
گرانی کاالها به مردم فشار آورده است
با تصویب شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش 
عالی، »الگوی جدید تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو« 
از سوی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ابالغ شد.
در ابالغیه علی خاکی صدیق به رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالی چنین آمده است:
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی باید طبق الگوی اعالمی 

نسبت به فراهم آوردن زمینه الزم برای درخواست ظرفیت پذیرش 
و  متوازن  توزیع  لحاظ  با  دانشجو در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ 
متناسب ظرفیت کل به رشته گرایش ها و مقاطع تحصیلی مبتنی بر 
اصول و مبانی آمایش آموزش عالی، نیاز بخش های مختلف اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی و حفظ و ارتقای کیفیت آموزش عالی اقدام کنند.
صفحه 2

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی: 

دستورکارهای مجلس با مطالبات واقعی مردم 
تناسب ندارد 

تکلیف ارز را نمی توان پشت درهای بسته روشن کرد
رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق 
و  اقدامات  برخی  تهران می گوید  بازرگانی 
اظهارنظرهای مقامات بانک مرکزی درباره 
ارز حاصل از صادرات فرار رو به جلوست و نتیجه ای 

جز افزایش اضطراب جامعه ندارد.
ماه های  در  کرد:  اظهار  عرب  نجفی  محمود 
گذشته بخش خصوصی بارها اعالم کرده که در موضوع 
ارز باید با حضور کارشناسان و فعاالن اقتصادی تصمیم 
گیری شود و برای هر حوزه با توجه به شرایط خاص 
و موقعیتش تصمیمات جدید ابالغ شوند اما متاسفانه 
دوستان اصرار دارند که بدون حضور بخش خصوصی 
و پشت درهای بسته تصمیم بگیرند که این امر قطعا 

کمکی به بهبود شرایط در بازار ارز نمی کند.
صفحه 3

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی:

۱۲هکتار اراضی واگذار شده 
در شهرک های صنعتی استان مرکزی آزادسازی شد

4
جشنواره ساخت بازی های رایانه ای برای دانش آموزان

صفحه 5

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1589- چهارشنبه 7 آبان  ۱399- قیمت ۱000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
حضور

 هانا کامکار 
در یک اثر 

سینمایی

6ورزش
کفاشیان: بازنشسته ها 

می توانند در انتخابات 
شرکت کنند

هنگ 7فر

)هنرمند  کامکار  هانا  آن  در  که   »Voice« فیلم  فیلمبرداری 
عرصه موسیقی( بازی می کند و به طور کامل در یک خودرو ضبط 

شده،  به پایان رسید.
ابراهیم عزیزی و خلیل ظروفچیان بازیگرانی هستند که در کنار 

هانا کامکار، به ایفای نقش در این اثر پرداخته اند.

علی کفاشیان، درباره رفع ایرادهای اساسنامه فدراسیون 
گفت:  عمومی   مجمع  برگزاری  زمان  تعیین  و  فوتبال 
هم  مهمی  چیز  کردیم.  قبول  را  فیفا  مدنظر  پیشنهادهای 
نبود. مثال گفته بود که سابقه فوتبالی مهم نیست و ما هم 

قبول کردیم.

مخالفان  و  موافقان  دیجیتال  چاپ  عرصه  به  ناشران  ورود 
زیادی دارد.  بسیاری از فعاالن صنعت چاپ که طی  سال های 
اخیر در این حوزه سرمایه گذاری کرده اند، از ورود ناشران 
و سرمایه گذاری آن ها در چاپ دیجیتال خشنود نیستند و 

معتقدند کار را باید به کاردان سپرد. 

بازار 
چاپ دیجیتال 

آشفته است

نحوه تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو تغییر کرد مجوز افزایش قیمت  خودروها 
برای سه ماهه سوم سال

بر اساس آنچه که طی تصمیمات اخذ شده قرار است، هر سه ماه یکبار 
مجوز افزایش قیمت خودرو لحاظ شود، رئیس شورای رقابت در نامه ای خطاب 
به وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور افزایش قیمت کارخانه محصوالت 
برای سه ماهه سوم سال ۱3۹۹ که شورای رقابت پیش از این، برایشان دستورالعمل 
تنظیم قیمت صادر کرده بود، حداکثر تا سقف تورم بخشی اعالمی توسط بانک مرکزی 

)که احتماال 2۵ درصد خواهد بود( صادر کرد.

معیشت  تامین  دولت،  گفت:  جمهور  رئیس 
مردم و جبران تورم را وظیفه خود می داند و از همه 
طرح ها و پیشنهادات سایر قوا، فعاالن و متخصصین 

اقتصادی در حل معضالت مردم استقبال می کند.
یکصد و هفتاد و ششمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
ریاست حجت االسالم حسن  به  دولت صبح روز سه شنبه 

و  برنامه  سازمان  رئیس  جلسه،  این  شد.در  برگزار  روحانی 
انجام شده در خصوص همسان  اقدامات  از  بودجه گزارشی 
و  کارگران  درآمد  افزایش  و  بازنشستگان  مستمری  سازی 
کارکنان در جهت تامین معیشت و جبران بخشی از آثار تورم 

در قیمت کاالها و خدمات ارائه کرد.
صفحه 2

دولت جبران تورم  و تامین معیشت مردم و را وظیفه خود می داند

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی تحدید مزایده عمومی
 واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی سازمان سیما، منظر 

و فضای سبز شهری شهرداری اراک 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک در نظر دارد حق بهره برداری یکساله از سازه های تبلیغاتی مجموعه )یک( تبلیغاتی شماره یک شهری خود 

را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به شرکت ها یا کانون های تبلیغاتی دارای صالحیت و به باالترین مبلغ پیشنهادی واگذار نماید. 
واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی مجموعه )یک( شماره یک به قیمت پایه کارشناسی 3/۱36/8۰۰/۰۰۰ عنوان مزایده و مبلغ تضمین۱

ریال و تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۱۵7/۰۰۰/۰۰۰ ریال )شماره مزایده ۱/3 – ۰۴/۹۹ – س . م .ز( 

شهر اراکمحل بهره برداری 2

امور قراردادهای سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری زمان توزیع اسناد مزایده 3

پس از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار به مدت ۱۰ روز زمان توزیع اسناد مزایده و دریافت پیشنهادات ۴

ضمانت نامه بانکی معتبر )نمونه فرایند ارجاع کار و با اعتبار حداقل 3 ماه( به نام سازمان سیما منظر و فضای سبز نوع تضمین شرکت در مزایده ۵
با فیش واریزی به حساب شماره ۱۰۰833۵۵8۴3۹ بانک شهر شعبه شهید بهشتی اراک 

ساعت ۱3 روز شنبه ۱3۹۹/۰8/۱7 دبیرخانه سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداریزمان و محل تحویل پیشنهادات 6

روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰8/۱8 ساعت ۱۰ ثبح سالن جلسات سازمان سیما منظر و فضای سبز شهریزمان و محل بازگشایی پاکات7

حداکثر یک هفته پس از بازگشایی پاکات تاریخ اعالم و ابالغ به برنده  8

کلیه شرکتها و کانون های تبلیغاتی دارای صالحیت از مراجع ذیصالح حداقل صالحیت شرکت در مزایده ۹

شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول ۱۰
شروط و تکالیف شهرداری و سازمان )موضوع 
ماده ۱۰ آیین نامه مالی( می باشد سازمان سیما 
منظر و فضای سبز در رد یک یا تمام پیشنهادات 
مشروط،  مبهم،  پیشنهادات  به  است  مختار 
مخدوش، فاقد شرایط قانونی فاقد سپرده و خارج 
از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

توضیحات: 
کلیه متقاضیان می توانند پس از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز جهت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات خود به امور قراردادهای سازمان واقع در کوی صنعتی 

– منطقه یک – روبروی سازمان همیاری شهرداری ها مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 23-33۱32۰2۰ – ۰86 تماس حاصل نمایند. 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری اراک 

سرمقاله
احتیاط کره جنوبی

 در قبال مطالبات ایران 
مهدی مطهرنیا*

بازپرداخت بدهی های کشورهای 
هند،  چین،  جمله  از  ایران  به  مختلف 
کره جنوبی و ... بحثی انضمامی و فاقد 
از منظر تحلیل محسوب  داللت عینی 
می شود، بدین معنا که پرداخت نکردن 
بدهی ها ، عدم همکاری این کشورها با 
ایران نیست بلکه محصول تحریم های 

حداکثری آمریکاست.
چین، هند، کره جنوبی و ... به دلیل 
اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران، جوانب احتیاط را در انجام معامالت 
و معاهدات بین المللی با ایران رعایت می کنند و تعدادی از این کشورها 
با وجود اینکه از دایره هم پیمانان و شرکای آمریکا هم خارج هستند و 
حتی مانند چین به نوعی رقیب ایاالت متحده هم محسوب می شوند اما 

در انجام معامله با ایران، محافظه کارانه عمل می کنند.
در واقع علت اصلی عدم پرداخت بدهی میلیاردی کره جنوبی به ایران 
مربوط به اعمال تحریم های آمریکاست و سئول از اعمال فشار توسط 

ایاالت متحده با پرداخت بدهی به تهران نگران است.
البته کره جنوبی با عدم بازپرداخت بدهی های ایران هم گرفتار تحریم 
های آمریکا علیه ایران نمی شود و هم اینکه از پیامدهای مسدود ماندن 

پول ها در بانک هایش بهره برداری اقتصادی می کنند.
اما از سوی دیگر ایران ، نیازمند دریافت پول های بلوکه شده خود 
از سوی کره جنوبی، چین و هند است و در شرایط کنونی رییس کل 

بانک مرکزی، معامله نفت به جای غذا را یک پیروزی قلمداد می کند.
درحال حاضر بازار کاالهای با دوام، طال، مسکن و... شاهد نوعی 
بحران معنادار است و افزایش قیمت ها از تورم نقطه به نقطه ماهیانه به 
تورم نقطه به نقطه در هر ساعت تبدیل شده و فضای نگران کننده ای بر 
اقتصاد کشور حکمفرماست و همین موضوع ضرورت بازپس گیری پول 

های بلوکه شده ایران را دو چندان می کند.
ناگفته نماند که اگر ایران مشمول تحریم های آمریکا نمی شد، کره 
جنوبی مجبور به انجام تعهدات خود علیه ایران بود و در صورتی که به 
تعهداتش در قبال تهران پایبند نبود ایران می توانست از طرق مختلف 
با این موضوع برخورد کند اما بحث تحریم های آمریکا علیه ایران، مانع 
اصلی در این پرونده محسوب می شود و راه های پیگیری این پرونده را 

مسدود کرده است.
ضمن اینکه نباید این موضوع را فراموش کنیم که کره جنوبی جزو 
هم پیمانان آمریکاست و از نزدیکان واشنگتن است که در تزاحم با کره 

شمالی در آسیای جنوب شرقی و هم چنین چین قرار دارد.
درواقع این کشور طی سال های گذشته نشان داده است که نسبت 
به چین در نزدیکی با آمریکا بهتر عمل می کند اگرچه کشورهایی مانند 
چین و هند که به عنوان هم پیمانان واشنگتن نبوده و از نزدیکان ایاالت 
متحده نیستند هم بدهی هایی به ایران دارند که آنها را پرداخت نکرده اند.

از جمله عدم  الملل  بین  در جامعه  ایران  اقتصادی  پرونده  درواقع، 
پرداخت بدهی های ایران توسط کره جنوبی، چین، هند و ... تحت تاثیر 
نشود، وضعیت  تا مسایل سیاسی حل  و  دارد  قرار  پرونده های سیاسی 

اقتصادی کشور همین گونه خواهد بود. 
برهمین اساس پیشنهاد می شود که در گام نخست به دنبال حل 
برای  سپس  و  باشیم  دیپلماتیک  های  گره  بازکردن  و  سیاسی  مسائل 
بازپس گیری مطالبات و پول های بلوکه شده ایران توسط برخی کشورها 

اقدام کنیم.
* تحلیلگر امور بین الملل

جلیل بیات
در حالی که هر دو راهبرد استعفا و استیضاح حسن روحانی غیرقابل اجرا به نظر 
می رسد، بهتر است برای خروج از بحران کنونی در اجماعی ملّی، مذاکرات غیرهسته 
ای به مخالفان دولت واگذار شود و همزمان دولت صرفا مذاکرات هسته ای را آغاز کند.

در هفته های اخیر لزوم استعفای روحانی از سوی برخی فعالین اصالح طلب دوباره 
مطرح شد؛ هرچند نه تنها با مخالفت چهره های اصولگرا مواجه شد بلکه حتی در اردوگاه 
اصالح طلبان نیز چندان مورد استقبال قرار نگرفت. در مقابل برخی نمایندگان اصولگرا 
در مجلس از جمع آوری امضا برای استیضاح رئیس جمهور سخن گفتند که آن هم 

در ادامه به جایی نرسید.
به نظر می رسد در فضای سیاسی ایران هر دو راهبرد فوق با نوعی تابو همراه 
است که امکان اجرای آن را تقریبا غیرممکن می سازد. این در حالی است که کشور 
به خصوص به لحاظ اقتصادی درگیر مشکالت عدیده ای است و لزوم اجرای طرحی 

برای خروج از این مشکالت کامال احساس می شود.
اگرچه به گفته اکثر مسئوالن ریشه مشکالت اقتصادی صرفا تحریم های امریکا 
نیست، اما نمی توان انکار کرد بخش مهمی از این مشکالت به سیاست خارجی به طور 

عام و موضوع مذاکره با امریکا به طور خاص گره خورده است.
مانده،  باقی  امریکا  ریاست جمهوری  انتخابات  تا  هفته  که حدود یک  حالی  در 
داد  خواهد  ادامه  را  ایران  بر  حداکثری  فشار  پیروزی  صورت  در  کرده  اعالم  ترامپ 
هرچند معتقد است کمتر از یک ماه با ایران به توافق خواهد رسید. در مقابل بایدن 
گفته در صورت انجام تعهدات ایران در برجام به این توافق بازخواهد گشت هرچند با 
همکاری با متحدین امریکا موضوعات دیگر را نیز مورد مذاکره قرار خواهد داد. لذا به 

نظر می رسد فارغ از آنکه کدام فرد پیروز انتخابات خواهد شد، برای رفع مشکل تحریم 
ها مذاکره غیرقابل اجتناب است.

در  روحانی،  استیضاح  یا  استعفا  طرح  جای  به  شود  می  پیشنهاد  منظر  این  از 
سطح عالی نظام این تصمیم گرفته شود که بعد از تعیین رئیس جمهور جدید امریکا، 
دولت مذاکرات برای بازگشت امریکا به برجام را آغاز کند و همزمان مخالفان دولت 
مسئولیت آغاز مذاکرات غیرهسته ای را بر عهده بگیرند. بدین ترتیب هم برجام احیا 
و به موجب آن تحریم ها رفع خواهد شد و هم مخالفان دولت می توانند مذاکرات 
غیرهسته ای را آنطور که خود صالح می دانند پیش ببرند. ضمن آنکه شرط ایران 
برای مذاکره درباره موضوعات دیگر که همانا بازگشت امریکا به برجام و لغو تحریم 

ها است عملی خواهد شد.
چنانچه بایدن پیروز انتخابات امریکا باشد از قبل بر چنین روشی ُمهر تایید زده 
و گفته بود که باید مذاکرات غیرهسته ای جدا از مذاکرات هسته ای باشد. حتی اگر 
ترامپ نیز پیروز انتخابات شود به دلیل ناکامی ۴ ساله در مذاکره با ایران به احتمال 
زیاد مذاکره همزمان اما جداگانه هسته ای و موضوعات غیرهسته ای را خواهد پذیرفت.

با این حال اجرای این پیشنهاد مستلزم سه پیش شرط است:
پیش شرط اول، پذیرش لزوم مذاکره برای خروج از بحران است. به عبارت دیگر 
این گزاره باید در مجموعه نظام مورد قبول واقع شود که می توان با مذاکره هم منافع 
ملی را حفظ و هم تحریم ها را رفع کرد. نگارنده صرفا با توجه به شرایط اقتصادی کنونی 
در بطن جامعه و بازارهای مختلف از جمله ارز، طال، خودرو، مسکن، مواد غذایی، بورس 
و ... به این نتیجه رسیده است که وضعیت اقتصادی مناسب نیست. اما اگر اطالعاتی 
وجود دارد که در دسترس عموم نیست و بیانگر شرایط مناسب ذخایر ارزی، کاالهای 

دیدگاه

مذاکرات غیرهسته ای را به مخالفان دولت واگذار کنید

همدردی

جناب آقای مهندس جواد احمدی

با کمال تاسف و تاثر مصیبت دارده را تسلیت 
عرض نموده و ضمن آرزوی آمرزش برای آن فقید 
سعید، صبر و سالمت شما و سایر بازماندگان را از 

درگاه خداوند متعال مسئلت دارد.

هرمز هوشمند راد
مدیر مسئول روزنامه دنیای جوانان

جناب آقای محمد حسین زاده

در مصیبت وارده، خود را با شما همکار گرامی و 
خانواده محترم همدرد دانسته و ضمن آرزوی صبر و 
شکیبایی برای بازماندگان، آمرزش آن فقید سعید 

را از درگاه خداوند مسئلت دارد.

هرمز هوشمند راد
مدیر مسئول روزنامه دنیای جوانان

ضروری، دارویی و ... است یا این اطمینان وجود دارد با قراردادهای میان مدت و بلند 
مدت با چین و روسیه می توان تاثیر تحریم ها را تا حدود زیادی کاهش داد، در آن 
صورت ضرورت مذاکره احتماال مورد خدشه قرار می گیرد. لذا اینکه تا آستانه تحمل 
کشور به لحاظ اقتصادی چقدر فاصله داریم و آیا راههای بدیلی برای رفع مشکالت 

اقتصادی وجود دارد یا خیر می تواند در تصمیم برای انجام مذاکره موثر باشد.
اما پیش شرط دوم مربوط به نهادها، احزاب، افراد و دستگاههای مخالف دولت 
است که منافع ملی را نسبت به منافع حزبی و گروهی اولویت بخشند. اگر مخالفان 
دولت بخواهند با سنگ اندازی مانع از هرگونه مذاکره شوند تا دولت روحانی با کارنامه 
اقتصادی ضعیفی به پایان برسد، قاعدتا با چنین طرحی هم مخالفت خواهند کرد. در 
چنین شرایطی هدف آنها پیروزی در انتخابات سال آینده به رغم آسیب کنونی به مردم 
خواهد بود و برای رسیدن به این هدف الزم است نارضایتی عمومی همچنان حفظ 
شود. اما اگر آنها منافع ملی را در اولویت قرار دهند قاعدتا باید از هر طرحی که کشور 

را از بحران خارج می سازد حمایت کنند.
پیش شرط سوم مربوط به دولت می شود که قبول کند بخشی از اختیارات خود 
المللی می شود را به نهادها و احزاب رقیب واگذار کند.  که مربوط به مذاکرات بین 
قاعدتا هیچ دولتی تمایل ندارد اختیارات خود را به رقبا تفویض کند، اما در شرایط بحران 
کنونی که دولت یا باید استعفا دهد )آنگونه که برخی اصالح طلبان خواسته اند( یا دست 
به عصا و ناکام دوره خود را به پایان برساند، اجازه به رقبا برای گرفتن سکان مذاکرات 
غیرهسته ای راه حل بهتری است. در این شرایط دولت می تواند در شش ماه پایانی 

عمر خود شرایط اقتصاد کشور را تا حدودی بهبود بخشد.
نیاز به گفتن نیست چنانچه هر یک از این سه پیش شرط برقرار نباشد، این پیشنهاد 
به  لزوما  به ذکر است مذاکرات غیرهسته ای  به جایی نخواهد رسید. همچنین الزم 
معنای از دست دادن توان موشکی یا نفوذ منطقه ای نیست، چنانکه در مذاکرات برجام، 
هم ظرفیت غنی سازی حفظ شد و هم تحریم ها لغو گردید، بماند که پدیده ترامپ با 

حضور در کاخ سفید زیر میز توافق زد.
کوتاه سخن آنکه، آنچه اکنون برای ایران مهم است لزوم اجماع میان جناح های 
رقیب درباره طرحی برای خروج از بحران اقتصادی کنونی است. چه این طرح از مسیر 
مذاکره بگذرد چه نگذرد. خواه این مذاکرات با حضور تمام جناح های سیاسی انجام شود 

یا صرفا توسط یک جناح مدیریت گردد؛ چراکه آستانه تحمل کشور نامحدود نیست.

صفحه 2
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گرانی کاالها به مردم فشار آورده است
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس گفت: گرانی های بی رویه به مردم 
فشار آورده است و در این شرایط مجلس باید راهکاری برای برون رفت از 

این مشکالت ارائه کند.
سیدکاظم دلخوش در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس طی تذکری 
شفاهی، گفت: بسیاری از تحقیق و تفحص ها در مجلس گذشته به نتیجه 
این  به  برای رسیدگی  را  است هیئت رئیسه مجلس گروهی  نرسید و الزم 

تحقیق و تفحص ها تشکیل دهد تا این مساله ساماندهی شود.
نماینده مردم صومعه سرا تصریح کرد: همچنین برخی از طرح ها چندین 
ماه است که اعالم وصول شده اما در صحن علنی مجلس مطرح نشده اما 
برخی از طرح های دیگر که به تازگی مطرح شده اند، در صحن مجلس مورد 

رسیدگی قرار گرفته است.
دلخوش با انتقاد از گرانی ها، گفت: گرانی کاالها به مردم فشار آورده 

و الزم است مجلس شورای اسالمی در این شرایط راهکاری را ارائه کند.

تغییرات نرخ ارز روی قیمت مسکن تاثیر گذاشته است
وزیر راه و شهرسازی گفت: طی دوسال گذشته شاهد جنگ اقتصادی 

بودیم و تغییرات نرخ ارز روی قیمت زمین و مسکن تاثیر داشته است.
و  راه  وزیر  اسالمی،  شورای  مجلس  شنبه  سه  روز  علنی  جلسه  در 
شهرسازی  در پاسخ به سوال رحمت اهلل نوروزی پیرامون علت کمبود تولید 
مسکن در کشور، گفت: ما طی دو سال گذشته شاهد التهابات زیادی در زمینه 
نرخ ارز و جنگ اقتصادی علیه کشورمان بودیم که این مساله تأثیرات خودش 

را در بخش های مختلف اقتصادی و همچنین مسکن گذاشت.
وی بیان کرد: تغییرات نرخ ارز روی همه کاالها و خدمات و به ویژه 
زمین و مسکن تأثیر داشته است اما ما برای رسیدن به تولید و عرضه پایدار 

مسکن، سیاست ها و برنامه های پایداری را اجرا کرده ایم.
تعهد  اعتماد  رأی  زمان  در  بنده  کرد:  تصریح  شهرسازی  و  راه  وزیر 
دادم که در وهله اول مسکن مهر تکمیل و به اتمام برسد و از سوی دیگر 
برنامه  تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی  با هدف  را  اقدام ملی مسکن  طرح 

ریزی کردیم.
اسالمی افزود: با توجه به هماهنگی هایی که صورت گرفت، در سراسر 
کشور اقدامات بسیار خوبی برای تکمیل پروژه های مسکن مهر و طرح اقدام 

ملی مسکن انجام شده و شاهد جریان پایداری در این عرصه هستیم.
که  مسکونی  واحدهای  از  کمی  تعداد  استثنای  به  کرد:  تصریح  وی 
مشکالت حقوقی و قضائی دارند، اغلب واحدهای مسکن مهر تحویل داده 

شده و ما به دنبال تکمیل واحدهای مسکونی ناتمام هستیم.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: ما همه ظرفیت ها و دستگاه های مختلف 
را به خدمت گرفته ایم تا برنامه های ثابتی برای افزایش تولید مسکن در کشور 

وجود داشته باشد و این موضوع عملیاتی شود.
اسالمی با بیان اینکه 6۰ هزار واحد نیمه تمام از مسکن ملی رو به اتمام 
است، توضیح داد: گفت: یکی از اقدامات قابل توجهی که ما انجام دادیم آن 
بود که متقاضیان واقعی و واجد شرایط مسکن شناسایی شدند که بالغ بر ۴6۰ 
هزار نفر شناسایی شده و توانستیم با فعال کردن سیستم های الکترونیکی، این 

فرآیند را در شرایط کرونایی مدیریت کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه شناسایی و تخصیص زمین از جمله 
اقدامات دیگر ما بود، اظهار داشت: همچنین زمین هایی را که در اختیار برخی 
این زمینه منعقد شد  نامه هایی در  تفاهم  بود، تخصیص دادیم و  دستگاه ها 
و مطمئن هستیم با حمایت های مجلس شورای اسالمی می توانیم گام های 

مهمتری در این عرصه برداریم.
اسالمی گفت: در قانون اساسی وظایف وزارت راه و شهرسازی به روشنی 
آمده است و ما باید طبق قانون زمینه خانه دار شدن مردم با اولویت اقشار کم 

درآمد جامعه را فراهم کنیم.

دولت جبران تورم  و تامین معیشت مردم و را وظیفه خود می داند
رئیس جمهور گفت: دولت، تامین معیشت مردم و جبران تورم را وظیفه خود 
می داند و از همه طرح ها و پیشنهادات سایر قوا، فعاالن و متخصصین اقتصادی در 

حل معضالت مردم استقبال می کند.
یکصد و هفتاد و ششمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح روز سه 

شنبه به ریاست حجت االسالم حسن روحانی برگزار شد.
در این جلسه، رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از اقدامات انجام شده در 
خصوص همسان سازی مستمری بازنشستگان و افزایش درآمد کارگران و کارکنان در 
جهت تامین معیشت و جبران بخشی از آثار تورم در قیمت کاالها و خدمات ارائه کرد.

رئیس جمهور نیز با اشاره به حساسیت ها و پیچیدگی ها در زمینه مدیریت 
وضعیت اقتصادی، تاکید کرد: دولت، تامین معیشت مردم و جبران تورم را وظیفه 
خود می داند و از همه طرح ها و پیشنهادات سایر قوا، فعاالن و متخصصین اقتصادی 

در حل معضالت مردم استقبال می کند.
وی در عین حال تاکید کرد: باید مراقب بود ارائه برخی طرح ها که منابع آن 
دیده نشده باشد، نمی تواند به رفع معضالت کمک کند و ممکن است باعث ایجاد 
مشکالت تورمی و یا دامن زدن به انتظارات غیرواقعی گردد. لذا مالحظه منابع و فراهم 
آوردن شرایط اجرایی آن، الزمه توفیق در خدمت به مردم و جلب رضایت آنهاست.

اقتصادی  بخشی  به  یارانه ها  به  اتکا  بدون  باید  کشاورزی  بخش 
تبدیل شود

معاون اول رئیس جمهور گفت: بخش کشاورزی باید بدون اتکا به یارانه ها به 
بخشی اقتصادی تبدیل شود و بتواند تولیداتش را با ارتقاء بهره وری به صادرات برساند.

پنجمین جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید با موضوع چالش های تولید در 
بخش کشاورزی به ریاست اسحاق جهانگیری برگزار شد.

جهانگیری در این جلسه گفت: باید تالش کنیم تا با فراهم کردن تسهیالت 
مورد نیاز بخش کشاورزی مانع از واردات محصوالت و عوامل بخش تولید کشاورزی 
نظیر سموم آفت کش و کودهای شیمیایی و سایر عوامل وارداتی تولید در بخش 

کشاورزی شویم.
وی با اشاره به میزان اشتغال زایی و نقش بخش کشاورزی در تولید ناخالص 
ملی، گفت: بخش کشاورزی باید بدون اتکا به یارانه ها به بخشی اقتصادی تبدیل 
از  استفاده  با  و  کنونی  سنتی  وضعیت  از  عبور  با ارتقا بهره وری و  بتواند  و  شود 
این  تولیدات  داخلی،  و تأمین نیازهای  تولید  افزایش  بر  عالوه  مدرن  روش های 

بخش به صادرات منجر شود.

دستورکارهای مجلس با مطالبات واقعی مردم تناسب ندارد 
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس تاکنون برای حل مشکالت 
مردم به ویژه در زمینه مسکن، بورس، فوالد و افزایش قیمت ها جلسات متعدد داشته 

و این جلسات ادامه خواهد داشت.
با مطالبات  از دستورکارهای مجلس  اردکانی گفت: برخی  محمدرضا دشتی 
واقعی مردم تناسب ندارد و مردم انتظار دارند که مجلس مطالبات آنان را در دستور 

کار قرار دهد.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: تقاضای ما از 
مرکز پژوهش های مجلس آن است که پیش نویسی را تهیه کند و در آن مشخص 

شود که چه خالء هایی برای رفع مشکالت و مطالبات مردم وجود دارد.
دشتی اردکانی با اشاره به تصویب یک فوریت طرح رتبه بندی فرهنگیان در 
مجلس، گفت: در حالی یک فوریت این طرح به تصویب رسید که اخیرا وزیر آموزش 

و پرورش الیحه رتبه بندی معلمان را به هیئت دولت ارئه کرده بود.
علی نیکزاد که ریاست جلسه را به عهده داشت در پاسخ به این تذکر، گفت: 
مجلس درباره مشکالت اساسی مردم به ویژه بورس، مسکن، فوالد و افزایش شدید 
قیمت کاالها، جلسات مختلفی را در کمیسیون ها و صحن مجلس گذاشته است و 

قطعًا این جلسات ادامه خواهد داشت.

نقش والدین در کسب هویت نوجوان
یک روانشناس در آستانه  
روز نوجوان با تاکید بر اهمیت 
هویت  به  نوجوان  دستیابی 
خواندن  انکار  قابل  غیر  و  شده  کسب 
نقش والدین در این مسیر، اظهار کرد: 
والدین کنترل گر، به شدت حمایتگر و 
یا والدین بیش از حد سخت گیر، خواسته 
و یا ناخواسته آسیب هایی را به نوجوان 
خود وارد می کنند و مسیر دستیابی به 

هویت را برای آنان دشوار می کنند.
نرگس حسینی نیا  گفت: نوجوانان 
در فرآیند رشد، می توانند سبک زندگی 
مناسب خود را پیدا کنند، اما اگر والدین 
بخواهند با کنترل گری، حمایت بیش 
از حد، سخت گیری افراطی، سرزنش، 
دیگر،  همساالن  با  او  قیاس  و  تحقیر 
کنترل رفتار نوجوان را در دست بگیرند، 
منجر به زمینه سازی مشکالت سالمت 
روان نظیر اعتماد به نفس پایین، حس 
نایی  توا عدم  اضطراب،  شرمزدگی، 
تصمیم گیری و... در نوجوان می شوند.

داد: دوره  ادامه  روانشناس  این 
متعددی  عوامل  تاثیر  تحت  نوجوانی 
باهم،  ابعاد  این  همه  که تعامل  است 
را  نوجوانی  دوره  تغییرات  از  تصویری 
و  تغییرات  این  دهد.  می  ارائه  ما  به 
پاسخ  پی  در  آن،  به  مربوط  مشکالت 
»من  مانند  وجودی  های  سوال  به 
کیستم؟«، »چرا من اینگونه هستم؟«، 
و  خواهم؟«   می  چه  خود  زندگی  »از 
»من«  چیستی  و  کیستی  کلی  بطور 
یابی  کلی هویت  طور  به  که  است 

توصیف می شود.
نوجوانی و دوره طوفان و فشار

جسمی،  گفته  وی، تغییرات  به 
روانی و جنسی دوران نوجوانی آنچنان 
آن  از  _روانشناس_  است که »هال« 
به عنوان دوره طوفان و فشار نام برده 
است. نوجوان؛ بلوغ جسمی و جنسی را 
جامعه  و  فرهنگ  خانواده،  گذراند،  می 
از او می خواهند تا مستقل باشد، روابط 
بزرگساالن  و  همساالن  با  را  جدیدی 

برقرار می کند و آمادگی ها و مهارت 
و  شغلی  زندگی  برای  را  الزم  های 
اجتماعی  به دست می آورد، همچنین 
نوجوان در  تغییرات،  این  تمام  در کنار 

پی کسب هویت منسجم نیز هست.
هنگام  نوجوان  افزود:  حسینی نیا 
پاسخ به سواالت شناخت خود در حوزه 
های »من کیستم« و »در این دنیا چه 
می خواهم«، درک متمایزی از محیط 
اطراف را برای کسب هویت تجربه می 
کند. هرچه فرد در پاسخ گویی به این 
قبیل سواالت، توانمند تر باشد، درارائه 
که  است  توانمندتر  نیز  خود  صفات 
را می  فرد  در  امر هویت منسجم  این 
رساند و در مقابل عدم توانایی فرد در 
پاسخگویی به این سواالت نشانه نوعی 
از عدم کسب هویت منسجم یا بحران 

هویت است.
* بحران هویت در نوجوانی

ست  ا معتقد  نشناس  ا و ر ین  ا
تزلزل  وجود  یعنی  هویت  که بحران 
و ابهام در تعریفی که فرد از خود دارد، 
یکپارچگی  بحران مانع  این  همچنین 

از  شود.  می  فرد  شخصیت  انسجام  و 
طرفی در سیر کسب هویت و انسجام 
را  پر چالشی  نوجوان مسیر  شخصیت، 
طی می کند به طوری که از حدود ۱2 
هرچیزی  نوجوانی،  شروع  با  و  سالگی 
موارد  خیلی  مورد  در  و  پذیرد  نمی  را 

مخالفت و انتقاد دارد.
* تمایل به فاصله گیری از والدین 

در نوجوانان
اینکه رشد جسمی و  با بیان  وی 
تمایل  نوعی  با  بلوغ  نشانه های  اولین 
طبیعی برای فاصله گرفتن از بزرگساالن 
و به ویژه والدین همراه است، افزود: در 
حالت طبیعی این فاصله تا حد متعادل  
منتج به کشف هویت و رشد فردی می 
این  نوجوان  سن  شدن  بیشتر  با  شود. 
جدایی از نظر روانی، ارزشی و .. نیز اتفاق 
می افتد که زمینه ساز استقالل فکری او 
خواهد شد. از طرفی با رسیدن به سن 
۱8-2۰ سالگی، فرد مجدد به موقعیت 
های خانوادگی و اجتماعی بازمی گردد 
و در صورتی که بحران های مراحل قبل 
به درستی طی شده باشد، فرد به  عنوان 

های  موقعیت  در  مستقل  شخصیتی 
اجتماعی  خانوادگی،  تحصیلی،  شغلی، 

و ... دیده می شود.
* تعلیق در هویت یابی نوجوان

داد: برخی  روانشناس ادامه  این 
و  شغلی  های  نتخاب  ا ن  نا ا نوجو
خود  برای  ای  متعهدانه  ایدئولوژیکی 
ایجاد می کنند و در این مسیر از چالش 
متفاوتی  هویتی  های  بحران  و  ها 
گفته  حالت  این  در  که  اند  گذشته 
هویت  به  نهایت  در  می شود نوجوان 
کسب شده رسیده است. برخی دیگر از 
نوجوانان هنوز دستخوش بحران هویت 
هستند و به دنبال پاسخ برای سواالت 
خود می گردند. آنها در مورد صاحبان 
قدرت علی الخصوص والدین، سرکشی 
می کنند و رفتار آنها گستره ای  از بی 
تصمیمی است، به طوری که گویی در 

تعلیق هویت یابی قرار دارند.
از  دیگری  وی، گروه  گفته   به 
تجربه  را  هویت  پراکندگی  نوجوانان، 
به مفهوم یکپارچه ای  می کنند، یعنی 
با  مثال  برای  نیافته اند،  دست  خود  از 
به  آید  نمی  بدشان  گویند  می  خود 
کاری  عمال  اما  بزنند  دست  کاری 
همواره  افراد  این  نمی دهند.  انجام 
تالش می کنند که از مواجهه با مسائل 
اجتناب  تصمیمات  و  تعارضات  فردی، 
سبک  نوجوانان  از  دیگر  برخی  کنند. 
هویتی را از والدین و محیط ضبط می 
و  مذهبی،  شغلی،  باورهای  آنها  کنند. 
تا  را  نزدیک  و محیط  والدین  سیاسی 
بدون  و  و چرا  بدون چون  زیادی  حد 
برایشان، ضبط  آمدن چالش  به وجود 

و دنبال می کنند.
حسینی نیا در انتها با تاکید بر نقش 
محیط و خانواده در شکل گیری هویت 
نوجوان، خاطر نشان کرد: هرچند والدین 
باید بر رفتار نوجوان نظارت داشته باشند 
اما توصیه می شود با رفتار و اعمال خود 
حس  یا  و  نگیرند  نادیده  را  نوجوان 

استقالل او را سرکوب نکنند.
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نحوه تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو تغییر کرد
با تصویب شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی، »الگوی جدید 
علوم،  وزارت  آموزشی  معاون  سوی  از  دانشجو«  پذیرش  ظرفیت  تخصیص 

تحقیقات و فناوری به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ابالغ شد.
در ابالغیه علی خاکی صدیق به رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی چنین آمده است:
نسبت  اعالمی  الگوی  طبق  باید  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها 
به فراهم آوردن زمینه الزم برای درخواست ظرفیت پذیرش دانشجو در سال 
تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با لحاظ توزیع متوازن و متناسب ظرفیت کل به رشته 
گرایش ها و مقاطع تحصیلی مبتنی بر اصول و مبانی آمایش آموزش عالی، 
نیاز بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حفظ و ارتقای کیفیت 

آموزش عالی اقدام کنند.
هیئت  اعضای  آمار  و  اطالعات  یادشده،  الگوی  اجرای  در  که  آنجا  از 
علمی تمام وقت در سامانه آموزش عالی )HES( مبنای تصمیم گیری خواهد 
بود، ضروری است آن دانشگاه/ مؤسسه آموزش عالی نسبت به روزرسانی و اخذ 
تأییدیه های الزم از مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت متبوع برای 
اعضای هیئت علمی تمام وقت خود حداکثر تا پایان آبان ماه ۱3۹۹ در سامانه 
یادشده اقدام کنند. در غیر این صورت آمار موجود مبنای تخصیص ظرفیت 
پذیرش دانشجو و تأیید یا رد رشته محل های آن مرکز آموزشی در پرتال سازمان 

سنجش آموزش کشور خواهد بود.
آموزش  برنامه ریزی  و  متن کامل مصوبه جلسه ۹2۹ شورای گسترش 

عالی به شرح زیر است:
سقف ظرفیت کامل پذیرش توسط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 

در هر سال تحصیلی به شرح زیر تعیین می شود:
الف- در مقطع کارشناسی به ازای هر عضو هیئت علمی -صرف نظر از 

مرتبه علمی-، ۴ دانشجو قابل پذیرش است.
ب- برای مقطع کارشناسی ارشد به ازای هر عضو هیئت علمی در مرتبه 

استادیاری 2 و در مراتب دانشیاری و استادی 3 دانشجو قابل پذیرش است.
مرتبه  در  علمی  هیئت  عضو  سه  هر  ازای  به  دکتری  مقطع  برای  ج- 
استادیاری، هر دو عضو هیئت علمی در مرتبه دانشیاری و یک عضو هیئت 

علمی در مرتبه استادی، یک دانشجو قابل پذیرش است.
بر این اساس ظرفیت کل پذیرش دانشجو، اعم از ظرفیت پذیرش از محل 
قانون موسوم به آموزش رایگان یا دریافت شهریه در هر مقطع تحصیلی بر اساس 
تعداد و مرتبه اعضای هیئت علمی، سرانه فضای آموزشی و پیوست خدمات 
رفاهی به هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی اختصاص می یابد و مسئولیت 
اختصاص و توزیع ظرفیت بین رشته ها و گرایش های مختلف برعهده دانشگاه 

یا مؤسسه آموزش عالی پذیرنده دانشجو است.
تذکر ۱: در مورد مؤسسات آموزش عالی دارای معدود رشته های تحصیالت 
تکمیلی، تخصیص ظرفیت بر اساس تعداد و مرتبه اعضای هیئت علمی مرتبط 

با آن رشته ها صورت می گیرد.
تذکر 2: در اجرای سند الزامات هدفمندسازی پایان نامه ها و رساله های 
تحصیالت تکمیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی- عتف_ل _3۱۰۱، 
سقف ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی به تدریج طی یک 

برنامه زمانی چهارساله بر اساس پذیرش تقاضامحور تعیین خواهد شد.
تذکر 3: تعیین ظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی فارغ از الگوی یادشده 
و مبتنی بر مقّررات مربوط توسط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده 

صورت می گیرد.
غیردولتی–  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  مورد  در   -  :۴ تذکر 
غیرانتفاعی، عالوه بر اعضای هیئت علمی مؤسسات، کلیه اعضای هیئت علمی 

وابسته و حق التدریس نیز در محاسبه ظرفّیت منظور می شود.

رباینده  نوجوان ۱۵ساله دستگی شد
پلیس  کارآگاهان  تالش  با  گفت:  بلوچستان  و  سیستان  انتظامی  جانشین 
ایرانشهر عامل ربایش نوجوان ۱۵ ساله خاشی پس از چهار  آگاهی شهرستان 

ماه فرار به دام افتاد.
سردار احمد طاهری اظهار داشت: در تیرماه سال ۹۹ پسری ۱۵ ساله در 
یکی از محالت شهرستان خاش توسط فردی ناشناس ربوده و به مکانی نامعلوم 

منتقل شد.
بررسی های صورت گرفته توسطپلیس مشخص ساخت عامل آدم ربایی به 

دلیل اختالفات مالی، اقدام به ربایش این نوجوان کرده است.
وی گفت: در نهایت با تالش شبانه روزی کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان 
ایرانشهر، آدم ربا مجبور به آزاد سازی نوجوان ۱۵ ساله شد و پس از چهار ماه 
ایرانشهر در مخفیگاهش در کوه های  از دست مأموران، توسط شهرستان  فرار 

بزمان دستگیر کنند.

دستگیری شایعه سازان تجارت اعضای بدن در تبریز
دادستان عمومی و انقالب تبریز اعالم کرد: شایعه پراکنان فضای مجازی که 
تجارت اعضای بدن بیمار کرونایی را شایع کرده بودند در دام قانون گرفتار شدند.

محبوب علیلو اظهار داشت: در پی انتشار محتوایی با تیتر ـتجارت اعضای 
بدن، پشت پرده بیماری مرموز کرونا در تبریز« منتشر کنندگان این محتوا، با 

دستور دادستان و پیگیری های پلیس فتای استان دستگیر شدند.
وی گفت: با افرادی که با نشر مطالب کذب که باعث تشویش اذهان عمومی 
شوند، تعارف نداریم و برابر با عنوان جرم کیفری، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

علیلو با اشاره به این که در بخشی از این مطلب غیرواقع به پرونده ای در 
یکی از شعب دادسرای شهرستان تبریز استناد شده بود، موضوع را تکذیب کرد 
و گفت: در سطح حوزه های قضاییه استان چنین پرونده ای تشکیل نشده است.

سرهنگ محمودی رئیس پلیس فتای استان نیز گفت: تاکنون سه نفر در 
ارتباط با این پرونده دستگیر شده اند.

چند روز پیش در فضای مجازی استان خبری منتشر شد مبنی بر این که 
اعضای بدن بیماران کرونایی در بیمارستان های تبریز خارج و خرید و فروش 

می شود.

قتل فرزند سفیر پیشین ایران در ایتالیا
پلیس ایتالیا گزارش داد یک فرد ایرانی به نام فیروز سعید انصاری ، که 
متولد آمریکاست و تابعیت ایران را دارد در دفتر خود در شهر فورملو به ضرب 

گلوله کشته شده است.
سعید انصاری ، فرزند سفیر پیشین ایران در رم در زمان حکومت پهلوی و  
فردی سرمایه دار و ثروتمند به شمار می رفت که فعالیت های اقتصادی گسترده ای 
داشت.فیروز سعید انصاری، فرزند علینقی سعید انصاری بود که از اسفند ۱3۵۰ 

تا شهریور ۱3۵6 سفیر ایران در ایتالیا بوده است.
جمله  از  گسترده ای  اقتصادی  فعالیت های  ایتالیا  در  انصاری  سعید  فیروز 
و  افراد مشهور  به  قدیمی  اجاره دهنده خودروهای  و  لوکس  فروش خودروهای 
فوتبالیست ها بوده است. اما در عین حال گفته می شود او در زمینه فروش اسلحه 

نیز فعالیت داشته است.
قاتل، کاوه فالتی، یک سال قبل راننده سعید انصاری بوده و روز چهارشنبه 
بعد از مراجعه به دفتر مقتول و تقاضای پول با مقتول درگیر می شود و در نهایت 
سه گلوله به سینه سعید انصاری شلیک می کند. فالتی در ادامه با شلیک گلوله 

به سر خود خودکشی می کند به زندگی خود نیز پایان می دهد.
به گزارش روزنامه کوریره ایتالیا، این قتل روز چهارشنبه 2۱ اکتبر رخ داده 
است. کاوه فالتی اخیرا به دلیل سوء سابقه در زمینه قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب 

پلیس ایتالیا بوده و در صورت دستگیری باید راهی زندان می شد.
روزنامه ریپولیکای ایتالیا گزارش داده که سعید انصاری دو هفته قبل شکایتی 
از اخاذی را در اداره پلیس رم به ثبت می رساند. بر اساس ادعای سعید انصاری، کاوه 
فالتی دو هفته قبل به منزل او می رود و انصاری را تهدید می کند در صورتی که 
مبلغ مورد نظر را پرداخت نکند، او را خواهد کشت. بر اساس گزارش این روزنامه 

قاتل سال قبل به عنوان راننده برای مقتول کار می کرده است.
دفتر انصاری در شهر کوچکی در شمال رم به نام فورملو قرار داشته و مقتول 
در همانجا با قاتل مالقات و در نهایت به زندگی این مرد 68 ساله پایان داده است.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 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 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 8۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/88 دربرابر 2/۹6(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 2۵۵ را دربرابر امتیاز ۱62 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی 8۱۰۰y-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 ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی 8۱۰۰Y-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 )7۹7 دربرابر 
7۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، 8cx با امتیاز 2،76۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   8/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت 8/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

ن  کمیسیو ی  سخنگو
مجلس  داخلی  نامه  ئین  آ
جمهور  رئیس  به  خطاب 
برای  گفت:  شهرسازی  و  راه  زیر  و  و 
حداقل  ندادید،  ارائه  برنامه ای  مسکن 
پروژه مسکن مهر که در دولت نهم و 
دهم شروع شده بود را به اتمام برسانید.

علنی  جلسه  در  محمودی  سمیه 
به  خطاب  شفاهی  تذکری  در  مجلس 
رئیس جمهور، گفت: شما برای مسکن 

پروژه  حداقل  ندادید،  ارائه  برنامه ای 
دهم  و  نهم  دولت  در  که  مهر  مسکن 

شروع شده بود را به اتمام برسانید.
نماینده مردم شهررضا در مجلس 
خطاب به وزیر راه و شهرسازی افزود: 
و  مشکالت  پیش  نیم  و  سال  چهار 
مسائل مسکن مهر شهررضا را خدمت 
از  کردم.  مطرح  همکارانتان  و  شما 
آقای مهرآبادی دعوت کردیم با حضور 
در شهررضا از نزدیک ببیند اما اقدامی 

صورت نگرفت حتی مسئوالن استانی 
و شهرستانی نیز کاری از پیش نبردند.

نامه  آئین  کمیسیون  سخنگوی 
داخلی مجلس گفت: بعد از چهار سال 
ونیم به نقطه ای رسیدید که ما اعالم 
وزارتخانه  در  االن شما  و  بودیم  کرده 
کسی  چه  کرده  اید.  مکتوب  را  آن 
دولت  و  مردم  به  شده  متحمل  هزینه 
را می پردازد؟ از رئیس قوه قضائیه می 
خواهم که موضوع ترک فعل را از وزارت 

راه و شهرسازی شروع کند.
نامه  آئین  کمیسیون  سخنگوی 
داخلی مجلس، گفت: طبق اصل سوم 
پرورش  و  آموزش  باید  اساسی  قانون 
در کشور رایگان باشد در شرایطی که 
نمی شود  برگزار  حضوری  کالس های 
چرا به مردم برای پرداخت هزینه فشار 
وارد می شود؟ آیا نمی دانید چندین دانش 
آموز به دلیل مشکالت اقتصادی و نبود 

امکانات ترک تحصیل کرده اند؟

آموزش و پرورش باید در کشور رایگان باشد

یک عضو مجمع نمایندگان استان 
اردبیل در مجلس شورای اسالمی با بیان 
این که حدود یک چهارم دانش آموزان 
اردبیلی به شبکه شاد دسترسی ندارند، از 
ناتوانی دانش آموزان اردبیلی در تهیه تبلت 
و موبایل و استفاده معلمان از تجهیزات 
شخصی خود برای آموزش انتقاد کرد و 

آن را خالف عدالت آموزشی دانست.
صدیف بدری اظهار داشت: بیش از 
هشت ماه است که کرونا همه معادالت 
سیاسی،  اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
جهان را به هم زده است. اما آسیب پذیری 
کشورها بسته به قدرت مدیریت و تصمیم 
گیری مسوولین متفاوت بوده است.  در 
کشور ما علیرغم توفقیات مقطعی نتایج 
نامناسب  تصمیمات  یا  نیست  خوشایند 
نامناسب  زمان  در  یا  و  می شود  گرفته 
تصمیمات  از  بسیاری  می شود.  اتخاذ 
ضمانت اجرایی ندارند.وی افزود: شنیدن 

مرگ چندصد نفر در روز عادی شده است 
از یک طرف مردم وحشت کرده و از طرف 
دیگر حساسیت الزم به موضوع را ندارند.

این عضو مجمع نمایندگان استان 
انتخابیه ام  حوزه  که  این  بیان  با  اردبیل 
هفته ها در وضعیت قرمز به سر می برد 
گفت: نه خبری از محدودیت ها می شود و 

نه دورکاری کارکنان تا کی باید وضعیت 
را عادی جلوه بدهیم؟

آموزش  وزیر  به  خطاب  بدری 
وپرورش گفت: حدود یک چهارم دانش 
دسترسی  شاد  شبکه  به  اردبیل  آموزان 
ندارند بسیاری از دانش آموزان از تهیه تبلت 
و موبایل در مضیقه هستند و معلمان دلسوز 

از تجهیزات شخصی برای امور آموزشی 
نمی کنید  احساس  آیا  می کنند.  استفاده 
در  آموزشی  عدالت  با  اتفاقات  این  که 
تضاد است؟وی خطاب به حاجی میرزایی 
ادامه داد: اضافه کاری کارکنان آموزش 
و پرورش در سال های گذشته هر چند 
پرداخت  حداقلی  و  نامنظم  صورت  به 
می شد اما اکنون با گذشت بیش از 7 ماه 
از سال تحصیلی جدید ریالی اضافه نشده 
است.  در این خصوص اقدامات الزم را 

به عمل بیاورید.
بدری در پایان خطاب به وزیر جهاد 
کشاورزی گفت: ما در کشور در بحران 
سر  قیمت ها  شدیم  مواجهه  کود  و  بذر 
به فلک کشیده و نجومی هستند. الزم 
است در اسرع وقت به موضوع ورود کرده 
و اجازه ندهید سکوت شما و همکارانتان 
باعث تنگ تر شدن عرصه برای کشاورزان 

مظلوم و زحمتکش بشود.

حدود یک چهارم دانش آموزان اردبیلی به شبکه شاد دسترسی ندارند
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رئیس کمیسیون اقتصاد 
سالمت اتاق بازرگانی تهران 
و  اقدامات  برخی  می گوید 
مرکزی  بانک  مقامات  اظهارنظرهای 
رو  فرار  صادرات  از  حاصل  ارز  درباره 
افزایش  جز  ای  نتیجه  و  جلوست  به 

اضطراب جامعه ندارد.
محمود نجفی عرب اظهار کرد: در 
بارها  ماه های گذشته بخش خصوصی 
با  باید  ارز  موضوع  در  که  کرده  اعالم 
اقتصادی  فعاالن  و  کارشناسان  حضور 
حوزه  هر  برای  و  شود  گیری  تصمیم 
موقعیتش  و  خاص  شرایط  به  توجه  با 
تصمیمات جدید ابالغ شوند اما متاسفانه 
حضور  بدون  که  دارند  اصرار  دوستان 
بخش خصوصی و پشت درهای بسته 
تصمیم بگیرند که این امر قطعا کمکی 

به بهبود شرایط در بازار ارز نمی کند.
وی با اشاره به مسائلی که در حوزه 
کاالهای دارویی و بهداشتی وجود دارد، 
بارها  قبل  ماه های  در  ما  داد:  توضیح 
اعالم کرده بودیم که محموله هایی از 
کاالهای بهداشتی وارد گمرکات کشور 
از  پیش  آنها  سفارش  ثبت  که  شده 
ممنوعیت وارداتشان بوده است و تعیین 
آنها، باعث ورشکستگی  تکلیف نشدن 

می شود،  حوزه  این  فعاالن  از  بسیاری 
آن  به  هرگز  متاسفانه  که  موضوعی 

توجه نشد.
اقتصاد سالمت  کمیسیون  رئیس 
موضوع  در  داد:  ادامه  تهران  اتاق 
بازگشت ارز حاصل از صادرات دارو نیز 
بحث ما این است که باید ویژگی های 
اساس  بر  و  ببینند  را  این حوزه  خاص 
صادر  که  دارویی  هر  کنند.  حکم  آن 
باید  میزبان  کشور  سوی  از  می شود، 
و  گرفته  قرار  دقیق  آزمایشات  مورد 
مستندات دارویی اش تایید شود، صرف 

ماه  دو  از  بیش  می تواند  فرایند  همین 
طول بکشد. این در حالی است که بانک 
مرکزی اصرار دارد ظرف چهار ماه ارز 
حاصل از صادرات دارو به کشور بیاید 

که اساسا ممکن نیست.
برخی  به  اشاره  با  عرب  نجفی 
ایران، اظهار  بازارهای صادراتی خاص 
کرد: وقتی دارو به افغانستان یا سوریه 
صادر می کنیم، این توقع که ارز حاصل 
از آن در زمانی مشخص بازگردد عمال 
از  بخشی  افغانستان  در  نیست.  ممکن 
صادرات به شکل ریالی انجام می شود.

بانک  که  زمانی  تا  وی،  گفته  به 
مرکزی، واقعیت های هر بخش را نبیند 
نکند،  گیری  تصمیم  آن  اساس  بر  و 
ادامه خواهد  ارز  اختالف نظرها بر سر 
داشت. در این زمینه اتاق بازرگانی نیز 
باید پیگیر مسائل باشد زیرا وقتی بدون 
که  می شود  اعالم  جزئیات  بررسی 
صادرکنندگان ارز را بازنگردانده اند، نگاه 
جامعه به بخش خصوصی منفی می شود.

نظرها  اختالف  از  دور  جدیدترین 
میان بانک مرکزی و بخش خصوصی 
 – آن شکل گرفت که همتی  از  پس 
رئیس کل بانک مرکزی – در جریان 
گو  و  گفت  شورای  قبل  هفته  جلسه 
اعالم کرد که نام 2۵۰ صادرکننده که 
ارز خود را به کشور بازنگردانده اند به قوه 
قضاییه تحویل شده و از میان آنها 7۰ 

نفر کارتن خواب هستند.
در  خصوصی  بخش  نمایندگان 
روزهای گذشته با رد این ادعا از بانک 
مرکزی خواسته اند که مستندات خود را 

در این زمینه ارائه کند.
ین  ا که  ید  می گو همتی 
میلیارد  هفت  حدودا  صادرکنندگان 
دالر ارز حاصل از صادرات را به کشور 

بازنگردانده اند.

افزایش 40 درصدي تولید و 30 درصدي صادرات فوالد بناب در 
سال جهش تولید

 ۴۰ رشد  از  بناب  صنعت  فوالد  مجتمع  مدیرعامل 
نیمه  در  صادرات  درصدی   3۰ افزایش  و  تولید  درصدی 
نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، بابک 
علیزاد شهیر گفت: در نیمه نخست سال جاری شاهد جهش 
تولید چند باره رکورد تولید محصوالت فوالدی در مقایسه 

با سال های قبل بودیم.
وی افزود: تولید روزانه با تناژ 2۵۰۰ تن در خطوط نورد با سه ونیم خط فعال 
و همچنین رکورد 3۹7۱ تن روزانه ذوب و نورد روزانه براي نخستین بار از زمان 

فعالیت این مجتمع انجام شده است.
علیزاد شهیر ادامه داد: با اصالحات الزم در فرآیندهاي تولید، مباحث اقتصادي 
و بازرگاني ، رکورد تولید این مجتمع در نیمه نخست امسال به 367 هزار و 78۴ 
تن ثبت شد که این میزان تولید در تاریخ تاسیس این شرکت بي سابقه بوده ضمن 
اینکه افزایش ۴۰ درصدي را نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته شاهد بودیم.

وی درباره صادرات مجتمع  فوالد صنعت بناب نیز گفت: در شش ماه نخست 
سال جاری 3۱ هزار تن محصول به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت 
برنامه ریزي صورت گرفته، میزان  با  افزایش داشت.  مشابه سال قبل 3۰ درصد 
صادرات در نیمه دوم امسال بیش از این میزان خواهد بود و در این زمینه مذاکرات 

و اقداماتي انجام شده است.
بازارهاي هدف  عمده  از  را  میانه  وآسیاي  همسایه  کشورهاي  علیزاد شهیر 
افزود: عمده محصوالت صادراتي مجتمع به کشورهاي عراق، سوریه،  نام برد و 
ارمنستان و آذربایجان ارسال شده ضمن اینکه توسعه بازار صادراتي را نیز پیگیر 
هستیم که افغانستان، کشورهاي حاشیه خزر و کشورهاي عربي نیز از متقاضیان 
محصوالت ما به سبب کیفیت باال و تولید مطابق با استانداردهاي جهاني هستند .

مجتمع فوالد صنعت بناب یکي از شرکت هاي فوالدي زیرمجموعه هلدینگ 
گروه مالي گردشگري با دو واحد ذوب و ریخته گري و خطوط متعدد نورد است که 
محصوالتي اعم از شمش فوالدي، میلگرد از سایز 8 تا 32 در گریدهاي مختلف، 

تیرآهن و نبشي تولید مي کند.

در شش ماهه نخست سال 99 اتفاق افتاد:
63هزار و ۵00 میلیارد ریال تسهیالت اعطایی بانک رفاه کارگران 

به واحدهای تولیدی
بانک رفاه کارگران در راستای تحقق شعار سال و 
حمایت از تولید، در شش ماهه نخست سال ۹۹ بیش از 63 
هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیالت به واحد های تولیدی 

پرداخت کرده است. 
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، برنامه 
ریزی و حرکت در مسیر تحقق شعار سال مبنی بر »جهش 
تولید« جزو اولویت های  این بانک در سال جاری است. در 

همین راستا از فروردین تا پایان شهریور ماه سال جاری تعداد ۱6.۰۰۹ فقره تسهیالت 
به مبلغ  بیش از 63 هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به واحدهای تولیدی پرداخت شده است.  
بر اساس این گزارش، پرداخت تسهیالت به واحد های آسیب دیده از کرونا 
از دیگر برنامه های بانک رفاه کارگران در سال جاری است که در بازه تاریخی 
مذکور، تعداد 7۴3۰ فقره تسهیالت به مبلغ بیش از ۱.۴۰3 میلیارد ریال به متقاضیان 

پرداخت شده است.

بازدید مدیرعامل بانک دي از شعبه آمل
دکتر برات کریمي، مدیرعامل بانک دي در بازدید 
از شعبه آمل بر لزوم پایبندی هر چه بیشتر شعب به اصل 

مشتری مداری تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومي بانک دي، دکتر کریمي، 
مدیرعامل بانک دي در جریان این بازدید که با همراهی 
مجتبی حیدری، معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی بانک 
انجام شد ضمن گفت و گو با کارکنان و مشتریان، نقش 

بانک ها را در توسعه اقتصادی کشور حائز اهمیت دانست و تاکید کرد شعب باید 
با توجه به نوع فعالیت خدمت محور توجه ویژه ای به مشتریان خود داشته باشند.

و  جذب  در  شعب  کارکنان  نقش  خواندن  کلیدي  با  دي  بانک  عامل  مدیر 
حفظ مشتریان گفت: همکاران شعب ضمن ارائه خدمات باید تالش کنند با لحن 
حرفه ای در کنار تکریم و حفظ منزلت مشتریان، خاطره ای خوش را در ذهن آنان 

از بانک دي به جای گذارند.
کریمي افزود: شعبه اي که مشتری را جزو سرمایه با ارزش بانک دانسته و 
وفاداری به مشتریان و درک و تشخیص صحیح نیازها و انتظارات آن ها را در اولویت 

امور قرار دهد، مي تواند به موفقیت در اهداف تعیین شده دست یابد.
مدیرعامل بانک دي ضمن تاکید مجدد بر اهتمام شعب در زمینه جذب منابع 
راستاي جذب سپرده های  در  در سال جاری  بانک دی  ارزان قیمت گفت: تالش 
ارزان قیمت است که با تالش تمامي همکاران در شش ماهه نخست سال به نتایج 
ارزان  انتظار مي رود همچنان جذب منابع  یافتیم و  این زمینه دست  مطلوبي در 
قیمت و اصالح نسبت مصارف و منابع به منظور دستیابی به برنامه هاي عملیاتي 

با تالش مضاعفي در دستور کار شعب باشد.
تاکید بر لزوم رعایت بهداشت اعتباري و دقت در رعایت مقررات و قوانین 
در زمان پرداخت تسهیالت و اعتبارسنجي مشتریان و سرعت بخشیدن به وصول 

مطالبات از دیگر محورهاي سخنان مدیرعامل بانک دي در این بازدید بود.
اهتمام  از  دي  بانک  مدیرعامل  کریمي،  دکتر  بازدید  این  در  است  گفتني 
جمعي کارکنان شعبه آمل در راستاي ارائه خدمات مطلوب به خانواده معزز شهدا و 
ایثارگران و عملکرد قابل قبول در حوزه تسهیالت ویژه کرونا و ارائه بسته حمایتي 

به جامعه پزشکي قدرداني کرد.
همچنین در این دیدار، کارکنان شعب در نشست صمیمی با مدیرعامل بانک 
به بیان مسائل و ارائه دیدگاه ها و راهکارهای خود در راستاي پیشبرد امور شعب 

پرداختند.

با عبور منابع از 300 هزار میلیارد تومان صورت گرفت
صادرات  بانک  عملیاتی  سود  حاشیه  ریال  میلیارد  ٢٢هزار  تحقق 

ایران در پایان مهرماه
فعالیت های  بر  تمرکز  با  ایران  بانک صادرات 
منابع  عبور  ضمن   ۹۹ مهرماه  پایان  در  عملیاتی 
سپرده ای از مرز 3۰۰ هزار میلیارد تومان، موفق به 
ایجاد حاشیه سود دو هزار و 2۰۰ میلیارد تومانی شد.

 به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، 
گزارش فعالیت ماهانه این بانک برای دوره منتهی 

بانک  آن،  اساس  بر  منتشر شدکه  کدال  در سایت  مهرماه ۱3۹۹  به 3۰ 
صادرات ایران با جذب بیش از 3۰۰ هزار میلیارد تومان منابع سپرده ای و 
تمرکز بر فعالیت های عملیاتی و وصول مطالبات توانست طی دوره مالی 
هفت ماهه منتهی به پایان مهرماه سال ۹۹ بیش از دو هزار و 2۰۰ میلیارد 

تومان حاشیه سود عملیاتی ایجاد کند.
جمع درآمد تسهیالت اعطایی بانک صادرات ایران از ابتدای سال مالی 
تا پایان مهرماه ۱3۹۹، بالغ بر ۱۴۵ هزار و ۹8۴ میلیارد ریال بوده است. این 
در حالی است که جمع سود سپرده های سرمایه گذاری بانک در این مدت به 
۱23 هزار و 66۵ میلیارد ریال رسیده و بیش از 22 هزار میلیارد ریال برای 

بانک سود عملیاتی ایجاد کرده است.
تالش های  به  توجه  با  ایران  صادرات  بانک  مالی  ساختار  اصالح 
صورت گرفته در بیش از 3۰ ماه گذشته، نتایج مثبتی همچون کاهش قابل 
توجه زیان انباشته بانک داشته به نحوی که در صورت های مالی حسابرسی 
نشده شش ماهه اول سال ۹۹ با کاهش 6۴ درصدی نسبت به مدت مشابه 
سال قبل، همراه بوده و با توجه به سودآوری گروه مالی سپهر صادرات در 
دوره مالی شش ماهه منتهی به پایان شهریور ۹۹ و  سهم درآمدی بیش 
از 3۰ هزار میلیارد ریالی بانک از این محل، انتظار می رود نتیجه مثبت آن 
در صورت های مالی تلفیقی بانک موجب به از بین رفتن زیان انباشته و 

ایجاد سود انباشته شود. 
بهبود کفایت سرمایه و افزایش قابل توجه قدرت تسهیالت دهی بانک 
صادرات ایران، شرایط برای حضور قدرتمند تر در حمایت از اقتصاد کشور 

را در پی خواهد داشت.

کارشناسان حوزه صنعت نفت:
تحریم ها تاثیری بر پیشبرد اهداف صنعت نفت ایران ندارد

رکورد شکنی صادرات بنزین ایران بار دیگر آمریکا را شگفت زده کرد و 
با واکنش نمایشی ترامپ و تحریم وزیر نفت و برخی مدیران نفتی روبرو شد، 
اقدامی که به گفته کارشناسان تاثیری بر پیشبرد اهداف صنعت نفت ایران ندارد 

و تنها یک خودنمایی از سوی آمریکا است.
امروز ایران با گذر از مرحله ای که در آن وارد کننده بنزین بود، به یکی 
از فعال ترین کشورهای منطقه در خصوص صادرات بنزین تبدیل شده است 
بر  است  توانسته  غیرنفتی،  کاالهای  میان  در  کاال  این  بار  نخستین  برای  و 
غیرنفتی  تقویت صادرات  برای  ترتیب  بدین  بایستد.  نخست صادرات  سکوی 
و  شد  فعال  استراتژیک  سوخت  این  صادراتی  خط  فروشی،  خام  از  دوری  و 
با هدف گذاری در رونق صادرات فرآورده های نفتی و ظرفیت تولید روزانه 
از  بنزین  های  محموله  صادرات  بار  نخستین  برای  بنزین  لیتر  میلیون   ۱۱۵

سایر فرآورده ها پیشی گرفت.
در شش  که  دارند  حکایت  امر  این  از  کشور  صادراتی  آمارهای  همچنین 
ماهه نخست سال جاری علی رغم تحریم ها، 3۰ میلیارد و 3۴۹ میلیون دالر 
کاال به کشورهای خارجی صادر شده است. باتوجه به ارزش ۱3 میلیارد و ۵66 
میلیون دالری صادرات کاالهای غیر نفتی در نیمه نخست سال جاری باید گفت 
بنزین در صدر این کاالهای صادراتی توانسته است در ارزآوری کشور نقش قابل 

توجهی را ایفا کند.
 عالوه بر این، هفته پیش بیش از 28 میلیون بشکه بنزین از طریق رینگ 
بین الملل بورس انرژی معامله شد تا رکورد معامالت روزانه بورس انرژی رقم 
بخوردبه نظر می رسد که به اعتقاد تحلیلگران این مساله ترامپ را وادار به یک 
حرکت نمایشی کرده است، اقدامی که نمی تواند نقش قابل توجهی در صنعت 

نفت ایران داشته باشد.
در این رابطه مرتضی بهروزی فر- کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: روز 
گذشته مشاور امنیت ملی آمریکا اعالم کرد که عمال دیگر بخشی برای تحریم 
باقی نمانده است به همین دلیل باید گفت اقدام ترامپ تنها به این دلیل بوده تا 

در این شرایط بگوید کاری انجام داده است.
وی افزود: اینکه گفته می شود به دلیل افزایش حجم صادرات بنزین این 
تحریم ها صورت گرفته است به نظر من خیلی منطقی نیست و ترامپ نهایتا 
کار  آن  اگر  حتی  دهم،  می  انجام  بتوانم  که  کاری  هر  که  کند  اعالم  خواسته 

تاثیری نداشته باشد.
این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه تحریم وزیر نفت تاثیری در میزان 
فروش ندارد، تصریح کرد: کل صنعت نفت در تحریم است و تحریم افراد تاثیر 

چندانی در پیشبرد اهداف صنعت نفت ندارد.
بهروزی فر اظهار کرد: ترامپ در نزدیکی انتخابات یک نمایش به راه انداخته 
است، تنها توجیهی که میتوان برای این مساله بیان کرد خودنمایی و نمایش جدید 

ترامپ است و بنده توجیه دیگری برای آن ندارم.
وی با تاکید بر اینکه زمانی که صنعت نفت به طور کامل تحریم است تحریم 
مدیران نفتی یک کار بیهوده به حساب می آید، تصریح کرد: در ادبیات تحریم 
بین الملل مطرح شده که گاهی اوقات تحریم انجام می شود تا صرفا به دیگران 

اعالم شود یک کار انجام شده است.

استقرار نظام مدیریت انرژی در مناطق نفت خیز جنوب
به گزارش شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، احمد محمدی با اشاره به 
دریافت گواهینامه ISO ۵۰۰۰۱ از سوی این شرکت اظهار کرد: شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب نخستین شرکتی است که در میان شرکت های تابع شرکت ملی 

نفت ایران موفق به دریافت این گواهینامه شده است.
وی افزود: سیستم مدیریت یکپارچه مصرف انرژی در مرحله نخست در ۱82 
ساختمان ستادی در اهواز با زیربنای ۴۴۵ هزار متر مربع اجرا شد که مصرف برق 
ساالنه آنها  ۱۰۴ میلیون کیلو وات ساعت است و استقرار این سیستم سبب انجام 
فعالیت های الزم برای بهبود مصرف انرژی بر اساس استانداردهای بین المللی و 

افزایش کارایی مصرف انرژی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تصریح کرد: این شرکت با 
فعالیت در پهنه جغرافیایی پنج استان جنوب غرب کشور و دارا بودن صدها واحد 
و تأسیسات صنعتی یکی از مصرف کنندگان باالی انرژی در بخش های ساختمان 
و صنعت محسوب می شود که مدیریت بهینه مصرف انرژی در آن سود و صرفه 

اقتصادی و زیست محیطی قابل توجهی به همراه دارد.
محمدی گفت: مناطق نفت خیز جنوب در سال های اخیر نیز طرح های متعددی 
برای بهینه سازی مصرف انرژی تعریف و اجرا کرده که از جمله آن استقرار سامانه 
پایش آنالین مصرف انرژی ساختمان های ستادی، طرح مدیریت سبز، پایش مستمر 
انرژی در واحدهای فرآیندی تولید نفت و گاز، قرارداد فروش گازهای ارسالی به 
مشعل و قراردادهای جمع آوری گازهای مشعل در حدود ۹۵ درصد از تأسیسات 

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب را می توان نام برد.
اصالح  سیاست های  اجرای  راستای  در  انرژی  مدیریت  نظام  استقرار 
الگوی مصرف )ابالغی مقام معظم رهبری( و مطابق ابالغیه مقام عالی وزارت 
برنامه ریزی شد و در فاز نخست در همه ساختمان های ستاد و ساختمان های 
در  و  اجرا  جنوب  نفت خیز  مناطق  ملی  شرکت  اهواز  فنون  آموزش  مجتمع 
با  شرکت  این  ازسوی   ۵۰۰۰۱  ISO بین المللی  گواهینامه    ۱3۹۹ مهرماه 

موفقیت دریافت شد.

آمادگی پاالیشگاه های گاز پارس جنوبی برای گذر از زمستان
مدیر تعمیرات مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: عملیات اجرایی تعمیرات اساسی 
مجتمع گاز پارس جنوبی از تاریخ ۱۵ اردیبهشت آغاز و در پایان مهر در شرایط 

سخت به واسطه شیوع ویروس کرونا با موفقیت به پایان رسید.
محمود بالنده، درباره نحوه کاهش زمان تعمیرات اساسی در این مجتمع اظهار 
کرد: تشکیل شورای راهبری تعمیرات اساسی که نتیجه آن تدوین روش اجرایی 
تهیه برنامه کلی تعمیرات اساسی مجتمع بوده و ساختار آن به شکلی است که 
برنامه های پیشنهادی پاالیشگاه ها را بصورت بهینه و حداقل اصالح و به تصویب 

می رساند، از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه است.
وی افزود: هر ساله تالش می شود تا انجام تعمیرات اساسی پاالیشگاه ها 
بر اساس سیاست های واحد بازرسی فنی و براساس برنامه RBI تدوین شده برای 
پاالیشگاه ها صورت می پذیرد و مابقی کارهای مربوطه به نعمیرات در زمان انجام 

درخواست کارهای بازرسی فنی صورت می پذیرد.
بالنده با بیان اینکه رعایت این موضوع باعث می شود تا هر سه سال یکبار 
در هر یک از پاالیشگاه های مجتمع تعمیرات اساسی حذف یا در بازه ای بسیار 
کوتاه صورت پذیرد، گفت: همچنین تمرکز زمان تعمیرات اساسی بر روی زمان 
مورد نیاز درخواست کارهای بازرسی فنی بوده و از افزایش زمان تعمیرات اساسی 
به دالیل درخواست کارهای دیگر جز در موارد استثنا، جلوگیری به عمل می آید.

تعمیرات  زمان  تعیین  جنوبی  پارس  گاز  مجتمع  تعمیرات  مدیر  گفته  به 
اساسی در سال های اخیر براساس مسیر بحرانی و Job Plan مصوب باعث 
حذف تعیین زمان های سلیقه ای و غیرکارشناسی گشته و منجر به تعیین مناسب 

زمان تعمیرات اساسی شده است.
بالنده افزود: در خصوص تعداد دستور کارها نیز همواره تالش می شود به 
منظور کاهش تعمیرات اساسی، کارهای با ریسک کم در خارج از بازه تعمیرات 
اساسی صورت پذیرد. یا با همکاری واحدهای مهندسی، بهره برداری و تعمیرات 
اصالحی در سیستم انجام شود تا برخی از فعالیت ها قابل انجام در بازه خارج از 

تعمیرات اساسی باشد.
وی گفت: تأمین ابزار و ماشین آالت، متریال و نیروی انسانی متخصص و 
کافی قبل از شروع تعمیرات اساسی و آماده سازی آن برای هر یک از کارها به 
منظور تسریع در زمان انجام تعمیرات اساسی نیز همواره در دستور کار واحدهای 

درگیر در تعمیرات اساسی مجتمع بوده است.
سال  اساسی  تعمیرات  انجام  جهت  ریزی  برنامه  فرآیند  وی  گفته  به 
بین  هماهنگی  جلسات  برگزاری  با   ۱3۹8 سال  پاییز  از  مجتمع،   ۱3۹۹
اساسی در شورای طرح  تعمیرات  برنامه کالن  گروه های مختلف و تصویب 
 3۰ تا  اردیبهشت   ۱۵ تاریخ  از  آن  اجرایی  عملیات  مجتمع،  اساسی  تعمیرات 

مهر برنامه ریزی شد.
بالنده در خصوص برنامه تعمیرات اساسی سال جاری اظهار کرد: پاالیشگاه 
اول از تاریخ ۱۵ اردیبهشت به مدت 28 روز، پاالیشگاه نهم از تاریخ ۱۵ اردیبهشت 
به مدت 32 روز، پاالیشگاه هشتم از تاریخ ۱۰ خرداد به مدت 2۰ روز، پاالیشگاه 
دهم از تاریخ 3۰  خرداد به مدت 22 روز، پاالیشگاه سوم از تاریخ ۱ تیر به مدت 
2۱ روز، پاالیشگاه هفتم از تاریخ 3۰ تیر به مدت ۱7 روز، پاالیشگاه پنجم از 
تاریخ ۹ مرداد به مدت 22 روز، پاالیشگاه دوم از تاریخ یک شهریور به مدت 
۱6 روز، پاالیشگاه ششم از تاریخ 6 مهر به مدت ۱8 روز، است و فقط از تاریخ 

27 مهر به مدت ۴ روز تعمیرات اساسی پاالیشگاه چهارم انجام شد.

رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران:

تکلیف ارز را نمی توان پشت درهای بسته روشن کرد
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زیر نظر: محمد امامی

بر اساس آنچه که طی تصمیمات 
اخذ شده قرار است، هر سه ماه یکبار 
مجوز افزایش قیمت خودرو لحاظ شود، 
رئیس شورای رقابت در نامه ای خطاب 
به وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور 
افزایش قیمت کارخانه محصوالت برای 
سه ماهه سوم سال ۱3۹۹ که شورای 
رقابت پیش از این، برایشان دستورالعمل 
تنظیم قیمت صادر کرده بود، حداکثر تا 
سقف تورم بخشی اعالمی توسط بانک 
مرکزی )که احتماال 2۵ درصد خواهد 

بود( صادر کرد.
بر اساس آنچه که شورای رقابت 
جاری مصوب  ماه سال  اردیبهشت  در 
به  توجه  با  که  گرفت  تصمیم  و  کرده 
نرخ تورم بخشی اعالمی توسط بانک 
شده  تمام  منطقی  قیمت  و  مرکزی 
خودروسازان، افزایش قیمت محصوالت 
خودروسازان را به صورت فصلی)هر سه 
ماهه یکبار( اعمال و قیمت های جدید 
را اعمال کند؛ حال خبرها حاکی از این 
است که روز گذشته)دوشنبه( رضا شیوا، 
در  اینکه  بیان  با  رقابت  رئیس شورای 
حال حاضر سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع )ایدرو( مسئولیت نظارت بر بخش 
خودرو را برعهده دارد، از درخواست این 
تایید  برای  رقابت  شورای  از  سازمان 
افزایش قیمت ها خبر داده و گفت: این 
در حالی است که این موضوع نیازمند 
تأیید شورای رقابت نیست، بلکه مطابق 
مصوبه امکان افزایش قیمت ها متناسب 

با نرخ تورم بخشی وجود دارد.
اینکه  به  توجه  با  وی  اعقاد  به 
حداقل  خودروساز  هر  می رود  انتظار 
برای نیاز سه ماه خود کاال داشته باشد، 
هر  برای  را  افزایش ها  علت  همین  به 

سه ماه یکبار در نظر گرفتیم. سه ماه 
حداقل مدتی است که یک خودروساز 
کند.  تامین  را  انبار خود  موجودی  باید 
خودرو  قیمت گذاری  امکان  همچنین 
به صورت روزانه وجود ندارد. به لحاظ 
ماه  به  ماه  بخواهیم  اگر  نیز  اقتصادی 
تغییر قیمت داشته  باشیم، بازار از حالت 
عادی خود خارج خواهد شد؛ لذا پیشنهاد 
متغیرهای  یکبار،  ماهه  سه  در  شده 
دستورالعمل  در  بهره وری  و  کیفیت 
متناسب  و  لحاظ  خودرو  قیمت گذاری 
قیمت  برای  تصمیم گیری ها  آن ها  با 
خودروسازان،    خودرویی  محصوالت 
می توانند  خودروسازان  گیرد.  صورت 
حداکثر تا سقف نرخ تورم بخشی اعالمی 
از سوی بانک مرکزی افزایش قیمت ها 
را در محصوالت خود یکباره یا در دو 

مرحله انجام دهند.
مجوز  اساس  این  بر  بنابراین، 
افزایش قیمت پاییز خودروسازان صادر 
و به وزیر صنعت، معدن و تجارت ابالغ 
پارامترهای  لحاظ  با  که  است  شده 
تاثیرگذار،   قیمت  خودرو از درب کارخانه 

برای فصل سوم سال، به روز خواهد شد.
در این نامه، مالک افزایش قیمت 
خودرو طبق نرخ تورم بخشی که بانک 
مرکزی اعالم کرده است در سه ماهه 
سوم امسال اعالم شده است. شنیده ها 
خودروسازان  که  است  این  از  حاکی 
مجاز به افزایش حداکثر 2۵ درصد در 
ماهه  سه  در  خود  محصوالت  قیمت  
سوم سال جاری شده اند.شورای رقابت 
جدید  قیمت های  اعمال  امکان  تاریخ 
را از ابتدای مهرماه اعالم کرده است؛ 
جدید  دعوت نامه های  احتماال  بنابراین 
تحویل  موعدهای  برای  خودروسازان 
مهرماه  با قیمت های جدید صادر و در 
بخشنامه های فروش فوق العاده پیش رو 

خودروسازان نیز اعمال خواهد شد.
براساس قیمت ها در سه ماهه دوم 
گروه صنعتی  هنوز  که  هرچند   ،۱3۹۹
ایران خودرو، قیمت های جدید را اعالم 
 2۵ افزایش  فرض  با  اما  است  نکرده 
درصدی قیمت ها، در پرتیراژهای این 
به  پارس سال  پژو  گروه خودروسازی، 
پژو  تومان،  هزار   ۱82 و  میلیون   ۱22

تومان،  میلیون   ۱2۵ به    LX پارس 
پژو 2۰6 تیپ 2 به ۱۱۰ میلیون و 832 
هزار تومان و تیپ ۵ این خودرو به ۱26 
میلیون و 83۱ هزار تومان خواهند رسید.

سمند LX به ۱۱7 میلیون تومان، 
سورن ۱3۱ میلیون تومان و پژو 2۰7 
دستی ۱۵۱ میلیون و 332 هزار تومان 
خواهند رسید. همچنین رانا ۱32 میلیون 
میلیون   ۱۴7 دنا  تومان،  هزار   62۵ و 
هم  پالس  دنا  و  تومان  هزار   768 و 
احتماال ۱6۴ میلیون و ۵2۰ هزار تومان 

خواهند شد.
اما در گروه محصوالت سایپا، طبق 
قیمت  پس  این  از  شرکت،  این  اعالم 
تیبا  تومان،  میلیون   8۹ صندوقدار  تیبا 
تومان  میلیون   ۱۰۹ آپشنال  صندوقدار 
این در حالی است  البته  خواهند رسید. 
از  اعالمی  قیمت های  اساس  بر  که 
پیش فروش  برای  سایپا  شرکت  سوی 
عصر  امروز  از  که  خود  محصوالت 
تیبا  مبلغ پیش پرداخت  آغاز می شود،   
صندوقدار 87 میلیون تومان برآورد شده 
است.   پیش پرداخت تیبا دو نیز در این 
طرح  ۴7 میلیون و 7۰۰ هزار تومان اعالم 
شده که با احتساب مبلغ نهایی معادل ۹۵ 
بود.  خواهد  تومان  هزار  و۴۰۰  میلیون 
ساینا نیز با احتساب پیش پرداخت ۴6 
میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی به ۹2 میلیون 

و 8۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
همچنین شاهین هم  267 میلیونی 
خواهد شد. برای کوییک R نیز پیش 
پرداختی معادل 6۹ میلیون و 8۰۰ هزار 
تومان پیش بینی شده که قیمت نهایی 
این خودرو را به ۱2۹ میلیون و 6۰۰ هزار 
تومان خواهد رساند و پراید ۱۵۱ نیز ۹۱ 

میلیون تومانی خواهد شد.

رسما ابالغ شد؛

مجوز افزایش قیمت  خودروها برای سه ماهه سوم سال

بعد از مدت ها بحث و مذاکراتی که 
در رابطه با پرداخت فوق العاده ویژه کادر 
درمان مطرح بوده رئیس سازمان برنامه و 
بودجه برای تأمین و پرداخت منابع اعالم 
آمادگی کرده و گفته هر زمان که وزارت 
و  داشته  را  آن  اجرای  امکان  بهداشت 
احکام کارکنان را اصالح کند منابع مالی 

پرداخت خواهد شد، حتی از ماه آینده.
طی ماه های گذشته و در جریان 
هزینه  تحمیل  و  کرونا  ویروس  شیوع 
از  و  بهداشت  وزارت  به  سنگین  های 
سویی افزایش حجم کاری کادر درمان، 
این  از  حمایت  برای  هایی  درخواست 
قشر وجود داشت و بارها وزارت بهداشت 
این موضوع را مطرح و طی مذاکره ای 
با سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی 

قرار گرفته بود.
این در حالی بود که در کنار تأمین 
منابع برای پرداخت حقوق و کارانه کادر 
درمان موضوع برقراری فوق العاده ویژه 

کادر درمان نیز مطرح بود.
از  که  گشت  برمی  این  به  ماجرا 

از  درصد   ۵۰ گذشته  سال  اسفندماه 
مدیریت  قانون  دهم  فصل  امتیازات 
 ۱۵ و  یافت  افزایش  کشوری  خدمات 
اضافه شد،  ماه  فروردین  در  درصد هم 
اما آن طور که نوبخت-رئیس سازمان 
برنامه و بودجه- اعالم کرد گویا برخی 
فوق  از  بهداشت  وزارت  در  نیروها  از 
العاده ویژه برخوردار نشده بودند، هر چند 
که برخی دیگر این فوق العاده را دریافت 
بین  اساس جلساتی  این  بودند.بر  کرده 
سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت 
برای بررسی این موضوع برگزار شده و در 

نهایت به این نتیجه می رسند که گرچه 
این موضوع پیش بینی نشده بود اما منابع 

مالی آن را تأمین و پرداخت کنند.
بودجه  و  برنامه  سازمان  ادامه  در 
کند  می  درخواست  بهداشت  وزارت  از 
که مشخص شود چه میزان منابع مالی 
برای پرداخت فوق العاده ویژه به تمامی 
تا  است  الزم  وزارتخانه  این  کارکنان 
بتوانند از محل های قانونی نظیر صرفه 
جابجایی  درصد   ۱۰ و  منابع  در  جویی 

ردیف ها آن را تأمین کنند.
آنچه که وزارت بهداشت به سازمان 

این  از  کند  می  اعالم  بودجه  و  برنامه 
 8۰۰ حدود  ماهانه  که  داشته  حکایت 
میلیارد تومان برای پرداخت فوق العاده 
ویژه نیاز است که البته در ادامه این رقم را 
به ۱2۰۰ میلیارد تومان افزایش داده بود.

اما آن طور که نوبخت در تازه ترین 
اظهارات خود اعالم کرده موضع سازمان 
این است که هر عددی که مورد تقاضای 
وزارت بهداشت باشد را تأمین و پرداخت 
خواهند کرد.وی این را هم گفته که هر 
زمان که وزارت بهداشت امکان اجرای 
این موضوع را داشته و احکام کارکنان 
و  برنامه  سازمان  کند  اصالح  را  خود 
بودجه نیز منابع مالی الزم برای پرداخت 
فوق العاده ویژه را تأمین خواهد کرد که 

حتی از ماه آینده این امکان وجود دارد.
در حالی تدوین الیحه بودجه سال 
آینده در دستور کار قرار دارد که موضوع 
منابع  و  ویژه  العاده های  فوق  پرداخت 
وزارت  مجموعه  و  درمان  کادر  برای 
بهداشت برای سال بعد نیز در این بودجه 

پیش بینی است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

منابع مالی پرداخت فوق العاده ویژه کادر درمان فراهم شد

هیچ کدام از سناریوهایی که کارشناسان و تحلیلگران 
برای پایان اصالح شاخص بورس تعریف کرده بودند محقق 
نشد و این شاخص رسما به کانال یک میلیون و 3۰۰ هزار 
واحد سقوط کرد. اتفاقی که یک کارشناس بازار سرمایه بر 
این باور است که شایعه هایی مانند افزایش نرخ سود بانکی 
سرمایه  کردن  اعتماد  بی  باعث  دستوری  گذاری  قیمت  و 

گذاران و درنهایت سقوط بازار شد.
زمانی که اصالح شاخص بورس در نیمه های مردادماه 
اتفاقی  از دو میلیون واحد آغاز شد، اکثر تحلیلگران آن را 
مثبت ارزیابی می کردند و بر این باور بودند که این اصالح 
تا آخر تابستان و تا محدوده یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد 

ادامه خواهد داشت.
در نهایت در مهر ماه با وجود گزارش های 6 ماهه 
موفقیت آمیز شرکتها و قرارگیری نرخ دالر در کانال 3۰ هزار 
تومان، حرکت شاخص کل بر مدار نوسان بود و با اینکه پس 
از عقبگرد به کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد، دوباره 
وارد کانال یک میلیون و 7۰۰ هزار واحد شد نتوانست این 
رقم را حفظ کند و دوباره به کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار 

نوسانی  حرکت  داشتند  اعتقاد  بازگشت.تحلیلگران  واحد 
شاخص تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد یافت و پس از آن 
مسیر حرکت شاخص مشخص خواهد شد اما کم تر کسی 
گمان می کرد شاخص کف خود را بشکند و وارد کانال یک 

میلیون و 3۰۰ هزار واحد شود.
چند اتفاق که باعث سقوط شاخص شد

در این راستا، روزبه شریعتی-تحلیلگر بازار سرمایه، با 
تاکید بر اینکه انتظار نمی رفت شاخص از کانال یک میلیون 
و ۴۰۰ هزار واحد رد و وارد کانال یک میلیون و 3۰۰ هزار 
واحد شود، اظهار کرد: انتظار می رفت شاخص کل کفی که 
پیش از این حفظ کرده بود، یعنی همان کانال یک میلیون 
و ۴۰۰ هزار واحد را تا انتخابات آمریکا حفظ کند و پس از 

انتخابات آمریکا متغیرها را بسنجد.
اتفاق به صورت همزمان رخ  اما چند  ادامه داد:  وی 
داد که همه را شوکه کرد. نخست موضوع افزایش نرخ سود 
توجه داشت که حتی  این  به  باید  بود.  بانکی  سپرده های 
افزایش دو درصدی نرخ سپرده های بانکی برای افرادی که 
سرمایه های کالن دارند بسیار مهم است و این افراد ترجیح 

می دهند سرمایه خود را وارد بازار بانک کنند. از سوی دیگر 
به  شد.  مطرح  کاال  بورس  در  دستوری  گذاری  نرخ  بحث 
دلیل از بین رفتن اعتماد سرمایه گذاران به دولت که مردم 
را دعوت کرده بود وارد بورس شوند، علی رغم تکذیب های 
پی در پی  سرمایه گذاران به شدت ترسیدند. هرچه بیشتر 

تکذیبیه می آمد سهامداران بیشتر می ترسیدند!
اینکه افزایش نرخ  با بیان  بازار سرمایه  این تحلیلگر 
سپرده های بانکی به صورت رسمی ابالغ نشد، گفت: این 
از  بسیاری  است!  افتاده  اتفاق  شفاهی  صورت  به  موضوع 
و  گیرند  می  تماس  گذاران  سپرده  با  خصوصی  بانکهای 

نرخهای 2۰ درصد را برای سود سپرده پیشنهاد می دهند.
شریعتی با تاکید بر اینکه عقبگرد شاخص کل به کانال 
یک میلیون و 3۰۰ هزار واحد نتیجه بی اعتمادی شدید مردم 
و سرمایه گذاران است، اظهار کرد: حتی من هم به عنوان 
با  است،  کجا  بازار  کف  اینکه  درمورد  توانم  نمی  تحلیلگر 
قاطعیت صحبت کنم. انتظار می رفت بازار در محدوده ای 
توقف کند تا نتیجه انتخابات آمریکا مشخص و سیاست های 

پولی کشور شفاف شود.

اصالح شاخص بورس، رویایی که محقق نشد!
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ئو  ید و جلسه  ر  د  
جمعه  م  ما ا نس  ا کنفر
بندرعباس و مدیرعامل آب و 
فاضالب هرمزگان با معاون راهبری و 
نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی 
آب  وضعیت  کشور،  فاضالب  و  آب 

شهرستان سیریک بررسی شد.
و  عمومی  بط  روا گزارش  به 
آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
و  راهبری  معاون  کشفی  هرمزگان، 
نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور در این جلسه از 
عزم آب و فاضالب برای رفع مشکالت 
سیریک خبر داد و گفت: در این راستا 
های صورت  ریزی  برنامه  به  توجه  با 
پروژه  آبفای هرمزگان  از سوی  گرفته 
بلند  و  مدت  میان  مدت،  کوتاه  های 
مدت در دستور کار است که مهمترین 
آن استفاده حداکثری از ظرفیت آبشیرین 

سیریک است.
اقدام  اولین  اینکه  بیان  با  وی 
تولید  افزایش  مشکل  این  رفع  برای 
آبشیرین کن سیریک برای رسیدن به 
ظرفیت اسمی و توسعه آن است، گفت: 
و  توسعه  ظرفیت  سیریک  آبشیرینکن 
متر  و 7۵۰  هزار  تولید سه  به  رسیدن 
مکعب در شبانه روز را دارد که با ارائه 
تسهیالت الزم به سرمایه گذار پروژه، 
ظرفیت تولید آب آبشیرین کن سیریک 

تا پایان امسال افزایش می یابد.
معاون راهبری و نظارت بر بهره 
برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور با تاکید بر اینکه در قبال اعطای 
بندی  زمان  برنامه  تسهیالت،  این 
افزایش ظرفیت تولید نیز باید از سوی 
برای  گفت:  شود،  اعالم  گذار  سرمایه 
تسریع در رفع این مشکل طی روزهای 
صنعتی  های  طرح  شرکت  با  آتی 
پروژه  گذار  سرمایه  کرمان  رادنیروي 
جلسه ای برگزار و تصمیمات الزم در 

این خصوص اتخاذ می شود.
بخش  ت  مشکال به  کشفی 
و  کرد  اشاره  نیز  سیریک  روستایی 
خط  ایجاد  مخازن،  بازسازی  با  گفت: 
انتقال و همچنین مجتمع جدید می توان 
بخشی از مشکالت موجود را مرتفع کرد.

حجت  جلسه  ین  ا مه  ا د ا ر  د
ده  زا عبادی  لمسلمین  ا و  االسالم 
امام  و  هرمزگان  در  فقیه  ولی  نماینده 
جمعه بندرعباس با اشاره به سفر خود 
آبرسانی  به سیریک و مشکالت حوزه 
دلیل  به  سیریک  شهرستان  گفت: 
محدودیت  با  آن  جغرافیایی  موقعیت 
می  که  است  مواجه  زمینی  زیر  منابع 
طلبد اقدامات الزم برای تامین آب مورد 

نیاز منطقه صورت گیرد.
وی با بیان اینکه آب و فاضالب 
رفع  راستای  در  اقداماتی  هرمزگان 
تصریح  دارد،  کار  دستور  در  مشکالت 
کرد، شرق استان به دلیل قرار گرفتن 
در منطقه کامال خشک با کمبود منابع 

مواجه است.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان ابراز 
امیدواری کرد، با فرصتی که در فصل 
زمستان وجود دارد بتوان با اتخاذ تدابیر 
به  را  الزم مشکل کمبود آب سیریک 

حداقل ممکن رساند.
امین  نیز  نشست  این  ادامه  در 
فاضالب  و  آب  مدیرعامل  قصمی 
شهرستان  آب  وضعیت  به  هرمزگان 
و  آب  افزود:  و  کرد  اشاره  سیریک 
فاضالب هرمزگان آب ۱۰ هزار و ۱2۰ 
این  روستای   7۴ و  شهر  سه  مشترک 
شهرستان را با جمعیت بیش از ۴۵ هزار 

نفر تامین می کند.
روی  پیش  های  چالش  به  وی 

کرد  اشاره  شهرستان  این  آب  تامین 
تامین  منبع  یک  تنها  وجود  افزود:  و 
شهرهای  برای  راونگ  های  چاه  آب 
روستای   68 و  گروک  و  کوهستک 
انتقال  خط  یک  تنها  وجود  منطقه، 
افت  کیلومتر،  طول۱8۰  به  طوالنی 
دشت  چاههاي  آب  کیفي  و  کمی 
راونگ و برداشت بیش از حد از منابع 
انتقال،  خط  فرسودگی  زیرزمینی،  آب 
عدم  شهرستان،  روستاهای  گسترش 
توزیع  های  شبکه  متناسب  توسعه 
های  شبکه  فرسودگی  و  روستاها  آب 

قدیمی از جمله این چالش هاست.
ب  ضال فا و  ب  آ مل  عا یر مد
از  کامل  برداری  بهره  عدم  هرمزگان 
از  را  سیریک  کن  آبشیرین  ظرفیت 
دیگر مشکالت آبفا عنوان کرد و گفت: 
دریا،  هیدرولوژي  و  آبگیری  مشکالت 
آب  کیفیت  کاهش  ساحل،  کم  شیب 
لجني  بستر  مد،  و  جزر  زمان  در  دریا 
ساحل، وجود روغن و چربي در آب به 
علت تردد قایق ها و لنجهاي صیادي 
و... باعث شده تا نتوانیم از ظرفیت کامل 

این آبشیرین کن بهره ببریم.
راستای  در  داد،  ادامه  قصمی 
آبشیریکن  آب  تولید  ظرفیت  افزایش 
سیریک اقداماتی از جمله ساخت سازه 
هاي  لوله  استقرار  برای  دریا  در  معلق 
نصب  پمپاژ،  ایستگاه  ساخت  آبگیري، 
و راه اندازي پمپ ها، ساخت و نصب 

اجراي خط  نیاز،  مورد  برقي  تاسیسات 
برای  و...  متر   ۱6۰۰ طول  به  انتقال 
صیادی  اسکله  از  دریا  خام  آب  انتقال 
در  آبشیرینکن  سایت  تا  سیریک  بندر 

دستور کار است.
وی اعتبار مورد نیاز این پروژه را 
حداقل ۹۰ میلیارد ریال در این مرحله 
عنوان کرد و گفت: برای تکمیل آبگیر 
اقداماتی از جمله طراحي و خرید اجزاي 
پمپاژ،  ایستگاه  به  رساني  برق  سیستم 
تامین زیر سازی و بتون ریزی ایستگاه 
انجام شده است که  تاکنون  پمپاژ و... 
امیدواریم با اتمام آن بخشی از مشکالت 

تامین آب سیریک مرتفع شود.
ب  ضال فا و  ب  آ مل  عا یر مد
کن  آبشیرین  به  همچنین  هرمزگان 
آبشیرینکن  گفت:  و  کرد  اشاره  زیارت 
زیارت با ظرفیت سه هزار مترمکعب در 
شبانه روز، منبع آبی دیگری است که 
تا پایان سال جاری به مجتمع روانگ ـ 

سیریک اضافه خواهد شد.
راونگ  مجتمع  وی،  گفته  به 
سیریک تامین کننده آب شهر کوهستک 
و 6۹ روستای سیریک و میناب است.

قصمی ادامه داد، برای رفع مشکل آب 
برنامه  سه  راونگ  مجتمع  و  سیریک 
مدت  بلند  و  مدت  میان  مدت،  کوتاه 
در نظر گرفته شده است که امیدواریم 
به  سیریک  آب  وضعیت  آن  تحقق  با 

وضعیت مطلوب برسد.

بررسی وضعیت آب سیریک در جلسه ویدئو کنفرانس با معاون شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور؛

تولید آبشیرین کن سیریک به ظرفیت حداکثری نزدیک می شود
ابعاد مهم مسئولیت های  از  به سالمندان یکی  توجه 

اجتماعی پاالیشگاه گاز ایالم است

رئیس روابط عمومی شرکت پاالیش گاز ایالم گفت: توجه به سالمندان 
جامعه یکی از ابعاد مهم مسئولیت های اجتماعی این شرکت در کنار سایر 

فعالیت های اجتماعی و فرهنگی است.
به گزارش  روابط عمومی پاالیشگاه گاز ایالم، » منوچهر کرمیان«  
اظهار کرد: پاالیشگاه گاز ایالم در کنار کمک های مادی و معنوی در زمان 
قبل و بعد از شیوع بیماری کرونا به اقشار کم بضاعت و جامعه محلی، به 

سالمندان نیز توجه ویژه ای داشته است،
وی افزود: این واحد صنعتی  عالوه بر اقشار نیازمند و جوامع محلی، 
سالمندان را که یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند، فراموش نکرده و 
در جهت ایجاد روحیه شوق و امید در میان آنان که نیازمند مهر و محبت 

از سوی جامعه هستند، اهتمام ورزیده است.
کرد:  شرکت  ابراز  ایالم  گاز  پاالیش  عمومی شرکت  روابط  رئیس 
پاالیش گاز ایالم در راستای مسئولیت های اجتماعی و احترام به سالمندان 
جامعه، تعداد 3۰ دست لباس شامل پیراهن و شلوار در بین سالمندان یکی 

از مراکز بهزیستی در شهرستان ایوان کمک کرده است،
وی گفت: این واحد صنعتی در طول سال های گذشته در زمینه توزیع 
اقالم خوراکی، بهداشتی، نوشت افزار و غیره  در روستاهای اطراف و شهر 
چوار اقدامات مثبتی انجام داده است و  هم اکنون هم در برنامه های خود 
استمرار و توسعه فعالیت های حوزه مسئولیت های اجتماعی  را به صورت 

مدون و ساختار یافته در دستور کار قرار داده است.

کاهش ۱0 درصدی اهدای خون در ایالم
 مشارکت برای اهدای خون در استان ضروری است

استان  انتقال خون  اکبری دهباالیی مدیرکل سازمان  دکتر مهدی  
ایالم ایالم ، گفت: از ایتدای سالجاری تا پایان مهرماه 8 هزار و 7۰۰ نفر 
جهت خون دهی به انتقال خون مرکز استان مراجعه نموده که از این تعداد 

7 هزار و ۵۵۰ نفر موفق به اهدای خون شدند.
وی افزود: هم اکنون انتقال خون ایالم با کمبود خون و فرآورده های 
خونی در تمامی گروه های خونی مواجه است به طوری که در این مدت 
اهدای خون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل سازمان انتقال خون  ایالم اظهار داشت: با توجه به جمعیت 
بانوان استان در حال حاضر میزان خون دهی در بین زنان استان 7 درصد 

می باشد که این میزان در حد پایینی قرار دارد.
اکبری ادامه داد:  فضایی انتقال خون امن بوده و به طور کامل استریل 
به منظور جلوگیری از انتقال ویروس کرونا ایجاد شده است و به طور مستمر 
تمامی وسایل، امکانات و تجهیزات با مواد ضدعفونی کننده تمیز می شوند.

وی تصریح کرد:  اهدا کنندگان با اطمینان خاطر و بدون هیچ گونه 
نگرانی برای اهدای خون مراجعه کنند، پایگاه انتقال خون در شهر ایالم در 

نوبت های صبح و عصر آماده خدمت رسانی به مردم هستند.
مدیرکل سازمان انتقال خون ایالم گفت: در حال حاضر حدود ۱۰ هزار 

نفر اهدا کننده خون مستمر با سازمان انتقال خون ایالم همکاری دارند.
وی تصریح کرد: خون و فرآورده های خونی روزانه به مصرف بیماران 
جراحی،  عمل  نیازمند  مصدومان  و  بیماران  باردار،  مادران  چون  مختلفی 
بنابراین  ذخیره فرآورده های  سرطان، هموفیلی، تاالسمی و… می رسد، 

خونی در استان امری مهم و ضروری است.
اکبری افزود: پایگاه انتقال خون شهر ایالم همه روزه بجز روز جمعه از 
8 صبح تا ۱8 و نیم عصر آماده دریافت خون گیری از متقاضبان می باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل:
موافقت اصولی گاوداری شیری 3000 رأسی شستا در 

شهرستان نیر صادر شد

اردبیل- رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان 
اردبیل گفت: طبق پیگیری های به عمل آمده موافقت اصولی گاوداری شیری 

سه هزار راسی شستا در شهرستان نیر صادر شده است.
کشاورزی  مهندسی  نظام  عمومی  روابط  از  نقل  به  بازار  گزارش  به 
اردبیل، شهرام محمدی ظهر روز دوشنبه در دیدار با فرماندار شهرستان نیر 
اظهار داشت: پیرو سفر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به 
استان و تصویب احداث ۵ واحد گاوداری شیری 3 هزار راسی در شهرستانها، 
با حضور دستگاه های  نیر  فرمانداری  در  اولیه  اواخر هفته گذشته جلسه 

اجرایی برگزار شد.
با  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  داد:  ادامه  وی 
اهمیت  به  نگاه  با  تعطیلی رسمی،  علی رغم  و  دامپزشکی  نظام  همکاری 
نام شستا در  به  را  اولین موافقت اصولی  موضوع ظرف مدت ۴8 ساعت 

شهرستان  نیر صادر کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل 
گفت: امیدواریم مدیران شستا با درک عمیق از این فرش قرمز پهن شده 
برای مجموعه سرمایه گذار، احداث واحدها را در سطح استان زودتر آغاز 

کنند تا توسعه استان در آینده ای نزدیک محقق شود.
پاسخ  ارسال  در  اجرایی  های  دستگاه  اینکه  بر  تاکید  با  محمدی 
استعالمات جهت صدور پروانه تاسیس واحد مذکور سرعت عمل نشان دهند، 
اظهار داشت: این واحد بزرگ تولیدی با 3 هزار راس گاو شیری مولد و 6 
هزار راس کل گله در زمینی به مساحت حدود 23 هکتار احداث خواهد شد 

و نقش مهمی را در تولید و اشتغال زایی خواهد داشت.
و  نظر  مورد  اهداف  تحقق  راستای  در  برنامه ریزی  کرد:  اظهار  وی 
در  و  است  اساسی  اولویت های  از  یکی  مربوطه  مشکالت  به  رسیدگی 
این زمینه باید با در نظر گرفتن ظرفیت های کشاورزی و نیز توسعه آن ها 

برنامه های اساسی برای آینده داشته باشیم.

طرح  اصفهان  استان  هالل احمر  جمعیت  عامل  مدیر 
ونجات  امداد  پایگاه های  های  پنجشنبه  توان افزایی 

جمعیت هالل احمر استان اصفهان را تشریح کرد 
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان 
ملی  طرح   : داشت  اظهار  خبر  این  بیان  با  محمدهاشمی  علی  ؛  اصفهان 
هالل احمر  جمعیت  نجات  و  امداد  پایگاه های  های  پنجشنبه  توان افزایی 
در استان اصفهان از چندی پیش با هدف ارتقای توان علمی و عملیاتی 

امدادگران و نجاتگران این جمعیت در حال برگزاری است .
وی با اشاره به اینکه این طرح در همه پایگاه های امداد و نجات در 
سراسر استان اجرا و تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت ،تصریح کرد 
: در این طرح ، امدادگران پنجشنبه  هر هفته با شعار »حضور پرتوان در 
حوادث با توان افزائی » به انجام تمرین هایی می پردازند که  بتوانند با توان 

بیش تری در صحنه  حوادث حاضر  شوند.
محمدهاشمی افزود : این طرح شامل مجموعه فعالیت هایی است که 
هدفشان ارتقاء سطح آمادگی در اعضای تیم های امدادی است و این فعالیت 
ها و اقدامات کمک شایانی به تقلیل اثرات مخرب و جلوگیری از خسارات 

احتمالی بیشتر به جامانده از حوادث و سوانح خواهد کرد .
از  دیگری  در بخش  اصفهان  استان  مدیر عامل جمعیت هالل احمر 
سخنان خود خاطر نشان کرد : افزایش آموزش عملی و مهارتی نجاتگران در 
راستای مسئولیت تیم های عملیاتی باعث ارتقاء بهبود توان انجام کار گروهی 
تیم و تقویت نقاط قوت و شناسایی و رفع نقاط ضعف و افزایش اثربخشی 
و سرعت عمل پاسخگویی نجاتگران در حوادث و سوانح مختلف می گردد.

و  امداد  های  پایگاه  نجاتگران  از  زیادی  تعداد  تاکنون  است  گفتنی 
نجات در طرح توان افزایی پنجشنبه های پایگاه های امداد ونجات استان 

اصفهان حضور داشته اند .

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان:
طرح آمران سالمت در ایالم اجرا می شود

آمران  طرح  اجرای  از  ایالم  استان  احمر  جمعیت هالل  عامل  مدیر 
سالمت همزمان با سراسر کشور در استان ایالم خبر داد.

»علی اصغر علی اکبری« از اجرای طرح آمران سالمت در سراسر 
استان خبر داد و افزود: شیوع ویروس کرونا به یکی از بزرگترین دغدغه های 
حال حاضر کشور و استان تبدیل شده و شاهد وضعیت قرمز در استان هستیم.

وی یادآور شد: در راستای لبیک به فرمایشات روز گذشته مقام معظم 
گیری  بهره  و  جدید  ابتکارات  مضاعف،  تالش  لزوم  در خصوص  رهبری 
آمران  برای کنترل ویروس کرونا، طرح  از ظرفیت های موجود  حداکثری 
سالمت با هدف ترویج فرهنگ پیشگیری، جلب مشارکت مدنی و حمایت 
بهداشتی و درمانی از اقشار آسیب پذیر جامعه در مواجهه با کرونا و همچنین 

توسعه آموزش های همگانی به اجرا در خواهد آمد.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان ایالم اظهار کرد: طرح آمران 
رعایت  به  مردم  دعوت  هدف  با  آبان ماه  پانزدهم  تا  پنجم  از  سالمت 
پروتکل های بهداشتی و با مشارکت جوانان و داوطلبان جمعیت هالل احمر 

استان اجرا می شود.
»علی اکبری« بیان داشت: در این طرح اعضای جوانان و داوطلبان 
بشردوست جمعیت هالل احمر در قالب تیم های سحاب و سحر به ویژه در 

اماکن پرتردد به ارائه خدمت خواهند پرداخت.
پروتکل های  که  افرادی  به  لسانی  راهنمایی  افزود:  همچنین  وی 
بهداشتی را رعایت نمی کنند، توصیه به حفظ فاصله اجتماعی و امر به رعایت 
نکات بهداشتی با حفظ احترام به شان و منزلت انسانی به منظور کمک به 

سالمت جامعه از اهم وظایف آمران سالمت است.

تفاهم نامه ساخت مدرسه خیر ساز عنبران توسط گل 
آقا کوهی امضا شد

و  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاونین  با حضور  که  ای  جلسه  طی 
آموزش  ، رییس  استان  نوسازی مدارس  اداره کل  مشارکت های مردمی 
و پرورش نمین و خیر مدرسه ساز گل آقا کوهی برگزار گردید تفاهم نامه 

مشارکت در احداث مدرسه 6 کالس عنبران عقد گردید . 
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس 
استان اردبیل جلیل فتحی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل نوسازی 
مدارس استان اردبیل،  وجود خیر های مدرسه ساز را موجب مباهات و قوت 
قلب نوسازی مدارس اردبیل دانست و تشریح کرد : خیرین مدرسه ساز انسان 
های واال مرتبه ای هستند که با گذشت از دنیا و دلبستگی های مادی دنیوی 
خود عالوه بر ساخت آخرت خود ، دنیای کودکان و دانش آموزان بسیاری 
را آباد می کنند.جلیل فتحی به تشریح طرح آجر به آجر پرداخت و افزود : 
طرح آجر به آجر بستر مشارکت عمومی جهت حضور اقشار مختلف مردم 
در امر مدرسه سازی را فراهم نموده است و افراد خیری مانند آقای کوهی 
الگوی مردم می باشند که می توانند با معرفی طرح آجر به آجر به عالقه 
مندان به مشارکت در امور خیر و مدرسه سازی ، به موفقیت هرچه بیشتر 
این پویش و رفع محرومیت از مناطق محروم استان یاری نمایند .گل آقا 
کوهی خیر مدرسه ساز از نامگذاری مدرسه 6 کالسه عنبران به نام همسر 
مرحومه خود زنده یاد طاهره رمضانی خبر داد و گفت : من در جوانی مورد 
حمایت قرار گرفتم و بواسطه حمایت های صورت گرفته و تالش و پشتکار 
خود توانستم به موفقیت های کنونی برسم و به همین دلیل می خواهم با 
حضور در امور خیریه و حمایت از کودکان مناطق محروم گامی در راستای 
رفع محرومیت و دینی که بر گردن بنده می باشد ، بردارم.گل آقا کوهی 
با توجه توجه به اینکه فرزندان خود به امور مهندسی مشغول می باشند ،  
تصمیم مبنی بر طراحی مدرسه توسط فرزاندان و به سلیقه خیر محترم و 
با نظارت و تحت ضوابط و استاندارد های نوسازی مدارس استان اردبیل 
گرفته شد .میزان مشارکت خیر محترم در این پروژه یازده میلیارد ریال با 

زیربنای مدرسه 3۵۰ متر مربع احداث می گردد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی:
مشکالت ورزشگاه امام خمینی )ره( اراک

 بزودی رفع خواهد شد
 عابد حقدادی مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی  در خصوص 
از  شدن  کاسته  بخاطر  گفت:  اراک  سازی  آلومینیوم  فوتبال  تیم  وضعیت 
در  حضور  باشگاه  اجرایی  امور  تسهیل  و  آلومینیوم  فوتبال  تیم  مشکالت 
هیات مدیره باشگاه آلومینیوم سازی اراک را علی رغم همه مشکالت و 
دغدغه هایی که در ورزش استان داریم پذیرفتم تا مشکالت این تیم کمتر 
شود و باشگاه بتواند با یک شرایط ایده آل در مسابقات حاضر شود. ضمن 
اینکه حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی در هیات مدیره نماینده 
بوده است.  به سابقه  استان مرکزی در مسابقات کشوری مسبوق  فوتبال 
اولویت اصلی اداره کل ورزش و جوانان بحث تعمیر و بهسازی استادیوم 
با مشکل بودجه  اداره کل ورزش و جوانان  اراک است.  امام خمینی )ره( 
و نقدینگی مواجه است که با حمایت های مسئوالن ارشد استان بزودی 
مشکالت ورزشگاه امام خمینی)ره( اراک حل خواهد شد. نباید فراموش کنیم 
که مشکالت استادیوم چمران ساوه نیز برای حضور تیم خوشه طالیی در 

رقابت های لیگ دسته اول فوتبال باید مرتفع شود.
در خصوص کادر اجرایی و فنی باشگاه آلومینیوم هیات مدیره باشگاه 
تصمیم گیری خواهد کرد. تا کنون جلسه ای با این موضوع برگزار نشده است 
و اسامی مطرح شده گمانه زنی های افراد و رسانه ها است. بعنوان یک عضو 
هیات مدیره باشگاه آلومینیوم اعتقاد دارم در بحث کادر اجرایی باشگاه آلومینیوم 
می توانیم از نیروهای توانمند بومی که دارای تخصص و تجربه الزم در این 
حوزه هستند استفاده کنیم. گزینه های مختلف بررسی خواهند شد و بر مبنای 
شایستگی انتخاب در حوزه کادر اجرایی باشگاه انجام خواهد شد. باشگاه های 
فوتبال برای تامین بخشی از هزینه های جاری خود باید به فکر درآمد زایی و 
جذب اسپانسر باشند . تیم خوشه طالیی ساوه نیز به حمایت های بیشتر مالی 
برای حضور قدرتمند در لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور احتیاج دارد 
و امیدوار هستیم از ظرفیت های صنعتی بتوانیم برای کمک به تیم خوشه 
طالیی استفاده کنیم. مذاکراتی با فرماندار ساوه انجام شده است و هفته آینده 
با حضور در شهرستان ساوه این موضوع با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد.

سومین کشتی حامل ۱0 هزار تن برنج در بندر بوشهر تخلیه شد
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 
بوشهر از تخلیه محموله کشتی تجاری 
حامل ۱۰ هزار کاالی اساسی برنج در 
امسال  گفت:  و  داد  خبر  بوشهر  بندر 
تاکنون 3 کشتی حامل برنج به ظرفیت 
تخلیه  بوشهر  بندر  در  تن  هزار   3۰

شده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 
بوشهر از تخلیه محموله کشتی تجاری 
حامل ۱۰ هزار کاالی اساسی برنج در 
امسال  گفت:  و  داد  خبر  بوشهر  بندر 
تاکنون 3 کشتی حامل برنج به ظرفیت 
تخلیه  بوشهر  بندر  در  تن  هزار   3۰

شده است.
وش  سیا تسنیم؛  رش  ا گز به 
ارجمندزاده ، با بیان اینکه »بنادر استان 
بوشهر برای تسریع در تخلیه و بارگیری 
پیشرفته  و  مدرن  تجهیزات  به  کاال 
استان  داشت:  اظهار  شده اند«  مجهز 
بوشهر دارای بنادر تجاری متعددی در 
شهرهای مختلف ساحلی است که در 
نقش  بازرگانان  دریایی  تجارت  عرصه 

مهم و مؤثری ایفا می کنند.
نال  کا عمق  فزایش  ا به  وی 
خبر  بوشهر  اسکله های  به  دسترسی 
داد و بیان کرد: با افزایش عمق کانال 
دریایی بوشهر امکان تردد و پهلوگیری 
کشتی های تجاری با ظرفیت 3۰ هزار 

تن فراهم شده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 
نخست   نیمه  در  اینکه  بیان  با  بوشهر 

کاال  تن  میلیون   22 بر  افزون  امسال 
بارگیری شده  استان تخلیه و  بنادر  در 
است تصریح کرد: از این میزان کاالی 
تخلیه و بارگیری در بنادر استان بیش از 
۵ میلیون تن آن کاالی تجاری غیرنفتی 
و ۴.۵ میلیون تن آن بارگیری و صادرات 

بوده است.
ارجمندزاده حجم تخلیه و بارگیری 
کاالی نفتی در نیمه نخست امسال در 
بنادر استان را ۱7.7 میلیون تن دانست و 
بیان کرد: در این مدت بیش از ۹2 هزار 
کاالی کانتینری در بنادر استان بوشهر 

تخلیه و بارگیری شده است.
وی، از عملیات تخلیه و بارگیری 
بوشهر  استان  بنادر  در  تجاری  کاالی 
داد  خبر  روزی  شبانه  و  وقفه  بدون 
با  بوشهر  استان  بنادر  کرد:  تاکید  و 
نیروی  و  تجهیزاتی  باالی  توانمندی 
حوزه  به  خدمات رسانی  در  نسانی  ا
شبانه روز  تجارت  و  معیشت  اقتصاد، 
فعال است و بدون وقفه این فعالیت ها 

ادامه دارد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 
کاالهای  تخلیه  به  اشاره  با  بوشهر 

اساسی در بندر بوشهر تصریح کرد: در 
این راستا تاکنون بیش از 8۰ هزار تن 
سایر  به  و  تخلیه  بوشهر  بندر  در  برنج 

نقاط کشور بارگیری شده است.
محموله  تخلیه  ز  ا ده  ارجمندزا
کاالی  هزار   ۱۰ حامل  تجاری  کشتی 
و  داد  خبر  هفته  این  در  برنج  اساسی 
حامل  کشتی   3 تاکنون  امسال  گفت: 
بندر  در  تن  هزار   3۰ ظرفیت  به  برنج 
بوشهر تخلیه  وبه سایر نقاط بارگیری 
این عملیات همچنان در  شده است و 

سال جاری ادامه دارد.

مشــهد  شهرســتان  گــروه 
ســمیه باقرزاده-مدیرعامــل شــرکت 
ــژاد  ــمی ن ــهید هاش ــش گاز ش پاالی
گفــت: امــروز نیــروی انتظامــی 
صرفــا یــک نیــروی نظامــی نیســت 
ــالب و  ــه پاســدار ارزشــهای انق بلک

ــت. ــالم اس اس
ــی  ــد منبت ــدس ســید مجی مهن
انتظامــی  در دیــدار بــا فرمانــده 
شهرســتان مــرزی ســرخس ضمــن 
گرامیداشــت هفتــه نیــروی انتظامــی 
افــزود: تمــام یــگان هــا و نیروهــای 
ــداری از   ــرای پاس ــران ب ــی ای نظام
کیــان مقــدس جمهــوری اســالمی، 
انقــالب، والیــت و حریــم اهــل بیت 
دفــاع در آمادگــی کامــل قراردارنــد.

اظهارداشــت: هموطنــان  وی 
امــروز شــاهد برقــراری نظــم و 
ــل در کشــور هســتند و  ــت کام امنی
مقولــه نظــم و امنیــت پایــدار در این 
ــرمایه  ــبب ورود س ــرزی س ــه م خط
ــرخس  ــتان س ــه شهرس ــذاران ب گ

ــت. ــده اس ش
ســبز  کــرد:  تاکیــد  منبتــی 
پوشــان نیــروی انتظامــی و نیروهای 

ــبانه  ــالش ش ــا ت ــرزی ب ــگ م هن
روزی از مرزهــای کشــور دفــاع مــی 
ــود،  ــون خ ــدای خ ــا اه ــد و ب کنن
ــم انقــالب  ــادی را تقدی شــهدای زی
ــد.وی خاطــر نشــان کــرد:  کــرده ان
ــل در  ــت کام ــراری امنی ــه برق مقول
منطقــه مــرزی شهرســتان ســرخس 
زمینــه ســاز تولیــد پایــدار گاز طبیعی 
شــهید  گاز  پاالیــش  شــرکت  در 
ــور  ــن حض ــژاد و همچنی ــمی ن هاش

بخــش خصوصــی و ســرمایه گذاری 
در حــوزه محصــوالت گوگــردی 

ــت. ــده اس ش
همچنیــن فرمانــده انتظامــی 
شهرســتان ســرخس طی ســخنانی از 
تــالش مدیران و کارکنــان صنعت در 
تولیــد گاز طبیعــی در منطقــه شــمال 
و شــرق کشــور  تشــکر کــرد و بیــان 
داشــت: در ســال » جهــش تولیــد » 
ــا  ــران ب ــگاه خانگی ــان پاالیش کارکن

ــد  ــود، تولی ــبانه روزی خ ــالش ش ت
ــد  ــم زده ان ــی را رق ــدار گاز طبیع پای
و گاز طبیعــی گرمابخــش منــازل 

هموطنــان شــده اســت.
ــن  ــان ای ــی اســت: در پای گفتن
ــدار مهنــدس منبتــی مدیرعامــل  دی
شــرکت پاالیش گاز شــهید هاشــمی 
نــژاد از ســرهنگ دماونــدی فرمانــده 
نیروی انتظامی شهرســتان ســرخس 
بــا اهدای لــوح ســپاس، تقدیــر کرد.  

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد در دیدار با فرمانده انتظامی شهرستان سرخس؛

امنیت پایدار زمینه ساز سرمایه گذاری و تولید پایدار گاز در منطقه خانگیران
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طـي حکمـي از سـوي 
عرفانـي  یوسـف  مهنـدس 
نسـب ، مدیرعامـل شـرکت 
 ، مرکـزي  اسـتان  فاضـالب  و  آب 
عنـوان  بـه  نـژاد  مامقانـي  مهـران 
بـع  منا ونـت  معا جدیـد  سرپرسـت 
شـرکت  ایـن  تحقیقـات  و  انسـاني 

شـد. منصـوب 
بـه نقل از روابط عمومي شـرکت 
آب و فاضـالب اسـتان مرکـزي ، در 
جلسـه تودیـع و معارفـه معـاون منابـع 
انسـاني و تحقیقـات ایـن شـرکت کـه 
در صبـح روز پنجشـنبه اول آبـان مـاه 
برگـزار گردیـد ، از زحمـات و تـالش 
هـاي مهنـدس حسـین امیـري معاون 
سـابق منابع انسـاني و تحقیقات، که به 
افتخار بازنشسـتگي نائـل آمد ، تجلیل 

و قدرداني شـد.
در ایـن جلسـه همچنیـن حکـم 
انسـاني و  منابـع  سرپرسـتي معاونـت 
تحقیقات شرکت آب و فاضالب استان 
مرکـزي بـه مهنـدس مهـران مامقاني 

نـژاد ابـالغ گردید.
مهنـدس مهـران مامقانـي نـژاد ، 

پیـش از ایـن بـه عنـوان مدیـر دفتـر 
توسـعه و تحقیقـات و همچنین نماینده 

مدیریت در امور کیفیت شـرکت آبفاي 
اسـتان مرکزي انجـام وظیفه مي نمود.

معاون جدید منابع انساني و تحقیقات شرکت آب و فاضالب
 استان مرکزي معرفي شد

سرپرست اداره کل بیمه سالمت خراسان رضوی مطرح کرد؛
ایجاد دسترسی عادالنه خدمات سالمت، حفظ  و ارتقا 

سالمت بیمه شدگان در بیمه سالمت

گـروه شهرسـتان مشـهد زهـره وحیدی-سرپرسـت اداره کل بیمـه 
سـالمت خراسـان رضـوی گفت: توسـعه وپوشـش همگانی بیمـه درمانی 
بـرای آحـاد مـردم وهم چنیـن ایجاد دسترسـی عادالنه خدمات سـالمت، 
حفـظ وارتقا سـالمت بیمه شـدگان تحت پوشـش ازمهمتریـن محورهای 

ماموریتـی این سـازمان میباشـد .
علیرضارمـزی بیـان کـرد: ایجـاد پوشـش همگانـی رایـگان درقالب 
دفترچـه بیمـه سـالمت درسـال های ۹3 تا ۹6 انجام شـد کـه ۱۱ میلیون 
نفـر درکشـور  و بیش ازیک میلیون وصدچهل هزارنفر درخراسـان رضوی 

دفترچـه بیمـه سـالمت همگانی دریافت کـرده اند.
وی گفـت: ازسـال ۹۴ تاکنـون ایجادپوشـش بیمـه ای اتبـاع خارجی 
دراسـتان انجام شـده ودرحال حاضر۱82۵۵نفراتباع خارجی تحت پوشـش 

ایـن اداره کل می باشـند.
رمـزی پوشـش بیمه مددجویـان کمیتـه امـداد را ازدیگراقدامات این 
سـازمان برشـمرد و گفت : ازسـال ابتدای سال ۹8 وبراسـاس تفاههم نامه 
سـه جانبـه کمیتـه امداد امـام خمینی،  درمان واموزش پزشـکی وسـازمان 
بیمـه سـالمت ایـران وکلیـه مددجویـان کمیتـه امـداد درقالـب صنـدوق 
سایراقشـارنظام ارجاع ۱ازتمامی خدمات بیمه ای ارائه شـده توسط سازمان 
بیمـه سـالمت ایران که ازسـایر بیمه شـدگان این سـازمان ازآنهااسـتفاده 
مـی نماینـد بهـره مندشـدند .کـه درحاضـر ۵7هـزار و 6۰۱ نفردرصندوق 

سایراقشـارنظام ارجـاع تحت پوشـش این اداره می باشـند.
سرپرسـت اداره کل بیمه سـالمت خراسـان رضوی درخصوص بیمه 
درمـان اعتیـاد نیـز افزود: درسـال های ۹۴الـی ۹7 بـا تعداد8۰مرکز دولتی 
وخصوصـی قـراردادی منقعدشـد که بیش از ۴ هـزار نفرازاین خدمات بهره 

منـد شـده واعتباری بالغ بر۵6میلیاردریال هزنیه شـده اسـت .
وی  درخصوص پوشـش بیمه افرادمجهول الهویه گفت: حدود۵۰۰۰ 
نفرازافرادمجهول الهویه سـازمان بهزیسـتی وزندان هاشناسـایی شده است 
ودرخدمـات بیمـه سـالمت ایـران قرارگرقتنـد که سـهم اسـتان خراسـان 

رضوی ۱32نفرمیباشـد .
علیرضارزمـی گفـت :ازدیگراقدامـات ایـن سـازمان افزایـش تعداد 
اجبـاری  قانـون  ،اجـرای  تعهداشـتغالزایی  وتحقـق  دفاترپیشـخوان 
بیمـه همگانـی سـالمت درکشـور،گام برداشـتن درمسیراسـتقراردولت 
الکترونیـک وهمـکاری دراجـرای طـرح تحـول تحول سـالمت وتامین 
بخشـی ازمنابـع موردنیـاز بـرای دانشـگاه ههـای علـوم پزشـکی وهـم 
چنیـن تامیـن منابـع مالـی حـوزه سـالمت اسـتان وپرداخـت مطالبـات 

معـوق میباشـد.
گام برداشتن درمسیر استقراردولت الکترونیک 

علیرضارمزی گام برداشـتن درمسیراسـتقراردولت الکترونیک راازمهم 
تریـن اقدامـات ایـن سـازمان برشـمردوگفت :درایـن طـرح ۴پـروزه مهم 
اسنادبسـتری در۴۱بیمارسـتان  بـه  الکترونیـک  اجراشـده کـه رسـیدگی 
دانشـگاهی وهـم چنیـن اجـرای پـروژه اسـتحقاق سـنجی الکترونیـک 
کـه موجـب شـده بـرای تعـداد 2۴ هـزار و 88 نفرازابتـدا طـرح تاکنـون 
شناسـایی شـده واجـرای پـروژه AEp) ارزیابـی میزان پذیرش وبسـتری 
غیرضـروری (کـه درخصـوص مواردنیاز به بسـتری ومدت اقامـت بیماران 

میباشد. دربیمارسـتان 
وی گفـت :دربحـث کرونـا سـازمان بیمه سـالمت ازابتدابـدون هیچ 
محدویتـی دربیمارسـتان هـای دولتـی وخصوصـی همـکاری هـای الزم 

راداشـته است .
وی ادامـه داد:متوسـط این هزنیه ها ۵میلیون و۴۰۰هزارتومان اسـت 
کـه ۴میلیـون و۱۰۰هزارتوامن را بیمه سـالمت متعهد میشـود که پرداخت 

کنـد البتـه ایـن مبلغ میانگیـن هزنیه این درمان بیماران اسـت .
بیـان  رضـوی  خراسـان   سـالمت  بیمـه  کل  اداره  سرپرسـت 
اداره  ایـن  پوشـش  تحـت  جمعیـت  آمـاری  وضعیـت  کرد:آخریـن 
باجمعیـت  ازجملـه صنـدوق کارکنـان دولـت  بیمـه  درقالـب ۵صنـدوق 
روسـتائیان  سایراقشـاربا۱۹67۱۹نفر،صندوق  حدود37۹۰8۰نفر،صنـدوق 
عشایروشـهرهای زیر2۰هزارنفرجمعیـت با۱7۵۴3۰۹نفرجمعیـت وصندوق 
بیمـه ایرانیـان باحدود۵۱۰37نفروصندوق بیمه سـالمت همگانی باجمعیت 
8۰2622نفرکـه که درمجمـوع 3۱83767نفرمعادل حدود۴۹درصد جمعیت 
اسـتان خراسـان رضـوی میباشـد که تحت پوشـش خدمات بیمـه ای این 

اداره کل میباشـد .
2 میلیون ۵۴۰هزارنفر تحت پوشش رایگان هستند

علیرضارمزی بااشـاره به اینکه اسـتان خراسان رضوی حدود3میلیون 
و2۰۰هزارنفربیمه شـده داردافزود:ازایـن تعداد2میلیون و۵۴۰هزار نفرتحت 
پوشـش بیمه رایگان هسـتند که حدود 6۰درصدازآنها درروسـتا هاسکونت 

دارند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی:
۱٢هکتار اراضی واگذار شده در شهرک های صنعتی 

استان مرکزی آزادسازی شد
 ۱2 گفت:  مرکزی  استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل   
هکتار اراضی واگذار شده در شهرک ها و نواحی صنعتی این استان که هیچ 
اقدامی در خصوص ساخت و ساز و راه اندازی واحد تولیدی در آن ها صورت 

نگرفته بود، آزادسازی شد.
»طیب میرزایی« افزود: با توجه به اینکه زمین قابل واگذاری با کاربری 
صنعتی به متقاضیان به خصوص در اراک، ساوه و زرندیه بسیار محدود است 
آزادسازی زمین هایی که در گذشته واگذار شده و بالتکلیف مانده بودند، در 

دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد:  ۵۹ قرارداد همکاری با متقاضیان در عرصه های واگذار 
شده صنعتی بالتکلیف امسال  فسخ و ۱2 هکتار زمین نیز آزادسازی شد و 

یک هکتار دیگر نیز به زودی تعیین تکلیف می شود.
کرد:  اضافه  مرکزی  استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
در  بالاستفاده  شده  واگذار  زمین های  در خصوص  نیز  دیگر  پرونده   2۰۰
دست بررسی است که به زودی تعیین تکلیف شده و این اراضی آزاد شده 

در اختیار صنعتگران و تولیدکنندگان واقعی قرار می گیرد.
میرزایی اظهار داشت: ۱32 نشست حل اختالف در سال جاری با افرادی 
که زمین از شهرک های صنعتی دریافت و اقدامی در این اراضی نکرده اند 
تشکیل شد که ۵۹ مورد به دلیل شرایط اقتصادی و نبود دستگاه های مورد 
نیاز امکان ساخت نداشتند و در این راستا فرصت دوباره به آن ها داده شد 
اما، مابقی که کفایت و انگیزه برای بهره وری صنعتی از آن ها نبود، فسخ 

قرارداد شد.
وی بیان کرد: کمبود زمین قابل واگذاری یکی از مهمترین مشکالت 
شهرک های صنعتی استان مرکزی است و باید در هر شرایطی این کمبودها 

جبران و به متقاضیان زمین واگذار شود.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی گفت: با وجود 
از وظایف اصلی  تا درواحد تولیدی  انتقال خدمات  بر اساس قانون  اینکه 
نهادهای خدماتی است اما،در این راستا کار مناسبی صورت نگرفته و حتی 
امکانات تا در شهرکیاا ناحیه صنعتی  نیزمنتقل نشده که این مهم باعث 

بیانیه نمایندگان مجلس 
در حمایت از مدرسه تلویزیونی ایران

تلویزیونی  مدرسه  از  ای  بیانیه  طی  مجلس  نمایندگان  از  نفر  از۱۹۰  بیش 
کشور حمایت کردند.

متن کامل این بیانیه که در جلسه علنی مجلس توسط علی کریمی فیروزجانی 
قرائت شد به شرح زیر است:

در حالی که با شیوع ویروس کرونا زندگی روزانه مردم غیور و پرتالش ایران 
تعطیلی  آن  دنبال  به  و  است  اختالل شده  دچار  مردم جهان  دیگر  مانند  اسالمی 
ناگهانی مدارس و مراکز آموزشی موجب خانه نشین شدن میلیون ها دانش آموز در 
سطوح مختلف تحصیلی را به همراه داشته و نتیجه آن ایجاد حفظ ناامیدی در بین 
دانش آموزان و خانواده ها شده است، رسانه ملی در این مقطع حساس و سرنوشت ساز با 
محوریت معاونت سیما و با مأموریت به شبکه آموزش و با یاری شبکه های ۴ و قرآن 
و با همکاری وزارت آموزش و پرورش جلوه  زیبایی از همکاری و هماهنگی را برای 
اعتالی دانش و فرزندان این مرز و بوم به نمایش گذاشتند و در یک اقدام جهادی و 
انقالبی رنگ تازه ای به آموزش و پرورش فرزندان این کشور کشیدند و زنگ مدرسه 
تلویزیونی ایران را به صدا درآوردند. این اقدام بزرگ که با میدان داری رسانه ملی و 
با همکاری وزارت آموزش و پرورش، معلمان دلسوز، دانش آموزان و خانواده هایشان 
عملیاتی شد، سربلندی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را به همراه داشت و 
برگ زرین دیگری در کارآمدی ایران اسالمی پدید آورد،به گونه ای که ما معتقدیم 
امروز عالوه بر این که آموزش متوقف نشده است، بلکه این اتفاق مسیر آموزش را 
تغییر داده و عصر رسانه و معلم آغاز شده است و فرصت برابر آموزشی در اقصا نقاط 
میهن اسالمی برای همه دانش آموزان فراهم شده است، لذا با توجه به این که هنوز 
زیرساخت های اینترنت و دسترسی به گوشی های هوشمند برای همگان فراهم نیست، 
به همت متخصصان معاونت فنی سازمان صدا و سیما آنتن رسانه ملی در دورترین 
روستاها و مناطق کشور سیگنال رسانی شد و با استناد به نظر کارشناسان مربوطه با 
پیش بینی ادامه این اوضاع، ما نمایندگان مجلس شورای اسالمی حمایت خود را از 
روند پخش مدرسه تلویزیونی ایران برای اعتالی بیشتر ایران اسالمی از رسانه ملی 
اعالم می کنیم،اینجانبان از تمامی استادان، معلمان و کارکنان دلسوز معاونت سیما 
به ویژه شبکه آموزش سیما که در برپایی مدرسه تلویزیونی ایران همت داشتند، تقدیر 
و تشکر و قدردانی کرده و انتظار داریم با کمک های مالی دولت پوشش تلویزیونی 

برای کل کشور ایجاد شود تا مناطق محروم بی نصیب نماند.

مقایسه ایجاد اشتغال در دولت های نهم تا دوازهم؛
اشتغال آفرینی برای بیش از 2 میلیون نفر در بخش خدمات در 7 سال گذشته

بررسی  آمار اشتغال در دولت فعلی و گذشته طی ۱۵ سال نشان می دهد که 
در دوره سکان داری دولت تدبیر و امید، ایجاد اشتغال در سه بخش  صنعت، خدمات 
و کشاورزی روند صعودی داشته و بیشترین جذب نیروی انسانی مربوط به خدمات 

با 2 میلیون و ۹۵ هزار و ۵۰۰ شغل است.
و  درآمدها  عادالنه  توزیع  اقتصادی،  رشد  در  موثر  عاملی  عنوان  به  اشتغال 
از  بسیاری  ریشه  عنوان  به  بیکاری  و  شده  محسوب  نفس  عزت  و  کرامت  حفظ 
ناهنجاری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیامدها و تبعات اقتصادی، اجتماعی 

و سیاسی ناگوار به دنبال دارد.
می گیرند  دست  در  را  کشور  هدایت  سکان  که  هنگامی  همواره  دولت ها 
سیاست های مختلفی در بحث ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری ارائه می کنند. برای 
نمونه دولت نهم و دهم طرح های »بنگاه های کوچک زودبازده« و »صندوق حمایت 
از فرصت های شغلی« و دولت یازدهم و دوازدهم نیز »مهارت آموزی در محیط 
واقعی کار«، »یارانه دستمزد« و »معافیت بیمه کارفرمایی« را در دستور کار قرار داد.

در این گزارش جزئیات اشتغال در بخش های مهم اقتصادی طی ۱۵ سال گذشته 
و در دوره دولت نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و سپس نمای کلی از میزان اشتغال و 

بیکاری در بخش های صنعت،  خدمات و کشاورزی ارائه می شود.
نمای کلی وضعیت ایجاد اشتغال در ۱۵ سال

براساس این گزارش، برآیند فعالیت چهارساله دولت نهم )از سال 8۴ تا 87(، 
ریزش ۱۱۹ هزار نفری جمعیت شاغل و همچنین کاهش 283 هزار نفری جمعیت 
بیکار در کشور بود. در مجموع در این چهارسال به طور متوسط ساالنه 2۹ هزار و 

7۵۰ نفر فرصت شغلی در کشور ایجاد شد.
نتیجه عملکرد دولت دهم )در طول سال های 88 تا ۹۱( در اتخاذ سیاست های 
بازار کار نشان می دهد که 373 هزار شغل در کشور ایجاد شد؛ به طوری که در 
طول این مدت ساالنه به طور متوسط فقط ۹3 هزار و 2۵۰ نفر به جمعیت شاغل 
بیکار  به جمعیت  نفر  دولت دهم، هشت هزار  در  در عین حال  اضافه شد.  کشور 

کشور اضافه شد.
برآیند عملکرد دولت یازدهم در بخش سیاستگذاری بازار کار، ایجاد یک میلیون 
و 2۴2 هزار شغل طی سال های ۹2 تا ۹۵ بود که می توان گفت ساالنه به طور میانگین  
3۱۰ هزار و ۵۰۰ شغل ایجاد شده است اما از سال ۹2 نمودار بیکاری روند صعودی 
به خود گرفت و در این مدت بالغ بر 7۱۵ هزار نفر به جمعیت بیکار کشور اضافه شد.

با توجه به اینکه هنوز دولت دوازدهم به اتمام نرسیده است، نمی توان نتیجه 
عملکرد دولت در بحث اشتغال را طی دوره چهار سال دولت اعالم کرد. طی سال های 
۹6 تا ۹8 در مجموع 8۹۵ هزار و 387 شغل ایجاد شده که به طور میانگین 2۹8 
هزار و ۴62 شغل ایجاد شده است. جمعیت شاغل در تابستان ۹۹ با توجه به شیوع 
بیماری کرونا به 23 میلیون و ۵۴2 هزار نفر رسید که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته یک میلیون و 2۱۰ هزار نفر کاهش داشته است.
بررسی جزئیات آمار اشتغال در بخش های صنعت،   کشاورزی و خدمات نشان 
می دهد که در دولت تدبیر و امید در بخش صنعت 6۹۹ هزار و 8۹8 شغل، در خدمات 
2 میلیون و ۹۵ هزار و ۵۰۰ شغل و کشاورزی ۴۱۵ هزار و 27 شغل ایجاد شده است.

کشاورزی
براساس آمار ارائه شده از سوی وزارت تعاون، اشتغال در بخش کشاورزی از 
پنج میلیون و ۹۹ هزار نفر در سال ۱38۴ به پایین ترین سطح خود در سال ۱3۹3 
با رقم سه میلیون و 8۱2 هزار نفر رسید. اما با توجه به سیاست های اعمالی دولت 
تدبیر و امید، کشاورزی رونق گرفت و روند افزایشی اشتغال به چهار میلیون و 328 

هزار نفر در سال ۱3۹8 رسید.
بررسی آمار نشان می دهد که اگرچه بیماری کرونا رشد تعداد شاغلین بخش 
کشاورزی را کندتر کرده است اما با این حال در بهار ۹۹ نسبت به بهار ۹8 افراد 
شاغل در  این بخش، افزایش ۱۱ هزار و 72۴ نفری داشته و این روند افزایش در 

تابستان هم ادامه داشته است.
صنعت

تعداد شاغالن در بخش صنعت بدون ساختمان و معدن از سال ۱38۴ تا ۱3۹۰ 
روند نزولی داشته و در این سال به پایین ترین سطح با رقم سه میلیون و 7۰۰ هزار 
نفر رسیده است، اما پس از آن به خصوص در سال ۱3۹۴ روند صعودی را شروع 

کرده و در سال ۱3۹8 به رقم چهار میلیون و ۵28 هزار نفر رسیده است.
براساس این آمار وضعیت اشتغال در بخش خدمات در دولت تدبیر و امید با 
وجود شرایط تحریم روند افزایشی خود را حفظ کرده است ولی در بهار امسال به 
دلیل اثرات شیوع بیماری کرونا تعداد شاغلین در مقایسه با بهار سال گذشته ۱۱.۴ 
درصد کاهش یافته است.براساس این گزارش تعداد شاغلین در بخش صنایع مواد 
غذایی و آشامیدنی ۱37 هزار و ۴۴6 نفر، در تولید منسوجات ۱2۱ هزار نفر، تولید 
پوشاک 83 هزار نفر کم شده است.همه گیری بیماری کرونا تاثیری بر اشتغال در 
بخش صنایع تولید »وسایل حمل و نقل« و »بازیافت« نداشته است و با حمایت 
دولت اشتغالزایی در بخش تولید وسایل حمل و نقل در بهار ۹۹ نسبت به مدت 
مشابه قبل از آن 3.8 درصد افزایش داشته است. در بخش بازیافت نیز تعداد شاغلین 

در بازه زمانی اعالم شده ۱۴ درصد رشد داشته است.
ساختمان

تعداد شاغلین بخش ساختمان از سال ۱38۴ تا ۱3۹2 تحت تاثیر پروژه هایی 
همچون مسکن مهر روند صعودی داشته، اما پس از آن روند نزولی پیدا کرده است. 
البته براساس پژوهش انجام شده در مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، 
افزایش یک باره ساخت و ساز در سال های ۹۰ تا ۹2 با جامع نگری الزم انجام نشده 
و صنایع تولیدکننده محصوالت مورد نیاز این بخش خوب رشد نکرد در نتیجه واردات 
مصالح ساختمانی بیشتر شد و از سوی دیگر افزایش قیمت مصالح ساختمانی تحت 
تاثیر دالل ها موجب رشد قیمت ساخت و ساز و به تبع آن قیمت مسکن شد و به 

همین دلیل رکود پس از آن در بخش ساختمان دور از انتظار نبود.
در بهار امسال تعداد شاغالن بخش ساختمان 2.2 درصد کاهش یافت، اما این 
کاهش را نمی توان متاثر از شیوع بیماری کرونا دانست زیرا قبل از آن هم ساخت و 

ساز در کشور رشد چندانی نداشته است.
خدمات

از سوی وزارت تعاون نشان می دهد که تعداد  بررسی آمارهای منتشر شده 
شاغالن بخش خدمات در کشور همواره روند صعودی داشته به این صورت که از 
رقم ۹ میلیون و 2۵7 هزار و 6۱2 نفر در سال ۱38۴ به رقم ۱2 میلیون و 232 هزار 

و 6۱۰ نفر رسیده است.
اشتغال بخش خدمات در دوران کرونا 7.۹ درصد کاهش یافته است. یکی از 
بخش هایی که در دوران همه گیری کرونا آسیب دید فروش و تعمیر وسایل نقلیه 
بود که پیش از آن تحت تاثیر افزایش تعداد خانوارها و افزایش وسایل نقلیه روند 
صعودی داشته است، اما در بهار امسال شاغالن آن ۱۱.۴ درصد ریزش را نسبت 

به بهار سال گذشته داشتند.
روند تعداد شاغالن بخش هتل و رستوران که تا سال ۱3۹3 با نوسان مواجه 
بوده از سال ۱3۹۴ به بعد روند افزایشی داشت که با شیوع بیماری کرونا در بهار 
امسال 36.۱ درصد نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافته است و می توان گفت 

که بزرگ ترین ضربه مستقیم ناشی از شیوع بیماری کرونا را متحمل شده است.

رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان اصفهان:
هر شهید یک خانه ورزش روستایی

هیئت  رئیس   ، اسدی  مهدی 
بومی  بازی های  و  روستایی  ورزش 
به  امروز  استان اصفهان گفت:  محلی 
مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش با 
نام مقدس هر شهید 33 خانه ورزش 
برخوردار  کم  روستاهای  در  روستایی 
 ، م سمیر ن،  صفها ا ی  ن ها ستا شهر
و  بویین  لنجان،  قان،  دها فریدن، 
و  مبارکه  فریدون شهر،  میاندشت، 

گلپایگان افتتاح می شود.
و  روستایی  ورزش  هیئت  رئیس 

بازی های بومی محلی استان اصفهان با 
بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 
۱33 خانه ورزش روستایی در روستاهای 
استان اصفهان افتتاح شده است گفت: 
طبق برنامه راهبردی، هدف این هیئت 
تا  روستایی  ورزش  خانه   ۱6۰ افتتاح 
اهلل  ایام  در  و  بوده  جاری  سال  پایان 
دهه فجر نیز 7۰ خانه ورزش روستایی 

دیگر افتتاح خواهد شد.
ورزش  نه های  خا تجهیز  وی 
روستایی را مصداق کمک مومنانه در 

کرد:  تصریح  و  دانست  ورزش  عرصه 
فرهنگ  ترویج  خیر  امر  این  از  هدف 
حرکتی  فقر  از  جلوگیری  و  ورزش 
از  جلوگیری  همچنین  و  روستاها  در 

مهاجرت روستاییان به شهر است.
اسدی افزود: شرکت سهامی ذوب 
آهن، اداره کل ورزش و جوانان استان 
جوانان،  و  ورزش  وزارت  اصفهان، 
سهم  ران   ورزشکا بسیج  زمان  سا
بسزایی در تحقق این هدف داشته اند.

و  روستایی  ورزش  هیئت  رئیس 

بازی های بومی و محلی استان اصفهان 
در ادامه گفت: امیدواریم تا پایان سال 
روستاهای  تجهیز  تکمیل  جشن  نیز 
شهرستان های لنجان، سمیرم، اصفهان 

و فریدون شهر برگزار شود.
گذشته  سال   ۵ در  است  گفتنی 
پینگ  میز  دستی،  فوتبال  میز    ۵32
دارت  تخته   6۰۰ شطرنج،  میز  پنگ، 
به  ورزشی  لوازم  زیادی  مقادیر  و 
تحویل  اصفهان  استان  روستاهای 

داده شد.

سمیه  مشهد  شهرستان  گروه 
باقرزاده-مدیرعامل شرکت گاز خراسان 
از  رضوی گفت: از مجموع ۵6۰ مورد 
صنایع مشمول گازرسانی مصوبه شورای 
اقتصاد استان در سال ۹۹، تاکنون 272 
مورد با اعتبار حدود ۱2۰۰ میلیارد ریال 

گازرسانی شده است. 
تغییر  فزود:  ا فتخاری  ا حسن   
واحدهای  و  صنایع  فسیلی  سوخت 
افزایش  موجب  گازطبیعی  به  تولیدی 
کیفیت محصوالت، کاهش هزینه تمام 
زیست  محیط  به  کمک  و  کاال  شده 

می شود.
به  گازرسانی  کرد:  اظهار  وی   
اقدامی  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای 
منویات  تحقق  راستای  در  ارزشمند 

مقام معظم رهبري با موضوع »جهش 
تولید« می باشد. 

در سال  کرد:  تصریح   افتخاری 
گذشته 3۹7 مورد صنعت در خراسان 
 ۱2۵۰ معادل  عتباری  ا با  رضوی 
این  که  شد  گازرسانی  ریال  میلیارد 

 7۰ جهش  با  جاری  سال  در  مهم 
 ۵6۰ به  ریزی  برنامه  در  درصدی 
ماهه  شش  در  یافت.  افزایش  مورد 
با  صنعت   272  ،۹۹ سال  یی  بتدا ا
گازرسانی  ریال  میلیارد   ۱2۰۰ اعتبار 
شد و عملیات اجرایی در دیگر صنایع 

با  نیز  اقتصاد  مشمول مصوبه شورای 
شتاب در حال اجرا است. 

افتخاری گفت: تاکنون3۴۰۰ مورد 
از صنایع استان مشمول مصوبه شورای 
اقتصاد شناخته شده اند که از این تعداد 
3۰۰۰ مورد شرایط الزم برای گازرسانی 

را دارند. 
خراسان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
و  صنایع  صاحبان  شد:  یادآور  رضوی 
ارائه  با  توانند  می  تولیدی  واحدهای 
ذی  های  دستگاه  از  الزم  مجوزهای 
گاز  میزان  برآورد  فرم  تکمیل  و  ربط 
درخواستی و ارائه مختصات جغرافیایی 
به ادارات گاز، در لیست بررسی مدارک 
به  گازرسانی  های  پروژه  اجرای  برای 

صنایع قرار گیرند.

۱۲00 میلیارد ریال برای گازرسانی به صنایع خراسان رضوی هزینه شد

آگهی مزایده اموال منقول 
خانم مهال حیدری فدیهه فرزند علی اکبر به ش ش ۰6۹۰۴68687 تربت 
حیدریه به استناد یک فقره سند نکاحیه به شماره 3۹68 مورخ ۱3۹۴/۵/۱۹ دفتر 
ازدواج یک تربت حیدریه مبادرت به صدور اجراییه به تعداد پنج سکه بهار آزادی 
محاسبه شده به مبلغ هفتصد و چهل و پنج میلیون ریال علیه آقای موسی دنیاگرد 
فرزند محمد به ش کد ملی ۰7۰۴۰2۰688 تربت حیدریه نموده که پرونده ای 
به کالسه ۹8۰۰۰2۰ در شعبه اجرای این ثبت تشکیل که پس از ابالغ اجراییه 
در تاریخ ۱3۹8/2/۵ ثحت آن توسط مسئول مربوطه گواهی شده و پس از سیر 
مراحل قانونی حسب تقاضای بستانکار یک دستگاه موتور سیکلت آپاچی جهان 
رو به شماره 77۱7۴ ایران 762 در قبال قسمتی از طلب بستانکار و هزینه های 
اجرایی ارزیابی و بازداشت گردیده است طبق نظر مورخ ۱3۹۹/۵/۱۱ کارشناس 
رسمی به مبلغ یکصد و ده میلیون ریال ارزیابی شده از ساعت ۹ الی ۱2 روز سه 
شنبه مورخ بیست و هفتم آبان ماه نود و نه در اداره ثبت اسناد و امالک تربت 
حیدریه واقع در خیابان شهید سلیمانی 3۰ از طریق مزایده به فروش می رسد. 
مزایده از مبلغ یکصد و ده میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و 
نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمی اعالم گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 

مقرر برگزار خواهد شد م الف 687
تاریخ انتشار ۱3۹۹/8/7 

محمد کاظم باقرزاده 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 

ریاست محترم شعبه اجرای حل اختالف شهرستان رباط کریم ، موضوع 
کارشناسی ارزیابی دستگاه توقیفی ؛ احتراما با عنایت به قرار کارشناسی به شماره 
۹۹۱۰۴۴7۵86۴۱۰۰۰8۹ و حسب دستور آن مقام محترم در خصوص کارشناسی 
پرونده به شماره بایگانی ۹8۰۰۰3۵ درباره کارشناسی قیمت مزایده و پایه دستگاه 
توقیفی و آدرس وهن آباد بلوار اصلی روبروی مسجد صاحب الزمان کوچه بوستان 
یکم پالک 3۱ ، اینجانب کارشناس منتخب دادگستری در معیت خواهان ) سعید 

خزائی( ضمن حضور در محل و بازدید فنی از دستگاه توقیفی مورد نظر نظریه 
کارشناسی را مشروح به سمع و نظر مبارکتان جهت بهره برداری تقدیم مینمایم. 
مشخصات فنی دستگاه توقیفی یک دستگاه درجه بندی و سورتینگ خیار و میوه 
فلزی چرخدار به ابعاد 3×۱ متر با توری فلزی چرخشی دارای سه قیف تخلیه 
از پایین به انضمام موتور به قدرت ۱/۵ کیلووات و گیربکس مربوط به ساخت 

زارع زاده )کار کرده ( ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال )پنج میلیون و پانصد هزار تومان(.
جاوید اسدی - کارشناس رسمی دادگستری

اگهی مفقودی
 برگ سبز نوع سواری پراید مدل ۱38۵ تیپ صبا رنگ سفید شیری 

ش موتور:۱667۵88
S۱۴۱228۵۹2۵۹7۹ ش شاسی : 

ایران 82-۵83 ن ۹3 مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد

آگهي حصروراثت
خانم پریوش مقدم فالح بازقلعه به شماره شناسنامه ۱۵7۴ فرزند حاجی از 
این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
صغری پیموده بازقلعه فرزند رضا در تاریخ  ۱3۹6/۹/۱۵ در شهرستان سنگر فوت 
نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-بهروز مقدم فالح 
بازقلعه به ش ش 7 فرزند حاجی نسبت فرزند 2-مرتضی مقدم فالح بازقلعه به 
ش ش ۱73۹ فرزند حاجی نسبت فرزند 3- احمد مقدم فالح بازقلعه به ش ش 
۱۵73 فرزند حاجی نسبت فرزند ۴- پریوش مقدم فالح بازقلعه به ش ش ۱۵7۴ 
فرزند حاجی نسبت فرزند به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از 
مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۹۹۰۰۴۰۵ 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 
سوم شوراي حل اختالف سنگر تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت 

برابر درخواست صادر خواهد شد
قاضی شورای حل اختالف شعبه سوم شهری سنگر

جشنواره ساخت بازی های رایانه ای با نرم افزار 
اسکرچ به میزبانی دپارتمان کودک ونوجوان مجتمع 

فنی تهران به صورت کشوری برگزار می شود.
بر اساس اعالم سازمان آموزش فنی و حرفه ای، 
محمد نصیری، مدیر دپارتمان کودک ونوجوان مجتمع 

فنی تهران با اعالم این خبر گفت: با توجه به شیوع 
بیماری کرونا و آموزش های مهارتی این دپارتمان 
برآن  خود،  فعالیت  ابتدای  از  ونوجوانان  کودکان  به 
شدیم تا در جهت ایجاد رقابت مثبت و سازنده بین 
ایرانی، مسابقه ای تحت عنوان  آموزان  تمام دانش 

به  اسکرچ  افزار  نرم  با  ای  رایانه  بازی های  ساخت 
تمام  مسابقه  این  در  تا  کنیم  برگزار  آنالین  صورت 
ایرانی ضمن محک زدن اطالعات و  آموزان  دانش 
مهارت های خود در این زمینه، از جوایز ارزنده این 

مسابقه نیز بهره مند شوند.  

جشنواره ساخت بازی های رایانه ای برای دانش آموزان
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ملی پوش تفنگ: منتظریم ببینیم خواسته هایمان برآورده می شود؟
ببینیم  منتظریم  گفت:  صداقت  مهیار 
مسئوالن فدراسیون تیراندازی به قول هایشان 

عمل می کنند یا خیر!
تعطیلی  خصوص  در  تفنگ  ملی پوش 
تمرینات تیم ملی تفنگ اظهار کرد: فعال دست 
نگه داشته ایم و منتظریم ببینیم شرایط فدراسیون 
به چه صورتی است. باید ببینیم خواسته هایی 
که ما داریم برآورده می شود یا نه و مسئوالن 
فدراسیون به قول هایش عمل می کنند یا خیر.

وی در ادامه در خصوص خواسته هایی که ملی پوشان از فدراسیون دارند گفت: 
خواسته های خیلی معمولی داریم، در درجه اول حضور سرمربی و بعد از آن هم حقوق، 

مزایا و امکانات اولیه که در اردو برای ملی پوشان فراهم باشد.
عضو تیم ملی تفنگ در ادامه در خصوص کمبود فشنگ در اردوهای تیم ملی 
گفت: مسلما فشنگ برای ما خیلی حیاتی است. همه از ما انتظار بهترین نتیجه را 
دارند و در آینده هم از ما می خواهند که در المپیک مدال کسب کنیم بنابراین داشتن 

فشنگ در تمرینات برای ملی پوشان مهم است.
صداقت افزود: داشتن فشنگ خواسته زیادی نیست، می توانستیم تجهیزات دیگری 
را طلب کنیم ولی در قدم اول مهمترین موضوع برای ما فشنگ است. بسیاری از رقبای 
ما با فشنگ های عالی تمرین می کنند، اما ما در حال حاضر فشنگی برای تمرین نداریم.

وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر برای تمرینات فشنگ در دسترس 
هست گفت: مدتی بود که روزانه خیلی کم فشنگ می زدیم اما آن ها فشنگ های 
مسابقه بود. برای فشنگ های تست شده هزینه زیادی شده و گران تر از فشنگ های 
تمرینی هستند. آن ها برای مسابقات تست می شوند و حیف است که بخواهیم سر 

تمرین از آن ها استفاده کنیم.
تیرانداز المپیکی افزود: اما از جایی که ما فشنگ دیگری نداشتیم مجبور شدیم 
در روزهای تمرینی خیلی کم از فشنگ های مسابقه استفاده کنیم و در حال حاضر آن 

فشنگ ها هم در حال تمام شدن هستند.
او در پاسخ به این سوال که اگر سرمربی تیم ملی با فدراسیون به توافق نرسد 
و از تیم ملی جدا شود با توجه به اینکه امکان جذب مربی خارجی هم نیست، چه 
اتفاقی رخ خواهد داد آیا مربی داخلی در حد المپین ها داریم، گفت: در داخل کشور 
سرمربی در حد المپین ها نداریم، در حد مربی می توانند کنار سرمربی قرار بگیرند اما 
مسلما سرمربی که خارج از ایران کار کرده باشد و به چم و خم کار آگاه باشد نداریم.

وی افزود: از طرفی هم زمان کافی نداریم تا بخواهیم با یک مربی دیگر خو 
بگیریم. بهترین موقعیت و کسی که برای المپین ها مناسب است خانم هاشمی است. 
از اخالق و خوی تیراندازان آگاه است و به تکنیک های ملی پوشان اطالع دارد. او 
سعی کرده که خیلی از تکنیک هایمان را درست کند. اگر مربی دیگری بیاید معلوم 

نیست چه بالیی سر تکنیک ها بیاید.
وی در ادامه گفت: قرار است چهارشنبه تکلیف سرمربی تیم ملی مشخص شود.

صداقت در خصوص تحریم کردن تمرینات تیم ملی به دلیل اعتراض به شرایط 
گفت: اسم آن را تحریم نمی توان گذاشت، ولی بله. بhالخره ما در این شرایط از 
جان و عمرمان مایه گذاشته ایم و دنبال بهترین امکانات هستیم تا برای کشورمان 

بهترین نتیجه را کسب کنیم.

اننخاب سرمربی تیم ملی والیبال ایران؛
مربیانی  از روسیه و آرژانتین، گزینه های نهایی 

رییس فدراسیون والیبال گفت: با مشورت کمیته فنی باید یک نفر را از میان 2 
مربی اهل روسیه و آرژانتین برای هدایت تیم ملی انتخاب کنیم.

تیم ملی والیبال ایران از اوایل فروردین امسال و پس از برکناری ایگور کوالکوویچ 
بدون سرمربی مانده است. در ماه های اخیر فدراسیون با گزینه های متعددی مذاکره 
کرده و چندین جلسه هم با حضور کارشناسان و مربیان برگزار شده تا سرمربی جدید 

انتخاب شود.
محمدرضا داورزنی رییس فدراسیون والیبال در یک گفت و گوی رادیویی درباره 
این موضوع اظهار داشت: بر اساس تصمیم کمیته فنی، با پنج مربی طراز اول دنیا وارد 
مذاکره شدیم که از این تعداد به سه مربی اهل روسیه، آرژانتین و ایتالیا رسیدیم و از 
مربی روس و آرژانتینی برنامه گرفته ایم. مربی ایتالیایی قرار بود هفته گذشته برنامه 

بدهد که هنوز این اتفاق نیفتاده و در حال رصد وضعیت والیبال ایران است.
وی افزود: با توجه به شرایط عمومی کشور، مربی تیم ملی از فروردین در ایران 
حضور خواهد داشت. مربیانی که مورد نظر ما هستند آنالیز کامل 3۰ بازیکن ایران را 
دارند. المپیک میدان بزرگی است و جایی برای جوانگرایی نیست. شرایطی که داریم 

به هیچ وجه نگران کننده نیست.
داورزنی در پاسخ به این سوال که شانس کدام مربی برای هدایت تیم ملی 
بیشتر است؟ خاطرنشان کرد: بین مربی روس و آرژانتینی باید یک نفر را انتخاب کنیم 
که این تصمیم را با مشورت کمیته فنی انجام می دهیم. انشااهلل هفته آینده جلسه ای 

برگزار می شود  و مربی تیم را انتخاب می کنیم.

صالح نیا: بودجه دوومیدانی کافی نیست، حدادی اسپانسر بگیرد
پیشکسوت دوومیدانی می گوید بودجه ای که به فدراسیون دوومیدانی اختصاص 

داده می شود جوابگوی نیازهای این ورزش نیست.
ولی اهلل صالح نیا، در مورد وضعیت دوومیدانی گفت: آقای مبینی در دوره سرپرستی 
زحمت زیادی کشید، مسابقاتی که در تقویم بود را برگزار کرد و تجلیل از پیشکسوتان را 
در دستور کار قرار داد که با توجه به شیوع کرونا بیش از این هم توقع نبود. ورزشکاران 
دوومیدانی چون کارشان انفرادی است و می توانند به دور از جمع، پروتکل های بهداشتی 
را رعایت کنند امکان تمرین دارند و امیدوارم که با نظم و انضباطی که از این به بعد 
توسط فدراسیون آقای صیامی اتفاق می افتد، دوومیدانی شکل و شمایل خوبی پیدا 

کند و در عرصه های بین المللی خوب ظاهر شود.
او در ادامه افزود: با توجه به شرایط شیوع کرونا و لغو خیلی از برنامه ها، مسابقات 
خوبی برگزار شد. فصل مسابقات تقریبا از شهریور به بعد تمام شده و ورزشکاران به 

دوره آماده سازی برای مسابقات داخل سالن وارد می شوند.
این پیشکسوت در مورد بودجه فدراسیون دوومیدانی گفت: فدراسیون های ما 
نیمه حرفه ای و تا حدودی آماتور هستند، بنابراین توان تامین بودجه  خود و تقسیم 
آن بین ورزشکاران را ندارند. بودجه فعلی باید در بخش آموزش، برگزاری مسابقات و 
بخش های سخت افزاری و امکانات صرف شود. در واقع این بودجه باید به هیات های 
ذی نفع پرداخت شود تا آنها شرایط الزم برای قهرمانان و ورزشکاران را به وجود 

بیاورند. با این حال کافی هم نیست.
افزود:  این مورد  مربی بدنساز سابق تیم ملی فوتبال و باشگاه استقالل در 
بودجه   فدراسیون های سازنده ای مثل دوومیدانی که درآمدی از سمت تماشاگر و 
اسپانسر ندارد، کافی نیست. در واقع مبلغی نیست که اسمش را عادالنه بگذاریم 
از طریق وزارت ورزش به هیات ها تزریق شود چون این هیات ها عصای  باید  و 
دست فدراسیون هستند  و هرچه پربارتر باشند، عالقه مندان دوومیدانی بیشتر و 
ورزشکاران و استعدادها مطرح تر می شوند. از طرفی دیگر گاهی اسپانسرهایی که 
در مسابقات شرکت و  قهرمانان را حمایت می کنند اما در همین زمینه هم خیلی 
عقب هستیم چون ورزشکاران مبلغ بسیار کمی دریافت می کنند که حتی هزینه 

یک یا دو ماه زندگی آنها هم تامین نمی شود.  
صالح نیا در مورد اختصاص بخش قابل توجهی از بودجه کم فدراسیون به احسان 
حدادی گفت: حدادی اگر بخواهد در حد و اندازه المپیک لندن، در بازی های توکیو ظاهر 
شود، هزینه می خواهد اما معتقدم تمام این مسائل باید اینجا ختم شود که اسپانسرهای 
قوی این ورزشکار را حمایت و کمک کنند چون اگر قرار باشد بودجه فدراسیون اینگونه 
هزینه شود به زیربنا نمی رسیم و یک، دو یا نهایت ۱۰ نفر حمایت می شوند پس بقیه 

استعدادها و عالقه مندان چه می شوند؟
این  پیشکسوت به استعدادیابی در دوومیدانی اشاره و بیان کرد: مدتی است که 
در ورزش از استعدادیابی صحبت می شود اما این کار باید از مدارس شروع بشود ، 
بودجه کافی به آموزش و پروش داده شود تا استعدادها خودی نشان بدهند و در ادامه 
در رشته های تخصصی زیر نظر فدراسیون ها قرار بگیرند بنابراین استعدادیابی فعلی 

را  خیلی قبول ندارم.

حمایت »دپای« از »فن دایک« و واکنش هواداران
از  لیون  فوتبال  تیم  ستاره  حمایت 
هم تیمی خود در تیم ملی هلند موجب تمسخر 

برخی از کاربران مجازی شد.
به گزارش نشریه سان،  »ممفیس دپای« 
ستاره هلندی باشگاه لیون یکشنبه شب بعد 
از گلزنی به موناکو در جریان پیروزی چهار بر 
یک تیمش با باال زدن پیراهن خود و نشان 
دادن پیراهن زیرین خود پیامی به هم تیمی اش 

در تیم ملی هلند داد.
او در این پیام خطاب به »ویرجیل فن دایک« گفت: ویرجیل، برادر من قوی باش.

فن دایک مدافع قدرتمند تیم فوتبال لیورپول چندی پیش در جریان دیدار تیمش 
مقابل اورتون با تکل خشن »جردن پیکفورد« دروازه بان اورتون روبرو شده و بعد از 
پایان این دیدار مشخص شد که او از ناحیه رباط صلیبی آسیب جدی دیده است و 

باید 6 الی هشت ماه از میادین دور باشد.
دپای عکس این حمایت و پیامش را در توییتر شخصی خود منتشر کرد اما این 
پیام باعث تعجب هواداران فوتبال و اظهارنظرهای جالب آن ها شد. گرچه این پیام ها در 
فوتبال غیر معمول نیست اما برخی از هواداران این کار دپای را کاری اشتباه دانستند. 
یکی از هواداران منچستری در این خصوص نوشته است: مگر فن دایک مرده 
است؟ یا یکی دیگر به شوخی گفته است: مراسم خاکسپاری چه زمانی است؟ یک 

شخص دیگر نوشته است: ویرجیل اولین مصدوم تاریخ است. برای او دعا کنید.

بارسلونا و یوونتوس در جدال برای شکار پوگبای جدید
مورد  آژاکس  باشگاه  تنومند  هافبک 
توجه هر دو باشگاه بارسلونا و یوونتوس قرار 

گرفته است.
هرچند این روزها سوژه داغ رسانه ها 
اتفاقات ال کالسیکو و نیز بازی های حساس 
از  بارسلونا  امروز چمپیونزلیگ است ولی در 
حاال به فکر انتقاالت زمستانی 2۰2۱ هستند.

بارسا امشب در روز دوم لیگ قهرمانان 
به مصاف یوونتوس خواهد رفت و جالب اینکه این دو باشگاه در نقل و انتقاالت 

زمستانی نیز رقیب یکدیگر خواهند بود.
هر دو باشگاه بزرگ اروپایی روی پدیده ۱8 ساله آژاکس تمرکز کرده اند. ستاره 

ای که از او به عنوان پل پوگبای جدید نام برده می شود.
صحبت از رایان گراونبرخ است. بازیکن ۱8 ساله و ۱.۹ متری آژاکس که چه 
به لحاظ فیزیکی و چه سبک بازی به پوگبا شباهت دارد و می تواند پس از فرانکی 
دی یونگ و سرجینیو دست، سومین بازیکن آژاکس باشد که طی یک سال راهی 
بارسا می شود. او توصیه رونالد کومان به تیم مدیریت ورزشی باشگاه است اما بارسا 

رقیبی چون یوونتوس را پیش رو می بیند.
همچون پل پوگبا مدیر برنامه های گراونبرخ نیز مینو رایوالست و این کار 
جذب او را مشکل تر می کند. ایجنتی که در مذاکرات سخت گیری های خاص 
خود را دارد. رقم احتمالی انتقال او بین 2۰ تا 2۵ میلیون یورو تخمین زده می شود 
که برای یک بازیکن ۱8 ساله کمی باالست ولی در بارسلونا بر این عقیده اند که 

ارزش پرداخت این رقم را دارد.

شبیخون کرونا به التزیو در آستانه بازی با بروژ
8 بازیکن التزیو مشکوک به کووید۱۹ 
لیگ  در  شان  تیم  فردای  بازی  و  هستند 

قهرمانان را از دست خواهند داد.
هشت تن از بازیکنان تیم فوتبال التزیو 
در تمرینات صبح روز گذشته تیمشان حضور 
نداشتند و این در حالی است که آنها امشب در 
هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا 
باید مقابل تیم کلوب بروژ بلژیک به میدان 

بروند.با توجه به اینکه این آخرین جلسه تمرینی التزیو قبل از سفر به بلژیک برای 
مصاف با کلوب بروژ بود، غیبت این هشت نفر که بهترین گلزن تیم چیرو ایموبیله هم 
جزو شان بود، منجر به شکل گیری شایعاتی درباره احتمال بروز وضعیت اضطراری در 

این تیم به دلیل شیوع کرونا در میان شاگردان سیمونه اینزاگی شده است.
با توجه به پروتکل های بهداشتی یوفا، یک تیم حتی با داشتن ۱3 بازیکن 
سالم هم ملزم به انجام بازی اش در رقابت های اروپایی است و به همین دلیل هم 
اگر تمامی این هشت نفر به کرونا مبتال شده  باشند، التزیو باز هم باید به بلژیک 
سفر کند. لوئیز آلبرتو، ایموبیله، آندریاس پریرا، لوکاس لیوا، مانوئل التزاری، دانیلو 
کاتالدی، لوئیز فیلیپه و توماس استراکوشا هشت بازیکنی بودند که در تمرینات امروز 

التزیو شرکت نداشتند.
هنوز هیچ منبع رسمی ابتال این بازیکان به کرونا را تأیید یا رد نکرده اما برخی 
رسانه های ایتالیایی گزارش کرده اند که سیمونه اینزاگی در غیاب این افراد بازی با 
ترکیب اصلی متشکل از رینا، پاتریچ، هوئت، آچربی، ماروسیچ، آکپا، آکپرو، پارولو، 

میلینکوویچ، فارس، کورئا و کایسدو را در تمرینات مورد آزمایش قرار داده است.
التزیو امشب از ساعت 23:3۰ میهمان کلوب بروژ خواهد بود. این تیم در بازی 

اروپایی اول خود در این فصل دورتموند را در ایتالیا با نتیجه 3 بر یک شکست اد.

خوان کوادرادو: جای رونالدو خالی است؛ غیبتش را حس می کنیم
ستاره کلمبیایی یوونتوس معتقد است 
حضور کریس رونالدو برابر بارسا حیاتی است.

دیگری  تیم  رونالدو  بدون  یوونتوس 
است. تیمی که از سه بازی اخیر خود در غیاب 
فوق ستاره پرتغالی دو تساوی و یک برد کسب 
کرده است. دو تساوی برابر کروتونه و ورونا 
به  رونالدو  دیناموکیف.  زمین  در  برد  یک  و 
دلیل ابتال به ویروس کرونا هنوز شرایط بازی 

را ندارد و اگر تستش منفی شود، شاید شانس بازی با بارسا که امشب در آلیانتس 
تورین خواهد بود را پیدا کند.

  خوان کوادرادو در مورد غیبت رونالدو به اسکای اسپورتس گفت:» صادقانه 
بگویم که جای رونالدو خالی است و غیبتش را حس کرده ایم. برابر ورونا و تیم 
های دفاعی که بسته بازی می کنند، حضور رونالدو که انگیزه، ذهنیت و سختکوشی 

باالیی دارد، بسیار می توانست به کمک مان بیاید. او یک قهرمان واقعی است.«
کوادرادو ادامه داد:» قطعا به رونالدو برابر بارسا هم نیاز داریم. بارسلونا رقیبی 
دشوار است و باید برابر چنین حریفانی بازی را از ابتدا با قدرت شروع کنیم و نشان 
دهیم که یووه چه قدرتی دارد. برابر تیم های قدرتمند باید قدمی رو به جلو برداشت 
و اشتباه نکرد. باید متحد باشیم تا بتوانیم پیروز شویم. برابر بارسا برای برد وارد زمین 

می شویم و برای این هدف نیز خودمان را آماده کرده ایم.«

مارادونا: دوست دارم بازهم به انگلیس گل بزنم؛ این بار با دست 
راست!

مارادونا برای هدیه تولد 6۰ سالگی اش 
درخواست عجیبی دارد.

اسطوره  از  یکی  مارادونا  آرماندو  دیگو 
بسیار  سابقه  که  است  فوتبال  دنیای  های 
خوبی در بازی های ملی دارد. یکی از مهم ترین 
به  لحظه  مارادونا  کاری  دوران  لحظه های 
ثمر رساندن یک گل مقابل انگلیس در جام 
جهانی 86 مکزیک بود که البته با دست به 

ثمر رسید اما در آن لحظه داور صحنه را هند تشخیص نداد تا آرژانتین با گل مارادونا 
به نیمه نهایی جام برسد و در نهایت در فینال با شکست 3-2 آلمان قهرمان شود.

تولد 6۰  دیگر شمع  روز  او که 3  نبرده.  به خاطر  را  آن گل  هنوز  مارادونا 
سالگی اش را فوت خواهد کرد دوست دارد به مناسبت جشن تولدش یک باردیگر 

به انگلیس با دست گل بزند.
مارادونا در پاسخ به سوالی از فرانس فوتبال که از او پرسیده شد دوست دارد 
چه کاری در تولد 6۰ سالگی اش انجام دهد گفته: من رویای این را دارم که بتوانم 

یک گل دیگر به انگلیس بزنم اما این بار با دست راستم!
مارادونا سال گذشته بار دیگر درباره گل مذکور به صحبت پرداخته و گفته بود: 
می دانستم که خطای هند من بود. برنامه من نبود که با دست گل بزنم اما این اتفاق 
به قدری سریع رخ داد که داور کنار دست من را ندید. داور وسط به من نگاه کرد و 

گفت گل! حس خوبی بود که آ ن گونه از انگلیس انتقام گرفته شد.

فدراسیون  رئیس  نایب 
اصالح  م  تما ا ز  ا ل  تبا فو
فوتبال  فدراسیون  اساسنامه 
تا  فدراسیون  این  انتخابات  برگزاری 

نیمه دی خبر داد.
علی کفاشیان، درباره رفع ایرادهای 
تعیین  و  فوتبال  فدراسیون  اساسنامه 
گفت:  عمومی   مجمع  برگزاری  زمان 
قبول  ا  ر فیفا  مدنظر  پیشنهادهای 
کردیم. چیز مهمی هم نبود. مثال گفته 
بود که سابقه فوتبالی مهم نیست و ما 
که  است  این  مهم  کردیم.  قبول  هم 
را  رای  بیشترین  مجمع  در  کسی  چه 
می آورد. یک زمانی می گفتند کفاشیان 
اما  بیاید  فوتبال  به  نباید  دوومیدانی  از 
االن فیفا می گوید مهم نیست.وی ادامه 
داد: مغز فیفا به این چیزها می رسد. من 
برای مملکت زحمت کشیده بودم و 2۰ 
و  وزیر  معاون  فدراسیون،  رئیس  سال 
و  بودم  المپیک  ملی  کمیته  دبیرکل 
فدراسیون  به  کاملی  ورزشی  سابقه  با 
نتیجه گیری  در  الحمداهلل  بودم.  آمده 
هم بسیار موفق بودم و در کار مربیان 
دخالت نمی کردم که فالن کار را بکن 
یا این کار را نکن. ولی عده ای می گفتند 

کفاشیان فوتبالی نیست.
فوتبال  فدراسیون  رئیس  نایب 
که  هستند  مدیرانی  کرد:  خاطرنشان 
حتی  و  می کنند  دخالت  مربی  کار  در 
جذب  مربی  میل  برخالف  را  بازیکنی 

تیم  این کارها در شان مدیر  می کنند. 
باشگاه  ساختارهای  باید  مدیر  نیست. 
را درست کند و وظیفه خودش را بداند. 

البته در آخر هم زمین می خورند.
*فدراسیون یک سال مهلت دارد 

که به طور قانون خصوصی شود
اصالح  ینکه  ا درباره  کفاشیان 
را  فوتبال  فدراسیون  اساسنامه  پرونده 
به  هنوز  البته  بدانیم گفت:  نهایی  باید 
از  بعد  است.  نشده  بسته  کامل  طور 
انتخابات، رئیس و اعضای هیات رئیسه 
فدراسیون  تا  دارند  فرصت  سال  یک 
فوتبال در قانون به صورت خصوصی و 
مستقل به ثبت برسانند. االن کارهای 
الزم برای برگزاری انتخابات انجام شده 
و قرار است در اولین فرصت اساسنامه 

تصویب و انتخابات برگزار انجام شود.
*انتخابات فدراسیون باید تا نیمه 

دی برگزار شود

نایب رئیس فدراسیون فوتبال در 
پاسخ به این سوال که طبق گفته فیفا، 
انتخابات باید تا نیمه دی برگزار شود، 
گفت: بله باید تا قبل از اتمام سال 2۰2۰ 
مدیریتی  تیم  و  شود  برگزار  انتخابات 
جدید فدراسیون فوتبال را تحویل بگیرد.

یا  آ ینکه  ا به  واکنش  در  وی 
به  باید  تایید  برای  اصالحی  اساسنامه 
فیفا ارسال شود یا خیر، تاکید کرد: نیازی 
به تایید فیفا نیست. ایرادها رفع شده و 

باید در مجمع عمومی به تایید برسد.
کفاشیان همچنین درباره جزییات 
حاضر  نفرات  تعداد  و  اساسنامه  این 
را  اساسنامه  هم  من  گفت:  مجمع  در 
هم  من  خود  برای  منتظرم  ندیده ام. 

بفرستند.
ر  د نند  ا می تو نشسته ها  ز با *

انتخابات شرکت کنند
فوتبال  فدراسیون  رئیس  نایب 

درباره برداشتن سقف سنی برای شرکت 
در انتخابات فدراسیون فوتبال و مغایرت 
این قانون با منع بکارگیری بازنشستگان 
در ورزش اظهار کرد: قانون بازنشستگی 
کار  که  است  دبیرکل  و  رئیس  شامل 
اجرایی می کنند. بازنشستگان می توانند 
باشند.  داشته  حضور  رئیسه  هیات  در 

شرایط سنی برداشته شده است.
*تمایلی برای حضور در انتخابات 

ندارم اما می توانم نامزد شوم
این  با  اینکه  به  واکنش  در  او 
حساب در انتخابات شرکت خواهد کرد، 
گفت: می توانم شرکت کنم اما تمایلی 
ندارم. با برداشتن شرایط سنی موانع از 
اما خودم مایل به حضور در  بین رفته 

فدراسیون نیستم.
بازنشسته ها  نون،  قا تغییر  *با 
دبیرکلی  و  ریاست  برای  نند  می توا

فدراسیون هم اقدام کنند
این  در  اینکه  درباره  کفاشیان 
صورت ممکن است اعضای مجلس و 
دولت مجددا به حضور بازنشسته ها در 
فدراسیون فوتبال معترض شوند گفت: 
در هر حال فیفا یک سال وقت داده تا 
فدراسیون فوتبال خصوصی شود و در 
این صورت بازنشسته ها می توانند برای 
در  کنند.  اقدام  هم  فدراسیون  ریاست 
دبیرکل  رئیس،  فقط   هم  حاضر  حال 
قانون  شامل  اجرایی  سمت های  و 

بازنشستگی هستند.

انتخابات فدراسیون باید تا نیمه دی برگزار شود؛

کفاشیان: بازنشسته ها می توانند در انتخابات شرکت کنند

نقل  پنجره  کردن  باز  برای  پرسپولیس  باشگاه 
و انتقاالتی خود، باید عالوه بر تمام پول برانکو، 6۰ 
هزار فرانک هم بابت جریمه دیرکرد و هزینه رسیدگی 
انتقاالت خود  بتواند پنجره نقل و  تا  بپردازد  به فیفا 

را باز کند.
وضعیت  آخرین  مورد  در  ساعدوکیل«  »امیر 
پرداختی مطالبات »برانکو ایوانکوویچ« گفت: باشگاه 
پرسپولیس چهار روز پیش مبلغ 8۵ هزار یورو دیگر از 
مطالبات برانکو را پرداخت کرد. وکیل او قرار است به 
محض نشستن پول به حساب، باشگاه را از آخرین 
سازد  مطلع  مربی  این  مطالبات  مانده  باقی  وضعیت 
تا پس از تامین منابع مالی در آیند ه ای زود به حساب 

برانکو واریز شود و پرونده این ماجرا بسته شود.
فرانکی  هزار   6۰ آن  اصلی  مشکل  افزود:  وی 
است که باید به فیفا پرداخت کنیم. به خاطر شرایط 
تحریم ها این امکان وجود ندارد که به صورت مستقیم 
پرداخت کنیم به همین دلیل باید با فیفا وارد مذاکره 
شویم تا راهی را برای پرداخت پیدا کنیم. پس از آنکه 
مطالبات برانکو به طور کامل پرداخت شد، برای حل 

مشکل فیفا هم اقدام خواهیم کرد.
مشاور حقوقی باشگاه پرسپولیس در مورد اینکه 
آیا باشگاه مطالباتی در فیفا دارد که بتواند این پول از 
آنجا پرداخت شود، خاطرنشان کرد: پس از آنکه پول 

پانادیچ، مارکو استیلینوویچ، چند پرونده دیگر  ایگور 
و بخشی از مطالبات برانکو از این پول پرداخت شد، 
مطالبه ای دیگر از فیفا نداریم که بتواند این مشکل 

را حل کند.
وی همچنین در مورد پرونده »شجاع خلیل زاده« 
و شکایت باشگاه پرسپولیس از این بازیکن خاطرنشان 
کرد: او خارج از بازه زمانی که در قرارداد وی ذکر شده 
است، اقدام به فسخ کرده است. ما هم شکایتمان را 
دید  از  برده ایم.  فوتبال  فدراسیون  کمیته وضعیت  به 
هم  وضعیت  کمیته  اگر  و  کرده  تخلف  خلیل زاده  ما 
چنین تشخیصی بدهد، آن زمان از طریق فیفا اقدام 

خواهیم کرد.
ساعدوکیل در رابطه با دفاعیات »عیسی آل کثیر« 
تصریح کرد: دفاعیات محکمی در این پرونده داشتیم و 
الیحه های دفاعی خود را ارسال کردیم اما کنفدراسیون 
فوتبال آسیا )AFC( روی مسائل نژاد پرستانه تاکید 
دارد.  سوابق خوشحالی پس از گل آل کثیر را فرستادیم 
اما کنفدراسیون به ما گفت که اگر هوادارانی که این 
صحنه را می بینند برداشت نژادپرستانه کنند، بازیکن با 
محرومیت مواجه می شود و مثال بازیکن بحرین را زد 
که برابر هنگ کنگ یک خوشحالی پس از گل انجام 
داد و جریمه شد. با این حال ما دوباره دفاعیاتمان را 

تکمیل تر به AFC ارسال کردیم.

وی در خصوص آخرین پرونده درخواست باشگاه 
پرسپولیس برای بخشش محرومیت »وحید امیری« 
گفت: این پرونده نیز در دستور کار است. البته هنوز 
اقدامی انجام ندادیم اما در دستور کارمان است که برای 

این بازیکن هم اقدامات الزم را انجام دهیم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

فیفا طلبکاری جدی تر از برانکو برای پرسپولیس

باعث شکوفایی  تغییر پست مثبتی که  از  بعد  یحیی 
سیامک نعمتی شد، اکنون یک برنامه ویژه برای جانشینی 
دفاع  پست  در  سرلک  دارد؛  تیمش  در  زاده  خلیل  شجاع 

میانی!
طی هفت سال اخیر تنها در فصلی که فوالد قهرمان 
لیگ برتر ایران شده، تیمی که برترین خط دفاعی را داشته 
خط  پشتوانه  به  پرسپولیس  یابد.  دست  جام  به  نتوانسته 
دفاعی قدرتمند خود طی چهار فصل اخیر توانسته شرایط را 
برای دستیابی به قهرمانی مهیا سازد و همین مساله عاملی 

بوده که پوکر قهرمانی به نام آنها ثبت شود.
خط دفاعی قدرتمند پرسپولیس اما اکنون در آستانه 
جدایی  است؛  شده  مواجه  بزرگی  چالش  با  بیستم  فصل 
شجاع خلیل زاده به عنوان یکی از ستون های اصلی خط 
محمد  نامشخص  تقریبا  وضعیت  آن  کنار  در  و  دفاعی 
البته جدایی محمد نادری  انصاری و محسن ربیع خواه و 
پیش  را  سختی  شرایط  آنها  فصل  این  در  تا  شده  باعث 
روی خود ببینند.در حال حاضر در خط دفاعی پرسپولیس 
سیدجالل حسینی، محمدحسین کنعانی زادگان به عنوان 
دو مدافع تخصصی میانی حاضر هستند و احسان حسینی 
این پست  در  بازیکن حاضر  نیز دیگر  جوان و کم تجربه 
با  زیادی  فاصله  کیفی  نظر  از  قطعا  که  محسوب می شود 
دو نفر دیگر دارد. یحیی گل محمدی بعد از جدایی شجاع 
خلیل زاده که سهم زیادی در صعود تیمش به فینال لیگ 
در  الزم  نتیجه  به  نتوانسته  هنوز  داشت،  آسیا  قهرمانان 
خصوص این بخش از فاز دفاعی تیمش برسد و از سوی 
بسته  کنار  در  برتری  لیگ  سهمیه  هفت  جذب  نیز  دیگر 
شدن پنجره نقل و انتقاالت، دست او را برای انتخاب نفر 

دیگر در این پست بسته است.
پرسپولیس طی شروع فصل آماده سازی برای لیگ 
بیستم، تاکنون دو بازی تدارکاتی را پشت سر گذاشته است. 

آنها مقابل مس رفسنجان لیگ برتری و ملوان بندرانزلی 
دسته اولی قرار گرفتند و یک برد و یک شکست با نتیجه 
مشابه 3-۰ را ثبت کرده اند. نکته جالب توجه اینکه در هر 
سیدجالل  بهمراه  اول  نیمه  در  حسینی  احسان  بازی  دو 
که  بازیکنی  است.  شده  حاضر  دفاعی  قلب  در  حسینی 
البته بسیار بعید است در دیدارهای حساس فصل و لیگ 
همانطور  و  باشد  تیم  این  کارگشای  بتواند  آسیا  قهرمانان 
که گفته شد از نظر فنی فاصله زیادی با دیگر نفرات حاضر 

در این پست دارد.
برانکو  زمان  از  گذشته  فصول  طی  که  پرسپولیس 
داشتن  اختیار  در  حیث  از  همواره  امروز  به  تا  ایوانکوویچ 
مدافعان میانی، لیست پر و پیمانی داشته، ناگهان شرایط 
البته نگران کننده همراه شده  و  تغییرات وسیع  با  برایش 
است. مدافع میانی سابق تیم ملی و پرسپولیس که اکنون 
هدایت نیمکت سرخ ها را برعهده گرفته به خوبی به اهمیت 
این پست و تاثیر آن در فصل آگاه است و طی این مدت 
در تالش بوده با آزمون و خطای الزم به نتیجه الزم در 

این پست دست یابد.
در بازی پرسپولیس مقابل تیم دسته اولی ملوان، در 
نیمه این دیدار یحیی گل محمدی دست به تغییر و آزمون 
جالب توجهی زد. حضور میالد سرلک در پست دفاع میانی 
معموال  که  اتفاقی  زادگان.  کنعانی  محمدحسین  کنار  در 
و  تیم ها  در  دفاعی ها  هافبک  از  بسیاری  و  می رود  انتظار 
حتی پرسپولیس به عنوان مدافع میانی نیز بکار گرفته شده 
بودند که نمونه آخر آن محسن ربیع خواه در این تیم بود. 
سرلک که در نقل و انتقاالت تابستانی از شهرخودرو 
لیگ  دیدارهای  در  مدت  این  پیوسته، طی  پرسپولیس  به 
قهرمانان توانسته طی هفت بازی این تیم، در ۵ بازی به 
عنوان بازیکن ثابت و دو بازی هم تعویضی فرصت بازی 
نقش  در  دیدارها  این  تمامی  در  البته  و  بیاورد  دست  به 

هافبک دفاعی ظاهر شد. او با قدرت پاسوری و جنگندگی 
باال توانست از حیث آماری نیز عملکرد مثبتی از خود به 
جا بگذارد و همین مساله عاملی شده تا اکنون در شرایطی 
کامیابی  کمال  و  نوراللهی  احمد  محمدی  گل  یحیی  که 
نیا را به عنوان زوج تکراری و موفق این سال ها در خط 
میانی و پست هافبک دفاعی در اختیار دارد، ایده ای تازه 

را در ذهن دنبال کند.
این  در  موفقی  نمایش  بتواند  سرلک  میالد  اینکه 
پست به جا بگذارد شاید از نمایش این تیم طی دیدارهای 
البته  سرلک  و  زاده  خلیل  کرد.  اکتفا  نمی توان  تدارکاتی 
شباهت هایی از حیث فیزیک با یکدیگر دارند. خلیل زاده 
با ۱82 سانتی متر قد، تنها یک سانتی متر بلندتر از سرلک 
بوده و البته توانایی او در توپ های هوایی و قدرت پرش، از 
او بازیکنی کم نظیر در فاز دفاعی در لیگ برتر می ساخت. 
هر دوی این بازیکنان البته راست پا هستند تا در این بخش 
نیز مشترک باشند. سرلک که سابقه بازی در تیم جوانان و 
امید ایران را نیز در کارنامه دارد، اکنون جدی ترین گزینه 
یحیی گل محمدی برای خط دفاعی و پست دفاع میانی 
و جانشینی شجاع خلیل زاده محسوب می شود. جایی که 
انتقاالتی  با بسته بودن پنجره نقل و  یحیی گل محمدی 
تیمش، جذب سهمیه هفت لیگ برتری فرصتی برای تغییر 
ندارد و البته حضور دو هافبک دفاعی مدعی )نوراللهی و 
کامیابی نیا( نیز باعث می شود او چالش نیمکت نشینی را نیز 
کمتر تجربه کند. باید دید در ادامه فصل و البته دیدارهای 
پست  این  با  بود  خواهد  قادر  سرلک  باقیمانده،  تدارکاتی 
با  که  شود  تبدیل  بازیکنی  دومین  به  و  شود  آشنا  بیشتر 
تفکرات یحیی بعد از تغییر پست )سیامک نعمتی(، نمایش 
باالتر از حد تصور از خود به جا گذاشته اند و از سوی دیگر 
چالش پرسپولیس را بعد از خال جدایی شجاع خلیل زاده 

را برطرف کند یا خیر.

نغییر پست هایی که جواب می دهد؛

چالش جدید یحیی؛ خط دفاعی مستحکم پرسپولیس 
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از راست بهاءالدین خرمشاهی و علی موسوی گرمارودی
اختصاصی دنیای جوانان

گر رو به تو آورده ام 
از روی نیازی  ست

مهرداد اوستا

بازآ که چون برگ خزانم رخ زردی  ست
با یاد تو دم ساز دل من دم سردی ست

گر رو به تو آورده ام از روی نیازی  ست
ور دردسری می دهمت از سر دردی ست

از راهروان سفر عشق در این دشت
گلگونه سرشکی ست اگر راهنوردی ست

در عرصه اندیشه من با که توان گفت
سرگشته چه فریادی و خونین چه نبردی ست

غمخوار به جز درد و وفادار به جز درد
جز درد که دانست که این مرد چه مردی است

از درد سخن گفتن و از درد شنیدن
با مردم بی درد ندانی که چه دردی است؟

»تجربه خالق شعر« با عنوان »دنیایی که می سازم« با 
حضور شمس لنگرودی برگزار می شود. 

این وبینار با حضور شمس لنگرودی، شاعر، پژوهشگر 
ملی  کمیسیون  همکاری  با  و  یونیتک  توسط  ادبی  مورخ  و 

یونسکو برگزار می شود. 
وبینار »تجربه خالق شعر« امروز چهارشنبه هفتم آبان ماه 
ساعت ۱۹ آغاز می شود و به مدت سه جلسه دوساعته تا نهم 

آبان ماه ادامه دارد. 
در  شعر  تاثیر  زندگی،  با  آن  رابطه  و  خالقیت  معنی 
شعرهای حافظ،  در  خالقیت  نمونه های  و  مثال ها  واقعیت، 
نظامی، شاملو و. . .  از جمله سرفصل هایی است که در این 

وبینار مطرح می شود. 
را  شاملو«  »احمد  شعر  لنگرودی جایزه  شمس  محمد 
برای »منظومه بازگشت و اشعار دیگر« و جایزه بنیاد »بیژن 
جاللی« را در عرصه تحقیق )سال ۱38۱( از آن خود کرده 

است. 

می توان  لنگرودی  شمس  شعرهای  مجموعه  جمله  از 
دنیا«،  مهتابی  »در  ناپیدا«،  »جشن  بانو«،  و  به »خاکستر 
بر  روز  »تعادل  بودم«،  زنده  هنوز  آن که  جرم  به  »می میرم 

انگشتم« و »قصیده لبخند چاک چاک« اشاره کرد. 

شمس لنگرودی تجربیات خود را به اشتراک می گذارد

گفت:  خدادی  محمد 
در محتوای رسانه اکثراً دچار 
مخاطره هستیم و آینده رسانه 
انجام  تاکنون  آنچه  از آن محتواست.  
دادیم سبب شده معدل ما در یک سال 

گذشته قابل قبول باشد. 
مین  ر چها ی  خبر نشست 
خبری،  پایگاه های  اولیه  رتبه بندی 
نظر  و  خوداظهاری  فرم های  براساس 
متشکل  نفره  هفت  کمیته  کارشناسی 
از اساتید ارتباطات و نمایندگان منتخب 
مدیران مسئول پایگاه های خبری، امروز 
نشست های  سالن  در  آبان   6 سه شنبه 
معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار 

شد. 
ر  مو ا ن  و معا دی  ا خد محمد 
مطبوعاتی و اطالع رسانی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در ابتدای این نشست 
شیوع  خاص  یط  شرا دلیل  به  که 
نیز  آنالین  ویروس کرونا به صورت 
رسانه  هنر  گفت:  بود،  دریافت  قابل 
این است که به اصل صحت اطالعات 
پایبند و همواره و در همه شرایط کنار 
مردم باشد.  افتخار من خبرنگاری است.  
حضورم در مسئولیت معاونت مطبوعاتی 
افتخار  سال ها  که  است  این  خاطر  به 
حضور در کسوت خبرنگاری داشته ام. 

اثر  و  ماهیت  بحث  درباره  وی 
کشور  جاری  فضای  در  گفت:  رسانه، 
 ۵۰ موفقیتی  با  رسانه  موضوع  در  ما 
لحاظ  به  که  بوده ایم  روبه رو  درصدی 
به  رفته ایم.   پیش  خوب  آن  تأمین 
که  نیست  ایران  در  کسی  طوری که 
عالقه و امکان راه اندازی یک رسانه را 
داشته باشد و این اجازه به او داده نشده 
باشد.  خوشحالیم که مشاغل دیگر هم 
وارد صنف رسانه شده اند و هر که در 
هر رشته ای عالقه مند بوده آمده و مجوز 
دریافت کرده است.  پزشکان، کشاورزان 
و همه اصناف و تخصص ها رسانه دارند 

و این فرصت بسیار خوبی است. 
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی با اشاره به مشکالتی که 
مواجهیم، گفت:  آن  با  رسانه  در حوزه 
دچار مخاطره  اکثراً  در محتوای رسانه 
هستیم و آینده رسانه از آن محتواست.  
شده  سبب  دادیم  انجام  تاکنون  آنچه 

معدل ما در یکسال گذشته قابل قبول 
پیشرو  بحرانی،  در هر  رسانه ها  باشد.  
و  مردم  کنار  لحظه ای  بودن  هستند.  
رسیدن به هر نقطه در کشور در حداقِل 
زمان و جمع آوری اطالعات باعث شده 
این  با  مسئوالن  مواقع  از  بسیاری  در 
میدان  به  رسانه ها  اخبار  و  اطالعات 
خط  رسانه  جریان  این رو،  از  بیایند.  
مقدم حضور در کنار مردم در سخت ترین 
هر  در  و  است  بحرانی  هر  و  شرایط 
واقعه ای اثبات کرده در کنار مردم است. 
خدادی با بیان اینکه آنچه نیازمند 
کارکرد  و  محتوا  است،  آسیب شناسی 
وظیفه  اصلی ترین  گفت:  است،  رسانه 
معاونت مطبوعاتی، هدایت برای ارتقای 
رسانه و کمک به رشد آن است و لذا 
یارانه  اعطای  و  قوانین  و  ساختارها 
این  اثرگذاری آن است.   ارتقای  برای 
اینکه  مگر  ندارد  جایی  هم  اثرگذاری 
نسبت رسانه با مخاطب مستقیم شود و 
مهارتش تقویت و توسعه پیدا کند پس 
اسم  ما کمک کنیم که رسانه در  باید 
داشتن  تنها  دیگر  امروز  نماند.   باقی 
محتوای  و  نیست  قدرت  رسانه  یک 
اطالعات منتشره تعیین کننده است.  به 
همین منظور چهارمین دوره رتبه بندی 

پایگاه های خبری را انجام دادیم. 
رسانه های  گفت:  ادامه  در  وی 
هستند  نبض  و  تپندگی  دارای  برخط، 
چون با حادثه خود را تنظیم می کنند و 
زمان محدود ندارند.  با این رتبه بندی 
مورد  رسانه،  محتوای  داشتیم  بنا  هم 
توجه قرار بگیرد، مرجعیت آن تقویت و 

کارکرد رسانه های برخط نسبت به هم 
اساس  راستا  این  در  شود.   داده  تمیز 
مبنای  بر  رقابت  ایجاد  مبنای  بر  کار 
بوده  افزایی  هم  و  رشد  برای  رفاقت 
در  شده  بررسی  شاخص های  است.  
چهارمین دوره رتبه بندی محتوایی بودند 
چون بقای رسانه امروز به محتواست و 
غفلت ما وقتی است که رسانه تنها در 

اسم باقی بماند. 
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد گفت: 
متأسفانه در ایران داشتن رسانه مهم تر از 
اثرگذاری آن است، امروز ۱3 هزار رسانه 
در کشور مجوز گرفته اند اما داشتن این 
تعداد رسانه الزاماً قدرت نیست همانطور 
که تعداد خبِر بیشتر به معنی قدرت رسانه 
نیست.  هر رسانه محتوایی منتشر کند 
بگیرد،  بهره  آن  از  بیشتر  مخاطب  که 
قدرتمندتر است.  خوشحالم که بازه زمانی 
رسیدگی به درخواست های رسانه ای در 
از  هیئت نظارت بر مطبوعات به کمتر 
چهار یا پنج ماه رسیده و هر رسانه ای که 
درخواست مجوز داده در این مدت مجوز 

خود را دریافت کرده است. 
ویژگی های  به  اشاره  با  خدادی 
پایگاه های  رتبه بندی  دوره  چهارمین 
شیوه نامه  دوره،  این  در  گفت:  خبری 
انتقادات  و  نظرات  و  بازنگری  یکبار 
لحاظ شد و شاخص ها به نحوی تجمیع 
و کاربردی شد که تنها اثر رسانه را معنا 
می کند.  در همین راستا از ۱7 به ۱۱ 
مهم ترین  از  یکی  رسیدیم.   شاخص 
منبع  ذکر  عدم  رسانه ای،  بحران های 
در اطالعات است.  در رسانه ها بسیاری 

از مطالب منتشره منبع ندارند.  رعایت 
اصول خبرنویسی یعنی استاندارد اولیه 
تولید محتوا؛ نمی توانی در ارائه اطالعات 

ارزش افزوده ای به آن ندهی. 
با  تعاملی  رویکرد  گفت:  وی 
ماست.   رسانه های  کلیدواژه  مخاطبان 
و  رسانه  در  مخاطب  جای  این رو،  از 
در  حضور  برای  او  به  دادن  فرصت 
رسانه از جمله شاخص هایی بود که در 
این دوره رتبه بندی لحاظ شد.  در دور 
سوم 2۰۰ پایگاه خبری برای رتبه بندی 
اعالم آمادگی کرده بودند و این عدد به 
67۵ رسانه در دور چهارم رسید.  البته 
همچنان فرصت تبادل در موضوع این 
ما  که  نرود  یادمان  دارد؛  وجود  فرایند 
یک خانواده به نام خانواده رسانه ایم که 
بقایش به فرصت تبادل و تعامل درون 
بیشتر  بنابراین  است.   وابسته  خانواده 
آسیب شناسی  را  ما  دیگران  آنکه  از 
انجام  را  کار  این  خودمان  باید  کنند 
دهیم.  ضمن اینکه رتبه بندی به معنای 
انتخاب رسانه برتر نیست چون قدرت 
رسانه سیال است و یک رسانه می تواند 
در یک روز یا در یک موضوع برتر از 

دیگری باشد. 
با  ارشاد  وزیر  مطبوعاتی  معاون 
تاکید بر اینکه دوران انحصار اطالعات 
برای مخاطب به پایان رسیده و به دوران 
انتخاب اطالعات رسیده ایم، گفت: امروز 
مردم محکوم به خواندن هیچ محتوایی 
نیستند بلکه انتخاب می کنند و در تولید 
محتوا مشارکت دارند.  هنر رسانه این 
یا فقط  ایجاد کند  نیست که اضطراب 
دنبال معروفیت باشد.  مقبولیت رسانه 
می شود.   معروفیت  به  منجر  که  است 
اصل بقای رسانه به صحت اطالعاتش 
و  است  صحت  برای  دقت  است.  
خبر  بازنشر  بعدی  نکته  سرعت.   بعد 
اخبار  بازنشر صحت  در  باید  که  است 
موفقیت  هرجا  امروز  کنید.   بررسی  را 
را  مردم  اعتماد  که  بوده  آنجا  داشتیم 
جلب کرده ایم.  نام یک رسانه به طور 
و  خورده  گره  آن  محتوای  با  مستقیم 
هم  این  و  اطالعات  صحت  با  محتوا 
است.   خورده  گره  اطالعات  منبع  با 
مخاطب  ماندگاری  رسانه  ماندگاری 
است و ماندگاری او به صحت اطالعات 

رسانه است. 

آینده رسانه از آن محتوا است اما در این زمینه مخاطره داریم

حاال می بینید چه سرعتی داریم 
رمان »حاال می بینید چه سرعتی داریم!« نوشته ِدیو اِِگرز به تازگی با ترجمه 
پژمان طهرانیان توسط نشر برج منتشر و راهی بازار نشر شده است.  این کتاب با 

خرید حق کپی رایت در ایران ترجمه و چاپ شده است. 
دیو اگرز نویسنده آمریکایی و متولد سال ۱۹7۰ است.  او عالوه بر نوشتن رمان 
به نمایشنامه نویسی و فیلم نامه نویسی هم اشتغال دارد.  اگرز تاسیس و سردبیری مجله 
ادبی »مک سوئینیز« را هم در کارنامه دارد.  جایزه مدیسی، ایمپک دابلین و کتاب 
سال آمریکا از جمله جوایزی هستند که این نویسنده دریافت کرده است.  »دایره« 
و »هولوگرامی برای شاه« دو کتاب این نویسنده هستند که اقتباس سینمایی هر دو 
با بازی تام هنکس ساخته و اکران شده اند.  رمان های »زیتون«، »زبانه های خشم« 
و مجموعه داستان »چطور گرسنه بودیم« از دیگر آثار این نویسنده هستند که در کنار 

»هولوگرامی برای شاه« و دایره« به فارسی ترجمه شده اند. 
»حاال می بینید چه سرعتی داریم!« اولین رمان دیو اگرز است.  بخش هایی از 
این رمان ابتدا در مجله نیویورکر چاپ شدند.  نسخه اصلی کتاب هم برای اولین بار 
سال 2۰۰2 به چاپ رسید.  این رمان یک داستان جاده ای است و در قالب سفرنامه 
نوشته شده است.  توصیف های موجز و روایت سیال از دیگر ویژگی های داستان 
این رمان هستند.  امتیاز ساخت این رمان برای ساخت یک فیلم سینمایی به کمپانی 
پراسس پُرداکشنز فروخته شد و قرار بود میگوئل آرتتا فیلمساز پورتوریکویی آن را 
بسازد که هنوز این اتفاق نیافتاده است. در داستان کتاب پیش رو، دو دوست نزدیک 
عاصی جوان می خواهد سفری دور دنیا داشته باشند.  این سفر مثل فراز از واقعیت 
است.  دو دوست این داستان می خواهند از شر دارایی شان هم خالص شوند.  این 
دو، قهرمانان جوانی هستند که از داغ مرگ دوست دیگرشان عزادارند و با قصد و 
نیتی که شبیه نذر است، از آمریکا خارج می شوند. این کتاب با ۴۴۰ صفحه، شمارگان 

هزار نسخه و قیمت 6۵ هزار تومان منتشر شده است. 

معرفی راه یافتگان به مرحله دوم جایزه »قیصر امین پور« 
اسامی راه یافتگان به مرحله دوم چهارمین دوره »کتاب سال دفتر شعر جوان 

)قیصر امین پور (« اعالم شد. 
دبیرخانه چهارمین دوره کتاب سال دفتر شعر جوان - قیصر امین پور - اسامی 

راه یافتگان  به مرحله دوم  این جایزه را به این شرح اعالم کرده است:
۱. مرتاضه عصر 2۰2۰«، سیده شیدا آیت اللهی، انتشارات فصل پنجم

2.  دهاندره«، علی ارجمند، انتشارات نزدیک تر
3.  بی نظمی«، احسان انصاری، انتشارات سوره مهر

۴.  خواب های قضاشده«، مصطفی بخشش، انتشارات فصل پنجم
۵.  دختر تاک«، پانیذ حیدرگوی، نشر نزدیک تر

6.  اشراق در تغزل باران«، مارال دلدار، انتشارات فصل پنجم
7.  این موسیقی قطعی نیست«، شکوفه رضایی، نشر شانی

8.  این کوه سرش همیشه زیر برف است«،  محمد عالی زاده، انتشارات سوره مهر
۹.  قار«، اکبر قنبرزاده، نشر ایهام

۱۰. آدم های غایب«، نوید اکبرزاده، نشر سیب سرخ
بر اساس اعالم دبیرخانه، این کتاب ها از بین  ۵۰ عنوان کتاب ارسال شده به 

دبیرخانه، انتخاب شده و به مرحله دوم راه یافته اند. 
این جایزه با هدف شناخت استعدادهای جوان و تشویق و معرفی آن ها به 
جامعه ادبی برگزار می شود.  انتشار نخستین چاپ کتاب در سال قبل )پیش از هر 
از جمله شرط های  دوره( و سقف سنی زیر 3۰ ساِل شاعر در زمان چاپ کتاب، 

راهیابی کتاب ها به این جایزه است. 
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پروانه رسولی خوشبخت

بازار چاپ دیجیتال آشفته است

ورود ناشران به عرصه چاپ دیجیتال موافقان و مخالفان زیادی دارد.  بسیاری از فعاالن 
صنعت چاپ که طی  سال های اخیر در این حوزه سرمایه گذاری کرده اند، از ورود ناشران و 

سرمایه گذاری آن ها در چاپ دیجیتال خشنود نیستند و معتقدند کار را باید به کاردان سپرد. 
 از سوی دیگر ورود جمع گسترده ای از افراد متخصص و غیرمتخصص به حوزه چاپ 
دیجیتال وضعیت فعالیت در این صنف را با مشکالت متعددی همراه کرده است و افرادی هم 
که سال ها قبل به این عرصه وارد شد ه اند، در رقابتی ناعادالنه در حال حذف شدن از بازار هستند.  
 جالل ذکایی فعال حوزه چاپ و مدیرکل اسبق دفتر چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
وضعیت کنونی چاپ دیجیتال را آشفته می داند و معتقد است که باید نظارت جدی تری از سوی 
دولت و تشکل های صنفی بر فعالیت این واحدها داشت تا کمی از این آشفتگی کاسته شود. 

به چه  به اصطالح چاپ دیجیتال  یا  تیراژ محدود   * اهمیت ضرورت چاپ کتاب در 
دلیل احساس شد؟

** در یک نگاه کلی باید گفت نخستین انگیزه چاپ کتاب به شکل دیجیتال برای 
بازاریابی و ارزیابی بازار بود.  کتاب هایی که قرار بود در تیراژ انبوه چاپ شوند، در تیراژ محدود 
عرضه  محدودی  بازارهای  به  بازاریاب ها  توسط  و  چاپ  دیجیتال  چاپ  دستگاه های  توسط 
تیراژ اصلی کتاب  برای  از فروشندگان گرفته می شد  بازخوردی که  به  بنا  می شدند.  سپس 
در مناطق مختلف تصمیم گیری می کردند.  نکته بعدی برای تولید کتاب هایی بود که انتشار 
آن ها به پایان رسیده، مثل کتاب هایی که در دهه های گذشته با تیراژ انبوه تولید می شدند اما 
االن دیگر مشتری انبوه نداشتند.  گاهی این آثار از سوی ناشران به صورت تک جلدی منتشر 

می شدند که چاپ بر اساس تقاضا نام گرفت. 
 * اکنون این شیوه چاپ و نشر کتاب در دنیا معتبر و مرسوم است؟

** بله.  در سایت های معتبر و معروف فروش کتاب نیز اکنون نمونه این کارها وجود 
دارد و با نام مخفف )POD( می توانید آن ها را پیدا کنید.  اگر کسی در هر نقطه ای از دنیا به 
کتابی عالقه مند باشد که چاپ های قدیم آن به پایان رسیده باشد، آن را سفارش می دهد و 

ناشر از طریق این سامانه کتاب را چاپ کرده و برای مشتری ارسال می کند. 
 * در ایران چاپ کتاب به شیوه دیجیتال چه زمانی رونق گرفت؟

سابقه ورود چاپ دیجیتال برای چاپ کتاب در ایران، به مشکالت اقتصادی که برای 
ناشران و چاپخانه داران ایجاد شد برمی گردد.  هزینه های باالی تولید کتاب موجب شد بسیاری 
از ناشران به تولید کتاب در تیراژ محدود روی بیاورند.  از سوی دیگر فراگیر شدن کاهش نرخ 
مطالعه در کشور نیز عامل دیگری بود که به این موضوع دامن زد؛ مشکالت اقتصادی و اجتماعی 
و سایر مولفه هایی که در کاهش نرخ مطالعه تاثیر داشتند.  در سال های اخیر تیراژ کتاب به حداقل 
رسید و بسیاری از ناشران به این جمع بندی رسیدند که به سمت چاپ دیجیتال روی بیاورند. 
 * البته فکر می کنم نوسانات نرخ ارز و باال رفتن قیمت مواد اولیه کتاب هم در این 

زمینه بی تاثیر نبود. 
امثالهم؛  و  تولید کتاب مثل کاغذ، مقوا، مرکب، زینک  اولیه  افزایش قیمت مواد   **
و  مواجه کرده  با مشکالت جدی تری  را  کتاب  تولید  ماجرای  اخیر  در سال های  به خصوص 
آن ها را به سمت چاپ دیجیتال سوق داده است.  در کنار آن افزایش تعداد ناشران و عناوین 
کتاب ها هم عامل دیگری بود که در این مسیر بی تاثیر نبود.  ازآنجایی که تعداد ناشران و 
کتاب ها افزایش پیدا کرد، ناشران به این جمع بندی رسیدند که بسیاری از کتاب های خود را 

در تیراژ محدود منتشر کنند. 
 * اکنون وضعیت بازار چاپ دیجیتال را چگونه ارزیابی می کنید؟

 ** آنچه امروز با آن روبه رو هستیم، یک بازار آشفته در حوزه چاپ دیجیتال است.  
تعدد مراکز چاپ و تکثیر کتاب به صورت قانونی و غیرقانونی، یکی از آسیب های محسوس 
این روزهای بازار چاپ دیجیتال به شمار می آید.  با افزایش گرایش ناشران از چاپ دیجیتال، 
خیلی از ناشران خودشان به دایر کردن چاپخانه دیجیتال مبادرت کردند؛ همچنین بعضی از 
مراکز تکثیر به این سمت گرایش پیدا کردند و حتی بعضی از چاپخانه داران حوزه های دیگر 

هم به استفاده از چاپ دیجیتال ترغیب شدند. 
 * پس چرا با این حجم از فعاالن بخش های مختلف در بخش چاپ دیجیتال، شاهد 

عرضه کتاب هایی با کیفیت های پایین هستیم؟
** اتفاقی که به دنبال همه این مسائل رخ داده، نبود نظارت بر کیفیت چاپی کتاب های 
تولید شده است.  متاسفانه به وفور کتاب هایی را در بازار مشاهده می کنیم که با کیفیت بسیار 
نازل عرضه می شوند؛ زیرا ناشران و کسانی که در حوزه چاپ دیجیتال کتاب کار می کنند، 
کمترین آشنایی با این حوزه را ندارند و با تسلط جزئی به یکی از نرم افزارهای گرافیکی، باور 
دارند که می توانند کتاب چاپ کنند.  این کار را هم انجام می دهند و کتاب های چاپ شده را 
به بازار عرضه می کنند.  االن شاهدیم که کتاب های بی کیفیت زیادی در بازار عرضه شده و 
متاسفانه عموما هم منجر به گالیه و شکایت دعاوی حقوقی بین ناشر و چاپخانه داران می شود. 
 * به نظر؛ دست دوم و مستهلک بودن عمده دستگاه ها و ماشین های چاپ دیجیتال 

در بروز این مساله بی تاثیر نیست. 
** بله.  نکته دیگری که شاهد آنیم، نبود نظارت بر چگونگی واردات دستگاه ها همچنین 
تامین مواد مصرفی، لوازم یدکی و خدمات پس از فروش این دستگاه ها است.  ما درباره دستگاه  ها، 
روالی داریم که بر اساس آن باید ثبت سفارش انجام شود و دستگاه ها با نظارت دولت وارد 
کشور شوند.  اما متاسفانه هیچ نظارتی درباره دستگاه های چاپ دیجیتال وجود ندارد و عموما 
دستگا  ه های کارکرده اروپایی به صورت فله از کشور امارات به کشور وارد می شود.  در بسیاری 
از مواقع، نهایتا یک بازسازی جزئی روی آن ها انجام شده و به بازار مصرف عرضه می شوند.  
البته بخشی از این لجام گسیختگی به دلیل نبود توانایی مالی ناشران و چاپخانه های دیجیتال 
برای خریداری دستگاه های نو و دست اول است و به همین دلیل به سمت دستگاه های کار 

کرده و دست دوم گرایش پیدا کرده اند. 
 * شما به بحث چاپخانه های چاپ دیجیتال بدون مجوز اشاره کردید.  چاپ آثار بدون 

مجوز و غیرقانونی، عموما محصول همین مجموعه ها است.  کمی در این زمینه بگویید. 
** نکته دیگری که این روزها در بازار شاهد هستیم دامن زدن این گونه چاپخانه ها 
به موضوع قاچاق کتاب است.  همان طور که گفتید با رهگیری اکثر کتاب هایی که به صورت 
قاچاق عرضه می شود، می بینیم که بیشتر آن ها در چاپخانه های غیرمجاز و غیرقانونی چاپ 
شده اند و بخش جدی از این بار را چاپخانه های چاپ دیجیتال بدون مجوز به دوش می کشند 

که باید فکری برای آن کرد. 
 * موضوعاتی که به آن اشاره کردید، تشریح وضعیتی است که ما در چاپ دیجیتال با 

آن مواجه هستیم؛ اما اکنون چه باید کرد که بعد از این شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم؟
اولین نکته  ضروری وظیفه ای است که برعهده دولت است؛ ساماندهی مراکز   **
چاپ دیجیتال.  باالخره باید تکلیف این چاپخانه ها روشن شود.  اگر جزئی از بدنه صنعت 
چاپ هستند باید مجوز داشته باشند اما مجوز آن ها در کدام بخش باید صادر شود؟ نکته 
بعدی برگزاری دوره های آموزشی برای فعاالن چاپ دیجیتال است که یا اتحادیه ها باید 
این وظیفه را به عهده بگیرند یا اینکه دولت متولی آن باشد.  اما نکته ای که در این میان 
یک  دیجیتال  چاپ  فعاالن  برای  آموزشی  دوره های  برگزاری  که  است  این  دارد  اهمیت 
بشناسند  رسمیت  به  بدنه چاپ  در  را  از چاپ  بخش  این  باید  اتحادیه ها  است.   ضرورت 
آن  فعاالن  برای  و  شود  وارد  دیجیتال  چاپ  موضوع  به  جدی تر  خیلی  مرتبط  اتحادیه  و 
کند.   حمایت  و  کرده  مدیریت  ضابطه مند  به صورت  را  آن ها  و  شود  قائل  مستقلی  هویت 
نکته آخر اینکه باید از این رسته از چاپ حمایت شود تا از دستگاه های روز دنیا استفاده 
اما این  کنند.  بله می پذیریم که کشور ما در تحریم و مشکالت اقتصادی فراوانی است 
بود که  به فکر  باید  پایان می رسد.   به  باالخره یک روز  بود و  ماندگار نخواهد  تحریم ها 
بشود از دستگاه های به روز دنیا برای چاپ کتاب در تیراژ محدود استفاده کرد تا وضعیت 

برسد.  پایان  به  آشفته کنونی 

ستان  دا در  نگی  ا عر »شا کتاب 
تازگی  به  عشریه  مهران  نوشته  کوتاه« 
شده  منتشر  مروارید  انتشارات  توسط 
است.  این کتاب همان طور که از نامش 
ژانر  در  شاعرانگی  دارد  سعی  پیداست 
و صورت بندی  بررسی  را  کوتاه  داستان 
داستان  که  است  معتقد  عشریه  کند.  
را  آن  که  رایج  تصور  خالف  بر  کوتاه 
خالصه شده رمان می دانند بیشتر به شعر 
نزدیک است.  این کتاب فهم شاعرانگی 
تعمیم  اثر  کلیت  به  را  کوتاه  داستان  در 
می دهد و همچنین وجود شاعرانگی در 
را در فرم و زبان بررسی  داستان کوتاه 
شاعرانه،  آثار  کتاب،  این  در  می کند.  
بیژن نجدی، شهریار مندنی پور، ابوتراب 
خسروی، کاظم تینا تهرانی، کاظم رضا 
است.   شده  بررسی  گلستان،  ابراهیم  و 
عشریه  مهران  با  گفت وگویی  ادامه  در 

را می خوانید. 
در  نگی  شاعرا ز  ا منظورشما   *

داستان کوتاه چیست؟
شاعرانگی  گفت  باید  ابتدا   **  
ژانر  در  شاعرانگی  به  سپس  و  چیست 
که  هنگامی  پرداخت.   کوتاه  داستان 
و  ایماژ  بر  بنا  انسان،  درونی  احساس  
یا  بیرونی  رویدادهای  مقابل  در  تخیل، 
و  می دهند  نشان  عکس العمل  درونی 
سبب خلق متن می شوند، شاعرانگی به 
وجود می آید.  در واقع، هر شعر، تکه ای 
از یک تجربه کلی است.  منظور از متن، 
به قول روالن بارت، هر نوع خلق است.  
موسیقی، تئاتر، سینما، هنرهای تجسمی 
و آثار نوشتاری همه به عنوان متن شناخته 
در  شاعرانگی،  ایجاد  برای  می شوند.  
به  ابزاری  ژانرهای گفته شده،  از  هریک 
کمک خلق کننده می آیند.  به عنوان مثال، 
رنگ،  تصویر،  چون  ابزاری  سینما  در 
زبان و نوع نگاه کارگردان در قاب های 
درونمایه  و  فضا  همچنین  و  بسته شده 
همین  به  است.   کمک رسان  فیلمنامه 
ترتیب در ژانر داستان کوتاه که به صورت 
نوشتاری عرضه می شود و زیرشاخه ای از 

ادبیات داستانی است، ابزاری که می تواند 
در بیان این احساس شاعرانه کمک کند 
زبان، موسیقی کالم، ایجاز، تکرار مفهوم 
یا رویدادها در روایت، نوع نگاه شخصیت 
اصلی یا راوی به جهان پیرامون، ساختار 
تغزلی و کشمکش درونی است.  آن هم 
بلکه  کوتاه،  داستان  یک  جزئیات  در  نه 
این شاعرانگی باید در کل یک داستان 
کوتاه حضور داشته باشد.  اثر نهایی است 
از  تکه ای  ما  اینکه  نه  دارد؛  اهمیت  که 
یک پاراگراف داستانی را برداریم و چون 
در آن شاعرانگی می بینیم نتیجه بگیریم 
به صورت کلی شاعرانه  داستان  آن  که 

است.  نه! این گونه نیست. 
به  کوتاه  داستان  در  شاعرانگی 
صورت  شکل  دو  به  کلی،  صورت 
کوتاه  داستان  همان  یکی،  می گیرد.  
نوع  دلیل  به  تنها  که  است  متداول 
بان  ز وی،  را ه  نگا نوع  یا  شخصیت 
در  می شود.   ادبی  صناعت  دارای  آن 
زبان  در  ادبی  صناعت  این  اگر  واقع، 
کوتاه  داستان  و  برداریم  داستان  از  را 
بازنویسی کنیم، همان  زبانی ساده  با  را 
بی شاعرانه ای  و  متعارف  کوتاه  داستان 
می شود.  دو دیگر، نوع دیگر شاعرانگی 
در داستان کوتاه است که بیشتر به شعر 
نزدیک می شود.  شعربودگی، هم در فرم 
رخ می دهد هم در زبان.  همان طور که 
بیت های  در  غزل  یک  در  مفهوم  یک 
داستان  فرم  در  می شود،  تکرار  مختلف 
یا  کوتاه هم یک مفهوم، یک درونمایه 
یک تصویر معناساز در جای جای اتفاقات 

روایت تکرار می شود. 
کوتاه  داستان  قرابت  درباره   *
اصال  آیا  دهید.   توضیح  بیشتر  شعر  با 
قرابتی میان شعر و داستان وجود دارد؟

بخش  دقیقا  سؤال  این  پاسخ   **
خود  به  را  کتاب  ز  ا مهمی  و  عمده 
اختصاص داده است.  به صورت خالصه 
به واسطه عواملی چون ایجاز، استفاده از 
اثر  مخیل،  بیان  برای  ادبی  صناعات 
واحد و بیان بخشی از زندگی با استفاده 

از ناخودآگاه ذهنی  داستان کوتاه بیش از 
هر گونه دیگری و بیش از اینکه به رمان 
نزدیک باشد، به گونه شعر نزدیک است.  
این تصور غلط است که می گویند داستان 
کوتاه خالصه شده  رمان است.  رمان و 
داستان کوتاه در عناصری شبیه به هم 
هستند، اما استراتژی رمان در نگارش و 
کوتاه  داستان  با  متفاوت  بسیار  بررسی 
داستان  تفاوت  عمل می کند.  در کتاب 
و حکایت  قصه  رمانس،  رمان،  با  کوتاه 
توضیح  مفصل  بیانی  با  و  شده  بیان 
نزدیکی  شعر  به  ژانر  این  که  داده شده 

بیشتری دارد. 
یرانی،  ا نویسندگان  میان  در   *
معروف  شاعرانه  نثر  داشتن  به  عده ای 
این  و  چیست  نثر  این  ویژگی  هستند.  
افراد در چه جایگاهی از ادبیات داستانی 

ما قرار دارند؟
»نثر  به عنوان  ترکیبی  تعریف   **
آن قدر  کوتاه،  داستان  برای  شاعرانه« 
همان  شاعرانه«  »نثر  نیست.   مناسب 
شعری  و  دبی  ا صناعات  ز  ا استفاده 
نویسنده  است.   متن  یک  نگارش  در 
و  معانی  بیان،  بدیع،  چون  علومی  از 
آنچه  تا  می کند  استفاده  کالم  موسیقی 
می  شود به صورت ساده تری بیان شود، 
ایجاد  در  سبک  این  بنمایاند.   ادبی تر 
فضایی  مانند  خاص  فضایی  که  متونی 
می آیند،  کار  به  به خوبی  دارند،  عرفانی 

اما برای همه فضاها مناسب نیست.  شما 
فکر کنید بخواهید قضیه ای علمی مثل 
جوش آمدن آب در صد درجه را با بیانی 
»مولکول ها  مثل  کنید،  بیان  مصنوع 
در  و  بودند  آغوش کشیده  به  را  یکدگر 
پیش  هم  نود  آمد  صد  چو  که  جهنمی 
ماست، به نقطه صد رسیدند و آغوش ها 
را باز کردند تا از کثرت به وحدت برسند؛ 
موجودی  چون  و  رسیدند  فنا  به  بقا  از 
مجرد در هوا رها گشتند؛ به این مرحله 
مزخرف   » گویند.  بخارشدن  سلوک،  از 
شاعرانه  نثر  با  رفتار  اینگونه  است.  
صرف تبختر است.  در حالی که آثاری 
چون »کلیله و دمنه« با توجه به فضای 
اثرشان، به درستی از این نوع نثر استفاده 

کرده اند و ماندگار شدند. 
نویسندگانی  نشویم؛  دور  بحث  از 
که از عناصر شعری در داستان استفاده 
با  می کنند  لید  تو نری  ا ژ  ، می کنند
کتاب  در  منحصربه فرد.   ویژگی هایی 
ستان  »دا تسامحا  نر  ا ژ نوع  ین  ا به 
اول تان  سؤال  در  گفته ایم.   شاعرانه« 
در  صورت  دو  به  شاعرانگی  که  گفتم 
فقط  یکی،  است.   گرفته  داستان شکل 
در زبان و دو دیگر، هم در زبان و هم در 
ساختار.  نوع داستان شاعرانه ای که فقط 
در زبان، شاعرانه می شود نزدیک تر است 
به نثر شاعرانه. . .  اما باز هم می گویم 
اینکه  تا  هستند  شاعرانه  داستان  آن ها 

شاعرانه«  »نثر  نام  به  کلی  عنوان  یک 
با  را هم راستا  آن ها  و  بگذاریم  آن ها  بر 

بسیار متون ادبی قرار دهیم. 
این  که  پرسش تان  با  رابطه  در 
ویژگی نثر و این افراد، در چه جایگاهی 
از ادبیات داستانی ما قرار می گیرند، بنده 
در جایگاهی نیستم که رتبه بندی کنم یا 
بدانم در کدام جایگاه قرار می گیرد.  همه 
متوِن درست، درست اند، فقط کافی ست 
خوانده شوند، حاال در هر جایگاه یا هر 

نوعی که باشند. 
* آیا عناصر داستان کوتاه شاعرانه 
با داستان کوتاه معمول، متفاوت است؟

** داستان کوتاه شاعرانه از همان 
استفاده  معمول  کوتاه  داستان  عناصر 
می کند، با این تفاوت که ابزارهای شعری 

را هم به کار می بندد. 
نثر  نزدیکی  این  کلی  طور  به   *
ضربه  داستانی  وجود  خوِد  به  شعر،  به 

نمی زند. 
از وجود  بهتر است منظورتان   **
داستانی را بررسی کنیم.  اگر منظورتان 
خود  منظورتان  اگر  حتی  یا  است  قصه 
باید  است،  کوتاه  داستان  ژانر  ماهیت 
این ها  هردوی  شاعرانه،  داستان  گفت 
شاعرانه،  داستان  نسبت  به  دارد.   را 
بیشتر  ننده  ا خو معمول،  ستان  ا د در 
درگیر پیرنگ و اعمال بیرونی یا درونی 
شخصیت می شود، در حالی که در داستان 
شاعرانه ما با رویکرد شخصیت به جهان 
رویداد در  تأثیری که یک  یا  پیرامونش 
حال یا به خصوص در گذشته بر شخصیت 
می گذارد، مواجهیم.  درواقع مخاطب، با 
یا  شخصیت  شاعرانه  و  ذهنی  رویکرد 
راوی، قصه را می بیند و ضربه ای وجود 
اینکه  انتخاب  در  باید  نویسنده  ندارد.  
شاعرانه  ویژگی هایش،  با  را  داستانش 
آن  اگر  بگیرد.   تصمیم  نه،  یا  بنویسد 
موفق  نه  شاعرا داستان  در  ویژگی ها 
بنویسد؛  بهتر است شاعرانه  بود،  خواهد 
اگر روایتش در فضای شاعرانه در نیاید، 
مجبور نیست شاعرانگی کند و دست وبال 

خود را ببندد. 
توضیح دیگری بر پرسش تان بدهم 
که داستان کوتاه خودش نزدیک به شعر 
است؛ حاال در داستان شاعرانه نزدیک تر 
هم می شود و حتی به شعر تکیه می کند.  
ژانری است با ویژگی هی خاص خودش 
که اگر به درستی نگاشته شود، در فضای 
وجوه  می تواند  حتی  خودش،  به  مربوط 
مثال  به عنوان  کند.   تقویت  را  داستانی 
کتاب  این  در  بررسی شده  داستان های 
نجدی  بیژن  خیس«  »سه شنبه ی  مثل 
مندنی پور.   شهریار  بنفشه«  »شرق  یا 
شاعرانه اند،  هم  دارند،  قوی  قصه   هم 

هم داستان کوتاه درخور. 
چه  ثار  آ کتاب  ین  ا در  شما   *
و  ید  ه ا کرد بررسی  ا  ر نی  نویسندگا
بوده  چه  آنها  انتخاب  برای  معیارتان 

است؟
شاعرانه  آثار  کتاب،  این  در   **
بیژن  است:  بررسی شده  نویسنده  شش 
بوتراب  ا  ، مندنی پور ر  شهریا نجدی، 
خسروی، کاظم تینا تهرانی، کاظم رضا 
دیگر  نویسندگانی  گلستان.   ابراهیم  و 
درخوری  داستان های  که  هستند  هم 
که  موضوعی  اما  دارند،  زمینه  این  در 
داستان  ویژگی های  توضیح  است،  مهم 
شاعرانه با استفاده از داستان های نمونه 
است و دیگری انتخاب نویسندگانی که 
این  در  نوآوری  در  و سعی  کردند  خطر 
زمینه داشتند.  آثار نجدی، مندنی پور یا 
کاظم رضا را نگاه کنیم.  این نویسندگان 
ابتکار در  در شناخت داستان شاعرانه و 
نویسنده  سه  فوق العاده اند.   جریان  این 
دیگر هم همین طور؛ در این جریان خطر 
کرده و نوشته اند.  آن ها نسبت به کسی 
که صرفا در یکی دو داستان، شاعرانگی 
ارجحیت  سطحی  بسیار  هم  آن  کرده، 
دارند.  انتخاب این نویسندگان در اهمیت 
سبک شخصی شان در این زمینه صورت 
داستان های شان  چقدر  اینکه  و  گرفته 
شاعرانه  داستان  شناخت  در  می تواند 

یاری برساند. 

داستان کوتاه به شعر نزدیک تر است تا رمان
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نمایشنامه تک نفره بهزاد فراهانی

این  از  پیش  که  فراهانی  بهزاد 
»گل  مانند  پرسوناژ  پر  نمایش هایی 
 ... و  مرداویج«  و  »مریم  قداره«،  و 
کرده،  اجرا  »کوچ«  تئاتر  گروه  با  را 
فیلم  از مدت ها پیش قصد داشت  و 
بسازد  را  کاراییب«  از  »میهمانی 

درباره فعالیت های تازه خود در حوزه تئاتر 
اظهار داشت: برای اولین بار نمایشنامه ای تک نفره نوشته ام که به نوعی 
برآمده از شرایط فعلی است و باید کمی جلو برویم و ببینیم برای اجرایش 
چه می توان کرد.فراهانی افزود شخصیت این نمایشنامه یک زن هفتاد 
هشتاد ساله است.وی درباره اجرای احتمالی اثر گفت: فعال که نمی توان 
برنامه ای قطعی داشت ولی شاید این نمایش را در یکی از فستیوال های 
خارج از کشور اجرا کنم. هرچند که شرایط آن فستیوال نیز مشخص نیست 

و آن ها هم منتظرند ببینند کرونا ما را به کجا می کشاند.

رشیدپور با »عطسه« به تلویزیون برمی گردد

تلویزیونی  برنامه  تهیه کننده 
برنامه  این  از ویژگی های  »عطسه« 
جدید عصرگاهی که قرار است توسط 
تیم برنامه »حاال خورشید« روانه آنتن 
شبکه سه شود، توضیحاتی ارائه کرد.

آرامه اعتمادی درباره این برنامه که از 
دهم آبان ماه با تیم برنامه ساز رضا رشیدپور 
روی آنتن شبکه سه می رود، اظهار: رویکرد برنامه جوان گرایانه است اما 
طیف مخاطبی که در نظر گرفته ایم از نوجوان تا میانسال را در برمی گیرد 

و در گزارش ها و آیتم ها با فضایی پویا و امیدبخش حرکت می کند.
وی درباره موضوع و محور محتوایی این برنامه عنوان کرد: اجتماع، 
خانواده، روابط انسانی از جمله مسائلی است که در آیتم ها و پالتوها در 
نظر می گیریم با این حال برنامه قرار است در عین وجود مشکالتی که 

در جامعه وجود دارد نیمه پر لیوان را هم ببیند. 

امروز، آرون افشار در کیش می خواند

آرون افشار خواننده موسیقی پاپ، 
امروز چهارشنبه هفتم آبان تازه ترین 
کنسرت خود را بعد از هشت ماه توقف 

در جزیره کیش برگزار می کند.
بلیت  قیمت  با  که  کنسرت  این 

های ۱۰۰، ۱2۰، ۱۴۰، ۱8۰، 22۰ و 2۵۰ 
هزار تومان به فروش می رسد ساعت 23:3۰ 
روز چهارشنبه هفتم آبان در فضای آب نمای موزیکال مجموعه »خلیج 
فارس« جزیره کیش پیش روی مخاطبان قرار می گیرد. این در حالی 
است که بعد از خرید بلیت دو عدد صندلی قبل و بعد از صندلی خریداری 

شده، جهت حفظ فاصله گذاری اجتماعی غیرفعال می شود.
هوروش بند، رضا بهرام و محسن ابراهیم زاده از جمله گروه ها و 
هنرمندانی هستند که طی روزهای گذشته دور تازه فعالیت های خود در 

زمینه کنسرت را آغاز کردند.
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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

حضور هانا کامکار در یک اثر سینمایی

 »Voice« فیلم  فیلمبرداری 
که در آن هانا کامکار )هنرمند عرصه 
به طور  و  می کند  بازی  موسیقی( 
کامل در یک خودرو ضبط شده،  به 

پایان رسید.
و  نویسندگی  به  فیلم   ین  ا

مرحله  در  است  عبداللهی  علی  کارگردانی 
تدوین قرار دارد. علی عبدالهی از نویسندگان در عرصه تئاتر و ادبیات 
داستانی که پیش از این نویسندگی و کارگردانی فیلم »تجربه« را نیز 
برعهده داشته ، در این اثر سینمایی برشی از زندگی یک صدابردار سینما را 
توصیف کرده که در حین رساندن مسافران، شب و روز را در یک ماشین و 
با شنیدن صداهایی که از زندگی عاشقانه خود ضبط کرده سپری می کند.

ابراهیم عزیزی و خلیل ظروفچیان بازیگرانی هستند که در کنار هانا 
کامکار، به ایفای نقش در این اثر پرداخته اند.
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رونق سینماي آنالین...

وقتي فیلم هاي سینمایي به جاي ارکان راهي اینترنت مي شوند!
محمد حسین زاده

کرونا  ویروس  شیوع  از  نیم  و  یک ماه  از  بیشتر 
زیادی  اقدام های  مدت  این  در  می گذرد.  ایران  در 
در سطوح مختلف مدیریتی برای کنترل این بیماری 
یعنی  مردم  سوی  از  آن  مهمترین  و  گرفته  صورت 
به  قرنطینه  است.  خورده  رقم  خانگی  قرنطینه  حفظ 
معنای گذراندن وقت در خانه که در ایام نوروز برای 
ما ایرانی ها شرایط پیچیده تری را هم به وجود آورد، 
بیشتر از هر چیز به سرگرمی مناسب نیاز دارد. در همین 
راستا سرویس هاي ویدیویي خصوصا سرویس فیلیمو 
محتوای  تامین کنندگان  مهمترین  از  یکی  عنوان  به 
ابتدایی  روزهای  از  ایران  آنالین  در فضای  ویدیویی 
شیوع ویروس کرونا با اقدام های تشویقی و محتوایی، 
در راستای کمک به حفظ سالمت جامعه فعالیت های 
زیادی را انجام داده اند. این اقدام ها با تامین بیش از 
۱۱۰۰ اپیزود محتوای به روز برای رفع نیاز سلیقه های 
مختلف آغاز شد و با رایگان کردن دسترسی به بخش 

انیمیشن ها ادامه پیدا کرد.
نمی داند  هیچکس  که  است  این  مهم  نکته 
ما  اما همه  پیدا می کند،  ادامه  زمانی  تا چه  قرنطینه 
ادامه  برای  را  انرژی و روحیه خود  باید  می دانیم که 
کاربران  بدانید  است  جالب  کنیم.  حفظ  شرایط  این 
دقیقه  باالترین  اسفند   28 و   23 روزهای  در  فیلیمو 
تماشا را در این پلتفرم رقم زدند. شاید در این روزها 
بیشترین حجم کالفگی به سراغ کاربرها آمده و تمام 
است.  شده  ختم  فیلم  آنالین  تماشای  به  راه حل ها 
انتشار فیلم های مهمی مثل مطرب در روز 28  البته 
اسفند هم در ثبت چنین رکوردی بی تاثیر نبود. با این 
تا ۱۵ فروردین ۹۹  بازه زمانی 7 اسفند ۹8  حال در 
میانگین دقیقه تماشای روزانه در فیلیمو نسبت به بازه 
زمانی مشابه ماه گذشته رشدی در حدود 6۵ درصد 
داشته است. این رشد نشان می دهد که نه تنها امروز 
استفاده از پلتفرم های آنالین بیشتر از هر زمان دیگری 
تکنولوژی  بلکه  کرده،  پیدا  گسترش  زندگی مان  در 
یعنی  فاکتور خود  ارزشمندترین  تا  پیدا کرده  فرصت 
حفظ سالمت جهانیان را به نمایش بگذارد. رشد 6۵ 
درصدی میانگین دقیقه تماشای روزانه در حالی در یک 
ماه گذشته در فیلیمو ثبت شده است که دسته بندی های 
مختلف محتوایی رشد بیشتری هم داشته اند. در این 
ایام ۵ دسته بندی با بیشترین دقیقه تماشا به ترتیب 

انیمیشن، اکشن، خانوادگی، کمدی و عاشقانه بودند. 
همچنین افزایش 6۵ درصدی دقیقه تماشا در فیلیمو، 
به طور حدودی با افزایش 3۵ درصدی تماشا از طریق 
تلویزیون های هوشمند نیز همراه بوده است که این 
بیان می کند.  را هم  بزرگ دیگری  رفتار  تغییر  رشد، 
3۵درصد افزایش تماشا در صفحه های نمایش بزرگ 
نسبت به مدت مشابه ماه گذشته به این معنی است 
طریق  از  فروردین   ۱۵ تا  اسفند   7 از  خانواده ها  که 
تلویزیون های هوشمند و بیشتر از ماه گذشته در خانه 
فیلم تماشا کرده اند. همچنین با توجه به افزایش تعداد 
محتواهای بارگذاری شده در فیلیمو و افزایش تعداد 
میزان   ،۹7 اسفند  به  منتهی  سال  به  نسبت  کاربران 
دقیقه تماشای فیلم و سریال ایرانی به طور کلی ۵82 
فیلم و سریال خارجی 863  درصد و میزان تماشای 

درصد افزایش پیدا کرده است.
سلیقه  می تواند  که  جالبی  اطالعات  از  یکی 
قرنطینه  روزهای  در  اینترنتي  سرویس هاي  کاربران 
را به خوبی نشان دهد، بررسی فیلم ها و سریال هایی 
اختصاص  به خود  را  تماشا  بیشترین دقیقه  است که 
داده اند. در بین فیلم های ایرانی به ترتیب ۵ اثري که 
مطرب،  سینمایی  فیلم  داشته اند  را  بازدید  بیشترین 
قسمت های ۱۵ و ۱6 سریال دل، فیلم سینمایی رحمان 
ایده اصلی و قسمت های 3 و  ۱۴۰۰، فیلم سینمایی 
این ترکیب نشان می دهد  ۴ سریال همگناه هستند. 
که فیلم های خانوادگی و اجتماعی با اولویت کمدی 
بیشترین طرفدار را در روزهای قرنطینه دارند. در گروه 
فیلم ها و سریال های خارجی هم رفتار جالبی از سوی 
کاربران فیلیمو رقم خورده است. رایگان شدن بخش 
انیمیشن فیلیمو در بازه زمانی 7 تا 2۹ اسفند اقدامی 
بود که بار دیگر انیمیشن های پرمخاطب را در صدر 
جدول پربازدیدها قرار داد. بررسی جدید فیلیمو نشان 
می دهد که ۵ اثر پربازدید خارجی در بازه زمانی 7 اسفند 
تا ۱۵ فروردین به ترتیب انیمیشن یخ زده2، انیمیشن 
مرحله  جومانجی  سینمایی  فیلم  نگهبان،  سگ های 
بعدی، فیلم سینمایی سونیک خارپشت و فیلم سینمایی 
شیوع بوده اند. شیوع، فیلمی واقع گرا درباره همه گیری 
ویروسی مشابه ویروس کروناست که نه تنها در ایران 
احوال  با  دلیل مضمون مشابه اش  به  بلکه در جهان 

این روزها به شدت مورد استقبال قرار گرفته است.
براهیم  ا ثر  ا بیستمین  خروج،  سینمایی  فیلم 
از  قبل  بار  اولین  برای  فروردین   2۴ از  حاتمی کیا 

نمایش در سینما، در سرویس اینترنتي فیلیمو عرضه 
می شود. با تصمیم مدیران و سازندگان فیلم سینمایی 
خروج، به دلیل شیوع ویروس کرونا و طوالنی شدن 
حضور مردم در خانه از یکشنبه 2۴ فروردین این فیلم 
به صورت آنالین و پیش از اکران عمومی سینما وارد 
شبکه نمایش خانگی می شود. خروج، به عنوان اولین 
کپی رایت  قانون  حفظ  برای  آنالین،  سینمای  فیلم 
قابلیت دانلود ندارد و مخاطبان می توانند با پرداخت 
سرویس  در  ساعت   2۴ مدت  به  تومان  هزار   ۱2
فیلم  این  تماشا کنند.  را  فیلم  این  فیلیمو،  وی اودی 
زندگی گروهی پنبه کار شهرستانی را روایت می کنند 
که محصول شان بر اثر بارش شدید باران آب خورده و 
وعده هایی که به آنها داده شده، پوچ درآمده این گروه 
تصمیم می گیرند برای اعتراض به وضعیت شان نزد 
هیات دولت در نهاد ریاست جمهوری بروند. در این 
دیرباز،  کامبیز  پناهی ها،  پانته آ  قریبیان،  فرامرز  فیلم 
و  قاسمی  گیتی  شریفی نیا،  محمدرضا  قریبیان،  سام 
ایفای  به  اصلی  بازیگران  به عنوان  الماسی  جهانگیر 

نقش پرداختند.
همچنین روز گذشته محسن چگینی، تهیه کننده 
فیلم سینمایي خوب بد جلف 2 درباره فروش این فیلم 
در شبکه نمایش خانگی و سینمای آنالین گفت این 
بر  آن  اشکاالت  اگر  که  است  تجربه جدیدی  برنامه 
طرف شود و جلوی تکثیر غیرقانونی، قاچاق و کپی 
باشد.  می تواند  مثبتی  اتفاق  شود،  گرفته  غیرمجاز  
الزم به ذکر است که فیلم خوب بد جلف 2 که اوایل 
اکران  فیلم  اولین  عنوان  به  گذشته  سال  اسفندماه 
نوروزي به اکران عمومي درآمد تنها 3 روز روي پرده ها 
ماند و حدود 2میلیارد تومان فروش داشت که به نوعي 
یک رکورد بي سابقه بود و شاید اگر اکران آن ادامه 
پیدا مي کرد مي توانست رکوردهاي گیشه در سینماي 
کشور را جابجا کند اما تعطیلي سینماها در پي شیوع 
ویروس کرونا باعث توقف زودهنگام اکران این فیلم 
شد. محسن چگیني روز گذشته و در پي سوالي که 
مبني بر ارائه فیلمش به صورت اینترنتي از وي پرسیده 
شده بود، اظهار داشت که یکی از شروط مهمی که 
می تواند تهیه کننده را برای فروش فیلمش در سینمای 
آنالین اقناع کند مسئله تبلیغات است. برای همین اگر 
شهرداری و تلویزیون هم به کمک بیایند قطعا می تواند 
اتفاق خوبی رخ دهد و شاهد اکران فیلم ها با میزان 
مخاطب باال در شیوه جدید اکران باشیم. وی درباره 

اینکه تصمیم او برای اکران فیلم خوب بد جلف 2 در 
سینمای آنالین چه خواهد بود گفت: باید منتظر بود و 
دید که برای اکران فیلم خروج چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
واقعیت این است که تهیه کننده این فیلم ریسک بزرگ 
و قابل توجهی کرده است و این اتفاق شاید راهگشای 
بن بست ترافیک اکران ۱3۹۹ باشد. به نظرم با روالی 
که شیوع بیماری کرونا در کشور دارد بعید است تا 6 ماه  
آینده سینماهای کشور به روال طبیعی خود برگردند.

اتفاقات روزهاي اخیر و مطرح شدن پخش  اما 
اینترنتي و آنالین فیلم هاي سینمایي، بار دیگر نام فیلم 
زبان ها  سر  بر  را  درویش  احمدرضا  ساخته  رستاخیز، 
اخیر  سال هاي  در  که  جنجالي  فیلمي  است.  انداخته 
و  بوده  آن  پیرامون  متعددي  حاشیه اي  اخبار  همواره 
درنهایت پخش غیرقانوني اینترنتي این فیلم در سال 
براي  دیگري  ناخوشایند  اتفاق  تا  شد  باعث  گذشته 
سازندگان آن رخ دهد. روز گذشته احمد رضا درویش 
و  جدید  ظرفیت  اینکه  به  اشاره  گفتگویی ضمن  در 
خوبی برای نمایش و اکران فیلم ها به صورت آنالین 
این  به  فیلمسازان  به نظرم  فراهم شده است، گفت: 
زودی درباره اکران فیلم خود در سینمای آنالین ورود 
نمی کنند زیرا باید منتظر ماند و دید که چه اتفاقی برای 
فیلم خروج می افتد. اما در صحبت هایی که با تهیه کننده 
فیلم داشتم چندان راغب به اکران فیلم در شبکه نمایش 
خانگی داخلی نیست. فیلم رستاخیز، فیلم جهانی است و 
به زبان های زنده دنیا دوبله شده است و برای همین تا 
آنجایی که خبر دارم تهیه کننده فیلم بیشتر دنبال اکران 
فیلم در VODهای جهانی مانند آمازون، نتفلیکس 
و یوتیوب است. البته شاید در ایام محرم و صفر طرح 
مناسبی برای اکران فیلم در سینماها وجود داشته باشد 
تا فیلم رستاخیز بتواند در سینماهای ایران اکران شود. با 
توجه به وضعیت وخیمی که برای سینماهای کشور به 
دلیل شیوع کرونا ایجاد شده است از مسئولین فرهنگی 
کشور خواستارم تا به وضعیت سینماگران اعم از بازیگر 
و سینمادار و… رسیدگی کنند. سینماهای کشور به 
دلیل آنکه مخاطبانش باید در فضای تجمعی باشند از 
اولین مراکزی بود که تعطیل شد و از آخرین مراکزی 
را  زیادی  بنابراین ضرر  و  باز می شود  بود که  خواهد 

متحمل می شوند.
فیلمسازان  از  دیگر  یکي  داودنژاد،  علیرضا 
در  گذشته  روز  کشور  سینماي  شاخص  و  کهنه کار 
یادداشتي به بررسی شرایط سینما و نمایش فیلم ها در 

دوران شیوع کرونا پرداخت و البته که پخش اینترنتي 
خود  یادداشت  در  او  دانست.  خوبي  طرح  را  فیلم ها 
آورده است: بسته بندی، نحوه پخش و قیمت گذاری 
3 ویژگی تعین کننده کاال برای دستیابی به رونق یا 
کسادی در بازار است. اگر ۱۰۰فیلم جدید و موجود 
سینمای ایران سرجمع کاالیی فرهنگی باشد که قرار 
است از طریق وی اودی به بازار نمایش خانگی عرضه 
شود در آن صورت در درجه اول به یک بسته بندی 
مناسب نیاز دارد. مثال تیزرها و آنونس هایی کوتاه و 
بلند که پالن هایی از همه این ۱۰۰فیلم در آنها دیده 
شود. طراحی تبلیغات محیطی گسترده برای بیلبوردها 
همه شهرهای  و  استان  مراکز  و  تهران  در  پل ها  و 
تبلیغاتی بسته بندی  بمباران  کوچک  و بزرگ کشور. 
کلی و هریک از ۱۰۰فیلم در همه شبکه های رادیویی 
رسانه های  انواع  در  همچنین  و  داخلی  تلویزیونی  و 
صدها  با  مصاحبه  مجازی.  شبکه های  در  موجود 
فیلمساز و هنرپیشه و عوامل تولید فیلم ها و استفاده 

همه  از  مقدماتی تر  و…  پشت صحنه  فیلم های  از 
سینمای  گنج  مثال  مناسب  شعار  و  عنوان  انتخاب 
ایران در وی اودی ملی و… با فراهم شدن اینگونه 
مصالح در مرحله اول نوبت به مرحله پخش می رسد 
زمان  یک  در  شده  آماده  تبلیغاتی  محتوی  باید  که 
مناسب و به تدریج و با یک سناریوی سنجیده وارد 
فضای دیداری شنیداری کشور شود و مثال در یک 
روز معین با تبلیغات محیطی روی پل ها و بیلبوردهای 
سراسری آغاز شود و با تیزرها و آنونس ها و مصاحبه ها 
و  رادیویی  کانال های  و  مجازی  شبکه های  در 
تلویزیونی ادامه پیدا کند و زمینه را برای ورود گنج 
سینمای ایران در وی اودی ملی آماده کند و فیلم ها را 
در بسته بندی های چند فیلمی و با اینترنت پرسرعت و 
کم هزینه به دسترس آحاد ملت برساند. در مرحله بعد 
پیداست که با اینگونه معرفی و تبلیغ فراگیر و اثرگذار 
ده ها میلیون مخاطب در سراسر کشور آماده استفاده از 
این  پکیج بی نظیر می شوند. قیمت گذاری ارزان در این 
استقبال وسیع تر مخاطب  و  استفاده  مرحله می تواند 
افزایش وسیع مخاطب پیداست که  را تضمین کند. 
افزایش قیمت در  اثر می گذارد و می تواند  بر قیمت 
آینده را ممکن کند. بی گدار نباید به آب زد. اینگونه 
که مسئوالن می گویند بسته بودن سالن های سینما 
شدن  باز  و  باشد  داشته  ادامه  متوالی  ماه های  شاید 
زمان می برد  عادی  روزهای  به  بازگشت  تا  نیز  آنها 
 ۱۰۰ و عرضه  ملی  پروژه وی اودی  اجرای  بنابراین 
فیلم تازه سینمای ایران به ملت اگرچه سرعت باال اما 
برنامه ریزی و هماهنگی و اجرای سنجیده می خواهد. 
خط شکنی و ورود بی مهابای فیلم سینمایی خروج به 
شبکه موجود نمایش خانگی مبارک باشد و انشاءاهلل 
این  برای اجرای کلی  اما  ببرد  به در  که جان سالم 
برنامه ریزی جلو  و  اتحاد صنفی  با  بهتر است  پروژه 

برویم.

نویسنده،  بازیگر،  دلخواه  مسعود 
از  یکي  تئاتر  مدرس  و  کارگردان 
ر  د تري  تئا ي  ه ها چهر ل ترین  فعا
نمایش هاي  که  بوده  اخیر  سال هاي 
شاخصي را روي صحنه برده و مخاطبان 
زیادي را جذب کرده است اما طبیعتا او 
نیز در این روزها در خانه به سر مي برد 
و فعالیتي به شکل عمومي ندارد اما او 
هنرمندان  از  دیگر  بسیاري  مانند  نیز 

کهنه کار عرصه تئاتر، این روزها مشغول 
تدارک کارهاي جدیدي مي باشد که بعد 
بازگشایي سالن هاي  ایام قرنطینه و  از 

تئانر، ارائه دهد.
مسعود دلخواه در گفتگو با دنیاي 
جوانان درباره فعالیت هایش در روزهای 
قرنطینه و همینطور نمایش ها و آثاري 
که براي سال جدید تدارک خواهد دید، 
گفت: طی این روزها مشغول کار روی 

کتابی هستم که به زودی به چاپ خواهد 
رسید. در جستجوی انسان ناب، عنوان 
مراحل  آخرین  در  که  است  کتاب  این 
دیگر  هفته   3 حدود  و  است  ویرایش 
انتشارات  با  مذاکره  وارد  و  کامل شده 
خواهم شد. این کتاب در رابطه با تئاتر 
کاملی  نسبتا  منبع  و  است  گروتفسکی 
درباره ماهیت تئاتر، طبیعت و تجربیات 
و  او  تئاتر  ماهیت  است.  گروتفسکی 

آنچه که به عنوان فراتئاتر مطرح است. 
گروتفسکی پس از اجراهای تئاتری خود 
شروع به یک سری تجربیات فراتئاتری 
همه  دارد.  مختلف  مراحل  که  داشت 
منابع  با  کتاب  این  در  موضوعات  این 
انگلیسی بررسی شده است. در عین حال 
سال  در  نمایشی  اجرای  فکر  در  قطعا 
استفاده  فرصت  این  از  و  جدید هستم 
کرده و در حال مطالعه نمایشنامه ها و 

انتخاب  از  پس  هستم.  مختلفی  منابع 
پس  بالفاصله  را  تمرینات  نمایشنامه، 
آغاز  ویروس  کرونا  بحران  از  گذر  از 
خواهم کرد. تاکنون 3 نمایشنامه را به 
به  باید  و  کرده ام  انتخاب  اجرا  منظور 
تصمیم نهایی برسم. همچنین به منظور 
اجرای نمایش طی سال جاری، فراخوانی 
آن  عوامل  و  بازیگران  انتخاب  برای 
احتمال  به  چراکه  کرد  خواهم  منتشر 
ُپرجمعیتی  و  سنگین  نسبتا  پروژه  زیاد 
و  اجرا  شکل  مکان،  اما  بود.  خواهد 
حضور بازیگران حرفه ای در این نمایش 
بستگی به نیازهای متن انتخابی دارد. 
از پس از اجرای نمایش های مفیستو و 
شاه لیر، افراد بسیاری به منظور حضور 
در نمایش بعدی ام ابراز عالقه کرده اند 
و از این رو که جمعیت بسیاری عالقمند 
به حضور در کار بعدی هستند، تصمیم 
گرفتم نمایشنامه ای را انتخاب کنم که 
فرصتی برای بازیگران حرفه ای، آماتور 
و فارغ التحصیالن و عوامل جوان ایجاد 
کند. این موضوع به این معنی نیست که 
این نمایش یک کار دانشجویی خواهد 
بود اما نیروی جوان در آن نقش مهمی 
خواهند داشت. پیشنهاداتی ارائه شد که 
تست انتخاب بازیگران این نمایش به 
ترجیح  من  اما  باشد  مجازی  صورت 
ترتیب  حضوری  مصاحبه  که  می دهم 
داده شود چراکه درنظر دارم این گزینش 

با آزمونی چند مرحله ای انجام شود.
و  دانشگاه  شاخص  مدرس  این 
پایان  در  تئاتري  برجسته  کارگردان 
صحبت هایش با بیان اینکه شرایط این 

روزها به دلیل شیوع کرونا ویروس جزء 
معدود مواردی است که فصل مشترکی 
میان تمام ملت ها و دولت ها ایجاد کرده 
است، عنوان کرد: همه دولت ها و ملت ها 
مشترک  معضل  یک  دچار  روزها  این 
شده اند و از طرفی به نظر می رسد در 
مردم  ایران،  جمله  از  کشورها  برخی 
جلوتر از دولت قرار دارند. به این معنی 
تا  شده  باعث  مردم  عمومی  فشار  که 
محدودیت هایی  شرایط  این  در  دولت 
از  بخشی  حال  هر  به  کند.  اعمال  را 
آن  اینکه  از  فارغ  کشوری  هر  مردم 
عقب مانده،  یا  و  باشد  پیشرفته  کشور 
بافرهنگ تر و مسئولیت پذیرتر هستند و 
برخی از مردم بی مسئولیت و خودخواه 
منافع جمع  به  را  منافع خود  و  هستند 
ترجیح می دهند و این موضوع ارتباطی 
به وضعیت معیشتی آنها که فقیر باشند 
یا غنی ندارد. در تجربه اخیر، برخی که 
عموما از طبقه متوسط و مرفع هم بودند 
شروع به سفر کردند و خدا می داند تا چه 
اندازه این ویروس را به دیگر نقاط کشور 
منتقل کردند. با اینکه بارها اعالم شد 
مردم به سفر نروند برخی رعایت نکردند 
و این سوال در ذهن اکثریت خانه نشین 
طی این روزها وجود دارد که چرا دولت 
عموما  نمی کند؟  بیشتری  سختگیری 
با  همراه  و  تاخیر  با  دولت  تصمیم های 
نقدهای بسیار است و این سوال در ذهن 
ریاست  چرا  که  است  مطرح  بسیاری 
را  ترددها  ممنوعیت  جمهوری  محترم 
زودتر اعالم نکرد؟ در شرایط پیش آمده 
دولت بسیار دیر جنبید و اینجاست که 

مصاحبه کرونایي با مسعود دلخواه

وقتي بیماري، پولدار و فقیر نمي شناسد!

و  از دولت جلوتر هستند  معتقدم مردم 
اهمیت  کارشناسان  نظر  به  باید  دولت 
مردم  به  را  خود  دولت  امیدوارم  دهد. 
برساند. دومین مسئله این است که به 
نظرم اگر فردی این دوران را بگذراند، از 
بین نرود و زنده بماند و از پس این شرایط 
تغییری در خود و جهان بینی خود ایجاد 
نکرده باشد، محال است اتفاق دیگری 
بتواند در آن شخص، تغییری ایجاد کند. 

در واقع هیچ مذهب، مکتب، ایدئولوژی 
و فلسفه ای توان آن را ندارد که ذهن آن 
فرد را تغییر داده و به تفکر وادارد. شیوع 
کرونا ویروس نشان داد که انسان تا چه 
اندازه در برابر کائنات ضعیف و شکننده 
است و پس از این کسی نباید به قدرت 
ویروس  این  بنازد چراکه  ثروت خود  و 
تبعیضی میان انسان ها قائل نمی شود و 

می تواند دامنگیر هر فردی شود.


