
هشداری که جدی گرفته نمی شود؛

تهران به زودی در وضعیت قرمز کم آبی!

با اتکا به افزایش ۲.۵ برابری برداشت گاز از میدان 
گازی پارس جنوبی از سال 139۲ تاکنون و نیز مجموعه 
اقدام های انجام شده در زمینه توسعه شبکه انتقال و گاز 
طبیعی، تعداد روستاهای بهره مند از نعمت گاز طبیعی از 1۴ هزار روستا 
در سال 139۲ به نزدیک 3۵ هزار روستا در سال گذشته یعنی بیش 
از ۲.۵ برابر رسیده که به این ترتیب، پوشش گازرسانی به کل کشور 

هم اکنون از مرز 9۵ درصد گذشته است.در سال 139۲، به منظور تأمین 
بهینه انرژی مورد نیاز شهرها و روستاها و روستاهای محروم از نعمت 
گاز، یک مشاور دانشگاهی انتخاب شد و گزینه های مختلفی شامل 
استفاده از برق در این مناطق و خانه ها، انرژی های نو، گاز مایع به 
صورت شبکه، CNG محلی و LNG محلی مورد بررسی قرار گرفت.
صفحه 3

نماینده دزفول:

محدود سازی فضای مجازی
 بی توجهی به مردم مستضعف است

مدیریت مصرف، تنها راه رهایی از شر خاموشی!
افزایش مصرف برق، استخراج رمزارزها 
و نبود نیروگاه های برق آبی صنعت برق را 
دچار دردسر و خاموشی را مهمان خانه ها 
کرده و در این شرایط تنها مدیریت مصرف می تواند راه 

حلی برای دور زدن خاموشی ها باشد.
سال گذشته حدود 9۲ درصد برق مورد نیاز کشور 
توسط نیروگاه های حرارتی تامین شده و میزان تولید این 
واحدها نسبت به سال گذشته بیش از 9 درصد افزایش 
یافته است. همچنین در سال 1399 معادل  3۴3 میلیون 
کشور  نیروگاه های  تمامی  در  انرژی  ساعت  مگاوات 
)حرارتی، برق آبی، اتمی و تجدیدپذیر( تولید شده است که 
سهم نیروگاه های حرارتی بخاری، گازی و سیکل ترکیبی 
از این رقم بیش از 31۴ میلیون مگاوات ساعت بوده است.
صفحه 3

سرپرست شرکت گاز مازندران عنوان کرد: 

واگذاری یک هزار و 324 انشعاب رایگان گاز 
به مددجویان مازندران   

4
قهرمان لیگ در قلعه حسن خان مشخص می شود! 

صفحه 6

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1774- دوشنبه 7  تیر  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
وقتي یك مدیر 

تلویزیوني بي جهت 
با یك فیلمساز موفق 

مخالفت مي كند!

7فرهنگ
خالقیت هنری 

راهی برای ارتقای 
وجودی است

نک 1با

این روزها مجموعه مستند خط باریک قرمز، به کارگردانی فرزاد 
خوشدست در حال پخش از شبکه مستند تلویزیون است. 
مستندی که از یک اجرای تئاتر در جشنواره تئاتر فجر آغاز و 
تبدیل به یک مستند سینمایی شد که بسیار خوش درخشید 
و در نهایت نیز خروجی حاصل از فعالیت این گروه یک مجموعه 

مستند تلویزیونی شد.

فعالیت های  کشوری  افتتاحیه  آیین  در  سید عباس صالحی 
تابستانی دانش آموزان سال 1400 گفت: براساس نظرسنجی 
سال   18 تا   15 سنین  دانش آموزان  درصد   1398 سال 
گفته اند که کتاب غیردرسی می خوانند و این آمار خوشایند 

نیست.

 مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: صورت هاي مالي سال 
99 بانک صادرات ایران با تالش همه همکاران با سود عملیاتي 
پایدار بسته شده است. اهداف بزرگي براي ورود به قرن 
پانزدهم براي خدمت به اقتصاد و مردم کشور دیده شده 
که براي تحقق آن به تالش همه همکاران با انگیزه بانک نیاز 

داریم و به دستاوردهاي موفقت آمیز فعلي قانع نیستیم.

گره گشایی معیشتی؛ 
اولویت بانك 
صادرات ایران

پوشش 95 درصدی كشور از نعمت گاز جذب سرمایه گذاری
صرفا با رشد اقتصادی ممکن می شود

حمید حاج اسماعیلی اظهار کرد: یکی از مسائل مهم در بحث توسعه کسب و 
کارها و کاهش بیکاری این است که ظرفیت های اشتغال را گسترش بدهیم اما در 
حال حاضر با ضعف های جدی ساختاری روبرو هستیم و لذا باید تالش کنیم از کسب 
و کارها به طور مقطعی و متناسب با بحرانها، شوکها و اتفاقاتی که بازار کار را درگیر می کند مثل 
تحریم حمایت و از فشارهایی که به تولیدکنندگان و کسب و کارها وارد می شود جلوگیری کنیم.
صفحه 3

حاجی میرزایی یکی از کارکردهای برنامه های 
با  کودکان  کردن  سازگار  را  امسال  فراغت  وقات  ا
سال  در  نو  شرایط  از  استقبال  و  جدید  قتضائات  ا

تحصیلی آینده دانست.
فعالیت های  افتتاحیه  آیین  در  پرورش  و  آموزش  زیر  و
دانش  بین  در  آفرینی  امید  و  شادابی  نشاط،  برای  ابستانی  ت

سر  پشت  را  سختی  تحصیلی  سال  اینکه  بیان  با  موزان،  آ
گذاشته ایم و داریم آماده می شویم که وارد یک سال تحصیلی 
کامال متفاوتی شویم گفت: معلمان بعد از ماه ها ارتباط متفاوتی 
با دانش آموزان دارند. دانش آموزان را نیز بعد از ماه ها دوری از 

مدرسه می خواهیم دوباره مهرماه به مدرسه بیاوریم.
صفحه ۲

دانش آموزان را مهرماه به مدرسه می آوریم

DONYAYEJAVANANMAG.IR

حفاظت و صیانت از حريم لوله هاي اصلي انتقال گاز
وظیفه ملي، ديني و اخالقي ماست.

آگهی تجديد مناقصه عمومي 
يك مرحله اي

نوبت دوم 
موضوع مناقصه: حفظ ، نگهداري و سرویس دهي خطوط لوله و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات انتقال گاز در محدوده مرکز فرعي بهره برداري خطوط لوله گاز خانگیران 
مهلت دریافت اسناد مناقصه:  از ساعت 9 صبح مورخ 1۴00/0۴/06 لغایت ساعت 13 مورخ 1۴00/0۴/13 مي باشد. مناقصه گران بایستي ظرف مهلت تعیین 

شده جهت دریافت اسناد و مدارك مربوطه صرفًا به سامانه تدارکات الکترونیکي دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
تحویل پیشنهادها: پیشنهادها )اسناد مناقصه و کلیه مدارك(، بایستي از ساعت 9 صبح مورخ 1۴00/0۴/06 لغایت ساعت 13 مورخ 1۴00/0۴/۲6 از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکي دولت، توسط مناقصه گران بارگذاري شوند.
نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران- منطقه چهار عملیات انتقال گاز به آدرس : مشهد، بلوار شاهنامه، شاهنامه 3۵)شهید شعباني(، 

مجتمع شهید باقري، امور پیمان ها
برآورد کلي مناقصه : مبلغ ۲3,303,0۲8,۲36  ریال  مي باشد.

  IR 88010000۴101090۵71۲1۴۴۲9 نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکي و یا فیش نقدي واریزي به شماره حساب شباي
نزد بانک مرکزي ایران به نام شرکت انتقال گاز ایران- منطقه چهار عملیات انتقال گاز ، به مبلغ  1,16۵,1۵1,۴1۲ ریال و یا بصورت یک یا ترکیبي از تضمین هاي مورد 
اشاره در ماده 6 آیین نامه تضمین در معامالت دولتي به شماره 1۲3۴0۲/ت ۵06۵9 هـ مورخ 9۴/09/۲۲ )و اصالحیه آن به شماره ۵۲11/ت ۵7۵9۲ هـ مورخ 1۴00/01/۲۲(

زمان و محل گشایش پاکات پیشنهاد قیمت: پاکت هاي پیشنهاد قیمت در ساعت 8 مورخ 1۴00/0۴/۲7 در محل منطقه چهار عملیات انتقال گاز، به نشاني 
مشهد - بولوار شاهنامه - شاهنامه 3۵ )شهید شعباني( - مجتمع شهید باقري، گشوده خواهند شد. 

بمنظور دسترسي به اطالعات کلي مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید. 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاي 3300۴176-0۵1 ، 3300۴17۴-0۵1و شماره نمابر 336۵6898-0۵1) تایید نمابر 3300۴118-0۵1 ( تماس 
حاصل نمایید. ضمنا متن کامل آگهي مناقصه در مهلت مقرر براي دریافت اسناد مناقصه، در سایت منطقه چهار عملیات انتقال گاز با آدرس nigtc.ir.district۴ براي 

عموم قابل دسترسي می باشد.شناسه آگهی : 11۵1181
روابط عمومی منطقه چهار عملیات انتقال گاز

آگهی 
مناقصه عمومی 

نوبت دوم
با توجه به اینکه شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد پروژه اجرای تابلو های تقاطع  غیرهمسطح آزادی را به پیمانکاران واجد صالحیت و دارای شرایط مربوطه از سازمان های ذیربط را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( واگذار نماید، لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیت که دارای صالحیت در رشته مربوطه هستند دعوت می گردد مطابق جدول زمانبندی ذیل به 
سامانه مذکور به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارك اقدام نمائید. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

مدت مبلغ برآورد اولیه شماره فراخوانموضوع
قرارداد

آخرین مهلت 
خرید اسناد

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ 
بازگشایی 

پاکتها

حداقل رتبه 
مورد نیاز 

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه 

)ریال(

اجرای تابلو 
های تقاطع  
غیرهمسطح 

آزادی

حداقل رتبه 451400/04/081400/04/191400/04/20 روز20000057010000206.680.593.453
5350/000/000/ راه

توضیحات : 
1- محل و آخرین مهلت تحویل اسناد )شامل اصل پاکت الف( : اداره امور قراردادهای شهرداری بندر بوشهر -  تا پایان وقت مورخ درج شده در جدول . ضمنا تصویر پاکت الف و سایر 

پاکات ب و ج در سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری گردد. 
۲- پاکتهای مناقصه در ساعت 10/ده صبح مورخ درج شده در جدول گشوده می شود. 

3- تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی با ضمانت نامه صادر شده از موسسات غیر بانکی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسالمی با اوراق مشارکت یا 
واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره 10001813۵6907 پست بانک  ارائه گردد. 

۴- ضمنًا متن آگهی در شبکه اطالع رسانی شهرداری بوشهر به آدرس www.Bushehr.ir درج گردیده است. 
۵- هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد. 

6- مدت اعتبار پیشنهادها سه / سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد می باشد. 
7- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد. 

8- سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است. 
9- محل دریافت و تحویل اسناد سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و محل گشایش پیشنهادها سالن جلسات واقع در طبقه چهارم ساختمان مرکزی شهرداری بندر بوشهر می باشد. 
10- اطالعات دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس: بوشهر – میدان شهرداری – شهرداری مرکزی – طبقه دوم – اداره 

امور پیمان تلفن 077333۴0۵71
11- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: ۴193۴-0۲1 دفتر ثبت نام: 88969737 و 8۵193768

شناسه آگهی : 11۵۴70۲
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر 

صـادرات  بانـک  دیرعامـل  م
ایـران در جریـان سـفر بـه اسـتان 
اصفهـان و بازدیـد از شـرکت فوالد 
مبارکـه در نشسـتی بـا مدیرعامل و 
مدیـران ارشـد ایـن شـرکت ضمن 
صـادرات  بانـک  آمادگـی  عـالم  ا
ایـران برای جهـش تولید و افزایش 
اشـتغال در صنعت فوالد و با اشـاره 
جدیـد  ظرفیت هـای  برخـی  ـه  ب
ایجـاد شـده بـرای بانک صـادرات 
ایـران، اظهـار کـرد: شـرکت فوالد 
مبارکـه اصفهان یکـی از بزرگترین 
و  ایـران  اقتصـادی  مع هـای  جت م
خاورمیانـه اسـت که همـواره بالنده 
بـوده و بانـک صـادرات ایـران بـا 
توجـه بـه بهبود صورت هـای مالی، 
الزم  قابلیت هـای  و  هـا  ـت  ی ف ظر
بـرای افزایـش ارائه خدمـات بانکی 

بـه آن را دارد.
همچنیـن  یـدار  د ن  ـ ی ا ر  د
مدیرعامـل فوالد مبارکـه اصفهان 
بـا ارائـه گزارشـی از رونـد فعالیت 

 حجت اله صیدي در بازدید از کارخانه فوالد مبارکه اعالم کرد

حمایت بانک صادرات ایران از جهش تولید در صنعت فوالد

ایـن شـرکت گفت: این شـرکت با 
تحویـل بـه موقـع تولیدات شـامل 
تیرآهـن و میلگـرد و انـواع ورق به 
مشـتریان خـود می توانـد عامـل 
محرکـی برای افزایش تولید سـایر 

شـرکت های صنعتی باشـد. فعالیت 
ما بـه دلیـل برخی مشـکالت کند 
شـده، امـا هرگـز متوقـف نشـده و 
ایـن صنعـت مـورد افتخـار کشـور 

ست. ا

 مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: 
صورت هاي مالي سال 99 بانک صادرات 
ایران با تالش همه همکاران با سود عملیاتي 
پایدار بسته شده است. اهداف بزرگي براي 
ورود به قرن پانزدهم براي خدمت به اقتصاد 
و مردم کشور دیده شده که براي تحقق آن 
به تالش همه همکاران با انگیزه بانک نیاز 
داریم و به دستاوردهاي موفقت آمیز فعلي 

قانع نیستیم.
به گزارش روابط عمومي بانک صادرات 
ایران، حجت اله صیدي در جریان سفر به 
استان اصفهان در جمع همکاران بانک با 
بیان این مطلب، شرایط مطلوب بانک براي 
با  ه خدمات متنوع و توسعه همکاري  ئ ا ر ا
صنایع این استان را برشمرد و گفت: افتخار 
مي کنیم که توانستیم با تالش همه همکاران 
صورت های مالی سال 99 بانک را با سود 
عملیاتی پایداری ببندیم که از همان بهمن 
ماه 96 در سه فاز هدف گذاری شد. یک فاز 
شش ماهه برای متوقف کردن روند افزایشی 
زیان برنامه ریزی و عملیاتی شد. یک سال 
را  خود  کاهشی  روند  زیان  تا  شد  تالش 
حفظ کند و  به صفر برسد و یک سال هم 
برنامه ریزی جدی صورت گرفت تا بانک به 
سود برسد که این امر محقق شد و  جای 
آن دارد که از همه همکاران تشکر کنم؛ چرا 

حجت اله صیدی در جمع همکاران خود در اصفهان تاکید کرد

گره گشایی معیشتی؛ اولویت بانک صادرات ایران

که بانک در مسیر درستی قرار گرفته است و 
جایگاه خود را به دست آورده هرچند هنوز 

جای کار زیادی وجود دارد. 
وي اظهار کرد: همواره اهداف پیش رو 
را در نظر داریم و به پشت سر نگاه نمي کنیم 
اما اگر گذشته را مرور کنیم، دستاوردها مایه 
افتخار است که بابت آن از تمامی همکاران 

قدرداني و تشکر مي کنم.
ایران  صادرات  بانک  گفت:  دی  صی
طي هفتاد سال مسیر دشواری را پشت سر 
گذاشته و در سه سال و نیم گذشته تجربه 
ویژه اي داشته که با زحمات تمامي همکاران 
بانک از وضعیت و ساختار مالی نامناسبی که 

بدان دچار بود، نجات یافت و در این مسیر 
نباید به شرایط فعلي قانع بود. 

مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود: 
قرن جدید سرشار از پیشرفت ها در عرصه 
فرهنگی  و  اجتماعی  تحوالت  و  وری  ا ن ف
اقتصاد هم  بر  این وضعیت  و قطعاً  است 
اثر خواهد گذاشت. آینده پژوهی قرن جدید 
نشان داده که قرن ۲1 قرن حکومت داده ها 
در  داده ها  اهمیت  است.   )Dataism (
نظام بانکی بسیار زیاد است و خوشبختانه 
با تشکیل هلدینگ فناوری اطالعات بانک 
صادرات ایران و مرکز نوآوری، پروژه ای بر 

مبنای داده در بانک آغاز شده است.

در  بانک  نهاد  اینکه  بیان  با  صیدی 
زندگی  بستر  بر  همواره  خود  تاریخ  طول 
عادی مردم، نقل و انتقال، ذخیره و جریان 
پول را مدیریت کرده است، اظهار کرد: قرن 
1۵ هجری شمسی یا  قرن ۲1 میالدی هم 
با هر سبکی از زندگی که توام باشد، بانک 
باید کار خود را بر بستر »داده « انجام دهد. 
در  نام »صاد1۴01«  به  پروژه ای  براین  ا ن ب
نظام  که  شده  آغاز  ایران  صادرات  ک  ن ا ب
فناوری اطالعات و ارائه خدمات بانک را به 
طور کلی تغییر داد؛ به طوری که شعب با 
وضعیت فیزیکی فعلی اما با روش کار جدید 
فعالیت خواهند داشت. این پروژه تا شهریور 
ماه و همزمان با سالگرد تاسیس بانک نهایی 
خواهد شد و در بهمن ماه همزمان با سالروز  
میالد امیرالمومنین )ع( چند شعبه نوین را 
افتتاح می کنیم و همه اینها به پشتوانه آن 
است که بانک صادرات ایران موفق شده 
فرآیند پوشش زیان و کسب سود را طی کند.

بتوانیم  امسال  اگر  گفت:  دی  صی
۴0درصد رشد منابع داشته  باشیم، سهم بازار 
سال 99 را حفظ خواهیم کرد. چرا که میزان 

نقدینگی ۴0 درصد افزایش خواهد یافت. 
 مدیر عامل بانک صادرات ایران ادامه 
داد: ماده اولیه بانک منابع و نقطه شروع کار 
در بانک افزایش منابع است و تنها با وجود 
آن است که می توانیم مصارف داشته باشیم 
و سرمایه گذاری کنیم تا سود به دست آوریم.

وی افزود: کارکرد شعب باید به نحوي 

تغییر یابد که مشتري همزمان بتواند چندین 
کار خود را در شعبه انجام دهد و ما باید براي 
ارائه این نوع خدمت آماده باشیم. در عین 
حال بانکداري سنتي نیز در دنیا حفظ خواهد 
شد و ما نیز بانکداري سنتي  را در بانک 

صادرات ایران خواهیم داشت.
مدیرعامل بانک صادرات ایران تاکید 
کرد: سال 1۴00 را با اعداد و ارقام بهتري 
پیش خواهیم برد و براي خدمت به مردم و 

اقتصاد آماده تر خواهیم بود. 
انتخابات  برگزاري  به  اشاره  با  وی 
ریاست جمهوري افزود: در آستانه تشکیل 
دولت جدید از سوی مردم انتظار ویژه ای 
براي بهبود معیشت وجود دارد و خوشبختانه 
اشراف رئیس جمهور محترم منتخب ملت 
بر  مسائل اقتصادي و معیشتي مردم بسیار 
باالست. ما نیز وظیفه داریم  به انتظارات 
مردم پاسخ بگوییم و خدمات بانکي را در 
مجموعه خود همچنان متنوع نگه داریم تا 
کشور در نتیجه حرکت صحیح بانک ها مسیر 
درستي را در اقتصاد طي کند. کشور ما با 
وجود همه فشارها و سختي هاي معیشتي از 
بسیاری از تنگناها عبور کرده و امروز باید از 

کار مردم گره گشایي کنیم          .
مدیر عامل بانک صادرات ایران خطاب 
به همکاران خود در استان اصفهان اضافه 
کرد: وظیفه ما در بانک بسیار سنگین است 
و باید تالش کنیم مشتریان از شعب راضي 

و دست پر بازگردند.

صفحه ۲
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نماینده مردم ایالم:
دولت آينده به فکر اقتصاد، بیکاری جوانان و معیشت مردم 

باشد
نماینده مردم ایالم در مجلس از رییس جمهوری منتخب خواست که 
فارغ از هیاهوهای سیاسی به معیشت مردم، اقتصاد، پول ملی، تورم، زنان بی 

سرپرست و جوانان بیکار بیاندیشید و شعارهای خود را عملی کند.
سارا فالحی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی روز گذشته)یکشنبه( 
مجلس شورای اسالمی گفت: ۲8 خرداد امسال فصل دیگری از میدان داری 
مردم رقم خورد که به رغم دشنه تحریم بر پهلو و  بی کفایتی ها، به میدان 
آمدند و امروز فصل خدمت دولتی است که باید انقالبی بماند و برای انقالبی 

ماندن خود تیغ نقد و نظارت مجلس انقالبی بر گلوی آن باشد.
نماینده مردم ایالم با بیان اینکه دولت انقالبی باید گفتمان انقالبی گری 
را در منزلت هژمونیک قرار دهد، گفت: گفتمانی که اساس آن عدالت محوری، 
معنویت گرایی و عقالنیت بوده و مرزهای هویتی آن با دروغ، دغل و ریاکاری 
و با باال رفتن از دیوار بیت المال و تاراج باور مردم در تضاد است و بر محور 

امنیت، معنویت گرایی، منطقو و والیت مداری است.
فالحی ادامه داد: در این گفتمان کسی برای قدرت مسابقه نمی دهد و 
قدرت برای قدرت نیست؛ بلکه در این گفتمان فرصت طلبان جایی ندارند و 

احکام های ستادهای انتخاباتی حکم سهم خواهی نمی شود.
ایران برای  عضو فراکسیون زنان مجلس اضافه کرد: در این گفتمان 
همه ایرانیان است. نگاه حذفی و انحصارطلبی نداریم، نمایندگان مردم ترجیح 
می دهند نماینده مردم باشند تا منصوب دولت و برای رفتن به کابینه با هم 

رقابت نمی کنند.
وی با بیان اینکه در این گفتمان به زنان ابزاری و کاالیی نگاه نمی شود، 
گفت: زنان پیاده نظام هیچ گروه سیاسی نبوده بلکه سربازان وطن، انقالب 

و والیت هستند.
نماینده مردم ایالم با بیان اینکه طبق گفتمان پیامبر رحمت)ص( زنان 
هم مادر و هم همسر بوده و هم به قربانگاه دفاع از والیت می روند، اظهار 
داشت: در این گفتمان اگر قرار است کسی فرار کند، مغزهای نخبگان سرمایه 
های ملت نیست بلکه باید کسانی فرار کنند که از دیوار باور و بیت المال باال 

مردم باال می روند، دروغ می گویند و هنری جز تاراج ندارند.
فالحی با تاکید بر اینکه باید دیوار میان مردم و مسووالن، دیوار میان 
فقرا و اغنیا فرو بریزد، خطاب به دولت آینده گفت: مردم به شما اعتماد کردند 
و ممکن است دیگر فرصتی نباشد تا مردم سخاوتمندانه به ما اعتماد کنند. 
پس فارغ از هیاهوهای سیاسی، دغل کاری سیاسیون به معیشت مردم، اقتصاد، 
پول ملی، تورم، زنان بی سرپرست، جوانان بیکار بیاندیشید و شعارهای خود را 

عملی کرده و پاسدار خون شهیدانی باشید.

نماینده دزفول:
محدود سازی فضای مجازی بی توجهی به مردم مستضعف است

نماینده مردم دزفول در مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
با  مقابله  گفت:  پیام رسان ها  محدودسازی  درخصوص طرح  مجلس  خارجی 

ولنگاری در فضای مجازی نباید ما را به عقب بازگرداند.
محدودسازی  طرح  نوشت:  خود  توییتری  حساب  در  آوایی  یداحمد  س
اوضاع  در  که  است  خالقی  اما  مستضعف  مردم  به  بی توجهی  یام رسان ها  پ

آشفته اقتصادی، از پیام رسان ها امرار معاش می کنند.
از ولنگاری در فضای مجازی، روش های  اینکه جلوگیری  بیان  با  وی 
مدیریتی نرم می طلبد، افزود: عقب گرد با اقدامات آمرانه سخت جواب نمی دهد 

ضمن اینکه نباید از فرصت ها تهدید بسازیم.
تعدادی از نمایندگان مجلس طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای 
پیام  یا همان طرح محدودسازی  اجتماعی  و ساماندهی شبکه های  مجازی 

رسان های خارجی را در مجلس کلید زده اند.

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛
افزايش ۴ درصدی بیماران سرپايی کرونا مثبت

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در هفته گذشته 
بیماران  تعداد  و  بوده ایم  موارد سرپایی مثبت کرونا  افزایشی در  روند  تداوم  شاهد 
سرپایی مثبت در کشور نسبت به هفته قبل تر حدود چهار درصد افزایش داشته است.

سیما سادات الری درباره آخرین وضعیت بیماری کووید 19 در کشور بیان کرد: 
در هفته گذشته تعداد بستری شدگان بیماری در کشور نسبت به هفته قبل تر تغییر 
چندانی نداشته و به طور کلی می توان گفت که شیب نزولی نمودار بستری شدگان 

بیماری در بیمارستان ها و مراکز درمانی متوقف شده است.
وی ادامه داد: در هفته گذشته استان های ایالم، کرمان، هرمزگان، بوشهر و 

یزد دارای بیشترین میزان بروز موارد بستری مثبت در کشور بوده اند.
معاون وزیر بهداشت گفت: نمودار موارد بستری شدگان کووید 19 در استان 
سیستان و بلوچستان همچنان با شیب تندی رو به افزایش است، به طوری که میزان 
بروز موارد مثبت بستری در این استان برای اولین بار طی یک سال گذشته به میزان 

متوسط کشور رسیده است.
بوشهر، سیستان و  استان های  افزود: همچنین در هفته ای که گذشت،  وی 
بلوچستان و هرمزگان به ترتیب دارای بیشترین میزان بروز موارد مرگ و میر ناشی 

از بیماری بوده اند.
و  سیستان  استان های  واصله،  گزارش های  آخرین  طبق  کرد:  بیان  الری 
بلوچستان، مازندران،گیالن، همدان، آدربایجان غربی و ایالم دارای کمترین میزان 

رعایت دستورالعمل های بهداشتی در کشور هستند.
سخنگوی وزارت بهداشت اظهار کرد: از ۲6 خرداد تا دوم تیر سال جاری بیش 
از 30 هزار اخطار به مراکز تهیه، توزیع عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی 
و کارگاهی در کشور به دلیل سهل انگاری در رعایت پروتکل های بهداشتی صادر 
پروتکل های  رعایت  دلیل عدم  به  اماکن مذکور  از  مورد  تعداد 786  و  است  شده 

بهداشتی پلمپ شده اند.

وزیر بهداشت: 
کمبود واکسن نخواهیم داشت 

دکتر سعید نمکی در آیین رونمایی از واکسن نوترکیب دانشگاه علوم پزشکی 
بقیه اهلل )عج( و آغاز فرایند کارازمایی بالینی واکسن نورا، گفت: خدا را سپاس میگویم 
که امروز سومین روزی است که در راستای اعتالی این کشور صحنه های بسیار 
دلپذیری می بینم. دو روز قبل، تزریق اولین واکسن ملی به عزیزترین و واالترین 
شخص مملکت بود و دیروز تولید واکسن اسپوتنیک ایرانی بود که به قول کسانی 
که صاحب این تکنولوژی بودند اعالم کردند که ایران از نظر زیرساخت ها به مراتب 

فراتر از کسانی است که طراح این تکنولوژی در خارج از کشور بودند.
وی افزود: امروز به دست توانمند عزیزان در سپاه پاسداران و دانشگاه بقیه اهلل 
)عج( واکسنی را به نام  نورا که نور شاید اصیل ترین و نفیس ترین پدیده آفرینش 
است، رونمایی می کنیم. بنده به عنوان یک خادم و سرباز خدمتگزار شاید زیباترین 

روز تاریخ زندگی ام است.
وی گفت: خدا را شکر واکسن برکت به سرانجام رسید، واکسن پاستور به سرانجام 
رسید، دیروز واکسن اسپوتنیک روسی را رونمایی کردیم، عزیزان ما در سیناژن فاز 
دوم آزمایش بالینی را می گذرانند، در رازی به خوبی فاز دوم را طی کرده و  دارد به 
اتمام می رسد. فاز دو در مجموعه فخرا به خوبی به سرانجام می رسد و همینطور 
شرکت های دیگر دانش بنیان و مجموعه ای که عزیزان ما در سپاه پیش می برند.

وی تاکید کرد : ما در ماه های آینده نه تنها کمبود واکسن  نخواهیم داشت، 
بلکه ریل گذاری کردیم که واکسن ما در اقصی نقاط جهان که قلدران و زورگویان 
درها را بر تهی دستان جهان بستند، بتوانیم واکسن صادر و هدیه کنیم و این از 
افتخارات ناب جمهوری اسالمی است. من این دستاورد بزرگ را به ملت ایران و 
همه کسانی که دلشان برای این نظام می تپد، تبریک میگویم و امیدوارم این پله 
کوتاه تری از قله های رفیع تری باشد که ان شاءاهلل در آینده نزدیک مردم عزیز 

این سرزمین فتح خواهند کرد.

هشداری که جدی گرفته نمی شود؛

تهران به زودی در وضعیت قرمز کم آبی!
مدیرعامل آبفای تهران 
به  هنوز  اینکه  بر  تاکید  با 
اما  نرسیده ایم  قرمز  وضعیت 
زنگ هشدار برای تهران به صدا درآمده 
است، گفت: مصرف آب شرب تهران 3 
میلیون و 680 هزار متر مکعب مصرف 

باالتر رفته است.
محمدرضا بختیاری، با بیان اینکه 
و  خارج  سبز  وضعیت  از  تهران  اکنون 
به وضعیت نارنجی رسیده است، اظهار 
داشت: امسال بارندگی در تهران و کل 
اینکه  خالف  بر  بود،  نامناسب  کشور 
را  بارندگی  وضعیت  بهترین  قبل  سال 
در ۵0 سال اخیر داشتیم، امسال بدترین 
داریم،  اخیر  قرن  نیم  طی  را  وضعیت 
بنابراین در دو سال متوالی تنوع آب و 
هوایی بسیار شدیدی را تجربه کردیم. 

3۵ درصد کاهش بارندگی
بدون  امسال  اینکه  بیان  با  وی 
استثناء در کل کشور حتی در استان های 
است،  یافته  کاهش  بارندگی  شمالی 
افزود: میزان بارندگی در تهران تابحال 
حدود ۲90 میلی متر بوده در حالی که 
این رقم در سال گذشته ۴۴0 میلی متر 
بوده است، یعنی نسبت به سال قبل 3۵ 

درصد کاهش بارندگی داشته ایم. 
کسری  مکعب  متر  میلیون   3۵0

مخزن داریم
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
استان تهران تصریح کرد: در حال حاضر 
میزان موجودی مخازن سدها حدود 790 
که  حالی  در  است  مکعب  متر  میلیون 
میلیارد  سال قبل در همین زمان یک 
است  بوده  مکعب  متر  میلیون   1۴0 و 
مکعب کسری  متر  میلیون  یعنی 3۵0 

مخازن داریم. 
ن  ا تهر ب  شر ب  آ ف  مصر

3،680،000 متر مکعب افزایش یافت
به  هنوز  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
زنگ  ما  ا یم  نرسیده ا قرمز  وضعیت 
درآمده  صدا  به  تهران  برای  هشدار 
مصرف  طبیعتا  کرد:  خاطرنشان  است، 
باال است یکی از علل هم بحث کرونا 
و شدت گرما نسبت به سال قبل است. 
به  نسبت  مصرف  میزان  امسال  البته 
نداشته  چشمگیری  افزایش  قبل  سال 
ولی واقعیت این است که مصرف باال 
است، مصرف آب شرب تهران 3 میلیون 
و 680 هزار متر مکعب مصرف باالتر 

رفته است. 
آب پرمصرف ها قطع می شود

این  برنامه  فعال  گفت:  بختیاری 
است که به مشترکین پرمصرف خانگی 
رفتار  می دهیم،  هشدار  غیرخانگی  و 
هفته ای   3 تا   ۲ دوره  یک  در  مصرف 
رصد می شود چنانچه بیش از دو برابر 
اخطار  باشند  داشته  مصرف  میانگین 

دریافت می کنند و اگر در میزان مصرف 
دریافت  اخطار  نکنند  اعمال  تغییری 
می کنند و آب مشترکین به طور موقت 

قطع می شود. 
یک ساعت هم قطعی نداشتیم

وی با بیان اینکه 8۴ درصد مصرف 
آب شرب تهران در بخش خانگی است، 
بقیه  به  نسبت  امسال   تهران  افزود: 
مناطق کشور وضعیت خوبی دارد، عمدتا 
در استان تهران یک ساعت قطعی آب 
کرونا  که  زمانی  هم  پارسال  نداشتیم، 
شیوع پیدا کرد ما با 1۲ درصد افزایش 
ساعت  یک  اما  شدیم  مواجه  مصرف 
نظر  در  باید  اما  نشد.  اعمال  قطع  هم 
محدود  تهران  آب  منابع  باشیم  داشته 
است و الیزال نیست، فقط ۵ سد برای 
هر  از  داریم،  تهران  شرب  آب  تامین 
جایی که توانستیم آب وارد کرده ایم و 
منبع جدیدی هم نداریم، بنابراین باید با 

مدیریت، مصرف را کنترل کنیم. 
تهران بیمه شد

مدیر عامل آبفای تهران در ادامه 

بیمه  را  تهران  اتفاق  دو  البته  گفت: 
کرد یکی مدول دوم تصفیه خانه هفتم 
تهران که اواخر سال 98 وارد مدار شد؛ 
دیگری تصفیه خانه ششم بود که پارسال 
اکنون  هم  ما  آمد.  تهران  کمک  به 
1000 لیتر بر ثانیه از تصفیه خانه ششم 
آب وارد می کنیم همین باعث شد که 
را جبران کنیم و دنبال  کسری تهران 
این هستیم که ظرفیت تصفیه خانه را به 

۲۵00 لیتر بر ثانیه برسانیم.
برنامه های  ینکه  ا بیان  با  وی 
سد  احداث  امکان  اما  داریم  سازه ای 
تاکید  نداریم،  را  جدید  آب  تامین  یا  و 
ظرفیت  افزایش  پروژه های  باید  کرد: 
مصرف  مدیریت  باضافه  تصفیه خانه ها 
را اعمال کنیم، در این صورت سال ها 

در تهران مشکلی نخواهیم داشت.
وضعیت آب های زیرزمینی چگونه 

است؟
منابع  از  استفاده  درباره  بختیاری 
تهران  در  کرد:  تصریح  زیرزمینی  آب 
حدود 1۵00حلقه آب شرب داریم که 
مابقی  و  تهران  شهر  در  حلقه   600
قرار  استان  شهرستان های  سایر  در 
سطحی  آب  از  که  میزانی  به  دارند، 
آب  ز  ا برداشت  می کنیم  برداشت 
سال  می کند،  پیدا  کاهش  زیرزمینی 
بود  خوب  بارندگی  وضعیت  گذشته 
بنابراین 8۲ درصد از منابع آب سطحی 
استفاده کردیم که باعث شد برداشت از 
آب های زیرزمینی به 18 درصد برسد و 
بسیاری از چاه ها خاموش و کیفیت هم 
باالتر رفت. در هر حال هر قدر از آب 
سطحی استفاده کنیم به نفع سفره های 

زیرزمینی کار کرده ایم.
ث

واد
ح

زیر نظر: علی هوشمند

توزیع کارت کنکوری ها آغاز شد
زنان بیشترين داوطلبان کنکور ۱۴۰۰

بیش از یک میلیون و 367 هزار کارت ورود به جلسه آزمون سراسری سال 
1۴00 از روز گذشته)ششم تیر ماه( از طریق سایت سازمان سنجش آموزش 

کشور در دسترس داوطلبان قرار گرفت.
کارت  شرکت در آزمون  سراسری به همراه راهنمای شرکت در آزمون، از 
روز 6 تیر برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطالع  رسانی سازمان سنجش 
گرفت  قرار   /http://www.sanjesh.org نشانی  به  کشور  آموزش 
روز  تا  آزمون  در  کارت شرکت  پرینت  برای  آزمون ،  در  متقاضیان  شرکت   و 
سه شنبه 8 تیر فرصت دارند به درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش مراجعه 
نام )1۲ رقمی( و  اعتباری ثبت  با وارد نمودن شماره سریال کارت  نموده و 
شماره شناسنامه و یا شماره پرونده و کدپیگیری ثبت نام )16 رقمی( و نام و 
نام  خانوادگی، کدملی و سریال شماره شناسنامه یک نسخه پرینت از راهنما و 

کارت شرکت در آزمون تهیه کنند.
بر اساس اعالم سازمان سنجش آموزش کشور، تعداد 66۲ هزار و 11۴ 
داوطلب زن و تعداد ۴۴9 هزار و 70۴ داوطلب مرد در آزمون سراسری 1۴00 
ثبت نام کرده اند که برای آنها با احتساب گروه آزمایشی دوم برخی داوطلبان، 
تعداد یک میلیون و 367 هزار و 931 کارت ورود به جلسه صادر شده است. این 

آمار نشان می دهد زنان بیشترین داوطلبان کنکور 1۴00 هستند.
متقاضیانی که در ۲ یا 3 گروه آزمایشی متقاضی شده اند باید عالوه بر 
پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی اصلی، برحسب مورد نسبت به 
پرینت کارت گروه آزمایشی دوم و یا گروه های آزمایشی دوم و سوم )گروه  

های آزمایشی هنر و زبان های خارجی( خود نیز اقدام نمایند.
متقاضیان برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید براساس تاریخ و آدرس 
تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند. 
برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم 
چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس  دار و ارائه آن الزامی است.

چنانچه سهمیه درخواستی متقاضی غیر از سهمیه مناطق باشد و در بند 
18 کارت شرکت در آزمون سهمیه مناطق درج شده است؛ الزم است متقاضیان 
استفاده از سهمیه های بنیاد شهید و امورایثارگران، رزمندگان ستاد کل نیروهای 
مسلح، وزارت جهاد کشاورزی و رزمنده متقاضی بسیجی و همچنین همسر و 
فرزندان آنان جهت اعالم مغایرت و تکمیل اطالعات مربوط به سهمیه حداکثر 
تا تاریخ 1۲ تیر منحصراً به قسمت ویرایش اطالعات در درگاه این سازمان 
با توجه به توضیحات مندرج در درگاه نسبت به اصالح و تکمیل  مراجعه و 
موارد اقدام نمایند تا درصورت تایید سهمیه توسط ارگان مربوط، سهمیه برای 

آنها اعمال شود.
گونه  و هیچ  گزینش خواهند شد  مناطق  با سهمیه  غیراین صورت  در 
اعتراضی قابل قبول نیست. همچنین متقاضیانی که سهمیه آنان مورد تایید 
قرار نگرفته است برای اطمینان بیشتر و بررسی وضعیت عدم تایید سهمیه خود 
)بعد از ویرایش( به ارگان های ذی ربط نیز مراجعه نمایند. در غیر این صورت 
با سهمیه مناطق گزینش خواهند شد و هیچ گونه اعتراضی قابل قبول نیست.

با توجه به مصوب شصت و هشتمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا، آزمون سراسری روزهای چهارشنبه 9 تیرماه، پنج شنبه 10 تیرماه، جمعه 

11 تیرماه و شنبه 1۲ تیرماه برگزار خواهد شد.
بر این اساس کنکور گروه آزمایشی هنر در صبح روز چهارشنبه 9 تیرماه، 
کنکور گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در صبح روز پنجشنبه 10 تیرماه، 
کنکور گروه آزمایشی علوم انسانی در صبح روز پنجشنبه 10 تیرماه، کنکور گروه 
آزمایشی علوم تجربی در صبح روز جمعه 11 تیرماه و کنکور گروه آزمایشی 

زبان های خارجی در صبح روز شنبه 1۲ تیرماه برگزار می شود.

کشف نوشیدنی انرژی زا قاچاق در آبادان!
محموله  کشف  و  باری  شناور  دو  توقیف  از  خوزستان  استان  مرزبانی  فرمانده 

نوشیدنی های انرژی زای قاچاق در آبادان خبر داد.
سردار »لطفعلی پاکباز« در تشریح این خبر، گفت: روز شنبه گذشته ماموران پایگاه 
دریابانی آبادان در راستای مبارزه با قاچاق کاال و ارز، حین کنترل شناور های عبوری در 
دهانه بهمنشیر دو فروند شناور باری حامل کاالی قاچاق که به سمت بندر »آبادان« در 

حرکت بودند را شناسایی و متوقف کردند.
نوشیدنی  این شناورها؛ 67 هزار و ۲00 قوطی  از  بازرسی  افزود: ماموران در  وی 
انرژی زای خارجی که بدون مجوز، به صورت قاچاق و با هدف عرضه در بازار داخلی 

کشور بارگیری شده بود را کشف کردند.
فرمانده مرزبانی استان خوزستان تصریح کرد: کارشناسان ارزش کاالهای کشف 
شده را 7 میلیارد ریال برآورد کردند که پس از تشکیل پرونده اولیه سیر مراحل قانونی به 

مرجع قضائی تحویل داده شدند.
سردار پاکباز در پایان خاطرنشان کرد: قاچاقچیان و مخالن اقتصاد داخلی کشور بدانند 
مرزبانان خوزستان با اشرافیت اطالعاتی کوچکترین تحرکات را در نوار مرزی خشکی و آبی 

زیر نظرگرفته و با هرگونه اقدام سودجویانه قاطعانه برخورد خواهند کرد.

دستگیری متهمان قتل يك جوان در سرايان 
نزاع دسته جمعی  انتظامی خراسان جنوبی گفت: جوان ۲6 ساله در یک  فرمانده 
در شهرستان سرایان به قتل رسید و سه متهم این جنایت کمتر از یک ساعت توسط 

پلیس دستگیر شدند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار ناصر فرشید اظهار داشت: ساعت ۲1 شنبه 
شب گذشته پنجم تیر ماه، نزاع چند جوان در شهرستان سرایان و مجروح شدن یکی از 
طرفین نزاع به مرکز فوریت های پلیسی 110 اعالم شد که بالفاصله کارآگاهان پلیس 

آگاهی شهرستان به محل وقوع نزاع اعزام شدند.
وی افزود: بررسی ماموران پلیس در محل نزاع حاکی از این بود که سه جوان با 
فردی ۲6 ساله درگیری منجر به جرح داشتند و پس از مجروح کردن او با ضربات چاقو 

از ناحیه قفسه سینه، متواری شدند.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: جوان مضروب به بیمارستان منتقل شد ولی 
با وجود تالش کادر پزشکی به علت شدت جراحات وارده بر اثر اصابت چاقو به قفسه 

سینه، جان خود را از دست داد.
وی اظهار داشت: تیمی از کارآگاهان ویژه قتل پلیس آگاهی خراسان جنوبی با استفاده 
از سرنخ های موجود، تحقیقات گسترده ای را آغاز و با انجام روش های علمی کشف جرم، 
متهمان را شناسایی کردند که با هماهنگی مقام قضایی سه متهم به قتل جوان ۲6 ساله 

در عملیات ماموران پلیس دستگیر شدند.
سردار فرشید از معرفی متهمان به قتل به دادسرا خبر داد و بر ریشه یابی این گونه 

رفتارهای هیجانی تاکید کرد.

کشف بیش از يك تن موادمخدر در سراوان 
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف یک تن و 96 کیلوگرم موادمخدر 
در درگیری مسلحانه پلیس سراوان با سوداگران مرگ و دستگیری ۲ قاچاقچی خبر داد. 
سردار احمد طاهری اظهارداشت: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر سراوان با اشراف 
اطالعاتی خود، از فعالیت اعضای باند حرفه ای قاچاق موادمخدر در یکی از مناطق مرزی 

آن شهرستان مطلع و موضوع را به صورت ویژه در دستورکار خود قرار دادند.
وی افزود: تیم های عملیات ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر سراوان با رصد منطقه 
و انجام اقدامات تخصصی، سرانجام شب گذشته قاچاقچیان را که با یک دستگاه سواری 
پژو ۴0۵ و یک دستگاه وانت تویوتا در مسیر کوهستانی«کوهک به سراوان در تردد بودند 

را مشاهده و به آنها دستور ایست دادند.
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سونی در نظر دارد رکورد فروش ساالنه ی 
کنسول  خانگی را با پلی استیشن 5 بشکند

شرکت سونی در نظر دارد با تولید و عرضه ی بیش از ۲۲٫6 میلیون دستگاه 
پلی استیشن ۵ در سال ۲0۲۲، رکوردی که متعلق به فروش ساالنه ی کنسول 

اورجینال پلی استیشن 1 بود، بشکند.
با کمبود تراشه در دنیا، عرضه و فروش بسیاری از محصوالت با مشکل 
روبه رو شده است. بسیاری از سازندگان مجبور شدند تاریخ معرفی و عرضه ی 
دستاوردهای جدیدشان را به آینده موکول کنند و بسیاری از دستگاه های مرتبط 
با حوزه ی فناوری در برخی از بازارها کمیاب یا حتی نایاب شدند. یکی از این 

محصوالت، کنسول  خانگی پلی استیشن ۵ سونی بود.
بیماری کرونا تأثیر مخرب خود را بر بازارهای مختلف از جمله صنعت 
بازی  رایانه ای گذاشت؛ اما سونی توانست فروش نسبتا خوبی از کنسول خانگی 
برای  برنامه های جدی  نظر می رسد  به  باشد و حتی  داشته  نهمی خود  نسل 
آینده ی پلی استیشن ۵ دارد. PlayStationLifeStyle گزارش می دهد 
که کنیچی یوشیدا، مدیر اجرایی سونی، در جریان نشست اخیر با سهام داران 
این شرکت در ۲۲ ژوئن ۲0۲1 )1 تیر 1۴00( اعالم کرده است که این شرکت 
قصد دارد با پلی استیشن ۵ رکورد جدیدی در عرضه و فروش یک کنسول در 

طول سال مالی شرکت به ثبت برساند.
بهترین آماری که تاکنون از یک کنسول مجزا به ثبت رسیده، مربوط به 
کنسول اسطوره ای پلی استیشن از خود شرکت سونی است که در سال 1998، 
۲۲٫6 میلیون نسخه از آن در سراسر جهان به عرضه  شد. این در حالی است 
که جیم رایان، مدیرعامل پلی استیشن، در ماه می از اهداف جاه طلبانه ی این 

شرکت از فروش پلی استیشن ۵ در سال های پیش رو گفته بود.
فروش بیش از ۲۲٫6 میلیون کنسول پلی استیشن ۵ رکورد فروش ۲۲ 
میلیونی پلی استیشن ۲، فروش 1۴٫۴ میلیونی پلی استیشن 3 و رکورد ۲0 
میلیونی پلی استیشن ۴ را نیز در طول یک سال خواهد شکست. سونی این 
موضوع اذعان دارد که دستیابی به این رکورد، هدف بسیار جاه طلبانه ای برای 
این شرکت محسوب می شود و با توجه به مشکالتی که همچنان در زنجیره 
زیادی  چالش های  با  مسیر  این  در  زیاد  احتمال  به  می شود،  احساس  تأمین 

مواجه خواهد شد.
خبرگزاری Jiji گزارش داده است که سونی همچنان می تواند از افزایش 
قابل  توجه حجم تقاضا در پی قوانین ناشی از شیوع ویروس کرونا برای دستیابی 

به این هدف استفاده کند.
به گفته ی یوشیدا، با وجود محدودیت هایی که اکنون در زمینه ی تولید 
کنسول  پلی استیشن ۵ وجود دارد، این شرکت برنامه دارد با ارائه ی راهکارهایی، 
حجم تولید کنسول نسل نهمی خود را در سال مالی پیش رو افزایش بدهد. 
این خبر بعد از گزارشی که از عرضه نسخه بازطراحی شده ی پلی استیشن ۵ 
در سال ۲0۲۲ منتشر شده بود، اعالم شده است و گفته می شود تغییر برخی 
افزایش  برای  سونی  راهکارهای  از  یکی  کنسول  این  سخت افزاری  قطعات 
حجم تولید آن است.یکی از مهم ترین دالیلی که به اعمال این تغییرات منجر 
شده، کمبود تراشه  در تمامی حوزه های صنعت سخت افزار است که تولید پلی 
استیشن ۵ را نیز با محدودیت مواجه کرده. ظاهراً در بازطراحی این کنسول، از 
یک CPU مخصوص و 6 نانومتری تولید AMD به جای مدل ۵ نانومتری 

فعلی استفاده خواهد شد.
هیروکی توتوکی، مدیر مالی شرکت سونی، در این باره اظهار داشته است 
که با وجود افزایش حجم تولید پلی استیشن ۵ در سال ۲0۲۲، احتمااًل همچنان 
نمی توان به طور کامل به حجم تقاضای بازار پاسخ داد. جیم رایان قباًل گفته 
بود سونی سخت در تالش است تا با دالل هایی که باعث افزایش قیمت پلی 
استیشن ۵ در بازار فروش شدند مقابله کند و کنسول را به دست مصرف کنندگان 
 PlayStation Direct واقعی برساند. سونی قصد دارد با راه اندازی سرویس
این کار را تسهیل کند و خدمات عرضه و توزیع خود در اروپا را گسترش بدهد.

از  یکی  میرزایی  حاجی 
کارکردهای برنامه های اوقات 
فراغت امسال را سازگار کردن 
کودکان با اقتضائات جدید و استقبال از 
شرایط نو در سال تحصیلی آینده دانست.

آیین  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
برای  نی  بستا تا لیت های  فعا فتتاحیه  ا
بین  در  آفرینی  امید  و  شادابی  نشاط، 
سال  ینکه  ا بیان  با  ن،  موزا آ نش  دا
تحصیلی سختی را پشت سر گذاشته ایم 
و داریم آماده می شویم که وارد یک سال 
گفت:  شویم  متفاوتی  کامال  تحصیلی 
با  متفاوتی  ارتباط  ماه ها  از  بعد  معلمان 
دانش آموزان دارند. دانش آموزان را نیز 
بعد از ماه ها دوری از مدرسه می خواهیم 

دوباره مهرماه به مدرسه بیاوریم.
وی افزود: شاید یکی از کارکردهای 
برنامه های اوقات فراغت امسال، سازگار 
کردن بچه ها با اقتضائات جدید و استقبال 
از شرایط نو در سال تحصیلی آینده است.

بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
طریق  از  داریم  امید  امسال  ما  اینکه 
سازماندهی اوقات فراغت به این دوره با 
ارزش و به نیازهای اساسی مربوط به آن 

پاسخ دهیم گفت: شعار »هر دانش آموز، 
مهارت«  یک  و  اجتماعی  نقش  یک 
تربیتی  اهداف  تحقق  به  موثری  کمک 
ماست. ساحت های مختلف تربیتی ما در 
اوقات فراغت مجال می یابد در پیوند با 
سیاسی  و  اجتماعی  تشکل های  مسجد، 
را  نو  نسل  تر  متوازن  رشد  زمینه های 

به فراهم کند.
ما   : کرد کید  تا یی  ا میرز حاجی 
مصمیم که که در قالب 30 هزار پایگاه 
برای  تری  گسترده  فرصت  تابستانی، 
این جمعیت انبوه دانش آموزی انبوه در 

اختیار بگذاریم.
د،  شا شبکه  ینکه  ا بیان  با  وی 
محصول دوره کروناست گفت: شاد، در 
کنار همه تلخی های کرونا یک مزیت و 
امتیاز ویژه است و مجالی را فراهم کرده 
که ده ها هزار گروه و کانال با موضوعات 
سه  این  امیدوارم  کنند.  فعالیت  مختلف 
میلیون جمعیت تحت پوشش برنامه های 
دانش  جمعیت  کل  به  فراغت،  اوقات 
مجازی  فضای  در  یابد.  تعمیم  آموزی 
فته  یا فزیش  ا یمان  ها نمندی  توا که 
دوره حضوری  آن  محدودیت های  است 

را نداریم و یک دانش آموز می تواند از 
استان  در  دیگری  برنامه  در  استان  یک 
را  پیوندها  این  باید  کند.  شرکت  دیگر 
تابستان  تا  کنیم  کمک  و  داده  توسعه 

پرثمری داشته باشیم.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه 
در  انسان ها  رفتار  فراگیرترین  یادگیری 
یادگیری،  کیفیت  گفت:  است   زندگی 
در  و  می دهد  تشکیل  را  زندگی  کیفیت 
زمان رویدادهای زندگی، عنصر مشترك 
نقطه  هستی  همه  ست.  ا گیری  د یا
هستند  معلم  پیامبران  است.  یادگیری 
و کتب آسمانی در تعلیم و تربیت انسان 
قدرت  و  آزادی  ما  به  دانستن  اند.  آمده 
انتخاب می دهد، در میدان ابهام نمی توان 
تاخت و باسرعت حرکت کرد. ما باید از 

مسیر آگاهی پرورش پیدا کنیم.
دوره  پرثمرترین  داد:  ادامه  وی 
چرا  است  دانش آموزی  دوره  یادگیری، 
که ثبات و قدرت یادگیری در این دوران 
دوره  و  تحصیل  دوره  و  افتد  می  اتفاق 
فراغت از تحصیل دوران مهمی هستند 
زیرا  است،  تر  مهم  اولی  از  دومی  که 

داوطلبانه و باانگیزه همراه است .

وزیر آموزش و پرورش:

دانش آموزان را مهرماه به مدرسه می آوریم

ی
هر

ش

زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

معاون بنیاد شهید در بازدید از بیمارستان روانپزشکی صدر؛
جانبازان اعصاب و روان، مظلومترین یادگارهای دفاع 

مقدس
معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: باید فرصت خدمت به جانبازان 
آنها  این سرزمین هستند و حضور  یادگاران روزهای سخت  را مغتنم بشماریم، جانبازان 
نعمت و برکت است ضمن اینکه مظلومیت جانبازان اعصاب و روان وصف ناشدنی است.

روز  شهید  بنیاد  فرهنگی  معاونت  کل  مدیران  همراهی  با  سلیمانی  یعقوب  سردار 
گذشته)یکشنبه( ضمن بازدید از بیمارستان روانپزشکی صدر و دیدار با جانبازان بستری در 

این بیمارستان، در جریان مسائل فرهنگی این مجموعه قرار گرفتند.
وی در دیدار با رئیس و مدیر داخلی بیمارستان روانپزشکی صدر، ضمن گرامیداشت 
شهدای تیر ماه عنوان کرد: در ایام سالگرد ترور مقام معظم رهبری در مسجد ابوذر، سالگرد 
شهدای هفتم تیر و بمباران شیمیایی سردشت قرار داریم. برای بزرگداشت یاد شهدا، جانبازان 
و بازماندگان این حوادث برنامه های فرهنگی مختلفی برنامه ریزی شده است؛ از جمله همایش 

سراسری کشوری مصدومین شیمیایی که هفتم تیرماه در مشهد مقدس برگزار می شود.
در  خود  حضور  از  هدف  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  آموزشی  و  فرهنگی  معاون 
بیمارستان صدر را دیدار با جانبازان عزیز و عرض خداقوت و تشکر از کارکنان و مسئوالن 
به  خدمت  فرمودند  رهبری  معظم  مقام  که  همان طور  افزود:  و  کرد  عنوان  بیمارستان 
ایثارگری  از  کمتر  هم  جانبازان  به  خدمت  نیست،  شهادت  از  کمتر  شهدا  خانواده های 
جانبازان نیست و زحمت و تالش کارکنان و کادر درمان بیمارستان هایی مانند بیمارستان 

صدر، خود نوعی مجاهدت است.
صدر  روانپزشکی  بیمارستان  درمان  کادر  تالش  از  تشکر  ضمن  سلیمانی  سردار 
عنوان کرد: درست است که وظیفه بنیاد شهید و امور ایثارگران تأمین امکانات مادی و 
رفاهی جامعه شاهد و ایثارگر است و باید این وظیفه را به بهترین وجه انجام دهد، اما 
تجربه نشان داده امکانات مادی به هیچ وجه جای خوشرویی و گشاده رویی در برخورد با 

این عزیزان را نمی گیرد.
معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: برای هر انتظاری در حوزه فرهنگی 
مثل برنامه های اردویی و مراسم ها، خدمات آموزشی و... آمادگی کامل داریم به نیازهای 
فرهنگی عزیزان جانباز بپردازیم و خدمات الزم را ارائه دهیم. باید فرصت خدمت به جانبازان 
را مغتنم بشماریم. جانبازان یادگاران روزهای سخت این سرزمین هستند و حضورشان 
نعمت و برکت است ضمن اینکه مظلومیت جانبازان اعصاب و روان وصف ناشدنی است.

وی افزود: معاونت فرهنگی آمادگی کامل دارد برنامه های اردویی و تفریحی برای 
کارکنان بیمارستان هم ترتیب دهد، تا با نشاط و انگیزه بیشتری به جانبازان عزیز خدمت 

ارائه دهند.
سردار سلیمانی ضمن بازدید از بخش بستری بیمارستان، در جمع جانبازان بستری 

در بیمارستان حاضر شد و در فضایی صمیمی با آنها گفت  وگو کرد.
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ن  ا کیو  : تنظیم و  تهیه 
سعیدایی

برق،  مصرف  یش  ا فز ا
استخراج رمزارزها و نبود نیروگاه های برق 
آبی صنعت برق را دچار دردسر و خاموشی 
را مهمان خانه ها کرده و در این شرایط تنها 
مدیریت مصرف می تواند راه حلی برای دور 

زدن خاموشی ها باشد.
سال گذشته حدود 9۲ درصد برق مورد 
نیاز کشور توسط نیروگاه های حرارتی تامین 
شده و میزان تولید این واحدها نسبت به سال 
گذشته بیش از 9 درصد افزایش یافته است. 
همچنین در سال 1399 معادل  3۴3 میلیون 
مگاوات ساعت انرژی در تمامی نیروگاه های 
کشور )حرارتی، برق آبی، اتمی و تجدیدپذیر( 
نیروگاه های  سهم  که  است  شده  تولید 
سیکل ترکیبی  و  گازی  بخاری،  حرارتی 
مگاوات  میلیون   31۴ از  بیش  رقم  این  از 

ساعت بوده است.
برق  تولید  میزان  ین  ا بر  عالوه 
سال  در  کشور  سیکل ترکیبی  نیروگاه های 
به  نسبت  درصدی   ۲0 افزایش  با  گذشته 
سال 1398 به حدود 1۵8 میلیون مگاوات 
ساعت رسیده است، در حال حاضر ظرفیت 
نیروگاه های کشور اعم از حرارتی، برق آبی، 
اتمی  و  مقیاس کوچک  دیزلی،  تجدیدپذیر، 
به 8۵ هزار و 11۵ مگاوات رسیده که 81 
درصد از این ظرفیت مربوط به نیروگاه های 

حرارتی است.
در شرایط فعلی دلیل کاهش بارندگی 
ها و نبود ظرفیت برق آبی ها تابستان سختی 
برای تامین برق پیش رو داریم تا جایی که 
اعالم  نیرو  وزیر  معاون   - حائری  همایون 
کرد: سال گذشته را با روش های مدیریت 
مصرف و همکاری بخش صنعت، کشاورزی 
و ادارات دولتی پشت سر گذاشتیم اما امسال 
در مقایسه با سال گذشته به دلیل وضعیت 
 ۴000 حدود  برق  کمبود  با  کشور،  آبی 

مگاواتی مواجه هستیم.
به گفته وی نمی دانیم وضعیت تابستان 
چگونه خواهد بود و ممکن است از خردادماه 
اما  شویم  مواجه  مشکل  با  برق  تامین  در 
دچار  تا  کرد  خواهیم  را  خود  تالش  همه 
در  پیشگیرانه ای  اقدامات  نشویم.  مشکل 
انجام است  خصوص مصرف برق در حال 
تا ببینیم در تابستان با چه وضعیتی مواجه 
خواهیم شد. اکنون نیز با کمبود برق مواجه 
بسیار  برق در حال حاضر  تامین  و  هستیم 
سخت و دشوار است. در تابستان با ماراتن 
بسیار سختی در تامین برق مواجه هستیم 
اما امیدواریم با همکاری مردم و مسئوالن 

از این شرایط دشوار، عبور کنیم.
بیشتر  روز  هر  خاموشی  هشدارهای 
می شود و الزم است که برای دور زدن آن 
نکاتی را مورد توجه قرار دهیم. در این میان 
راهکاری مختلفی برای مدیریت مصرف برق  
وجود دارد. برای مثال اگر استفاده کنندگان 
کولرهای گازی به جای تنظیم دمای کولر 
روی 18 درجه دما را روی ۲۴ درجه )دمای 
آسایش( تنظیم کنند، بیش از ۴000 مگاوات 
از مصرف برق در ساعات اوج مصرف کاسته 
می شود. با احتساب 700 میلیون یورو سرمایه  
وات   1000 هر  ساختن  برای  الزم  گذاری 
نیروگاه کاهش ۴000 مگاواتی از میزان اوج 

مصرف برق کشور به معنای عدم ضرورت 
معادل سرمایه  گذاری ۲.8 میلیارد یورو )حدود 

3۴ هزار میلیارد تومان( است.
انتخاب  را  کولرهایی  خرید  هنگام 
 A کنید که دارای برچسب انرژی با درجه
یا B باشد زیرا مصرف برق کمتر و کارایی 
از  دارند.  کولرها  سایر  به  نسبت  بیشتری 
متناسب  باید  گازی  کولرهای  دیگر  سوی 
با شرایط آب و هوایی مکان زندگی انتخاب 
مناطق  گازی  کولرهای  از  استفاده  شود، 
معتدل در مناطق گرمسیری، ضمن افزایش 
مصرف انرژی، سرمادهی و عمر کولر بسیار 

کاهش می یابد.
بهینه سازی مصرف برق الزم  برای 
در  )فن(  بادزن  کلید  کنید  توجه  است 
می دهد  امکان  شما  به  گازی  کولرهای 
تهویه  برای  فقط  دستگاه  از  شب،  هنگام 
به  را  دستگاه  برق  هزینه  و  کنید  استفاده 
میزان زیادی کاهش دهید. همچنین برای 
جلوگیری از خروج سرما، اطراف پنجره ها و 
درها را با نوارهای درزگیر عایق بندی کنید.

در صورت امکان کولر گازی خود را 
به  کار  این  زیرا  کنید،  نصب  باد  مسیر  در 
افزایش  باعث  کولر  بر  فشار  کاهش  علت 
بازدهی آن و کاهش مصرف انرژی می شود. 
همچنین الزم است هنگام ترك ساختمان در 
طول روز، سیستم سرمایش را خاموش کنید.

همچنین باید توجه داشت که مصرف 
برق یک المپ ال ای دی هشت واتی 13 
درصد مصرف برق یک المپ رشته ای 60 
وات است در حالی که روشنایی هر دو برابر 
بوده و طول عمر آن تقریبا ۲0 برابر المپ 
رشته ای است. تعویض المپ های رشته ای 
به ال ای دی و کم مصرف اثر بسیار زیادی 
همان  به  و  داشته  برق  مصرف  کاهش  بر 
نسبت از تولید آالینده دی اکسید کربن در 
نیروگاه ها جلوگیری می کند. اگر هر خانواده 
خانه  در  را  خود  اضافه  المپ  یک  ایرانی 
کاهش  باعث  کند،  خاموش  کار  محل  یا 
می شود.  کشور  در  برق  1000مگاوات 
طول  در  طبیعی  نور  از  حداکثری  استفاده 
روشنایی  از  استفاده  میزان  کاهش  در  روز 

الکتریکی بسیار موثر است.
طی سال های اخیر استفاده از دستگاه 
یخچال فریزر به طور فزاینده ای رواج پیدا 

کرده و  میزان مصرف برق این نوع یخچال 
فریزرها در طول یک شبانه روز بسته به نوع 
از  آن  کارخانه سازنده  و  تکنولوژی ساخت 
1.8 تا سه کیلووات ساعت متغیر است. اگر 
را  فریزرها  یخچال  برق  مصرف  میانگین 
شبانه روز  در  ساعت  کیلووات   ۲.۵ درحدود 
در نظر بگیریم، برق مصرفی این دستگاه ها 
به طور متوسط در هر ماه 7۵ کیلووات ساعت 
دستگاه  میلیون   ۲1 احتساب  با  که  است 
کشور،  در  تخمینی  طور  به  فریزر  یخچال 
ساالنه ۲7۵00 گیگاوات ساعت برق توسط 

این دستگاه ها مصرف می شود.
در این بین یخچال های بدون برچسب 
دو  تقریبا   G و   F پایین  انرژی  بازده  یا 
انرژی  بازده  و  بهینه  یخچال های  برابر 
که  می کنند   مصرف  برق   A+ و   A باال 
مصرف کنندگان می توانند با اجرای راهکارها 
در  را  موثری  نقش  توصیه هایی  رعایت  و 
کاهش مصرف انرژی این وسائل و در نهایت 

کاهش هزینه های خود ایفا کنند.
خرید  هنگام  باید  مصرف کنندگان 
یخچال فریزری را انتخاب کنند که با توجه 
و  بازده  باالترین  دارای  انرژی  برچسب  به 
کم ترین مصرف انرژی باشد. همچنین حجم 
نیاز و تعداد  با توجه به  باید  یخچال فریزر 
افراد خانواده انتخاب شود تا از فضای آن به 
طور کامل استفاده شود. در بسیاری از موارد 
نیاز  می تواند  فوت   1۴ فریزر  یخچال  یک 
یک خانواده دو تا چهار نفره را برآورده سازد.

حاضر  حال  در  این که  به  توجه  با 
خانگی  انرژی بر  وسائل  از  استفاده  امکان 
برای اکثر مردم وجود دارد، مصرف انرژی 
دهه  دو  طی  تجاری  و  خانگی  بخش  در 
گذشته افزایش چشمگیری داشته است؛ در 
این بین ماشین لباسشویی از ضروری ترین 
لوازم رفاهی هر خانواده ای محسوب می شود 
لباسشویی  که دراختیار داشتن یک ماشین 
پربازده که بتواند با مصرف بهینه آب، برق 
و مواد شوینده کیفیت شست وشوی مطلوبی 
حائز  بسیار  کننده  برای مصرف  دهد،  ارائه 

اهمیت است.
در طول سال، یک ماشین لباسشویی 
حدود 1۲1 کیلووات ساعت انرژی مصرف 
می کند و اگر این مقدار را برای تمامی ماشین 
محاسبه  کشور  در  موجود  لباسشویی های 

گیگاوات   1800 به  نزدیک  ساالنه  کنیم، 
ساعت انرژی الکتریکی استفاده می شود که 
با بکارگیری توصیه های ارائه شده نه تنها در 
مصرف برق ماشین های لباسشویی به میزان 
10 درصد صرفه جویی خواهد شد، بلکه طول 

عمر این تجهیز نیز افزایش خواهد یافت.
در  انرژی  مصرف  برچسب  به  توجه 
انتخاب  و  لباسشویی  ماشین  خرید  هنگام 
دستگاهی با رتبه باالتر موجب بهینه سازی 
برق مصرفی  و کاهش مصرف هزینه های 
محیط  آلودگی  کاهش  نیز  و  خانوارها  در 
زیست می شود. عالوه بر این باتوجه به اینکه 
حدود 80 درصد از مصرف انرژی ماشین شما 
مربوط به گرم کردن آب است تا آنجا که 
ممکن است از آب سرد برای شست وشوی 

لباس ها استفاده کنید.
در این بین نصب پنجره های دوجداره 
یا  و  چوبی  شده،  عایق  فلزی  قاب های  با 
UPVC استاندارد باعث به حداقل رساندن 
و  ساختمان  داخل  به  بیرون  از  هوا  نفوذ 
این  می شود  انرژی  اتالف  از  جلوگیری 
پنجره ها عالوه بر اینکه عایق صوتی خوبی 
 70 تا  انرژی  اتالف  کاهش  باعث  هستند 
درصد، کاهش بار حرارتی )گاز( در زمستان 
و همچنین کاهش بار برودتی )برق( در فصل 
تابستان و جلوگیری از ورود گرد و غبار و 

کاهش آلودگی های صوتی نیز می شوند.
در  مهمی  بسیار  نقش  کاری  عایق 
گرم نگه داشتن ساختمان در فصل زمستان 
و خنکی آن در تابستان دارد، به طوری که به 
کمک عایق کاری می توان دمای داخلی یک 
ساختمان را در زمستان ۵ درجه گرم تر و در 
تابستان تا 10 درجه خنک تر نگه داشت. بر 
اساس یافته های فنی هر چه میزان مقاومت 
حرارتی عایق باالتر باشد، آن عایق حرارت 

کمتری را از خود عبورخواهد داد.
در  درزبندی  کارشناسان  اعتقاد  به 
ز  ا دیگر  یکی  ساختمان  پنچره های  و 
انرژی  اتالف  از  جلوگیری  راهکارهای 
معمواًل  که  می رود  شمار  به  بخش  دراین 
اولین اقدام با درزبندی منافذ یا مکان های 
بیشترین  که  می شود  آغاز  غیرمتحرك 
بهتر  داده اند.  اختصاص  خود  به  را  اتالف 
است درزگیرهایی انتخاب شوند که عالوه 
نیز  باالیی  عمر  طول  بودن،  منعطف  بر 

مسئولیت اجتماعی بانك ايران زمین با رويکرد توسعه پايدار
مسئولیت اجتماعی به عنوان یکی از رویکردهای جهانی 
برای دستیابی به توسعه پایدار امروزه از سوی بانک ایران زمین 
دنبال شده که هدف این رویکرد در مسیر حفظ منابع آب، جنگل 

ها و کاهش مصرف انرژی بوده است.
های  در سال  زمین  ایران  بانک  گزارش:  این  براساس 
برداشته،  مثبتی  گام های  اجتماعی  مسئولیت  زمینه  در  اخیر 

این بانک تنها مشارکت کننده بانکی در پویشی با سازمان محیط زیست در راستای 
اجرای برنامه های مسئولیت اجتماعی با رویکرد محیط زیستی با عنوان »میراب« 
بوده است، این بانک همچنین پیش از این با برگزاری پویش هایی در حوزه حراست 
از دخایر جنگل های کشور، هوای پاك، اقدامات عملی در حوزه پاك سازی طبیعت از 
زباله، مدیریت پسماند، حراست از ذخایر جنگل های بلوط در غرب کشور، حمایت از 
محیط بانان و... اقدامات عملی موثری را برای حفاظت از زمین و محیط زیست انجام 
داده است. همچنین ایجاد یک همکاری دوستانه برای مصرف صحیح انرژی را در 
دستور کار قرار داد، تا ضمن اصالح برخی الگوهای اشتباه مصرف با راهنمایی های 
صحیح قدم های عملی برای کاهش مصرف انرژی بردارد و با دریافت ایده های 
خالق از همکاران بانک ایران زمین و انتقال آن به سایر همکاران، این موضوع را 

به عنوان یک دانش در مجموعه گسترش دهد.
به مسئولیت های  بانک در عمل  این  فعالیت های  از  این قسمت بخشی  در 

اجتماعی، به اجمال معرفی می شود.
کمپین محیط زیستی» همین یک زمین«

بانک ایران زمین در مقام یکی از حامیان مهم محیط زیست در کشور،در سال 
139۵ ضمن اعالم فراخوان پویش محیط  زیستی برای زندگی همین-یک-زمین-

را-داریم با هدف پاکسازی محیط  زیست از انواع آلودگی، یک مسابقه جذاب عکاسی 
و نقاشی نیز با محوریت حفاظت از محیط زیست ترتیب داد و برای نفرات برگزیده 

جوایز نفیسی در نظر گرفت.
کمپین محیط زیستی » یک قطره کمتر«

این کمپین در شهریور 1397 در بانک ایران  زمین کلید خورد و هدف آن 
فرهنگ سازی در زمینه مصرف صحیح آب بود.

پویش محیط زیستی بلوط ایران زمین
این پویش بسیار مهم اواخر سال 1397 و هم زمان با آغاز هفته منابع طبیعی 
به جامعه هدف معرفی شد. هدف از برگزاری این پویش، آگاه کردن جامعه از اتفاق 
تلخی بود که در شرف وقوع بود و می رفت تا با از بین بردن درختان زیبای بلوط، 
مناطق پراهمیت زاگرس را برای همیشه از این  گونه گیاهی منحصربه فرد محروم 
بانک  از سوی  طبیعی  منابع  هفته  آغاز  با  و هم زمان  پویش همه ساله  این  سازد. 

ایران زمین برگزار می شود.
پویش محیط زیستی آلرژی به مصرف انرژی

بانک ایران زمین با هدف مصرف بهینه انرژی و اصالح الگوی مصرف در محیط 
کار و خانه، با اقدامی خالقانه و جذاب، هم وطنان و همکاران خود را به پیوستن به 

پویش محیط زیستی -آلرژی- به-مصرف-انرژی دعوت کرد.
حمایت از پویش من هم یک جنگلبانم

این بانک در گستره فعالیت های زیست محیطی خود، نگاه ویژه ای به جنگل ها 
و مراتع کشور دارد و مهم تر از آن، حمایت از قهرمانان ارزشمند طالی سبز را بر خود 
فرض می داند. حمایت صادقانه بانک ایران زمین از پویش من- هم-یک-جنگلبانم، 

به دریافت تندیس از دبیر دومین جشنواره روز جنگلبان منتهی شد.
حمایت از جایزه یحیی

از محیط بانان سازمان حفاظت  قدردانی  ویژه  جایزه یحیی جایزه ای ساالنه 
محیط زیست ایران است که به ابتکار و همت دو هنرمند عضو انجمن، مجتبی رمزی 
و پریدخت مشگ زاد در دل انجمن یوزپلنگ ایرانی شکل گرفته است. سومین دوره 
این جایزه در 1۴ آذر سال 139۵ با حمایت بانک ایران زمین و به منظور تجلیل از 
خانواده محیط بانان شهید استان های فارس و هرمزگان برگزار شد و توانست به 
سهم خود نقش بسیار مؤثری در ارتقای فرهنگ عمومی در این زمینه داشته باشد. 
جایزه یحیی به یمن زنده نگه داشتن یاد و خاطره محیط باِن شهید، یحیی شاه کوه 

محلی به این عنوان مزّین شده است.
پویش محیط زیستی پیک زمین

بانک ایران زمین در ماه اسفند 1399 به منظور ادای دین به طبیعت در هفته 
منابع طبیعی، ضمن حضور در منطقه تلو و کاشت نهال، کمپین محیط زیستی بسیار 

مهم خود به نام -پیک -زمین را آغاز کرد.
حمایت از پویش سهم من برای تاالب

از  ایران زمین  بانک  اقدام حمایتی  پویش سهم من برای تاالب، جدیدترین 
محیط زیست است. این نهاد مالی با حمایت از پویش -سهم- من- برای- تاالب، 
این پویش و  به  پیوستن  با  از مخاطبان خود در بسترهای مختلف خواسته است 
حمایت همه جانبه از آن، دین خود را در احیای دوباره تاالب های در معرض نابودی؛ 
همچنین تاالب های زنده نیازمند به کمک بیشتر، ادا کنند. استقبال از این پویش 

نیز بسیار قابل توجه بوده

مدیرعامل بانک دی در نشست هم اندیشی فعاالن صنعتی و اقتصادی 
استان گلستان:

تحول اقتصادی استان ها با تدوين طرح های توسعه ای ملی و ايجاد 
کنسرسیوم های سرمايه گذاری رقم می خورد

مدیرعامل بانک دی، ایجاد طرح های ملی توسعه ای 
و بهره گیری از ظرفیت نظام بانکی به صورت کنسرسیومی 
را راهکاری برای شکوفایی و تحول اقتصادی استان های 

کشور دانست.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، برات کریمی در 

نشست هم اندیشی فعاالن صنعتی و اقتصادی استان گلستان با اشاره به سهم 
قابل توجه بانک ها در بهبود وضعیت بنگاه های تولیدی و صنعتی گفت: بانک ها 
در حمایت از بنگاه های اقتصادی نقش بسزایی دارند و عامل مهمی در جهش 
تولید و ظرفیت تولید به شمار می آیند، چرا که در حال حاضر حدود 90درصد از 

تأمین مالی واحدهای تولیدی در کشور توسط بانک ها انجام می شود.
کریمی با اشاره به اقدامات بانک دی در زمینه حمایت از واحدهای تولیدی 
و صنعتی گفت: بانک دی طی سال های اخیر که توجه به اقتصاد مقاومتی نقشه 
را در راستای  اعتباری خود  راه اصلی کشور است ، تالش کرده سیاست های 
به  را  تولیدی و صنعتی  از واحدهای  تدوین کند و حمایت  این هدف  تحقق 

صورت جدی در دستور کار دارد.
وی با اشاره به دستاوردهای بانک دی در یک سال گذشته یادآور شد: 
بانک دی نیز مانند تمامی بانک های کشور با دغدغه هایی مواجه بود که با یاری 
خداوند و تالش مضاعف تمامی همکاران موفق شدیم با بهبود شاخص های 
عملیاتی و کلیدی، افزایش سرمایه بانک دی را پس از یک دهه محقق کنیم 
و امیدواریم با این جهش چشمگیر بتوانیم نقش بیشتری در حمایت از تولید و 

بخش های مختلف اقتصادی کشور ایفا کنیم.
بانک  خدمات  تشریح  خود ضمن  از سخنان  دیگری  بخش  در  کریمی 
دی و جایگاه آن در نظام بانکی، وجود میلیون ها مشتری و حدود یک میلیون 
سهامدار ارزشمند به ویژه از گروه خانواده معزز شهدا و ایثارگران، نیروی انسانی 
جوان با انگیزه و مستعد، ساختار چابک و کارآمد و برخورداری از دارایی های 
ارزشمند را بخشی از نقاط قوت بانک دی دانست که آن را از سایر رقبای خود 

متمایز کرده است.
مدیرعامل بانک دی همچنین به لزوم بهره گیری از سرمایه گذاران توانمند 
داخلی و خارجی برای اجرای طرح های توسعه ای استان ها در کنار همراهی 
بانک ها تأکید کرد و گفت: با توجه به محدودیت بودجه دولت، استان ها باید 
با شناسایی ظرفیت ها و سرمایه گذاران توانمند، طرح های توسعه ای در سطح 
ملی تعریف کنند تا از این طریق مسیر رشد و شکوفایی استان را فراهم آورند. 
همچنین بهره برداری از واحدهای کوچک کشاورزی و صنایع دستی در روستاها 
می تواند منجر به دستاوردهای بزرگ اقتصادی شود که نمونه چنین فعالیت هایی 

را در استان گلستان تجربه کرده ایم.
نقش آفرینی  گلستان  استان  در  بانکی  نظام  که  این  به  اشاره  با  وی 
چشمگیری داشته است، گفت: بر اساس آمارها، صد درصد منابع بانک های 
استان، به اعطای تسهیالت در استان گلستان اختصاص یافته است که این 
تولیدی  و  صنعتی  واحدهای  با  بانکی  نظام  مؤثر  همراهی  بیانگر  موضوع 
در  ویژه  به  بسیاری  ظرفیت های  گلستان  استان  افزود:  است.کریمی  استان 
زمینه های گردشگری، صنعتی و کشاورزی دارد و با تدوین طرح های بزرگ 
توانمند می توان شاهد رشد و  بانکی و سرمایه گذاران  ملی و همراهی نظام 

توسعه اقتصادی آن بود.

پوشش 95 درصدی کشور از نعمت گاز
با اتکا به افزایش ۲.۵ برابری برداشت گاز از میدان گازی پارس جنوبی 
از سال 139۲ تاکنون و نیز مجموعه اقدام های انجام شده در زمینه توسعه 
شبکه انتقال و گاز طبیعی، تعداد روستاهای بهره مند از نعمت گاز طبیعی 
از 1۴ هزار روستا در سال 139۲ به نزدیک 3۵ هزار روستا در سال گذشته 
یعنی بیش از ۲.۵ برابر رسیده که به این ترتیب، پوشش گازرسانی به کل 

کشور هم اکنون از مرز 9۵ درصد گذشته است.
و  شهرها  نیاز  مورد  انرژی  بهینه  تأمین  منظور  به   ،139۲ سال  در 
روستاها و روستاهای محروم از نعمت گاز، یک مشاور دانشگاهی انتخاب 
شد و گزینه های مختلفی شامل استفاده از برق در این مناطق و خانه ها، 
انرژی های نو، گاز مایع به صورت شبکه، CNG محلی و LNG محلی 

مورد بررسی قرار گرفت.
خروجی این مطالعه این نتیجه را داد که از میان گزینه های مختلف 
تأمین انرژی تا هزینه معادل ۲000 دالر برای هر مشترك، گازرسانی از 
دیگر عرصه های صنعتی، اقتصادی تر است، از این رو، گازرسانی با خط 
لوله به شهرها و روستاها به عنوان گزینه بهینه یا برتر در دستور کار وزارت 
نفت قرار گرفت، ضمن آن که همه این گزینه ها در سال 9۲ و پیش از 
این که هیچ اقدامی در این زمینه، صورت گرفته باشد، بررسی شده است.

تاکنون به بیش از ۲0 هزار روستا با بیش از یک میلیون و 770 هزار 
خانوار و 19۴ شهر با نزدیک 6۵0 هزار خانوار گازرسانی شده، هم اکنون 
98.۴ درصد جمعیت شهری و 8۴.6 جمعیت روستایی و در مجموع بیش از 
9۵ درصد کل جمعیت کل کشور از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند، این 
در حالی است که سال 139۲، جمعیت شهری 9۵ درصد و جمعیت روستایی 
۵۴ درصد و در مجموع 8۵ درصد تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار داشتند.

برنامه توسعه گاز تا سال 1۴01 تعریف شده است
ملی  شرکت  گازرسانی  امور  هماهنگی  -مدیر  مشایخی  غالمرضا 
امسال  انجام شده،  برنامه ریزی  با  که  اعالم کرد  تازگی  به  نیز  ایران  گاز 
نیز گازرسانی به دیگر روستاهای کشور با شتاب تداوم دارد، طبق مصوبه 
شورای عالی اقتصاد برای حمایت از بخش تولید و کاهش آلودگی هوا، 
در کشور  و صنعتی  تولیدی  واحدهای  به  گازرسانی  برای  ویژه ای  یارانه 
اختصاص یافته و طبق آن، این واحدها تا سقفی مشخص از پرداخت هزینه 

گازرسانی معاف خواهند بود.
نیز  تا سال 1۴01  برنامه توسعه گاز  امسال همچنین  به گفته وی 
تعریف شده است تا شرکت های گاز استانی بتوانند با دورنمای مناسب بهتر 

به مردم خدمات رسانی کنند.
آنطور که وزارت نفت اعالم کرده مجموعه طرح های گازرسانی و 
انتقال گاز با استفاده از ظرفیت بند »ق« تبصره ۲ قانون بودجه سال 93 و 
ماده 1۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر انجام شده که هیچ تحمیل بار 
مالی به بودجه دولت نداشته و تنها از محل ایجاد درآمد جایگزینی سوخت 

مایع با گاز طبیعی، اجرایی شده است.
تاکنون بیش از 80 هزار میلیارد تومان در این مجموعه هزینه شده 
که به قیمت امروز معادل 13 میلیارد دالر است، از این رقم ۴1 هزار میلیارد 
تومان برای گازرسانی روستایی و شهرهای کوچک و ۴3 هزار میلیارد تومان 

در حوزه شبکه انتقال گاز هزینه شده است.
افزایش ۴ برابری صادرات فرآورده های نفتی به مدد توسعه گازرسانی

به تازگی بیژن زنگنه - وزیر نفت اعالم کرد که یکی از دالیل باال رفتن 
صادرات فرآروده های مایع در سال های اخیر نیز، همین توسعه گازرسانی 
بوده که با استفاده از جایگزینی گازطبیعی با سوخت مایع، توانستیم حجم 
زیادی از فرآورده ها را صرفه جویی و صادر کنیم. به گفته وی از ابتدای 
سال 1393 تاکنون، بیش از ۵8 میلیارد لیتر فرآورده مایع به ارزش حدود 6 
میلیارد دالر آزاد شده، ضمن آن که صادرات فرآورده های نفتی نیز در سال 

99 نسبت به سال 9۲، بیش از چهار برابر شده است.
صرف ساالنه ۴۵ میلیارد دالر یارانه انرژی در کشور

با وجود بعضی انتقادها، کاری که در حوزه گازرسانی انجام شده منطبق 
بر منطق اقتصادی است و محاسبات اقتصادی نشان می دهد استفاده از برق 
ارزان تر از این توسعه گازرسانی ها نبوده است. طبق گفته های محمدرضا 
این  از محل  ایران  گاز  ملی  تلفیقی شرکت  برنامه ریزی  مدیر  صدیقی- 
دالر  میلیارد   16 تاکنون   93 سال  از  ق،  بند  اجرای  و  گازرسانی  توسعه 
فرآورده جایگزین و صادر شده است. هم اکنون ساالنه ۴۵ میلیارد دالر 
برابر با 900 هزار میلیارد تومان یارانه انرژی کشور است که باید برای آن 

فکری کرد و راه حلی اندیشید.
آخرین آمار مصرف گاز چقدر است؟

بر اساس آخرین آمار ارائه شده درباره میزان مصرف گاز در کشور نیز 
باید گفت که در نخستین روز تابستان امسال ۵7۲ میلیون مترمکعب گاز 
طبیعی در کشور مصرف شد. سهم بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده 
از این مقدار، 19۲ میلیون مترمکعب بود که نسبت به مدت مشابه پارسال 
۲۲ میلیون مترمکعب افزایش یافت. مصرف صنایع عمده هم 1۴۲ میلیون 
مترمکعب و نیروگاه ها ۲38 میلیون مترمکعب بوده است. در نخستین روز 
تابستان امسال، مقدار گاز تزریق شده به شبکه خطوط سراسری 6۵۲ میلیون 
مترمکعب بود که این مقدار نسبت به دوره مشابه پارسال افزایش ۲۲ میلیون 

مترمکعبی را نشان می دهد.

کاهش بارندگی ها، استخراج رمز ارز و کمبود نیروگاه های برق آبی؛

مديريت مصرف، تنها راه رهايی از شر خاموشی!
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زیر نظر:بهراد مومنی

افزایش 7 درصدی تولید محصوالت 
پتروشیمی در بهار 1400

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: تولید مجتمع های 
پتروشیمی در سه ماه نخست امسال با افزایش هفت درصدی نسبت به دوره 

مشابه پارسال به 16.3 میلیون تن رسید.
به گزارش دنیای جوانان از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، »سیدجالل 
میرهاشمی« اعالم کرد: با اقدام های انجام شده و تأمین پایدار خوراك در 
سال 1۴00 تولید انواع محصول در مجتمع های پتروشیمی افزایش یافته و 
ضمن تأمین حداکثری بازارهای داخلی، برنامه صادرات نیز محقق شده است.

وی با تأکید بر اینکه صنعت پتروشیمی ایران از صنایع مادر و از مهم ترین 
ارکان توسعه و موتور محرك بخش های گوناگون اقتصاد کشور است، گفت: 
رویکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی تکمیل زنجیره تولید، ایجاد تنوع در 
محصوالت، تأمین خوراك صنایع داخلی و ارتقای ارزش سبد محصوالت 

تولیدی در این صنعت است.
بر  اینکه  بیان  با  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  تولید  کنترل  مدیر 
تولید صنعت پتروشیمی  انجام شده، رشد و جهش  برنامه ریزی های  اساس 
برای  زیرساخت ها  و  شرایط  تمامی  گفت:  است،  شده  هدف گذاری  ایران 
تحقق جهش تولید در صنعت پتروشیمی ایران فراهم شده است و افزون  
بر راه اندازی و بهره برداری طرح های جدید، با اقدام های انجام شده، امسال 

نیز از ظرفیت های خالی تولید بعضی مجتمع های موجود استفاده می شود.
از سال گذشته بهره برداری از طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی 
آغاز شده و قرار است با تکمیل این طرح ها، ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی 

به 100 میلیون تن در سال برسد.
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زیر نظر: شاهین جالل وندی

انجمن جهانی فوالد گزارش داد؛
ایران در میان 10 فوالدساز برتر جهان

برتر  تولیدکننده  10 کشور  بین  در  ایران  تداوم حضور  از  فوالد  انجمن جهانی 
فوالد جهان در پنج ماهه نخست سال جاری میالدی )1۲ دی ماه 99 تا 10 خرداد 

1۴00( خبر داد.
)ایمیدرو(،  ایران  معدنی  صنایع  و  معادن  نوسازی  و  توسعه  سازمان  گزارش  به 
انجمن جهانی فوالد )World Steel Association( در تازه ترین گزارش خود، 
اسامی برترین کشورهای فوالدساز جهان و میزان تولید محصول آنها در پنج نخست 

سال جاری میالدی را منتشر کرد.
ایران در مدت مورد اشاره با تولید 1۲ میلیون و ۵00 هزار تن فوالد خام توانست 
همچنان در رتبه دهم جهان بایستد و جایگاه خود را در میان برترین فوالدسازان جهان 

حفظ کند.
این میزان تولید حاکی از رشد 9.۲ درصدی تولید فوالد خام ایران نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته میالدی است.
این در حالی است که مجموع تولید 6۴ فوالدساز جهان در پنج ماه نخست سال 
۲0۲1 میالدی به 837 میلیون و ۵00 هزار تن رسید که افزایش 1۴.۵ درصدی نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.
رشد 7.7درصدی تولید ماه می )اردیبهشت- خرداد(

 11( میالدی   ۲0۲1 می  ماه  طی  ایران  فوالد  تولید  میزان  گزارش،  این  برپایه 
اردیبهشت تا 10 خرداد( شاهد رشد 7.7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بود 

و ۲ میلیون و 600هزار تن به ثبت رسید.
و  ۴00هزار  میلیون  نیز 17۴  ماهه  این دوره یک  در  تولید جهانی فوالد  میزان 

تن اعالم شد که حاکی از رشد 16.۵ درصدی نسبت به ماه مه ۲0۲0 میالدی است.
و  میلیون   ۴73 تولید  با  چین  تصریح کرد:  گزارش  این  در  فوالد  جهانی  انجمن 
100هزار تن )13.9 رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته(، هند با تولید۴8  میلیون و 
600 هزار تن )33.6 درصد رشد(، ژاپن با تولید ۴0 میلیون تن )9.1 درصد رشد(، ایاالت 
متحده آمریکا با تولید 3۴ میلیون و 800هزار تن )10.6 درصد رشد( و روسیه با تولید 31 
میلیون و 900هزار تن )7.9 درصد رشد(، پنج فوالدساز برتر جهان در پنج ماه نخست 

سال جاری میالدی بودند.
همچنین کره جنوبی با تولید ۲9 میلیون و 300هزار تن )رشد6.9 درصدی(، آلمان با 
تولید 17 میلیون تن )رشد 13.6 درصدی(، ترکیه با تولید 16 میلیون و 300هزار تن )رشد 
۲1.۲ درصدی( و برزیل با تولید 1۴ میلیون و 900 هزار تن فوالد )رشد۲0.3 درصدی( 
به ترتیب در رتبه های ششم تا نهم تولید فوالد جهان طی ۵ ماهه نخست سال ۲0۲1 

میالدی قرارگرفتند.

بر  تاکید  با  کار  بازار  تحلیلگر  یک 
اشتغال در کشور، جلب  ایجاد ظرفیت های 
تحقق  نیازمند  را  سرمایه گذاری  جذب  و 
رشد اقتصادی دانست و بر ضرورت حمایت 
کارها  و  کسب  تولیدکنندگان،  از  قد  تمام 
بحران  و  کرونا  دوران  در  کار  نیروهای  و 

ها تاکید کرد.
حمید حاج اسماعیلی اظهار کرد: یکی 
از مسائل مهم در بحث توسعه کسب و کارها 
و کاهش بیکاری این است که ظرفیت های 
اشتغال را گسترش بدهیم اما در حال حاضر 
با ضعف های جدی ساختاری روبرو هستیم 
و لذا باید تالش کنیم از کسب و کارها به 
بحرانها، شوکها  با  متناسب  و  طور مقطعی 
کند  می  درگیر  را  کار  بازار  که  اتفاقاتی  و 
به  از فشارهایی که  مثل تحریم حمایت و 
تولیدکنندگان و کسب و کارها وارد می شود 

جلوگیری کنیم.
بر  تاکید  با  کار  بازار  تحلیلگر  این 
از تولیدکنندگان  حمایت تمام قد دولت ها 
و نیروهای کار در شرایط بحران به ویژه در 
ایام کرونا گفت: در بحران هایی مثل کرونا 
با  نیازمند حمایت های دولتی هستیم ولی 
ضعف های گسترده در این زمینه مواجهیم 

چون صندوق بیمه بیکاری ضعیف است و 
توان کمک رسانی در چنین شرایطی را ندارد، 
ساختاری  جدی  ضعف های  از  مساله  این 
حکایت دارد و نشان می دهد که ظرفیت های 
اشتغال به اندازه کافی و تقاضای بیکاران باید 

در کشور گسترش یابد.
حاج اسماعیلی تاکید کرد کسانی که 
میخواهند در جهت توسعه اشتغال بر رونق 
اجرای  دنبال  به  و  بردارند  گام  کار  بازار 

برنامه های اشتغال برای کشور هستند باید 
بدانند که بدون توسعه بخش خصوصی در 
غیر  اشتغال  ظرفیت سازی  امکان  کشور 

ممکن است.
وی افزود: باید تالش کنیم عالوه بر 
پیچیده  و  گسترده  قوانین  زدایی،  مقررات 
ای که در حوزه بازار کار کشور ایجاد شده 
این  غیر  در  شود،  سازی  شفاف  و  چابک 
صورت بهبود فضای کسب و کار در کشور 

ممکن نیست.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه 
بیفتد،  اتفاق  کشور  در  سرمایه گذاری  باید 
ارزی  درآمدهای  در حال حاضر  اظهار کرد: 
کشور کاهش یافته و به 9 میلیارد دالر در 
سال رسیده است. با چنین وضعیتی چطور 
سرمایه  کار  و  کسب  حوزه  در  توانیم  می 

گذاری کنیم؟
از  قبل  داد:  ادامه  اسماعیلی  حاج 
 ۴۵ ساالنه  متوسط  طور  به  ها  تحریم 
به  االن  داشتیم  ارزی  درآمد  دالر  میلیارد 
لذا  است  رسیده  دالر  میلیارد   10 از  کمتر 
برای آنکه امکان سرمایه گذاری به وجود 
آید الزم است سرمایه خارجی برای توسعه 
بازار کار جذب کنیم اما به طور حتم قبل 
رشد  نیازمند  گذاری،  سرمایه  هرگونه  از 

اقتصادی هستیم.
بخش  اگر  اسماعیلی  حاج  گفته  به 
خصوصی قوی و توسعه یافته داشته باشیم، 
مردم  و  فعال  خود  به  خود  کارها  و  کسب 
و  شوند  می  اقتصادی  های  بخش  درگیر 
شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها و 
اس ام ای ها شکل می گیرد و به تدریج 

رشد اقتصادی پیدا می کنیم.

تحلیلگر بازار کار:

جذب سرمایه گذاری، صرفا با رشد اقتصادی ممکن می شود
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آب  مدیرعامل شرکت 
ایالم  استان  فاضالب  و 
هش  کا ، لی خشکسا : گفت
شبکه های  بارندگی،کرونا،فرسودگی 
انتقال آب،افزایش مصرف، استفاده آب 
شرب برای فضای سبز از چالش های 
استان  فاضالب  و  آب  حوزه  بزرگ 

است.
نوراله تیموری مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان ایالم در نشست 
با  ایالم  استان  رسانه  اصحاب  با 
ایالم  شهرستان   ۲ اینکه  به  اشاره 
مواجه  آبی  تنش  با  ملکشاهی  و 
هستیم،افزود: در استان ایالم وضعیت 
به سال گذشته ۴۵  نسبت  بارش ها 
و  ایم  داشته  بارش  کاهش  درصد 
یکی از مهم ترین چالش های پیش 
این  که  است  فاضالب  و  آب  روی 
تاریخ ۵0 ساله کشور  در  خشکسالی 

بی سابقه است.
یک  امسال  اینکه  بیان  با  وی 
سال خاص در زمینه تامین منابع آبی 
در استان است،اظهار داشت: تاثیر این 
خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی به 
های  چاه  بیشتر  در  که  است  نحوی 
با  استان،  در  شرب  آب  منابع  تامین 
افت سطح آب مواجه شده ایم و این 
کاهش حدود ۵0 تا 60 درصد است.

زودرس  گرمای  داد:  ادامه  وی 
رو  پیش  مشکالت  از  دیگر  یکی 
انتهای  از  امسال  هوا  گرمای  است، 
شده  شروع  استان  در  ماه  فرودین 
برق  فشار  افت  و  برق  نوسان  است، 
به  از مشکالت است که  دیگر  یکی 
و  استان  در  ها  بارش  کمبود  دلیل 
است.مدیرعامل  افتاد  اتفاق  کشور 
کرد:در  تصریح  استان  آبفای  شرکت 
شهر ایالم نزدیک به 80 هزار کولر 
آبی داریم که سرانه مصرف هر کولر 
۲۵0 متر مکعب است که این میزان 
به مصرف آب شرب در تابستان اضافه 
می شود که مهم از چالش های پیش 

روی آبفای ایالم است.
تیموری با اشاره به اینکه چالش 
که مصارف  است  سبز  فضای  بعدی 
باالیی را برای شرکت آب و فاضالب 
کرد:بر  کنند،خاطرنشان  می  ایجاد 
 1۵0 از  بیش  شهرداری  آمار  اساس 
ایالم  شهر  در  سبز  فضای  هکتار 
 ۲ هکتار  هر  ازای  به  که  دارد  وجود 

لیتر   300 به  نزدیک  ساالنه  و  لیتر 
بر ثانیه در فضاهای سبز مصرف آب 
داریم و چیزی در حدود ۲۲0 لیتر از 
آب شرب ایالم برای فضای سبز در 

سال استفاده می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
هم  آب  مصارف  گفت:  ایالم  استان 
یکی از چالش های بعدی در استان 
در  مصرف  میزان  رود،  می  شمار  به 
که  است  لیتر   1۲0 روستایی  جامعه 
در استان ایالم  در حال حاضر 3۴0 
لیتر آب برای جمعیت روستایی استان 
تولید می شود که این میزان سه برابر 
استانداردهای جهانی است، در حوزه 
 ۲80 آب  تولیدی  میزان  نیز  شهری 
برابر  نیز ۲  میزان  این  لیتر است که 

استانداردهای کشور است.
تیموری به عدم رعایت مصرف 
از  افزود:برخی  و  اشاره  آب  صحیح 
استفاده  ها،  باغ  خانه  در  مشترکین 
برای دام و شستشوی منازل و دیگر 
دلیل  کنند،به  می  استفاده  مصارف 
توپوگرافی که  و  شرایط  کوهستانی 
در سطح استان وجود دارد و از طرفی 
که  است  زیاد  استهالك  هزینه  هم 
به گرانترین آب در  ایالم  استان  آب 
طرفی  از  است،  شده  تبدیل  کشور 
آب  های  طرح  اجرای  هزینه  دیگر  
و فاضالب هزینه بیشتری نسبت به 

سایر نقاط کشور است.
استان  آبفای  مدیرعامل شرکت 
ایالم گفت: قیمت تمام شده هر متر 

حوزه  دو  در  ایالم  استان  در  مکعب 
شهری و روستایی نزدیک به ۴ هزار 
تومان است اما آنچه که  از مشترکین 
شورای  مجلس  مصوبه  اساس  بر 
نزدیک  شود  می  دریافت  اسالمی 

1100 تومان است.
مصرف  موضوع  افزود:  تیموری 
آب در استان متاسفانه نزد مشترکین 
رود  انتظار می  نمی شود که  رعایت 
این امر مورد توجه مشترکان آب در 

تمام نقاط استان قرار گیرد.
از  برخی  در  داشت:  اظهار  وی 
روستاهای استان،دام های از منابع آب 
شرب روستایی استفاده می کنند که 
نزدیک سه هزار نفر در این روستاها  
و 70 هزار دام داریم که آمار باالیی 
برای مصرف آب به شمار می رود که 

از آب شرب استفاده می شود.
های  دستگاه  از  داد:  ادامه  وی 
متولی از جمله امور عشایری و مناطق 
روستایی درخواست داریم که شرایطی 
فراهم کنند که دام های این مناطق 
آب  منابع  از  غیر  منابعی  از  روستایی 
شرب برای مصارف دام استفاده شود.

استان  آبفای  مدیرعامل شرکت 
شبکه  فرسودگی  کرد:  تصریح  ایالم 
های  چالش  از  دیگر  یکی  آب  های 
پیش روی در حوزه آب استان است، 
قستمی از منابع آب استان در هدرفت 
این  و  رود  می  بین  از  ها  شبکه 
مجموعه عوامل و چالش هایی است 

که با آن موجه هستیم.

تیموری خاطر نشان کرد: در سال 
گذشته حدود ۲۴0 میلیارد تومان در 
حوزه آب در استان ایالم هزینه شده 
استان  از  یکی  ایالم  استان  و  است 
های پیشرو  در حوزه طرح های آبی 

در کشور است.
استان  آبفای  مدیرعامل شرکت 
تالش  گذشته  های  سال  گفت:در 
شده است که میزان آبرسانی سیار به 
روستاهای استان کاهش یابد که در 
سال های گذشته تعداد 1۲۵ روستا از 
آبرسانی سیار استفاده می کردند که 
این میزان به 18 روستا در استان ایالم 

کاهش یافته است.
تیموری افزود: شاخص بهرمندی 
در استان ایالم نسبت به متوسط کشور 
رشد خوبی داشته است و استان ایالم 
حوزه  این  در  خوبی  بسیار  عملکرد 
داشته است که با همکاری همه مردم، 
مسئوالن و رسانه های استان شکل 
حال  در  داد:  ادامه  است.وی  گرفته 
شهری  جمعیت  درصد   100 حاضر 
قرار  آبرسانی  خدمات  پوشش  تحت 
دارد و  ۵۵ درصد جمعیت شهری تحت 

پوشش خدمات فاصالب قرار دارد.
وی با بیان اینکه میزان مصرف 
آب شرب در مناطق روستایی استان 
ردهای  ندا استا میانگین  بر  برا سه 
تعداد  داشت:  است،اظهار  کشوری 
استان  در  سیار  آبرسانی  روستاهای 
روستا   18 به  روستا   1۲۵ از  ایالم 

کاهش یافته است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم 

چالش های بزرگ در حوزه آبفای ايالم
در هفته مدیریت مصرف برق و آب مطرح شد :

89۰۰ تفاهم نامه با مشترکین اصفهانی منعقد شد

مقــدار انــرژی اســتخراج یــک واحــد بیــت کوییــن کــه بیــش از 
300 مــگاوات ســاعت  اســت معــادل 100 ســال  بــرق یــک خانــه 

معمولــی اســت  
مهنــدس مرســل صالحــی مدیــر دفتــر مدیریــت مصرف بــرق در 
هفتــه آب و بــرق بــه  ضــرورت مدیریــت مصــرف بــرق اشــاره کــرد و 
گفــت : بــرق یکــی از مهتریــن انــرژی هــای مــورد نیــاز مــردم اســت. 
اســتفاده روزافــزون از لــوازم الکترونیکــی و الکتریکــی به خوبی نشــان 
از اهمیــت ایــن انــرژی دارد. همیــن مســئله باعــث شــده اســت تــا 
شــرکت های توزیــع بــرق بــه منظــور تنظیــم و تعدیــل میــزان مصرف 

و تولیــد بــرق از روش هــای مدیریــت مصــرف بــرق اســتفاده کننــد.
وی درادامــه گفــت :در ایــن هفتــه هــر روز را بــه نامــی 
اختصــاص داده انــد ودر شــاخص اول نقــش خانــواده بــه عنــوان یــک 
بنیادمرکــزی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت کــه در آن راه حــل 
هــای بســیاری از مشــکالت اجتماعــی قابــل بررســی مــی باشــد و 
ــوز  ــش آم ــا آمــوزش 8۵ هــزار دان ــت مصــرف  ب در موضــوع مدیری
بــه عنــوان ســفیران انــرژی شــرایط بــرای اطــالع رســانی خانــواده 
و جامعــه امــکان پذیــر شــده اســت در ابتــدا  نــوع امــوزش هــا بــه 
صــورت حضــوری بودامــا  بــا وجــود ویــروس کرونــا از طریــق شــبکه 
شــاد اطــالع رســانی هــا غیــر حضــوری شــد و مســابقات مختلفــی نیز 
در ایــن زمینــه صــورت گرفــت کــه در انتقــال اطالعــات بــه خانــواده 

هــا موثــر بــوده اســت  
وی عنــوان کــرد : اکنــون نزدیــک بــه ۴۴ درصد مشــترك خوش 
مصــرف ،38 درصــد مشــترك پرمصــرف و 11 درصــد شــامل تخفیــف 

100 درصــد و 7 درصــد فاقــد مصرف هســتند .
ــه  ــا ب ــرد :روش هــای دیگــر اطــالع رســانی م ــح ک وی تصری
مشــترکین از طریــق پیامــک مــی باشــد کــه در صورتــی که مشــترك 
کــم مصــرف باشــد پیــام تشــکر ارســال مــی کنیــم و در صورتــی کــه 
خــوش مصــرف باشــد او را بــه کــم مصرفــی دعــوت مــی کنیــم و 
در صورتــی کــه پــر مصــرف باشــد او را بــه خــوش مصرفــی دعــوت 
مــی کنیــم کــه در مجمــوع ۵700 000 پیامــک بــرای مشــترکین در 

کل ســال ارســال مــی شــود 
مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف بــرق بــه ســومین روز مدیریــت 
ــوص  ــی در خص ــات خصوص ــازمانها و موسس ــت ،س ــرف صنع مص
تفاهــم نامــه هــا اشــاره کــرد و گفــت :درســال جــاری 8900 تفاهــم 
نامــه بســته شــده اســت و در ســال گذشــته نیــز9 میلیــارد تومــان بــه 
مشــترکین پــاداش داده شــد  و جلــب مشــارکت خوبــی صــورت گرفت 
 بــه مدیریــت مصــرف در کاهــش آالینــده هــای محیــط زیســت 
اشــاره کــرد و گفــت :شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان بــا پیــاده ســازی 
ــردد مشــترکین در ســطح شــهر  ــر از ت ســامانه هــای ســمیع و بصی
جلوگیــری نمــوده اســت کــه همیــن امــر موجــب مــی شــود در مقــدار 
قابــل توجهــی بنزیــن صرفــه جویــی شــود و در پاکیزگــی هــوا نقــش 
بســزایی داشــته باشــد و در نهایــت کربــن کمتــری بــه محیــط زندگی 
مــان اضافــه شــود  و بــا اســتفاده از منابــع تجدیــد پذیر محیط زیســت 

ســالم تــری بــه وجــود آیــد.

تالش شهرداری اراک برای ساماندهی مشاغل مزاحم 
ــت: از  ــوص گف ــن خص ــهردار اراك در ای ــان، ش ــدس بیاتی مهن
مدت هــا پیــش زمینــی بــه وســعت ۴6 هکتــار، مقابــل میــدان میــوه 
ــال مشــاغل دارای فعالیــت مزاحــم در  ــرای انتق ــد ب ــار جدی ــره ب و ت
نظــر گرفتــه شــده بــود کــه بــه دلیــل مشــکالت قضائــی، مالکیــت 
ــن و اداره راه و  ــن معارضی ــع بی ــد، در واق ــه ش ــکل مواج ــا مش آن ب
ــن ایجــاد شــد  ــت زمی ــر ســر مالکی ــی ب شهرســازی اســتان اختالف
کــه نهایتــًا تحــت پیگیــری قضائــی قــرار گرفتــه و در حــال حاضــر 

شــهرداری منتظــر صــدور حکــم در ایــن خصــوص اســت.
وی افــزود: حتــی کارشناســی زمیــن و قیمــت گــذاری آن نیــز 
انجــام شــده و طــی توافقــی کــه بــا اداره راه و شهرســازی داشــته ایم 
مقــرر شــده کــه بخشــی از پرداخــت مبلــغ خریــد بــه صــورت نقدی و 
بخــش دیگــر بــه صــورت اقســاط انجــام پذیــرد، امــا بــا طــرح دعوی 
کشــاورزان علیــه اداره راه و شهرســازی در حــال حاضــر منتظــر صدور 
رأی کمیســیون تداخــل در ایــن خصــوص هســتیم، در صورتــی کــه 
ــن ۴6  ــن زمی ــع اداره راه و شهرســازی صــادر شــود ای ــه نف حکــم ب
هکتــاری بــر اســاس قیمــت کارشناســی بــه شــهرداری تحویــل داده 
ــه  ــاغلی ک ــال مش ــرای انتق ــم ب ــورت می توانی ــن ص ــود در ای می ش
ــد  ــت می کنن ــح ســنگی و ســاختمانی فعالی ــه مصال در شــهر در زمین

اســتفاده کنیــم.
شــهردار اراك تصریــح کــرد: بــر اســاس تفاهــم نامه اولیــه ای که 
بیــن اوقــاف، بخــش خصوصــی و شــهرداری انجــام شــده تخصیــص 
زمینــی بــه وســعت 70 هکتــار در مجــاورت میــدان میــوه و تــره بــار 
بــه شــهرداری بــرای ســاماندهی مشــاغل مزاحــم در دســت مطالعــه 

و بررســی اســت.
مهنــدس بیاتیــان خاطرنشــان ســاخت: تصمیماتــی هــم راجــع 
ــه ســاماندهی مشــاغل تعمیرگاهــی خودروهــای ســنگین در ضلــع  ب
غربــی میــدان سردشــت گرفتــه شــده کــه بــه موجــب آن مقــرر شــده 
کــه گاراژهــای موجــود در مجــاورت دانشــگاه اراك ســاماندهی شــود 
عــالوه بــر آن در نظــر داریــم پایانه هــای باربــری را از انتهــای هپکــو 
بــه خــارج شــهر منتقــل کــرده و ســایتی بــرای مشــاغل مرتبــط بــا 
تعمیــر خودروهــای ســنگین در مجــاورت آن مســتقر کنیــم تــا از ایــن 

طریــق اتفــاق خوبــی در شــهر بیفتــد.
ــودرو،  ــروژه شــهرك خ ــت پ ــن در خصــوص وضعی وی همچنی
اذعــان داشــت: هــدف از راه انــدازی شــهرك خــودرو انتقــال صنــوف 
آالینــده و مزاحــم خودرویــی بــوده و در حــال حاضــر بــا توجــه بــه 
ــه هایی  ــه نقش ــا تهی ــود، ب ــرح ب ــک آن مط ــاز ی ــه در ف ــی ک ایرادات
اصالحــی مقــرر شــده فــاز دوم پــروژه بــا اعمــال یــک ســری تغییرات 
هــم در مســاحت و هــم درگذربندی هــا اجــرا شــود، هــم اکنــون نیــز 
ــردی  ــتاد راهب ــات س ــزاری جلس ــت و برگ ــام اس ــت انج کار در دس
ــری اســت  ــب در حــال پیگی ــه صــورت مرت ــز ب شــهرك خــودرو نی
در ایــن راســتا صــدور پروانــه اتمــام بنــا و اســناد مالکیــت بــرای فــاز 
یــک در حــال پیگیــری اســت و بخشــی از واحدهــا توســط شــهرداری 
و بخشــی هــم توســط شــرکت آرمــان ســاز در اختیــار اصنــاف قــرار 
گرفتــه اســت و اخطارهــای الزم بــرای اقــدام جهــت اســتقرار در محل 

بــه مالــکان داده شــده اســت.

سهم 10 درصدی بانوان اصفهان در  مصرف مواد مخدر 
خبری تلخ اما واقعی

یادداشـت- مریـم کربالیی-اعتیـاد زنـان، معضلـی چنـد وجهـی 
اسـت و علـل و عوامـل متعـددی را در زیـر مجموعه خـود در برمیگیرد 
از جملـه رشـد نیافتن مهـارت های الزم برای توفیـق در زندگی ،توزیع 
ناعادالنـه منابـع درآمد،مشـکالت روحی روانـی، فقدان شـناخت کافی 
نسـبت به مشـخصات مـواد و پیامدهای ناگـوار آن ،پایین بودن سـطح 
تحمـل ، احسـاس تنهایـی، دردهـای جسـمی، تعـدی های جسـمی و 
جنسـی. امـا بنـا بـه تحقیقـات انجام شـده در کشـور عـالوه بـر موارد 
ذکـر شـده شـاخص گرایـش اعتیاد زنـان  ریشـه در شـرایط خانوادگی 
داشـته اغلـب زنـان معتـاد مجرد، پـدر یا بـرادر معتاد دارنـد و اکثر زنان 

معتـاد متأهل، توسـط همسرانشـان آلوده میشـوند.
معاون پیشـگیری اداره کل بهزیسـتی استان اصفهان   در این باره 
گفـت: در اسـتان اصفهـان 100 تا 1۲0 هزار مصـرف کننده مواد مخدر 

وجـود دارد که هشـت هـزار نفر معادل 10 درصد آنها بانوان هسـتند.
معـاون پیشـگیری اداره کل بهزیسـتی اسـتان اصفهـان بـا بیـان 
اینکـه از هـر 100 معتـادی کـه به مراکز درمـان اسـتاندارد مراجعه می 
کننـد، نـرخ بهبـود طی سـه مـاه ۲0 درصـد اسـت، ادامـه داد: در طول 
شـش مـاه اگـر درمـان مکمـل انجـام نشـود، 90 درصـد عـود خواهـد 
کـرد، چـون اعتیـاد یـک اختـالل مغـزی مزمـن عـود کننده اسـت که 
بـا جسـتجوی اجبـاری جهـت بـه دسـت آوردن و مصرف مـواد باوجود 

پیامدهـای منفـی مشـخص می شـود.
در پایـان بایـد گفت:متاسـفانه  هـر سـا لـه نسـبت بـه گذشـته با 
رشـد آمـار اعتیـاد در میـان زنـان مواجـه هسـتیم، عالوه بـر آموزش و 
آگاهـی، رفـع خالءهـای عاطفـی در خانواده هـا مانـع از اعتیـاد زنـان و 

دختـران می شـود.
آمـوزش همگانـي در پیشـگیري از معضـالت اجتماعـي همچون 
اعتیـاد بسـیار موثـر اسـت و نبایـد مـورد غفلت دسـتگاه هاي کشـوري 
ایـن  در  نهـاد  مـردن  سـازمان هاي  همچنیـن  گیـرد.  قـرار  مـردم  و 
راسـتا مي تواننـد نقـش بسـیار مهمـي را بـر عهـده گیرنـد چه بسـا که 
تجربه هـاي فـراوان نشـان داده اسـت کـه بـا همـکاري و مشـارکت 
سـازمان هاي مـردم نهـاد رسـیدن بـه موفقیت تسـهیل شـده و موثرتر 

بود. خواهـد 

اعتبـارات الزم جهـت پیشـبرد پروژه های پسـماند 
شـهرداری رشـت بـه موقع اختصـاص يابد

شـهردار رشـت خواسـتار اختصاص بـه موقع اعتبـارات الزم جهت 
پیشـبرد پروژه های پسـماند شـهرداری رشـت شد

احمـدی بـه پـروژه هـای تعریـف شـده شـهرداری در مدیریـت و 
سـاماندهی پسـماند اشـاره کـرد و بیان داشـت: بـا اجرای ایـن پروژه ها 
کـه نیازمنـد کمـک نماینـدگان مجلـس، مسـئوالن و دولـت در تامین 
منابـع مالـی اسـت، می تـوان ۵۵0 تـن زبالـه روزانـه را مدیریـت و 

کرد. سـاماندهی 
شـهردار رشـت با اشـاره به مشـکالت عدیده ای که سـایت زباله 
سـراوان در منطقـه ایجـاد کـرده افـزود: به سـبب وجود این مشـکالت 
بـه شـدت تحـت فشـار هسـتیم و بایـد منابـع مالـی و اعتبـارات الزم 
جهـت پیشـبرد پروژه هـای پسـماند بـه موقـع و سـریع  در سـال جاری 

تخصیـص پیـدا کند.
وی از عقـب ماندگـی شـهرداری رشـت در جـذب اعتباراتـی کـه 
بـرای پروژه هـای پسـماند در نظـر گرفتـه شـده، سـخن گفـت و تاکید 
کـرد: اگـر حجـم اعتبارات جذب شـده قابل قبول باشـد، دسـتگاه زباله 
سـوز سـایت سـراوان رشـت تا سـه سـال دیگر به بهره برداری می رسد.

شـهردار رشـت مطالبه دستگاه قضایی اسـتان گیالن از شهرداری 
بـرای حـل معضـل سـراوان و اجـرای سـریع تر پروژه هـای آن را مورد 
اشـاره قـرار داد و تاکیـد کـرد: پـروژه دفـن بهداشـتی زبالـه بـا بـرآورد 
اولیـه بالـغ بـر 60 میلیـارد تومـان که در حال حاضر در دسـت بررسـی 
و کارشناسـی اسـت، توسـط شـهرداری رشـت به مناقصه گذاشته شده 

اسـت کـه باید ظرف سـه سـال بـه بهره برداری برسـد.
احمـدی از تمـام نماینـدگان اسـتان گیـالن در مجلـس بـه ویـژه 
سـه نماینده رشـت، دولت، سـازمان برنامه و بودجه، اسـتانداری گیالن 
و سـایر دسـتگاه ها و نهادهـا خواسـت بـرای حـل معضـل سـراوان بـه 
شـهرداری بـه شـکل ویژه کمک کنند.سـید امیر حسـین علـوی، عضو 
شـورای شـهر رشـت نیز در این جلسه ضمن تشکر از زحمات شهرداری 
و حضـور جمالی نـژاد معـاون عمران و توسـعه امور شـهری و روسـتایی 
وزیـر کشـور در گیـالن جهت پیگیـری پروژه های پسـماند شـهرداری 
رشـت عنوان کرد: در حال حاضر گسـتره ای بسـیار از زباله را در سـایت 

سـراوان شـاهدیم که باید حتما توسـط شـن پوشـش داده شـود.
وی لـزوم تسـریع در اجرای پروژه های پسـماند شـهرداری رشـت 
بـا حمایت هـای همـه جانبـه دولـت و اسـتانداری گیالن را مـورد تاکید 
قـرار داد و ابـراز داشـت: بـرای دو پـروژه کارخانه کود آلی و زباله سـوز 
اگـر اعتبـارات کافـی اختصـاص داده شـود شـاهد تسـریع در فرآینـد 
انجـام آن هـا خواهیـم بود.عضو شـورای شـهر رشـت با بیـان اینکه در 
صـورت تزریـق اعتبـارات مـورد نیـاز 80 درصـد دغدغه هایـی کـه در 
بحـث مدیریـت پسـماند شـهرداری رشـت وجـود دارد از بیـن مـی رود 
اظهـار داشـت: معتقدیـم بـا اجـرا و بهره بـرداری از چنـد پـروژه ای کـه 
هـم اینـک توسـط شـهرداری در حـال انجام اسـت می توانیـم هزار تن 

زبالـه را بـه شـکل بهینه مدیریـت کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران :
 برخی هـا بـا سـاده انـگاری نمی خواهند شـیوه 

زندگـی خـود را متناسـب بـا کرونا اجـرا کنند
دکتر سـید عباس موسـوی رئیس دانشـگاه علوم پزشکی مازندران 
بـا بیان اینکه روند کاهشـی بسـتری شـدن بیمـاران در مراکـز درمانی 
اسـتان متوقف شـده اسـت، گفت: تعداد بیماران سـرپایی در استان چند 

روز اخیر افزایش داشـته اسـت و این نشـانه خوبی نیسـت. 
دکتـر موسـوی افـزود: بـر اسـاس تجربـه هـرگاه رونـد بیمـاران 
سـرپایی افزایـش پیـدا می کنـد بـا فاصلـه چند هفتـه ای تعداد بسـتری 
شـدگان نیز افزایشـی می شـود. رئیس دانشـگاه علوم پزشکی مازندران، 
برگزاری تجمعات، بازگشـایی مشـاغل و مسـافرت ها را از جمله عوامل 
تاثیرگـذار بـر افزایـش حضـور بیماران سـرپایی اعالم کـرد و ادامه داد: 
میـزان اسـتفاده از ماسـک نیـز هفته هـای گذشـته کاهـش پیـدا کرده 
اسـت. دکتـر موسـوی بـا بیان اینکـه مردم شـیوه زندگی را متناسـب با 
کرونـا بایـد طراحـی کننـد، افـزود: متاسـفانه برخی هـا با سـاده انگاری 
نمی خواهنـد شـیوه زندگی خود را متناسـب با کرونا اجـرا کنند به همین 
دلیـل عـالوه بر ابتالی خود برای سـایر افراد نیز خطرآفرین می شـوند. 
او افـزود: فاصلـه بیـن افراد و حضـور در مهمانی هـای چند نفره و 
تجمعـات در سـال های قبـل از شـیوع کرونا مهـم نبود، امـا اکنون این 
مـوارد بـه مهمتریـن شـیوه های ابتال نشـدن به ویـروس کرونـا تبدیل 

شـده اسـت که باید رعایـت کرد. 
رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران بر اسـتفاده از ماسـک در 
هـر شـرایطی خصوصـا در فضا هـای بسـته تاکیـد کـرد و ادامـه داد: با 
توجـه بـه خطر کرونا نمی توان در تجمعات حضور داشـت و بهتر اسـت 

افـراد بـدون خجالـت از یکدیگـر این مـوارد را به هم گوشـزد کنند.
 دکتـر موسـوی نقـش رسـانه ها و فضای مجـازی را در راه اندازی 
ایـن مطالبـه مهـم ارزیابـی کـرد و گفـت: هرجایـی کـه تبـادل هوایی 

وجود نداشـته باشـد خطرناك اسـت.

مدیـر سـتاد هماهنگـی کانـون 
مسـاجد  هنـری  و  فرهنگـی  هـای 
اسـتان ایـالم بـا اشـاره بـه فعالیـت 
307 کانون مسـجد در نقاط مختلف 
شهری و روسـتایی استان، از اجرای 
طـرح ملـی قرآنـي 1۴۵۵ همزمـان 
بـا سراسـر کشـور در سـطح کانـون 
مسـاجد  هنـری  و  فرهنگـی  هـاي 

ایـن اسـتان خبـر داد.
علـي  « م  سـال ال ا حجـت 
افتتـاح  مراسـم  در  پـور«  چراغـي 
طـرح ملـی قرآنـی 1۴۵۵ کـه بـه 
صـورت ویدئـو کنفرانس در صدا و 
سـیماي مرکـز ایـالم برگزار شـد، 
قرآنـی  ملـی  طـرح  کـرد:  اظهـار 
1۴۵۵ همزمـان بـا سراسـر کشـور 
فرهنگـی  کانـون   307 سـطح  در 
بـا  اسـتان  ایـن  و هنـری مسـجد 
زندگـي«   میـد،  ا »قـرآن،  شـعار 

برگـزار مـی شـود.
مدیـر سـتاد هماهنگـی کانـون 
مسـاجد  هنـری  و  فرهنگـی  هـای 
اسـتان ایـالم بـا اشـاره بـه اینکـه 
طرح ملـی قرآنی 1۴۵۵ از پنجم تیر 
مـاه آغـاز و تـا 1۲ شـهریور به مدت 
10 هفتـه برگـزار می شـود، تصریح 
هـای  رشـته  در  طـرح  ایـن  کـرد: 
خوشنویسـي،  شـامل  ای  جشـنواره 
شـعر، فیلـم کوتاه، محصـوالت چند 
رسـانه اي)فیلـم موبایـل از تالوت و 
مفاهیـم(، گرافیک) طراحي پوسـتر(، 
عکـس نوشـت،  داسـتان نویسـي و 
نقاشـي و کلیـپ یـا نماهنـگ اجـرا 

شـود. می 
اعضـای  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
هنـری  و  فرهنگـی  هـای  کانـون 
پـس  تواننـد  مـی  اسـتان  مسـاجد 
هـای  بچـه  سـامانه  بـه  ورود  از 
مسـجد نسـبت بـه انتخاب رشـته و 
بارگـذاری آثـار خـود در رشـته های 
اعالمـی اقـدام کنند، افزود: شـرکت 
و ارسـال اثـر بـه سـامانه بچـه های 
مسـجد بـرای هـر کـدام از کانـون 
هـای فرهنگـی و هنـری دارای 30 
اجـرای  و  فهمـا  سـامانه  در  امتیـاز 
طـرح ملـی فهمـا در ارزیابـی هـای 

سـال 1۴00 خواهـد بـود.
چراغـی پور بـا تاکید بـر اینکه 
مشـترك  صـورت  بـه  طـرح  ایـن 
سـیما  معـارف  و  قـرآن  شـبکه  بـا 
فرهنگـی  کانون هـای  سـطح  در 

هنـری مسـاجد سراسـر کشـور اجرا 
 ۲ ایـن طـرح در  افـزود:  می شـود، 
بخـش پیامکـی و جشـنواره ای اجرا 
پیامکـی  بخـش  در  کـه  می شـود 
از یـک  روز  روز، هـر   70 به مـدت 
آیه مشـخص، سـوالی طرح شـده و 
در اختیـار عمـوم قرار داده می شـود 
و اقشـار مختلـف مـی توانند پاسـخ 
خـود را به شـماره پیامکـی اعالمی 

کنند. ارسـال 
مدیـر سـتاد هماهنگـی کانـون 
مسـاجد  هنـری  و  فرهنگـی  هـای 
اسـتان ایـالم  ابـراز کـرد: در ایـن 
بخـش  روزانـه  آیـه   70 از  بخـش 
پیامکـی، 10 آیـه منتخـب شـده و 
عالقمنـدان مـی تواننـد بـا مراجعـه 
بـه سـامانه فهما)بچه های مسـجد( 
و انتخـاب آیـه مـورد نظر نسـبت به 

بارگـذاری آثـار خـود در رشـته مورد 
عالقـه اقـدام مـی کننـد.

وی با اشـاره به اینکه همچنین 
در اجـراي ایـن طرح هـر هفته یک 
کننـدگان  شـرکت  و  برجسـته  آیـه 
میتواننـد نسـبت بـه حفـظ ایـن آیه 
هـا اقـدام کنند، یـادآور شـد: اجرای  
ایـن طـرح مـی توانـد زمینـه جذب 
بسـیاری از اقشـار جامعـه بـه ویـژه 
جوانـان و نوجوانـان را بـه مسـاجد، 
کانـون های مسـاجد و ترویج آموزه 

هـای قرآنـی فراهـم کند.
چراغـی پـور خاطرنشـان کـرد: 
ایـن طـرح بـراي رده هـاي مختلف 
سـني طراحـي شـده اسـت اعضـاي 
کانـون هاي فهما اسـتان بـا مراجعه 
بـه سـامانه فهمـا میتواننـد در ایـن 

طـرح شـرکت نمایند.

اجرای طرح ملی قرآنی 1455 در سطح کانون های فرهنگی و هنری مساجد ایالم

ــرکت گاز  ــل ش ــی مدیرعام ــا اعوان علیرض
ــه منظــور بررســی مشــکالت  اســتان ســمنان ب
ــکاران  ــا هم ــع ب ــع موان ــای رف ــه راهکاره و ارائ
اداره گاز شــاهرود، بســطام، میامــی، کالتــه خیــج 

ــدار نمــود. و... دی
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت 
ــراه  ــه هم ــل ب ــر عام ــمنان؛ مدی ــتان س گاز اس
معاونــت بهــره بــرداری، مشــاور و رئیــس دفتــر 
حــوزه مســئولیت خــود بــا حضــور در ادارات گاز 
شهرســتان شــاهرود و توابــع آن ضمــن تقدیــر و 
تشــکر از تــالش و زحمــات همــکاران فرصتــی 
ــع  ــع موان ــکالت و رف ــان مش ــور بی ــه منظ را ب

ــم آورد.  کاری فراه

علیرضــا اعوانــی در ایــن نشســت بــه 
تحقــق اهــداف کالن شــرکت گاز اشــاره کــرد و 
افــزود: ایــن مهــم در ســایه  تــالش و همــکاری 
ــت  ــا مدیری ــی ت ــرکت از گازبان ــه ارکان ش هم
ارشــد محقــق شــده اســت و مســئولیت ســنگین  
ــداف در  ــانی اه ــروز رس ــعه و ب ــتمرار، توس اس
ــن  ــک ای ــای الینف ــه ه ــی از برنام ــالهای آت س

ــی باشــد. شــرکت م
ــان ادارات  ــیل کارکن ــوان و پتانس وی ت
گاز را بســیار ارزشــمند دانســت و گفــت: یکــی 
ــری؛  ــد و یادگی ــد رش ــا در فرآین ــداف م از اه
ــه  ــت ک ــر اس ــل گ ــی تحلی ــرورش همکاران پ
واکاوی و تحلیــل موضوعــات را جایگزیــن 

کاری  مســائل  ِصــرف  توجیــه  و  توضیــح 
ــد. نماین

اعوانــی  پرداختــن بــه دغدغــه هــا و تــالش 
در مســیر حــل مســائل کارکنــان را از موضوعــات 
مهــم و در اولویــت حــوزه مدیریتــی خــود اعــالم 
کــرد و افــزود: روحیــه انتقــاد پذیــری و تکریــم 
کارکنــان بایــد در تمامــی الیــه هــای مختلــف 

شــرکت نهادینــه شــود.
ــتان  ــرکت گاز اس ــل ش ــان مدیرعام در پای
ــائل  ــدی مشــکالت و مس ــع بن ــا جم ــمنان ب س
مرتبــط بــا نواحــی عملیاتــی، اتخــاذ راهکارهــای 
مناســب را در تصمیمــات آتــی بــه منظــور رفــع 

مســائل مطروحــه مــد نظــر قــرار داد. 

با هدف رفع مشکالت صورت گرفت:
مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان با کارکنان اداره گاز شهرستان شاهرود

 و توابع به صورت حضوری مالقات کرد
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آب  مدیرعامل شرکت 
و فاضالب استان بوشهر در 
فرمانده  جانشین  با  نشست 
قرارگاه سازندگی آبادانی سپاه استان 
بوشهر با قدردانی از تالش های سپاه 
طرح های  اجرا  در  )ع(  صادق  امام 
محرومیت زدایی اظهار داشت: خدمات 
توسعه  در  سپاه  ارزشمند  و  صادقانه 
قابل  و محرومیت زدایی  زیرساخت ها 
مورد  آنان  خدمات  که  است  توجه 

رضایت مردم و مسئوالن قرار دارد.
خدمات  حمزه پور  لحمید  عبدا
قرارگاه سازندگی آبادانی سپاه استان 
بوشهر را مورد ستایش قرار داد و بیان 
کرد: این نهاد طرح های مهم آبرسانی 
در روستاهای محروم در شرایط سخت 
مردم  رضایت  مورد  که  کرده  اجرا 

قرار دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
فعالیت های  و  خدمات  بوشهر  استان 
قرارگاه سازندگی آبادانی سپاه استان 
و  دانست  تاثیرگذار  بسیار  را  بوشهر 
و  باران  بارش  کاهش  کرد:  تصریح 
کرونایی  شرایط  در  ادامه خشکسالی 
داده  افزایش  را  تأمین آب  مشکالت 
که تالش شبانه روزی کارکنان شرکت 
آب و فاضالب استان بوشهر در این 

عرصه ستودنی است.
حمزه پور از مشارکت بنیاد برکت 
برای اجرا طرح های آبرسانی خبر داد 

و تصریح کرد: سال گذشته بنیاد برکت 
در اجرای شبکه روستای بیدو استان 
بوشهر نقش مهم و تاثیرگذاری را در 
تسریع اجرای این پروژه ه داشته است.

نیز  امسال  اینکه  بیان  با  وی 
مشارکت  ادامه  برای  برکت  بنیاد 
قرارداد  روستاها  به  آبرسانی  اجرا  در 
کرد:  نشان  خاطر  است  کرده  منعقد 
قرارگاه  و  برکت  بنیاد  مشارکت  با 
پیشرفت و آبادانی سپاه طرح های مهم 
آبرسانی در نقاط محروم و کم برخوردار 
اجرا می شود که خدمات آنان درخور 

تحسین و قدردانی است.
جانشین فرمانده قرارگاه سازندگی 
آبادانی سپاه استان بوشهر هم با بیان 
اینکه محرومیت زدایی و رسیدگی به 
اولویت  در  مردم  ضروری  مطالبات 
برنامه های سپاه قرار دارد اظهار داشت: 
بخش های  در  زیرساخت ها  توسعه 
یی  ا د محرومیت ز برای  گون  نا گو
این راستا  مورد توجه قرار دارد و در 
الزم  اعتبارات  و  تدوین  طرح هایی 

مصوب شده است.
اجرا طرح های  به  اشاره  با  وی 

دهستان   3 در  یی  ا د محرومیت ز
نشان  خاطر  بوشهر  استان  محروم 
ی  طرح ها ستا  ا ر ین  ا ر  د  : د کر
دهستان   3 روستاهای  در  آبرسانی 
بوالخیر  ساحلی  دهستان های  شامل 
پیشکوه  و  دشتی  کبگان  تنگستان، 
با  ن  شتستا د ن  ستا شهر د  و هر د
آبادانی  و  پیشرفت  قرارگاه  مشارکت 
بوشهر  استان  )ع(  صادق  امام  سپاه 

جهت اجرا پیشنهاد گردیده است.
ه  گا ر ا قر ه  ند ما فر نشین  جا
بوشهر  استان  آبادانی سپاه  سازندگی 
در  آبرسانی  طرح های  اینکه  بیان  با 
دام  و  کشاورزی  شرب،  بخش  های 
این  در  افزود:  دارد  قرار  توجه  مورد 
راستا حفر و تجهیز چاه آب، نوسازی 
و بازسازی شبکه آبرسانی و و ساخت 
مخزن ذخیره آب مورد توجه ویژه در 

روستاهای محروم قرار دارد.
قرارگاه  تشکیل  هدف  رایانی 
به  توجه  سپاه  آبادانی  و  پیشرفت 
بیان  و  نست  دا یی  محرومیت زدا
بادانی  آ و  پیشرفت  قرارگاه  کرد: 
بوشهر  استان  )ع(  صادق  امام  سپاه 
برای  مختلف  فعالیت های  تاکنون 
مطالبات  تحقق  و  محرومیت زدایی 
مردم در روستاها و شهرها انجام داده 
است.در این نشست طرح های آبرسانی 
در نقاط روستایی محروم مورد بررسی 

قرار گرفت.

اجرای طرح های آبرسانی
 با جانشین فرمانده قرارگاه سازندگی آبادانی سپاه استان بوشهر بررسی شد

سرپرست شرکت گاز مازندران عنوان کرد: 
واگذاری يـك هزار و 32۴ انشـعاب رايـگان گاز 

بـه مددجويـان مازندران   
سرپرسـت شـرکت گاز مازندران گفت: در سـال گذشـته یک هزار 
و 3۲۴ اشـتراك رایگان گاز به خانواده های تحت پوشـش کمیته امداد 

امام)ره(، بهزیسـتی و ایثارگران اسـتان واگذار شـده است. 
 بـه گزارش روابط عمومی شـرکت گاز اسـتان مازنـدران، »مقدم 
بیگلریـان« بـا اعـالم این خبر و بیـان اینکه واگذاری انشـعاب رایگان 
در چارچـوب اجـرای مـاده 80 قانـون برنامـه پنج سـاله ششـم توسـعه 
انجام شـده، افزود: شـرکت گاز مازندران در سـال 99 بیش از ۲ میلیارد 
و 8۴0 میلیـون ریـال اعتبـار صـرف واگـذاری انشـعاب گاز رایـگان به 

خانواده هـای مددجویان اسـتان نموده اسـت. 
 سرپرسـت شـرکت گاز اسـتان اضافـه کـرد: خدمـات حمایتـی 
شـرکت گاز در راسـتای مسـئولیت اجتماعی، محرومیت زدایی، توسـعه 
متـوازن انـرژی و تکریـم ارباب رجوع در شـهرها و روسـتاهای اسـتان 

انجـام می شـود. 
وی ادامـه داد: بـر اسـاس بنـد )د(  مـاده 39 قانـون بودجـه سـال 
9۲، افـراد تحت پوشـش سـازمان ها و نهادهـای حمایتـی مانند کمیته 
امداد امام خمینی)ره(، سـازمان بهزیسـتی و خانواده ایثارگران)جانبازان 
بـاالی ۲۵ درصـد و خانـواده شـهدا( بـا ظرفیت مصرفـی 6 مترمکعبی 

می تواننـد از اشـتراك رایـگان شـرکت گاز بهره مند شـوند. 
در  مذکـور  نهادهـای  مددجویـان  کـرد:  خاطرنشـان  بیگلریـان 
صورتـی کـه تاکنـون بـرای یـک بـار از اشـتراك گاز رایگان اسـتفاده 
نکرده انـد می تواننـد پـس از دریافـت مجـوز از نهادهـای مربوطه اداره 

گاز شهرسـتان محـل سـکونت مراجعـه و اقـدام نماینـد.
وی بیـان کـرد: در حـال حاضر بیش از یک میلیـون و ۵83  هزار 
مشـترك از خدمـات شـرکت گاز مازنـدران بهره منـد هسـتند.   وی 
همچنیـن در خصـوص واگـذاری انشـعاب گاز تا پایان سـال به خانواده 
هـای مددجویانـی کـه نیـاز مبـرم و ضروری بـه این نعمت گرمایشـی 

دارنـد بویـژه ارائـه خدمـات بـه واحد های نوسـاز قول مسـاعد داد

مديـر مخابـرات اصفهان با معاون سیاسـي، امنیتي 
اسـتانداری ديدار کرد

مدیـر مخابـرات منطقـه اصفهـان در نشسـتی صمیمانه بـا معاون 
سیاسـي، امنیتـي اسـتانداری اصفهـان دیـدار و گفتگو کرد.

بـه گـزارش روابط عمومـی مخابـرات منطقه اصفهان، اسـماعیل 
قربانـی مدیـر مخابـرات منطقـه اصفهـان در ایـن دیـدار کـه در محل 
سـاختمان سـتاد ایـن مجموعـه صـورت گرفـت؛ بـا تبریک ایـام دهه 
کرامـت حضـور پـر شـور مـردم در انتخابات را نشـانه همبسـتگی ملی 
جهـت پیشـرفت ایـران دانسـت و گفـت: بحمـداهلل علـی رغـم همـه 
تالشـهای صـورت گرفتـه از جانـب اسـتکبار جهانـی و ایـادی مـزدور 
آنهـا در منطقـه جهـت مایـوس کـردن مـردم، هموطنـان ما بـا حضور 
حداکثـری خـود در انتخابـات اخیـر، بـار دیگـر عالقـه خـود بـه نظـام 

اسـالمی را بـه مـردم جهـان نشـان دادند.
وی افـزود: مجموعـه مخابـرات منطقـه اصفهـان از چندیـن مـاه 
قبـل از برگـزاری انتخابـات، بـا برنامـه ریـزی و آمادگـی کامـل کلیـه 
زیرسـاختهای ارتباطـی مـورد نیـاز برگـزاری انتخابـات را در سـطح 
اسـتان فراهـم آورد و بـه همـت کارکنان پر تالش ایـن مجموعه، روند 

برگـزاری انتخابـات بـه بهتریـن نحـو ممکـن انجـام پذیرفت.
حیـدر قاسـمی معاون سیاسـي، امنیتي اسـتانداری اصفهان نیز در 
ایـن دیـدار از تالشـهای مجموعـه مخابرات اسـتان در راسـتای تحقق 

ارتباطـی پایـدار در انتخابـات اخیر تشـکر و قدردانی کرد

مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب هرمزگان مطرح کرد:
افزايش ظرفیت تولید آب شهر میناب

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب هرمـزگان از افزایش ظرفیت 
تولیـد بـرای تامین آب مشـترکین شـهر مینـاب خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی و آمـوزش همگانـی شـرکت آب و 
فاضـالب هرمـزگان، امیـن قصمـی افـزود: بـا توجـه بـه آغـاز فصـل 
تابسـتان، افزایـش چشـمگیر دمـا و افزایـش مصرف آب شـهر میناب، 
شـرکت آب و فاضـالب هرمـزگان علیرغـم همـه محدودیـت هـای 
ممکـن، موفـق بـه در مـدار آوردن یـک حلقـه چـاه جدیـد و افزایـش 

ظرفیـت تولیـد آب مینـاب شـد.
وی بـا بیـان اینکـه شـهر میناب تا پیـش از این 70 لیتـر در ثانیه 
کمبـود آب داشـت، افـزود: بـا اضافـه شـدن چـاه جدیـد، ۴0 لیتـر در 
ثانیـه از کمبودهـای آب این شـهر جبران شـد. مدیرعامل شـرکت آب 
و فاضـالب هرمـزگان اعتبار هزینه شـده برای تجهیـز این چاه را 700 
میلیـون تومـان عنـوان کرد و افزود: در این راسـتا یک باب پسـت برق 
جدیـد، یـک دسـتگاه الکتروپمپ جدید، تجهیز چاه،  کابل و تاسیسـات 

برقـی و ۴00 متـر خـط انتقـال آب خرید و اجرا شـد.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب هرمزگان ابـراز امیدواری کرد، 
بـا تکمیـل طـرح خط انتقـال آب از تصفیه خانه سـد سـرنی به مخازن 
ذخیره و احداث یک باب مخزن ذخیره اصلی شـهر میناب، مشـکالت 

کمبـود آب این شـهر بطور کامل مرتفع شـود.
وی همچنیـن بـا بیـان اینکه در فصل زراعی جـاری میزان بارش 
کاهـش قابـل مالحظـه ای داشـته اسـت، از مشـترکین خواسـت، بـا 
مصـرف بهینـه، زمینـه پایداری بیـش از پیش آب را در طول تابسـتان 

فراهـم کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی:
شـمار واحدهـای دارای حقـوق معوق در اسـتان 

مرکـزی 5۰ درصـد کاهـش يافت
مدیـرکل تعـاون، کار و رفاه اجتماعی اسـتان مرکـزی گفت: تعداد 
واحدهـای دارای حقـوق معوق این اسـتان در خردادماه امسـال نسـبت 

بـه مدت مشـابه قبـل، ۵0 درصد کاهش یافته اسـت. 
» بهـزاد سـام دلیـری« افـزود: تعـداد شـرکت های دارای حقـوق 
معـوق اسـتان مرکـزی در خردادماه پارسـال به 30 شـرکت رسـید که 

ایـن مهـم در خردادمـاه امسـال بـه 1۵ واحـد کاهش یافته اسـت.
وی بیـان کرد:  تعداد کارگران دارای حقوق معوق اسـتان مرکزی 
نیـز در ایـن مدت از سـه هزار و ۲18 نفر به 737 نفر رسـیده اسـت که 

ایـن بخش نیز با کاهش ۲3 درصدی همراه شـده اسـت.
مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان مرکـزی ادامه داد: 
تعداد ماه های حقوق معوق کارگران این اسـتان در خردادماه امسـال با 
کاهش ۵۴ درصدی همراه شـده و از 107 ماه به ۵8 ماه رسـیده اسـت.

سـام دلیـری اظهـار داشـت: در 6 شهرسـتان آشـتیان، خنـداب، 
دلیجـان، فراهـان، کمیجـان و محالت هیچ کارگـر دارای حقوق معوق 
وجود ندارد و امید اسـت در آینده نزدیک حقوق معوق کارگران اسـتان 

مرکـزی در سـایر شهرسـتان ها نیـز به صفر برسـد.
وی گفـت: ثبت نام چهاردهمین جشـنواره انتخاب کارآفرینان برتر 
از اول تیرمـاه جـاری آغاز شـده و تا 10 مردادماه امسـال نیز ادامه دارد 
و انتظار اسـت متقاضیان شـرکت در این جشـنواره تا مهلت تعیین شده 
بـرای ثبت نام بـه آدرس اینترنتـی karafarinanebartar.ir و 
یا karafarinanebartar.mcsls.gov.ir مراجعه و نسـبت 

بـه تکمیـل مدارك خود اقـدام کنند.
اسـتان مرکـزی بـا 1۲ شهرسـتان و یک میلیـون و ۴80 هزار نفر 

جمعیـت ۲ هـزار و 900 واحـد صنعتی کوچـک و بزرگ دارد.

شهردار رشت خواستار اختصاص 
به موقع اعتبارات الزم جهت پیشبرد 
رشت  شهرداری  پسماند  های  پروژه 

شد
تعریف  های  پروژه  به  احمدی 
و  مدیریت  ر  د ری  ا شهرد شده 
بیان  اشاره کرد و  ساماندهی پسماند 
که  پروژه ها  این  اجرای  با  داشت: 
مجلس،  نمایندگان  کمک  نیازمند 
مسئوالن و دولت در تامین منابع مالی 
است، می توان ۵۵0 تن زباله روزانه را 

مدیریت و ساماندهی کرد.
به  ه  ر شا ا با  رشت  ر  ا شهرد
مشکالت عدیده ای که سایت زباله 
سراوان در منطقه ایجاد کرده افزود: 
به سبب وجود این مشکالت به شدت 
تحت فشار هستیم و باید منابع مالی و 
اعتبارات الزم جهت پیشبرد پروژه های 
پسماند به موقع و سریع  در سال جاری 

تخصیص پیدا کند.
ماندگی شهرداری  از عقب  وی 
برای  که  اعتباراتی  جذب  در  رشت 
گرفته  نظر  در  پسماند  پروژه های 
اگر  کرد:  تاکید  و  گفت  شده، سخن 
حجم اعتبارات جذب شده قابل قبول 
باشد، دستگاه زباله سوز سایت سراوان 
رشت تا سه سال دیگر به بهره برداری 

می رسد.
دستگاه  مطالبه  رشت  شهردار 
شهرداری  از  گیالن  استان  قضایی 
اجرای  برای حل معضل سراوان و 
مورد  ا  ر آن  پروژه های  سریع تر 
پروژه  تاکید کرد:  قرار داد و  اشاره 

اولیه  برآورد  با  زباله  بهداشتی  دفن 
در  که  تومان  میلیارد   60 بر  بالغ 
و  بررسی  دست  در  حاضر  حال 
شهرداری  توسط  است،  کارشناسی 
ه  شد شته  ا گذ قصه  منا به  رشت 
به  سال  سه  ظرف  باید  که  است 

برسد. بهره برداری 
احمدی از تمام نمایندگان استان 
گیالن در مجلس به ویژه سه نماینده 
رشت، دولت، سازمان برنامه و بودجه، 
دستگاه ها  سایر  و  گیالن  استانداری 
معضل  حل  برای  خواست  نهادها  و 
ویژه  شکل  به  شهرداری  به  سراوان 

کمک کنند.
عضو  علوی،  حسین  امیر  سید 

شورای شهر رشت نیز در این جلسه 
و  شهرداری  زحمات  از  تشکر  ضمن 
و  عمران  معاون  جمالی نژاد  حضور 
وزیر  روستایی  و  امور شهری  توسعه 
پیگیری  جهت  گیالن  در  کشور 
رشت  شهرداری  پسماند  پروژه های 
عنوان کرد: در حال حاضر گستره ای 
سراوان  سایت  در  را  زباله  از  بسیار 
شن  توسط  حتما  باید  که  شاهدیم 

پوشش داده شود.
اجرای  در  تسریع  لزوم  وی 
رشت  شهرداری  پسماند  پروژه های 
و  دولت  جانبه  همه  حمایت های  با 
استانداری گیالن را مورد تاکید قرار 
پروژه  دو  برای  داشت:  ابراز  و  داد 

اگر  سوز  زباله  و  آلی  کود  کارخانه 
شود  داده  اختصاص  کافی  اعتبارات 
آن ها  انجام  فرآیند  در  تسریع  شاهد 

خواهیم بود.
با  رشت  شهر  شورای  عضو 
یق  ر تز ت  ر صو ر  د ینکه  ا ن  بیا
درصد   80 ز  نیا د  ر مو ت  ا ر عتبا ا
مدیریت  بحث  در  که  دغدغه هایی 
د  جو و رشت  ری  ا د شهر ند  پسما
داشت:  اظهار  می رود  بین  از  دارد 
از  بهره برداری  و  اجرا  با  معتقدیم 
توسط  اینک  هم  که  پروژه ای  چند 
است  م  نجا ا ل  حا در  ری  ا شهرد
می توانیم هزار تن زباله را به شکل 

کنیم. مدیریت  بهینه 

اعتبارات الزم جهت پیشبرد پروژه های پسماند شهرداری رشت 
به موقع اختصاص یابد

بزنی بیرانوند رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی  کالنشهر کرج:

بزرگراه شمالی و مترو به زودی آماده بهره برداری می شوند
رئیس کمیسیون خدمات شهری 
کالنشهر  اسالمی  شورای  ایمنی  و 
شمالی  بزرگراه  و  گفت:مترو  کرج 
دو پروژه بزرگ دوره پنجم بودند که 
به زودی آماده بهره برداری می شوند.

نطق  در  بیرانوند  بزنی  فریده 
و  پنجاه  و  دویست  دستور  از  پیش 
ضمن  شورا  رسمی  جلسه  یکمین 
تشکر از مردم که در انتخابات حضور 
توفیق  آرزوی  و  داشتند  چشمگیری 
دوره  اعضای  برای  خدمتگزاری  و 
اشاره  که  کرد:نکته ای  ششم،عنوان 
می کنم در ارتباط با بی اخالقی و بی 
مدیران  مسئولین  از  یکسری  تقوی 
که  آنجائی  از  بود،  انتخابات  ایام  در 
دوره پنجم اعضای شورای شهر بنای 

و  انسان محوری  بر  را  شورا  رویکرد 
اجتماعی  فرهنگی  و  اخالق مداری 
از مدیرانی است  گذاشتند گالیه من 
که در برخی از محافل اعالم کردند که 

در دوره پنجم شورا بهترین فرزندان 
شهید را انتخاب کردیم و هیچ اقدامی 

نکردند.
رئیس کمیسیون خدمات شهری 

و ایمنی شورای اسالمی مرکزاستان 
دوره  اعضای  اینکه  به  اشاره  با  البرز 
شهدا  خانواده  و  ایثارگران  از   پنجم 
نفر  سیزده  هستند،اظهارداشت:همه 
ازجمله  ند  کشیده ا زیادی  زحمات 
بزرگراه  پروژه  وضعیت  به  می توان 
متروی  پروژه  و  کرد  اشاره  شمالی 
روی  توقف  سال ها  از  پس  که  کرج 
راه اندازی  به زودی  و  قرارگرفته  ریل 

می شود.
اضافه  پایان  در  بیرانوند  بزنی 
نظام  و  مردم  خدمتگزار  کرد:همه 
هستیم،  اسالمی  جمهوری  مقدس 
پنجم  دوره  در  شهرداری  مدیران 
هماهنگ بودند، برای منتخبان دوره 

ششم آرزوی توفیق دارم.

گشايش سهام هلدينگ نگین گردشگری با نماد »گنگین«
 در هفته جاری 

 « نماد  با  عام(  ایرانیان)سهامی  گردشگری  نگین  اقتصادی  هلدینگ  سهام 
گنگین« هفته جاری در بازار پایه زرد فرابورس گشایش می شود.

به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، مدیرعامل شرکت اقتصادی 
نگین گردشگری ایرانیان با اعالم این خبر اظهار امیدواری کرد سهام شرکت نگین 
تمام  مدیره شرکت  اینکه هیات  باز شود ضمن  در هفته جاری  قیمت مطلوبی  با 
تالش خود را خواهد کرد تا ارزش سهام به واسطه عملکرد مطلوب، وضعیت خوب 

و رو به رشدی داشته باشد.
حسن کدخدا افزود: با توجه به دارایی های در اختیار و برنامه های آتی شرکت 

اصلی و شرکت های زیرمجموعه، ارزش باالیی برای سهام آن متصور هستیم. 
وی سرمایه ثبتی شرکت را 3000 میلیارد ریال ذکر کرد وگفت: بودجه ای که 
امسال برای شرکت درنظر گرفته شده، نشان از رشد سود در مقایسه با سال های 

گذشته دارد.
 کدخدا با اشاره به رعایت تمامی دستورالعمل ها افزود: سهام هلدینگ نگین 
گردشگری با نماد »گنگین« در گروه هتل رستوران گشایش می شود اما اقدامات 
اولیه برای اخذ مجوز و تبدیل نگین به هلدینگ نهاد مالی و قرار گرفتن در گروه 
هلدینگ چند رشته ای شروع شده و تا چند ماه آینده شاهد تغییر تابلو وتغییر طبقه 

بندی شرکت خواهیم بود.
کدخدا ادامه داد: شرکت نگین در حال حاضر دارای هلدینگ ماهان و چندین 
شرکت زیرمجموعه در زمینه ساختمانی و بازار سرمایه است که خود هلدینگ ماهان 
در قالب چند شرکت در حوزه فوالد و صنعت و معدن فعالیت می کند ضمن اینکه 

این هلدینگ اکنون طرح های توسعه مهمی در دست اجرا دارد.
اظهار کرد: شرکت  ایرانیان  نگین گردشگری  اقتصادی  هلدینگ  مدیرعامل 
نگین همچنین اقدامات الزم برای تشکیل هلدینگ ساختمانی را به سرانجام رسانده 
و برای سال 1۴00 برنامه افزایش چندین شرکت در ذیل این هلدینگ ساختمانی 

در دستور کار قرار دارد.
کدخدا گفت: با توجه به پیش بینی هایی که از برنامه دولت در خصوص ساخت 
کمک  به  بتواند  ساختمانی  هلدینگ  این  امیدواریم  داریم،  مسکن  حوزه  و  ساز  و 
شرکت های زیرمجموعه،  سود خوبی را برای شرکت هلدینگ نگین ایجاد و به 

این شرکت منتقل کند.  
وی افزود: همچنین ایجاد هلدینگ بازار سرمایه در دستور کار قرار دارد که 

امیدواریم به زودی و در سال جاری عملیاتی شود.

هم زمان با استقبال کادر درمان بیمارستان ها صورت گرفت
سالمت«  »فرشتگان  طرح  از  یزد  صدوقی  شهید  بیمارستان  رئیس  تقدیر 

بانک آینده
بیمارستان شهید صدوقی یزد از اقدام بانک آینده، در خصوص ارائه تسهیالت 
با شرایط آسان و سریع به کادر درمان فعال در سراسر کشور، با عنوان طرح »حمایت 

از فرشتگان سالمت«، قدردانی کرد.
در این پیام تقدیر آمده است: »بدین وسیله الزم می دانم به نمایندگی از کادر 
فطانت  )دکتر  جناب عالی  توجه  و  عنایت  از  یزد  شهید صدوقی  بیمارستان  درمان 
به مدافعان سالمت کمال تشکر و  آینده( در پرداخت تسهیالت  بانک  مدیرعامل 

قدردانی را داشته باشم.« 
دکتر حسین سلیمانی رئیس بیمارستان، هم چنین از همکاری صمیمانه همه 

همکاران شعبه یزد - خیابان صفاییه قدردانی کرد.
طرح حمایت از فرشتگان سالمت بانک آینده از اسفند 1399، با هدف قدردانی 
از تالش ها و زحمات مدافعان سالمت در مبارزه با همه گیری بیماری کرونا و در 
قالب اعطای تسهیالت خرد با شرایط آسان و نرخ ویژه برای کادر درمانی کشور، 

طراحی و عملیاتی شد.
طی این طرح، تسهیالتی به مبلغ ۲00 )دویست( میلیون ریال به ازای هر فرد، 
با نرخ 1۵ )پانزده( درصد و بازپرداخت 36 ماهه )با اقساط ماهیانه(، به صورت مستقیم 

به حساب متقاضیان واریز خواهد شد. 
پرداخت این تسهیالت بدون نیاز به هیچ گونه ضامن و تنها در قبال صدور 
امکان پذیر  از سوی واحد درمانی،  از حقوق  تعهد کسر  نامه  و  معرفی نامه گروهی 

خواهد بود.
برای کسب اطالعات بیشتر با مرکز ارتباط بانک آینده به شماره ۲7663۲00-

0۲1، تماس بگیرید.

دو شرط الزم برای موفقیت دولت جديد
مدیرعامل بانک مهر ایران معتقد است: برطرف کردن تحریم ها و گسترش 

روابط بین المللی، دو شرط الزم برای موفقیت دولت جدید خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، دکتر مرتضی اکبری 
مدیرعامل این بانک با بیان اینکه اصالح روابط سیاسی و به دنبال آن ارتباطات 
اقتصادی بین المللی، باید یکی از مهم ترین اقدامات دولت سیزدهم باشد، تأکید کرد: 
تا زمانی که روابط اقتصادی با همسایگان و کشورهای دیگر برای تجار و فعاالن 
اقتصادی ما به طور عادی برقرار نباشد، بخش عمده مشکالت اقتصادی در کشور 

حل نخواهد شد.
مدیرعامل بانک مهر ایران گفت: دومین پیامد تحریم ها، عدم برقراری ارتباطات 
بین المللی در بخش اقتصاد خرد و اثرگذاری آن بر بنگاه ها و شرکت هاست. وقتی 
ارتباطی وجود نداشته باشد، هم صادرات و هم واردات روال عادی نخواهد داشت؛ 
کما اینکه در حال حاضر نیز با این مسئله روبه رو هستیم. در این شرایط، قطعًا چرخه 
بحران  با  مواجهه  در  اقتصادی  فعاالن  و  برمی خورد  مشکل  به  بنگاه ها  اقتصادی 
اقتصادی، قادر به مدیریت وجوه خود نخواهند بود و عماًل با انباشت بدهی های خود 

به بانک ها و همچنین کسری شدید نقدینگی روبه رو خواهند شد.
وی گفت: در نتیجه دولت جدید باید به این نکته توجه داشته باشد که برطرف 
کردن تحریم ها و گسترش روابط بین المللی شرط الزم موفقیت دولت خواهد بود و 
در عمل می تواند با یک تیر چند نشان بزند. از یک طرف در حوزه کالن می تواند 
بخشی از مشکالت کسری بودجه را حل کند و از طرف دیگر در حوزه خرد می تواند 
موجب تسهیل چرخه اقتصادی بنگاها و رونق آن ها شود که همین موضوع موجب 
تحول در ناترازی بانک ها و باال رفتن سرعت گردش پول در بانک ها و قدرت وام دهی 
آنها می شود. در نهایت این اقدام دولت می تواند شفافیت بیشتری در اقتصاد ایجاد 
کند که واقعًا کدام بخش اقتصاد ناکارآمد است و کدام بخش به درستی تکالیف خود 

را انجام می دهد و لذا دادن آدرس غلط برای مشکالت اقتصادی از بین می رود.

پرداخت وام قرض الحسنه به مددجويان کمیته امداد و سازمان 
بهزيستی از سوی بانك سینا

بانک سینا در راستای توانمندسازی اقشار کم درآمد و نیازمند جامعه با هدف 
توسعه کار و اشتغال، به مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی 

کشور وام قرض الحسنه پرداخت می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، این اقدام در راستای بخشنامه بانک مرکزی 
و اجرای بند)ب( ماده 83 قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۵۲ قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور و به منظور توانمند سازی جامعه هدف صورت می گیرد.

براین اساس مبلغ ۲00 میلیارد ریال از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز 
و جاری بانک به سازمان بهزیستی و ۴00 میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی)ره( 

جهت پرداخت به معرفی شدگان مددجوی این دستگاه ها اختصاص می یابد.
و  الحسنه  قرض  ارزشمند  سنت  ترویج  راستای  در  سینا  بانک  است  گفتنی 
حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، اقدامات متعددی را به انجام رسانده که اجرای 
طرح های نیکو، مواسات، مهرآفرین، احسان و ایثار در راستای پرداخت وام قرض 

الحسنه به جامعه هدف، از آن جمله است.

هم زمان با استقبال کادر درمان بیمارستان ها صورت گرفت
»فرشتگان  طرح  از  يزد  صدوقی  شهید  بیمارستان  رئیس  تقدير 

سالمت« بانك آينده
بیمارستان شهید صدوقی یزد از اقدام بانک آینده، در خصوص ارائه تسهیالت 
با شرایط آسان و سریع به کادر درمان فعال در سراسر کشور، با عنوان طرح »حمایت 

از فرشتگان سالمت«، قدردانی کرد.
در این پیام تقدیر آمده است: “بدین وسیله الزم می دانم به نمایندگی از کادر 
فطانت  )دکتر  جناب عالی  توجه  و  عنایت  از  یزد  شهید صدوقی  بیمارستان  درمان 
به مدافعان سالمت کمال تشکر و  آینده( در پرداخت تسهیالت  بانک  مدیرعامل 
قدردانی را داشته باشم.”دکتر حسین سلیمانی رئیس بیمارستان، هم چنین از همکاری 

صمیمانه همه همکاران شعبه یزد – خیابان صفاییه قدردانی کرد.
طرح حمایت از فرشتگان سالمت بانک آینده از اسفند 1399، با هدف قدردانی 
از تالش ها و زحمات مدافعان سالمت در مبارزه با همه گیری بیماری کرونا و در 
قالب اعطای تسهیالت خرد با شرایط آسان و نرخ ویژه برای کادر درمانی کشور، 

طراحی و عملیاتی شد.
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بانک توسعه تعاون با همکاری شرکت شکوفا 
صنعت پویا 300 میلیارد ریال تسهیالت برای توسعه 

ناوگان حمل و نقل کشور در نظر گرفته است.
با  بانک توسعه تعاون همکاری های متعددی 
شرکت های تولیدی و صنعتی در سراسر کشور برقرار 
نموده است. این بانک در استان کرمان نیز فعالیت 
با  بانک  و همکاری  است  داشته  مناسبی  توسعه ای 
های  مجموعه  زیر  از  کارمانیا  فیدار  پارس  شرکت 
تامین  امکان  پویا  به شرکت شکوفا صنعت  وابسته 
مالی تولید تریلی کمپرسی های سه محور به میزان 

300 میلیارد ریال را فراهم می سازد.
براساس توافقات اولیه بانک توسعه تعاون برای خرید 
تریلی کمپرسی های سه محور تولیدی شرکت پارس فیدار 
کارمانیا تا سقف 6 میلیارد ریال به ازای هر دستگاه به ۵0 نفر 

از معرفی شدگان از سوی این شرکت پرداخت می کند. این 
بانک همچنین قابلیت پوشش دهی کلیه نیازهای بانکی 

شرکت پارس فیدار کارمانیا را داراست.
شایان ذکر است استان کرمان در سال های اخیر 
جهش بسیار خوبی در صنایع فلزی و معدنی را شاهد 
بوده است، و شرکت شکوفا صنعت یکی از شرکت 
های موفق در زمینه تولید قطعات فلزی سنگین است.

شرکت شکوفا صنعت پویا از سال 137۵ فعالیت 
با  و  سرد  فرمینگ  ورق های  انواع  تولید  با  را  خود 
احداث واحد تولیدی با وسعت 17 هکتار )شامل 30 
هزار متر مربع فضای مسقف به همراه ۴0 هزار متر 
مربع فضای انبار( و ۴۵0 نفر پرسنل اداری و فنی، 
با ظرفیت ۲۵00 تن انواع سازه ها و تجهیزات فلزی، 
شرق  جنوب  تولیدی  مجموعه  بزرگترین  عنوان  به 

کشور آغاز کرد.این شرکت فعالیت خود را گسترش 
داده است تعداد کارکنان شرکت های زیر مجموعه 

شکوفا صنعت هم اکنون به هزار نفر رسیده است.
شایان ذکر است سعید معادی معاون امور استان 
ها و بازاریابی بانک توسعه تعاون و غالمرضا کافی زاده 
مدیر شعب استان کرمان طی نشستی با مدیران این 
شرکت، در خصوص مسائل اجرایی توافق مد نظر به 
گفتگو نشستند. معاون امور استان ها و بازاریابی بانک 

توسعه تعاون از شرکت پگاه کرمان نیز بازدید کرد.
همکار  برای  بانک  آمادگی  بر  بازدید  این  در 
زمینه  تمامی  در  بانک  قابلیت های  و  بیشتر  های 
بانک  تخصصی  خدمات  و  اسالمی  بانکداری  های 
از قبیل ضمانت نامه و پرداخت تسهیالت در قالب 

خرید دین تاکید شد.

300 میلیارد ریال تسهیالت بانک توسعه تعاون برای توسعه ناوگان حمل و نقل کشور
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محرومیت ۴ ساله دو بدنساز ايران به دلیل دوپینگ
دو ورزشکار پرورش اندام ایران به دلیل امتناع از دادن تست دوپینگ 

و دیگری ارتکاب به دوپینگ به مدت ۴ سال محروم شدند.
مسعود روشنی، سخنگوی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گفت: 
در شانزدهمین دوره مسابقات پرورش اندام قهرمانی کشور دو ورزشکار به 
دلیل ارتکاب دوپینگ و دیگری امتناع از دادن تست دوپینگ با محرومیت 

چهار ساله روبرو شدند.
او خاطرنشان کرد: این دو ورزشکار مهرداد زند و حمید سقایی بودند. 
نفر اول از دادن تست دوپینگ امتناع کرد و تست دوپینگ نفر دوم مثبت 

اعالم شد.
روشنی در خاتمه درباره میزان محرومیت این ورزشکاران تصریح کرد: 
فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با توجه به شعار سالمت محورکردن 
رقابت ها و مبارزه با دوپینگ، تمام تالش خود را برای کنترل هرچه بیشتر 
دراین مورد خواهد داشت و با خاطیان بر اساس به قوانین برخورد خواهد 
کرد. به همین منظور این دو ورزشکار به خاطر تخلفات رخ داده به مدت 

چهار سال از حضور در مسابقات محروم خواهند بود.

2۰ ماه محرومیت برای ملی پوش کاراته

بر  مبنی  ایران  مستندات  دریافت  از  پس  کاراته  جهانی  فدراسیون 
سهوی بودن دوپینگ کاراته کای المپیکی ایران، رای اولیه خود مبنی بر 
۲0 ماه محرومیت را صادر کرد که نشان می دهد تا حد زیادی با سهوی 

بودن دوپینگ موافقت کرده است.
از دریافت مستندات فدراسیون کاراته  فدراسیون جهانی کاراته پس 
ایران مبنی بر سهوی بودن دوپینگ یکی از کاراته کاهای المپیکی ایران، 
رای اولیه خود را مبنی بر ۲0 ماه محرومیت این کاراته کا اعالم کرده است.

از حضور  قانون محرومیت ۴ ساله ورزشکاران دوپینگی  به  با توجه 
اولیه  رای  با صدور  کاراته  جهانی  فدراسیون  می رسد  نظر  به  میادین،  در 
محرومیت ۲0 ماهه، تا حد زیادی سهوی بودن دوپینگ ملی پوش کاراته 

ایران را قبول کرده است.
فدراسیون کاراته ایران نسبت به محرومیت ۲0 ماهه نیز اعتراض خود 

را اعالم کرده و باید دید چه رایی در اینباره صادر خواهد شد.
تیم ملی کاراته مردان ایران موفق به کسب ۲ سهمیه المپیک توسط 
بهمن عسکری و سجاد گنج زاده شده است اما چند روز پیش تست دوپینگ 

یکی از این دو نماینده ایران در المپیک مثبت اعالم شد.

برای قهرمانی در جهان، در پارک تمرین می کنیم؛
بازيگری تینا آخوندتبار در رينگ بوکس!

رینگ  روی  را  اش  زندگی  او  گوید  می  ایرانی  بوکسور  دختر  مربی 
گذاشته تا به هدف بزرگش یعنی قهرمانی در جهان برسد.

بازیگر سابق و بوکسور این روزهای ایران، اخیرا در یکی از مهمترین 
مبارزه های زندگی حرفه ای خود به مصاف رقیبی از روسیه رفت؛ مبارزه ای 
که بر سر تصاحب کمربند قهرمانی سازمان WBC به عنوان معتبرترین 
سازمان بوکس در جهان برگزار شد.تینا آخوندتبار که توسط سجاد محرابی، 
بوکسور سابق تیم ملی مردان ایران هدایت می شود، نتوانست از سد نایب 
قهرمان سابق المپیک و قهرمان فعلی جهان بگذرد؛ اگرچه 10 راند با او 
مبارزه کرد و این رقیب قدرتمند را به چالش کشید.به همین بهانه با سجاد 
محرابی دقایقی به گفت و گو پرداختیم تا از ماجرای این مبارزه و البته آینده 

حرفه ای این دختر بوکسور ایرانی باخبر شویم.
هر کسی نمی تواند با قهرمان جهان مبارزه کند

مبارزه ای که چند روز قبل در شهر سوچی بین تینا آخوندتبار و صوفیا از 
روسیه برگزار شد، یکی از مهمترین مبارزه های تاریخ بوکس ایران به شمار 
می رود. این بوکسور روسی نفر دوم المپیک لندن و قهرمان فعلی جهان 
است و آخوندتبار اگر می توانست او را شکست دهد،  صاحب کمربند قهرمانی 
می شد. باور کنید هیچ بوکسوری در ایران تا به حال در این سطح حرفه 

ای مبارزه نکرده چون هر کسی نمی تواند با قهرمان جهان مسابقه دهد.
حیف شد، کمربند قهرمانی از دست رفت

این بوکسور قدرتمند روسی آن  برابر  اینکه آخوندتبار 10 راند در  با 
هم در کشور خودش جنگید و او را به چالش کشید، اما در نهایت شکست 
خورد. حیف شد چون کمربند قهرمانی از دست رفت. از نظر من این شکست 
هم یک پیروزی بزرگ برای بوکسور ایرانی بود چون او در برابر قهرمان 

جهان مبارزه می کرد.
 اصال کسی از این مبارزه مهم باخبر بود؟

مشکل ما این است که حمایت نمی شویم. هیچ کس پیگیر وضعیت 
آخوندتبار به عنوان یک دختر ایرانی نیست. او نام ایران را در جهان مطرح 
می کند، اما در ایران کسی باخبر نبود که آخوندتبار مسابقه ای به این مهمی 
در پیش دارد. آخوندتبار نشان داد که دختران ایرانی می توانند با ۴، ۵ سال 
تمرین در باالترین سطح مبارزه کنند. قطعا در آینده آخوندتبار از پس همین 

بوکسور روسی هم برمی آید.
برای قهرمانی در جهان، در پارك تمرین می کنیم!

کسی در ایران از این دختر بوکسور حمایت نمی کند. درست است که 
بوکس زنان در ایران رسمی نشده، اما حداقل مانع هم جلوی پایش نگذارند. 
ما برای گرفتن قهرمانی جهان مجبوریم در پارك تمرین کنیم و محلی 
برای تمرین به زور گیر می آوریم. البته که بحث دختر و پسر بودن نیست. 
خودم هم 1۵ سال در تیم ملی بوکس بودم و از دوران قهرمانی فقط  دنده  

و آبروی شکسته مانده است. باید چند روز دیگر هم دستم را عمل کنم.
بسیاری می ترسند در روسیه مبارزه کنند

واقعا حیف است که از این استعداد ناب یعنی تینا آخوندتبار حمایت 
نشود. او در مهد بوکس دنیا، یعنی روسیه که خیلی از قهرمانان جهان می 
ترسند آنجا بوکس کنند، توانسته رقیب روسی اش را به چالش بکشد. همه 
بعد از این مبارزه تینا را تحسین کردند. حاال باید منتظر پیشنهادات بهتر 
بمانیم چون تمامی سازمان ها و اسپانسرها دنبال چنین ستاره ای می گردند.

از جیبمان هزینه می کنیم و مسابقه می دهیم
ما بدون هیچ اسپانسر و حمایتی به راهمان ادامه می دهیم. هزینه 
ها را خودمان می دهیم و در نهایت هم بعد از ماهها تمرین شاید در یک 
مبارزه داوران حقمان را بخورند. نمی دانم تا کجا این وضعیت ادامه دارد، 
اما به هر حال باید در ایران هم بوکس زنان راه بیفتد چون قانون فدراسیون 

جهانی است.
آخوندتبار زندگی و زیبایی اش را داخل رینگ گذاشته

تینا آخوندتبار از زندگی اش گذاشته، از زیبایی اش گذاشته و بازیگری 
را رها کرده تا به هدفش که قهرمانی جهان است، برسد. او برای دختران 
ایرانی و حتی مردان ایرانی یک الگو است. تا اینجا 6 برد به دست آورده 
نتوانستم یک  از ۲0 سال مبارزه  بعد  العاده داشته. خودم  نمایشی فوق  و 

قهرمان جهان را اینطور به چالش بکشم. امیدوارم تینا به هدفش برسد.

کریستین سینکلر کانادایی با 186 گل ملی؛
يك زن فوتبالیست باالتر از دايی و رونالدو!

فوتبالیست  سینکلر،  کریستین 
ملی  گل   186 با  کانادایی،  ملی پوش 
باالتر از علی دایی و کریستین رونالدو 
رکورددار بیشترین گل ملی در جهان 

فوتبال است.
کریستیانو رونالدو یکی از بهترین 
به  پا  تاکنون  که  است  بازیکنانی 
به  او  و  نهاده  فوتبال  سبز  مستطیل 
در  درخشش  با  تا  شده  موفق  تازگی 
یورو ۲0۲0 با رکورد تاریخی بیشترین 
تعداد گل ملی فوتبال مردان که پیش 
از این به تنهایی در اختیار علی دایی 

بود، برابر شود.
علی دایی و کریستیانو رونالدو هر دو با 109 گل بیشترین تعداد گل ملی در 
فوتبال مردان را دارند اما رونالدو حتی اگر در تمام بازی های باقی مانده اش در 
یورو هت تریک هم بکند، نمی تواند به رکورد بیشترین تعداد گل ملی در فوتبال 

برسد! یا اصال 10 گل در هر بازی!
باید 77 گل  بیشترین گل ملی در فوتبال رونالدو  به رکورد  برای رسیدن 
دیگر به ثمر برساند و حتی در آن صورت هم تازه با رکورددار فعلی بیشترین تعداد 

گل ملی، برابر خواهد شد.
با کریستین سینکلر آشنا شوید!

خانم  اختیار  در  فوتبال  در  ملی  گل  تعداد  بیشترین  رکورد  حاضر  حال  در 
کریستین سینکلر است. فوتبالیستی 38 ساله از کشور کاناداست. سینکلر تاکنون 

186 گل با پیراهن تیم ملی کانادا به ثمر رسانده است.
سینکلر که در پست هافبک تهاجمی بازی می کند تاکنون در ۲97 بازی 
ملی برای کانادا به میدان رفته است. او همچنین قرار است در مسابقات المپیک 

توکیو نیز تیم ملی فوتبال زنان کانادا را رهبری کند.
ابی وامباخ

کریستین سینکلر در ژانویه سال ۲0۲0 هنگامی که از رکورد ابی وامباخ، 
مهاجم سابق تیم ملی فوتبال زنان آمریکا که در ۲۵۵ بازی ملی اش 18۴ بار راه 
دروازه حریفان را یافته بود عبور کرد، به بهترین گلزن جهان فوتبال در عرصه 

های بین المللی تبدیل شد.
میا هام

میا هام، یک فوتبالیست بازنشسته دیگر از تیم ملی فوتبال زنان آمریکا در 
رده سوم بهترین گلزنان جهان فوتبال در بازی های ملی قرار دارد. میا هام در 
طول دوران بازی اش 1۵8 گل ملی به ثمر رساند. او که اکنون ۴9 ساله است از 

سال 1987 تا ۲00۴ برای تیم ملی آمریکا به میدان می رفت.
کریستین لیلی

یک فوتبالیست آمریکایی دیگر در این لیست... کریستین لیلی در 3۵۴ بازی 
خود برای تیم ملی زنان آمریکا 130 گل به ثمر رساند. او در سال های 1987 تا 
۲010 برای تیم ملی آمریکا بازی کرد و رکورددار بیشترین تعداد بازی ملی در 

طول تاریخ در جهان فوتبال شد.
بریجیت پرینتز

این فوتبالیست آلمانی سه بار از سوی فیفا به عنوان بهترین بازیکن سال 
برگزیده شده است. او در ۲01 بازی ملی خود برای تیم ملی آلمان 1۲8 گل به 

ثمر رساند. پرینتز در سال ۲01۴ از فوتبال خداحافظی کرد.
جولی فلیتینگ

جولی فلیتینگ، فوتبالیست اسکاتلندی در تنها 1۲1 بازی که برای تیم ملی 
اسکاتلند به میدان رفت 116 بار موفق به گلزنی شد. او همچنین وجه تمایز جالب 
دیگری نیز با دیگر فوتبالیست های جهان دارد؛ جولی فلیتینگ هم در تیم ملی 

فوتبال اسکاتلند و هم در تیم ملی بسکتبال این کشور بازی می کند!
الکس مورگان

الکس مورگان احتماال یکی از محبوب ترین بازیکنان زن فوتبال جهان در 
سال های اخیر است. مورگان در 178 بازی خود برای تیم ملی فوتبال آمریکا 
110 گل به ثمر رسانده است. او تنها 31 سال دارد و هنوز هم یکی از مهره های 

کلیدی در تیم ملی آمریکا است.
شکی نیست که علی دایی و کریستیانو رونالدو رکورد بیشترین تعداد گل در 
فوتبال بین المللی مردان را دارند، اما رونالدو هنوز راهی طوالنی برای رسیدن به 

رکورد بیشترین تعداد گل ملی در جهان فوتبال را در پیش دارد.

یورو 2020؛
صعود ايتالیا در وقت اضافه!

تیم ملی فوتبال ایتالیا با درخشش بازیکنان تعویضی خود و با گل هایی که 
در وقت های اضافه به ثمر رساند از سد اتریش گذشت و به مرحله یک چهارم نهایی 

یورو ۲0۲0 صعود کرد.
نهایی  از مرحله یک هشتم  از ساعت ۲3:30 دقیقه شنبه شب  این دیدار 
یورو ۲0۲0 آغاز و در پایان 90 دقیقه با تساوی صفر بر صفر همراه شد اما با 
گل هایی که در وقت های اضافه به  دست آمد، ایتالیا صاحب برتری دو بر یک شد.

قضاوت این دیدار که در ورزشگاه ویمبلی شهر لندن برگزار شد را »آنتونیو 
تیلور« انگلیسی برعهده داشت.

برخالف انتظار این تیم اتریش بود که بازی را بهتر آغاز کرد و برابر ایتالیا 
که یکی از مدعیان قهرمانی اسن، بدون ترس وارد میدان شد. هرچند ایتالیا که 
عملکرد  میدان  میانه  در  تدریج  به  داشت  گروهی  مرحله  در  درخشانی  عملکرد 

بهتری به نمایش گذاشت.
شاگردان »روبرتو مانچینی« در ادامه به طور کامل بازی را در اختیار گرفتند 
و اتریشی ها نیز با اتخاذ روشی تدافعی درپی بسته نگه داشتن دروازه خود بودند.

تماشایی »چیرو  ایجاد شوت که شوت  دقیقه 31  در  ایتالیا  بخت  بهترین 
ایموبیله« از پشت محوطه جریمه به دیرك دروازه اتریش برخورد کرد.

نیمه دوم هم با حمالت ایتالیا آغاز شد و اتریش در ضدحمالت به حرکات 
»آرناتوویچ« دل بسته بود.

ایتالیایی ها برای دقایقی نظم بازی خود را از دست دادند و همین امر موجب 
شد تا حریف خود را پیدا کرده و فرصت های خوبی را ایجاد کند.

عملکرد ضعیف ایتالیا در دقیقه 6۴ کار دست این تیم داد و »آرناتوویچ« 
با  این گل تماشایی  اما  به گلزنی شد  با ضربه سر موفق  اتریش  مهاجم مطرح 
استفاده از سیستم کمک داور ویدئویی آفساید اعالم شد تا ایتالیا نجات پیدا کند.

»نیکوال بارال« و »ماکو وراتی« در خط هافبک ایتالیا عملکرد بسیار ضعیفی 
داشتند و همین امر موجب شد تا جای خود را به »متئو پسینا« و »لوکاتلی« بدهند.

نیمه دوم با وجود بازی تهاجمی و چشم نواز اتریش، گلی دربرنداشت تا کار 
به وقت های اضافه کشیده شد.ایتالیا وقت اضافه را عالی آغاز کرد و در دقیقه 9۵ 
پاس مناسب »اسپیناتزوال« به »فدریکو کیه زا« رسید تا این مهاجم که به عنوان 
بازیکن تعویضی به میدان آمده بود با ضربه ای تماشایی توپ را به تور دروازه اتریش 
چسبانده و گلزنی کند.حمالت ایتالیا ادامه یافت و در دقیقه 10۵ »پسینا« که او هم 
در نیمه دوم به میدان آمده بود موفق به گلزنی شد تا حساب کار دو بر صفر شود.

تا  نداد  اجازه  با واکنشی تماشایی  ابتدای وقت اضافه دوم، »دوناروما«  در 
ایتالیا باز شود.اتریشی ها در ادامه بازی حمالت همه جانبه ای را طراحی  دروازه 
کردند و در دقیقه 11۴ »کاالدزیچ« با ضربه سر برای اتریش گلزنی کرد تا دقایق 

پایانی با حساسیت بیشتری دنبال شود.
اتریش هم  بعدی شد.  راهی مرحله  بر یک  برتری دو  با  ایتالیا  نهایت  در 
در  داشت.ایتالیا  انتظاری  از  فراتر  دیدار عملکرد  این  در  و  بود  مغلوب سربلندی 

مرحله  یک چهارم نهایی به مصاف برنده دیدار بلژیک و پرتغال  خواهد رفت.
پیش از این و در نخستین دیدار مرحله یک هشتم نهایی، دانمارك با چهار 

گل مقابل ولز به برتری دست یافت و راهی یک چهارم نهایی شد.

محمد قهرمان
پرسپولیس و سپاهان سه بازی با تیم های مشترك خواهند داشت و 

هر یک سه دیدار مقابل تیم های باالی جدول برگزار می کنند.
تیم فوتبال سپاهان در حالی به مصاف فوالد رفت که پرسپولیس با کسب 
پیروزی مقابل مس رفسنجان زودتر از مرز ۵0 امتیاز عبور کرد و صدرنشین جدول 
رده بندی لیگ بیستم شد اما شاگردان نویدکیا با پیروزی یک گله نیز به صدر باز 

خواهند گشت!)تا زمان تنظیم خبر(
 نکته مهم درباره ادامه بازی های لیگ بیستم این است که باتوجه به ایجاد 
اختالف 10 امتیازی با استقالل، این تیم تا حد زیادی شانس قهرمانی اش را از 
دست داده و دوئل برای کسب جام بین سپاهان و پرسپولیس پیگیری می شود و در 

این بین 13 بازی هستند که قهرمان را تعیین خواهند کرد.

*حریفان مشترك و بازی های سرنوشت ساز
پایانی سه حریف مشترك دارند: فوالد،  پرسپولیس و سپاهان در هفته های 
ماشین سازی و پیکان. نکته جالب اینکه سپاهان در سه هفته متوالی با این تیم ها 
بازی می کند اما پرسپولیس در هفته های زوج باقی مانده رودرروی این تیمها قرار 
خواهد گرفت. نقطه مشترك دیگر اینکه سرخپوشان و طالیی پوشان از این بازی 

های سه گانه تنها یکی را در شهر خود برگزار خواهند کرد.
آنچه بازی های مشترك را مهم کرده این است که اگر به طور مثال فوالد 
مقابل سپاهان بازنده شود و پرسپولیس را متوقف کند، راه قهرمانی سپاهان هموار 
می شود یا اگر ماشین سازی مثل دور رفت، مانع از پیروزی سپاهان شود، فرصت 

بسیار مطلوب برای پرسپولیس پدید خواهد آمد. 
* از قلعه نویی تا رحمتی؛ از خطیبی تا پورموسوی

بازی های مهم تر پرسپولیس و سپاهان تقابل با تیم های میانه جدولی است 
که باید در همه آنها برنده شوند وگرنه راه قهرمانی شان با مشکل مواجه می شود.

پرسپولیس با تیم امیر قلعه نویی و رسول خطیبی بازی می کند که در دور رفت 
شش امتیاز را به او هدیه دادند و نویدکیا رودرروی صنعت نفت و پدیده قرار خواهد 

گرفت که تیم مشهدی در دور رفت موفق به کسب پیروزی شد.
الزم به ذکر است که هر دو بازی پرسپولیس در ورزشگاه آزادی خواهد بود 

اما سپاهان باید در ورزشگاه امام رضا به مصاف پدیده برود. 

* منصوریان و استقالل؛ علیه تیم قهرمان
در نهایت سخت ترین بازی پرسپولیس مقابل آلومینیوم اراك خواهد بود. چرا که 
اوال تنها تیمی است که از بین این شش حریف سرخپوشان را در دور رفت مغلوب 
کرده، دوما باالترین تیم در جدول رده بندی است و سوما علیرضا منصوریانی را روی 
نیمکت خود می بیند که در لیگ پانزدهم ۵ امتیاز از تیم برانکو گرفت و مانع از قهرمانی 
اش شد. برای سپاهان، سخت ترین حریف استقالل است که اگر چه در دور رفت 
موفق به شکستش شد اما حاال تیم فرهاد مجیدی در ورزشگاه آزادی به این سادگی ها 
تسلیم نمی شود. نکته جالب اینکه این بازی هفته آخر برگزار می شود و چند کیلومتر 
آن طرف تر، پرسپولیس در قلعه حسن خان به مصاف پیکان می رود تا قهرمان تعیین 
شود؛ البته به شرط این که پیش از آن پای تیمی نلغزد و قهرمان زودتر معرفی نشود.

* ذوب آهن؛ حریف کلیدی محرم نویدکیا
برابر ذوب آهن خواهد بود که اگر چه تیم قعر جدولی  بازی دیگر سپاهان 
است اما همین نکته در هفته های پایانی می تواند خطرساز شود چرا که ذوب آهن 
در سالهای اخیر این موقعیت را تجربه کرده اما با کسب نتایج مطلوب از سقوط 
گریخته. همچنین این بازی دربی شهر اصفهان است که شرایط آن با یک مسابقه 

عادی متفاوت است. 
* رفتار انتظاری؛ پرسپولیس 66 - سپاهان 6۲؟

در نیم فصل اول پرسپولیس از این شش بازی توانست 1۵ امتیاز به دست 
آورد و حاال اگر چنین باشد، سرخپوشان باید 66 امتیازی شوند. نکته مثبت برای 
پرسپولیس این است که احتماال سقوط ماشین سازی تا هفته بیست و هشتم قطعی 

خواهد شد اما برای سپاهان چنین امتیازی وجود ندارد.
سپاهان از این 7 بازی در نیم فصل اول 1۴ امتیاز به دست آورد که میانگین 
قهرمانی محسوب می شود اما اگر پرسپولیس مثل دور رفت باشد، برای قهرمانی 
کافی نخواهد بود. با این حال شاید غلبه بر ماشین سازی و شکست پدیده، برای 

طالیی پوشان چندان دور از انتظار نباشد.
این رفتار انتظاری در حالی بررسی می شود که شاید چندان محتمل نباشد که 
چنین نتایجی دقیقا رخ دهند. از طرف دیگر تاریخ لیگ برتر ایران نشان می دهد 

که دستیابی به 60 امتیاز قهرمان را تعیین خواهد کرد.

3 تیم مشترک حريفان پرسپولیس و سپاهان؛

قهرمان لیگ در قلعه حسن خان مشخص می شود! 

گفتگو: شهرام دبیریان

در  پرسپولیس  ملی پوش  وینگر 
رفسنجان  نفسگیر  سفر  از  بازگشت 
می گوید هم تیمی هایش باید در سراسر 
یک ماه رقابتی پیش رو متمرکز باقی 

بمانند.
از حضور کوتاه  بعد  ترابی  مهدی 
مدت در قطر به ایران برگشت و بدون 
گذار  تاثیر  مهره های  از  یکی  شک 
پرسپولیس محسوب می شود. او در این 
تیم پرستاره نقش مهمی دارد و طبیعتا 
پایان فصل هم  تا  بازی مانده  در چند 
راه  در  گذار  تاثیر  عنصری  می تواند 
قهرمانی باشد. ترابی در مورد وضعیت 
پرسپولیس، شانس قهرمانی و شرایطی 
که خودش در این تیم دارد به سواالت 
خبرنگار دنیای جوانان پاسخ می دهد. در 
این گفت و گو با ترابی در مورد نتایج تیم 
ملی هم صحبت کردیم و این مصاحبه 

را می خوانید.

*بازی با مس چطور بود؟ 
بود  سختی  بسیار  بازی  ترابی: 
مصنوعی  چمن  روی  این که  خصوصا 
نداشت  دوست  مس  و  کردیم  بازی 
در  و  بخورد  در زمین خودش شکست 
مهم  پیروزی  یک  به  توانستیم  نهایت 

دست پیدا کنیم.
 *بازیکنان و کادر فنی مس به گل 
عبدی معترض هستند و اعتقاد آن ها این 
است این بازیکن توپ را با دست کنترل 

کرده است. نظر تو چیست؟
ترابی: من با خود مهدی صحبت 
به  توپ  گفت  صراحت  با  او  و  کردم 
می کنم  فکر  است،  نخورده  دستش 
خطای دید برای بعضی رخ داده است. 
عبدی به طور عالی توپ را کنترل و وارد 
دروازه کرد. اگر تیمی بخواهد نسبت به 
داوری معترض باشد آن تیم پرسپولیس 
است. مس باید به خاطر خطای مدافع 
این تیم روی مغانلو ده نفره می شد. اگر 
این خطا درون محوطه بود و برای ما 
فرق  ماجرا  قطعا  می شد  گرفته  پنالتی 
می کرد. داور پشت محوطه خطا گرفت و 
باید بازیکن حریف را اخراج می کرد ولی 

نمی دانم چرا چنین تصمیمی نگرفت.

*با توجه به رقابت نزدیکی که با 
می دهی  احتمال  چقدر  دارید  سپاهان 

پرسپولیس قهرمان شود؟
ترابی: سپاهان یک تیم خوب و با 
کیفیت است و سابقه چند قهرمانی دارد 
فصل  چهار  و  پرسپولیسیم  ماهم  ولی 
پیاپی قهرمان شدیم و کسب پنجمین 
بازی  هر  و  است  مهم  پیاپی  قهرمانی 
امیدوارم  دارد.  را  فینال  حکم  ما  برای 
باقی مانده  بازی های  در  نهایت  در  که 
با  و  داشته  را  ممکن  عملکرد  بهترین 
را  پنجمین قهرمانی  نتایج الزم  کسب 

به دست آوریم.

مقابل  باید  حذفی  جام  در  *شما 
زود  فینالی  که  کنید  بازی  استقالل 
هنگام است. به نظر تو بهتر نبود دو تیم 
در مراحل باالتر باهم روبرو می شدند؟

ترابی: ما قبل از بازی با استقالل 
گل گهر،  مقابل  باید  نکنم  اشتباه  اگر 
تمام  بگیریم.  قرار  آلومینیوم  و  فوالد 
معطوف  مسابقه  سه  این  به  ما  تمرکز 
است که بتوانیم بهترین نتیجه را بگیریم 
و در صدر جدول بمانیم. برای بازی با 
برای  فرصت  کافی  اندازه  به  استقالل 

صحبت کردن وجود دارد.
 

خودت  شرایط  مورد  در  *کمی 
صحبت کن. به نظر می رسد نسبت به 
دور قبل که در پرسپولیس بودی وضعیت 

بهتری داری؟

باید هواداران  مورد  این  در  ترابی: 
نظر دهند و البته نظر کادر فنی هم مهم 
است. من همیشه در زمین مسابقه تالش 
می کنم که بهترین عملکرد را داشته باشم 
و می دانم هواداران پرسپولیس هم به کم 
قانع نیستند. همیشه دوست دارم آن ها 
با  که  زمانی  در  من  کنم.  خوشحال  را 
پرسپولیس پوکر کردم نیز شرایط خوبی 
تا کادر فنی و  داشتم و تالش می کنم 

هواداران از من راضی باشند.

در  هواداران  غیبت  واقعا  *آیا 
ورزشگاه برای شما آزار دهنده نیست؟

ترابی: صد در صد از این موضوع 
ناراحت هستیم. تمام هدفمان این است 
در لیگ برتر و جام حذفی قهرمان شویم 
با  عناوین  این  است  خوب  چقدر  ولی 
حضور هواداران در ورزشگاه رقم بخورد. 
من امیدوارم هرچه زود تر بیماری کرونا 
به  دوباره  هواداران  تا  شود  کن  ریشه 

ورزشگاه برگردند.
برخی  اخیر  دوهفته  یکی  در   *
خود  تیم  شرایط  استقالل  بازیکنان 
اشاره  و  کرده  قیاس  پرسپولیس  با  را 
مالی  نظر  از  پرسپولیس  وضع  داشتند 
و امکانات بهتر است. در این خصوص 

چه نظری داری؟
مقایسه  دارم  اعتقاد  من  ترابی: 
داریم  ادعا  ما  و  نیست  درست  اصال 

می کنیم.  رقابت  ای  حرفه  سطح  در 
ولی  داریم  را  خود  مشکالت  هم  ما 
وقتی وارد زمین می شویم همه چیز را 
فراموش می کنیم. ما می دانیم هواداران 
خوب  نتایج  انتظار  چشم  پرسپولیس 
هستند تا حداقل چند ساعت خوشحال 
بیشتر  استقالل  از  ما  باشند. مشکالت 
تیم  این  بازیکنان  که  تصوری  و  است 
مشکل  هم  ما  نیست.  درست  دارند 
داریم ولی فریاد نمی زنیم، فکر می کنم 
شان  در  مسائل  برخی  کردن  مطرح 

فوتبال ما نیست.

کن  صحبت  ملی  تیم  مورد  *در 
که  سختی  شرایط  با  می کردی  فکر 

داشتیم به مرحله بعد صعود کنیم؟
قدرت های  از  یکی  ایران  ترابی: 
آسیاست و همه در هردوره  توقع دارند به 
جام جهانی صعود کنیم. همه آگاه اند که 
چقدر کار تیم ملی سخت بود ولی بچه ها 
با تمرکز باال بازی کردند و خداراشکر با 
چهار برد متوالی باعث خوشحالی مردم 
ایران شدیم. امیدوارم در مرحله بعد هم 
با قدرت باال کار را دنبال کرده و به جام 

جهانی صعود کنیم.

اسکوچیچ  دراگان  با  کردن  *کار 
چطور بود؟

بلد  کار  فنی  لحاظ  از  او  ترابی: 
است و بی حاشیه کارش را انجام داد. 
اسکوچیچ شناخت بسیار خوبی از فوتبال 
ایران دارد و وضعیت همه بازیکنان را 
این  می کند.  پی گیری  مجزا  شکل  به 
می شود.  محسوب  مثبت  نکته  یک 
جهانی  جام  به  می توانیم  او  با  معتقدم 

قطر صعود کنیم. 

*حتما خبر داری که شایعاتی در 
مورد قطع همکاری با این مربی وجود 
باید  فدراسیون  معتقدند  خیلی ها  دارد. 
اسکوچیچ را حفظ کند، نظر تو چیست؟

ترابی: من معتقدم که اسکوچیچ به 
خوبی امتحانش را پس داده و عملکرد 
برای  فرصتی  االن  داد.  نشان  را  خود 
آزمون و خطا نیست و فکر می کنم تیم 
ملی باید اسکوچیچ را حفظ کند. ما پس 
شکست  را  عراق  و  بحرین  سال ها  از 
ایران در منامه خوب  دادیم و عملکرد 
بیرون  سربلند  نهایت  در  امیدوارم  بود. 
آمده و بتوانیم به جام جهانی صعود کنیم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

هر بازی حکم فینال را دارد؛ 

ترابی: هدف ما قهرمانی در لیگ برتر و جام حذفی است

به رسیدن فوق ستاره  اشاره  با  ایران  فوتبال  شهریار 
فوتبال جهان به رکورد گل ملی او، پیش تر گفته بود اگر 
قرار است که این رکورد شکسته شود رونالدو بهترین گزینه 
است، زیرا وی در زمین قهرمان و در بیرون از زمین یک 

جنتلمن واقعی است.
رسیدن »کریستیانو رونالدو« فوق ستاره فوتبال جهان 
به رکورد »علی دایی« یک بار دیگر شهریار ایران را در صدر 
اخبار ورزشی جهان قرار داد. دایی بیش از یک دهه پیش 
با 1۴8 بازی  و 109 گل ملی از مستطیل سبز خداحافظی 
کرد. هر چند که در آن زمان برخی تصور می کردند که رکورد 
وی به سختی قابل دست یابی است اما فوق ستاره پرتغالی 
فوتبال جهان که پنج توپ طال را در کارنامه دارد در 36 

سالگی به این رکورد رسید.
 کریستیانو رونالدو با 30 بازی ملی بیشتر از دایی به 

109 گل ملی رسید. 

رسیدن رونالدو به رکورد دایی و واکنش بازیکن اسبق 
تا  شد  موجب  رکوردشکنی  این  به  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
رسانه های مختلف برای مصاحبه با دایی اعالم آمادگی کنند. 
یکی از این رسانه ها یورونیوز بود که پای سخنان شماره 10 

اسبق تیم ملی فوتبال ایران نشست. 
دایی در گفت و گو با یورو نیوز در واکنش به رسیدن 
رونالدو به رکورد 109 گل ملی عنوان کرد: خیلی خوشحالم 
که بازیکن بزرگی مانند رونالدو به رکورد 109 گل ملی رسید 
و او می تواند در چند روز آینده به تنهایی بهترین گلزن ملی 
فوتبال جهان شود. رونالدو در برابر تیم ملی فوتبال بلژیک 
این فرصت را خواهد داشت. با توجه به آمادگی جسمانی که 
رونالدو دارد، می تواند این رکورد را افزایش دهد و من همیشه 

برای ایشان آرزوی موفقیت کردم و می کنم. 
شهریار فوتبال ایران با بیان اینکه »همیشه به رونالدو 
افتخار کرده است« افزود: رونالدو بدون شک یکی از سه 

زمره  در  و  است  ادوار  تمام  در  جهان  فوتبال  برتر  بازیکن 
بازیکنانی قرار خواهد گرفت که هیچ وقت فراموش نمی شود.

مونیخ  بایرن  فوتبال  تیم  در  سابقه حضور  که  دایی   
آلمان را در کارنامه دارد با اشاره به شخصیت کاپیتان تیم 
ملی پرتغال گفت: بسیار خوشحالم رکورد توسط کسی شکسته 
شد که در زمین یک قهرمان واقعی و در بیرون از زمین یک 
شخصیت جنتلمن است. او با تالش و جدیت به تمام خواسته 
های خود رسیده است و من به ایشان تبریک می گویم. او 
همیشه ماندگار است. نه تنها به خاطر فوتبال بلکه به خاطر 

کارهای خیری که بیرون زمین انجام می دهد. 
کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران در بخش دیگر از 
صحبت های خود با اشاره به تیم ملی فوتبال ایران اظهار 
بزرگی  های  بازیکن  ایران  فوتبال  ملی  تیم  در  ما  داشت: 
داریم و الگوی آن ها امثال رونالدو باشد تا بتوانند پیشرفت 

کنند و تاریخ ساز باشند. 

علی دایی در گفتگو با یورونیوز:

رونالدو یکی از سه بازیکن برتر فوتبال جهان در تمام ادوار است
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نسخه الکترونیکی کتاب مجموعه مقاالت پنجمین همایش 
بین المللی شمس و موالنا که حاوی مقاالت و سخنرانی های علمی 

پنجمین همایش بین المللی شمس و موالناست، منتشر شد.
در  )ایبنا(  ایران  کتاب  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
همایش  پنجمین  مقاالت  مجموعه  کتاب  آذربایجان غربی، 
بین المللی شمس و موالنا حاوی مقاالت و سخنرانی های علمی 
پنجمین همایش بین المللی شمس و موالناست که در هفتم و 
هشتم مهر ماه سال 1398 در شهرستان خویـ  دارالقرار شمس 

تبریزی برگزار شد.
در این همایش 16 نفر از اساتید و پژوهشگران برجسته داخلی 
و خارجی سخنرانی ارائه کردند و تعداد 1 مقاله برای ارائه و ۴۵ 
مقاله برای چاپ توسط هیئت علمی انتخاب شده بود که مجموعه 

آن ها در 3 جلد الکترونیکی تدوین و گردآوری شد.
این کتاب با همکاری انتشارات شعر سپید آماده انتشار شده 
است و خانم ها مریم شهامتی و فاطمه رحیم لو کار ویراستاری 
آن را عهده دار بودند و طراحی روی جلد این کتاب توسط صابر 

عباسی اقدم و صفحه آرایی آن را فاطمه رحیم لو انجام داده است.
همایش  پنجمین  سخنرانی  و  مقاالت  مجموعه  کتاب 
بین المللی شمس و موالنا در 781 صفحه و به شماره شابک 
9-0۲7-61۵-6۲۲-978 و شماره کتاب شناسی ملی 7371397 

ثبت شده است.
و  بین المللی شمس  پنجمین همایش  یادآوری می شود، 
با همکاری پژوهشگاه  تبریزی و  تولیت شمس  موالنا توسط 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با دبیری علمی مریم عاملی 
رضایی در شهرستان خوی برگزار شد. و افسرالملوك ملکی از 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و آقایان امیر هنرور، 
دکتر سیدحسین حسن زاده و مرتضی برین از گروه های تحقیق و 
پژوهش و امور بین المللی تولیت شمس تبریزی نیز در تدوین و 
آماده سازی این کتاب همکاری صمیمانه ای داشتند.عالقه  مندان 
می تواند نسخه الکترونیک این کتاب را از سایت تولیت شمس 
تبریزی به نشانی http://shamstabrizi.ir و در قسمت 

مقاالت دریافت کنند.

انتشار کتاب مقاالت پنجمین همایش بین المللی شمس و موالنا

لحی  صا س  سید عبا
کشوری  فتتاحیه  ا آیین  در 
نی  بستا تا ی  لیت ها فعا
گفت:   1۴00 سال  ن  ا موز نش آ ا د
براساس نظرسنجی سال 1398 درصد 
سال   18 تا   1۵ سنین  دانش آموزان 
گفته اند که کتاب غیردرسی می خوانند 

و این آمار خوشایند نیست.
به گزارش روزنامه دنیای جوانان 
و  عمومی  روابط  مرکز  ز  ا نقل  به 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  اطالع رسانی 
با  لحی  صا س  عبا سید  ، می سال ا
تیر،  گرامیداشت سالروز شهدای هفتم 
ادامه داد: در گذشته نهاد خانواده، تعلیم 
و تربیت، دین و رسانه در یک شبکه به 
از هم  شاهد  امروز  اما  بود  متصل  هم 
چهار  این  اتصال  عدم  و  گسیختگی 
باشیم  باید توجه داشته  نهاد هستیم و 
که عوامل این عدم اتصال برای خروجی 
و کارنامه فعالیت های آموزش و پرورش 

چه تاثیری دارد.
آموز  دانش  تردید  بی  افزود:  وی 
در یک محیط ایزوله تربیت نمی شود و 
باید به این نکته توجه کنیم که چگونه 
به  فرابخشی  نگاه  یک  در  می توانیم 

ترکیب سازی این چهار نهاد برسیم.
صالحی گفت: اگر می خواهیم به 
طرف همگرایی این چهار نهاد حرکت 
داشت  توجه  باید  نکته  این  به  کنیم 
کجاست.  آن  های  زمینه  و  بستر  که 
کجاست  همگرایی  این  شروع  کانون 
که تمرین شود و بعد از آن استمرار و 
فراغت  اوقات  بنابراین  کند.  پیدا  عمر 
یکی از کانون های این همگرایی است 
پذیری  انعطاف  ویژگی  داشتن  با  که 
این  به وسعت  آن  از طریق  توان  می 

همگرایی پرداخت.
 وی در ادامه افزود: در نظر سنجی 
 7۵ گرفته  صورت   1398 سال  در  که 
درصد از دانش آموزان سنین 1۵ تا 18 
فراغت  اوقات  زمان  مدت  درباره  سال 
اند که ۲  گفته  زمان تحصیل  در  خود 
ساعت فرصت فراغت دارند و بیش از 
تا ۵  باالی ۴  اند  ۲0 درصد هم گفته 

ساعت اوقات فراغت دارند.
نقالب  ا لی  عا شورای  عضو   
اوقات  حوزه  در  کرد:  تصریح  فرهنگی 
فراغت اتصال این چهار نهاد )خانواده، 
نکته  رسانه(  و  دین  تربیت،  و  تعلیم 

مهمی است.
 وی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در حوزه های مختلف نقطه های 
با وزارت آموزش و  تالقی و همکاری 
پرورش را دارد و نهاد دین به طور خاص 
یکی از نهادهایی است که این ارتباط را 
عمیق تر می کند و کانون های فرهنگی 
هنری مساجد کشور یکی از ظرفیت های 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است که 
دانش آموز  میلیون  حال حاضر یک  در 
یکی  امر  این  و  دارند  عضویت  آن  در 
از حوزه های قابل توجه برای همگرایی 

چهاد نهاد عنوان شده است.

 
توجه به فرصت های ارتباط 

بین مسجد و مدرسه مهم است
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر   
با تاکید بر اینکه توجه به فرصت های 
ارتباطی بین مسجد و مدرسه مهم است، 
گفت: کانون های فرهنگی هنری مساجد 
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می 
تواند حلقه های وصل بین دو وزارتخانه 

را فراهم می کند.
 

مدرسه قفس کتاب درسی 
نیست/ 70 درصد دانش آموزان 
15 تا 18 سال کتاب غیردرسی 

نمی خوانند
 صالحی ادامه داد: حوزه کتاب و 
کتابخوانی هم یکی دیگر از حلقه های 
وصل بین دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد 

اسالمی و آموزش و پرورش است.
اینکه مدرسه قفس  بیان  با   وی 
قفس  فزود:  ا نیست  درسی  کتاب 
می شود.  خالقیت  مانع  درسی  کتاب 
درصد   30  ،1398 سال  نظرسنجی  در 
سال   18 تا   1۵ سنین  دانش آموزان 
گفته اند که کتاب غیر درسی می خوانند 
بنابراین  نیست.  خوشایند  آمار  این  و 
یکی از نکته های قابل توجه همگرایی 
عنوان شده این است که چطور می توان 
از کتاب درسی نقطه پرش فراهم کرد 

که دریچه باشد نه پنجره بسته.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر   
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  کرد:  تصریح 
اسالمی در کانون های فرهنگی هنری 
در  مختلفی  فعالیت های  کشور  مساجد 
توجه  و  دارد  کتابخوانی  و  کتاب  حوزه 
به این موضوع که چگونه بین مدرسه 
در  می توان  کتاب  منظر  از  مسجد  و 
اوقات فراغت ارتباط ایجاد کرد، دارای 

اهمیت است.
 

ضرورت توجه به زیست مذهبی 
دانش آموزان

 صالحی با تاکید بر ضرورت توجه 
به زیست مذهبی دانش آموزان ادامه داد: 
بخشی از زیست مذهبی دانش آموز در 
است.  مذهبی  مناسک  در  حضور  افق 

در زیست های جمعی و مذهبی، تربیت 
در  می گیرد.  کودکی شکل  در  مذهبی 
همان نظرسنجی سال 1398 از دانش 
تا 18 سال سواالت  آموزان سنین 1۵ 
آن  از  که  شده  زمینه  این  در  مختلفی 
مولودی  در  چقدر  به  می توان  جمله 
و  روضه  در  چقدر  می کنید،  شرکت 
چقدر  می کنید،  شرکت  قرآنی  جلسات 
به دعای ندبه و کمیل حضور می یابید و 
همچنین آیا این حضور هر روز، هفته ای 
یک بار، هر ماه یک بار و تا سالی یک بار 

است،  اشاره کرد.
این  آمار  باالترین  افزود:  وی 
آن  ترین  پایین  و   6۴/۲ نظرسنجی 
حدود ۴0 درصد است که درصدی سالی 
یک بار فقط به این مناسک می روند و 
عده ای حتی در سال هم به این مناسک 
سخنان  به  حتی  و  نمی روند  مذهبی 
فرا نمی دهند. جامعه ما  مذهبی گوش 
یک جامعه دینی است و دین بخشی از 
اگر  است.  ما  کشور  اجتماعی  هویت 
دین تضعیف شود هویت ایرانی هم از 
بین می رود. بنابراین مناسبات مسجد و 
فرهنگی هنری  کانون های  و  مدرسه 
مساجد می تواند زیست مذهبی را ارتقاء 
دهد و این امر نیاز به برنامه ریزی دارد 
و در فضای همگرایی می تواند شکل 

بگیرد.
 

نیاز زیادی به زیست اجتماعی 
داریم

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر   
دیگر  از  را  اجتماعی  زیست  به  توجه 
موارد مورد توجه برشمرد و گفت: نیاز 
زیادی به تربیت اجتماعی داریم. یکی 
از متغییرهای تربیت اجتماعی، عضویت 
در تشکل های اجتماعی است که جمعی 
شدن و اجتماعی شدن را آموزش می 
دهد و دانش آموز از این طریق مهارت 
هایی را می آموزد. مهارت های زندگی 
تشکل  یک  در  و  است  مهم  جمعی 
زندگی  و  گفت و گو  که  است  اجتماعی 
شکل  و  می شود  تمرین  جتماعی  ا

می گیرد.
 وی ادامه داد: براساس نظرسنجی 
سال 1398 از دانش آموزان سنین 1۵ تا 

18 سال ۴1/6 درصد از آن ها گفته اند 
اجتماعی حضور و  که در تشکل های 
مشارکت فعال دارند و بخش قابل توجهی 
نه مشارکت دارند و نه در یک تشکل 
اجتماعی عضو هستند. بنابراین مسجد 
و کانون های فرهنگی و هنری مساجد 
فرصتی است برای تشکل ها و مشارکت 
هم  امر  این  و  دانش آموزان  اجتماعی 
همگرایی  در  مهم  نکته های  از  یکی 
تربیت،  و  تعلیم  خانواده،  نهاد  چهار 
این  در  دانش آموز  است.  رسانه  و  دین 
مشارکت های اجتماعی یاد می گیرد که 
چگونه تربیت اجتماعی خود را ارتقا دهد.  
یادگیری کمک و احسان به دیگران نیاز 
به یادگیری جمعی دارد. اینکه دانش آموز 
کمک  با  و  اجتماعی  تربیت  طریق  از 
پیدا  رضایتمندی  احساس  دیگران  به 
کند مهم است و مسجد می تواند یک 
زمینه  این  در  مدرسه  با  ارتباطی  خط 

داشته باشد.
 

توجه به تربیت هنری و خالقیت 
در دانش آموزان/ خالقیت 
هنری راهی برای ارتقای 

وجودی است
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
تربیت هنری و خالقیت در دانش آموزان 
اهمیت  دارای  موضوعات  دیگر  از  را 
سال  سنجی  نظر  در  گفت:  و  برشمرد 
1398، 3۵ درصد دانش آموزان سنین 1۵ 
تا 18 سال گفته اند که یک کار هنری 
انجام می دهند. بنابراین این خالقیت ها 
باید ارتقا یابد زیرا خالقیت هنری صرفا 
تولید یک اثر هنری نیست بلکه راهی 

برای ارتقای وجودی است.
 

توجه به چهره های علمی و 
مذهبی در دانش آموزان کم 

است
توجه  اینکه  بر  تاکید  با   صالحی 
میان  در  عالقه  مورد  چهره های  به 
موضوعات  از  دیگر  یکی  دانش آموزان 
باید به این نکته  ادامه داد:  مهم است 
توجه داشته باشیم که دانش آموزان در 
چهره های  کدام  به  خود  ذهنی  افق 
معروف و مشهور توجه و عالقه دارند. 
چهره های  به  چقدر  دانش آموز  اینکه 
علمی و مذهبی توجه دارد مورد بررسی 
باید قرار بگیرد. امروز دانش آموزان در 
10 نفر اول چهره های مورد عالقه خود 

چهره علمی و مذهبی ندارند.
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
اینکه تعلیم و تربیت  پایان تاکید کرد: 
و  آموزش  وزارت  به  مختص  فقط 
پرورش است نگاه اشتباهی است و باید 
به همگرایی چهار نهاد خانواده، تعلیم و 
تربیت، دین و رسانه توجه داشته باشیم 
و وزارت آموزش و پرورش در این زمینه 
باید افق ها را سیاستگذاری و برنامه ریزی 
کند و نهاد های موثر در این زمینه را پای 
کار بیاورد زیرا فضای همگرایی بین این 

چهار نهاد وجود دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

خالقیت هنری راهی برای ارتقای وجودی است

»کمابیش خالی تر« در بازار کتاب

مجموعه شعر »کمابیش خالی تر« سروده آندره آس آ. گئورگالیدس با 
ترجمه سالم ریاضی و فرخ قدسی  منتشر شد.

 این مجموعه شعر با شمارگان 300 نسخه توسط انتشارات پاتیزه منتشر 
شده است و پخش های چشمه و شبگون آن را روانه کتاب فروشی ها کرده اند.

ریاضی، مترجم مجموعه شعر »کمابیش خالی تر« در معرفی  سالم 
آن عنوان کرده است: این  مجموعه  متشکل از 76 شعر فلسفی است؛ از 
این منظر  فلسفی که اشعار  به ماهیت زبان می پردازند. همان طور که خود 
شاعر در دیباچه کتاب، چند سال پیش گفته: »این کتاب ارتباط مستقیمی 
با نظریه تصویری لودویگ ویتگنشتاین دارد که در رساله فلسفی-منطقی 
او مطرح شده است. بر اساس این نظریه، زبان هرگز وضوِح حقیقی معنا را 
منتقل نمی کند. با این شرح، فقط گاه گاهی می شود حسی را از رهگذر زبان 
در مورد چیزها به دست آورد؛ زبان امکانات ضروری آفرینش آن حس را با 

گریز از سایه های مبهم »بودن«، در اختیارمان می گذارد.
و  تاریخ  آموزشی،  علوم  تحصیل کرده  ِگئورگالیِدس،  آ.  آندِره آس 
باستان شناسی، و فلسفه در دانشگاه قبرس با تحصیالت تکمیلی فلسفه از 
دانشگاه پانتِئُون-ُسربُِن یک است. او دکترای خود را در فلسفه از دانشگاه 

ساسکس )انگلستان( دریافت و چند مجموعه  شعر منتشر کرده است.
مجموعه اشعار او به 16 زبان ترجمه شده است. او رساله منطقی-فلسفی 
را به زبان یونانی برگردانده که انتشارات ایامُبس آن را در سال ۲016 به 
چاپ رساند و انتشارات اسکالرز کمبریج در سال ۲018 تک پژوهش وی را 
از نظریه تا عرفان: ابهام مفهوم »اُبژه« در رساله ویتگنشتاین منتشر کرد.

ریاضی  سالم  است:  شده  عنوان  نیز  کتاب  مترجمان  معرفی  در 
تحصیل کرده دانشکده علوم درمانی هایِدل بِرگ، دانشکده موسیقی دانشگاه 
هنر تهران و دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه آزاد تهران و معرف مدل تداوم 
یادآوری، یک مدل پیشگیری موسیقی درمانی برای تحلیل حافظه است. او 
آلبوم های از بوشهر )با حبیب مفتاح( در سال ۲017 و بین صفر )با فارس اسحاق( 
در سال ۲01۵ را منتشر کرده است. ریاضی همچنین فعالیت در زمینه شعر را از 
سال 1376 با چاپ در مطبوعات سراسری و محلی ایران آغاز کرده است. او 
دبیری هیأت تحریریه ماهنامه »گزارش موسیقی« را در هم کارنامه خود دارد.

فرخ قدسی، دانش آموخته دانشکده مهندسی بروکسل در استرازبورگ 
ایران شناسی را تا مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کرده و در برلین زبان 
آلمانی را آموخته است. ترجمه کتاب »پروست به قلم بِِکت« که نقدی است 

بر »در جستجوی زمان از دست رفته« از او به چاپ رسیده است.

انتشار »روبات خرابکار« و »من بیچاره همسترم و هیچ کاره«

کتاب »روبات خرابکار« نوشته فرانک کاترل بویس با ترجمه ثمین نبی پور و 
»من بیچاره همسترم و هیچ کاره« نوشته فریدبرت اشتونر با ترجمه کتایون سلطانی 

و تصویرگری هیلدگارد مولر منتشر شد.
رمان نوجوان »روبات خرابکار« نوشته فرانک کاترل بویس با ترجمه ثمین 
تومان توسط  با شمارگان 1100 نسخه و قیمت ۴8هزار  نبی پور در ۲88 صفحه 

نشر افق منتشر شده است. 
در یادداشت پشت جلد کتاب آمده است: وقتی آلفی به بخش اشیای گم شده 
فرودگاه می رود تا دست راست خودش را پیدا کند، روبات غول پیکری به نام اریک را 
می بیند که گوشه ای زیر آت وآشغال ها پنهان شده. اریک خیلی چیزها گم کرده؛ مثل 
یک پا، بخشی از حافظه و خانواده اش. او قدرت زیادی دارد ولی خیلی دست وپاچلفتی 
است. آلفی هم دست کمی از اریک ندارد، اما برای نجات این روبات خرابکار صدساله 

به هر کاری دست می زند... 
فرانک کاترل بویس نویسنده و نمایش نامه نویسی است که جایزه های بسیاری 
را از آن خود کرده. »میلیون ها«، نخستین کتاب او برای بچه ها، برنده مدال کارنگی 

شد و در سال ۲01۲ جایزه گاردین را گرفت. 
فرانک در سال ۲011 همراه با دنی بویل، مراسم افتتاحیه المپیک لندن را 

طراحی کرد. او با همسر و هفت فرزندش در انگلستان زندگی می کند. 
همچنین کتاب »من بیچاره همسترم و هیچ کاره« نوشته فریدبرت اشتونر با 
ترجمه کتایون سلطانی و تصویرگری هیلدگارد مولر در 1۵۲ صفحه با شمارگان 

1100 نسخه و قیمت 30هزار تومان توسط نشر یادشده منتشر شده است. 
این کتاب در پشت جلد به عنوان »داستانی برای همه آن هایی که همسترها را 
دوست دارند، هم برای بچه ها و هم بزرگ ترها« معرفی شده و در ادامه آمده است: 
واقعا که! خیلی از خانواده ها فقط چون فکر می کنند همستر کم دردسرترین حیوان 
خانگی است، همستر می خرند. مثال سوزی کوچولو دلش گربه می خواهد و مامان 
و باباش که به کلی مخالف گربه اند دنبال راه حل دیگری می گردند: همستر! من 
که می گویم باید از این جور خانواده ها دوری کرد، چون تا به خودم بجنبم، سوزی 
کوچولو به کله ام روبان صورتی می بندد و حتما انتظار دارد مثل گربه برایش ُخرُخر 

کنم. آن وقت است که تازه می فهمم من بیچاره همسترم و هیچ کاره!
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پروانه رسولی خوشبخت

قديم ترين نوشته در باب حقوق بین الملل عمومی و حقوق ديپلماسی

ایران« )جلد سوم( به اهتمام  کتاب »نخستین کوشش های قانون گذاری در 
سیدعلی آل داود از سوی بنیاد موقوفات افشار با همکاری نشر سخن منتشر شد.

جلد سوم از کتاب »نخستین کوشش های قانون گذاری در ایران« مشتمل بر 
چندین رساله و تألیف حقوقی از عصر قاجار از جمله مآثر مهدیه، قدیم ترین نوشته در 
باب حقوق بین الملل عمومی و حقوق دیپلماسی به زبان فارسی است. بخش پایانی 
این مجلد مصوبات مجالس اول و دوم مشروطه به انضمام یادداشت ها و مقدمه هایی 
است که در چاپ های گوناگون این قوانین به کلی حذف شده اند و انتشار آنها ما را از 
چگونگی تصویب این لوایح و کوشش های رجال حقوق دان آن عصر آگاه می سازد.

این کتاب پس از مقدمه به مآثر مهدیه در حقوق بین الملل، جزء اول/ مهدی 
ممتحن الدوله شقاقی، مآثر مهدیه در حقوق بین الملل، جزء دوم/ مهدی ممتحن الدوله 
شقاقی، نظام نامه وزارت امور خارجه، اسناد عدلیه در مجلس، قانون مشروطه پروس، 
ملک التجار،  محمدکاظم  حاجی  ایران/  عمومی  شرکت  نظمیه،  دستورالعمل  رساله 
ملک التجار،  محمدکاظم  حاجی  ایران/  عمومی  شرکت  وکالی  تکالیف  کتابچه 
نظام نامۀ دارالمعلمین مرکزی، قانون نظم قشون، قانون انتخابات وکالی دارالشورای 

کبرای ملی، قانون اخذ خراج می پردازد 
خاموشان/  شهر  ضمائم  بخش  در  و 
سوگندنامه  کرمانی،  مجداالسالم 
نخستین  نایب السلطنه،  ناصرالملک 
مصوبات مجلس ایران از سال 13۲۴ 
تا 13۲9 قمری آمده است. پایان بخش 
کتاب نیز اسناد و تصاویرو نمایه ها است.

این جلد حاوی دوازده بخش و 
ضمیمه مفصلی مشتمل بر سه قسمت 

به شرح زیر است:
ثر  ا  : یه مهد ثر  مآ  :۲ و   1
از  شقاقی  ممتحن الدوله  مهدی خان 
وزارت  رجال  و  حکومت  کارگزاران 
است.  ناصری  عصر  اواخر  در  خارجه 
این نوشته مفصل نخستین اثر در زمینه 

حقوق بین الملل عمومی در زبان فارسی به شمار می رود. مؤلف در زمره دانشجویانی 
بود که در عصر ناصرالدین شاه و با وساطت میرزا سعیدخان انصاری وزیر امور خارجه 
برای ادامه تحصیل به اروپا اعزام شد. در فرانسه رشته مهندسی معماری خواند و 
چهار سال در آن کشور به طور مستمر به سر برد. اما عالقه واقعی او به مسائل 
سیاسی و دیپلماسی بود؛ پس به گردآوری و ترجمه و شرح آثاری در این زمینه ها 
پرداخت؛ چون به ایران بازگشت به تألیف و تدوین نوشته ها و یادداشت های خود 
پرداخت و سرانجام با تنظیم مطالب ترجمه شده، کتاب »مآثر مهدیه« را پدید آورد. 
اثری کم نظیر که مؤلف در آن تالش کرده پاره ای اصطالحات جدید برای واژه های 
حقوقی و سیاسی فرانسوی در زبان فارسی بسازد. نیز برخی کلمات و اصطالحات 
فرانسوی اش را در اثرش به کار برده که در این کتاب به شرح آنها پرداخته شده است.

3: نظام نامه وزارت امور خارجه: از ابتدای تأسیس رسمی وزارت خارجه در ایران 
تا استقرار نظام مشروطه، چندین نظام نامه برای این وزارت خانه تدوین گردید. به ویژه 
میرزا سعیدخان انصاری مؤتمن الملک که مدت طوالنی سمت وزیر خارجه ایران را 
داشت و برای تدوین نظام نامه کامل وزارت خانه خود کوشش بسیار مبذول داشت. 
برقراری مشروطه  از  بعد  آورده شده، یکی دو سال  این کتاب  نظام نامه ای که در 

تنظیم شده ولی به تصویب مجلس نرسیده است.
مدارك  و  اسناد  مجلس،  آرشیو  و  بایگانی  در  مجلس:  در  عدلیه  اسناد   :۴  
متعددی درباره عدلیه پیش از مشروطه وجود دارد. سیزده سند از این اسناد در این 

کتاب آورده شده است.
 ۵: قانون مشروطه پروس: که از آن به نام قانون مشروطه آلمان نیز یاد شده، در 
زمره قوانینی است که در عصر مظفرالدین شاه به فارسی برگردانده شده است. مترجم 
شناخته نشده اما او از ایرانیانی بود که با فرهنگ و تمدن غربی آشنایی کامل داشته و 
احتمااًل متن مذکور را به سفارش یکی از رجال درس خوانده وقت ترجمه کرده است.

 6: رساله دستورالعمل نظمیه به انضمام کتابچه حفظ الصحت: از جمله مقرراتی 
است که برای نظمیه ایران نوشته شده و مسلم است که تدوین کننده یکی از رؤسای 
نظمیه ایران است که پس از کنت مونت فرت به این مقام دست یافته است. این 
رساله در هجده فصل است و کتابچه »حفظ الصحت« که ضمیمه آن است در باب 

وظایف اصناف و کسبه و سایر امور شهری است.
 7:  شرکت عمومی ایران: اساس نامه و شیوه نامه مفصل یک شرکت تجاری 
است که حاجی محمدکاظم ملک التجار از بازرگانان معروف ایران در عصر ناصری و 
مظفری آن را شکل داد و شرکای متعدد خود را برگزید. او با تجارب وسیعی که به 
دست آورده بود و ظاهراً بی آنکه چیزی از مباحث حقوقی بداند، این شرکت نامه را 
نوشته و ضمن آن وظایف مدیران، اعضا، کارمندان و شرکای شرکت را برشمرده است. 
این اساس نامه را باید در شمار نخستین اسناد اقتصادی و تجاری ایران به شمار آورد.

 8: کتابچه تکالیف وکالی شرکت عمومی ایران: دنباله اثر پیشین و نگاشته 
هموست که در چهل فصل آن را تدوین کرده است.

 9: نظام نامه دارالمعلمین مرکزی: دارالمعلمین مرکزی یکی از نخستین مؤسسات 
آموزش عالی در دوره تحول است که پیش از دارالمعلمین عالی در سال 1۲97 شمسی 
در عصر وزارت نصیرالدوله بدر گشایش یافت. برنامه آن تربیت معلم و دبیر برای 
مدارس ابتدایی و متوسطه کشور و مشتمل بر دو بخش بود. این اساس نامه در سال 

130۲ شمسی به تصویب رسیده است.
 10:  قانون نظم قشون: یکی از دست نویس های متعددی است که در دوره 
قاجاریه درباره تشکیالت نظام و قشون آن عصر تألیف شده، برخی از این رساله ها 
در مجلدات پیشین آورده شده است. این رساله مختصر شامل 1۴ قاعده است و 

نسخه خطی آن اخیراً در کتابخانه ملی ایران شناسایی شده است.
 11: قانون انتخابات وکالی دارالشورای کبرای ملی: در شمار نخستین قوانینی 
است که برای انتخابات مجلس در سال 13۲9 قمری وضع شده است. این قانون 

حاوی نه فصل و ۵3 ماده است.
 1۲: قانون اخذ خراج: رساله کوتاهی است در باب شیوه اخذ مالیات و گمرکات که 
آن را نویسنده ای ناشناس که ظاهراً در شمار مستوفیان کاردان عصر مظفری بوده، به رشته 
نگارش درآورده است. از مطالب کتابچه برمی آید که او اعتقادی به نظام مشروطه نداشته است.

آگهی حصر وراثت 
آقای امیر باپیری دارای شناسنامه شماره 3۴۵ به شرح دادخواست به کالسه 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و  0000۴0۵/1۴00 ش۵/ح 
چنین توضیح داده که شادروان عبدالرحمن باپیری به شناسنامه 1808۵ مهاباد در 
تاریخ 1۴00/3/۲۲ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن ورثه مرحوم/ 

مرحومه منحصر است به دو پسر، زوجه و مادر 
1- یونس باپیری فرزند عبدالرحمن دارای ش ش 9067 پسر متوفی 

۲- امیر باپیری فرزند عبدالرحمن دارای ش ش 3۴۵ پسر متوفی 
3- نجیبه اسمعیل زاده فرزند محمد رسول دارای ش ش 10۲1 زوجه متوفی 

۴- منیجه رسالی فرزند محمد حسن دارای ش ش 1۲9۲7 مادر متوفی 
 36۲ ماده  استناد  به  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
قانون امور حسب را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد 

آگهی حصر وراثت 
آقای نادر مصطفی زاده دارای شناسنامه شماره 30۴ به شرح دادخواست به 
کالسه 00003۵7/ح1 از این دادگاه درخواس گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان علی اصغر مصطفی زاده به شناسنامه شماره 160 در 
تاریخ 1۴00/۲/۲1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 
1- سارا قربانی فرزند شکیل ش ش ۵ متولد 13۲7 همسر متوفی 

۲- نادر مصطفی زاده فرزند علی اصغر ش ش 30۴ متولد 13۴۴ پسر متوفی 
3- ناصر مصطفی زاده فرزند علی اصغر ش ش ۵376 متولد 1360 پسر 

متوفی

۴- نوشین مصطفی زاده فرزند علی اصغر ش ش 179 متولد 13۴1  دختر 
متوفی

۵- سیما مصطفی زاده فرزند علی اصغر ش ش ۲۴3 متولد 13۵۵ دختر متوفی
6- ناهید مصطفی زاده فرزند علی اصغر ش ش ۵70 متولد 13۵7 دختر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

جوان قره باغ 
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف سلماس 

آگهی ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبت امالك 
 -۴۲31 شماره  به  وارده  درخواست  استناد  به  کالهی  قلی  رضا  آقای 
1۴00/3/۲9 ادعا نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 
از  به پالك 18۵۵/38 بخش چهار شهمیرزاد ذیل ثبت 1۴8۲3 صفحه 1۵۴ 
دفتر 10۵ به شماره سند ۲3۴963 به علت اسباب کشی مفقود گردیده است و 
چون در نظر است سند مالکیت المثنی نسبت پالك فوق صادر گردد لذا مراتب 
یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس که مدعی انجام معامله با پالك صدر 
االشاره می باشد یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود است ظرف مدت ده 
روز به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مهدیشهر مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید بدیهی است پس از 
انقضای مهلت مقرر سند مالکیت المثنی برابر مقررات صادر خواهد شد. قابل 
بانک  – 90/1۲/۲۴ در رهن  به موجب سند 83۲1  الذکر  از پالك فوق  ذکر 

مسکن شهمیرزاد قرار دارد. 
حسین فزونی تلوکی

رئیس ثتب اسناد و امالك شهرستان مهدی شهر 
ش آگهی 11۵۵9۲۵
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از راست: ابوالفضل زرویی نصرآباد و منوچهر احترامی
اختصاصی دنیای جوانان

 بگذارم به حال خود بگذر 
من چو شمعم که رو به پایانم

گیتی صالح

تا کجا می کشانی ام پی خود؟  ای که آتش زدی به بنیانم
من فتادم  ز پا  کمی آرام  رمقی نیست در تن و جانم

 رحم کن حسرت نشسته به دل، با مِن خسته جان مدارا کن
من پریشان ترین پریشانم  من  همانم  که از تو  ویرانم

 در  کنارم  نماندی و  رفتی  در دلم  پر  تالطمی اما
با خیالت گرفته ای از من  آن لبان همیشه خندانم

 دست هایم  همیشه  رو به خدا، چشم هایم  همیشه  بارانی
گم شدم در میان حسرت تو من که مجنون ترین دورانم

 کاش می شد تمام خاطره ها در پی تو روانه می گشتند
قلب من پاك می شد از یادت،  ای که بردی تمام سامانم

 خسته ام جان دل رهایم کن از خیال خودت جدایم کن
بگذارم به حال خود بگذر من چو شمعم که رو به پایانم
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محمد حسین زاده

ایـن روزها مجموعه مسـتند خط 
باریـک قرمـز، بـه کارگردانـی فـرزاد 
خوشدسـت در حـال پخـش از شـبکه 
مسـتندی  اسـت.  تلویزیـون  مسـتند 
کـه از یـک اجـرای تئاتر در جشـنواره 
تئاتـر فجـر آغـاز و تبدیـل بـه یـک 
مسـتند سـینمایی شـد که بسیار خوش 
خروجـی  نیـز  نهایـت  در  و  درخشـید 
یـک  گـروه  ایـن  فعالیـت  از  حاصـل 
مجموعـه مسـتند تلویزیونـی شـد. این 
مجموعـه روایتـی از پسـران بزهـکار 
قانونـی  سـن  بـه  هنـوز  کـه  اسـت 
اشـتباهی  خاطـر  بـه  امـا  نرسـیده اند 
کـه مرتکـب شـده اند در بنـد هسـتند 
هنـری  گـروه  یـک  حـاال  گرفتـار!  و 
می رونـد سـراغ آنهـا تـا از طریـق هنر 
ایـن  زندگـی  و  آینـده  بتواننـد مسـیر 
نوجوانـان را تغییـر دهند. در این مسـیر 
تومـاج دانش بهزادی، هنگامه قاضیانی، 
فرهـاد اصالنـی، امیـر دژاکام، افشـین 
هاشـمی، یاسـر خاسـب، کاملیـا غزلی، 
آرش آبسـاالن، مجتبـی جبـاری، امین 
میـری، حمیـد پـورآذری، میثـاق زارع، 
محسـن بنی هاشـمی، رضـا قاضیانـی، 
عبدالهیـان،  محسـن  ناظـری،  رضـا 
از  بسـیاری  و  موحـدی  محمدرضـا 
چهره هـای مهـم تئاتـر ایـران، همـراه 
فـرزاد خوشدسـت شـدند تـا بتوانـد در 
اقدامـات  و  برداشـته  گام  ایـن مسـیر 
مثبتـی از جملـه آزادی این نوجوانان را 
فراهـم کننـد. نکتـه قابل توجـه در این 
مجموعـه فیلم-تئاتـر، ایـن اسـت کـه 
خوشدسـت با همکاری ایـن هنرمندان 
یـک  بـار  نخسـتین  بـرای  توانسـت 
نوجـوان را از پای چوبـه دار نجات دهد 
و این میسـر نبود جز بـه همت جمعی، 
بـا آنکـه این مجموعـه پرسـروصدا در 
جشـنواره های متعددی خوش درخشید 
و عناویـن بسـیار خوبی به دسـت آورد، 
امـا مسـیر پرپیچ وخمـی را طـی کرد و 
بـا بی مهری هـای بسـیاری مواجه شـد 
کـه خوشدسـت در ایـن گفتگـو بـرای 
نخسـتین بـار از آنها سـخن می گوید...

-در ابتـدا برایمـان از بازخوردهـا 
بعـد از پخش این مجموعه از تلویزیون 

بگویید؟
*مـا از ابتـدا کـه نمایـش خـط 
آقـای  کمـک  بـا  را  قرمـز،  باریـک 
فرهـاد مهندس پـور و حمیـد پـورآذری 
ج  مـا تو د  خـو ی  ی هـا پیگیر و 
و  سـی  صحنـه  روی  دانش بهـزادی 
تئاتـر  بین المللـی  جشـنواره  ششـمین 
خوبـی  بازخوردهـای  بردیـم،  فجـر 
داشـتیم و بچه هـا واقعـا روی صحنـه 
تئاتـر درخشـیدند. هرچنـد در نسـخه 
سـینمایی بخـش کوتاهـی از آن اجـرا 
دیـده شـد. امـا خوشـبختانه بازخوردها 
آنقـدر خـوب اسـت کـه مـن می بینـم 
مخاطبـان پیگیـر دیـدن نسـخه کامل 
تئاتـر کار هسـتند و حـاال بـه سـریال 
رسـیده ایم که در پایان، بخش بیشتری 
از  و  دیـد  نیـز خواهنـد  را  نمایـش  از 
آنجایـی که ما خبررسـانی نکرده بودیم 
کـه این کار یک سـریال به همراه خود 
دارد مخاطـب هیجـان زده و سـورپرایز 
شـده اسـت. خیلی ها از من می پرسـند 
که ابتدا سـریال سـاخته شـده یـا فیلم 
یـا تئاتـر؟ کنجـکاو شـده اند کـه ببینید 
طراحـی اولیه چه بوده و چه پروسـه ای 
طی شـده که تئاتر، فیلم و سـریالی ۴0 
قسـمتی تحت عنوان خط باریک قرمز 

تولید شـده اسـت.

فیلـم،  در  تئاتـر  اجـرای  -چـرا 
شـد؟ دیـده  کوتـاه  و  خالصـه 

*بعـد از بـه روی صحنـه رفتـن 
نسـخه  قرمـز،  باریـک  خـط  تئاتـر 
بـه  و  شـد  اکـران  کار  سـینمایی 
جشـنواره های خارجـی بسـیاری رفت. 
کـه  خیلی هـا  گفتنـد  زمـان  همـان 
دوسـت دارند تئاتر اجرا شـده را ببینند، 
امـا بـه سـاختار و ترکیب بنـدی فیلـم 
نمی خـورد که ما بیـش از این بخواهیم 
از تصاویـر تئاتـر در کار اسـتفاده کنیم، 
بـه همین خاطر کال حـدود ۲-3 دقیقه 
اسـتفاده  بـه شـکلی خـاص  را  آن  از 
کردیـم، اما حـاال در سـریال می توانند 

تئاتـر را بـه طـور کامـل ببیننـد.

-کمـی دربـاره روندی کـه برای 
تولیـد ایـن بسـته هنـری )کـه تلفیقی 
از تئاتـر و فیلـم اسـت( طـی کردیـد 

توضیـح دهیـد؟
*مـن سـال 139۴ فیلـم زنی که 

نـام ندارد، را می سـاختم که نسـخه ای 
از آن فیلـم را بـه اسـتادم آقـای عباس 
کیارسـتمی نشـان دادم و او در تدویـن 
فیلـم بسـیار به من کمک کـرد. همان 
زمـان ایـده خـط باریـک قرمـز، را هم 
بـا اسـم آدم خـوب، آدم بـد بـا زنده یاد 
کیارسـتمی مطـرح کردم که ایشـان به 
مـن گفت ایـده فوق العاده اسـت و من 
مطمئن هسـتم که با نـگاه و تجربه ای 
کـه در ایـن فضاهـا داری می توانی کار 
بزرگـی انجـام دهـی، امـا اینکـه ایـن 
کار چطـور انجـام شـود و اصـال اینکه 
شـدنی اسـت یا نـه، واقعـا هراس انگیز 
اسـت. در همـان روزها ایـن موضوع را 
بـا مشـاور روان شناسـی ام، آقـای دکتر 
رضـا پورحسـین هـم مطـرح کـردم و 
حتـی ایشـان هـم نگـران تولیـد ایـن 
کار بودنـد، در حالیکـه ایشـان هم ایده 
کار را خیلـی دوسـت داشـتند و اساسـا 
مشـاور من در بحث سـایکودرام بودند.

-این نگرانی ها چه بود؟
*چـون مـا می خواسـتیم در یک 
زمان بنـدی چندیـن ماهـه در اتمسـفر 
زنـدان کارکنیـم. ایـده اولیـه مـن این 
بـود کـه یـک تعـداد از زندانی هـا کـه 
6مـاه  مـدت  بـه  می شـوند  انتخـاب 
در یـک فضـا بـه شـکل قرنطینـه، در 
یکـی از طبقـات زنـدان )کانون اصالح 
تربیـت(، جـدا از همه بچه هـای زندانی 
باشـند و اصـال ارتباطی بـا زندانی های 
دیگر نداشـته باشند و پروسه درام تراپی 
و سـایکودرام را بگذراننـد و بعد که کار 
تمام شـد و به اجرای نهایی رسید، وارد 
زنـدان شـوند. یعنـی مـن می خواسـتم 
کـه آنهـا را بـه ویروس هـای خـوب و 
مثبـت تبدیـل کنـم و سـپس آنهـا را 
وارد فضـای عمومـی کنـم کـه همـه 
محکومیـن هسـتند. بخـش دیگری از 
ایـده این بود که بعـد از اجرای نمایش 
۲ گـروه کنار هـم در بندها بیایند و من 
از زندگـی ایـن ۲ گـروه کـه مـن نـام 
آدم خـوب، آدم بد را برایشـان گذاشـته 
بـودم، در کنـار هم زندگـی کنند و من 
همچنـان تولیـد مسـتند را ادامـه دهم. 
واقعیـت ایـن اسـت کـه می توانسـتم 
تـا  را  قرمـز  باریـک  خـط  مجموعـه 
60 قسـمت پیـش ببـرم در حالی کـه  
همچنان همین گیرایی را داشـته باشد. 
امـا به هـر حال ایـن مجموعـه در ۴0 

قسـمت آماده شـد.

-چطـور شـد که بـه فکـر افتادید 
ایـن ایـده  را تبدیـل به یـک مجموعه 

مسـتند کنید؟
*زمانـی که بـا محمـد رحمانیان 
بـه عنـوان مشـاور نمایشـی و هنـری 
صحبـت کـردم، او گفـت ایـن فیلـم 
نیسـت بلکه سـریال اسـت. گفت آنقدر 
بـه تـو راش می دهـد که تـو نمی توانی 
و نبایـد از آن بگـذری. من مدت ها فکر 
می کـردم که چـرا آقـای رحمانیان من 
را به سـمت سریال  کشـاند؟ اما در بین 
کار و حـاال می فهمـم کـه چـه حـرف 
ارزشـمندی گفتنـد. محمـد رحمانیـان 
ایـن حـرف را در دوره ای بـه مـن زد 
کـه من طرح کار را به مرکز گسـترش 
سـینمای مسـتند و تجربی برده بودم و 
یکـی از مدیـران آنجا کار من را رد کرد 
و گفت این کار اصال شـدنی نیسـت و 
بگـذارش کنـار و بـرو سـراغ یک طرح 
دیگـر! مـن هر چـه به آن مدیـر اصرار 
کـردم ایشـان به من کمک نکـرد. بعد 
موضـوع ادامه پیدا کرد و من به سـراغ 
شـبکه مسـتند رفتم و تا آن لحظه هم 
اصـرار بـر فیلم داشـتم نه سـریال. آن 
موقـع آقـای تاجیک و آقـای آفریده در 
شـبکه مسـتند بودند که ایـن ۲ نفر در 
کار قبلـی هـم بسـیار بـه مـن کمـک 
کـرده بودنـد، خصوصـا محمـد آفریده 
عزیـز. آفریـده طـرح را خیلـی دوسـت 
داشـت و گفـت من بـا تاجیک صحبت 
می کنـم تا ایـن طرح را اینجا بسـازی. 
در آن دوره در شـبکه مسـتند اتفاقـات 
شـیروانی،  محمـد  می افتـاد.  خاصـی 
محمـد کارت، عمـاد خدابخشـی، آرش 
الهوتی، محسـن اسـتادعلی و دوستان 
دیگـر داشـتند مجموعه هـا و فیلم های 
خوبـی را تولیـد می کردنـد و مـن هـم 
راغب شـدم کـه کار کنم. آقای تاجیک 
یـک کـم بـاال و پاییـن کرد و قـرارداد 
یـک فیلـم را بـا من در آن زمـان امضا 
کـرد. اسـم فیلم هم آدم خـوب، آدم بد 
بـود. دقیقـا کمتر از 3 ماه بعـد از اینکه 
مـا قـرارداد را بسـتیم و مـن وارد فـاز 
اجرایی شـدم، آقـای تاجیک از شـبکه 

مسـتند رفت.

-و بعد چه شد؟
*مـن آن موقـع سـراغ سـوژه ها 
رفتـه بودم، اما همچنـان اجازه ورود به 
زنـدان را نداشـتم و حتـی بـا نامه های 
وارد  مـن  نمی گذاشـتند  هـم  شـبکه 
داشـتم  تولیـدی  مدیـر  زنـدان شـوم. 
تـا مجـوز  پیگیـری کـرد  کـه بسـیار 
بگیـرد و مـن بتوانـم وارد کانون شـوم 
ایـن  ولـی  کنـم،  تحقیـق  بتوانـم  تـا 
مجـوز بـه مـن داده نمی شـد. تقریبـا 
دیگـر داشـتم ناامیـد می شـدم. تاجیک 
و آفریـده هـم از شـبکه مسـتند رفتـه 
بودنـد و آقـای سـلیم غفـوری مدیـر 
شـبکه شـده بودنـد. چندی بعـد من به 
مـدت یـک هفتـه بـرای فیلـم قبلی ام 
بـه یـک جشـنواره خارجی رفتـه بودم 
کـه بـه من خبـر دادنـد آقـای غفوری 
همـان  در  ببینـد.  را  مـن  می خواهـد 
روزهـا خبـر آمد کـه آقای کیارسـتمی 
فـوت کرده انـد و بـه همیـن خاطر من 
وقتـی بـه ایـران برگشـتم تا یـک ماه 
اصال حال خوشـی نداشـتم واین جلسه 
بـه تعویـق افتاد. بعـد با آقـای غفوری 
جلسـه گذاشـتم و ایشـان از ساخت آن 
کار بـه دالیلـی ممانعـت کردنـد. یکی 
از دالیل شـان ایـن بـود کـه می گفتند 
بـه  و  مـی رود  لـو  زندانی هـا  هویـت 
زندگـی آدم هـا لطمـه  می خـورد. ایـن 
در حالیسـت کـه کار قبلی من به اسـم 
در حبـس، که بـه تازگی در زندان زنان 
تمام شـده بـود، نیـز هیچ وقـت پخش 
نشـد. مـن این مجموعـه را زمان آقای 
پورحسـین بـا تهیه کنندگـی خانم ُدری 
رضایـی سـاختم و پروسـه تولیـدش به 
زمـان آقـای تاجیـک و پخـش آن بـه 
زمـان آقـای غفـوری افتاد و متاسـفانه 
ایـن مجموعـه  پخـش نشـد. بـه هـر 
حـال آقـای غفـوری تصمیـم گرفتنـد 
قـرارداد آدم خـوب، آدم بـد که پروسـه 
آن یـک سـال طـول کشـیده بـود، را  
 70 شـدم  موظـف  بنـده  و  کنـد  لغـو 
درصـد پولـی کـه بابت پیـش پرداخت 
قـرارداد تحقیق و نـگارش گرفته بودم 
و بـرای کار هزینـه کرده بـودم را پس 
بدهم! بنابراین فشـار مالی وحشتناك و 
غیرقابـل تصوری به من وارد شـد. بعد 
از آن مـن دوباره دسـت بـه دامن مرکز 
گسـترش شـدم و آنها نیز دوباره من را 
پـس زدنـد. همه پل ها پشـت سـر من 
خـراب شـد و مـن ماندم با یـک بدهی 

و 3 مـاه پژوهشـی بی دلیـل.

-چه  شـد که از شـبکه سـه سیما 
سردرآوردید؟

*تنهـا چیزی کـه در آن زمان به 
ذهنـم رسـید ایـن بـود کـه در هنـگام 
سـاخت زنـی که نـام دارد، آقـای دکتر 
عنـوان  بـه  پورمحمـدی  علی اصغـر 
معاونـت سـیما خیلـی بـه مـن کمـک 
کردنـد و مجـوز مـن و خانـم رضایـی 
)تهیه کننـده( را ایشـان پیگیری کردند. 
به همیـن خاطر تصمیـم گرفتم دوباره 
به سـراغ ایشـان بروم. تمـاس گرفتیم 
و متوجـه شـدم کـه ایشـان از معاونت 
و  برگشـته اند  سـه  شـبکه  بـه  سـیما 
ایشـان بـا بنـده در شـبکه سـه قـرار 
گذاشـت. بـه محـض اینکـه کار را در 
پورمحمـدی  آقـای  بـرای  خـط   3-۲
تعریـف کـردم گفت تا هفتـه بعد طرح 
ایـن کار را در قالـب سـریال مـی آوری 
و می گـذاری روی میـز مـن. من طرح 
کار را آمـاده و ارائـه کـردم و کمتـر از 
یک هفته بعد از گروه اجتماعی شـبکه 
سـه بـه من زنـگ زدنـد و گفتنـد قرار 
اسـت جلسـه شـورای آدم خـوب، آدم 
بـد برگزار شـود. چون اسـم آدم خوب، 
آدم بـد بسـیار تکـرار شـده بـود مـن 
اسـم کار را بـه پـس از حبـس تغییـر 
دادم. آن موقـع تعریـف مجموعه برای 
مـن ۲6 قسـمت بـود کـه دوسـتان آن 
را تبدیل به 30 قسـمت کردند و از من 
خواسـتند آن را بـه مـاه رمضـان سـال  
1396 برسـانم. در آن جلسـه یکسـری 
اتفاقـات افتـاد کـه من احسـاس کردم 
شـاید دسـتم بـرای سـاخت باز باشـد. 
بنابراین من تیم کارشناسـی ام را اضافه 
کـردم و تحقیقاتـم را حرفه ای تـر جلـو 
بـردم. بالفاصلـه جلسـه بـرآورد برگزار 
شـد و نگرانی ها دوباره از اینجا شـروع 
شـد. من وقتی در جلسـه بـرآورد بودم 
آقـای ناصـر کریمان، مدیـر وقت گروه 
اجتماعی شـبکه سـه نیز حضور داشتند 
امـا حمایتـی از جانب او در این جلسـه 
از مجموعـه پـس از حبس نشـد. یکی 
از افـرادی کـه بسـیار در آن جلسـات 
از مـن حمایـت کـرد و همچنـان ایـن 
محمـد  دارد  دوسـت  بسـیار  را  فیلـم 
احسـانی اسـت کـه در آن زمـان هنوز 
مدیـر شـبکه نسـیم نشـده بـود. آقای 
احسـانی آن زمـان به من گفت بسـیار 

کار سـختی پیش رو داری و قرار اسـت 
زیـر بـار پـروژه ای بـروی که شـدن یا 
نشـدنش اصـال دسـت خودت نیسـت!

-در جلسه برآورد چه گذشت؟
کریمـان  آقـای  جلسـه  آن  *در 
 70 تـا   60 حـدود  کـه  کردنـد  کاری 
درصـد از بـرآورد مـن قیچـی شـد، در 
حالیکـه مـن و مدیرتولیـد پـروژه اصال 
نخواسـتیم برآورد باالیی داشـته باشیم 
و صرفـا می خواسـتیم کار انجـام شـود 
امـا حـدود دوسـوم از بـرآورد مـن بـا 
عـدم حمایـت آقـای کریمـان حـذف 
شـد و مـن بـا همـان عـدد مشـخص 
شـده وارد پروسـه تولیـد شـدم. چنـد 
مـن  بـه  زندان هـا  سـازمان  بعـد  روز 
گفـت تحـت هیـچ عنـوان نمی توانـی 
ایـن کار را بسـازی چـون ماهیـت این 
کار بـه گونـه ای اسـت کـه بایـد چهره 
زندانی هـا را نشـان داد و مـا اجازه این 
کار را نمی دهیـم و دقیقـا متوجه شـدم 
کـه نگرانـی جنـاب غفـوری آن زمـان 
کامـأ درسـت بـود و از همانجـا مـن 
می کـردم.  اساسـی  فکـر  یـک  بایـد 
چـون مصمـم بـودم ایـن کار را انجـام 
دهـم به نظرم رسـید کاری انجام دهم 
تـا بتوانم تولید را به سـرانجام برسـانم. 
اینطـور شـد کـه من بـا کمـک توماج 
و محمدرضـا موحـدی  دانش بهـزادی 
)مشـاور هنـری پـروژه(، بـه طراحـی 
و  رسـیدیم  و...  گریم هـا  و  ماسـک 
مدیران سـازمان زندان هـا پذیرفتند که 
مـا کار را شـروع کنیم، البتـه تمام این 
پروسـه در 3 قسـمت ابتدایی مجموعه 
وجـود دارد. در روزهای ابتدایی شـروع 
کار یعنـی اوایـل مهـر 1396 مـن بـه 
آقـای پورمحمـدی نامـه نوشـتم که با 
توجـه به اینکه دوسـوم از بـرآورد مالی 
کار حـذف شـده و االن هزینـه کار بـه  
دلیل سـاخت ماسـک ، گریم و لباس ها 
و... به شـدت افزایش پیدا کرده، پروژه 
نیـاز بـه افزایـش بودجـه و متمـم دارد 
کـه نهایتـا از سـوی مدیـر اطالعات و 
برنامه ریـزی وقـت شـبکه سـه به من 
اعـالم کردنـد اگر تـا پایـان کار اتفاقی 
بـرای  دیگـر  جلسـه  یـک  مـا  نیفتـد 
بـرآورد البته بعـد از پایـان فیلمبرداری 
و مشـخص شـدن هزینه هـای نهایـی 
می گذاریـم. بعـد از ایـن ماجـرا بود که 
مـا به نقطـه ای رسـیدیم که بـا کمک 

آقـای فرهـاد مهندس پـور و دوسـتان 
جشـنواره تئاتـر فجـر، علی الخصـوص 
آقـای حمیـد پـورآذری و خانـم لیلـی 
رشـیدی کـه دبیـران بخش آف اسـتیج 
جشـنواره بودنـد، نمـاش خـط باریـک 
فجـر  تئاتـر  جشـنواره  در  را   قرمـز 
در تاریـخ 17 بهمـن 1396 بـه روی 
صحنـه بردیـم. در آن زمـان دوسـتان 
کار مـا و تصاویـر را دیدنـد و هیـات 
بـه  نمایـش  کـه  خواسـتند  انتخـاب 
جشـنواره فجـر بیایـد، اما به مـا گفتند 
ایـن ممکن نیسـت که تئاتـر در زندان 
اجـرا شـود و داوران و تماشـاگران مـا 
بـه آنجـا بیاینـد. یک جلسـه بـا حضور 
آقـای ابـک روابـط عمومـی جشـنواره 
تئاتـر فجـر با آقـای کریمان در شـبکه 
سـه گذاشـتیم. من هم موضـوع خروج 
زندانیـان را بـا آقـای کریمـان در میان 
گذاشـتم و ایشـان به من گفتند حوصله 
دردسـر ندارم و این کار نشـدنی اسـت! 
صحبت شـان ایـن بـود کـه اگـر شـما 
بخواهیـد زندانی هـا را از زنـدان خـارج 
دارد  دردسـر  کنیـد جمـع کردن شـان 
و حتمـا عواقبـی خواهـد داشـت. مـن 
بـه  آقـای کریمـان گفتم کـه می دانم 
دارم چـه کار می کنـم و بـه شـما قـول 
خواهنـد  تغییـری  بـه  اینهـا  می دهـم 
رسـید که هرگـز به فرار فکـر نخواهند 
کرد، به هر حال ایشـان مسـئولیت کار 
را نپذیرفـت و مـا بـار دیگـر بـه آقـای 
پورمحمـدی مراجعـه کردیـم و آقـای 
پورمحمـدی مقدمـات انجـام ایـن کار 
را بـا پیگیری هـای مدیرتولیـدم خانـم 
اینطـور شـد  فراهـم کردنـد.  رضائـی 
کـه مـن فهمیدم اگـر کارهـا را با خود 
آقـای پورمحمـدی پیـش ببـرم خیلـی 
از اواسـط کار  بهتـر اسـت. متاسـفانه 
متوجـه شـده بودم کـه آقـای کریمان 
پـروژه  ایـن  بـه  عالقـه ای  چنـدان 
ندارنـد. مـن بعـد از فیلمبـرداری برای 
متمـم بـرآورد نامـه زدم کـه در همان 
حیـن آقای پورمحمدی از شـبکه سـه 
رفتنـد. بنابرایـن مـن از آقـای کریمان 
خواسـتم ایـن جلسـه را بگذارنـد کـه 
بـه مـن گفتند هر چـه تصویـر و راش 
گرفته ایـد تحویل آرشـیو شـبکه بدهید 
و کار در همیـن مرحلـه متوقف شـود و 

برویـد برگـه تسـویه حسـاب بگیرید!

-و شـما نسـبت بـه این خواسـته 
چه واکنشـی داشـتید؟

در  سـاعت ها  بـودم...!  *شـوکه 
راه  شـبکه  حوالـی  و  جـردن  خیابـان 
مـی رفتـم. بیـش از ۲ سـال زحمـت 
کشـیده بـودم تـا ایـن کار را بـه اتمام 
برسـانم و تصاویـر بی نظیری را به گواه 
مرتضی پورصمـدی )فیلمبردارم( ضبط 
کـرده بودیـم و مـدام بـه گذشـته فکر 
می کـردم. اصـال هم قرار نبـود این کار 
را در شـبکه سـه انجام دهم و حاال هم 
فقـط 30 درصد از طرحـی که در ذهن 
مـن بود اتفاق افتـاده و برای مابقی اش 
هـم با مـن همکاری نشـده اسـت، در 
حالی کـه می دانـم کارم چـه نتیجـه ای 
داشـته و مایـل بـه توقـف آن نبـودم. 
بنابرایـن سـراغ آقای کریمان برگشـتم 
و توضیـح دادم کـه یکـی از بچه هـای 
ایـن فیلـم ممکن اسـت اعدام شـود و 
شـاید خروجـی کار بتوانـد جلوی اعدام 
او را بگیـرد. امـا متاسـفانه حرف هـای 
مـن و 6مـاه دوندگـی مـن تـا اواسـط 
پاییـز 1397 هیـچ نتیجه ای بـه همراه 
یکبـار  احـواالت  همیـن  در  نداشـت. 
خـود آقـای فروغـی مدیر وقت شـبکه 
سـه را در آسانسـور شـبکه سـه دیدم و 
موضـوع را برای او مطـرح کردم. آقای 
فروغـی خیلـی از موضـوع خوششـان 
آمـد و از مـن خواسـتند کـه مـا یـک 
جلسـه بـا هماهنگـی مدیرگـروه باهم 
داشـته باشـیم  و دربـاره پیـش بـردن 
کار صحبـت  کنیـم. پـس از آن من هر 

چـه از آقـای کریمـان خواسـتم پیگیـر 
باشـند تـا این جلسـه اتفـاق بیفتد، این 
اتفـاق رخ نـداد. آخرین حرفی که آقای 
کریمـان بـه مـن زد این بود کـه آقای 
فروغـی ایـن کار را اصال دوسـت ندارد 
و عالقـه ای هـم به کارهـای مرتبط با 
زنـدان و موضوعـات این چنینـی نـدارد 
و شـما ایـن کار را بـه آرشـیو بدهیـد و 
بـه پرونـده ایـن پـروژه را ببندیـد. امـا 
مـن بـاورم ایـن نبـود و نمی خواسـتم 
در  و  دارم  نگـه  در حـد راش  را  کارم 
آرشـیو بگـذارم، به خصـوص اینکه در 
آن شـرایط بدهـی بسـیار زیـادی بابت 
به سـرانجام رساندن این پروژه سنگین 
داشـتم. متمم بـرآورد هم انجام نشـده 
بـود و هزینه هـا هـم بـاال بـود. ۵مـاه 
فیلمبـرداری مـن را کامال لـه کرده بود 
و احسـاس می کردم اگر پایم را از خانه 
بیـرون بگذارم کلی آدم دنبالم هسـتند.

-ازچـه زمانی خانم اسـکندرفر در 
مقـام تهیه کننده وارد پروژه شـدند؟

کـه  شـرایطی  بـه  توجـه  *بـا 
داشـتم بـه ذهنم رسـید بروم موسسـه 
کارنامـه بـا خانـم نـگار اسـکندرفر در 
نمی دانـم  کنـم،  صحبـت  بـاره  ایـن 
شـاید چـون موسسـه کارنامـه نزدیک 
شـبکه سـه بـود، یـک روز ناامیـد از 
رفتـم.  کارنامـه  موسسـه  بـه  شـبکه 
و اینکـه خوشـبختانه از ابتـدای ایـن 
طـرح بسـیار بـه مـن کمـک فکـری 
کردنـد و لوکیشـن هایی را در موسسـه 
در اختیار من قرار دادند و خودشـان به 
مـن مشـاوره دادند. از خانم اسـکندرفر 
خواسـتم کمـک کنند تا مـن یک فیلم 
90 دقیقـه ای از ایـن کار بیرون بدهم. 
او می دانسـت وارد چـه فضایـی دارد 
می شـود و چـه مصیبت  هایـی را مـن 
تحمـل می کـردم، بـا دیـدن راش هـا 
خانـم اسـکندرفر قبـول کـرد کـه این 
اتفـاق بیفتـد. بنابرایـن مـا از آن زمان 
کارهـا و مراحل فنـی فیلم خط باریک 
قرمـز را شـروع کردیـم. این اسـم هم 
از اواسـط پروسـه ضبـط در زنـدان به 
نمایشـنامه  و  بـود  شـده  اضافـه  کار 
و تئاتـر هـم همیـن اسـم را داشـت. 
تقریبـا 6ماه گروهی در ۴ اسـتودیو کار 
کردیـم تـا اینکه نسـخه اول مـا زمان 
برگـزاری جشـنواره جهانـی فیلم فجر 
رسـید و بـا خانم اسـکندرفر فـرم را پر 
کردیـم و دبیرخانـه جشـنواره جهانـی 
دادیـم. بعـد از چنـد روز یـا چنـد هفته 
آقـای میرکریمـی دبیر وقت جشـنواره 
بـه خانـم اسـکندرفر گفتنـد کـه بـه 
فـرزاد خوشدسـت بگوییـد مـا دوسـت 
باشـد.  جشـنواره  در  او  فیلـم  داریـم 
و  دیده انـد  را  فیلـم  انتخـاب  هیـات 
جشـنواره  در  فیلـم  کـه  می خواهنـد 
شـد  اینطـور  باشـد.  داشـته  حضـور 
کـه اولیـن اکـران فیلـم خـط باریـک 
فروردین مـاه   ۲9 تاریـخ  در  قرمـز 
اولیـن روز جشـنواره  سـال 1398 در 
جهانـی فیلـم فجـر انجـام شـد. مـن 
آن موقـع بـا آقـای پورمحمـدی تماس 
گرفتم و از ایشـان خواسـتم کـه بیایند 
پورمحمـدی،  آقـای  ببیننـد.  را  فیلـم 
محمـد  قاضـی  و  پورحسـین  دکتـر 
دیگـر  دوسـتان  برخـی  و  شـهریاری 
در قـوه قضاییـه و آقـای مازنی رئیس 
مجلـس  فرهنگـی  کمیسـیون  وقـت 
شـورای اسـالمی و عـده ای دیگـر از 
نماینـدگان مجلـس آمدنـد و کار ما را 
در کنار تماشـاگران دیدند. در آن زمان 
مـن بـا آقـای کریمـان تمـاس گرفتم 
و خواهـش کـردم کـه ایشـان هـم به 
اتفـاق جناب فروغـی تشـریف بیاورند 
فیلـم را ببیننـد ولـی ایشـان نـه در آن 
اکـران و نـه اکران هـای بعـدی حتـی 
نیامدنـد، البتـه یـک نفـر را از شـورای 
شـبکه فرسـتاند. مـن نمی دانـم ایـن 
بی عالقگـی جنـاب آقـای کریمـان با 

شـخص بنـده بابـت چـه چیـزی بود؟ 
آیـا غیـر از ایـن بـود کـه مـن داشـتم 
کاری متفـاوت در رابطه با آسـیب های 
اجتماعـی و کاهش جمعیـت کیفری و 
تغییر عـده ای از مجرمین می سـاختم؟ 
آیـا غیـر از ایـن اسـت کـه مـن کاری 
 ،1398 سـال  طـول  در  کـه  سـاختم 
پر جایزه تریـن مسـتند سـال شـد؟ هم 
بـه فسـتیوال های خارجـی مهـم رفت 
از مسـئولین  بسـیاری  از  مـن  و هـم 
ز  ا م.  گرفتـه ا تقدیرنامـه  کشـوری 
معاونـت قوه قضاییه تا رئیس سـازمان 
زندان ها و سـردار اشـتری، آقای ربیعی 
و سـردار نوریان معاونت اجتماعی ناجا 
و جاهـای دیگـر تقدیرنامـه گرفتـه ام. 
هرچنـد مدت هـای زیـادی از همیـن 
ارگان هـا کمـک خواسـتم تـا بـه راه 
انـدازی اولیـن مدرسـه سـایکودرام در 
ایـران کمـک کننـد )کـه ایـده اصلـی 
ایـن مجموعه اسـت( ولـی این تالش 
مـا هـم بـه هیـچ نتیجـه ای نرسـید. 
ایـده ای کارشناسـی و تجربه شـده که 
می توانسـت به کاهش خشـونت و بزه 
در جامعـه کمـک کند، که در بسـیاری 
از کشـورهای توسـعه یافته انجام شده 
و نتیجـه گرفته انـد. بـه هرحـال کاری 
سـاختم کـه خیلی هـا در خارج کشـور 
بـه مـن گفتنـد مـا فکـر نمی کردیـم 
در زندان هـای ایـران چنیـن کارهـای 
تغییـر  بـرای  آموزشـی  و  فرهنگـی  
مجرمیـن انجام می شـود و من به آنها 
گفتـم کـه بایـد با دیـدن این اثـر نگاه 
به بخشـی از موضوعات حقوق بشـری 
مـا تغییـر کنـد. چـرا همـه فهمیدنـد 
ولـی آقـای کریمـان می خواسـت کار 
در آرشـیو شـبکه سـه دپو شـود و من 
هـم سـراغی از آن نگیـرم؟ چـرا آقای 
کریمـان ۲-3 سـال با عمـر من بازی 
کـرد و آن را در پشـت در اتاقـش و در 
کـرد؟  نابـود  راهروهـای شـبکه سـه 
مشـکل ایشـان اگـر بـا من نبـود پس 
البـد بـا حمایـت همـه جانبه بـا آقای 
پورمحمـدی بـود. مـن آن روز کـه بـا 
ایـده اولیه بـه دفتر آقـای پورمحمدی 
رفتم به شـخصه شاید سـومین بار بود 
کـه ایشـان را از نزدیـک می دیـدم، از 
شـانس خـوب مـن و بچه هـای کانون 
یـک مدیـر توانمنـد و فکور پشـت آن 
میـز نشسـته بـود. مـن آن موقـع بـا 
کمتریـن هزینه، به گفتـه این تقدیرها 
و جوایـز مهمترین کار ممکن را  کردم، 
درحالـی کـه متاسـفانه در تلویزیون با 
بیشـترین پول هـا هـم خیلـی مواقـع 
حداقـل کارهـا انجام نمی شـود. زمانی 
کـه فیلـم خـط باریـک قرمـز را برای 
شـورای بازرگانـی سـازمان فرسـتادم 
تـا شـاید تیـزرش پخـش شـود، گفتند 
 30 علی عسـگری  آقـای  امضـای  بـا 
تیـزر  پخـش  اعتبـار  تومـان  میلیـارد 
برای من گذاشـتند که کم نظیر اسـت، 
در حالـی کـه آقـای علـی عسـگری 
نمی داننـد سـریال خـط باریـک قرمـز 
3سـال در راهروهـای تلویزیون معطل 
ایـن فیلـم بـه دسـت بخـش  بـود و 
خصوصـی از مـرگ مطلق نجـات پیدا 
کرد و با چه مصائبی سـاخته شـد. من 
تمام زندگی ام را گذاشـتم برای ساخت 
ایـن فیلـم و سـریال و بـروی صحنـه 
بـردن نمایـش آن، ولـی هیـچ کجای 
زندگـی مـن را از لحاظ مالـی نگرفت. 
من اگر از دل آن مجموعه، آن فیلم را 
در نمـی آوردم، خدا می دانـد چه بالیی 

سـر ایـن مجموعـه و مـن می آمـد. 
مجبـور  بدهـی  آن  بـا  شـاید 
بـروم  زندانـی  همـان  بـه  می شـدم 
کـه داشـتم در آن فیلـم می سـاختم. 
مسـئولین تلویزیـون بـه مـن بگوینـد 
که آدم خوب کیسـت و آدم بد کیست؟ 
چـرا آدم خوبی کـه می آیـد متواضعانه 
را ۵ سـال  بدهـد  انجـام  یـک کاری 

می کنیـد. زمین گیـر 
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