
یک کارشناس اقتصادی:

وعده های یارانه ای کاندیداها توهین به مردم است 
راحتی می  به  ایران  است  معتقد  نفت  وزیر 
میلیون   ۶.۵ تا  روزانه  را  خود  نفت  تولید  تواند 
بشکه افزایش دهد، کارشناسان هم معتقدند که 
خاصی  شرایط  و  زیرساختها  تغییر  نیازمند  امر  این  تحقق 
از  تولید  تعطیلی  موجب  نتوانست  تحریم ها  است.اعمال 
 IPC قراردادهای  قالب  در  میادین  توسعه  و  شود  میادین 

نمی  اما  کرد  پیدا  ادامه  نیز  تولید  افزایش  و  نگهداشت  و 
ها  تراشی  مانع  که  گرفت  نادیده  را  موضوع  این  توان 
مسووالن  که  آنطور  اما  شد  تولید  سرعت  کاهش  موجب 
بارها اعالم کردند آمادگی برای افزایش سریع تولید نفت 

بیشتر وجود دارد.
صفحه 3

عضو اتاق بازرگانی تهران:

بازی کردن در زمین رمزارزها
به تخصص نیاز دارد

فروش ۶ میلیارد تومانی بهارانه کتاب در ٢ روز
 همزمان با پشت سر گذاشتن دو روز 
از اجرای طرح »بهارانه کتاب ١٤٠٠«، یکصد 
و ١٧ هزار نسخه کتاب به ارزش بیش از ۶ 
شده  خریداری  مردم  سوی  از  تومان  میلیارد 
و  کتاب  خانه  از  جوانان  دنیای  روزنامه  گزارش  است.به 
ادبیات ایران،  بهارانه کتاب ١٤٠٠ از ١٧ خرداد آغاز و تا 
٢3 خرداد در کتابفروشی های عضو این طرح در سراسر 

کشور اجرا می شود.
استان های تهران، خراسان رضوی، قم و اصفهان 
نظر  از  سهم  بیشترین  کشور  سراسر  استان های  بین  از 
مشارکت کتابفروشی ها در طرح بهارانه کتاب ١٤٠٠ را به 
خود اختصاص داده اند. از مجموع  ٨٨٢  کتابفروشی عضو 
طرح »بهارانه کتاب ١٤٠٠«، ۶٧٨ کتابفروشی در مراکز 

استان ها و ٢٠٤ کتابفروشی شهرستان ها حضور دارند.
صفحه ٧

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه به مناسبت روز جهانی محیط زیست مطرح کرد:

سهم برداشت آبی کل صنعت از زاینده رود 
بسیار ناچیز است

4
حمایت از قشر جوان کشور در برابر قابلیت آنها ناچیز است

صفحه  2

1

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1759- پنجشنبه 20  خرداد  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
محمد امامي: 

بازیگري براي همه 
جذاب است ولي 
همه بازیگر نیستند!

6ورزش
هر روز روی دستم 

عکس نشان المپیک را 
می ِکشم

زمین 4ایران 

در سال هاي اخير بچه هاي تئاتري به شكلي عجيب و در عين 
حال شايسته موفق شده اند تا در سينما و تلويزيون بدرخشند 
و به نوعي عرصه تصوير را به قبضه خود درآورده اند. از نويد 
محمدزاده و هوتن شكيبا گرفته تا سحر دولتشاهي و بهرام 

افشاري و... 

قياسی که برای پوشيدن اين دوبنده سختی های زيادی کشيد، 
سرانجام هفتم خرداد امسال  در رقابت درون  اردويی دست 
به کار بزرگی زد و با اينكه ۱۰ بر ۵  از اميرمحمد يزدانی پيش 

بود، وی را ضربه فنی کرد.

 معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: 
۳۰۲ ميليارد ريال اعتبار بهار امسال برای اجرای طرح های 
راهداری اين استان شامل لكه گيری، روکش آسفالت، تعريض 

و بهسازی جاده ها اختصاص يافت.

۳۰٢ میلیارد ریال به 
اجرای طرح های 
راهداری مرکزی 

اختصاص یافت

ایران به تولید ۶.۵ میلیون بشکه نفت در روز می رسد؟ بازگشت بیش از 1۸00 نفر 
از نخبگان به کشور

معاون توسعه روابط بین الملل مرکز تعامالت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با بیان اینکه بر اساس نظرسنجی های صورت گرفته ٨3 درصد از 
محققان مقیم خارج عالقه مندی خود را برای همکاری با ایران و ٧٠ درصد 
عالقه مندی برای پیشرفت کشور را اعالم کردند، گفت: بر اساس پلتفرمی  که ایجاد کردیم، 
بیش از ١٨٠٠ محقق ایرانی به کشور بازگشتند و این افراد با مشکالتی مواجه هستند که 

باید با کمک همدیگر این چالش ها را رفع کنیم.
صفحه ٢

به گزارش دنیای جوانان از معاونت حقوقی ریاست 
جمهوری، نظر به وظیفه اخالقی و قانونی در قبال حیات 
همه جانداران و حفظ محیط زیست و نیز در پاسخ به انتظار 
مشروع مردم و سازمان های مردم نهاد الیحه حمایت از حیوانات توسط 
معاونت حقوقی تهیه و پس از پیگیری در کمیسیون های دولت سرانجام 

امروز به تصویب هیأت وزیران رسید.
در مقدمه توجیهی این الیحه آمده است: حیات، حقی خداداد است 

که همۀ موجودات زنده بر اساس نظام حکیمانۀ آفرینش، به یک میزان از 
آن برخوردارند. در کائنات، موجود اَجل و اَذل وجود ندارد و حیات، هدیه  
ای همگانی است. احترام به اصل حیات، غایتی فلسفی و اخالقی برای 
همۀ جانداران است و تجاوزات انسان ها به حریم حیات سایر جانداران، 
تنها ناشی از نگاهی انسان  محورانه و گونه  پرستانه است که همواره به  

دنبال سلطۀ حداکثری بر طبیعت است.
صفحه ٢

تصویب الیحه حمایت از حیوانات در هیأت دولت

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی
 مناقصه عمومی یک مرحله ای

 )تجدیدی(
شهرداری اردبیل در نظردارد مناقصه به شرح جدول ذیل را برگزار نماید وکلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی 

پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.           

مبلغ برآورد اولیه عنوان پروژهردیف
)ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه 

)ریال(
کد ثبت در سامانه مدت اجرا

ستادایران

پازل چینی و جدولگذاری فاز یک بوستان سردار ١
۶٢٠٠٠٠٠۵3١۵٠٠٠٠٢٢ ماه٨.٨٢9.9٢3.٤٠٠٤٤٢.٠٠٠.٠٠٠سلیمانی حوزه منطقه ۵ شهرداری اردبیل

محل تأمین اعتبار :   درآمد داخلی شهرداری 
مناقصه گران واجد شرایط میتوانند اسناد مناقصه را از تاریخ انتشار آگهی در سامانه ستاد ایران  به مدت ۵ روز از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس www.setadiran.ir  خریداری 
آدرس به  کشور  مناقصات  رساني  اطالع  ملي  پایگاه  سایت  وب  طریق  از  فوق  مناقصه  تکمیلي  اطالعات  و  است  استرداد  قابل  غیر  شده  واریزی  مبلغ   کنند 

  http://iets.mporg.ir  نیز قابل دسترسي میباشد.
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین قید شده در جدول را به شماره حساب سپهر ٠١٠۶۶3٠٧۶٢٠٠٤ بنام شهرداری اردبیل نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش 
واریز و تصویر آن در سایت قرار دهید  ضمنا جهت سهولت در رسیدگی  اصل فیش واریزی و یا به همان مبلغ ضمانت نامه بانکی را در پاکت تضمین  )پاکت الف ( پاکت را 
مهر و موم نموده و مشخصات کامل شرکت ومناقصه و شماره تلفن را قید نموده وتا ساعت ١3 آخرین روز تحویل اسناد به دبیر خانه شهرداری مرکز تحویل گردد الزم به 
ذکر است تمامی اسناد باید در سامانه ستاد ایران بارگذاری شود عدم بارکذاری اسناد در سامانه ستاد ایران موجب حذف ار روند برگزاری مناقصه خواهد شد قیمت پیشنهادی 

بر اساس فهارس بهاء ابنیه و راه و باند فرودگاه سال ١٤٠٠ بدون تعدیل و مابه التفاوت مصالح واز طریق سایت ستاد ایران ارسال گردد .
شرایط پیمانکاران ومهلت و محل تسلیم پیشنهادها: از شرکتها ی دارای رتبه راه از سازمان برنامه وبودجه دعوت میگردد اسناد مناقصه را تا ١٠ روز پس از آخرین مهلت دریافت 
اسناد ازسایت ستاد ایران نسبت به تکمیل فرمها وارسال اقدام نمایند ویا در مدت قید شده تا ساعت ١3  به نشانی اردبیل – میدان ورزش- شهرداری مرکز-  دبیر خانه تحویل 

گردد پیشنهادهایی که دیر تر از این مهلت تسلیم گردد دریافت نخواهد شد .
بدیهی است شرکت در مناقصه وارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده وشهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است

سایر جزئیات و شرایط تکمیلی در اسناد مناقصه درج شده است 
٧ .    هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

حمید لطف اللهیان- شهردار اردبیل
فضیلت ابراهیمی- مدیر منطقه ۵
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 )تجدیدی( ای مرحله یک عمومی مناقصه آگهی                                                                
 طریق از ها پاکت بازگشایی و قیمت پیشنهاد ارائه تا اسناد دریافت از مناقصه برگزاری مراحل وکلیه برگزار نماید ذیل را جدول شرح به مناقصه نظردارد در اردبیل شهرداری

 شد.            خواهد انجام www.setadiran.ir آدرس به( ستاد) دولت الکترونیکی تدارکات سامانه درگاه

 مبلغ برآورد اولیه )ریال( عنوان پروژه ردیف
مبلغ تضمین شرکت در 

 مناقصه )ریال(
 کد ثبت در سامانه ستادایران اجرا مدت

1 
 سردار بوستان یک فاز جدولگذاری و چینی پازل

 اردبیل شهرداری 5 منطقه زهحو سلیمانی
20000053150000 ماه 6 442.000.000 8.829.923.400

22 

  درآمد داخلی شهرداری   محل تأمین اعتبار : .1
از طريق سامانه ستاد ايران به آدرس  روز 5 مدت به سامانه ستاد ايران  در آگهی انتشار تاريخ از را مناقصه اسناد میتوانند شرايط واجد گران مناقصه .2

www.setadiran.ir  رسانی اطالع ملی پايگاه سايت وب طريق از فوق مناقصه تكمیلی اطالعات و است استرداد قابل غیر شده واريزی کنندمبلغ خريداری 
 .میباشد دسترسی قابل نیز  http://iets.mporg.ir  آدرس به کشور مناقصات

بنام شهرداری اردبیل نزد بانک صادرات  0106630762004مبلغ تضمین قید شده در جدول را به شماره حساب سپهر  :مناقصه در شرکت سپرده مبلغ .3
كی را در پاکت شعبه میدان ورزش واريز و تصوير آن در سايت قرار دهید  ضمنا جهت سهولت در رسیدگی  اصل فیش واريزی و يا به همان مبلغ ضمانت نامه بان

آخرين روز تحويل اسناد به دبیر  13فن را قید نموده وتا ساعت تضمین  )پاکت الف ( پاکت را مهر و موم نموده و مشخصات کامل شرکت ومناقصه و شماره تل
تمامی اسناد بايد در سامانه ستاد ايران بارگذاری شود عدم بارکذاری اسناد در سامانه ستاد ايران موجب حذف خانه شهرداری مرکز تحويل گردد الزم به ذکر است 

از طريق بدون تعديل و مابه التفاوت مصالح و 1400فهارس بهاء ابنیه و راه و باند فرودگاه سال  قیمت پیشنهادی بر اساسار روند برگزاری مناقصه خواهد شد 
 سايت ستاد ايران ارسال گردد .

از روز پس  10دعوت میگردد اسناد مناقصه را تا  از سازمان برنامه وبودجهراه از شرکتها ی دارای رتبه  شرایط پیمانکاران ومهلت و محل تسلیم پیشنهادها: .4
 -میدان ورزش –به نشانی اردبیل   13آخرين مهلت دريافت اسناد ازسايت ستاد ايران نسبت به تكمیل فرمها وارسال اقدام نمايند ويا در مدت قید شده تا ساعت 

 دبیر خانه تحويل گردد پیشنهادهايی که دير تر از اين مهلت تسلیم گردد دريافت نخواهد شد .  -شهرداری مرکز
 ت مختار استشرکت در مناقصه وارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتكالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده وشهرداری در رد يا قبول يک يا کلیه پیشنهادابديهی است  .5
 ساير جزئیات و شرايط تكمیلی در اسناد مناقصه درج شده است  .6

 ..    هزينه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود  7

 

 

 فضیلت ابراهیمی
 5مدیر منطقه 

 5فضیلت ابراهیمی مدیر منطقه 

با  می گوید  ایران  بازرگانی  اتاق 
وجود آنکه آمار دقیقی از فعالیت ایرانیان 
در حوزه رمزارز وجود ندارد اما به نظر 
در  ایرانی  میلیون  می رسد حدود هفت 

این حوزه وارد شده اند.
ماه های  در  دولت  آنکه  وجود  با 
حوزه  در  الاقل  کرده  تالش  گذشته 
صادر  مجوزهایی  رمزارزها  استخراج 
کند و این کار را به دو حوزه قانونی و 
غیرقانونی تقسیم بندی کند اما همچنان 
آمار دقیقی از تعداد ماینرهای فعال در 
افزایش  با  حتی  و  ندارد  وجود  ایران 
قطعی برق در فصل گرم امسال، انگشت 

اتهام به سمت آنها رفت.
نبود  به  توجه  با  آن،  کنار  در 
 ، ها ز ر ا مز ر ی  برا مشخصی  متولی 
مشخص نیست مردمی که قصد ورود 
به این حوزه را دارند، پول خود را باید 
آیا  و  قرار دهند  اختیار چه صرافی  در 
اساسا دولت امکان نظارت بر این حوزه 

را دارد یا خیر.
زنی ها،  گمانه  این  تمام  وجود  با 
در  که  افرادی  تعداد  می رسد  نظر  به 

ایران نسبت به خرید و فروش رمزارزها 
از چند میلیون نفر عبور  اقدام کرده اند 

کرده است.
تاق  ا عضو   – فردیس  فرزین 
بازرگانی تهران – در این رابطه گفته: 
من فکر می کنم در شرایط تازه و بعد از 
تجربه ریزش های اخیر در بازار رمزارزها، 
هیجانات پیوستن به این بازار در مردم 
آگاهی  با  افراد  و  کرد  خواهد  فروکش 

بیشتر وارد این بازار می شوند.
این فعال اقتصادی افزود: در واقع 
در آینده ای نزدیک، افراد بیشتری به این 

جمع بندی می رسند که باید بازی کردن 
در زمین رمزارزها را یاد بگیرند و نیاز به 

»آگاهی« دارند.  
در  آی تی  حوزه  تحلیل گر  این 
آمار  نداشتن  که  پرسش  این  به  پاسخ 
مشخص چطور می تواند بر این بازار در 
ایران اثر بگذارد، توضیح داد: دولتی های 
ما، ماینینگ را تبدیل به امری زیرزمینی 
کردند. متاسفانه وزارت نیرو با این مساله 
تعداد  و  برخورد کرد  به صورت قهری 
زیادی از افراد را از فعالیت شناسنامه دار 
و قانونی دور و آن ها را به ادامه دادن در 

بستری غیرشفاف، تشویق کرد.  
فردیس همچنین درباره آمار تعداد 
خریداری  رمزارز  ایران  در  که  افرادی 
مختلفی  سناریوهای  گفت:   کرده اند 
رمز  فروش  و  خرید  که  کسانی  درباره 
کرده اند، با تخمین های متعددی وجود 
دارد. من فکر می کنم بین ٧ تا ٨ میلیون 
ایرانی، احتماال مقداری دارایی از جنس 

رمز ارز دارند.
به گفته عضو اتاق بازرگانی تهران، 
این تخمین ریشه در تعداد اکانت های 
فعال بر صرافی های دیجیتال، دارد. بر 
اساس آمارهای اعالم شده، ٢.۵ میلیون 
اکانت در این صرافی ها وجود دارد که 
به نظر می رسد هرکس اکانتی در این 
صرافی ها دارد احتماال برای اطرافیانش 
هم خرید و فروش می کند چون افراد 
کمی دانش آی تی برای ورود به بستر 
نتیجه  ارز دیجیتال دارند و در  صرافی 
از  نفر   3 حدود  برای  احتماال  نفر  هر 
اطرافیانش هم خرید و فروش می کند 
به حدود هفت  را  ما  استدالل  این  که 

میلیون نفر می رساند.

عضو اتاق بازرگانی تهران:

بازی کردن در زمین رمزارزها، به تخصص نیاز دارد

صفحه 3
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نماینده مردم تهران:
عدالت یکی از عوامل بقا و اجزای هویت بخش انقالب اسالمی است

نظام  دلبستگان  همه  اصلی  ماموریت های  از  گفت:یکی  خضریان  علی 
اسالمی، جهاد به منظور اقامه عدالت در شکل نظری و عملی خویش بوده است 

و جناح بندی های سیاسی برای تحقق گفتمان عدالت کنار می روند.
روز  علنی  نشست  در  خود  دستور  میان  نطق  در  تهران  مردم  نماینده 
گذشته)چهارشنبه( گفت: عدالت از پیچیده ترین موضوعاتی است که اندیشه بشری 
درباره آن به تأمل و تفکر پرداخته است. پیچیدگی نظرِی عدالت از یک سو، و 
دشواری بسیار آن در تحقق عملی از سوی دیگر، عدالت را به مفهومی بغرنج، 
دغدغه ای دائمی و بزرگ برای تمامی بشریت تبدیل کرده است و تحقق آن در 
مقام عمل از این هم بغرنج تر است به همین دلیل امیرمؤمنان علی)علیه السالم( 
حق و عدالت را در گفتار و شعار آسان ولی وقتی بنای عمل و انصاف دادن شد، 
آن وقت خیلی مشکل می دانند و خیلی از کسانی که می بینید گاهی به نفع عدالت 
شعار هم می دهند، وقتی که پای عمل برسد، لنگ می مانند و شاید از شعار دادن 

هم پشیمان شوند.
اجزای  و  بقا  عوامل  از  یکی  کرد:عدالت  تصریح  تهران  مردم  نماینده 
هویت بخش انقالب اسالمی است و پایبندی و تالش برای اقامه این ارزش اصلی 
و اساسی، جزو اولویت های حیاتی همه نیروهای انقالب است؛ به گونه ای که رهبر 
معظم انقالب بیان فرمودند: »گفتمان عدالت، یک گفتمان اساسی است و همه 
چیز ماست. منهای آن، جمهوری اسالمی هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت.«

خضریان  گفت: از این رو یکی از ماموریت های اصلی همه دلبستگان نظام 
اسالمی، جهاد به منظور اقامه عدالت در شکل نظری و عملی خویش می باشد و 
آنچه واضح است در این مسیر مقدس، معیارها حاکم و رفاقت ها و جناح بندی های 

سیاسی برای تحقق گفتمان عدالت کنار می روند.
وی افزود: باید بدانیم حل مسایل امروز کشور در گرو حکمرانی عادالنه 
است؛ طی این مدت یکساله ما شفافیت را دنبال می کنیم، حقوق نجومی و یا 
عادالنه،  بستر حکمرانی  نبود یک  در  اما  می کنیم،  را شفاف  بودجه  دستکاری 
تعارض منافع هم همینطور است، تالش  شفافیت هم بی ارزش می شود. حتی 
می کنیم تا تعارض منافع را روشن و پیگیری کنیم، در حوزه های درمان، آموزش، 
تکنوکراتیک  اما در یک حکمرانی  پیگیریم،  را  منافع  تعارض  مسکن و خودرو 

توجیه و بی اثر می شود.
سخنگوی کمیسیون اصل 9٠ مجلس شورای اسالمی، اظهار کرد: خانم ها 
و آقایان نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی ،مساله اصلی امروز شکل گیری 
یک بستر حکمرانی عمیقا به نفع عدالت و برابری و هم سرنوشت است تا همه 
فعالیت های ما معنا پیدا کنند. اما حکمرانی عادالنه یعنی تقابل با یک سرمایه داری 
آدم خوار که جدا از شفافیت، کارآمدی و حتی مبارزه با فساد یک بستر دارد و آن 

بستر مبارزه با محکم شدن و بتنی شدن یک طبقه ثروتمند و قدرتمند است.
خضریان یادآور شد: وقتی یک طبقه ثروت و قدرت شروع به پاسکاری منابع 
عمومی از طریق قواعد بازی و قوانین بین خود می کند، بستر حکمرانی ناعادالنه و 
ْغنَِیاِء« یا همان طبقه  تکنوکراتیک فراهم می شود؛ و به تعبیر قرآن »ُدولًَۀ بَْیَن اْلَ

برنده امروز، مبنای اصلی یک سرمایه داری هار می شود.
وی افزود: لحظه ای که یک طبقه مسلط، قوانین و قواعد بازی را به مدد 
قانونگذاری تعیین می کند، مسکن و درمان و مدرسه و همه چیز را به نفع خود 

مصادره می کند؛ لذا مبارزه با فساد و تعارض منافع نیز بی معنا می شود.
خضریان عنوان کرد: ما در مجلس انقالبی و ان شاءاهلل در دولت اسالمی 
)سوره  ْغنَِیاِء«  اْلَ بَْیَن  ُدولًَۀ  َیُکوَن  اَل  »َکْی  قرآنی  دستور  داریم؛  هدف  یک 
برنده  ایستادن مقابل طبقه  یعنی  این  پیاده کنیم.  را در جامعه   )٧ آیه  حشر، 
عادالنه  حکمرانی  امکان  بپاشد،  قدرت  و  ثروت  طبقه  این  که  لحظه ای  و 

می کند. فراهم  را 
وی افزود: به این آمار و ارقام توجه کنید تا اقدامات طبقه برنده را بهتر درک 
کنیم. در دولت آقای روحانی تنها در شاخص توزیع درآمد و در حالی که در دولت 
گذشته ٧/١3 درصد کاهش پیدا کرده بود، ١/9 درصد زیادتر شد؛ یعنی فاصله 
بین اغنیا با فقرا افزایش پیدا کرد. در حالیکه در این دولت پایه پولی در کشور به 
٤۶١ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان دولت دهم که 9۶ هزار میلیارد 

تومان بوده است، 3۶۵ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.

به پیشنهاد معاونت حقوقی صورت گرفت؛
تصویب الیحه حمایت از حیوانات در هیأت دولت

هیات دولت به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری، الیحه حمایت از حیوانات 
را تصویب کرد.

به گزارش دنیای جوانان از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نظر به وظیفه اخالقی 
و قانونی در قبال حیات همه جانداران و حفظ محیط زیست و نیز در پاسخ به انتظار مشروع 
مردم و سازمان های مردم نهاد الیحه حمایت از حیوانات توسط معاونت حقوقی تهیه و 

پس از پیگیری در کمیسیون های دولت سرانجام امروز به تصویب هیأت وزیران رسید.
در مقدمه توجیهی این الیحه آمده است: حیات، حقی خداداد است که همۀ موجودات 
زنده بر اساس نظام حکیمانۀ آفرینش، به یک میزان از آن برخوردارند. در کائنات، موجود 
اَجل و اَذل وجود ندارد و حیات، هدیه  ای همگانی است. احترام به اصل حیات، غایتی 
فلسفی و اخالقی برای همۀ جانداران است و تجاوزات انسان ها به حریم حیات سایر 
جانداران، تنها ناشی از نگاهی انسان  محورانه و گونه  پرستانه است که همواره به  دنبال 

سلطۀ حداکثری بر طبیعت است.
فرجاِم تسخیر طبیعت، تخریب طبیعت بوده است و زمین، هر روز بیش از پیش، در 
معرض نابودی و تباهی است. کامجویی  های تبهکارانۀ انسان ها حتی به ویرانی و زواِل 

زیست  محیطی انجامیده است که خوِد انسان ها برای زیستن به آن نیازمندند.
ضرورت حمایت اخالقی و حقوقی از حیات، سالمت و امنیت حیوانات زمانی قابل 
فهم می  شود که انسان، از نگاه شیء وارانه به طبیعت و حیوانات فاصله بگیرد و حیوانات 
را نَه به  مثابه منابعی برای تأمین خوراک و پوشاک و رفاه و ابزارهایی برای سرگرمی و 
آزمایش  ها و پیشرفت  های پزشکی و علمی و نظامی، که به  مثابه موجوداتی فی نفسه 

ارزشمند و صاحب حق و صاحب َدرد بنگرد.
تفکری که حیوانات را در حکم ماشین  های تجدیدپذیر و همچون شیء و فقط 
در خدمت منافع انسانی ببیند، هیچ حقوقی برای حمایت و حفاظت از حیات آنها در نظر 
ندارد. تا زمانی که حیوانات برای انسان ها ِصرفاً »منبع« تأمین نیازها به  شمار آیند، تعدی 

و خشونت نسبت به حیوانات رایج خواهد بود.
حیوان اگرچه ناطق نیست، اما تردیدی وجود ندارد که همپای انسان، دارای حساسیت 

یا توانایی احساس درد و تجربۀ لذت است.
در واقع، مسأله این نیست که آنها می  توانند استدالل یا صحبت کنند، بلکه مسأله 
این است که هر حیوانی با سیستم عصبی می  تواند رنج بکشد. نگاه ابزاری انسان اما، 
هیچ مسئولیتی برای خود در قبال درد کشیدِن حیوان نمی بیند و از نگریستن به حیوانات 

»به خودی خود«، در می  ماند.
درماندگی انسان از این نگاه اخالقی، به تبعیضی بی  توجیه میان موجودات منتهی 
شده است که دائر مدارِ آن، صرفاً تعلق به گونه  ای خاص است. در واقع و از منظر اخالقی، 
گونۀ انسان، از آن حیث که صرفاً انسان است حق ندارد رنِج گونه  های دیگر جانداران را 

نادیده و هیچ انگارد و خود را مجاز به تحمیل درد و رنج بر آنها ببیند.
بر این مبنا، هیچ توجیه اخالقی برای نادیده  گرفتِن رنِج و درد موجوداِت واجد توانایی 
درد و لذت وجود ندارد. درد و رنج بَد است و با همان مالکی که فراغت از درد و رنج، 
بدون تبعیض و صرفنظر از هر وجه ممیزه ای اعم از نژاد، جنس، دین، مذهب و ... حقی 
انسانی است، باید از درد و رنج سایر جانداران نیز کاست و از تحمیل آن پیشگیری کرد.

حتی از وجه صرفاً انسانی نیز می  توان گفت افراد جامعه  ای که نسبت به حیات 
حیوانات بی  تفاوتند و در رنج  و زجردادن به آنها زشتی نمی  بینند، در عمل، نسبت به حرمت 
حیات هم نوعان خود نیز بی  تفاوتند و چنین جامعه  ای، مولّد و موّزع خشونت خواهد بود.

همچنانکه در اعالمیۀ جهانی حقوق حیوانات )مصوب سازمان جهانی یونسکو در 
١۵اکتبر سال ١9٧٨( نیز آمده است: »احترام  گذاشتِن انسان به حیوانات، جدا از احترام 

 گذاشتن انسان ها به یکدیگر نیست.«
این نگاه اخالقی در سیره و آموزه  های اولیای ادیان به  ویژه در دین اسالم هم به 
 صورتی برجسته به  چشم می  آید. نَه در قرآن و نه در هیچ یک از تعالیم پیامبر اسالم )ص( 
و ائمۀ شیعه )ع(، آزاررسانی به حیوانات و بی  اعتنایی به رنج آنها مجاز و موّجه شمرده نشده 
است. بلکه برعکس، در روایات متعددی نقل شده است که باید از آزار حیوانات اجتناب 
کرد. چنانکه در آیۀ 3٨ سورۀ انعام آمده است، »تمام جنبدگان روی زمین مانند انسان در 
آفرینش، دارای ارزش ذاتی هستند و هیچ جنبنده ای در زمین نیست و نه هیچ پرنده ای 

وقتی به قویترین بخش جامعه بها داده نمی شود؛

حمایت از قشر جوان کشور در برابر قابلیت آنها ناچیز است
گردآوری و تنظیم: 

مهندس احمد جاوید

ز  ا یکی  ینکه  ا به  ن  ذعا ا با 
نان  جوا ما  جامعه  قشر  کارآمدترین 
ر  د ن  نا ا جو همین  ما  ا  ، هستند
قربانی  جامعه  تنگناهای  از  بسیاری 

سیاست گذاری های غلط می شوند.
به  ایرانی  جوانان  که  حالی  در 
محقق  برای  نمند  توا هرم  ا عنوان 
بی نظیر  پیشرفت های  و  توسعه  کردن 
با  و  شده  شناخته  بین المللی  و  ملی 
ظرفیت خود توانایی ترسیم چشم انداز 
مناسب در حوزه های مختلف را دارند، 
اما همین نیروهای انسانی در بسیاری 
از تنگناهای جامعه قربانی سیاست های 

اشتباه می شوند.
وقتی رگ حیات جامعه در دست 
جوانان باشد طبیعی است که انتظارات 
ران  بینه دا کا و  دولت  ز  ا قشر  ین  ا
باشد،  بیشتر  مراتب  به  نیز  حکومت 
نیازهای  تمام  به  دولت  باید  یعنی 
پاسخ  به شکلی حقیقی  و  بجا  جوانان 
برآوردها  و  آمارها  آنکه  حال  دهد، 
را  دولتمردان  ادعای  خالف  چیزی 

نشان می دهد.
مشکالت  اساس  بر  دعا  ا ین  ا
امروزی  جامعه  در  جوانان  شده  احصا 
است؛ به طوری که ما در بحث طالق 
بیشترین آمار طالق را در بین جوانان 
آمار  بیشترین  سال،   ٢۵ زیر  افراد  و 
و  سال   ١۵ باالی  قشر  در  را  اعتیاد 
نهایتًا بیشترین آمار بیکاری را هم در 

بین جوانان شاهد هستیم.
ی  صحبت ها ی  پا قتی  و ما  ا
مسئوالن می نشینیم در واقع بیشترین 
کشور  در  پشتیبانی  و  حمایت  سهم 
واقعیت  اما  است!  جوانان  به  متعلق 
ز  ا ا  ر ین  ا است  مسئله  ین  ا یر  مغا
صحبت های جوانان به خوبی می توان 

مشاهده کرد.
عنوان  تحت  دولت  ز  ا چیزی 

»حمایت« ندیدیم
رابطه  در  ساله   ٢9 جوان  یک 
پشتیبانی  بحث  در  دولت  ادعای  با 
کشور  در  جوانان  قشر  از  حداکثری 
گفت: در طول این ٢9 سالی که در این 
دولت  از  زندگی می کنم چیزی  کشور 
یا پشتیبانی  خود تحت عنوان حمایت 
برای  تالشی  که  زمانی  چون  ندیدم، 
کاری انجام نگیرد یا برنامه ای کارساز 
نیز  مثبت  نتیجه ای  نباشد  میان  در 

حاصل نخواهد شد.
با  عمران  ارشد  کارشناس  این 
ابراز ناراحتی از نبود شغل اذعان کرد: 
با  انسانی  نیروهای  اینکه  به  توجه  با 
بسیار  کشور  این  در  عالی  تحصیالت 
زیاد هستند اما بسترسازی برای اشتغال 
این تعداد فارغ التحصیل از سوی دولت 
اندیشیده نشده است و این ناکارآمدی 

دولت را به خوبی نمایان می کند.
جوانان  امور  و  فرهنگی  معاون 
یکی از استان ها در این باره با اذعان 
ساماندهی  ستاد  استانش  در  اینکه  به 
امور جوانان با هدف احصای مشکالت 
دبیری  و  استاندار  ریاست  به  آنان 
با  نیز  و  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
حضور اعضایی از خود جوانان تشکیل 
اقدام  این  می شود، می گوید: علی رغم 
در  باید  که  آنطور  هم  باز  مسئوالن 

راستای برطرف سازی مشکالت جوانان 
موفق عمل نشده است.

سمیرا رضایی، یکی جوان دانشجو 
از  بسیاری  کرد:  اظهار  باره  این  در 
من گیر  ا د معه  جا نی  کنو مشکالت 
بحث  که  طوری  به  بوده  نان  جوا
 … و  ازدواج  موانع  مسکن،  اشتغال، 

تنها گوشه ای از این مشکالت است.
همیت  ا بر  کید  تا ضمن  وی 
جوانان  ایده  از  استفاده  و  آزاداندیشی 
عدم  گفت:  مختلف  حوزه های  در 
حمایت از نخبگان داخلی و پشتیبانی از 
ایده این قشر سبب هدر رفت نیروهای 
انسانی نخبه می شود که امیدوارم دولت 
ما بداند که با سیاست های اشتباه خود 
دقیقًا چه بالیی بر سر نظام و مردم این 

کشور می آورد.
در  اختیاران  به  آتش  نان؛  جوا

عرصه مبارزه با آسیب های اجتماعی
ساله   3٤ جوان  میرکی،  مهدی 
به  نان  جوا زدن  دامن  راستای  در 
توجه  با  گفت:  اجتماعی  آسیب های 

بیشتر  زمانی  برهه  این  در  اینکه  به 
قشر  متوجه  عی  جتما ا ی  سیب ها آ
بسیاری  حل  مسئولیت  بوده،  جوان 
نیز  فرهنگی  و  اجتماعی  معضالت  از 

بر عهده همین نیروهای جوان است.
نه  سفا متأ  : د کر یح  تصر وی 
آسیب های  نیان  قربا ر  ما آ بیشترین 
قشر  به  متعلق  ما  کشور  در  اجتماعی 
این  در  که  بوده  جوانان  و  نوجوانان 
رابطه برای مهار این معضل ملی باید 
یکپارچگی را به همراه برنامه ریزی های 

مدون در دستور کار قرار داد.
مور  ا دکتری  که  ن  جوا ین  ا
فعالیت های  فزود:  ا رد،  دا اجتماعی 
و  اشکال  در  جامعه  در  ایرانی  جوانان 
جمله  من  مختلف  گروه های  قالب  در 
گروه های جهادی قابل رؤیت است که 
با  مواقع  از  بسیاری  در  جوانان  همین 
با  مبارزه  میدان  در  خود  توان  به  اتکا 
عمل  تنهایی  به  اجتماعی  آسیب های 
شایسته  من  عقیده  به  این  و  می کنند 
ایده  از  استفاده  است.وی  قدردانی 
را  کشور  مدیریتی  سیستم  در  جوانان 
یک امر ضروری دانست و تصریح کرد: 
تا زمانی که در سیستم مدیریتی کشور 
تفکرات  و  باطله  قوانین  سری  یک 
باشد،  حاکم  غیرمدرنیته  و  سنت محور 
اوضاع جوانان این کشور رو به بهبودی 

نمی گذارد.
و  اجتماعی  امور  مدیرکل  یک 
بیشتر  ینکه  ا با  بطه  را در  فرهنگی 
جوانان  قشر  متوجه  جامعه  آسیب های 
می شود، می گوید: وقتی قشر جوانان به 
عنوان اصلی ترین قشر جامعه در حال 
ایفای نقش هستند این امر طبیعی است 
اجتماعی  آسیب های  میزان  بیشتر  که 

نیز متوجه این قشر خواهد شد.
نیازمند  جوانان  حوزه  مشکالت 

طرح ریزی دقیق و وسیع است
امور  و  فرهنگی  معاون  از سویی 
جوانان یکی از استان های کشور می 

سیاست گذاری  یک  به  توجه  گوید:با 
حوزه  با  جوانان  حوزه  ادغام  در  غلط 
ورزش همین موضوع سبب بی توجهی 
به حوزه جوانان و مشکالت این قشر 
هم اکنون  که  طوری  به  است  شده 
یک نهاد مستقل به طور کامل درگیر 
موضوعات و مسائل این قشر نیست و 
برهه ها  از  بسیاری  در  موضوع  همین 

سبب شکست جوانان شده است.
وی با تاکید بر اینکه حوزه جوانان 
است،  ورزش  وزارت  وصله  نوعی  به 
افزود: با اذعان به اینکه در استانها ستاد 
ساماندهی امور جوانان با هدف احصای 
و  استاندار  ریاست  به  آنان  مشکالت 
و  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  دبیری 
جوانان  خود  از  اعضایی  حضور  با  نیز 
که  آنطور  هم  باز  اما  می شود  تشکیل 
باید در راستای برطرف سازی مشکالت 

جوانان عمل نشده است.
توجه  با  شد:  یادآور  مسئول  این 
استانی  و  ملی  سطح  در  ینکه  ا به 
اساس  این  بر  برنامه ریزی  و  سیاست 

به  باشند  ایفاگر  ما  جوانان  که  بوده 
در  نان  جوا ظرفیت  از  سبب  همین 
شده  استفاده  نیز  مختلف  عرصه های 
است، و در ٤ محور ورزش و جوانان 
فرهنگی  اجتماعی،  علمی-پژوهشی، 
درخشش  شاهد  اعتقادی-مذهبی  و 

جوانان بودیم.
وی جوانان را پای کار دانست و 
که  قابلیتی  همه  این  لحاظ  به  افزود: 
در قشر جوانان وجود دارد، حمایت از 
این قشر شایسته آنان نبوده و در این 
راستا باید تالش بیشتری داشته باشیم.

زیرساخت های فرهنگی و ورزشی 
کفاف جمعیت جوان را نمی دهد

این معاون فرهنگی و امور جوانان 
ما  ینکه  ا به  توجه  با  کرد:  تصریح 
جوانان خوبی با ظرفیت باال در بحث 
حرکت های  از  بسیاری  و  کارآفرینی 
قبل  در  متأسفانه  اما  داریم  جهادی 
این همه ایثار و خدمت زیرساخت های 
فرهنگی و ورزشی مناسب این جامعه و 

قشر نبوده و نیازمند ارتقا است.
در  اجتماعی  نشاط  تأمین  وی 
دانست  مناسب  را  جوانان  جامعه  بین 
و افزود: ورزش خود فعالیتی نشاط آور 
است که در کنار این موضوع ما سعی 
برگزاری  بحث  در  استان  در  داشتیم 
نمایشگاه ها  نوع  ا و  نان  جوا پاتوق 
ر  کنا ر  د موزشی  آ ه های  گا ر کا و 
نشاط  تأمین  به  جوانان  توانمندسازی 

اجتماعی آنان نیز کمک کنیم.
را  جوانان  فعالیت  کاهش  وی 
عادی  امری  کرونا  شیوع  با  همزمان 
در بحث سالمت جوانان عنوان و بیان 
کرونا  شیوع  با  گذشته  سال  از  کرد: 
بستر  در  بیشتر  جوانان  فعالیت های 
فضای مجازی دنبال و پیگیری می شود 
که در این رابطه سعی داشتیم تا با ارائه 
بهترین نوع خدمات این قشر در استان 

را راضی نگه داریم.
هر که بامش بیش برفش بیشتر!

اجتماعی  امور  مدیرکل  همچنین 
گفت:  ها  استان  از  یکی  فرهنگی  و 
بر  جامعه  اصلی  بار  می گوئیم  وقتی 
که  است  طبیعی  است  جوانان  دوش 
این  قشری  هر  از  بیش  هم  آسیب ها 
قشر را تهدید می کند، بیکاری، اعتیاد، 
و  هستند  بزرگی  معضل های  طالق 
بیشتر  اینها  مصداق  که  است  طبیعی 

در بین جوانان باشد.
را  جوانان  ازدواج  مشکل  ایشان 
اصلی ترین  از  اشتغال  مشکل  کنار  در 
و  دانست  امروزی  جامعه  معضالت 
افزود: اگر ما در این برهه از زمان از 
فاصله گرفته  ماتریالیستی  دیدگاه های 
برویم  خود  مکتب  تعالیم  سمت  به  و 
طور  به  جوانان  ازدواج  مشکل  اگر 
کامل رفع هم نشود، به حداقل میزان 

خود خواهد رسید.
بررسی  صورت  در  وی  گفته  به 
نان  جوا حوزه  در  دیگر  آسیب های 
بین  شکاف  که  درمی یابیم  خوبی  به 
واقعیت های  با  انتظارات  و  دیدگاه ها 
ز  ا ی  ر بسیا د  یجا ا سبب  ندگی  ز

آسیب های کنونی است.
وی یکی از جنبه های منفی دوران 
به  توجهی  کم  را  گذشته  نسل های  و 
آن  رأس  در  و  انسانی  علوم  مقوله 
جوانان  اگر  افزود:  و  دانست  فرهنگ 
روی  را  خود  غم  و  هم  بیشتر  بتوانند 
مقوله فرهنگ و انسان سازی متمرکز 
کنند بسیاری از مشکالت گذشته تکرار 

نخواهند شد.
هویت  تغییر  حال  در  مدرنیته 

جوانان است
قشر  هر  از  بیش  را  جوانان  وی 
تغییر  خطر  معرض  در  جامعه  دیگر 
شد:  ور  دآ یا و  کرد  عنوان  هویت 
تمام  با  مدرنیته  هم اکنون  متأسفانه 
و  می کند  تهدید  را  ما  هویت  ابزارش 
کنیم  مقابله  آن  با  نشناخته  نباید  ما 
بلکه با شناسایی آن سنت های خود را 
پاالیش کنیم، خرافه ها و نکات ضعف 
نکات  از  و  بگذاریم  کنار  را  سنت ها 
مثبت و اصول اساسی سنت های خود 
که از مکتبمان نشأت گرفته پاسداری 
کنیم و در این زمینه نقش جوانان به 

خوبی قابل درک است.
برای  امروز  کرد:  تصریح  ایشان 
مبعوث  نان  جوا بزرگ  رسالت  ین  ا
استان  جوانان  خوشبختانه  که  شده اند 
اردبیل نیز در بین جوانان فعال کشور 
ی  د جها ی  لیت ها فعا و  ند  ز پیشتا
اخیرشان در عرصه های مختلف مورد 
رضایت مقام معظم رهبری واقع شد.

در  گرایی  جوان  به  اشاره  با  وی 
سیستم اداری و مدیریتی کشور گفت: 
برای اینکه جوانان در سیستم مدیریتی 
قرار گیرند باید با اهمیت دادن به واژه 
بایسته های  تخصص،  و  تعهد  مهم 
مدیریتی را از نسل های قبلی بیاموزند 
یعنی در بستر زمان تجربیات نسل قبلی 
جهادی  روحیه  و  اشتیاق  و  شور  با  را 
خود در آمیزند در چنین حالتی است که 
بهترین نتیجه برای کشور و جامعه ما 

حاصل خواهد شد.
این مسئول اهمیت یک موضوع 
گذشته  در  افزود:  و  دانست  حیاتی  را 
و  زیرکی ها  موارد  برخی  در  متأسفانه 
برای  پارامتری  ریاکارانه  رایزنی های 
که  بود  مدیریتی  چرخه  به  ورود 
این آفت  از  باید به شدت  نسل جوان 
بپرهیزند، به طوری که ریاکاری و یکی 
نبودن بود و نمود برخی از مدیران از 
که  ماست  کشور  آفت های  بزرگترین 
کامل  به صورت  پارامتر  این  امیدوارم 

در نسل جوان ما ریشه کن شود.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

بازگشت بیش از ۱۸۰۰ نفر از نخبگان به کشور
معاون توسعه روابط بین الملل مرکز تعامالت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با بیان اینکه بر اساس نظرسنجی های صورت گرفته ٨3 درصد از 
محققان مقیم خارج عالقه مندی خود را برای همکاری با ایران و ٧٠ درصد 
عالقه مندی برای پیشرفت کشور را اعالم کردند، گفت: بر اساس پلتفرمی  
که ایجاد کردیم، بیش از ١٨٠٠ محقق ایرانی به کشور بازگشتند و این افراد 
با مشکالتی مواجه هستند که باید با کمک همدیگر این چالش ها را رفع کنیم.

سید علی حسینی در اولین رویداد مجازی برنامه متخصصان خارج از 
کشور در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، با بیان این که طراحی برنامه 
همکاری با محققان و نخبگان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های 
برای  پلی  برنامه  این  افزود:  آغاز کردیم،  از سال ١39٤  را  از کشور  خارج 
ارتباط میان کارآفرینان ایرانی مقیم خارج با مراکز رشد با پارک های علم و 

فناوری، دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، شرکت های دانش بنیان و صنایع است.
وی ادامه داد: قبل از پیاده سازی این پلتفرم مطالعاتی بر روی تجربیات 
زمینه  در  جنوبی  کره  و  تایوان  جنوبی،  کره  چین،  هند،  مانند  کشورهایی 
همکاری با محققان این کشورها در سایر کشورها انجام شد و در کنار آن 
پرسشنامه ای در این زمینه تهیه و در آن ٤۵٠٠ دانشجو و محققان ایرانی 

مقیم خارج آن را تکمیل کردند.
حسینی با اشاره به نتایج این پرسشنامه، خاطر نشان کرد: ٨3 درصد از 
این افراد عالقه مندی خود را برای همکاری با فعالیت های مرتبط با ایران 
اعالم کردند و ٧٠ درصد نیز عالقه مند بودند که برای پیشرفت کشور، با 

ایران همکاری داشته باشند.
معاون توسعه روابط بین الملل مرکز تعامالت علمی و فناوری ریاست 
ایرانیان مقیم  به چالش های موجود در مسیر همکاری  اشاره  با  جمهوری 
خارج با ایران، یادآور شد: مشخص نبودن مکانیزم برای ارتباط این محققان 
با دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، عدم آشنایی آنها با وضعیت علمی و فناوری 
کشور، زمان بر بودن فرآیند تایید مدارک و جذب این محققان در دانشگاه ها و 
دغدغه مالی و مساله سربازی از جمله چالش های محققان مقیم خارج برای 

همکاری با ایران است.
به گفته وی، وجود چنین چالش هایی موجب بوجود آمدن فضای غیر 
شفاف و کاهش انگیزه برای بازگشت و همکاری محققان با مراکز علمی و 

فناوری کشور شده است.
حسینی ادامه داد: به منظور رفع این چالش ها اقدام به طراحی و پیاده 
سازی طرحی به نام “Connect Program” کردیم و طی آن مراکز 
تحقیقاتی و پارک هایی که تمایل دارند در برنامه همکاری با محققان خارج از 
کشور همکاری کنند، شناسایی و در لیست  آنها را به عنوان پایگاه  همکاری در 
اجرای این برنامه قرار دادیم که یکی از این پایگاه ها پارک دانشگاه تهران است.

وی با تاکید بر اینکه در این پلتفرم همکاری با محققان ایرانی مقیم 
خارج، اصراری به بازگشت آنها به کشور نیست، اظهار کرد: این همکاری ها 
می تواند در قالب برگزاری سخنرانی، کارگاه های آموزشی، مشاوره و غیره باشد.

معاون توسعه روابط بین الملل مرکز تعامالت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری تبیین ظرفیت  پایگاه های تخصصی همکاری در حوزه های مختلف، 
تعریف همکاری با مراکز علمی و فناوری داخلی پیش از ورود این محققان به 
کشور و فراهم کردن شرایط انتقال مهارت ها و روش ها و قابلیت های خدماتی 
نوین به کشور را از مزیت های دیگر این پلتفرم نام برد و گفت: مخاطبان این 
برنامه دانش آموختگان دکتری از ٢٠٠ دانشگاه برتر دنیا، اساتید دانشگاه های 
برتر خارج از کشور، محققان شاغل در شرکت های معتبر خارجی با دارا بودن 
مدرک کارشناسی ارشد، کارآفرینان و مؤسسین شرکت های نوپا خواهند بود.

دستگیری عامل اخاذی یک میلیاردیاز دختر جوان  یزدی
 آبروی دختر یزدی با انتشار عکس های خصوصی توسط مرد پلید رفت!

رئیس پلیس فتا استان یزد از دستگیری عامل اخاذی یک میلیاردی از دختر جوان 
به بهانه انتشار تصاویر خصوصی وی در فضای مجازی خبر داد.

سرهنگ مرتضی ابوطالبی رئیس پلیس فتا استان یزد در تشریح این خبر گفت: در 
پی شکایت یک خانم جوان مبنی بر تهدید و اخاذی برای انتشار تصاویر شخصی وی در 
فضای مجازی توسط فردی که با وعده ازدواج با این خانم دوست شده بود موضوع در 

دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: شاکی در اظهارات اولیه خود بیان داشت چندی پیش از طریق کانال 
تلگرامی با فردی در فضای مجازی آشنا شدم و پس از مدت زمانی که از رابطه  مان در 
فضای مجازی گذشت، آن فرد که اطالعات کاملی از وی نداشتم و خودش را به چند نام 
و مشخصات متفاوت معرفی کرده بود، با سوء استفاده از اعتمادم و به بهانه نشان دادن 
عکس های من به خواهر و مادرش و راضی کردن آنها برای خواستگاری و ازدواج، عکس 

و تصاویر خصوصی ام را درخواست کرد و من هم برایش ارسال کردم.
این مقام انتظامی اظهار داشت: در ادامه مشخص شد متهم پس از دریافت تصاویر 
خصوصی شاکی، وی را تهدید به انتشار آنها در فضای مجازی نموده و طی چند مرحله 
مبلغ یک میلیارد از وی اخاذی کرده وبا توجه به اطالعاتی که از تمکن مالی خانواده دختر 

جوان به دست آورده بوده، بازهم طلب مبالغ بیشتری می کرده است.
با اشاره به دستگیری متهم در تحقیقات تکمیلی پلیس اظهار  ابوطالبی  سرهنگ 
داشت: متهم طی بازجویی اولیه ابتدا منکر جرم صورت گرفته شد اما در ادامه بازجویی های 

صورت گرفته و با مشاهده اسناد و مدارک موجود در پرونده راهی بجز اعتراف نداشت.

سرقت موتورسیکلت با لباس پلیس
سرکالنتر یازدهم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از بازداشت سارقی خبر داد که با 
پوشیدن لباس مأموران انتظامی و معرفی خود به عنوان مأمور پلیس، اقدام به سرقت می کرد.

این خبر  بازداشت یک مأمور قالبی، در تشریح  با اعالم  نادری؛  اردشیر  سرهنگ 
اظهار کرد: مأموران کالنتری ١٠۶ نامجو موفق به شناسایی و بازداشت فردی شدند که 

با پوشیدن لباس مأمور نیروی انتظامی و استفاده از موتورسیکلت سازمانی پلیس، اقدام به 
سرقت می کرد.سرکالنتر یازدهم پلیس پیشگیری تهران بزرگ افزود: از منزل این متهم 

دو دستگاه موتورسیکلت و مدارک شناسایی جعلی کشف شد.
وی تصریح کرد: این متهم بعضًا با شناسایی فروشندگان موتورسیکلت در سایت 
دیوار، با آنها در محلی قرار می گذاشت، در حین قرار با البسه پلیس در محل حاضر شده 
و با معرفی خود به عنوان مأمور پلیس، به فروشندگان موتورسیکلت اعالم می کرد قصد 
دور زدن با موتورسیکلت و اطمینان از سالم بودن آن را دارد اما در نهایت با موتورسیکلت 

از محل می گریخت.

دستگیری “باجناق« دزد!
رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی از بازداشت باجناقی خبر داد که طالهای خواهر 

زنش را در مراسم جشن تولد سرقت کرده بود!
در کالنتری  منزل،  از  با موضوع سرقت  پرونده ای  ماه  اردیبهشت  و هفتم  بیست 
١٢٨ تهران نو تشکیل و برای رسیدگی تخصصی به پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد.

بر اساس محتوای پرونده، عصر روز شنبه ٢۵ اردیبهشت ماه شاکی به مناسبت جشن 
تولد فرزندش مراسم تولدی با دعوت از اقوام در منزل خود برگزار کرده بود.

همسر شاکی پس از پایان مراسم در اواخر شب و رفتن مهمانان قصد داشته است 
زیورآالت و طالهایی را که به این مناسبت استفاده کرده بود، داخل گاوصندوق بگذارد 
و در این حین متوجه کم شدن بخشی از طالهای موجود در گاوصندوق به ارزش تقریبی 

١٨٠ میلیون تومان شده بود.
در ادامه بررسی ابعاد مختلف موضوع برای دستیابی به کشف حقیقت به صورت ویژه 
در دستور کار کارآگاهان تیم مبارزه با سرقت منزل پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
قرار گرفت که در این راستا کارآگاهان با بررسی محل سرقت و تحقیقات میدانی متوجه 
شدند گاوصندوق در کمد دیواری اتاق خواب وجود دارد و سارق یا سارقان از محل نگهداری 
گاوصندوق و کلید آن اطالع کافی داشته اند و در یک فرصت مناسب اقدام به سرقت کرده اند.

تحقیقات کارآگاهان این فرضیه را مطرح کرد که سارق یا سارقان جزء همان مهمانان 
حاضر در جشن تولد هستند، با استعالم از مهمانان مشخص شد شخصی به اسم شایان، 
ساکن کرج که جدای از نسبت فامیلی )باجناق( با شاکی نیز دوست صمیمی بوده و بین 
سایر اقوام بیشترین مراوده را نیز با شاکی داشته، دارای سوابق متعدد کیفری در جرائم 

مختلف از جمله سرقت است.
با توجه به شواهد و قرائن موجود و با هماهنگی با مرجع قضائی، دستگیری شایان 
در دستور کار قرار گرفت؛ شایان پس از دستگیری، قصد فرار از بزه انتسابی را داشت 
اما در تحقیقات جامع پلیسی و مواجهه با سرنخهای موجود ناچار لب به اعتراف گشود و 
گفت: به مواد مخدر اعتیاد پیدا کرده و به همین خاطر از کار اخراج شده ام، برای تأمین 
هزینه های زندگی و اعتیاد، دست به سرقت زدم و اموال را به یکی از دوستانم به نام فرید 

فروختم و به ازای آن نیم کیلو تریاک و ١١ میلیون تومان پول دریافت کردم.
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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 ٧ 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 
 CB١۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ٨١٠٠y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/٨٨ دربرابر ٢/9۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ٢۵۵ را دربرابر امتیاز ١۶٢ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ٨١٠٠y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x٨۶ 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 ١/١ و سرعت کالک تقویت شده ی آن 3/٤ 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 Rو ٢٠ R١۵ و Rدر امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ ١٠
و گیگ بنچ ۵.١ دیده می شود. پردازنده ی ٨١٠٠Y-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 x٨۶ مبتنی بر شبیه سازی 3٢ 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 ٨cx بهتر ظاهر شده )٧9٧ دربرابر 
٧٠٠(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ٨cx با امتیاز ٢،٧۶٠ دربرابر ١،٤٤١ 
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   ۵.٢ گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ٨/١ 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 ٨/١ 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. 
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یک کارشناس اقتصادی 
اصولگراها  اگر  داشت:  اظهار 
بر سرکار بیایند ناچار هستند 
و  کنند  رفع  را  تحریم  مساله  هم  که 
از سه  پس  بدهند؛  تن   FATF به  هم 
هیچ  شده  تهی  کشور  ذخایر  که  سال 
گریزی ندارند. در این جریان به دنبال 
این هستند که توافق را بر گردن دولت 
یازدهم و دوازدهم بیندازند اما خودشان 

از منافع آن بهره مند شوند.
اظهارات  درباره  فقه  ا مرتضی 
اقتصادی کاندیداهای سیزدهمین دوره 
افزایش  وام،  ارایه  بر  مبنی  انتخابات 
یارانه، کنترل تورم و نقدینگی و... اظهار 
افراد  این  اظهارات  داشت: مناظره ها و 
در این مدت نشان داد که هیچ یک از 
ریاست  قواره  و  قد  در  کاندیدا   ٧ این 

جمهوری نیستند.
که  وعده هایی  داد:  ادامه  وی 
می دهند شبیه به وعده های نامزدهای 
افتاده ترین  دوره  در  مجلس  نمایندگی 
کارهای  سازو  از  اطالعی  که  مناطق 
اداری و اجرایی و محدودیت های کشور 
ندارند، است. تمام کاندیداها پیش از این 
بر سر کار بودند و هر یک در بخشی 
در راس امور حضور داشتند و به خوبی 
وعده ها  این  از  یک  هیچ  که  می دانند 
حتی در بلند مدت توسط این افراد به 
دلیل ساختارهای فکری حاکم بر کشور 

قابل انجام نیست.
تاکید  با  اقتصادی  کارشناس  این 
بر اینکه وعده های یارانه ای توهین به 
مردم است و در واقع افرادی که از این 
را  گداپروری  می زنند،   حرف  وعده ها 
ترویج می کنند، گفت: کاندیدا باید وعده 
خودشان  مردم  که  بدهند  شغل  ایجاد 
عزتمندانه درآمد داشته باشند نه اینکه 
دست شان جلوی دولت باز باشد. این چه 
تبلیغی است که می گویند به ۶٠ میلیون 
نفر یارانه ٤۵٠ هزار تومانی می دهیم؟ 
این صحبت ها بیشتر از اینکه تبلیغ باشد، 

توهین به مردم است.
اقفه ادامه داد: نکته دیگر این است 
که منابع این وعده ها قابل تامین نیست. 
مردم  به  را  وعده ها  این  همان هایی 
می دهند که مخالف برجام هستند. برای 
این وعده هایی که به مردم می دهند دل 
بسته اند به توافقی که در وین در حال 
انجام است و می خواهند که این توافق 
 ۵٠ تا   ٤٠ منابعی حدود  تا  انجام شود 
میلیارد دالر که در حال حاضر به دلیل 

تحریم ها بلوکه شده آزاد شود.
آزادسازی  این  اگر  افزود:  وی 

بعد  دولت  اول  دو سال  در  انجام شود 
که  بود  خواهیم  گشایش هایی  شاهد 
این گشایش ها را به نام خود می زنند در 
حالی که فحش های توافق و برجام را 
است  دوازدهم خورده   و  یازدهم  دولت 

و می خورد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: 
معتقدم نه وعده هایی که داده می شود 
قابل انجام است و نه این افراد در قامت 
ریاست جمهوری هستند و مهم تر اینکه 
وضعیت  در  کاندیداها  این  از  یک  هر 

موجود سهم داشتند.
افراد  که  اظهاراتی  درباره  افقه 
در  چرا  اینکه  و  دارند   FATF درباره 
را  آن  تصویب  وعده  امروز  که  حالی 
به  نسبت  قبل  سال های  در  می دهند، 
اگر  داشت:  اظهار  نکردند،  اقدام  ان 
اصولگراها بر سرکار بیایند ناچار هستند 
که هم مساله تحریم را رفع کنند و هم 
به FATF تن بدهند؛ پس از سه سال 
که ذخایر کشور تهی شده هیچ گریزی 
ندارند. این جریان به دنبال این هستند 
که توافق را بر گردن دولت یازدهم و 
دوازدهم بیندازند اما خودشان از منافع 

آن بهره مند شوند.
وی تاکید کرد: اگر با توافق وین 
تحریم برطرف شود، جریان اصولگرا در 
دولت بعد به طور قطع FATF را تصویب 
 FATF می کنند. اگر تا به امروز مساله
بوده و  حل نشده صرفا سیاسی کاری 
مردم و معیشت مردم را وجه المصالحه 
قرار دادند که فشار آن برای دوره دولت 
آقای روحانی باشد و منافع آن به دولت 

خودشان برسد.
آیا  اینکه  درباره  همچنین  افقه 
به  می تواند  اقتصاددان  رییس جمهور 
شرایط امروز کشور کمک کند، گفت: 

تخصص  نباید  لزاما  ا جمهور  رییس 
اقتصادی داشته باشند. رییس جمهور 
باید بینش کشورداری داشته باشد در 
هیچ  تقریبا  هم  پیشرفته  کشورهای 
اقتصاددان  جمهور  روسای  از  یک 
نیستند اما این نگاه را دارند که باید از 
تمام کارشناسان و متخصصان کمک 
که  بخشی  در  باشد  قرار  اگر  بگیرند. 
ضعف وجود دارد متخصص آن بخش 
دلیل  به  پس  شود،  جمهور  رییس 
پزشک  جمهور  ییس  ر ید  با نا  و کر

باشیم. داشته 
درباره  مهم تر  نکته  افزود:  وی 
اینکه عده ای می گویند در این شرایط 
بر  ن  ددا قتصا ا جمهور  رییس  ید  با
مشکالت  که  است  این  بیاید،  سرکار 
آنها  ریشه  اما  دارند  اقتصادی  نمود 
که  شرایطی  در  و  است  غیراقتصادی 
اقتصادی  غیر  تاثیرگذار  متغییرهای 
و  اقتصادی  فرمول های  با  هستند، 
کاری  نمی توان  اقتصادی  تئوری های 
سیاسی،  امروز  مشکالت  برد.  پیش 
بخش  در  که  است  فکری  و  نگرشی 

اقتصاد خود را نشان داده اند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: 
بنابراین در 3٠ سال بعد از جنگ هر چه 
فرمول اقتصادی بوده، تجویز و اجرا شده 
اقتصادی  مشکالت  که  انجایی  از  اما 
ریشه اقتصاد نداشتند، نتوانستند مشکلی 
سال  همتی  آقای  سازند.  طرف  بر  را 
بین  را  تورم  نرخ  هدفگذاری  گذشته 
امروز  اما  کرد  اعالم  درصد   ٢۵ تا   ٢٢
به ٤٠  شاهد آن هستیم که نرخ تورم 
موقع  همان  رسیده است.  درصد   ۵٠ تا 
گفتم این هدف گذاری محقق نمی شود 
چراکه عامل تاثیرگذار بر تورم خارج از 
اختیار است. برای نرخ ارز هم موضوع 

همینطور است و تاثیر گذاری تصمیمات 
دولتی بر روی نرخ ارز حداکثر ٢٠ الی 
3٠ درصد و مابقی عوامل سیاسی است 

که نرخ ارز را تعیین می کند.
وی با اشاره به تفاوت برنامه های 
ریاست  انتخابات  نامزد   ٧ اقتصادی 
برنامه ها  تمام  تقریبا  گفت:  جمهوری 
برای فریب مردم و اخذ رای است و اغوا 
کننده هستند و وعده های که می دهند 
شبیه به هم است. وعده های مسکن و 

معیشت که می دهند غیرواقعیست.
افقه تاکید کرد: اگر مشکل تحریم 
و FATF حل نشود،  آرامش به اقتصاد 
نمی کند  فرقی  و  نمی گردد  بر  ایران 
وقتی  بیاید.  سرکار  بر  جناحی  چه  که 
تحریم برطرف شود پولی به دست دولت 
می رسد که می تواند برخی از متغییر های 
اقتصادی را دستکاری کند که در این 
صورت یک تا دو سال اول دولت شاهد 

گشایش هایی خواهیم بود.
ادامه  اقتصادی   کارشناس  این 
تفکر  که  باشیم  داشته  توجه  باید  داد: 
پیشرفت است  مانع  اساسا  اصولگرایان 
و نمی توانند مشکل مردم را حل کنند 
که مهم ترین آن مشکلی است که با 
جهان خارج دارند و همین مساله منشا 
تنش است که عامل تاثیرگذار بر نرخ ارز 

و نرخ تورم محسوب می شود.
هم  کشور  داخل  در  افزود:  وی 
عده   یک  فقط  که  است  این  نگرش 
باشند  داشته  حضور  امور  در  خاصی 
اداری،  ساختار  این   که  شوند  مدیر  و 
اجرایی و قضایی ناکارآمد را ایجاد کرده 
است که فقط افراد خاصی در آن حضور 
نمی تواند  تنها  نه  نگرش  این  دارند. 
بلکه  سازد  بطرف  را  کشور  مشکالت 

خودش مشکل آفرین است.

معاون سرمایه انسانی بانک دی منصوب شد

برات کریمی، مدیرعامل بانک دی، طی حکمی، معاون سرمایه انسانی 
این بانک را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک دی؛ در مراسمی که با حضور مدیرعامل، 
رییس و اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد بانک دی برگزار شد، ضمن 
قدردانی از اقدامات و خدمات ارزشمند مجتبی حیدری، معاون سابق سرمایه 
انسانی بانک دی، جواد افتخاری به عنوان معاون جدید سرمایه انسانی این 

بانک منصوب شد.
فعالیت در  بانک دی است و سابقه  از مدیران جوان  افتخاری  جواد 

حوزه های بازاریابی، امور شعب و اعتبارات را در کارنامه خود دارد.

سامانه برگشت و رفع سوء اثر چک برگشتی در بانک سینا 
راه اندازی شد

سامانه متمرکز الکترونیکی چک های برگشتی )سماچک( که از سوی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به منظور اعتبارسنجی مشتریان در 
شبکه بانکی ارائه شده، در زیرسیستم متمرکز بانکی بانک سینا راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی بانک سینا، در راستای عینیت بخشیدن به 
قوانین مجلس شورای اسالمی باالخص قانون جدید چک و به منظور تسهیل 
در امور مشتریان گرامی، سامانه سماچک جهت انجام مراحل برگشت چک 
و رفع سوء اثر چک برگشتی به صورت مکانیزه در سامانه متمرکز بانکی 

بانک سینا ایجاد شده است.
چک  آنی  اعالم  منظور  به  سماچک  سامانه  گزارش  این  اساس  بر 
برگشتی، دریافت کد رهگیری، رفع سوء اثرآنی چک و اعالم آنی ذینفع 

چک به بانک مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد.
از جمله مزیت های سامانه »سما« می توان به افزایش سرعت کار 
کننده چک  بانک صادر  به  برگرداندن الشه چک  برای  و کاهش هزینه 

اشاره کرد.
با توجه به لزوم معرفی مشخصات اشخاص ذی نفع چک به بانک 
از  عاری  و  شناسایی صحیح  منظور  به  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی 
هرگونه اشکال، توصیه می شود به منظور انجام بهتر فرآیندهای فعالیت 
فوق، مشتریان محترم شماره شهاب حسابهای خود را در کنار سایر مشخصات 

حساب نیز درج نمایند.

پست بانک ایران ۳۸درصد جمعیت روستایی را تحت پوشش 
خدمات مالی و بانکی قرار داده است

مدیرعامل  دکترشیری  ایران:  بانک  روابط عمومی پست  گزارش  به 
این بانک ضمن اعالم مطلب فوق گفت: عمده مشکالت تولید کشور به 
دلیل کمبود نقدینگی است و وقتی که نقدینگی در کشور زیاد می شود باید 
آن را به سمت افزایش تولید هدایت کرده تا التهاب تورم را بگیرد. لذا در 
کشورهایی مانند کشورمان که ظرفیت های بالاستفاده زیادی وجود دارد، 
این نقدینگی می تواند به سمت تولید هدایت شود تا عرضه بیشتر شده و 

جلوی التهاب رشد قیمت ها را بگیرد.
دکتر شیری اظهار داشت: امروز پست بانک ایران به عنوان یک بانک 
دولتی با سرمایه گذاری در روستاها از طریق ایجاد و راه اندازی باجه های 
غیربرخوردار  و  مناطق محروم  به  را  بانکی  است خدمات  توانسته  بانکی، 
بانکی و روستاها که بخش واقعی اقتصاد تولیدی هستند ببرد و در کنترل 

نقدینگی نقش داشته باشد.
روستایی  بانکی  های  باجه  در  افزود:  ایران  بانک  پست  مدیرعامل 
پست بانک ایران در مناطق محروم و دور افتاده، هر روز نزدیک به ٢هزار 
و ٧٠٠ تراکنش مالی از طریق شش هزار و ۵3 باجه بانکی انجام می شود.

حضور بانک توسعه تعاون در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه
و  تعاونگران  تخصصی  بانک  عنوان  به  تعاون  توسعه  بانک  غرفه 
گذاران،  سرمایه  بانکداری،  عرصه  فعالین  با  تعامل  هدف  با  کارآفرینان، 
ایده پردازان و عالقه مندان، ١٨ الی ٢١ در سالن 3٨ نمایشگاه بین المللی 

تهران دایر است .
آماده  تعاون،  توسعه  بانک  متخصصین  و  کارشناسان  است  گفتنی 
پاسخگویی به سواالت عالقه مندان در زمینه های اعتباری، ارزی، خدمات 
بانکی و بانکداری الکترونیک می باشند. شرکت سامانه متمرکز الکترونیک 
دهنده  ارائه  که  بانک،  تابعه  های  از شرکت  نیز  ))سمات((  تعاون  توسعه 
خدمات تخصصی در زمینه سامانه های بانکی و خدمات الکترونیک می 
باشد، نسبت به معرفی فعالیت ها و خدمات تخصصی قابل ارائه به بخش 

های مختلف تعاونی و اقتصادی اقدام نموده است.
گفتنی است بانک توسعه تعاون که به عنوان جدیدترین بانک دولتی 
مشغول به فعالیت است طی سال گذشته ٢١٠ هزار میلیارد ریال تسهیالت 
به عموم فعالین اقتصادی در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات پرداخت 
نموده است و پرداخت ٢۵ هزار میلیارد ریال تسهیالت در طرح اشتغال پایدار 
روستایی و عشایری و بیش از ٢٠ هزار میلیارد ریال تسهیالت موضوع بند 
الف تبصره ١٨ قوانین سنواتی بودجه و تامین مالی طرحها و پروژه های 
عمرانی استانها مطابق ماده ۵۶ قانون الحاقی به قانون تنظیم مقررات مالی 

دولت از جمله اقدامات مهم بانک بوده است.

ایران به تولید ۶.۵ میلیون بشکه نفت در روز می رسد؟
وزیر نفت معتقد است ایران به راحتی می تواند تولید نفت خود را 
روزانه تا ۶.۵ میلیون بشکه افزایش دهد، کارشناسان هم معتقدند که تحقق 

این امر نیازمند تغییر زیرساختها و شرایط خاصی است.
اعمال تحریم ها نتوانست موجب تعطیلی تولید از میادین شود و توسعه 
میادین در قالب قراردادهای IPC و نگهداشت و افزایش تولید نیز ادامه 
پیدا کرد اما نمی توان این موضوع را نادیده گرفت که مانع تراشی ها 
موجب کاهش سرعت تولید شد اما آنطور که مسووالن بارها اعالم کردند 

آمادگی برای افزایش سریع تولید نفت بیشتر وجود دارد.
زمانی که برجام اتفاق افتاد حتی بسیاری از کارشناسان نیز بر این 
بازگردد  ایران نمی تواند در زمانی کوتاه به تولید سابق  باور بودند که 
اما شاهد بودیم که توان فروش نفت از 9٠٠ هزار بشکه به ٢ میلیون و 
٨٠٠ هزار بشکه افزایش یافت و اعتبار تمام طرح هایی که سال گذشته 
سایه  در  که  بود  تومان  میلیارد  هزار   ١٢٠٠ از  بیش  افتتاح  رسید،  به 

برجام به دست آمد.
اکنون نیز شرایط نفت ایران وضعیت امیدوارکننده ای را دنبال می 
کند اما سوالی که به وجود می آید این است که آیا صحبت های اخیر 
بیژن زنگنه در واقعیت عملی هست یا خیر؟ او به تازگی از توانایی ایران 
برای افزایش تولید روزانه تا ۶.۵ میلیون بشکه نفت صحبت کرد و گفت 

این موضوع مساله ای است که عده ای موافق تحقق آن نیستند.
افزایش  را  خود  نخست  اولویت  که  کرد  توصیه  بعد  دولت  به  وی 
تولید نفت و رساندن آن به مجموع تولید روزانه ۶.۵ میلیون بشکه قرار 
دهد و تاکید داشت نگویید بازار برای نفت وجود ندارد، می توان برای آن 
بازار پیدا کرد، عراق که هیچ گاه تولیدش از روزانه سه میلیون بشکه فراتر 
نمی رفت اکنون تولید خود را به ۵ میلیون بشکه در روز رسانده است و 
برایش بازار هم دارد!؟ آن وقت ایران نمی تواند برای افزایش تولید نفت 
خود بازار پیدا کند!؟ باید اراده داشت. برای انجام هر کاری اراده و تدبیر 

وجود داشته باشد موفقیت حاصل خواهد شد.
طبق گفته وزیر نفت در موضوع افزایش تولید نفت اصل مهم مدیریت 
و فناوری است نه تامین تجهیزات، تجهیزات قابل تامین است و هم اکنون 
9٠ درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت در ایران ساخته می شود که با 
٢٠ سال گذشته قابل مقایسه نیست. ما در وضعی هستیم که ناچاریم برای 

تداوم و نگهداشت تولید و افزایش بازیافت گاز اقدام هایی انجام دهیم.
کارشناسان چه می گویند؟

مرتضی  بهروزی فر- کارشناس ارشد انرژی در این رابطه گفت: با 
توجه به حجم ذخایر نفتی  ایران، روی کاغذ این مساله امکان پذیر است 
اما برای تحقق عملی آن شرط و شروطی وجود دارد، اولین شرط این 
است که تحریم ها برداشته شود، سپس امکان جذب سرمایه و تکنولوژی 
در باالترین سطوح به وجود آید، در این صورت است که می توانیم به 

این حجم از تولید برسیم.
وی افزود: در غیر این صورت و بدون دستیابی به تکنولوژی روز 
به  توجه  با  دیگر  به عبارت  است،  این مساله مشکل  دنیا عمال تحقق 
ذخایر موجود این امکان وجود دارد اما شرط رفع تحریم ها و استفاده 
از تکنولوژی روز دنیا برای افزایش تولید و نگهداشت تولید امری الزم 

و غیر قابل انکار است.
به گفته این کارشناس ارشد حوزه انرژی در شرایط فعلی که تحریم 
هستیم این حرف درست نیست اما شاید منظور وزیر نفت این بوده که 
این مساله به شرطی امکان پذیر است که زیرساخت الزم برای ارتباط 
آزاد با شرکت های بزرگ دنیا به وجود آید و روابط ایران تنها منحصر 

به  چین و روسیه نباشد.
بهروزی فر با اشاره به وضعیت فعلی ایران در بازار نفت، اظهار کرد: 
ایران جایگاه اصلی خود را طی چند سال گذشته از دست داده است، زمانی 
عربستان،  عراق،  از  بعد  االن  اما  بودیم  اوپک  نفت  کننده  تولید  دومین 
عمارات و کویت قرار داریم و برای اینکه به جایگاه قبلی بازگردیم الزم 

است تا اتفاقاتی رخ دهد.
وی با بیان اینکه ایران باید بتواند اقداماتی انجام دهد تا میزان تولید 
خود را افزایش دهد و جایگاه قبلی خود را بدست آورد، گفت: قطعا این 
مساله در کوتاه مدت اتفاق نخواهد افتاد اما اینکه بخواهیم حجم تولید 
را به میزان قبل از حضور ترامپ برگردانیم در طول ۶ ماه محقق خواهد 

شد و به راحتی می توانیم به تولید چهار میلیون بشکه در روز برسیم.

یک کارشناس اقتصادی:

وعده های یارانه ای کاندیداها توهین به مردم است 

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

سقوط قیمت نفتا با ازسرگیری صادرات 
میعانات ایران

منابع صنعتی آگاه به پالتس اعالم کردند اگر دولت آمریکا تحریمها 
علیه ایران را بردارد، صادرکنندگان ایرانی قصد دارند صادرات LPG را 
به ظرفیت کامل افزایش دهند که به عرضه خاورمیانه افزوده و هزینه 

های حمل محموله را افزایش می دهند.
ایران را به طور کامل در  با فرض این که آمریکا تحریمها علیه 
نیمه دوم سال ٢٠٢١ رفع کند، ایران می تواند 3.٧3 میلیون تن در مدت 
مذکور صادر کند و 33 کشتی برای حمل ضروری خواهد بود که شش 

کشتی بیشتر از حال حاضر است.
در صورت رفع تحریمها، ایران می تواند میعانات هم صادر کند که 
قیمتها در بازار نفتای آسیا را تحت فشار قرار می دهد. انتظار می رود 
میعانات پارس جنوبی قیمت رقابتی داشته باشد و اجازه دهد تولیدکنندگان 

پتروشیمی خوراک ارزانتری تامین کنند.
یک تولیدکننده پتروشیمی به پالتس گفت: بازار نگران است رفع 
تحریمهای ایران بازار نفتا را تحت تاثیر قرار دهد زیرا میعانات ارزانتر 
خواهد شد و کره ای ها به جای خرید نفتا، میعانات بیشتری خریداری 

می کنند.
ایران پیش از بازگشت دوباره تحریمها به کره جنوبی میعانات صادر 
می کرد و شرکتهای کره ای بر اساس شرایط قیمت، میعانات و گریدهای 

مختلف نفتا استفاده می کردند.
یک منبع آگاه در سنگاپور گفت: به محض این که ایران و آمریکا 
به توافق برسند، ایران می تواند فرآورده های نفتی را دوباره صادر کند 
و قطعا روی بازار نفتا تاثیر می گذارد. پیش از تحریمها ایران میعانات 
زیادی به هیوندای، هانوآ و سایر شرکتهای کره جنوبی صادر می کرد 
قطعا  نفتا  برای  تقاضا  شود،  ازسرگرفته  ایران  میعانات  صادرات  اگر  و 

کاهش پیدا می کند.
 LPG بر اساس گزارش پالتس، پیش از تحریمها صادرات ماهانه
ایران در اوت سال ٢٠١٨ به رکورد ۵۶٨ هزار تن رسیده است و صادرات 
کل سال به ۵.٢ میلیون تن رسید. در فاصله سال ٢٠١٨ تا ٢٠٢٠ ایران 
3.٢ میلیون تن به ظرفیت تولید LPG افزود که عمدتا از میدان گازی 
پارس جنوبی بود و انتظار می رود ٢.٢ میلیون تن دیگر به ظرفیت تولید 

افزوده شود.
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زیر نظر: بهنام مومنی

یک کارشناس صنعت ماینینگ:
خاموشی های کشور ارتباطی به استخراج 

رمزارزها ندارد
اینکه  بیان  با  نصر  سازمان  رمزارز  و  بالک چین  کمیسیون  نائب رئیس 
مصرف برق صنعت ماینینگ یک درصد تولید برق کشور است و خاموشی های 
کشور ارتباطی به ماینینگ ندارد، گفت: برای تمام تجهیزات ماینینگ هزینه 
شده و اینها می توانستند کاالیی را تولید کنند که در اقتصاد تحریمی به کشور 
ما کمک کند و فشار ارزی را کاهش دهد، اما سوء مدیریت دودی را بلند کرده 

که چشمان کشور را می سوزاند.
امید علوی ، با بیان اینکه مصرف انرژی رمزارزها در دنیا را خیلی دقیق 
نمی توان اندازه گیری کرد، گفت: مصرف انرژی رمزارز را از روی قدرت پردازش 
با تخمین زدن مقدار هش ریت و تعداد  یا هش ریت شبکه محاسبه می شود. 

میزان  دارد،  وجود  دنیا  در  که  دستگاه هایی 
محاسبه  را  بیت کوین  شبکه  برق  مصرف 
ماینینگ  بیشترین  که  آنجایی  از  می کنند. 
معموال  است،  بیت کوین  به  مربوط  رمزارز 
مالک مصرف برق هم مصرف بیت کوین است.

حاضر هش ریت  حال  در  داد:  ادامه  وی 
هش  گزا ا  ١٨٠ د  حدو بیت کوین  شبکه 
هزار   ١٤ حدود  که  می زنیم  تخمین  و  است 
مگاوات ساعت یا ١٤ گیگاوات ساعت مصرف 
شبکه بیت کوین در دنیا باشد، البته  در حداکثر 
یا  دوم  نسل  این دستگاه ها  اگر  حالت ممکن 
نانومتری   ١۶ و  نانومتری   ٢٤ چیپست های 
باشند، درصورتی که چیپ ست هایی که اکنون 
تولید و استفاده می شوند ٧ و ۵ نانومتری است، 
بدترین حالت، مصرف کل شبکه  بنابراین در 

بیت کوین ١۵ هزار مگاوات  است.
این فعال حوزه رمزارز درباره سهم ایران 
از صنعت ماینینگ توضیح داد: در ایران عدد 
اگر  و  است  مگاوات   3٠٠ قانونی  ماینینگ 
در  مگاوات   3٠٠ هم  را  غیرقانونی  استخراج 

نظر بگیریم، مجموع استخراج حدود ۶٠٠ تا ٧٠٠ مگاوات می شود و از لحاظ 
درصدی بین ٤ تا ۵ درصد کل شبکه بیت کوین را می توان برای ایران در نظر 
گرفت. این عدد در دنیا و حتی در ایران عدد بزرگی نیست. ما ۶٠ هزار مگاوات 
تولید برق داریم و ۶٠٠ مگاوات، یک درصد این مصرف است، بنابراین مشکل 
قطعی برق و خاموشی های کشور چه در زمستان و چه تابستان با این موضوع 

حل نخواهد شد و خاموشی های کشور ارتباطی به ماینینگ ندارد.
علوی با بیان اینکه سوءمدیریت را گردن کوتاه ترین دیوار یعنی ماینینگ 
می اندازند، گفت: در پنج سال گذشته هیچ سرمایه گذاری جدی در حوزه انرژی 
در کشور انجام نشده و این هم به دلیل سوءمدیریت است. بدهی بخش خصوصی 
و بخش نیروگاهی کشور پرداخت نشده، نیروگاه ها مستهلک شدند و نتوانستند 
تعمیرات اساسی انجام دهند. تمام اینها دست در دست هم داده و تولید برق در 

کشور کاهش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: وزارت نیرو از اتفاقاتی که در چند سال گذشته افتاده از جمله 

تحریم ها و گران شدن نرخ ارز که بسیاری از صنایع را تحت تاثیر قرار داده بود، 
استفاده کرد و تولید برق را افزایش نداد. در این مدت، ظرفیت اسمی ما که ٧٠ 
هزار مگاوات بوده و ظرفیت عملیاتی که ۶٠ هزار مگاوات بوده به شدت کاهش 
پیدا کرده است. در دو سال گذشته بارندگی خوب بود و صنایع تعطیل بود، اما 
امسال صنایع جان گرفتند و بارندگی کم شد، به همین دلیل کشور با مشکل 

قطعی برق مواجه شد.
کرد:  نصر خاطرنشان  رمزارز سازمان  و  نائب رئیس کمیسیون بالک چین 
هر سال باید طبق برنامه های توسعه کشور، افزایش مصرف برق را بین ۵ تا ٧ 
درصد در نظر بگیریم اما وزارت نیرو تولید برق را به اندازه افزایش مصرف برق 
افزایش نداده و به همین دلیل االن با خاموش کردن صنایعی مانند استخراج و 
صنایع پرمصرف، سعی می کنند جلوی خاموشی ها را بگیرند. در زمستان هم از 

خاموش کردن معابر و صنعت ماینینگ استفاده کردند.
علوی گفت: صنعت ماینینگ را خاموش کردند، صنعت گران ناامید شدند اما 
در مقابل کسانی که به دلیل خاموشی چراغ ها و ایجاد ناامنی، در جاده ها و خیابان ها 
تصادف کردند و جانشان را از دست دادند، در مقابل افرادی که در خیابان مورد 
دزدی و ضرب و شتم قرار گرفتند، چطور می توانید پاسخگو باشید؟ متاسفانه در 
کشور نظارت و بازرسی دقیقی صورت نمی گیرد، در آن صوت مسووالن وزارت 

نیرو باید به خیلی از این سواالت پاسخ می دادند.
وی با اشاره به مصوبه هیات دولت در ١3 مرداد ١39٨ برای رسمی کردن 
صنعت ماینینگ در ایران، بیان کرد: این مصوبه بندهای بدی داشت که تبعاتش 
را امروز می بینیم. نرخ صادراتی قرار دادن برای حامل های انرژی صنعت ماینینگ، 
چه گاز و چه برق، برای وزارت نیرو انحصار ایجاد کرد و با باال تعریف شدن قیمت 
ماینینگ  صنعت  شدن  زیرزمینی  زمینه  برق، 
نشست های  و  مقاالت  در  بارها  ما  شد.  فراهم 
مختلف اعالم خطر کردیم که صنعت استخراج 
و  نکرد  گوش  هیچکس  اما  می شود  زیرزمینی 
امروز شاهدیم که سرمایه گذاری های بزرگ در 
کشور انجام نمی شود و به کشورهای همسایه، 
روسیه، قزاقستان و ترکمنستان می رود و کشور 

از این نعمت جدید بی بهره می ماند.
نائب رئیس کمیسیون بالک چین و رمزارز 
سازمان نظام صنفی رایانه ای ادامه داد: امیدوارم 
ما  باشد،  برخوردار  بازتری  دید  از  جدید  دولت 
می بینیم که رئیس جمهوری اعالم می کند که 
دستگاه های ماینینگ چهار ماه خاموش باشند. 
صنعت استخراج دو ماه در زمستان خاموش بود، 
چهار ماه در تابستان. کدام صنعت با شش ماه 

خاموشی می تواند دوام داشته باشد؟
باید  جدید  دولت  در  اینکه  بیان  با  علوی 
پدیده  و  رمزارزها  صنعت  به  دقیقی  نگرش  با 
اقتصادی  وضعیت  افزود:  شود،  نگاه  استخراج 
که  ظرفیت هایی  گذشته،  سال   ١٢ در  رمزارزها  چشمگیر  بسیار  رشد  کشور، 
می تواند برای اقتصاد داشته باشد و حتی تهدیدهایی که می تواند داشته باشد، 
تمام اینها رگوالتور را به قانون گذاری و نگاه دقیق و نظارت به این حوزه وادار 
می کند. رگوالتور موظف است هرچه سریع تر قانون گذاری و نظارت کند و فضای 

کسب وکار و درآمد را برای ایرانیان امن و شفاف کند.
استخراج  قانونی  مرکز   ٤٠ به  نزدیک  حاال  همین  کرد:   خاطرنشان  وی 
رمزارز داریم که در هر کدام از این مراکز به صورت مستقیم بین ٢٠ تا ۵٠ نفر 
مشغول به کار بودند و حاال بیکار شدند؛ برای تمام این تجهیزات و زیرساخت ها 
در  تولید کنند که  را  اینها می توانستند کاالیی  و  و هزینه شده  سرمایه گذاری 
اقتصاد تحریمی به کشور ما کمک کند و وارد چرخه اقتصاد شود و فشار ارزی 
را کاهش دهد، اما سوء مدیریت و نگاه سلبی و انحصاری وزارت نیرو دودی 
را بلند کرده که چشمان کشور را می سوزاند و امیدوارم دولت بعدی اشتباهات 

این دولت را تکرار نکند.
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ه  یشگا ما ز آ
خانه  تصفیه  میکروبیولوژی 
بر  عالوه  باباشیخعلی،  آب 
از  ایزو١٧٠٢۵  نامه  گواهی  دریافت 
فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت 
کشور، آزمایشگاه برتر در بین تصفیه 

خانه های کشور شناخته شد .
با  با ب  آ نه  خا تصفیه  مدیر 
ن  صفها ا ن  ستا ا بفای  آ شیخعلی 

و مدیریتی  فنی  عنوان کرد: ممیزی 
تصفیه  میکروبیولوژی  ه  زمایشگا آ
باباشیخعلی توسط ممیزین  خانه آب 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
ایزو  استاندارد  الزامات  با  مطابق  و 
١٧٠٢۵ به صورت آنالین انجام شد. 
افزود:  زاده  گرجی  اسماعیل 
آزمایشگاه  ممیزین،  نظر  اساس  بر 
نظر  از  باباشیخعلی  خانه  تصفیه  آب 

کیفی، فنی و  آزمون¬های میکروبی 
و بیولوژی آب، مطابق با استاندارد ایزو 

١٧٠٢۵ بوده است.
وی با اشاره به ممیزی مراقبتی 
که توسط کارشناسان شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور انجام شد تصریح 
خانه  تصفیه  آب  آزمایشگاه  کرد: 
آزمایشگاه  عنوان  به  باباشیخعلی، 
برتر در بین تصفیه خانه های کشور 

معرفی شد.
اضافه می شود تصفیه خانه آب 
 ١١.۵ تصفیه  ظرفیت  با  باباشیخعلی 
از بزرگترین  ثانیه  متر مکعب آب در 
تصفیه خانه های خاور میانه به شمار 
جمعیت  نیاز  مورد  آب  که  رود  می 
روستای   3٨٠ و  شهر   ۵٧ در  ساکن 
را  بزرگ  اصفهان  آبرسانی  طرح 

تامین می کند.

به دنبال دریافت گواهینامه ایزو 17025 آزمایشگاه میکروبیولوژی برای دومین سال متوالی ؛ 

آزمایشگاه آب  تصفیه خانه باباشیخعلی، آزمایشگاه برتر 
در بین تصفیه خانه های کشور شد

هوشمندسازی ۳ تقاطع در بندرعباس به منظور روان 
سازی و کنترل ترافیک 

معاون مطالعات و ایمنی ترافیک سازمان مدیریت حمل و نقل بار و 
مسافر شهرداری بندرعباس از کنترل ترافیک در سطح شهر با استفاده از 
هوشمندسازی تقاطع ها و توسعه سیستم های نظارتی و کنترلی خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، 
هوشمندسازی  پروژه  اجرای  کرد:  اظهار  ارتباط  این  در  باوقار  مهران 
چراغ های راهنمایی در سه تقاطع شهر، برای اولین بار از هفته آینده 

آغاز می شود.
وی با بیان اینکه توجه ویژه در امر ترافیک از ضروریات یک شهر 
به  تقاطع ها  هوشمندسازی  برای  که  سیستم هایی  کرد:  عنوان  است، 
الکتریکی، سنسورهای تشخیص  از بردهای  کار گرفته شده، متشکل 

خودرو)دوربین( و تجهیزات برقی و شبکه است.
نقل  و  مدیریت حمل  سازمان  ترافیک  ایمنی  و  مطالعات  معاون 
بار و مسافر شهرداری بندرعباس ادامه داد: این سیستم در تقاطع هایی 
که دارای پایه فانوس و چراغ های ترافیکی می باشند، نصب شده که با 
استفاده از آن تشخیص خودروهایی که در دید دوربین است، می توان 

حجم ترافیک عبوری را کنترل کرد.
از  دریافتی  تصاویر  نرم افزار،  این  از  استفاده  با  داد:  ادامه  باوقار 
دوربین ها، توسط شبکه محلی در تقاطع به کامپیوتر نصب شده و در 
یافته و سیستم پردازش تصویر، حجم ترافیک را  انتقال  محل تقاطع 
تشخیص و آن را به کنترلر منتقل می کند و کنترلر نیز پس از دریافت 
اطالعات و پردازش آنها، زمان سبز شدن چراغ راهنمایی و رانندگی را 

نسبت به حجم ترافیک، کم یا زیاد می کند.
تقاطع ها  هوشمندسازی  اینکه  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
راستای  در  کرد:  تصریح  است،  تقاطع ها  در  مدیریت  نوعی  اعمال 
واقع  تقاطع های  شهر،  ترافیک  کنترل  و  نظارتی  سیستم های  تقویت 
در اتوبوسرانی، دانشگاه و داماهی با استفاده از دوربین هوشمندسازی 
شده، که به صورت غیرحضوری توسط مرکز کنترل ترافیک شهرداری 

کنترل می شوند. 
معاون سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس 
با بیان اینکه این دستگاه توسط متخصصین بومی استان هرمزگان ساخته 
و اجرا شده است، افزود: در محل تقاطع نیز کلیدهایی به منظور استفاده 

پلیس در محل تقاطع در نظر گرفته شده است.
معاون مطالعات و ایمنی ترافیک سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری بندرعباس یادآور شد: توسعه سیستم های کنترل و نظارتی 
از اولویت برنامه های معاونت مطالعات و ایمنی ترافیک سازمان است 
تا از این طریق بتوان در آینده، ترددی روان و ترافیکی ایمن را برای 

شهروندان فراهم کنیم.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:
راهداری  طرح های  اجرای  به  ریال  میلیارد   ۳۰۲

مرکزی اختصاص یافت

مرکزی  - حامد نوروزی : معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی گفت: 3٠٢ میلیارد ریال اعتبار بهار امسال برای اجرای طرح های 
راهداری این استان شامل لکه گیری، روکش آسفالت، تعریض و بهسازی 

جاده ها اختصاص یافت.
»اختری « افزود: ١3 میلیارد ریال این اعتبارات برای اجرای عملیات 
لکه گیری و روکش آسفالت جاده خمین- گلپایگان به طول چهار کیلومتر و 
٢٠ میلیارد ریال برای اجرای پنج کیلومتر ماسه آسفالت و ٢ کیلومتر روکش 

آسفالت در جاده خمین - الیگودرز اختصاص یافته  است.
وی، از آغاز عملیات اجرایی طرح لکه گیری جاده اراک - توره خبر داد 
و ادامه داد: این طرح شامل لکه گیری و روکش آسفالت مقطعی جاده های 
استحفاظی  حوزه  در  خمین   – شازند  و  فرمهین   – اراک  ازنا،   – شازند 
شهرستان های اراک و شازند آغاز و با اعتباری بالغ بر ١١٠ میلیارد ریال در 
سال جاری اجرا و به بهره برداری می رسید.معاون راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان مرکزی گفت: عملیات لکه گیری جاده شازند – سه راهی 
شازند نیز با استقرار پیمانکار با اعتباری بالغ بر ٢٨ میلیارد ریال آغاز و در حال 
اجرا است.اختری خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی طرح لکه گیری و روکش 
آسفالت جاده اراک – توره ابتدای حوزه استحفاظی اراک تا تقاطع روستای 
خانمیران به طول ١٠ کیلومتر در ٢ مسیر رفت و برگشت با اعتباری بالغ 
بر ٨٠ میلیارد ریال در آینده نزدیک آغاز و پیش بینی می شود بهره برداری 

از این طرح تا پایان سال جاری آغاز شود.
وی ادامه طرح تعریض جاده کمیجان – ساروق با اعتباری بالغ بر 
۵١ میلیارد ریال را از دیگر برنامه های اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان مرکزی در سال جاری عنوان کرد و گفت: عملیات زیرسازی 
یک کیلومتر این جاده از ابتدای سال جاری به صورت امانی با استفاده از 
ماشین آالت و تجهیزات سازمانی توسط اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
شهرستان کمیجان انجام شده استمعاون راهداری و حمل و نقل جاده ای 
با توجه به موقعیت جغرافیایی این استان و  استان مرکزی اظهار داشت: 
وجود بیش از ٨٠٠ کیلومتر راه شریانی با عنوان کریدور شمال به جنوب و 
غرب به شرق در استان، ارتقای جاده در راستای کاهش حداکثری تصادفات 

جاده ای و تلفات جانی ناشی از آن در دستور کار این اداره کل قرار دارد.
۶ هزار و ٤٠٠ کیلومتر انواع آزاد راه، راه اصلی و راه روستایی در استان 
مرکزی وجود دارد که چهار هزار کیلومتر آن را راه های روستایی تشکیل 
داده است.روزانه حدود ٤9٠ هزار وسیله نقلیه از مسیرهای جاده ای استان 

مرکزی تردد می کنند.

مسیبی رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کالنشهرکرج:
پسماندهای خشک خود را در »بهروب« بفروشید

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری کالنشهرکرج با اشاره به 
طراحی اپلیکیشن بهروب،گفت: شهروندان با ثبت درخواست، پسماندهای 
امتیاز  ازای آن وجه و  به  به مامور بهروب تحویل داده و  را  خشک خود 

دریافت کنند.
محمد مسیبی با اشاره به اینکه روزانه حدود ٨۵٠ تن زباله در شهر 
کرج تولید می شود که بخشی از آنها پسماند خشک است، عنوان کرد:با 
توجه به سبک زندگی امروزی، کاهش تولید پسماند تا حدود زیادی ناممکن 
است، بنابراین بکارگیری راهکارهای موثر و ساده برای تفکیک  پسماندهای 
خشک و قابل بازیافت موجب کاهش چشمگیر هزینه های مدیریت اجرایی 

پسماند همچنین  حفاظت از محیط زیست می شود.
رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری مرکزاستان البرز با اشاره به 
طراحی اپیلیکیشن »بهروب« با هدف ترویج فرهنگ تفکیک پسماندها از 
مبدا،به نحوه کار با این اپیلیکیشن نیز اشاره کرد و اظهارداشت:شهروندان 
با نصب این برنامه می توانند با ثبت درخواست، پسماندهای خشک خود 

را به مامور بهروب تحویل داده و به ازای آن وجه و امتیاز دریافت کنند.
مسیبی در پایان اضافه کرد: برای آشنایی بیشتر شهروندان با اپلیکیشن 
بهروب، آموزش های شهروندی مدون در دستور کار قرار گرفته و به دنبال 

آن شاهد تقویت سامانه نوین جمع آوری پسماندهای خشک هستیم.

 رئیس سازمان صمت گیالن  :
تولید سیمان مرغوب؛ در اولویت کارخانجات باشد

فرهاد دلق پوش در نشست بررسی چالشها و مشکالت تولید و عرضه 
سیمان در استان گفت: با توجه به ازدیاد ساخت و ساز و تعدد پروژه های 
عمرانی، تولید سیمان مرغوب و افزایش ظرفیت در اولویت کارخانجات سیمان 

مستقر در استان باشد.
  به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
گیالن، فرهاد دلق پوش در نشست بررسی چالشها و مشکالت تولید و 
عرضه سیمان در استان گفت: با توجه به ازدیاد ساخت و ساز و تعدد پروژه 
های عمرانی، تولید سیمان مرغوب و افزایش ظرفیت در اولویت کارخانجات 

سیمان مستقر در استان باشد.
رئیس سازمان صمت گیالن بحث حمل و نقل و باال بودن قیمت تمام 
شده محصول را از چالش های جدی این صنعت در استان برشمرد و اظهار 
داشت: نیازمند بررسی کارشناسانه و اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای 
حل مشکالت سیمان برای ایجاد اشتغال بیشتر و تامین مطلوب نیازمندی 

های عمرانی هستیم.
وی طرح توسعه در دست احداث شرکت سیمان سبز را حایز اهمیت 
دانست و افزود: با عنایت به دانش بنیان و صادرات محور بودن طرح جدید 

و محصول آن، اجرای آن می تواند در صنعت سیمان تحول آفرین باشد.
مهرداد احمدی، مدیرعامل شرکت سیمان سبز گیالن نیز در این نشست 
به بیان برخی از مشکال پرداخت و گفت:مشکالت عمده شرکت شامل باال 
بودن قیمت مواد اولیه در مقایسه با شرکتهای مشابه، عدم دارا بودن ناوگان 
حمل و نقل برای حمل مواد اولیه و نیز بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی 
است که البته این مساله با مساعدت سازمان صمت در حال پیگیری است.

مدیرعامل شرکت سیمان سبز گیالن اضافه نمود: ایمن سازی و بستر 
سازی تکمیلی برای کارخانه جهت افزایش استحکام و جلوگیری از بروز 

حوادث احتمالی در آینده در دست اقدام است.
در این نشست مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان، معاون 
فرماندار و بخشدار سیاهکل، رئیس مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی و 
هیئت مدیره انجمن بتن و فرآورده های بتنی استان حضور داشتند و به ارائه 
نقطه نظرات خود پیرامون سیمان پرداختند و در پایان نشست از خطوط تولید 

شرکت سیمان سبز در دیلمان بازدید بعمل آمد.
گفتنی است در گیالن دو کارخانه سیمان با تولید سالیانه بیش از ٢ 
میلیون و ٢۵٠ هزار تن فعالیت دارد که زمینه اشتغال بیش از ٢ هزار نفر را 

به صورت مستقیم فراهم نموده است.

تأکید بر اطالع رسانی دقیق و به موقع به مددجویان واجد 
شرایط دریافت وام 

پرگل محمودی فر سرپرست اداره بهزیستی شهرستان صحنه از برگزاری 
اولین جلسه اشتغال در سال جاری خبر داد و گفت : جلسه اشتغال با حضور 
کارشناسان حوزه های مرتبط و مسئولین فنی مراکز مثبت زندگی برگزار شد 

که در این کارگروه تعداد ١۵ پرونده مورد ارزیابی قرار گرفت .
پرگل محمودی فر سرپرست اداره بهزیستی شهرستان صحنه از برگزاری 
اولین جلسه اشتغال در سال جاری خبر داد و گفت : جلسه اشتغال با حضور 
کارشناسان حوزه های مرتبط و مسئولین فنی مراکز مثبت زندگی برگزار شد 

که در این کارگروه تعداد ١۵ پرونده مورد ارزیابی قرار گرفت .
محمودی فر نظارت مستمر بر طرح های اشتغال توسط مددکاران را 
ضروری دانست و افزود : اطالع رسانی به مددجویان متقاضی وام و چگونگی 
شرایط آن توسط مددکاران حوزه های مربوطه باید به نحوه شایسته صورت 
پذیرد و مددجویان با آگاهی کامل به نسبت به دریافت تسهیالت اقدام نمایند .

وی در ادامه با بیان اینکه امسال مستمری افراد دارای معلولیت و متقاضی 
دریافت تسهیالت قطع نخواهد شد ، از جذب بیش از ١٠٠ درصد تسهیالت 
سال گذشته در این شهرستان  از مجموع اعتبار تخصیصی خبر داد و گفت : 
از تمامی کارشناسان حوزه های مختلف متوقع است تمام تالش خود را بکار 
بگیرند تا در سال جاری نیز با اقدامات تخصصی و اطالع رسانی به موقع و دقیق 

آنها مددجویان متقاضی وام اشتغال نیز موفق به دریافت تسهیالت گردند .

در شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه مراسم تجلیل 
از خدمات فرماندهان نیروی انتظامی برگزار شد

مراسم تجلیل از خدمات فرماندهان نیروی انتظامی به جهت پیشگیری و 
مقابله با سرقت تجهیزات شبکه برق در سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروی 

برق استان کرمانشاه برگزار شد .
در این مراسم که با حضور معاون حفاظت فیزیکی و کنترل هوشمند 
انتظامی  امنیتی و  دفتر مرکزی حراست شرکت توانیر ، معاون مدیرکل 
استانداری کرمانشاه ، معاون دادستان ، رئیس پلیس آگاهی استان ، رئیس 
پلیس پیشگیری استان و معاونان و مدیران شرکت توزیع برق استان کرمانشاه 
برگزار شد ، مهندس مرآتی مدیرعامل این شرکت اظهار داشت : متأسفانه 
سرقت تجهیزات شبکه در سال های اخیر باعث خاموشی های طوالنی مدت 
مشترکین و کاهش رضایتمندی مشترکین از صنعت برق در استان شده است .

وی با اشاره به زیان شرکت توزیع برق در خصوص سرقت شبکه و 
انرژی برق گفت : تحمیل هزینه های پیش بینی نشده به شرکت توزیع و 
ایجاد نقاط ضعف در شبکه بدلیل ترمیم غیر استاندارد شبکه نیز از مشکالت 

ناشی از سرقت شبکه برق است .
 مهندس مرآتی با ارائه آمار مقایسه ای تعداد سرقت و میزان خسارت 
در این شرکت گفت : باتوجه به این آمارها ، بیشترین میزان سرقت در شهر 

کرمانشاه اتفاق افتاده است .
وی درخصوص اقدامات انجام شده جهت کاهش سرقت ها اظهار کرد 
: تعامل سازنده با نهادهای حقوقی و انتظامی و برگزاری جلسات متعدد با این 
سازمان ها و همچنین دهیاران ، شورای روستا و مسئولین هر شهرستان باعث 
شده است تا در بسیاری از موارد پیشگیری گردد و یا پیگیری حقوقی بعمل آید .

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با بیان اینکه آموزش 
و توجیه مردم نیز در اقدامات اخیر مورد توجه بوده است ، افزود : شهروندان با 
دیدن افرادی که به صورت غیرمجاز از شبکه برق استفاده می کنند یا درحال 
سرقت از تأسیسات و لوازمات شبکه برق هستند می توانند با شماره ١٢١ 
)حوادث و اتفاقات برق( یا شماره ١١٠ پلیس تماس برقرار کنند ، همچنین 
مشترکین به محض قطع برق در هر ساعت از شبانه روز می توانند با شماره 

١٢١ تماس حاصل نمایند .
در پایان این مراسم ، از پنج نفر از فرماندهان انتظامی به جهت تالش 
صادقانه در پیشگیری و مقابله با سرقت تجهیزات شبکه برق تقدیر و تشکر 

شد .

حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان در نشست بصیرتی 
مدیران دستگاههای خدمت رسان

نشست بصیرتی با حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان و سایر مدیران 
دستگاههای خدمت رسان برگزار شد.

غالمعلی شهمرادی  در حاشیه این نشست که در سالن اجتماعات شرکت 
گاز استان برگزار شد با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این جلسه تشریح 
اهمیت انتخابات و نقش مهم مدیران در مشارکت حداکثری است گفت : 
مشارکت گسترده در انتخابات نشانه پشتوانه مردمی نظام است و انتخاب 

کاندیدای اصلح تنها راه عبور از مشکالت است .
وی با تاکید بر اینکه مردم والیتمدار ایران مثل همیشه در صحنه خواهند 
بود افزود: یقینا ٢٨ خرداد ماه  با بصیرت و آگاهی مردم شاهد خلق حماسه 

ای پرشور خواهیم بود.
مدیر مخابرات منطقه گلستان با اعالم آمادگی مخابرات در تامین 
زیرساختهای ارتباطی الزم برای برگزاری انتخابات گفت : با تالش مجموعه 

مخابرات ، ارتباطات پایداری در ایام انتخابات  را شاهد خواهیم بود.

و  فنی  خدمات  رشد  ا مدیر 
پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه با بیان 
از  صنعت  کل  برداشت  سهم  اینکه 
رودخانه زاینده رود بسیار ناچیز است، 
گفت: برداشت این شرکت از رودخانه 
زاینده رود همواره در کمترین مقدار 
همچنین  است.  داشته  قرار  ممکن 
این شرکت با تصفیه و انتقال پساب 
مبارکه  فوالد  به  شهر   9 شهری 
منطقه  محیطی  زیست  آلودگی  از 

جلوگیری کرد.
آب  مصرف  درباره  نیلی   جواد 
کرد:  اظهار  مبارکه  فوالد  شرکت 
راستای  در  مبارکه  فوالد  شرکت 
کاهش مصرف آب چندین استراتژی 
است.کاهش  کرده  دنبال  را  مختلف 
تصفیه  تولید،  فرایند  در  آب  مصرف 
و بازچرخانی حداکثری آب در سایت 
به  وابستگی  کاهش  و  مبارکه  فوالد 
رودخانه زاینده رود 3 استراتژی مهم 
محسوب  راستا  این  در  شرکت  این 

می شود.
وی افزود: شرکت فوالد مبارکه 
در  خشک سالی  سال های  اولین  از 
استان ) اواخر دهه ٧٠ ( تالش کرد 
زاینده  رودخانه  به  وابستگی خود  تا 
اگرچه  برساند.  حداقل  به  را  رود 
شکل گیری  ابتدای  از  شرکت  این 
وابستگی شدیدی به رودخانه زاینده 

این وابستگی کماکان  رود داشته و 
کاهش  فرآیند  اما  دارد  وجود  نیز 
یل  وا ا ز  ا منبع  ین  ا به  بستگی  وا
نه های  تصفیه خا یجاد  ا با   ٨٠ دهه
این  شد.  آغاز  شرکت  داخل  پساب 
مبارکه  فوالد  تن  پر  مصرف  مسئله 
را به شدت کاهش داده و باعث شد 
رودخانه  از  )برداشت  مطلق  مصرف 
رغم  علی  شرکت  این  رود(  زاینده 

تولید دو برابری، کمتر شود.
و  فنی  خدمات  رشد  ا مدیر 

پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه تصریح 
کرد: اگر مقایسه ای بین مصرف آب در 
دهه ٨٠ و سال های 9٧ و 9٨ داشته 
باشیم، خواهیم دید باوجود رشد ١٠٠ 
درصدی تولید، مصرف مطلق آب این 
شرکت از ٢٨ میلیون متر مکعب به ٢٠ 
کاهش  سال  در  مکعب  متر  میلیون 

یافته است.
داشت  توجه  باید  افزود:  نیلی 
نداده  رخ  سادگی  به  مسئله  این  که 
فرآیند  یک  طی  دراز  سالیان  در  و 

احداث  است.  گرفته  شکل  طوالنی 
فوالد  در  سنگین  تصفیه خانه های 
اخیرا  و  پساب شهری  خرید  مبارکه، 
به  آزاد  دریاهای  از  آب  انتقال  پروژه 
سمت فوالد مبارکه از جمله اقدامات 
این شرکت به منظور کاهش وابستگی 
با  است.  بوده  رود  زاینده  رودخانه  به 
انتقال  پروژه  از  بهره برداری  و  اجرا 
آب از دریاهای آزاد به فوالد مبارکه، 
وابستگی این شرکت به زاینده رود به 

صورت کامل قطع خواهد شد.

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه به مناسبت روز جهانی محیط زیست مطرح کرد:

سهم برداشت آبی کل صنعت از زاینده رود بسیار ناچیز است

مرکــزی - حامــد نــوروزی :  
ــروی  ــع نی مدیرعامــل شــرکت توزی
بــرق اســتان مرکــزی گفــت: مصرف 
 ١٢ اجرایــی  دســتگاه  بــرق ١٤٤ 
ــرای  ــتان در اج ــن اس ــتان ای شهرس
عملیاتــی تمرینــی ایــن شــرکت 

ــد. ــنجش ش س
افــزود:  داد«  الــه  »محمــد 
و  مدیریــت  تمرینــی  عملیــات 
کنتــرل مصــارف بــرق ادارات و 
دســتگاه های اجرایــی در اســتان 
مرکــزی بــا هــدف کنتــرل مصــرف 
 ۵٠ تــا  ری  دا ا ســاختمان های 
درصــد مصــارف دوره مشــابه ســال 
قبــل در ســاعت فعالیــت و اســتفاده 
ــظ  ــرای حف ــی ب ــای دیزل از مولده

تــاب آوری ادارات و کاهــش 9٠ 
درصــدی مصــرف بــرق بعــد از 
ــد. ــزار ش ــاعات کار برگ ــان س پای

وی بیــان کرد: در ایــن عملیات 
تمرینــی، 3٠ تیــم ســنجش حضــور 

ادارات  بــرق  مصــرف  و  داشــتند 
اســتان  اجرایــی  دســتگاه های  و 
مرکــزی را رصــد و ســنجش کردنــد 
ــه  ــی ب ــتگاه اجرای ــک دس ــرق ی و ب

ــاال قطــع شــد. ــل مصــرف ب دلی

توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
نیــروی بــرق اســتان مرکــزی ادامــه 
داد: بــر اســاس دســتورالعمل هیــات 
درصــد   ۵٠ بایــد  ادارات  دولــت، 
ســال گذشــته بــرق مصــرف کننــد، 
و اگــر هــر اداره ای ایــن موضــوع را 
رعایــت نکنــد بــرق ایــن ادارات قطع 

مــی شــود.
الــه داد تصریــح کــرد: خاموش 
کــردن چراغ هــای اضافــی، کاهــش 
مصــرف سیســتم سرمایشــی، حذف 
ــه  ــروری و ب ــی غیرض ــایل برق وس
ژانراتورهــا  دیــزل  آوردن  مــدار 
جملــه  از  بــار  اوج  ســاعت  در 
راهکارهــای کاهــش مصــرف بــرق 

ــت. ادارات اس

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی:

مصرف برق 144 دستگاه اجرایی استان مرکزی سنجش شد

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد 
ــه اطــالع  اســالمی و مســئول کمیت
رســانی و مدیریــت جــو روانــی 
اســتان البــرز گفــت: تمرکــز تبلیغات 
انتخاباتــی،در بســتر فضــای مجــازی 

باشــد.
 ناصــر مقــدم در بیــان شــرایط 
عنــوان  البــرز  اســتان  کرونائــی 
کرد:شــرایط کرونائــی اســتان البــرز 
گذشــته  هــای  هفتــه  همچــون 
اســت و تغییــر خاصــی نکــرده لیکن 
بــا عنایــت بــه تعطیــالت نیمــه 
ــی  ــت کرونائ ــر در وضعی خرداد،تغیی
اســتان محتمــل اســت و اثــرات 
ــن  ــهروندان در ای ــی ش ــار جمع رفت
ــده  ــه آین ــا دو هفت ــل ت ــام، حداق ای

ــد. ــد ش ــخص خواه مش
و  هنــگ  فر کل  یــر مد
البــرز  اســتان  اســالمی  ارشــاد 
اظهارداشــت:ادامه دار شــدن حضــور 

کرونا،مــی توانــد بزرگترین آســیب را 
بــر جامعــه مــا بگــذارد کــه مهمترین 
اثــر ســوء آن، عــادی انــگاری و 
کاهــش تــاب آوری مــردم در رعایت 
میــزان دســتورالعملها و پروتکلهــای 
کــه  بصورتــی  اســت  بهداشــتی 
ــی  ــن بررس ــق آخری ــفانه طب متاس
ــط  ــه، متوس ــورت گرفت ــی ص میدان
بهداشــتی  پروتکلهــای  رعایــت 
اعــالم  درصــد   ۶٧ شــهروندان، 
ــر  ــه ب ــرای غلب ــه ب ــده در حالیک ش
کرونــا الزم اســت کــه ایــن میــزان 
رعایت،بــه بــاالی 9٠ درصــد برســد 
فلــذا از همــه مردم خواهــش میکنیم 
کــه ضمــن حفــظ وضعیــت موجود،با 
عــزم و همــت جمعی،تــالش نماینــد 
ــای  ــه ه ــتورالعملها و توصی ــا دس ت
اصلــی کرونائــی را در حــد بــاال 

ــد. ــت نماین رعای
مقــدم اذعــان کرد:رعایــت و 

حفــظ فاصلــه گــذاری اجتماعــی 
حداقــل ٢ متــر بیــن افراد و اســتفاده 
ــز  ــح از ماســک و نی ــداوم و صحی م
شســتن مــداوم دســتها،مهمترین 
شــتی  ا بهد ی  لعملها ا ر ســتو د
و  بهداشــت  حــوزه  کارشناســان 
درمــان اســت کــه در عیــن ســادگی، 
ــدی  ــتمر و ج ــام مس ــد اهتم نیازمن
شــهروندان بمــدت حداقــل ٤ هفتــه 
اســت کــه ایــن رعایــت جمعــی، آثار 
ــه  ــرای هم ــیاری را ب ــرکات بس و ب

ــر دارد. ــان در ب ــم میهن ه
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد و 
ــه اطــالع رســانی و  مســئول کمیت
مدیریــت جــو روانــی اســتان البــرز 
در پایــان اضافــه کرد:بــا توجــه بــه 
ایــام انتخابــات و شــروع فعالیتهای 
ــرم و  ــی کاندیداهــای محت انتخابات
طرفــداران ایشــان، توصیــه موکــد 
و دســتورالعمل مربوطــه، بــر عــدم 

تجمــع حضــوری و فیزیکــی افــراد 
تاکیــد مــی کنــد و حفــظ ســالمت 
دهنــدگان،  رای  و  شــهروندان 
ــت  ــتها و فعالی ــت اول سیاس اولوی
هــای انتخاباتــی اســت فلــذا تاکید 
و  توصیــه مــی کنیــم کــه تمرکــز 
ــای  ــی کاندیداه ــات انتخابات تبلیغ
ــز، در بســتر فضــای مجــازی  عزی
و اســتفاده حداکثــری از شــبکه 
ــا ضمــن  هــای اجتماعــی باشــد ت
انجــام تبلیغــات و فراهــم نمــودن 
ی  کثــر ا حد خت  شــنا مینــه  ز
شــهروندان از نظــرات و برنامــه 
محتــرم،  هــای  ندیدا کا هــای 
نیــز  مــردم  عمومــی  ســالمت 
تامیــن و رعایــت گــردد تــا ان 
بــزودی شــاهد  بتوانیــم  شــااله 
ــروس  ــور وی ــدن حض ــده ش برچی
ــا از ســطح اســتان  منحــوس کرون

ــیم. ــان باش ــن عزیزم و میه

مقدم مسئول کمیته اطالع رسانی و مدیریت جو روانی استان البرز: 
به گفته کارشناسان رعایت ۹0 درصدی پروتکلهای بهداشتی

الزمه غلبه بر کرونا است
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کت  شر مل  عا یر مد
استان  برق  نیروی  توزیع 
ایالم گفت: با هدف استمرار 
شهروندان  به  برق  رسانی  خدمات 
جهت عبور از پیک بار در #تابستان_

بسیار_بسیار_ سخت ١٤٠٠ همزمان 
با سراسر کشور؛ هفتمین اقدام فراگیر 
مدیریت  جهادی  مانور  هفدهمین  و 
بحران در استان با محوریت کاهش 
پنجشنبه  امروز  ادارات  برق  مصرف 
١3 خرداد ماه در استان ایالم اجرا شد.

اساس  بر  داد:  ادامه  شیرخانی 
و  رات  ا د ا دولت،  هیات  مصوبه 
سازمانهای دولتی می بایست مصرف 
برق خود را تا  ۵٠ درصد قبل از پایان 
ساعت کار اداری و 9٠ درصد پس از 

آن کاهش دهند.
به   توجه  با  امسال  افزود:  وی 
کاهش تولید نیروگاه های برق آبی و 
همچنین وجود شرایط ویژه آب و هوا 
در کشور، ضرورت دارد تدابیر ویژه ای 
به منظور رفاه و آسایش مردم شریف 

بار  پیک  از  عبور  ایالم جهت  استان 
١٤٠٠ اعمال شود.

با همراهی  افزود:  ادامه  در  وی 
مجدانه استاندار محترم ایالم و تشکیل 
جلسات متعدد مدیریت بحران، تاکنون 
است  شده  اتخاذ  مناسبی  تصمیمات 
ساعت  کاهش  آنها  مهمترین  از  که 
کار اداری تا 3٠ : ١٢  در حوزه جنوب 
استان و از آغاز تیرماه در همه استان 
شبکه  بار  کنترل  و  مدیریت  جهت 
اجرایی  های  دستگاه  بخش  در  برق 

می باشد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
مانور  اجرای  زمینه  در  ایالم  برق 
کرد:  تصریح  ادارات  مصرف  کاهش 
بار  پایش  با  گذشته  روزهای  طی 
و  دستگاه ها  و  ادارات  کلیه  مصرفی 
شاهد  دولت  به  وابسته  های  شرکت 
قدرت  از  دستگاهها  برخی  تخطی 
تعریف شده براساس قرار داد دیماند 
مصرفی آنها بودیم که همین امر منجر 
به قطع برق ٤٠ اداره شد و امروز نیز 

در صورت مشاهده تخطی مصرف برق 
ادارات، قطع خواهد شد.

کرد:  اظهار  پایان  در  شیرخانی 
بر  نظارت  و  اعمال  بر  عالوه  ما 
هستیم  موظف  اجرایی  دستگاه های 
را  شهر  سطح  اصلی  معابر  روشنایی 
دهیم  کاهش  درصد   ۵٠ میزان  به 
همچنین در زمینه رمز ارزها تاکنون 
نیروی  همکاری  با  خوبی  اقدامات 
انتظامی و دستگاه قضایی انجام گرفته 
ولی همچنان درحال دریافت گزارش 

از سوی شهروندان هستیم.
با  مانور  این  است  ذکر  به  الزم 
اکیپ  قالب ٤٢  نفر در  استعداد ٢۵3 
اجرایی و ١۶ اکیپ نطارتی و با بهره 
گیری از٧٨ دستگاه خودروی سبک و 
سنگین با اهداف بازدید از ادارات به 
منظور کنترل رعایت الگوهای کاهش 
مصرف برق ، شناسایی دستگاه های 
رمز ارز غیر مجاز و انشعابات غیر مجاز 
و تعدیل بار روشنایی معابر در امورهای 

١۵ گانه استان برگزار شد.

هفتمین اقدام فراگیر و هفدهمین مانور جهادی مدیریت بحران
 با هدف الگوی کاهش مصرف برق

بهره گیری از تمام ظرفیت های ریلی و جاده ای برای 
تسریع در خروج کاالهای اساسی از بندرامام خمینی 

)ره
مجتمع  در  خرداد   ١۶ روز  تا  بارگیری  و  تخلیه  عملیات  مجموع 
بندری امام خمینی )ره( و صنایع همجوار، 9 میلیون و ۶۶ هزار تن بوده 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ١٢ درصد رشد را نشان می دهد.

نشست  حاشیه  در  استان خوزستان  دریانوردی  و  بنادر  مدیر کل 
مشترک با اداره کل راه آهن جنوب، جهاد کشاورزی استان خوزستان 
و دیگر دستگاه های ذیربط با موضوع تسریع در خروج کاالهای اساسی  
با  اشاره به اینکه تا کنون 3 میلیون و ٤٤۵ هزار تن کاالی اساسی در 
بندر امام خمینی)ره( تخلیه شده است، گفت:  از این میزان ٢ میلیون 

و ٧٢٠ هزار تن کاالی اساسی از بندر خارج و وارد کشور شده است.
عادل دریس  با بیان این که موجودی کاالی اساسی بندر 3 میلیون 
و ۵۶۵ هزار تن در بندر امام خمینی)ره( است، اظهارداشت:  بر این اساس 
گندم  ١٢٢ هزار تن، ذرت  یک میلیون و ۶٨٠ هزار تن، جو 3١٠ هزار 
تن، دانه های روغنی ۵۵٠ هزار تن، کنجاله ۶3٤ هزار تن ، شکر ١٠۵ 

هزار تن، برنج ٧ هزار تن و روغن خوراکی  ١۵۶ هزار تن است.
و  اساسی  کاالی  عمده  متوسط  طور  به  این که  یادآوری  با  وی 
نهاده های دامی از طریق بندر امام خمینی)ره( وارد کشور می شود، گفت: 
به طور متوسط همواره  ٢.٢ تا ٢.۵ میلیون تن کاالی اساسی در این 
مجتمع بزرگ بندری داشته ایم و مازاد بر آن که االن موجود است که 

باید برای ورود به کشور سریع تر تشریفات گمرکی انجام شود.
دریس با اشاره به برگزاری جلسه دیروز  با مدیران استانی مرتبط 
پیگیری  برای  بازرگانی  دام،  امور  پشتیبانی  پایانه ها، گمرک،  قبیل،  از 
مصوبات تسریع در روند خروج کاالی اساسی از بندر، اضافه کرد:  بیش 
از ٧٠٠ هزار تن کاال تمام فرآیندهای کمرکی انجام شده و ماده بارگیری 
برای ورود به کشور است. با فرآیندی که در حمل ونقل جاده ای داشته اند 
کارهایی در حال انجام کارهایی برای تسریع امور هستند. از ما خواسته اند 

بازه معطلی کامیون ها در بندر را به حداقل برسانیم.
این که  از جمله  این راستا تمهیداتی دیده شد؛  ادامه داد: در  وی 
انبارها به گمرک و بندر لینک شوند تا کامیون ها  تمام  باسکول ها و 
معطل نشوند. از سوی دیگر نیروهای کشیک دیتا بیشتر شود تا فرآیند 

خروج سهل تر شود.
وی اظهار کرد:  پایانه ها هم تعداد کامیون ها را افزایش داد،  هفته 
گذشته  ١٢٠٠ تا١۵٠٠ دستگاه کامیون در روز داشتیم که طی دو روز 
تعداد  درخواست کرده ایم  است.  یافته  افزایش  کامیون  به ١۶٠٠  اخیر 
کامیون ها را به باالی   ٢٠٠٠ دستگاه افزایش دهند تا به این ترتیب 
فرآیند  خروج کاال از فرآیند تخلیه پیشی بگیرد. در این صورت در بندر 

مازاد بار خواهیم داشت.
وی بیان کرد: قرار شد سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای برای 
کامیون ها فراخوان عمومی داده و آنها را به بندر امام خمینی)ره( برای 
حمل کاالی اساسی به داخل کشور سوق دهد. همچنین جلسه ای با 
راه آهن داشتیم که اعالم کردیم ظرفیت خوبی برای حمل ریلی باالی 

٢۵٠ واگن )بارگیری در روز( داریم.
مقام مسئول سازمان بنادر و دریانوردی در استان خوزستان گفت:  
االن زیر ١٠٠ واگن برای کاالی اساسی بارگیری می شود. در همین 
جلسه  از مدیران پشتیبانی امور دام خواسته شد از صاحبان کاال بخواهند 

با بخش ریلی وارد قرارداد شوند.

انجام یک هزار و ۱۲۹ مورد عملیات اطفا حریق و امداد 
نجات حاصل تالش آتش نشانان اهوازی

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت؛ 
آتش نشانان اهوازی یک هزار و ١٢9 مورد عملیات اطفا حریق و امداد 

و نجات را در ٤۵ روز اخیر انجام دادند.
ابراهیم قنبری بیان کرد؛ یک هزار و ١٢9 مورد عملیا اطفا حریق 
طاقت  گرمای  وجود  با  اهوازی  نشانان  آتش  با تالش  نجات  امداد  و 

فرسا انجام شد.
وی با اشاره به حوادث ٤۵ روز اخیر تعداد عملیاتهای اطفا حریق 
مسکونی را ١۵۶ مورد بیان کرد و افزود؛ آتش نشانان ٢٨۶ مورد عملیات 
اطفا حریق نخلستان و نیزار و 3۵ مورد عملیات اطفا حریق اماکن تجاری 

را انجام دادند.
قنبری تعداد عملیات اطفا حریق خودرو و تصادف جاده ای را ٨۶ 
مورد عنوان کرد و اظهار داشت؛ آتش نشانان ٢3۵ مورد عملیات اطفا 

حریق زباله را انجام دادند.
رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز تعداد 
شهروندان نجات یافته در عملیاتهای انجام شده را ٨٢١ نفر بیان و اظهار 
کرد؛ آتش نشانان در عملیات آوار برداری ساختمان متروکه در منطقه 

فرهنگ شهرجسد ٢ مردرا از زیر آوارخارج کردند.

مدیرکل بیمه سالمت استان ایالم:
بیماران خاص بصورت رایگان تحت پوشش بیمه سالمت 

قرار دارند

بیماران خاص  ایالم گفت:  استان  بیمه سالمت  مدیرکل  ایالم- 
بصورت رایگان تحت پوشش بیمه سالمت قرار دارند.

بیمار خاص  تعداد ۵3٧  اینکه  بیان  با  نورالدین رحیمی«  دکتر« 
شامل هموفیلی ، کلیوی ، ام اس و تاالسمی جز افراد تحت پوشش 
بیمه  رایگان  بیمه  پوشش  از  و  باشند  می  ایالم  استان  سالمت  بیمه 
بیماران هیچ حق  این  از  اظهار داشت:   باشند،  برخوردار می  سالمت 

بیمه ای دریافت نمی گردد.
» رحیمی« بیان داشت: در سال گدشته رقمی بالغ بر 3٠میلیارد 
و  است  گردیده  هزینه  افراد  پوشش  تحت  خاص  بیمار  برای  ریال 
این دسته از بیماران عالوه بر دریافت سایر خدمات موجود در بسته 
مند  بهره  هم  اختصاصی  بسته  یک  مزایای  از  تعهد  مورد  خدمات 
هستند که شامل داروها ، لوازم ،تجهیزات و خدمات تخصصی مرتبط 
بیماران  این  به  رایگان  به صورت  باشد که  انان می  بیماری  نوع  به 

ارائه می شود.
مدیر کل بیمه سالمت استان ایالم تصریح کرد: از تعداد ۵3٧ بیمار 
خاص در استان ایالم تعداد ١۶ نفر هموفیلی ، 9٨ بیمار تاالسمی ، ١١٤ 

بیمار دیالیزی ، 9٨ بیمار پیوند کلیه و تعداد ٢١١ بیمار ام اس هستند.

در بازدید رئیس کمیسیون عمران 
مجلس شورای اسالمی و اعضای این 
کمیسیون از طرح های راه و شهرسازی 
استان ایالم اولویت بندی اجرای پروژه 
ها و راهکارهای تأمین اعتبار طرح ها 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
پایگاه خبری وزارت  به گزارش 
رئیس  ایالم(،  شهرسازی)  و  راه 
کمیسیون عمران مجلس در سفر به 
از طرح های  بازدید  در  ایالم  استان 
مختلف راه و شهرسازی استان گفت: 
اتصال استان ایالم به شبکه ریلی و 
کرمانشاه-  بزرگراه  تکمیل  همچنین 
حمیل- ایالم- مهران و ارتقاء کیفی 
سایر راه های استان همچون راه های 
باید در  اندیمشک  مهران- دهلران- 
اولویت طرح ها و برنامه ها برای تأمین 

اعتبار قرار گیرد.
رضایی خاطر نشان کرد: استان 
است که  استان هایی  معدود  از  ایالم 
به شبکه ریلی و آزاد راهی دسترسی 
ندارد هر چند که مقدمات اجرای این 
با  باید  و  است  شده  فراهم  طرح ها 
این  اجرای  روند  اعتبارات  افزایش 
طرح ها تسریع شود.بهادری مدیرکل 

این  در  نیز  استان  شهرسازی  و  راه 
بازدید خاطر نشان کرد: استان ایالم 
به لحاظ شرایط جغرافیایی و موقعیتی 
عنوان  به  دارد  عراق  کشور  با  که 
نزدیکترین نقطه به مرکز کشور عراق 
و عتبات عالیات باید زیرساخت هایی 
مناسب برای این موقعیت داشته باشد 

و هر چند کارهای بزرگی در این زمینه 
در دست اقدام است اما شرایط تزریق 
اعتبار الزم است به گونه ای پیش برود 
تا ضمن تسریع روند اجرای طرح ها و 
برنامه های موجود، پروژه های بیشتری 
در حوزه راه تعریف و به مرحله اجرا 

برسد.

وی همچنین به بحث ساماندهی 
حاشیه  و  رسمی  غیر  سکونتگاه های 
شهرها به خصوص شهر ایالم اشاره 
اعتبارات  افزایش  خواستار  و  کرد 
زمینه  ین  ا در  یی  اجرا طرح های 
اسالمی  برج هنر  همچون ساختمان 

شد.  

با حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس انجام گرفت

پیگیری اجرای طرح های راه سازی، راه آهن و بازآفرینی شهری استان ایالم 

اجرای قریب به 6600 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در سطح استان البرز
به منظور توسعه شبکه گازرسانی 
و پوشش جامع مناطق مختلف شهری 
و روستایی استان، تاکنون حدود ۶۶٠٠ 
کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع در استان 
البرز اجرا شده است مدیرعامل شرکت 
گاز استان البرز گفت: به منظور توسعه 
جامع  پوشش  و  گازرسانی  شبکه 
روستایی  و  شهری  مختلف  مناطق 
استان، تاکنون حدود ۶۶٠٠  کیلومتر 
البرز  استان  توزیع در  تغذیه و  شبکه 
اجرا شده که قریب به ٢3٠ کیلومتر 
آن در سال١399 محقق شده است. 
همچنین میزان 33 کیلومتر خط انتقال 

نیز در سال گذشته اجرا گردید. 
به گزارش روابط عمومی شرکت 
نژاد در  البرز، حسین تقی  استان  گاز 
مجموع  از  افزود:  خبر،  این  تشریح 

شبکه های تغذیه و توزیع گاز استان 
و  بخش شهری  در  کیلومتر    ۵٠٢٠
روستایی  بخش  در  کیلومتر    ١۵٨٠

میباشد.
 به گفته مدیرعامل شرکت گاز 

استان البرز، از ابتدای سال ١399 تا 
پایان اسفندماه١399، تعداد  ٢٨  روستا 
گازدار گردیده و انشاءا...  ٤3  روستای 
دیگر تا پایان اسفند ماه ١٤٠٠ از نعمت 
گاز طبیعی بهره مند می شوند که بر 

با تالش های کم نظیر  این اساس، 
مشاوران  پیمانکاران،  روزی  شبانه  و 
بیش  شرکت،  این  خدوم  پرسنل  و 
از تعهد تکلیفی به لحاظ تعداد شهر 
گازرسانی شده، محقق  روستاهای  و 

می گردد. 
تا  اینکه  به  اشاره  با  نژاد  تقی 
پایان اسفند ماه سال١399، مجموعًا 
گازدار  روستا   ١٨٢ و  شهر   ١۶ تعداد 
به  گازرسانی  عملیات  گفت:  شده اند، 
مناطق حائز شرایط و فاقد گاز استان، 
با سرعت چشمگیر در دست اقدام قرار 
دارد و امید است که در آینده نزدیک، 
به  استان،  مندی  بهره  درصد  میزان 
موجبات  و  نزدیک  میانگین کشوری 
عمومی  رفاه  و  رضایت  سطح  ارتقاء 

استان فراهم شود.

اولیـن قدم بـزرگ بیمه رازی برای تحـول افزایش 
سـرمایه ۶۰۰ درصدی بود

دکتـر علـی جبـاری اولین قدم بـزرگ بیمه رازی را افزایش سـرمایه 
شـرکت عنـوان کـرد کـه با همـکاری سـهامداران عمـده ، طـرح افزایش 
سـرمایه تدویـن و در اسـرع وقـت بـه بیمـه مرکـزی و سـازمان بـورس 

ارایه شـد .
بـه گـزارش روابـط عمومـی و بین الملـل بیمـه رازی ؛ وی در گفت 
و گـو بـا خبرگـزاری فـارس تاکیـد کـرد: هـم راسـتا بـا افزایش سـرمایه، 
پرتفوی شـرکت ، سـهم بازار ، تعداد شـعب و نمایندگی ها و سـایر ظرفیت 
هـای بیمـه رازی هـم افزایش پیـدا خواهد کرد و این جهـش باید در همه 

فعالیـت های بیمه رازی مشـهود و ملموس باشـد.
مدیـر عامـل بیمـه رازی افزود:ایـن افزایـش سـرمایه تاثیـر عمیـق 
و بزرگـی در فعالیـت هـای بیمـه ای ایـن شـرکت خواهـد خواهد داشـت 
کـه مهمتریـن آنهـا افزایـش ظرفیـت نگهداری و امـکان واگـذاری کمتر 
ریسـک هـا و در نتیجـه افزایـش درآمـد فعالیت هـای بیمـه ای، افزایش 
توانگـری مالـی و در نتیجـه دریافـت مجـوز قبولـی اتکایـی و افزایش در 
آمدهـای شـرکت، بـرآورده شـدن الزامـات قانونـی مطابق با مـاده ٢ آیین 
نامـه 9۵ مربـوط به بیمه نامه های مشـترک )کنسرسـیوم هـا( و درنتیجه 
امـکان لیـدری بیمـه رازی در بسـیاری از بیمـه نامـه های بـزرگ و نهایتا 
افزایـش اعتبـار شـرکت و بهـره بـرداری از این سـرمایه عظیم بـه عنوان 

ابـزار رقابـت در بازار اسـت.
گفتنـی اسـت طبـق اعالم مجمـع عمومی فـوق العاده شـرکت بیمه 
رازی ، مرحلـه نخسـت بـاز افزایش ۵3۵ درصدی از محـل تجدید ارزیابی 
دارایـی هـا سـرمایه بیمـه رازی از 3٠٠ میلیارد تومان بـه ١.9 هزار میلیارد 
تومـان مـی رسـد و در مرحلـه دوم از محـل مطالبات سـهامداران و آورده 
نقـدی سـرمایه شـرکت از ١.9 هـزار میلیـارد تومان بـه ٢.١ هـزار میلیارد 
تومـان افزایـش خواهد یافت کـه در مجموع ۶٠٠ درصد سـرمایه افزایش 
مـی یابد.ایـن افزایـش سـرمایه عالوه بر اصالح سـاختار مالـی بیمه رازی 

باعـث افزایـش سـطح توانگری آن نیز می شـود.

رونمایـی از فنـاوری هـای جدید در حـوزه بازار 
سـرمایه و مسکن

مدیرعامـل شـرکت فنـاوری اطالعـات ناواکـو با اشـاره بـه رونمایی 
از فنـاوری هـای جدیـد ایـن شـرکت در حوزه بازار سـرمایه و مسـکن در 
سـیزدهمین نمایشـگاه بانک، بورس و بیمه از آغاز به کار سـامانه بازارگاه 
مسـکن بـه عنوان نقطـه اتصال مصرف کننـده و تامین کنندگان مسـکن 

در حاشـیه این نمایشـگاه خبر داد.
سـیامک خـاوری در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پایـگاه خبـری بانـک 
مسـکن – هیبنـا، بـا اشـاره بـه حضـور در سـیزدهمین نمایشـگاه بانـک، 

بـورس و بیمـه بـه نمایندگـی بانـک مسـکن اظهار داشـت:
تفـاوت اصلـی حضور بانک مسـکن )شـرکت ناواکو بـه نمایندگی از 
بانک( در نمایشـگاه امسـال نسـبت به سـال های گذشـته این اسـت که 
ایـن نمایشـگاه، متعاقب نمایشـگاه” مسـکن تـک” که ماه گذشـته برگزار 

شـد، فعالیـت خود را آغـاز کرد.
مدیرعامل شـرکت فناوری اطالعات ناواکو با اشـاره به گام برداشـتن 
در عرصـه فنـاوری هـای جدید افزود: در شـرکت ناواکو تـالش می کنیم 
از فنـاوری هـای جدید در حوزه بازار سـرمایه و مسـکن رونمایی کنیم که 
در ایـن حـوزه در سـیزدهمین نمایشـگاه بانک، بـورس و بیمه محصوالت 
جدیـدی را بـه معرض نمایش گذاشـتیم که هم در راسـتای انجام وظایف 

گذشـته ناواکو و هم رویکردهای جدید اسـت.
خـاوری ادامـه داد: از محصـوالت جدیـد ناواکـو می توان از سـامانه 
بـازارگاه مسـکن، پلتفـرم واِمکـس، دسـتگاه هـای پـوز و کیوسـک های 

بانکـی نـام برد.
وی افزود: در ماه گذشـته رویدادی با عنوان “پراپ تک” با مشـارکت 
صنـدوق فنـاوری و نـوآوری بـرای اولیـن بـار برگزار شـد که ۵٨ شـرکت 
از آن اسـتقبال کردنـد و بیـش از ٢٠ شـرکت توسـط تیـم داوری پذیرفته 
شـدند و یکسـری فناوری های جدیدی را در عرصه مسـکن و تلفیق آن 

بـا حـوزه بانک ارائـه دادند.
مدیرعامـل شـرکت فنـاوری اطالعـات ناواکـو ادامـه داد: بـه عنوان 
مثـال محصوالتـی در حوزه سـبک سـازی سـاختمان، اسـتفاده از فناوری 
هـای نویـن در حوزه سـاخت و حتـی فناوری های مالی صنعت سـاختمان 

از سـوی عالقمنـدان و مشـارکت کننـدگان در ایـن رویداد عرضه شـد.
خاوری با اشـاره به رونمایی از سـامانه بازارگاه توسـط شـرکت ناواکو 
در سـیزدهمین نمایشـگاه بانـک، بـورس و بیمه افزود: این سـامانه محلی 
خواهـد بـود تا مردم و سـازندگان بتواننـد مبادالت مسـکن و هر آنچه که 
وابسـته به مسـکن هسـت را مشـاهده کنند. در واقع سـامانه بازارگاه نقطه 

اتصـال مصرف کننـده و تامین کننده تجهیـزات خواهد بود.
بـر اسـاس این گزارش سـیزدهمین نمایشـگاه بانک، بـورس و بیمه 
از روز سـه شـنبه ١٨ خرداد ماه با حضور محمود شـایان مدیرعامل بانک 
مسـکن و حسـن زمانی مدیرعامل شـرکت سـهامی نمایشـگاه های بین 
المللـی افتتـاح شـد و شـرکت فنـاوری اطالعـات ناواکـو بـه نمایندگی از 
بانـک مسـکن در ایـن نمایشـگاه حضور فعـال و موثر داشـت و از تعدادی 

محصـوالت خـود رونمایی کرد.

مدیرعامل بیمه آسیا خبر داد:
افتتاح ۱۵ شعبه در بیمه آسیا طی دو سال گذشته

نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسـیا، از افتتاح ١۵ شـعبه 
و واحد پرداخت خسـارت در بیمه آسـیا طی دو سـال گذشته خبر داد.

مسـعود بادیـن، نایـب رییـس هیـأت مدیـره و مدیرعامل بیمه آسـیا 
در مراسـم کلنـگ زنـی و آغـاز پروژه سـاختمان بیمه آسـیا در شـهر قم ، 
موفقیـت هـا و افتخـارات این شـرکت بـزرگ بیمـه ای را نتیجـه همدلی 
و همیـاری تمـام ارکان خانـواده بـزرگ بیمـه آسـیا توصیـف کـرد کـه با 
تالشـی خسـتگی ناپذیـر شـرکت را در رسـیدن بـه اهـداف عالیـه خـود 

یـاری مـی دهند.
وی در همیـن ارتبـاط افـزود: ایـن ویژگـی هـای بـی نظیـر بیمـه 
آسـیا، در دوران شـیوع ویـروس کرونـا بـه خوبـی نمـود پیـدا کـرد و 
شـاهد آن بودیـم کـه چگونـه تمـام کارکنان و شـبکه فروش بیمه آسـیا 
علیرغـم حضـور یـک سـوم از پرسـنل، عملکـرد دلسـوزانه و متعهدانـه 
ای از خـود نشـان دادنـد و رضایـت اربـاب رجـوع و مسـئولین را بـه نفع 

نمودند. احسـن کسـب 
مدیرعامل بیمه آسـیا سـپس اظهار داشـت: اولویت بیمه آسـیا توسعه 
ارائـه خدمـات بیمه ای شایسـته به هموطنان در سراسـر کشـور اسـت که 
بـا برنامـه ریزی هدفمند، طی دو سـال گذشـته ١۵ شـعبه و واحد پرداخت 

خسـارت افتتاح شده است.
مسـعود بادیـن بـا اشـاره به ویـژ گی ها و پتانسـیل اقتصادی اسـتان 
قـم بیـان داشـت : بیمـه آسـیا در نظـر دارد بـا توجـه بـه ایـن ویژگـی ها 
و پتانسـیل اقتصـادی ، فعالیـت بیمـه ای خـود را در این اسـتان توسـعه و 

خدمـات خوبـی را در تمـام رشـته هـای بیمـه ای ارائه دهد.
در آییـن کلنـگ زنـی و آغـاز پـروژه سـاختمان بیمـه آسـیا در شـهر 
قـم، معاونیـن مدیرعامـل، مدیران و رییس و مسـئوالن شـعب بیمه آسـیا 

در اسـتان قـم، حضور داشـتند.
گفتنـی اسـت پـروژه سـاختمان بیمـه آسـیا در شـهر قم با مسـاحت 
١۶٧٨ متـر مربـع و زیـر بنـای ٢٢٠۶ مترمربـع در چهـار طبقـه در خیابان 

الغدیـر قم احـداث خواهد شـد.
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ١3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ١٤٠٠۶٠3٠١٠۶٠٠٠٠١٠٧ هیات اول / موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای / مهدی ساقی فرزند بهروز به شماره شناسنامه ۵٤٢ صادره از تهران ** 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۶٧/١٤ متر مربع 
پالک شماره 3٢١ فرعی از ١٢ اصلی واقع در خیرآباد بخش حوزه ثبت ملک 
ورامین تایید از مالکیت محمد رضا خانی ** محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ١۵ روز آگهی می شود در صورتی که 

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشه باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ٠۵/٤٠٠/٠3

تاریخ انتشار نوبت دوم: ٢٠/٤٠٠/٠3 
محمد داودی 

رئیس ثبت اسناد و امالک 
٧۶ ث/ م الف 

بیمـه »مـا« بـا همـکاری بانـک ملـت بـرای 
اولیـن بـار در کشـور، بیمـه نامـه صنـدوق اجـاره ای 

را صـادر کـرد.
بـا  “مـا”  بیمـه  عمومـی،  روابـط  گـزارش  بـه 
همـکاری بانـک ملـت و اخذ مجـوز از بیمـه مرکزی 
بـرای اولیـن بـار در کشـور بیمـه نامه صنـدوق اجاره 
ای را کـه پیـش از ایـن بـه نام صنـدوق امانات بانک 

معرفـی شـده بـود صـادر کرد.

بـر اسـاس این گزارش، مجید نظـری مدیر بیمه 
هـای مهندسـی بیمـه “مـا” با تاییـد این خبـر گفت: 
این طرح بیمه ای با بیش از دو سـال مطالعه توسـط 
کارشناسـان و مدیران فنی و تحقیق توسـعه، تحقیق 
میدانـی و همچنیـن مطالعات تطبیقی در کشـورهای 

پیشـتاز در این رشـته پیاده سـازی شـده است.
نظـر  در  “مـا”  بیمـه  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
در  آنـرا  دو سـال مجـوز  را کـه  دارد طـرح خـود 

اختیـار دارد بـه بانـک ها و سـایر نهادهـای مالی و 
اعتبـاری کشـور تسـری دهـد. الزم بـه ذکر اسـت 
طـی مذاکـرات انجـام شـده بـا یکـی از بانک های 
بـزرگ کشـور، بزودی ایـن بیمه نامـه در آن بانک 

نیـز صـادر خواهد شـد.
وی افـزود: بیمـه گـزاران و فعالیـن صنعت بیمه 
و بانک شـاهد طـرح های جدیدتـری از بیمه “ما “در 

آینـده ای نزدیـک خواهند بود.

برای اولین بار در کشور رخ داد؛
صدور نخستین بیمه نامه صندوق اجاره ای توسط بیمه “ما”

مدیر پروژه فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا خبر داد؛

استفاده از واکسن مشترک ایران و کوبا برای سنین 1۸ تا ۸0 سال
کارآزمایی  سوم  فاز  پروژه  مدیر 
مشترک  تولید  کرونای  واکسن  بالینی 
ایران و کوبا این واکسن را برای سنین 

١٨ تا ٨٠ سال قابل استفاده دانست.
پروژه  مدیر  »احسان مصطفوی« 
فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا 
تولید مشترک ایران و کوبا در گفت وگو 
با خبرنگار ایلنا، در رابطه با آخرین اخبار 
روند تولید این واکسن، بیان کرد: تزریق 

دوم واکسن در فاز سوم کارآزمایی بالینی 
در حال انجام است و تاکنون در ۶ شهر 
بندرعباس،  همدان،  زنجان،  اصفهان، 
کرمان و یزد تزریق دوم را آغاز کرده اند.

روز  همچنین  د:  دا دامه  ا وی 
ساری  و  بابل  در  را  تزریق  چهارشنبه 
هم آغاز خواهیم کرد و تا االن حدود ١١ 
هزار نفر از ٢٤ هزار نفری که تزریق اول 
انجام دادند، دریافت واکسن دوم را  را 

هم داشتند.مصطفوی  با اشاره به ایمنی 
از  بعد  افزود: دو هفته  بخشی واکسن، 
اثربخشی  بررسی  واکسن،  دوم  تزریق 
نیاز است،  واکسن شروع خواهد شد و 
زمانی سپری شود تا کارایی واکسن در 
کاهش موارد ابتال سنجیده شود و بعد 
داروی  و  اختیار سازمان غذا  در  نتیجه 

کشور قرار می گیرد.
سازمان  که  زمان  هر  گفت:  وی 

مستندات  و  دانست  دارو صالح  و  غذا 
را کافی دانست و واکسن را بی خطر و 
اثربخش تشخیص داد، آن زمان واکسن 
اجازه توزیع و عرضه در بازار را می گیرد.

گروه  افزود:  پایان  در  مصطفوی 
سنی که در این مطالعه شرکت کردند از  
١٨ تا ٨٠ سال هستند و نتیجه ی مطالعه 
برای همین  که مشخص شد، واکسن 
گروه سنی مورد استفاده قرار می گیرد.
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رکوردار پرتاب وزنه ایران:
مشکالت حل نشوند، خداحافظی می کنم

از  از ورزشکاران ملی می گوید  از وضعیت حمایت  انتقاد  با  شاهین مهردالن 
نظر مالی، سالن تمرین و تغذیه که ساده ترین موارد هستند، مشکل دارد و به سختی 

تمرین می کند.
شاهین مهردالن در مسابقات بین المللی ترکیه موفق شد رکورد پرتاب وزنه 
ایران را پس از ١٠ سال جابه جا کند. رکورد پیشین این ماده با حد نصاب ٢٠.٠۵ متر 
توسط امین نیکفر در سال 9٠ ثبت شده بود و مهردالن توانست با پرتابی به طول 

٢٠.٢3 متر رکوردشکنی کند. 
مهردالن در مورد این رکوردشکنی گفت: سطح مسابقات ترکیه از رقابت های 
قبلی باالتر بود و چند رکورد باالی ١9 متر داشتیم اما زور سایر ورزشکاران به ما نچربید. 

اول شدم و با توجه به سختی هایی که کشیده بودم، رکورد ایران را جابه جا کردم. 
او در مورد شانس خود برای کسب سهمیه المپیک بیان کرد: باید ورودی مستقیم 
مسابقات را بگیرم یا این که حداقل در دو مسابقه بین المللی دیگر باالی ٢٠ متر پرتاب 
کنم تا به رنکینگ المپیک برسم. امیدوارم فدراسیون ترتیبی اتخاذ کند که تا قبل از 
هشتم تیرماه و نهایی شدن رنکینگ، ما را به چند مسابقه دیگر اعزام کنند. البته فکر 
می کنم ٢٨ خرداد مسابقات قزاقستان و ٧ تیر مسابقات بالروس برگزار می شود. از 
فدراسیون خواهش می کنم که با اعزام مربی من به این مسابقات موافقت کنند چون 

در ماده های پرتابی حضور مربی کنار ورزشکار خیلی ضروری است.
آقای  از زمانی که  بیان کرد:  اشاره و  ایران  به وضعیت دوومیدانی  مهردالن 
صیامی و آقای رضایی به فدراسیون آمده اند، تحوالت خوبی ایجاد شده است. اعزام 
به مسابقات برون مرزی و توجه به جوانان و نوجوانان کارهای قشنگی است که انجام 
می شود، اما همچنان کم و کاستی هایی داریم. وقتی به کشورهای دیگر سفر می کنیم 
و  ورزشکاران شان را می بینم که سطح پایین تری نسبت به ما دارند اما از امکانات و 
مزایای بسیار باالتری برخوردار هستند، روی روحیه مان تاثیر می گذارد که چرا با وجود 

سطح باالتر چنین شرایطی نداریم. 
او افزود: ما برای ابتدایی ترین چیزها مثل غذا، مکمل و زمین تمرینی مشکل 
داریم. به دلیل شرایط کرونایی با بدبختی و هزار خواهش و التماس تمرین می کنم. 
ورزشکاری مثل من که برای کسب سهمیه آماده می شود باید به نگهبان استادیوم، 
رییس هیات، مسوول سالن التماس کند تا یک سالن تمرین برایش باز کنند. عالوه 
بر این، غذا ابتدایی ترین چیز است و نباید برای خودم غذا درست کنم. درست نیست 
در مورد این مسائل حرف بزنم و بخواهم که غذا، مکمل و سالن تمرینی من را فراهم 

کنند، بلکه باید به موضوعات حرفه ای بپردازم اما متاسفانه چنین شرایطی داریم. 
و گفت:  دانست  ناکافی  را  مالی خود  ایران حمایت های  وزنه  پرتاب  رکوردار 
فدراسیون دید حرفه ای دارد و نسبت به دور قبل بهتر کار می کند اما هم چنان درگیر 
مسائل مالی هستیم. امسال المپیک و سال آینده بازی های آسیایی را پیش رو داریم، 
رکورد ٢٠ متر در آسیا قطعا طال یا نقره می گیرد. امیدوارم حمایت شویم تا در بازی های 

آسیایی مدال آوری کنیم.
او به قراردادهای لیگ اشاره و بیان کرد: سال گذشته در تیم سپاهان بودم 
و قرارداد خوبی بستم اما در کل قراردادهای دوومیدانی خیلی پایین است و کفاف 
ورزشکار را نمی دهد. من با این که قرارداد باالیی بستم اما نسبت به هزینه هایی که 
دارم باز هم پایین است. ۵٠، ۶٠ میلیون تومان پولی نیست که هزینه ورزش حرفه ای 
را در شرایط فعلی تامین کند. آقای رحتمی مدیرعامل پلیمرخلیج فارس و عضو هیات 
رییسه فدراسیون، موقع بازگشت ما از ترکیه در فرودگاه بود. امیدوارم صدایم را بشنود 
و حمایت ویژه ای بکند، چون این باشگاه تعدادی از ورزشکاران ملی و مربیان آن ها را 
تحت حمایت قرار داده است. امیدوارم من را هم بعد از این رکوردشکنی حمایت کنند.

مهردالن شرایط پرتاب وزنه ایران برای کسب مدال را خوب ارزیابی کرد و گفت: 
این ماده ظرفیت مدال آوری دارد. وقتی بین آن همه رقیب گردن کلفت اول شدم و 
رکورد ملی ایران را زدم پس کار در آسیا راحت تر است. شرایط در دوومیدانی ماده به 
ماده فرق می کند، مثال با رکورد ملی یک ماده ممکن است نفر آخر آسیا هم نشد، اما 

در پرتاب وزنه سه نفر اول ایران جزو نفرات برتر آسیا هستند.
این پرتاب گر در پاسخ به این سوال که در بازی های آسیایی مدال کسب می کنید؟ 
گفت: مشکالت بسیار زیاد است و باید حل شود. اگر با همین شرایط پیش برویم ممکن 
است ورزش را کنار بگذارم چون دیگر نمی کشم. تمام زندگی ام را فروخته ام و خرج 
ورزش کرده ام. دیگر بیش تر از این در توانم نیست. از طرف دیگر مربی من هم باید 
دلخوشی داشته باشد اما هیچ مبلغی از طرف من دریافت نمی کند. البته خوشبختانه 
۵، ۶ ماه است که از فدراسیون ماهی دومیلیون تومان حقوق می گیرد اما با این مقدار 

چگونه زندگی خود را بچرخاند؟ 
او افزود: من هم ماهی دو میلیون تومان از فدراسیون می گیرم که خرج ٤، ۵ 
روزم بیش تر نیست چون هزینه های تغذیه ام باال است و باید بقیه را از جیب پرداخت 
کنم. فدراسیون باید در بحث قراردادها تحولی اساسی ایجاد کند چون یک ورزشکار 
سالی ٢٠٠، 3٠٠ میلیون تومان هزینه خورد و خوراک دارد و مبالغ فعلی کفاف نمی دهد. 
مهردالن در پایان خواستار عقد قرارداد بین فدراسیون و مربی خود شد و گفت: از 
مربی ام تشکر می کنم که حدود ١٠ سال است بدون چشم داشت با من کار می کند. او هم 
زندگی دارد، امیدوارم فدراسیون قراردادش را ببندد تا  خیالش از نظر مالی راحت باشد و 
کل وقتش را برای تمرین با من بگذارد، نه این که جای دیگری هم کار کند. از آقای 
صیامی هم تشکر می کنم که از زمان حضورش در فدراسیون دنبال حل مشکالت است

ملی پوش کشتی آزاد:
هر روز روی دستم عکس نشان المپیک را می ِکشم

مرتضی قیاسی پس از غالم رضا محمدی در المپیک ١99۶ بار دیگر 
لرستان را در این آوردگاه مهم صاحب نماینده کرد و دوبنده وزن ۶۵ کیلوگرم 

تیم ملی کشتی آزاد را در توکیو به تن می کند.
قیاسی که برای پوشیدن این دوبنده سختی های زیادی کشید، سرانجام 
هفتم خرداد امسال  در رقابت درون  اردویی دست به کار بزرگی زد و با اینکه 

١٠ بر ۵  از امیرمحمد یزدانی پیش بود، وی را ضربه فنی کرد.
با این پیروزی قاطع قیاسی بلیت توکیو را رزرو کرد و حاال می خواهد 

نخستین ورزشکار لرستانی  باشد که نشان المپیک را کسب می کند.
قیاسی اظهار کرد: تا پیش از برگزاری پیکار درون اردویی حلقه های 
المپیک را روی کف دستم هر روز می کشیدم و هدفم کسب جواز حضور در 
توکیو بود.وی ادامه داد: پس از آن حلقه ها را پاک و به جای آن نقش مدال 

المپیک را می کشم و برای تحقق این رویا تالش می کنم.
قیاسی در پاسخ به پرسشی که می تواند نخستین ورزشکاران لرستانی 
باشد که نشان المپیک را کسب می کند؟ هدفم کسب خوش رنگ ترین مدال 
است و با توجه به اردوها و برنامه های کادر فنی خیلی خوشبینم که با دست 

پر از توکیو برگردم.
این آزادکار لرستانی تاکید کرد: فدراسیون کشتی و کادر فنی زحمات 
زیادی می کشند و امیدوارم بتوانیم با نتایج خوب جواب این زحمات را بدهیم.

اولتیماتوم به دمبله؛
مذاکره پنهانی ممنوع!

و  باقیمانده  بارسا  با  قراردادش  از  سال  یک  تنها  دمبله  عثمان 
باشگاه  یک  با  او  پنهانی  ارتباط  به  مشکوک  کاتاالن  باشگاه  سران 

هستند. دیگر 
ابتدا سرخیو  بازیکن کرد.   3 به جذب  اقدام  بارسلونا هفته گذشته 
آگوئرو و سپس اریک گارسیا هر دو از منچسترسیتی و امرسون رویال 
جذب باشگاه کاتاالن شدند و گفته می شود به زودی ممفیس دیپای 
نیز راهی بارسا خواهد شد. آگوئرو، گارسیا و دیپای بازیکن تحت قرارداد 
تحمیل  بارسا  به  را  ای  هزینه  شان  جذب  و  نیستند  باشگاهی  هیچ  با 

نکرده و نخواهد کرد.
در کنار جذب بازیکن، بارسا به دنبال تمدید قرارداد با چند بازیکن 
است. جدای از لیونل مسی که در صدر فهرست تمدیدی هاست، عثمان 
دمبله ستاره فرانسوی بارسا نیز بازیکنی است که باشگاه به وی پیشنهادی 
ارائه کرده ولی طبق ادعای اسپورت، دمبله هنوز پاسخی به آن نداده و 

تردیدهایی جدی برای پذیرش آن دارد.
دمبله از ٤ سال پیش برای بارسا بازی می کند و پس از سه سال 
که درگیر مصدومیت ها بود، فصل گذشته توانست ٤٤ بازی انجام دهد 
نیز  بعد  برای فصول  او  روی  باشگاه  در  برساند.  ثمر  به  نیز  ١١ گل  و 
حساب کرده اند و معتقدند دمبله با ٢٤ سال سن و تجربه باالیی که از 
٤ سال حضور در این باشگاه کسب کرده، می تواند مهره ای قابل اتکا 

برای سال های بعد باشد.
اینکه از سوی  تیتر یک نشریه اسپورت به دمبله اختصاص دارد؛ 
باشگاه به وی اولتیماتوم داده اند که یا پیشنهاد تمدید را قبول خواهد 
کرد یا در فهرست فروش قرار خواهد گرفت. سران بارسا به این مشکوکند 
که او با باشگاهی دیگر)پی اس جی( برای سال بعد به توافق رسیده و 

قصد دارد با پایان قراردادش رایگان جدا شود.
برای دمبله ۵٠ میلیون یورو است ولی  تعیین شده  حداقل قیمت 
دشوار بتوان تصور کرد باشگاهی حاضر شود برای بازیکنی که ریسک 
مصدومیتش باالست و تنها یک سال از قراردادش باقیمانده این مبلغ 
را پرداخت کند. اگر او تمدید نکند یا پیشنهادی هم برایش نرسد، فشار 
سکوها  به  است  ممکن  و  یافت  خواهد  افزایش  فرانسوی  ستاره  روی 

نیز تبعید شود.
این  و دمبله  نیم دیگر جام جهانی ٢٠٢٢ قطر است  و  یک سال 
برایش  ناپذیر  به سکوها ضرری جبران  تبعید  داند که  به خوبی می  را 
خواهد بود. در واقع او یا باید همین تابستان از بارسا برود یا در نهایت 

تن به تمدید  بدهد.

تورگان هازارد:
انتقادات اسپانیایی ها از ادن هازارد درست است!

هم  چندان  برادرش  از  شدید  انتقادات  است  معتقد  هازارد  تورگان 
بی ربط نیست.

فردا جمعه و با یک سال تاخیر یورو ٢٠٢٠ شروع خواهد شد و ٢٤ تیم 
برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر وارد رقابت خواهند شد. تورنمنتی 

که یک ماه به طول می انجامد.
ماه پیش روبرتو مارتینز سرمربی تیم ملی بلژیک اسامی ٢۶ بازیکن 
را برای یورو ٢٠٢٠ اعالم کرد که در آن نام ادن هازارد هم دیده می شد. 
ستاره گران قیمت و همیشه مصدوم رئال، اخیرا توانسته ریکاوری کند و 
در چند بازی تیمش نیز به میدان رفت. تردیدهایی در مورد حضور هازارد 

وجود داشت ولی در نهایت نام او وارد فهرست شد.
همان  از  ولی  است  رئال  تاریخ  بازیکن  ترین  قیمت  گران  هازارد 
های  رسانه  شدید  انتقادات  باعث  او  وزن  اضافه  بحث  ابتدایی  روزهای 
اسپانیا شد و سپس یازده مصدومیت متوالی باعث شده تا او هرگز از زیر 
فشار رسانه های اسپانیا خارج نشود. برخی به او لقب بدترین خرید تاریخ 

رئال را هم داده اند.
تورگان هازارد برادر ادن هازارد که در دورتموند بازی می کند، در 
واکنش به انتقادات گسترده اسپانیایی ها از برادرش گفت:» رسانه های 
اسپانیایی معموال سختگیر هستند و به خصوص از بازیکنان گرانقیمت، 
توقعات باالیی دارند. این را در مورد دیگر بازیکنان مشابه ادن هم دیده 
ایم. معتقدم انتقادات چندان هم بی ربط نبوده چرا که ادن قابلیت های 
فراوانی دارد که هنوز نتوانسته آنها را در رئال نشان دهد. اسپانیایی ها به 
خوبی می دانند که ادن چه بازیکن بزرگ و باکیفیتی است و به شخصه 

امیدوارم بتواند فصل بعد این را در رئال هم نشان دهد.«
بودن زیر سایه ادن:» مزیتش این است که رسانه ها به خصوص 
وقتی مصدوم شدم، خیلی روی من تمرکز نکردند و در موردم به اندازه 
ادن حرف نزدند. فصل قبل برای اولین بار بود که مصدوم می شدم و 
نمی دانستم چطور باید به میدان برگردم. باید یاد می گرفتم چه زمانی 
١٠٠ درصد آماده ام و توان برگشتن دارم. برای من هم مثل ادن سال 
سختی بود ولی با وجود اینکه خیلی کم بازی کردم ولی در مجموع با 
اولین  این  جام حذفی شدیم.  فاتح  و  داشتیم  خوبی  روزهای  دورتموند 

افتخار تیمی من بود.«

ترکمنستان  فوتبال  تیم 
لبنان  مقابل   ٢-3 پیروزی  با 
های  رقابت  بزرگ  شگفتی 
پیش  مرحله  در  جهانی  جام  انتخابی 

مقدماتی را خلق کرد.
از  بعد  لبنان  تیم  که  شرایطی  در 
دریافت اولین گل بازی با دو گل که یکی 
از آن ها بسیار تماشایی بود، از حریف 
در  بود،  افتاده  پیش  خود  میانه  آسیای 
نهایت این ترکمنستان بود که با استفاده 
از اشتباهات دفاعی لبنان که در آخرین 
دقایق با یک یار کمتر بازی می کرد، این 
بازی را با نتیجه 3-٢ به سود خود تمام 
کرد تا تمام رویاهای لبنان برای صعود 
جهانی  جام  مقدماتی  نهایی  مرحله  به 

بر باد برود. 
بسیار  تدارک  با  که  ها  لبنانی 
باتوجه  و  شده  حاضر  مسابقه  این  در 
گروهی  دور  از  شمالی  کره  حذف  به 
با  داشتند،  صعود  برای  خوبی  فرصت 
شکستی که مقابل ترکمنستان متحمل 
شدند، ضمن عدم دستیابی به پاداش ۵ 
هزار دالری فدراسیون فوتبال برای هر 
بازیکن، شانس صعود خود را هم تا حد 
این موضوع  که  دادند  از دست  زیادی 
تیم  هر  یا  عراق  ایران،  به سود  کامال 
دیگری است که در سایر گروه ها در 

رتبه دوم قرار بگیرد.
بازی  در  مسابقه  چرخش  نقطه 
عطایا  ربیع  هند  لبنان،   - ترکمنستان 
یک  که  بود  آهن  ذوب  سابق  بازیکن 
ضربه کاشته را نصیب ترکمنستان کرد 
که ضربه ارسالی از ٤٠ متری از جناح 
»آناگولیف  استثنایی  پای  با پشت  چپ 
گویچمرات« بازیکن ترکمنستان به گل 
تبدیل شد. پس از این گل و در شرایطی 

که دوربین روی شادی ترکمنی ها قفل 
شده بود، یک درگیری جدی در داخل 
دروازه تیم لبنان باعث  اخراج نور منصور 
کاپیتان لبنان شد که اتفاقا روی گل نیز 
با  لبنان  اتفاق  این  از  پس  بود.  مقصر 
ترس بیشتر بازی را ادامه داد و در نهایت 
ترکمنستان در ثانیه های پایانی گل سوم 
را وارد دروازه حریف سرخپوش کرد تا این 

تیم را در آستانه حذف قرار دهد.
و  لبنان  شانس  شدن  کم  از  پس 
کورس  از  تاجیکستان  احتمالی  حذف 
تیم های دوم، ضعف در امتیازگیری از 
سوی یکی از تیم های ازبکستان، اردن، 
چین یا امارات کافی است تا ایران هم 
در جمع تیمهای صعودکننده به مرحله 

نهایی قرار گیرد.
 ایران با فرض این که کامبوج را 

امتیاز  یک  گرفتن  با  می دهد،  شکست 
 ١٠ دوم  تیمهای  جدول  در  عراق  از 
امتیازی خواهد شد و باتوجه به تفاضل 
گل مطلوب، شانس باالیی برای صعود 

خواهد داشت.
دیدار  نیز  ازبکستان  و   امارات 
حساسی را با صدرنشین گروه خود یعنی 
عربستان و ویتنام خواهند داشت و شاید 
برای پیروزی دچار مشکل شوند. چین 
باتوجه به تقابل با مالدیو و سوریه، فرصت 
خوبی برای رسیدن به مرز ١١ امتیاز و 

قطعی کردن صعود خود دارد.
 لبنان و اردن برای صعود باید مقابل 

استرالیا و کره جنوبی نتیجه بگیرند.
 اردن باید حداقل یک پیروزی را 
از دو بازی باقی مانده به دست آورد. 
استرالیای  و  انگیزه  با  کویت  با  آنها 

صدرنشین روبرو می شوند و باتوجه به 
انگیزه کویت برای قرارگیری در رتبه 
دوم، آنها دیدار بسیار سختی را با هر 
دو تیم خواهند داشت و باید یک معجزه 

را رقم بزنند.
هم  دیگری  روی  سکه  این  اما 
دارد که اردن و لبنان را امیدوار می کند. 
از  استرالیا پس  و  این که کره جنوبی 
کمتری  انگیزه  با  صعود  شدن  قطعی 
وارد زمین شوند و همین، فرصتی شود 

برای شگفتی بزرگ.
قطعی  برای  ایران  حال  هر   به 
نیاز دارد و  شدن صعود، به دو پیروزی 
شکست  به  شانس،  ماندن  زنده  برای 
ناپذیری برابر عراق. باخت لبنان به سود 
ایران شد اما سرنوشت تیم اسکوچیچ در 

دست خودش است.

لبنان باخت ایران امیدوار شد اما...

سرنوشت تیم اسکوچیچ به دست خود مشخص می شود

اتفاقات رقم خورده طی چند وقت 
ادامه  برای  شرایط  تا  شده  باعث  اخیر 
همکاری رشید مظاهری با استقالل به 

بن بست نزدیک شود.
تندترین  روزها  این  مددی  احمد 
انتقادات را متوجه خود می بیند و جالب 
اینکه بیشتر این ترکش ها از سوی فرهاد 
تیم  این  سرمربی  عنوان  به  مجیدی 
است. سرمربی آبی ها طی روزهای اخیر 
بیشترین انتقادات را متوجه کادر مدیریتی 
و خصوصا احمد مددی دانسته و در این 

رابطه او را به چالش فراخوانده است. 
مددی که از ابتدای فصل با انتقادات 
زیادی در خصوص نحوه مدیریتش در 
نتوانسته  بوده، هنوز  مواجه  باشگاه  این 
کادرفنی  و خصوصا  هواداران  انتظارات 
انجام  برای  را  تیم  این  بازیکنان  و 
برساند  سرانجام  به  خود  ماموریت های 

و با مشکالت بزرگی مواجه بوده است.
با این حال به نظر می رسد با نحوه 
مدیریتی احمد مددی او را به در خروجی 
این باشگاه و دریافت حکم پایان ماموریتش 
دانست.  نزدیک  ورزش  وزارت  از سوی 
خصوصا اینکه فرهاد مجیدی طی روزهای 
اخیر طی دو مرحله در صفحات شخصی 
خود انتقادات شدیدی را نسبت به نحوه 

عملکردش مربوط دانسته است.
در تازه ترین ماجرا اما به نظر می رسد 
سمتی  به  مددی  احمد  مدیریتی  شیوه 
پیش می رود که باید کار رشید مظاهری 
را در این تیم رو به پایان دانست. مظاهری 
جمع  در  حضور  با  فصل  این  در  که 

آبی پوشان توانسته خصوصا در نیم فصل 
اول با نمایش درخشان خود، مشکالت 
این تیم در دروازه را به حداقل برساند، 
طی چند وقت اخیر درگیر حواشی بزرگی 

از سوی مدیریت باشگاه شده است.
ماجرای  به  مربوط  اقدام  اولین 
رشید مظاهری و سعید عزیزیان است؛ 
در شرایطی که عزیزیان به عنوان مربی 
گلرهای سابق استقالل اتهاماتی را متوجه 
رشید مظاهری کرده و مدعی شده از این 
گلر شکایت خواهد کرد، باشگاه استقالل 
بدون در نظر گرفتن شرایط این ماجرا و 
نتیجه شکایت و ... اقدام به جریمه رشید 
این  اعالم  زمان  است.  کرده  مظاهری 

در  مددی  احمد  بود؛  جالب  نیز  جریمه 
فاصله ساعاتی مانده به بازی با پیکان 
اقدام به جریمه رشید مظاهری و اعالم 
آن به این دروازه بان کرده است تا بدون 
توجه به شرایط روحی و روانی حاصل از 
این اعالم بدموقع، حاشیه عجیبی را علیه 

تیم خود شکل دهد.
دروازه بان  این  علیه  دیگر  جریمه 
رشید مظاهری  اعالم عدم همراهی  با 
به رفسنجان متوجه وی شده است. در 
عنوان  به  فکری  محمود  که  شرایطی 
دریافت  با  استقالل  وقت  سرمربی 
مجوزهای پزشکی این گلر و مشورت با 
کادرپزشکی اجازه عدم حضور مظاهری 

را صادر کرده بود و وریا غفوری نیز در 
این جلسه حاضر بود، باشگاه به شکلی 
عجیبی این گلر را جریمه کرده و آن را 

در پرونده وی قرار داده است. 
اتفاقاتی سریالی علیه رشید مظاهری 
که مشخص نیست با چه هدفی دنبال 
می شود تا او  را نسبت به ادامه همکاری 
با این باشگاه دلسرد کنند. مظاهری که در 
این فصل توانسته با عملکرد موفق خود 
نظر هواداران را نیز به خود جلب کند و 
در لیست دراگان اسکوچیچ نیز قرار داشت 
و اگر دچار مصدومیت نمی شد شاید در 
اتفاقاتی  با  نیز حاضر بود، اکنون  منامه 
ادامه  صورت  در  شاید  که  شده  مواجه 
وی  جدایی  شاهد  مددی،  احمد  حضور 
از این باشگاه باید بود. نکته جالب توجه 
اینکه مظاهری در قراردادش بندی دارد 
که در صورت عدم دریافت ٢٠ درصد از 
مطالباتش قادر خواهد بود از این تیم جدا 
شود و با گذشت چند ماه از فعال شدن 
این بند اما علیرغم پیشنهاد از یکی از 
نیم  در  برتر  لیگ  متمول  باشگاه های 
جمع  در  کارش  به  داد  ترجیح  فصل، 

آبی پوشان ادامه دهد. 
باید دید با ادامه شرایطی که احمد 
شکل  بازیکن  این  خصوص  در  مددی 
نهایت  در  بود  خواهد  قادر  او  آیا  داده، 
مظاهری را از حضور در این تیم ناامید 
کند یا باید منتظر تصمیم عجیبی از سوی 
با  اما  فعلی  شرایط  در  بود.  آبی ها  گلر 
سومدیریتی که مددی در نظر گرفته باید 
در انتظار اتفاق عجیبی در پایان فصل بود.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

فوتبال  ملی  تیم  سابق  سرمربی 
ایران نسبت به عملکرد تیم ملی خوشبین 
است و ابراز امیدواری می کند شاگردان 
ایران  به  پر  دست  اسکوچیچ  دراگان 

بازگردند.
سابق  سرمربی  مایلی کهن  محمد 
پیروزی  خصوص  در  ایران  ملی  تیم 
انتخابی  در  بحرین  مقابل  ملی  تیم 
مقدماتی جام جهانی ٢٠٢٢ قطر اظهار 
از مدتها  بعد  داشت: خدا را شکر مردم 
خوشحال شدند و من به بچه های تیم 
ملی تبریک می گویم که عملکرد بسیار 
درخشانی داشتند. انسجام تیمی تیم ملی 
خط  در  خصوص  به  بود  خوب  بسیار 
حمله. تعویض های به موقع و همچنین 
فوتبالی زیبا و امیدواریم که این روند در 

ادامه بازیها هم صورت بگیرد.
ملی  تیم  آیا  اینکه  مورد  در  وی 
را  الزم  نتیجه  عراق  مقابل  می تواند 
کسب کند، ادامه داد: ما چرا باید ناامید 
باشیم؟ با بازیکنان خوبی که داریم باید 
این گروه صعود  از  اول  تیم  عنوان  به 
آزمون  مثل  خوبی  بازیکنانی  ما  کنیم. 
لیگ های  در  که  داریم  را  طارمی  و 
بازیکنان  اروپایی در تیم های خودشان 

شاخصی هستند.
سرمربی سابق تیم ملی در خصوص 
اینکه فکر می کرد زمانی کار تیم ملی به 
اما و اگر کشیده شود، خاطرنشان کرد: 
مسائل  همین  به  فوتبال  جذابیت های 
است. شما االن دیگر نمی توانید مقابل 
یک تیم ضعیف هم از پیش برنده باشید 

اما من این مسئله را باید بگویم که توان 
بازیکنان ما بیشتر از اینهاست و این را 
ما  مقابل  بحرین  که  نرود  یادمان  هم 
فوتبال کثیفی از خود ارائه نداد. آنها دنبال 
شلوغ کاری و بازی ناجوانمردانه نبودند و 

این بسیار فاکتور مهمی بود.
وی ادامه داد: آلمان در یک بازی 
۶ گل خورد و یا برزیل ٧ گل. آیا صدایی 
است؛  همین  فوتبال  آمد؟  در   از کسی 
دنبال  به  باید  می خوری  شکست  اگر 
آن  پشتکار  و  تالش  با  که  باشی  این 

را جبران کنی.
دلخوری های  مورد  در  مایلی کهن 
از  از فرهاد مجیدی گفت: من  خودش 
من  نظر  به  زیرا  شدم  دلخور  مجیدی 
وقتی سن باال می رود آدم باید پخته تر 

عمل کند. وزیر ارتباطات ما جوان است 
و متولد ۶٠، چهار سال از خود مجیدی 
کوچکتر است و نظرش را خیلی محترمانه 
به  دیگر  نباید  مسئله  این  کرد؛  اعالم 
دوست  را  فرهاد  من  بخورد.  بر  کسی 
دارم و خودم برای اولین بار او را به تیم 
ملی دعوت کردم. االن هم با هم هیچ 
تماسی نداریم. البته ایشان دیگر با شاه 

هم فالوده نمی خورد!
وی در مورد عملکرد عزیزی خادم 
به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال بیان 
داشت: ایشان ٤ ماه است به فدراسیون 
آمده و االن هم درگیر تالش برای صعود 
به جام جهانی است. من به بازی با عراق 
خوشبین هستم و امیدوارم که تیم ملی به 

جام جهانی صعود کند. 

این پیشکسوت فوتبال در خصوص 
جمهوری  ریاست  کاندیداهای  مناظره 
که  صحبت هایی  این  اگر  داد:  ادامه 
کاندیداهای ریاست جمهوری انجام دادند، 
من و شما انجام داده بودیم، ما را دستگیر 
نمی کردند؟ طوری صحبت می کردند که 

انگار ما در این سال ها سر کار بودیم.
افراد در  وی یادآور شد: همه این 
این ٤٢ سال سمت های مختلف در این 
محسن  آقای  خود  داشته اند.  مملکت 
رضایی همیشه پست های حساس در این 
مملکت داشته است اما طوری صحبت 
ما  و  نیستند  مقصر  انگار  که  می کنند 
اشتباه کرده ایم. همین آقای مهرعلیزاده 
در ریاست سازمان تربیت بدنی ضعیف 
بود. به خاطر اختالف با هاشمی طبا یکی 
از  را  بین المللی  مهمترین پست های  از 

دست دادیم.
مایلی کهن افزود: من دو دوره به 
محمود احمدی نژاد رأی دادم. حتی در 
می توانستم  او  جمهوری  ریاست  زمان 
اما  شوم  بدنی  تربیت  سازمان  رئیس 
خودم قبول نکردم. ایشان در دوره قبل 
باید  می گفت  اینکه  دلیل  به  روز   ١٠
وزیر اطالعات را خودم انتخاب کنم، در 
اما حاال کاندیدا می شود.  خانه نشست 
مگر قانون اساسی ما نسبت به آن موقع 
تفاوتی کرده است؟! همه فکر می کنم 
ایشان همیشه دفاع می کنم در  از  من 
صورتی که اینگونه نیست اما این را هم 
ادوار ریاست  از همه  ایشان  بگویم که 

جمهوری بهتر عمل کردند.

به عنوان تیم اول از گروه صعود می کنیم؛

مایلی کهن: کاندیداها  طوری صحبت می کنند که انگار ما اشتباه کرده ایم!

ایجاد جنگ روانی علیه گلر شماره یک؛

مددی، مظاهری را نمی خواهد!
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 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به اینکه با هر رویکردی 
سواد رسانه ای ضروری است، تاکید کرد: شبکه شاد یک فرصت برای 
بهبود سواد رسانه ای با سه ضلع خانواده، دانش آموزان و معلمان است. 
چنانچه سواد رسانه ای در این سه ضلع به خوبی شکل نگیرد، یقینا 

دچار ضعف خواهیم شد.
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  از  جوانان  دنیای  روزنامه  گزارش  به 
اسالمی، جلسه ٧۵٧ شورای فرهنگ عمومی کشور با دستور گزارش 
دست اندرکاران وزارت آموزش و پرورش پیرامون آموزش دانش آموزان 

در فضای مجازی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه نمایندگان وزارت آموزش و پرورش به اختصار 
توضیحاتی در خصوص اجرای طرح هدایت )هر دانش آموز یک تبلت، 
هرتبلت یک مدرسه( و شبکه شاد )بزرگترین کانال آموزش مجازی 

دانش آموزان( ارائه کردند.
در ادامه سید عباس صالحی با اشاره به اینکه شبکه ملی شاد 
به عنوان یک امر جدید تا به حال هیچ تجربه  مشابه یا جدیدی را 
نداشته است، گفت: این شبکه الگوبرداری و اقتباس از جایی نبوده و 
یک دستاورد کامال ملی به شمار می رود، اما نیازمند بازنگری است 
زیرا سرعت، گستره شمول و میزان استفاده و فناوری بومی آن دارای 

ویژگی های خاص خودش است.
تربیتی  و  فرهنگی  آموزشی،  عدالت  حوزه  در  داد:  ادامه  وی 
حوزه های متنوعی در این شبکه وجود دارد، از طرفی دیگر امکانات 
با  ارتباط  نظرسنجی ها،  مثل  نبوده  قبال  که  پلتفرم  این  خاص 
مسئوالن، امتحانات برخط و... می تواند از موارد برجسته این شبکه 
را  برتر  ایده های  و  معلمان  شد  باعث  شاد  شبکه  همچنین  باشد. 
ببینیم. گستره وسیع آموزش و پرورش باعث شد بسیاری معلمان 
خالق دیده نشوند، این در حالی است که در دورترین روستاها خیلی 
آنها و خالقیت شان به  اما صدای  ایده های خالق دارند  از معلمان 

گوش دیگران نمی رسد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با طرح این سوال که زمانی که 
کرونا به پایان برسد آیا شبکه شاد هم باید کنار گذاشته شود یا خیر، 
گفت: چنین سرمایه ای با شیوع ویروس کرونا پدید آمده و کاربران خود 
را دارد اما مناسبات ما با این پلتفرم در زمان کرونا و پس از آن مشخص 
شود، به نظر می آید از این فضا باید استفاده درست کرد و آنچه بین 
وزارت آموزش و پرورش و نمایندگان حاضر در شورای فرهنگ عمومی 
باید مورد بررسی قرار بگیرد چگونگی استفاده کردن از این ظرفیت 

آموزشی، فرهنگی و تربیتی است.

کاربرد سواد رسانه ای در شبکه شاد ضروری است

تخفیف برای خرید کتاب 
به  راه های دسترسی  از  یکی 
مختلف  اقشار  برای  کتاب 
به  همیشه  امر  این  اما  است؛  جامعه 
سود اهالی قلم و اصحاب نشر نبوده و 
سه گانه ای در اشکال مختلف رقم زده 
پاره ای  در  و  بد  گاه  خوب،  گاهی  که 

موارد زشت است.
ارزشمند  کاالیی  همیشه  کتاب 
دستگاه  اختراع  از  پیش  تا  است،  بوده 
دارندگان  توجهی  قابل  به شکل  چاپ 
باالی  های  رده  از  افرادی  ها  کتاب 
به شمار  جامعه  ثروتمندان  و  حکومتی 
می رفتند اما پس از تولید انبوه ماشین 
چاپ دانش و توانایی خواندن و نوشتن 
شکل دیگری به خود گرفت. خواندن و 
نوشتن با افزایش دسترسی به کتاب در 
سراسر جهان افزون شد و اینگونه بود 
که جوامع در حال پیشرفت برای بهتر 
بر نحوه توزیع  این دسترسی ها  شدن 

کتاب ها تمرکز کردند. 
کتاب برای همه، شعاری است که 
کشورهای گوناگونی آن را سر دادند و در 
راستای تحقق آن برنامه های بسیاری 
تخفیف  آنها  از  یکی  دیدند که  تدارک 
دسترسی  تا  است  کتاب  خرید  برای 
به کتاب را برای اقشار مختلف جامعه 
و  دانشجویان  و  دانش آموزان  ویژه  به 
خرید  برای  کمتر  توانایی  با  مخاطبان 

کتاب،، فراهم کنند.
اما تخفیف خرید کتاب همیشه به 
سود اهالی کتاب و قلم نبوده است، این 
مسیر سه گانه ای در اشکال مختلف رقم 
زده که گاهی خوب، گاه بد و در پاره ای 

موارد زشت است.

تصویر اول؛ زشت
که  حالت هایی   بدترین  از  یکی 
همیشه  کتاب  فروش  تخفیف  برای 
کرونایی  شرایط  در  اما  داشته  وجود 
کتاب های  فروش  است،  شده  فراگیر 
قاچاق و غیرقانونی است. کتاب هایی 
که در حقیقت تخفیفی ندارند و نوعی از 

کالهبرداری به شمار می روند.
و  مهم  آثار  از  که  کتاب هایی 
را  مخاطب  و  می شوند  کپی  پرفروش، 
به بهانه سانسور فریب می دهند و کتابی 
دروغین را عرضه می کنند که گاهی با 
نسخه اصلی تفاوت های بسیاری دارد 
و حتی می توان گفت کتابی تازه است.

در  تخفیف،  با  فروش  دوم  نوع 
سایت های همه چیز فروشی است که 
نمی شود چه  نهایت هم مشخص  در 
وجود  ها  تخفیف  این  پشت  حقیقتی 
دارد. تخفیف هایی که به نوعی حمایت 
از ناشران کتاب ساز و بدنامی است که 
کار فرهنگی را زیر سوال می برند. هر 
می  فروخته  روش  این  به  که  کتابی 
و  کتاب  نشر  به  کمک  جای  به  شود، 
ترویج کتابخوانی رنجی است بر دوش 

کتابفروشان و ناشران واقعی. 
این تخفیف ها به گونه ای رسمیت 
پردازی  دروغ  و  سازی  کتاب  به  دادن 
است. شاید آن را بتوان با فروش کتاب 
از  پیش  تا  که  مترو  های  ایستگاه  در 
بود،  مرسوم  بسیار  کرونا  گیری  همه 

عنوانی  تحت  که  کاری  کرد؛  مقایسه 
غیررسمی،  آثار  فروش  با  اما  رسمی 

صورت می گرفت. 
این تخفیف ها برای فروش نه تنها 
خوب نیستند، بلکه به نوعی خیانت در 
در  بد  کتاب  که  است  مخاطب  حق 
زده می شود  کتاب  و  گیرد  دست می 
و در نوع دیگر دزدی از حقوق ناشران 
و کتابفروشانی است که برای کار خود 
متحمل هزینه سرسام آور و البته حقیقی 

هستند.
هومان حسن پور، رییس اتحادیه 
ناشران و کتابفروشان، در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا، این نوع از تخفیف ها را 
نیازمند پیگیری قانونی دانست و گفت: 
بسته می  کتابفروشی  روز که یک  هر 
با وجود همه گیری کرونا،  شود، حتی 
دست فروشان کتاب  و به نوعی قاچاق 

فروشان افزایش می یابند.
وی افزود: در این زمینه اقداماتی 
صورت گرفته اما جلوگیری از نفوذ هر 
چه بیشتر این تخفیف ها نیازمند دخالت 
مدیران باالدستی است که باید در این 

زمینه دخالت کنند. 

تصویر دوم؛ بد...
تخفیف،  همیشه  های  فروشگاه 
کتاب  فروش  های  روش  از  یکی 
هستند که نوعی دیگری از آسیب را با 
خود به همراه دارند، فروشگاه هایی که 
به دلیل انبار کتاب و فروش بر خط می 
از هزینه های جانبی بکاهند و  توانند، 
کتاب را به قیمت عمده به ناشر عرضه 
کنند که باز هم مشکالت ویژه خود را 

ایجاد کرده اند. 
نظر  در  بدون  فروشگاه هایی که 
گرفتن عرضه کننده و فروشنده کتاب، 
آثارش را در سایت خود عرضه می کنند، 
یا صفحات اینستاگرامی که تا دیروز به 
معرفی کتاب اختصاص داشت، حاال به 
فروشنده هایی تعلق دارد که کتاب هایی 
نه چندان جالب توجه را با تبلیغ بسیار 
و دریافت هزینه های تبلیغ از ناشر یا 

نویسنده به فروش می رسانند.
د  خو ن  ا شر نا و  ن  بفروشا کتا

همیشگی  و  مداوم  تخفیف  معتقدند، 
آسیب زا  کاری  کتاب ها،  همه  برای 
نیز  زمینه  همین  در  است.  نادرست  و 
اعتراضی جدی صورت گرفت که نحوه 
اجرای طرح های تخفیفی در سایت ها 
زیر نظر خانه کتاب یا اتحادیه ناشران 
یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باشد 
صنعت  فعاالن  از  نفر   ٧٠٠ از  بیش  و 
نشر با امضاء طومار، به تخفیف برخی 
سایت های فروش کتاب و نمایشگاه های 

برخی شهرها اعتراض کردند.
آزاده نطربلند، معاون خانه کتاب و 
ادبیات در این باره به ایرنا گفت: مساله 
تخفیف سایت ها یکی از موضوعاتی بود 
که ناشران و کتابفروشان به طور جدی 
و دقیق به آن پرداختند و اعتراضات و 
جلسات پی در پی پاسخ درستی را در 
پی داشت و منجر به شکل گیری نظارت 
دقیق تری بر تخفیف سایت ها شد. البته 
که این تصویر بد با وجود کمرنگ شدن، 

هنوز هم وجود دارد.

تصویر سوم؛ خوب...
روش های فکر شده، با برنامه و 
بسیار  تخفیف،  ارائه  برای  مدت  کوتاه 
 ١39٤ سال  از  که  کاری  است.  مهم 
با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
عاملیت خانه کتاب و ادبیات اجرا کرده 
است، طرحی که در روزگار کرونایی و 
در دو سال اخیر بیش از ۶ دوره آن به 
سود کتابفروشان و ناشران بوده است. 
ویژگی طرح های فصلی تخفیف کتاب، 
از تاثیرگذاری چشمگیر بر اقتصاد  جدا 
با  به آشنایی مخاطبان  ناشران، کمک 
ای  ناشران حرفه  و  اصیل  کتاب های 
است که می توانند کار خود را به خوبی 
در سطح  تبلیغ  فرصت  و  کنند  عرضه 

کشور داشته باشند. 
تخفیف های طرح های فصلی در 
همه استان ها و بیشتر شهرهای کشور 
برگزار می شود و شامل کتابفروشی ها 
است  کسب   جواز  صاحب  و  برگزیده 
و کتاب هایی که در این طرح عرضه 
می شود، همه در سامانه خانه کتاب و 
ادبیات ثبت شده اند و رسمیت دارند و 

های  کتاب  فروش  احتمال  گونه  این 
دروغین بسیار کمتر می شود. این طرح 
که در طول ۶ سال، با افزایش بودجه 
مخاطبان  پوشش  برای  برابری،  چند 
 ، ها کتاب  قیمت  فزایش  ا و  بیشتر 
کارایی خود را افزایش داده است، اکنون 
هفدهمین دوره خود را برگزار می کند.

ها  تخفیف  این  که  این  وجود  با 
ناشران  برای مخاطبان، کتابفروشان و 
مفید و کارآمد است، باز هم موضوعاتی 
در آن مطرح می شود که می تواند به 
بهتر شدن کار کمک کند. خوب بودن 
به معنی بی نقص بودن نیست. مساله 
ای که خانه کتاب با وجود تغییر مدیران 
زیر  فرهنگی  موسسات  ادغام  حتی  و 
مجموعه معاونت فرهنگی ارشاد، همواره 

در نظر داشته است.
فرهنگ  وزارت  ایرنا،  گزارش  به 
برای   ١39٤ سال  از  اسالمی  ارشاد  و 
های  طرح  نشر  یارانه  هدفمندکردن 
فصلی فروش کتاب را آغاز کرد؛ در این 
طرح ها کتابفروشی ها می توانند روی 
فروش کتاب به خریداران تخفیف بدهند 
و مبلغ تخفیف داده شده را از وزارت خانه 

دریافت کنند.
طرح  نام  با  که  ها  طرح  این  در 
اند،  شده  مشهور  فصلی  فروش  های 
را  الزم  شرایط  که  هایی  کتابفروشی 
داشته باشند، پس از ثبت نام، می توانند 
کتاب های خود را که با شرایط تعیین 
شده مطابقت داشته باشند به خریداران 
پانزدهمین   ،99 کتاب  پاییزه  بفروشند. 
دوره از طرح های فصلی فروش کتاب، با 
هدف حمایت از کتابفروشان در آبان ماه 
برگزار شد.این طرح ها از جمله مزیت 
هایی است که کتابفروشان حضور آن را 
در ایام رکود فروش کتاب در همه گیری 

کرونا ضروری می دانند.
طرح بهارانه کتاب ١٤٠٠ از )١٧ 
خرداد( جاری در کتابفروشی های سراسر 
به مدت یک هفته  و  آغاز شده  کشور 
ادامه می یابد. تاکنون بیش از ١۶ طرح 
فصلی کتاب برگزار شده که درآخرین 
دوره 93۶ کتابفروشی از سراسر کشور 

در این طرح مشارکت فعال داشته اند

تخفیف فروش کتاب، ضرورتی در دوران کرونا

»پیر و ژان«؛ مانیفست »گی دو موپاسان« در باب رمان نویسی
نویسنده  موپاسان«  دو  »گی   
در  خود  مانیفست  فرانسوی  سرشناس 
باب رمان نویسی را در رمان کوتاه »پیر 
بکارگیری  با  و  می کند  پیاده  ژان«  و 
شخصیت پردازی،  در  پنهان  روانشناسی 
تصویری دقیق از زندگی برای مخاطب 

می آفریند.
رمان نویسی که قصد دارد تصویری 
دقیق از زندگی به ما دهد، باید مراقب باشد 
و از هر نوع توالی حوادث که غیرعادی 
او  هدف  نماید.  اجتناب  برسد،  نظر  به 
تعریف  قصه  ما  برای  که  نیست  این 
کند، سرگرممان سازد یا احساساتمان را 
برانگیزد، بلکه نیت این است که ما را به 

اندیشیدن وادارد تا معنی عمیق و مکتوم حوادث را درک کنیم. )ص. ١٢(
آنچه خواندید بخشی از مانیفست گی دو موپاسان نویسنده سرشناس فرانسوی 
در باب رمان نویسی بود که در مقاله ای با عنوان رمان یا Le Roman به همراه 
داستان پیر و ژان چاپ شد. هنری رنه آلبرت گای دوموپاسان از نویسندگان معروف 
قرن نوزدهم میالدی و از پدران داستان کوتاه مدرن بود. این نویسنده در سال ١٨۵٠ 
در نزدیکی شهر دیپ فرانسه در ساحل نورماندی متولد شد و پدر و مادرش 9 سال 
بعد از هم جدا شدند. دوپاسان در طول حیات کوتاهش حدود 3٠٠ داستان کوتاه، ۶ 
رمان، 3 سفرنامه، یک مجموعه شعر و چند جلد نمایشنامه نوشت اما بیشتر به نگارش 
داستان های کوتاه شناخته شد. بیهودگی جنگ به ویژه جنگ میان فرانسه و پروس 
)دهه ١٨٧٠ میالدی( و قربانی شدن غیرنظامیان زیر توپ و تانک  سربازان، یکی از 

درون مایه های کلیدی در بسیاری از آثار اوست.
دوماپاسان اولین رمان خود را با نام صفحه ساییده شده در سال ١٨٧۵ چاپ 
و روانه بازار کرد. زمانی که این جوان توانا و خوش قریحه پا به عرصه نویسندگی 
گذاشت و قلم نوشتن به دست گرفت، دوران اوج واقع گرایی )رئالیسم( و طبیعت گرایی 
)ناتورالیسم( بود. این نویسنده جوان شانس آشنایی با چهره های ادبی سرشناسی چون 
پایه گذار مکتب  فلوبر،  و گوستاو  ناتورالیسم،  نماینده مکتب  زوال، مهمترین  امیل 
رئالیسم و از اولین رمان نویسان، را داشت و در خلق آثارش از نوشته ها و خط فکری 
آنها بسیار تاثیر پذیرفت. با این وجود مستقل بود و سبک نوشتاری خاص خودش را 

داشت: قاطع و موجز.  
»پیر و ژان«؛ مانیفست »گی دو موپاسان« در باب رمان نویسی

اگرچه موپاسان ترجیح می داد بخشی از مکتب واقع گرایی باشد اما غالبا به عنوان 
یک طبیعت گرا شناخته می شود؛ هردوی این مکاتب روی زندگی روزمره کاراکترهای 
متعلق به طبقه متوسط و فقیر تمرکز می کنند اما مکتب طبیعت گرایی بیشتر از مکتب 
دیگر بر پیامدهای اجتناب ناپذیر شرایط سخت بر رفتار انسان و نتیجه نهایی تاکید 
می کند. معموال نیروی محرکه خط داستانی در آثار موپوسان یا سرنوشت است یا شرایط 

غیرقابل کنترلی که کاراکترها را به سمت پایان های اجتناب ناپذیر هدایت می کند. 
همان طور که در مقاله رمان آمده، موپاسان معتقد بود:

نویسندگان عینی به جای اینکه حالت روحی شخصیتی را به تفصیل شرح دهند، 
کنش یا حرکتی را می جویند که آن وضعیت روحی در شرایطی مشخص بی بروبرگرد 
به فرد تحمیل می کند. این نویسندگان باعث می شوند شخص از ابتدا تا انتهای کتاب 
به گونه ای رفتار کند که تمام اعمال و حرکاتش انعکاس سرشت درونی، همه ی افکار، 
کل خواسته ها یا تردیدهایش باشد. بنابراین به جای اینکه روانشناسی را عیان کنند 

پنهانش می سازند، آن را چهارچوب اثر می کنند. )ص. ١۶(
این نویسنده فرانسوی با بیان این که »]یک نویسنده واقع گرا یا طبیعت گرا[ 
برای این که ما را تحت تاثیر قرار دهد، همان گونه که خود او تحت تاثیر نمایش 
زندگی قرار گرفته است، باید آن را جلوی چشمانمان موبه مو بازسازی کند« )ص. 

١٢(، خاطرنشان می کند: 
لطف داستان او نه در هیجان است و نه در جاذبه، نه در آغازی دلربا و نه در 
فاجعه ای رقت انگیز، بلکه در گردآوری استادانه ی واقعیات همیشگی و کم اهمیتی است 

که معنای اصلی اثر از آنها ناشی می شود. )ص. ١٢(
تمام این اصول و قواعد در رمان پی یر و ژان )Pierre et Jean( چهارمین 
رمان این نویسنده شهیر فرانسوی متبلور می شود. پی یر و ژان کوتاهترین رمان گی دو 
موپاسان است که در سال ١٨٨٧ در نورماندی روی کاغذ آمد. این رمان که هر صفحه 
آن جوالنگاه دیدگاه های ناتورالیستی نویسنده است، ابتدا در سه بخش در مجله ادبی 
Nouvelle Revue منتشر شد و سپس در سال ١٨٨٨ همراه با نوشتار رمان، به 
شکل یک جلد کتاب مستقل درآمد. تاکنون سه فیلم فرانسوی، هندی و آمریکایی با 

اقتباس از این داستان ساخته شده اند.
موپاسان در مقاله رمان می نویسد: ]نویسنده[ شخصیت یا شخصیت هایی را در 
برهه ای از زندگیشان در نظر خواهد گرفت و با تحوالتی طبیعی آنها را به دوره ی 
بعدی هدایت خواهد کرد. )ص. ١٢( این دقیقا اتفاقی است که در رمان پی یر و ژان 
می افتد؛ نویسنده در ابتدا تصویری از روحیات شخصی کاراکترهای اصلی به دست 
مخاطب داده و سپس نشان می دهد هرکدام از آنها با توجه به خصوصیات اخالقی ای 
که دارند، در مواجهه با اتفاقات داستان چه واکنشی خواهند داشت. به عبارت دیگر، 
»حقیقت ثابت، بی رحم و ناخوشایند« تغییر نمی کند تا »از آن ماجرایی منحصربه فرد 
و دل انگیز بیرون آورد« و نویسنده وقایع داستان را جوری دستکاری نمی کند که »به 

دل خواننده بنشیند، به هیجانش آورد یا متأثرش کند« )ص. ١١(. 
»پیر و ژان«؛ مانیفست »گی دو موپاسان« در باب رمان نویسی

و  مزاج  باهوش، دمدمی  پرشور،  بود  آمده، »پی یر مردی  رمان  در  آنطور که 
سرسخت، سرشار از آرمان گرایی و عقاید فلسفی« )ص. ٢۶( و »ژان از طفولیت 
ویژگی های  این  بود« )ص. ٢٧(.  تعادل شخصیت  و  خواهی  نیک  متانت،  اسوه ی 
اخالقی به نوعی روند داستان را پیش بینی می کنند چون هدف نویسنده این است که 
نشان دهد »هر واقعه چه تاثیری بر موجود غریزی می گذارد و چگونه جریانی از افکار 
و احساسات دردناک یا نشاط انگیز را در او به وجود می آورد« )ص. ۵١(؛ پی یر لجباز 
است و یکدنده. وقتی تکه های پازل را کنار هم می گذارد و راز خانوادگی برایش فاش 
می شود به وضوح ویژگی دمدمی مزاج بودن وی بروز پیدا می کند، یک روز ماالمال 
از نفرت و حسادت است و روز دیگر با شرمسازی مادرش را اسوه پاکدامنی و صداقت 
می داند. این در حالی است که ژان همانطور که از شخصیتی مثل او انتظار می رود در 
برخورد با اتفاقات داستان، متانت و تعادل از خود نشان داده و سعی می کند با چاره 

جویی برای همه طرف های درگیر گشایشی بیابد.
موپاسان هم چون دیگر پیروان مکتب ناتورالیسم معتقد بود سرشت و سرنوشت 
آدمی در چارچوب جبر تحمیل شده از سوی وراثت و محیط قرار می گیرد از همین رو 
بارها در خالل داستان نشان داد پی یر از به دلیل شرایطی که محیط و ژنتیک برایش 
رقم زده توان رقابت با ژان را ندارد، خواه در حوزه پارو زدن باشد خواه خرید ملک یا 
جلب نظر زنی که دوستش دارد. در پایان داستان هم دو شخصیت اصلی به همان 
راهی می روند که سرنوشت برایشان مقرر کرده است؛ ژان مثل پدرش لئون ثروت و 
زنی که دوست داشت را به دست می آورد در حالی که پی یر در کابین تنگ و تاریک 
یک کشتی به دل دریا می زند تا نبردی بیهوده و نافرجام را با سرنوشتش شروع کند.  
نسخه فارسی رمان پی یر و ژان در ١9١ صفحه و شمارگان ١١٠٠ نسخه، با 

ترجمه محمود گودرزی توسط نشر افق منتشر شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

فروش ۶ میلیارد تومانی بهارانه کتاب در ۲ روز

 همزمــان بــا پشــت ســر گذاشــتن دو روز از اجــرای طــرح »بهارانــه 
کتــاب ١٤٠٠«، یکصــد و ١٧ هــزار نســخه کتــاب بــه ارزش بیــش از ۶ 

میلیــارد تومــان از ســوی مــردم خریــداری شــده اســت.
ــات  ــاب و ادبی ــه کت ــان از خان ــای جوان ــه دنی ــزارش روزنام ــه گ ب
ــرداد در  ــا ٢3 خ ــاز و ت ــرداد آغ ــاب ١٤٠٠ از ١٧ خ ــه کت ــران،  بهاران ای
ــود. ــرا می ش ــور اج ــر کش ــرح در سراس ــن ط ــو ای ــی های عض کتابفروش

از  اصفهــان  و  قــم  رضــوی،  خراســان  تهــران،  اســتان های 
ــارکت  ــر مش ــهم از نظ ــترین س ــور بیش ــر کش ــتان های سراس ــن اس بی
ــاص  ــود اختص ــه خ ــاب ١٤٠٠ را ب ــه کت ــرح بهاران ــی ها در ط کتابفروش
ــاب  ــه کت ــرح »بهاران ــو ط ــی عض ــوع  ٨٨٢  کتابفروش ــد. از مجم داده ان
کتابفروشــی  و ٢٠٤  اســتان ها  مراکــز  در  کتابفروشــی   ۶١٤٠٠«، ٧٨

شهرســتان ها حضــور دارنــد.

فروش ۶ میلیارد تومانی بهارانه کتاب در ٢ روز
بــر اســاس ایــن گــزارش ســقف مجــاز خریــد بــرای هــر خریــدار در 
بهارانــه کتــاب ١٤٠٠ دو میلیــون ریــال اســت و خریــداران می تواننــد تــا 
ــای  ــرح ، کتاب ه ــو ط ــی های عض ــه کتابفروش ــه ب ــا مراجع ــرداد ب ٢3 خ
ــدی  ــه ٢٠درص ــا یاران ــگاهی را ب ــوان و دانش ــودک و نوج ــی، ک عموم

خریــداری کننــد.
 وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی از ســال ١39٤ برای هدفمندکردن 
یارانــه نشــر طــرح هــای فصلــی فــروش کتــاب را آغــاز کــرد؛ در ایــن 
طــرح هــا کتابفروشــی هــا مــی تواننــد روی فــروش کتــاب بــه خریــداران 
تخفیــف بدهنــد و مبلــغ تخفیف داده شــده را از وزارت خانــه دریافت کنند.

در ایــن طــرح هــا کــه بــا نــام طــرح هــای فــروش فصلــی مشــهور 
شــده انــد، کتابفروشــی هایــی کــه شــرایط الزم را داشــته باشــند، پــس 
ــا شــرایط تعییــن  ــام، مــی تواننــد کتــاب هــای خــود را کــه ب از ثبــت ن
شــده مطابقــت داشــته باشــند بــه خریــداران بفروشــند. پاییــزه کتــاب 99، 
پانزدهمیــن دوره از طرح هــای فصلــی فــروش کتــاب، بــا هــدف حمایــت 

از کتابفروشــان در آبــان مــاه برگــزار شــد.
ــان  ــه کتابفروش ــت ک ــی اس ــت های ــه مزی ــا از جمل ــرح ه ــن ط ای
حضــور آن را در ایــام رکــود فــروش کتــاب در همه گیــری کرونــا 

ــد. ــی دانن ــروری م ض
طــرح بهارانــه کتــاب ١٤٠٠ از )١٧ خرداد( جاری در کتابفروشــی های 
ــد.  ــه مــی یاب ــه ادام ــه مــدت یــک هفت ــاز شــده و ب سراســر کشــور آغ
تاکنــون بیــش از ١۶ طــرح فصلــی کتــاب برگــزار شــده کــه درآخریــن 
دوره 93۶ کتابفروشــی از سراســر کشــور در ایــن طــرح مشــارکت فعــال 

داشــته انــد.
اســامی و مشــخصات کتابفروشــی های عضــو طــرح »بهارانــه 
 tarh.ketab.ir ــه تفکیــک هــر اســتان روی ســایت کتــاب ١٤٠٠« ب

ــل مشــاهده اســت. قاب

 امین عارف نیا- مدیر عامل 
صندوق کمک به توسعه فرهنگ 

و هنر
در میــان مدیــران وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی چنــد نفــری هســتند 
ــی،  ــر گرایش ــا ه ــر دوره ای و ب در ه
ــی آن  ــر و اهال ــا هن ــا ب ــاط آنه ارتب
قطــع نشــده یکــی از آنهــا علــی 

ــود. ــی ب مرادخان
 در میــان مدیــران وزارت ارشــاد 
چنــد نفــری هســتند کــه از روزهــای 
نخســتین تاســیس وزارتخانــه پــس از 
انقــالب اســالمی، در آن نقــش آفرین 
بــوده انــد، انســان هــای شــریفی کــه 
نامشــان نشــانه اســت و در هر دوره ای 
و بــا هــر گرایــش ارتبــاط و اتصالشــان 
بــا فرهنــگ و هنــر و اهالــی آن قطــع 

نشــده اســت.
ــی  ــا عل ــانه ه ــن نش ــی از ای یک
مرادخانــی بــود. روحانــی زاده ای کــه 
ــوم  ــود و در عل ــده ب روانشناســی خوان
تربیتــی ســر رشــته داشــت. کار خــود 

را از اداره کل تولیــد فیلــم و مرکــز 
ــرده  ــاز ک ــازی آغ ــم س ــوزش فیل آم
بــود و اواخــر دهــه شــصت بــا دعــوت 
ابوالقاســم خوشــرو وارد مدیریــت مرکز 
ســرود و آهنــگ هــای انقالبــی شــد.

صــدای  خانــی  مــراد  علــی 
خوشــی داشــت، قــاری قرآن بــود و در 
جلســات شــورای معاونیــن وزارتخانــه 
قــرآن جلســه را بــا صوتــی خــوش می 
خوانــد و گاهــی در مجالــس اهــل بیت 
علیهــم الســالم، بــا اخــالص و از بــن 
ــرد و  ــی ک ــرایی م ــه س ــان مدیح ج
مناجــات و زیــارت نامــه مــی خوانــد.

بــه معرفــی خالقیــت هــای 
ــه  ــان توج ــران در جه ــر ای ــه هن نهفت
ویــژه ای داشــت. در دهــه هفتــاد 
چهــره هــای گمنــام موســیقی نواحــی 
ــون  ــنواره آوینی ــی جش ــران را راه ای
فرانســه کــرد. هنرمنــدان وارســته 
ــان ســلیمانی،  ای همچــون حــاج قرب
شــامیرزا مــرادی، خلیفــه میــرزا، آغــه 
غوثــی و غیــره کــه پــس از آن رویــداد 

جهانــی شــدند و نامشــان در موســیقی 
ــدگار شــد. ــا مان دنی

خــود  ز  ا نــی  دخا مرا علــی 
یادگارهــای ارجمنــد بســیاری بــه 
جــا گذاشــته اســت کــه یکــی از آنهــا 
مــوزه موســیقی اســت؛ مــوزه ای کــه 
از ســال ١3٧3 بــرای ایجاد آن آســتین 
هــا را بــاال زدو در تمــام این ٢٧ ســال، 

ــود. ــده دار ب ــدی آن عه تص

از نهــاد  بــه یــاد دارم یکــی 
هــای نظارتــی بــر تصــدی هــم زمــان 
ــوزه  ــه و م ــری وزارتخان ــت هن معاون
موســیقی ایــراد گرفتــه بــود. موضــوع 
ــد،  ــس ش ــا منعک ــی آق ــه عل ــه ب ک
ــوزه را  ــئولیت م ــن مس ــود م ــه ب گفت
بــر هــر جایگاهــی ترجیــح مــی دهــم. 
هــر وقــت بــه دفتــرش در مــوزه مــی 
ــی  ــا جمعــی از اهال ــد ی رفتــی، هنرمن

ــا  ــات ی ــگ آنجــا در حــال مالق فرهن
ــد. ــا بودن ــی آق در انتظــار عل

علــی آقــا حــالل مشــکالت بود. 
بــرای رفــع چالــش هــای حرفــه ای و 
حتــی رفــع گرفتــاری هــای شــخصی 
هنرمنــدان مضایقــه نمــی کــرد. تماس 
ــرد.  ــی ک ــری م ــت و پیگی ــی گرف م
بســیار بــا معرفــت بــود، هــر روز 
ــر از  ــد نف ــا چن ــی ب ــه صــورت اتفاق ب
دوســتان تمــاس مــی گرفــت و احوال 
ــد  پرســی مــی کــرد. مــی گفــت نبای

ــرد. ــوش ک ــا را فرام آدم ه
ــده،  ــه قاع ــم و ب ــب و منظ مرت
تکیــه کالمــش و مرامــش بــود، خــط 
خوشــی داشــت. بــه یــاد دارم در دوره 
ــر  ــی کمت ــوزه وزارت ــدی ام در ح تص
ــه دســتم مــی رســید  نامــه ای از او ب
کــه بــا خــط خــوش، خــودش ننوشــته 
و بــه تایپیســت متوســل شــده باشــد.

در افطــاری مــاه رمضانــش کــه 
تنهــا ســال گذشــته بــه واســطه 
کرونــا تعطیــل شــد، سرشــناس تریــن 

هنرمنــدان را مــی توانســتی مالقــات 
ــی. کن

هفتــه دوم مــاه رمضــان امســال، 
روزی بــه دیــدارش رفتــه بــودم، گفت: 
ــف اســت رمضــان امســال  ــن حی امی
هــم تمــام شــود و افطــاری دور هــم 
جمــع نشــویم. دســت بــه تلفــن شــد 
ــوت  ــتان را دع ــری از دوس ــد نف و چن
کــرد. بعــد از افطــار بهرام جمالی ســاز 

زد و علــی آقــا آوازی خوانــد.
صــدای دلنشــین او هنــوز در 

گــوش و جــان مــن اســت.
بــه کــوی میکــده گریــان و 
ــرم  ــه ش ــرا ک ــرفکنده روم       چ س

خویــش حاصــل  ز  همی آیــدم 
امــا سرنوشــت او پــس از ســال ها 
همــت و تــالش و تاثیرگــذاری نشــان 
داد کــه بــه کــوی میکــده نــه گریــان، 
کــه خنــدان، نــه ســرافکنده کــه 
ســربلند، نــه شــرمنده کــه مفتخــر بــه 
حاصــل خویــش، راهــی شــد. نوشــش 

بــاد جــام گــوارای وصــال.

یار سربلند هنر
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از راست: سید عبداهلل انوار، زنده یاد داوود رشیدی و مرحوم داریوش شایگان
اختصاصی دنیای جوانان

بازیچه آهو شدن را 
دوست می دارم

مهدی فرجی

رفتم که از دیوانه بازی دست بردارم
تا اَخم کردم مطمئن شد دوستش دارم

واکرد درهای قفس را گفت: مختاری!
ترجیح دادم دست روی دست بگذارم

بیزارم از وقتی که آزادم کند، ای وای!
روزی که خوشحالش نخواهد کرد آزارم

این پا و آن پا کرد گفتم دوستم دارد
اما نگو سر در نمی آورده از کارم!

از یال و کوپالم خجالت می کشم اما
بازیچه آهو شدن را دوست می دارم

با خود نشستم مو به مو یادآوری کردم
از خواب های روز در شب های بیدارم

من چای می خوردم به نوبت شعر می خواندند
تا صبح، عکس سایه و سعدی به دیوارم
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محمد حسین زاده

در سـال هاي اخیـر بچه هـاي 
تئاتـري بـه شـکلي عجیـب و در 
عیـن حال شایسـته موفق شـده اند 
تـا در سـینما و تلویزیون بدرخشـند 
و بـه نوعـي عرصـه تصویـر را بـه 
نویـد  از  درآورده انـد.  خـود  قبضـه 
محمـدزاده و هوتن شـکیبا گرفته تا 
سـحر دولتشـاهي و بهرام افشـاري 
و... شـبکه سـه سـیما چندي پیش 
بـه  خانوادگـي  اجتماعـي  سـریالي 
نـام پـرگار، بـه کارگردانـي شـهرام 
داشـت  پخـش  در  را  شاه حسـیني 
شـد.  پرمخاطـب  سـریالي  کـه 
بازیگرانـی چـون مرجانـه گلچیـن، 
بابـک کریمی، بهرنگ علوی، فریبا 
کوثـری و علـی عمرانـی در ایـن 
سـریال بـه ایفـای نقـش پرداختند 
و در کنـار آنهـا رضـا امامـی بازیگر 
بـا سـابقه تئاتـر کـه از بازیگـران 
شـاخص ایـن عرصه هم مي باشـد، 
در نقشـي خاص ظاهر شـد. او دهه 
٨٠ بـا بازی در سـریال خـط قرمز، 
تجربـه  را  تلویزیـون  در  بازیگـری 
کـرد کـه ایـن رونـد تاکنـون ادامه 

است. داشـته 

شـروع  پـرگار  سـریال  -بـا 
کنیـم... نقـش شـما چطـور شـکل 
گرفت و کار با شـهرام شاه حسـیني 

چطـور بـود؟
*به نظرم شـهرام شاه حسـینی 
و  می شناسـد  را  بـازی  به شـدت 
در هدایـت بازیگـر توانمنـد اسـت. 
آسـانی  بـه  سکانسـی  هیـچ  ز  ا
بـد  اگـر سکانسـی  نمی گذشـت و 
می شـد دوبـاره آن را می گرفتیـم. 
وقتـی  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت 
شـد  پیشـنهاد  مـن  بـه  فیلمنامـه 
ایـن یـک  بـا خـودم گفتـم  ابتـدا 
نقش کوتاه اسـت. حسین خضوعی 
بـا مـن تمـاس گرفت و گفـت چند 
قسـمت از ایـن سـیناپس را بخوان 
و بعـد در مـورد آن حـرف می زنیم. 
دیـدم  و  خوانـدم  را  آن  ٤قسـمت 
چقدر جذاب اسـت. زمانـی که وارد 
پـروژه شـدم بسـیاری از بازیگـران 
انتخاب شـده بودند و سـریال کامل 

بود. نوشـته شـده 

-خانـم گلچیـن مي گفتنـد در 
طـول کار اتفاقاتي رخ داد که باعث 
شـد تغییراتي در کار ایجاد شـود!؟

*کلیـت کار همـان اسـت که 
از ابتدا نوشـته شـده بود ولی شـاید 
از  بعضـی  جاهایـی  کار  طـول  در 
سـکانس ها کـم و زیاد شـد. خوبی 
ایـن سـریال ایـن اسـت کـه همـه 
یعنـی  دارنـد  قصـه  شـخصیت ها 
اینکـه شـروع، اوج و پایـان دارنـد.

-چقدر با شـهرام شاه حسـیني 
هـم  پیشـنهاد  و  داشـتید  تعامـل 

مي دادیـد؟
صددرصـد  تئاتـر  در  *مـن 
آخـر  روز  تـا  و  هسـتم  همینطـور 
اجـرا اگـر چیـزی بـه ذهنـم برسـد 
به کارگـردان و بازیگر مقابل خودم 
می گویـم و کار را تغییـر می دهـم 
و از ایـن بابـت خوشـحال هسـتم. 
همینطـور  نیـز  پـرگار  سـریال  در 
بـود. اگـر چیزی بـه ذهنـم می آمد 
می گفتـم  شاه حسـینی  آقـای  بـه 
یـا می پذیرفـت و  ایشـان  و حـاال 
یـا قبـول نمی کـرد. حتـي گاهـي 
خـودم از ایشـان مي خواسـتم کـه 
یـک سـکانس را دوبـاره بگیریـم. 
در ایـن شـب ها وقتـی یک سـری 
سـکانس ها را می بینـم یـاد دوران 
فیلمبـرداری می افتـم و بـا ایشـان 
می گویـم  و  می گیـرم  تمـاس 
االن می فهمـم کـه چـرا بـه مـن 
یـا  سـکوت  فالن جـا  می گفتیـد 
مکـث کـن. بـه همین خاطر اسـت 
شاه حسـینی  آقـای  می گویـم  کـه 

می شناسـد. را  بازیگـری 

-شـخصیتي کـه بـازي کردید 
یـک شـخصیت نسـبتا خاکسـتري 

اسـت، کارتـا سـخت نبود؟
وقتـی  دارم  اعتقـاد  *مـن 
خـوب  نمایشـنامه  یـا  فیلمنامـه 
کارگـردان  و  باشـند  نوشـته شـده 
باشـد،  متبحـری  کارگـردان  هـم 
می شـود.  سـخت  بازیگـر  وظیفـه 
اگـر بازیگـر بخواهـد کـم بگـذارد 
خـودش  حـق  در  اول  درجـه  در 
اجحـاف می کنـد و در درجـه بعدی 
به کارگردان، نویسـنده و تماشـاگر. 
نقـش منعـم خـوب نوشـته شـده و 
چندوجهـی اسـت. وقتـی دیـدم از 
طـرف کارگردان اینقـدر نگاه خوبی 
روی کار وجود دارد احسـاس کردم 
بایـد توانایی های خـودم را بگذارم. 
مـن واقعـا توانایـی خـودم را روی 
از  کـردم  سـعی  گذاشـتم.  نقـش 
در  تجربـه  سـال ها  و  داشـته هایم 
تئاتـر اسـتفاده کنم تا بتوانم مسـیر 
درسـتی را بـروم. احسـاس می کنم 
بـرای ایـن نقـش کـم نگذاشـته ام.

-عـده اي انتقـاد دارند که ریتم 
سـکانس هاي  و  اسـت  کنـد  کار 
خسـتگي  باعـث  دیالـوگ  بـدون 

مي شـود! مخاطـب 
*ایـن حـرف شـما را آدم های 
می گوینـد  و  می زننـد  هـم  دیگـر 
ریتـم سـریال کند اسـت. البته االن 
کـه قصـه جـا افتـاده کمتـر ایـن 
حـرف را می شـنوم. به نظـرم قصه 
بـه همیـن شـکل اسـت و ریتم آن 
بایـد اینطـور باشـد، اما تمپـوی کار 
از همـان قسـمت اول باال بـود. در 
زندگـی معمولی هم وقتی وارد یک 
خانواده ای می شـوید که آن خانواده 
داده   دسـت  از  را  عزیـزی  یـک 
اسـت، می بینیـد همـه یک گوشـه 
نشسـته اند و حـرکات و نگاه ها آرام 
اسـت. من فکـر می کنـم ریتم این 
سـریال بـر اسـاس آن قصـه ای که 
نوشـته شده درست اسـت. البته که 
جاهایـی می توانسـت ریتـم تندتـر 
باشـد. می خواهـم بگویـم ریتم این 
تحمـل  منتهـا  اسـت،  همیـن  کار 

مـردم حتـی نسـبت بـه تماشـای 
آثـار نمایشـی مانند مـوارد دیگر در 

زندگـی کم شـده اسـت.

-ایـن روزهـا فضـاي زندگـي 
مـردم بـه دلیـل شـرایط اقتصادي 
ایـن  در  و  نیسـت  جالـب  چنـدان 
شـرایط سـریالي تلـخ ماننـد پـرگار 
تـا چـه انـدازه مي تواند مـورد توجه 

بگیرد؟ قـرار 
*حرف شـما را در کلیت قبول 
دارم ولـی مثـل ایـن می مانـد کـه 
مـا بگوییـم االن شـرایط جامعه بد 
اسـت و ما به تماشـای نمایش هایی 
هـر  یـا  مکبـث،  و  شـاه لیر  ماننـد 
ایـن  ننشـینیم.  دیگـر  تـراژدی 
کشـور  از  خـارج  در  نمایش هـا 
هـر شـب اجـرا می شـوند و حتـی 
دارنـد.  هـم  تکـراری  تماشـاگران 
مـن معتقدم اگر قصـه، قصه خوبی 
باشـد و جـای کشـف داشـته باشـد 

تماشـاگر بـا آن همـراه می شـود.

-کمـي بـه گذشـته برویـم... 
چطور شـد که بازیگـري را انتخاب 

کردید؟
می زنـم  کـه  حرفـی  *شـاید 
فکـر  مـن  امـا  باشـد،  کلیشـه ای 
می کنـم دنیـای بازیگـری، نمایش، 
تصویـر و ورزش بـرای همـه آدم ها 
االن  همیـن  شـما  اسـت.  جـذاب 
بپرسـید  سـوال  نفـر   ١٠ از  اگـر 
آیـا دوسـت داریـد بازیگـر شـوید، 
ایـن  بلـه!  نفرشـان  می گوینـد   9
بخـش عـام قضیـه اسـت. بخـش 
کـردم  احسـاس  مـن  کـه  دیگـر 
بازیگـری می توانـد مـن را بـه جلو 
هـل بدهد این بود کـه در بازیگری 
می توانـم آدمی باشـم کـه به عنوان 
رضـا امامـی، نقش هـای متفاوتـی 
در  مسـئله  ایـن  کنـم.  بـازی  را 
بازیگـری برایـم جـذاب بـود. ما به 
االن نـگاه نکنیـم کـه کتاب هـای 
بازیگـری زیـاد شـده اسـت، بلکـه 
کتاب هـای  پیـش  سـال   ٢۵ مـن 
پسـتو های  از  را  استانیسالوسـکی 
پیـدا  انقـالب  کتاب فروشـی های 
نشـود  باورتـان  شـاید  می کـردم. 
تـا  کـردم،  پیـدا  را  کتـاب  وقتـی 

صبح نشسـتم آن را خواندم و وقتی 
سـاعت ۵صبـح کتـاب تمـام شـد 
احسـاس کـردم هیچـی نفهمیـدم 
و بایـد دوباره آن را بخوانم. کشـف 
چیسـت،  بازیگـری  دنیـای  اینکـه 
موقعیـت  در  می توانـد  آدم  اینکـه 
می توانـد  و  بگیـرد  قـرار  دیگـری 
خـودش را به واسـطه نقش هـا بروز 
بدهـد، جذابیـت اولیـه ای بـود کـه 
بـرای مـن پیش آمـد و باعث شـد 
تـا مـن بـه ایـن سـمت بیایـم. در 
یـک دوره ای آقـای مهـدی فتحی 
در کارگاه آزاد بازیگـری اسـتاد صدا 
و بیـان مـن بودنـد. در زمینـه صدا 
مـن سـوال  بـرای  آنقـدر  بیـان  و 
پیـش می آمـد کـه یکبـار ایشـان 
تابسـتان  نیـم سـاعت در گرمـای 
در خیابـان انقـالب ایسـتاد و برایم 
توضیـح داد. به نظـرم چیزی درون 
آدم هاسـت کـه آدم هـا را بـه هـر 
حرفـه ای عالقمنـد می کنـد. پـدرم 
در دوران بچگـی همیشـه من را به 
سـینما می بـرد و بعـد من دوسـتانم 
را دور هـم جمع می کـردم و همان 
بـا  را  می دیـدم  کـه  فیلم هایـی 

می کردیـم. بـازی  همدیگـر 

-نظر خانـواده درباره بازیگري 
بود؟ چه 

*خانـواده با بازیگر شـدن من 
مشـکل نداشـتند، امـا آن موقـع در 
دوران ما فقط رشـته های مهندسـی 
و پزشـکی وجـود داشـت. مـن در 
دانشـگاه رشـته مهندسـی خوانـدم 
چـون پـدرم مهنـدس عمـران بـود 
و دوسـت داشـت من هـم مهندس 
عمران شـوم. یـک روز صبح که از 
خـواب بیـدار شـدم احسـاس کردم 
هـر روز صبـح به سـختی بـه محل 
کار مـی روم و تصمیـم گرفتم دیگر 
سـرکار نـروم. از آن بـه بعد سـرکار 
نرفتـم و به سـمت حرفـه بازیگری 

آمدم!

-دوسـت نداشـتید در دانشگاه 
رشـته هاي هنـري را دنبـال کنید؟

*دوسـت داشـتم به دانشـگاه 
ایـن  در  آنقـدر  ولـی  بـروم،  هنـر 
کـه  بـودم  کـرده  مطالعـه  زمینـه 

احسـاس می کـردم از یـک مسـیر 
کوتاه تـر هـم می توانـم بـه نتیجـه 
برسـم. بـه همیـن خاطـر تصمیـم 
بازیگـری  آزاد  کارگاه  بـه  گرفتـم 
آقـای تـارخ بـروم. مـن در دوره ای 
بـه کارگاه آزاد بازیگـری رفتـم که 
اسـتادهای بسـیار خوبـی در آنجـا 
تدریـس می کردنـد. در آنجا با دکتر 
علی رفیعی آشـنا شدم و در نمایش 
یک روز خاطره انگیز برای دانشـمند 
بـزرگ وو، جامه دار بودم. آقای رضا 
کیانیـان نقـش اول نمایش بودند و 
مـن لباس هـای ایشـان را تعویض 
می کـردم. روز آخـر اجـرا بـود کـه 
آقـای کیانیـان بـه مـن گفـت تـو 
چطـور؟  گفتـم  می شـوی.  موفـق 
گفـت تو مـن را یـاد روزهـای اول 
خودم در مشـهد انداختی. گفت من 
در مشـهد وارد یـک گـروه تئاتری 
شـده بـودم و هـر کاری می کـردم 
تـا دیـده شـوم. همیـن کارهایـی 
کـه تـو االن انجـام دادی را مـن 
هـم انجـام مـی دادم. حـرف آقـای 
کیانیـان در گـوش مـن مانـد. آن 
موقـع از ایشـان پرسـیدم خوانـدن 
رشـته هنـر تاثیـر دارد؟ گفـت بعدا 
یـا  دارد  تاثیـر  می شـوی  متوجـه 
وقتـی  گفـت  چطـور؟  گفتـم  نـه! 
یکسـری  دانشـگاه می شـوی  وارد 
مسـیرها بـرای شـما راحت تـر بـاز 
می شـود و بـه همیـن خاطر شـاید 
بهتـر بتوانی بـه نتیجه برسـی. من 
وقتـی وارد کارگاه بازیگـری شـدم، 
دکتـر رفیعـی، دکتر صادقـی، خانم 
آقـای  تـارخ،  آقـای  آدینـه،  گالب 
مهـدی فتحـی و آقـای اکبر عالمی 
و آقـای معیریـان هـم بودنـد و من 
در طول یک سـال چیزهای بسـیار 

زیـادی از آنهـا یـاد گرفتـم.

-همانطـور کـه اشـاره کردیـد 
و  خوانده ایـد  زیـادی  کتاب هـای 
طبیعتـا از طـرف بچه هـای جوان تر 
هـم بـا ایـن سـوال روبرو شـده اید 
خوانـدن  کتـاب  بـا  مـا  آیـا  کـه 
می توانیـم بازیگـر شـویم و آیـا بـا 
گذرانـدن کالس هـای بازیگـری و 
یـا تحصیـل در دانشـگاه می توانیم 

بازیگـر شـویم؟
*بـه نظرم این حرفه به شـدت 
نیـاز بـه دانـش دارد، امـا از طرفـی 
بسـیار عملی و تجربی اسـت. یعنی 
شـما هـر چقـدر کتـاب بخوانیـد، 
پشـت  و  برویـد  دانشـگاه  کالس 
میـز بنشـینید، امـا تـا زمانـی کـه 
روی صحنـه نروید و جلوی دوربین 
بفهمیـد  نمی توانیـد  نگیریـد  قـرار 
ایـن کار چقـدر مشـکل اسـت. بـه 
نظـرم ٤٠درصـد ایـن کار مطالعـه 
اسـت و ۶٠درصـد آن کار عملـی 
می خواهـد. شـاید اگر ایـن حرف را 
بزنـم بـاور نکنید. ما زمانی سـاعت 
9 صبـح وارد اداره تئاتـر می شـدیم 
و سـاعت ٧ شـب بیرون می آمدیم. 
ظهرهـا در منـزل وحیـد عوض زاده 
جمـع می شـدیم و راجـع بـه تئاتـر 
خودمـان  بـرای  می زدیـم.  حـرف 
تعییـن کـرده بودیـم یـک کتابی را 
بخوانیـم و فـردا ظهـر راجـع به آن 
بحـث کنیم. مـا هـم کار مطالعاتی 
می کردیـم و هـم کار عملـی انجام 
می دادیـم. بـا ایـن حـال تضمینـی 
وجـود نـدارد که بگوییم اگر کسـی 
همـه ایـن  کارهـا را انجـام بدهـد 
حتمـا به نتیجه می رسـد. بـه نظرم 
بازیگـری یـک چیـز درونی اسـت. 
شـما اگـر بـه یـک کاری بـاور و 
عالقـه داشـته باشـید، شـاید دیـر 
بـه آن برسـید ولی حتما می رسـید.

و  بیرسـتان  د ن  ا دور -در 
دانشـگاه هـم بازیگـري کرده ایـد؟

و  دبیرسـتان  دوره  در  *مـن 
می کـردم.  بـازی  هـم  دانشـگاه 
در بچگـی هـم بـه قـول معـروف 
می کـردم.  بـازی  تفنگ هایـم  بـا 
آن موقـع پـدرم مـن را بـه سـینما 

می بـرد. مثـال فیلـم رضـا موتوری 
را کـه دیـدم، از آنجایـی کـه اسـم 
خـودم نیز رضـا بود، رضـا موتوری 

می شـدم.

بـه  هـم  را  -بازیگـر خاصـي 
داشـتید؟ الگـو  عنـوان 

د  یـا ز سـینما  هـم  *مـن 
می رفتـم و از آنجایـی کـه طرفـدار 
پرسـپولیس بودم پـدرم من را برای 
دیدن مسـابقه فوتبال به ورزشـگاه 
یک جورهایـی  می بـرد.  امجدیـه 
لحـاظ  بـه  فوتبـال هـم  و  سـینما 
نمایشـی شـبیه همدیگـر هسـتند. 
همـه  مثـل  هـم  مـن  موقـع  آن 
بازیگـران ایرانـی و عالقمنـدان به 
سـینما، بـازی آقـای بهـروز وثوقی 
لـذت  و  داشـتم  را خیلـی دوسـت 
می بـردم. شـاید اولیـن جرقه هـای 
بازیگـری در مـن زمانـی زده شـد 
کـه پـدرم مـن را به سـینما می برد. 
بعدهـا کـه بزرگتـر شـدم بـا دیدن 
فیلم هـای خارجی بیشـتر به سـینما 
بازی هـای  مثـال  شـدم.  عالقمنـد 
دانیـل دی لوئیـس، رابـرت دنیرو و 
آل  پاچینـو را مـرور کـردم. قطعا آدم 

بـرای خـودش الگـو دارد.

فوتبـال  وارد  چـرا  -راسـتي 
؟ ید نشـد

*اتفاقـا در یک دوره ای تالش 
کـردم فوتبال بازی کنـم، اما در آن 
زمـان خانـواده به من اجـازه ندادند 
چـون تمایل داشـتند من درسـم را 

ادامـه بدهم.

-شما سالهاسـت کار بازیگري 
انحـام مي دهیـد خصوصـا در تئاتـر 
ولـي هیچ وقـت سـراغ کارگردانـي 

! فتید نر
ماننـد  کارگردانـی  *ببینیـد 
دارد،  وسوسـه ای  یـک  بازیگـری 
بایـد  کـه  فوتبـال  بـازی  ماننـد 
بیفتـد.  وجـودت  در  آن  وسوسـه 
آنقـدر بازیگـری را دوسـت داشـتم 
کـه هیچ  موقع ایـن حس در من به 
وجود نیامد کـه بخواهم کارگردانی 
بـه  می آمـد  پیـش  گاهـی  کنـم. 
برخی از دوسـتان مشـاوره می دادم. 
احسـاس می کنم کارگردانی بسـیار 
کار سـختی اسـت و آدم باید خیلی 
چیزها بداند. احسـاس کردم یکجور 
از ایـن شـاخه بـه آن شـاخه اسـت 
ادامـه  را  بازیگـری  اگـر همیـن  و 
بدهـم موفق تـر می شـوم. به همین 

نشـدم  وسوسـه  هیچ وقـت  خاطـر 
اینکـه  ضمـن  کنـم.  کارگردانـی 
احتـرام  کارگردان هـا  همـه  بـه 
می گـذارم و می گویـم کارگردانـی 
کار بسیار سـختی است. کارگردانی 
در تئاتـر ایـران یکجـور فرماندهی 
هـزار  بـا  شـما  می مانـد.  لشـکر 
جـور مشـکالت و گرفتـاری درگیر 
هسـتید. بایـد بحـث مالـی، دکـور، 
روابـط عمومـی و هدایـت بازیگـر 
را خودتـان پیـش ببریـد. عـالوه بر 
دانـش گسـترده ای کـه بایـد برای 
بایـد  باشـید  داشـته  کارگردانـی 
تـوان زیـادی هـم داشـته باشـید. 
مـن احسـاس کـردم هنـوز توانایی 

کارگردانـی کـردن را نـدارم.

-از چـه زمانـي تصمیم گرفتید 
وارد کارهاي تصویري شـوید؟

*هیچ وقـت به این فکر نکردم 
که باید سـراغ تصویر بروم. دوسـت 
داشـتم سـراغ تصویـر بـروم ولـی 
نـه ارتباطـی داشـتم و نه کسـی را 
می شـناختم. یـک اتفاق باعث شـد 
کـه مـن به سـریال خط قرمـز، که 
اولین کار تصویرم بود اضافه شـوم. 
من با جالل الدین دری آشـنا شـدم 
کـه مـا در یک مقطعی بـا همدیگر 
بـا  دری  آقـای  می کردیـم.  کار 
کارگـردان  جعفـری  قاسـم  آقـای 
سـریال خـط قرمز دوسـت بودند و 
آقای قاسـم جعفری یک شـب آمد 
نمایـش مـا را دید و مـن را انتخاب 
کـرد. درنهایـت از این راه به تصویر 
وارد شـدم و توانسـتم به تصویر هم 
فکـر کنم. امـا اغلب پیشـنهاد هایی 
کـه پـس از سـریال خط قرمز شـد 
بـازی در نقـش آدم  هـای معتاد بود 
ولـی مـن دوسـت نداشـتم در آن 
نقـش بمانـم و بـه همیـن خاطر از 
تصویر دور شـدم. مسئله بعدی این 
کـه هیـچ  موقـع پیگیر این مسـئله 
نبـودم کـه بـه دفاتـر فیلـم بـروم 
و بـا کسـی ارتبـاط برقـرار کنـم. 
ایـن ٢۵ سـال هـر کاری کـه  در 
انجـام دادم، درواقـع اینطـور بـوده 
کـه انتخاب شـده ام. در تئاتر سـعی 
کـردم در نقشـی که بـازی می کنم 
خـودم را نشـان بدهـم و همینطـور 
هـم شـده و کارگردان هـای بعـدی 
بـه مـن نقـش داده انـد. در تصویـر 
ارتبـاط  بـا کسـی  هیچ وقـت  هـم 
نداشـته ام و فقـط انتخـاب شـده ام. 
اگـر فاصلـه  کارهایـم زیاد بـوده به 
همیـن خاطـر اسـت. وقتی سـریال 

خـط قرمـز را بـازی کردم، سـریال 
رسـم شـیدایی به من پیشـنهاد شد 
و در آن بـازی کـردم. یـک مدت از 
کار تصویـر فاصلـه گرفتـم تا اینکه 
شـدم.  آشـنا  عرب نیـا  آقـای  بـا 
ایشـان هـم مـن را بـرای سـریالی 
کـه سـاختند انتخاب کردنـد. آقای 
شهرام شاه حسـینی سر فیلمبرداری 
سـریال همـه چیـز آنجاسـت بودند 
کـه مـن را در فیلـم آقـای عرب نیا 
دیدنـد و مـن را انتخـاب کردنـد. از 
آنجـا مـن را بـه چنـد پـروژه دیگر 
مثـل چـرخ و فلـک بـه کارگردانی 
عزیزاهلل حمیدنژاد و تاریکی شـب و 
روشـنایی روز بـه کارگردانی حجت 
قاسـم زاده معرفـی کردنـد. مـن در 
سـریال رنگ شـک نقـش پلیس را 
بـازی کـردم و پـس از آن هـم من 
خواسـتند.  پلیـس  نقـش  بـرای  را 
و  شاه حسـینی  شـهرام  بـا  وقتـی 
حسـین خضوعـی آشـنا شـدم، آنها 
احسـاس کردنـد رضـا امامـی بـه 
می توانـد  پلیـس  نقـش  از  غیـر 
نقـش دیگـری را هـم بـازی کنـد. 
در واقـع ریسـک کردنـد و نقـش 
منعـم را بـه مـن دادنـد. االن که با 
آنهـا صحبـت می کنم از بـازی من 

هسـتند. راضی 

-مشغول کار جدیدي هستید؟
از  یکـی  پیـش  هفتـه  *دو 
بـا  سـینمایی  کار  بـرای  دوسـتان 
مـن تماس گرفت ولـی پس از آن 
دیگـر صحبتـی نکردیـم. در حـال 
حاضـر پیشـنهادی که قطعی شـده 
باشـد نـدارم. در تئاتـر هـم قـرار 
اسـت کـه به مـا نوبت اجـرا بدهند 
تـا بـا گـروه آئین بـه همـراه آقای 
داوود دانشـور یـک کاری را روی 
صحنـه ببریـم. نـام متـن بیـداری 
اسـت کـه ٤ بازیگـر دارد و قـرار 
اسـت در سالن قشـقایی اجرا برود. 
پراکنـده  گـروه  سـال ها  ایـن  در 
شـده ولـی قطعـا اگـر کار جدیـد 
انجـام شـود، آقـای دانشـور حتمـا 
براهیمـی  آقـای  مشـاوره های  از 

می کننـد. اسـتفاده 

-صحبت پایاني شما...
*امیدوارم سریال پرگار توسط 
اهـل فن دیده شـود. مـن همچنان 
بـا این کار به آینده امیدوار هسـتم. 
از شـهرام شاه حسـینی و همچنیـن 
امیـر پوررحمانی و تمامی همکارانم 

در این سـریال تشـکر می کنم.
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