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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

2جامعه
جوانان ما به 

فرهنگ ایثار نیاز 
دارند 

4فرهنگ
ناشران

 برای بازایابی به فکر 
ارتباط مستقیم با 

مشتری باشند

2جامعه

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: ما 
یکی از ماموریت های اصلی خود در آموزش و پرورش را توسعه 

و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت می دانیم.
همزمان با اول مهرماه زنگ ایثار و مقاومت در مدارس کشور 

نواخته شد. 

چه مولفه  و یا مولفه هایی فروش کتاب را ضمانت می کند؟ 
مخاطب چرا پای یک کتاب فروشی پایش برای خرید محکم 
کردن  متقاعد  برای  ناشر  نقش  نشر  زنجیره  در  می شود؟ 
نکته که حتی کاالی فرهنگی  این  به  باور  مشتری چیست؟ 
مانند کتاب به بازار یابی نیاز دارد، ضرورت توجه به اصول 
بازاریابی را به ناشر به عنوان تولید کننده، یاد آوری می  کند. 

اولیاء  از  بسیاری  مدارس  شروع  از  هفته  دو  گذشت  با 
در شبکه  ارائه شده  محتواهای  که  معتقدند  دانش آموزان 
و  نمی کند  ارائه  عمیق  به صورت  را  آموزشی  مطالب  شاد 
آموزش های حضوری هم ضعف هایی دارد.وقتی متولیان امر 
در آموزش وپرورش اعالم کردند که حضور دانش آموزان در 

مدارس اجباری و الزامی نیست...

هزینه  سنگین 
بسته های اینترنت 
کمر خانواده ها را 

خم کرد

DONYAYEJAVANANMAG.IR

مهرداد خدیر
ایران،  در  مدرن  پرورش  و  آموزش  تاریخ  در   1399  -1400 تحصیلی  جدید  سال   
بی سابقه ترین و متفاوت ترین است. چرا که دانش آموزان و معلمان، به جای حضور فیزیکی در 
کالس های درس، از راه دور و از طریق وسایل مدرن ارتباطی - لپ تاپ، تبلت و گوشی 

تلفن همراه- یاد می دهند و یاد می گیرند یا قرار است از این طریق یاد بگیرند.
آموزش غیر حضوری البته انتخابی است از سر ناگزیری و به خاطر اجبار و تحمیل شیوع 
ویروس کرونا و چون هنوز واکسن و دارویی برای آن ساخته یا پیدا نشده از بیم آن به این 
شیوه پناه برده اند و اگر چنین نبود ترجیح آموزش و پرورش، شیوه های سنتی و روش های 
پادگانی است و آن قدر دل کندن از آن دشوار است که رییس جمهوری در پیام آغاز سال 

تحصیلی بر رعایت نظم به سبک پادگان ها ولو در شیوۀ غیر حضوری تأکید کرد!
آموزش غیر حضوری و بی نیازی از تحمل ساعات کسالت بار و تکراری در مدارس را 
برخی، از توفیقات اجباری ناشی از کرونا می دانند و یکی از دالیلی که توسعه گرایانی چون 
دکتر محسن رنانی به رغم تلفات و خسارات کرونا از آن به عنوان » ویروس مبارک« یاد 

می کنند همین است.
او البته آرزو می کند »اکنون که ویروس مبارک کرونا نظام آموزشی ما را به سمت 
کالس های مجازی سوق داده معلمان گرامی فرصت بدهند تا کودکان از این بستر برای 
خطابه  و  به محل سخنرانی  نیز  را  مجازی  و کالس  کنند  استفاده  و هم شنوی  گفت و گو 

خوانی تبدیل نکنند.«
با این حال پاسخ به این پرسش که آموزش غیر حضوری بهتر است یا حضوری و 

فیزیکی آسان نیست.  
در نگاه مخالفان و ناراضیان به این شیوه باید به چشم »اکل مّیت« یا از سر ناچاری 
و موقت و به سبب شرایط نگریست و نباید دایمی شود. 10 دلیلی که در مخالفت می توان 

ابراز کرد از این قرار است:
1. معلمان برای این کار آموزش کافی ندیده اند و هر قدر شهر یا روستا توسعه نیافته تر 
باشد این مشکل بیشتر به چشم می خورد. ضمن این که معلم آموزش دیده هم با نت ضعیف 

کاری از پیش نمی برد.
2. مدرسه تنها برای آموختن فیزیک و شیمی و ریاضی نیست. بچه ها در مدرسه کار 
گروهی و جمعی را یاد می گیرند، با هم بازی می کنند، دوست پیدا می کنند و تا سال ها شاید 
دوست بمانند. همۀ ما اصطالح »یار دبستانی« را شنیده ایم. در غیاب مدرسه و جمع کودکان 

و نوجوانان در مغاک فردیت، فرو می روند و منزوی می شوند.
این  می کنند.  اجرا  تلویزیونی  برنامۀ  دارند  انگار  معذب اند.  معلمان،  شیوه  این  در   .3
حس که دیگران تو را زیر نظر دارند یا صدایت را ضبط و منتشر می کنند آزار دهنده است.

یک دبیر تاریخ به نویسندۀ این سطور می گفت در کالس درس و در کنار تاریخ رسمی 
یادآور می شدم که شیخ  آنها  به  مثال  و  بچه ها می گفتم  برای  را هم  تاریخی  دیگر  نکات 
فضل اهلل نوری، مشروطه را »مشئومه« می دانست و تنها بحث مشروعه در میان نبود ولی 
اکنون باب این گونه گفت و گوها بسته است چون نمی دانم غیر دانش آموزان خودم، کی 

دارد به حرف هایم گوش می ند!
4. بخشی از وجوه دریافتی مدارس غیر انتفاعی بابت خدمات رفاهی و غیر آموزشی 

است. در حال حاضر اما والدین این گونه دانش آموزان احساس می کنند تناسبی میان مبلغ 
شهریه و خدمات ارایه شده وجود ندارد.

5. صرف تدریس از راه دور را برخی آموزش مجازی نمی دانند و معتقدند این آموزش 
مجازی نیست. چون این شیوه لوازم و اقتضائات خاص خود را دارد و ابزارهای آن همه فراهم 
نیست. ضمن این که در نگاه بچه های کوچک تر گوشی و تبلت کارکرد دیگری دارند و نمی 

شود صبح تا ظهر مدرسۀ آنها باشد و ظهر تا شب، حیاط بازی شان!
6. برخی از مشاغل با مدرسه مرتبط است اما الزاما به آموزش ربط ندارد و استمرار 
مدرسۀ غیر حضوری به حذف آنها می انجامد. رانندۀ سرویس، بوفه دار، بابای مدرسه و مانند 

اینها در کجای نظام تازه قرار دارند؟
7. در کالس درس، معلم می پرسد و دانش آموز جواب می دهد و امکان استفاده از کتب 
کمک آموزشی و کالغ سفید و دروس طالیی و نقره ای را ندارد. در مدرسۀ غیر حضوری اما 

معلم می پرسد و محصل از روی این کتاب ها مثل بلبل، پاسخ می دهد!
8. در مدرسۀ حضوری، معلمان در پایان ساعات کاری خالص می شوند اما در این 
شیوه انگار ساعات دیگر هم درگیرند و حداقل بین کار و بعد از کار تفاوتی احساس نمی کنند.

9. مدرسه، خاصه برای 6 سال اول، بیش از درس، حاوی و حامل تجربه و خاطره 
است. دوست داریم از بچه بپرسیم امروز چه اتفاقی افتاد و او بگوید همکالسی پایش را لگد 

کرد یا فالن محصل این را گفت و همه خندیدیند و مانند اینها.
اکنون اما از این تجربه ها و خاطره ها خبری نیست و بچه ها مثل دانه های تسبیح رها 

هستند و مدیریت نیز عمال معنی خود را از دست می دهد.
10. مهم ترین انتقاد البته به خاطر نوع کارکرد شبکۀ اجتماعی دانش آموزی )شاد( و 
سامانۀ »سناد« است و این سؤال قابل طرح است که چرا سراغ یک پلت فرم پیام رسان رفتند 

و از پتانسیل های مجموعه های خصوصی بهره نگرفتند؟
حال آن که پیش از این اپلیکیشن های برگزاری وبینار )همایش مجازی( در برخی 
شرکت ها تجربه شده است. به عبارت دیگر اگر از عملکرد »شاد« و »سناد« راضی بودند 

چه بسا مخالفت نمی کردند.
در مقابل، این شیوه هواخواهان خود را دارد. پس 10 دلیل هم از این منظر می آورم:

1. به اعتقاد دکتر رنانی آموزش غیر حضوری رابطۀ یک طرفه را شکسته و یادآور این 
سخن »فریره« است که »نقطۀ رهایی بخش برای حرکت به سمت توسعه، شکستن چرخۀ 
سلطه گری و سلطه پذیری در خانه و مدرسه است« و کرونا این فرصت را فراهم ساخته است.

2. طی 300 سال، آموزش رسمی تبدیل شده به یادگیری زیر یک سقف، نشستن پشت 
میز، گوش دادن به معلم و عطش نمرۀ 20 و به تعبیر ژان ژاک روسو این محدودیت ها طینت 
دست نخوردۀ انسان را فاسد می کند و حال که کرونا این زنجیر را از دست و پای بچه های 

ما باز کرده چرا باید نگران و ناخرسند باشیم؟
به کودکان مان نگاه کنیم. تا قبل از مدرسه شاد و خندان اند و بیرون از قالب های 
تعریف شده و آرام آرام احساس می کنیم در حال قالبی کردن و تحمیل به آنها هستند. در 

آموزش غیر حضوری این زنجیرها باز می شود.
3. در مدارس خصوصا دولتی ها به جای این که بچه ها سؤال کنند مدام در معرض سؤال 
قرار دارند. در برخی مدرسه ها حتی هر ماه امتحان می گیرند.با این توجیه که ترس بچه ها 

بریزد اما در واقع از جایگاه پاسخ گویی به پرسش در مقام پرسش کننده قرار می گیرند. چرا 
که سؤال کردن آسان تر از جواب دادن است. در آموزش غیر حضوری دیگر نمی توان پشت 

امتحانات مکرر مخفی شد و باید حرفی برای گفتن داشت.
4. در آموزش و پرورش سنتی مثلث »نظم، اطاعت، تکرار« کار می کند و در آموزش 
مدرن و با وسایل انقالب هوش مثلث »ابتکار، خالقیت و مهارت« جای آن را می گیرد و 

بر خالف تصور سنتی آقای روحانی جایی برای نظم پادگانی نیست!
5. نگاه غالب بر آموزش و پرورش سنتی، بودجه ای و فیزیکی و ایدیولوژیک است. در 

فضای جدید ناچار از منظر اقتضائات تازه نگاه کنند.
6. آموزش حضوری ذوق بچه ها را می ُکشد. در نهاد تک تک بچه ها طراوت و شور 
و حیرت وجود دارد اما اصرار دارند این شور را خاموش کنند و از بچه ها موجوداتی مطیع 

بسازند. در آموزش غیر حضوری امکان حفظ طراوات آنان بیشتر است.
این تعبیر هم از نویسندۀ پیش گفته است که درخت وجود بچه ها را در مدرسه 
اکنون  نمی ماند.  باقی  آن  شاخه های  روی  میوه ای  هیچ  دیگر  که  می تکانند  قدر  آن 
اما می توان دل خوش بود که رؤیا و خیال های آنان دست خوش تاراج هایی در پوشش 

نمی شود. تربیت 
7. در فضای شیشه ای معلم و مدیر و ناظم بیشتر مراقب گفتار و رفتار خود هستند. 
درست است که قدری معذب می شوند اما اتفاقا به سود معلمان و مدیران توان مندتر است. 

چون دیده می شوند. آنتونی رابینز می گوید: تفاوت است که تفاوت می آورد. 
8. ُفرم، محتوا را تعریف می کند. وقتی جامۀ نو بر تن داریم احتمال درگیر شدن ما با 
دیگری کمتر است. وقتی اتومبیل مدرن تر سوار می شویم کمتر احتمال دارد پوست موز را از 

پنجره بیرون بیندازیم )هر چند از نوکیسه های وطنی همه کار برمی آید!(
ابزار های نو همان فرم است که نگاه های کهنه را پس می زنند و این خود گامی به 

سوی توسعه است.
9. صریح و بی تعارف باید گفت در آموزش و پرورش نیروهایی حضور دارند که نقشی در 
فرآیند آموزش و مهارت اموزی ندارند و از بِد حادثه یا به دالیل دیگر به این عرصه آمده اند.

این نیروها باری بر دوش مجموعه اند و سبب شده اند معلمان خالق و خوش ذوق هم 
پای آنان بسوزند و طبعا در آموزش غیر حضوری جایی ندارند یا نباید داشته باشند

10 و سرانجام این که: » درک باک« در کتاب بسیار خواندنی »سیاست شادکامی« 
می نویسد: حکومت ها باید فرایند حکومت و رفتارهای حکومتی را معطوف به فرآورده ای 

به نام »شادکامی شهروندان« کنند.
آموزش رسمی امری هم حکومتی است و در محیط های بسته و کالس های خارج از 
دید و داوری پدر و مادرها مشخص نمی شد تا چه اندازه شادکامی هدف است. در آموزش 
غیر حضوری، می توان امید بست به جای تزریق ترس، شادکامی به مثابه هدف غایی آموزش 

و پرورش مدرن، در نظر گرفته شود.
جدای باور به آموزش مجازی یا غیر مجازی جا دارد به تعریف جدید یونسکو از »سواد« 
اشاره شود: » باسواد کسی است که بتواند از خوانده ها و آموخته های خود تغییری در زندگی 
خود ایجاد کند.« بهترین معیار می تواند همین باشد که این همه آموزه و هزینه، تغییری در 

زندگی ما ایجاد می کند یا کرده یا نه؟

سرمقاله

مدرسۀ مجازی، توفیق  اجباری یا نامطلوب؟!

شاخص های مهم بورسی آمریکا سبز شدند. به گزارش رویترز، 
شیوع کرونا در بسیاری از کشورهای جهان به حد نگران کننده ای 
رسیده است. در انگلیس متخصصان بهداشتی نسبت به بروز موج 
تلفات مجددا دورقمی شده است.  اسپانیا  اند. در  سوم هشدار داده 
شمار دیگری از کشورهای اروپایی از احتمال اعمال مجدد برخی از 
محدودیت های کرونایی خبر داده اند و بیم آن می رود که با وخامت 

اوضاع شاهد بازگشت قرنطینه های سراسری باشیم.  
در حوزه مقابله با کرونا پیشرفت های جدیدی حاصل شده 
و شرکت دارویی پفایزر از ورود به فاز سوم ساخت واکسن کرونا 
پس از نتایج اولی رضایت بخش بر روی حدود 44 هزار داوطلب 
جهانی  بهداشت  سازمان  اعالم  طبق  چنین  هم  است.  داده  خبر 
شمار افراد بهبود یافته از کرونا در جهان تنها طی یک روز از 300 
از زمان ثبت  این عدد یک رکورد جدید  نفر عبور کرده که  هزار 

آمارهای مربوطه بوده است.  
تاکنون بیش از 31 میلیون و 677 هزار و 308 مورد ابتال به 
کرونا گزارش شده است که در این بین 972 هزار و 653 نفر جان 
خود را از دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات 
مربوط به آمریکا با 205 هزار و 142 نفر، برزیل با 137 هزار و 445 

با 73 هزار و 697 نفر و  با 90 هزار و 21 نفر، مکزیک  نفر، هند 
انگلیس با 41 هزار و 825 نفر بوده است.

به  مرکزی  های  بانک  فعلی  رویکرد  شدن  طوالنی  احتمال 
آماده  را  خود  باید  که  است  فرستاده  را  سیگنال  این  گران  معامله 
مواجهه با یک دوره احیای طوالنی و سخت کنند. گزارشات جدید 
حاکی از آن است که اکثر مدیران ارشد بانک مرکزی آمریکا انتظار 
دارند سیاست های پولی و مالی فعلی تا سال 2023 ادامه پیدا کنند.  
 سازمان تجارت جهانی پس از رسیدگی به شکایت چین اعالم 
روی محصوالت  اضافی  تعرفه  اعمال  در  آمریکا  دولت  اقدام  کرد 
وارداتی چینی در سال 2018 نقض مقررات این سازمان بوده و به 
آمریکا 60 روز برای بازگشت به اجرای قوانین این سازمان مهلت 

داده شده است.
واردات  روی   2018 سال  تجاری  جنگ  اوج  در  آمریکا 
محصوالتی از چین به ارزش حدود 200 میلیارد دالر تعرفه اضافی 

وضع کرد که این اقدام با واکنش متقابل طرف چینی روبرو شد.  
راسل پرایس- تحلیل گر بازار در موسسه » فایننشیال تروی« 
گفت: در ماه آگوست در بسیاری از بخش ها شاهد ثبت رشد بودیم 
اما نه آنچنان نیرومند که پیشتر انتظارش را داشتیم. همه گیری کرونا 

جلوی رشد اقتصادی را گرفت و احیای توان مالی مصرف کنندگان  
زمینه  زمینه مخارج مصرفی و هم در  طول خواهد کشید. هم در 
جریانات سرمایه ای با قبل از زمان کرونا فاصله قابل توجهی داریم 

که رسیدن به سطح قبل زمان بر و دشوار خواهد بود.  
بورس آمریکا

سخنان جروم پاول- رئیسبانک مرکزی آمریکا باعث دلگرمی 
نسبی معامله گران نسبت به انجام اقدامات حمایتی بیشتر شده است. 
پاول با بیان اینکه شاهد بهبود محسوس در وضعیت اقتصاد آمریکا 
هستیم، گفته است: در نتیجه همه گیری کرونا وارد یک دوره رکودی 
شدیم و ما برای کمک به اقتصاد از ابزارهای زیادی استفاده کردیم. 
مسیر پیش روی اقتصادمان هنوز نامطمئن است و اگر الزم شود 

بانک مرکزی از این هم بیشتر وارد عمل خواهد شد.  
به گفته رئیس فدرال رزرو، اگرچه مخارج خانوارها و اشتغال 
زایی نسبت به چند ماه قبل در وضعیت بهتری قرار دارد اما شرایط 
زمانی که مردم  تا  و  است  بد  آشکارا  بحران  از  قبل  با  مقایسه  در 
از  نیاورند خبری  از غلبه بر همه گیری را به دست  اطمینان الزم 
احیای کامل نخواهد بود. تا آن زمان بانک مرکزی به اقدامات خود 
ادامه خواهد داد و تالش خواهد کرد تا آسیب وارد شده به اقتصاد 

به حداقل ممکن برسد.  
جایی  تا  بودند  صعودی  شاخص ها  همه  استریت،  وال  در 
که هر سه شاخص اصلی بورسی در سطح باال تری از روز قبل 
خود بسته شدند. شاخص »داوجونز ایدانستریال اوریج« با 0.52 
درصد افزایش نسبت به روز قبل و در سطح 27 هزار و  288.18 

واحد بسته شد.
تا سطح  با 1.03 درصد صعود  پی 500«  اند  شاخص »اس 
آمریکا  بورسی  مهم  شاخص  دیگر  و  رفت  باال  واحدی   3314.77
یعنی »نزدک کامپوزیت« با 1.73 درصد جهش در سطح 10 هزار و 

963.64 واحدی بسته شد.
کیتی بوستیاجنیک- کارشناس امور مالی در موسسه آکسفورد 
اکونومیکس گفت: در حالی که روند احیای اقتصادی جهان ادامه 
دارد، سرعت آن به وضوح کمتر از چیزی بوده است که خیلی ها 
انتظار داشتند. با این وضعیت، فاز دوم احیای اقتصادی پر پیچ و خم 
و طوالنی خواهد بود و باید از االن به این فکر باشیم که اگر همه 
گیری کرونا بیش از پیش طول بکشد چه کاری انجام دهیم به ویژه 
حاال که خیلی از ابزارهای موجود را نیز به کار گرفته ایم و در این 

زمینه دستمان چندان باز نیست.  

ادامه ریزش بورس ها در اروپا و آسیا

و  دست  مقررات  حذف  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
نیازهای اصلی سرمایه گذاری در کشور است، گفت: وزرا و  از  پاگیر 
مقررات دست  به حذف  نسبت  اجرایی شجاعانه  روسای دستگاه های 

و پاگیر اقدام کنند.
جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید به ریاست اسحاق جهانگیری 

معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
به  تولید  به سمت  نقدینگی  از هدایت  این جلسه  در  جهانگیری 

عنوان یکی از دغدغه های همیشگی مقام معظم رهبری، رییس جمهور 
و سایر مسئولین کشور یاد کرد و گفت: الزمه هدایت نقدینگی موجود 
در کشور به سمت تولید، تدوین راهکارهایی اجرایی و عملیاتی و نیز 

رفع موانع پیش روی تولید است.
اصلی  نیاز  از  یکی  را  گذاری  سرمایه  جمهور  رئیس  اول  معاون 
کشور برای نیل به توسعه برشمرد و گفت: بهبود فضای کسب و حذف 
و  کشور  در  گذاری  سرمایه  اصلی  نیازهای  از  پاگیر  و  دست  مقررات 

تحقق توسعه است.
وی با تاکید بر ضرورت حذف مقررات زاید و دست و پاگیر که 
روسای  و  وزرا  داشت:  اظهار  دارد،  قرار  اقتصادی  فعاالن  راه  سر  بر 
دستگاه های اجرایی باید شجاعانه نسبت به حذف مقررات زائد که الزمه 
بهبود فضای کسب و کار است اقدام کنند و اجازه ندهند مقاومت های 

درون دستگاهی مانع از این تصمیم مهم و راهگشا شود.
متاسفانه  اینکه  به  اشاره  با  همچنین  جمهور  رئیس  اول  معاون 

وضع  شاهد  زائد  و  پاگیر  و  دست  مقررات  حذف  با  همزمان  گاهی 
هستیم،  اجرایی  دستگاه های  در  جدید  پاگیر  و  دست  متعدد  مقررات 
گفت: نباید اجازه دهیم مقررات زائد جدید وضع شود و باید سازوکاری 
قانون  ازای هر  به  اجرایی مکلف شود  تا هر دستگاه  اندیشیده شود 
قانون و مقررات هم سطح که قباًل وضع شده  و مقررات جدید، دو 

را حذف کند.
صفحه2

کشاورزان و باغداران دشتستان
 از وضعیت بازار خرما ناراضی هستند

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به نارضایتی باغداران و 
کشاورزان از وضعیت فعلی بازار خرما، گفت: باید همه ظرفیت ها برای صادرات خرما به کار 
گرفته شود.ابراهیم رضایی اظهار داشت: در راستای رفع مشکالت و دغدغه های نخل داران 
پیگیری های زیادی را داشته ایم و نشست میز صادرات خرما در وزارت امور خارجه تشکیل 

شد و مسائل و دغدغه ها را مطرح کرده و خواستار رفع آنها شدیم.
صفحه 2

»دنا پالس« 
وسیله رفاهی نمایندگان مجلس نیست

نمایندگان  به  »دناپالس«  خودروی  تحویل  درباره  مجلس  رئیسه  هئیت  سخنگوی 
متقاضی، گفت: این خودروها برای انجام وظایف نمایندگی در اختیار آنها قرار می گیرد،بنابراین 

وسایل رفاهی نیست.
صفحه 2

فرماندهان در خصوص اسکان 
و نوع خدمت سربازان کوتاهی نکنند

تاکید  فرماندهان  به  جلسات  تمام  در  گفت:  پایتخت،  پلیس  کننده  هماهنگ  معاون 
کردیم که مراقب سربازان باشند و در خصوص رفتار، اسکان و نوع خدمت آنها کوتاهی نکنند.

سردار مسعود مصدق، در حاشیه مراسم صبحگاه سربازان فرماندهی انتظامی تهران 
بزرگ در روز گرامیداشت سرباز، با تبریک آغاز هفته دفاع مقدس و روز سرباز، اظهار داشت: 
باید همواره یاد و خاطره شهدای بزرگوار 8 سال دفاع مقدس باالخص سربازان دالوری که 

برای دفاع از دین جان خود را نثار انقالب و کشور عزیزمان کردند، گرامی بداریم.
صفحه 2

افزایش ۶۵ درصدی ظرفیت پاالیش گاز 
در ۷ سال گذشته

ظرفیت پاالیش گاز ایران که در سال 92 و در آغاز کار دولت تدبیر و امید 670 
میلیون متر مکعب در روز بود، با رشدی 65 درصدی،  مرداد امسال به یک میلیارد و 

110 میلیون متر مکعب در روز رسیده است.
صفحه 3

نگاه و نظر
حذف یک نمایش به خاطر حضور گربه! 

مصطفی داننده
ــا  ــن روزه ــران، ای ــر ای ــهیر تئات ــردان ش ــان کارگ ــد رحمانی محم
نمایشــی را روی صحنــه بــرده اســت بــه نام»عشــق روزهــای کرونــا«. 
ایــن نمایــش شــامل چنــد اپیــزود اســت که یکــی از آنهــا  »بانــو و گربه 
ملــوس« نــام دارد یــا بهتــر بگویــم نــام داشــت. انطــور کــه رحمانیــان 
می گویــد ایــن بخــش از عشــق روزهــای کرونــا بــه دلیــل حضــور گربــه 
در کنــار بهنــوش طباطبایــی بازیگــر ایــن اپیــزود از ســوی اراده  شــورای 
نظــارت مرکــز هنرهــای نمایشــی و مدیــرکل اداره  هنرهــای نمایشــی 

بــا مشــکل ممّیــزی مواجــه و حــذف شــده اســت.
ــری  ــروه تئات ــک گ ــر ی ــوال دارم. اگ ــک س ــاد ی از وزارت ارش
ــه  ــگ قص ــا س ــد، ب ــرا کنن ــف را اج ــاب که ــتان اصح ــد داس بخواهن
ــگ،  ــتن س ــر داش ــه خاط ــی ب ــه قرآن ــن قص ــا ای ــد؟ آی ــه می کنی چ

ــد؟ ــزی می ش ــار ممی دچ
ــی  ــه روحان ــال 92 و 96 ب ــوری س ــت جمه ــات ریاس در انتخاب
ــورها  ــا و سانس ــه ممیزی ه ــاهد اینگون ــر ش ــه دیگ ــم ک رای دادی
ــای درســی و  ــم. آن از کتاب ه ــه کاه دان زده ای ــا ب ــا گوی ــیم ام نباش

ــر. ــن هــم از تئات ای
روحانــی وضعیــت اقتصــاد کشــور را بــه تحریــم، کرونــا و خــروج 
آمریــکا از برجــام مربــوط می دانــد، آیــا مســائل فرهنگــی و اجتماعــی 

ــه تحریم هــای آمریــکا وابســته اســت؟ هــم ب
واقعــا ایــن همــه انفعــال در زمینــه مســائل فرهنگــی و اجتماعــی 

بــه خاطــر چیســت؟
حــاال کــه دیگــر همــه بــه مشــکالت اقتصــادی عــادت کرده ایــم 
و  بــاال رفتــن قیمــت گوشــت و یــا خانــه برای مــان عجیــب 
ــادآوری کنیــم کــه  ــی ی ــه رییــس جمهــور روحان نیســت، می توانیــم ب

ــود. ــادی نب ــط افتص ــا از او فق ــته های م خواس
در اقتصــاد تحریــم هســتیم، آیــا در مســائل فرهنگــی و اجتماعــی 
هــم تحریــم هســتیم کــه دولــت فقــط در حــال نظــاره کــردن اســت؟ 
چــه اشــکالی دارد رییــس جمهــور یــک بــار دل بــه دریــا بزنــد و یــک 

تصمیــم شــجاعانه بگیــرد.
متاســفانه رفتــار روحانــی و دولــت در تمــام ســاحت های اقتصــادی، 
ــعارهای  ــالف ش ــت و برخ ــوده اس ــه ب ــی منفعالن ــی و فرهنگ اجتماع

انتخاباتــی کــه پــر امیــد بــود، مملــو از ناامیــدی اســت.
ــت،  ــرا دول ــه  چ ــت ک ــته اس ــود داش ــوال وج ــن س ــه ای همیش
قفل هــای فرهنگــی و اجتماعــی را بــاز نمی کنــد؟ حــاال کــه مشــکالت 
ــت  ــرا دول ــد، چ ــداد می کن ــه بی ــا در جامع ــاد تفکره ــی و تض فرهنگ

ــد؟ ــه نمی ده ــکاری را ارائ ــت و راه ــرده اس ــکوت ک س
واقعــا چــرا در همــه مســائل دســت های روحانــی باالســت؟ کاش 
رییــس جمهــور یــک بــار دیگــر فیلم هــای انتخابــات ریاســت جمهوری 
96 را نــگاه می کــرد. انتخاباتــی کــه مــردم بــا شــور بــه او رای دادنــد 

تــا روحانــی، شــعارهایش را عملــی کنــد.
آقــای رییــس جمهــور مــردم مشــکالت دولــت در سیاســت خارجی 
ــا  ــد. ام ــی زاد را نمی فهم ــان آدم ــپ، زب ــد ترام ــد. می دانن را می فهمن
انفعــال شــما در مســائل فرهنگــی و اجتماعــی از جملــه همیــن  ماجرای 

گربــه و تئاتــر، بــرای آنهــا قابــل درک نیســت.
ــا رای  ــر ب ــت اگ ــی نگف ــر روحان ــد مگ ــود می گوین ــا خ ــردم ب م
ــتش  ــود، دس ــاب ش ــور انتخ ــس جمه ــوان ریی ــه عن ــاره ب ــاال دوب ب
بــرای کارهــای بــزرگ بــاز اســت؟ حــاال چــرا فقــط نظــاره گــر اســت 
ــه  ــا ب ــگاه می کنــد ت درســت مثــل دروازه بانــی کــه فقــط توپ هــا را ن

ــینند. گل بنش
ــت  ــن بی ــد ای ــه بای ــت ک ــانده اس ــی رس ــه جای ــی کار را ب روحان

ــه: ــم ک ــظ را بخوانی حاف
ما ز یاران چشم یاری داشتیم

خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم؟



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1564- دوشنبه 24 شهریور 21399 معه جا

کشاورزان و باغداران دشتستان از وضعیت بازار خرما 
ناراضی هستند

نارضایتی  به  اشاره  با  اسالمی  نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای 
باغداران و کشاورزان از وضعیت فعلی بازار خرما، گفت: باید همه ظرفیت ها برای 

صادرات خرما به کار گرفته شود.
دغدغه های  و  مشکالت  رفع  راستای  در  داشت:  اظهار  رضایی  ابراهیم 
نخل داران پیگیری های زیادی را داشته ایم و نشست میز صادرات خرما در وزارت 
امور خارجه تشکیل شد و مسائل و دغدغه ها را مطرح کرده و خواستار رفع آنها شدیم.

بازار خرما اظهار داشت:  نامطلوب قیمت و  از وضعیت  انتقاد شدید  با  وی 
کشاورزان و باغداران به شدت از این وضعیت ناراضی هستند و در بازدیدی که 
در روزهای گذشته از باغات خرما داشتم از نزدیک دیدم مشکالت آنها همچنان 

حل نشده باقی مانده است.
رضایی اضافه کرد: سوال اساسی این است که چرا وقتی خرما گران می شود 
همه تالش دارند تا قیمت آن را کاهش دهند و حال که قیمت پایین آمده است، 
کسی خود را مسئول نمی داند.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
ادامه داد: رفع مشکالت خرما راه حل دارد؛ در این شرایط که اقتصاد نفتی ضربه 
دیده است، محصوالت کشاورزی بهترین جایگزین برای نفت است و باید صادرات 

این محصوالت را گسترش دهیم.
نگران  نباید  کسی  و  نیست  اساسی  کاالی  خرما  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
گران شدن آن باشد، افزود: خرما یک فرصت است اما با بی تدبیری برخی مسئوالن 

و سیاست گذاران در حال تبدیل شدن به تهدید است.
رضایی خاطرنشان کرد: توقع ما از وزارت خارجه، ایجاد بازارهای جدید برای 

خرما است که تقاضای خارجی هم برای آن وجود دارد.

»دنا پالس« وسیله رفاهی نمایندگان مجلس نیست
به  »دناپالس«  خودروی  تحویل  درباره  مجلس  رئیسه  هئیت  سخنگوی 
نمایندگان متقاضی، گفت: این خودروها برای انجام وظایف نمایندگی در اختیار 

آنها قرار می گیرد،بنابراین وسایل رفاهی نیست.
محمدحسین فرهنگی درباره تحویل خودروی »دنا پالس« به نمایندگان، 
با بیان اینکه خودروهای تولید داخل در اختیار نمایندگان قرار گیرد تازگی ندارد 
و در همه ادوار مجلس نیز سابقه داشته است، اظهار داشت: 180 نفر از همکاران 
ما در مجلس یازدهم سابقه نمایندگی نداشتند از این رو خودروی مناسبی برای 

سرکشی به حوزه های انتخابیه در اختیارشان نیست.
مسئولیت های  که  کسانی  کرد:  اضافه  مجلس  رئیسه  هیئت  سخنگوی 
پایین تری دارند خودروهای متنوعی در اختیار دارند و این رویه در گذشته وجود 
داشته و اما تنها فرق آن این بود که قباًل به نام نمایندگان شماره گذاری می شد، 

اما این دوره به نام مجلس شماره گذاری شده است و امکان واگذاری ندارد.

مسئوالن اجرایی مقررات دست و پاگیر را شجاعانه حذف کنند
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه حذف مقررات دست و پاگیر از نیازهای 
اجرایی  اصلی سرمایه گذاری در کشور است، گفت: وزرا و روسای دستگاه های 

شجاعانه نسبت به حذف مقررات دست و پاگیر اقدام کنند.
جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید به ریاست اسحاق جهانگیری معاون 

اول رئیس جمهور برگزار شد.
جهانگیری در این جلسه از هدایت نقدینگی به سمت تولید به عنوان یکی 
از دغدغه های همیشگی مقام معظم رهبری، رییس جمهور و سایر مسئولین کشور 
یاد کرد و گفت: الزمه هدایت نقدینگی موجود در کشور به سمت تولید، تدوین 

راهکارهایی اجرایی و عملیاتی و نیز رفع موانع پیش روی تولید است.
معاون اول رئیس جمهور سرمایه گذاری را یکی از نیاز اصلی کشور برای 
نیل به توسعه برشمرد و گفت: بهبود فضای کسب و حذف مقررات دست و پاگیر 

از نیازهای اصلی سرمایه گذاری در کشور و تحقق توسعه است.
وی با تاکید بر ضرورت حذف مقررات زاید و دست و پاگیر که بر سر راه 
فعاالن اقتصادی قرار دارد، اظهار داشت: وزرا و روسای دستگاه های اجرایی باید 
شجاعانه نسبت به حذف مقررات زائد که الزمه بهبود فضای کسب و کار است 
اقدام کنند و اجازه ندهند مقاومت های درون دستگاهی مانع از این تصمیم مهم 

و راهگشا شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه متاسفانه گاهی همزمان 
با حذف مقررات دست و پاگیر و زائد شاهد وضع مقررات متعدد دست و پاگیر جدید 
در دستگاه های اجرایی هستیم، گفت: نباید اجازه دهیم مقررات زائد جدید وضع شود 
و باید سازوکاری اندیشیده شود تا هر دستگاه اجرایی مکلف شود به ازای هر قانون 
و مقررات جدید، دو قانون و مقررات هم سطح که قباًل وضع شده را حذف کند.

بخش  فعالیت  برای  را  الزم  بسترهای  باید  اینکه  بر  تاکید  با  جهانگیری 
خصوصی و فعاالن اقتصادی فراهم کنیم، خاطرنشان کرد: مهمترین اقدام برای 
حل مشکالت فراروی بخش تولید، شناسایی و احصاء موانع و چالش های فعلی 
تجارت  و  معدن  صنعت،  کشاورزی،  جهاد  وزارتخانه های  است  الزم  که  است 
و  موجود  وضعیت  از  جامع  گزارشی  کارگروه،  بعدی  جلسه  در  مرکزی  بانک  و 
موانع  این  رفع  برای  و  بندی  دسته  را  کشور  تولید  بخش  فراروی  چالش های 

کنند. پیشنهاد  راهکار 
وی همچنین از معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی خود خواست 
تولید  بخش  با صاحبنظران  تولید  کارگروه جهش  فکر  اتاق  قالب  در  را  جلساتی 
برگزار کند تا عالوه بر موضوعات و مسائل مرتبط با دستگاه های اجرایی، سایر 
موانع و چالش های پیش روی بخش تولید نیز شناسایی و برای طرح در جلسات 

بعدی کارگروه پیشنهاد کند.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، سرپرست 
صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، 
رئیس  و  قضاییه  قوه  رئیس  اقتصادی  مشاور  بازرسی کل کشور،  سازمان  رئیس 
اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی 
از عملکرد هیئت مقررات زدایی و برخی اقدامات این هیئت را ارایه کرد و گفت: 
تسهیل در صدور گواهی ها، پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار، تسهیل در 
فرایند صدور مجوز گلخانه، آبزی پروری و دام و طیور، تسهیل در شرایط فرایند 
واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی از جمله اقدامات انجام شده توسط هیئت 

مقررات زدایی است.
جهانگیری همچنین گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای سامان دهی 
نظام مجوزدهی در کشور ارایه کرد و گفت: کاهش مراحل، مدارک و هزینه ها به 
عنوان برنامه کوتاه مدت، ایجاد و راه اندازی درگاه ملی صدور مجوزها به عنوان 
برنامه میان مدت و تغییر پارادایم مجوزدهی به عنوان برنامه بلندمدت در چارچوب 

ساماندهی نظام مجوزدهی دنبال می شود.
در ادامه این جلسه برخی پیشنهادات از سوی وزرات امور اقتصادی و دارایی 
برای حذف مقررات زاید و دست و پاگیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که 

پس از اعمال برخی اصالحات به تصویب کارگروه جهش تولید رسید.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش:

جوانان ما به فرهنگ ایثار نیاز دارند 
معاون پرورشی و فرهنگی 
وزارت آموزش و پرورش گفت: ما 
یکی از ماموریت های اصلی خود 
در آموزش و پرورش را توسعه و 

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت می دانیم.
و  ایثار  زنگ  مهرماه  اول  با  همزمان 
مقاومت در مدارس کشور نواخته شد. علیرضا 
کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و 
پرورش در این مراسم که به صورت نمادین 
در مدرسه البرز تهران برگزار شد، گفت: هفته 
چهلمین  که  امسال  ویژه  به  مقدس  دفاع 
سالگرد آن است را گرامی می داریم. با توجه 
به بیانات روز گذشته رهبر معظم انقالب این 
سالگرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
هفته دفاع مقدس یادآور ایستادگی و مقاومت 
ملت ایران در برابر استکبار است چرا که تمام 
معادالت استکبار از شرق و غرب را به هم 
ریخت و زمینه ساز استقالل و اقتدار برای 

جمهوری اسالمی شد.

زیبایی  تعبیر  رهبری  داد:  ادامه  وی 
بود،  گنج  اینکه جنگ یک  بر  مبنی  دارند 
به  را  آن  بتوانیم  اگر  که  ارزشمندی  گنج 
می تواند  کنیم  استخراج  درست  و  موقع 

آینده جمهوری اسالمی و همه ملت های 
آزادی خواه جهان را فراهم کند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و 
و  ایثار  زنگ  امروز   :nhaj اظهار  پرورش 

مقاومت در همه مدارس به صدا در می آید 
و این کار لزومًا یک حرکت نمادین نیست 
فرهنگ  به  ما  است.  فرهنگی  کاری  بلکه 
دفاع مقدس نیاز داریم. در دوران هشت سال 
دفاع مقدس نیز روحیه بسیجی و جهادی و 
همچنین در راس آن پیوری از والیت فقیه 
به  نیز  امروز  اورد.  هم  گرد  را  مردم  همه 
ما  جوانان  خصوصًا  داریم؛  نیاز  روحیه  این 

به آن نیاز دارند.
از  یکی  ما  کرد:  بیان  پایان  در  وی 
و  آموزش  در  خود  اصلی  های  ماموریت 
ایثار و  ترویج فرهنگ  را توسعه و  پرورش 
شهادت می دانیم. و در کنار توجه به فرهنگ 
درسی،  کتاب  محتوای  در  شهادت  و  ایثار 
تحلیل و تکریم 40 هزار معلم و دانش آموز 
شهید و 140 هزار ایثارگر و جانباز آموزش 
ایثار و  و پرورش، توسعه و ترویج فرهنگ 
شهادت از طریق اردوهای راهیان نور و… 

نیز مورد توجه و در برنامه های ما است.
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زیر نظر: علی هوشمند

اولویت  در  شاغل  و  زیاد  معوق  اقساط  با  آموختگان  دانش 
بازپرداخت وام 

رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت: دانش آموختگان بدهکار به صندوق 
که اقساط معوق زیاد دارند و دانش آموختگان بدهکار به صندوق که شاغل 

هستند در اولویت بازپراخت اقساط وام دانشجویی قرار دارند. 
دانش  کدام  اینکه  دانشجویی  وام های  بازپرداخت  درباره  مطیعی  ناصر 
آموختگان در اولویت بازپرداخت اقساط وام های دانشجویی قرار دارند گفت: 
ما خود را مکلف به حمایت از دانش آموختگانی می دانیم که به صندوق بدهکار 
هستند. همچنین خود را مکلف به حمایت از دانشجویان نسل فعلی و دانشجویان 

نسل آینده می دانیم.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان افزود: منتها در بازپرداخت اقساط با یک 
معادله مواجه هستیم به هر میزانی که تسهیالتی برای تاخیر در باز پرداخت 
اقساط دانشجویان داشته باشیم ،منابع صندوق برای پرداخت وام و کمک به 

دانشجویان کاهش پیدا می کند.
وی ادامه داد: بنابراین تا اندازه ای می توانیم در رویه اجرایی تسامح کنیم. 
سعی کردیم مثل گذشته به همه گروه های بدهکار به صندوق یکجا پیامک 

ندهیم و پیگیری یکنواخت نکنیم.
مطیعی تصریح کرد: دانش آموختگان بدهکار صندوق که شاغل در بخش 
خصوصی و شاغل در دستگاه های اجرایی هستند، در اولویت بازپرداخت قرار 
دارند که چون این افراد مانند بقیه جامعه کسب و کار داشته و درآمد دارند و 

باید وام خود را پرداخت کنند.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان ادامه داد: دانش آموختگانی هستند که 
بیش از 20 قسط معوق دارند و یا مواردی هست که 50 قسط معوق دارند از 
طرفی چند ماه است که با کرونا درگیر هستیم، اما قسطهای قبل از کرونا نیز 
پرداخت نشدند بنابراین گروه های دانش آموختگانی که قسط معوق زیاد دارند 
و دانش آموختگان شاغل را نمی توانیم رها کنیم چون اگر رها کنیم منبع مالی 

نداریم که به دانشجویان فعلی وام بدهیم.
مطیعی افزود: در مورد بقیه دانش آموختگان در تقسیط کامل مساعدت 
دانشجویان  رفاه  رئیس صندوق  به  سازمانی  ایمیل  در  که  موردی  هر  داریم 
منعکس می شود و یا از طریق  معاونان و برخی از مراجع وام عنوان می شود، 

مساعدت داشته و در آینده نیز خواهیم داشت.

هشدار درباره تبلیغات موسسات سودجو به نام دانشگاه آزاد
مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی نسبت به 

فعالیت موسسات سودجو هشدار داد.
در متن اطالعیه مرکز سنجش، پذیرش و امور فارغ التحصیلی دانشگاه 
آزاد آمده است؛ به تناوب مشاهده شده است که برخی از افراد، موسسات و 
با  دانشگاه  های  آزمون  داوطلبان  حساسیت  به  توجه  با  سودجو  های  سایت 
استفاده از نام دانشگاه آزاد اسالمی اقدام به تبلیغات گسترده و فریب داوطلبان 

و خانواده های آنان می کنند.
از  این مؤسسات و سایت ها تحت عناوین مختلف  فعالیت سودجویانه 
جمله مشاوره های اشتباه، وعده فراهم کردن امکان ادامه تحصیل در دانشگاه 

آزاد اسالمی هیچ ارتباطی به دانشگاه آزاد اسالمی ندارد.
به داوطلبان متقاضی تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی توصیه می شود 
جهت کسب اطالعات در خصوص زمان ثبت نام و انتخاب رشته مقاطع مختلف 
تحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی پیگیر اخبار سایت sanjesh.iau.ir  و یا پیام 

رسان های سروش @iau.sanjesh و ایتا @iau_sanjesh  باشند.
پاسخگویی به داوطلبان در خصوص ثبت نام و انتخاب رشته مقاطع مختلف 
تحصیلی جهت پذیرش در دانشگاه آزاد اسالمی از طریق تلفن گویا 021-4743 
و یا سامانه پرسش و پاسخ https://faq.azmoon.iau.ac.ir  فراهم است.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان فهرج به شهادت رسید
فرمانده انتظامی از شهادت رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان فهرج 

در درگیری با سوداگران مرگ خبر داد.
سردار ناظری با اعالم این خبر، اظهار داشت: ساعاتی پیش، ستوان یکم هادی 
رئیسی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان فهرج در درگیری با سوداگران 
مرگ در بخش نگین کویر فهرج محدوده روستای علی آباد چاهدگال مجروح و به 

بیمارستان منتقل شد، اما
متأسفانه به علت شدت جراحات وارده به فیض شهادت نائل آمد.

موتوسیکلت سرقتی ۲۰۰هزار تومان!
نوجوان 15 ساله ای که پس از دوچرخه دزدی به سرقت موتوسیکلت روی آورده 
است، مدعی شد که هر موتورسیکلت مسروقه را به مبلغ 200 هزار تومان می فروخت!

به دنبال وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت و دوچرخه در برخی خیابان های 
شمال مشهد، بی درنگ گروه تخصصی از نیروهای تجسس کالنتری طبرسی شمالی 

به ردیابی عامل یا عامالن سرقت های مذکور پرداختند.
آنان پس از تجزیه و تحلیل های جرایم و محیط جغرافیایی وقوع جرم که با 
حضور سرگرد کسروی )رئیس کالنتری( صورت گرفت، عملیات ردیابی را به طور 
غیرمحسوس و با لباس های مبدل آغاز کردند و برخی مناطق احتمالی وقوع جرم 

را زیر نظر گرفتند تا این که بیست و هشتم شهریور، نیروهای موتورسوار تجسس 
را  خاموش  موتورسیکلت  دستگاه  یک  که  شدند  رو  روبه  ای  ساله   15 نوجوان  با 
به دست گرفته و از پشت میدان بار نوغان به سمت بولوار رسالت در حرکت بود.

در همین هنگام نوجوان مذکور تالش کرد چهره خود را از دید افسر تجسس 
لباس شخصی مخفی کند که همین موضوع کنجکاوی مامور انتظامی را برانگیخت. 
وقتی آن ها این نوجوان را متوقف کردند، مشخص شد که وی »ح- د« نام دارد و 
حدود دو ماه قبل به اتهام سرقت موتورسیکلت توسط افسر تجسس دستگیر شده است.

»ح- د« وقتی فهمید مورد شناسایی نیروهای پلیس قرار گرفته است در همان 
مکان به سرقت موتورسیکلت اعتراف کرد و برای ادامه تحقیقات به کالنتری منتقل شد.

از یک ماه قبل تاکنون چهار دستگاه  بازجویی های تخصصی گفت:  وی در 
موتورسیکلت سرقتی را به یک مالخر به نام »م-ن« فروخته ام. او ادامه داد: من 
موتورها را برای مالخر سرقت می کنم و او هم برای هرکدام مبلغ 200 هزار تومان 

به من می دهد!
این نوجوان در ادامه اعترافاتش به سرقت دو دستگاه موتورسیکلت از شهرستان 
طرقبه و شاندیز هم اشاره کرد و گفت: موتورسیکلت کشف شده را نیز از مقابل یک 
فروشگاه در اطراف میدان بار سرقت کرده ام. بنابراین گزارش، با دستور قاضی علیزاده 
) جانشین معاون دادستان مرکز خراسان رضوی در مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد(

این نوجوان برای ادامه تحقیقات به دادگاه ویژه اطفال معرفی شد.

غرق شدن ۳ عضو یک خانواده در تالش
فرمانده انتظامی تالش گفت: سه نفر از اعضای یک خانواده به دلیل آشنا نبودن 

به فنون شنا در سواحل دریای خزر در بخش حویق شهرستان تالش غرق شدند.
سرهنگ حسین جمال دار با بیان این که تیم غریق نجات مصدومان را از آب 
خارج کردند، افزود: یک کودک 7 ساله در محل حادثه فوت کرد و مأموران اورژانس 
دو مصدوم دیگر را که 33 و 40 ساله بودند به بیمارستان منتقل کردند که متاسفانه 

آن افراد هم در بیمارستان فوت شدند.
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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 7 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 
 CB15 مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 8100y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/88 دربرابر 2/96(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 255 را دربرابر امتیاز 162 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی 8100y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x86 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 1/1 و سرعت کالک تقویت شده ی آن 4/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R20 و R15 و R10 در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ 5.1 دیده می شود. پردازنده ی 8100Y-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 x86 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 8cx بهتر ظاهر شده )797 دربرابر 
700(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، 8cx با امتیاز 2،760 دربرابر 1،441 
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   8/1 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 8/1 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. 

هفته  و  د شت  گذ با 
از  بسیاری  مدارس  شروع  از 
که  معتقدند  دانش آموزان  اولیاء 
مطالب  شاد  در شبکه  ارائه شده  محتواهای 
آموزشی را به صورت عمیق ارائه نمی کند و 
آموزش های حضوری هم ضعف هایی دارد.

وقتی متولیان امر در آموزش وپرورش 
در  دانش آموزان  حضور  که  کردند  اعالم 
بسیاری  نیست،  الزامی  و  اجباری  مدارس 
از والدین تصمیم گرفتند که در سال جاری 
و  مجازی  آموزش های  از  فقط  فرزندشان 

شبکه شاد بهره ببرد.
محتواهای  که  دریافتند  به زودی  اما 
باید  که  آن گونه  شاد  شبکه  در  ارائه شده 
دانش آموز  به  را  آموزشی  مطالب  وشاید 
تفهیم نمی کند و خأل بسیاری در این روند 
آموزشی احساس می شود. این در حالی است 
که مسئوالن اعالم کرده بودند روند آموزش 
در شبکه شاد در سال تحصیلی جاری با سال 
گذشته تفاوت بسیاری پیداکرده است و قرار 
است محتواهای جدید و متناسب با هر پایه 

تحصیلی در این شبکه ارائه شود.
* والدین در دوراهی آموزش حضوری 

و آنالین
والدین  که  شده  باعث  موضوع  این 
در یک سرگردانی به سر برند. ازیک طرف 
نگران سالمت فرزند خود با حضور وی در 
مدارس هستند و از طرف دیگر دریافته اند که 
آموزش های مجازی در شرایط فعلی مطالب 

درسی را به صورت عمیق بیان نمی کند.
فرشته بهاری مادر دانش آموز پایه نهم 
در این زمینه اظهار کرد: معلم دختر من با 
چرا  می گوید  دانش آموزانش  به  صراحت 
در کالس درس حاضر می شوید  حضوری 
و چرا همه دروس را صرفًا از شبکه شاد و 

به صورت آنالین فرانمی گیرید.
وی گفت: این در حالی است که برخی 
از دانش آموزان معتقدند دروسی مانند ریاضی 
پایه نهم را نمی توانند صرفاً از فضای مجازی 
یاد بگیرند و باید در کالس درس و با پرسش 
و پاسخ و رفع اشکال آن را به صورت عمیق 

آموزش ببینند.
* محتواهای غنی آموزشی در شبکه 

شاد ارائه نشده است
بهاری ادامه داد: از طرف دیگر هنوز 
در شبکه شاد محتواهای خاصی برای دانش 
آموزان گذاشته نشده است درحالی که قبل از 
شروع سال تحصیلی مسئوالن سخن از آماده 

بودن محتواهای آموزشی می زدند.
زینب یاسی نیز که مادر یک دانش آموز 
مسئوالن  به  داشت:  اظهار  است،  ابتدایی 
خاطر  به  که  دادم  اطالع  فرزندم  مدرسه 
شرایط خاص و ویژه ای که دارم نمی توانم 
مدرسه  به  حضوری  به صورت  را  فرزندم 
بیاورم و می خواهم او از آموزش های آنالین 
مجازی  آموزش های  در  ولی  کند  استفاده 

مطالب خاصی ارائه نمی شود.
وی افزود: مسئوالن مدرسه با صراحت 
گفتند این مشکل شما است و ما در این زمینه 

نمی توانیم کاری انجام دهیم.
به عمق  نیاز  * آموزش های مجازی 

بخشی دارد

این در حالی است  یادآور شد:  یاسی 
که بنا بر گفته مسئوالن حضور در مدرسه 
شرایطی  چنین  در  و  ندارد  اجباری  هیچ 
باید  شاد  شبکه  در  و  مجازی  آموزش های 
به راحتی  دانش آموز  که  باشد  به گونه ای 

محتواهای آموزشی را فراگیرد.
خراسان جنوبی  اهل  شهروند  این 
شروع  ابتدای  از  آموزشی  مسئوالن  گفت: 
به ویژه  و  گذشته  ماه  هفت  از  یعنی  کرونا 
در سه ماه تابستان فرصت داشتند تا برای 
طریق  از  آموزش  و  شاد  شبکه  غنی سازی 

فضای مجازی برنامه ریزی کنند.
اگر دانش آموز سوال و اشکالی بپرسد 
می دهند  پاسخ  او  به  مواقع  از  بسیاری  در 
تدریس  برای  فقط  من  و  است  کم  زمان 

فرصت دارم
شهروندان  دیگر  از  بیرجندی  رضا 
اظهار کرد: در سال تحصیلی جدید مدت زمان 
هر کالس درس 35 دقیقه تعیین شده است 

شیوع  از  پیشگیری  راستای  در  البته  که 
کرونا است.

بسیار  ساعت  این  در  بیان کرد:  وی 
کم، معلمان تنها فرصت تدریس دارند و اگر 
دانش آموز سوال و اشکالی بپرسد در بسیاری 
از مواقع به او پاسخ می دهند زمان کم است و 

من فقط برای تدریس فرصت دارم.
بیرجندی ادامه داد: در چنین شرایطی 
باید نحوه آموزش در فضای مجازی عمق 
جبران  بتواند  تا  بگیرد  خود  به  بیشتری 
کالس  در  دانش آموزان  حضور  کاهش 
در شرایط  درحالی که  باشد  داشته  را  درس 

فعلی این گونه نیست.
* هزینه بسته های اینترنتی کمرشکن 

است
یادآور  جنوبی  خراسان  ساکن  این 
بودن  گران  مسائل  این  همه  کنار  در  شد: 
بسته های اینترنتی که حتی برای یک خانواده 
معمولی و متوسط جامعه نیز هزینه زیادی به 
همراه دارد، نیز مزید بر علت شده و به صورت 
طبیعی برای خانواده های محروم و مستضعف 

جامعه مشکل ساز است.
بیرجندی  لدین  ا و ز  ا دیگر  یکی 
می گوید: تدریس حضوری معلم هم بسیار 
با سرعت انجام می شود و فرزندم گالیه دارد 
که هنوز درس را یاد نگرفته ایم درس بعدی 

تدریس می شود.
کالس  اینکه  به  اشاره  با  حمیدیان 
و  تقسیم شده  به سه گروه  روز  فرزندم سه 
دو روز در هفته به مدرسه می روند، گفت: 
هنوز دو هفته از شروع مدارس گذشته 20 
صفحه از درس ریاضی تدریس شده است 
درصورتی که مدرسه تلویزیونی هنوز صفحه 

سوم کتاب را تدریس کرده است.
وی با ابراز گالیه از ناهماهنگی های 
نظر  به  داشت:  بیان  آموزش  در  موجود 
تکلیف  رفع  فقط  معلمان  برخی  می رسد 
یادگیری  آن ها  کاری  مالک  و  می کنند 
کتاب  می خواهند  فقط  نیست،  دانش آموز 
را تمام کنند حاال قرار است دانش آموز یاد 

بگیرد با این سرعت یا خیر!
وی می گوید: در درس ریاضی مطالب 
یک  دانش آموز  اگر  قطعًا  و  است  پیوسته 
سرفصل را یاد نگرفته باشد در مطلب بعدی 

آموزشی هم مشکل خواهد داشت.
هم  معلمان  اینکه  به  اذعان  با  وی 
هستند،  گالیه مند  تکراری  تدریس های  از 
تصریح کرد: شرایط برای دانش آموز و معلم 
سخت است اما باید یک تعادل و هماهنگی 

در روند تدریس وجود داشته باشد.
به روز رسانی  * شبکه شاد در حال 

است
کل  یر مد  ، قعی ا و علی  محمد
آموزش وپرورش خراسان جنوبی در گفتگو 
اینکه معلمان تحت هر  با اشاره به  با مهر 
شرایطی بنا بر برنامه ریزی آموزشی موظف 
کرد:  بیان  هستند،  مدارس  در  حضور  به 
درصورتی که تعدادی از دانش آموزان تمایل 
به استفاده از آموزش حضوری طبق ضوابط 
تعریف شده، داشته باشند معلم نمی تواند آنان 
آنالین  آموزش های  از  استفاده  به  تنها  را 

مجبور کند.
شبکه شاد در حال به روزرسانی است 
آموزان  دانش  از  بیشتری  تعداد  روز  هر  و 
تکمیل  از  بعد  و  می شود  شبکه  این  عضو 
ارائه  نیز  محتواها  آموزان  دانش  عضویت 

خواهد شد
در  آموزش  کیف  و  کم  درزمینٔه  وی 
ارائه شده  محتواهای  کمبود  و  شاد  شبکه 
در این شبکه بیان کرد: شبکه شاد در حال 
به روزرسانی است و هر روز تعداد بیشتری از 
دانش آموزان عضو این شبکه می شود و بعد 
از تکمیل عضویت دانش آموزان محتواها نیز 

ارائه خواهد شد.
خراسان  آموزش وپرورش  مدیرکل 
به  پاسخگویی  برای  ما  داد:  ادامه  جنوبی 
در  آموزان  دانش  اولیا  سواالت  و  ابهامات 
همچنین  و  مدارس  بازگشایی  خصوص 
نحوه آموزش مرکز پاسخگویی را در استان 
راه اندازی کرده ایم که در خدمت اولیا دانش 

آموزان است.

هزینه  سنگین بسته های اینترنت کمر خانواده ها را خم کرد

فه
ظی

م و
ظا

ن

زیر نظر: بهنام مومنی

فرماندهان در خصوص اسکان و نوع خدمت سربازان کوتاهی 
نکنند

معاون هماهنگ کننده پلیس پایتخت، گفت: در تمام جلسات به فرماندهان 
تاکید کردیم که مراقب سربازان باشند و در خصوص رفتار، اسکان و نوع خدمت 

آنها کوتاهی نکنند.
سردار مسعود مصدق، در حاشیه مراسم صبحگاه سربازان فرماندهی انتظامی 
تهران بزرگ در روز گرامیداشت سرباز، با تبریک آغاز هفته دفاع مقدس و روز 
سرباز، اظهار داشت: باید همواره یاد و خاطره شهدای بزرگوار 8 سال دفاع مقدس 
باالخص سربازان دالوری که برای دفاع از دین جان خود را نثار انقالب و کشور 

عزیزمان کردند، گرامی بداریم.
وی با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی، جانبازان، ایثارگران و آزادگان، 

افزود: جوانان ما بدانند تاریخ 8 ساله دفاع مقدس کشور برگ زرینی در کتاب 
تاریخ چند هزار ساله ایران است. در این 8 سال اتفاقاتی رقم خورد که همگی 
در طول تاریخ ایران بی نظیر بودند؛ لذا تاکید بنده بر این است که جوانان حتمًا 
تاریخ را مطالعه کنند، هرکسی که تاریخ را مطالعه نکند قطعًا در تصمیم گیری 

برای کشورش دچار مشکل خواهد شد.
معاون هماهنگ کننده فاتب با بیان اینکه سربازان مانند فرزندان ما هستند، 
تصریح کرد: در تمام جلسات به فرماندهان تاکید کردیم که مراقب سربازان باشند 

و در خصوص رفتار، اسکان و نوع خدمت آن ها کوتاهی نکنند.
که  جوانی  دارد،  وجود  فلسفه  یک  سربازی  خدمت  دوران  در  افزود:  وی 
می خواهد بعد از تحصیالت خود وارد جامعه شود و تشکیل خانواده بدهد، حتمًا 
بایستی یکسری باید و نبایدهایی را فرا بگیرد. دروازه ورود به جامعه برای یک 

جوان، خدمت سربازی است.
سردار مصدق عنوان کرد: خدمت سربازی سختی های خاص خود را دارد، 
اما در این دوره مسئولیت پذیری، وقت شناسی، سحرخیزی، بهداشت و … را 
فرا می گیرد و جوان در این دوره در برابر نامالیمات زندگی صبر پیشه کردن را 

یاد می گیرد.
و خانواده های سربازان  والدین  مقابل  در  فرماندهان  ما  اینکه  بیان  با  وی 
مسئولیت داریم تا حافظ سالمتیشان باشیم، تاکید کرد: وظیفه ما بر این است تا 

در ارتقا سالمت، صبر، مسئولیت پذیری، تفکر سربازان گام برداریم.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139960329014000017 
مورخه 99/2/31 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مهدیشهر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی جهانگیر گوهری بشماره شناسنامه 302 و کد ملی 5309828168 
صادره از مهدی شهر فرزند رضا در شش دانگ ساختمان و طویله به مساحت 94/96 
متر مربع پالک 2308 واقع در بخش 4 شمیرزاد حوزه ثبتی مهدیشهر خریداری از محمد 
محمودیان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 )پانزده( روز آگهی 
می شود و 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 قضائی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/6/24 دوشنبه 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/7/9 چهارشنبه 
رئیس ثبت اسناد و امالک مهدیشهر

مهدی روحانی    



3 انرژیسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1564- پنجشنبه 3 مهر 1399 اقتصاد- 

ــازار  ــک کارشــناس ب ی
ــه راهــکار بهبــود  ســرمایه ب
وضعیــت حاکــم در بــازار 
ســرمایه اشــاره کــرد و گفت: بازگشــت 
از  خودرویی هــا  ســهام  بــه  رشــد 
طریــق عرضــه در بــورس کاال از جمله 
ــت آن  ــر مثب ــه تاثی ــی اســت ک عوامل
انعــکاس  بــازار  کل  بــه  می توانــد 

ــد. ــدا کن پی
روز  نخســتین  از  کــه  بــورس 
ــان  ــازی پرهیج ــا آغ ــاری ب ــه ج هفت
ــرس  ــث ت ــود، باع ــراه ب ــازار هم در ب
بســیاری از ســهامدارانی شــده اســت 
ــا  ــدن ی ــی مان ــر دو راه ــر س ــه ب ک
ــرا از  ــازار هســتند زی ــن ب خــروج از ای
نظــر اکثــر کارشناســان بــازار وارد فــاز 

ــت. ــده اس ــالح ش دوم اص
عامــل  نخســتین  بتــدا  ا در 
ــالت  ــر معام ــت اخی ــذار در اف تاثیرگ
ــورس، بازگشــایی نمــاد پاالیشــی ها  ب
بــا دامنــه نوســان نامحــدود اعالم شــد 
ــرایطی  ــد در ش ــد بودن ــی معتق و برخ
ــرار  ــی ق ــن وضعیت ــازار در چنی ــه ب ک
ــه  ــدون هیچگون ــهامداران ب دارد و س
ــهام  ــروش س ــه ف ــدام ب ــی اق تحلیل
ــود  ــر ب ــد بهت ــود می کنن ــار خ در اختی
مســووالن بــا تامــل بیشــتری دســت 
بــه چنیــن بازگشــایی هیجانــی بزننــد 
تــا کمتــر شــاهد تاثیــر آن در بــازار و 
افت پرشــتاب شــاخص بورس باشــیم.

افــت شــاخص بــورس فقــط بــه 
ــی  ــاری منته ــه ج ــتین روز هفت نخس
نشــد بلکــه ایــن رونــد ادامــه دار 
ــا  ــازار را ب ــن ب ــالت ای ــده و معام ش
ــرد  ــراه ک ــردرگمی ها هم ــی از س برخ
ــه اظهــار نظرهــای  ــن زمین کــه در ای
ــی از  ــای متنوع ــاوت و راه حل ه متف
ــرای  ــازار ســرمایه ب ــاالن ب ســوی فع
ــده  ــرح ش ــران مط ــن بح ــور از ای عب
ــازار  ــه ب ــد ب ــاره رش ــت دوب و بازگش
ــه  ــن زمین ــت، در ای ــده اس ــه ش ارائ
ــازار  ــناس ب ــی«، کارش ــعید عظیم »س
ــورس  ــاخص ب ــت ش ــه اف ــرمای ب س
از ابتــدای هفتــه جــاری اشــاره کــرد و 
افــزود: بــازار در وضعیــت فعلی بیشــتر 
ــه فشــار فــروش و شکســتن  در مرحل
از  برخــی  در  قبلــی  حمایت هــای 

ــت. ــهام اس س
وی عامــل اصلــی ریــزش مجدد 
ــازار را ناشــی از  شــاخص بــورس در ب
دو عامــل دانســت و گفــت: نخســتین 
ــت دالر  ــذار بحــث قیم ــل تاثیرگ عام
اســت، رشــد نــرخ دالر تــا یــک مرحله  
ــوان محرکــی قــوی  ــه عن ــد ب می توان
ــهام،  ــازار س ــودی ب ــد صع ــرای رون ب
کمــک کننــده در افزایــش ســودآوری 
ــت  ــارات مثب ــاد انتظ ــرکت ها، ایج ش
ــش  ــورس و افزای ــودآوری ب ــرای س ب
تقاضــا در بــازار باشــد امــا تاثیــر مثبت 
افزایــش مکــرر و بی رویــه قیمت دالر 
تبدیــل بــه عامــل مخــرب معامــالت 
بــورس می شــود و عمــال زمانــی کــه 
قیمــت دالر از حــد مشــخص شــده ای 
باالتــر رود، زمینــه افزایــش نگرانی هــا 
و ایجــاد خطــر در بــازار را فراهــم 

می کنــد.
تــا  اظهــار داشــت:  عظیمــی 
ــش قیمــت دالر،  ــه گذشــته افزای هفت
ــازار  ــاره ب ــد دوب ــرای رش ــی ب محرک
ــه  ــته ب ــا از روز گذش ــود ام ــهام ب س
دلیــل اینکــه قیمــت ســکه و دالر 
بــا جهــش غیرمنتظــره ای همــراه 
ــرک  ــوان آن را مح ــر نمی ت ــد دیگ ش
رونــد صعــودی شــاخص بــورس دیــد 

زیــرا ایــن افزایــش بــا برخــی از ابعــاد 
ــت. ــوده اس ــراه ب ــی هم سیاس

ــرمایه  ــازار س ــناس ب ــن کارش ای
بــا بیــان اینکــه ارزش صف هــای 
ــازار روز گذشــته حــدود  فــروش  در ب
10 هــزار میلیــارد تومــان بــود، گفــت: 
در نخســتین روزی کــه بــورس شــروع 
بــه ریــزش کــرد، ارزش صــف فــروش 
رقمــی حــدود 10 هــزار میلیــارد تومان 
ــا  ــت ب ــی آن اس ــه معن ــن ب ــود، ای ب
ــد از  ــش از80 درص ــه بی ــود اینک وج
ــد  ــازار 50 درص ــود در ب ــهام موج س
اصــالح را تجربــه کردنــد بــاز هــم 10 
ــروش  ــان صــف ف ــارد توم ــزار میلی ه

داشــتیم.
حمایــت از 30 نمــاد اصلی 

ــرمایه بازار س
ــه دیگــر عامــل تاثیرگــذار  وی ب
در افــت اخیــر شــاخص بــورس اشــاره 
ــس و  ــری مجل ــت: پیگی ــرد و گف ک
ســازمان بــورس بــرای حمایــت از 
برخــی نمادهــا از بیــن 600 نمــاد 
منجــر بــه افــت شــدید شــاخص 
بــورس شــد، بــازار در دو هفتــه اخیــر 
70 درصــد از ســهامش صــف فــروش 
شــدند امــا معامــالت بــازار بــه لحــاظ 
ــی   ــرکت اصل ــر روی 30 ش ــی ب وزن
می چرخیــد، زمانــی کــه ریــزش بــازار 
ادامــه دار شــد ســهام بــزرگ بــازار هم 
در صــف فــروش قــرار گرفتنــد و باعث 
ریــزش بیشــتر شــاخص بــورس از حد 

معمــول شــدند.
ــوج  ــت، م ــد اس ــی معتق عظیم
دوم فــروش در بــازار بــه تبعیــت از 30 
شــرکت بزرگــی بــود کــه تــا چنــد روز 
گذشــته در مــدار صعــود قــرار داشــتند.

ــورس کاال  ــودرو در ب ــه خ عرض
ــازار ــه ب ــد ب ــکار بازگشــت رش راه

ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه به 
راهکارهــای ارائــه شــده بــرای بهبــود 
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــازار اش ــت ب وضعی
ــد  ــه می توان ــی ک ــی از راهکارهای یک
ــه راحتــی نجــات دهــد،  ــازار را ب کل ب
عرضــه خــودرو در بــورس کاال اســت، 
محصــوالت خودرویــی ســایپا و ایــران 
خــودرو بــا قیمت هــای بســیار پایین در 
صورت هــای مالــی آنهــا ذکر می شــود؛ 
بنابرایــن بهتــر اســت محصــوالت ایــن 
دو شــرکت خودروســازی در بورس کاال 

عرضــه شــوند.
وی خاطرنشــان کــرد: در صورتی 
کــه ایــن اتفــاق رخ دهــد رونــد 
معامــالت خودرویــی در بــورس بهبــود 

پیــدا می کنــد و ضمــن انعــکاس جــو 
ــی از  ــت عظیم ــازار، ران ــه کل ب آن ب

ــد. ــدا می کن ــش پی ــازار کاه ــن ب ای
عظیمــی بــا بیــان اینکــه ســالی 
100 هــزار میلیــارد تومــان رانــت 
فــروش محصــوالت ایــران خــودرو و 
ســایپا اســت کــه اگــر وارد بــازار شــود 
ــن  ــل از بی ــور کام ــه ط ــت ب ــن ران ای
مــی رود، اظهــار داشــت: ایــران خودرو 
ــت 100  ــا قیم ــود را ب ــوالت خ محص
میلیــون تومــان و 60 میلیــون تومــان 
ــد در  ــت می کن ــی ثب ــورت مال در ص
حالــی کــه در بــازار بــا قیمــت بیــش 
معامــالت  تومــان  میلیــون  از 600 

می شــود.
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه با 
ــودرو در  ــه اینکــه عرضــه خ ــاره ب اش
ــه قیمت گــذاری  ــورس کاال منجــر ب ب
ایــن کاال ماننــد دیگــر کاالهــای 
عرضــه شــده بــه ایــن بــازار  از طریــق 
عرضــه و تقاضــا خواهــد شــد، تاکیــد 
ــا  ــود ت ــث می ش ــر باع ــن ام ــرد: ای ک
در  خودروســازی  شــرکت  دو  ایــن 
ــت  ــه ثب ــه ب ــی  را ک ــدا فروش های ابت
مــی رســانند نزدیــک بــه قیمــت بــازار 
باشــد کــه عــاله بــر ایجــاد ســودآوری 
زمینــه وجــود رانــت بزرگــی را از بیــن 
خواهــد بــرد.وی گفــت: ایــران خــودرو 
در بســیاری از مواقــع لیــدر بــازار بــوده 
بنابرایــن در صورتــی کــه  اســت؛ 
ــورس  ــن شــرکت در ب محصــوالت ای
کاال عرضــه شــود حداقــل بــا بازدهــی 

200 درصــدی همــراه خواهــد شــد.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب عظیم
ایــن اقــدام از جملــه راهکارهایــی 
ــدون  ــد ب ــت می توان ــه دول ــت ک اس
ــی  ــو مثبت ــه ای ج ــه اضاف ــچ هزین هی
ــان  ــد، خاطرنش ــاد کن ــازار ایج را در ب
ــا  ــهام خودرویی ه ــت س ــرد: بازگش ک
در بــازار بــه مســیر صعــودی می توانــد 
ــودی کل  ــد صع ــه رون ــده ب کمک کنن

ــازار باشــند. ب
ــرمایه   ــازار س ــناس ب ــن کارش ای
ــرای  ــه ب ــت: دیگــر پیشــنهادی ک گف
بهبــود وضعــت بــازار داده شــد، بحــث 
آزادســازی شــناور شــدن نــرخ فــروش 
محصــوالت خودرویــی اســت کــه 

ــد. ــذار باش ــد تاثیرگ ــیار می توان بس
ز  ا حقوقی هــا  حمایــت 

آن زیرمجموعــه  ســهام 
وی بــه هلدینگ هــای اصلــی 
بــازار ســرمایه کــه حداقــل 80 درصــد 
ــاره  ــد اش ــکیل می دهن ــازار را تش از ب

ــران  ــورس ای ــرد: ب ــان ک و خاطرنش
متشــکل از چنــد حقوقــی مهــم اســت، 
اگــر ایــن حقوقی هــا بــه جــای هزینــه 
ــگ  ــرکت هلدین ــت از ش ــرای حمای ب
اصلــی خــود بــا هزینــه بســیار کمتــر 
را  خــود  مجموعــه  زیــر  و  ســهام 
 NAV هدایــت کنــد در ایــن صــورت
ســهام افزایــش پیــدا می کنــد و همــه 
ــا رشــد همــراه  ســهام آن هلدینــگ ب

خواهــد شــد.
ــود از  ــی خ ــش بین ــی پی عظیم
ــای  ــورس در روزه ــالت ب ــد معام رون
آینــده تاکیــد کــرد و گفــت: رونــد بازار 
در کوتاه مــدت دارای نوســان اســت و 
ــت  ــن اس ــکا ممک ــات آمری ــا انتخاب ت

ــازار ادامــه دار باشــد. ــد در ب ایــن رون
ــورس  ــه ب ــودرو ب ــای خ پ

ــی شــود؟ ــاز م ب
پــس از عرضــه امــالک در بورس 
کاال، اکنــون طــرح عرضــه خــودرو در 
بــورس کاال روی میــز نماینــدگان 
ــت  ــن اس ــرار دارد و ممک ــس ق مجل
ــن کاال  ــه ای ــاهد عرض ــه زودی ش ب
نیــز در ســومین بورس کشــور باشــیم.

زمزمــه عرضــه خــودرو در بــورس 
در قالــب طــرح ســاماندهی بــازار و 
صنعــت خــودرو از ســوی مجلــس 
نشــینان بــه گــوش مــی رســد. طرحی 
ــه  ــه زودی ب کــه گفتــه شــده اســت ب
ــی  ــور اصل ــید و مح ــد رس ــرا خواه اج
ــورس کاالی  ــودرو در ب ــه خ آن، عرض
ــاالی  ــفافیت ب ــور ش ــه منظ ــران ب ای
معامــالت این بــورس و تحقــق اهداف 
بــرای تبدیــل خــودرو بــه یــک کاالی 
ــن راســتا، جــواد  ــی اســت.در ای مصرف
فالح-مدیــر مطالعات اقتصــادی بورس 
کاالی ایــران- در گفت و گویی درمورد 
ایــن طــرح توضیــح داد: خودروهایی که 
بــا تیــراژ بــاال وارد کشــور مــی شــوند و 
ــل،  ــد داخ ــای تولی ــن خودروه همچنی
ــورد  ــران م ــورس کاالی ای در بســتر ب

معاملــه قــرار میگیرنــد.
طــرح  در  د:  دا مــه  دا ا وی 
ــه ای  ــس قیمــت پای ــدگان مجل نماین
خواهیــم داشــت کــه ایــن قیمــت پایه، 
ــب و  ــت تصوی ــورای رقاب ــط ش توس
تعییــن مــی شــود، بــا قیمت پایــه روی 
تابلــوی بــورس قــرار خواهــد گرفــت 
ــا  ــه ب ــت پای ــان روی قیم و  متقاضی
یکدیگــر رقابــت خواهند کــرد. افرادی 
کــه بهترین قیمت را داده باشــند برنده 
رقابــت مــی شــوند و خــودرو و بــه آن 

ــرد. ــی گی ــق م اشــخاص تعل

پیام تبریک مدیر عامل بانک رفاه کارگران به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس
اسماعیل هلل گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پیامی فرا رسیدن 31 شهریور ماه و 

آغاز هفته دفاع مقدس را تبریک گفت. 
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام به 

این شرح است:
فرا رسیدن 31 شهریور ماه و آغاز هفته دفاع مقدس که یادآور 
دالور مردی های ماندگار فرزندان وطن است را صمیمانه خدمت 
یکایک شما عزیزان بزرگوار به ویژه خانواده های معظم و معزز شهدا 

و ایثارگران تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
هشت سال دفاع مقدس، طلیعه اتحاد و پیوستگی مردمی آزاد اندیش و مبارز است که پس 
از پیروزی بر طاغوت و استثمار، همچون دستی واحد و پیکره ای همچون کوه دماوند استوار و 
ثابت قدم با قلب و نفسی راسخ و خلل ناپذیر، دستان دشمنان قسم خورده انقالب را از دست یازی 
به خاک پرگهر میهن عزیزمان کوتاه کردند؛ این ملت آزاد و وارسته یک بار دیگر اثبات کردند 
ملتی که به ندای رهبر کبیر عظیم الشان انقالب، استوار و متین لبیک گفته اند را نمی توان هرگز 

از آرمان های سترگ خود دور داشت.
دفاع جانانه فرزندان وطن در لوای رهبری و زعامت داهیانه و هوشمندانه معمار کبیر انقالب 
اسالمی، ایستادگی و اتحاد ملت شریف ایران اسالمی را نه تنها به دشمن بعثی بلکه به تمام دنیا 
و آنانی که دشمن فریب خورده این مرز و بوم را تا بن دندان مسلح کرده بودند، به اثبات رسانید 
و این بانگ را در گوش جهانیان سر داد که گرچه مردم ایران ملتی صلح طلب، آرامش خواه، 
اهل مدارا، تسامح و سازش با همسایگان و سایر ملل جهان هستند، اما در هنگامه دفاع از دین و 
شریعت اسالم، سرزمین، شرف، استقالل، ناموس و هویت خود خروشان و سیل آسا چون پتکی 

بر سر یاوه گویان و متجاوزان خواهند کوفت و تا پای جان بر قسم خود می مانند.
مردم شریف و فهیم ایران اسالمی شعر اتحاد و همدلی را در هشت سال تاریخ ساز، به 
غایت زیبا و با طراوت سرودند و هم اینک کتیبه ای است منظوم، خواندنی و مملو از عبرت و 
یادگیری؛ منظومه ای که بر همه ما واجب است از این جرید ه  مقدس و منزه با تمام وجود و هستی 

خود نگاه بانی نموده و سینه به سینه برای نسل های آتی به امانت نهیم.
خداوند کریم را شکرگزاریم که میهن عزیزمان بالنده، سرافراز و سربلند است و اکنون 
در هنگامه بلوا و آشوب جهانی که بسیاری از ملت ها درگیر نزاع داخلی و یا تجاوز زورگویان 
هستند، مأمنی امن، آرام و با ثبات است. این امنیت و آرامش حاصل آبیاری نهال انقالب با خون 

پاک شهیدان است؛ نهالی که اکنون درختی تنومد، ستبر و تناور است.

معاون مالی بانک صادرات ایران خبر داد
قابل توجه در  ایران/شناسایی سود  بانک صادرات  انباشته در  پایان زیان 

صورت های مالی میان دوره ای و ساالنه
احمد فاضلی، معاون مالی بانک صادرات ایران گفت: بانک 
صادرات ایران نه تنها در صورت های مالی میان دوره ای و ساالنه 
توجهی  قابل  سود  بلکه  ندارد،  انباشته  زیان   99 سال  به  مربوط 

شناسایی می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، احمد فاضلی 
افزود: بانک صادرات ایران امسال شرایطی در صورت های مالی خود 
ارائه خواهد کرد که در 68 سال گذشته در این بانک بی نظیر بوده 

است. این اتفاق را سهامداران بانک به زودی در صورت های مالی میان دوره ای و به مراتب بهتر 
و قوی تر در صورت های مالی ساالنه شاهد خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: به تمام کسانی که از بانک صادرات ایران تسهیالت دریافت می کنند 
این نوید را می دهیم که با تغییر، افزایش و بهبود نسبت کفایت سرمایه به درستی و با اطمینان 
در خدمت تسهیالت گیرندگان هستیم. تولیدکنندگان واقعی می توانند روی بانک صادرات ایران 

به عنوان یک بانک مطمئن حساب کنند.
فاضلی گفت: خوشحالیم که توانستیم 20 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری گروه مالی 
سپهر صادرات »وسپهر« را در بورس عرضه اولیه کرده و این موفقیت بزرگ را رقم بزنیم و یکی 

از بزرگترین شرکت های سرمایه گذاری را برای عرضه به سهامداران عام ارائه کنیم.
بازار سهام  وی اظهار کرد: اطمینان داریم استقبال مناسبی که از سهام »وسپهر« در 
صورت گرفته به این خاطر است که فعاالن بازار بورس براساس اطالعات اقدام به معامله در 

این بازار می کنند.
معاون مالی بانک صادرات ایران اضافه کرد: »وسپهر« این قابلیت را دارد که سهامداری 
که وارد شده و این سهم را خریداری می کند، امنیت سرمایه گذاری اش تامین شود. امنیت از این 
منظر که ارزش سهمش نه تنها کاهش پیدا نمی کند بلکه افزایش قابل توجه خواهد داشت و این 

اتفاق در شرایطی رخ می دهد که بازار را نیز دچار هیجان نخواهیم کرد.
فاضلی گفت: بازارگردانی »وسپهر« به صورتی کارا و موثر صورت خواهد گرفت و به 
نحوی رفتار خواهد شد که بازار دچار التهاب نشود. ولی از سهم مان در زمان های مناسب و همراه 
با بازار حمایت می کنیم. تمام تالش ما این خواهد بود که واسطه گری و سفته بازی از بازار بورس 
رخت بندد. ما تالش کردیم در بازارگردانی سهام سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات این 

اتفاق رخ دهد و درصد قابل توجهی سهم برای این امر اختصاص دادیم.

ملت  بانک  نظارتی  افزایش سودآوری؛ سرمایه  راستای  اقدامی دیگر در 
۲۴۰ درصد افزایش یافت

مدیرعامل بانک ملت از تأیید افزایش سرمایه نظارتی این 
بانک از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، دکتر محمد بیگدلی در 
گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی این بانک با بیان این نکته 
که در نظام بانکی سرمایه نظارتی، مبنای بسیاری از شاخص های 
بانک  به مقررات  استناد  با  اظهار داشت:  بانک ها است،  نظارتی 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانک ها موظفند اطالعات مربوط 

به محاسبه سرمایه مذکور را به صورت سالیانه در صورت های مالی خود منظور و پس از تأیید 
حسابرس مستقل و بازرس قانونی به بانک مرکزی ارسال و با تأیید این بانک، به عنوان مبنای 
محاسباتی در شاخص های مختلفی مانند حد جمعی و فردی تسهیالت، تعهدات، وضعیت باز 

ارزی و... استفاده کنند.
وی آخرین سرمایه نظارتی بانک ملت را که در سال های قبل مورد تأیید بانک مرکزی 
قرار گرفته بود، مبلغ 78 هزار میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: این سرمایه در سال جاری با تایید 
بانک مرکزی، افزایش 240 درصدی داشته و به مبلغ 267 هزارمیلیارد ریال رسیده و در هفته 

جاری به این بانک ابالغ شده است.
به گفته دکتر بیگدلی، با افزایش سرمایه نظارتی)سرمایه پایه نافذ(، دست بانک ملت در 
اعطای تسهیالت و تعهدات کالن در راستای کمک به رونق تولید و مشارکت در پروژه های 

دارای ارزش اقتصادی کالن بازتر خواهد بود.
وی با تاکید بر این نکته که بانک ملت در راستای رعایت بهداشت اعتباری و کاهش ریسک 
های مرتبط، همواره خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات و حدود نظارتی از جمله حدود تسهیالت 
و تعهدات کالن، سرمایه گذاری در اوراق بهادار، نسبت دارایی های ثابت، نسبت کفایت سرمایه 
)مقررات کمیته بال( و .. می داند، ادامه داد: با افزایش 240 درصدی سرمایه پایه نافذ، بانک ملت 
قادر خواهد بود از منابع خود به نحو بهینه استفاده کند و تسهیالت بیشتری را به مشتریان بپردازد 

و در عین حال در سال جهش تولید در پروژه های عمرانی و تولیدی بزرگ تر، مشارکت کند.

مدیرعامل بیمه آسیا در دیداربا شبکه فروش سرپرستی منطقه سه : فروش 
اینترنتی بیمه نامه ها با مشارکت  شبکه فروش

مسعود بادین ، نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا و هیات همراه در حاشیه 
برگزاری مجمع فصلی منطقه سه با اعضای انجمن صنفی نمایندگان حقیقی و حقوقی منطقه 

سه دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا ، مسعود بادین، نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
بیمه آسیا با تبریک موفقیت های اخیر بیمه آسیا به شبکه فروش گفت : موفقیت های به دست 
آمده به دلیل همدلی کارکنان و تالش شبکه فروش بزرگ و توانمند بیمه آسیاست ؛باید قدر این 
همدلی و هم یاری را بدانیم و شخصا قدردان زحمات شبکه فروش حرفه ای بیمه آسیا هستم.

مدیرعامل بیمه آسیا با تاکید بر فروش اینترنتی بیمه نامه ها ، اظهار داشت: باید با آمادگی 
کامل به این موضوع ورود و چالش های موجود در این بخش را به صورت جدی و با مشارکت  

شبکه فروش بررسی کنیم.
نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا مشارکت نمایندگان در بحث تبلیغات را 
ضروری دانست و بیان داشت: نمایندگان باید در این حوزه وارد عمل شوند، از ظرفیت های خود 
استفاده کنند و به طور حتم شرکت از آنها پشتیبانی خواهد کرد و در این خصوص به مدیریت 
روابط عمومی ابالغ گردید با برنامه ریزی و هماهنگی با شبکه فروش، در این راستا اقدام کند.

مسعود بادین با تصریح این موضوع که شبکه فروش باید در سود و زیان شرکت خود را 
سهیم بداند، گفت: فعالیت نمایندگان باید به صورت جدی آنالیز شود و با شناسایی نمایندگان 

فعال تر، به صورت مناسب و بهتر از آنان حمایت شود.
مدیرعامل بیمه آسیا با تاکید بر وفاداری نمایندگان ، اظهار داشت : بی تردید در بحث 
های حمایتی، شرکت از نمایندگان وفادار و متعصب نسبت به بیمه آسیا، به صورت همه جانبه 

و جدی حمایت خواهد کرد.
 

پیام مدیر عامل بیمه البرز به مناسبت هفته دفاع مقدس
دفاع مقدس، نام  آشناترین واژه در قاموس حماسه  های عزت آفرین ایران اسالمی است که 

خاطرات دالوری های آن، در تاریخ شکوهمند این دیار به یادگار مانده وخواهد ماند.
و  شهید  هزاران  پاک  خون  مرهون  اسالمی  ایران  جهانی  عزت  و  استقالل  آزادی، 
جانفشانی و جانبازی های زنان و ایثارگری مردان مردی است که در طول هشت سال دفاع 
جانانه و مقدس از تمام هستی خود گذشتند و با اتحاد و همبستگی در مقابل دشمن متجاوز 

ایستادگی کردند میباشد.
ملت غیور ایران اسالمی با مقاومت و ایستادگی بی نظیر خود در هشت سال دفاع مقدس، 
افسانه شکست ناپذیری قدرت های استکباری را باطل و با اثبات برتری قدرت ایمان و معنویت 
بر قدرت مادی متکی به سالح و تجهیزات،درسی بزرگ از ایثار، آزادی ، شهامت و شهادت را 
به جهانیان ارائه کرد، که امروزه به الگویی تمام عیار برای آزادی خواهان جهان و چشم امید 

ملت های مظلوم و ستم دیده تبدیل شده است .
بی تردید تأسی از فرهنگ عاشورای حسینی عاملی مؤثر در تقویت روحیه رزمندگان اسالم 
در هشت سال دفاع مقدس بود، و امروز بر تک تک ما واجب است که در راستای حفظ ارزش ها، 
آرمان ها و دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس و همچنین حفاظت و حراست از درخت تنومند 
انقالب شکوهمند اسالمی کوشا و ساعی باشیم و در صف مقدم رهروان امام راحل حضرت امام 

خمینی )ره(، مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و شهدای گرانقدر بایستیم.

افت قیمت نفت در پی افزایش غیرمنتظره  
سطح ذخیره سازی آمریکا

قیمت شاخص نفت خام برنت ساعت 4 و 25 دقیقه روز )چهارشنبه، دوم 
مهرماه( با 21 سنت کاهش به 41 دالر و 51 سنت و قیمت شاخص دبلیوتی آی 

آمریکا با 23 سنت کاهش به 39 دالر و 57 سنت رسید.
به گزارش خبرگزاری رویترز از توکیو، قیمت نهایی شاخص نفت خام برنت 
روز سه شنبه )دوم مهرماه( 41 دالر و 72 سنت و قیمت شاخص دبلیوتی آی 

آمریکا 39 دالر و 80 سنت بود.
انتظار  از  بیش  افزایش  از  آنکه یک گروه صنعتی  از  نفت پس  قیمت 
ذخیره سازی نفت خام ایاالت متحده خبر داد، کاهش یافت و نگرانی ها درباره  

تقاضا را افزایش داد که سبب فروش شدید در اوایل هفته شد.
مؤسسه اوراسیا در یادداشتی در این باره گفت: با وجود این، تقاضای 
جهانی نفت در سال جاری به دلیل بحران ویروس کرونا بیش از 10 درصد 

کاهش خواهد یافت و به حدود 90 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
تاریخ  در  تقاضا  شوک  بزرگ ترین  این  است:  آمده  گزارش  این  در 

صنعت است.

سکوی ۰۸ میدان هندیجان با موفقیت نصب شد
سکوی سرچاهی 08 میدان هندیجان با وزن حدود هزار تن که برای 
تولید 10 هزار بشکه نفت طراحی و ساخته شده است روز سه شنبه، یکم مهرماه 

در موقعیت خود در خلیج فارس نصب شد.
سکوهای 07 و 08 هندیجان اواسط شهریورماه امسال از یارد بندرعباس 
بارگیری شده بودند که سکوی 08 امروز با موفقیت در موقعیت خود نصب شد 

و سکوی 07 نیز طی روزهای آینده نصب می شود.
نصب سکوهای 07 و 08 با هدف افزایش ایمنی تولید و زمینه سازی 
برای افزایش ظرفیت تولید نفت میدان هندیجان در دستور کار شرکت نفت 

فالت قاره ایران قرار دارد.
نفت تولیدی از میدان هندیجان پس از ورود به سکوی مرکزی هندیجان 

به تأسیسات سکوی بهرگانسر ارسال می شود.

رونمایی از واحد نیمه صنعتی تولید پروپیلن از متانول
فناوری  و  پژوهش  متانول شرکت  از  پروپیلن  تولید  نیمه صنعتی  واحد 
پتروشیمی به زودی با حضور سرمایه گذاران و نمایندگان شرکت های مختلف 

به صورت رسمی رونمایی می شود.
تولید  نیمه صنعتی  واحد  پتروشیمی،  صنایع  ملی  شرکت  گزارش  به 
پروپیلن از متانول مرکز ماهشهر شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با تالش 
پژوهشگران و کارشناسان این مرکز به نتیجه رسیده است و در روزهای آینده 
با حضور بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی، مدیران عامل تعدادی از هلدینگ های پتروشیمی و نمایندگان چند 
شرکت صاحبنام کشور رونمایی می شود و سرمایه گذاران با ظرفیت و نحوه 

فعالیت این واحد آشنا می شوند.
صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل  و  نفت  وزیر  معاون  محمدی،  بهزاد 
پتروشیمی چندی پیش با دعوت از سرمایه گذاران برای بازدید از طرح های 
تولید پروپیلن از متانول، از پیاده سازی دانش فنی فرآیندی و کاتالیست های 

مصرفی ایرانی در طرح هایGTPP . MTP کشور خبر داد.
واحد نیمه صنعتی تولید پروپیلن از متانول در مرکز پژوهش و فناوری 
ماهشهر به تازگی عملیاتی شده و آماده بازدید سرمایه گذاران است و هم زمان 
با توسعه دانش فنی MTP دانش فنی تولید همه کاتالیست های مورد نیاز 
این واحد نیز کسب شده و واحدهای نیمه صنعتی بعضی از این کاتالیست ها 

نیز در حال بهره برداری هستند.
در برنامه کالن صنعت پتروشیمی، توسعه هوشمند بر اساس طرح های 
پیشران از مسیر تولید پروپیلن به عنوان یکی از زنجیره های مهم توسعه مورد 
توجه قرار گرفته است، بنابراین ابتدا نیاز است ظرفیت تولید پروپیلن افزایش 

یابد و سپس توسعه هوشمند صنعت از این مسیر دنبال شود.
با توجه به اینکه کشور با کمبود تولید پروپیلن مواجه است به زودی 
با اجرای طرح های GTPP . MTP در پارک عسلویه، امیرآباد، اسالم آباد 
4 میلیون تن در  غرب و چند منطقه دیگر ظرفیت این محصول مهم به 
فناوری  و  پژوهش  شرکت  مسیر  این  در  و  یافت  خواهد  افزایش  سال 
دستاورد  یک  پروپیلن  به  متانول  تولید  دانش  بومی سازی  با  پتروشیمی 

مهم را رقم زده است.

افزایش ۶۵ درصدی ظرفیت پاالیش گاز در ۷ سال گذشته
ظرفیت پاالیش گاز ایران که در سال 92 و در آغاز کار دولت تدبیر و 
امید 670 میلیون متر مکعب در روز بود، با رشدی 65 درصدی،  مرداد امسال 

به یک میلیارد و 110 میلیون متر مکعب در روز رسیده است.
توسعه شبکه گاز در ایران اگرچه از اوایل دهه 80 و با برداشت گاز از 
پارس جنوبی آغاز شد اما در 7 سال گذشته شتاب زیادی به خود گرفته است. 
تا آنجا که در حال حاضر بیش از 98 درصد از جمعیت شهری و 82 درصد 
از جمعیت روستایی به شبکه گاز متصل هستند. همچنین نیروگاه های کشور 
نیز مصرف سوخت مایع را به شدت کاهش داده اند از43 درصد به حدود 10 

درصد رسانده اند.
قابل  کشور  در  گاز  توزیع  و  تولید  شبکه  تکمیل  با  تنها  مهم  این  اما 
تحقق بوده است. ایران در 7 سال گذشته تولید گاز خام خود را 38.5 درصد 

افزایش داده است.
متر  میلیون   880 به  جاری  سال  مرداد  حالی  در  ایران  خام  گاز  تولید 
مکعب در روز رسیده که این عدد در سال 92،  حدود 635 میلیون متر مکعب 

برآورد می شده است.
تولید گاز ایران البته تا پایان سال نیز افزایش خواهد داشت و به یک 
میلیارد متر مکعب در روز می رسد. در این میان سهم پارس جنوبی از تولید 

گاز نیز باال رفته است.
ایران در سال 92 تنها 280 میلیون متر مکعب در روز گاز از میدان مشترک 
پارس جنوبی تولید می کرد. این عدد در مرداد امسال با رشدی 150 درصدی به 
700 میلیون متر مکعب بالغ شده و تا پایان سال نیز با بهره برداری از فازهای 

جدید این میدان به 750 میلیون متر مکعب خواهد رسید.
در کنار افزایش تولید، ظرفیت فرآورش و پاالیش گاز خام تولیدی نیز با 
رشد همراه شده و از 670 میلیون متر مکعب در سال 92 در مرداد سال 99 
به یک میلیارد و 110 میلیون متر مکعب رسیده است. ظرفیت پاالیش گاز 
ایران تا پایان سال جاری به عدد یک میلیارد و140 میلیون متر مکعب می 

رسد که نشان دهنده رشدی 70 درصدی در این زمینه است.
با این حال تولید و فرآورش بدون امکان انتقال گاز تولیدی به مبادی 
مصرف باعث حبس گاز در پارس جنوبی می شد. از همین رو در کنار توسعه 
فازهای پارس جنوبی،  شبکه انتقال گاز نیز به صورت متوازن در کشور توسعه 
پیدا کرد. در آخرین گام نیز دو خط اصلی انتقال گاز یعنی خطوط ششم و نهم 
سراسری با هدف تامین پایدار گاز غرب کشور و همچنین امکان صادرات 

بیشتر،  با حضور رئیس جمهوری به بهره برداری رسید.
در مجموع شبکه انتقال گاز از سال 92 تا مرداد امسال 6 درصد افزایش 
پیدا کرد و از 35.4 هزار کیلومتر در سال 92 به 37.5 کیلومتر در سال جاری 
افزایش پیدا کرد و تا پایان سال نیز به 38 هزار کلیومتر افزایش پیدا می کند.

انتقال گاز در کشور،  تعداد  و  تولید  این شبکه وسیع  ایجاد  بر  با تکیه 
روستاهای گازرسانی شده رشدی 117 درصدی را تجربه کرد و از 14 هزار و 
419 روستا در ابتدای دولت تدبیر و امید به 31 هزار و 392 روستا رسید. این 
عدد تا پایان سال نیز بیشتر  می شود و تا آن زمان 34 هزار و 236 روستا معادل 

88 درصد جمعیت روستایی از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.
با این حال اگرچه تا سال 92،  حدود 95 درصد از جمعیت شهری ایران به 
گاز دسترسی داشتند اما این میزان تا مرداد ماه سال جاری به 98 درصد رسیده 
و تا پایان سال 99.7 درصد از جمعیت شهری به شبکه گاز متصل می شوند.

انقالب گازرسانی در ایران در کنار توسعه متوازن،  عدالت اجتماعی را 
نیز محقق کرده تا آنجا که اغلب روستاهای گازرسانی شده در دولت تدبیر و 

امید در استان های مرزی قرار دارند.

پیشنهاد کارشناسان بازار سرمایه؛

عرضه خودرو در بورس کاال راهکار بازگشت رشد به بازار!

مه
و بی
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بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ی
نرژ

ت/ ا
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

آگهی تغییرات شرکت زودبار ارومیه با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
4327 و شناسه ملی 10220080050 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
 23983/57 شماره  مجوز   25/05/1399 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی 
استان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره   10/6/99 مورخ 
آذربایجانغربی تصمیمات ذیل اتخاذ شد - آقایان عبداله علی رضائی کدملی 
 -  2752674139 کدملی  ریشکانی  مختاری  معصوم   -2754051244
محمد رشتبر کدملی 1501634585 و رامین رشتبر کدملی 2755835877 
از بین شرکاء و آقایان عسگر رحیمی مقیطالو کدملی 6379803467 - 
سیامک رحیمی مقیطالو کدملی 2740291582 – کیوان رحیمی مقیطالو 
کدملی 6370011371 – سجاد مختاری ریشکانی کدملی 2755416531 
- علی نجف نژاد کدملی 2751094066 – بابک رحیمی مقیطالو کدملی 
2740560184 - امین علی رضائی کدملی 2754489411 – رضا رحیمی 
کدملی 6379804714 و ولی رحیمی مقیطالو کدملی 6379802991 خارج 
از عضو شرکت بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره بمدت نامحدود تعیین و 
انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه )998183(

ثبت  به شماره  با مسئولیت محدود  ارومیه  زودبار  تغییرات شرکت  آگهی 
4327 و شناسه ملی 10220080050 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 25/05/1399 و مجوز شماره 23983/57 مورخ 10/6/99 اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجانغربی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
-ماده 14- اساسنامه تغییر و تعداد اعضاء هیئت مدیره 11 نفر به 13 نفر افزایش 
یافت . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری ارومیه )998184(

محدود  مسئولیت  با  ارومیه  زودبار  شرکت  تغییرات  آگهی 
استناد  به   10220080050 ملی  شناسه  و   4327 ثبت  شماره  به 
شماره  مجوز  و   25/05/1399 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه 
23983/57 مورخ 10/6/99 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای استان آذربایجانغربی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محمد رشتبر 
کدملی 1501634585 بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و معصوم 

نایب  و  عضو  بسمت   2752674139 کدملی  ریشکانی  مختاری 
رئیس هیئت مدیره و عبداله علی رضائی کدملی 2754051244 
کدملی  رشتبر  رامین  و  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  عضو  بسمت 
مقیطالو کدملی 6379803467  رحیمی  و عسگر   2755835877
و سیامک رحیمی مقیطالو کدملی 2740291582 وکیوان رحیمی 
مقیطالو کدملی 6370011371 وسجاد مختاری ریشکانی کدملی 
2755416531 و علی نجف نژاد کدملی 2751094066 و بابک 
رحیمی مقیطالو کدملی 2740560184 وامین علی رضائی کدملی 
2754489411 و رضا رحیمی کدملی 6379804714 و ولی رحیمی 
مقیطالو کدملی 6379802991 بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره 
بمدت نامحدود تعیین و انتخاب شدند . 2- امضاء کلیه اسناد مالی 
و چکها و قراردادها و اسناد تعهدآور متفقا« با آقایان محمد رشتبر 
رئیس هیئت مدیره و عبداله علی رضائی مدیرعامل و در غیاب رئیس 
با نایب رئیس هیئت مدیره آقای معصوم مختاری ریشکانی در هر 
حال همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری ارومیه )998187(

آگهي حصروراثت
این شورا  از  به شماره شناسنامه1666 فرزند یوسف  آقای محمدرضا گل دوست 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عظمت عاشوری 
جورشری فرزند علی در تاریخ 1398/12/26 در شهرستان لشت نشا فوت نموده است 
و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:1- محمد گل دوست جیلدانی به ش ش 
662 فرزند یوسف نسبت پسر2-محمدرضا گل دوست به ش ش 1666 فرزند یوسف 
نسبت پسر 3-سهیال گل دوست به ش ش 3540 فرزند یوسف نسبت دختر 4- یوسف 
گل دوست به ش ش 66 فرزند گل نسبت همسر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري 
قانوني و ثبت ان به شماره  انجام تشریفات  از مالحظه دادخواست و  اینک پس  ندارد 
9900480/2  مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر 
شعبه دوم شوراي حل اختالف لشت نشا تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت 

برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری لشت نش- احمد علمدار
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حجت االسالم محرابی 
انقالب  و  عمومی  دادستان 
ضمن  که  ر مبا ن  ستا شهر
 8 شهدای  خاطره  و  یاد  گرامیداشت 
های  حمایت  به  مقدس،  دفاع  سال 
از  حمایت  انجمن  از  مبارکه  فوالد 
خانواده های زندانیان و مساعدت های 
این شرکت در احداث سوله های اشتغال 
اشاره  زندانیان  برای  آموزی  مهارت  و 
کرد و گفت: سازمان زندان ها معموال 
بخشی از هزینه های خود را از محل 
کمک های نهادها و مراکز مردم نهاد 

تامین می کرده است.
وی در ادامه افزود: در سال های 
اخیر با نگاه مثبت مدیریت فوالد مبارکه 
شاهد کمک های قابل توجهی از جانب 
این شرکت بوده ایم  که از آن جمله می 
توان به تامین هزینه ساخت سوله سه 
بعنوان  اسدآباد  زندان  مربعی  متر  هزار 

یک اردوگاه استانی اشاره کرد.
که  ر مبا ن  ستا شهر ن  ستا د ا د
مشارکت در تکمیل پروژه زندان اسدآباد 
را به عنوان یک اقدام اجتماعی بسیار 
و  برشمرد  باال  اولویت  با  و  ارزشمند 
بهره مندی اقشار آسیب پذیر و دریافت 
دالیل  جمله  از  را  اشتغالزایی  خدمات 
اهمیت تکمیل این طرح استانی  دانست.

هدایت  اصغر  دیدار  این  ادامه  در 
فرماندار شهرستان مبارکه نیز هدف از 
حضور در شرکت فوالد مبارکه را تشکر 

و قدردانی از مدیریت فوالد مبارکه به 
جهت اقدامات صورت گرفته در عرصه 
و  برشمرد  اجتماعی  های  مسئولیت 
ضمن درخواست استمرار حمایت های 
صورت گرفته، بر نقش اینگونه کمک 
ها در کاهش آسیب های اجتماعی در 

خانواده ها و مردم منطقه تاکید کرد.
کرد:  نشان  خاطر  ادامه  در  وی 
مبارکه  فوالد  مشارکت  شاهد  همواره 
در خصوص حمایت از زندانیان و اقشار 
اذعان  باید  و  ایم   بوده  پذیر  آسیب 
که حمایت های صورت  باشیم  داشته 
گرفته در حوزه تکمیل زندان اسدآباد به 
عنوان یک اردوگاه استانی، تنها بخشی 
از اقدامات تاثیرگذار و قابل تقدیر این 

شرکت در این عرصه است.
که  ر مبا ن  ستا شهر ر  ا ند ما فر
شرکت  های  یت  حما به  همچنین 
حضرت  بیمارستان  از  مبارکه  فوالد 
بهداشت  شبکه  و  اهلل  رسول  محمد 
مقابله  در  شهرستان  این  درمان  و 
افزود:  و  کرد  اشاره  کرونا  بیماری  با 
شریف  مردم  همکاری  با  خوشبختانه 
شهرستان مبارکه و حمایت های بسیار 
خوب فوالد مبارکه، وضعیت شهرستان 
و  قرمز  محدوده  به  گاه  هیچ  مبارکه 
دارد  جا  که  است  نشده  وارد  بحرانی 
قدردانی  مراتب  ایرانی  یک  عنوان  به 
خود را به جهت کمک های قابل توجه 
فوالد مبارکه به دانشگاه علوم پزشکی 

درمان  و  بهداشت  سیستم  و  استان 
شهرستان مبارکه ابراز نمایم.

عامل  مدیر  دیدار  این  ادامه  در 
فوالد مبارکه نیز بر تعهد فوالد مبارکه در 
عمل به مسئولیت های اجتماعی تاکید و 
خاطر نشان کرد: فوالد مبارکه با افزایش 
قابل توجه کمک ها و حمایت های خود 
به منطقه پیرامونی تالش نموده است 
در چارچوب قوانین شرکت و با توجه به 
بضاعت موجود، سهم کوچکی در جهت 
رفع مشکالت منطقه ای داشته باشد. 

کرد:  تاکید  عظیمیان  مهندس 
رویکرد مدیریت فوالد مبارکه در سال 
توسعۀ  و  افزایش  بر  مبتنی  اخیر  های 

همکاری ها و تعامالت بوده است. 

در دیدار فرماندار و دادستان شهرستان مبارکه با مدیرعامل فوالد مبارکه تاکید شد؛

تعامل هرچه بیشتر بین منطقه و صنعت در جهت توسعه پایدار
رییس کمیسیون عمران شورای شهر کرج:

انجام  باشد  نداشته  مهندسی  توجیه  که  هایی  پروژه 
نمی شود

شهروندان یقین بدانند اگر شورای شهر پروژه ای را در این شرایط مالی 
مصوب می کند اجرای آن ضرورت و توجیه مهندسی داشته است.به گزارش 
پایگاه خبری کرج امروز، مهدی حاجی قاسمی در چهل و پنجمین جلسه 
کمیسیون عمران، به اجرای پروژه زیرگذر میدان جمهوری و مباحثی که 
حول آن در فضای مجازی و رسانه ها بیان می شود، اشاره و تصریح کرد: 
اخیرا در پی اعالم شروع به ساخت تقاطع غیرهمسطح جمهوری کمپینی در 
خصوص عدم قطع درختان محدوده پروژه راه اندازی شده است که ضرورت 
دارد افکار عمومی اغناء شوند.وی تصریح کرد: طبق مطالعات اولیه و طرح 
ارائه شده از سوی مشاور، مقرر شده برای فراهم آوردن مقدمات شروع پروژه 
تعدادی از درختان محدوده به مکان دیگری جابه جا شوند که البته این اقدام 
مرسوم بوده و در حین اجرای صدها طرح عمرانی صورت پذیرفته است و 
در این خصوص از شهردار انتظار داریم پاسخ شفافی به دغدغه های مطرح 
شده ارائه بدهد و بر اینکه شورای اسالمی شهر به شرط رعایت ضرورت 
های زیست محیطی و کمترین آسیب به درختان و فضای سبز موافق انجام 
کار است، که این موضوع محقق شد. دبیر دوم شورای اسالمی شهر کرج 
ویژه  ارتباط جلسه  این  در  و سالمت  زیست  کمیسیون محیط  داد:  ادامه 
ای را با حضور نمایندگان شهرداری و مشاورین طرح برگزار کرده و ابعاد 
مختلف پروژه را به لحاظ توجه به حیات درختان محدوده و کمترین آسیب 
به فضای سبز سنجیده است و اگر شورای اسالمی شهر در شرایط کمبود 
منابع مالی پروژه ای را مصوب می نماید، شهروندان یقین بدانند که اجرای 
آن ضرورت و فوریت و توجیه مهندسی داشته است.به گفته حاجی قاسمی، 
به طور مثال اگر بزرگراه سپهبد شهید سردار سلیمانی به بهره برداری برسد 
این محدوده )میدان جمهوری اسالمی( به یکی از گره های ترافیکی تبدیل 
شده و شهروندان از شورای اسالمی شهر گالیه مند خواهند بود که چرا قبل 
از بهره برداری این بزرگراه، به دنبال حل مشکل ترافیکی درون شهر نبوده 
است، هرچند احداث زیرگذر با کمترین جابه جایی درخت تاکید نمایندگان 
مردم نیز هست.وی گفت: در خصوص پروژه فوق برخی از افراد هدفدار به 
دنبال تخریب مدیریت شهری کرج هستند. همین مسئله در خصوص پیاده 
راه رجایی شهر نیز صادق است که در بازدید میدانی با رضایت اکثر کسبه 
و شهروندان همراه بود اما اکنون دو دیدگاه درباره آن وجود دارد که یکی 

بر انسان محور بودن پروژه و دیگری بر ترافیک زا بودن آن تاکید دارد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم خبر داد:
در  برق  حوزه  های  طرح  برای  تومان  میلیارد   1۰۰

ایالم اختصاص یافت 

مدیرعامل شرکت توزیع برق ایالم گفت: 100 میلیارد تومان اعتبار 
برای طرح های حوزه برق در ایالم در سال جاری اختصاص یافته است.

»هادی شیرخانی« اظهار داشت: میزان بدهی انباشته شده مشترکان 
برق در استان ایالم تاکنون بالغ بر 80 میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: برنامه شرکت برق برای وصول مطالبات استفاده حداکثری 
از ظرفیت پیمانکار است، در ابتدا به صورت اخطار و در نهایت استفاده از 

ابزار قطع جریان برق مشترکان بدحساب است.
 مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم تصریح کرد: وضعیت 
وصول مطالبات بدهی مشترکان برق در استان در شرایط نامطلوبی قرار دارد 
به شکلی که فعاًل حدود 60 درصد از انرژی فروخته شده وصول می شود.

»هادی شیرخانی« اضافه کرد: یکی دیگر از مهمترین چالش های 
شرکت های توزیع در کشور عدم مدیریت مصرف هوشمندانه توسط مشترکان 

به علت واقعی نبودن قیمت برق است.

۲ هزار و ۷۰ بیمار کرونایی استان مرکزی در قرنطینه 
خانگی هستند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: 2 هزار و70 بیمار مبتال به 
ویروس کرونا در این استان اکنون پس از تشخیص پزشکی در قرنطینه 
خانگی به سر می برند و اقدامات و مراقبت های درمانی برای آنان انجام 

می شود.
موارد  و  کرونا  به  مبتالیان  شمار  افزود:  جمالیان«  »محمد  دکتر 
استان مرکزی   در  بدحال در موج سوم شیوع کووید 19  بیماران  بستری 
رو به افزایش است و مردم باید رعایت فاصله گذاری اجتماعی و دستورات 
با جدیت دنبال کنند تا شرایط دشوار و نگران کننده کنونی   بهداشتی را 

ابعاد وسیع تری پیدا نکند.
وی اظهار داشت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی 230 مورد جدید 
ابتال به کرونا در استان مرکزی شناسایی شده که مجموع مبتالیان از آغاز 
بیماری )اسفند 98( تاکنون در این  استان به 12 هزار و 727 نفر رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت:  30 بیمار کرونایی تنها در 
بیماران  شبانه روز اخیر در بیمارستان های استان بستری شده اند و شمار 
بستری تحت درمان در مراکز بیمارستانی استان اکنون  181 نفر است و 
اگر شمار مبتالیان بدحال افزایش یابد مشکالت جدی در خدمات بستری 
خواهد بود.دکتر جمالیان تاکید کرد: 200 مورد جدید شناسایی شده کرونا 
در استان به صورت سرپایی  درمان شده اند و باید تا زمان منفی شدن جواب 

آزمایش و درمان نهایی در قرنطینه خانگی بمانند.
و 664  هزار  از 11  بیش  اراک گفت:  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
نفر از مبتالیان و بیماران بهبود یافته کرونا تاکنون از مراکز درمانی استان 

ترخیص شده اند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایالم:
برداشت پسته در سطح 1۶۲ هکتار از باغات 

ایالم آغاز شد
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از آغاز برداشت پسته در سطح 

162 هکتار از باغات استان ایالم خبر داد.
آیت جمالی« با اشاره به رونق کشت پسته در استان، گفت: برداشت 

پسته در سطح 162 هکتار از باغات ایالم آغاز شده است.
وی یادآور شد: هم اکنون 162 هکتار باغ پسته در ایالم وجود دارد که 
بیش از یک سوم این میزان یعنی 40 هکتار در شهرستان سیروان قرار دارد 

و باعث رونق اشتغالزایی در این منطقه شده است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با اشاره به آغاز برداشت 
از  استفاده  و  کرمانی  باغداران  افزود: حضور  سیروان،  در شهرستان  پسته 
تجارب آنها و همچنین گسترش ایستگاه های پمپاژ آب نویدی برای توسعه 
این باغات در سیروان است وپیش بینی شده است از هر هکتار سطح زیر 
کشت پسته یک تن محصول برداشت ودر مجموع بیش از 30 تن پسته در 

استان برداشت می شود.
» جمالی« بیان داشت: در چند سال اخیر بیشتر درخت های پسته در 
باغات استان با به کارگیری افراد مجرب و با توجه به شرایط اقلیمی مناطق 
تحت کشت پسته در استان پیوند زده شده و عمده باغات استان از دو نوع 

پسته احمدآقایی و اکبری است.
وی افزود : کودهای مورد نیاز کاشت این محصول در استان توسط 

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تامین و توزیع شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی:
کسری آب در برخی دشت های استان مرکزی متوقف 

شده است
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی گفت: بارندگی های 
اخیر موجب شده تا کسری آب در برخی دشت های استان متوقف شود و 

سطح آب های زیرزمینی نیز بهبود نسبی یابد.
کسری  متوسط  مترمکعب  میلیون   250 افزود:  ای   آمره  اله  عزت 
مخازن دشت ها در سال بود که با بارندگی های اخیر به 190 میلیون متر 

کاهش رسیده است.
وی اظهار داشت: بارندگی های مطلوب در 2 سال اخیر موجب شده تا 

مخازن سدهای استان ُپر و رودخانه های استان جاری شوند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی گفت: 477 میلیمتر 
بارندگی در سال آبی 97 و 98 در استان به ثبت رسیده و درسال جاری 
نیز 356 میلیمتر بارش ثبت شده که نشان می دهد بارندگی های استان 
نسبت به سال گذشته 25 درصد کاهش و نسبت به دراز مدت 31 درصد 

رشد داشته است.
آمره ای افزود: این استان سال 97 و 98 سال استثنایی در بارندگی را 

تجربه کرد که تاثیر مطلوبی بر سفره های زیرزمینی داشته است.
وی اظهار داشت: سه میلیارد مترمکعب آب در استان مرکزی تجدید 
پذیر است که از این میزان 700 میلیارد مترمکعب جریان آبهای سطحی 
است و 2 میلیارد و 300 میلیون مترمکعب مربوط به آبهای زیرزمینی است.

اجراي طرح آبخیزداري در شهرستان گرمسار 
رئیس اداره منابع طبیعي و آبخیزداري شهرستان گرمسار گفت :طرح 
آبخیزداري بازحجم 2870متر مکعب در شهرستان گرمسار اجرایي مي شود.

شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس  معصومي   عرب 
گرمسارگفت: پروژه آبخیزداری با حجم 2870 مترمکعب سنگ و مالت در 

امسال در حوزه چنداب شهرستان گرمسار عملیاتی خواهد شد.
محل  از  شهرستان  این  چنداب  حوزه  آبخیزداری  عملیات  افزود:  او 
اعتبارات صندوق توسعه ملی شامل عملیات سنگ و مالت اجرایی می شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرمسار تصریح کرد: 
اعتبارات این پروژه بالغ بر یازده میلیارد ریال بوده که از محل صندوق توسعه 

ملی تأمین خواهد شد.
عرب معصومي  ابراز داشت اهمیت آبخیزداری در کنترل سیالب وجمع 
شدن آب پشت سیل بندها مانع از فرسایش خاک و افزایش پوشش گیاهی در 
منطقه می شود، این در حالی است که نبود آب در بسیاری از مناطق موجب 
فرسایش خاک می شود که اگر بتوانیم آب را جمع آوری کنیم می توانیم هم 
از فرسایش خاک جلوگیری کنیم و هم موجب افزایش پوشش گیاهی شویم

تجلیل از برترین عکاسان و مداحان مسابقه ما حسینی 
هستیم

اختتامیه مسابقه مجازی عکس و فیلم ما حسینی هستیم )هر خانواده 
یک هیات( با حضور شهردار سمنان، مدیر عامل بانک مسکن استان، مدیر 
اداره شهر دوستدار کودک،  بانوان و خانواده شهرداری سمنان، سرپرست 
سمنان  شهرداری  ترحمی  شهید  سالن  در  هایشان  خانواده  و  ها  برترین 

برگزار شد .
الملل شهرداری سمنان،  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به   
خانواده  استقبال  از  خرسندی  ابراز  ضمن  نشست  این  در  سمنان  شهردار 
مسابقه  این  برگزاری  گفت:  مذهبی  فرهنگی  های  برنامه  از  استان  های 
مواجه  هم  ها  خانواده  همراهی خوب  و  مشارکت  با  که  بود  خوبی  ابتکار 
شد و گامی هر چند کوچک در راستای اعتالی فرهنگی عاشورا و کربال و 

عزاداری سیدالشهدا برداشته شد.
سید محمد ناظم رضوی حفظ سالمت شهروندان و به ویژه کودکان 
به ویروس کرونا  ابتال  تا خطر  افزود: تالش کردیم  را ضروری دانست و 
را کاهش داده و در عین حال هدف فرهنگی مان را که ترویج و توسعه 
مفاهیم بلند عاشورایی بود بین کودکانمان افزایش دهیم و از آنها خواستیم 
تا در محیط منزل و در جمع خانواده به عزاداری پرداخته و ارادت قلبی و 

عشق خود را به ائمه اطهار نشان داده و عکس و فیلم آن را ارسال کنند.
وی با تشکر از مشارکت بانک مسکن در این کار فرهنگی اظهار داشت: 
باید تالش کنیم تا موضوعات فرهنگی در جامعه بسط و گسترش بیشتری 
یابد.شهردار سمنان خواستار تالش همه دستگاه های اجرایی و مردم برای 
تحقق شعار سمنان شهر دوستدار کودک شد و گفت: باید همه برنامه ریزی 

ها در راستای تربیت و رشد و بالندگی آینده سازان مملکت باشد.
این  در  استان سمنان هم  بانک مسکن  عامل  مدیر  بابایی   محسن 
مراسم گفت: بانک مسکن یک بانک تخصصی است و خوشحالیم که در کنار 
شهرداری سمنان در راستای فرهنگ سازی نسل آینده مملکت گام برداریم.

مدیر بانوان و خانواده شهرداری سمنان هم گفت: شرایط ویژه کرونایی 
و رعایت دستورالعمل های بهداشتی سبب شد شهروندان عزیز شرایط ویژه و 
تجربه ای خاص را در خصوص عزاداری سیدالشهدا تجربه کنند و حسینیه 
ها و عزاداری ها به خانه ها منتقل شد و ما هم از خانواده ها خواستیم از 

این تجربه جدید فیلم و عکس گرفته و برایمان ارسال کنند.
  سمیه قاسمی از شرکت بیش از 300 نفر از سراسر استان در این 
مسابقه خبر داد و افزود: هیات داوران از بین آثار رسیده شش عکس و 5 
فیلم را به عنوان منتخب برگزید و در این مراسم از برگزیدگان تجلیل شد.

عکس های روتک باجالن،بشرا لشکری، محمدعرفان رستم زاده، ثنا 
احسانجو، امیررضا کردی و گودرز گودرزی به عنوان برتر انتخاب شد و در 
بخش مداحی و عزاداری های خانگی هم محمد طه وفایی نژاد ،امیرعلی 
پور  قاسم  حسنا  فاطمه  و  محقق  امیرعلی  نورانیان،  امیرعلی  جاویدپور، 

منتخب شدند

رشد ۶.۵ درصدی مصرف انرژی مشترکان برق استان اردبیل
مصرف انرژی برق مشترکان شرکت توزیع برق استان اردبیل در 6 ماهه 
اول سال 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.5 درصد رشد داشته است .

انرژی  مصرف  رشد  درصد  بیشترین   : داشت  اظهار  قدیمی  حسین 
تولید  و  صنعت  بخش  در  و  درصد   15 کشاورزی  بخش  های،  تعرفه  در 

8.5درصد بوده است.
بخش  نوید  استان  برق  رشد  درصد  این  کرد:  امیدواری  اظهار  وی 
افزایش مصرف انرژی برق در بخش های مولد و تولیدی استان می باشد.

طرح آبرسانی پایدار به  32 روستا در استان اصفهان آغاز  شد
نیرو،  وزیر  حضور  با 
و  کنفراس  ویدئو  طریق  از 
همزمان با طرح های آبرسانی 
به 400 روستا در 20 استان کشور در 
الف-ب  هفته  هر  پویش  طرح  قالب 
به  پایدار  آبرسانی  ، 32 طرح  ایران   –
روستاییان در استان اصفهان افتتاح شد. 
مهندس هاشم امینی با بیان اینکه 
روستاهای  از   جمعیتی  طرح   این  در 
سمیرم،  اردستان،  اصفهان،  شهرستان 
نجف آباد، گلپایگان و چادگان دسترسی 
بهداشتی  و  سالم  شرب  آب  به  پایدار 
خواهند داشت، تصریح کرد: هم اکنون 
ی  وظیفه  اصفهان  استان  آبفا  شرکت 
برای  پایدار  و  سالم  شرب  آب  تامین 
با  حدود 1000 روستای تحت پوشش 
بر  را  جمعیت  نفر  هزار   600 از  بیش 

عهده دارد.
استان  بفا  آ شرکت  مدیرعامل 
سازی  یکپارچه  طرح  اجرای  اصفهان 
روستایی  و  شهری  آبفا  های  شرکت 
و  دانست  موفق  را  اصفهان  استان  در 
سازی  یکپارچه  از  پس  کرد:  عنوان 
روستایی  و  شهری  آبفا  های  شرکت 
به  پایدار  آبرسانی  اصفهان،  استان  در 
سال  های  برنامه  اولویت  در  روستاها 

99 قرار گرفته است.
مهندس هاشم امینی در خصوص 

در  روستاییان  شرب  آب  پایدار  تامین 
استان خاطرنشان ساخت: در سال جاری 
برنامه ریزی برای تامین پایدار آب شرب 
بیش از 70 روستا که در حاشیه شهرها 
گرفته  قرار  کار  دستور  در  دارند  قرار 
اکنون  هم  که  حالیست  در  این  است 
آب شرب 32 روستا در 6 شهرستان با 
اتصال به شبکه آب شهری به صورت 

پایدار تامین می شود.
که  ماتی  قدا ا درخصوص  وی 
پایدار  آبرسانی  طرح  اجرای  به  منجر 
بیان  شده،  استان  در  روستا   32 به 
 10 از  بیش  توسعه  و  اصالح  داشت: 

توزیع  شبکه  و  انتقال  کیلومتر خطوط 
آب، احداث، بهسازی و ارتقای 5 باب 
حوضچه شیرآالت و شیرخانه تاسیسات 
بهسازی،  گیری،  انشعاب  به  مربوط 
تعویض پمپ و شیرآالت، اصالح لوله 
جمله  از  پمپاژ  ایستگاه   2 در  گذاری 
طرح  این  اجرای  راستای  در  اقدامات 

بوده است. 
مندآباد،  روستاهای  افزود:  وی 
امامزاده  مشکنان،  آباد،  علی  جزه، 
میرهمایون،  سسناباد،  جندابه،  قاسم 
ن؛  صفها ا ن  شهرستا ز  ا ن  ا گر هما
علی  آباد،  رحمت  فیلور،  روستاهای 

نجف  شهرستان  از  خونداب  و  آباد 
فاویان  آسمان،  دم  روستاهای  آباد؛ 
گلپایگان؛  شهرستان  از  شادگان  و 
آباد  معروف  و  عرب  علی  روستاهای 
روستاهای  دگان؛  چا شهرستان  ز  ا
ریگستان، امیرآباد، جهان آباد، حسین 
آبادموغار،  عباس  آباد،  خالق  آباد، 
باد،  جعفرآ آباد،  دولت  باد،  آ رحمت 
حسن آباد و خشک آباد از شهرستان 
علیا،  کاسگان  روستاهای  اردستان؛ 
ر  د د  با آ حسن  و  سلفی  ن  سگا کا
این  پوشش  شهرستان سمیرم  تحت 

طرح قرار می گیرند. 

به  اشاره  با  ایالم  بهزیستی  مدیرکل 
پیشرفت فیزیکی 94.5 درصدی روند احداث 
این  اجتماعی  دیدگان  آسیب  جامع  مرکز 
از 85 میلیارد ریال اعتبار  استان گفت: تاکنون بیش 

برای ساخت این مرکز هزینه شده است.
بازدید  ای  رسانه  تور  حاشیه  در  همتی  زهرا 
توضیح  خبرنگاران  جمع  در  مرکز  این  ساختمان  از 
دیدگان  آسیب  جامع  مرکز  احداث  عملیات  داد: 
این  های  آسیب  از  پیشگیری  هدف  با  اجتماعی 
سال  نیمه  از  دیده  آسیب  افراد  ساماندهی  و  حوزه 

96 آغاز شده است.

وی افزود: این مرکز در زمینی به گستره 2 هزار 
و 300 متر مربع با سه هزار مترمربع زیربنا و در سه 
طبقه احداث و برای تکمیل آن 10 میلیارد ریال اعتبار 

دیگر نیاز دارد.
مدیرکل بهزیستی ایالم ادامه داد: احداث این 
کاهش  و  کنترل  که  آن  رسالت  به  توجه  با  مرکز 
یکی  و  ضروری  بسیار  است  اجتماعی  های  آسیب 
محسوب  استان  اجتماعی  حوزه  مهم  نیازهای  از 

می شود.
شبانه  بصورت  که  را  مرکز  این  خدمات  همتی 
آسیب  نگهداری  شامل  داشت،  خواهد  فعالیت  روزی 

از زنان و دختران و همچنین  دیدگان اجتماعی اعم 
کودکان بی سرپرست و بدسرپرست عنوان کرد.

ساختمان  جایگزین  مرکز  این  شد:  یادآور  وی 
اورژانس اجتماعی این اداره کل می شود که اکنون 
بصورت استیجاری است و پیش بینی می شود تا پایان 

امسال مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی با ذکر اینکه اکنون ورودی افراد آسیب دیده 
و یا در معرض آسیب اجتماعی استان افزایش یافته، 
ایجاد و افتتاح این مرکز را در ارایه خدمات مطلوب تر 
به این افراد مهم دانست. 38هزار نفر در استان ایالم 

زیر پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند.

85 میلیارد ریال برای ساخت مرکز جامع آسیب دیدگان اجتماعی ایالم هزینه شد

به گزارش اداره ارتباطات 
و اطالع رسانی اداره کل راه 
و شهرسازی استان اصفهان، 
توسط  اراضی  حافظان  مشترک  مانور 
»اداره  اراضی  حفاظت  های  یگان 
جهاد  کل  اداره  شهرسازی،  و  راه  کل 
و  زیست  محیط  کل  اداره  کشاورزی، 
در  رضوی  قدس  آستان  نمایندگی 
اراضی  صیانت  جهت  در  اصفهان« 
حفاظت  یگان  محوریت  با  المال  بیت 

اراضی ملی و به فرماندهی »سرهنگ 
امیرسعید باقری« برگزار شد.

ی  قر با سعید  میر ا هنگ  سر
و  راه  اراضی  حفاظت  یگان  فرمانده 
از  هدف  اصفهان  استان  شهرسازی 
سازی  ناامن  را  مانور  این  برگزاری 
متعرضین،  متصرفین،  برای  محیط 
افراد  و  قانون شکنان  خواران،  زمین 
سودجو و فرصت طلب دانست و تصریح 
سایر  با  هم افزایی  و  همکاری  با  کرد؛ 

بتوانیم  امیدواریم  اجرایی  دستگاه های 
در حفاظت از عرصه های ملی و دولتی 

گام های مؤثری برداریم.
وی با بیان اینکه این مانور بمنظور 
حفظ و حراست از انفال و حقوق بیت 
المال انجام پذیرفته است عنوان کرد؛ 
متشکل  خودرویی  عملیاتی  واحد   13
های  دستگاه  حفاظت  های  یگان  از 
اجرایی استان و به تعداد 40 نفر نیروی 
عملیاتی جهت اجرای مانور مشترک به 

کار گرفته شده بود.
فرمانده یگان حفاظت اراضی ملی 
 1656 تلفن  شماره  شد:  یادآور  استان 
با هدف رسیدگی به گزارشات مردمی 
راه اندازی شده است لذا از عموم مردم 
درخواست می شود در صورت مشاهده 
موارد تصرف و تعرض به اراضی ملی 
این  با  تماس  طریق  از  فوراً  را  مراتب 
شماره به یگان حفاظت از اراضی ملی 

اطالع دهند.

مانور مشترک یگان های حفاظت دستگاه های اجرایی استان اصفهان 
امروز برگزار شد

از  مقدس،  دفاع  هفته  نکوداشت  در 
همسر شهید علی بابائی، از شهدای منتسب 
به کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان 

سمنان تجلیل به عمل آمد.
دیدار  در  استان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
گرامیداشت  ضمن  شهید،  خانواده  این  با  مجازی 
چهلمین سالگشت حماسه پرشکوه دفاع مقدس بیان 
داشت: مناسبت های طول سال، فرصت شایسته ای 
است تا تکریم خانواده معظم شهدا بیش از پیش و به 

نحو شایسته ای انجام شود.

که  این  به  اشاره  با  زاده  موسوی  سیدمحمد 
چنـانچه در حال حـاضر کشـور ما با افتخار در مقابـل 
دشمـنان ایستـادگی می نماید و این امنیت و آرامش و 
هر آن چه که داریم مرهون ازخودگذشتگی و فداکاری 
شهدای واالمقام می باشد گفت: خانواده معزز شهدا نیز 

با صبر و بردباری، سهم بسزایی در این زمینه دارند.
طریق  بهترین  شهادت  که  این  عنوان  با  وی 
رسیدن به اوج نقطه انسانیت است یادآور شد: انقالب 
ما، انقالب زینبی است و در هشت سال دفاع مقدس 
نیز نقش زنان، از نقش مجاهدان، اگر سنگین تر نبود، 

یقینًا کمتر نبوده است.
کرونایی  شرایط  به  توجه  با  شود:  می  یادآور 
و مجازی  به صورت غیرحضوری  دیدار  این  موجود، 
تقدیر توسط فرزند شهید که  لوح  انجام رسیده و  به 
شاغل شرکت توزیع برق استان می باشد به محضر 

والده مکرمه اعطا شد.
خاطرنشان می سازد: شهید علی بابائی متولد اول 
اردیبهشت ماه سال 1330 می باشد که در تاریخ هفتم 
مرداد 1361 در جبهه جنوب به فیض عظیم شهادت 

نایل آمده است.

در پاسداشت هفته دفاع مقدس انجام شد؛

تقدیر از همسر شهید بابائی در شرکت توزیع برق استان سمنان

ملی  شرکت  کارکنان  از  جمعی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل 
، نفرت و انزجار خود را از اهانت وقیحانه 
صورت گرفته اخیر در کشورهای غربی به 
کالم اهلل مجید و ساحت قدسی نبی مکرم 

اسالم)ص( اعالم کردند. 
روابط عمومی شرکت  گزارش  به 
منطقه  نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی 
به  توهین  محکومیت  مراسم   ، اردبیل 
قرآن کریم و اهانت به ساحت مقدس 

پیامبراعظم)ص( با حضور جمعی از مردم 
و اهالی شهرستان اردبیل در ساعت 10 
این  شهیدگاه  میدان  در  پنجشنبه  روز 
شهرستان برگزار شد.مدیر منطقه و جمعی 
از اعضاء پایگاه شهید بهفر منطقه اردبیل 

با حضور در این مراسم دوشا دوش مردم 
صهیونیسم ستیز  ایران اسالمی انزجار و 
نفرت خود را از اهانت وقیحانه هفته نامه 
محلی فرانسوی به ساحت مقدس رسول 

اکرم )ص( اعالم داشتند .

محکومیت اهانت به پیامبر اسالم و قرآن کریم توسط کارکنان منطقه اردبیل
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 ، ز  گا نشت  نور  ما
در  سوزی  آتش  و  انفجار 
فشارشهر  تقلیل  ایستگاه 
کورائیم از توابع نیر در استان اردبیل 

برگزار شد.
عمومی  بط  ا رو گزارش  به 
امور  ، اردبیل  استان  گاز  شرکت 

HSEبا مشارکت گروه های درون 
سازمانی درگیر در مانور و با حضور 
رؤسای واحدهای مرتبط شرکت گاز 
استان اردبیل و رئیس اداره گاز شهر 
نیر، مانور نشت گاز ، انفجار و آتش 
گاز  فشار  ایستگاهتقلیل  در  سوزی 
شد.سردار  برگزار  کورائیم  شهر  در 
گاز  شرکت  عامل  مدیر  اسماعیلی 
برگزاری  درحاشیه  اردبیل  استان 
این مانور ضمن مفید ارزیابی کردن 
 ، انفجار  و  گاز  نشت  مانور  اجرای 
هدف از انجام این رزمایش را ایجاد 
های  توانمندی  افزایش  و  آمادگی 
توسعه  برای  عملیاتی  واحدهای 
به  بحران  با  مقابله  های  حل  راه 
منظور کاهش آسیب پذیری، حفظ 
مدیریت  و  حیاتی  ساختهای  زیر 
بحران ناشی از تهدیدات و حوادث 
احتمالی طبیعی کرد و افزود: کاهش 
تهدیدات،  برابر  در  پذیری  آسیب 
مقابله  برای  بیشتر  آمادگی  ایجاد 
با بحران ها و کنترل آن، مشخص 
ها  مسئولیت  و  ها  نقش  نمودن 
ضعف  نقاط  شناسایی  همچنین  و 
در  کننده  عمل  نیروهای  قّوت  و 
عمل  سرعت  سنجش  و  رزمایش 
اساسی  اقالم  تامین  درخصوص 

بعد از حادثه فرضی برای نیروهای 
درون سازمانی از نکات قابل توجه 
شهر  در  انفجار  و  گاز  نشت  مانور 
با  رابطه  در  باشد.وی  می  کورائیم 
شناسایی نقاط قوت و ضعف مانور 
نیز چنین گفت: پس از اتمام مانور 
کارگاه آموزشی مانور با رعایت کلیه 
محل  در  بهداشتی  های  پروتکل 
اداره گاز شهر کورائیم برگزار شده 

درگیر  واحدهای  کلیه  عملکرد  و 
گرفته  قرار  ارزیابی  مورد  مانور  در 
نقاط  بررسی  و  بحث  با  نهایتًا  و 
عملیاتی  نیروهای  ضعف  و  قّوت 
وی  یان  پا در  گردید. یی  شناسا
شرایط  در  زمان  مدیریت  بحث 
بحران و اضطراری و تست عملکرد 
تی  عملیا نیروهای  و  ین  مور مأ
از  یکی  را  سوانح  بروز  زمان  در 

قبیل  این  دستاوردهای  ترین  مهم 
بحمداهلل  گفت:  و  برشمرد  مانورها 
امور  ریزی های منسجم  برنامه  با 
HSE شرکت و همکاري واحدهای 
عملیاتی  پرسنل  مانور،  در  درگیر 
ارتباط  و  تعامل  نحوه  و  شرکت 
بیش  مانور  در  درگیر  واحدهای 
آمادگی  از  و  شده  تقویت  پیش  از 

برخوردارند. مناسبی 

برگزاری مانور نشت گاز ، انفجار و آتش سوزی 
در ایستگاه تقلیل فشار شهر کورائیم

ساماندهی بازار مسکن؛ مهم ترین درخواست 
مردم از مجلس یازدهم

یکی از مهم ترین مطالبات مردم از مجلس یازدهم از همان روزهای 
نمایندگان مجلس  بود.  بازار مسکن  ساماندهی  این مجلس،  کار  به  آغاز 
شورای اسالمی نیز یکی از محور های اصلی کار این مجلس را ساماندهی 
بازار مسکن اعالم کرده و قول دادند تا از هیچ تالشی برای تامین مسکن 
ارزان و مناسب برای اقشار مختلف جامعه و به ویژه خانه دار کردن جوانان 

کوتاهی نکنند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در طی چند ماهی که از آغاز به 
کار این مجلس می گذرد دو طرح را برای ساماندهی بازار مسکن در دستور 
قرار دادند. اولین طرح از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
مطرح شد و با رای نمایندگان به دو فوریت آن در دستور کار مجلس قرار 
گرفت. این طرح که تحت عنوان »اصالح ماده 54 مکرر قانون مالیات های 
مستقیم« مطرح شد در راستای اصالح قانون و اخذ مالیات از خانه های 

خالی و ممانعت از احتکار مسکن در مجلس یازدهم دنبال شد.
بر اساس این طرح مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای 
باالی یکصد هزار نفر اگر در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه 
به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، 
به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره خواهند 
شد بدین صورت که در سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال 
دوم معادل دوازده برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل هجده برابر 

مالیات متعلقه باید مالیات پرداخت کنند.
و  احتکار واحدهای مسکونی  از  این طرح جلوگیری  اهداف  از  یکی 

افزایش عرضه مسکن به بازار با کوتاه کردن دست دالالن است.
رئیس مجلس شورای اسالمی نیز در جریان بررسی و تصویب این 
طرح در جلسه علنی مجلس تاکید کرد: هدف از اصالح قانون مالیات های 
مستقیم در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی؛ عرضه واحدهای خالی 
به بازار بوده و هدف افزایش درآمد مالیاتی نیست. در این طرح به دنبال این 
هستیم که از احتکار مسکن در کشور جلوگیری شود نه اینکه اگر فردی پنج 
تا مسکن دارد از او مالیات بگیریم. در این قانون ما قصد داریم افرادی که با 
سرمایه کشور خانه ساخته اند، واحدهای خود را به بازار عرضه کنند تا مورد 
استفاده قرار گیرد. هدف این طرح این است که فردی که 10 خانه دارد آن 
را به بازار عرضه کرده تا مورد استفاده قرار گیرد. اینکه چرا یک فرد 10 

خانه دارد بحث دیگری است و باید در جای دیگر دنبال شود.
پس از بررسی و تصویب کلیات و جزئیات این طرح در صحن علنی 
مجلس شورای اسالمی، این طرح به شورای نگهبان ارجاع شد و با ایردات 
رفع  برای  نهایت  در  شد.  بازگردانده  مجلس  به  مجددا  نگهبان  شورای 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  به  مجددا  این طرح  نگهبان  شورای  ایردات 

ارجاع داده شد.
اما این طرح تنها اقدام مجلس برای ساماندهی بازار مسکن نیست. 
کمیسیون عمران مجلس شورای نیز طرحی را تحت عنوان »جهش تولید 
و تامین مسکن« از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار این مجلس در دستور 
کار خود قرار داد. این طرح با حضور کارشناسانی از وزارتخانه ها و بخش 
های مرتبط با حوزه مسکن در طی چندماه گذشته در این کمیسیون مورد 
این طرح در جلسه علنی مجلس  نهایتا دو فوریت  و  قرار گرفت  بررسی 

شورای اسالمی به تصویب رسید.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با 
ایسنا با اشاره به اهداف این طرح بیان کرد: جزئیات طرح جهش تولید و 
تامین مسکن با حضور کارشناسان حوزه های مختلف در جلساتی پیاپی و 
متعدد در طی چند ماه اخیر در کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. براساس این طرح دولت مکلف به 
ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکن در ظرف 4 سال می شود. همچنین 
براساس این طرح ترکیب شورای عالی مسکن و اختیارات آن نیز در چارچوب 
قانون دیده شده است. تامین منابع مالی این طرح در قالب ایجاد صندوق 
ملی مسکن از دیگر مواردی است که در این طرح در نظر گرفته شده است. 
سید البرز حسینی در ادامه خاطر نشان کرد: شرایط ایجاد صندوق ملی 
مسکن و شرایط تعیین هیات امنای آن و این که چه کسانی مسئولیت این 
صندوق را در دست گرفته از دیگر مواردی است که در این طرح دیده شده 
است. در این طرح در خصوص نحوه مدیریت صندوق و ذخیره مالی آن 

نیز مواردی ذکر شده است.
پس از تصویب دو فوریت این طرح در جلسه علنی مجلس شورای 
در کمیسیون عمران  این طرح  اسالمی مجددا ظرف یک هفته جزئیات 
مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در جلسه علنی چهارشنبه گذشته 
مجلس نیز قرار بر این بود تا کلیات این طرح مورد بررسی قرار گیرد اما 
عده ای از نمایندگان تقاضای سلب یک فوریت را از این طرح مطرح کردند.

احمد امیر آبادی فرهانی به عنوان نماینده متقاضیان سلب یک فوریت 
از این طرح در جلسه علنی مجلس، مطرح کرد: این طرح باید به کمک دو 
وزارتخانه راه و شهرسازی و اقتصاد اجرایی شود با توجه به این که دو فوریت 
آن تصویب شده نظر برخی اعضای دولت این است که در این مدت کمیسیون 
عمران نتوانسته به جمع بندی برسد. وزیر اقتصاد بیان کرده که با توجه به این که 
بانک ها متولی اجرای برخی از این طرح هستند با دادن فرصت بیشتر جلساتی 
برای هماهنگی برگزار شود تا براساس آن منابع بانک ها برای پشتیبانی از طرح 
اختصاص یابد. مجلس شورای اسالمی با تصویب دو فوریت موضع خود را 
درباره ی اهمیت حل مشکل مسکن اعالم کرد اما موضوع بر سر آن است که 
ما مجری قانون نیستیم و دولت باید آن را اجرا کند پس هماهنگی بین دو 

قوه مقننه و مجریه برای اجرای این طرح ضروری است.
اما در نهایت نمایندگان با درخواست سلب یک فوریت از این طرح 
مخالفت کردند.بر این اساس بررسی کلیات این طرح در هفته جاری در 

دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  اعضای  دیگر  از  یوسفی  مجتبی 
اسالمی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به جزئیات طرح دو فوریتی جهش 
تولید و تامین مسکن، بیان کرد: در این طرح تامین زمین ارزان قیمت و 
راه اندازی صندوق ملی مسکن و زمین دو مولفه مهم است تا منابع مالی 
برای ساخت مسکن فراهم شود. براساس این طرح برای اولین بار به صورت 
هدفمند از منابعی که از مردم اخذ می شود و درآمدهایی که دولت در این 
حوزه دارد باید بخشی از آن را به صندوق ملی مسکن و زمین اختصاص 
اکنون  استفاده شود.  برای ساخت مسکن محرومین  منابع  این  از  تا  دهد 
ساالنه حدود 500 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته می شوند اما نیاز 
بازار سالیانه حدود یک میلیون واحد است و برای تامین 500 هزار واحدی 
که سالیانه کمبود داریم و نیاز اساسی مستاجران کشور است، در این طرح 
امکانات الزم برای ساخت مسکن ارزان  قیمت دیده شده است. به عالوه 
در این طرح ردیف های جدید مالیاتی برای تامین منابع صندوق ملی مسکن 

در نظر گرفته شده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی نیز در ادامه خاطر 
نشان کرد: یکی از این موارد مالیات بر عایدی مسکن است به عبارت دیگر 
زمانی که یک فرد یک ملکی را یک میلیارد خریداری می کند و قصد مصرف 
از آن را ندارد و خانه چندم او می باشد، اگر چند ماه بعد آن را یک میلیارد 
و 200 میلیون بفروشد باید از سویی 200 میلیون سود خود مالیات بپردازد. 
مالیات بر زمین های خالی و مالیات بر امالک لوکس از دیگر مواردی است که 
در این طرح دیده شده است. زمانی که یک فرد خانه 10 میلیاردی خریداری 
می کند باید مالیات آن را بپردازد و همه این منابع در صندوق ملی مسکن 

برای ساخت مسکن برای اقشار متوسط و محروم جامعه ذخیره می شود.
بر اساس اهداف تعیین شده در این طرح تامین زمین ارزان قیمت، 
تسهیالت مناسب و مصالح ارزان قیمت سه مولفه اساسی است که می تواند 
تولید مسکن در کشور را رونق داده و عرضه در بازار را افزایش دهد. اما تاثیر 
این طرح در بازار مسکن پس از تصویب در کوتاه مدت نبوده و قطعا در بلند 
مدت آثار خود را در بازار نشان خواهد داد.مجلس شورای اسالمی با گذشت 
تقریبا سه ماه از آغاز به کار خود دو طرح کارشناسی را با هدف افزایش 
عرضه مسکن به بازار با ساخت مسکن و کوتاه کردن دست دالالن از این 
بازار در دستور کار خود قرار داده است. اما برای ارزیابی تاثیرات اقدامات 
مجلس در حوزه مسکن باید منتظر ماند تا این دو طرح مجلس از شورای 

نگهبان عبور کرده و آئین نامه اجرایی آن ابالغ شود.

آغاز مطالعات برای مرمت مدرسه تاریخی دارالفنون
انجام  آموزشی،  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  اعالم  بنابر 
تاریخی  مدرسه  مرمت  برای  فنی-مهندسی  آزمایشات  و  مطالعات 

دارالفنون آغاز شد.
تاریخی  مدرسۀ  سطحی  زیر  ارزیابی  و  شناسایی  منظور  به 
انجام  بنا،  بهسازی  ضرورت های  و  شاخص ها  تعیین  و  دارالفنون 
کار  دستور  در  مصالح  مقاومت  و  ژئوتکنیک  ژئوفیزیک،  مطالعات 

قرار گرفت.
در این مرحله از آزمایشات مدرسه دارالفنون مطالعات ژئوفیزیک 
جهت شناسایی حفرات و قنات های زیر سطحی و مطالعات ژئوتکنیک 
شامل حفاری گمانه و گالری، آزمایش تحکیم یک بعدی، آزمایش 
برش مستقیم، آزمایش تک محوری و مطالعات مقاومت مصالح شامل: 
تعیین مقاومت فشاری و کششی آجر و مالت، آزمایش برش مالت 

و غیره انجام خواهد شد.
برای  را  زمینه  آن،  بررسی  و  تحلیل  و  آزمایش ها  این  نتایج 
دارالفنون  بهسازی  و  مرمت  مصوب  طرح  عمرانی  عملیات  اجرای 

فراهم می کند.
گفتنی است این مطالعات منطبق بر نظر اساتید و متخصصین 
طراحی و تعیین شده و با نظارت اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری 
بناهای تاریخی و  اقتضائات و مالحظات  با رعایت  استان تهران و 

میراثی صورت می گیرد.

آموزش دانش آموزان فقط در اپلیکیشن شاد 
صورت بگیرد

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا 
گفت: برای جلوگیری از آسیب ها و تهدیدات موجود علیه دانش آموزان 
حتما معلمان تمام فعالیت درسی خود را در اپلیکیشن شاد اجرا کنند.

وجود  با  متاسفانه  اظهارداشت:  رجبی  علی محمد  سرهنگ 
»اپلیکیشن شاد« بعضی معلمان برای آموزش دانش آموزان به دالیلی 
اپلیکیشن  این  از  امکانات وغیره  مثل کندی سرعت، محدود بودن 
استفاده نمی کنند و اپلیکیشن های خارجی مثل تلگرام و واتساپ را 
پیشنهاد و یا در کنار آموزش در اپلیکیشن شاد از اپلیکیشن های خارجی 
نیز استفاده می کنند و ارسال و دریافت تمرین و آموزش بیشتر را در 

سایر اپلیکیشن ها انجام  می دهند.
وی افزود: با توجه به اینکه استفاده از اپلیکیشن های فیلتر شده 
معلمان  به  دارد،  فیلترینگ  از  عبور  نرم افزارهای  از  استفاده  به  نیاز 
دانش  و  والدین  الزام  از  می شود  توصیه  مدارس  محترم  مدیران  و 
آموزان جهت حضور در کالس های مجازی آموزشی تحت شبکه های 

اجتماعی فیلتر شده و خارجی پرهیز کنند.
رجبی ادامه داد: استفاده از اپلیکیشن های شبکه های اجتماعی 
نصب  به  نیاز  دسترسی،  برای  اینکه  جهت  به  شده  فیلتر  خارجی 
گونه  هر  به  را  آموزان  دانش  دسترسی  امر  این  و  دارد  فیلترشکن 
محتوا امکان پذیر می سازد، خطرناک است و می تواند باعث وارد آمدن 

آسیب های روحی و روانی به دانش آموزان  شود.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا 
با بیان اینکه امکان ارتباط گیری مجرمان سایبری در اپلیکیشن های 
خارجی با دانش آموزان وجود دارد، گفت: ورود و حضور دانش آموزان 
در اپلیکیشن های خارجی و عضویت در گروه های مختلف می تواند 
آسیب های محتوایی برای دانش آموزان داشته باشد و آنان را در دام 

مجرمان سایبری و یا اخاذان و زورگیران سایبری گرفتار کند.
اطالعات  و  آموزان  دانش  کنجکاوی  حس  به  اشاره  با  وی 
محدود آن ها از تهدیدات و آسیب های فضای مجازی به خصوص 
شبکه های اجتماعی خارجی اظهارکرد: احتمال افتادن در دام شیادان 
آنها  برای  تبهکاران فضای مجازی و آسیب های روحی و روانی  و 

دور از انتظار نیست.
به گفته رجبی دسترسی به محتوای غیر اخالقی و نامناسب از 
نباید  که  است  اپلیکیشن های خارجی  آسیب های  و  تهدیدات  دیگر 

نادیده گرفته شود.
این مقام مسئول توصیه کرد: معلمان تحت هیچ شرایطی با توجه 
به تهدیدات و آسیب های شبکه های اجتماعی خارجی فلیتر شده نه 
تنها در این اپلیکیشن ها آموزشی برای دانش آموزان ارائه ندهند بلکه 

حتی این دست اپلیکیشن ها را هم به دانش آموزان توصیه نکنند.

محض اطالع
رتبه اول کنکور تجربی: در هیچ کالس 

کمک آموزشی شرکت نکردم
ن  مو ز آ ل  و ا تبه  ر
بی  تجر م  علو ی  سر ا سر
که  بود  ولم  ا سال  گفت: 
کردم  شرکت  کنکور  در 
نداشتم  سهمیه ای  هیچ  و 
به  توکل  و  برنامه ریزی  و 
خداوند دلیل اصلی موفقیت 

بنده در کنکور است.
سیدامیر سیدشنوا اظهار داشت: از کالس هفتم در مدرسه تیزهوشان 
تحصیل می کردم، در ایام مطالعه برای کنکور تفریحاتم را کنار نگذاشتم، 
سال اولم بود که در کنکور شرکت کردم و هیچ سهمیه ای نداشتم و 
برنامه ریزی و توکل به خداوند دلیل اصلی موفقیت بنده در کنکور است.

کتاب های  از  مطالعه کردم،  به  یازدهم شروع  از سال  افزود:  وی 
کمک آموزشی استفاده می کردم، اما نیازی به استفاده از کالس تقویتی 
نداشتم، چون سطح مدرسه ای که در آن تحصیل می کردم خیلی باال 
بود و در ایام تعطیالت کرونا معلمان و مربیان آموزشی با من همکاری 

تنگاتنگی داشتند.
نفر اول کنکور رشته تجربی ادامه داد: رشته مورد نظرم پزشکی 
دانشگاه تهران است و موضوعی که باید به داوطلبان کنکور سال های 
بعد بگویم این است که ساعت های بیشتر مطالعه منجر به موفقیت در 
آزمون نمی شود و کمیت بهتر از کیفیت است که به همین دلیل توصیه 
می کنم پشت کنکور نمانند چرا که پشت کنکور ماندن پدیده سختی به 

شمار می رود.
تا 7 ساعت   6 کنکور  برای  مطالعه  در مدت  سیدشنوا گفت: من 
مجازی  شبکه  عنوان  هیچ  به  کنکور  از  قبل  و  داشتم  روز  در  مطالعه 
تلویزیونی  برنامه  نهایتًا دو ساعت  یا  اما روزی یک  استفاده نمی کردم 

مشاهده می کردم.
از رسانه ها و خبرگزاری ها رصد  را  اخبار کنکوری  بیان کرد:  وی 
می کردم و با برنامه ریزی جدی برای تمام کارهایم قدم برمی داشتم که 
این مسئله بیش از هر مسئله دیگری رمز موفقیت بنده بود که توانستم 

پله های ترقی را با موفقیت طی کنم.
آموز  دانش  این  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  اعالم  براساس 
اردبیلی توانسته است با درخشش در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها 
و مراکز آموزش عالی کشور در سال 99 به عنوان برترین نفر شرکت 
کننده در رشته علوم تجربی، بیشترین امتیازات علمی این آزمون را به 

خود اختصاص دهد.

طرح های توسعه ای بنادر در اولویت برنامه های استان بوشهر قرار گیرد

دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
بوشهر گفت: زندگی عمده جمعیت 
طور  به  استان  این  نشین  ساحل 
مستقیم و غیرمستقیم با دریا مرتبط 
می طلبد  شرایطی  چنین  و  است 
ر  د ر  بند ی  توسعه ا ی  طرح ها

اولویت های اصلی استان قرار گیرد.
به گزارشگروه استان های باشگاه 
سیاوش  ازبوشهر،  جوان  خبرنگاران 
ارجمندزاده مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر بیان کرد: بندر بوشهر 
پذیرش  امکان  تنها  تا سال گذشته 
داشت  را  تنی  هزار   20 کشتی  های 

از طرح الیروبی  بهره  برداری  با  که 
اکنون  بندر،  این  دسترسی  کانال 
شرایط برای پذیرش کشتی های 30 

هزار تنی فراهم است.
از  یکی  حال  این  با  افزود:  او 
رویکرد های استان برای رونق بندری 
کاالی  حامل  کشتی  های  پذیرش 
 50 تا   40 ظرفیت  های  با  اساسی 

هزار تنی است.
دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
به  اگرچه  داد:  ادامه  بوشهر  استان 
امکان  کانال  کنونی  عمق  لحاظ 
پذیرش مستقیم کشتی  های یاد شده 

در  سازی  سبک  با  اما  ندارد،  وجود 
غیرمستقیم  پذیرش  امکان  لنگرگاه 
با  تنی  هزار   50 تا   40 کشتی های 
هزینه قابل رقابت با سایر بنادر جنوبی 

کشور وجود دارد.
ارجمند زاده عنوان کرد: با این 
کانال دسترسی  افزایش عمق  حال 
مستقیم  پذیرش  برای  بوشهر  بندر 
اولویت  در  کشتی های 50 هزارتنی 
انتظار است مسئوالن  دارد که  قرار 
استان از جمله نمایندگان برای تحقق 

این مهم تالش جدی داشته باشند.
او افزود: از سال گذشته تاکنون 

6 کشتی حامل حدود 70 هزار تن  
برنج در بوشهر پهلو گرفته است و 
در روز های آینده نیز یک کشتی 28 
هزار تنی حامل کاال های اساسی در 

این بندر پهلو خواهد گرفت.
دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
استان بوشهر گفت: امرارمعاش عمده 
جمعیت ساحل نشین این استان به 
طور مستقیم و غیرمستقیم از راه دریا 
صورت می  گیرد که چنین شرایطی 
بندر  توسعه ای  طرح های  می طلبد 
در اولویت های اصلی و مهم استان 

قرار گیرد

آگهی مزایده 
 حضوری )حراج(

استناد ماده  به  آباد  سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری خرم 
۳۱آیین نامه مالی شهرداری ها و به استناد بند ۹مصوبات جلسه شورای 
سازمان وابالغ مورخ ۱/۷/۹۹   در خصوص فروش وسایل تجهیزات شهربازی 
یا  از طریق مزایده)حراج حضوری(به اشخاص حقیقی  نقد  کیو به صورت 
حقوقی به فروش برساند .لذا متقاضیان می توانند پس از انتشار آگهی بمدت 
۵روز جهت کسب اطالعات بیشتر و پس از دریافت لیست تجهیرات و وسایل 
تربیت  اداره  جنب  ساحلی  خیابان  در  واقع  سازمان  قراردادهای  امور  از 
بدنی واقع در پارک معلم  و بازدید از محل اقدام و در تاریخ مقرر در مزایده 

حضوری شرکت نمایند.

روابط عمومی سازمان سیما ،منظر و فضای سبز 
شهرداری خرم آباد
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غالمرضا محمدی:
 اختالفی با علیرضا دبیر ندارم

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد با بیان این که با تعطیلی چندین ماهه کشتی 
نباید انتظاری برای کسب نتیجه در مسابقات جهانی داشته باشیم، از مسووالن در 

ندادن پاداش کشتی گیران انتقاد کرد.
غالمرضا محمدی، درباره برنامه کادر فنی تیم ملی برای آغاز تمرین ملی 
پوشان کشتی آزاد، اظهار کرد: در مدت 8 ماه گذشته که تمرینات تیم ملی به دلیل 
شیوع کرونا به تعطیلی کشیده شد، کشتی گیران تمرینات خود را به صورت انفرادی 
و در بیش تر اوقات تحت نظر کادر فنی تیم ملی دنبال کردند و حتی در بیش تر اوقات 
تمرینات آن ها توسط اعضای کادر فنی بصورت آنالین زیر نظر قرار گرفت. با همه 
این اوصاف هیچ تمرینی نمی تواند جای تمرینات گروهی و اردوی تیم ملی را بگیرد.

*زمان کمی برای گزینشی المپیک داریم
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، افزود: آن طور که مسووالن کمیته بین المللی 
المپیک اعالم کرده اند، برگزاری المپیک توکیو در سال آینده قطعی است و ما حدود 
6 ماه دیگر رقابت های گزینشی المپیک را در پیش داریم و باید با همه توان برای 
کسب سهمیه های المپیک آماده مصاف با رقیبان شویم. آیا 6 ماه زمان که همه آن 
هم مفید نیست، برای آماده سازی تیم ملی کافی است؟ قطعا کافی نیست. ما عقب 
افتادیم چرا که بیش تر کشورها تمرینات شان را از مدت ها قبل شروع کرده اند و ما 

از اکثریت کشورها عقب هستیم. 
*از کشورهای دیگر عقب افتادیم

او تصریح کرد: پیش از این گفته بودم تعویق یک ساله المپیک می تواند به 
نفع ما باشد به شرط این که از فرصت پیش آمده به بهترین شکل استفاده کنیم اما 
از این فرصت استفاده نکردیم. باید هر چه سریع تر کار را شروع کنیم تا این عقب 

افتادگی را جبران کنیم.
*لیگ می تواند به تیم ملی کمک کند

محمدی با اشاره به در پیش بودن رقابت های لیگ کشتی، گفت: برگزاری 
لیگ قطعا به لحاظ مالی برای کشتی گیران که منبع درآمد خاصی ندارند بسیار 
خوب خواهد بود اما امیدوارم لیگ به لحاظ فنی هم بتواند به تیم ملی کمک کند. 
ما قطعا رقابت های لیگ را زیر نظر می گیریم و عملکرد کشتی گیران برای کادر فنی 

اهمیت دارد. لیگ می تواند به تیم ملی در این شرایط کمک کند.
*عملکرد کشتی گیران در یک سال گذشته مالک دعوت آن ها به اردو است

وی درباره نحوه انتخاب آزادکاران برای دعوت به اردو با وجود تعطیلی چند 
ماهه مسابقات، خاطرنشان کرد: در دعوت از بچه ها قطعا عملکرد فنی آن ها طی 
یک سال گذشته در رویدادهای قهرمانی جهان،  رقابت های آسیایی، تورنمنت های 
مسکو، ایتالیا و جام تختی مد نظر قرار می گیرد. لیگ کشتی هم می تواند به ارزیابی 
فنی از کشتی گیران به ما کمک کند. بعد از ارزیابی هایی که خواهیم داشت نسبت 
به دعوت از کشتی گیران اقدام خواهیم کرد. آنچه که برای ما اهمیت دارد تصمیم 
اتحادیه جهانی برای برگزاری یا برگزار نکردن رقابت های جهانی است، در صورت 
برگزاری که احتمال آن بسیار زیاد است باید هر چه سریعتر کار را شروع کنیم، اگر 
هم مسابقات جهانی برگزار نشود باید برای دور برگشت لیگ برنامه ریزی شود و 

تمرینات تیم ملی نیز برای مسابقات گزینشی سریعتر از سر گرفته شود.
*با این اوضاع نباید توقع کسب نتیجه در جهانی داشته باشیم

محمدی در ادامه گفت وگو با ایسنا، درباره انتظارات از تیم ملی برای کسب 
نتیجه در رقابت های جهانی و کار سخت کادر فنی با وجود تعطیلی چندین ماهه 
تمرینات و مسابقات، گفت: قطعا با وجود شرایطی که طی ماه های گذشته به اجبار 
بر کشتی و رشته های دیگر وارد شد، نباید مانند شرایط عادی و نرمال از تیم ملی 
انتظار کسب نتیجه در رقابت های جهانی باشد. در صورت برگزاری رقابت های 
جهانی ما فقط در مدت زمان 40 تا 50 روز باید تیمی را که چند ماه رها بوده برای 
حضور در مسابقات جهانی آماده کنیم. درست است این شرایط برای همه کشورها 
از آن ها عقب  اند و ما  اما آن ها خیلی وقت است کارشان را شروع کرده  بوده 
تا بهترین تیم را آماده حضور در  با تمام وجود تالش می کنیم  البته ما  هستیم. 
مسابقات کنیم اما نباید در چنین شرایطی بار روانی بر روی تیم های آزاد و فرنگی 
وجود داشته باشد. نگاه مان به مسابقات جهانی باید مثل یک تورنمنت باشد و توقع 

کسب نتیجه مثل شرایط نرمال را نداشته باشیم.
*برنامه مان این بود از یک ماه پیش اردوها را آغاز کنیم اما ستاد کرونا نگذاشت

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در پاسخ به این سوال که اگر اختیار شروع اردوها 
دست او بود، چه زمانی تمرینات را از سر می گرفت؟ خاطرنشان کرد: اختیار این 
موضوع دست ما یا فدراسیون کشتی نبود و ستاد ملی مقابله با کرونا در این خصوص 
اختیار دارد. ستاد مقابله با کرونا خیلی مقاومت کرد تا مجوز برگزاری اردوی کشتی 
را صادر نکند. ما بارها با آقایان دبیر و سوریان جلسه داشتیم و دالیل خود را برای 
شروع سریع تر اردوها ارائه دادیم که اتفاقا مورد موافقت آن ها نیز قرار گرفت و 
بر منطقی بودن خواسته ما نیز تاکید کردند. برنامه ما این بود که از یک ماه پیش 
اردوها را شروع کنیم و مسووالن فدراسیون کشتی نیز کامال موافق و همراه ما 
بودند اما در نهایت ستاد مقابله با کرونا اجازه این کار را نداد. بارها شخص آقای 
دبیر در جلسات مختلف حضور داشت تا در نهایت موفق شد مجوز شروع تمرینات 

را از ستاد کرونا بگیرد.
*هیچ اختالفی با دبیر ندارم

دبیر،  علیرضا  و  او  میان  اختالف  وجود  بر  مبنی  شایعات  برخی  درباره  وی 
رییس فدراسیون کشتی، گفت: صادقانه می گویم، علیرضا دبیر و حمید سوریان که 
مسوولیت فنی تیم های ملی به او تفویض شده کامال همراه و حامی ما هستند و 
هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. با دبیر و سوریان ارتباط بسیار خوبی داریم و 
تعامل خوبی میان کادر فنی و مسووالن فدراسیون برقرار است. طبیعتا در جلسات 
مختلف بحث می کنیم چرا اینکه ذات برگزاری جلسات نیز همین بحث ها و یا 
اختالف نظرهاست. امیدوارم از این به بعد مباحثی که در جلسات ما مطرح می شود 
به بیرون درز پیدا نکند چرا که معتقدم موضوعات مختلف باید در درون خانواده 

کشتی حل و فصل شود.
* چه دشمنی با کشتی دارند؟

محمدی در ادامه این گفت وگو به انتقاد از معاونت مالی وزارت ورزش پرداخت 
و گفت: چه دشمنی با کشتی دارند؟ چرا پاداش کشتی گیران در سال های 97 و 98 
را پرداخت نمی کنند؟ تا کی باید این بی توجهی ها را تحمل کنیم؟ من دیگر نمی 
توانم در قبال این ظلم به کشتی سکوت کنم. دیگر نمی توانم جواب کشتی گیرانم 
را بدهم. با این بی توجهی ها بچه ها دیگر انگیزه ای برای کار ندارند. چرا پاداش 
ورزشکاران رشته های دیگر پرداخت شده اما پاداش کشتی گیران که همیشه برای 
ورزش ایران افتخار آفرینی کرده اند را نمی دهند؟ چرا مسئوالن ورزش در حق 
کشتی به عنوان چشم و چراغ ورزش ایران انقدر جفا می کنند؟ ذهن کشتی گیران 
آیا این برخورد با کشتی  با این وضعیت خراب شده و دل و دماغ تمرین ندارند. 
درست است؟ من نمی خواهم به یکسری از مسائل ورود کنم و امیدوارم معاون 

مالی وزارت ورزش این برخوردها با کشتی را سریعا تمام کند.
*اداره کل ورزش لرستان در راه کشتی استان سنگ اندازی می کند

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در ادامه به مشکالت کشتی لرستان و سنگ 
اندازی های اداره کل ورزش و جوانان این استان در راه کشتی لرستان اشاره کرد 
و گفت: واقعا از رییس فدراسیون کشتی بخاطر توجهی که به کشتی لرستان دارد 
تشکر می کنم. مردم لرستان از فدراسیون کشتی و بنده به عنوان هم استانی شان 
توقع دارند به داد کشتی لرستان برسیم که این توقع کامال به حق است. متاسفانه با 
دخالت های مسئوالن اداره کل ورزش، کشتی لرستان نفس های آخرش را می کشد.

*دنبال کردن منافع شخصی به کشتی لرستان ضربه می زند
وی افزود:  اداره کل ورزش این استان باید با متولی کشتی کشور که فدراسیون 
کشتی است همراه و هماهنگ باشد. متاسفانه نگاه شخصی و دنبال کردن منافع 
شخصی به کشتی لرستان ضربه زده است. هیات کشتی لرستان 8 ماه است که 
رییس ندارد و این یعنی درد. درد برای استانی که مملو از استعداد کشتی است اما 
اداره کل ورزش استان به آن ضربه زده است. قطعا دل امثال دبیر، سوریان، نعمت 
پور و من خیلی بیشتر از مسووالن ورزش لرستان به حال کشتی این استان می سوزد.

هدف منچسترسیتی در این فصل از نظر دی بروین 
هافبک بلژیکی منچسترسیتی گفت 
این تیم به دنبال قهرمانی در هر چهار جام 

فصل است.
به گزارش ساکرنت، منچسترسیتی 
توانست در هفته اول لیگ برتر انگلیس 
ولورهمپتون را 3 بر یک شکست دهد. این 
تیم اکنون باید در دور سوم جام اتحادیه 
انگلیس به دیدار بورنموث برود و سپس 
بازی حساس با لسترسیتی را در پیش دارد. 
کوین دی بروین هافبک بلژیکی 

منچسترسیتی در این باره گفت: شرایط فعلی که در آن هستیم سخت است. ما برای 
بازی هفته اول لیگ برتر خیلی تمرین نکردیم ولی توانستیم ولورهمپتون را شکست 
دهیم. ذهنیت قوی باعث می شود در سخت ترین شرایط هم به دنبال برد باشید. ما 
می خواهیم امسال هر چهار جام ممکن را فتح کنیم. می دانم کار سختی است ولی 
اگر تمام تالش خود را کنیم به نتیجه مطلوب خواهیم رسید. برای اینکه با لیورپول 
برای قهرمانی رقابت کنیم باید شروع قدرتمند داشته باشیم و  از رقابت کردن نترسیم. 
پپ گواردیوال سرمربی منچسترسیتی اعالم کرد که به دلیل فشردگی بازیها 
در دیدار برابر بورنموث از بازیکنان آکادمی خود استفاده خواهد کرد تا برای بازی 

حساس با لسترسیتی آماده شوند.

انتقال قرضی موراتا به یوونتوس
-21 فصل  در  اسپانیایی  مهاجم 

میدان  به  یوونتوس  پیراهن  با   2020
خواهد رفت.

به گزارش آس، آلوارو موراتا بازیکن 
به  فصل  یک  و  است  یوونتوس  جدید 
بازی  تورینی  تیم  برای  قرضی  صورت 
خواهد کرد. باشگاه ایتالیایی 10 میلیون 
یورو به مهاجم اسپانیایی پرداخت خواهد 
کرد. تیم تورینی می تواند پس از یک 
فصل با پرداخت 45 میلیون یورو قرارداد 

این بازیکن را دائمی کند.
سه شنبه شب یوونتوس تصویر موراتا را در فرودگاه منتشر کرد و پس از تست 
های پزشکی انتقال این بازیکن از اتلکیکو به تیم تورینی به صورت رسمی اعالم شد. 
مهاجم اسپانیایی از نقش خود در اتلتیکو راضی نبود و بازگشت به یوونتوس را 
بد نمی دید. او پیش از این در سال های 2014 تا 2016 برای بانوی پیر بازی می 

کرد و نقش کلیدی در این تیم داشت. 
اکنون اتلتیکو می تواند با یک مهاجم قرارداد امضا کند. لوییس سوارس گزینه 
مورد نظر این تیم است. پس از جلسه سه شنبه شب وکالی مهاجم اروگوئه ای با 
خوسپ ماریا بارتومئو )رییس بارسلونا( به نظر می رسد حضور این بازیکن در واندا 

متروپولیتانو ممکن شود.

برای قرعه کشی فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا؛
طارمی و سردار در سید یک؛ مسی و رفقا در سید دو!

در آستانه قرعه کشی رقابت های فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا مشخص شد 
که کدام تیم ها در سید نخست و کدام تیم ها سید دوم قرار دارند.

شیوع ویروس کرونا باعث شد تا رقابت های فصل 2019-2020 لیگ قهرمانان 
اروپا در مراحل حذفی به صورت یکپارچه و متمرکز به میزبانی لیسبون دنبال شود اما 
هنوز تصمیم نهایی درباره فصل جدید این تورنمنت اعالم نشده است؛ در تورنمنت 
پیش روی، شصت و ششمین فصل از باشگاه های برتر اروپا قرار است برگزار شود، 

تورنمنتی که در 37 دوره اخیر به نام لیگ قهرمانان اروپا تغییر نام داده است.
مسابقات پلی آف برای تعیین حضور نمایندگان کشورهای مختلف در سید سوم 
و چهارم مسابقات فصل جدید در حال انجام است اما سید بندی یک و دو با توجه 
به قهرمانی تیم ها در فصل گذشته و عناوین به دست آمده، تعیین شده است؛ نکته 
جالب اینکه در سید بندی صورت گرفته، دو تیم حاضر در سید نخست از بازیکنان 

ایرانی در ترکیب خود بهره می برند.
پورتو پرتغال با مهدی طارمی به تازگی به توافق رسیده و براساس قهرمانی 
به دست آمده در فصل گذشته لیگ پرتغال اکنون در سید نخست نامش در کنار 
تیم های بزرگی چون بایرن مونیخ مدافع عنوان قهرمانی، سویا، رئال مادرید، لیورپول، 

یوونتوس و پاری سن ژرمن قرار گرفته است.
البته پورتو در سید نخست یک تیم دیگر را هم در کنار خود دارد که باعث شده 
است تا احتمال برخورد دو ستاره ایرانی در مرحله گروهی منتفی شود؛ زنیت روسیه که 
از حضور سردار آزمون در ترکیب خود بهره می برد و فصل گذشته توانست قهرمان 
فوتبال روسیه شود، یکی از 8 تیم سید نخست فصل جدید لیگ قهرمانان آسیاست.

جالب تر آن که تیم فوتبال بارسلونا که فصل گذشته در قهرمانی اللیگا ناکام 
بود و در روز پایانی در کورس رقابت با رئال مادرید، دستش از فتح جام کوتاه ماند، 
به همین علت جایی در سید نخست ندارد و یاران مسی در سید دوم مسابقات 
قرار گرفته اند؛ موضوعی که با توجه به حضور تیم های سویا و رئال مادرید در سید 
نخست، باعث شده است تا احتمال برخورد دو تیم پورتو و زنیت در مرحله گروهی 

با بارسلونا دوچندان شود.
اتفاقی که باعث خواهد شد تا در فصل پیش روی رقابت های لیگ قهرمانان 
اروپا شاهد دوئل تماشایی میان بارسلونا و با یاران مهدی طارمی و یا سردار آزمون 
باشیم یا با تیم های بزرگ دیگری از جمله اتلتیکو مادرید، منچستر سیتی، منچستر 
یونایتد، دورتمند و چلسی؛ البته آزمون تجربه حضور در این تورنمنت را دارد، وی 
هم با زنیت و هم با روستوف توانسته در لیگ قهرمانان اروپا بازی کند و سابقه 
گلزنی به تیم های بایرن مونیخ و اتلتیکو مادرید را با پیراهن روستوف و گلزنی به 
لیون با پیراهن زنیت را در کارنامه خود دارد و حتی فصل گذشته نیز یکبار به اشتباه 

دروازه خودی را باز کرد.
پاری سن  یوونتوس،  لیورپول،  مادرید،  رئال  مونیخ، سویا،  بایرن  سید یک: 

ژرمن، زنیت و پورتو
یونایتد، شاختار  مادرید، منچستر سیتی، منچستر  اتلتیکو  بارسلونا،  دو:  سید 

دونتسک، بورسیا دورتموند، چلسی و آژاکس
حاال باید منتظر ماند و با تعیین تیم های حاضر در سید سوم و چهارم فصل جدید 
لیگ قهرمانان اروپا دید که در روز قرعه کشی کدام تیم ها رقیب زنیت و پورتو در فصل 
آتی این تورنمنت خواهند شد و مهدی طارمی و سردار آزمون فرصت حضور در مقابل 
کدامیک از تیم های بزرگ دنیای فوتبال را به دست خواهند آورد؟ تجربه ای بزرگ، 
ارزشمند و هیجان انگیز برای دو ستاره فوتبال ایران که در تیم ملی نیز زوج یکدیگر 
در خط آتش هستند و می توانند در سال منتهی به برگزاری رقابت های انتخابی جام 

جهانی، کارنامه ای درخشان را از خود به یادگار بگذارند.

سولسشر: یونایتد حاال یک سنگربان خوب دیگر دارد
صعود  از  بعد  سولسشر  گنار  اوله 
جام  چهارم  مرحله  به  منچستریونایتد 
اتحادیه از تیمش و به خصوص هندرسون 
دروازه بان جوان تیم که اولین بازی اش را 

با پیراهن یونایتد انجام داد تمجید کرد.
شکست  از  بعد  منچستریونایتد 
این هفته در لیگ برتر مقابل کریستال 
سوم  مرحله  در  شب  شنبه  سه  پاالس 
جام اتحادیه به مصاف لوتون تاون رفت 
و موفق شد حریفش را 3-0 شکست داده 

و راهی مرحله چهارم شود.
در پایان بازی اوله گنار سولسشر سرمربی یونایتد از تیمش و به خصوص 
از دین هندرسون دروازه بان جوانی که اولین بازی خود با پیراهن یونایتد را انجام 
پایانی را برای پیروزی شیاطین  او در دقایق  داده بود ستایش کرد و سیو مهم 

سرخ مهم دانست.
یونایتد در دقیقه 44 با گل خوان ماتا از روی نقطه پنالتی از حریف پیش افتاده 
بود ولی لوتون تاون در اواخر بازی شانس عالی ای برای به تساوی کشاندن بازی 
داشت. دین هندرسون ضربه سر خطرناک تام الکیر را به زیبایی دفاع کرد تا در 
دقایق اندک باقی مانده مارکوس راشفورد و میسون گرین وود دو گل دیگر برای 

یونایتد به ثمر برسانند.
سولسشر در پایان بازی گفت: » من از عملکرد دین هندرسون در این بازی 
خیلی راضی ام. هم از سیو مهمی که انجام داد و هم از نوع هدایتی که در جریان 
بازی داشت و سعی می کرد تیم را با حرفهایش راهنمایی کند. او هر وقت هم که 

پا به توپ می شود خیلی راحت کار می کند و این مهم است”.

تیم های باشگاهی فوتبال 
ایران در 10 دیدار برگزار شده 
زده اند  گل  سه  فقط  آسیا  در 
توسط  فقط یک گل  تعداد،  این  از  که 
مهاجمان میلیاردی به ثمر رسیده است.

هشدارها برای لیگ قهرمانان آسیا و 
حضور باری به هر جهت تیم های ایرانی 
چهار  تا  نبود  کارساز  مسابقات  این  در 
تیم پرادعا، در 10 دیدار برگزار شده در 
مسابقات، نتایج ضعیفی را به دست بیاورند 
و در نتیجه دو تیم از چهار تیم با حذف 

از مسابقات به زودی به خانه برگردند.
تقریبا برای اهالی فوتبال مشخص 
بود که با ناکارآمدی تصمیمات آماتوری 
حساب  توان  نمی  ایرانی،  تیم های  در 
زیادی روی موفقیت چهار نماینده اعزامی 
از ایران به مسابقات حساب باز کرد اما 
نتایج بدتر از این حرف ها بود. البته اگر دو 
برد پرسپولیس با اختالف یک گل مقابل 
التعاون را نادیده بگیریم، وضعیت بغرنج تر 

هم می شود.
تیم های حاضر با مربیان و بازیکنان 
میلیاردی و پرادعای خود در گلزنی، یکی 
از بدترین عملکردهای ممکن در تاریخ 
این مسابقات را ثبت کردند و نشان دادند 
که برخالف دستمزدهای میلیاردی، حال 

و روز خوبی در داخل زمین ندارند.
جدای از نتایج، ناکارآمدی تاکتیک ها 
تالش  همینطور  و  فنی  برنامه های  و 
دروازه  کردن  باز  در  مهاجمان  بیهوده 
آمده  به چشم  چیزی  هر  از  بیش  رقبا 
است؛ مهاجمانی که همانند فشنگ های 
نمی  و  هستند  باروت  و  چاشنی  بدون 
توانند ضربه مهلکی به تیم حریف بزنند 

و دروازه رقبا را تهدید کنند.
در نتیجه فقط نام ارسالن مطهری، 
بازیکن تعویضی استقالل در میان گلزنان 
ایرانی در بازی های اخیر به عنوان مهاجم 
هم  را  دیگر  گل  دو  و  شود  می  دیده 
شجاع خلیل زاده به عنوان مدافع و بشار 
رسن، به عنوان هافبک - از روی نقطه 

پنالتی - زده اند.
* شهرخودرو

با  بازی  سه  از  امتیاز  یک  کسب 
شکست،  دو  تحمل  و  گل  صفر  ثبت 
با  که  آسیاست  در  عملکرد شهرخودرو 
تفکرات تاکتیکی سیدمهدی رحمتی و 
دستیارانش مانند محمد نوازی راهی قطر 
شده اند. جدا از شکست ها، ناتوانی این تیم 
در خلق موقعیت و گشودن دروازه رقبا 
بیش از هر چیزی به چشم آمده است. 
موقعیت   تاکنون  مشهدی  قرمزپوشان 
رقبای خود  دروازه  خطرناکی هم روی 
خلق نکرده اند و حاال یک فرصت دیگر 
برایشان باقی مانده تا طلسم پیروزی یا 
بشکنند  را  مسابقات  در  گلزنی  حداقل 
سروشکل  خود  زودهنگام  حذف  به  و 

مناسبی ببخشند.
* سپاهان

عملکرد سپاهان در آسیا با توجه به 
سابقه این تیم وحشتناک است. تیمی که 
سابقه حضور در فینال آسیا را هم دارد 
و از بازیکنان تراز اول در تمام خطوط 

و  نزده  تاکنون هیچ گلی  بهره می برد، 
بار  موعد  از  زودتر  با چهار گل خورده، 
و بندیل خود را برای بازگشت به خانه 
جمع کرده است. رفتن امیر قلعه نویی و 
آمدن محرم نویدکیا به این تیم نتوانست 
گره مشکالت این تیم را باز کند و خطوط 
تهاجمی این تیم حتی با وجود بازیکنان 
در  است.  شده  خنثی  کامال  سرشناس، 
واقع اگرچه در بازی های سوم و چهارم 
موقعیتی وجود داشت، مهاجمان این تیم 
در بازی پنجم هیچ شوتی به سمت دروازه 

رقبا نداشتند.
* پرسپولیس

موفق ترین تیم ایرانی در این رقابت 
ها به لطف دو پیروزی مقابل التعاون با 
تیمش،  هافبک  و  مدافع  یک  گلزنی 
این موضوع  اما  امیدوار به صعود است 
نمی تواند بحران گلزنی در پرسپولیس 
را پنهان کند. به نظر می رسد جدایی 
دو مهاجم این تیم یعنی علیپور و ترابی 
تاثیر  سرخپوشان  گلزنی  روی  حسابی 
به  جدید  بازیکنان  تاکنون  و  گذاشته 

خصوص در خط حمله نتوانستند چارچوب 
دروازه حریف را باز کنند.

سرخپوشان که به دنبال موفقیت و 
حتی رسیدن به فینال بازی ها هستند، 
در خط حمله ناامیدکننده بودند و توپخانه 
این تیم، قدرت الزم را نداشته تا صفر گل 
زده در برابر نام مهاجمان و هافبک های 

هجومی تیم ثبت شود.
* استقالل

خطرناک ترین تیم ایرانی در لیگ 
نوزدهم، در تک دیدار برگزار شده خود 
در آسیا نتوانست در گلزنی همانند گذشته 
عمل کند و فقط تعویض طالیی آن ها 
در فصل جاری یعنی ارسالن مطهری 
موفق به گلزنی شده تا امیدهای استقالل 
زنده بماند. این تیم هم مانند پرسپولیس 
آن ها  مشکالت  اما  دارد  صعود  شانس 
گلزنی  در  مهاجمان  ناکامی  زمان  تا 
نیازمند  باز نخواهد شد و به طور قطع 
مقداری دقت و قدرت در زدن ضربات 
آخر هستند تا از این مرحله عبور کنند 

و به فکر مراحل باالتر باشند.

3 گل در 10 مسابقه؛

فوتبال »ناکارآمد« باشگاه های ایران در آسیا!

خط دفاعی پرسپولیس کار سختی برابر تیم الشارجه 
امارات دارد که بهترین عملکرد را در بین تمام تیم های 

حاضر در لیگ قهرمانان آسیا داشته است.
پرسپولیس در آخرین بازی خود در مرحله گروهی 
مصاف  به  شنبه  پنج  امروز  باید  آسیا  قهرمانان  لیگ 
الشارجه امارات برود. الشارجه تا قبل از آغاز دور برگشت 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا کمترین شانس را 
برای صعود از گروه خود داشت اما نتایج خیره کننده این 
تیم در دو بازی اخیر باعث شده است تا شانس باالیی 

برای صعود داشته باشد.
تیم اماراتی در دو بازی اخیر خود برابر الدحیل و 
التعاون موفق به زدن 10 گل شده است. این تیم توانست 

4 گل به الدحیل پرستاره بزند و التعاون را هم 6 تایی کند.
تیم  تمام  بین  در  را  بهترین خط حمله  الشارجه 
در  آسیا  قهرمانان  لیگ  جاری  فصل  در  حاضر  های 

غرب آسیا دارد.
این تیم موفق شده است که در 5 بازی خود 13 
الشارجه  برساند. سوارز مهاجم خطرناک  ثمر  به  گل 
سریع ترین هت تریک را به نام خود به ثبت رساند و 
التعاون  موفق شد که تنها در 12 دقیقه 3 گل برابر 

به ثمر برساند.
نکته جالب اینکه هر سه تیم الدحیل، پرسپولیس 
و التعاون 14 گل در فصل جاری لیگ قهرمانان به ثمر 
رسانده اند، این درحالی است که الشارجه خود به تنهایی 

13 گل زده و این نشان می دهد که چه خط حمله 
خطرناکی دارد.

تا  است  شده  باعث  التعاون  دار  زهر  حمله  خط 
پرسپولیس کار بسیار سختی برابر این تیم داشته باشد. 
نماینده ایران اگر می خواهد که به دور بعد راه پیدا کند 

باید این تیم خطرناک اماراتی را شکست دهد.
عبدالعزیر العنبر سرمربی الشارجه قبل از این بازی 
گفت: آماده شدن برای بازی برابر پرسپولیس سخت 
است چرا که باید بازیکنان را از غرور پیروزی 6 بر صفر 
برابر التعاون خارج کرد و آنها را آماده این دیدار کرد. 
بازی التعاون تنها 3 امتیاز داشت و تمام شد و اکنون 

باید خود را آماده دیدار سخت برابر پرسپولیس کرد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

ماموریت سخت پرسپولیس برابر بهترین خط حمله لیگ آسیا

نبردی  ایران در  باشگاهی  فوتبال 
دارد؛  قرار  منطقه ای  رقبای  با  نابرابر 
رقبایی که تمام پول ویلموتس را خرج 
یک مهاجم می کنند و اگر دو بازی گل 
نزد، کنارش می گذارند. ما اما به  خاطر 
یک غرامت 6 میلیون دالری غیر قطعی 
تب کرده ایم و بهترین ستاره های مان را 

بابت 400 هزار دالر از دست می دهیم.
جازه بدهید همین اول بحث یک 
هزینه  که  این  کنیم:  روشن  را  نکته 
اشتباه حتی اگر به اندازه هزار دالر هم 
مسبب  فرد  و  نیست  قبول  قابل  باشد، 
باید پاسخگو باشد. مخصوصا با شرایط 
اقتصادی و ارزی امروز ایران، جایی برای 
دورریز دالر وجود ندارد. از این منظر، عقد 
قرارداد با مارک ویلموتس که مجموعا به 
تحمیل زیان هشت میلیون یورویی به 
فوتبال ایران منجر شده، به شدت محکوم 
است و جای هیچ دفاعی ندارد. این بحث 
سر جای خودش اما سوژه این مطلب، 
فوتبال  کوچک  اقتصاد  عینی  توصیف 
ایران با یادآوری »ویلموتس گیت« است.

گویا فدراسیون فوتبال ایران برای 
مربی  دستمزد  از  قسط  یک  پرداخت 
از  یورو  میلیون  دو  شده  ناچار  بلژیکی 
عدم  حاال  که  بگیرد  قرض  »شستا« 
زیادی  مشکالت  پول،  این  بازپرداخت 
به وجود آورده است. بابت بقیه مطالبات 
ویلموتس هم حکم غرامت شش میلیون 
فوتبال  نفس  که  شده  صادر  یورویی 
ایران را به  شماره انداخته است. عدد این 
فوتبال  بنیه  به  قدر نسبت  آن  خسارت 

لفظ  از  خیلی ها  که  است  سنگین  ما 
حتی  می کنند.  استفاده  »ورشکستگی« 
این  به  قضائیه  قوه  و  بازرسی  سازمان 
فیفا هم چون  و  وارده شده اند  موضوع 
مداخله آنها را مصداق دخالت دولت در 
به  تهدید  را  فدراسیون  دانسته،  فوتبال 
تعلیق کرده است. همه این گرفتاری ها 
به خاطر شش میلیون یورو است؛ مبلغی 
که اگر به همین مسابقات جاری لیگ 
می برید  پی  کنید،  نگاه  آسیا  قهرمانان 
برای رقبای منطقه ای ما چقدر نازل به  

شمار می آید.
الدحیل  مدافع  بن عطیه،  مهدی 
که بخشش او ساعاتی پیش از بازی با 
پرسپولیس جنجال بزرگی به پا کرد، سال 
گذشته در حالی از یوونتوس راهی الدحیل 
شد که جذب او برای تیم قطری حدود 
14 میلیون یورو هزینه به  دنبال داشت. 
ماریو مانژوکیچ هم که در بازی رفت دو 

باز کرده بود،  تیم دروازه پرسپولیس را 
ساالنه 7 میلیون یورو از الدحیل حقوق 
می گرفت؛ گرچه او مدت زمان کوتاهی 
ستاره  ویلیتون،  کرد.  بازی  تیم  این  در 
برزیلی الشارجه که در جریان پیروزی 6 
بر صفر این تیم مقابل التعاون هت تریک 
کرد، ساالنه 5/ 1میلیون یورو از باشگاه 
اماراتی دستمزد می گیرد. او مصدوم شده 
می کنند  »دعا«  دارند  پرسپولیسی ها  و 
تنها  نرسد؛  فردا  سرنوشت ساز  بازی  به 
کاری که از دست ما ساخته است! جذب 
لوکاس کایو، وینگر پرتغالی الشارجه هم 
برای این تیم چیزی حدود 11 میلیون 
یورو هزینه داشته و حاال نماینده ما که 
بهترین مهاجمش عیسی آل  کثیر است، 
باید صعود را از دست چنین ستاره هایی 
بقاپد. در السد قطر بغداد بونجاح ظاهرا 
ساالنه دستمزدی حدود 3 میلیون یورو 
زدن  به  همچنان  و  می کند  دریافت 

گل های حساس ادامه می دهد. االهلی 
عربستان هم که همین امشب در بازی 
استقالل  با  اول  گروه  زندگی  و  مرگ 
مصاف خواهد داد، دیروز لوبومیر فیسا، 
هافبک صربستانی بنفیکا را با قراردادی 

سه میلیون یورویی جذب کرد.
نوشتن بند باال را تا دو روز دیگر هم 
می شد ادامه داد. فوتبال باشگاهی ایران 
در نبردی نابرابر با رقبای منطقه ای قرار 
دارد؛ رقبایی که تمام پول ویلموتس را 
خرج یک مهاجم می کنند و اگر دو بازی 
گل نزد، کنارش می گذارند. ما اما به  خاطر 
یک غرامت 6 میلیون دالری غیر قطعی 
تب کرده ایم و بهترین ستاره های مان را 
بابت 400 هزار دالر از دست می دهیم. 
غم انگیز است که نامه خداحافظی مهدی 
ترابی با هواداران پرسپولیس، یک ساعت 
قبل از بازی این تیم با الدحیل منتشر 

می شود.«

قدرت دالرهای نفتی در فوتبال؛

نبرد نابرابر!
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تولد  سالروز  به مناسبت 
حسین منزوی، از برجسته ترین 
غزلسرایان تاریخ ادبیات ایران، 
یادداشتی  کندی  شیرین  زارع  محمد 
نوشته و  زنده یاد حسین منزوی  درباره 
حسین  زادروز  مهر،  اول  کرده:  عنوان 
راستین  شاعری  منزوی  است.  منزوی 
مادرشان  که  آنهایی  از  بود،  حقیقی  و 
شاعر می زاید نه از آنهایی که با پوشیدن 
لباس زرد گمان می کنند زر هستند، نه 
ادبیات  دانشکده های  در  که  آنهایی  از 
دانشگاه ها، اعم از آزاد و غیرآزاد، شاعر 
می شوند و نه از آنهایی که در کنار فلسفه 
پردازی، رمان نویسی و مبارزه سیاسی و 
هزار کار دیگرگاهی هم شعر می گویند 
و در عالم خود به چنان مقامی می رسند 
که مپرس! حسین منزوی زنجانی بود. او 
بعد از مدتی اقامت و سکونت در تهران 
به زادگاهش برگشت و تا آخر عمر در 

زنجان زیست.
زیستن منزوی »با عشق در حوالی 
فاجعه« بود، یک زندگی تراژیک به تمام 
معنا. منزوی و شهریار دو ترک ترکی گو 
و پارسی گو هستند که مشترکات فراوان 
دیگری نیز دارند. آن دو، غزل معاصر 
فارسی را به اوج رسانیدند و از قله های 
شمار  به  معاصر  شعر  عظیم  و  رفیع 
نیز  دو  هر  که  است  عجیب  می آیند. 
جانکاه  و  بار  مصیبت  و  غمبار  زندگی  
از  یکی  شاید  داشتند.  فرسایی  روح  و 
و  مشهوریت  در  دو  آن  های  تفاوت 
غریبیت  در  و  بیشتر شهریار  معروفیت 
و مظلومیت بیشتر منزوی باشد. منزوی 
بلکه  ندارد  را  شهریار  شهرت  تنها  نه 
نام و آوازه بسیاری از نامجویان و مدح 
گویان و صله گیران را نیز ندارد. خود 
می گوید: شاعر تورا زین خیل بی دردان، 

کسی نشناخت
تو مشکلی و هرگزت آسان، کسی 

نشناخت
کنج خرابت را بسی تسخر زدند اما

کسی  ویران  خانه  ای  را  تو  گنج 
نشناخت

اگرچه منزوی قدر مقام و منزلت 

اما  می دانست  نیک  را  خویش  شعر 
برخی از اعمال و رفتارهای او با اخالق 
معمول و مرسوم در عرف قوم وقبیله 
همواره  شاعران  نبود.  سازگار  چندان 
در فراسوی نیک و بد زیست می کنند.

طامات  و  توبه  و  ریا  و  رنگ  شاعر  او 
نبود شاعر مستی و راستی بود. شاعران 
و  و دغدغه ها  زمانه عسرت دردها  در 
آنان در فکر  دارند.  اندیشه هایی دیگر 
نمایی  عبادت  و  تطاهر  و  خودنمایی 

نیستند. سعدی گفته است:
گنه کار اندیشناک از خدای
به از پارسای عبادت نمای

از  بیش  منزوی  شفافیت  و  صداقت 
با صداقت و یکرنگی تمام  او  حد بود. 

سروده بود: 
چیم  و  کیم  شیطان،  نه  فرشته ام  نه 

همینم
نه ز بادم و نه آتش که نواده زمینم

من اش  جز  به  که  تنگی  ردای  و  منم 
نگنجد

نه فلک برآستانم نه خدا در آستینم
همان که شاعره معاصر از زمینی 
بودن آدمی و اینکه هرگز از زمین جدا 
نبوده است و با ستاره آشنا نبوده است، 

می گوید.
شاعر  شهریار  مانند  نیز  منزوی 
چنان  را  غزل عشق  و  است  »عشق« 
ماهرانه و استادانه می سراید که انسان 
می دارد.  وا  شگفتی  و  حیرت  به  را 
چه  منزوی  عبارات  و  واژه ها  نمی دانم 

قدر توانسته اند عشق سرشار و سرکش 
و طوفان وار و تسخیرناپذیر او را بیان 
کنند. حدود سه دهه است که با اشعار 
که  می کنم  فکر  همواره  و  مانوسم  او 
این کلمات نغز، این وزن و قافیه ی نو و 
دلنشین، این صورت و محتوا و موسیقی 
زیبا و جذاب را چگونه آفریده است. من 
هم باور نمی کردم ولی با مطالعه اشعار 
منزوی باور کردم که به شاعران الهام 

می شود.
تعجب و تحسین کردم وقتی دیدم 
»معابد  به  را  معشوق اش  شاعری  که 

مشرق زمین« تشبیه کرده: 
تو از معابد مشرق زمین عظیم تری

کنون شکوه تو و بهت من تماشایی است
تعجب و تحسین کردم وقتی دیدم که 

شاعری خطاب به معشوق  گفته است:
در به سماع آمده است از خبر آمدنت

خانه غزل خوان شده از زمزمه در زدنت
از فوران اشتیاق می سراید:

خورشید  از  چشم ش  گل،  از  دست ش 
سنگین خواهد آمد

بسته بار گیسوان از نافه چین خواهد آمد
آدم چقدر باید عاشق باشد که بگوید:

بی تو دنیا نمی ارزد تو با من باش و بذار
همه دنیا مرا همیشه تنها بذاره

من می خوام تا آخر دنیا تماشات بکنم
اگه زندگی برام چشم تماشا بذاره

شاعر چقدر باید عاشق باشد که بگوید: 
شب دیر پای سردم، تو بگوی تا سرآیم 

سحری چو آفتابی ز درون خود برآیم

و  خستگی  ز  ا خاکم  که  مبین  تو 
شکستگی ها

ز هوا سبک تر  به سویت  تا  بخواه  تو   
آیم«.

تعجب و تحسین کردم وقتی دیدم دل 
عاشق به پلنگ مغرور و متوهم و خام 
اندیش و معشوق به ماه دسترس ناپذیر 

تشبیه شده است:
ماه  سوی  به  من  پلنگ  خام  خیال 

جهیدن بود 
خاک  روی  به  بلندایش  ز  را  ماه  و 

کشیدن بود
پلنگ من - دل مغرورم - پرید و پنجه 

به خالی زد 
که عشق - ماه بلند من - ورای دست 

رسیدن بود
عالوه بر غزل و شور و جنون حاکم 
بر آن، منزوی شعر نیمایی و سپید هم 
صفرخان.  بلند  منظومه  جمله  از  دارد، 
بود  آذربایجانی  دلیرمردی  خان  صفر 
که سی و دو سال در زندان های رژیم 
الظاهر  علی  و  کرد  مقاومت  پهلوی 
به  را  جهان  در  زندان  دوران  بیشترین 

نام خود رقم زد. 
منزوی  غزل های  همه  مضامین 
نیست  مستی  و  حال  و  شور  و  عشق 
و  دردمند  و  متعهد  شاعری  او  بلکه 
غیرتمند نیز هست که از وضع اجتماعی 
و سیاسی، آزادی، اختناق و فقر بخوبی 
آگاه است و غزل هایی در همین مایه ها 

سروده است:
از زمزمه دلتنگیم، از همهمه بیزاریم

نه طاقت خاموشی، نه تاب سخن داریم
تشویش هزار آیا، وسواس هزار اما 

کوریم و نمی بینیم ور نه همه بیماریم
بیداد  و  ظلم  از  که  کسانی  درباره  او 
ضحاکان روزگار به ستوه آمده و مبارزه 

کرده و جان داده اند، می گوید:
داغ که داری امشب ای آسمان خاموش
داغ کدام خورشید ای مادر سیه پوش

دب  ترکیب  دیگر،  کیست  کشته  این 
اصغر

بر  می برند  که  کیست  کوچک  تابوت 
دوش؟

زیستن با »عشق» در »حوالی فاجعه«

»امواج پست مدرن« در بازار کتاب
پست مدرن«  »امواج  کتاب 
نوشته علیرضا سمیع آذر منتشر شد.

جلد  سومین  که  کتاب  این 
معاصر  هنر  »تاریخ  مجموعه  از 
جهان« است در 280 صفحه توسط 

نشر نظر منتشر شده است.
پست مدرنیسم به تعبیری که 
در این کتاب آمده است، دربرگیرنده 
جریان های پراکنده ای است که به 
محدودیت های  از  رهایی  منظور 
این  شدند.  پدیدار  مدرنیستی  هنر 
ظرفیت های  بر  اغلب  جریان ها 
متمرکز  هنری  ثر  ا معناشناختی 

شده و تعامل روشنفکرانه تر با مخاطب و دوری از تاثیرگذاری های احساسی 
و روانی را در پیش گرفتند. در سال های اولیه به چالش کشیدن پارادایم 
فراگیری  با  بعدها  لیکن  شد،  ظاهر  متنوعی  بسیار  اشکال  در  مدرنیسم 
رویکردهای مشابه در امریکا، اروپا و حتی آسیا مشخص شد که هنر پاپ 
بیش از هر جریان دیگری در قامت موج اصلی و محوری هنر پست مدرن 
ظاهر شده است. اگرچه ظهور هنر پاپ در امریکا رقم خورد، اما حاال می توان 

جلوه های مختلفی از آن را در دیگر نقاط جهان نیز مشاهده کرد. 
پست مدرنیسم فاقد بیانیه روشن و مبانی نظری قابل تحلیل است و 
رویکردهای  با  متنوع  امواجی  قابل شناسایی،  موج مشخص  به جای یک 
گوناگون را دربرمی گیرد. این امواج تاحدی نتیجه توسعه فرهنگ شهری و 
زیبایی شناسی همگانی هستند و درعین حال تحت تاثیر تراوشات عرصه های 

دیگری چون مد، رسانه، تبلیغات و تکنولوژی بر فرآیندهای هنری.
در جلد اول تاریخ هنر معاصر جهان، نخستین چالش ها در برابر هنر 
مدرنیستی و ظهور آوانگارد جدید تشریح شد. در جلد دوم دو جریان محوری 
هنر معاصر؛ هنر مفهومی و هنر مینیمالیستی، تبیین و الگوواره های نوین در 
آفرینش هنری معرفی شدند. کتاب حاضر خط سوم هنر معاصر را مورد بحث 
قرار می دهد که بیش از دو جریان پیشین گستره جهانی پیدا کرده و مترادف 
با پست مدرنیسم شناخته می شود. فصل های مختلف کتاب برآنند تا تصویری 
اجمالی از طوفان ایده ها و رویکردها ناشی از انفجار پست مدرنیستی در صحنه 
جهانی هنر را با تحلیل مشهورترین نمونه ها ارائه کنند. از مهم ترین هنرمندانی 
که آثارشان در فصل های مختلف این کتاب به تفصیل بررسی و نقد شده اند، 
می توان به روی لیکتن استاین، اندی وارهول، کالس اولدنبرگ، دیوید هاکنی، 
گرهارد ریشتر، سیگمار پولکه، کریستو، دیمن هرست و آی وی وی اشاره کرد.
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مقام قضایی باید با متخلفان جرایم تکثیر کتاب 
و کپی رایت برخورد کند

افشین شحنه تبار گفت که مقام قضایی باید با متخلفان جریام تکثیر غیرقانونی 
کتاب و ناقضان کپی رایت برخورد کند.

افشین شحنه تبار ناشر، مترجم، موسس انتشارات شمع و مه با اشاره  به قانون 
کپی رایت در حوزه کتاب گفت: قوانین کپی رایت در ایران هرچند در سال 1348 
تدوین شده و کامل است و با قوانین بین المللی مطابقت دارد ولی اگر کاستی هایی 
در کشور وجود دارد کوتاهی از سوی قوه قضاییه است چون سرقت اتومبیل با سرقت 
ادبی از نظر قانونی تفاوتی ندارد درحالی که مقام قضایی به طور جدی با سارقین 

کتاب برخورد نمی کند.
وی ادامه داد: ضعف در اجرای قانون باعث شده تا در کشور شاهد مدل های 
مختلف تخلف در حوزه نشر کتاب باشیم به طوری که در فضای نشر امروز شاهد 
حضور رابین هودهای فرهنگی هستیم که با شعار ترویج فرهنگ مطالعه در کشور 
و به بهانه وضعیت اقتصادی فایل کتابی که چندین سال برای آن زحمت کشیده 
شده و ناشر برای چاپ آن هزینه کرده در این فضا یا رایگان و یا با تخفیف باال 

منتشر می کنند.
شحنه تبار افزود: نوع دیگر تکثیر غیرقانونی کتاب، دوباره سازی تالیف است 
که با کیفیت باال چاپ شده و در سایت ها یا کنار خیابان به فروش می رسد هرچند 

کتاب های منگنه ای نیز معضل دیگری است که در دانشگاه ها رواج دارد.
مدیر انتشارات شمع و مه اضافه کرد: خانواده نشر هنوز از قوانین و مسائل 
حقوقی این حوزه آشنا نیستند و ضابطین قوه قضاییه تمایلی به جمع آوری کتاب ها 

و مقابله با این تکثیر غیرقانونی ندارند.
این ناشر و مترجم گفت: ناشران عادت به تجربی و سنتی عمل کردن دارند 
و فضای فرهنگی و دیدگاه جامعه داخل و خارج از کشور نیز با توجه به تفاوت هایی 
که در مواجهه با جرم دارد باعث شده همچنان شاهد جرایم حوزه نشر کتاب باشیم.

وی افزود: افراد باید در کنار قوه قضاییه هوشیارانه با جرایم برخورد کنند، در 
خارج از کشور با فرد متخلف از نظر قانون به طور جدی و سنگین برخورد می شود از 
سویی ما از نظر فرهنگی نسبت به خطای افراد چشم پوشی داریم به طوری که اگر 
در خوانش متنی متوجه شویم که کپی از ترجمه فردی دیگر است صحبتی نمی کنیم 
بخصوص در فضای دانشگاهی زمانی که این اتفاق می افتد از آن می گذریم درحالی 

که نقد و پیگیری می تواند بازدارنگی داشته باشد.

دعوت شاعران به پرهیز از
 حاشیه سازی های بی مورد 

علیرضا بهنام گفت: دوستان شاعر 
را به پرهیز از حاشیه سازی های بی مورد و 
همکاری دعوت می کنم. در فضای کنونی 
ادبیات ما با مشکل فقدان نهادهای ادبی 

دست به گریبانیم.
علیرضا بهنام، شاعر و منتقد ادبی و از 
داوران دوره های پیشین جایزه ادبی شاملو 
در باره تجربه اش از داوری در دومین دوره 
جایزه شاملو گفت: من در دوره دوم جایزه، 
و  اول  مرحله  داوران  از   ،1395 سال  در 
آثار  تعداد  دوره  آن  در  بودم.  دوم  مرحله 
تعداد  طبع  به  و  نبود  خیلی  شده  منتشر 

آثار رسیده به جایزه هم زیاد نبود. حدود صد اثر رسیده بود و خوشبختانه تنوع زیادی 
داشت. از همه نوع شعری فرستاده شده بود و دست ما هم باز بود که در هر گرایشی 
نماینده های شایسته ای را برای فهرست ابتدایی انتخاب کنیم و این تنوع در داوری 

نهایی هم خیلی خوب دیده شد.
وی افزود: البته آن زمان جایزه سیاستی داشت که ظاهراً در دوره های بعدی 
این بود که در داوری نهایی، نظر  بر  بنای کار  کمی تعدیل شده است. آن زمان 
کارشناسان مختلف رشته های هنری _ بدون آنکه الزامًا از ادبیات سررشته داشته 
باشند _ لحاظ شود. این شیوه نتایجی را در مرحله نهایی در پی داشت که چندان 

برای مخاطبان ادبیات قانع کننده نبود.
بهنام ادامه داد: اما روی هم رفته باید بگویم چه در مرحله اول داوری و چه 
در مرحله نهایی، داوران کاماًل آزادانه و مطابق نظر و رأی خودشان داوری کردند 
و هیچ گونه فشار و یا اعمال نظری از بیرون و یا از سوی برگزارکنندگان جایزه بر 
ما داوران تحمیل نشد. آنچه اتفاق افتاد برآیند نظر داوران بود و من این را گواهی 
می دهم که تمام مراحل داوری جایزه شعر شاملو، مطابق شأن کسی بود که نامش 

بر روی این جایزه است؛ یعنی کاماًل آزاد بود.
مولف »نشانه شناسی و شعر« در پاسخ به سوال درباره اهمیت وجود جوایز ادبی 
مستقل و تداوم یافتن و نیز تأثیر آن ها در فضای شعر فارسی چیست، گفت: بخش 
خصوصی از آن جایی که به نهادهای حاکم وابستگی ایدئولوژیک ندارد، تنها نهادی 
است که قابلیت برگزاری جایزه شعر مستقل را داراست. بنابراین هر قدر یک نهاد 
مستقل را که در بخش خصوصی فعالیت می کند تقویت کنیم و هرچه بیشتر به آن 
اعتبار دهیم، در اصل اعتباری است که به ادبیاتمان داده ایم. در غیر این صورت ما با 
انواع جوایزی مواجه خواهیم بود که با اغراض و معیارهایی فارغ از حوزه ادبیات شکل 
گرفته و فعالیت می کنند. ثمره کارشان هم الجرم ارتباطی با ادبیات ندارد، از این رو 
معتقدم که جایزه شاملو و جوایز مستقل دیگر هرچه بتوانند خود را از دغدغه های غیر 
ادبی دور نگه دارند، بیشتر می توانند تاثیر گذار باشند. خوشبختانه جایزه شاملو با توجه 
به شفافیت مالی و نیز شفافیت اجرایی در روند داوری آثار قابلیت این را دارد که اعتبار 
الزم را در فضای ادبیات ما داشته باشد و بتواند به فضای ادبیات ما که در سال های 

اخیر به شدت دچار فقدان موقعیت اعتباربخشی است کمک کند.
نیز بیان کرد: من به عنوان دست  وی درباره داوری شعرهای منتشر نشده 
اندرکار جایزه ای که قباًل این کار را کرد، یعنی جایزه ادبی والس، معتقدم ما تجربه 
بسیار خوبی داشتیم. از این جهت که ما مرزها را شکستیم و سد انتشار کنار گذاشته 
شد. چون شاید کسی باشد که به هر دلیلی موفق نشده کتابش را چاپ کند. فرض 
کنید ناشری را پیدا نکرده که سرمایه گذاری کند و خودش هم سرمایه الزم را نداشته، 
از این زاویه نگاه بکنید. در عین حال شعر ارزشمندی دارد و اگر جایزه معتبری مثل 
جایزه شاملو این امکان را بیابد تا بتواند به سمتی برود که با داوری و انتخاب این 
گونه آثار، مالکی برای انتشارشان در اختیار بازار نشر قرار دهد، اتفاق بزرگی است. 
دوستانی که معتقدند ما چنین چیزی در هیچ کجای دنیا نداریم باید به این موضوع 
توجه داشته باشند که نشر شعر در ایران هم شرایط ویژه ای است که شاید در دیگر 

جاهای دنیا نظیر نداشته باشد. شرایط ویژه تمهیدات ویژه هم می طلبد.
این شاعر در پایان خاطر نشان کرد: من فکر می کنم جایزه شاملو تا کنون 
انتها می خواهم دوستان شاعر را به پرهیز از  روند بسیار خوبی را طی کرده و در 
را متذکر  این نکته  حاشیه سازی های بی مورد و همدلی و همکاری دعوت کنم و 
شوم که ما از فقدان نهادهای ادبی در سال های اخیر رنج می بریم. هرچقدر بتوانیم 
نهادهای ادبی مستقل را تحکیم کنیم، در اصل برای پیدا کردن دوباره شکل و شمایل 
ادبیاتمان به خودمان کمک کرده ایم. به مخاطب کمک کرده ایم تا از بین صد و چند 
کتاب شعری که در هر سال چاپ و منتشر می شود، بتواند انتخاب های بهتری بکند. 

بیاییم برای منافع شخصی، نهادسازی را تضعیف نکنیم.

محمد امامی پروانه رسولی خوشبخت

کتاب  فروش  مولفه هایی  یا  و  مولفه   چه 
یک  پای  چرا  مخاطب  می کند؟  ضمانت  را 
کتاب فروشی پایش برای خرید محکم می شود؟ 
ناشر برای متقاعد کردن  در زنجیره نشر نقش 
حتی  که  نکته  این  به  باور  چیست؟  مشتری 
نیاز  بازار یابی  به  کتاب  مانند  فرهنگی  کاالی 
دارد، ضرورت توجه به اصول بازاریابی را به ناشر 

به عنوان تولید کننده، یاد آوری می  کند. 
گام   50« کتاب  نویسنده  روستا،  راضیه 
است  معتقد  محتوایی«  ریابی  بازا در  موثر 
تحلیل داده های بازار نشر عالوه بر ناشر، به کار 
می کند  توصیه  او  می آید.  هم  سیاست گذاری 
فناوری های  به  موثر  بازاریابی  برای  ناشران 
نوین و افراد متخصص در تولید محتوای مجازی 
با  مستقیم  ارتباط  برقراری  هدف  با  تاثیر گذار 

مشتری توجه کنند. 
* چرا تحلیل محتوای داده های بازار نشر 
به  و چه کمکی  است  موثر  کتاب  بازاریابی  در 

ناشر می کند؟
** پیش از اینکه به بحث بازاریابی در حوزه 
نشر اشاره کنم، الزم است این هشدار را بدهم که 
مبادا با کتاب به عنوان یک کاالی صرفا فرهنگی 
به مثابه یک کاالی تجاری برخورد شود. زمانی 
که ما از بازار و بازاریابی صحبت می کنیم، ذهن و 
روش، بیشتر به سمت الگوهای تجاری و الگوهای 
با نفس کتاب و  نگاه  این  سرمایه دارانه می رود. 
فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در تضاد است که 
ما کتاب را به عنوان یک کاالی صرفا تجاری در 
نظر بگیریم. کتاب یک کاالی فرهنگی است در 
صنعت فرهنگ این هشدار جدی وجود دارد که 
رویکرد  کتاب  بازاریابی  همچون  مباحثی  مبادا 
فرهنگی ما را نسبت به این اثر ارزشمند فرهنگی 
دچار خدشه کند. درعین حال در بازار نشر، برخی 
افراد با عشق به فرهنگ و کتاب، سرمایه گذاری 
انجام می  دهند اما چون شناختی نسبت به ذائقه و 
سلیقه مخاطب و الگوهای رایج در بازار نشر و کتاب 
باد می رود. زمانی که در  بر  ندارند، سرمایه شان 
بازار نشر، از بازاریابی صحبت می کنیم، هدف مان 
باید جلوگیری از اتالف سرمایه ها، پیشگیری از 
بی انگیزه شدن سرمایه گذاران و توی ذوق عاشق 
کتاب خوردن باشد؛ نه الزاما توسعه بازار، افزایش 
فروش و تجارت، یادآور می شوم صحبت درباره 

بازاریابی کتاب، بازاریابی  فرهنگی است.
پیاده  سازی این صحبت ما در بازار نشر ایران 

و شبکه توزیع به شدت سنتی که هم اکنون وجود 
افزایش  موانع  از  یکی  است.  سخت  کار  دارد، 
سنتی  توزیع  سیستم  وجود  کتاب،  شمارگان 
است. تا زمانی که سیستم توزیع ما سنتی باشد 
باشد،  نشده  حاکم  آن  بر  نوگرایانه  نگاه های  و 
کاربردی  چندان  بگوییم،  بازاریابی  از  آنچه  هر 
نخواهد داشت. اما شکی وجود ندارد که تحلیل 
داده ها می تواند به اینکه سرمایه گذاری در بازار 
کند.  کمک  باشد،  داشته  بیشتری  توجیه  نشر 
آگاهی از اینکه سلیقه مخاطب چیست و توزیع 
کتاب به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ سنی، به لحاظ 
جنسیتی و به لحاظ طبقه اجتماعی به چه صورت 
انجام می شود، به ما از دو جنبه کمک می کند. 

یک جنبه شبکه توزیع است.
به عنوان مثال؛ درباره کتاب های عامه پسند 
ترجمه ای، به لحاظ فروش، آمارهای باالیی وجود 
دارد که به ناشر و شبکه  توزیع می گوید، این کتاب 
را مجدد چاپ کند اما این رشد درعین حال یک 
هشدار به سیاست گذار فرهنگی می دهد که ما 
به لحاظ فرهنگی، خودمان کاری انجام ندادیم 
و تولیدی نداشتیم و ذائقه مخاطب را نتوانستیم 
شود.  تولید  کتابی  آن  با  متناسب  که  بشناسیم 
کمااینکه جای  خالی کتاب های تألیفی در صدر 

پرفروش ها دیده می شود.
درنتیجه؛ تحلیل داده ها، صرفا برای افزایش 
هم  سیاست گذاری  برای  اتفاقا  نیست؛  فروش 

کاربرد دارد و می تواند پرسش هایی مانند اینکه، 
چرا ما در فهرست پرفروش هایمان به عنوان مثال 
رمان های ایرانی وجود ندارد؟ و یا درباره راهنما 
سبک زندگی ایرانی، راهنمای موفقیت، راهنمای 
برنامه ریزی  اثر منتشر نشده  یا همه ترجمه ای 
است؟ همین قضیه به ناشر و تولیدکننده می گوید 
فروش  چراکه  کند  تولید  بیشتر  حوزه،  این  از 
دارد اما از طرف دیگر به سیاست گذار فرهنگی 
می گوید، ما در یکسری حوزه ها، تقاضا داریم اما 

کاالی داخلی تولید نمی شود.
بازار  داده های  از  موثر  استفاده  راه های   *

چگونه است؟
می کنیم،  صحبت  داده  از  که  زمانی   **
باید از شبکه جمع آوری داده هم صحبت کنیم. 
موجود  بازار  از  که  داده هایی  حاضر،  حال  در 
دارد،  اشاره  آنچه که هست  داده های  به  است، 
نه داده  های آنچه که می تواند باشد یا داده های 

آنچه که باید باشد.
 * تفاوت این موارد چیست؟

نام »الگوی فروش«  به  الگویی  ** یک 
وجود دارد. به عنوان مثال، یکسری ناشرها از نظر 
تولید و شمارگان ُپرکار هستند؛ فارغ از کیفیت 
کارشان، به خاطر نفوذ باالیی که در بازار دارند 
و تسلط بر شبکۀ پخش، کتاب هایشان یشتر به 
کتابفروشی ها عرضه و به عبارت دیگر به مخاطب، 
کوچک تری  ناشران  بسا  چه  می شود.  تحمیل 

با  اما   باشند که کتاب های بهتری تولید کنند، 
توجه به اینکه در شبکه پخش سنتی، نمی توانند 
ورود کنند یا حجم تولیدات شان به حدی نیست 
کتاب   باشد،  به صرفه  توزیع،  شبکه  برای  که 
هم  فروش  به  بنابراین  نمی شود؛  دیده  آن ها 
نشر  داده های  در  دلیل  به همین  و  نمی رسد 

محاسبه نمی شوند.   
توضیح بیشتر اینکه، 10، پانزده ناشر هستند 
که هر آنچه تولید کنند در اکثر کتابفروشی های 
کتابفروشی،  سایت های  می شود.  توزیع  کشور 
فروشگاه های اینترنتی، کتاب آن ها را می فروشند 
و آثار این 10، پانزده ناشر به راحتی در دسترس 
به  داریم که اصال  ما یکسری کتاب  اما  است؛ 
توزیع  شبکه  در  چراکه  نمی شو د،  تبدیل  داده، 
توزیع  شبکه  از  را  داده  ما  حالی که  در  نیستند؛ 
صرفه  به  پخش   مراکز  برای  یعنی  می گیرم. 
نیست که با نشرهای کوچک کار کنند یا تمرکز 
بنابراین  نمی گذارند؛  آن ها  کتاب   بر  چندانی 
بخش  در  باید  فرهنگی  سیاست گذار  هم  اینجا 
توزیع، فرایندی را طراحی کند که کیفیت آثار، 
گویا باشد نه شهرت و نه قدرت ناشر در شبکه 
تعداد  دیگر،  مثال  یک  کتاب.  پخش  و  توزیع 
کشور  کل  در  که  است  درست  کتابفروشی ها، 
تعداد زیادی نیست، اما فرض بفرمایید ما هزار 
کتابفروشی در کشور داشته باشیم. اگر کتابی با 
جریان  در یک  و  منتشر  نسخه  هزار  شمارگان 
توزیع عادالنه قرار گیرد، ناشر می تواند امیدوار 
باشد بعد از دو الی سه ماه، هزینه کتاب برگردد 
و کتاب بعدی را منتشر کند، اما اکنون شاهدیم، 
پخش  شبکه  از  که  داده هایی  و  پخش  شبکه 
می آید، به شکلی است که خیلی از ناشرها اصال 
نمی توانند کتاب شان را در کتابفروشی ها ببینند 

حتی همان سیصد یا پانصد نسخه. 
می کنیم  صحبت  داده  از  که  زمانی  پس، 
باید به دنبال داده صحیح باشیم، نه داده ای که 
الزاما موجود و در دسترس است. اگر سیاست گذار 
بتواند در شبکه پخش و توزیع کتاب  فرهنگی 
فرایندی را طراحی کند که آثار، بهتر در کشور 
توزیع و یا حداقل بهتر معرفی شوند و عرصه این 
ناشران قوی و  اختیار  چنین پرقدرت، صرفا در 
پخش های پرنفوذ نباشد، آن زمان می توان درباره 
داده و بهره برداری از داده صحبت کرد. در غیر 
این صورت داده فعلی تایید کننده این قضیه است 
خوب  معتبر  ناشر  پانزده   ،10 همان  کتاب   که 

فروش می رود و نیازی به تحلیل، وجود ندارد.  
چیست؟  جمله  این  درباره  شما  تحلیل   *

»بازاریابی ابزار پیش بینی بازار است.«
ابزار پیش بینی نیست.  بازاریابی صرفا   **
بازاریابی اساسا ابزار نیست. بازاریابی یک تکنیک 
است. بازاریابی یک توانمندی است. زمانی که از 
واژه ابزار استفاده شود انگار نگاه مکانیکی به این 
بازاریابی مهارتی مانند مهندسی،  مهارت داریم. 
نمی توانیم، مهندسی،  است.  و مدیریت  پزشکی 
پزشکی، مدیریت یا حقوق را ابزار تعریف کنیم بلکه 
یک سری مهارت و تکنیک هستند. پس بازاریابی، 
اساسا ابزار نیست؛ اما بخشی از بازاریابی، تکرار 
می کنم، بخشی از بازاریابی، پیش بینی بازار است. 
البته گاه در بازاریابی،  بازارسازی هم انجام می شود. 
یعنی متناسب با ناخودآگاه مخاطب، متناسب با نیاز 
جامعه و متناسب با شرایط اجتماعی، کتاب هایی را 
منتشر می  کنید که پیش بینی کرده اید مورد استقبال 
قرار می گیرد که این هم بازارسازی است و بخشی 

از فرایندهای بازاریابی.
در پایان یک توصیه دارم: بهتر این است که 
ناشران به سمت برقراری ارتباط مستقیم با مخاطب 
بروند که به لطف شبکه های اجتماعی و فضای 
مجازی این امکان به وجود آمده است. فقط کافی 
است، ناشران یک مقدار صبوری و هوشمندی به 
خرج دهند و از کارشناسان امر، نه صرفا اشخاصی 
که مدام با اینستاگرام سروکار دارند بلکه اشخاصی 
که با مبانی و اصول بازاریابی محتوایی به خصوص 
در حوزه نشر آشنا هستند، ارتباط برقرار و مخاطب 

هدف شان را شناسایی کنند. 
و  اجتماعی  شبکه های  در  ناشران  اگر 
فضای اینترنت، استفاده کنند می توانند مخاطب 
و خریداران کتاب های قبلی خود را شناسایی و 
مصرف کننده  به  کتاب شان  عرضه  آن،  تبع  به 
نهایی و خواننده اصلی بسیار راحت تر می شود و 
به نوعی واسطه ها حذف خواهند شد. این فرصتی 
است که در اختیار ناشران قرار دارد، فقط کافی 
است یک مقدار صبوری و هوشمندی به خرج 
حوزه  این  متخصصان  و  فن  اهالی  از  و  دهند 
کمک بگیرند؛ ناشران کوچک و جوان با توجه 
به این امکان می توانند، واسطه های حوزه نشر را 
به نوعی حذف کنند. با استفاده از این تکنیک ها و 
مهارت ها، ناشران می توانند کتابی را که تازه به 
چاپ رسانده اند، در فاصله زمانی کمتری به صورت 

مستقیم به دست مصرف کننده برسانند.

ناشران برای بازایابی به فکر ارتباط مستقیم با مشتری باشند
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ف

از راست کاوه خلف، سنان یامان )نویسنده ترک(،  ارسالن فصیحی و علی اصغر 
محمدخانی اختصاصی دنیای جوانان

دوری از تو سخت می گذرد
این عجیب نیست

شیرین خسروی

مثل قلم که جذب کند خون لیقه را
یا زخم کوچکی که ببوسد شقیقه را

در خاطرم خیال تو را حمل می کنم
با آن ظرافتی که کسی یک عتیقه را

انگشت های من همه با هم برابرند
تا دکمه های ناتنی این جلیقه را

شاید خطوط چهره و لب های نازکم
روزی مجاب کرد توی خوش سلیقه را

دوری از تو سخت می گذرد، این عجیب نیست
یک سال اگر حساب کنی هر دقیقه را

و  بیست ویکم  دوره های  فراخوان 
بیست ودوم جایزه »مهرگان ادب« منتشر شد.

انتشار  با  »مهرگان«  جایزه  دبیرخانه 
فراخوان دوره های بیست ویکم و بیست ودوم 
جایزه مهرگان ادب داخل ایران، از نویسندگان 
و ناشران دعوت کرد تا سه نسخه از رمان ها 
و مجموعه داستان های خود را به دبیرخانه 

جایزه ارسال کنند.
ادب«  »مهرگان  جایزه  دوره  این  در 
کتاب هایی که چاپ اول آن ها در سال های 
1398 و 1399 در ایران منتشر شده در بخش 
اصلی جایزه و کتاب هایی که به زبان مادری 
جغرافیای  و  فرهنگ  حوزه  در   - نویسنده 
ایران - نوشته و سپس به فارسی برگردان 

شده است در بخش ویژه جایزه داوری خواهد شد.
مهلت ارسال آثار منتشرشده در سال 1398 تا نیمه اول 
سال 1399 تا پایان آبان ماه 1399 و آثار منتشرشده در نیمه دوم 

اردیبهشت ماه 1400  پایان  تا  سال 1399 
خواهد بود.

در بخش ویژه جایزه »مهرگان ادب« 
و  رمان ها  فقط  مادری-  زبان  ادبیات   -
مجموعه داستان هایی ارزیابی می شود که 
سال های  فاصله  در  آن ها  فارسی  ترجمه 
1395 تا 1399 در ایران منتشر شده باشد.

بنا بر اعالم این فراخوان نشانی برای 
ارسال کتاب  به این دوره از جایزه »مهرگان« 

به شرح زیر است:
صندوق پستی: 19615-555

 : نیک و لکتر ا پست 
mehreganprize@gmail.com

مهرگان:   یزه  جا فارسی  نال  کا
   https://t.me/mehreganprize_fa

 @mehreganprize :دبیرخانه جایزه مهرگان
شماره ارتباط اینترنتی: 989309127217+

»مهرگان ادب« فراخوان داد



صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هرمز هوشمند راد
قائم مقام مدیر مسئول: شبنم هوشمند راد

سردبیر: محمدرضا حسن بیگی
معاون سردبیر: مجتبی کاشی
طراحی و گرافیک: ناظم رام

سرویس اجتماعی: روحی الهی
سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

سرویس هنری: محمد حسین زاده
سرویس نرم افزار: محمدرضا هاشمی کهندانی

مسئول امور خبرنگاران: بهنام مومنی
گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه رسولی،فرید توانا

رضا بهشتی،  خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است

پنجشنبه 3 مهر 1399  قیمت 1000 تومانسال بیست ودوم- شماره مسلسل 1564

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک 275، طبقه پنجم، واحد 17

 تلفن: 66562801-66917312 -66915268      
فکس:66126139

»ماجرای یک تصمیم« در رادیونمایش و رادیو ایران

رادیویی »ماجرای یک  نمایش 
تصمیم« که داستان جدایی یک زوج 
جوان ایرانی در پی بمباران فرودگاه 
مهرآباد در سال 59 را روایت می کند، 
از رادیو تهران و رادیو نمایش پخش 

خواهد شد.
این  کارگردان  مهماندوست  مهرداد 
رادیویی هفت قسمتی حکایت  این سریال  رادیویی گفت: در  مجموعه 
بمباران فرودگاه مهرآباد در 31 شهریور ماه سال 59 تا چهارم مهرماه همان 
سال روایت می شود.دراین نمایش بهادر ابراهیمی در نقش مسعود، شیما 
ایفای  جان قربان در نقش زهره و رضا عمرانی در نقش پدر زهره به 
نقش پرداخته اند، همچنین مهین نثری، شمسی صادقی، کامیار محبی، 
محمد آقامحمدی، محمد پورحسن و تعداد دیگری از هنرمندان در این 

مجموعه رادیویی همکاری داشته اند.

»ایل دا« از جمعه روی آنتن شبکه یک سیما می رود

دفاع  هفته  آغاز  با  همزمان 
تلویزیونی  مقدس، پخش  مجموعه 
از  مهر  چهارم  جمعه  روز  از  »ایلدا« 

شبکه یک سیما آغاز می شود.
سریال »ایل دا« که موضوع اتحاد 

و حماسه مردان و زنان عشایر مرزنشین در برابر 
متجاوزان به خاک کشور و قصه ایستادگی و 
ایثار آ ن ها  در فاصله سال  1358 تا 1359 را روایت می کند به تهیه کنندگی 
سید علیرضا سبط احمدی و کارگردانی راما قویدل در 24 قسمت 45 دقیقه یی 
ساخته شده است. در این سریال مجید مظفری نقش صالح خان، پوریا پورسرخ 
نقش ایرج، فاطمه گودرزی نقش دا گل و جعفر دهقان نقش استوار کاکاوند را 
ایفا می کنند. کاظم هژیرآزاد، کوروش سلیمانی، امیرمحمد زند، مینا نوروزی 
فرد، غالمرضا علی اکبری، سینا رازانی، مهدی صبایی، شهین تسلیمی، مسعود 

چوبین و رضا نجفی از جمله بازیگران دیگر این سریال هستند.

کرونا جان خواننده جوان را گرفت

موسیقی  خواننده  نازمهر  بهرام 
پاپ به دلیل ابتال به کرونا درگذشت. 
این خوانند تفرشی متولد 1356 پس 
از مدتی نبرد با ویروس کووید کرونا 

دار فانی را وداع گفت.
فعال  خواننده های  جمله  از  نازمهر 
موسیقی پاپ بود و اغلب آثارش از طریق 

رادیو و تلویزیون به گوش مخاطبان می رسید.
جونم،  آروم  تنهایی،  پایان  بهشت،  و  بهار  بودن،  انسان  شرط 
او  بود.  نازمهر  زنده یاد  آثار  جمله  از  شوق  اشک  و  روزا  اون  حس 
و  آیینی  آهنگ  چند  اجرای  سابقه  خود  کاری  کارنامه  در  همچنین 

ملی را هم داشت.
تولید و انتشار موزیک ویدیوهایی نظیر هوای گندم، با هم و گل های 

شهر هم بخش دیگری از کارنامه کاری این هنرمند به شمار می آید.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

سریال مجازی »شیدای جدایی« آماده پخش شد

شدن  آماده  ار  باجالن   محمد 
سریال »شیدای جدایی به کارگردانی و 
تهیه کنندگی خودش خبر داد و گفت این 
سریال از روز سه شنبه هفتم  مهرماه 
از شبکه های اینترنتی پخش می شود.

می  فیلم  این  بازیگران  جمله  از 
امیرسرداری،  الهام  سلیمانی،  محمد  به  توان 
محمود  ورمزیاری،  لیال  سپرآزاد،  مسعود 
قیصری، مهر السادات زاهد، میالد نبوی پور، فروغ السادات اخوان نوری، رضا 
رنگین کار، حجت اهلل عالی منش اشاره کرد.دیگر عوامل این سریال عبارتند از 
نویسندگان: محمد سلیمانی و محمد باجالن، جانشین تهیه: ابوالفضل قاسمی، 
برنامه ریز و دستیار کارگردان: معصومه پیرهادی، تصویربرداران: وحید ترک 
ملک، محمد باجالن، نورپرداز: علی نعیمی، صدابردار: فرزاد مرزوقی، طراح 
صحنه: میثم پربایی، طراح لباس: مبینا شادمند، آهنگساز: سهراب لهراسپی، 

گریم: الهام امیرسرداری، و منشی صحنه: فاطمه قاسمی

ما
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نگاهي به کارنامه زنده یاد رسول مالقلي پور

یک نشان ویژه براي از یک فیلمساز بزرگ به یک فیلمساز جوان
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روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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

محمد حسین زاده

سـینماي جنگ با به تعبیر دیگر سـینماي دفاع 
مقـدس زماني یکـي از مهمترین ژانرهاي سـینماي 
کشـور به شـمار مي رفت و چند فیلمسـاز شاخص در 
این عرصه داشـتیم که تولیدات آنها بیشـتر پیرامون 
همیـن ژانـر بـود. در طـی سـال های جنـگ و دفاع 
مقـدس سـینماگران بسـیاری خودآموختـه و یـا بـه 
شـکل آکادمیک وارد عرصه سـینمای کشـور شـدند 
و شـروع بـه سـاخت آثـار سـینمایی کردنـد. در این 
میـان یک فیلمسـاز همواره نامش درخشـیده اسـت 
و بسـیاری با او خاطره دارند. آثارش شـاید به لحاظ 
تکنیکـی در سـال های ابتدایـی حـرف چندانی برای 
گفتن نداشـتند، اما قصه هـا و روایت هایش مخاطبان 
بسـیاری را بـا خـود همراه کـرد. رسـول مالقلی پور 
از آن دسـت فیلمسـازانی بـود کـه به شـکل تجربی 
و بـه دلیـل عالقه به عکاسـی وارد این عرصه شـد. 
او در همـان سـال های انقـالب، دوربیـن بـه دسـت 
گرفـت و در خیابان هـا شـروع بـه عکاسـی کـرد و 
زمانـی کـه جنـگ شـد بـه دل خط مقـدم زد و آنجـا 
نیـز عکاسـی را ادامـه داد. امـا ایـن تمـام هـدف او 
نبـود، او بعدهـا دوربین به دسـت گرفـت و در همان 

سـال های جنـگ شـروع به سـاخت آثـار مسـتند از 
عملیات هـاي مختلـف جنگـی کـرد. پـس از جنـگ 
نیـز او سـینما را رهـا نکـرد و در مقام یک فیلمسـاز 
ایـن مسـیر را ادامه داد که حاصل آن سـاخت آثاری 
چون بلمی به سـوی سـاحل، پرواز در شـب، حماسه 
مجنـون، افـق، هیوا، قارچ سـمی، مزرعه پدری، میم 
مثـل مـادر و... اسـت. او فیلمسـازی دغدغه منـد بود 
و همیـن نیـز موجب شـد تـا آثـارش را همانطور که 
دلـی وارد سـینما شـد، دلـی نیز بسـازد و آنچه از دل 
برآید الجرم بر دل نشـیند. هنوز هم پس از گذشـت 
سـال ها آثـار او در اذهـان باقی مانـده و مخاطبان با 

آثـارش خاطره بـازی می کنند.
فیلـم  بین المللـی  جشـنواره  شـانزدهمین  در 
مقاومـت بخشـی به تازگـی آغـاز به کار کـرده تحت 
عنـوان "نشـان رسـول" کـه در افتتاحیه جشـنواره 
بـا حضـور خانـواده مرحـوم مالقلی پـور از نشـان او 
و یادنامـه رسـول مالقلی پـور رونمایـی شـد تـا در 
مراسـم اختتامیه، این نشـان به بهترین و خالق ترین 
بگیـرد. نشـاني کـه شـاید  تعلـق  فیلمسـاز جـوان 
درظاهر تشـریفاتي باشـد ولي درواقع نشـاني اسـت 
بـاارزش بـراي یک فیلمسـاز جـوان تا با نام رسـول 
مالقلي پـور انگیـزه مضاعـف گرفتـه و بـه کار خـود 

بـا قـدرت بیشـتري ادامـه دهد.
رسـول مالقلی پور نخسـتین بار در سال 1362 
بـا دوربیـن 16 میلی متـری، نینـوا را سـاخت. ایـن 
فیلـم قصـه رزمنـده ای نوجـوان بـه نـام ابوالفضـل 
اسـت کـه به عنـوان آرپی جـی زن در گـردان خـود 
مشـغول خدمـت اسـت، او مامـور برگردانـدن یـک 
مجـروح بـه پشـت جبهـه می شـود و در حالـی کـه 
آشـکارا از این موضوع ناراحت اسـت، کارش را انجام 
می دهـد. در مسـیر بازگشـت، موتـور او خراب شـده 

و ابوالفضـل به ناچـار پـای پیـاده به سـمت نیروهای 
خـودی حرکـت می کند… محمود نـوروز، ابوالفضل 
دهقانیـان، محمـود ترکالکـی، داود رحمتی و حسـن 
کریمـی بازیگـران ایـن فیلم بودند. او 2 سـال بعد از 
سـاخت ایـن فیلم در 1364 بلمی به سـوی سـاحل، 
را سـاخت. داسـتان این فیلم در اواخر مهرماه 1359 
و هنگامـی کـه خرمشـهر در خطر سـقوط قـرار دارد 
رخ می دهـد. یـک گردان از پاسـداران بـه فرماندهی 
مرتضـی بـرای کمـک بـه رزمنـدگان ایـن شـهر از 
تهـران حرکـت می کند و چون جاده هـای آن حوالی 
در دسـت عراقی ها اسـت، آنان باید از بندر ماهشـهر 
به وسـیله هلیکوپتر خود را به خرمشـهر برسـانند، اما 
کوشـش وی بـرای در اختیار گرفتـن هلیکوپتر ناکام 
می مانـد و مرتضـی گردانش را با یـک لنج از طریق 
خلیج فارس به خرمشـهر می رسـاند. خسـرو ضیایی، 
عطـااهلل سـلمانیان، بهـزاد بهزادپـور، جعفـر دهقان، 
سیدسـعید  منصورفـالح،  اکبـر  کشـن فالح،  فریـد 
سـیدزاده، عبـاس زارع و صابـر جهـش در ایـن فیلم 
بـه ایفـای نقـش پرداختند. یک سـال پـس از تولید 
فیلم بلمی به سـوی سـاحل و اقبالی که در سـینماها 
کسـب کـرد، مالقلی پـور فیلم درخشـان و شـاخص 
پـرواز در شـب، را کارگردانـی کـرد کـه در پنجمین 

جشـنواره فیلم فجر موفق بـه دریافت جایزه بهترین 
فیلـم شـد. فـرج اهلل سلحشـور، جعفـر دهقـان، علی 
یعقـوب زاده، تاجبخـش فنائیان، سـیدجواد هاشـمی، 
مصطفـی الجـوردی، کامـران نـوروز، اکبـر نیکـرو 
و رضـا مقیسـه بازیگـران فیلـم بودند و داسـتان آن 
دربـاره یـک گـردان از نیروهـای ایران اسـت که در 
محاصـره ارتـش دشـمن قـرار گرفته و ارتبـاط آن با 
قـرارگاه مرکـزی قطـع می شـود. مالقلی پـور سـال 
1367 پـس از بـه پایـان رسـیدن جنگ میـان ایران 
و عـراق و پذیرش قطعنامه، فیلم درخشـاني دیگري 
سـاخت که بار دیگر تحسـین ها را برانگیخت. او این 
بـار افـق، را سـاخت. فیلم محصـول بنیاد سـینمایی 
فارابـی اسـت و در آن بازیگرانـی چـون جهانبخـش 
سـلطانی، سیدجواد هاشـمی، حبیب اللهیاری، مهرزاد 
نوشـیروانی، سـیدعلی سـجادی حسـینی و حمیـد 
گروهـی  پرداخته انـد.  نقـش  ایفـای  بـه  صالحیـن 
از غواصـان بسـیج و سـپاه پاسـداران بـرای انهـدام 
سـکوی االمیـه تجهیـز می شـوند و روایتـي جـذاب 
را شـاهد هسـتیم. شـکل فیلمسـازي مالقلي پـور در 
ایـن فیلـم کامال متفـاوت بـا کارهاي قبلـي اش بود 
و پخته شـدن در کارش را بـه خوبـي مي تـوان در 

ایـن اثـر دید.
دربـاره  سـه گانه ای  سـاخت  بـه  سـپس  او 
شـخصیت های تک افتـاده  جنـگ پرداخت. در سـال 
1369 و در پایـان دهـه 60 فیلـم مجنون، را سـاخت 
و بـا همراهـی مسـعود کرامتی و محمدرضـا علیقلی 
ایـن فیلـم را تهیه کـرد. مجنون، خسـوف و پناهنده 
سـه گانه مالقلی پـور پس از پایان جنـگ تحمیلی به 
حسـاب می آینـد کـه در آن نگاه فیلمسـاز بـه جامعه 
بیـش از هـر چیـز نـگاه رزمنـده ای اسـت کـه پـس 
از سـال ها از جنـگ برگشـته و ناباورانـه بـه جامعـه 

خـود می نگـرد. جامعـه ای کـه تـا حـدود زیـادی بـا 
خاطـر  همیـن  بـه  و  داشـته  فاصلـه  آرمان هایـش 
هـم در هـر 3 فیلـم قهرمان هـا و ضدقهرمان هـا، 
می آینـد.  به حسـاب  تک افتـاده ای  شـخصیت های 
رسـول مالقلی پـور بـرای مجنـون از نهـاد و ارگانی 
بودجـه نگرفـت و فیلـم را بـه همراهـی کرامتـی و 
علیقلـی سـاخت. خـود مسـعود کرامتـی بـه همـراه 
امیرحمـزه،  پـری  بهزادپـور،  بهـزاد  خنـدان،  رضـا 
پرسـتو گلسـتانی، پرویز شـاهین خو، صدیقـه کیانفر، 
حسـن دادشـکر، محمـود بصیـری، کامبیـز صمیمی 
مفخـم، احمـد رجبـی، مجیـد حمـزه، زهـره امیری، 
حمیـد عبدالملکـی، فرهنگ حسـینی، فـرج موالیی، 
هاشـم گرامـی، علی مالقلی پـور و کیانـوش گرامی 
در ایـن فیلـم بـه ایفـای نقـش پرداختنـد. داسـتان 
فیلـم دربـاره ناصـر اسـت کـه بـرای تهیه پـول که 
صـرف مـداوای بیمـار قنـد و بهبود زندگی بی سـر و 
سـامان خـود و دوسـتش منوچهـر کند، به خواسـته 
شـخصی بـه نـام صفـدری بـرای بمب گـذاری در 
یکـی از مناطـق پرازدحـام جنوب شـهر تهـران، تن 
می دهـد، امـا در اثـر روبـرو شـدن بـا مسـائلی در 
محـل موردنظـر، از تصمیـم خـود منصـرف شـده و 
بمـب را از آنجـا دور می کنـد. مالقلی پـور در سـال 

1371 دومیـن فیلـم از سـه گانه خود یعنی خسـوف، 
را بـه همراهی غالمحسـین بلوریان و صادق جاللی 
تهیـه کرد. بهزاد بهزادپور، محمدعلی کشـاورز، فریبا 
کوثـری، فریبـرز عرب نیـا، حمید عبدالملکی، شـراره 
یوسـف نیا، سـیدعباس موسـوی، محمـود بصیـری، 
فـرج موالیی، حسـن کاخـی، هوشـنگ قوانلو، زهره 
اویسـی، جعفـر بزرگـی، هوشـنگ فـردوس و مجید 
نهاوندیـان در ایـن فیلم بـه ایفای نقـش پرداختند و 
داسـتان نیـز درباره خسـرو اسـت که چنـد قاچاقچی 
اشـیای عتیقـه را بـا وانت خـود به گورسـتان می برد 
تـا آنهـا جسـد مومیایی شـده زنـی را از گـور بیـرون 
بیاورند. خسـرو در مسـافرخانه ای به سـارا برمی خورد 
کـه بـه جسـد شـباهت دارد... زنده یـاد مالقلي پـور 
در خسـوف، تـا حـدودی از مجنـون فاصلـه گرفـت 
و تـالش کـرد از اسـتعاره نیـز بـرای شـکل دادن 
قصـه خـود بهـره بگیـرد. مالقلی پـور در ایـن فیلـم 
بـرای دومیـن بـار عرصـه اجتمـاع را بـرای روایـت 
داسـتانش انتخـاب کـرد. فیلـم حکایـت دیگـری از 
از جامعـه اسـت  آدم هـای حاشیه نشـین و وامانـده 
و فیلمسـاز بـا تاکیـد بـر دشـواری هایی کـه انسـان 
را از پـا درمـی آورد و او را از جامعـه حـذف می کنـد، 
فضایـی تیـره و تار را به تصویر می کشـد. یک سـال 
بعـد مالقلی پور فیلـم پناهنده، را سـاخت. فیلمی که 
ایـن بـار خـودش به تنهایی تهیه آن را بـر عهده دارد 
و مسـعود کرامتـی، احمـد نجفـی، شـهره لرسـتانی، 
عبدالرضـا اکبـری، محمـد کاسـبی، هنگامـه مفیـد، 
مرضیـه برومند، علی اوسـیوند، فـرج موالیی، فرهاد 
محبـت، رحیـم عرب امینـی، معصومـه مالقلی پـور، 
علـی نجومـی، حجـت موسـی زاده، هـادی جاللـی، 
عبـاس محمـدی، حمید آخوندی، علـی جاللی، داود 
رسـولیان و محمـد آقاجانـی در آن بـه ایفـای نقش 

پرداخته اند. بنفشـه و سـعید، زن و شـوهری هسـتند 
کـه 10 سـال را در خـارج از کشـور بـا فعالیـت در 
گروه هـای مخالـف سـپری کرده انـد. ایـن 2 به رغم 
مخالفـت مافوقشـان معـروف بـه زاپاتا بـا همکاری 

دوستشـان بـه ایـران فـرار می کنند.
از  بعـد  را  جنـگ  سـینمای  بـه  بازگشـت 
مالقلي پـور  کارنامـه  در  دیگـر  بـار  سـه گانه  ایـن 
بـار  مالقلی پـور   1374 سـال  هسـتیم.  شـاهد 
دیگـر بـه سـینمای جنـگ بازگشـت، او ایـن بـار 
قبـل و  از  متفـاوت  نگاهـی  بـا  در نجات یافتـگان، 
بـا همراهـی مرکـز گسـترش سـینمای تجربـی و 
افـق فیلـم، آن را سـاخت. او ایـن بـار بیمـاران یک 
بیمارسـتان صحرایی در جبهه را سـوژه خود قرار داد 
کـه پـس از بمبـاران عراقی ها به همـراه مددکاران و 
پزشـکان با چند آمبوالنس به سـمت مریوان حرکت 
می کننـد. امـا در میانـه راه راننـده یـک آمبوالنـس 
بـه همـراه تنـی چنـد از مجروحان شـهید می شـوند 
و تنهـا یـک مـددکار زن به نـام مریم قنـدی و یک 
مجـروح جنگـی بـه نـام رضا زنـده می ماننـد. مریم، 
رضـا را کـه قطع نخـاع شـده بـه برانـکارد می بندد و 
بـه راه می افتـد. ایـن 2 در ابتـدای راه چنـدان سـر 
سـازگاری بـا هـم نداشـته و جروبحث هـای زیـادی 
میانشـان بـه وجـود می آیـد. عاطفـه رضـوی، علـی 
یعقـوب زاده، جمشـید اسـماعیل خانی، بهروز رضوی، 
پیمـان سـنندجی زاده، حبیـب الهیاری، نـادر مقدس، 
علـی سـلیمانی، احمد نـوروزی، احمد شـهاب، آرش 
نـوذری و وحیـد زری بـاف در ایـن فیلـم بـه ایفـای 
نقـش پرداخته انـد. او در همـان سـال 74 و پیـش 
از شـروع نجات یافتـگان، سـفر بـه چزابه را سـاخت. 
در ایـن فیلـم نیـز مانند فیلـم قبلی مسـعود کرامتی، 
فرهـاد اصالنـی، حبیـب دهقان نسـب، رضـا خندان، 
پیمـان سـنندجی زاده، مهدی فقیـه، علیرضا جاللی، 
فرهـادی،  علـی  سـلیمانی،  علـی  هنرآمـوز،  عزیـز 
حبیب اللهیـاری، جواد میرمیران، کیـوان محمودنژاد، 
وحیـد شـیخلر و بابـک برزویـه بـه ایفـای نقـش 
پرداختنـد و مرکـز گسـترش سـینمای تجربی و افق 
فیلـم تهیـه فیلـم را بر عهـده گرفتند. داسـتان فیلم 
دربـاره وحیـد، کارگـردان شناخته شـده ای اسـت که 
زمانـی در جبهه هـای جنـگ بـوده و حـاال در حـال 
فیلمبـرداری فیلـم جنگـی خـود اسـت. او به موازات 
فیلمبـرداری فیلمـش از دوسـت قدیمی خـود )علی( 
برای سـاخت موسـیقی فیلمش دعوت می کند. علی 
پـس از دیـدن تکه هایـی از فیلـم شـروع به سـاخت 
موسـیقی فیلـم می کنـد در حالی که ارتباط درسـتی 
بـا مضمـون آن پیـدا نکرده اسـت. وحید کـه چندان 
از حاصـل کار راضـی نیسـت، از علـی می خواهـد 
کـه فـردا همراه او سـر صحنـه فیلمبرداری بـرود تا 
بیشـتر بـا فضـای کار آشـنا شـود. این فیلـم یکي از 
درخشـان ترین فیلم هـاي مالقلي پـور و البتـه ژانـر 
دفـاع مقـدس به شـمار مـي رود کـه بعدهـا حتي به 

شـکل سـریال درآمـده و پخش شـد.
مالقلی پـور در سـال 1377 یعنـی 3 سـال پـس 
از سـاخت نجات یافتـگان و سـفر بـه چزابـه و بـه دلیل 
شکسـت هـر دو فیلـم و عـدم اسـتقبال از آنهـا بـرای 
جبـران زیان هـای مالـی، کمکم کن، را سـاخت، فیلمی 
ملودرام که آن را با مشـارکت سـازمان سـینمایی سـوره 
سـاخت و بسـیاری معتقـد هسـتند که بدتریـن فیلم در 
کارنامـه او محسـوب می شـود! احمـد نجفـی، ماهایـا 
پطروسـیان، رامبـد جوان، حبیب دهقان نسـب، حسـین 
رفیعـی، سـیامک انصـاری، شـیوا بلوریـان، آرزو افشـار، 
هنگامه خشـندیش، آرش نوذری، مهـدی میامی و نادیا 

دلدارگلچیـن در ایـن فیلـم به ایفای نقـش پرداخته اند و 
قصـه دربـاره شـوالن، صاحب یـک دامداری اسـت که 
عرصـه زندگـی را بـر دامپزشـکی جـوان به نـام حبیب 
تنگ کرده و او وادار به خودکشـی می شـود. مالقلی پور 
در همـان سـال بـرای جبـران فیلمـی که سـاخته بود، 
هیـوا، را کارگردانی کرد که شـبیه نخـی از دوران جنگ 
تا امروز بود و تفاوت های میان این 2 دوره را با داسـتانی 
عاشـقانه و متفاوت در سـینمای دفاع مقدس بیان کرد. 
هیـوا، اعتراض هـای مالقلی پـور را زیرکانـه نسـبت به 
فراموشـی ارزش هـای جنگ بیان می کنـد و بار دیگر در 
مسـیر تکامـل فیلم های ایـن کارگردان قدم برمـی دارد. 
گلچهـره سـجادیه، آتیال پسـیانی، جمشـید هاشـم پور، 
عبدالرضـا زهره کرمانـی، فرهاد قائمیـان، آناهیتا نعمتی، 
اتابـک نـادری، علـی لک پوریان، علی فرهادی، سـامان 
بهروزیان، علیرضا اسـتادی، مهدی روزبهانی، سـیدعلی 
صالحی و علی هاشـمی در آن به ایفای نقش پرداختند 
و نگیـن فیلـم، بنیـاد سـینمایی فارابـی و مرکز توسـعه 
سـینمایی سـوره تهیـه آن را بر عهـده گرفتند. او سـال 
بعـد بـار دیگر به سـینمای اجتماعی بازگشـت و نسـل 
سـوخته، را سـاخت. سـعید پورصمیمی، نیکـی کریمی، 
آتیـال پسـیانی، فرهـاد قائمیـان، حبیـب دهقان نسـب، 
عبدالرضـا زهره کرمانی، فاطمه نقـوی، نگار آذربایجانی، 
سـیامک انصاری، علی لک پوریان، امیرحسـین صدیق، 
علی هاشـمی، علیرضا اسـتادی، پوریـا آذربایجانی، فرج 
موالیـی و مرتضـی زارع در ایـن فیلـم بـه ایفـای نقش 
پرداختنـد و موسسـه وراهنر تهیـه آن را بر عهده گرفت. 
فیلمی اپیزودیک که 3 داسـتان از 3 نسـل مختلف را به 

خـود اختصاص داده اسـت.
مالقلی پـور در دهـه 80 بـار دیگر بـه قصه گویی 
از  اتفاقـات پـس  بـه حواشـی و  جنـگ برگشـت و 
جنـگ پرداخـت و ایـن بار در قارچ سـمی، جانبـازان را 
دسـتخوش موضوع فیلم خود کرد. جمشـید هاشم پور، 
میتـرا حجار، فرهاد قائمیان، رویا تیموریان، انوشـیروان 

ارجمنـد، امیـر جعفـری، آتنـه فقیه نصیـری، عبدالرضا 
زهره کرمانـی، افسـون فرهـت، علـی سـلیمانی، رضـا 
شـادمان، مرتضـی زارع، آرش نوذری، علی مالقلی پور، 
فرهاد خان محمدی، آیدا تبیانیان، سـیمون سیمونیان و 
فرامرز روشـنایی در این فیلم بازی می کنند و موسسـه 
فرهنگـی هنری سـناءدل به همـراه مالقلی پـور تهیه 
فیلـم را بـر عهـده گرفتنـد. مالقلی پور سـال بعد روی 
صندلـی کارگردانـی مزرعه پدری، نشسـت. حبیب اهلل 
کاسه سـاز تهیه کنندگـی فیلـم را بـر عهـده گرفـت و 
مهـدی احمدی، جمشـید هاشـم پور، قاسـم زارع، آتنه 
فقیه نصیـری، قربـان نجفـی، حسـن عباسـی، محمد 
عفراوی، علی اسـکندری، سیروس همتی، نادیا امیری، 
فرزیـن محدث، فاطمه امیری، صادق حدادی، شـهاب 
تیموریـان، هـادی حجازی فـر، بابک حمیدیان، یاشـار 
گرامـی، امیـن زمانی فرد، علی فرهـادی، هدی حیدری 
و رامتیـن خداپناهـی در آن بـه ایفای نقـش پرداختند.

رسـول  سـاخته  آخریـن  مـادر،  مثـل  میـم 
مالقلی پـور اسـت کـه در سـال 1385 سـاخته شـد. 
بـه گفتـه منوچهر محمـدی تهیه کننده فیلم، رسـول 
بـا طـرح دیگـری آمـده بـود کـه او خیلی خوشـش 
نیامـد و پیشـنهاد سـاخت فیلـم میم مثل مـادر را به 
او داد. رسـول طـرح را پسـندید و شـروع بـه نگارش 
فیلمنامـه کـرد. فیلمنامـه ای کـه نزدیـک بـه 8 بـار 
بازنویسـی شـد تـا به نقطه مطلوب رسـید و سـاخته 
شـد. فیلمـی کـه در حـوزه دفـاع مقـدس و حفـظ 
شـخصیت و کرامـت مقام مادر یکی از آثار برجسـته 
سـینمای ایران شد. گلشـیفته فراهانی، حسین یاری، 
علی شـادمان، شراره دولت آبادی، سـحر دولتشاهی، 
امیرحسـین صدیـق، رامیـن راسـتاد، مریـم کاتوزی، 
بهـروز قادری، حنانه شهشـهانی، نیلوفر اسـفندیاری 
و جمشـید هاشـم پور در آن بـازی کردنـد و منوچهـر 
محمـدی تهیـه آن را بر عهـده گرفت. قصـه درباره 
سـپیده اسـت که در زمان جنگ پرسـتار بوده و پس 
از جنـگ زمانـی کـه باردار می شـود متوجه می شـود 
که فرزندش به دلیل استنشـاق گازهای سـمی دچار 
نارسـایی تنفسـی و معلولیت اسـت، همین عامل نیز 

موجـب اختـالف میان او و همسـرش می شـود.
مالقلی پـور پـس از میـم مثـل مـادر، درصـدد 
سـاخت فیلـم عصـر روز دهـم، برآمـد کـه بـاز هـم 
موضـوع آن از سـوی محمـدی مطرح شـد. او برای 
سـاخت ایـن فیلم به کربال سـفر کرد تا لوکیشـن ها 
را بازدیـد کند در همین حین از فرصت اسـتفاده کرد 
و مسـتند شش گوشـه عـرش را جلـوی دوربیـن برد 
کـه دربـاره سـاخت ضریـح امام حسـین)ع( توسـط 
درنهایـت  اسـت.  اصفهانـی  برجسـته  هنرمنـدان 
مالقلی پـور برگشـت و بـه شـمال کشـور رفـت تـا 
شـروع بـه نـگارش فیلمنامه کنـد، اما 16 اسـفندماه 
سـال 1385 بر اثر سـکته قلبی درگذشـت و سـاخت 
عصـر روز دهـم، بـا آنچـه در ذهـن داشـت بـرای 

همیشـه ناتمـام باقـی ماند.


