ میالدی اعالم کرد تا افتخار 
دیگری در کارنامه پرفروغ علیرضا فغانی 
و تیم داوری او ثبت شود. به همین دلیل 
دقایقی با فغانی همکالم شدیم تا از او در 

این خصوص سواالتی بپرسیم.
علیرضا فغانی، ابتدا درباره بازگشت 
فوتبال  المللی  بین  داوران  فهرست  به 
کشورمان گفت: خیلی خوشحال هستم 
که بار دیگر در فهرست داوران بین المللی 
ایران هستم و می توانم به اسم ایران در 

مسابقات مختلف قضاوت کنم.
وی ادامه داد: از همه کسانی که در 
چند وقت گذشته مقابل شیطنت برخی 
ایستادند تا نام من همچنان در فهرست 
تشکر  باشد،  ایران  داوران  المللی  بین 
رسانه،  اصحاب  مدت  این  در  می کنم؛ 
و  مردم  مختلف  اقشار  و  پیشکسوتان 

ورزشکاران از من حمایت کردند که جا 
دارد از آنان بی نهایت تشکر کنم.

کشورمان  فوتبال  بین المللی  داور 
داور  بهترین  به عنوان  انتخابش  درباره 
طرف  از  میالدی   2۰2۰ سال  در  آسیا 
فدراسیون بین المللی آمار و تاریخ فوتبال 
تاکید کرد: هر سال و در هر فصل فوتبالی 

تالش می کنیم تا وقتی در مسابقه های 
بین المللی به میدان می رویم و قضاوت 
می کنیم بهترین عملکرد را از خودمان به 
نمایش بگذاریم و نتیجه این تالش هم 
بین  فدراسیون  از سوی  برگزیده شدن 

المللی آمار و تاریخ فوتبال است.
فغانی خاطرنشان کرد: البته خیلی به 
این عنوان ها و این  مسائل فکر نمی کنیم 
و هدف ما شرکت و قضاوت درست در 
میادین بین المللی است. این هم لطف خدا 
بوده که شامل حال ما شده است. در این 
مدت همه زحمت کشیدند و این موفقیت 
را به من و تیم داوری من تبریک گفتند. 
فکر می کنم به غیر از تعدادی از مسووالن 
کمیته داوران فدراسیون فوتبال همه از 
این موفقیت ما خوشحال هستند؛ البته خدا 
جای حق نشسته و خودش بهتر می داند 

که چه کاری را انجام بدهد.

همه از موفقیت اخیر من خوشحال شدند جز چند نفر؛

فغانی: خوشحالم دوباره به اسم ایران قضاوت می کنم
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تصویری دیده نشده از سال های جوانی بهرام بیضایی و زندهاد اکبر رادی
اختصاصی دنیای جوانان

در آرزوی شکوفایی و
بهار تو بودم

سید محمدحسین شهریار

شب گذشته شتابان به رهگذار تو بودم
به جلد رهگذر، اما در انتظار تو بودم

نسیم زلف تو پیچیده بود در سر و مغزم
خمار و سست، ولی سخت بی قرار تو بودم

همه به کاری و من، دست شسته از همه کاری
همه به فکر و خیال تو و به کار تو بودم

خزان عشق نبینی که من به هر دمی ای گل
در آرزوی شکوفایی و بهار تو بودم

اگر که دل بگشاید زبان به دعوی یاری
تو یار من که نبودی، منم که یار تو بودم

چو الله بود چراغم به جستجوی تو در دست
ولی به باغ تو دور از تو داغدار تو بودم

به کوی عشق تو راضی شدم به نقش گدایی
اگر چه شهره به هر شهر و »شهریار« تو بودم

وبینار بین المللی »آبای« و شاعران پارسی گوی و ترک زبان 
به همت دانشگاه الفارابی قزاقستان و با حضور سفیر ایران در 

جمهوری قزاقستان برگزار شد.
به  اشاره  ضمن  قزاقستان  در  ایران  سفیر  صابر  مجید 
عرصه های مختلف روابط دو کشور، روابط علمی - دانشگاهی و 

فرهنگی را بسترساز دیگر عرصه های همکاری دانست.
ایران و نصب  آبای در  انتشار کتاب راه  با اشاره به  وی 
تندیس این شاعر قزاقستانی در کتابخانه ملی ایران، پیشنهاد 
کرد که در دو شهر نورسلطان و آلماتی خیابانی به نام حافظ  و  
متقابال در تهران و یکی دیگر از شهرهای ایران، خیابانی به نام 
آبای نامگذاری شود. وی، آبای را شاعری دانست که عاشق حکیم 
فردوسی و دیگر بزرگان شعر و ادب پارسی بود و آثار  زیادی 
با الهام از شعرای ایران  زمین مانند فردوسی، حافظ، سعدی، 

نظامی و ... سروده است.
سفیر کشورمان همچنین، آبای را شاعری دانست که به 
خوبی فارسی می دانست و فارسی صحبت می کرد. آشنا به تاریخ 

بود که توانست تاریخ قزاقها را  با مطالعه  کتاب ها و منابع دست 
اول به زبان فارسی، بهتر بشناسد.

و  شناسان  شرق  استادان،  همایش  این  در  همچنین، 
ادیبانی از دانشگاه های الفارابی، اوراسیا، نورمبارک از قزاقستان 
و اندیشمندانی از کشورهای ازبکستان، قرقیزستان، پاکستان، مصر 
و همچنین رئیس دانشکده خاورمیانه و جنوب آسیای دانشگاه 
الفارابی، مدیر مرکز مطالعات ایران - توران،  مفتی اعظم پیشین 
قزاقستان و تنی چند از استادان دانشگاه های یاد شده شرکت 

و سخنرانی کردند.
در این همایش از سوی ایران، سفیر کشورمان در قزاقستان 
و همچنین سرکنسول در آلماتی، استادانی از دانشگاه های تهران، 

عالمه طباطبایی و بنیاد سعدی سخنرانی کردند.
مفتی اعظم سابق قزاقستان زبان فارسی را زبان دنیای 
اسالم در گستره بزرگی از تاریخ و جغرافیا معرفی نمود که تقریبا 
همه علما و اندیشمندان تاریخی قزاقستان و آسیای میانه به این 

زبان آشنا بودند و اثر خلق کرده اند.

پیشنهاد نامگذاری خیابانی به نام »حافظ« و »آبای« در قزاقستان و ایران

ناهید نورزی*
، آنّا وانزان، نویسنده اهل 
بولونیا، ایتالیا پس از سفرش به 
»سیری  عنوان  با  فارسی  سفرنامه  ایران 
عاطفی در ایران« نوشته که چندسال پیش 
را  آن   2۰۱۷ بولونیا  مولینو،  ایل  انتشارات 

چاپ و منتشر کرده است.
 )Anna Vanzan ( نزان  وا نّا  آ
که  گفتگویی  در  میالن  دانشگاه  استاد 
مطالعات  که  بود  گفته  داشته  اینجانب  با 
پیش  تصادفی  تقریبًا  را  ایران شناسی اش 
نگاه نخستین شیفته  گرفته ولی در همان 
ایران شده بود. شیفتگی ای که هنوز ادامه 
دارد و حتی در طول زمان قوی تر هم شده 
پژوهش های  اختصاصی  زمینه   .۱ است 
ادبیات  مطالعات  درباره  بیشتر  وانزان  آنّا 
توجهی  قابل  ترجمه های  وی  است.  زنانه 
ایتالیایی  ایرانی به زبان  از نویسندگان زن 
انجام داده است که به عنوان مثال از رمان 
شهرنوش پارسی پور »زنان بدون مردان« 
می توان نام برد. آنّا وانزان تألیفات متعددی 
برمی  را  آن ها  از  مورد  چهار  که  دارد  نیز 
نویسندگان  شهرزاد.  »دختران  شمریم: 
امروز«؛  به  تا  نوزدهم  قرن  از  ایرانی  زن 
»شیعیان«، »زن و باغ در دنیای اسالمی« 
و »بهارهای صورتی فام. انقالب ها و زنان 

در خاورمیانه«.
درباره  نویسی  سفرنامه ها و خاطرات 
با  ایرانیان  و  دارند  وسیعی  سابقه  ایران 
غربی  نویسان  سفرنامه  از  زیادی  نام های 
در  که  نویسندگانی  از  هستند.  آشنا  نیز 
زبان  به  نوشته اند،  مطالبی  ایران  مورد 
بایرون  مثل:  شده اند  ترجمه  هم  ایتالیایی 
تاِورنیه   5، فلوبر  و،۴  فوک   3، شاردن   2،
،۶ گوبین و،۷ نروال ،۸ شوایتزر ،۹ استارک 
ین  ا میان  در   ۱۱ . پوشینسکی  کا  ۱۰ ،
سفرنامه نویس  ایتالیایی های  نویسندگان، 
یا خاطره نویس کم نیستند به عنوان نمونه 
پیترو ِداّل والّه ۱2 از قرن هفدهم میالدی، 
هفدهم  قرن  از   ۱3 ، لِگرنسی  جلو  آن 
ِد  فیلیّپو   ۱۴، اُسکوالتی  گائِتانو  هجدهم، 
فیلیّپی ،۱5 از قرن نوزدهم، ِچزاره براندی 
این  همه  البته  که  بیستم.  قرن  از   ۱۶،
عبارتی  به  یا  نیستند،  نامه  سفر  آثار صرفًا 
ایران  به  فیزیکی  سفر  نویسندگانش  لزومًا 
عنوان  به  آن ها  از  می توان  ولی  نداشته اند 
به  کرد،  یاد  تخیلی  یا  و  ذهنی  مسافران 
قبیل  از  و۱۷  کامی  کریستینا  مثال  عنوان 
خاطره  از  یکم  و  بیست  قرن  در  آنهاست. 
نویسان و مؤلفین ایتالیایی متعددی می توان 
اجتماعی،  مسائل  بازتاب  البته  که  برد  نام 
سیاسی و مردم شناسی، شاید بی غرضانه، 
پر رنگتر از وجوه دیگر جلوه می کند. مناسب 
است نام برخی از آنها که اکثراً روزنامه نگار 
و گاه تاریخ نگارهستند، برشمرده شود: لیلّی 
گروبِر ،۱۸ مارچاّل کروچه ،۱۹ ِرنتسو گوئول 
و،2۰ آلبرتو نگری ،2۱ الّساندرو پلّه َگّتا ،22 
ِچزارینا  و  نپیتلّی  باربارا   23، ّتی  آنتونلّوساکِّ
تریلّینی ،2۴ آلبرتو زانکونات و25 از عنوان 
و  چادر  کلمه  آن  در  که  ایشان  کتاب های 
دیگر لباس های پر معنا آمده است، موضوع 

اصلی اثر قابل حدس است.
آنّا وانزان از میان این مؤلفین از آنجا 
که ایران شناس است، با عمق و ادراک ویژه 
یک محقق، ولی به زبانی ساده، به مسائل 
و  مردم شناسی  تاریخی،  هنری،  گوناگون 
همانطور  و  است  پرداخته  شناسی  جامعه 
و  احساس  می آید،  بر  کتاب  عنوان  از  که 
دارد  جریان  نوشته هایش  بر  خاص  عاطفه 
و  ایران  به  نسبت  را  وی  دلبستگی  که 
ایرانی ها نشان می دهد. طبیعتًا این دلبستگی 
و  انتقادی  نکته های  به  تا  وا می دارد  را  او 
زنان  پیرامون  به ویژه  به مشکالت جامعه 
هم اشاراتی داشته باشد و امیدوار است که 
رفع شوند همانطور  این معضالت  کم کم 
به  ایران  وی،  گفته  به  اخیر،  در سال های 
بهبودی های قابل توجهی دست یافته است.

در  کوتاه که  درآمدی  پیش  با  کتاب 
کلیشه ای  و  منفی  نظرهای  پیش  به  آن 
غربیان بر ایران اشاره دارد و بر پیچیدگی 
می کند،  تأکید  کشور  ین  ا تناقضات  و 
طرح  دارد  تالش  وانزان  آنّا  می شود.  آغاز 
و  ایران  شناساندن  اساس  بر  را  کتابش 
فرهنگ و هنر و مردمش به منظور زدودن 
ابرهای تیره ابهام و کج فهمی از دیدگان 

خارجی ها، بچیند.
از  گسترده ای  بخش  که  اول  فصل 
تهران  شهر  بر  می دهد،  تشکیل  را  کتاب 
متمرکز است. ابتدا نویسنده دالیل تاریخی 
و  می دهد  توضیح  را  شهر  شدن  پایتخت 
از  می پردازد،  قاجار  دوره  معماری  به  بعد 
جمله کاخ گلستان و دیگر اماکن قاجاریه. 
سلیقه هنری این سلسله به نظر وی قابل 
تحسین نیست. پس از این موضوع به تاریخ 
ساختمان سفارت ایتالیا و چگونگی اخذ آن 
فیروز  شخص  بویژه  فرمانفرما  خانواده  از 

میرزا اشاره می کند.
بخش دیگر از این فصل به پارک های 
شهر اختصاص دارد که نویسنده آن را به 
که  )اصطالحی  تهران  سبز«  »ُشش های 
استفاده می شود(  آمازون  برای جنگل های 

تشبیه می کند و در عین حال مکانی ست که 
به نظر وی جوانان فرصت تنفس عاطفی و 
تفریحی هم پیدا می کنند. سپس به متروی 
و  منظم  و  زیبا  را  آن  و  می پردازد  تهران 
بندهای  بند  در  می کند.  توصیف  فضادار 
این کتاب همیشه راهی بر مسائل اجتماعی 
در  فروشنده  زنان  مترو،  در  و  می شود  باز 
و  می کنند  جلب  را  نویسنده  نظر  واگن ها 
یکی از مسائلی که جلوه گر می شود، مصرف 

گرایی ایرانی هاست.
بهشت  ن  ا نز ا و نّا  آ بعدی  مقصد 
زهراست و در این بخش نیز تاریخچه این 
اسالمی،  انقالب  با  ارتباط  در  بویژه  مکان 
دفاع مقدس، وجود مرقد آیت اهلل خمینی 
داده  شرح  امامزاده ها  به  شیعیان  توجه  و 

می شود.
از میان آثار معماری تهران پل طبیعت 
نظر مثبت نویسنده را برای ویژگی منحنی 
بودن و کارایی آن در برآوردن چند هدف 
اینکه  با یک پروژه جلب می کند و طبیعتًا 
معمار آن زن جوانی ست و طرح آن به همت 

شرکتی ایتالیایی به انجام رسیده است، برای 
محققی ایتالیایی که در زمینه زنان کار کرده 
»غرورانگیز« است. شلوغی این پل حیرت 
آن  دلیل  وقتی  و  بر می انگیزد  را  نویسنده 
می شنود  را  همیشگی  پاسخ  پرسد،  می  را 
سینماها،  رستوران ها،  شلوغی  برای  که 
کنسرت ها و تئاتر و غیره می دهند: »مردم 
ندارند«.  دیگری  سرگرمی  و  تفریح  اینجا 
»نمی  پرسد:  می  خود  از  سپس  نویسنده 
دانم این مردم فکر می کنند که ما در اروپا 
چه نوع تفریحاتی داریم که این ها ندارند. 
هم  آن  باشند  نداشته  دیسکو  فقط  شاید 
خود  برای  جوانان  چراکه  را،  عمومی اش 
جایگزین خصوصی اش را تدارک می بینند.« 
سپس در راستای همین موضوع نویسنده از 
خاطر  و  می برد  نام  تهران  کافه شاپ های 
نشان می کند که به عنوان مثال کافه هایی 
هستند که در آن کتاب فروشی و یا گالری 
عکس و نقاشی و مجسمه و دیگر آثار هنری 
موجودند که برای جوانان جذابند و برخی 

ازین گالری ها را خانم ها اداره می کنند.
وانزان هم مثل همه سفر نامه نویسان 
و  دارد  سخنانی  حجاب  پیرامون  خارجی 
تاریخچه اجباری شدن آن را چه در گذاشتن 
چه در برداشتن آن توضیح می دهد ولی در 
برخی  وجود  با  که  می کند  اذعان  نهایت 
محدودیت ها، زنان در هر حال راه خود را 
در جامعه باز کرده اند و در زمینه های مختلف 

به نحو تحسین برانگیزی فعالند.
ست  نگاهی  کتاب  از  دیگر  بخش 
به هنرهای معاصر و موزه ها و گالری ها و 
نویسنده یادآوری می کند که صحنه هنری 
پر  اخیر خیلی  ایران در دهه های  فرهنگی 

جنب و جوش و قوی ست.
وانزان می گوید موزه هنرهای معاصر 
به همت فرح دیبا در سال ۱35۶ تأسیس 
سالن هایش  در  گشایش  اوان  در  و  شده 
می شد از آثار وان گوگ، پیکاسو، ماگریت، 
دیدن  دیگر  معروف  هنرمندان  و  وارهول 
کرد. موزه هنرهای معاصر که در موزه فرش 
هنر،  نمایشگاه  میزبان  گاهی  از  هر  است 
موزه  این  می باشد.  هم  ُمد  و  خوشنویسی 
در زمان خاتمی رونق بیشتری گرفته است 
و در آن فعالیت های گوناگونی مثل همایش 
و کنگره های بین المللی هم برگزار می شود.

نویسنده سپس درباره موزه ملی تهران 
می نویسد که به نقل وی میزبان آثار ادوار 
جنبش های  و  است  ایران  تاریخ  مختلف 
هنری و اثرهای باستانی و فرهنگی ایران 
وانزان  می کند.  معرفی  احسن  نحو  به  را 

کلکسیون  و  عباسی  رضا  موزه  همچنین 
از  او  می کند.  تحسین  را  مینیاتورهایش 
موزه جواهرات تهران نیز یاد می کند و آن 
از  البته  و  می خواند  باارزش  و  را چشمگیر 
به  بعدها  که  هم  نور  کوه  الماس  داستان 
سطر  چند  کرد،  پیدا  تعلق  ویکتوریا  ملکه 
را  کتابش  از  بندهایی  سپس  می نویسد. 
سینِما  موزه  نیز  و  کاشی  و  بلور  موزه  به 
آن ها  تاریخچه  از  و  می دهد  اختصاص 
سینِما  هنر  به  نویسنده  جلوتر  می نویسد. 
از  خارج  در  ویژه  به  آن  موفقیت های  و 
مخملباف،  کیارستمی،  فیلم های  با  ایران 
بیضایی، بنی اعتماد و میالنی می پردازد و 
درباره اینکه چرا این کارگردانان در داخل 
ایران به اندازه ای که باید و شاید استقبال 

نمی شوند، بحث می کند.
شهر تهران به گفته نویسنده در مورد 
فقط یک  دیگر  موارد  خیلی  مثل  هنر هم 
یک  تمامیت  نقش  بلکه  نیست  پایتخت 
جوان  هنرمندان  می کند.  بازی  را  کشور 
برای مطرح شدن حتمًا باید هنرشان را در 

مراحل  به  تا  بگذارند  نمایش  به  این شهر 
بعدی عرضه در گالری های دوبی و ابوظبی 
و سپس استانبول برسند و بعدتر به سوی 
وانزان  کنند.  پیدا  راه  غربی  کشورهای 
می گوید ایران همیشه به دنیای خارج روی 
داشته و دارد تا در جریان جنبش های هنری 

دنیا باشد و از تازه ها بی خبر نماند.
از  کتابش  از  دیگر  جایی  در  وانزان 
بودنشان  باز  در  ایرانی ها  ذاتی  خصوصیت 
تأثیرپذیری  و  دیگر  فرهنگ های  به سوی 
وام  این  که  فزاید  می ا ولی  می نویسد، 
همه  در  تقریبًا  او  نظر  به  که  گرفتن ها 
معنی  به  می شود،  دیده  ایرانی  هنرهای 
نیست،  بومی  فرهنگ  کردن  فراموش 
چراکه آن هنرهای ملهم معمواًل به شکل 
ایرانی اش عرضه می شوند. این سخنان آنا 
بائوزانی،  الّساندرو  پیشتر  البته  را  وانزان 
برجسته  شناس  اسالم  و  شناس  ایران 
بود.  کرده  بیان  دیگری  نحو  به  ایتالیایی 
با  را  خود  همیشه  ایران  می گفت  که  آنجا 
فرهنگ های دیگر وفق داده است ولی هرگز 
نه تنها هویت خود را فراموش نکرده بلکه 
اقوام را در خود حل کرده و به  هنر دیگر 

آن فرمی ایرانی داده است .2۶
هم  ران ها  تاکسی  مورد  در  وانزان 
نوشته است. وی معتقد است که از طریق 
ایرانی ها  آن ها می توان چهره های مختلف 
را  ایران  اجتماعی  سیاسی  گرایش های  و 
شناخت ولی نقطه مشترک آن ها و در نتیجه 
همه ی مردم ایران در ِعرق ملی گرایی ست 

و بر محور میهن دوستی می گردد.
رویهمرفته در جاهایی که آنا وانزان از 
برخی ویژگی های ایرانی ها خرده می گیرد، با 
ظرافت و احتیاط تمام آن ها را شبیه عادات 
و خلق ایتالیایی ها می داند، و با این تشبیه 
اینکه  عین  در  دارد  تالش  گویی  سازی 
واقعیات را می گوید، دل ایرانی ها را نرنجاند.

از کنار و گوشه کتاب مسائلی مطرح 
ایرانی ها  برای  آن  دانستن  که  می شود 
بین  واقع  آینه  در  شناسی  خود  منظور  به 
معروف:  قول  به  است.  مفید  دیگران 
می گریاند«،  دوست  و  می خنداند  »دشمن 
طوطی  ذکر  فقط  که  بود  منتظر  نباید  و 
را  بس«  و  است  ایرانیان  نزد  »هنر  وار 
و  کم  خلوص  با  که  را  آینه ای  و  شنید 
نسبت  و  می دهد  نشان  را  کاستی هایمان 
دارد،  دیگرگونه  اندیشه ای  ما  ذهنیت  به 
شکست، چراکه شناخت نقص، راه نزدیکی 
به کمال را هموار می سازد. خوشبختانه در 
ایران )البته به ندرت( پیش می آید که این 

بارزش  مثال  و  گیرد  صورت  تعمق  نوع 
می تواند کتاب »جامعه شناسی خودمانی« 

از حسن نراقی باشد.
کتاب  بهشت  را  ایران  وانزان  آنا 
زن  ناشران  افزایش  از  و  می داند  دوستان 
خرسندی  ابراز  اخیر  دهه  سه  در  ایرانی 
هنر  و  سلیقه  رد  که  می افزاید  و  می کند 
جنس های  در  می توان  همچنین  را  زنان 
جلدهای  و  گرافیک  در  و  کاغذها  مرغوب 
آثار  البته  هم  آن ها  )که  کتاب ها  زیبای 
این  در  یافت.  می شوند(،  محسوب  هنری 
زنجیره ای  کتابفروشی  از  نویسنده  راستا 
می افزاید  و  می برد  نام  هم  کتاب«  »شهر 
این کتابفروشی مرکزی فرهنگی ست  که 
که به منظور تقویت کتاب خوانی و کتاب 
معرفی ها  با  باارزشی  فعالیت های  دوستی 
تدارک  ادبی  و  فرهنگی  نشست های  و 

می بیند.
نویسنده  کتاب  پایانی  بخش های  در 
از سفرش به کویر ایران روایت می کند و بر 
شهرهایی که در آن واقعند متمرکز می شود. 
وی از قنات ها، باغ ها، بادگیرها و خانه های 
سنتی کاشان و حمام فین می نگارد و البته 
بعد  نمی کند.  فراموش  را  آن  تاریخچه 
نوبت یزد می رسد و از مسجد و آتشکده و 
زرتشتیان و برج سکوتش می نویسد و دین 
زرتشتی را کمی شرح می دهد. سفر نویسنده 
را به کرمان و بم و دیگر شهرها می برد و 
بر  مروری  که  می آید  پیش  دیگر  فرصتی 
ایران  هنر  و  جغرافیا  و  تاریخ  از  گوشه ای 
تاریخی  و  است  شیراز  بعدی  مقصد  شود. 
استنشاق می شود، طبیعتًا تخت  که در آن 
کوروش  آرامگاه  و  رستم  نقش  جمشید، 
می باشند  سفرنامه  این  دیگر  مباحث  کبیر 
و به ویژه از کوروش به عنوان امپراتوری 
انسان دوست تقدیر می شود؛ آزادی خواهی، 
انسان دوستی و شفقت کوروش در منشور 
استوانه ایش که در موزه بریتانیا جای دارد، 

به ثبت رسیده است.
شیراز شهر حافظ و سعدی هم هست 
برای  شاعر  دو  این  اهمیت  بر  نویسنده  و 
شیراز و ایران تأکید می کند. در مورد سعدی 
می گوید که ایرانیان خود را در این شاعر باز 
زشت  »دختر  حکایت  و سپس  می شناسند 
از میان بسیار  نابینا «2۷ را  روی و شوهر 
زن  طعم  که  می آورد  سعدی  نوشته های 
گریزی دارد. در این انتخاب یقینًا دست کم 
نصف ایران، یعنی زنان، خود را در سعدی 
باز نمی شناسند و چه بسا سعدی غنایی را 
ترجیح دهند و یا سعدی این ابیات را که در 
ساختمان سازمان ملل متحد موجود است:

بنی آدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار

تو کز از محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی

پیرامون  نزان  وا مطالعات  احتمااًل 
ادبیات و مردم شناسی زنان او را به سوی 
البته شکی  این انتخاب سوق داده باشد و 
نیست که سعدی هزل و هجو هم سروده 
ایرانیان  ی  همه  که  است  بعید  و  است 
را  خود  چهره  بازتاب  آثار  این  سعدِی  در 

یافته باشند.
است  ایران  جنوب  به  بعدی  سفر 
شیعیان  وانزان  گفته  به  آن  در  که  جایی 
و اهل سنت در کنار هم زندگی می کنند. 
وی از بوشهر و تعزیه اش هم می نویسد و 
حضور فعال زنان در این مناسک مذهبی 
و عراق  ایران  تجارب جنگ  از  برآمده  را 
شدند  مجبور  آن  طول  در  که  می داند 
تا جای خالی  بزنند  باال  را  آستین هایشان 
مردانشان را که پشت سنگر مشغول دفاع 
یا شهادت بودند، هم در خانه و هم در کار 
و عمران معاش پر کنند. وانزان همچنین 
از  بازمانده  زنان  با  را  جنوبی  زنان  این 
عقاید  که  می کند  مقایسه  عاشورا  حادثه 
شیعی را بعد از شهادت خاندان امام حسین 

در غیاب مردانشان زنده نگه داشتند.
مقصد بعدی نویسنده به اصفهان است 
حضور  صفوی،  دوران  معماری  ویژه  به  و 
ارمنی ها و یهودی ها و مسائل دیگر مربوط 
به این شهر زیبا، به شرح و توصیف نسبتًا 
مفصل در آمده است. آنا وانزان در خاتمه 
کمی راجع به آشپزی ایرانی هم می نویسد و 
خاطر نشان می کند که غذاهای ایرانی خیلی 
لذیذ هستند ولی متاسفانه نه در رستوران ها.

دماوند  کوه  بر  تمرکزی  با  کتاب 
می رسد.  پایان  به  باستانی اش  داستان  و 
ایرانیان  برای  باید  وانزان  آنّا  پایانی  جمله 

خوشایند باشد:
»نفرتی که نسبت به ایران در برخی 
می خزد  ماری  نند  ما آمریکایی  محافل 
را  همه  ما  که  دارد  پی  در  را  خطر  این 
که  آنجایی  تا  بکشاند.  سقوط  پرتگاه  به 
که  کاری  تنها  و  می شود  مربوط  من  به 
به  که  است  این  می آید  بر  من  ازدست 
کشور  این  فرهنگ  اشاعه  و  شناساندن 
خودم  کشور  بسان  که  لعاده ای  خارق ا

ادامه دهم.« دوستش دارم، 
* مترجم و مدرس دانشگاه بولونیا

مروری بر سفرنامه فارسی یک ایران شناس ایتالیایی

روایتپروفسورگیرشمنازتاریخایرانباستان
فرهنگی  و  علمی  انتشارات 
بیست و سومین چاپ خود از کتاب 
»ایران از آغاز تا اسالم« اثر رومن 
محمد  زندهاد  ترجمه  و  گیرشمن 
نسخه،  هزار  شمارگان  با  را  معین 
5۰۰ صفحه و بهای ۷۰ هزار تومان 
منتشر کرد. چاپ نخست این کتاب 
سال ۱33۶ منتشر شده بود. چاپ 
کتاب  این  دوم(  و  )بیست  پیشین 
نیز سال ۱3۹۷ با شمارگان هزار و 
5۰۰ نسخه و بهای 25 هزار تومان 
در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

و  مادها  درباره گذشته  کتاب 
معرف  و  بودند  جهان  پادشاهی های  نخستین  تشکیل دهنده  که  پارس ها 
مهم ترین ایرانیان از ملل آریایی بودند، است. هدف نگارنده کتاب از تهیه 
آن، نوشتن یک  اثر باستان شناسانه و معرفی تاریخ و تمدن ایران تا مقطع 
پیش از اسالم است. این  تذکر نیز در کتاب داده شده که از نظر جغرافیایی، 
بحثی از حدود غربی نجد ایران نمی شود. نجد مورد اشاره به کوه هایی در 
شرق محدوده امپراتوری های ایرانی مربوط می شود که ِسند را احاطه کرده 

بودند و به طور همیشگی جزو قلمرو شاهنشاهی پارس ها نبوده است.
و  معین، سمیر، خسرو  نگاه،  دیگری چون  ناشران  را  ترجمه  همین 
ذهن  فرجام،  نیک  آتیسا،  گستر،  سروش  ادب،  سپهر  نیلوفرانه   شیرین، 
ترجمه  با  کتاب  این  همچنین  کرده اند.  منتشر  نیز  کتاب  دنیای  و  روشن 

محمد بهفروزی توسط نشر جامی نیز منتشر می شود.

اکبر رادی یکی از قله های ادبیات نمایشی 
ایران است

بود؛  خویش  زمانه  فرزند  رادی  اکبر  که  می دانند  تئاتر  اهالی  همه 
نمایشنامه نویسی که آثارش گویای واقعی و دقیق جامعه ای است که در آن 

زیست و عمری را سپری کرد.
هنرمندان تئاتر سحرگاه 5 دی ماه سال ۱3۸۶ را به یاد دارند؛ روزی که 

اکبر رادی برای همیشه چشمانش را بر این جهان فرو بست.
حاال ۱3 سال از آن روز می گذرد اما خواندن آثار رادی همچنان برای 
هر پژوهشگری که در جستوجوی حقیقت جامعه خویش است، کارگشاست.     
به مناسبت سالگرد درگذشت اکبر رادی با همسر او، حمیده بانو عنقا 
تماس گرفتیم تا شاید مطالب جدیدی درباره نام گذاری خیابانی به نام استاد 
بنیاد رادی قولش  اتفاقی که در دومین جشنواره  اکبر رادی کسب کنیم؛ 
داده شده بود اما حمیده بانو عنقا به ایسنا گفت: می دانم که در این مورد 
حسن نیت وجود دارد و جناب دکتر حق شناس، رییس کمیسیون فرهنگی 
و اجتماعی شورای شهر تهران حتما این مورد مهم را در دستور کارشان 

قرار داده اند و من یقین دارم به انجام آن.
نشر  سوی  از  بود  قرار  که  رادی  کتاب های  نشر  و  چاپ  درباره  او 
»خاموش« منتشر شود و در دسترس عموم قرار بگیرد، نیز گفت: هنوز اندر 
خم یک کوچه ایم. نمی دانم اگر رادی بود می توانست این گونه رفتارها و 
سهل انگاری ها را در مورد کار و کتابش تحمل کند؟ به هر حال ما مجبوریم 
قولی را که داده شده است، باور داشته باشیم. ان شاءاهلل موانع برطرف و 

چشم مان به این سه کتاب ارزشمند روشن شود.
او اضافه کرد: امروز که بیشتر با فضای روشنفکرانه و هنرمندانه آشنا 
شده ام، بیشتر از پیش هنرمندان را درک می کنم و می دانم که با چه مشکالت 
و بی عدالتی هایی دست به گریبان هستند که گاه از جان شان سیر می شوند 
و رادی این چنین شد. دوست داشت بگوید که دیگر بس است. بهتر است 

آرام بگیرد تا نبیند و نشنود. به گمانم خسته شده بود.
حمیده بانو عنقا در پایان گفت: روز 5 دی ماه برای من روز خاصی 
است زیرا خداوند اولین فرزند ما، »آریا« را در همین روز عطا فرمود و شما 

هم به من اجاره بدهید که با تولد پسرم وجود رادی را حاضر حس کنم.
اکبر رادی، آقای نمایشنامه نویس، فرزندی از سرزمین مه گرفته رشت، 
زاده ۱۰ مهر سال ۱3۱۸ است که با نگارش نمایشنامه هایی همانند »روزنه 
آبی«، »صیادان«، »در مه بخوان«، »آمیز قلمدون«، »افول«، »ارثیه ایرانی«، 
»باغ شب نمای ما«،»هاملت با ساالد فصل«، »از پشت شیشه ها«، »منجی 
در صبح نمناک«، »تانگوی تخم مرغ داغ«، »پلکان«، »لبخند باشکوه آقای 
گیل«، »آهسته با گل سرخ«، »ملودی شهر بارانی«، »شب روی سنگفرش 
خیس«، »آهنگ های شکالتی«، »شب بخیر جناب کنت«، »خانمچه و 
مهتابی«، »پایین، زیر گذر سقاخانه«، »کاکتوس«، »مرگ در پاییز« و ... 

یکی از قله های ادبیات نمایشی ایران است.
عنوان  با  کتابی  در  را  خود  نامه های  از  بخشی  این ها  بر  عالوه  او 
»نامه های همشهری« گردآوری کرده که این کتاب نیز منتشر شده است.

اکبر رادی در کنار نگارش بخشی از آثار پرفروغ ادبیات نمایشی ایران، 
سال ها به عنوان معلمی صبور و دلسوز، راه و رسم نمایشنامه نویسی را به 

دانشجویان آموزش داد.
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پروانه رسولی خوشبخت

چالش های تبدیل خانه شاعر فقید گیالنی به 
موزه

عضو هیئت امنای بنیاد شیون فومنی 
در روزهایی که وضعیت خرید خانه مادری 
این شاعر مغفول مانده است از چالش های 
پیش  روی خرید این بنای ثبت شده و مرمت 
موزه   - خانه  تاسیس  برای  آن  احیای  و 

شیون فومنی می گوید.
حامد فومنی، فرزند این شاعر فقید 
با بیان این که وضعیت خرید خانه مادری 
گیالن  استان  در  همچنان  فومنی  شیون 
مغفول مانده است می گوید این خانه که 
در  دارد،  قرار  رشت  رودبارتان  محله  در 
خردادماه سال جاری توسط اداره کل بناهای 
تاریخی و فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی واجد ارزش بناهای تاریخی و فرهنگی شناخته شد و در 
فهرست بناهای ملی کشور قرار گرفت اما به دلیل خریده نشدن آن از سوی اداره کل 

میراث فرهنگی استان گیالن مشکالتی برای مالک به وجود آمده است.
 به گفته او، این خانه قدیمی  است و زندگی در آن مناسب نیست و به دلیل ثبت 

ملی مالک نمی تواند آن را به غیر بفروشد و نیز نمی تواند در آن دست ببرد. 
همچنین محمدحسین مهدی پور، عضو هیئت امنای بنیاد شیون فومنی در وبینار 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان گیالن که به مناسبت هفتادوچهارمین زادروز شیون 
فومنی برگزار شد، از نقش خرید خانه مادری شیون فومنی در توسعه صنعت گردشگری 
ادبی گیالن و نیز این که خرید خانه مادری زندهاد شیون فومنی و راه اندازی خانه - موزه 

شیون یک مطالبه و دغدغه عمومی است، گفت.
او در وبینار بزرگداشت شیون فومنی بیان کرد: با پیگیری بنیاد فرهنگی شیون 
فومنی و با انعقاد تفاهم نامه موافقت با ثبت اثر و همزمان خرید خانه مادری زندهاد 
شیون با مالک فعلی بنا در 2۶ مرداد ۹۸، زمینه حفاظت از اثر تاریخی با قدمت ۸۰ساله 
در محله رودبارتان رشت و مرمت و احیای آن برای تاسیس و راه اندازی خانه - موزه 
شیون فومنی فراهم شده است. به دنبال آن با پیگیری از طریق مدیرکل محترم وقت 
میراث فرهنگی و گردشگری گیالن، دکتر امیر انتخابی، و حمایت ویژه جناب آقای 
دکتر مصطفی پورعلی، مدیرکل گیالنی دفتر ثبت آثار، حفظ و احیاء میراث معنوی و 
طبیعی کشور، پرونده ثبت بنا تکمیل و در جلسه مورخ ۱۹/3/۹۹ شورای ملی ثبت آثار 
تاریخی فرهنگی غیرمنقول با ثبت اثر موافقت و طی شماره ۱۹۷ ثبت ملی شد. این 
امر در تاریخ 2۶/3/۹۹ توسط جناب آقای دکتر طالبیان، معاون محترم میراث فرهنگی 

کشور به جناب آقای دکتر زارع استاندار محترم گیالن ابالغ شده است.
مهدی پور افزود: جالب توجه حضار محترم این که معاون محترم میراث فرهنگی 
کشور در این ابالغیه در پاراگراف آخر به استاندار گیالن تاکید می کند: »اثر مذکور تحت 
حفاظت و نظارت این وزارت قرار دارد و هرگونه دخل و تصرف، توسعه و مرمت و یا 
بازسازی اثر صرفا با تایید و نظارت این وزارت خواهد بود«. بدیهی است متخصصان 
امر مرمت و احیای بناهای تاریخی از همکاران و زیر نظر آن وزارتخانه هستند و نظارت 
عالیه بر این امر نیز با دستگاه متولی ملی معاونت میراث فرهنگی کشور و در سطح 

استانی آن یعنی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری گیالن است.
این عضو هیئت امنای بنیاد شیون فومنی در بخشی دیگر از سخنانش گفت: اما 
سوال این جاست که آیا با جلب رضایت و موافقت مالک که فقط و فقط توسط بنیاد 
شیون فومنی صورت گرفته و اکنون بنا ثبت شده است، این محدویت تحمیلی به مالک، 
بدون اقدام نتیجه بخش و مسئولیت آور اداره کل میراث فرهنگی استان برای اقدام به 
تامین اعتبار خرید بنای ثبتی، مرمت و احیای آن برای تاسیس خانه - موزه شیون 
فومنی، جفای مضاعف به مالک و حتی ناموس فرهنگی گیالن، فرهیختگان و مفاخر 
ادبی و مردم شریف و فرهنگ دوست استان و منطقه که با اشعار گیلکی زندهاد شیون 
فومنی زندگی می کنند و حتی فارسی زبانان دنیا که با اشعار فاخر فارسی این بزرگ مرد 

تاریخ و ادب گیالن و ایران، به قول استاد سرامی جانانه افتخار می کنند، نیست؟!
او افزود: این در حالی  است که در سال ۹2 برخی از شخصیت های برجسته ادبی،  
هنری،  پژوهشی و علمی استان و کشور نظیر زندهاد جعفر خمامی زاده، زندهاد دکتر 
محمدعلی فائق، زندهاد فریدون نوراد، زندهاد فرض پور ماچیانی، احمد اداره چی گیالنی، 
استاد حسین محجوبی، استاد انوش نصر، جناب هوشنگ عباسی،  جناب منوچهر ویسانلو، 
استاد دکتر یوسف پور، دکتر علی نوبخت و دکتر انوش برزیگر از استاندار وقت این 
مطالبه عمومی را شخصا و مکتوب درخواست کردند. و در ۹ آبان ۹۷ جمعی از بزرگان 
فرهنگی گیالن در قالب هیئت امنای بنیاد با استاندار گیالن و در پاییز ۹۸ با آقای 
محمدی رییس سازمان برنامه و بودجه استان و مدیرکل وقت میراث فرهنگی گیالن 
در دفتر آقای محمدی دیدار داشته و مهم ترین خواسته بزرگان جمع ثبت اثر و تامین 
اعتبار برای خرید و احیای بنا برای راه اندازی خانه - موزه شیون و ایجاد پایگاهی برای 
بزرگان و جوانان ادب و شعر گیالن و اضافه شدن به جاذبه گردشگری ادبی گیالن 
بوده است. متاسفانه آقای محمدی قول بی عملی را ادا و بیان کرده که تاکنون هیچ گونه 
اقدام موثری نشده است.عضو هیئت اجرایی بنیاد فرهنگی شیون فومنی افزود: در این 
مطالبه عمومی مردم، رسانه ها و مسئوالن وظیفه ذاتی و قطعی دارند. مردم شریف 
گیالن با زندگی کردن با اشعار فاخر این فرهیخته از دست رفته، به خوبی ادای دین 
می کنند و همیشه از مسئوالن جلوترند لیکن رسانه ها باید با پیگیری مجدانه و مستمر 
این مطالبه عمومی تا نتیجه قطعی نگیرند از پای ننشینند. نکند خدای ناخواسته با 
یک حادثه ناخواسته نظیر برف سنگین یا زلزله و یا خواسته های منفعت طلبانه، مانند 
خانه سایه )هوشنگ ابتهاج(، تنها افسوس این خانه نیز برای همه ما باقی بماند. و اما 
دستگاه های متولی مسئول اول این ماجرا هستند و دستگاه های حاکمیتی و نظارتی 
به ویژه استاندار محترم که در اول مراسم به خوبی با شناخت کافی از شیون فومنی 
پیام دادند و یا مجمع نمایندگان استان و نیز مدیرکل محترم بازرسی گیالن، که خود 
مدیری فرهنگی و ناظر کل استانند، از ایشان تقاضای رسیدگی و اهتمام ویژه به این 
امر دارم تا وزارت و اداره کل میراث فرهنگی و مخصوصا سازمان برنامه و بودجه استان 

و کشور را به وظیفه ذاتی و قانونی خود آشنا و عامل کنند.
محمدحسین مهدی پور همچنین در این بزرگداشت گفت: نکته مهم این است 
که باید بدانیم خانواده زندهاد شیون فومنی با تاسیس بنیاد غیرتجاری و غیرانتفاعی و 
با حضور جمع ارزشمندی از شخصیت های فرهنگی و ادبی استان و کشور به عنوان 
اعضای هیئت امنا که بنده کمترین این بزرگان هستم، تنها پیگیری کننده و مطالبه گر 
این دغدغه عمومی است. ما برای شخصیت های علمی و فرهنگی استان تنها دو بنیاد 
فرهنگی عام المنفعه ثبت شده رسمی در سطح ملی داریم؛ اولی بنیاد فرهنگی دکتر 
مجتهدی)به نام و یاد زندهاد دکتر محمدعلی مجتهدی گیالنی، الهیجی، 35 سال 
رییس دبیرستان ماندگار البرز تهران و بنیانگذار و نخستین رییس دانشگاه صنعتی شریف( 
و بعد هم بنیاد فرهنگی زندهاد شیون فومنی، شاعر پرآوازه دوزبانه گیلکی و فارسی 
افتخار گیالن. اما رفتار مدیران استان در برابر این بنیادهای رسمی غیردولتی که با 
برنامه و دارای مطالعات راهبردی و سازمانی مصوبند، بسیار تعجب آور و جای تامل است.

مهدی پور افزود: بنیاد فرهنگی شیون طی سال های قبل و جاری با مکاتبات و 
جلسات متعدد با استانداران محترم، شورای شهر و شهرداران رشت، رییس سازمان 
برنامه و بودجه استان و مدیران کل میراث فرهنگی استان در ادوار گذشته و فعلی و 
برخی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی و حتی معاون محترم رییس جمهور 
و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، مستمرا پیگیر و متقاضی این مطالبه عمومی 

بوده که نتایج آن تاکنون به این وضع ناراضی کننده رسیده است.
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جای »قهرمانان ملی« بر صحنه تئاتر خالی است

است  معتقد  همتی  سیروس 
انسانی تر  ما  ملی  قهرمانان  هرچقدر 
شوند  کشیده  تصویر  به  زمینی تر  و 
برای  شخصیتشان  اندازه  همان  به 
مخاطبان باورپذیرتر و جذاب تر خواهد 
بود.  سیروس همتی نویسنده، بازیگر 

و کارگردان تئاتر درباره جای خالی مفاخر و 
قهرمانان ملی در عرصه هنرهای نمایشی و چالش های پرداختن به چنین 
مضامینی عنوان کرد: در زمینه پرداختن به زندگی قهرمانان ملی کشور 
عالقه زیادی از جانب نویسندگان و کارگردانان حوزه تئاتر وجود دارد اما 
متأسفانه دست هنرمندان در پرداختن به چنین سوژه هایی باز نیست و 
آزادی عمل کمتری نسبت به مضامین دیگر دارند. وی ادامه داد: حتی 
کارگردانان ما هم وقتی متن هایی که در اختیارشان قرار داده می شود بسته 
و محدود و کلیشه ای است از روی صحنه بردن آن ها فرار گزیزان هستند.

»قصه ظهر جمعه« به آنتن رادیو برگشت

از روز جمعه پنجم  ایران  رادیو 
دی ماه  برنامه »قصه ظهر جمعه« 
خود  پخش  کنداکتور  در  مجددا   را 

قرار داد. 
برنامه  از  جمعه«  ظهر  »قصه 

های شاخص رادیو ایران است که از سال ها 
پیش ظهر روزهای جمعه پخش می شد.

یکی از سنت های اصیل و فرهنگی ایران، سنت قصه گویی است، در 
فصل جدید این برنامه سعی شده که سنت قصه گویی همچنان محفوظ 
باشد و از داستان ها و قصه های متون کهن و کالسیک مثل مثنوی، 

منطق الطیر، شاهنامه و.... بیشتر استفاده شود. 
روایتگری رضا  و  اسماعیلی  ندا حاج  تهیه  کنندگی  به  برنامه  این 
خضرایی گوینده پیش کسوت رادیو جمعه  هرهفته ساعت ۱3:3۰ از رادیو 

ایران پخش می شود.

حمید هیراد تک آهنگ »ساحل« را منتشر کرد

حمید هیراد خواننده موسیقی پاپ 
خود  موسیقایی  فعالیت  ترین  تازه  در 
تک آهنگ »ساحل« را منتشر ساخت.

در این قطعه مریم آرام ترانه سرا، 
رسول حسینی تنظیم کننده، امیرحسین 

کیانپور نوازنده »کناچو« و »دودوک«، پرهام 
حسینی نوازنده ویولن، فرجاد تقوی میکس 

و مستر گروه اجرایی را تشکیل می دهند.
هله«،  »هل  »عاشق«،  »جنجال«،  »خاتون«،  بمان«،  »گفتم 
»ماه من«، »دیوانه شهر«، »انفرادی«، »یار«، »نیمه جانم«، »شوخیه 
»فراموش  »رسوایی«،  شد«،  که  »شب  »خدا«،  »عشق«،  مگه«، 
کن«، »آهو«، »ای وای«، »دهه شصت«، »دیرکردی«، »کدئین«، 
»وطن« از جمله آثاری است که تاکنون از حمید هیراد در قالب تک 

شده اند. منتشر  آهنگ 

ی
سیق

مو

یو
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ش
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ن

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

»پسر مریم«  بعد از 20 سال به جشنواره  رفت

مریم«  »پسر  سینمایی  فیلم 
که در اواخر دهه ۷۰ به عنوان اولین 
جبلی، به  حمید  کارگردانی  تجربه 
ساخته  طائرپور  فرشته  تهیه کنندگی 
از  سال   2۰ گذشت  از  بعد   ، شد 
ره  جشنوا در  دیگر  بار  تولیدش، 

فیلم های اسالمی توکیو به نمایش درمی آید. 
بین مسلمانان و  از دوستی و همزیستی  »پسر مریم« که روایتی 
مسیحیان ایران است در دهه ۸۰ در فستیوال های بسیاری در اروپا، آمریکا 
و آسیا از جمله واتیکان، توکیو، قاهره و... شرکت کرد و مورد توجه بسیاری 
از جشنواره ها با موضوع حقوق بشر و بین  المذاهب قرار گرفت و تاکنون 
جوایز متعددی نیز از جشنواره های مختلف کسب کرده و در چند کشور 
نیز اکران عمومی داشته، و این در حالی است که تاکنون برای نمایش از 

تلویزیون در ایران، مورد تایید قرار نگرفته است.

ما
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محمد حسین زاده

و  گروهی  زی  با یک   ، فیا ما
استداللی است که نبرد بین یک اقلیت 
آگاه و یک اکثریت ناآگاه را شبیه سازی 
بازی  این  در  کلی  به طور  می کند. 
قدرت تکلم، حفظ خونسردی و آوردن 
در  مهمی  نقش  منطقی  استدالل های 
پیروزی دارد. بازیکنان به طور مخفیانه 
تعیین نقش می شوند: مافیا که همدیگر 
از  تنها  که  شهروند  یا  می شناسند  را 
عده  و  هستند  آگاه  مافیا  افراد  تعداد 
معدودی از آنها از برخی نقش ها اطالع 
دارند. در فاز شب بازی، افراد مافیا به 
به  را  شهروند  یک  مخفیانه  صورت 
قتل می رسانند. در طول فاز روز، تمام 
هویت های  مورد  در  بازمانده  بازیکنان 
حذف  برای  و  می کنند  بحث  مافیایی 
بازی  رای گیری می کنند.  مظنون  یک 
ادامه می یابد تا زمانی که همه مافیاها 
تعداد  یا  شهروندان(  )برد  شوند  حذف 
)برد  شود  برابر  شهروندان  و  مافیاها 
مافیا( یا یکی از شخصیت های مستقل 
که هر کدام شرایط برد متفاوتی دارد، 
برنده بازی شود. در یک بازی معموال 
نقش ها باید به گونه ای چیده شود که 
شخصیت های  شخصیت،  هر  برای 
دیمیتری  گیرد.  قرار  مکمل  و  مقابل 
بازی  این  سازنده  عنوان  به  دیویدف 
معرفی شده است. به گفته وی، اولین بار 
مافیا در بهار ۱۹۸۶ در بخش روانشناسی 
دانشگاه دولتی مسکو بازی شده است و 
سپس در کالس های درس، خوابگاه ها 
و اردوگاه های تابستانی دانشگاه مسکو 
هم  وایرد  خبری  شبکه  شد.  پخش 
ساخت این بازی را به دیویدف نسبت 
سال  را  بازی  اولین  تاریخ  اما  می دهد 
۱۹۸۷ می داند. این بازی به سرعت در 
شوروی  دانشگاه های  و  مدارس  سایر 
محبوبیت پیدا کرد. در دهه ۱۹۹۰ این 
ایاالت  به  آن  از  پس  و  اروپا  به  بازی 
در  بازي  این  یافت.  راه  آمریکا  متحده 
کشورمان هم چندسالي است رواج پیدا 
که  جوان  قشر  بین  در  خصوصا  کرده 
هیجاني  و  ذهني  بازي هاي  به  نسبت 
که  است  جالب  دارند.  زیادي  تمایل 
فیلم های گرگ بازی، گرگینه، آدمکش 
و  ما  میان  نام  به  بازي هاي  یک  و 
اپیک از روی این بازی ساخته شده اند. 
مسابقه  باعنوان  مسابقه ای  همچنین 
شهروند و مافیا از شبکه سالمت ایران 
به نمایش درآمد. این روزها نیز مجموعه 
تلویزیونی شب های مافیا به کارگردان 
پخش  حال  در  و  تولید  ابوطالب  سعید 
است که مخاطب فراواني را جذب خود 
کرده است. با این کارگردان شاخص که 
اتفاقا تجربه هاي ارزشمندي در ساخت 
ریالیتي شو دارد، همراه شدیم تا بیشتر 
نمایشي،  مجموعه  این  تولید  درباره 
انتخاب بازیگران، چگونگي انتخاب این 
بازي و درنهایت تولید کار در روزهاي 

کرونایي بیشتر بدانیم...

که  بگویید  برایمان  بتدا  ا -در 
مافیا  شب های  بازی  تولید  اولیه  ایده 
چطور شکل گرفت و ساخت آن چطور 

آغاز شد؟
یک  لید  تو لیه  و ا د  پیشنها *
ریالیتي شو بر اساس بازي مافیا توسط 
شرکت هنر اول که  سالهاست در شبکه 
نمایش خانگي فعالیت دارد، به من داده 
شد. من با این بازي یک مقدار آشنایي 
از دوستان فرصت  این حال  با  داشتم، 
خواستم تا بیشتر درباره آن پژوهش کنم 
و وقتي درباره آن تحقیق بیشتري کردم، 
مردم  از  زیادي  تعداد  که  شدم  متوجه 
این بازي را بلد هستند و بیش از یک 
بازي در خانواده ها،  این  دهه است که 

دوستانه  جمع هاي  و  کافي شاپ ها  در 
انجام مي شود و بعضي از بازیگراني هم 
اعالم  کار دعوت شدند،  این  براي  که 
که  است  دهه  از یک  بیش  که  کردند 
درواقع  مي دهند.  انجام  را  بازي  این 
شدت  به  بازي  این  که  شدیم  متوجه 
موردتوجه جوان هاست ولي یک مقدار 
مدرن است و پیچیدگي جذابي دارد که 
به همین دلیل داراي رده سني است و 
هوش  که  سالخورده  افراد  و  کودکان 
هیجاني ندارند، نمي توانند این بازي را 
انجام دهند. طبیعتا با این شرایط سعي 
کردم یک مدل از بازي را طراحی کنیم 
که هرچه بیشتر امکان دراماتیزه کردن 
داشته باشد، یعني ما به آن قصه بدهیم، 
هم یک زمان معقول داشته باشد و هم 
براي مخاطب مفهوم باشد خصوصا براي 
نیست.  بلد  را  بازي  این  که  مخاطبي 
بنابراین یک مدل از آن را طراحی کردیم 
و نام آن را شب هاي مافیا گذاشتیم که 
شباهت زیادي به همان بازي دارد که در 
جمع هاي خانوادگي، جمع هاي دوستانه و 
کافي شاپ ها برگزار مي شود. وقتي اولین 
قسمت کار هم پخش شد متوجه شدیم 
که مخاطب انبوهي دارد و مردم آن را 

دوست دارند.

چطور  بازیگران  انتخاب  -برای 
اقدام کردید؟ درواقع انتخاب ۱2 بازیگر 
که به شکل همزمان در کنار هم باشند 

کمی سخت است چرا که بعضا بازیگران 
آنها  بین  گاهی  یا  دارند  رقابت  هم  با 
که  است  و سخت  دارد  وجود  کدورت 

این تعداد بازیگر را کنار هم قرار داد!
براي  بازیگران  انتخاب  *درباره 
حضور در شب هاي مافیا، ضمن اینکه 
باید بازیگراني را انتخاب مي کردیم که 
بازیگر  البته  و  دارند  دوست شان  مردم 
در  که  باشد  داشته  تمایل  و  وقت  هم 
داشته  ریالیتي شو حضور  نام  به  ژانري 
این  هم  بازیگر  باید  طرفي  از  باشد، 
طبیعتا  باشد.  بلد  خوبي  به  را  بازي 
این  اقسام  و  انواع  بازیگرها  از  خیلي 
بازي را انجام داده بودند، یعني مافیاي 
کالسیک یا شب مافیا یا مدل هاي دیگر 
که متداول است را بازي کرده بودند با 
این حال از بازیگران درخواست کردیم 
و همینطور براي قسمت هاي جدید هم 
بازیگران  که  داریم  را  درخواست  این 
تا  شوند  حاضر  تمرینات  در  چندجلسه 
این بازي را بهتر یاد بگیرند. ما در این 
اول  نقش  بازي خاص،  این  در  و  ژانر 
بازي  که  ۱2نفر  همه  و  نداریم  دوم  و 
بنابراین  دارند.  مساوي  نقش  مي کنند، 
که  مي کردیم  انتخاب  بازیگر   ۱2 باید 
بلد  را  بازي  بگیرند،  قرار  هم  کنار  در 
باشند و دوست داشته باشند که در این 
ژانر حضور پیدا کنند. در عین حال باید 
بازیگر هم یک مقدار به فضاي فان و 
جذاب کار کمک کند، چون مي خواهیم 

یک سرگرمي سالم بسازیم. از این حیث 
هم انتخاب بازیگران مهم بود.

توسط  که  مافیا  -بازی شب های 
اصلی  نسخه  به  تولید شده چقدر  شما 
و خودتان چه  است  نزدیک  بازی  این 

تغییراتی در آن ایحاد کردید؟
پژوهش  یک  اصالتا  مافیا  *بازي 
روانشناختي بوده است که در دانشگاهی 
این  بعدها  و   شده  ابداع  روسیه  در 
یا  پژوهش تبدیل به یک نوع اموزش 
تبدیل  بهتر  به عبارت  و  تمرین ذهنی 
طبیعتا  می شود.  جمعی  بازي  یک  به 
ابتدا در همان روسیه رواج پیدا می کند  
که مربوط به اواخر قرن بیستم است و 
جمله  از  دیکر  کشورهاي  وارد  سپس 
روسي  اصلي  نسخه  مي شود.  ایران 
هم  مافیاي کالسیک  مدل  آن  به  که 
تغییراتي  دچار  رفته  رفته  مي گویند 
این  از  دیگري  مدل هاي  و  مي شود 
بازي هم ابداع مي شود. چند سال  پیش 
این  ایراني  بازي سازي  گروه  یک  نیز 
مقدار  یک  و  مي کنند  ترجمه  را  بازي 
کاراکترهایش را بومي سازی مي کنند و 
حتی تغییرات ساختاری به آن می دهند 
و بنابراین مدلي که االن در کشورمان 
مي شود  اجرا  جمع ها  از  بسیاري  در 
بومي شده  و  ترجمه شده  مدل  همین 
ایراني است. بازی که ما بر اساس ان 
این مجموعه را مي سازیم، تفاوت هاي 

عمده ای  با مدل کالسیک و همینطور 
مدل ترجمه شده دارد و  تالش کردیم 
مناسبات  و  اجتماعي  هنجارهاي  با 
داشته  ییشتري  تناسب  جامعه  واقعی 
از  مردم  براي  هم  نشانه هایي  و  باشد 
داشته  سینمایي  شناخته شده  فیلم هاي 
کارت ها  بعضي  دلیل  همین  به  باشد. 
و حرکات و شخصیت ها در بازی را بر 
اساس نام ها و عناوین معروف فیلم های 
سینمایي تعریف کردیم، مثل  پدرخوانده، 
حرفه ای، دکتر هانیبال لکتر، مسیر سبز، 
شلیک نهایی، بی خوابی و... ضمن اینکه 
با  که  نقش ها   و  کارت ها  از  بعضي 
هنجارها و عرف اجتماعي ما همخواني 
معادل  یا  کردیم  حذف  هم  را  نداشت 

برای آن تعریف کردیم.

ریالیتی شو  این  تولید  برای  -چرا 
آیا  رفتید؟  خارجی  بازی  یک  سراغ 
قابلیتی  ما چنین  بومی  ملی  بازی های 

ندارند؟
*بازي های متداول در یک جامعه 
از فرهنگ و سنن و  تصویری پیچیده 
وقتي  یعني  هستند.  جامعه  آن  تاریخ 
یک بازي گروهي یا انفرادی یا سلسله 
مراتبی و... است نشان دهنده بخشی از 
فرهنگ یک جامعه به معنای آکادمیک 
و  شاد  بازي  وقتي  و  است  فرهنگ 
فرهنگ  از  دیگر  بخشي  است  جذاب 
بازي ها  می کند.  تعریف  باز  را  جامعه 

فرهنگي  پیچیده  تعامالت  از  برآمده 
آدم ها در جامعه هستند. بازي ها گاهي 
فیزیکي، گاهي ذهني، گاهي فان، گاهی 
رازآلود و... هستنند. در واقع بسیاري از 
بازي هاي بومي ما بازي هاي فیزیکي و 
حرکتی  هستند، از هفت سنگ گرفته تا 
چوگان و کشتی و... که بازي هاي بومي 
ملي ما هستند و در ذات همه آنها نوعي 
ورزش و حرکت وجود دارد  که متعلق 
به جغرافیاي فرهنگ ماست و تکیه بر 
دارد.  فرهنگي  و  تاریخي  پشتوانه  یک 
و  پیچیده  که  مافیا  نوع  از  بازي هایي 
خاص  روابط  معرف  و  است   رازآلود 
واقع  در  است،  انسانی  و  اجتماعي 
دل  از  و  نیست  ما  فرهنگ  به  متعلق 
فرهنگ انگلیسی یا روسي یا اینالیایی 

به  توجه  با  حاال  اما  مي آید  بیرون  و... 
گسترش ارتباطات اجتماعی و فراملی،  
در داخل کشور ما هم فراگیر شده که 
البته به نظر من در نوع خود آموزنده و 
یک  مافیا  شب هاي  بازي  است.  مفید 
سرگرمي سالم است که به پرورش ذهن 
کمک مي کند و مخاطب ما یاد مي گیرد 
که یک مقدار شنونده خوبي باشد، قدرت 
استدالل و فهم خود را زیاد کند و اینها 
را  آن  که  است  بازي  برجسته  نکات 
کردیم.  نمایشي  برنامه  یک  به  تبدیل 
هستند  هم  دیگري  زیادي  بازي هاي 
باید  ولي  رفت  سراغشان  مي  شد  که 
بشناسد  بیینده  را مي ساختیم که  بازي 

و با آن ارتباط برقرار کند.

-برای تولید چنین مسابقه ای چه 
نمایش  و شبکه  تلویزیون  بین  تفاوتی 

خانگی وجود دارد؟
اینکه  دلیل  به  تلویزیون  *ادر 
فراگیر  و  دارد  گسترده تری  مخاطب 
چون  کرد  کار  می توان  راحت تر  است، 
سطح سلیقه مخاطب نیز گسترده است، 
دلیل  به  خانگی  نمایش  شبکه  در  اما 
اینکه مخاطبان محدودتر است و سلیقه 
متفاوتی دارد، در نوع کار شما نیز تفاوت 
با  داخلی  مخاطب  برای  می کند.  ایجاد 
خیال راحت در تلویزیون کار را می بیند 
و از دیدن آن لذت می برد، ما نیز تمام 
رعایت  و  می شناسیم  را  استانداردها 
می کنیم، اما نمایش خانگی رقیب ماهواره 
است و مشابه این برنامه در شبکه های 
مختلف ماهواره ای در حال پخش است 
و چون قانون کپی رایت رعایت نمی شود 
اغلب کارها بالفاصله در شبکه ها پخش 
می شوند و چندین باره هم این اتفاق رخ 
البته خوب است که محتوایی  می دهد. 
آثاری طبق  آنجا  تولید می کنیم که در 
قوانین و ضوابط ما نمایش داده می شود.

-انتقاداتی هم به تولید این مسابقه 
شد! نظر شما چیست؟

می کنند  فکر  برخی  *متاسفانه 
که  چرا  دارد  بدآموزی  مافیا  بازی  که 
آموزش  را  گفتن  دروغ  مثال  به طور 
می دهد، درحالی که اینطور نیست. ما با 
این برنامه فرق بین حقیقت و دروغ و 
افراد  تا  را آموزش می دهیم  کشف آن 
بتوانند این دو را از هم تفکیک کنند و 
تشخیص دهند. بنابراین بازی شب های 
مافیا محتوای خوبی دارد، ضمن اینکه 
همانطور که اراشه کردم قدرت استدالل 
و فن بیان به افراد می دهد و می توان در 

جهت مثبت از آن استفاده کرد.

-چرا از بازیکنان حرفه ای در تولید 
استفاده  بازیگران  کنار  در  بازی  این 

نکردید؟
حرفه ای  بازیکنان  از  *استفاده 
این بازی خوب است، اما ممکن است 
نیستند  آشنایی  چهره  اینکه  دلیل  به 
مخاطب با آن ارتباط برقرار نکند و آن 
را دوست نداشته باشد. بنابراین ترجیح 
دادیم بازیگرانی را که عالقمند هستند 
و دوست دارند این بازی را یاد بگیرند 

دعوت کنیم، به آنها آموزش بدهیم تا 
به سطح حرفه ای برسند و بعد تولید را 
آغاز کنیم. درواقع بازیگران ما امروز هر 
بودن  حرفه ای  و  بودن  چهره  وجه  دو 
را با خود به همراه دارند. ضمن اینکه 
بین  در  بسیار  بازی  این  اصطالحات 
و  است  تخصصی  حرفه ای  بازیکنان 
مخاطب عام شاید اگر این اصطالحات 
را برای نخستین بار بشنود نتواند با آن 
از  کردیم  سعی  ما  کند.  برقرار  ارتباط 
معادل های فارسی استفاده کنیم که فکر 
می کنم به زودی شب های مافیا تبدیل 
به سبکی می شود که در کافی شاپ ها 
ترویج یافته و افراد عالقمند بازی، به 
بازیگران  به زودی  می شوند.  شیوه  این 
جدیدی به جمع ما می پیوندند، برای ما 
فرقی ندارد که بازیگر باشند یا خواننده، 
عالقمند  که  است  این  مهم  ما  برای 
باشند و بتوانند به جا و درست از هوش 

هیجانی خود استفاده کنند.

-تولید یک کار نمایشی در دوران 
کرونا چقدر کار شما رو سخت تر کرد؟

*تولید برنامه در این شرایط واقعا 
سخت است خصوصا براي بازیگرها چرا 
که مجبور هستند در تمام این لحظات 
بدون ماسک و حتی عدم رعایت فاصله 
اجتماعی مقابل دوربین قرار  بگیرند و 
در عین حال براي بچه هاي پشت صحنه 
هم با توجه به اینکه بیش از ۸۰ نفر در 
این کار مشغول هستند تولید اثر با رعایت 
پروتکل های بهداشتی  کار بسیار سختي 
بود ولي باالخره چاره اي جز این نیست. 
تولید محتوا در این شرایط واجب است چرا 
که مردم مثل همه نیازمندی های مادی 
نیازمند  و...  سوخت  و  دارو  و  غذا  مثل 
لذا  و  هستند  هم  فرهنگی  محتواهای 
تولید محتوا در این شرایط یک مقدار با 
ایثار بازیگران و گروه های پشت دوربین 
همه  از  ما  بین  این  در  است.  همراه 
می کردیم  خواهش  عوامل  و  بازیگرها 
که اگر عالئم بیماري دارند، سرکار نیایند 
و حتي چند بازیگر داشتیم که انتخاب 
شدند و قرار بود همکاري داشته باشیم 
ولي چون عالیم کرونا داشتند، دوستان 
دیگري را جایگزین کردیم. خداراشکر 
که تا به امروز اتفاق بدي نیفتاده و در 
بهداشتي  پروتکل های  همه  هم  ادامه 
مي کنم  تاکید  باز  مي کنیم.  رعایت  را 
که تولید محتوا در این شرایط یک کار 
واجب است درست مانند فروشگاه هاي 
تولید و عرضه موادغذایي مي باشد که 
نمي شود آن را متوقف کرد. کار در این 
شرایط واقعا سخت است ولي امیدوارم 
که مخاطب بپسندد و لذت ببرد و این 

ثواب به همه بچه هاي کار برسد.

-برای سوال آخر بفرمایید که این 
روزها مشغول چه هستید؟

سوم  سری  لید  تو حال  *در 
به زودی آن  مافیا هستیم و  شب های 
ایرانی  شام  می کنیم.  پخش  آماده  را 
دارد و همانطور که  ادامه  هم کماکان 
عرض کردم تولید محتوا در این روزهای 

کرونایی به شدت واجب است.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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