
از مدیریت هوشمند کرونا چه خبر؛

دلتا ویروس در ایران کشتار می کند!

دوران گاز طبیعی ارزان قیمت ممکن است به 
پایان رسیده باشد.

به گزارش دنیای جوانان، بهای معامالت گاز 
از  پیش بینی ها  تاثیر  تحت  گذشته  پنجشنبه  آمریکا  طبیعی 
گرم تر شدن دمای هوا در دو هفته آینده، به باالترین قیمت 
۳۱ ماه گذشته صعود کرد و افزایش قیمت های جهانی گاز 

قوی ماندن صادرات گاز طبیعی مایع )LNG( آمریکا را تضمین 
می کند. موسسه رفینیتیو پیش بینی کرده که میانگین تقاضا 
برای گاز شامل صادرات از ۹۰.۹ میلیارد فوت مکعب در روز 
به ۹۴ میلیارد فوت مکعب در روز در هفته  در هفته جاری 

آینده افزایش پیدا خواهد کرد.
صفحه ۳

شرکت توانیراعالم کرد؛

مصرف برق تا پایان هفته جاری
 صعودی خواهد بود

خودم را برای قهرمانی آماده کرده بودم!
به گزارش دنیای جوانان، برای اینکه به 
اهمیت کار محمدرضا گرایی دارنده مدال طالی 
المپیک توکیو پی ببرید، کافی است که بدانید تا 
پیش از رقابت های المپیک لندن در سال 2۰۱2 که تیم ملی 
کشتی فرنگی با هدایت محمد بنا موفق به کسب سه مدال 
طال شد، هیچ مدال طالیی در المپیک به نام ایران نخورده 
بود و حاال چهارمین طال هم با نمایش تیمی به دست آمده 
که محمد بنا سرمربی آن است و اینبار این مدال طالیی 
به نام محمدرضا گرایی خورده؛ کشتی گیری که همراه با 
برادرش محمدعلی گرایی که کشتی های بسیار چشم نوازی 
در توکیو داشت، در سال های نونهالی با ورزش ژیمناسیتک 
کارشان را آغاز کرده اند و پس از چند سال به کشتی فرنگی 

رفته اند. در ادامه می توانید گفتگو با او را بخوانید.
صفحه 6

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل خبر داد:

اختصاص ۱۳۷۶ میلیارد تومان 
برای پروژه های نیمه تمام استان اردبیل

4
صفحه 3پیمانکار و مناقصه، گلوگاه های اصلی فساد!

3

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1809- چهارشنبه 20  مرداد  ۱400- قیمت ۱000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
گیاهچي: اسماعیل 

خلج الگوي 
نمايشنامه نويسي در 

تئاتر است

5خواندنی
مارک 

زاکربرگ:هدف 
ما يک مأموريت 

اجتماعی بود

هنگ 7فر

و  نگارش  که  تئاتر  کارگردان  و  نویسنده  گیاهچی،  مجید 
تدوین کتاب اسماعیل خلج، را از مجموعه ماندگاران صحنه 
مشكالتي  به  کرونا  واسطه  به  دارد  آماده سازی  دست  در 
انتشار این کتاب را به  پایان بندي و  برخورد کرده که فعال 

تعویق انداخته است. 

خالق  زاکربرگ  مارک  نامه  زندگی  به  پرداختن  از  پیش 
فیس بوک مقدمه ای را برای شما مطرح میكنم.

مارک زاکربرگ )Mark Zuckerberg( در خوابگاه دانشگاه 
هاروارد بود که فیسبوک را همراه با چند نفر دیگر تاسیس 

کرد.

سعید طاووسی مسرور گفت: دوره قاجار را می توانیم دوره 
انحطاط مقتل نویسی از حیث کیفیت محتوا بدانیم. گزارش 
داستانی را در روضه الشهداء شاهدیم و برخی از منابع دوره 
صفویه درباره آن مطلب نوشته اند، اما در دوره قاجار به صرف 

روایت داستانی اکتفا نمی شود و پیرایه ها بیشتر می شود.

انحطاط مقتل نويسی 
از حیث کیفیت 

محتوا

گاز ارزان به تاريخ پیوست اوضاع اقتصادی کشور 
برای بررسی قیمت بنزین مساعد نیست

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: به اعتقاد نمایندگان 
مجلس موضوعات مهمی مثل بنزین باید به صورت الیحه از 
طرف دولت ارائه شود، یعنی بدنه کارشناسی دولت روی آن نظر 
بدهد، سپس بدنه کارشناسی و کمیسیون تخصصی مجلس بررسی کنند.
صفحه ۳

دکتر علویان پس از انتخابش به عنوان رییس 
منتخب هیات مدیره نظام پزشکی تهران با بیان اینکه 
باید سریعا نسبت به اصالح تیم مسئول کرونا و تغییر 
بدنه ستاد کرونا و از جمله ستاد علمی کرونا تغییرات جدی اعمال 
شود، گفت: باید بتوانیم با کشورهای مختلف دنیا تعامل کنیم تا 
بتوانیم طی چند ماه آینده با استفاده از واکسن داخلی و خارجی 

ملت ایران را نسبت به این بیماری واکسینه کنیم.به گزارش 
دنیای جوانان، دکتر سید مؤید علویان، از انتخابش به عنوان 
رییس هیات مدیره نظام پزشکی تهران خبر داد و گفت: مجمع 
عمومی سازمان نظام پزشکی سه هفته دیگر تشکیل شده و 

طی آن رییس کل نظام پزشکی انتخاب می شود.
صفحه 2

تیم مسوول کرونا سريع تر اصالح شود!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

فراخوان تجدید مناقصه عمومي یك مرحله اي
 با ارزیابي کيفي به صورت فشرده

  نوبت اول   
موضوع مناقصه : تهیه،  طبخ، سرو و توزیع سه وعده غذا)صبحانه،ناهار، شام(     منطقه پارس 2کنگان -  شماره مناقصه: ۱۴۰۰/۰7

به شماره فراخوان : 2۰۰۰۰۹۳۰۳5۰۰۰۰۳2
سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس در نظر دارد انجام خدمات با موضوع فوق را طبق مشخصات و شرایط کلي زیر، از طریق مناقصه عمومي یک مرحله ای و پس از ارزیابي کیفي به صورت فشرده 

به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید )اطالعات تکمیلي در اسناد مناقصه مي باشد( :
۱- نام و نشاني مناقصه گزار: سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس -  استان بوشهر، عسلویه، ساختمان مرکز همایش هاي خلیج فارس  

2- مبلغ برآورد اولیه : ۱28,۱58,۴5۰,۳75 ریال
۳- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکي )که قابل تمدید به مدت سه ماه با درخواست مناقصه گزار باشد( یا وجه نقد به مبلغ  6,۴۰8,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

۴- شرایط شرکت در مناقصه: دارا بودن گواهینامه صالحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در کد “ امور آشپزخانه و رستوران” 
5- ارزیابي کیفي به صورت فشرده انجام مي شود و مناقصه گران باید مستندات ارزیابي کیفي را در یک پاکت و پیشنهاد قیمت )پاکات الف، ب و ج( را دریک پاکت دیگر به طور همزمان ارائه نمایند. ابتدا 

مستندات ارزیابي کیفي بررسي خواهد شد و سپس پاکات پیشنهاد قیمت مناقصه گراني که در ارزیابي کیفي امتیاز الزم را کسب نمایند، گشایش خواهند شد.
6- زمان و مهلت دریافت استعالم ارزیابي کیفي  و اسناد مناقصه : از تاریخ ۱۴۰۰/۰5/۱6 لغایت ساعت ۱۹ تاریخ ۱۴۰۰/۰5/2۰

7- محل دریافت استعالم ارزیابي کیفي  و اسناد مناقصه)پاکت الف، ب و ج( : ۱- سامانه ستاد ایران به نشاني ir.Setadiran و تحویل پاکت فیزیکي ضمانتنامه به نشاني سازمان منطقه ویژه اقتصادي 
انرژي پارس -  استان بوشهر، عسلویه، ساختمان مرکز همایش هاي خلیج فارس  -طبقه اول –کمیسیون مناقصات

8- جلسه توجیهي ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰5/22برگزار مي گردد .
۹- مهلت تحویل )تسلیم( استعالم ها و پاکات پیشنهاد قیمت : ساعت 8:۰۰صبح مورخ ۱۴۰۰/۰6/۰۳ 

۱۰- زمان و محل گشایش پاکات مناقصه: روز یکشنبه  ساعت ۱۰  مورخ ۱۴۰۰/۰6/۰۳ در عسلویه، ساختمان مرکز همایش هاي خلیج فارس - طبقه دوم - سالن جلسات. 
۱۱- تلفن کمیسیون مناقصات: ۴- 2۱5۰ ۰77۳۱۳7      نمابر : ۰77۳۱۳72۱55

روابط عمومي سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس
م الف :-۱                               شناسه آگهی : ۱۱75677

  نوبت اول   
موضوع مناقصه : تهیه،  طبخ، سرو و توزیع سه وعده غذا)صبحانه،ناهار، شام(     منطقه پارس 2کنگان -  شماره مناقصه: ۱۴۰۰/۰7

به شماره فراخوان : 2۰۰۰۰۹۳۰۳5۰۰۰۰۳2
سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس در نظر دارد انجام خدمات با موضوع فوق را طبق مشخصات و شرایط کلي زیر، از طریق مناقصه عمومي یک مرحله ای و پس از ارزیابي کیفي به صورت فشرده 

به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید )اطالعات تکمیلي در اسناد مناقصه مي باشد( :
۱- نام و نشاني مناقصه گزار: سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس -  استان بوشهر، عسلویه، ساختمان مرکز همایش هاي خلیج فارس  

2- مبلغ برآورد اولیه : ۱28,۱58,۴5۰,۳75 ریال
۳- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکي )که قابل تمدید به مدت سه ماه با درخواست مناقصه گزار باشد( یا وجه نقد به مبلغ  6,۴۰8,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

۴- شرایط شرکت در مناقصه: دارا بودن گواهینامه صالحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در کد “ امور آشپزخانه و رستوران” 
5- ارزیابي کیفي به صورت فشرده انجام مي شود و مناقصه گران باید مستندات ارزیابي کیفي را در یک پاکت و پیشنهاد قیمت )پاکات الف، ب و ج( را دریک پاکت دیگر به طور همزمان ارائه نمایند. ابتدا 

مستندات ارزیابي کیفي بررسي خواهد شد و سپس پاکات پیشنهاد قیمت مناقصه گراني که در ارزیابي کیفي امتیاز الزم را کسب نمایند، گشایش خواهند شد.
6- زمان و مهلت دریافت استعالم ارزیابي کیفي  و اسناد مناقصه : از تاریخ ۱۴۰۰/۰5/۱6 لغایت ساعت ۱۹ تاریخ ۱۴۰۰/۰5/2۰

7- محل دریافت استعالم ارزیابي کیفي  و اسناد مناقصه)پاکت الف، ب و ج( : ۱- سامانه ستاد ایران به نشاني ir.Setadiran و تحویل پاکت فیزیکي ضمانتنامه به نشاني سازمان منطقه ویژه اقتصادي 
انرژي پارس -  استان بوشهر، عسلویه، ساختمان مرکز همایش هاي خلیج فارس  -طبقه اول –کمیسیون مناقصات

8- جلسه توجیهي ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰5/22برگزار مي گردد .
۹- مهلت تحویل )تسلیم( استعالم ها و پاکات پیشنهاد قیمت : ساعت 8:۰۰صبح مورخ ۱۴۰۰/۰6/۰۳ 

۱۰- زمان و محل گشایش پاکات مناقصه: روز یکشنبه  ساعت ۱۰  مورخ ۱۴۰۰/۰6/۰۳ در عسلویه، ساختمان مرکز همایش هاي خلیج فارس - طبقه دوم - سالن جلسات. 
۱۱- تلفن کمیسیون مناقصات: ۴- 2۱5۰ ۰77۳۱۳7      نمابر : ۰77۳۱۳72۱55

روابط عمومي سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس
م الف :-۱                               شناسه آگهی : ۱۱75677

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای 
شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر 

نوبت اول

عنوان پروژه و محل شماره مناقصه 
اجرا 

برآورد هزینه اجرای 
کار )ریال(

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال( 

نوع تضمین شرکت 
در مناقصه 

رشته و گروه 
پیمانکاری 

مدت نظارت 
اجرای کار 

تجدید اول احداث ۴۰۰/5
مجتمع کارگاهی 
شهرک صنعتی 

بوشهر 2 

طبق آیین نامه ۴8/565/5۱8/۳۹62/۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰
تضمین معامالت 

دولتی 

معاونت فنی شرکت ابنیه )5( 
شهرکهای صنعتی 

استان بوشهر 

8 ماه

مدت اعتبار تضمین شرکت در مناقصه: ۳ ماه پس از تاریخ بازگشایی پاکات 
محل تامین اعتبار مناقصه: از محل داخلی 

محل دریافت و تحویل اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
فروش اسناد: تا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰5/25 در مقابل واریز وجه به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره )۴۰۰۱۱۰7۳۰۴۰۱۹55۱( به نام )شرکت شهرکهای 

صنعتی استان بوشهر( در سامانه ستاد می باشد. 
آخرین مهلت تحویل اسناد: تا پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰6/۱۳ ضمنا به پیشنهادهای خارج از موعد مقرر ترتب اثر داده نخواهد شد. 

گشایش پاکات: روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰6/۱۴ ساعت ۹ صبح 
آدرس شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر: بلوار سپهبد قره نی – ورودی شهرک صنعتی بوشهر ۱ – شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر 

ضمنا آگهی مناقصه در سایت های ذیل درج گردیده: 
۱- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات فقط از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 

setadiran.ir انجام خواهد شد. 
 iets.mporg.ir :2- آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور

توجه: هزینه درج آگهی قبلی و فعلی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰5/2۰
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۰/۰5/2۱

آگهی تجدید  مناقصه 
خرید مواد اوليه و طبخ

 و توزیع غذای دانشجویی

دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به 
پیمانکار حقوقی واجد شرایط و با رعایت آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه واگذار نماید. 

بدینوسیله از کلیه شرکت های دارای تأیید صالحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد 
مناقصه و اطالع از شرایط آن به سایت دانشگاه به نشانی اینترنتی www.shahroodut.ac.ir مراجعه و حداکثر به مدت ده روز 
از تاریخ نشر این آگهی به دبیرخانه دانشگاه واقع در شاهرود میدان هفت تیر بلوار دانشگاه - دانشگاه صنعتی شاهرود تحویل نمایند. 
همچنین مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  6/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )شش میلیارد( ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه 
بانکی و یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره 2۹2۳67۳752 بانک تجارت بنام دریافت و پرداخت 

سپرده دانشگاه شعبه دانشگاه صنعتی شاهرود، واریز گردد.
هزینه ی آگهی از برنده مناقصه دریافت می شود.

تلفن تماس:  7 -۰2۳-۳2۳۹22۰۴ 
شماره شناسه آگهی:۱۱76۳۱۰

   معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود

آگهی
 تجدید مناقصه عمومی

شهرداری باغستان درنظردارد نسبت به احداث ساختمان خدمات شهری عمران-حمل ونقل شهرداری)فاز۳(ازطریق تجدید مناقصه عمومی اقدام نماید.بدینوسیله ازاشخاص 
حقوقی واجد شرایط)دارا بودن حداقل رتبه 5 دررشته ابنیه ازسازمان مدیریت وبرنامه ریزی(جهت شرکت درتجدیدمناقصه دعوت بعمل می آید.

شرایط شرکت درتجدیدمناقصه به شرح ذیل می باشد:
۱-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختارمی باشد.

2-تاریخ توزیع اسناد:ازتاریخ ۱۴۰۰/5/2۰تا تاریخ۱۴۰۰/6/2مهلت دریافت اسناد وتحویل به دبیرخانه شهرداری می باشد.
۳-مبلغ برآورد قرارداد تا سقف5۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

۴-سپرده شرکت درمناقصه2/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
5-برندگان اول و دوم وسوم تجدید مناقصه درصورت حاضرنشدن جهت انعقاد قرارداد،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهدشد.

6-مشروح جزئیات شرایط تجدید مناقصه دراسناد مندرج است.
7-هزینه چاپ سه نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده تجدید مناقصه می باشد.

8-تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت عمده درتاریخ۱۴۰۰/6/۳)روزچهارشنبه(
۹-محل دریافت اسناد:شهریار-باغستان-بلوارامام خمینی)ره(-بلوارولیعصر)عج(خیابان الله دوم اصلی-شهرداری باغستان-امورقراردادها تلفن:652۳8۰۰6-۰2۱ سایت 

baghestan.ir:شهرداری
اسالم محمدی-سرپرست شهردارباغستان

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه درحال حاضر 
تمام حقوق و دریافتی کارگران صرف هزینه های مسکن و 
اجاره بها می شود، دو راهکار برای خانه دار شدن کارگران 

به دولت رئیسی پیشنهاد کرد.
اظهار  حیدری  علیرضا  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
کرد:زمانی دوسوم حقوق و درآمد کارگران بابت اجاره مسکن 
صرف می شد ولی امروز همه دریافتی کارگر و بازنشسته 

صرف اجاره مسکن می شود؛ از این رو الزم است فرمول 
های موفقی که در کشورهای دنیا اجرا شده مورد مطالعه 
قرار بدهیم و آنها را برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد و 

محروم جامعه به کار بگیریم.
وی ادامه داد: وقتی کارگر یا بازنشسته نقدینگی ندارد 
که آورده اولیه اش را تامین کند یا فاقد تمکن و درآمد مالی 
است و پس اندازی ندارد باید مسکنی برای او ساخت که 

بتواند بعد از مدتی در آن سکونت پیدا کند و معادل آنچه 
توان پرداخت دارد و به میزان توانایی درآمدی از او اجاره 
دریافت کرد.این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر دو راه پیش روی دولت آقای رئیسی برای خانه دار 
کردن کارگران وجود دارد، یکی ساخت مسکن استیجاری و 
مسکن اجاره به شرط تملیک و دیگری دادن وام های بلند 

مدت با اقساط کم بهره است.

دو راهکار برای خانه دار شدن کارگران

صفحه 2



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1809- چهارشنبه 20 مرداد 21400 معه جا

درخواست نمایندگان مشهد: 
سفر به مشهد را ممنوع کنيد

نمایندگان مردم مشهد در مجلس در نامه ای به رییس جمهور خواستار اعمال 
ممنوعیت قانونی و فیزیکی سفر به مقصد این شهر شدند.

به گزارش دنیای جوانان، در نامه نمایندگان به سیدابراهیم رییسی آمده است:
»رئیس جمهور محترم جناب آقای رئیسی

سالم علیکم
ضمن تشکر از جنابعالی به خاطر توجه جدی به مسأله کرونا و مشکالت مردم 
در این زمینه در آغاز دوره ریاست جمهوری و عنایت ویژه به استان خراسان رضوی 
و شهر مقدس مشهد، به اطالع می رساند؛ علی رغم نامه هشدارآمیز شماره ۱5۱۱/5 
مورخ ۹/5/۱۴۰۰ نمایندگان مردم شریف مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی 
به رئیس جمهور محترم سابق، تصمیم مقتضی در ستاد ملی مقابله با کرونا در رابطه 
با وضعیت بحرانی شهر مقدس مشهد و مراکز درمانی مملو از بیماران کرونایی اتخاذ 
نشد. در نتیجه هر روز شاهد وخیم تر شدن وضعیت کرونایی در این شهر مقدس 

بوده و هستیم.
عبور از این بحران، تصمیم قاطع و فوری جنابعالی مبنی بر تفویض اختیارات 
ویژه به استان و تامین فوری نیازهای دارویی، تجهیزاتی و بودجه ای دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد را می طلبد. بر این اساس موارد زیر مورد تقاضاست:
۱. اعمال ممنوعیت قانونی و فیزیکی سفر به مقصد مشهد مقدس؛

2. الزام به رعایت پروتکل ها در ادارات، واحدهای صنفی و...؛ و تعطیلی موقت 
یا کاهش ساعت فعالیت آنها به صالحدید استاندار؛

۳. تفویض اختیار تعطیلی موقت اماکن و تجمعات مذهبی به نماینده محترم 
ولی فقیه در استان؛

۴. فعال سازی مجدد طرح شهید سلیمانی در شهر مقدس مشهد به منظور 
سازمان دهی فوری نیروهای داوطلب برای شناسایی و کمک به افراد مبتال به کووید 
۱۹، قرنطینه فعال و رصد بیماران تا حصول اطمینان از بهبودی کامل آنان توسط 

سپاه و بسیج استان؛
5. تحویل فوری امکانات، اماکن و نیروهای در اختیار ادارات دولتی، نهادهای 
عمومی غیردولتی و نیروهای نظامی و انتظامی به دانشگاه علوم پزشکی مشهد، یا 

درخواست رئیس دانشگاه و تایید استاندار؛
علوم  دانشگاه  به  تجهیزات  و  دارو  نیاز،  مورد  بودجه  فوری  تخصیص   .6

پزشکی مشهد.
در حال حاضر آمار ابتال به بیماری کووید ۱۹ و بستری و مرگ ناشی از آن در 
مشهد بسیار باالتر از میانگین کشوری است. بر این اساس، ما نمایندگان این خطه 
مقدس نسبت به بروز فاجعه کرونا در مشهد مقدس به جنابعالی به عنوان رئیس 
ستاد ملی مقابله با کرونا هشدار داده و تقاضا داریم بدون فوت فرصت، در خصوص 

موارد شش گانه فوق الذکر اتخاذ تصمیم فرمایید.

الهيان: مجلس به موضوع حقوق بشر توجه کند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از همه قوا به ویژه قوه 
مقننه خواست به دلیل آنکه فضای عملیاتی منازعه غرب علیه ایران در حوزه حقوق 

بشر بسیار جدی است، اهتمام ویژه ای به این موضوع داشته باشد.
الهیان روز گذشته)سه شنبه( در نطق میان  به گزارش دنیای جوانان، زهره 
دستور خود در جلسه علنی مجلس اظهار کرد: شکل گیری مجلس انقالبی، دولت 
مردمی و شورای شهر، نویدبخش طلیعه ای نو در گذر از ۴ دهه از ظهور و پیروزی 
انقالب اسالمی است.  بی تردید مجلس، دولت و شوراهای شهر باید با اغتنام فرصت 
برخورداری از نعمت خدمتگذاری، با همکاری و همراهی با یکدیگر جامعه را در برون 

رفت از وضع موجود و حرکت به سمت و سوی وضع مطلوب سوق دهند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای 
اسالمی افزود: افکار عمومی و جامعه برای عبور از مشکالت به ویژه ساماندهی وضعیت 
اقتصادی، اقدامات کاربردی و اثرگذار مجلس و دولت آینده را به انتظار نشسته است.

الهیان بیان کرد: هر یک از ما و کارگزاران دولت مردمی وفاق ملی، شرعا 
و قانونا وظیفه داریم با تمام توان به این انتظار جامعه پاسخ مثبت دهیم. قطعا این 
رویکرد و اقدامات به حفظ و تقویت اعتماد عمومی به عنوان سرمایه بی بدیل نظام 

و انقالب خواهد انجامید.

رییس هیات مدیره نظام پزشکی تهران:
تيم مسوول کرونا سریع تر اصالح شود!

دکتر علویان پس از انتخابش به عنوان رییس منتخب هیات مدیره نظام پزشکی 
تهران با بیان اینکه باید سریعا نسبت به اصالح تیم مسئول کرونا و تغییر بدنه ستاد 
کرونا و از جمله ستاد علمی کرونا تغییرات جدی اعمال شود، گفت: باید بتوانیم با 
کشورهای مختلف دنیا تعامل کنیم تا بتوانیم طی چند ماه آینده با استفاده از واکسن 

داخلی و خارجی ملت ایران را نسبت به این بیماری واکسینه کنیم.
به گزارش دنیای جوانان، دکتر سید مؤید علویان، از انتخابش به عنوان رییس 
هیات مدیره نظام پزشکی تهران خبر داد و گفت: مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی 

سه هفته دیگر تشکیل شده و طی آن رییس کل نظام پزشکی انتخاب می شود.
وی درباره وضعیت کرونا در کشور، گفت: در حوزه کرونا آنچه که نزدیک به 
دو سال است که اتفاق افتاده، زحمات زیادی است که کادر درمان در زمینه درمان 
بیماری و بخش های کووید برای کنترل بیماری انجام شده است. در عین حال واقعیت 
این است که امروز در زمینه کرونا شرایط مناسبی نداریم. میزان ابتال، مرگ و میر 
و بستری بیماری کرونا در کشور نشان دهنده این است که استراتژی ها و تصمیمات 

قبلی کارآمدی کافی را نداشتند. در عین اینکه زحمات زیادی کشیده شده است.
علویان با بیان اینکه باید سریعا نسبت به اصالح تیم مسئول کرونا و تغییر بدنه 
ستاد کرونا و از جمله ستاد علمی کرونا تغییرات جدی اعمال شود تا بتوان برنامه های 
جدید را کارشناسی و ابالغ کرد، گفت: از طرفی بحث کنونی واکسیناسیون مردم 
علیه کرونا است. اقداماتی که تاکنون دولت قبل در بحث واکسن انجام داده، قابل 
نقد است و به نظر می رسد که تاخیر در واکسیناسیون یکی از آفت های جدی است 

که اکنون داریم تبعات آن را می بینیم.
وی تاکید کرد: در بسیاری از کشورها می بینیم که بیماری در حال پیک زدن 
است، اما مرگ و میر بسیار پایین است و این نشان می دهد که واکسیناسیون اثر 
دارد. البته درست است که ما دچار مشکالتی مانند تحریم بوده و محدودیت هایی 
قوی  بسیار  دیرینه ای  ایران  اینکه کشور  به  توجه  با  می کنم  فکر  اما  داریم،  هم 
را داشتیم و در علم طب در دنیا حقی به گردن ما  امثال بوعلی سینا  دارد و ما 
ایرانیان است و باید بتوانیم با کشورهای مختلف دنیا تعامل کنیم تا بتوانیم طی 
چند ماه آینده با استفاده از واکسن داخلی و خارجی ملت ایران  را نسبت به این 

بیماری واکسینه کنیم.
علویان گفت: در عین حال باید میزان تولید واکسن های داخلی هم به طور 
تولید  زیرساخت های  باید  متعدد  پلتفرم های  ایجاد  به جای  ما  یابد.  افزایش  جدی 
داخلی را تقویت کنیم و از تمام امکانات برای تولید و تزریق واکسن استفاده کنیم.

رییس منتخب هیات مدیره نظام پزشکی تهران تاکید کرد: قطعا سازمان نظام 
پزشکی به عنوان یکی از ارکان نظام سالمت، وظیفه خودش می داند که در این 

مسیر اقدامات الزم را انجام دهد.
از سوی رییس  الزامات طرح جامع تحول مدیریت کرونا که  علویان درباره 
جمهور مطرح شده است، گفت: اولین شرط این است که با موضوع کرونا عاقالنه و 
شفاف برخورد کنیم. از ارائه اطالعات غلط خودداری کرده و واقعیت ها را به صورت 
شفاف داشته باشیم. فکر می کنیم که طرحی که آقای رییس جمهور مطرح کردند، 

حتما شامل واکسیناسیون هرچه زودتر ملت ایران هم باشد.

تصویب »عدم تعطيلی« بدون هيچ رای مخالف در ستاد کرونا!
جمعه ای در توئیتی، نوشت: پیشنهاد تعطیلی ابتدا در قرارگاه مورد بحث قرار 
گرفت و سپس در ستاد ملی کرونا با حضور رئیس جمهور محترم، با توجه به شرایط 

فعلی بدون هیچ مخالفتی، عدم تعطیلی تصویب شد.
حساب  در  کشور  وزیر  مشاور  ای  جمعه  اله  روح  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
کاربری توئیتر خود نوشت: کما فی السابق؛ هرگونه تصمیمی در ستاد ملی کرونا به 

اتفاق آرا تصویب می شود و نظرات فردی و بخشی مالک تصمیم جمعی نیست.
وی در این توئیت افزوده است: پیشنهاد تعطیلی نیز ابتدا در قرارگاه مورد بحث 
قرار گرفت و سپس در ستاد ملی کرونا با حضور رئیس جمهور محترم، با توجه به 

شرایط فعلی بدون هیچ مخالفتی، عدم تعطیلی تصویب شد.«

از مدیریت هوشمند کرونا چه خبر؛

دلتا ویروس در ایران کشتار می کند!
می  بیداد  کشور  در  کرونا 
و  است  خانوادگی  ابتالها  کند؛ 
جستجوی  در  زیادی  بیماران 
بیمارستان و دارو سرگردانند؛ روند 
تصاعدی مرگها هم روزگار تلخی را برای 
بیماران بدحال  هموطنان رقم زده و شمار 
اسفناکی در روزهای  از وضعیت   ،ICU در 

پیش رو حکایت دارد...
به گزارش دنیای جوانان، هر چند که 
نحوه  از  بارها  بهداشت  وزیر  این  از  پیش 
مدیریت کرونا در کشور سخن گفته و آن 
را الگویی برای کشورهای دیگر خوانده بود؛ 
اما بیشتر از یک ماه است که سویه »دلتا« 
حال  در  کشور  در  تمام  چه  هر  سرعت  با 
پیشتازی و جابجایی رکوردهاست؛ به طوری 
که روز گذشته با اعالم 588 مرگ رسمی، از 
سیاه ترین روزهای کرونایی کشور از ابتدای 

پاندمی تا کنون بود.
است  روزی  چند  که  درحالیست  این 
شمار مبتالیان شناسایی شده نیز مدام رکورد 
میزند و به ۴۰ هزار مبتال در روز رسیده ایم و 
از طرف دیگر افزایش شمار بیماران بدحال 
از  حکایت  بیمارستانها  ویژه  بخش های  در 
در  کرونایی  مرگهای  از  هولناکتر  وضعیتی 
روزهای آتی دارد؛ به طوری که طبق آخرین 
اعالم وزارت بهداشت، در حال حاضر 6 هزار 
از هموطنانمان در بخش های  و 56۱ نفر 
مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت 
و  فایلهای صوتی  میان  این  در  دارند.  قرار 
و  پزشکان  سوی  از  شده  منتشر  تصویری 
همراهان  و  بیماران  همچنین  و  پرستاران 
آنها از وضعیت بیمارستانها و انبوه بیماران 
و حتی زمین خوابی بیماران در بیمارستانها، 
بر شدت نگرانی ها افزوده است و نمی توان 
آینده خوبی را در چنین شرایطی متصور شد.
بیمارستانها اشباع و بیماران در جستجو

در حال حاضر ظرفیت های بیمارستانی 
است؛  ُپر  هم   ICU های  تخت  و  اشباع 
بیمارستان  جستجوی  در  زیادی  بیماران 
در  هم   6۰7۰ جایابی  سامانه  و  هستند 
بسیاری از موارد پاسخگوی بیماران نیست؛ 
کمبود داروهایی نظیر فاویپیراویر و رمدسیویر 
علت  بر  مزیدی  هم  تزریقی  سرم  حتی  و 
شده و بیماران و همراهنشان سرگردان این 
داروخانه و آن داروخانه در جستجو هستند؛ 
افزایش  دارو،  و  غذا  موضوعی که سازمان 
برابری مصرف رمدسیویر و اعتراض  چهار 
تولیدکنندگان سرم تزریقی به مجلس برای 
عدم واردات را توجیهی برای برخی از این 

کمبودها اعالم کرده است.
ی  ا بر ن  ا ر بیما عف  مضا نج  ر

»رمدسیویر”
از طرف دیگر دارویی نظیر رمدسیویر 
که در کرونا و بسته به شرایط بیمار، بسیار 
بیمار  هر  برای  معموال  و  است  پرتجویز 
شش دوز از آن تجویز می شود؛ با قیمتی 
بالغ بر یک میلیون و حتی باالتر به فروش 
رنجی مضاعف  موضوع  و همین  رسد  می 
را برای بیماران به دنبال داشته است؛ این 
درحالیست که در شرایط فعلی اغلب ابتالها 
خانوادگی است و گاها در یک خانواده، چند 
و  دارو  به  نیاز  و  شده  مبتال  همزمان  نفر 
تکمیل  ظرفیت  به  توجه  با  و  دارند  درمان 
بیمارستانها، بیماران خود دارو را تهیه کرده 
و روزانه جهت تزریق به مراکز و کلینیک 
پیش  البته  میکنند.  مراجعه  درمانی  های 
که  بود  کرده  اعالم  بهداشت  وزیر  این  از 
گرفته  قرار  بیمه  پوشش  تحت  رمدسیویر 

روند  تر  آسوده  خیالی  با  بیماران  تا  است 
درمانی خود را طی کنند.

در هر حال سویه بسیار مسری دلتا در 
جهان همچنان می تازد و آمار جهانی کرونا 
حاکی از آن است که مجموع مبتالیان به 
بیماری »کووید-۱۹« ناشی از کروناویروس 
جدید در جهان تاکنون به 2۰۴ میلیون و ۱56 
هزار و 758 نفر رسیده و مرگ چهار میلیون 
و ۳۱6 هزار و ۴۱2 نفر بر اثر ابتال به این 

بیماری نیز تأیید شده است.
بیش از ۹۴هزار جانباخته در ایران

در ایران نیز مجموع جان باختگان این 
بیماری به ۹۴ هزار و 6۰۳ نفر رسیده و تا 
کنون ۴ میلیون و ۱۹۹ هزار و 5۳7 نفر نیز 
به این بیماری مبتال شده اند که ۳ میلیون 
و 565 هزار و 575 نفر از آنها بهبود یافته و 

یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
دام »دلتا« و ازدحام در قبرستان ها

دام  در  این روزها  در هر حال کشور 
مسووالن،  اذعان  به  و  افتاده  گیر  »دلتا« 
اعالم می شود  که  آنچه  از  ها  آمار کشته 
باالتر است. ازدحام اجساد در قبرستانها بیداد 
می کند و به نظر می رسد ویروس عمال از 
کنترل خارج شده است. در این میان اما در 
سطح شهر همه چیز عادی است و ظاهرا 
کرونایی وجود ندارد؛ تعداد افرادی که ماسک 
نمی زنند در سطح شهر به وفور زیاد است و 
خبری از فاصله اجتماعی و اجرای پروتکل 
هم نیست؛ ظاهرا به مرگ عادت کرده ایم 
و جان آدمها هم به عدد تقلیل یافته است.

لزوم توقف کارخانه تولید بیمار
که  است  بحرانی  حدی  تا  اوضاع 
روسای  دوازدهم،  دولت  کار  پایان  از  قبل 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور به رییس 
که  دادند  هشدار  و  نوشتند  نامه  جمهور 
نظام  کارکنان  روانی  و  جسمی  ظرفیت 
اشباع  حد  به  ها  عرصه  تمام  در  سالمت 
خطرناک،  شرایط  این  در  و  شده  نزدیک 
محدودیت  به  نسبت  آشکار  توجهی  بی 
فقدان  و  بهداشتی  های  دستورالعمل  و  ها 
عزم جدی برای توقف کارخانه تولید بیمار 
در صحنه عمومی موجب احساس تنهایی، 
بی پناهی و فرسودگی مضاعف در مدافعان 

سالمت خواهد شد.
درخواستی که رای نیاورد

 - نمکی  سعید  دکتر  نیز  آن  از  پس 
بهداشت در آخرین روز کاری دولت  وزیر 
دوازدهم، در نامه ای خطاب به رهبر معظم 
بیماری  وضعیت  تشریح  ضمن  نقالب  ا
آوری  تاب  به  نسبت  هشدار  و  کشور  در 
ای  هفته  دو  تعطیلی  سالمت،  مدافعان 
انتظامی  و  نظامی  نیروهای  بکارگیری  و 
خواستار  را  شکنان  پروتکل   با  برخورد  و 
ستاد  در  طرح  از  پس  که  درخواستی  شد؛ 

کشوری کرونا، از سوی وزیر کشور منتفی 
دقیق  بررسی  شده  »بنا  که  شد  اعالم  و 
آینده در  تری صورت گیرد و در روزهای 
ستاد همه مباحث مطرح شود و پس از آن 

تصمیم گیری کنیم. “
احتمال طوالنی شدن پیک پنجم

از طرف دیگر، کارشناسان هشدار می 
دهند که پیک پنجم بسیار شدید است و شاید 
تعداد روزهایی که در پیک به سر می بریم، 
نسبت به پیک چهارم افزایش یابد و حتی 
این  آینده  از روزهای  بینی  هنوز هم پیش 
اما در  پیک و ویروس دلتا متصور نیستند؛ 
عین حال تاکید آن است که اگر بخواهیم 
تعداد مبتالیان و مرگ و میر را کمتر کنیم، 
باید رعایت و اجرای پروتکل ها جدی گرفته 
همین  به  اگر  صورت  این  غیر  در  شود. 
بستری  و  سرپایی  مراجعه  افزایش  منوال 
افزایش  انتظار  باید  باشیم، قاعدتا  را داشته 
مرگ و میر را هم داشته باشیم؛ به طوری 
که برخی باالی 6۰۰ کشته در روز را پیش 

بینی کرده اند.
 ۳8 زیر  به  پروتکلها  رعایت  سقوط 

درصد
گفته  به  که  است  شرایطی  در  این 
بهداشت،   وزارت  کل  معاون   – حریرچی 
زیر  به  بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت 
درصد   62 است  و  کرده  درصد سقوط   ۳8
دستورالعمل ها هم رعایت نمی شود. همچنین 
 25 زیر  به  پروتکل ها  رعایت  استان   ۴ در 
درصد رسیده است و در 2۳ استان پوشش 
ماسک در اماکن عمومی کمتر از 5۰ درصد 
است. بر این اساس می توان گفت که در 
یک کالم اجرای شیوه نامه ها وپروتکلهای 
ضد کرونا در کشور با مشکل روبروست؛ به 
طوری که از طرح جامع مدیریت هوشمند 
کرونا، نظارتها و جرایم بازدارنده ای که پیش 
از این و در سال گذشته به تصویب رسید و 
به اجرا گذاشته شد، خبری نیست؛ طرحی 
که مکررا هم اعالم شد نیازمند اصالح است 
و با گذشت زمان هم از یادها رفت و تکلیف 

آن هم هنوز مشخص نیست.
از طرف دیگر طبق نظر کارشناسان، 
بی تردید اگر روند واکسیناسیون در کشور 
با تاخیر مواجه نبود و در این زمینه فرصت 
سوزی نمی شد و به قول مسووالن وزارت 
در  ها  خارجی  عهدی  بد  دچار  بهداشت 
دچار  اکنون  قاعدتا  نبودیم،  واکسن  ارسال 

چنین وضعی نبودیم.
ادامه پیشتازی کرونا در ایران تا یک 

ماه و نیم آینده
اذعان  به  که  است  درشرایطی  این 
حریرچی؛ پیش بینی چندین مرجع بین المللی 
این است که تا یک ماه آینده تعداد موارد 
ابتال در کشور باال خواهد رفت و تا یک ماه و 

نیم آینده موارد مرگ هم صعودی خواهد بود.
کرونا منتظر نمی ماند

در هر حال با توجه به شرایط روزهای 
اخیر و رکوردهای پیاپی کرونا و هشدارهای 
مدیریت  تردید  بی  المللی،  بین  سازمانهای 
و  جدی  اقدامی  نیازمند  کشور  در  کرونا 
 – رییسی  ابراهیم  اخیرا  است.  حاکمیتی 
رییس جمهور از طرح تحول جامع مقابله با 
کرونا خبر داده و تاکید کرده که طرح جامع 
با  کرونا  ویروس  با  مقابله  نحوه  در  تحول 
اخیر  نیم  و  سال  یک  تجربیات  از  استفاده 
کشور در کمیته ویژه ای تدوین و در دستور 
کار جلسه ستاد ملی قرار خواهد گرفت. این 
درحالیست که بی تردید شرایط فعلی کرونا 
ضرب  و  فوری  اقدامی  نیازمند  کشور  در 
االجلی است و هرگونه تاخیری در این زمینه، 
قاعدتا افزایش ارتفاع موج بیماری و سخت تر 
شدن شرایط و جان باختن شمار بیشتری از 

هموطنان را به دنبال خواهد داشت.
تماس  در  جمهور  رییس  که  هرچند 
تلفنی با وزیر بهداشت برای استفاده از همه 
ظرفیت های موجود جهت تسریع در کنترل 
دستورات  بیماران  درمان  و  کرونا  ویروس 
اقدامات عملی و  از  اما  الزم را صادر کرد؛ 
دسترس  در  خبری  دستورات  این  جزییات 
روز  نیز  نمکی  سعید  آنکه  ضمن  نیست. 
گذشته در نامه ای به رییس جمهور ضمن 
کشور،  در  کرونا  بیماری  وضعیت  به  اشاره 
پروتکلها و همچنین  رعایت  کاهش سطح 
در پیش بودن ایام محرم و مراسم عزاداری 
اباعبداهلل الحسین )ع(، درخواست کرد که« 
به عنوان رئیس محترم ستاد ملی مدیریت 
کرونا دستور فرمایید به نحو مقتضی اهمیت 
تاثیرگذاری تجمعات غیر منطبق با پروتکل 
سطح  در  اجرایی  و  ناظر  مقامات  به  ها 

استان ها ابالغ شود.  “
عزاداری  ایام  به  توجه  با  و  پایان  در 
برخی  احتمال  و  )ع(  الحسین  اباعبداهلل 
تجمعات در این ایام، هشدارهای مسووالن 
کرونا  با  مقابله  عملیات  فرمانده  جمله  از 
باالی  سرایت  قدرت  بر  مبنی  تهران  در 
به  اذعان  با  و  باز  فضای  در  »دلتا« حتی 
پروتکلهای  رعایت  سطح  چشمگیر  سقوط 
استفاده  عدم  جمله  از  کشور  در  بهداشتی 
چند  اجتماعی،  گذاری  فاصله  و  ماسک  از 

سوال مطرح است؛
مشکل موج آفرینی های مداوم کرونا 
در ایران کجاست؛ محتوای شیوه نامه ها یا 

اجرای آنها؟
آیا اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند 

کرونا متوقف شده است؟
از  ویروس  فعلی عمال  در شرایط  آیا 
کنترل خارج شده و باید منتظر ماند تا خود 

فروکش کند؟
وضع فعلی بیماری تا کی ادامه خواهد 
فوری  باید  که  اقدامی  مهمترین  و  داشت 
ها  مسوولیت  همه  آیا  چیست؟  داد  انجام 

متوجه مردم است؟
وظایف ستاد کرونا و وزارت بهداشت 
و نقاط ضعف و قوت آن در مدیریت کرونا 

کجاست؟
مدیریت  در  ها  دستگاه  سایر  سهم 

بیماری چیست؟
محرم  پروتکلهای  اجرای  ضمانت 

چیست؟
اقدام عاجل ملی در کنترل  برای  آیا 
و  وزیر  استقرار  تا  باید  بیماری،  فعلی  موج 

وزرای جدید منتظر ماند؟

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

به  »کاردانی  و  جدید«  نظام  »کاردانی  دوره های  ثبت نام  آغاز 
کارشناسی”

زمان تمدید شده برای ثبت نام در رشته های پذیرش براساس 
کارشناسی  به  کاردانی  دوره  دیپلم«  کل  »معدل  تحصیلی  سوابق 
و دوره های مقطع کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و 
مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۴۰۰ از امروز 

شروع می شود.
سنجش  سازمان  اعالم  اساس  بر  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
آنها  پذیرش  که  رشته هایی  در  ثبت نام  متقاضیان  کشور،  آموزش 
در دوره های مقطع  کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای 
و موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی سال ۱۴۰۰ صرفا 
براساس سوابق تحصیلی »معدل کل دیپلم« صورت می گیرد، در 
صورتی که در زمان مقرر )از تاریخ سوم خرداد تا ۱۱ تیر ۱۴۰۰ ( 
موفق به ثبت نام نشده اند، می توانند برای پذیرش در این رشته ها از 
امروز سه شنبه مورخ ۱۹ مرداد تا روز جمعه مورخ 22 مرداد به درگاه 

اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند.
داوطلبان پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و اصالحات مربوط 
به آن )اطالعیه مورخ 6 تیر ۱۴۰۰که از طریق درگاه اطالع رسانی این 
سازمان سنجش آموزش کشور در دسترس است(، نسبت به ثبت نام 

و انتخاب رشته در پذیرش این رشته ها اقدام کنند.
 همچنین امکان ثبت نام مجدد در رشته های پذیرش براساس 
سوابق تحصیلی »معدل کل دوره کاردانی« دوره های کاردانی به 
کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۰ نیز فراهم شد و داوطلبان از امروز 
سه شنبه ۱۹ مرداد تا روز جمعه 22 مرداد می توانند نسبت به ثبت 

نام خود اقدام کنند.

آزار جنسی زن ۵۵ساله و سرقت طالهایش
نتیجه دوستی اینستاگرامی زنی  55 ساله با مردی غریبه منجر به اذیت و 

آزار و سرقت 8۰ میلیون طال و جواهراتش شد.
به گزارش دنیای جوانان، چندی پیش پرونده ای با عنوان سرقت به عنف 

طال، جواهر و اذیت و آزار شاکی در دادسرای مشهد مطرح شد.
در پی طرح پرونده، شاکی آن که زنی 55 ساله و ساکن خیابان طبرسی 
بود، در اظهارات خود مدعی شد زنگ خانه به صدا درآمد و من در را باز کردم. 
همزمان فردی که حدود ۳۰ ساله بود و با خود سالح سرد همراه داشت، خودش 
را داخل خانه انداخت و شروع به تهدید کرد که اگر ساکت نباشی تو را خواهیم 
کشت. پشت سر این فرد و با فاصله کمی نفر دوم هم وارد خانه شد و در را 
بست. آن ها من را به یکی از اتاق ها کشاندند و دست و پای من را با روسری و 

جوراب و دهانم را هم با چسب پهن بستند.
او ادامه داد: آن ها من را مورد اذیت و آزار قرار دادند و از این اقدام شان هم 
فیلم گرفتند. کمی بعد یکی از آن ها گردنبند، گوشواره و النگوهای من را که حدود 
8۰ میلیون تومان ارزش داشت، دزدیدند و من را هم به همان حال رها کردند و 
متواری شدند. هر طور بود دست و پایم را باز کردم و ماجرا را به پلیس اطالع دادم.
متهم در حالی که مدعی بود سارقان شیطان صفت را نمی شناسد، در ادامه 

بیان کرد آن ها سر و صورت خود را پوشانده بودند.

بازپرس پرونده دستور آغاز تحقیقات دقیق پلیسی را صادر کرد و مأموران 
انتظامی هم بررسی زوایای تاریک ماجرا را در دستور کار قرار دادند. بررسی تصاویر 
دوربین های مداربسته مسیر حرکت و همچنین رصد دیگر موارد و اقدام های علمی 
پلیس، هویت افراد را مشخص کرد آن روز آن ها با یک دستگاه سواری ام وی ام 
از محل متواری و شهر مشهد را به مقصد گرگان ترک کرده اند. از همین رو 
نیابتی قضایی صادر شد و ماموران پلیس برای دستگیری هر دو سارق به شهر 
مذکور رفتند و موفق شدند یکی از متهمان را که سرگرم تنظیم باد الستیک 
خودرو ام وی ام مورد استفاده در سرقت شیطانی بود، شناسایی و او را دستگیر کنند.

با این زن میانسال از طریق اینستاگرام آشنا شدیم
بالفاصله با همکاری پلیس محلی متهم مورد بازجویی قرار گرفت و ضمن 
لو دادن محل حضور دیگر همدستش مراحل اجرای نقشه را برای مأموران بازگو 
کرد. او مدعی شد: حدود دو ماه است از زندان آزاد شده ام. اتهاماتم انواع سرقت 
بود. با این زن میانسال از طریق اینستاگرام آشنا شدیم. او که خود را بیتا معرفی 
کرد، بارها برای ما تصاویری از خودش ارسال کرد. همدست من که یکی از این 
تصاویر را دید، پیشنهاد داد برای سرقت طال و جواهرات این زن که در تصاویر 

ارسالی نمایان بود، به شهر مشهد برویم.
او ادامه داد: از همین رو با شاکی پرونده قرار مالقات حضوری گذاشته شد 
و ساعت حدود ۹ صبح روز سرقت به محل زندگی او رسیدیم. این زن خودش 
در خانه را برای ما باز کرد و پس از داخل شدن نقشه سرقت را اجرا کردیم و در 
ادامه هم به شمال کشور فرار کردیم. طال و جواهرات او را در گرگان فروختیم 

و هرکس سهمش را برداشت.
در ادامه متهم دیگر پرونده هم در حوالی شهر گرگان ردزنی و او هم دستگیر 

و به مشهد منتقل شد.
سارقان  مجازات  شالق؛  ضربه   7۴ تحمل  و  تعزیری  حبس  سال   ۴
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حالت تاریک تأثیر چندانی روی افزایش 
مدت شارژدهی باتری ندارد

را  باتری  تنها در صورتی مدت زمان شارژدهی  تاریک  حالت 
افزایش می دهد و باعث صرفه جویی در مصرف آن می شود که در 

حالت روشنایی صد درصدی نمایشگر فعال شود.
تاریک  حالت  امروزه   ،Androidauthority گزارش  به 
در  مورد عالقه ی مردم  قابلیت های  از  )Dark Mode یکی   (
 OLED گوشی ها به شمار می رود. در گوشی هایی که نمایشگر
این  رنگ سیاه،  نمایش  و  تاریک  حالت  فعال کردن  برای  دارند، 
این  با  و  می کند  خاموش  را  مشخص  پیکسل  تعدادی  نمایشگر 
را  آن  باتری، مدت زمان شارژدهی  در مصرف  کار و صرفه جویی 

افزایش می دهد
از  استفاده  پردو،  دانشگاه  محققان  جدید  مطالعه ی  طبق  اما 
حالت تاریک، آن طور که انتظار می رود روی مدت زمان شارژ دهی 

باتری تأثیری ندارد.
 PFOP محققان این دانشگاه با استفاده از ابزار جدیدی به نام
 ،)Per-Frame OLED Power Profiler سرواژه عبارت(
6 نرم افزار متعلق به گوگل شامل ماشین حساب، تقویم، نقشه، اخبار، 
تأثیر حالت  این تیم  تماس و یوتیوب را مورد بررسی قرار دادند. 
تاریک را در مدت یک دقیقه روی گوشی های پیکسل 2 و پیکسل 

۳ و پیکسل 5 و موتو زد ۳ و روی این برنامه ها بررسی کردند.
نتیجه ی این تحقیق با آنچه انتظار می رفت، کمی متفاوت بود. 
از مصرف کنندگان تنظیمات روشنایی  طبق این تحقیق، بسیاری 
گوشی خود را روی حالت خودکار قرار می دهند که در این صورت 
روشنایی نمایشگر در محیط خانه بین ۳۰ تا ۴۰ درصد تنظیم می شود.
بین  نمایشگر  روشنایی  که  در شرایطی  گفته ی محققان،  به 
تغییر  آزمایش شده،  گوشی های  تمام  در  باشد،  درصد   5۰ تا   ۳۰
به حالت تاریک تنها ۳ تا ۹ درصد باعث صرفه جویی در مصرف 

باتری خواهد شد.
اما طبق نتایج این مطالعه، مدت زمان شارژدهی باتری هنگام 
تغییر از روشنایی صد درصد به حالت تاریک، افزایش قابل توجهی 
پیدا می کند. در واقع تغییر حالت از شرایط روشنایی صد درصدی 
نمایشگر )محیط بیرون با نور زیاد خورشید( به حالت تاریک، باعث 
صرفه جویی ۳۹ تا ۴7 درصدی در مصرف باتری خواهد شد که خیلی 

بیشتر از چند دقیقه می تواند شارژ باتری را نگه دارد.
عالوه بر این، محققان با استناد به این مطالعه ادعا کردند که 
عملکرد مصرف باتری اندروید، فعال بودن حالت تاریک را هنگام 

محاسبه ی توان مصرفی یک برنامه در نظر نمی گیرد.
 Android Battery+ این تیم در همین راستا ابزاری به نام
را برای در نظر داشتن حالت تاریک هنگام انجام محاسبات توسعه 

داده اند.
محققان پردو قصد دارند ابزار PFOP را به صورت متن  باز 
و همراه با ویژگی +Android Battery در پروژه ی متن  باز 
اندروید اضافه کنند. عملکرد +Battery در کادری قرمزرنگ در 

تصویر زیر مشخص شده است.
برخی از نتایج این تحقیق امری بدیهی است و همه ی ما از 
قبل می دانستیم که روشنایی صد درصدی نمایشگر باعث تخلیه ی 
باتری گوشی می شود و تغییر به حالت تاریک در شدت نور باال، تأثیر 
بیشتری روی مصرف باتری خواهد داشت. حتی گوگل در تحقیقات 
خود در سال 2۰۱8 )۱۳۹7(، به رابطه ی شدت نور و تأثیر حالت 

تاریک روی مدت زمان شارژدهی باتری اشاره کرده بود.
اما نکته ی جالب در این تحقیق این است که اگر روشنایی 
حالت  به  تغییر  بدهید،  ترجیح  نمایشگر  برای  را  متوسط    یا  کم 
نخواهد  ایجاد  گوشی  باتری  مصرف  در  دانی  ن چ تفاوت  تاریک 
کرد؛ بنابراین برای کسانی که از روشنایی صددرصدی نمایشگر 
استفاده می کنند، تغییر به حالت تاریک، تغییری در زمان شارژدهی 

باتری ایجاد نخواهد شد.
با روشنایی یکسان نمایشگر   گوشی های  این آزمایش  انجام 
مختلف می تواند جالب باشد؛ چرا که صفحه نمایش برخی از گوشی ها 
در حالت روشنایی صد درصدی ممکن است متفاوت و روشن تر از 

برخی دیگر باشد.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی 
و امور اداری وزارت آموزش وپرورش درباره 
مدارس  معلمان  جذب  و  استخدام  امکان 
گفت:  پرورش  و  وزش  م آ در  غیردولتی 
برنامه ای در زمینه استخدام معلمان مدارس 
غیردولتی و خرید خدماتی نداریم، اما مجلس 
در حال کار بر روی طرحی است که بر اساس 
آن، اولویتی برای این معلمان در آزمون های 

استخدامی درنظر گرفته شود.
به گزارش دنیای جوانان؛ ناصر سلیمان 
زاده، درباره روند تبدیل وضعیت نیروهای 
قراردادی در وزارت آموزش و پرورش توضیح 
داد و اظهار کرد: فعال بر اساس مجوز سازمان 
اداری و استخدامی، تبدیل وضعیت نیروهای 
قراردادی و حتی شرکتی که ایثارگر هستند 
و یا پدر و مادر ایثارگر دارند در حال انجام 

است و کار را شروع کرده ایم.
نیروهای  سایر  برای  اما  افزود:  وی 

قراردادی کار معین، هنوز مجوزی دریافت 
نشده است.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و 
امور اداری وزارت آموزش وپرورش همچنین 
رتبه بندی  اجرای  وضعیت  آخرین  درباره 
معلمان گفت: قبل از عید نوروز، الیحه را 
به مجلس شورای اسالمی دادیم و مجلس 

از اسفند ۹۹ مشغول کار بر روی الیحه است.
خوبی  اقدامات  افزود:  زاده  سلیمان 
صورت گرفته ولی اکنون در مجلس روی 
تامین اعتبار آن حرف دارند. ما تالش کردیم 
کار متناسب با اعتبارات پیش بینی شده، جلو 
برود. اکنون دیگر منتظر نظر مجلس هستیم 
و اگر فرایند طوالنی شود امیدواریم در دولت 

بعدی محقق شود.
برنامه ای  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
خدماتی  خرید  معلمان  استخدام  برای 
خیر،  گفت:  دارید؟  غیردولتی  مدارس  و 
برنامه ای در این زمینه نداریم. اما تا جایی 
که اطالع دارم مجلس در حال کار بر روی 
طرحی است که بر اساس آن افرادی که در 
مدارس غیردولتی و یا به عنوان خرید خدمات 
کار می کنند در آزمون های استخدامی ما 
شرکت کنند و از اولویتی برخوردار باشند؛ 
که  بخورد  رتبه شان  به  ضریب  درصدی 

شانس قبولی شان باال برود.
رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و 
امور اداری وزارت آموزش وپرورش تاکید کرد 
که طبق ماده واحده شورای عالی انقالب 
فرهنگی به هیچ عنوان اجازه نداریم نیرویی 
را خارج از آزمون استخدامی و مسیر دانشگاه 

فرهنگیان و شهید رجایی بپذیریم.

مجلس بررسی می کند؛

استخدام در آموزش وپرورش با اولویت معلمان مدارس غیردولتی
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ی  ینه ها هز یش  ا فز ا
مخالفت  دلیل  مهم ترین  دولت، 
نیرو  و  نفت  مانند  دستگاه هایی 
با  از آنجا که  اما  با حذف پیمانکاران است 
وجود ُپر شدن دولت از پیمانکاران، بدنه قوه 
مجریه بزرگتر شده، نمایندگان مجلس هم 

چنین دالیلی را رد می کنند.
به گزارش دنیای جوانان، »قراردادهای 
دولتی که بیشتر از طریق مناقصات دولتی 
اصلی  های  گلوگاه  از  یکی  می شود  انجام 
آخرین  از  یکی  نتیجه  این  است«؛  فساد 
پژوهش ها در مورد واگذاری بدنه ی اجرایی 
که  پژوهشی  است؛  پیمانکاران  به  دولت 
علمی-ترویجی  فصلنامه  در  آن  نتایج 
منتشر شده  حقوقی«  پژوهش های  »مجله 
است. گرچه این پژوهش توصیه می کند که 
مناقصات باید به صورت شفاف و قانونمند 
می دهد  نشان  تجربه  اما  شوند  برگزار 
مقوله ای  ایران  در  »شفاف سازی«  که 
غیرقابل سنجش است؛ بویژه اینکه مناقصه 
بخش  در  دولت  شدن  استحاله  عرصه ی 
خصوصی است و نه سیاستی در جهت اجرای 
سیاست های ابالغی اصل ۴۴ قانون اساسی. 
سیاست های  که  است  حالی  در  این 
بدنه  کوچک سازی  بر   ۴۴ اصل  ابالغی 
نه طویل کردن آن  دولت متمرکز است و 
با پیمانکاری سازی در قالب مناقصه های پر 
حرف و حدیث؛ مناقصه هایی که در پیوند با 
شرکت های دولتی »حیاط خلوت« ساخته اند. 
همواره  دولتی  شرکت های  دلیل  همین  به 
دلیل استیضاح بیشتر وزراء هستند؛ وزرائی 
که بیشتر از اینکه به فکر مسئولیت هایشان 
فرایند  به  که  تهدیداتی  دفع  بر  باشند، 
متمرکز  می دهند،  قانونی  شکل  استیضاح 
شده اند. آن ها دائم  باید اوضاع را رصد کنند 
تا متوجه شوند که کدام تخلف و ابهام، محور 
جمع آوری امضاهای استیضاحشان می شود. 
همان  از  دولتی  رئیس  هر  اگر  شاید 
ابتدای روی کار آمدن، مناقصه را به عرصه 
عمومی بکشاند و آن را به حیاط خلوتی برای 
نفوذ شرکت های وابسته به مدیران بازنشسته 
تبدیل نکند، بتواند وزرایش را از گزند پایین 
کشیده شدن در امان نگه دارد اما از آنجا که 
کمترین پاسخگویی و بیشترین بودجه مربوط 
از  به شرکت های دولتی است، در بسیاری 
نمایندگان  دست  در  کافی  شواهد  موارد 
استیضاح  تا یک جلسه  دارد  مجلس وجود 
این  درک  برای  کنند!  برگزار  را  پرشور 
موضوع کافی است که بودجه شرکت های 
دولتی را نگاه کنید؛ بودجه ای که متناسب با 
رشد نرخ تورم افزایش می یابد. تنها در سال 
 ۱5۰۰ از  بیش  دولتی  شرکت های   ،۱۴۰۰
هزار میلیارد تومان از منابع عمومی کشور را 
می بلعند؛ در حالی که اساسا هیچگاه گزارش 
دولت ها  سوی  از  آنها  عملکرد  از  شفافی 

منتشر نشده است. 
کارگران به چه چیز اعتراض دارند؟ 

کلیدی ترین  کارگراِن  شرایط  این  در 
شرکت های دولتی در حوزه های نفت، برق، 
گاز و پتروشیمی برای جلوگیری از واگذاری 
در  و  شده اند  متحد  مفسده آور  مناقصات 
چارچوب یک حرکت صنفی فراگیر، خواهان 
می گویند  آن ها  شده اند.  پیمانکاران  حذف 
درگیر  اندازه  از  بیش  شرکت ها  بدنه ی 
اندازه ای  به  است؛  شده  آور  مفسده  اعمال 
که برون سپاری را عامل افزایش هزینه های 
لحظه  این  تا  البته  اجرایی می خوانند؛  امور 
هرگونه مذاکره بر سر پیمانکارزدایی بی نتیجه 
بوده و ظاهرا دولت دوازدهم در هفته های 
برای  چالشی  نخواست  خود،  عمر  پایانی 
در  کند.  ایجاد  نیرو  و  نفت  وزارتخانه های 
حذف  خواست  هم  کار  وزارت  میان،  این 

پیمانکاران را منتفی دانست. 
مهم ترین  دولت،  هزینه های  افزایش 
دلیل مخالفت دستگاه هایی مانند نفت و نیرو 
با  از آنجا که  اما  با حذف پیمانکاران است 
وجود ُپر شدن دولت از پیمانکاران، بدنه قوه 
مجریه بزرگتر شده، نمایندگان مجلس هم  
چنین دالیلی را رد می کنند. عباس گودرزی، 
نماینده بروجرد، در این مورد گفته:»قرار بود 
چابک سازی  برای  پیمانکاری  شرکت های 
دستگاه های اجرایی و کاهش هزینه ها وارد 

نظام اجرایی کشور شوند اما نه تنها در عمل 
این اتفاق نیفتاد بلکه به طرز فاجعه آمیزی 
و  انسانی در دستگاه ها  نیروهای  تعداد  هم 
افزایش  هم هزینه ها به صورت غیررسمی 
داشته اند و این امر باعث سوءاستفاده و ایجاد 
رانت برای یک عده افراد خاص و شرکت ها 

شده است.« 
طرح مجلس برای حذف پیمانکاران 

گودرزی اشاره می کند که یک شرکت 
در یک حوزه مشخص، ساالنه  پیمانکاری 
که  دارد  درآمد  تومان  میلیارد   ۳۰ از  بیش 
به گفته ی وی »این درآمد در واقع از جیب 
کارگرانی است که از حقوق پایینی برخوردار 
بوده و در شرایط نامطلوبی فعالیت می کنند«. 
نماینده مجلس ضمن  این  دلیل  به همین 
را  طرحی  پیمانکاران  حذف  پیشنهاد  ارائه 
پیشنهاد می دهد که بر اساس آن نیروهای 
انسانی باید صرفاً بر اساس آزمون استخدامی 
جذب دستگاه ها شوند و در دو دسته پیمانی 
اساس  این  بر  شوند.  سازماندهی  رسمی  و 
پیمانی ها، در یک بازه ۳ساله باید به رسمی 
تبدیل وضعیت شوند البته بر مبنای این طرح 
نیروهای موقت صرفا از طریق »خرید خدمت 
از طریق قانون مناقصات« استخدام می شوند 
و دیگر مقوله ای به اسم شرکت پیمانکاری 

وجود نخواهد داشت. 
کاغذ  روی  بر  حداقل  ترتیب  بدین 
شرکت های  حذف  برای  مدون  برنامه ای 
دستگاه های  هزینه های  که  پیمانکاری 
تعیین  همچنین  و  برده اند  باال  را  اجرایی 
تکلیف نیروهای قراردادی مدت معین وجود 
دارد؛ جدا از این خود دولت ها هم می توانستند 
استخدام ها از را کج روی و بدسلقیگی نجات 
دوازدهم،  و  یازدهم  دولت های  اما  بدهند 
دست روی دست گذاشتند و به هر ترتیب 
برای تعیین ساز و کاری که بتواند از اتالف 
منابع عمومی به دست پیمانکاران جلوگیری 
کند، کوتاهی کردند. در این شرایط، دولت 
نتواست کارایی خود را هم افزایش دهد تا 
بدین واسطه سیاست های ابالغی اصل ۴۴ 
قانون اساسی و سیاست های کلی نظام اداری 

را محقق کند. 
 فساد وسیله انحراف منابع

وحید شقاقی شهری )رئیس دانشکده 
اقتصاد دانشگاه خوارزمی( در این مورد گفت: 
»سیاست های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳8۴ و 
سیاست های کلی نظام اداری در سال ۱۳8۹ 
از سوی رهبری ابالغ شدند؛ با این هدف که 
اندازه دولت منطقی شود. بر این اساس، قرار 
بر این بود که دولت سرمایه گذاری جدیدی را 
در اقتصاد انجام ندهند و بنگاه های دولتی به 
بخش خصوصی واگذار شوند و اندازه بخش 
تعاون به 25 درصد اقتصاد کشور برسد. از 
این طریق، بخش خصوصی فعال تر و اندازه 
نظام اداری منطقی می شد. این خالصه روح 
حاکم بر اصل ۴۴ و سیاست های کلی نظام 

اداری است.« 
بالغ  ا ز  ا سال   ۱6 « فزود:  ا وی 
سیاست های ابالغی اصل ۴۴ و ۱۱ سال از 
ابالغ سیاست های کلی نظام اداری می گذرد 
اما هم اندازه دولت و هم اندازه دولت مرکزی 

کوچکتر نشده است. اندازه ی دولت با بودجه 
کل کشور به تولید ناخالص ملی و اندازه ی 
دولت مرکزی با بودجه شرکت های دولتی به 
تولید ناخالص ملی سنجیده می شوند که در 
هر دوی این موارد شاهد بزرگتر شدن دولت 
هستیم. در نتیجه پس از ابالغ این دو قانون، 
تغییر مسیری را در اندازه دولت و واگذاری 
بنگاه های خصوصی  به  دولتی  شرکت های 
و تعاونی مشاهده نمی کنیم. هرساله بودجه 
شرکت های دولتی در حال افزایش است و 
بودجه عمومی هم با شتاب بیشتری در حال 
افزایش است. این نشان می دهد که دولت ها 
در اجرای این قوانین موفق عمل نکرده اند 
و مقاومت های زیادی بر سر منطقی سازی 
اندازه دولت وجود دارد که در نتیجه شاهد 

هدررفت منابع عمومی هستیم.« 
در  چه  اینکه  بیان  با  شهری  شقاقی 
سپردن مناقصات به شرکت های پیمانکاری و 
چه در واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی 
رد و پای دولت را می بینیم که این مفسده آور 
امور  واگذاری  عمق  گفت:»وقتی  است، 
دولتی را بررسی می کنیم، متوجه می شویم 
یعنی  است؛  دولتی  همچنان  مدیریت  که 
و  مناسبات  تعیین  در  دولت  زور  همچنان 
برخالف  این  که  می چربد  جهت گیری ها 
رهبری  مدنظر  اقتصادی  و  اداری  انقالب 
به  داریم؛  بزرگی  دولت  همچنان  ما  است. 
طوری که اندازه دولت همچنان 75 درصد 
نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص ملی 
است. این عدد از سال های گذشته تغییر را 
نشان نمی دهد؛ در واقع با وجود اینکه دائم 
از برون سپاری، خصوصی سازی، چابک سازی 
و… صحبت می شود اما موردی که آن را 

حس کنیم، وجود ندارد.« 
به  فضا  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
کارگیری افراد بازنشسته، استخدام بی رویه 
اعطای  آشنابازی،  فساد،  مشاور،  و  مدیر 
نرخ گذاری  در  فساد  انحصاری،  امتیازات 
خارج  به  ویژه  مسافرت های  مناقصات، 
گفت:  است،  یافته  رواج  و…  کشور  از 
تعهدات  است  قرار  حاال  که  »شرکت هایی 
قبول  خصوصی  بخش  عنوان  به  را  دولت 
دولتی ها  اصطالِح  به  تا  کنند،  اجرا  و 
چابک سازی رخ دهد، چون با مناسک دولتی 
اداره می شوند و از نظارت خارج هستند و به 
نظام دولتی باج می دهند، به نارضایتی دامن 
راه اندازی  با  که  البته تالش شده  می زنند؛ 
سامانه مناقصات، دسترسی به اسناد واگذاری 
پیمان ها، تسهیل شود اما تا زمانی که دولت 
مناسبات و شیوه کار را تعیین می کند، نه تنها 
شفافیت ایجاد نمی شود بلکه باید همچنان 
بود؛  منابع خواهیم  و هدررفت  فساد  شاهد 
لذا ما همچنان در حوزه مناقصات رد و پای 
فساد و حضور دولت را شاهد خواهیم بود.« 
ه  نشگا دا د  قتصا ا نشکده  دا رئیس 
خوارزمی با بیان اینکه، اینکه گفته می شود 
اگر دولت مسئولیت های خود را واگذار نکند 
هزینه های اداره کشور و پرداخت حقوق و 
دستمزد به کارکنان شرکت ها سر به فلک 
می گذارد، گفت: »خیلی از شرکت های واقعا 
اقتصاد  فضای  در  تنفس  برای  خصوصی، 

دچار  واقعا  مناقصات،  در  شرکت  طریق  از 
مشکل هستند و اصال به آن ها میدان داده 
در  که  شرکت هایی  اینکه  حال  نمی شود؛ 
مناقصات برنده می شوند باید به نظام دولتی 
باج بدهند. به همین دلیل یا باید با مدیریت 
دولتی هم راستا شوند یا اینکه به کل کار 
دولتی ها  حتی  کنند؛  فراموش  را  اقتصادی 
شرکت هایی  به  را  سفارشی  استخدام های 
که با آن ها کار می کنند، تحمیل می کنند.« 
بر  مکانیزه  و  هوشمند  نظارت های 

مناقصات
فساد  اینکه  بیان  با  شهری  شقاقی 
وسیله انحراف منابع است، افزود: »در نتیجه 
برای اصالح امور ابتدا باید فساد را از بستر 
این  غیر  در  شست.  دولتی  امور  واگذاری 
را در  اقسام مشکالت  امروز،  مانند  صورت 
واگذاری ها شاهد خواهیم بود؛ به همین دلیل 
تا امروز توفیقی حاصل نشده است. در عین 
رصد  برای  باید  نظارتی  دستگاه های  حال 
مکانیزه  و  هوشمند  نظارت های  مناقصات 
را مستقر و به اجرا بگذارند. اینکه حاال یک 
کاری را به پیمانکار واگذار کرده اند و این به 
هر حال خوب است که دولت نقشی نداشته 
ندارد؛ چراکه اصل فسادزدایی  باشد، معنی 
بازرسی  سازمان  مانند  دستگاه هایی  است. 
و  هوشمند  نظارت های  باید  کشور  کل 
مستمر بر صفر تا صد این واگذاری ها داشته 
باشند. ضرورت دارد که این نظارت ها حتما 
موارد  در  تنها  بازرسان  تا  باشد  الکترونیک 
پیدا کنند.  به صورت ورود  مهم و حساس 
شناسایی  الکترونیک  باید  مفاسد  نتیجه  در 

شوند.« 
وی افزود: »با این شرایط همچنان باید 
شاهد بده و بستان های کالن در واگذاری 
و  مشکل  این  حل  برای  باشیم.  پروژه ها 
جلوگیری از بریز و بپاش در مجموعه های 
مصالح  کار  به  موردی  نظارت های  دولتی، 
عمومی نمی آیند بلکه باید فیلترهای نظارتی 
هوشمنِد چندالیه را طرحی کرد؛ فیلترهایی 
پهن  دولتی  نظام  بر  تور  یک  مانند  که 
که  شد  مطمئن  می توان  اینگونه  می شود. 
هیچ فسادی از منافذ شناسایی این سیستم 

عبور نمی کند.« 
قرار گرفتن منابع در سیستم هدررفت  
اقتصاد  دانشکده  رئیس  گفته های 
دانشگاه خوارزمی نشان می دهند، که فساد 
واگذاری ها رسوخ کرده  در سطوح مختلف 
است. در این شرایط بخشی از ارقام کالنی 
که در قالب قراردادهای واگذاری امور، جابجا 
می شوند، نه در جیب کارگر قرار می گیرند و 
نه برای بهبود کیفیت کار و اجناس به کار 
گرفته شده در ساخت و تکمیل پروژه هزینه 
می شوند؛ بلکه به سیستم هدررفت، رانت و 
فساد سپرده می شوند. به همین دلیل است 
با  باید  چه  »برای  می پرسند:  کارگران  که 
یک سیستم اداری آمیخته با »پدرخواندگی« 
دست به گریبان باشیم؟ آیا بهتر نیست که 
برابر  در  مقاوم  و  غیرشفاف  سیستم  این 
قراردادهای  و  برچیده  پاسخگویی،  هرگونه 
واگذاری و استخدام در یک سیستم متمرکز 

و شیشه ای جمع و ثبت شوند؟«

عضو اتاق بازرگانی شهرکرد مطرح کرد:
حمایت بانك توسعه صادرات ضامن شکوفایی ظرفيت های صادراتی 

چهارمحال و بختياری
عضو اتاق بازرگانی شهرکرد ضمن اشاره به ظرفیت 
های صادراتی استان چهارمحال و بختیاری، گفت: بانک 
فعاالن  با  مطلوبی  ارتباط  شهرکرد  در  صادرات  توسعه 
های  حمایت  با  شود  می  بینی  پیش  و  دارد  اقتصادی 
شاهد  محور،  صادرات  کنندگان  تولید  از  بانک  بیشتراین 

رشد بیشتر صادرات استان باشیم.
خدمات  معرفی  مجازی  نشست  در  شریفی  خلیل 

در  بختیاری  و  چهارمحال  افزود:استان  شهرکرد،  در  ایران  صادرات  توسعه  بانک 
زمینه باغداری از پتانسیل های بسیار مطلوبی برخوردار است؛ این استان در حال 

حاضر قطب تولید بادام در کشور است که بخش عمده ای از آن صادر می شود.
وی همچنین از ظرفیت تولید ماهیان سردابی، خوراک آبزیان، لوازم خانگی، 
ورق فوالدی به عنوان حوزه های درخشان تولید صادراتی استان یاد کرد واظهار 
داشت: مسیر بخش تولید در شرایط تحریم و شیوع کرونا، ناهموار بوده و الزمه 
تسهیل فعالیت بخش های تولیدی، تامین نقدینگی و تزریق سرمایه در گردش به 

بنگاه های تولیدی صادرات محور است.
شریفی اذعان داشت: با توجه به روند رو به رشد تولید صادرات محور در استان، 
افزایش سقف تسهیالت شعبه شهرکرد بانک توسعه صادرات ایران ضروری است.

عضو اتاق بازرگانی شهرکرد خواستار تسهیل بیشتر وثائق برای شرکت های 
کوچک و متوسط شد و گفت: sme های فعال در استان ظرفیت های خوبی در 
زمینه اشتغالزایی و رشد تولید صادراتی دارند و از آنجاییکه بانک توسعه صادرات 
همواره در زمینه حمایت از این شرکت ها پیشگام بوده، خواستار توجه و حمایت 

بیشتر این بانک در حوزه های یاد شده هستیم.

به  برند محبوب مصرف کنندگان  تندیس زرین هشتمين جشنوارۀ 
بانك پاسارگاد اهدا شد

محبوب  برند  جشنوارۀ  دبیرخانۀ  اعالم  براساس 
بانکداری  پاسارگاد در بخش های  بانک  مصرف کنندگان، 
حضوری، بانکداری اینترنتی و موبایل   بانک به عنوان برند 

محبوب مصرف کنندگان معرفی گردید.
اختتامیۀ  بانک پاسارگاد،  روابط عمومی  گزارش  به 
جشنوارۀ برند محبوب مصرف کنندگان عصر روز یکشنبه 

۱7 اَمرداد ۱۴۰۰ برای هشتمین سال پیاپی توسط انجمن ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان برگزار شد. این جشنواره، هر ساله براساس نظرسنجی های مردمی، 
محبوب ترین برندهای کشور از نقطه نظر مصرف کنندگان را در بخش های مختلف 

خدماتی و تولیدی معرفی می کند.
از ۱5  نظرسنجی سال جاری که  در  رویداد،  این  دبیرخانۀ  اعالم  اساس  بر 
اردیبهشت تا ۱5 تیر ۱۴۰۰ ادامه یافت، بیش از یک میلیون نفر مشارکت داشته و 
نسبت به برند محبوب خود اظهار نظر نمودند. در پایان زمان رأی گیری، دبیرخانۀ 
جشنواره، نظرات و اطالعات آماری و جمعیتی)دموگرافیک( جمع بندی و تجزیه و 
تحلیل شده را در قالب گزارش های مختلف به برندهای حاضر اعالم و درنهایت، از 
نمایندگان برندهای برگزیده برای اهدای جوایز در روز اختتامیه دعوت به عمل آمد.

در این راستا، بانک پاسارگاد در سه بخش خدمات بانکداری حضوری، خدمات 
بانکداری اینترنتی و خدمات موبایل بانک برگزیده شد و در مراسم اختتامیه، نشان 

زرین برند محبوب مصرف کنندگان را دریافت نمود.

معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر:
با  متناسب  و  اقدامات خاص  بانکی؛  نظام  در  بودن  متمایز  برای 

نياز مشتریان داریم
گفت:  شهر  بانک  بازاریابی  توسعه  و  شعب  معاون 
همگام با توسعه تکنولوژی های نوین و با آگاهی از نیازها 
و خواسته های مشتریان، در تالش برای ارائه با کیفیت 

ترین خدمات در حوزه ارزی و ریالی هستیم.
به گزارش روابط عمومی بانک شهر، بهبود ساسانیان 
با اشاره به ارائه جدیدترین خدمات بانکی در تمامی حوزه 
ها، به خصوص حوزه ارزی و بانکداری دیجیتال، تصریح 

کرد: برای متمایز بودن در نظام بانکی؛ اقدامات خاص و متناسب با نیاز مشتریان 
را به صورت جدی در دستور کار قرار داده ایم.

ساسانیان درهمین خصوص افزود: با توجه به مزیت رقابتی که بانک شهر در 
حوزه ارزی دارد در تالش برای گسترش خدمات رسانی به تولیدکنندگان، فعاالن 

حوزه صنعت و صادرکنندگان کاال در این حوزه هستیم.
وی با بیان اینکه گسترش شعب مستقل ارزی در سال جاری از برنامه های 
مهم بانک است، افزود: هم اکنون نیز شعب فعال بانک شهر در حوزه ارزی با بهره 
مندی از نیروهای نخبه و فعال از بدنه بانک، توانسته اند خود را به عنوان رقیبی 

جدی برای شعب بانک های دولتی و خصوصی مطرح کنند.
؛  بانکی خوشنام  عنوان  به  بانک شهر  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  ساسانیان 
در کنار مزایایی همچون نیروی انسانی جوان و با انگیزه، جامعه هدف متمایز و 
همچنین تنوع سبد خدمات بانکی، با تقویت زیرساخت های بانکداری دیجیتال در 

این حوزه نیز می تواند پیشگام باشد.

هدیه بانك رفاه کارگران به دانش آموزان روشندل یزدی
مسئولیت  ایفای  راستای  در  کارگران  رفاه  بانک 
اجتماعی، یک دستگاه چاپگر بریل به دانش آموزان روشندل 

استان یزد اهدا کرد.
، در  بانک رفاه کارگران  به گزارش روابط عمومی 
مراسمی با حضور جمعی از مسئوالن، دستگاه چاپگر بریل 
به دانش آموزان روشندل استان یزد اهدا شد و مدیرکل 
آموزش و پرورش کودکان استثنایی این استان از این کار 

خداپسندانه بانک رفاه کارگران تقدیر کرد.
مدیر شعب بانک رفاه کارگران استان نیز در این مراسم، یاری و کمک به 
اقشار مختلف جامعه را در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی این بانک دانست که 

همواره مورد تأکید مدیر عامل و هیأت مدیره است.
گفتنی است، با اهدای این دستگاه چاپگر، نیازهای 2۰۰ دانش آموز روشندل 

یزدی در دسترسی به کتاب، مقاله و سایر منابع چاپی بر طرف می شود.

هدیه سامانتل به خبرنگاران سراسر کشور
سامانتل به عنوان اولین اپراتور مجازی فعال در سطح کشور هم زمان با روز 
خبرنگار و در راستای تسهیل اطالع رسانی عمومی برای اصحاب رسانه، بر اساس 
مسئولیت اجتماعی خود، به خبرنگاران سراسر کشور سیم کارت با شماره تلفن همراه 

رند و بسته اینترنت 6 ماهه هدیه می دهد.
به گزارش سامان رسانه، سامانتل از شرکتهای گروه مالی سامان که در حوزه 
ارتباطات و تلفن همراه فعالیت می کند، هم زمان با فرارسیدن روز خبرنگار سیم کارت 
با شماره تلفن همراه رند و بسته اینترنت 6 ماهه به فعاالن عرصه خبر اهدا می کند.

حال  در  بر اندیشه ها«  آگاهیست  جریان  »قلم،  عنوان  با  که  طرح  این  در 
این  طریق  از  مردادماه  پایان  تا  می توانند  رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران  اجراست، 
لینک اطالعات خود را ثبت و از مزایای طرح روز خبرنگار و هدیه درنظر گرفته 
شده توسط شرکت سامانتل استفاده کنند. بارگذاری کارت خبرنگاری یا معرفی نامه 
از رسانه مربوطه در فرم ثبت نام این طرح ضروری است و شرکت سامانتل پس از 
بررسی اطالعات، از طریق شماره تلفن همراه ثبت شده، کد خرید سیم کارت با 6 
ماه اینترنت همراه را برای ثبت نام کنندگان ارسال خواهد کرد.شرکت سامانتل، از 
ابتدای سال ۹6 فعالیت خود را درزمینهٔ ارائه خدمات ارتباطاتی پایه بر بستر تلفن 
همراه شروع کرده است. این شرکت با شعار »اولین اپراتور نسل جدید ارتباطات 
همراه« سیم کارت های دائمی و اعتباری با رندترین پیش شماره موجود در بازار ایران 

را )۰۹۹۹۹( به متقاضیان عرضه می کند.

بانك ایران زمين حامی نظام سالمت کشور
یک  کار  و  کسب  در  تاثیرگذار  اخالقی  اصول  از  یکی  اجتماعی  مسئولیت 

سازمان است.
هر سازمان عالوه بر فعالیت های اقتصادی و معیشتی موظف به اجرای این 
مهم در حوزه اجتماعی است.دریک کالم می توان مسئولیت اجتماعی در سازمان 
را به وظایف و تعهدات سازمان در راستای حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که 
در آن فعالیت می کند، اطالق کرد.یکی از اقدامات مهم و موثر بانک ایران زمین 
در حوزه مسئولیت اجتماعی حمایت از نظام سالمت کشور، کمک به بیمارستان ها، 

نهادهای بهداشتی و … از ابتدای شیوع ویروس کرونا بوده است.

گاز ارزان به تاریخ پيوست
دوران گاز طبیعی ارزان قیمت ممکن است به پایان رسیده باشد.

به گزارش دنیای جوانان، بهای معامالت گاز طبیعی آمریکا پنجشنبه گذشته 
تحت تاثیر پیش بینی ها از گرم تر شدن دمای هوا در دو هفته آینده، به باالترین 
افزایش قیمت های جهانی گاز قوی ماندن  قیمت ۳۱ ماه گذشته صعود کرد و 

صادرات گاز طبیعی مایع )LNG( آمریکا را تضمین می کند.
موسسه رفینیتیو پیش بینی کرده که میانگین تقاضا برای گاز شامل صادرات 
از ۹۰.۹ میلیارد فوت مکعب در روز در هفته جاری به ۹۴ میلیارد فوت مکعب در 

روز در هفته آینده افزایش پیدا خواهد کرد.
پیش بینی هفته آینده در واقع کمتر از میزان مورد انتظار است، زیرا بعضی 
از تولیدکنندگان برق به دلیل باال رفتن چشمگیر قیمت گاز طبیعی، مجبور شده 
اند زغال سنگ بسوزانند. اما این اقدام به حدی کافی نخواهد بود که جلوی صعود 

قیمت گاز طبیعی را بگیرد.
در  کشور  این   LNG صادرات  آمریکاست.   LNG برای  خوبی  خبر  این 
فاصله ژانویه تا ژوئن سال 2۰2۱ به میزان ۴2 درصد نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته افزایش یافت و به ۹.6 میلیارد فوت مکعب در روز رسید. آسیا بزرگترین 
مقصد صادرات آمریکا بوده و ۴6 درصد از صادرات این کشور تا پایان ماه مه به 

آسیا روانه شده است.
طبق گزارش روزنامه فایننشیال تایمز، قیمت گاز طبیعی در اروپا و آسیا به 
دلیل محدود شدن عرضه، حجم اندک تولید در اروپا و صادرات کمتر از سوی 
روسیه، افزایش چشمگیری پیدا کرده است. متعاقبا قیمت گاز طبیعی در اروپا برای 
نخستین بار به حدود ۴۰ یورو به ازای هر مگاوات ساعت )۱۴ دالر به ازای هر 
واحد mmBtu( صعود کرده است. قیمت گاز در انگلیس به باالترین حد ۱6 
سال اخیر رسیده و وضعیت در آسیا از این هم وخیمتر بوده و قیمتها به ۱5 دالر 
به ازای هر واحد mmBtu افزایش پیدا کرده اند. انتظار می رود کمبود عرضه 

در هفته های آینده شدت پیدا کند.
تقاضا برای گاز طبیعی در سراسر جهان با روند بهبود فعالیت اقتصادی و 
بازگشایی اقتصادها رشد قوی پیدا کرده است. البته پدیده های جوی غیرمنتظره 
که ناشی از تغییرات اقلیمی بوده اند هم نقش قابل مالحظه ای داشته اند. زمستان 
طوالنی تر در اروپا و خشکسالی در کشورهایی مانند برزیل، مصرف گاز طبیعی 

را به شدت افزایش داده است.
آمریکا همواره عالقه زیادی به گاز طبیعی نشان داد و سوخت های فسیلی 
نقش مهمی را در سبد تولید برق این کشور ایفا می کنند و همزمان نیمی از خانه 
ها در این کشور از این سوخت برای گرمایش استفاده می کنند. با آغاز گذار از 
ایالتهای آمریکا، گاز  از  انرژیهای تجدیدپذیر در بسیاری  سوخت های فسیلی به 
طبیعی به عنوان واسطی عمل می کند تا این روند به شکل آرام و بدون اختاللی 

سپری شود.
در واقع گاز طبیعی و LNG اکنون به عنوان پلی در گذار به سوی انرژی های 
تجدیدپذیر دیده می شوند که به دلیل میزان آالیندگی کمتر آنهاست، زیرا ۳۰ درصد 
کمتر از نفت و ۴5 درصد کمتر از زغال سنگ دی اکسید کربن منتشر می کنند.

و این وضعیت احتماال به یک روند بلندمدت تبدیل می شود. هر چند که 
ترکیبی از موانع کوتاه مدت متعدد نظیر اختالالت عرضه، بهبود اقتصادی جهانی 
و توقف ساخت تاسیسات جدید صادرات LNG به روند صعودی قیمت گاز طبیعی 
دامن زده است اما این اتفاق نظر وجود دارد که تغییرات ساختاری که تحت تاثیر 
گذار به سومت انرژی پاک روی می دهند، به معنای آن است که قیمت باالی 
این وضعیت را تشدید می کند، کاهش  گاز متداول می شود.عامل دیگری که 
سرمایه گذاری در میادین گاز جدید در پی درخواست سرمایه گذاران و دولت های 
نگران از تغییرات اقلیمی است. به عنوان مثال قیمت باالی کربن در اروپا باعث 
شده است نیروگاه ها به سرعت به استفاده از گاز طبیعی روی بیاورند. چین بیش 
از قبل به استفاده از گاز متکی شده است و دولت های جنوب و جنوب شرق آسیا 
برای ساخت ده ها نیروگاه گازسوز به منظور تامین نیازهای رو به رشد برای برق 
برنامه ریزی می کنند. به عالوه سوئیچ به گاز طبیعی با نیاز به سرمایه محدودی 

که دارد، نسبتا سریع انجام می گیرد.

طرح مجلس برای حذف پیمانکاران؛

پيمانکار و مناقصه، گلوگاه های اصلی فساد!
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زیر نظر: محمد امامی

عرشه ۱۵۲ تنی سکوی فروزان نصب شد
میدان  توسعه  و  تکمیل  پروژه  برپاسازی سکوهای  عملیات  ادامه  در 
فروزان، عرشه QB با وزن ۱52 تن بر روی طبقه QA این سکو نصب شد.
ایران،  قاره  فالت  نفت  شرکت  از  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
این عملیات روز دوشنبه )۱8 مردادماه( با موفقیت اجرایی شد؛ پیش از این 
Cellar و  با وزن ۱6۰ تن روی طبقات   QA اوایل مردادماه، عرشه  در 

Main قرار گرفته بود.

به این ترتیب، با پایان این دو عملیات و برنامه ریزی قرارگیری طبقات 
با وزن   FYA برپاسازی سکوی  Heli روی مجموعه، عملیات  و   Roof
زمان بندی  برنامه  مطابق  شهریورماه  پایان  تا  تن   ۱۳۰۰ سازه ای  مجموع 

پروژه تکمیل می شود.
 FZA بر اساس این گزارش، عملیات اجرایی طبقات سکوی فرآورشی
در بخش ساخت، با هدف برپاسازی و آماده سازی بستر نصب تجهیزات در 
مجموع پنج طبقه در حال انجام است که با تکمیل، نصب و راه اندازی این 
سکو و به دنبال آن انتقال گازهای همراه میدان فروزان به خشکی، گامی 

مثبت در جلوگیری از سوختن گازهای همراه این میدان انجام می شود.
تکمیل عملیات ساخت و نصب سکوی زیستی FYA با ظرفیت اسکان 
7۰ نفر، به رفع مشکل اسکان کارکنان عملیاتی میدان مشترک نفتی فروزان 

کمک می کند.

یک نماینده مجلس:
اوضاع اقتصادی کشور برای بررسی قيمت بنزین مساعد نيست
مجلس  نمایندگان  اعتقاد  به  گفت:  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
ارائه  دولت  از طرف  به صورت الیحه  باید  بنزین  مثل  مهمی  موضوعات 
شود، یعنی بدنه کارشناسی دولت روی آن نظر بدهد، سپس بدنه کارشناسی 

و کمیسیون تخصصی مجلس بررسی کنند.
به گزارش دنیای جوانان، عبدالعلی رحیمی مظفری ، درباره برنامه و 
پیشنهاد بنزینی به دولت اظهار داشت: اکنون جامعه ظرفیت اجرای برنامه 
جدید برای بنزین را ندارد، ضمن اینکه کمیسیون انرژی مجلس نیز فعال 

برنامه ای در این زمینه ندارد.
وی تاکید کرد: ما معتقدیم در این اوضاع اقتصادی کشور هیچ چیزی 

قابل دستکاری نیست.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: به اعتقاد نمایندگان مجلس 
موضوعات مهمی مثل بنزین باید به صورت الیحه از طرف دولت ارائه شود، 
یعنی بدنه کارشناسی دولت روی آن نظر بدهد، سپس بدنه کارشناسی و 
کمیسیون تخصصی مجلس هم اعمال نظر کرده و بررسی کنند تا موضوع 

پخته شده و کامل باشد. 
وی ادامه داد: گاهی طرح هایی در خصوص سوخت عنوان می شود ولی 
تاکنون نه در کمیسیون و نه صحن مطرح و مصوب نشده و به صورت جدی 

و دقیق به آنها نپرداخته ایم.
رحیمی مظفری گفت: مثال طرح وان مطرح شده که کل انرژی را مد 
نظر قرار داده است، در این طرح بنا بر این بوده که بنزین نه فقط به خودرو 
بلکه به کد ملی اختصاص داده شود، زیرا کسانی که خودرویی ندارند از این 
یارانه محروم می شوند؛ اصل موضوع درست است، اما اکنون زمینه زیرساخت 
الزم و آمادگی کف جامعه را برای اجرا نداریم، این مبحث جای کار دارد و 

فعال شرایط اقدام فراهم نیست.
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زیر نظر: بهنام مومنی

شرکت توانیراعالم کرد؛
مصرف برق تا پایان هفته جاری، صعودی 

خواهد بود
شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران با اعالم اینکه روند افزایش 
دما تا پایان هفته جاری ادامه و مصرف برق روند صعودی خواهد داشت، از 
شهروندان درخواست کرد که نسبت به کاهش مصرف خود اقدام کنند تا از 

قطع برق جلوگیری شود.
به گزارش دنیای جوانان، روابط عمومی شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی 
برق ایران اعالم کرد: براساس پیش بینی سازمان هواشناسی، روند افزایش دما 

تا پایان هفته جاری ادامه و مصرف برق 
روند صعودی خواهد داشت.

بنابراین با توجه به اینکه در شرایط 
ظرفیت  همه  از  استفاده  امکان  کنونی 
نیروگاه های برق آبی از مدار تولید )به 
دلیل کاهش شدید نزوالت جوی( وجود 
ندارد، شاهد ناترازی شدیدی در تولید و 

مصرف برق هستیم.
به  مشترکان  همه  از  رو  این  از 
تجاری  و  خانگی  دربخش های  ویژه 
جلوگیری  منظور  به  است  خواهشمند 
به  نسبت  ناخواسته،  خاموشی های  از 
از  تا  کنند  اقدام  خود  مصرف  کاهش 

قطع برق جلوگیری شود.
کاهش مصرف  ساده  راهکارهای 

برق در بخش های خانگی و تجاری شامل کاهش مصرف بارهای سرمایشی از 
جمله تنظیم کولرهای گازی روی 25 درجه و قرار دادن کولرهای آبی روی دور 
کند. از آنجا که هم اکنون بیشترین میزان مصارف به بخش سرمایش اختصاص 
دارد، اجرای این راهکار توسط همه مشترکان می تواند به تنهایی همه کمبود 

برق کشور را برطرف کند.
کاهش روشنایی غیر ضروری و خاموش کردن حداقل یک المپ اضافی 
که اجرای این راهکار می تواند حداقل یک هزار مگاوات از مصرف برق کشور 

را کم کند.
عدم استفاده از وسایل پرمصرف برقی در ساعت ۱2 تا ۱8 می تواند فشار 

مضاعف بر شبکه را از بین ببرد.
توانیر اعالم کرد: صنایع عمده و کشاورزان، همچنان با صنعت برق برای 

مدیریت بار در ساعت اوج مصرف برق همکاری دارند.
روز گذشته مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: 
رعایت نشدن مدیریت مصرف از سوی مشترکان خانگی سبب می شود برای صنایع 

فوالدی محدودیت ایجاد شود که منجر به کاهش تولید اکسیژن خواهد شد.
محمدحسن متولی زاده جمع خبرنگاران افزود: امسال سال بسیار استثنایی 
برای صنعت برق بود به طوری که گرما و خشکسالی بی سابقه و در عین حال 

میزان مصرف، بسیار باالتر بود.
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 ایالم.-   آذر یعقوبیان 
کت  شر مل  عا یر مد   :
جمع  در  ایالم  پتروشیمی 
اهداف  از  گفت:  استان  خبرنگاران 
در  صنعتی  مجتمع  این  ایجاد  اصلی 
این  در  اشتغال  ایجاد  ایالم،  استان 
منطقه محروم، استفاده از محصوالت 
صنایع  ایجاد  ایالم،  گاز  پاالیشگاه 
پایین دستی و افزایش خدمات جانبی 

می باشد.
مختلف  های  رسانه  خبرنگاران 
با  و  خبرنگار  روز  مناسبت  به  استان 
دعوت مدیرعامل پتروشیمی ایالم از 
این مجتمع صنعتی بازدید کردند، که 
مختلف  واحدهای  در  حضور  ضمن 
 ،  SRU واحدهای  جمله  از  مجتمع 
الفین و … مسئولین مربوطه به ارائه 
توضیحات الزم در مورد تولیدات این 
واحدها و عملکردهای شاخص صورت 

گرفته پرداختند.
پس از پایان بازدید از واحدها در 
جلسه ای که با رعایت پروتکل های 
برگزار شد، مهندس حسن  بهداشتی 
شرکت  مدیرعامل  سمنانی  نجفی 
پتروشیمی ایالم هم ضمن تبریک روز 

خبرنگار و گرامیداشت یاد و خاطره دو 
خبرنگار فقید استان مرحومان پژمان 
از  شهبازی،  سامی  حاج  و  مهدوی 
مجتمع  این  با  خبرنگاران  همراهی 
اخبار و دستاوردهای آن  انعکاس  در 

قدردانی کردند.
با  نی  سمنا نجفی  س  مهند
واحد  این  ایجاد  اهداف  برشمردن 

داشت:  اظهار  استان،  در  صنعتی 
مجتمع پتروشیمی ایالم شامل دو فاز 
می باشد که فاز اول شامل واحدهای 
بخار،  و  برق  سنگین،  تیلن  ا پلی 
سرویس های جانبی، خط لوله انتقال 
به   ۱۳۹2 مه  آبان  در  و  است  اتیلن 
بهره برداری رسید و فاز دوم مجتمع 
شامل واحدهای شیرین سازی خوراک 

و الفین می باشد.
این  تولیدات  به  اشاره  با  وی 
شرکت افزود: در این مجتمع ساالنه 
تن   ۱25 اتیلن،  تن   ۴58 از  بیش 
پیرولیز،  بنزین  تن   ۱۳۴ پروپیلن، 
و  مایع  سوخت  تن   ۳۳ ز  ا بیش 
سوخت  تن   2۰۱ از  بیش  همچنین 

گاز تولید می شود.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایالم:

ایجاد اشتغال از اهداف اصلی این مجتمع صنعتی است
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان بوشهر
مشکل آب روستای امام آباد شهرستان دشتی

 برطرف شد

بوشهر  استان  وفاضالب  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
مهندس حمزه پور مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان بوشهر از 
حل مشکل آب روستای امام آباد شهرستان دشتی خبر داد وگفت :با 
آبی  بی  وبحران  سالجاری  در  بارندگی  وکاهش  به خشکسالی  توجه 
روستا  این  آب  تامین  ها  وچاه  زیرزمینی  های  سفره  آب  شدن  وکم 
مشکالتی وجود داشت که با اجرا طرح های آبرسانی مشکل آب این 

روستا برطرف شد.
مدار  وارد  از  بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
اظهار داشت:  امام اباد دشتی خبر داد و  شدن مخزن ذخیره روستای 
با وارد مدار شدن مخزن ذخیره روستا امام آباد مطالبات مردم در این 
 ۴7 دارای  امام اباد دشتی  روستای   : افزود  خصوص محقق شد. وی 
خانوار و ۱5۰ نفر جمعیت است که با تالش همکاران مشکل آب این 

روستا رفع گردید.
رفع مشکل کمبود  برای  امکانات  تمامی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آب در کلیه نقاط استان به کار گیری شده است بر اهمیت و ضرورت 
تامین آب شرب مردم مناطق روستایی تاکید نمود و افزود: با توجه به 
قرار گرفتن در فصل گرم تابستان ونیز در شرایط بیماری کرونا، نیاز 
به استفاده از آب شرب افزایش یافته که در این راستا باید مدیریت 
مصرف آب در دستور کارهمگان قرار بگیرد تا از تنش آبی در شهرها 

و روستاها پیشگیری شود.

جایگاه فناوری اطالعات و ارتباطات در جامعه بسيار 
ویژه است

مدیـر مخابـرات منطقـه اصفهـان در دیـدار مدیرعامل سـازمان 
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات شـهرداری اصفهان و رئیس شـورای 
انتظامـی سـازمان نصـر بـا اعـالم ایـن مطلـب گفـت: امـروزه بـا 
پیشـرفت هـای صـورت گرفتـه در عرصـه جهانی، فنـاوری اطالعات 
و ارتباطـات بـه یکـی از مهـم تریـن و اساسـی تریـن نیازهـای بشـر 

تبدیل شـده اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومی مخابـرات منطقه اصفهان، اسـماعیل 
قربانـی در ایـن دیـدار با اشـاره بـه آمادگـی مخابرات جهـت افزایش 
تعامـل بـا نهادهای فعال در حوزه فناوری اطالعات در اسـتان، اظهار 
کـرد: هـم افزایـی حوزه هـای فعـال در صنعـت ارتباطـات و فناوری 
اطالعـات تاثیـر بسـزایی در  افزایـش سـطح تکنولـوژی ارتباطـی در 
اسـتان خواهـد داشـت و امیدواریـم در سـال جـاری، بیش از گذشـته 

شـاهد ارتقـای ایـن نـوع تعامـالت بین حوزه هـای مربوط باشـیم.
گفتنـی اسـت در ایـن نشسـت کـه بـا حضـور سـید حمیدرضـا 
ابطحـی مدیرعامـل سـازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شـهرداری 
اصفهان، محمد اطرج رئیس شـورای انتظامی سـازمان نصر و مشـاور 
هیـات مدیـره سـازمان فـاوا و جمعـی از معاونین و مدیـران مخابرات 
منطقـه اصفهـان در دفتر مدیـر مخابرات منطقه اصفهان برگزار شـد؛ 
حضـار بـه بحـث و تبـادل نظـر در زمینـه راه های افزایـش همکاری 

مجموعـه هـای فوق در راسـتای توسـعه ارتباطی اسـتان پرداختند.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان 
اردبیل خبر داد:

اکسپو  نمایشگاه  در  حضور  برای  توليدی  واحدهای 
۲۰۲۰ دبی حمایت مالی می شوند

ــی اســتان  ــع کوچــک شــرکت شــهرک های صنعت ــاون صنای مع
ــدی در نمایشــگاه  ــای تولی ــت از حضــور واحده ــت: حمای ــل گف اردبی
هــای داخلــی و بیــن المللــی از جملــه حمایــت هــای ایــن شــرکت از 
تولیــد کننــدگان اســت کــه بدیــن منظــور، واحدهــای صنعتــی کــه در 
نمایشــگاه اکســپو 2۰2۰ دبــی شــرکت کننــد مــورد حمایــت یارانــه ای 

قــرار مــی گیرنــد.
ــی  ــای صنعت ــهرک ه ــرکت ش ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اســتان اردبیــل، بهــزاد مهــدوی ضمــن اعــالم ایــن خبــر اظهار داشــت: 
نمایشــگاه هــای اکســپو یکــی از معتبرتریــن و مشــهورترین نمایشــگاه 
ــه  ــرای نمایــش و ارائ ــار ب ــد ســال یــک ب ــی اســت کــه هــر چن های
دســتاوردهای ملــل مختلــف در یــک کشــور برگــزار مــی شــود کــه در 
ــار در منطقــه خاورمیانــه از  ایــن راســتا، اکســپو 2۰2۰ بــرای اولیــن ب
نهــم مهــر ۱۴۰۰ تــا یازدهــم فروردیــن ۱۴۰۱ در شــهر دبــی امــارات 
متحــده عربــی برگــزار و بــه مــدت شــش مــاه طــول خواهــد کشــید.

وی بــا بیــان اینکــه اکســپو 2۰2۰ دبــی، رویدادی مهــم  و فرصتی 
ــه  ــرای ارائ ــه داد: ب ــا در جهــان اســت، ادام ــرای شــرکت ه ــم ب عظی
محصــوالت تولیــدی کشــور، پاویــون صنعــت کشــور عزیزمــان ایــران 
بــا محوریــت ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرکهاي صنعتــي ایــران 
بــراي حضــور واحدهــاي تولیــدي، دانــش بنیــان و هیــات هــاي تجاري 
اســتان در مســاحتی بیــش از 2 هــزار مترمربع برنامه ریزي شــده اســت.

ــگاه های  ــدی در نمایش ــای تولی ــور واحده ــزود: حض ــدوی اف مه
ــروش  ــازار، ف ــعه ب ــه توس ــک ب ــدف کم ــا ه ــی ب ــی و خارج داخل
ــال  ــذاري، انتق ــرمایه گ ــکاري، س ــد و هم ــاد پیون ــوالت، ایج محص
تکنولــوژي و خریــد تجهیــزات و ماشــین آالت انجــام مــی شــود کــه 
تولیــد کننــدگان مــی تواننــد از ایــن فرصــت مناســب بــرای رســیدن 

ــد. ــورد نظــر اســتفاده کنن ــه اهــداف م ب
ــی اســتان  ــع کوچــک شــرکت شــهرک های صنعت ــاون صنای مع
ــان جهــت حضــور در ایــن نمایشــگاه  اردبیــل تصریــح کــرد: متقاضی
https://formafzar. ــایت ــام در س ــت ن ــن ثب ــد ضم ــی توانن م
com/form/gvpocبــه واحــد صنایــع کوچــک شــرکت شــهرک 
هــای صنعتــی اســتان اردبیــل مراجعــه و نســبت بــه تکمیــل فرآینــد 

ثبــت نــام خــود اقــدام نماینــد.

را  اداری  سالمت  برتر  رتبه  ایالم  استان  گاز  شرکت 
کسب کرد

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت: طبق ارزیابی های انجام 
شده توسط شرکت ملّی گاز ایران در ۹ محور مختلف، این شرکت در 
بین شرکت های گاز استانی سراسر کشور، رتبه برتر سالمت اداری و 

مقابله با فساد را کسب کرد.
 “عباس شمس اللهی” افزود: شرکت گاز استان در هفتمین دوره 
سنجش سالمت اداری شرکت های تابعه شرکت ملی گاز ایران، به استناد 
ماده 28 قانون ارتقاء سالمت اداری و مقابله با فساد با 8 درصد رشد 
نسبت به سال قبل با نمره ۱۴/۹۱ در سطح شرکت های برتر قرار گرفت.

اخالقی،  و  فرهنگی  توسعه  و  مهارت  آموزش،  داشت:  اظهار  وی 
قانون گرایی، شفافیت، پاسخگویی، شایسته ساالری، انضباط اداری و 
مالی، الگوی مصرف و بهره وری، استقرار و توسعه سامانه های الکترونیک 
و فناوری های نوین و نظارت و کنترل داخلی از محورهای تعیین شده 

برای سالمت اداری و مبارزه با فساد اداری بوده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با بیان اینکه این شرکت از ۱۰۰ 
امتیاز کلی، ۱۴/۹۱ امتیاز را کسب کرده است، تصریح کرد: این مجموعه 
با 8 درصد رشد نسبت به سال قبل، در ردیف شرکت های برتر قرار گرفت 

که نشان از تالش و کوشش همکاران در زمینه های مختلف است.
شمس اللهی با اشاره به اینکه کارکنان این شرکت در زمینه های 
مختلف تالش خود را برای خدمت رسانی به مردم دو چندان کرده اند، 
ارتقاء  برای  را  برنامه های مختلفی  استان  خاطرنشان کرد: شرکت گاز 
با فساد ترسیم کرده که به مرور زمان  بیشتر سالمت اداری و مبارزه 

اجرایی خواهد شد.

مدیر راه و شهرسازی ایالم خبر داد؛
بازگشایی تونل اربعين ایوان

مدیرکل راه و شهرسـازی ایالم از تکمیل مراحل پایانی اسـتاندارد 
سـازی روشـنایی و تهویـه تونـل اربعین)قالجـه( در مسـیر ارتباطـی 
ایـوان - اسـالم آبـاد خبـر داد و گفـت: ایـن تونل ظرف روزهـای آینده 

بازگشـایی می شـود.
»عبـداهلل بهـادری« اظهار داشـت: تونل اربعین)قالجه( در مسـیر 
ارتباطـی شهرسـتان ایـوان از پنجـم تیرمـاه بـه دلیل تکمیل روشـنایی 

و اجـرای تاسیسـات مکانیکی و تهویه مسـدود شـد.
وی بـا بیـان اینکـه بـر اسـاس برنامـه ریـزی هـای انجـام شـده 
مقـرر شـد ایـن تونـل ۱6 مردادماه بازگشـایی شـود، افزود: بـا توجه به 
زمـان بـر بـودن عملیـات اجرایی این پـروژه و با پی گیریهـای به عمل 
آمـده کار انتقـال بـرق و نصـب سـایر تاسیسـات برقی تونـل در مراحل 
پایانـی کار قـرار دارد و طی روزهای آینده تونل بازگشـایی خواهد شـد.
مدیرکل راه و شهرسـازی ایالم یادآور شـد: برای ایجاد روشـنایی 
اسـتاندارد ایـن تونل 2 الین تاسیسـات روشـنایی به طـول پنج کیلومتر 
و ۴۰ دسـتگاه جـت فـن برای تهویـه گازهای سـمی و خطرناک نصب 

است. شده 
»بهـادری«، مسـیر اسـالم آبـاد غـرب، حمیـل و سـرابله و جاده 
قبلـی گردنـه قالجـه بـه سـمت شهرسـتان ایـوان را بـه عنوان مسـیر 
هـای جایگزیـن در ایـن مـدت نام بـرد و تاکید کـرد: راننـدگان با صبر 
و شـکیبایی و بـا توجـه بـه عالیـم هشـداردهنده همـکاران راهداری و 

پلیـس بـا ایمنـی در این  محـور تـردد کنند.
بـه گـزارش ایرنا، تردد در تونـل قالجه)اربعین( عـالوه بر نزدیکی 
در راه ارتباطـی اسـتان هـای ایـالم و کرمانشـاه بـه هـم  بـه ویـژه 
شهرسـتان های ایـوان از توابـع اسـتان ایـالم و شهرسـتان گیالنغـرب 
از توابـع اسـتان کرمانشـاه، در سـهولت تـردد زائران اربعین حسـینی در 
طـول سـال بویـژه ایام اربعین حسـینی که اوج تردد زائران اسـت نقش 

مهـم و بسـیار حائـز اهمیت اسـت.

اردبیل  استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
خبر داد:

اختصاص ۱۳۷۶ ميليارد تومان برای پروژه های نيمه 
تمام استان اردبيل

 ارئیس سـازمان مدیریت و برنامه ریزی اسـتان اردبیل از اختصاص 
یـک هـزار و ۳76 میلیـارد تومـان بـرای پروژه هـای نیمه تمام اسـتان 

اردبیل از سـوی سـازمان برنامه و بودجه کشـور خبر داد.
بـه گـزارش حـوزه ریاسـت و روابـط عمومـی سـازمان مدیریت و 
برنامه ریـزی اسـتان اردبیـل، داود شـایقی، اظهار کرد: در نشسـت دکتر 
نوبخـت رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور بـا اسـتاندار و رئیس 
سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی اسـتان مقرر شـد بـا پرداخت مطالبات 
برای پروژه هایی که در سـفر ریاسـت جمهوری به اسـتان اردبیل اعتبار 
اخـذ کـرده بودند، سـرعت گیـرد و این مطالبات به صـورت قطعی برای 

پروژه هـای مطرح شـده توسـط دکتر نوبخـت پرداخت خواهد شـد.
دکتـر شـایقی خاطرنشـان کـرد: بـرای مطالبـات راه آهـن اردبیـل 
میانـه ۳2۰ میلیـارد تومـان مطالبـات راه هـای روسـتایی اسـتان اردبیل 
66 میلیـارد تومـان، مطالبـات پایاب سـد خداآفریـن 2۱۰ میلیارد تومان 
و مطالبـات راه اردبیـل مشـکین شـهر _ اهـر نیـز 5۰۰ میلیـارد تومان 

تعهد شـده اسـت.
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی اسـتان اردبیـل همچنین 
گفـت: مطالبـات راه سـربند _ مشـکین شـهر _ پارس آبـاد ۴۰ میلیارد 
تومـان مطالبـات سـه راهی رضـی _ امیرکنـدی _ گرمـی ۳5 میلیارد 
تومـان و مطالبـات کلـور درام ۱5 میلیـارد تومـان اسـت که مقرر شـده 

اسـت تـا نسـبت به پرداخـت این اعتبـارات اقدام شـود.
دکترشـایقی اضافـه کـرد: تجهیـز و تعمیـر بیمارسـتان کرونایـی 
بوعلـی اردبیـل نیـز حائـز دریافـت 2۰ میلیـارد تومـان اعتبار می باشـد 
کـه بـه دسـتور دکترنوبخـت رئیس سـازمان برنامـه و بودجه کشـور در 
اسـرع وقـت بـا پرداخت ایـن مطالبات ایـن پروژه ها به اتمام می رسـند.

 وی تصریح کرد: همچنین دسـتور اعطای مجوز ماده 56 راه آهن 
بمبلـغ 2۰۰ میلیـارد تومـان از بانـک رفاه و ماده 56 راه سـرچم به مبلغ 

۴۰۰ میلیارد تومان از بانک صادرات توسـط دکتر نوبخت صادر شـد.

الکترو  در  قدرت  های  کليد  جدید  نسل  از  استفاده 
پمپ های عمودی

معاون نگهداری و تعمیرات شرکت آب جنوب شرق از استفاده از 
نسل جدید کلید های قدرت در الکترو پمپهای عمودی خبر داد

کلیدهای  ضعیف  عملکرد  به  توجه  با  گفت:  بختیاری  امید  نادر 
مکانیکی نسل قدیم در راه اندازی الکترو پمپ های عمودی استهالک 

باال و روغن ریزی شدید این کلید ها نسبت به تعویض آنها اقدام شد.
وی افزود: تا کنون تعداد 5 عدد از این کلید ها با استفاده از تخصص و 
مهارت نیروهای واحد تعمیرات برق شرکت آب جنوب شرق  در تاسیسات 

مرغزار و منصوری یک تعویض گردید.
معاون نگهداری و تعمیرات شرکت آب جنوب شرق بیان کرد: 
معاونت  با  الزم  هماهنگی  و  شده  انجام  ریزی  برنامه  به  توجه  با 
از  ۳ عدد  تعداد   تا  برق خوزستان مقرر شد  و  آبرسانی سازمان آب 
کلید های نسل قدیم با کلید های خالءنسل جدید طی برنامه میان 

مدت تعویض گردد.
گفتنی است کلید های خالء نسل جدید با قابلیت هایی همچون 
استهالک پایین، سرویس و نگهداری راحت تر نسبت به کلیدهای قدیمی 
و عملکرد مطمئن تر گامی موثر در روند تولید یکنواخت و بدون وقفه را 

در شرکت آب جنوب شرق  به ثمر می نشاند.

استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
اردبیل در حاشیه جلسه تودیع و معارفه 
رئیس حراست این شرکت از خدمات 
ارزنده و فراتر از انتظار این شرکت در 

سال گذشته خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز استان اردبیل، سردار اسماعیلی با 
اشاره به عملکرد مثبت شرکت گاز در 
حوزه شبکه گذاری و جذب مشترک 
جدید طی سال گذشته از تحقق بیش 
از ۱۰۰ درصدی تعهدات این شرکت 
خبر داد و گفت: در حوزه شبکه گذاری 
با  استان طی سال گذشته  در سطح 
تعیین  اهداف  درصدی   ۱۰۰ تحقق 
شده که مقرر بود طبق تعهدات 25۰ 
از  بیش  شود  گذاری  شبکه  کیلومتر 
۳۰۰ کیلومتر شبکه گاز طبیعی اجراء 
شده است و همچنین در حوزه جذب 
مشترکین تعهدات شرکت جذب ۱۹ 
طبق  که  بود  جدید  مشترک  هزار 
هزار   2۱ از  بیش  جذب  با  عملکرد 
مشترک، در این حوزه نیز عملکردی 

فراتر از انتظار داشته ایم.

سوختهای  جایگزینی  اسماعیلی 
ز  ا یکی  را  طبیعی  گاز  با  فسیلی 
مهمترین اهداف شرکت گاز در حوزه 
توسعه پایدار برشمرد و اظهار داشت: 
طبق تعهدات شرکت گاز استان مقرر 
بود در این بخش 25 هزار متر مکعب 
گاز طبیعی جایگزین گردد که با همت 
بیش  اندرکاران  و تالش کلیه دست 
طبیعی  گاز  مکعب  متر  هزار   ۳۴ از 
جایگزین سوختهای فسیلی در بخش 

صنعت و کشاورزی شده است.
وی در ادامه گازرسانی به روستاها 

را نقطه عطفی در عملکرد این شرکت 
دستاورد  با  رابطه  در  و  نمود  عنوان 
شرکت در سال گذشته چنین گفت: در 
سال گذشته تعداد 68 روستا به شبکه 
گاز طبیعی متصل شده اند و بیش از 7 
هزار مشترک روستایی طی این مدت 
از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند.

بخش  در  مسئول  مقام  ین  ا
عملکرد  به  خود  سخنان  از  دیگری 
سال  طی  استان  در  انشعابات  نصب 
این  در  افزود:  و  نمود  اشاره  گذشته 
استان  گاز  شرکت  تعهدات  بخش 

نصب 6 هزار علمک گاز طبیعی بود 
که در این حوزه نیز با عملکرد فراتر 
از انتظار تعداد 6 هزار و 2۹۹ علمک 

گاز طبیعی نصب شده است.
استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
دیگری  بخش  در  همچنین  اردبیل 
از سخنان خود به اهم اقدامات انجام 
یافته طی سالهای اخیر اشاره نمود و 
را  امداد مکانیزه  حوزه مانیتورینگ و 
از اهم اقدامات این شرکت در راستای 
مشترکین  به  بهینه  خدمات  یه  را ا
اتاق امداد  با تجهیز  افزود:  دانست و 
مکانیزه طی سال جاری و بهره مندی 
این  های  توانمندی  از  حداکثری 
سیستم درصددیم زمان ارایه خدمات 
به مشترکین را به کمتر از ۱۰ دقیقه 

کاهش دهیم.
گفتنی است طی حکمی از سوی 
حسین علیزاده معاون سازمان و رئیس 
محترم حراست شرکت ملی گاز ایران 
سرپرست  بعنوان  نیکسیرت  هادی  ؛ 
اردبیل  استان  گاز  شرکت  حراست 

منصوب شدند.  

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل گفت: عملکرد سال گذشته
 در بسیاری از موارد فراتر از انتظار بود

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع 
به  اشاره  با  اصفهان  شهرستان  برق 
سومین دوره جشنواره ارزیابی وزارت 
شرکت  مجموعه  کرد:  اظهار  نیرو، 
برای  اصفهان  شهرستان  برق  توزیع 
در  را  برتر  رتبه  متوالی  سومین سال 
کشور  برتر  های  عمومی  روابط  بین 

کسب کرد. 
بیان  با  کبری  ا علی  محمد 
برق  توزیع  شرکت  نیز  امسال  اینکه 
های  حوزه  در  اصفهان  شهرستان 
آموزش همکاران   ، تبلیغات محیطی 
و خالقیت سه لوح و تندیس اول تا 
سوم جشنواره را کسب کرد، تصریح 
تالش  مرهون  را  موفقیت  این  کرد: 
همکارانم در مجموعه روابط عمومی 
توزیع برق  و دیگر همکاران شرکت 
شهرستان می دانم که با عملکرد خود 

این موفقیت ها را کسب کردند.
فرهنگ  لزوم  به  اشاره  با  وی 

در  برق  کاهش مصرف  برای  سازی 
میان مردم، ادامه داد: مجموعه وزارت 
نیرو و شرکت توانیر فرهنگ سازی را 
بسیار زود آغاز کرد. کاراکتر بابابرقی در 
سال های گذشته تاثیر بسیار زیادی در 
تشویق مردم نسبت به صرفه جویی در 
مصرف برق داشت اما با رشد فزاینده 
رسانه ها و تنوع بسیار زیاد شخصیت 
ها این کاراکتر رو به فراموشی رفت.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع 
داد:  ادامه  اصفهان  شهرستان  برق 
جایگزین کردن این کاراکتر با توجه 
و  انواع  با  کودکان  امروز  آشنایی  به 
اقسام شخصیت های کارتونی کاری 
در  نیز  کارهایی  است،  مشکل  بسیار 
این حوزه ها در کشور انجام شده اما 
اینکارها فاقد اثربخشی و انسجام بوده 
است. امیدوارم با همدلی و انسجام در 
مجموعه برق کشور بتوانیم به المان 
به  سازی  فرهنگ  حوزه  در  واحدی 

ویژه فرهنگ سازی کودکان برسیم.
علی اکبری با بیان اینکه با این 
مجموعه  در  زیادی  اقدامات  وجود 
و کالن  اصفهان  برق  توزیع  شرکت 
کشور انجام گرفته است، افزود: شرکت 
در  ای  گسترده  حضور  برق  توزیع 
برق  مصرف  سازی  فرهنگ  راستای 
در رسانه های مختلف دارد و تبلیغات 
محیطی نیز در کنار این حضور انجام 

می شود. 
با  امیدوارم  کرد:  تاکید  وی 
اثرگذاری  مخاطب  ذائقه  شناسایی 
خود را در حوزه فرهنگ سازی مصرف 

برق بیشتر کنیم.
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان با بیان اینکه 
در حوزه فرهنگ سازی سرمایه گذاری 
به صورت کالن برای آیندگان انجام 
نگرفته است، اضافه کرد: رویکرد ما 
در حوزه فرهنگ سازی مصرف بهینه 

تحریک  سمت  به  اکنون  هم  برق 
الزم  اما  رفته  احساسات  و  عواطف 
اقناعی  تبیینی،  برنامه های  در  است 
نو  نسل  برای  ویژه  به  اثربخش  و 
بیشتری  کار  نوجوانان  و  کودکان  و 

انجام دهیم.
از  پس  کرد:  تاکید  اکبری  علی 
مصرف  پیک سخت  شرایط  از  عبور 
برق کشور می توان با همدلی و هم 
آب  صنعت  مجموعه  بیشتر  افزایی 
تری  موفق  عملکرد  استان  برق  و 

داشته باشیم.
وی افزود: اگر امروز به طور مثال 
باب اسفنجی میان کودکان مقبولیت 
از  ابتدا  در  توان  می  دارد،  بیشتری 
تولید  برای  کارتونی  شخصیت  این 
به  محتوای خودمان استفاده کنیم و 
مرور فرهنگ بومی خود را در راستای 
برق  مصرف  کاهش  سازی  فرهنگ 

اعمال کنیم.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت:

کسب رتبه برتر روابط عمومی برای سومین سال متوالی 

اجرایی  کمیته  مصوبه  بموجب 
واکسیناسیون بخش حمل ونقل عمومی  
ومساعدت معاونت بهداشت دانشگاه علوم 
دوشنبه۱7مرداد  بوشهراز صبح  پزشکی 
واکسیناسیون بخش حمل ونقل بااولویت 
کارکنان شرکت های حمل ونقل مسافر 
بین  اتوبوسی  ناوگان  فعال  ورانندگان  

شهری آغاز شد .
کل  مدیر  علم  حمیدرضا  سید 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
با اعالم این مطلب :  بیش ازیک ونیم 
سال از شروع همه گیری بیماری کرونا 
در کشور میگذرد وکارکنان شرکت های 
وجود  با  رانندگان  مسافرو  ونقل  حمل 
شرایط بسیار سخت کرونایی همواره در 
خط مقدم خدمات رسانی به مردم بوده 
اند و لحظه ای نیز حمل و نقل مسافر 

متوقف نشده است.
کارکنان  به خدمات  اشاره  با  وی  
رانندگان  مسافرو  ونقل  حمل  بخش 
 : کرد  تصریح  کرونا  دوران  در  اتوبوس 
نقل  و  بخش حمل  وکارکنان  رانندگان 
برای  درمان  کادر  پای  به  پا  و  همواره 
اند  بوده  حاضر  مردم  به  رسانی  خدمت 

مخاطرات  همه  وجود  با  عزیزان  این  و 
کرونایی مسافران رابه مناطق و شهرهای 

دور و نزدیک جابجا کردند.
رانندگان   : افزود  علم  مهندس 
بدلیل  نقل  و  حمل  بخش  وکارکنان 
وناوگان  مسافری  های  استقراردرپایانه 
با  وتنگاتنگی  نزدیک  ارتباط  عمومی 
مسافران دارند وشغل آنهااز شغل های پر 

ریسک برای ابتال به بیماری کرونا است 
وهمین نیزسبب شده در  اولویت تزریق 
واکسن قرار گیرند .وی بیان داشت : خدا 
را شکر تالش های چندماه بخش حمل و 
نقل به سرانجام رسیده و طبق نوبت بندی 
انجام شده از امروز واکسناسیون کارکنان 
شرکت های حمل ونقل مسافرو رانندگان 
در  انشااهلل  و  شده  شروع  اتوبوس  فعال 

روزهای آتی رانندگان سایر بخش حمل و 
نقل را نیز شامل میشود . مدیرکل راهداری 
وحمل ونقل جاده ای استان افزود : در 
استان بوشهر مجموعا تعداد ۳۰۰  راننده  
اتوبوس وجود دارد که با احتساب رانندگان 
کمکی وکارکنان شرکت های حمل ونقل 
مسافر مجموعا تعداد   ۴8۰  نفر مشمول 

دریافت واکسن کرونا می شوند

واکسناسیون کارکنان شرکت های حمل ونقل  مسافرورانندگان ناوگان 
اتوبوسی بین شهری استان بوشهر
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فــروش ۸ ميليــارد و ۵۰۰ ميليــون ریــال کتــاب 

در طــرح تابســتانه کتــاب خوزســتان
معــاون فرهنگــی و رســانه اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
خوزســتان از فــروش 8 میلیــارد و 5۰۰ میلیــون ریــال کتــاب در طرح 

تابســتانه کتاب اســتان خبــر داد.
مرتضــی جمشــیدی بــا اعــالم ایــن خبــر افزود: طــرح تابســتانه 
کتــاب ۱۴۰۰ همزمــان بــا سراســر کشــور از ۹ تــا ۱5 آبان در اســتان 

خوزســتان برگزار شــد.
وی افــزود: در ایــن طــرح 2۰ کتابفروشــی از اســتان خوزســتان 
شــرکت کردنــد کــه ۱2 تــا در اهــواز و  8 کتابفروشــی مربــوط بــه 

شهرســتان هــا بودنــد.
جمشــیدی اضافــه کــرد: در مجمــوع، مبلــغ 8 میلیــارد و 5۰۰ 
میلیــون ریــال کتــاب بــه تعــداد ۱6 هــزار و نهصــد و چهــل و پنــج  

جلــد در ایــن دوره بــه فــروش رســیده اســت.
معــاون فرهنگــی و رســانه اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
خوزســتان تصریــح کــرد: طبــق آمــار اعــالم شــده از ســوی خانــه 
کتــاب، از نظــر فــروش کتــاب، اســتان خوزســتان جــزء ده اســتان 

برتــر کشــور در ایــن طــرح قــرار گرفــت.

ــن  ــزار ت ــش از ۶۰۰ ه ــد بي ــی تولي پيش بين
شــکر بــا وجــود بحــران بی ســابقه کــم آبــی

مدیرعامــل شــرکت توســعه نیشــکر و صنایــع جانبــی از 
پیش بینــی تولیــد بیــش از 6۰۰ هــزار تــن شــکر در ســال زراعــی 
ــا  ــی ب ــع آب ــت مناب ــم محدودی ــت: علی رغ ــر داد و گف ــاری خب ج
مدیریــت مناســب آبیــاری مــزارع نیشــکر، ایــن میــزان تولیــد شــکر 

ــق خواهــد شــد. محق
دکتــر عبدعلــی ناصــری در جلســه بهــره بــرداری کــه یکشــنبه 
ــی  ــم آب ــذر از شــرایط ک ــه گ ــا اشــاره ب ــزار شــد، ب ــرداد برگ ۱7 م
ــت  ــات دو معاون ــه اقدام ــان داشــت ک ــی بی ــع آب ــت مناب ــا مدیری ب
کشــاورزی و صنعــت توســعه نیشــکر در مصــرف بهینــه آب و کنترل 

ــل برســد. ــه حداق ــا خســارت ها ب ــی موجــب شــد ت بحــران کم آب
ــراز و  ــا ف ــواره ب ــکر هم ــت نیش ــه صنع ــان اینک ــا بی وی ب
ــوده  ــرو ب ــه خشکســالی و ســیالب روب ــادی از جمل نشــیب های زی
اســت، تاکیــد کــرد کــه در ســیل فروردیــن مــاه ۹8 حــدود ۴۰ هــزار 
هکتــار از اراضــی شــرکت هــای توســعه نیشــکر و صنایــع جانبــی 
آســیب دیــد امــا بــا برنامــه ریــزی و همــت پرســنل، تهدیــد ســیالب 

بــه شــکوفایی تولیــد بــدل شــد.
ــود  ــا وج ــه داد: ب ــکر ادام ــعه نیش ــرکت توس ــل ش مدیرعام
ــا توجــه  ــا ب ــی بی ســابقه در ســال جــاری ام خشکســالی و کــم آب
بــه مدیریــت آبیــاری مــزارع و اســتفاده از شــیوه هــای نویــن آبیاری، 
ــا ۹۰ درصــد رشــد مــورد انتظــار گیــاه نیشــکر محقــق شــد. 87 ت

ناصــری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره به فصل 
برداشــت نیشــکر افــزود: 27 مهرمــاه برداشــت نیشــکر آغاز می شــود 
و بــا عنایــت ازلــی و همــت پرســنل، بــار دیگــر در ســال پشــتیبانی و 
مانــع زدایــی از تولیــد، حماســه آفرینی هــا در ایــن صنعــت بــزرگ 

رقــم خواهد خــورد.
تاخیر در برداشت نیشکر موجب کاهش تولید خواهد شد

در ادامــه ایــن جلســه، معــاون بهره بــرداری کشــاورزی شــرکت 
توســعه نیشــکر و صنایــع جانبــی از شــروع برداشــت نیشــکر از 27 
ــرایط  ــورت ش ــکر در ص ــت نیش ــت: برداش ــر داد و گف ــاه خب مهرم
مناســب آب و هوایــی حداکثــر تــا ۱5 فروردیــن ســال آینــده ادامــه 

خواهــد داشــت.
دکتــر جعفــر آل کثیــر عملیــات برداشــت نیشــکر را بزرگتریــن 
عملیــات متمرکــز و مکانیــزه برداشــت در بخــش کشــاورزی کشــور 
دانســت و بیــان داشــت: بهتریــن زمــان شــروع و پایــان برداشــت 
ــا پایــان اســفند و  ــان ت نیشــکر بــرای پایــداری محصــول از اول آب

حداکثــر تــا ۱5 فروردیــن ســال بعــد اســت.
ــع  ــرای قط ــان ب ــب ترین زم ــن مناس ــه تعیی ــاره ب ــا اش وی ب
ــاه  ــرای “رســیدگی” مناســب گی ــزود: ب ــزارع نیشــکر، اف ــاری م آبی
نیشــکر و اســتحصال بیشــترین شــکر، الزم اســت اول مهرمــاه، آب 
اولیــن مــزارع بــرای برداشــت نیشــکر قطــع شــود و مابقــی مــزارع 
نیــز بــه ترتیــب تاریــخ برداشــت، تــا پایــان آبــان مــاه آبیاری شــان 

بــه اتمــام برســد.
ــکر و  ــعه نیش ــرکت توس ــاورزی ش ــرداری کش ــاون بهره ب مع
صنایــع جانبــی تاکیــد کــرد کــه گیــاه نیشــکر ماننــد ســایر گیاهــان، 
ــر  ــر در ه ــی دارد و تاخی ــت معین ــت و برداش ــت، داش ــخ کاش تاری
ــراه  ــه هم ــد را ب ــش تولی ــه، کاه ــه گان ــل س ــن مراح ــدام از ای ک

ــت. ــد داش خواه
آل کثیــر ادامــه داد: تاخیــر در زمــان برداشــت نیشــکر باعــث 
کاهــش دوره رشــد محصــول در ســال آینــده مــی شــود و همچنیــن 
بــه دلیــل احتمــال بــارش هــای مــداوم و ســرمازدگی گیــاه نیشــکر، 
ــر منفــی در محصــول امســال،  ــر تاثی ــر در برداشــت عــالوه ب تاخی
ــه  ــدید مواج ــش ش ــر کاه ــا خط ــز ب ــده را نی ــال آین ــول س محص

می ســازد.
وی از مدیــران کشــت و صنعــت هــای هفتگانه توســعه نیشــکر 
ــر  ــه و ب ــای صــورت گرفت ــزی ه ــق برنامه ری ــرد طب درخواســت ک
ــا  مبنــای تاریــخ اعــالم شــده، برداشــت نیشــکر را شــروع کننــد ت
ــکر  ــات ش ــی کارخانج ــکالت احتمال ــردن مش ــرف ک ــس از برط پ
پــس از تعمیــرات تابســتانه، بتواننــد بــا ظرفیــت مناســب برداشــت 

ــد. نیشــکر و اســتحصال شــکر را از ســر گیرن
آمادگــی کارخانــه هــای شــکر بــرای تولیــد حداکثری با شــروع 

فصل برداشــت نیشــکر
معاونــت صنعــت شــرکت توســعه نیشــکر و صنایــع جانبــی نیــز 
در ادامــه ایــن جلســه ، از رونــد عملیــات تعمیــر و بازســازی کارخانــه 

هــای شــکر توســعه نیشــکر خبــر داد.
امیــر درخشــان زاده در جلســه بهــره بــرداری کــه یــک شــنبه 
۱7 مــرداد برگــزار شــد، گفــت: عملیــات اورهــال خــط تولیــد شــکر 
ــا  ــا ب در کشــت و صنعــت هــای هفتگانــه در حــال انجــام اســت ت
شــروع فصــل برداشــت بتوانیــم تولیــدی مناســب وفراتــر از ظرفیــت 

هــای اســمی کارخانــه داشــته باشــیم.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود اظهــار امیــدواری کــرد 
کــه بــا برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه تــا پایــان ســال بهــره 
بــرداری، شــکر ســفید در واحدهــای تصفیــه شــکر بــه بیــش از 7۰۰ 

هــزار تــن برســد.
ــی  ــع جانب ــکر و صنای ــعه نیش ــرکت توس ــت ش ــت صنع معاون
افــزود: بــه همــت پرســنل و بهبــود کیفیــت شــکر خــام تولیــدی، 
روزانــه 6۱8 تــن شــکر ســفید فراتــر از ظرفیــت اســمی واحدهــای 

ــه شــکر اســتحصال مــی شــود. تصفی
ــی در ســال ۱۳۹7  ــروز خشکســالی شــدید و بحــران کــم آب ب
آســیب زیــادی بــه مــزارع نیشــکری خوزســتان وارد کــرد و در نهایت 
ســبب کاهــش تولید شــکر تــا ۳۰۰ هــزار تــن در واحدهــای هفتگانه 

نیشــکری خوزســتان شد.
همزمــان بــا جلســه بهره بــرداری ، ۱۰ دســتگاه دیــزل ژنراتــور 
ــا  ــزل ژنراتوره ــی دی ــدار شــد و مابق ــا وارد م در کشــت و صنعت ه
نیــز تــا پایــان مــرداد بــه منظــور تزریــق بــرق بــه شــبکه سراســری 

راه انــدازی مــی شــود.

مقدمه ای بر زندگی  نامه مارک 
زاکربرگ

نامه  زندگی  به  پرداختن  از  پیش 
فیس بوک  لق  خا کربرگ  ا ز مارک 

مقدمه ای را برای شما مطرح میکنم.
 Mark ( برگ  کر ا ز رک  ما
Zuckerberg( در خوابگاه دانشگاه 
هاروارد بود که فیسبوک را همراه با چند 

نفر دیگر تاسیس کرد.
او پس از اتمام سال دوم تحصیل 
خود، دانشگاه را رها کرد تا وقت و تمرکز 
بیشتری برای وبسایت خود داشته باشد. 
 2 به  نزدیک  اکنون  هم  که  وبسایتی 
میلیارد کاربر دارد و زاکربرگ را تبدیل 

به یک میلیاردر کرده است.
ابتدا  در  که  اجتماعی  شبکه  این 
برای برقراری ارتباط میان دانشجویان 
دانشگاه های مختلف شروع به کار کرد 
مدت کوتاهی پس از شروع فعالیت خود 
گسترش پیدا کرد و عالوه بر دانشجویان 

کاربران عادی را نیز جذب نمود.
توانست   2۰۱2 سال  تا  فیسبوک 
یک میلیارد کاربر داشته باشد. زاکربرگ 
در ماه می همان سال سهام فیسبوک 
را به شکل عمومی عرضه کرد. ارزش 
دارایی های او تا نوامبر سال 2۰۱۹، 7۴,6 

میلیارد دالر تخمین زده می شود.
زاکربرگ عالوه بر فیسبوک، همراه 
تحقیقاتی  پروژه  هاوکینگ،  استیون  با 
 Breakthrough مهندسی 
و  کرده  اندازی  راه  را   Starshot

جزو اعضای هیئت مدیره آن است.
در سال 2۰۰7 زمانی که زاکربرگ 
عنوان  به  داشت  سن  سال   2۳ تنها 
جهان  ساخته  خود  میلیاردر  جوانترین 

شناخته شد.
تا سال 2۰۱8 او تنها فرد زیر 5۰ 
سال در لیست ثروتمندترین افراد جهان 
 2۰۱۰ سال  در  است.  فوربس  مجله 
مجله تایم از او به عنوان یکی از ۱۰۰ 
شخصیت ثروتمند و تاثیرگذار جهان یاد 
کرد. عالوه بر این در سال 2۰۱6 نیز 
مجله فوربس زاکربرگ را در لیست ۱۰ 
شخصیت قدرتمند جهان قرار داده بود. 
در ادامه زندگینامه این نابغه ثروتمند را 

بررسی می کنیم.

بیوگرافی مارک زاکربرگ
 Mark ( برگ  کر ا ز رک  ما
 ۱۴ تاریخ  در   )Zuckerberg
پلینز  وایت  محله  در   ،۱۹8۴ سال  می 
آمریکا  متحده  ایاالت  نیویورک  شهر 
به دنیا آمد. او موسس و مدیر یکی از 
حال  اجتماعی  شبکه های  مشهورترین 

حاضر دنیا یعنی فیسبوک است.
یک  در  بتدا  ا در  که  شبکه ای 
می شد،  مدیریت  دانشجویی  خوابگاه 
اما امروزه به یکی از غول های صنعت 
تجاری و تکنولوژی تبدیل شده است و 
شبکه های اجتماعی و پیام رسان بزرگ 
مانند اینستاگرام و واتس اپ را نیز تحت 

کنترل خود قرار داده است.
مارک از سال دوم تحصیلی خود در 
دانشگاه هاروارد به درس خود پایان داد 
تا روی سایت کاربر محور خود تمرکز 
کند؛ سایتی که حاال بیش از 2 میلیارد 
کاربر دارد. او با ترک تحصیل و ایجاد 
سایت فیسبوک، به یک جوان میلیاردر 
 2۰۱۰ سال  در  همچنین  شد.  تبدیل 
فیلمی با روایت داستان تولد فیسبوک 
 The Social Network به نام

تولید و اکران شد.

کودکی و نوجوانی زاکربرگ
مارک از دوره دبستان از کامپیوتر 
استفاده می کرد و نرم افزار می نوشت و 
خیلی زود استعداد خود را در این زمینه 

نشان داد.
ادوارد،  پدرش  کمک  با  مارک 
شروع  را  آتاری  بیسیک  برنامه نویسی 
به قدری  پیشرفتش  و  یادگیری  کرد. 
یک  شد  مجبور  پدرش  که  بود  سریع 
نام  به  برنامه نویسی  مدرس متخصص 
او  به  تا  کند  استخدام  را  نیومن  دیوید 

آموزش دهد.
نیومن کار دشواری به عنوان یک 
پیشرفت  چون  داشت،  پیش  در  معلم 
مارک سریع تر از آن بود که فکرش را 
می کرد و درنهایت باید تالش می کرد 

شاگرد نابغه اش از او جلو نیفتد.
مارک در سن ۱2 سالگی با استفاده 

آتاری،  بیسیک  برنامه نویسی  مبانی  از 
نام  به  خانگی  پیام رسان  نرم افزار  یک 
کامپیوترهای  تمام  که  ساخت  زاکنت 
به هم متصل  را  پدرش  و مطب  خانه 
می کرد و اجازه می داد پیام ها بین خانه 

و مطب منتقل شوند.
بتدایی  ا نسخه  به نوعی  زاکنت 
مسنجر AOL است که سال ها بعد وارد 
برنامه ی  برای تفریح،  بازار شد. مارک 
می داد  تغییر  را  کامپیوتری  بازی های 
پیشرفته تری  نسخه های  به  را  آن ها  و 

تبدیل می کرد.
دبیرستان،  ن  دورا در  مارک 
در  اکستر  فیلیپس  معتبر  آکادمی  به 
نیوهمپشایر رفت و در رشته های علوم 
کرد،  فوق العاده ای کسب  نتایج  ادبیات 
بسیار  کالسیک  ادبیات  به  عالقه اش 
زیاد بود و شیفته ایلیاد و اودیسه هومر 
دبیرستان  با  هم زمان  به طوری که  بود؛ 

در ادبیات کالسیک هم دیپلم گرفت.
او کاپیتان تیم شمشیربازی مدرسه 
مجذوب  چیزی  هر  از  بیش  ولی  بود، 
برنامه نویسی و توسعه نرم افزار شده بود.

نرم افزار  یک  او  دوران  همان  در 
پخش رسانه ای هوشمند به نام سیناپس 
توسعه   MP۳ صوتی  فایل های  برای 
داد. این برنامه به دقت لیست آهنگ های 
کاربر را بررسی می کرد و حدس می زد 
شخص  موردعالقه  بعدی  آهنگ های 

چیست.
و  فت  سا و یکر ما ی  شرکت ها
این  به  را  خود  شدید  عالقه   AOL
برنامه نشان دادند؛ ولی مارک مؤدبانه 
و  کرد  رد  را  آن ها  خرید  پیشنهاد 
را  همکاری  برای  آن ها  درخواست 

نپذیرفت.
تنها  ی تی  آ ی  ل ها غو ین  ا
پیشنهادهای  که  نبودند  شرکت هایی 
وسوسه کننده ای به او دادند و او بارها 
با پیشنهاد همکاری شرکت های بزرگ 

کامپیوتری و برنامه نویسی مواجه شد.

جوانی و دانشگاه مارک 
زاکربرگ

مارک  نامه  زندگی  بعدی  گام 
از  بعد  است.  جوانی  دوران  زاکربرگ 
 Exeter در  اتمام دوره ی تحصیل 
به هاروارد  زاکربرگ   ،2۰۰2 در سال 
رفت. دو سالی که در آن جا بود همه 
توسعه دهنده ی  یک  عنوان  به  را  او 

می شناختند. نرم افزار 
در همان دوران بود که برنامه ای به 
نام CourseMatch نوشت که به 
دانشجویان کمک می کرد کالس های 
خود را بر اساس کالس هایی که دیگر 

کاربران انتخاب کرده بودند برگزینند.
م  نا به  ی  یگر د مه ی   نا بر
هم   )Facemash( »فیس مش« 
ساخت که عکس دو دانشجوی دانشگاه 
کاربران  به  و  می گذاشت  قیاس  به  را 
انتخاب  را  زیباترین شان  می داد  امکان 
دانشجویان  بین  در  برنامه  این  کنند. 
خیلی محبوب شد ولی نهایتا مسووالن 
دانشگاه به خاطر ناراحتی هایی که برای 
مقایسه شوندگان پیش آمده بود تصمیم 

به بستن آن گرفتند.
ز  ا نفر  سه  ن  ما ز همین  ر  د

را  مارک  استعداد  که  هم دانشگاهی ها 
یک  دادند  پیشنهاد  او  به  بودند  دیده 
دانشجویان  برای  اجتماعی  شبکه ی 
هاروارد درست کند. درنهایت هر چهار 
نفر مشغول کار روی شبکه ی اجتماعی 

شدند.
دوستانش  تفاق  ا به  زاکربرگ 
سایتی درست کرد که به کاربر امکان 
می داد یک پروفایل از خود ایجاد کرده، 
عکس بارگذاری کند و با دیگر کاربران 

ارتباط داشته باشد.
 2۰۰۴ ژوئن  ماه  تا  گروه  این 
 The موقع  آن  که  را  فیسبوک 
Facebook نامیده بودند در هاروارد 
پیش بردند. نهایتا در سال دوم دانشگاه، 
برای  گرفت  تصمیم  زاکربرگ  مارک 
تمرکز کامل روی شبکه ی اجتماعی اش 
 2۰۰۴ پایان  تا  کند.  رها  را  دانشگاه 

فیسبوک یک میلیون کاربر داشت.

جوانی و دانشگاه مارک 
زاکربرگجوانی و دانشگاه مارک 

زاکربرگ
حدود ده ماه قبل از ماجرای فیس 
مش، دیویا نارندرا، یکی از دانشجویان 
شبکه  یک  ایده  رد،  هاروا دانشگاه 
اجتماعی بین دانشجویی را مطرح کرده 
بود و برای اینکه کسی از خارج دانشگاه 
وارد این شبکه نشود، قرار بود از ایمیل 
کاربری  نام  به عنوان  دانشگاه  رسمی 

استفاده شود.
شرکای او دانشجویان دوقلو، تایلر 
و کامرون وینکلووس بودند که پدرشان 
مالی موفقی  وینکلووس مشاور  هاوارد 
بود و پول و توجه زیادی برای پسرانش 

صرف می کرد.
بنابراین آن ها برای تأمین سرمایه 
اولیه شبکه اجتماعی مشکلی نداشتند. 
فیس مش،  بسته شدن سایت  از  پس 
نارندرا با مارک گفتگو کرد و پروژه اش 
بعدتر  )که  نامید  کانکشن  هاروارد  را 
اذعان  و  داد(  نام  تغییر  یو  کانکت  به 
که  است  این  وب سایت  هدف  کرد 
اطالعات  و  نام  و  عکس  دانشجویان 
را  خود  مفید  لینک های  و  شخصی 

ارسال کنند.
وظیفه ای که به عهده مارک قرار 
یک  با  وب سایت  برنامه نویسی  گرفت 
سرعت  بتواند  که  بود  ویژه  کد  منبع 
است  ممکن  که  جایی  تا  را  سیستم 

باال ببرد.
مالقات  یک  از  پس  زاکربرگ 
دوقلوهای  و  ا  ندر ر نا با  خصوصی 
آن ها  با  کرد  فقت  موا وینکلووس 
همکاری کند؛ هرچند در برآورد پتانسیل 
شرکای خود دچار تردید بود. زمانی که 
کار پروژه ی هاروارد کانکشن آغاز شد، 
فوق العاده  اجتماعی  شبکه  یک  ایده ی 

به ذهن مارک رسید.

تولد فیس بوک
فیسبوک بخش اصلی زندگی نامه 
مارک زاکربرگ است. در ۴ فوریه سال 
وب سایت  برنامه نویسی  مارک   2۰۰۴
thefacebook. جدیدی را با دامنه
com شروع کرد. چهار نفر از دوستانش 
کالم،  مک  اندرو  ساورین،  )ادواردو 

کریس هیوز و داستین موسکوویتز( او 
را در این کار همراهی می کردند.

برای  بتدا  ا در  وب سایت  این 
دانشگاه هاروارد طراحی شد؛ اما مدتی 
بعد در کالج ها و دانشگاه های دیگر هم 
توسعه یافت. پروژه اجتماعی آن ها خیلی 
سریع رشد کرد و مارک تصمیم گرفت 
دانشگاه را ترک کند و تمام وقت خود را 

به این وب سایت اختصاص دهد.
روی  به  فیس بوک  زمان  این  در 
تمامی دانشجویان باز شد. شرط اصلی 
داشتن یک ایمیل قابل  دسترس آموزشی 
بود و هنگام ثبت نام کاربران باید یک 
فرم اطالعات شخصی را پر می کردند و 
یک عکس از خودشان به عنوان تصویر 
به جای  کسی  اگر  می فرستادند.  نمایه 
استفاده  آواتار  از  خود  واقعی  عکس 

می کرد، پروفایلش حذف می شد.
مارک  سال  همان  تابستان  در 
توانست  و  کرد  مالقات  تیل  پیتر  با 
دالر  هزار   5۰۰ مبلغ  کند  راضی  را  او 
او  روی فیس بوک سرمایه گذاری کند. 
پالوآلتو  در  کوچکی  خانه  به  تیمش  و 
دفتر  به  تبدیل  که  کردند  مکان  نقل 

کاری آن ها شد.
شریکش  و  زاکربرگ  هنگامی که 
ادواردو ساورین متوجه شدند که ۴۰۰۰ 
کاربر در فیس بوک نام نویسی کرده اند، 
تصمیم گرفتند برنامه نویسان جدیدی 

به خدمت بگیرند.

زندگی نامه مارک 
زاکربرگزندگی نامه مارک 

زاکربرگ
افراد همسایه مارک،  این  از  یکی 
این  از  قبل  که  بود  مسکوویتز  دارن 
سرویس فیس بوک را برای دانشجویان 
دانشگاه کلمبیا، استنفورد و ییل راه اندازی 
دوباره  داشت  قصد  مارک  بود.  کرده 
پیشرفت  با  ولی  برگردد؛  دانشگاه  به 
و  شد  منصرف  کار  این  از  فیس بوک 
تصمیم گرفت در کالیفرنیا بماند.در اولین 
عرضه سهام فیس بوک ، مارک زاکربرگ 
با 5۰۳.6 میلیون سهم 6۰ درصد آرای 
شرکت را از آن خود کرد و مرد شماره 

یک فیس بوک شد.
با ۳5  ادواردو ساورین  او  از   پس 
در  آرا  درصد   5 با  مسکوویتز  و  درصد 
گرفتند.  قرار  شرکت  بعدی  رتبه های 
کریس هیوز هم به عنوان رابط مطبوعاتی 
سال  پایان  در  شد.  انتخاب  فیس بوک 
2۰۰۴ شمار کاربران فیس بوک به بیش 

از یک میلیون کاربر رسید.
و  فیس بوک  توسعه  ی  ا بر  
به  نیاز  جدید  امکانات  به  آن  تجهیز 
سرمایه گذاری بیشتری بود. اکسل پارتنر 
میزان  به  ترتیب  به  پارتنر  گریلوک  و 
۱2.7 میلیون دالر و 27.5 میلیون دالر 

روی فیس بوک سرمایه گذاری کردند.
مرزهای  از  فیس بوک  زود  خیلی 
دانشگاهی و آموزشی فراتر رفت و یک 
افراد  تمامی  برای  وب سایت  بعد  سال 
باالی ۱۳ سال آزاد شد. تب فیس بوک 

فراگیر شده بود.
این  فیس بوک  ویژگی  مهم ترین 
واقعی  دنیای  در  که  افرادی  که  بود 
باهم دوست بودند، می توانستند به واسطه 

فیس بوک به طور آنالین باهم در ارتباط 
باشند.

شد  ر ک  فیس بو ن  طبا مخا
چشمگیری داشتند، ولی هنوز مشخص 
می خواهد  طریقی  چه  به  شرکت  نبود 
کسب درآمد کند. اولین ایده آگهی های 
به  توجه  با  بود.  تبلیغاتی  و  تجاری 
اطالعات  فیس بوک  مخاطبان  اینکه 
کاملی از خودشان در اختیار این سایت 
هرکسی  بود  مشخص  می گذاشتند، 
گرچه  می شود.  مرتبط  تبلیغاتی  چه  به 
صفحات  نداشت  عالقه ای  زاکربرگ 
تجاری  آگهی های  از  را  وب سایتش 

پر کند.
ن  ا بر ر کا ر  شما می که  هنگا
نفر  میلیون   5۰ مرز  ز  ا فیس بوک 
گذشت، شرکت های بزرگ برای خرید 
با  یاهو  پرداختند.  رقابت  به  هم  با  آن 
پیشنهادی ۹۰۰ میلیون دالری در صدر 
با  خریداران قرار گرفت ولی زاکربرگ 

هیچ کدام موافقت نکرد.

بیل گیتس و فیس بوک
در  مهمی  اتفاق   2۰۰7 سال  در 
 ۱.6 مایکروسافت  داد.  رخ  فیس بوک 
درصد از سهام فیس بوک را به مبلغ 2۴۰ 
میلیون دالر از آن خود کرد.تحلیلگران 
می گفتند ارزش کل فیس بوک در این 
زمان به ۱5 میلیارد دالر رسیده است. 
حساب  گیتس  بیل  معامله،  پس ازاین 

کاربری خود را در فیس بوک باز کرد.
چندین  هرروز  داشت  عادت  او 
فیس بوک  در  را  خود  وقت  از  ساعت 
بگذراند و با مردم سراسر دنیا در ارتباط 
باشد؛ ولی بعد از مدتی به علت اینکه 
تعداد مردمی که می خواستند با او گفتگو 
کاربری  حساب  بود،  زیاد  خیلی  کنند 

خود را بست.
اجازه  او  بدنی  و  فیزیکی  توان 
کند.  چت  مردم  همه ی  با  نمی داد 
فیس بوک  برای  بزرگی  کمپین  گیتس 
که  انداخت  راه  به  جهان  سراسر  در 
ویژه ای  اهمیت  از  مایکروسافت  برای 
توافق  بزرگ ترین  و  بود  برخوردار 
تبلیغاتی با شبکه های اجتماعی تا سال 

2۰۱۱ به حساب می آمد.

عرضه ی عمومی سهام 
فیسبوک

سال 2۰۱2  می  ماه  در  زاکربرگ 
دو تغییر عمده در مسیر زندگی اش ایجاد 
کرد. فیسبوک با رسیدن به ۱6 میلیارد 
بزرگ ترین  عنوان  به  توانست  دالر 
عرضه ی اولیه سهام برای یک شرکت 
اینترنتی مطرح شود.همه منتظر بودند که 
ببیند قدم بعدی زاکربرگ پس از به دست 
آوردن چنین سرمایه ی هنگفتی چیست 
خریدهای  پی  در  او  شد  مشخص  که 
بیشتر است. مارک شخصا برای تصاحب 

اینستاگرام وارد مذاکره شده بود.
در چند روز اول بعد از عرضه، کمی 
از قیمت سهام کاسته شد ولی زاکربرگ 
با پیش بینی چنین شرایطی با حفظ 57 
را  اصلی  تصمیم  سهام، حق  از  درصد 

برای خود باقی گذاشت.

درآمد فیس بوک از کجاست؟
در سال 2۰۱۳ حجم معامالت در 
دالر  میلیارد   7.87 فیس بوک  گردش 
به  شرکت  این  درآمد  خالص  ارزش  و 
رشد  نرخ  می رسید.  دالر  میلیارد   ۱.5
شش  سال  سه  طی  نیز  شرکت  این 

برابر شده بود.
درآمد اصلی فیس بوک از تبلیغات 
متنی در صفحات شبکه های اجتماعی 

به دست می آید.
زمانی  و  کاربران  روزافزون  تعداد 
که آن ها در این وب سایتصرف می کنند، 
به درآمدهای حاصل از تبلیغات تبدیل  
شده است. 85٪ درصد از جریان نقدی 
درآمد شرکت در سال گذشته از طریق 
است.  آمده  دست   به   متنی  تبلیغات 
به واسطه  هم  فیس بوک  درآمد  مابقی 
این  طریق  از  مجازی  خریدوفروش  

وب سایت تأمین می شود.

زاکربرگ و خرید اینستاگرام، 
آکیولس ریفت و واتساپ

مارک زاکربرگ یک استراتژیست 
بزرگ است که شرکت های مستقل را 
خریداری می کند تا زیر چتر فیس بوک 

به فعالیت های خود ادامه دهند.
اینستاگرام،  خرید  و  زاکربرگ 
آکیولس ریفت و واتساپزاکربرگ و خرید 

اینستاگرام، آکیولس ریفت و واتساپ
 در آوریل سال 2۰۱2 او اینستاگرام 
را که بزرگ ترین برنامه اشتراک گذاری 
عکس های تلفن همراه است، خریداری 

کرد.
اینستاگرام در آغاز یک اپلیکیشن 
و  کریگر  مایک  توسط  که  بود   iOS
کوین سیستروم برنامه نویسی شده بود. در 
حال حاضر این برنامه برای سیستم عامل 

اندروید نیز در دسترس است.
در ماه مارس سال 2۰۱۴ او اقدام 
به خرید شرکت آکیولس ریفت و امتیاز 
هدست واقعیت مجازی کرد. این شرکت 
توسط پالمر فریمن الکی رهبری می شد 
و زاکربرگ برای خرید آن 2۰۰ میلیون 
پول نقد پرداخت و 2۳.۱ میلیون دالر از 

سهام فیس بوک را واگذار کرد.
درصورتی که این شرکت در آینده 
فیس بوک  باشد،  داشته  عطفی  نقطه 
پرداخت  نیز  دیگر  دالر  میلیون   ۳۰۰

خواهد کرد.
زاکربرگ  مارک   ،2۰۱۴ اکتبر  در 
میلیارد  مبلغ 22  به  را  واتس اپ  پروژه 
میلیارد   5۹.۴ که  کرد  خریداری  دالر 
دالر آن نقد و مابقی از سهام فیس بوک 
اپلیکیشن  یک  واتساپ  شد.  پرداخت 
سال  در  که  است  پیام رسان  مسنجر 
2۰۰۹ توسط یان کوم و برایان اکتون 

راه اندازی شده است.

اهداف بشردوستانه زاکربرگ
مارک  که  سال هایی  اولین  از 
زاکربرگ در مسیر ثروت قدم گذاشت، 
میلیون ها دالر صرف اقدامات بشردوستانه 
صد  او   2۰۱۰ سال  سپتامبر  در  کرد. 
مدارس  از  حمایت  برای  دالر  میلیون 
دولتی نیوجرسی اهدا کرد و در دسامبر 
همان سال تعهدنامه نیکوکاری را امضا 
کرد که تضمین می کرد 5۰ درصد ثروت 
خود را در طول دوران زندگی اش به خیریه 
اهدا می کند. از دیگر امضاکنندگان این 
گیتس، جرج  بیل  به  می توان  عهدنامه 
لوکاس و وارن بافت اشاره کرد. پس از 
به دنیا آمدن دخترش، او و همسرش عهد 
کردند ۹۹ درصد سهام فیس بوک خود را 
به بهبود پتانسیل های انسانی، برابری و 

توسعه جهانی اختصاص دهند.

 نقل قول هایی از مار زاکربرگ
بزرگ ترین ریسک، ریسک نکردن 
است. در دنیایی که به سرعت در حال 
شکست  استراتژی  تنها  است،  تغییر 

خوردن، ریسک ناپذیری است.
را  همه چیز  و  کن  حرکت  سریع 
هنجارشکن  که  زمانی  تا  بریز.  هم  به 

نباشید، نمی توانید پیشرفت کنید.
سؤال این نیست که ما می خواهیم 
چه کاری برای مردم انجام دهیم؛ بلکه 
این است که مردم می خواهند چه چیزی 

از خودشان بگویند.
آن  از  که  داشتید  محصولی  اگر 
رشد  بر  را  همه چیز  باید  بودید،  راضی 

آن محصول متمرکز کنید.
یک  به عنوان  را  فیس بوک  ما 
شرکت تأسیس نکردیم. هدف ما یک 
جهان  اینکه  بود:  اجتماعی  مأموریت 
هم  به  را  مردم  و  بازتر  محیطی  را 

مرتبط تر کنیم.
این  کسب وکار  قوانین  از  یکی 
است که اگر شما اول کارهای ساده تر 
پیشرفت  به  می توانید  دهید،  انجام  را 
ساختن  ما  برسید.هدف  توجهی  قابل  
یک پلتفرم نیست، بلکه این است که از 

همه ی آن ها رد شویم.

مارک زاکربرگ:هدف ما یك مأموریت اجتماعی بود
مارک زاکربرگ، جوان ترین میلیاردر جهان، مؤسس و بنیان گذار بزرگ ترین شبکه اجتماعی جهان )فیس بوک( با ماهانه نزدیک به ۲ میلیارد کاربر فعال است.
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قهرمان کشتی المپیک:
خودم را برای قهرمانی آماده کرده بودم!

محمدرضا گرایی یکی از سه طالیی کاروان ایران در توکیو در گفتگویی با 
ورزش سه از دالیل موفقیت خود حرف زده است.

به گزارش دنیای جوانان، برای اینکه به اهمیت کار محمدرضا گرایی دارنده 
مدال طالی المپیک توکیو پی ببرید، کافی است که بدانید تا پیش از رقابت های 
المپیک لندن در سال 2۰۱2 که تیم ملی کشتی فرنگی با هدایت محمد بنا موفق 
ایران نخورده  نام  المپیک به  به کسب سه مدال طال شد، هیچ مدال طالیی در 
بود و حاال چهارمین طال هم با نمایش تیمی به دست آمده که محمد بنا سرمربی 
آن است و اینبار این مدال طالیی به نام محمدرضا گرایی خورده؛ کشتی گیری 
که همراه با برادرش محمدعلی گرایی که کشتی های بسیار چشم نوازی در توکیو 
داشت، در سال های نونهالی با ورزش ژیمناسیتک کارشان را آغاز کرده اند و پس 

از چند سال به کشتی فرنگی رفته اند. در ادامه می توانید گفتگو با او را بخوانید.
*در هشت اردویی که داشتیم کادر فنی را متقاعد کردم

حرف هایمان با محمدرضا گرایی در رابطه با چگونگی آماده سازی خودش و 
تیم پیش از المپیک آغاز شد و او در اینباره گفت: » در ایام کرونا ۱5 مرحله اردو 
داشتیم. خدا را شکر با عملکردی که داشتم، سهمیه المپیک را گرفتم و نظر کادر 
فنی را جلب کردم که نماینده  ایران در مسابقات باشم. هشت اردو قبل از انتخابی 
داشتیم و هفت اردو هم بعد از انتخاب کشتی گیران. به آمادگی خوبی رسیدم و 

توانستم مدال طال را بگیرم.« 
*خودم را برای قهرمانی آماده کرده بودم

سوال دوم از محمدرضا گرایی در رابطه با مسابقات المپیک بود که او توانست 
بیندازد. کشتی گیر وزن 67 کیلوگرم  به گردان  را  با نمایش مطمئنی مدال طال 
کشتی فرنگی ایران در این مورد گفت:» قرعه ها که مشخص شد، من ۱5 ، ۱6 
حریف داشتم که تمام آنها حرف برای گفتن داشتند. خودم را برای قهرمانی آماده 
کرده بودم. وزن 67 کیلوگرم یکی از سخت ترین وزن های مسابقات بود و حدود 
6 ، 7 قهرمان جهان و المپیک در این وزن حضور داشتند. وقتی قرعه مشخص 
شد، 2 ، ۳ قهرمان خوب در گروه من بودند که گروه سختی را تشکیل داد. استابلر 
از آلمان، نمس از صربستان، زویدزه از گرجستان و بوررو از کوبا با من هم گروه 
بودند که خدا را شکر با کشتی هایی که گرفتم به فینال رسیدم. بوررو در دور اول 
از زویدزه را شکست داد و من هم استابلر را شکست دادم. کشتی گیر گرجستان 
زویدزه را شکست داد و من به فینال رسیدم. کشتی گیر اوکراینی که در فینال با او 
کشتی گرفتم هم کشتی گیر خوبی بود و توانسته بود 2 قهرمان جهان را شکست 
دهد و به فینال برسد. خوشبختانه با یک کشتی حساب شده و با حمایت کادر فنی 

توانستم او را با امتیاز عالی شکست دهم.« 
*استابلر می خواست هر طور شده مدال بگیرد

گرایی در واکنش به این سوال که استابلر پس از کسب مدال برنز با کفش 
هایش را روی تشک گذاشت و با ورزش حرفه ای خداحافظی کرد، گفت:» ایشان 
خیلی کشتی گیر مطرحی هستند و در سال های 2۰۱6، 2۰۱7 و 2۰۱8 توانسته 
بود قهرمان جهان بشود. در سال 2۰۱۴ و 2۰۱۹ هم برنز جهان را داشت. او مدال 
المپیک نداشت و آمده بود تمام تالشش را بکند تا مدال المپیک هم بگیرد. کشتی 
بسیار سختی با او داشتم. می دانستم برای برد آمده  بود و تقریبا داوری هم با او 
آمده بود. کشتی خوبی بود و با برنامه ریزی خوبی که داشتم، کشتی را با نتیجه 5 

بر 5 به سود خودم تمام کردم.« 
*در پاریس 2 طال می خواهیم

محمد بنا گفته بود که کمترین شانس را در میان 5 کشتی گیر حاضر در اردوی 
تیم برای شما متصور بوده است. آیا خودتان هم چنین دیدگاهی پیش از مسابقات 
داشتید؟ محمدرضا گرایی به این سوال و اینکه شانس برادرش برای کسب مدال 
بیشتر از او پیش بینی می شد، اینطور پاسخ داد:» من به تمام تالش هایی که در این 
2 سال انجام داده بودم، اعتماد داشتم؛ اینکه می توانم بهترین کشتی ها را بگیرم. 
خدا را شکر تالش هایم به بار نشست و توانستم طال بگیرم. برادرم محمدعلی چند 
آسیب داشت و در مبارزه با کشتی گیر مجارستانی اگر داور ناداوری نمی کرد و آن 
مجارستانی ای که در اتحادیه جهانی هست، دخالت نمی کرد، کشتی به نفع برادرم 
تمام می شد. خب نمی گذارند همه مدال ها گیر کشور ایران بیاید. به هر حال 
نتیجه این شد. امیدوارم در المپیک 2۰2۴ خوش بدرخشیم و 2 مدال طال بگیریم.« 

*نه من بی انگیزه نشده ام
از هدف محمدرضا گرایی پرسیدیم و اینکه آیا این مدال طال انگیزه های او را 
برای مسابقات آتی کم کرده یا خیر که در واکنش به این سوال گفت:» خب هدف 
به امید خدا این است که در مسابقات المپیک 2۰2۴پاریس طالیی بشوم. ضمن 
اینکه در این بین مسابقات، مسابقات جهانی هم هست. نه من بی انگیزه نشده ام. 
این مدال انگیزه بیشتری برای ادامه کار من شده است. هدف دارم و تالش می 

کنم که مدال های المپیک و جهانی ام را بیشتر کنم.«
*به زور متکی نیستیم و به فن متکی هستیم

از گرایی که به همراه برادرش از فنی ترین کشتی گیرهای جهان به شمار می 
روند، در رابطه با تبحرشان در این موضوع پرسیدیم و او در واکنش به این موضوع 
که آیا کشتی فرنگی هم کار کرده اند یا خیر، اینطور توضیح داد:» نه ما از همان 
بچگی کشتی فرنگی را شروع کردیم. چون فارس هم کشتی فرنگی خیز است. از 
نظر فرنگی خیلی با برادرم مرور فن می کنیم و مرور فن های خاص خودمان را 
داریم. به زور متکی نیستیم و به فن متکی هستیم. برادرم که فن های قشنگی در 
مسابقات زد و قطعا یکی از فنی ترین کشتی گیرهای دنیاست که جذابیت خاصی 
به کشتی فرنگی داده است. متوجه هم شدید که در آن برنامه ) اشاره به یکی از 
برنامه های تلویزیون آمریکا با حضور خواننده رپ معروف این کشور( صحبت می 
کردند که کشتی نباید با توجه به زیبایی ای که کشتی محمدعلی گرایی داشته از 

المپیک حذف شود.« 
هنگام وزن کشی حسین یزدانی و دیوید تیلور، محمدرضا قرایی با کشتی گیر 
آمریکایی آنطور که خودش در مصاحبه پس از کسب مدال طالی المپیک گفت 
تنه به تنه شده است. کشتی گیر وزن 67 کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی در رابطه 
با این موضوع و اینکه این کشتی گیر را چطور ارزیابی کرده، توضیح داد:» خب 
من خیلی سر از کشتی آزاد در نمی آورم، اما برای وزن کشی که آمده بودند، معلوم 
بود تیلور استرس دارد و از رفتارش این موضوع مشهود بود.  طبیعی بود که کشتی 
گرفتن برای هر دوی آنها سخت بود و هر دو استرس داشتند. به هر حال دو تا از 
نامبروان های کشتی آزاد هستند. در مورد کشتی اما نمی توانم اظهار نظری کنم و 

به نظرم کارشناسان بهتر می توانند در این مورد نظر بدهند.« 
*محمدعلی مثل یک پدر همیشه پشتم بوده است

از  او پس  اینکه  برادرش پرسیدیم و  با نقش  رابطه  از محمدرضا گرایی در 
گرفتن مدال طال وقتی روی دوش مربی خود بود، نگاه به سکوها داشت و مدالش 
را به نوعی تقدیم برادر کرد. او درباره این موضوع عنوان کرد:» محمدعلی که واقعا 
مثل یک کوه در این چند سال با من بوده است. در تمام مسابقات با من است. 
واقعا همه زحمت هایم گردن محمدعلی است. خب با آن کار تشکری از او کردم و 
قدردانی کوچکی بود؛ در این چند سال واقعا زحمات زیادی برای من کشید و مثل 
یک پدر پشت من بود در اردوهای تیم ملی. نشد که مدال بگیرد. قطعا شایسته 
خوش رنگ ترین مدال بود و اگر آن ناداوری پیش نمی آمد، مدال طال گردنش 

بود. حاال نشده و قسمت نبوده.«
*یکی دو هفته دیگر آماده می شویم برای مسابقات جهانی

او در مورد اینکه روحیه محمدعلی گرایی پس از مسابقات المپیک چگونه 
است، اضافه کرد:» با روحیه ای که من از محمدعلی می بینم، می دانم برمی 
گردد. یکی دو هفته استراحت می کنیم و بعد دوباره تمریناتمان را شروع می 
نتیجه  بتوانیم  شدیم  اعزام  اگر  امیدوارم  و  نروژ  جهانی  مسابقات  برای  کنیم 

بگیریم.«  خوبی 
*در پاریس نماینده  های بیشتری از شیراز خواهیم داشت

محمدرضا گرایی درباره اینکه فارس به قطب بزرگی در کشتی ایران تبدیل 
شده، اضافه کرد:» خب جنوب کشور روی کشتی فرنگی بیشتر کار می کنند و دارند 
نتیجه هم می گیرند. استان های خوزستان و فارس در صدر هستند. امیدوارم این 
روند همینطور ادامه داشته باشد. فارس جوانان مستعدی دارد و در المپیک بعدی 

نماینده های بیشتری از فارس خواهیم داشت.« 

ليونل مسی به PSG پيوست
نتشار  ا با  پاری سن ژرمن  باشگاه 

ویدئویی خبر از جذب لیونل مسی داد.
به گزارش دنیای جوانان، شاید شوکه 
کننده ترین خبر فوتبالی دنیا طی سالهای 
باشگاه  توسط  پیش  شب  چند  گذشته، 
باشگاه  که  جایی  شد؛  منتشر  بارسلونا 
کاتاالنی رسما خبر از پایان حضور لیونل 
مسی در بارسلونا داد و اعالم کرد که این 

فوق ستاره آرژانتینی بعد از 2۱ سال نوکمپ را ترک خواهد کرد.
در این بین و طی روزهای گذشته بحث در مورد آینده لیونل مسی 
جزو داغ ترین اخبار فوتبال بوده و نگاه های زیادی را به خود معطوف 
کرده است؛ از اخبار پیرامون انتقال او به پاری سن ژرمن گرفته تا شایعاتی در 
رابطه با عالقه تیم هایی نظیر منچسترسیتی و چلسی به جذب این بازیکن.
اکثر منابع معتبر گزارش دادند که  تقریبًا  اخیر  اما در یکی دو روز 
توافقات الزم برای انتقال لیونل مسی به پاری سن ژرمن صورت گرفته و 
این بازیکن قرار است چالش جدید خود را در باشگاه فرانسوی تجربه کند.

در  ویدئویی  پاری سن ژرمن  باشگاه  پیش  دقایقی  راستا  همین  در 
صفحات اجتماعی خود به اشتراک گذاشت و در آن جذب لیونل مسی 
را به شکل رسمی اعالم کرد. فوق ستاره آرژانتینی طی ساعات آینده در 
تست های پزشکی پاری سن ژرمن شرکت خواهد کرد و پس از آن قرارداد 

او به امضا خواهد رسید.

میالن و یک خبر نگران  کننده؛
 شروع فصل بدون زالتان!

زالتان  که  دارد  وجود  احتمال  این 
ابراهیموویچ دو بازی اول میالن در سری 

آ را به دلیل مصدومیت از دست بدهد.
مهاجم  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
روسونری که در ۳ اکتبر ۴۰ ساله می شود 
هنوز تمرینات گروهی خود را با میالن آغاز 
نکرده و همین موضوع نگرانی های زیادی 
را در رابطه با زالتان ابراهیموویچ به وجود 

آورده است. این در حالی است که حاال گاتزتا دلو اسپرت گزارش داده که 
بهبود مصدومیت او بیشتر از حد انتظار طول می کشد.

ناحیه زانوی چپ تحت عمل جراحی  از  ابراهیموویچ در ماه ژوئن 
آرتروسکوپی قرار گرفت، زیرا وی پس از پیروزی ۳ بر صفر مقابل یوونتوس 
ستاره سوئدی  باعث شد  که  موضوعی  دچار مصدومیت شد؛  می   ۹ در 
رقابت های یورو را هم از دست بدهد. اما حاال به نظر می رسد که زالتان 

آغاز فصل 22-2۰2۱ این تیم را هم از دست خواهد داد.
بر اساس گزارش ها زالتان ابراهیموویچ دیدار اول میالن در رقابت 
های سری آ مقابل سمپدوریا را از دست خواهد داد و حتی حضور او در 
مسابقه هفته دوم برابر کالیاری نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد. اگرچه 
این یک خبر نگران کننده برای استفانو پیولی تلقی می شود اما با این 
حال آنها در نقل و انتقاالت تابستانی اولیویه ژیرو را به خدمت گرفتند که 

می تواند به نوعی از این نگرانی بکاهد.

جنگ رئال مادرید و الليگا رسما کليد خورد 
ای  بیانیه  طی  مادرید  رئال  باشگاه 
مخالفت رسمی خود  با قرارداد اللیگا با 

کمپانی CVC را اعالم کرد.
به گزارش دنیای جوانان، در روز ۴ 
آگوست بود که یک شرکت خصوصی ۱۰ 
درصد از سهام یکی از بزرگترین برندهای 
فوتبال دنیا یعنی اللیگا را از آن خود کرد. 
بالفاصله بعد از اعالم این خبر مخالفت ها 

با آن آغاز شد و در راس آنها رئال مادرید و بارسلونا قانونی بودن این 
توافق را زیر سوال بردند. اما لوس بالنکوس حاال یک قدم فراتر گذاشته 

و بیانیه ای در این باره منتشر کرده است.
باشگاه منتشر  این  بیانیه رئال مادرید که در وب سایت رسمی  در 
شده آمده است: » هیئت رئیسه باشگاه رئال مادرید طی جلسه ای به این 
نتیجه رسید که بر علیه مدیرعامل اللیگا آقای خاویر تباس و آقای خاویر 
  ،CVC کمپانی  اعضای  دیگر  و همچنین   CVC مسئول  گویارو،  دجیم 

اقدام حقوقی، کیفری، مدنی و قانونی انجام نماید.
 همچنین هیئت رئیسه تصمیم گرفت که اقداماتی قانونی در رابطه 
با باطل کردن هر نوع توافق با اللیگا که در تاریخ ۱2 آگوست 2۰2۱ بین 

اللیگا و CVC صورت گرفت، را انجام دهد.”
گفتنی است طی روزهای گذشته گزارش ها حاکی از آن بود که این 
قرارداد به نوعی یک دام برای بارسلونا بوده است. در واقع خاویار تباس به 
دنبال این بوده که موافقت بارسلونا در رابطه با این قرارداد را به دست بیاورد 
تا در سمت مقابل هزینه تمدید قرارداد لیونل مسی تامین شود اما نهایتًا 
خوان الپورتا تن به این کار نداد و فوق ستاره آرژانتینی نیز از بارسا جدا شد.

گواردیوال: فصل قبل سخت ترین فصل مربيگری ام بود

فصل  ترین  قبل سخت  فصل  کرد  عنوان  منچسترسیتی  سرمربی 
مربیگری خودش را تجربه کرد.

به گزارش دنیای جوانان و به نقل از تریبال، پپ گواردیوال سرمربی 
انگلیس، در جام  برتر  لیگ  آستانه شروع فصل جدید  منچسترسیتی در 

خیریه )سوپر جام انگلیس( برابر لسترسیتی شکست خورد.
او در صحبت هایی با کانال منچسترسیتی گفت: فصل طوالنی داریم 
ولی ما از فصل قبل درس کرفته ایم.در واقع فصل قبل سخت ترین تجربه 
ای بود که من در تمام مدت حضورم در فوتبال تجربه کرده ام. بازی ها 
بسیار فشرده برگزار می شد و من هر روز بازیکنانم را می دیدم که چقدر 
تالش می کردم. این روند دیوانه کننده بود. خوشبختانه قهرمان لیگ شدیم.

او ادامه داد: بسیار خوش شانس هستم که با این تیم کار می کنم. 
چالش در حال حاضر ادامه قهرمانی است. ما همیشه باید برای قهرمانی 
های بیشتر تالش کنیم. غیرممکن است که در فوتبال بایستیم زیرا در 
فوتبال همیشه کسی وجود دارد که سعی می کند شما را شکست دهد. 
می خواهیم امسال بیشتر قهرمان شویم. وظیفه من این است که مطمئن 
شوم همیشه از نظر نحوه بازی جلو می رویم، از رقبای خود جلوتر می 
مانم و من از بازیکنانم می خواهم بهترین خود باشند. من نسبت به فصل 

جدید بسیار خوش بین هستم.
منچسترسیتی در اولین دیدار خود در فصل جدید لیگ برتر باید در 

دیداری دشوار برابر تاتنهام قرار گیرد.

و  ه  عد و غم  علی ر
بر  مبنی  شمار  پر  وعیدهای 
واگذاری دو باشگاه استقالل 
در  خصوصی  بخش  به  پرسپولیس  و 
نهایت اما دولت دوازدهم به پایان رسید 
ولی چنین اتفاقی رخ نداد. اکنون باید 
واگذاری  سرنوشت  دید  و  ماند  منتظر 
سرخابی های پایتخت با روی کار آمدن 

دولت جدید چه خواهد شد.
 25 جوانان،  دنیای  گزارش  به 
مسعود  که  بود   ۱۳۹7 سال  آذرماه 
جوانان  و  ورزش  وزیر  فر-  سلطانی 
وزارتخانه  این  پیشنهاد  که  کرد  اعالم 
استقالل  دو شرکت  واگذاری  بر  مبنی 
و پرسپولیس که به تایید رییس جمهور 
مراحل   کردن  طی  از  بعد  بود،  رسیده 
در  اقتصادی  کمیسیون  در  کارشناسی 
هیات دولت به تصویب رسید و با توجه 
سازمان  وزیران،  هیات  مصوبه  این  به 
امور  وزارت  به  وابسته  خصوصی سازی 
مراحل  تمامی  رایی  دا و  اقتصادی 
و  تعیین شرایط  ارزیابی، قیمت گذاری، 
نحوه واگذاری به متقاضیان را بر عهده 

خواهد داشت.
پایانی  روزهای  در  وجود  این  با 
سال ۹7 سازمان خصوصی سازی اعالم 
باشگاه توسط کارشناسان  این دو  کرد 
قیمت گذاری شده و قرار است در اولین 
هیأت  جلسه   ۱۳۹8 سال  در  فرصت 
این  در  قیمت  این  و  برگزار  واگذاری 
رابطه  این  در  شود.  رد  یا  تأیید  جلسه 
رئیس سابق سازمان خصوصی سازی نیز 
عنوان کرد که مقدمات واگذاری این دو 
باشگاه هنوز فراهم نشده است و مشغول 
آماده سازی این دو باشگاه برای واگذاری 
هستیم و در نهایت ۱۱ شهریورماه سال 
۹8  وزیر ورزش و جوانان با اشاره به 
برگزاری نشست تخصصی با کمیسیون 
باشگاه  دو  واگذاری  درباره   ۴۴ اصل 
استقالل و پرسپولیس، تاکید کرد که با 
توجه به فراهم نبودن شرایط و تفاهم 
این  نظارتی،  نهادهای  و  مجلس  با 
به   ۹8 سال  پایان  تا  حداکثر  واگذاری 

تعویق افتاده است.
بازار  به  ها  سرخابی  سهام  ورود 
سرمایه اما تا پایان سال ۹8 نیز محقق 
نشد و مسئوالن امر از عرضه اولیه سهام 
دو باشگاه استقالل و پرسپولیس تا پایان 

نیمه نخست سال ۹۹ خبر دادند، اما نه 
تنها نیمه نخست بلکه در نیمه دوم سال 
گذشته نیز، وعده های داده شده محقق 
نشد. وعده واگذاری دو باشگاه به بخش 
و  نشد  ختم  همین جا  به  اما  خصوصی 
مسووالن  سوی  از  مرتبه  چند  مجددا 
وزارت ورزش و جوانان اعالم شد که 
نهایتا تا قبل از پایان دولت دوازدهم، دو 
باشگاه استقالل و پرسپولیس خصوصی 

خواهند شد.
موضع وزارت ورزش

بود  گذشته  سال  ماه  دی  اواخر 
کرد  اعالم  جوانان  و  ورزش  وزیر  که 
افزایش سرمایه دو باشگاه مدنظر قرار 
سرمایه  که  بدانیم  باید  و  است  گرفته 
یکی از این باشگاه ها، یک و دیگری ۱۰ 
میلیون تومان بود، اما هم اکنون سرمایه 
به 7۰۱ میلیارد و سرمایه  باشگاه  یک 
دیگری به 7۱۰ میلیارد تومان افزایش 
یافته است. همچنین تمامی گزارشات 
مالی و حسابرسی ها به صورت دقیق از 
سوی سازمان مستقل حسابرسی ایران 
مدنظر قرار گرفته است و سایر گزارش 
ها تا دوهفته آینده بررسی می شود و 
این  منتظر تصمیم شورای پذیرش در 

رابطه خواهیم بود.
سوم خردادماه سال جاری، معاون 
ای  حرفه  و  قهرمانی  ورزش  توسعه 
وزارت ورزش و جوانان اعالم کرد که 
فرآیند خصوصی سازی در بودجه ۱۳۹8 
دیده و اقداماتی آغاز و در شهریور آن 
سال اعالم شد که با توجه به وضعیت 
در  سازی  امکان خصوصی  باشگاه  دو 
آن مقطع وجود ندارد و از مهرماه سال 
۱۳۹8 اقدامات بسیار زیادی انجام شد 
بازار  تا شرایط ورود این دو باشگاه به 
سرمایه فراهم شود و برای شفاف سازی 
حساب های آن ها، به مدت چند سال 

حسابرسی صورت گرفت و شرایط سود 
زیان ها، بدهی های گذشته مشخص و 
افزایش سرمایه پیدا کردند و 2 ورزشگاه 
به استقالل و 2 ورزشگاه به پرسپولیس 
ارزش  ها  آن  برندهای  و  گرفت  تعلق 
اقدامات صورت  گذاری شد و مجموع 
بازار  به  ورود  آماده  را  ها  آن  گرفته 

سرمایه کرده است.
مصوبه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
هیات عالی خصوصی سازی اخذ شده 
حال  عین  در  که  کرد  عنوان  است، 
مصوبه شورای عالی بورس گرفته شد 
خصوصی  سازمان  اختیار  در  امروز  و 
کنم  می  فکر  و  دارند  قرار  سازی 
نیست  مترتب  را  دیگری  خاص  اقدام 
این  و  داشته  قرار  پایانی  مرحله  در  و 
توسط سازمان  دارد که  احتمال وجود 
خصوصی سازی واگذاری انجام شود، 
اقدامی که دو باشگاه و وزارت ورزش 
و جوانان باید انجام می دادند صورت 
گرفته و بر اساس فرایند اداری در بازار 

پایه فرابورس واگذار خواهند شد.
مدیریت  توسعه  معاون  همزمان 
در  جوانان،  و  ورزش  وزارت  منابع  و 
خصوصی  نامشخص  وضعیت  مورد  
تصریح  پرسپولیس  و  استقالل  سازی 
کرد، چیزی که بر عهده وزارت ورزش 
انجام شده است و سازمان  تماما  بوده 
تا  برد  زمان  ماه  سه  خصوصی سازی 
منتظر  هم  فعال  و  کند  اعالم  مصوبه 
هستیم این دو باشگاه، چه زمانی وارد 

بازار پایه می شوند.
ن  ما ز سا کنش  ا و ین  خر آ

خصوصی سازی و وزارت اقتصاد
مسئوالن  سوی  از  بار  آخرین 
تقریبی  زمان  با  رابطه  در  ربط  ذی 
و  استقالل  سهام  اولیه  عرضه  برای 
اعالم  سرمایه  بازار  در  پرسپولیس 

هیأت  اختیار  در  موضوع  این  که  شد 
یا  دو  و ظرف  است  فرابورس  پذیرش 
برگزار  را  جلسه  قطعا  دیگر  هفته  سه 
آن  پذیرش  خصوص  در  و  می کنند 
ها تصمیم می گیرند که متعاقبا عرضه 
اولیه بر اساس اعالم فرابورس صورت 

خواهد گرفت.
سوی  از  حالی  در  اظهارات  این 
معاون سازمان خصوصی سازی در اواخر 
دی ماه سال گذشته مطرح شد که از آن 
زمان تاکنون حدود هفت ماه می گذرد اما 
در این رابطه تصمیمی گرفته و اطالع 

رسانی نشده است.
هم چنین 2۹ اردیبهشت ماه سال 
جاری بود که فرهاد دژپسند، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی درباره بررسی موضوع 
واگذاری پرسپولیس و استقالل به بخش 
خصوصی بیان کرد که واگذاری این دو 
باشگاه مالزماتی دارد و باید برای ارائه 
در بازار بورس استانداردهای مورد نظر 
بورس را به دست بیاورد و یک فرایند 
با  آن  شرایط  تطبیق  برای  طوالنی 
دارد  وجود  بازار سرمایه  نیازمندی های 
و اکنون این موضوع مراحل پایانی خود 
را طی می کند، از سوی دیگر باید درباره 
واگذاری باشگاه های بزرگ ورزشی مانند 
جوانب  تمام  پرسپولیس  و  استقالل 
سنجیده شود و این موضوع مراحل آخر 

خود را طی می کند.
و  استقالل  ه  باشگا دو  ینده  آ

پرسپولیس؟
این دو  ماندن  بدون شک دولتی 
مالک  یک  با  آن ها  حضور  و  باشگاه 
جوانان  و  ورزش  وزارت  که  مشترک 
بر  ایران،  فوتبال  برتر  لیگ  در  است 
دنیای  در  داری  باشگاه  قوانین  خالف 
فوتبال و ورزش است و باید به بهترین 
شکل ممکن نسبت به واگذاری آن ها 

به بخش خصوصی اقدام کرد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم 
اعضای  آمدن  کار  روی  منتظر  باید 
و  ورزش  وزارت  رویکرد  و  بود  کابینه 
جوانان و همچنین وزارت امور اقتصادی 
ارزیابی کرد  رابطه  این  را در  دارایی  و 
باشگاه استقالل  با دو  و دید در رابطه 
و پرسپولیس و روند واگذاری آن ها به 
بخش خصوصی چه نگاهی حاکم است 

و چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد.

وعده هایی که هیچ گاه محقق نمی شود؛

سرانجام خصوصی سازی استقالل و پرسپوليس چه شد؟

علیرضا ابراهیمی مدافع فصل گذشته گل گهر با عقد 
قراردادی دو ساله به پرسپولیس پیوست.

به گزارش دنیای جوانان، ابراهیمی که فصل گذشته در 
تیم گل گهر حضور داشت، صبح روز گذشته 
از  پس  و  شد  حاضر  پرسپولیس  باشگاه  در 
اش  ساله  دو  قرارداد  کوتاه،  نسبتا  مذاکراتی 

را با سرخپوشان امضا کرد.
علیرضا ابراهیمی مدافع و کاپیتان گل 
گهر سیرجان پیش از این در نقل و انتقاالت 
به  او  انتقال  پیرامون  شایعاتی  نیز  زمستانی 
سریع  اقدام  در  و  می شد  شنیده  پرسپولیس 
زادگان  کنعانی  جانشین  پرسپولیس،  باشگاه 

در انتهای فصل شد.
پیش از این نام های دیگری نیز برای 
جانشینی کنعانی زادگان در پرسپولیس مطرح 
ایمان  چون  نفراتی  بین  این  در  و  می شد 

سلیمی و علی نعمتی به نظر در این فهرست حضور داشتند 
اما علیرضا ابراهیمی جلوتر از دیگران تبدیل به اولین خرید 

نقل و انتقاالتی سرخپوشان شد.
این مدافع ۱86سانتی متری و سر زن، ۳۱ ساله است 
و به جز گل گهر سابقه بازی در مس کرمان را نیز دارد و 
حال بازی با پیراهن مدافع عنوان قهرمانی می تواند مهمترین 

تجربه فوتبالی او باشد.
علیرضا ابراهیمی پیش از این با پیراهن آبی گل گهر 
توانسته بود دروازه پرسپولیسی ها را باز کند. او یکی از گل 

زن ترین بازیکنان این تیم سیرجانی به پرسپولیس است و 
در فصل نوزدهم در دو بازی رفت و برگشت توانسته بود در 
مجموع سه بار دروازه پرسپولیس را باز کند و حاال یحیی روی 

قدرت سر زنی او حساب ویژه ای باز خواهد کرد.
***

چراغ  انتظار  در  پرسپولیس  دفاع  خط  دوم  گزینه 

سبز پدیده
به مساعدت  نسبت  پرسپولیس  باشگاه  مدنظر  مدافع 
ابراز  برای صدور رضایت نامه وی  پدیده  باشگاه  و رضایت 

امیدواری کرد.
تیم فوتبال پرسپولیس که روز گذشته به 
صورت رسمی نقل و انتقاالت تابستانی خود را 
با جذب »علیرضا ابراهیمی« کاپیتان فصول 
اخیر تیم فوتبال گل گهر سیرجان آغاز کرد اما 
این بازیکن تنها گزینه کادر فنی برای تقویت 

خط دفاعی نبود.
یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس 
ترتیب  به  را  مدافع  چهار  خود،  فهرست  در 
از  نفر   2 تا  کرده  معرفی  باشگاه  به  اولویت 

آنها پرسپولیسی شوند.
»علی نعمتی« دیگر گزینه خط دفاعی 
پرسپولیس است. مدافع فصل قبل تیم فوتبال 
پدیده از فصل قبل در رادار باشگاه پرسپولیس بود اما به دلیل 
داشتن قرارداد نتوانست در آن مقطع به پرسپولیس ملحق 
شود. این بازیکن ظهر روز سه شنبه نیز برای انجام مذاکرات 
نهایی در باشگاه پرسپولیس حاضر شد و حاشیه این حضور، 
نسبت به مساعدت  باشگاه پدیده در مسیر پیوستن وی به 

پرسپولیس ابراز امیدواری کرد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی حصر وراثت 
آقای عباس سلطانی دارای شناسنامه شماره ۴۴8 به شرح دادخواست به کالسه 
۰۰۰۰56۰ش 5/ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی سلطانی به شناسنامه 7 مهاباد در تاریخ 85/8/27 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به چهار پسر، دو دختر و زوجه 

۱- حسن سلطانی فرزند علی دارای ش ش ۳۳8 پسر متوفی 
2- حسین سلطانی فرزند علی دارای ش ش ۳5۳ پسر متوفی 

۳- عزیز سلطانی فرزند علی دارای ش ش ۴۰8 پسر متوفی 
۴- عباس سلطانی فرزند علی دارای ش ش ۴۴8 پسر متوفی 

5- عایشه سلطانی فرزند علی دارای ش ش 8 دختر متوفی 
6- مریم سلطانی فرزند علی دارای ش ش ۳8۴ دختر متوفی 

7- زهرا کریم پور دره شهری فرزند عبداله دارای ش ش ش 2۴5 زوجه متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده ۳62 قانون امور 
حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه 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

مفقودی-نوراباد
اینجانب خواهر ناز لطفی مالک خودرو  وانت پیکان  مدل ۱۳۹۰  به

شماره شهربانی۴۱ ایران868ص25 
NAAA۴6AA5BG۱۹6۳8۳شماره شاسی

شماره موتور ۱۱۴۹۰۰۱5۰۳۴   
بعلت فقدان اسناد فروش سند و برگ سبزتقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور 
را نموده است.لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور داردظرف ده روز به 
دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند 
مراجعه نماید.بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ظوابط مقرر اقدام خواهد شد.

آگهی مفقودی خرم آباد
اینجانب محمد بهمن نیا

مالک خودرو پژوه ۴۰5مدل۱۳8۹به شماره شهربانی 2۴-۹7۴ب6۳شماره بدنه
Naam۰۱ca۱ar۳26۴62شماره موتور ۱2۴88۳۱6262علت فقدان برگ سبز 

تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است.
لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور داردظرف ده روز به دفتر حقوقی 
سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید.

بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ظوابط مقرر اقدام خواهد شد.

آگهي حصروراثت
استناد  به    ۰۰8۴6۹۰۹25 شناسنامه  شماره  به  جانی  حلیمه  افرا  مجتبی  آقای 
شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی شماره ۰۰۰۰25۰  تقدیم 

به  جانی   حلیمه  افراه  سعداهلل  شادروان  که  است  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این 
شناسنامه شماره 26۴۰ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه 
حین الفوت وی عبارتند از : ۱-خانم ناز افرا پس دست به  ش ش 5۱7۹7۹55۹۱ فرزند 
اکبر نسبت همسر2-مژگان افراه حلیمه جانی به  ش ش ۰۰57۴۴۹۰۰7 فرزند سعداله 
نسبت فرزند ۳-زهرا افراه حلیمه جانی به ش ش ۰۰8۴6۰۳6۱5 فرزند سعداله نسبت 
نسبت  سعداله  فرزند   ۰۰67۹86۴۳۹ به ش ش  جانی  حلیمه  افراه  ۴-مصطفی  فرزند 
فرزند 5-مهدی افراه حلیمه جانی به ش ش ۰۰6767۰8۱۴ فرزند سعداله نسبت فرزند 
6-فاطمه افراه حلیمه جانی به ش ش ۰۰678526۱۰ فرزند سعداله نسبت فرزند 7-میترا 
افراه حلیمه جانی به ش ش ۰۰57۴۱۴7۴2 فرزند سعداله نسبت فرزند 8-محمد افراه 
حلیمه جانی به ش ش ۰۰6755۱۹۰۴ فرزند سعداله نسبت فرزند۹-راضیه افراه حلیمه 
جانی به ش ش 65۳۰۰۱7۴88 فرزند سعداله نسبت فرزند ۱۰-آسیه افراه حلیمه جانی 
به ش ش 258۰۱۱۳۰6۹ فرزند سعداله نسبت فرزند ۱۱-مجتبی افراه حلیمه جانی به 
ش ش ۰۰8۴6۹۰۹25 فرزند سعداله نسبت فرزند به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري 
ندارد پس از انجانم تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول 
ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی  هرگونه الیحه یا اعتراض یا 
مربوط و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره    سرانجام درتاریخ  ۱۴۰۰/۰۴/۰5  
وقت فوق العاده شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان سنگر به تصدی امضا کننده 
زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار گواهی می نماید که ورثه درگذشته منحصر به 
اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت 

و انجام حقوق ودیونی  که برترکه تعلق می گیرد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر-رضا مسلمی

آگهي حصروراثت
خانم مریم فرحمند ویشکائی به شماره شناسنامه 7 به استناد شهادتنامه و گواهی 
فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی شماره 27۹ تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
تاریخ  در  به شناسنامه شماره ۱5۳  ویشکائی  فرحمند  احمد  که شادروان   است  داشته 
 : از  عبارتند  وی  الفوت  حین  ورثه  و  گذشته  در  خود  دائمی  اقامتگاه  ۱۳7۱/۱2/۱6در 
۱- حسین فرحمند ویشکائی به ش ش 6۱۴۹ فرزند احمد نسبت فرزند 2-یونس فرحمند 
ویشکائی به ش ش 2۱5۱ فرزند احمد نسبت فرزند ۳-سکینه فرحمند ویشکائی به ش ش 
۱۹58 فرزند احمد نسبت فرزند۴-گیالن فرحمند ویشکائی به ش  ش2۱5۰ فرزند احمد 
نسبت فرزند 5-مریم فرحمند ویشکائی به ش ش 7 فرزند احمد نسبت فرزند6- صغری 
خانم حقیقی گیساوندانی به ش  ش2۹5 فرزند رحمن نسبت همسر)فوت شده( به غیر از 
وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد پس از انجانم تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در 
روزنامه و عدم وصول هرگونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب 
گواهی متصدی مربوط و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره ۱۴۰۰/۰۴/۰8-225  
سرانجام درتاریخ ۱۴۰۰/۰۴ وقت فوق العاده شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان 
سنگر به تصدی امضا کننده زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار گواهی می نماید 
که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث دیگری ندارد و دارائی 

ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق ودیونی  که برترکه تعلق می گیرد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر-رضا مسلمی 

اولین خرید تابستانی سرخپوشان؛

علیرضا ابراهیمی به پرسپولیس پیوست
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید کرد که باید تالش کنیم کلمات 
بیگانه و مخل هویت ما به زبان فارسی ورود پیدا نکند ازاین رو حتما 

مراقبت ها در این بخش باید تکمیل شود.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
سید عباس صالحی دوشنبه شب در جلسه شورای پاسداشت زبان فارسی 
با بیان اینکه دبیرخانه شورا تا به امروز تالش کرده تا بتواند جلسات خود 
را به طور منظم و با برنامه برگزار کند، گفت: برگزاری ماهانه جلسات 
پاسداشت زبان فارسی باعث ایجاد یک کمیسیون دائم نیز در این حوزه 
شد، همچنین در استان ها هم با کمک وزارت کشور قرار شد ستادهای 
استانی در ذیل این کارگروه شکل بگیرد.وی ادامه داد: از دیگر اقدامات این 
شورا می توان به تشکیل یک ستاد مربوط به پاسداشت زبان فارسی در هر 
وزارتخانه ای اشاره کنیم، هر وزارتخانه متناسب با وظایف خود و همچنین 
نقاط اشتراک شان با حوزه زبان فارسی باید اقداماتی را انجام دهند، در این 
بخش پیگیری ها جواب داد و برخی دستگاه ها کار خود را نیز آغاز کردند..

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید کرد: در حوزه اقدامات شورای 
پاسداشت زبان فارسی علیرغم کارهای زیادی که انجام شده است باید 
سعی کرد در نقطه آغازین این حوزه اتفاق خاصی نیافتاد که بخواهیم 

سپس به سمت آسیب زدایی برویم.

صالحی ضمن تبریک به حجت االسالم  والمسلمین رئیسی و دولت 
سیزدهم یادآور شد: در آستانه دولت سیزدهم هستیم و طبعا تغییرات 
دولت ها فرصت مناسبی برای انرژی های جدید و پیگیری های بیشتر را 
فراهم می کند، از این رو پاره ای از اقدامات باید به دولت بعد گزارش و 

همچنین پیشنهادات جدید نیز به آنها ارائه شود.
وی افزود: برگزاری جلسات ماهانه شورا نشان دهنده این است که 
یک شرایط همگرایی بین دستگاه ها ایجاد شده است، اینکه زبان کانون 
هویت است و اگر به آن توجه شود به هویت خود بیشتر توجه کردیم 
شکی در آن نیست و این باید در بین دستگاه ها و آحاد مردم تبیین شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بیان کرد: باید تالش کرد کلمات 
بیگانه و مخل هویت ما به زبان فارسی ورود پیدا نکند، حتما مراقبت ها 
در این بخش باید تکمیل شود، از طرفی رویکرد تشویقی را باید مدنظر 
قرار دهیم، بالخره یک سری کلمات متولد و ترویج شده که تشویق آنها 

مقوله ای است که باید به آن توجه شود.
صالحی توضیح داد که  برخورد با تخلفات نیز بخشی است که 
باید در آن اقدامات درست انجام شود، خوشبختانه اطاق اصناف، نیروی 
انتظامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این بخش توانسته در یک  

فضای مناسب اقدامات خوبی را داشته باشند.

صالحی : باید مانع ورود کلمات بیگانه ومخل هویت به زبان فارسی شد

مسرور  طاووسی  سعید 
گفت: دوره قاجار را می توانیم 
مقتل نویسی  انحطاط  دوره 
گزارش  بدانیم.  محتوا  کیفیت  از حیث 
شاهدیم  روضه الشهداء  در  را  داستانی 
درباره  صفویه  دوره  منابع  از  برخی  و 
آن مطلب نوشته اند، اما در دوره قاجار 
به صرف روایت داستانی اکتفا نمی شود 

و پیرایه ها بیشتر می شود.
سعید طاوسی مسرور، عضو هیئت 
در  طباطبایی،  عالمه  دانشگاه  علمی 
ادامه مجموعه درسگفتارهای عاشورایی 
عالی  آموزش  موسسه  همت  به  که 
می شود  برگزار  خمینی  امام  حوزوی 
و  االحزان«  »مهیج  مقاتل  بررسی  به 
»فیض الدموع« پرداخت و با اشاره به 
مقتل نویسی در دوره قاجار گفت: در این 
باره الزم است به عقب تر برگردیم و به 
در عصر صفوی  برسیم.  عصر صفوی 
مذهب  رسمیت  یافتن  مانند  مسائلی 
و  کمی  گسترش  و  ایران  در  شیعی 
کیفی مجالس عزاداری پیش آمد. البته 
برخی مطالب را که برخی شخصیت ها 
»تشیع  کتاب  در  شریعتی  دکتر  مانند 
علوی و تشیع صفوی« مطرح می  کنند 
قابل قبول نیست و با آن موافق نیستم. 
اینکه ما فکر کنیم یکسری چیزها پیش 
ایجاد  از صفویه  نبود و پس  از صفویه 
مقاتل  جمله  از  نیست.  صحیح  شد 
با ماهیت داستانی که متناسب  فارسی 
با مجالس روضه خوانی و پیش از صفویه 

شکل گرفت.
ح  صطال ا ینکه  ا ن  بیا با  و  ا
کتاب »روضه الشهداء«  از  روضه خوانی 
گرفته  کاشفی  واعظ  مالحسین  نوشته 
او  افزود:  بود  سنت  اهل  که  شده 
پیرو  و  داشت  صوفیانه  گرایش های 
دیگر  مانند  و  بود  نقشبندیه  طریقت 
را  بیت)ع(  اهل  حب  جنبه  صوفیان 
داستانی  متن  یک  این  رو  از  داشت. 
به  اولیا  مصیبت های  مورد  در  ادبی  و 
تولی و حب  نظر  از  فارسی نوشت که 
اما  است،  پررنگ  بسیار  بیت)ع(  اهل 
تقریبا تبری ندارد و کاری به دشمنان و 
بنی امیه و ... ندارد. متن روضه الشهداء 
پیش از صفویه نوشته شد اما در دوره 
ر  قرا لگو  ا متن هایی  چنین  صفویه 
کثرت  مسئله ای  در  وقتی  و  گرفتند 
حدودی  تا  کیفیت  شاهدیم،  را  تألیف 

کاهش می یابد.
به گفته این استاد دانشگاه، همین 
یافت  ادامه  نیز  قاجار  دوره  در  روند 
مطالب  صفوی  دوره  با  قیاس  در  و 
بیشتر  کتابها  در  تحریف  و  غیرمستند 
دوره  می توانیم  را  قاجار  دوره   شد. 
کیفیت  حیث  از  مقتل نویسی  انحطاط 
در  را  داستانی  گزارش  بدانیم.  محتوا 
روضه الشهداء شاهدیم و برخی از منابع 
دوره صفویه درباره آن مطلب نوشته اند، 
روایت  صرف  به  قاجار  دوره  در  اما 
داستانی اکتفا نمی شود و پیرایه ها بیشتر 
می شود. برای نمونه در اسرار الشهاده که 
نوشته فاضل دربندی در دوره ناصرالدین 

شاه است و در کتاب تذکره الشهداء از 
به  آنچه  کاشانی  شریف  مالحبیب اهلل 
چشم ما می آید عجائب و غرائب و آمار 
غیرقابل قبول و به تعبیری گزافه گویی 
است؛ مثاًل شمار کشته ها به دست امام 
چند صد  به  ایشان  یاران  و  حسین)ع( 
هزار نفر می رسد و اصال با گزارش های 

منابع اولیه قابل جمع نیست.
برای  گفت:  مسرور  طاووسی 
نمونه، در اسرار الشهاده آمده است که 
فقط به دست مبارک حضرت ابوالفضل 
العباس)ع( بیست و پنج هزار نفر کشته 
کرده  مقدر  دخل  دفع  مؤلف  و  شدند 
است؛ یعنی اگر می خواهید اشکال وارد 
کنید که کشتن این تعداد آدم از سوی 
یک نفر بیش از یک روز وقت می گیرد، 
در پاسخ گفته است که روز عاشورا هفتاد 
و دو ساعت بود و مانند روزهای عادی 
این  پاسخ  خواسته  پیش  از  او  و  نبود 
اشکال را داده باشد. این فضا از فضای 
تاریخ فاصله می گیرد و حتی با توجیهاتی 
مانند تسامح در ادله سنن نیز نمی تواند 

درست باشد.
اصلی  رویکرد  اینکه  بیان  با  او 
که  است  این  قاجار  دوره  در  مقاتل 
واقعه عاشورا و حرکت سیدالشهداء)ع( 
را از باب تراژدی، مصیبت، فاجعه و غم 
دیده اند و حتی در اسامی این مقتل ها 
نیز این امر نمایان است افزود: به تعبیر 
استاد مطهری، یکی از تحریفات مهمی 
که درباره عاشورا مطرح شده که کالن و 
مبنایی بوده این است که عاشورا به یک 
تراژدی منحصر شده است و بدین معنا 
که  نیست  مصیبت  عاشورا  که  نیست 
قطعًا هست، بلکه بدین  معناست که آیا 
عاشورا ابعاد دیگری نداشته و آیا نمی شد 
که به عاشورا به نحو دیگری نگاه کرد؟ 
استاد مطهری می گوید که عاشورا پیش 
این  است.  حماسه  چیز  هر  از  بیش  و 
تاریخ اسالم است،  بزرگ ترین حماسه 
اما چنین نگاهی در مقتل های دوره قاجار 

وجود نداشت.
ممکن  داد:  ادامه  پژوه  مقتل  این 
این  که  برسد  ذهنش  به  کسی  است 
حرف ها جدید و متأثر از فضای انقالب 
شکل  جهان  روز  فضای  یا  و  اسالمی 
چون  نیست؛  اینطور  اما  است،  گرفته 
واقعه  به  نزدیک  و  کهن  مقاتل  در 
شیعه،  بزرگان  اندیشه  در  و  عاشورا 
قعه ای  وا عاشورا  مفید،  شیخ  مانند 
جنس  از  که  می شد  محسوب  سیاسی 

نهضت بود و تاریخ سازی کرد و اینطور 
عاشورا صرفًا  به  نگاه  ابتدا  از  که  نبود 
دوره  در  نگاه  این  بلکه  باشد،  تراژدی 
به  قاجار  دوره  در  و  شد  غالب  صفوی 
اوج رسید، زیرا عزاداری یک حرکت با 
ارزش سرکوب شده بود؛ یعنی در دوره 
حکومت های سنی، شیعیان نمی توانستند 
به راحتی عزاداری کنند و این موانع در 
نداشت و  قاجار وجود  دوره صفوی و  
مجالس عزاداری گسترده شد. این نگاه 
در  انسان  اگر  و  داشته  ادامه  امروز  تا 
هیئت ها بگوید که عاشورا سراسر زیبایی 
بود، ممکن است برخورد تندی کنند. در 
حقیقت، نگاه حماسی ادامه »ما رایت اال 

جمیال« است.
او افزود: اگر به اسامی مقاتل قاجار 
نگاه کنید، در آنها اشک، گریه، حزن، 
مصیبت، بال، ابتال یا ترکیب آنها وجود 
مصائب  فی  البکاء  »بحر  مثال  دارد. 
المعصومین النجباء«. همچنین گریاندن 
موضوعیت داشت و این موجب گونه ای 
از تسامح در نقل اخبار شد؛ یعنی انواع 
بیشتری  اخبار  تا  شده  مطرح  توجیه ها 
مطرح شود. جالب این است که سطح 
هم  با  اخبار  نقل  در  اینها  آسان گیری 
متفاوت است و برخی در این دوره به 
این مطلب رسیدند که آسان گیری از حد 
گذرانده شده و چیزهایی گفته می شود 
که نباید بیان شود و اینها ضد عقل یا 

موجب وهن است.
کرد:  کید  تا مسرور  طاووسی 
و  نگاه ها  اولین  شاهد  ما  بنابراین، 
زمینه  اخبار در  پاالیش  برای  تالش ها 
عاشورا در این دوره هستیم، اما نباید فکر 
کنیم کسی که قصد اصالح و پاالیش 
داشته، نگاهش مانند نگاه استاد مطهری 
یا محدث نوری بوده است؛ یعنی چه بسا 
برخی منابع در دوره های بعدی از اضعف 
منابع شمرده شدند و تالش شد که کنار 
زده شوند. در دوره قاجار حتی کسانی که 
اعتقاد دارند نباید هر چیزی را گفت، اما 
به همان منابع ضعیف استناد می کنند و 

بر آنها مهر معتبر زده می شود.
او در بخش دیگری از سخنانش 
درباره کتاب »مهیج االحزان« توضیح 
فضای  در  کتاب  سنگی  چاپ  داد: 
قاجار  دوره  برای  که  هست  مجازی 
است. این مقتل به زبان فارسی نوشته 
شده و مؤلفش محمدحسن بن محمد 
از  پس  متوفای  حائری،  یزدی  علی 
۱2۴2 است که فقیه و عالم دوره قاجار 

بود. بنابراین این کتاب مقدم بر کتاب 
 ۱256 در  که  است  البکاء«  »مخزن 
نوشته شد و علت این است که مهیج 
االحزان در سال ۱2۳7 تألیف و در دوره 
قاجار چاپ شد. یک مقدمه و چهارده 
مجلس دارد و در تمام مجالس اشعاری 
را آورده است و نوع تنظیم کتاب نشان 
مجالس  در  استفاده  برای  که  می دهد 

عزاداری است.
این محقق گفت: نکته جالب این 
ضعیف  اخبار  نقل  می گوید  که  است 
و  نیست  روا  فضائل  و  مناقب  ذکر  در 
استناد برخی علما به قاعده تسامح در 
تسامح  قاعده  است.  باطل  سنن  ادله 
می گوید که در امور مستحب و مکروه 
صحیح  روایت  سند  که  نیست  نیاز 
باشد؛ چون به حساسیِت واجب و حرام 
را  قاعده  این  برخی علما  البته  نیست. 
آیات  و می توان حضرات  ندارند  قبول 
سیستانی، شبیری و خامنه ای را مثال 
زد. آنهایی که این قاعده را قبول دارند 
می گویند که چه ربطی به مقتل و تاریخ 
دارد؟ چون آنجا فرد می خواهد عملی را 
انجام دهد و به دنبال حجت است، اما 
در تاریخ به دنبال امر واقع است و با 
تسامح امر واقع ثابت نمی شود. بنابراین 
چه این قاعده را قبول کنیم یا خیر، از 
نظر مؤلف »مهیج االحزان«، این قاعده 
ربطی به عاشورا و تاریخ اسالم ندارد. 
را  اخبار ضعیف  که  می گوید  ادامه  در 
نباید بگوییم، اما اخبار ظنی را که در 
مورد صحت آنها تردید داریم، مشروط 
بر اینکه به کذب منجر نشود، می توان 
است  این  مبنا  این  کرد. خروجی  نقل 
که برخی اخبار که در کتاب ایشان نقل 
داستان  مثل  نیست.  قبول  قابل  شده 
در  و فضه که اصال فضه خادمه  شیر 

زمان عاشورا زنده نبود.
این استاد دانشگاه درباره »فیض 
ارائه کرد و  الدموع« نیز توضیحاتی را 
گفت: این کتاب، اثر محمد ابراهیم نواب 
تهرانی رازی، مشهور به بدایع نگار، است 
با ایشان است؛ از  و این لقب متناسب 
این حیث که نثر زیبایی دارد. نخستین 
نسخه کتاب برای سال ۱28۳ است که 
محمدرضا کلهر آن را کتابت کرد. چه بسا 
چون  آثاری  تأکید  پس  در  کتاب  این 
منابع  اصالح  برای  االحزان«  »مهیج 
عاشورایی نگاشته شد و در دوره قاجار از 
بهترین مقاتل محسوب می شود و حجم 
مفصلی ندارد؛ چون نقل مفصل موجب 
می شود.  غیرصحیح  اخبار  شدن  وارد 
همچنین مؤلف به لهوف توجه خاصی 
با همه  الدموع  داشت. در کتاب فیض 
وجود  هم  مشکل دار  اخبار  محاسنش، 
دارد و در برخی از مواضع حساس مقتل، 
مانند شهادت حضرت قاسم)ع(، مؤلف از 
کتاب »روضه الشهداء«، کیفیت شهادت 
را نقل می کند که نقل »روضه الشهداء« 
درباره کیفیت شهادت حضرت قاسم)ع( 
معارض یا مخالف با جمیع منابع قبلش 
را  خودش  موضع  آن  در  این  و  است 

نشان می دهد.

سعید طاوسی مسرور، عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی عنوان کرد:

انحطاط مقتل نویسی از حيث کيفيت محتوا

مرور غم های ناتمام گذشته در »سایه ات را دنبال می کنم«

راویــان و داســتان »ســایه ات را دنبــال می کنــم« کــه بــه تازگــی وارد 
بــازار کتــاب شــده اســت اگرچــه فــرق دارنــد اما خطــوط مشــترکی در همه 
ــرور  ــا م ــته ترین آن ه ــی از برجس ــاید یک ــود و ش ــال می ش ــا دنب قصه ه

غم هــای گذشــته و خاطراتــی اســت کــه تــا بــه امــروز ادامــه یافته انــد.
ــر  ــم نوشــتۀ نســرین ســاالری درب ــال می کن ــاب ســایه ات را دنب کت
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــی خرده روایت های ــه عبارت ــا ب ــتان ها ی ــده داس دارن

ــد. ــر متصل ان یکدیگ
هــر یــک از ایــن خرده روایت هــا بخشــی از داســتان زندگــی 
ــد  ــش و اتفاقاتی ان ــر گذشــتۀ خوی ــان درگی ــه همچن ــواده ای اســت ک خان
ــاده اســت. راوی برخــی از آن هــا خــود  کــه ســال ها پیــش برایشــان افت
اعضــای ایــن خانــواده هســتند؛ داســتان ها روایتگــر درد و رنــج برآمــده از 

ــت. ــان اس ــی کنونی ش ــخصیت ها و زندگ ــته ش ــرات گذش خاط
داســتان بــا روایــت روزمرگــی مــادری شــروع مــی شــود کــه اگرچــه 
ــوان  ــی دارد، روی تخــت اســت و ت ــی نبات ــک زندگ ــران ی ــر دیگ در نظ
حرکــت نــدارد و بچــه هایــش بــه کمــک پرســتار در خانــه از او مراقبت می 
کننــد امــا او راوی قصــه اول اســت؛ داســتان مــادری کــه شــرح دردهــای 
جســمی امــروزش بــا خاطــرات گذشــته اش در هــم گــره خــورده انــد و در 
ایــن روایــت بــا شــرح جزئیــات مخاطــب را بــه همــراه خــود مــی کشــاند.

مــادری کــه همــه چیــز را مــی شــنود، همــه چیــز را مــی فهمــد امــا 
جــز پلــک زدن تــوان دیگــری نــدارد و اگرچــه بــا مخاطــب بــه ســادگی 
ــه  ــان احساســات و خواســته هایــش ب ــه بی ــادر ب ــد امــا ق حــرف مــی زن

فرزندانــش نیســت.
در جاهایــی بــه نظــر مــی رســد کــه ایــن صــرف یک داســتان اســت 
وگرنــه آدمــی بــا چنیــن شــرایطی کجا مــی توانــد روایتگــر قصه ای باشــد 
امــا تشــریح احساســات و حــاالت یــک مادر ســالخورده کــه البتــه روزگاری 
جــوان بــوده و مراقــب فرزندانــش، بــه قــدری بــا احســاس و دقیــق اســت 
کــه نمــی تــوان در صحــت آن شــک کــرد؛ ماننــد صحنــه ای کــه مــادر 
یــاد کودکــی ســایه و بیمــاری یــک مــاه اش در نــوزادی و بســتری بــودن 
ــه ســادگی و  ــادر شــیرده را ب ــد و اوضــاع یــک م در بیمارســتان مــی افت

زیبایــی توصیــف مــی کنــد.
روایتگــر بعــدی داســتان، ســایه اســت؛ همــان دختــری کــه در زمــان 
حــال تیمــاردار مــادر اســت و مــادر وضعیــت خــودش را از البــالی گفتــه 
هــای او بــا دیگــران درک مــی کنــد. نکتــه جالــب ایــن اســت کــه اگرچــه 
قصــه ســایه دقیقــا دنبالــه قصــه مــادر نیســت امــا از آن هــم جــدا نیســت 
و خــرده جزئیــات دیگــری از موضوعــات مطــرح شــده در قصــه قبلــی را 

بــاز مــی گشــاید.
روایــت هــا همچنــان ادامــه مــی یابنــد و اگرچــه راویــان و داســتان 
فــرق دارنــد امــا خطــوط مشــترکی در همــه قصــه هــا دنبــال می شــود و 
شــاید یکــی از برجســته تریــن آنهــا مــرور غــم هــای گذشــته و خاطــرات 
ــه شــکلی موضوعــات و  ــد و ب ــه ان ــه یافت ــروز ادام ــه ام ــا ب ــه ت اســت ک
مســائل حاضــر را مختــل کــرده انــد کــه نیــاز بــه مراجعــه بــه روانشــناس 

را ضــروری مــی ســازند.
در بخشی از این کتاب آمده است:

همــراه بــا صــدای جاروبرقــی شــعر مــی خوانــم. چــون غیــر از مــن 
و مــادرم کســی ایــن جــا نیســت. خانــم احتشــامی هــم کــه چیــزی نمــی 
فهمــد. اگــر هــم بفهمــد، نمــی توانــد چیــزی بگویــد. جــارو را مــی کشــم 
تــوی اتــاق پذیرایــی. ســاک ســایه خانــم را مــی بینــم. بــا جــارو نزدیکــش 
مــی شــوم. قفلــش نکــرده. جــارو را خامــوش مــی کنــم و در اتــاق را مــی 
بنــدم. قلبــم تنــد تنــد مــی زنــد. زیــپ ســاک را یــواش باز مــی کنــم. دامن 
گلــدارش را روی بقیــه لبــاس هایــش گذاشــته. بــرش مــی دارم. دور و بــرم 
را نــگاه مــی کنــم. حــس مــی کنــم دارد مــرا مــی بینــد. تند می پوشــمش. 
شــلواری کــه خــودش برایــم آورده از پایــم درمــی آورم. دامــن می کشــم تا 
بــاالی دلــم. مــی خواهــم زانوهایــم پیــدا بشــوند. مــی چرخــم. چیــن دامن 
بــاز مــی شــود و پاهایــم خنــک مــی شــوند. بــه زانوهایــم نــگاه مــی کنــم. 

اصــال شــبیه زانوهــای او نیســتند، ســیاه و زشــتند.
ــف  ــز شیشــه عطــر و کی ــر. روی می ــن ت ــی کشــم پایی ــن را م دام
آرایشــش را مــی بینــم. دِر طالیــی عطــر را بــاز مــی کنــم و مثــل خــودش 
بــه پشــت گــوش و روی مچهــای دســتم مــی زنــم. کمــی مــی پاشــم بــه 
بلــوزم. درســت بــوی او را مــی دهــم. کــش موهایــم را بــاز مــی کنــم و 
ســرم را مــی انــدازم عقــب و کــش را مــی بنــدم. موهــام به صافــی موهای 
دلنــواز نیســت امــا مدلــش مثــل او دم اســبی اســت. دوبــاره مــی چرخــم 
گلــی هــای دامــن هــم دور مــن مــی چرخنــد. ایــن دفعــه پشــت گردنــم 

هــم خنــک مــی شــود )ص.5۰ و 5۱(.          
در حقیقــت در داســتان ســایه ات را دنبــال می کنــم نســرین ســاالری 
بــا قلمــی شــیوا و سرشــار از عاطفــه و بــا توصیفاتــی دقیــق، در کنــار نــگاه 
ــتانی  ــا داس ــا را ب ــا م ــا و پدیده ه ــائل، موقعیت ه ــه مس ــه اش ب روایتگران

ــه رو می کنــد. خواندنــی و تأثیرگــذار رو ب
کتــاب ســایه ات را دنبــال مــی کنــم نوشــته نســرین ســاالری کــه به 
تازگی از ســوی انتشــارات هیال منتشــر شــده در شــمارگان 55۰ نســخه و 
۱۰۴ صفحــه در اختیــار عالقمنــدان بــه ادبیــات داســتانی قرار گرفته اســت.
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پروانه رسولی خوشبخت

در سوگ سالگرد فخرالذاکرین؛

مداح مجذوب خدا
 ۱۹ مردام امسال، سالگرد درگذشت حاج فیروز زیرکار، مشهور به فخرالذاکرین، 
مداح و پیر غالم تبریزی است که 7۰ سال از عمر پربرکت خود را خادمی خاندان 
اهل بیت عصمت و طهارات )ع( کرد؛ محمد زارعپور، فرهنگی و فعال حوزه ادبیات 

رثایی، در مقاله ای به بررسی ابعاد شخصیتی آن فقید پرداخته است؛
»یـاد یـاران می کـند  خـون  در دل مـن
نی عجب گر سر دهم چون نی فغان من  

سالی از در گذشت فخر الذاکرین حاج فیروز زیرک کار گذشت؛ اکنون کمترین 
وظیفه من وامثال من آن است که به قول بیهقی »قلم را لختی بر وی بگریانم«، 
لکن باید مراقب باشم، که قلم فرمانبردار فوران احساس و غلّو نشود، بلکه هر کلمه 

را در حّد  شأن و شکوه او به کار برم.
در نظام ارزشیابی دین اسالم، ارجمندی هرکس و قدر و منزلتش؛ با اهداف 
متعالی او ارزیابی می شود؛ فرمایش امیر المومنین علی )ع( است که » َقدُر الّرُجِل َعلی 
تِه « )ارزش شخص به ارجمندی هدف او است( . )تصنیف غرر الحکم و درر  َقدِر ِهمَّ
الکلم ، ص ۹۳( و نیز می فرماید:  عظمت انسان برخاسته از شرافت اهدافش است:
تُِه َعُظَمت ِقیَمُتـُه « )تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ، ص  » َمن َشُرَفت ِهمَّ
۴۴8(. عالوه از آن واالیی هدف موجب اعالی ادب انسان می شود . پس ادب ؛در 

ارزش و عظمت آدمی نقش بسزایی دارد.
 در سداد و اعتبار این مالک ارزیابی نیز، روایت متقن فراوان است؛ برای رعایت 
اختصار به حدیثی از  اکمِل نفوِس ائمه اطهار؛ علی )ع( بسنده می کنم: » اَِنّ َهذا 
الِعلَم َو ااَلَدَب ثََمُن نَفِسَک َفاجَتِهد فی تََعلُِّمَها َفَما َیِزیُد ِمن ِعلِمَک َو اََدبَِک َیِزیُد فی 
ثََمنَِک َو َقدِرَک« )این علم و ادب ، ثمن و قیمت نفس تو است ، پس در فراگیری 

علم و ادب بکوش که فزونی علم و ادب بر ارزش تو می افزاید(.
در چیستی ادب الهی نیز، اهل معرفت به تفصیل و تفاریق سخن گفته اند، 
لکن همۀ آنان در این نکته متفق القولند که »ادب الهی؛ حفظ حدود و محافظت 
عملی از مرزهای الهی است«.  امیر سخن، حضرت علی )ع(  در کالمی گوهرین 
یُن َو ااَلَدُب نَتِیَجُه الَعقل « )دین و ادب انسان برخاسته از عقل، و  می فرماید: » الدِّ

موهبتی از خداوند سبحان است(.
این روایت زیبا و   مرحوم آیت اهلل مجتبی تهرانی )ره( در شرح و شکافت 
ظریف می فرماید: »هرگاه عقل نظری بارور شود، دینداری به وجود می آید و اگر 

عقل عملی رشد یابد، ادب انسانی محّقق و متبلور خواهد شد«.
 از نگاه موالی متقیان علی )ع( ، کسی که به آداب الهی موّدب شد، محبت 
رکین  رکن  دو  تّبری  و  تّولی  اینکه  به حکم  و  راند  بیرون می  از دل  را  غیر خدا 
دین هستند؛ حتی دلدادگی چنین کسانی به اولیای الهی نیز به اذن اهلل ، بلکه به 

امرخداوند سبحان است.
مـن آن  بـنده  روسـیاهـم  خـدایـا

کـه غـیر تـو، نـبود پنـاهـم  خـدایـا
توآن را که خواهی ز جان دوست دارم

نـه این بـس به عشقت  گواهم خـدایـا؟ 
در واقع حب اهلل، حب اولیاء اهلل را به همراه می آورد و چنین رستگارانی، به فوز 
ائِم «  اَلِح الدَّ اُه اِلَی الفَّ َب بِآَداِب اهللِ َعزَّ َو َجلَّ اَدَّ و فالح دائم خواهند رسید:» َمن تََادَّ
) ادب الهی ، کتاب یکم ، ص 6۰ و6۳(. بدین سان اگر کسی بخواهد به رستگاری 
دائم برسد ، مطمئن ترین راه ، تنّسک و پیروی کامل از رسول اکرم )ص( و ائمۀ 
اطهار )ع( است. بفرموده امیر مؤمنان حضرت علی )ع(:  » َما اَعَظَم َفوَز َمِن اقَتفی 
ـّین « رستگاری عظیم آن است که انسان پایش را جای پای انبیا بگذارد  َر النََّبیِ ـَ اَث

.   ) تصنیف غرر الحکم و دررالکلم ، ص۱۱۰(
چشم »عابد« نقش پایت جوید اندر هر دیار
تا جواهر سـرمه سازد خـاک آن در گـاه را

  به حکم حدیث شریف: » َجالِِس الُعلََماَء َیزَدد ِعلُمَک َو َیحُسُن اََدبَُک « ) تصنیف 
غرر الحکم و درر الکلم ، ص۴۳۰( درمشی تنّسک و ادب آموزی نیز یکی از راه های 
تحصیل ادب ، مصاحبت و معاشرت با کسانی است که مؤدب به آداب الهی هستند. 
بدین سان حاج فیروز زیرک کار)رحمه اهلل علیه (، یکی از مداحان مجذوب 
خداوند  است و از بختیاری های مهم ایشان، مجالست و معاشرتش با  شاعر مؤدب 
به ادب الهی، استاد محمد عابد ) رضوان اهلل تعالی علیه ( بود، و این رفاقت عمیق 

منشاء برکات بسیاری برای آن دو مرد الهی شد .
ایشان در شرح چگونگی این پیوند تنگاتنگ، گفته است:» سال ۱۳۳6 خیلی 
مشتاق بودم با استاد عابد ارتباط داشته باشم ، روزی حاج آقا شبابی مرا به حضور 
ایشان برد ، فرمود : این از مداحان اهل بیت )ع( است ، و گوش شنوایی دارد . بدین 
ترتیب با هم آشنا شدیم و تا آخر عمر شریفش ، باب کرم استاد به روی همه مشتاقان 
و این حقیر باز بود.. هر شعری می خواستم برایم می سرود، و باعث رونق مجالسم 
می شد. روزی به همراه مرحوم حقانی در محضر استاد این مطلع حافظ را خواندم:

منم که گوشه میخانه خانقاه من است
دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است   

و عرض کردم که استاد عنایتی فرمایید در این قالب شعری ، برای موضوع 
قتلگاه حضرت سید الشهدا )ع(  بنویسید. فرمود: کی ؟ عرض کردم: همین االن. 
استاد مشغول شد و پس از ده یا پانزده دقیقه این شعر سیزده بیتی را که در صفحه 

85 کتاب »مهر در شفق« چاپ شده است، برایم خواندند:  
  خدیو ملک دلم، تاج خون کاله من است

 حـریم کـعبه مـقصـود، بـارگـاه مـن است ...
 اگـر نـه الیـق شـاه اسـت گفـته ام »عـابد«

سرشک دیده خونبار، عذر خواه من است«
نا گفته نماند که حلقۀ معاشرت استاد عابد به گونه ای بود که سروده هایش 
کمتر به دست ناسزایان می رسید. البد این از َمهرویی و زیرکساری فخر الذاکرین 

بود؛ که به همین راحتی ،استاد را به سخن می آورد.
دیگر این که، در نقل این چکامۀ دل انگیز و پر مغز ، به مطلع و امضای آن 
اینکه شرح چاالک طبعی، تشحیذ قریحه و مرتبت و منزلت  برای  کفایت کردم. 
شاعری آن جواهر کالم، در وسع این قلم نیست. الجرم رشتۀ سخن را به صاحب 

نظران شایسته، ومقاالت کتاب نفیس »عابد خلوت نشین« ، می سپارم:
مرحوم استاد شهریار )ره( فرمود : » اگر رتبه اّول شاعری را به من ارزانی دارند، 

من همین مقام را به عابد تفویض می کنم«.
فخر الذاکرین حاج فیروز زیرک کار نیز دلداده و شیدای همین اندیشه و ایمان 
و سلوک شاعری استاد محمد عابد بود . آن مداح محبوب ، با آن سبک منحصر 
به فرد خود؛ که از سبک عموم ذاکرین و مادحین، ممتاز و متفاوت بود ، در بیان 
مصائب و آالم زندگی ائمۀ اطهار )ع( بخصوص حقایق متقن عاشورا ، که با بیانی 
شور انگیز و حزن آور ؛ دل ها را به لرزه می آورد، و از همۀ اهل مجلس  به پهنای 

صورت ؛ اشک شوق و حزن می گرفت ، اغلب از اشعار استاد عابد بهره می برد .
ایشان  با تبحری که در انتقال عواطف وانتخاب ملودی و دقایق دکلماسیون 
داشت، پیام و جان چکامه را در دل و جاِن  اهل مجلس می نشاند و در حقیقت، 

روضه را دل نشین می کرد .   
یک ویژگی دیگر و شایان تمجید ایشان این بود که ؛مدح و مراثی را هرگز به 

پیرایه های مضر و بی اساس و تحریف آمیز نمی آلود .

 گروهی از باستان شناسان مدعی کشف 
بقایای اسب افسانه ای تروآ در محل وقوع نبرد 

تاریخی تروی در ترکیه شدند.
گریک  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
ریپورتر، گروهی از باستان شناسان اهل ترکیه 
در حین کاوش در شهر تاریخی تروی واقع در 
تل باستانی حصارلیک در آناتولی، به یک سازه 
چوبی بزرگ برخوردند که به باور تاریخ نگاران و 
کارشناسان آثار باستانی بقایای اسب اساطیری 

تروآ است.
چوبی  قطعاتی  حفاری،  عملیات  این  در 
از جنس صنوبر با ارتفاع ۱5 متری کشف شد 
که به شکل عجیبی سرهم بندی شده بودند، 

ساختاری که یادآور اسب تروآ است.
چیزی  تروآ  اسب  مردم،  اغلب  باور  به 

بیش از یک افسانه نیست. این اسب معموال به اشعار 
حماسی ایلیاد و ادیسه هومر پیوند داده می شود. این 
دراز  و  تروآ و سفر دور  نبرد  داستان  اشعار کالسیک 
را  ایتاکا  به شهر  بازگشت  برای  )اولیس(  اودیسئوس 
روایت می کنند اما در آنها به این اسب معروف چوبی 
اشاره ای نشده است. جالب است بدانید داستان ایلیاد 
درست قبل از این که جنگ تروآ به پایان برسد، تمام 
می شود. این در حالی است که اسب تروآ در پایان جنگ 
وارد میدان شد و به عنوان راهبردی برای تصرف شهر 
تروآ و پیروزی کامل در جنگ مورد استفاده قرار گرفت.

تصویر اسب تروآ و سربازانی که در آن کمین کرده 
بودند بر روی یک ظرف زینتی، موزه باستان شناسی 

میکونوس
داستان اسب تروآ در منظومه حماسی انئید نوشته 
ویرژیل آمده است. تاریخدانان بر این باورند که این 
نویسنده در کتاب خود از تصویر اسب تروآ به عنوان 
تشبیهی برای اشاره به یک جنگ افزار یا یک بالی 

طبیعی استفاده کرده است.
سازه چوبی که به تازگی در ترکیه کشف شده، با 
توصیفات ویرژیل، آگوستوس و کوینتوس اسمیرانئوس 
از اسب تروآ تطبیق داشت بنابراین باستان شناسان را به 

این فکر انداخت که آنچه کشف کرده اند بقایای 
ابزاری است که سربازان یونان از آن برای فتح 

شهر باستانی تروآ استفاده کردند.  
تیم  ین  ا دعای  ا که  دیگری  له  مسا
یک  کشف  می کند،  تایید  را  باستان شناسی 
برای  »یونانیان  جمله  که  است  برنز  پالک 
بازگشت به خانه، این پیشکش را به آتن تقدیم 

می کنند« بر روی آن حک شده است.
آیا امکان تایید علمی فرضیه باستان شناسان 

درباره اسب تروآ وجود دارد؟
دو  ویلسون  کریس  و  موریس  کریستین 
استاد دانشگاه بوستون که در راس این عملیات 
حفاری قرار داشتند، می گویند اطمینان دارند آن 
چه کشف کرده اند به اسب افسانه ای تروآ مربوط 
است، زیرا تمام آزمایش هایی که تاکنون انجام 

شده این فرضیه را تایید می کند.
موریس در این باره می گوید: تاریخ  گذاری رادیو 
کربن و دیگر آزمایش های انجام شده همگی نشان 
می دهند قطعات چوبی و دیگر عتیقه جات کشف شده 
به قرن دوازدهم یا یازدهم قبل از میالد تعلق دارند 
که با تاریخی که بسیاری از تاریخ نگاران باستان از 
تروآ  جنگ  وقوع  برای  پروکلس  و  اراتوستن  جمله 
اعالم کرده اند، مطابقت دارد. این سازه سرهم بندی 
نیز  تاریخی  منابع  اکثر  توصیفات  با  همچنین  شده 

تطبیق دارد.

افسانه ای که به حقیقت پیوست؛ کشف بقایای اسب تروآ در ترکیه
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از راست منوچهر انور، نجف دریابندری، سیروس علی نژاد و صفدر تقی زاده    
اختصاصی دنیای جوانان

عاشق د ل فسرده ام
 آتش ِ جان ِ من چه شد؟

فریدون توللی 

عاشق دل فسرده ام آتش ِ جان ِ من چه شد؟ 
سوز ِ درون ِ من چه شد شور ِ نهان ِ من چه شد؟ 

برده مرا کشان کشان این دل ِ زار ِ خونفشان 
تا دل ِ شهر ِ خامشان نام و نشان ِ من چه شد؟ 

جنگی ِ در شکسته ام زار و نزار و خسته ام 
با دل و دست ِ بسته ام تیغ ِ زبان ِ من چه شد؟ 

خانه به کام ِ دزد و من بسته لبی ، ز بیم ِ تن 
بر سر ِ خلق انجمن شور و فغان ِ من چه شد؟ 

بینم و ، های و هو کنم خیزم و جستجو کنم 
تا به ستیزه رو کنم تیر و کمان ِ من چه شد؟ 

رانده بی پناهیم رنجه بی گناهیم 
در تب ِ این تباهیم شادی ِ جان ِ من چه شد؟ 
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شیاوش چراغي پور و بازي در فیلم کوتاه

نامه  کوتاه  فیلم  تولید  مراحل 
شماره چهل و چهارم، با بازی سیاوش 
چراغی پور به پایان رسید. در سال هاي 
اخیر حضور بازیگران مطرح سینما و 
تئاتر در فیلم هاي کوتاه باعث شده تا 
اعتبار بیشتري به این مدیوم وارد شود 

این فیلم ها هستند.  و مخاطبان هم پیگیر 
فیلم کوتاه نامه شماره چهل و چهارم، جدیدترین ساخته امین جواهری، 
نویسنده و کارگردان جوان است که سابقه ساخت 7 فیلم کوتاه را در 

کارنامه خود دارد.
 این اثر به تهیه کنندگی مینا معین فرد و شاهین نظری، قصه زندگی 
معلم محبوبی است که قصد دارد بعد از آخرین روز خدمت خود، دست به 
خودکشی بزند زیرا از قضاوت شدن می ترسد، اما ناگهان درگیر سرنوشت 

شاگردش می شود...

ادامه اکران فیلم هاي کمدي در ماه محرم!

شورای  دبیر  شایسته،  مرتضي 
که  د  کر عالم  ا یش  نما صنفی 
پرده  بر  اکنون  هم  که  فیلم هایی 
در  خود  اکران  به  هستند  سینما 
می دهند  ادامه  صفر  و  محرم  ماه 

اضافه  فیلم ها  اکران  به  جدیدی  فیلم  و 
نخواهد شد. مرتضی شایسته در گفتگویي 
ماه  فیلم های  اکران  وضعیت  و  نمایش  صنفی  شورای  جلسه  درباره 
خروجی  نمایش  صنفی  شورای  جلسه  آخرین  گفت:  صفر  و  محرم 
اکران  به  هستند  سینما  پرده  بر  اکنون  هم  که  فیلم هایی  و  نداشت 
اکران  به  جدیدی  فیلم  و  می دهند  ادامه  صفر  و  محرم  ماه  در  خود 
فیلم ها  محرم  ماه  رسیدن  فرا  با  همزمان  نخواهد شد.  اضافه  فیلم ها 
به اکران خود ادامه مي دهند و فقط  در روزهای شهادت اکران آنها 

متوقف خواهد شد.

مهمترین جایزه سن سباستین براي جاني دپ

سن  جشنواره  دونوستیا  جایزه 
اهدا  دپ  جانی  به   2۰2۱ سباستین 
می شود. این جشنواره که از ۱7 تا 25 
سپتامبر )26 شهریور تا ۳ مهر( برگزار 
دونوستیا  جایزه  اهدای  با  می شود 

این  مدیران  می کند.  تجلیل  دپ  جانی  از 
خبر  این  اعالم  با  پیش  ساعتی  جشنواره 
بازیگران  بااستعدادترین و محبوب ترین  از  به عنوان یکی  از جانی دپ 
سالن  در  سپتامبر   22 جایزه  این  افزودند  و  کردند  یاد  معاصر  سینمای 

جشنواره کورسال به این بازیگر اهدا می شود.
 جاني دپ سال پیش در جشنواره فیلم اروپا حضور داشت و سال 
۱۹۹8 همراه تری گیلیام مهمان سن سباستین بود. از برندگان اخیر جایزه 
پنه لوپه  ایتان هاوک، سیگورنی ویور، جودی دنچ،  از  دونوستیا می توان 

کروز و ویگو مورتنسن یاد کرد.

ره
وا

شن
ج

ش
ماي

ن

تاه
کو

م 
فیل

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

امیر جعفري وارد خانه شیشه اي شد

یي  سینما فیلم  ها  ز و ر ین  ا
پرسروصدا و پرحاشیه خانه شیشه اي، 
به کارگرداني امیر پورکیان در مرحله 
فیلمبرداري به سر مي برد و روز گذشته 
امیر جعفري بازیگر پرکار این روزهاي 
تازگي  به  سینما و شبکه خانگي که 

بازي در سریال جیران را به پایان برده، وارد 
این پروژه شده است.

 پیش از این خبر حضور بهاره کیان افشار و شهاب مظفری در این 
فیلم رسانه ای شده بود که به دلیل حضور شهاب مظفري )خواننده اي 
که چندي پیش وارد حواشي مضحکي شده بود( در این فیلم، انتقادات 
زیادي به تولیدکنندگان آن شده بود. خانه شیشه ای روایتی متفاوت از 
پشت پرده زندگی شخصی سلبریتی ها را به تهیه کنندگي سیدامیر سیدزاده 

به تصویر خواهد کشید.

ما
سین

 

فیلمي درباره مدافعان حرم...

هادي حاجتمند: قوانین نانوشته اي در اکران سینما وجود دارد که اجازه اکران
 به بعضي از فیلم ها را نمي دهد!

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک ۱08- واحد9 
تلفن: ۲۶۳0۵8۲4- فکس: ۲۶۳0۵8۲4 صندوق پستی: ۱۱۵- ۱9۵۵8 

سازمان شهرستان ها:  09۱۲۲۷۵۲۱90
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده

این روزها فیلم سینمایي مدیترانه 
در  حاجتمند  هادی  ني  کارگردا به 
خاص  و  متفاوت  فیلمي  است.  اکران 
با  گفتگویي  در  سازنده اش  حاال  که 
دنیاي جوانان از چالش های کار کردن 
مدافعان حرم  روی موضوع هایی چون 
عام،  تصور  برخالف  اینکه  و  می گوید 
فیلم های این حوزه بودجه فراوان ندارند 
و حتی در اکران خود با مشکالت جدی 

مواجه هستند!
فیلم  کارگردان  حاجتمند  هادی 
اکران  حال  در  که  مدیترانه  سینمایی 
به  پرداختن  درباره  سینماهاست،  در 
موضوع مدافعان حرم و تیپ فاطمیون 
ماجرای  گفت:  عاشقانه  فیلم  یک  در 
پیش  فاطمیون  لشکر  و  حرم  مدافعان 
از اینکه یک جریان ایدئولوژیک باشد، 
است.  اجتماعی  ماجرایی  و  جریان 

اتفاقی در جهان رخ داده که به دنبال 
آن بخشی از هموطنان ما که شاید از 
لحاظ شناسنامه ای متعلق به مرزهای ما 
نباشند، نسبت به آن واکنش دارند. این 
هستند  ما  هموطن  نوعی  به  که  افراد 
علمی  از  و  رفتند  غیرتمند  لشکری  با 
که به نام حضرت زینب)س( بلند شده 
دفاع کردند و اجازه ندادند به این خیمه 

و جبهه بی احترامی شود. آنها در این راه 
زندگی خودشان را فدا کردند. بنابراین 
در  که  بچه ها  این  به  اجتماعی  نگاه 
مسئله ای  می کنند،  زندگی  ما  اطراف 
بسیار جدی است. متاسفانه در مدیترانه، 
آنطور که باید نتوانستم به آنها بپردازم. 
در واقع فیلم یک عاشقانه اجتماعی است 
که تبرکا ما بخشی از فیلم و پایان بندی 
آن را به جریان فاطمیون و مدافعان حرم 
اختصاص دادیم. در حالی که اگر امروز 
در موقعیت چند سال قبل بودم، حتما 
فیلمنامه را به طور کامل درباره فاطمیون 
می نوشتم. چرا که مطمئنم این موضوع 
خیلی سوژه جدی و جذاب است و ما 

باید هر چه زودتر آن را روایت کنیم.
کارگردان فیلم سینمایی مدیترانه 
آنطور  سال ها  آن  در  چرا  اینکه  درباره 
موضوع  ین  ا به  داشته  عالقه  که 
نپرداخته گفت: آن سال ها با یکسری از 
محدودیت های امنیتی پیرامون ماجرای 

همچنین  بودیم.  جه  ا مو فاطمیون 
فکری  جریان های  در  مقاومت هایی 
این موضوع  به  به روشنفکری  موسوم 
وجود داشت و دارد. عالوه بر این، آن 
زمان خیلی از نزدیک با این قشر خاص 
هم لقمه نبودم. در واقع ما نگاه مان یک 
فیلم اجتماعی بود و به موضوع مدافعان 
ضمن  داشتیم.  اجتماعی  نگاهی  حرم 

اینکه در این فیلم واکنش هایی نسبت 
از جمله کشتی سانچی،  واقعه  به چند 
انتظاری که در بحث ساختمان پالسکو 
انتظار  و  رفتن  سوریه  و  داشت  وجود 
را  شنیدن  ضدونقیض  خبر  و  کشیدن 
اما وقتی دوستان  به نمایش گذاشتیم. 
فاطمیون را از نزدیک دیدم، با چند سوژه 
مواجه شدم. این در حالی است که در 
مدیترانه، فقط در فرازهایی به این بچه ها 
پرداختیم. امیدوارم شرایطی فراهم شود 
که بتوانیم فیلم هایی ویژه با سوژه این 
فیلم های  مطمئنم  که  بسازیم  عزیزان 

خاص و بی نظیری خواهد شد.
درباره  همچنین  حاجتمند  هادي 
استفاده از مدافعان حرم به عنوان بازیگر 
در سکانس هایی از این فیلم نیز توضیح 
داد: یکسری از بازیگرانی که در بخش 
مدافعان  بچه های  سوریه هستند، خود 
حرم و لشکر فاطمیون بودند که اصالت 
بسیاری از آنها افغانستانی است. در این 

فیلم ما عمال نشان می دهیم که ایرانی 
و افغانستانی کنار هم هستند. به عنوان 
در  فیلم  شخصیت های  از  یکی  مثال، 
پالنی می گوید من بچه شاه عبدالعظیم 
است.  افغانستانی  پدربزرگم  اما  هستم 
من هم تعصب ایرانی، هم تعصب افغان 
را  شاه عبدالعظیم  بچه های  تعصب  هم 

می کشم.

دیگری  بخش  در  کارگردان  این 
پارادوکسی  با  گفت:  صحبت هایش  از 
است.  خیلی سخت  که  هستیم  مواجه 
سال هاست مقام معظم رهبری می گویند 
مجازی  فضای  شده  قیمتی  هر  به 
و  کار  پلتفرم ها  روی  و  دریابید  را 
می گویند  اینکه  کنید.  ایجاد  پلتفرم 
بستن  معنای  به  کنید  ایجاد  پلتفرم 
بقیه پلتفرم ها و فضای مجازی نیست. 
یعنی ما فضای مجازی را می شناسیم و 
آن را الزم داریم. وقتی باالترین مقام 
فضای  در  کردن  کار  می گوید  کشور 
نافله  نماز  از  کمتری  ثواب  مجازی 
است.  بزرگی  حرف  خیلی  این  ندارد، 
آن  و  می خواهیم  را  اینترنت  ما  یعنی 
ما وقتی می توانیم  داریم. ولی  را الزم 
فضا  این  در  مطلوب  استاندارد  به یک 
و  کردن  هزینه  با  بتوانیم  که  برسیم 
نو  اندیشه و فکر  از  استفاده  طراحی و 
ایرانی که بارها کری آن را خوانده ایم، 

که  کنیم  ایجاد  استاندارد  پلتفرم  یک 
غربی ها هم دنبال ما بیایند. روز گذشته 
صفحه بچه هایی که تیزر دوم فیلم ما 
را گذاشتند بسته شده است. چرا که این 
از  تیزر حاوی صحنه ها و قسمت هایی 
فیلم است که به مدافعان حرم اختصاص 
است.  بیان  مظلومیت  این  خب  دارد. 
روی  نتوانستیم  هم  داخل  در  حتی  ما 

جریان  امروز  کنیم.  کار  موضوع  این 
روشنفکری ما باید تمام قد پشت مدافعان 
حرم باشد، چون انسانی تر از این جریان 
و ماجرا نداریم. خدا شاهد است که اگر 
امنیت کشور  امروز  نبودند،  این بچه ها 
با ماجرای جدی مواجه شده بود. فکر 
کنید زمانی که ویروس کرونا در شهر 
ووهان چین پخش شد، یک عده پزشک 
ووهان  به  و  می شدند  بلند  جان برکف 
می رفتند و اجازه نمی دادند این ویروس 
منتشر شود، چه اتفاقی می افتاد؟ امروز از 
آنها تندیس هایی چند صد متری ساخته 
بودیم. اگر ویروس داعش منتشر می شد 
تا سال های سال ناموس همه ما در خطر 
بود. در مواجهه با کرونا شما می توانید 
ولی  نگیرید؛  کرونا  و  بزنید  ماسک 
فضا  آن  در  من  نیست.  اینطور  داعش 
داعش  حضور  دمشق  شهر  در  و  بودم 
مدافعان  رزمنده های  کردم.  لمس  را 
از  را  آنها  و  بودند  دوستانم  از  حرم 
نزدیک می شناسم. اگر آنها نبودند ما با 
پاندمی داعش مواجه بودیم. چرا جریان 
روشنفکری ما چشمان خود را بسته و 

این موضوع ها را نمی بیند؟
درباره  همچنین  حاجتمند  هادي 
چهره  بازیگران  نیافتن  حضور  شائبه 
در آثاری با این موضوع ها و همکاری 
پوریا پورسرخ و  بازیگرانی همچون  با 
بازیگرانی که  مهراوه شریفی نیا گفت: 
در این کار با ما همکاری کردند بسیار 
بچه های فهیمی بودند که فیلمنامه را 
کردند  قبول  آن  اساس  بر  و  خواندند 
جلوی دوربین قرار بگیرند. این دوستان 
می دانستند در حال بازی کردن در چه 
معتقد  هم  خودشان  و  هستند  فیلمی 
آزاده ای  انسان  بسیار  پورسرخ  بودند. 
شریفی نیا  خانوم  و  علوی  آقای  است، 
فیلمنامه  ما  وقتی  ما  ا همچنین  نیز 
شاید  که  بازیگرهایی  بعضی  به  را 
خیلی  فرستادیم،  بودند  سوپراستارتر 
داریم  دوست  هم  که  گفتند  واضح 
را  داستان  فرم  هم  کنیم  کار  شما  با 
که  موضوع  این  ولی  داریم  دوست 
حرم  مدافعان  و  فاطمیون  به  مربوط 
هست نمی آییم. جالب است که دلیلی 

هم برای آن نداشتند.
کارگردان فیلم سینمایی مدیترانه 
درباره هزینه تولید این فیلم بیان کرد: 
برخی فکر می کنند بوی کباب می آید در 
صورتی که اصال اینطور نیست. بخشی 

از هزینه تولید فیلم را تلویزیون استانی 
داده است. ما برای تولید این فیلم وام 
گرفتیم و هنوز قرض داریم. کما اینکه 
اگر هیچکس هم حمایتمان نمی کرد ما 
که  داشتیم  اعتقاد  قصه  این  به  اینقدر 
جایی  در  بزرگواری  بایستیم.  آن  پای 
به من گفت فیلم اگر ارگانی و سفارشی 
گفتم  می دادند؟  پول  شما  به  هم  نبود 
هیچکس به من چنین سفارشی نداده 
است. اتفاقا کاش یک روزی این مدیران 
فرهنگی ما این شعور را پیدا می کردند 
که به فیلمساز سفارش دهند که روی 
سوژه هایی این چنین کار کنند. این فیلم 
دریافت شخصی و عالمانه من بوده که 
روایت  این  به  نیاز  امروز  کردم  حس 
به  هنوز  ما  تفاسیر  این  با  ولی  هست. 

اندازه یک برگه نازک از تاریخ فاطمیون 
را نتوانستیم روایت کنیم.

ز  ا ی  یگر د بخش  ر  د ی  و
ین  ا نسور  سا ره  با در صحبت هایش 
داشتیم  سانسور  ما  داد:  توضیح  فیلم 
ولی نه درباره حجاب و محتوای ضد 
پدافند  اسم  به  نهادی  یک  انقالب. 
غیر عامل بخش اول فیلمنامه بنده را 
که درباره اصل بحران آب و آلودگی 
کرد  سانسور  است  حلب  در شهر  آب 
ما  دشمنان  به  نسبت  که  گفت  و 
یاد  را  کار  این  آنها  و  دارد  بدآموزی 
بسیار  پالن های  از  خیلی  می گیرند. 
همین  خاطر  به  ما  افتتاحیه  و  جدی 

موضوع سانسور شد.
درباره  پایان  در  حاجتمند  هادي 

اکران دیر هنگام مدیترانه که تولید سال 
۹7 است، گفت: یک قانون نانوشته ای 
در گروه اکرانی ها و پخش کننده ها وجود 
فرصت  شما  به  آن  مبنای  بر  که  دارد 
اکران داده می شود. به این صورت که 
فیلم های غیر کمدی که سوپراستار ندارد 
نمی فروشد و اگر مدافع حرم هم باشد 
یقینا نمی فروشد. به این ترتیب ندید از 
کار ما خطا گرفتند و ۳ سال گرفتار این 
موضوع بودیم. کرونا هم آمد و مشکل 
در  که  تحولی  واقع  در  شد.  مضاعف 
که  جوان هایی  و  داد  رخ  هنری  حوزه 
در حوزه هنری مدیریت گرفتند، کمک 
از  افتاد که  اتفاق  فیلم  اکران  و  کردند 
این بابت خدا را شاکرم و از این دوستان 

سپاسگزارم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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کارگردان  و  نویسنده  گیاهچی،  مجید 
اسماعیل  کتاب  تدوین  و  نگارش  که  تئاتر 
در  صحنه  ماندگاران  مجموعه  از  را  خلج، 
به  کرونا  واسطه  به  دارد  آماده سازی  دست 
مشکالتي برخورد کرده که فعال پایان بندي 
و انتشار این کتاب را به تعویق انداخته است. 
گیاهچي درباره این موضوع به دنیاي جوانان 
گفت: در مورد این کتاب، بیش از 6۰ درصد 
گفتگوها انجام شده بود که متاسفانه به دلیل 
همه گیری کرونا تاکنون نافرجام برای پایان 

آن، کار به تعویق افتاد.
این نویسنده و کارگردان تئاتري، خلج 
ماندگار  و  مهم  نمایشنامه نویس   5 جزو  را 
این  افزود:  و  دانست  ایران  تئاتر  تاریخ 
پشتوانه   از  خود  فعالیت  در  چه  اگر  هنرمند 
نبود،  برخوردار  متعارف  دانشگاهی  و  علمی 
و  مطالعات  فردی  قوی  انگیزه های  با  اما 
همچنان  و  داشته  نی  وا فرا پژوهش های 
از  بسیاری  از  بیش  کرد  ادعا  می توان  دارد. 
کتاب  دارند،  دانشگاهی  مدارک  که  افرادی 
خوانده، مطالعه و پژوهش کرده و مهمتر از 
نگاه  با  دقیق  و  حساس  مشاهده گری  همه 
منحصربه فرد  و  ویژه  هنرمندانه،  دریافتی  و 

بوده است. به هر حال او به شکل تجربی و 
بدون گذراندن هیچ دوره  آموزشی خاصی وارد 
این حرفه شده، هر چند در مدت حضور در 
کارگاه نمایش از برخی آموزش های پراکنده 
اهمیت کار و موقعیت  این  بوده و  برخوردار 

او را برجسته تر می کند.
خلج،  آثار  که  توضیح  این  با  گیاهچی 
دارد،  را  خودش  و خاص  ویژه   نگاه  و  زبان 
آثارش به سوژه های  بیشتر  تصریح کرد: در 
اجتماعی و طبقات فرودست جامعه که عموما 
در جامعه و هم چنین عمده آثار هنری، نادیده 
گرفته شده و محذوف هستند، پرداخته است. 
با این تفاوت عمده و ویژگی خاص که او از 
اعماق و قلب این طبقات برخاسته و مبدل به 
زبانی برای این طبقات شده است، زبانی که 
این طبقات هرگز از آن برخوردار نبوده اند و 
عموما توسط زبان هایی به دور از حقیقت شان 
نمایندگی شده اند. بنابراین برخالف بسیاری 
از دیگر آثار، موضع او نسبت به این طبقات 
اکثریت  متاسفانه  گفت  باید  جهتی  از  که 
موضع  نه  می دهند،  تشکیل  را  ایران  جامعه  
انتقادی با نگاهی از باال به پایین است، که 
نه  و  نمی بیند  طبقات  این  در  فضیلتی  هیچ 

و  شعاری  و  تصنعی  و  باال  به  پایین  موضع 
قرار دادن آنان در جایگاه قهرمان، که نگاه 
چپ  گرایشات  با  روشنفکری  جامعه   قالب 
است . خلج تصویری حقیقی، ناب و بی پیرایه 
از این طبقات ارائه می دهد با تمام ضعف ها 
صورت  در  که  تصویری  قوت هایشان،  و 
در  آن  جای  شاید  او  حضور  و  عدم ظهور 
ادبیات نمایشی ایران خالی می ماند. بنابراین 
اختصاص  او  به  جوایزی  که  این  علی رغم 
که  بوده  برخوردار  شانس  این  از  و  یافته 
باشد،  موردتوجه  ایران  در  متعارف  به نسبت 
اما به نظرم ابعاد مختلف کاری و جایگاه ویژه  
ناشناخته  ما  نمایشی  ادبیات  در  خلج  هنری 

مانده است.
کتاب  در  دارد  که تالش  نویسنده  این 
ابعاد ناشناخته کار اسماعیل خلج و توجهات 
ویژه ای که او در نگارش نمایش نامه داشته را 
مدنظر قرار دهد، اظهارداشت: به نظرم او یکی 
می تواند  که  است  شخصیت هایی  معدود  از 
برای نمایشنامه نویسی ایران به عنوان الگویی 
موفق، مورد توجه باشد تا به ارتقای موقعیت 
مهمترین  به عنوان  ایرانی  نمایش نامه نویسی 
رکن تئاتر ایران، کمک کند. کتاب اسماعیل 

خلج را انتشارات نمایش نشر می دهد.
گیاهچی با این توضیح که اخیرا از رساله 
بررسی تحلیلی مدیریت  با عنوان  دکترایش 
تئاتر در ایران از ۱۳57 تا ۱۳۹7 دفاع کرده، 
این  شد  پیشنهاد  دفاع  جلسه  در  داد:  ادامه 
انتشارات  توسط  کتاب  یک  قالب  در  رساله 
دانشگاه هنر منتشر شود. در این رساله ضمن 
بررسی  و  تئاتر  چرایی ضرورت  به  پرداختن 
تحلیلی و اجمالی ۴۰ سال مدیریت تئاتر در 
ایران، با توجه به موانع و اشتباهات گذشته، 
پیشنهادهایی هم برای برون رفت از وضعیت 
نابه سامان فعلی، در جهت توسعه  تئاتر ایران 
به عنوان یکی از طرق یاری رساندن به توسعه  

پایدار اجتماعی، ارائه شده است.  
او که تصمیم دارد در صورت فراهم شدن 
شرایط مناسب پایان نامه  کارشناسی ارشد خود 
را نیز که به معرفی و بررسی نمایشنامه های 
کند،  منتشر  دارد  اختصاص  بیضایی  بهرام 
اضافه کرد: در این پایان نامه با عنوان کارنامه 
را  او  نمایشنامه های  تمامی  بیضایی،  بهرام 
معرفی و مختصرا بررسی کرد ه ام و امیدوارم 
انتشار آن در قالب یک کتاب بتواند با استقبال 

خوانندگان روبرو شود.

هنر نمایشنامه نویسي در تئاتر

مجید گیاهچي: اسماعیل خلج الگوي نمایشنامه نویسي در تئاتر است


