
خلق پول توازن اقتصادی کشور را بهم زده است؛

برای پیشرفت کشور، باید نظام اقتصادی را اصالح کرد

تغییر  پیرامون  فراوان  بحث های  از  پس 
مدیران عامل دو خودروساز بزرگ، پس از مشخص 
شدن مدیرعامل جدید گروه صنعتی سایپا )دو هفته 
گذشته(، ظهر روز گذشته )شنبه ۹ بهمن شماه( مدیرعامل 
فرشاد  اساس  این  بر  کرد؛  تغییر  ایران خودرو  گروه صنعتی 
سابق  مدیرعامل  خطیبی،  مهدی  به  را  خود  جای  مقیمی 

ریگان خودرو داد.
طی چند ماه اخیر بحث بر سر تغییر مدیران عامل دو 
خودروساز بزرگ بسیار داغ بوده است. در حالیکه حدودا دو 
هفته پیش )۲۲ دی ماه( مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا 

تغییر کرد، تغییر مدیرعامل ایران خودرو نیز قوت گرفت.  
صفحه 3

رئیس دانشگاه تهران خبر داد؛

آموزش دانشجویان تمامی مقاطع 
حضوری شد

لیست خانه های لوکس منتشر شد!
سازمان امور مالیاتی پس از شناسایی 
بارگذاری  و  لوکس  خودروهای  دارندگان 
در  خودرو  هزار   ۵۵۰ به  مربوط  اطالعات 
سامانه »مالیات بر خودروهای گران قیمت و لوکس«، 
به تازگی اعالم کرده که براساس اطالعات کسب شده 
نسبت به محاسبه مالیات برای واحدهای مسکونی و 
باغ ویالهای گران قیمت اقدام کرده و نتایج حاصل از 
آن را در درگاه الکترونیکی سازمان منتشر کرده است.
صاحبان  جاری  سال  بودجه  قانون  براساس 
خانه های باالی ۱۰ میلیارد تومان و باغ ویالهای گران 
قیمت باید مالیات بپردازند که البته واحدهای مسکونی 
و باغ ویالهای در حال ساخت و در حال تملک از این 

مالیات معاف هستند.
صفحه 3

مدیرکل منابع طبیعی استان بوشهر:

۹۳ درصد مساحت زمین های ملی استان بوشهر 
در سامانه ثبت اسناد تثبیت شد

4
اطاعت از خانواده همسر و اثرات آن بر زندگی زوجین

صفحه 2

2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
علیرضا خمسه: 

مردم نیاز به امید و 
شادي دارند

6ورزش
کفاشیان: نباید گول 

این تیم ملی را 
بخوریم!

له 7مقا

عليرضا خمسه يكي از چهره هايي است كه بارها با هنرنمايي هاي 
برايمان  جذابش  و  طنازانه  بازي  و  كمدي  نقش هاي  در  خود 
خاطراتي بسيار خلق كرده است. او حاال 69 ساله شده است 
و البته خودش خوشحال است كه هنوز 70 ساله نشده است! 
تولدش  روز  در  كشورمان  باسابقه  هنرمند  خمسه،  عليرضا 

آرزوهای بسياری برای آينده دارد.

رئيس اسبق فدراسيون فوتبال گفت: نبايد گول اين 
تيم ملی را بخوريم و بايد به شكلی در پايه ها برنامه 

بريزيم كه در آينده تيمی قويب داشته باشيم.

اقدام غيرمسلحانه ای  به  پدافند غيرعامل در حوزه سايبر 
كه موجب كاهش آسيب پذيری نيروی انسانی، ساختمان ها، 
مقابل  در  و شريان های كشور  اسناد  تجهيزات،  تأسيسات، 
غيرعامل  پدافند  گردد،  دشمن  مخرب  و  خصمانه  عمليات 

گفته می شود.

تهدیدات سایبری و 
راهکارهای مقابله با 
آن در بستر پدافند 

غیرعامل

مهدی خطیبی مدیرعامل ایران خودرو شد روند صعودی بستری ها و فوتی ها 
در اغلب استان های کشور

صدویکمین هفته همه گیری کرونا در کشور با ورود به پیک ششم با 
سویه اُمیکرون آغاز شد و به سرعت هفت شهر کشور قرمز شدند؛ حاال در 
ابتدای این پیک، دیگر از ثبت استان های بدون فوتی خبری نیست و افزایش 
بارز موارد بستری هم در برخی استان های کشور گزارش شده است؛ افزایشی که می تواند 

پیام آور روند صعودی مرگ های کرونایی هم باشد.
صفحه ۲

قیمت نفت در معامالت روز جمعه بازار جهانی 
تحت تاثیر ریسکهای ژئوپلیتیکی که نگرانی ها نسبت 
به کمبود عرضه انرژی را تشدید کرد، به باالترین حد 
در بیش از هفت سال اخیر صعود کرد و ششمین رشد هفتگی 
متوالی را به ثبت رساند.بهای معامالت نفت برنت با ۶۹ سنت 
افزایش، در ۹۰ دالر و 3 سنت در هر بشکه بسته شد در حالی 

که اواسط معامالت تا مرز ۹۱ دالر و ۷۰ سنت هم پیش رفته 
بود که باالترین قیمت از اکتبر سال ۲۰۱۴ بود.

بهای معامالت نفت برنت با ۲۱ سنت افزایش، در ۸۶ دالر 
و ۸۲ سنت در هر بشکه بسته شد. شاخص نفت آمریکا اواسط 

معامالت تا مرز ۸۸ دالر و ۸۴ سنت صعود کرده بود.
صفحه 3

خطر جنگ نفت را ۹۰ دالر کرد

DONYAYEJAVANANMAG.IR

اظهار  اقتصادی  کارشناس  یک 
داشت: بالغ ۷۰ درصد از نقدینگی کشور 
در دست بانک ها و بنیادها است. بنابراین 
سایر  یا  بورس  امروز  شرایطی  برای 
با  که  شوند  متهم  مردم  نباید  بازارها 
افزایش تقاضاهای خرد باعث التهاب در 

بازارها شده اند.
عملکرد  به  اشاره  با  راغفر  حسین 
اظهار  ایران  در  خصوصی  بانک های 
غده  به  خصوصی  بانک های  داشت: 
و  تبدیل شده اند  کشور  اقتصاد  سرطانی 
فارغ از اینکه چه کسی و چه دولتی  در 
راس بوده، بانک مرکزی هم همواره در 
کوشیده   سرطانی  عقده های  این  تقویت 

است.  
به  نیاز  بانک ها  اینکه  بیان  با  وی 
بانک های  گفت:  دارند،  جدی  جراحی 
به  بر  وحشتناکی  هزینه های  خصوصی 
که  حالی  در  می کنند.  تحمیل  جامعه 
کارکرد اصلی بانک در یک کشور تجهیز 
انها به سمت  منابع خرد مردم و هدایت 
تولید است اما بانک ها در ایران منابع مردم 
را تجهیز و وارد فعالیت های سوداگری و 
واردات کاالهای لوکس، خرید و فروش 
همین  و  کرده اند  بنگاه داری  و  مسکن 
حیات   ، بانک ها به  متعلق  بنگاه های 
خلوتی است برای پرداخت های بی ضابطه 

به اشخاص.
مه  دا ا قتصادی  ا کارشناس  ین  ا
هیات  در  که  افرادی  از  بسیاری  داد: 
حقوق های  دارند،  حضور  بانک ها  مدیره 
هیچ  که  می کنند  دریافت  فرانجومی 
میزان  این  دریافت  برای  هم  استحقاقی 

حقوق و این مبالغ ندارند.
فعالیت های  اینکه  بیان  با  راغفر 
فاقد  ایران  در  خصوصی  بخش  بانکی 
کارایی است و فقط ناکارآمدی را بر اقتصاد 
کشور تحمیل می کند، افزود: بانک ها در 

تالش هستند تا نرخ بهره بانکی را افزایش 
دهند که این اقدام به طور مستقیم منجر 
به افزایش هزینه  های تولید می شود و در 
نهایت تولیدکنندگان ناگریز به فروش از 
سرمایه گذاری  و  خود  تولیدی  واحدهای 
در بازارهای سفته بازانه و داللی هستند 
چراکه در شرایط امروز اقتصاد ایران سود 
حاصل از خرید و فروش زمین، سکه، ارز 

و... باالتر از تولید است.
وی گفت: در حال حاضر هزینه های 
است  کرده  پیدا  افزایش  آنچنان  تولید 
توجیه  و  صرفه  دیگر  فعالیت ها  این  که 
شرایط  این  مسئول  و  ندارند  اقتصادی 
هم بانک ها به ویژه بانک های خصوصی 

هستند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه 
بخشی از بهره بانک ها صرف اداره خود 
بانک ها می شود، اظهار داشت: بانک ها با 
ناکارآمدی بسیار باالیی مواجه هستند و 
به همین دلیل هزینه اداره بانک ها افزایش 
یافته  است. از این رو به دنبال افزایش نرخ 
بهره هستند این در حالی است که افزایش 
است.  بهره  نرخ  کاهش  نیازمند  تولید 
متاسفانه شاهد آن هستیم در این چنین 
شرایطی حرف بانک ها به کرسی می نشیند 

چراکه بانک مرکزی همواره در خدمت این 
افراد بوده و نه در خدمت تولید و مردم.

فعالیت  ایران  در  کرد:  تاکید  وی 
تقویت  و  تجهیز  راستای  در  بانک ها 
به  همواره  و  بوده  نامولد  فعالیت های 
تا  هستند  سپرده ها  بهره  افزایش  دنبال 
مردم منابع خود را وارد بانک ها کنند در 
حالی که این تناقض اشکار است. بانک ها 
از سویی هزینه ها را باال می برند و تورم 
به  که  بهره ای  نرخ  اما  کنند  می  ایجاد 
سپرده ها اختصاص می دهند بسیار پایین 
تر از نرخ تورمی است که ایجاد کرده اند 
در بخش سپرده هم  دیگر  عبارت  به  و 
بهره  ها  بانک  به  که  هستند  مردم  این 

می پردازند.
کنترل  بحث  به  اشاره  با  راغفر 
نک های  با ه  یژ و به  نک ها  با عملکرد 
نظارتی  هیچ  داشت:  اظهار  خصوصی 
تناقض  پر  و  مساله  پر  عملکرد  بر  هم 
بانک ها وجود ندارد. در این شرایط به نظر 
می رسد که بانک ها  چراغ سبزی از سوی 
بانک مرکزی و دولت برای انجام چنین 
عملکرد و اقداماتی دریافت کرده اند وگرنه 
این اقدامات کامال قابل کنترل و مدیریت 
که  بانک هایی  باید  مرکزی  بانک  است. 

متوقف  را  بودند  بزرگ  فسادهای  منشا 
سازد و در سایر بانک ها ادغام کند.

بانک ها  از  بسیاری  داد:  ادامه  وی 
به محفلی تبدیل شدند تا گروه خاصی از 
منافع هیات مدیره بهره مند باشند غافل از 
اینکه هزینه های زندگی در جامعه را باال 
می  برند و باعث افزایش ناکارآمدی کشور 
می شوند و هزینه این ناکارآمدی را مردم 

باید بپردازند.
تاکید  با  اقتصادی  کارشناس  این 
بر اینکه بخش قابل توجهی از نقدینگی 
کشور در اختیار بانک ها قرار دارد، گفت: 
در  کشور  نقدینگی  از  درصد   ۷۰ بالغ 
بنابراین  است.  بنیادها  و  بانک ها  دست 
سایر  یا  بورس  امروز  شرایطی  برای 
با  که  شوند  متهم  مردم  نباید  بازارها 
التهاب  باعث  خرد  تقاضاهای  افزایش 

در بازارها شده اند.
باید  بهره  نرخ  اینکه  افزود:  راغفر 
چراکه  است  درست  باشد  تورم  از  باالتر 
در غیر این صورت چه دلیلی دارد مردم 
پول خود را نزد بانک ها نگهداری کنند اما 
موضوع این است که بانک ها این منابع 
در  کنند.  وارد  دیگری  فعالیت های  در  را 
شرایط کنونی دولت و حاکمیت از جیب 
مردم برای تامین ناکارامدی نظام بانکی 

هزینه ها را تامین می کنند.
نیازی  اساسا  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
به این تعداد بانک در کشور وجود ندارد، 
گفت: صندوق های اعتباری هم به افراد 
ساختار  با  و  هستند  وصل  قدرت  درون 
ناسالم  کنونی باید منحل شوند و منابع 
مردم را پس دهند و باید همه فعالیت ها 
از مسیر بانک های رسمی صورت بگیرد. 
رسمی  بانک های  تعداد  کاهش  معتقدم 
مرکزی  بانک  تا   است  ضروری  هم 
امکان نظارت صحیح را داشته باشد و با 

بانک های خاطی برخورد شود.

کارشناس اقتصادی:

فعالیت های بانکی بخش خصوصی در ایران فاقد کارایی است

صفحه 3

د  رخدا خبری  ه  یگا پا رش  گزا به 
مدیرعامل  مهدیان  اله  اقتصادی؛ حجت 
والدت  مناسبت  به  تعاون  توسعه  بانک 
و  بانوان  تکریم  هفته  و  فاطمه  حضرت 
با  که  کنفرانسی  ویدئو  جلسه  در  مادران 
حضور همکاران خانم در سراسر کشور برگزار 
حضرت  میالد  مناسبت  تبریک  ضمن  شد 
زن  مقام  گرامیداشت  و  )س(  زهرا  فاطمه 
اظهار داشت: بانوان در عرصه های مختلف 
اقتصادی و اجتماعی کشور نقش فعال و به 
سزایی را بر عهده دارند و حضور زنان در به 
دست آوردن جایگاه های تحصیلی و شغلی 

در جامعه همواره رو به رشد بوده است .
وی بابیان این مطلب که در حال حاضر 
۷۹۵ همکار خانم در بانک حضور دارند که از 
این میزان ۵۵ درصد در پستهای مدیریتی 

و تخصصی فعالیت می کنند خاطرنشان کرد 
: این آمار نشان دهنده حضور فعال و مثمر 
علی رغم  که  می باشد  بانک  در  بانوان  ثمر 
همسری  و  مادری  مهم  وظایف  بودن  دارا 
به درستی  نیز  کار  محیط  در  توانسته اند 

انجام وظیفه نمایند .
رعایت  که  مطلب  این  بابیان  وی 
بانک  در  مادران  و  بانوان  جایگاه  و  شان 
توسعه تعاون همیشه مد نظر مدیران ارشد 
سازمان بوده است افزود: همیشه در بانک 
سعی نموده ایم تا امکان مشارکت بانوان در 
سطوح مختلف مدیریتی را فراهم نماییم و 
بانک توسعه تعاون بخش مهمی از توفیقات 
خود را حاصل تالش و تخصص همکاران 

خانم می داند.
مهدیان همچنین ضمن تقدیر از امور 

بانک توسعه تعاون اهمیت ویژه ای برای ارتقاء شغلی بانوان قائل است
منابع انسانی و اداره کل روابط عمومی در 
برگزاری این جلسه گفت: برگزاری این گونه 
جلسات فرصت مغتنمی است تا با تعامل و 
آنان  مشکالت  و  مسائل  بانوان،  همفکری 

با  تا  بدون واسطه پیگیری و بررسی گردد 
زمینه های  قانونی،  ظرفیت های  از  استفاده 
بهتری برای ایفای نقش هم زمان درصحنه 

کار وزندگی برای آنان مهیا گردد.
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از 250 تا 600 میلیون تومان؛
تصویب فروش سربازی به باالی 35 ساله ها

سـخنگوی کمیسـیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از موافقت با خرید 
سـربازی برای سـربازان غایب در جلسه کمیسـیون تلفیق خبر داد.

گفـت:  تلفیـق  کمیسـیون  جلسـه  تشـریح  در  زارع  رحیـم 
نماینـدگان کیمسـیون تلفیـق بـا خریـد سـربازی بـرای سـربازان 

غایـب موافقـت کردنـد. 
بـه گفتـه سـخنگوی کمیسـیون تلفیـق، خریـد سـربازی بـا 
رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسـی و در راسـتای توجه به امر مقدس 
اسـتحکام خانـواده و فرزنـدآوری و تعیین تکلیف مشـمولین غایب 
بیـش از پنـج سـال بـا اولویـت افـراد متأهـل و باالتر از 3۵ سـال 
سـن که ضریب انجام وظایف مقدس سـربازی تحت تاثیر تحلیل 
قوای جسـمانی بـرای آنها امکانپذیر نیسـت، امکانپذیر خواهد بود.

وی بـا بیـان اینکـه افـراد بـا پرداخت مبالغ مشـخص شـده، 
کارت معافیـت از خدمـت در زمان صلـح را دریافت می کنند، اظهار 
داشـت: به موجب این مصوبه، دارنـدگان مدرک تحصیلی کاردانی 
و کمتـر از آن بـا پرداخـت ۲۵۰ میلیـون تومـان، دارنـدگان مدرک 
تحصیلـی کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد بـا پرداخـت مبلغ ۴۰۰ 
میلیـون تومـان و دارنـدگان مـدرک پزشـکی عمومـی و دکتـرای 
تخصصـی و باالتـر از آن در تمامـی رشـته ها بـا پرداخـت مبلـغ 
۶۰۰ میلیـون تومـان بـه حسـاب خزانـه کل کشـور قادر بـه خرید 

سـربازی خود خواهنـد بود. 
زارع ادامـه داد: همچنیـن مشـموالن متاهـل بـه ازای هـر 
فرزنـد از ۲۰ درصـد تخفیف تا سـقف حداکثـر ۶۰ درصد برخوردار 
خواهنـد بـود و افـراد متاهـل تحت پوشـش کمیته امـداد حضرت 
امـام خمینـی )ره( و سـازمان بهزیسـتی از تخفیـف ۵۰ درصـدی 

شـدند. برخوردار 

مخالفت کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی 
سخنگوی  کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت که کمیسیون 

تلفیق  با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرد.
رحیم زارع در توضیح نشست کمیسیون تلفیق گفت: با توجه به 
روشن نبودن طرح دولت و عدم ارائه طرح قابل استناد، کمیسیون 
تلفیق مصوب کرد که ۹ میلیارد دالر با قیمت ارز ترجیحی برای 
تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کاالهای اساسی در سال ۱۴۰۱ 

اختصاص داده شود.
وی ادامه داد: همچنین بدون درنظر گرفتن ارز مربوط به گندم ۹ 
میلیارد تخصیص داده شده که مقرر شد با تامین بودجه ای مستقل، 
با افزایش قیمت خرید از کشاورزان، گندم مورد نیاز توسط دولت 
از تولید داخل تامین شود نماینده دولت هم در کمیسیون تلفیق با 

این پیشنهاد موافقت کرد.
زارع در پایان بیان کرد: همچنین کمیسیون تلفیق با پیشنهاد 
وحیدی نماینده بجنورد تصویب کرد که قیمت خرید تضمینی هر 
کیلوگرم گندم ۹۵۰۰ تومان باشد. پیشنهاد دولت در الیحه بودجه 

۷۵۰۰ تومان بود.
.

یک مقام عالی در وزارت بهداشت:
لختگی خون یکی از عوارض نادر واکسن آسترازنکاست 

رییــس مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگیــر وزارت بهداشــت بــا بیان 
اینکــه واکســن آســترازنکا عارضــه نــادری دارد کــه ممکــن اســت باعــث 
لختــه شــدن خــون در برخــی از عــروق حیاتــی و مهــم بــدن همچــون 
ــتفاده از  ــع اس ــوارد من ــاره م ــا شــود، درب ــدام ه ــب و ان ــز، قل ــروق مغ ع
ایــن واکســن کــه پیــش از ایــن نیــز اطــالع رســانی شــده، توضیــح داد.

ــت بیماری هــای  ــا رییــس مرکــز مدیری ــر محمــد مهــدی گوی دکت
واگیــر وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا بیان اینکه واکســن 
ــی شــود  ــدن انســان م ــی وارد ب ــه وقت ــک اســت ک ــاده بیولوژی ــک م ی
واکنــش هایــی در پــی خواهد داشــت، گفــت: مهم تریــن و ارزشــمندترین 
واکنــش بــدن بــه واکســن، ایجــاد ایمنــی اســت کــه احتمــال ابتــال بــه 
آن بیمــاری در فــرد کاهــش پیــدا مــی کنــد تــا حــدی کــه ممکــن اســت 

بــه صفــر هــم برســد.
وی بــا بیــان اینکــه همــه واکســن هــای دنیــا دارای برخــی عــوارض 
جانبــی هســتند، توضیــح داد: از جملــه عــوارض خفیــف مــی تــوان به تب، 
ســردرد، درد در محــل تزریــق، تهــوع و اســتفراغ اشــاره کــرد. همچنیــن 
برخــی عــوارض هــم کــه شــدیدتر هســتند در هنــگام اســتفاده از واکســن 
ممکــن اســت بــه نــدرت در افــراد رخ دهــد، امــا بــه دلیــل رخــداد نــادر 
آنهــا در برنامــه هــای واکسیناســیون بعــد از بررســی هــای دقیــق علمــی، 
ــم  ــی تصمی ــا عــدم اســتفاده از آنهــا در ســطح جهان درمــورد اســتفاده ی

گیــری مــی شــود.
جمع آوری عوارض مرتبط با واکسنها در سطح کشور

دکتــر گویــا در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه واکســن آســترازنکا عارضه 
ــادری دارد کــه ممکــن اســت باعــث لختــه شــدن خــون در برخــی از  ن
عــروق حیاتــی و مهــم بــدن همچــون عــروق مغــز، قلــب و اندام ها شــود، 
عنــوان کــرد: تمــام عــوارض مربــوط بــه واکســن هــای کرونــا در کشــور 
در ســطح اســتانی و کشــوری جمــع آوری و تجزیــه و تحلیــل مــی شــوند.

رییــس مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگیــر وزارت بهداشــت تاکیــد 
ــد،  ــار رخ داده باش ــورد انتظ ــد م ــش از ح ــرد: چنانچــه عارضــه ای بی ک
کمیتــه کشــوری بررســی عــوارض واکســن تصمیــم گیــری مــی کنــد.

موارد منع استفاده از واکسن آسترازنکا
ــترازنکا در  ــن آس ــا واکس ــه ب ــرد: در رابط ــرح ک ــه مط وی در ادام
ابتــدای امــر اطــالع رســانی صــورت گرفتــه کــه افــراد ســنین بــاروری از 
ایــن واکســن اســتفاده نکننــد و دلیــل ایــن موضــوع هــم همــان عارضــه 
یعنــی احتمــال لختــه شــدن خــون مطرح شــده بــود. ایــن موضوع توســط 
معــاون بهداشــت وقــت وزارت بهداشــت اعــالم و در دســتورالعمل وزارت 
بهداشــت اطــالع رســانی شــده اســت. همچنیــن توصیــه شــده کــه افــراد 
زیــر ۵۰ ســال تــا حــد امــکان از واکســن هــای دیگــر اســتفاده کننــد و 

دلیــل امــر هــم توضیــح داده شــده اســت.
هشدار به مسافران متقاضی تزریق آسترازنکا

دکتــر گویــا در پایــان تصریــح کــرد: متاســفانه برخــی افــراد بــه دلیل 
اخــذ ویــزا برای مســافرت بــه بعضــی از کشــورها متقاضی تزریق واکســن 
آســترازنکا هســتند و علــی رغــم توصیــه هــای جــدی مامــوران بهداشــتی 
خواهــان دریافــت ایــن واکســن هســتند کــه بدیهــی اســت احتمــال وقوع 

چنیــن عوارضــی هرچنــد بســیار نــادر امــا غیرمعمول نیســت.

یک روانشناس در گفتگو با دنیای جوانان بررسی کرد؛

اطاعت از خانواده همسر و اثرات آن بر زندگی زوجین
بیان  با  روانشناس  یک 
از  بسیاری  متاسفانه  اینکه 
یا  عروس  به  نسبت  والدین 
داماد خود رفتار مناسبی ندارند و متوجه 
نیستند این رفتارها چه اثرات مخربی بر 
زندگی فرزندشان باقی می گذارد، گفت: 
از  همسر  خانواده  است  ممکن  بعضا 
عروس یا داماد خود خواسته هایی داشته 
باشند که برای همسران خوشایند نیست 
و عروس یا داماد تصور می کنند پاسخ 
مثبت آنها به این خواسته ها به معنای 
»اطاعت« یا »بردگی« خانواده همسر 
است، در حالی که علت این تصور اشتباه، 
خانواده  از  زوجین  کافی  شناخت  عدم 

همسر و بالعکس است.
شبنم طلوعی، با بیان اینکه زوجین 
و خانواده ها اگر از حساسیت های والدین 
همسر و عروس و داماد خود آگاه باشند 
می شود،  رفع  مشکالتشان  از  بسیاری 
اظهار کرد: زن و شوهر می توانند با درک 
همه شرایط و آشنا بودن با ویژگی های 
با  پدر و مادر همسر خود رابطه خوبی 
داشته  توجه  باید  و  کرده  برقرار  آنها 
باشند که احترام گذاشتن، مدارا کردن 
و توجه به خواسته های والدین یا خواهر 
و برادر همسر به معنی بردگی و اطاعت 

آنها نیست.
این روانشناس با بیان اینکه تمام 
افراد آزادی در عمل و رفتار را دوست 
دارند و تمایلی به »اطاعت« از دیگران 
داد:  ادامه  ندارند،  را  اعمال  انجام  در 
اغلب این کدورت ها به دلیل عدم آگاهی 
نسبت به حساسیت های عروس و داماد 
و خانواده همسر است چراکه اگر نسبت 
به ویژگیهای اخالقی یکدیگر آگاه باشند 
می توانند این خواسته ها را مدیریت کنند. 
با این حال زوجین باید دقت داشته باشند 
که اگر مشکل و یا کدورتی میان آنها و 
خانواده همسر ایجاد شد سعی کنند این 
مشکل و کدورت را با صبر و شکیبایی، 
کنند  موثر حل  و گفت وگوی  مالیمت 

مشکالتشان  شرایطی  هیچ  تحت  و 
در  خود  والدین  با  را  همسر  خانواده  با 

میان نگذارند.
وی با بیان اینکه در زندگی زوجین 
عالوه بر عروس و داماد افراد دیگری 
ایفای  نیز  زوجین  خانواده های  از  اعم 
نقش  کرد:  تصریح  می کنند،  نقش 
والدین زوجین در زندگی عروس و داماد 
بسیار مهم و موثر است. متاسفانه برخی 
خانواده ها نسبت به عروس یا داماد رفتار 
مناسبی ندارند و یا دخالت های بی جایی 
متوجه  خود  که  دارند  آنها  زندگی  در 
فرزندان  زندگی  بر  رفتار  این  اثرات 
نیستند و از این رو رفتار خود را عادی 

تلقی می کنند.

طلوعی نقش زن و شوهر در تبادل 
را  خانواده ها  رفتار  مدیریت  برای  نظر 
را هم گفت  این  و  دانست  بسیار مهم 
که بعضا دالیلی نظیر وابستگی شدید 
انفعال شخصیتی  یا  خانواده  به  همسر 
تبادل  که  شود  این  به  منجر  می تواند 
مدیریت  برای  زوجین  میان  درستی 

رفتار خانواده ها شکل نگیرد.
 این روانشناس معتقد است، بهتر 
پیش  کدورت  و  مساله  زوجین  است 
تا  نکنند  مطرح  خود  با همسر  را  آمده 
به سردی عاطفی و خراب شدن رابطه 
زوجین منجر نشود و دراین راه از کمک 

مشاوران بهره گیرند.
با  خود  سخنان  پایان  در  وی 
تاکید بر اینکه نمی توان منکر این امر 
با  و  با هم  و شوهر  زن  رفتار  که  شد 
موجود  جو  از  بازتابی  همسر  خانواده 
در خانواده پدری و والدین آنها است، 
بیانگر  خانواده ها  در  موجود  افزود: جو 
با  با یکدیگر و  روابط اعضای خانواده 
دیگران است. از این رو اینکه والدین 
بین  روابط  در خصوص  را  اصولی  چه 
بسیار  آموخته اند  فرزندشان  به  فردی 
به  باید  والدین  و  است  اهمیت  حائز 

این امر توجه داشته باشند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

رئیس دانشگاه تهران خبر داد؛
آموزش دانشجویان تمامی مقاطع حضوری شد

رئیس دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه آماده پذیرش حضوری دانشجویان 
تمامی مقاطع تحصیلی از نیمسال دوم هستیم، گفت: از ورود دانشجویانی که هیچ 
مرحله از واکسن را دریافت نکرده اند به خوابگاه ها جلوگیری به عمل خواهد آمد.

دکتر سید محمد مقیمی در اولین نشست خبری خود که صبح روز گذشته)شنبه( 
در تاالر امیرکبیر معاونت فرهنگی دانشگاه تهران برگزار شد، ضمن اعالم این مطلب 
به آخرین تصمیم دانشگاه تهران در خصوص نحوه آموزش دانشجویان از بهمن ماه 
اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه دانشگاه تهران مدیریت آموزش عالی استان 
تهران که ۷۰ درصد بار آموزش عالی کشور را عهده دار است، در اختیار دارد لذا 
این دانشگاه تصمیماتی در خصوص آموزش دانشجویان از نیمسال جاری، مختص 

خود و دانشگاه های استان تهران گرفته است.
وی در ادامه تصریح کرد: پس از صدور مجوز بازگشایی آموزش حضوری 
دانشگاه ها، دانشگاه های استان تهران محدودیت های خود را در این زمینه اعالم 
و تأکید نمودند نمی توانند یک باره پذیرای حضور تمامی دانشجویان در دانشگاه 
باشند. در نتیجه تصمیمات ما در خصوص نحوه آموزش این مراکز با توجه به شرایط 
و محدودیت های این دانشگاه ها اتخاذ شد و در مصوبه سومین جلسه استانی آموزش 
عالی تأکید کردیم که آموزش دانشجویان تحصیالت تکمیلی این مراکز از بهمن 
ماه باید به صورت حضوری آغاز شود و در صورت پایداری وضعیت از نظر شیوع 
کروناویروس آموزش های دانشجویان کارشناسی نیز به صورت تدریجی حضوری 
ادامه پیدا کند. در واقع این دانشگاه ها باید آموزش حضوری دانشجویان را مد نظر 

قرار بدهند و در این راستا برنامه ریزی کنند.
رئیس دانشگاه تهران در خصوص برنامه این دانشگاه برای بازگشایی آموزش 
حضوری و حضور دانشجویان مقاطع مختلف در دانشگاه نیز گفت: این دانشگاه پس 
از دستور رئیس جمهور مبنی بر بازگشایی حضوری مراکز آموزشی، تالش هایی را در 
این زمینه انجام داد. ابتدا اینکه امکانات دانشگاه برای بازگشت حضوری دانشجویان 
در نشست های مختلف دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت و ما نیز ستادی در این 
زمینه تشکیل دادیم و هم راستا با آن بازدیدهایی نیز از خوابگاه های دانشگاه انجام 
دادیم و پس از برگزاری جلساتی با سازمان برنامه و بودجه به جمع بندی هایی در 

خصوص نحوه آموزش دانشجویان از نیمسال پیش رو رسیدیم.
نماد  به عنوان  اینکه دانشگاه تهران  به  با توجه  تأکید کرد:  دکتر مقیمی 
آموزش عالی همواره پیشگام و پیشرو بوده است در نتیجه در عرصه بازگشت 
یک  از  ما  اینکه  ضمن  باشد.  پیشرو  و  پیشگام  باید  نیز  حضوری  آموزش  به 
مواجهیم  ها  دانشگاه  به  بازگشت  برای  دانشجویان  از  تعدادی  اقبال  با  طرف 
بدون  دانشگاه  معتقد هستند محیط  علمی  هیئت  اعضای  نیز  دیگر  از طرف  و 
شد  مقرر  نتیجه  در  باشد  داشته  را  خود  تأثیرگذاری  تواند  نمی  دانشجو  حضور 
ها  دانشگاه  بازگشایی  برای  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  نظر  در  اگر مشکلی  که 
صورت  به  دانشجویان  تمامی  پذیرای  محدودیت  بدون  ما  باشد  نداشته  وجود 

از نیمسال دوم باشیم. حضوری 
وی با بیان اینکه دانشجویان تمامی مقاطع دانشگاه تهران می توانند به صورت 
حضوری در کالس درس حاضر باشند، گفت: ما همزمان با آموزش حضوری، امکان 
دریافت آموزش مجازی را نیز برای دانشجویانی که به هر دلیلی مایل به حضور 
در دانشگاه ها  نیستند، فراهم کردیم تا کالس های خود را مجازی پیگیری کنند.
بنابراین در ترم پیش رو  رئیس دانشگاه تهران همچنین خاطر نشان کرد: 
کالس های آموزش دانشجویان به صورت ترکیبی برگزار خواهد شد یعنی همزمان 
با آموزش حضوری در کالس های درس، اساتید به صورت مجازی این کالس ها 

را برای دانشجویان مدیریت می کنند.
دکتر مقیمی با تأکید بر اینکه امتحانات پایان ترم تمامی دانشجویان دانشگاه 
تهران چه کسانی که به صورت مجازی در کالس ها شرکت کردند و چه کسانی 
به صورت »حضوری«  را دنبال می کردند  آموزش خود  به صورت حضوری  که 
برگزار خواهد شد، گفت: همچنین دانشجویانی که مایل نبودند به صورت حضوری 
در کالس های آموزشی شرکت کنند بعد از ماه مبارک رمضان موظف هستند دروس 

عملی خود را به صورت حضوری و فشرده بگذرانند.

دستگیری 4 متهم درگیری و نزاع خونین در محوطه تئاتر شهر
پارک  در  درگیری  جزئیات  تشریح  ضمن  تهران  پیشگیری  پلیس  رئیس 

دانشجو از دستگیری چهار نفر از عامالن این نزاع خبر داد.
سرهنگ جلیل موقوفه ای رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ با تشریح 
جزئیات نزاع روز جمعه گذشته در پارک دانشجو و محوطه مجموعه تئاتر شهر 
از دستگیری چهار نفر از عامالن این نزاع خبر داد و گفت: روز گذشته دو گروه 
از افراد در محوطه پارک دانشجو با هم درگیری کالمی پیدا کردند که دقایقی 
بعد با باالگرفتن نزاع کالمی، شکل درگیری آنان نیز به فیزیکی بدل شده و در 

همین حین این افراد از چاقو و تیزی برای درگیری استفاده کردند.
وی با بیان اینکه بالفاصله ماموران پلیس ۱۱۰ و کالنتری ۱۲۹ جامی در 
محل حاضر شدند، افزود: با حضور ماموران این افراد متواری شده و پا به فرار 
گذاشتند که در همان محل یکی از این افراد که دچار جراحت نیز شده بود، دستگیر 
شد.رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد:  ساعاتی بعد سه تن دیگر از 
افراد حاضر در این درگیری نیز شناسایی و دستگیر شدند که دو نفر اصلی از دو 

گروه درگیرشده نیز جزو دستگیر شدگان هستند.
موقوفه ای با بیان اینکه تحقیقات برای شناسایی و دستگیری دیگر افراد 
حاضر در این درگیری در حال انجام است، خاطر نشان کرد: سه نفر از چهار متهم 

دستگیر شده دچار آسیب دیدگی شده بودند که به مراکز درمانی منتقل شدند.

مرگ جوان ۱۸ساله در آتش سوزی خیابان فدائیان اسالم
سخنگوی سازمان آتش نشانی از آتش سوزی در یک ساختمان دو طبقه 

که منجر به فوت یک جوان ۱۸ساله شد خبر داد.
»جالل ملکی« در خصوص حادثه آتش سوزی در یک ساختمان واقع در 
خیابان فدائیان اسالم گفت: ساعت ۴:۵۹ دقیقه صبح روز شنبه یک مورد آتش 

سوزی در خیابان فدائیان اسالم به سامانه ۱۲۵ اطالع داده شد. 
او ادامه داد: سه ایستگاه به همراه تجهیزات الزم و پشتیبانی به محل اعزام 
از ۴ دقیقه به محل می رسند و مشاهده  می شوند. آتش نشان ها در زمان کمتر 
می کنند در طبقه هم کف یک ساختمان دو طبقه که مغازه فروش تجهیزات 

پزشکی با یک درب کرکره ای مشبک است کامال در آتش شعله ور بود. 
ملکی افزود: واحد باالیی این ملک یک مهدکودک بود که در آن ساعت 
تعطیل بود و اگر این اتفاق در روز رخ می داد می توانست وضعیت را بحرانی کند. 
سخنگوی سازمان آتش نشانی با اشاره به عملیات انجام شده در محل حادثه 
گفت: همزمان آتش نشان ها مقابله با آتش را آغاز کردند و حجم زیادی از شعله 
از آن بود فردی در داخل مغازه حضور  اولیه حاکی  به بیرون می زد. اطالعات 
دارد و با توجه به قفل بودن درب مغازه عملیات از بیرون آغاز شد و بالفاصله 
درب کرکره ای را نیز باز کردند و به داخل نفوذ کردند و بعد از مدتی همزمان با 
خاموش کردن آتش یک فرد حدودا ۱۸ ساله را پیدا کردند که به تایید عوامل 
اورژانس فوت شده بود. ملکی گفت: در ساعت ۷:۲۰ محل حادثه تحویل مالک 

و عوامل انتظامی داده شد. 
سخنگوی سازمان آتش نشانی تاکید کرد: اگر قرار است کسی در محیطی 
استراحت کند در نباید از بیرون قفل باشد چرا که در صورت بروز حادثه اضطراری 

به دلیل قفل بودن درب از بیرون نمی تواند خارج شود. 
او تاکید کرد که این موارد باید مدنظر قرار گیرد و راه خروج نباید کامال 

قفل شود.
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جایزه ی صدهزار دالری اپل 
به دانشجویی که دوربین مک را با موفقیت هک کرد

موفقیت هک کرد، ۱۰۰  با  را  دوربین مک  دانشجویی که  به  اپل 
هزار دالر پاداش داد.

هک  را  مک  دوربین  شد  موفق  سایبری  امنیت  دانشجوی  یک 
کند و برای این کار ۱۰۰ هزار دالر جایزه از طرف اپل دریافت کرد. 
تاکنون  اپل  که  بوده  مبلغی  باالترین  او  جایزه   می گوید  دانشجو  این 

پرداخت کرده است.
به گزارش وب سایت wccftech، رایان پیکرن، دانشجوی امنیت 
سایبری در مٔوسسه  فناوری جورجیا، پیش از این در سال ۲۰۱۹ تعدادی 
آسیب پذیری پیدا کرد که با سوء استفاده از آن ها موفق شد دوربین آیفون 
و میکروفون های این گوشی را بدون نیاز به  فعال کردن مجوزهای حریم 
خصوصی کاربر روشن کند. او برای کشف این باگ جایزه ای ۷۵ هزار 

دالری از اپل دریافت کرد.
پیکرن از آن زمان، به سراغ دوربین مک رفته است. در ادامه روش 

هک کردن دوربین مک را از زبان او مرور می کنیم.
من با استفاده از یک سری مشکالت مربوط به اشتراک گذاری آی کالد 
و سافاری ۱۵ به صورت غیرمجاز ولی با موفقیت به دوربین دسترسی پیدا 
کردم. این باگ از قربانی می خواهد در پنجره  بازشو وب سایت من، روی 
»باز کردن« کلیک کند و سپس دسترسی موردنظر را به دست خواهد آورد. 
این باگ، به فرد مهاجم اجازه می دهد به هر وب سایتی که قربانی بازدید 
باگ مورد نظر می تواند عالوه بر  یعنی  این  باشد.  کرده دسترسی داشته 
روشن کردن دوربین شما، حساب های جیمیل، فیسبوک، پی پال، آی کالد 

و غیره را نیز هک کند.
برنامه   در  موجود  آسیب پذیری  از  استفاده  با  مک  دوربین  هک 
اشتراک گذاری آی کالد موسوم به ShareBear امکان پذیر است. اگر 
دعوتی را برای اشتراک گذاری سند با شخص دیگری بپذیرید، مک به 
خاطر خواهد آورد که مجوز آن قبال اعطا شده است و دیگر از شما سؤال 
نخواهد کرد که آیا سند را دوباره باز می کنید یا خیر. از آنجاکه فایل در 
حافظه  محلی شما ذخیره نمی شود، پس از اینکه شما به آن دسترسی پیدا 

کردید، مالک می تواند آن را تغییر دهد.
البته نوع همان فایل را نیز می توان تغییر داد و آن را به یک فایل 
رایانه  به  می دهد  اجازه  مهاجم  فرد  به  که  اقدامی  کرد؛  تبدیل  اجرایی 
شخصی قربانی دسترسی پیدا کند. پیکرن از این ایده برای تبدیل یک 
سند یا تصویر به بدافزار استفاده کرد و از آنجاکه مک شما مجدداً نیاز به 
مجوز نخواهد داشت، بدون هیچ مشکلی آن را باز خواهد کرد و درنتیجه 
به آن دسترسی می دهد. پیکرن با این باگ عالوه بر هک کردن دوربین 

مک، به میکروفون دستگاه نیز دسترسی پیدا کرده است.
سبز  ال ای دی  دهد  رخ  اتفاق  این  زمان  هر  ازآنجاکه  متأسفانه، 
اپل روشن می شود، حتی در شرایط عادی، یک کاربر کنجکاو از طرف 
دیگر قادر خواهد بود به سرعت بفهمد که چه اتفاقی در حال رخ دادن 
است و اقدامات مناسب را انجام دهد. پیکرن این باگ ها را در اواسط 
جوالی سال گذشته به اپل ارائه کرد و از آن زمان، این آسیب پذیری ها 
اصالح شده است. غول فناوری کوپرتینویی بابت کشف این باگ مبلغ 
۱۰۰ هزار دالر جایزه به پیکرن اعطا کرده که گفته می شود باالترین 
مبلغی است که این شرکت بابت کشف باگ امنیتی در محصوالت خود 

پرداخت کرده است.

صدویکمین هفته همه گیری کرونا در 
کشور با ورود به پیک ششم با سویه اُمیکرون 
آغاز شد و به سرعت هفت شهر کشور قرمز 
از  دیگر  پیک،  این  ابتدای  در  حاال  شدند؛ 
نیست  خبری  فوتی  بدون  استان های  ثبت 
برخی  در  هم  بستری  موارد  بارز  افزایش  و 
استان های کشور گزارش شده است؛ افزایشی 
که می تواند پیام آور روند صعودی مرگ های 

کرونایی هم باشد.
هفته اول بهمن ماه مصادف با صد و 
در  کشور  در  همه گیری  بروز  هفته  یکمین 
حالی به پایان رسید که پیک ششم کرونا آن 
هم با سویه به شدت ُمسری اُمیکرون تاخت 
و تازش را آغاز و به سرعت هفت شهر کشور 
را قرمز،  ۴3 شهر را در وضعیت نارنجی و  
قرار  را در وضعیت زرد کرونایی  ۲۱۷ شهر 
دارد  ادامه  همچنان  اُمیکرون  پیشروی  داد. 
و این درحالی است که هنوز درصد رعایت 
درصد   ۶۰ به  حتی  بهداشتی  پروتکل های 
بسیاری  حال  عین  در  و  است  نرسیده  هم 
سینما،  سالن های  از  اعم  تجمعی  مراکز  از 
مراکز  ورزشی،  باشگاه های  موسیقی،  تئاتر، 
خرید، تاالرهای پذیرایی و ... بدون در نظر 
گرفتن شیوه نامه هایی چون استفاده از ماسک 
و رعایت فاصله گذاری و کنترل کارت واکسن، 

به کارشان ادامه می دهند.
در  کرونا  بستری های  افزایشی  روند 
اغلب استان های کشور/۱۵۶ فوتی در هفته 

اول بهمن ماه
این درحالی است که متاسفانه همچنان 
عده ای هم در طبل مخالفت با واکسیناسیون 
علیه کرونا می کویند و طبق آخرین آمار وزارت 
بهداشت نزدیک به ۶ میلیون نفر از افراد واجد 
شرایط، برای تزریق واکسن مراجعه نکرده اند. 
همچنین نزدیک به ۶.۵ تا ۷ میلیون نفر هم 
تزریق  برای  اما  کرده،  تزریق  را  اول  نوبت 
در  تاخیر  بنابراین  دارند.  تاخیر  دوم  نوبت 
تزریق واکسن نیز می تواند به عنوان بازوی 
افزایشی کرونا با اُمیکرون همراه شود. البته 
واکسیناسیون گروه سنی ۹ تا ۱۲ سال هم از 
روز سه شنبه پنجم بهمن ماه ۱۴۰۰ با اعالم 
رسمی وزارت بهداشت آغاز شده و طبق اعالم 
وزارت بهداشتی ها، واکسیناسیون این گروه 
سنی تنها با رضایت والدین انجام می شود. 
واکسن های  پروتکل ها،  طبق  همچنین 
مناسب گروه سنی ۹ تا ۱۲ سال، سینوفارم 
نوبت تزریق  بوده که در دو  پاستوکووک  و 
می شود. بنابراین امید می رود که این گروه 
سنی نیز هر چه زودتر علیه کرونا واکسینه 
شوند تا اُمیکرون نتواند گزندی به کودکان 

و بزرگساالن کشور وارد کند.
کرونا،  ششم  پیشک  ابتدای  در  حاال 
دیگر از ثبت استان های بدون فوتی خبری 
بارز موارد بستری هم در  افزایش  و  نیست 
برخی استان های کشور گزارش شده است، 
افزایشی که می تواند منجر به افزایش بیماران 
بدحال بستری و در نتیجه روندی صعودی 

برای مرگ های کرونایی شود.
۱۵۶ فوتی کرونا در کشور طی هفته 

اول بهمن ماه
وزارت  اعالم  اساس  بر  عین حال  در 
بهداشت، در هفته اخیر )هفته اول بهمن ماه 
۱۴۰۰(، مصادف با هفته ۱۰۱ همه گیری کرونا 
در کشور، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی 
شده کرونا در کشور  3۱۲۹۲ نفر بوده است. 
همچنین تعداد موارد بستری جدید در کشور 
۲۷۰۹ نفر و تعداد موارد فوتی جدید طی این 

هفته در کشور ۱۵۶ نفر بوده است.
بررسی هفتگی وضعیت موجود کرونا 
در استان های کشور در هفته اول بهمن ماه 
مصادف با صد و یکمین هفته بروز همه گیری 

در کشور در ادامه می آید:
تهران

در هفته اخیر در استان تهران ۱۵۸3 
است.  شده  شناسایی  سرپایی  مثبت  مورد 
همچنین تعداد موارد بستری جدید در تهران 
۷۰۹ نفر و تعداد موارد فوتی ها در این هفته 

3۵ نفر بوده است.
هفته  در  همچنین  تهران  استان  در 
و  یافته  بارز  افزایش  استان  بستری  اخیر، 
موارد فوت کاهش مختصر داشته است. بروز 
موارد بستری و میزان مرگ ومیر از متوسط 

کشور باالتر است.
یزد

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز 
و موارد فوت کاهش یافته است. میزان موارد 
بستری و میزان مرگ ومیر از متوسط کشور 

بیشتر شده است.
قم

افزایش  بستری  موارد  اخیر  هفته  در 
بارز و موارد فوت ایستا بوده است. بروز موارد 
بستری از متوسط کشور پیشی گرفته و میزان 

مرگ ومیر از متوسط کشور پایین تر است.
سمنان

استان  فوت  و  افزایش  بستری  روند 
کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری 
میزان  و  باالتر  کشور  متوسط  از  استان 

مرگ ومیر از متوسط کشور کمتر است.
مازندران

در هفته اخیر، موارد بستری افزایش بارز 
یافته و فوت استان ایستا مانده است. میزان 
بروز موارد بستری و میزان مرگ ومیر استان 

از حد متوسط کشور بیشتر است.
کرمان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش و 
فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری و 
میزان مرگ ومیر از متوسط کشور باالتر است.

خراسان جنوبی
در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز 
و فوت استان ایستا مانده است. بروز موارد 
بستری و میزان مرگ ومیر استان از متوسط 

کشور باالتر است.
ایالم

افزایش  بستری  روند  اخیر  هفته  در 
مختصر نشان داده و موارد فوت استان ایستا 
مانده است. میزان بروز موارد بستری و میزان 
مرگ ومیر استان از متوسط کشور باالتر است.

هرمزگان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز 
و فوت استان افزایش یافته است. میزان بروز 
موارد بستری و میزان مرگ ومیر از متوسط 

کشور بیشتر شده است.
اردبیل

در هفته اخیر روند بستری افزایش و 
است.  کرده  پیدا  کاهش  استان  فوت  موراد 
میزان بروز استان از متوسط کشور بیشتر و 
میزان مرگ ومیر کمتر از متوسط کشور است.

مرکزی
در هفته اخیر روند بستری افزایش بارز 
داشته و موارد فوت استان نیز کاهش یافته 
است. بروز موارد بستری هنوز از متوسط کشور 
متوسط  از  استان  مرگ ومیر  میزان  و  کمتر 

کشور بیشتر شده است.
گیالن

در هفته اخیر روند بستری افزایش یافته 
و موراد فوت استان کاهش یافته است. بروز 
موارد بستری و میزان مرگ ومیر از متوسط 

کشور کمتر است.
خراسان شمالی

در هفته اخیر روند بستری و فوت استان 
کاهش یافته و میزان بروز موارد بستری معادل 
متوسط کشور و میزان مرگ ومیر از متوسط 

کشور کمتر شده است.
خراسان رضوی

فوت  موارد  و  افزایش  بستری  روند 
بستری  موارد  بروز  است.  بوده  ایستا  استان 
از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ ومیر از 

متوسط کشور باالتر است.
کهگیلویه و بویر احمد

بستری کاهش و  روند  اخیر  در هفته 
فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد 
بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ 

و میر از متوسط کشور بیشتر شده است.
فارس

کاهش  بستری  موارد  اخیر  هفته  در 
یافته  استان کاهش  فوت  و  داشته  مختصر 
کشور  متوسط  از  استان  بروز  میزان  است. 
کشور  متوسط  از  استان  مورتالیتی  و  کمتر 

بیشتر است.
بوشهر

روند موارد بستری افزایش بارز و موارد 
موارد  بروز  میزان  است.  مانده  استا  فوت 
اما  کرده،  صعود  کشور  متوسط  به  بستری 
میزان مرگ ومیر از متوسط کشور کمتر است.

چهارمحال و بختیاری
فوت  و  داشته  افزایش  بستری  موارد 
استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد 
میزان  و  پایین تر  کشور  متوسط  از  بستری 
مرگ ومیر استان در حد متوسط کشور است.

آذربایجان غربی
افزایش  بستری  موراد  اخیر  هفته  در 
بوده  ایستا  استان  فوت  و  یافته  مختصری 
متوسط  از  استان  بستری  موارد  بروز  است. 
کشور کمتر و مورتالیتی در حد متوسط کشور 

بوده است.
آذربایجان شرقی

فوت  و  بستری  موارد  اخیر  هفته  در 

استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری 
از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ ومیر از 

متوسط کشور بیشتر شده است.
کردستان

افزایش  بستری  موارد  اخیر  هفته  در 
یافته و فوت استان روندی ایستا داشته است. 
کمتر  کشور  متوسط  از  بستری  موارد  بروز 
بوده و مورتالیتی استان از حد متوسط کشور 

بیشتر است.
لرستان

و  یافته  افزایش  استان  بستری  موارد 
فوت ایستا مانده است. بروز موارد بستری و 
مرگ ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

البرز
افزایش  بستری  روند  اخیر  هفته  در 
ایستا  استان  موارد فوت  و  است  داشته  بارز 
متوسط  از  بستری  موارد  بروز  است.  مانده 
کشور کمتر و میزان مرگ ومیر استان در حد 

متوسط کشور است.
قزوین

در این هفته موارد بستری ایستا مانده 
و فوت افزایش یافته است. بروز موارد بستری 
استان از متوسط کشور کمتر و مورتالیتی از 

متوسط کشور پیشی گرفته است.
اصفهان

افزایش  بستری  روند  اخیر  هفته  در 
داشته و موارد فوت کاهش مختصر داشته 
است. بروز موارد بستری و میزان مرگ ومیر 

از متوسط کشور کمتر است.
گلستان

افزایش مختصر داشته  دروند بستری 
و موارد فوت استان در این هفته ایستا بوده 
است. میزان بروز بستری و مورتالیتی استان 

از متوسط کشور کمتر است.
همدان

افزایش  بستری  موارد  اخیر  هفته  در 
یافته  استان کاهش  فوت  و  داشته  مختصر 
است. بروز موارد بستری و میزان مرگ ومیر 

کمتر از متوسط کشور است.
خوزستان

استان  بستری  موارد  اخیر  هفته  در 
افزایش یافته و موارد فوت ایستا بوده است. 
از  مرگ ومیر  میزان  و  بستری  موارد  بروز 

متوسط کشور کمتر است.
کرمانشاه

فوت  و  بستری  موارد  اخیر   هفته  در 
استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری 
کمتر  کشور  متوسط  از  استان  مرگ ومیر  و 

بوده است.
زنجان

و  بستری کاهش  روند  اخیر  در هفته 
فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز 
موارد بستری و میزان مرگ ومیر استان از 

متوسط کشور کمتر است.
سیستان و بلوچستان

افزایش  بستری  موارد  اخیر  هفته  در 
یافته و فوت استان ایستا بوده است. میزان 
متوسط  از  مورتالیتی  و  بستری  موارد  بروز 

کشور کمتر است.

گزارش دنیای جوانان از صدویکمین هفته همه گیری کرونا؛

روند صعودی بستری ها و فوتی ها در اغلب استان های کشور
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مه  نا بر ر  د نشستی 
»غیرمحرمانه«،  تلویزیونی 
پول«  »خلق  موضوع  با 
نی  خا موسی  علی  میر ا « ر حضو با 
-معاون  حیدری  -اقتصاددان-فرشاد 
رئیس  و  مرکزی  بانک  نظارت  سابق 
ری  نکدا با موزش  آ لی  عا موسسه 
ایران- و همچنین صالحی -پژوهشگر 
-اقتصاددان-  لو  مهدی  اقتصادی-و 

برگزار شد.
عالی  موسسه  -رئیس  حیدری 
آموزش بانکداری ایران- با بیان اینکه 
پول هر آن چیزی است که مردم  که 
میزان  اگر  افزود:  بگویند،  پول  آن  به 
تولید کاال  با حجم  نقدینگی در کشور 
نسبت  این  باشد،  متناسب  خدمات  و 
اقتصاد  به  تواند  می  و  است  مناسب 
اگر  کند.  ایجاد  رونق  و  کرده  کمک 
نقدینگی به مراتب بیشتر از میزان تولید 
ناخالص داخلی باشد، به معنای خلق پول 
است و این پول، پول بد است و توازن 
اقتصادی کشور را بهم می زند و بیش 
از ظرفیت اقتصاد است که موجب آثار 
تورمی می شود. این در حالی است که 
پایان  تا  آمار  نقدینگی در حال حاضر 
آذرماه، ۴۴۰۰ هزار میلیارد تومان است .
وی ادامه داد: اگر اقتصاد را به بدن 
اقتصاد  در  بدن  در  خون  کنیم،  تشبیه 
حکم پول است که به میزان مشخصی 
به آن نیاز دارد. میزان پول مورد نیاز در 
ناخالص داخلی  اقتصاد به میزان تولید 
میزان  با  نقدینگی  رشد  میزان  و  است 
رشد اقتصاد باید تناسب داشته باشد.  اگر 
رشد تولید ناخالص داخلی در مدت ۱۰ 
سال صفر بوده و حجم پول افزایش می 
افزایش سطح عمومی  آن  نتیجه  یابد، 

قیمت ها و تورم می شود.
حیدری معتقد است؛ اگر بخواهیم 
کشور در مسیر پیشرفت قرار گیرد، حتما 
باید نظام اقتصادی را اصالح کرد. اما 
اصالح  بر  مقدم  که  است  ذکر  شایان 
اداری  نظام  اصالح  اقتصادی،  نظام 
است و بدون آن اصالح نظام اقتصادی 

میسر نخواهد شد.
خلق پول به معنای تاراج نهان و 

سلب مالکیت است
آموخته  -دانش  خانی  موسی 
خلق  اینکه  بیان  با  نیز  مالی-  اقتصاد 
پول امری کاذب است، گفت: دسته ای 
از پول، به عنوان پول خوب است که 
دارای پشتوانه است و در برابر پول بد 
است و پول بد، پولی است که پشتوانه 
ندارد و در نهایت کشورها به این نتیجه 

می رسند که نیاز به این پول ندارند.
معنای  به  پول  خلق  افزود:  وی 
که  است  مالکیت  سلب  و  نهان  تاراج 
های  قدرت  به  نزدیک  که  کسانی 
را  مالکیت  سلب  این  هستند  سیاسی 
نابسامانی  تمامی  و  دهند  می  انجام 
اقتصاد مشاهده می شود  هایی که در 

شکل  پول  تاراج  و  پول  خلق  بواسطه 
می گیرد. اگر در جامعه بحران محیط 
زیست بوجود می آید به دلیل خلق پول 
است. بدین معنا که دولتی اگر بخواهد 
ایجاد کند و نرخ سود  رونق مصنوعی 
از مدتی که پول در  بعد  پائین آورد  را 
جامعه زیاد شد، مجبور خواهد شد که 
نرخ سود را افزایش دهد و شرکت ها 
به ورشکست شدن می کنند و  شروع 
در راستای آن فقر، بی کاری، بزهکاری 

افزایش می یابد.
افرادی  کرد:  اضافه  خانی  موسی 
که سلب مالکیت شدند افرادی هستند 
که تالش آنها به وسیله افرادی سلب 
مالکیت شدند و تورم پس انداز آنها را 

نابود کرده است.
وی همچنین گفت: در حال حاضر 
در کل دنیا بزرگترین جرم بدون مجازات 
که  است  پول  چاپ  پرمنفعت  بسیار  و 
منجر به سلب مالکیت از فرد می شود، 
این در حالی است که تکنولوژی موجود 
در کشور ناپخته و بسیار خام است و این 
مسئله کشور را به فقر و قهقرا سوق می 
برده  به  مردم کشور  نهایت  در  و  دهد 

کشورهای دیگر تبدیل می شوند.
پول شر مطلق نیست لیکن باعث 

تمام بدبختی هاست
در  نیز  -اقتصاددان-  لو  مهدی 
این نشست گفت: در حال حاضر نسبت 
نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، حدود 

۷۰درصد است.
وی افزود: پول شر مطلق نیست 
لیکن باعث تمام بدبختی هاست. پول 
ذاتا شر نیست نحوه استفاده ما از پول 
شده  مشکالت  بروز  باعث  که  است 
است. پول ابزاری برای پیشبرد اهداف 
را  پول  باید  بنابراین؛  است.  اقتصادی 
در چارچوب شرایط و ساختار اقتصادی 
کشور و به صورت بهینه استفاده کرد.
کشور  در  کرد:  بیان  لو  مهدی 
توسعه نیافته و یا در حال توسعه همواره 
عرضه  طرف  با  باید  اقتصادی  رشد 
خود  خودی  به  نقدینگی  باشد.  اقتصاد 
بد نیست. البته باید بگویم که ما چیزی 
به عنوان هدایت نقدینگی به سمت تولید 
نداریم. آنچکه در تولید اتفاق می افتد، 
به  پول  تبدیل  و  است  گذاری  سرمایه 
سرمایه است که باعث تولید می شود. 
به دالیل مختلفی از سوی طرف تولید 

و عرضه دچار مشکل هستیم که ریشه 
این مشکل وجود فضای نااطمینانی در 
در  گذار  و سرمایه  است  اقتصاد کشور 
طی ۱۰ سال اخیر میزان تشکیل سرمایه 
ما از عدد ۷۰هزار میلیارد تومان در سال 
۱3۹۰ به ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده 
جوابگوی  گذاری  سرمایه  تشکیل  و 

اصطحالک ما هم نیست.
وی با بیان اینکه تورم امروز تنها 
بهره  بلکه  نیست  پولی  پدیده  از  ناشی 
در  مهم  بسیار  مسائل  از  یکی  وری 
بهره  سطح  افزود:  است،  تورم  ایجاد 
وری اقتصاد ما پائین است. اگر بخواهیم 
معضل اقتصادی را در ایران چاره کنیم 
باید به امر خلق نقدینگی و ارتقاء بهره 
وری بپردازیم. در خصوص نقدینگی باید 
به موضوع انضباط مالی دولت پرداخت. 
به سرعت  که  است  این  دولت  وظیفه 
بهبود  را  کشور  کار  و  کسب  فضای 
بخشد و اقتصاد را به مردم واگذار کند 
بدین  تا  را کاهش دهد  و مخارج خود 

روش بودجه متعادل شود.
مهدی لو در ادامه گفت: یکی از 
خصوص  در  بایستی  که  هایی  مولفه 
اصالح  شود،  مدیریت  کشور  در  تورم 
مقوله  که  است  کشور  بانکی  نظام 
بسیار  حال  عین  در  و  مهم  بسیار  ای 
بسیار  ضروریات  از  که  است  پیچیده 
کلیدی کشور است که می بایست اهل 
با  را شناسایی کرده و  این معضل  فن 

تدبیر به چاره اندیشی بپردازند.
وی اضافه کرد: برخی معتقدند که 
بانک مرکزی باید مستقل باشد، لیکن 
این امکان اصال وجود ندارد. استقالل 
است که  این  معنای  به  بانک مرکزی 
مدت  کوتاه  تصمیمات  از  خیلی  دولت 
بانک  استقالل  بنابراین  نکند.  پیروی 
ای  فایده  بی  و  مهمل  بحثی  مرکزی 
یعنی  مرکزی  بانک  استقالل  است. 
بانک  از  را  پول  خلق  قدرت  اینکه 

مرکزی بگیریم.
مهدی لو خاطرنشان کرد: مشکل 
اساسی ما این است که اقتصاد را یک 
موجود زنده نمی بینیم، در حالیکه اقتصاد 
یک موجود زنده است و صاحب شمول 
توان  نمی  را  اقتصاد  است.  حافظه  و 
دستوری اداره کرد و نمی توان هر شکلی 

که بخواهیم به او بدهیم.
ریشه اصلی مشکالت ما مربوط به 

نظام پولی و مالی است
پژوهشگر  لحی-  صا همچنین 
شد:  یادآور  رابطه   این  اقتصادی-در 
منطقی  تناسب  یک  در  باید  پول  رشد 
با رشد اقتصادی باشد و نه حجم تولید. 
رشد  میزان  معنای   به  اقتصادی  رشد 

حجم تولیداست.
وی افزود: حجم تولید در کشور در 
مانده و کاهش  ثابت  ۱۰ سال گذشته 
۱۰برابر  نقدینگی  لیکن  است،  نیافته 

شده است.
صالحی اضافه کرد: در کشور برای 
 ۲ دارد،  وجود  موتور   ۴ نقدینگی  خلق 
موتور آن را دولت و ۲ موتور دیگر آن 
می  انجام  بانکی  شبکه  نظام  بواسطه 
خلق  دولت  در  که  موتورهایی  شود. 
افزایش  آن  اولین  کنند،  می  نقدینگی 
بانک  خارجی  های  رایی  دا خالص 
مرکزی است که به عبارت ساده تر آن 
چاپ ریال به پشتوانه دالر نفتی است. 
موتور دوم خلق نقدینگی آنجاست که تا 
اواسط سال دولت ریال به پشتوانه دالر 
نفتی چاپ می کند و با تمام شدن دالر، 
ریال بدون پشتوانه چاپ می کند که به 
آن کسری بودجه یا استقراض پول از 

بانک مرکزی گفته می شود.
وی با تاکید براینکه چاپ پول یک 
واقعیت  نیست، گفت:  قدرت حاکمیتی 
 ۱۵ تاریخی  صورت  به  که  است  این 
درصد و در طول دهه ۹۰، زیر ۱۰ درصد 
در کشور،  ایجاد شده  نقدینگی  از کل 

توسط این دو موتور دولت بوده است.
توجه  نکته شایان  افزود:  صالحی 
افزایش  برابر   ۱۰ از  که  است  این 
 ۱۵ تنها  اخیر  های  سال  در  نقدینگی 
درصد، آن توسط دو موتور مولد دولتی 
ده   ،۹۰ دهه  در  حتی  و  شده  ایجاد 
درصد آن و مابقی موتور بخش بانکی 

و غیردولتی ایجاد کرده اند.
ریشه  ینکه  ا بر  کید  تا با  وی 
نظام  به  مربوط  ما  مشکالت  اصلی 
 : کرد ذعان  ا است،  لی  ما و  پولی 
در  که  مشکالتی  تمامی  و  تحریم 
خود  اثر  دارد،  وجود  حکمرانی  حوزه 
را در بخش حقیقی اقتصاد می گذارد. 
لیکن از سویی کشورهایی مانند ترکیه 
اما  داشتند  اقتصادی  رشد  که  هستند 

همواره دچار تورم بودند.
 ۹۵ امروز  کرد:  عنوان  صالحی 
درصد، نارضایتی مردم ما از این نیست 
بلکه  نداریم  اقتصادی  رشد  چرا  که 
بدلیل وجود تورم است. وقتی تورم در 
و  بازی  سفته  انگیزه  باشد،  باال  کشور 
درخواست وام افزایش می یابد و ضریب 
فزاینده افزایش می یابد و ما می دانیم 
که بانک ها با وام دادن است که پول 
خلق می کنند. در نتیجه وقتی ضریب 
افزایش می یابد، نقدینگی نیز  فزاینده 
باال رفته و تورم افزایش می یابد و در 

چرخه باطل می افتیم.

تقدیر مدیرعامل تأمین اجتماعی از اقدامات توسعه ای بانک رفاه
اقدامات  گفت:  اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیرعامل 
توسعه ای بانک رفاه کارگران به ویژه در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی و ارائه خدمات و پرداخت تسهیالت به اقشار آسیب 

پذیر به ویژه بازنشستگان جای تقدیر و تشکر دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، میرهاشم 
موسوی با بیان این مطلب در سومین نشست هم اندیشی 

- آموزشی مدیران صف و ستاد بانک رفاه کارگران در سال ۱۴۰۰ افزود: بنگاه های 
دارد که جنبه  نگاه کنند و ضرورت  از جنبه مادی  را صرفاً  نباید مسائل  اقتصادی 
اجتماعی مسائل را نیز مورد توجه داشته باشند و در حوزه مسئولیت های اجتماعی 
بتوانند به ایفای نقش مؤثر بپردازند، امری که به نحو احسن در بانک رفاه کارگران در 

سال های اخیر اجرایی شده است.
وی در ادامه افزود: همه ما نسبت به مسائلی که در اجتماع اتفاق می افتد وظایفی 

داریم و نباید بی تفاوت از کنار آنها بگذریم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بر ضرورت توسعه روحیه عدالت محور تاکید 
کرد و گفت: اقدامات بانک رفاه در این حوزه نیز به صورت شایسته ای در حال انجام 
است. از جمله اقدامات این بانک در این حوزه می توان به پرداخت بیش از ۵۰۰ هزار 

فقره تسهیالت قرض الحسنه به بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد.
به گفته ایشان در اعطای این تسهیالت که به صورت غیر حضوری نیز پرداخت 
شده است، گام بسیار بلندی توسط این بانک در زمینه عدالت محوری برداشته شده است.

موسوی ادامه داد: اقدامات بسیار خوبی نیز توسط بانک رفاه در زمینه اعطای 
تسهیالت قرض الحسنه به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( 

و سازمان بهزیستی انجام شده است که باید بیش از پیش توسعه پیدا کند. 
وی افزود: آرمان نظام مقدس جمهوری اسالمی » عدالت محوری« است و این 

گونه اقدامات به ما کمک می کند تا در راستای این آرمان گام برداریم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به افزایش سرمایه بانک رفاه کارگران اشاره 
کرد و گفت: اگرچه سرمایه بانک به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد 
و کفایت سرمایه بانک را به نحو مؤثری ارتقاء بخشیده است اما درصدد هستیم که 

سرمایه به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
به  را  رفاه  بانک  افزایش سرمایه مجدد  افزود: درخواست   میرهاشم موسوی 
هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی ارائه کرده ایم و با تصویب آن اقدامات اجرایی 

در این زمینه آغاز خواهد شد.
میرهاشم موسوی توسعه همکاری های بین بانک رفاه کارگران و شرکت شستا 
اشاره کرد و گفت: امیدواریم با تفاهم نامه ای که در روزهای اخیر بین این شرکت 

و بانک رفاه امضا شد، شاهد توسعه همکاری های متقابل باشیم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: حجم پولی که در هلدینگ  و شرکت 
های زیر مجموعه شستا جریان دارد بسیار باال است و باید تبادالت مالی این شرکت 

ها از طریق بانک رفاه انجام شود.
وی اظهار داشت: ضرورت دارد تا تمام شرکت های زیر مجموعه وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی تعامالت خود را با بانک رفاه بیش از پیش توسعه دهند و از ظرفیت 

های مناسب این بانک در تبادالت مالی خود بهره ببرند.
میرهاشم موسوی تصریح کرد: اگرچه اقدامات بسیار قابل توجهی در سازمان 
تأمین اجتماعی و بانک رفاه در زمینه توسعه خدمات الکترونیک انجام شده است، اما 

همچنان باید اقدامات در این حوزه را بیش از پیش توسعه دهیم.
وی افزود : در این راستا ما در سازمان تأمین اجتماعی شعار » تأمین اجتماعی 
هوشمند« را برگزیده ایم و به دنبال این هستیم تا در ارائه خدمات مربوطه، مداخالت 

انسانی را به حداقل برسانیم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: توسعه خدمات فناورانه و دیجیتال 
در بانک رفاه کارگران نیز باید تا حدی توسعه پیدا کند که دیگر چیزی به نامه شعبه 

بانک وجود نداشته باشد.
وی در ادامه به مقوله اعتماد بخشی به مشتریان و امانت داری اشاره کرد و با 
بیان اینکه بخش مهمی از مشتریان بانک رفاه بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان 
تأمین اجتماعی هستند، تصریح کرد: این قشر عزیز و ارجمند ولی نعمت بانک رفاه 
و صاحب اصلی آن هستند و اقدامات در زمینه اعتماد بخشی به آنان باید در رأس 

اقدامات بانک قرار داشته باشد.
وی افزود: هرچه در ارائه خدمات به مشتریان به ویژه بازنشستگان بر مبنای 

شفافیت عمل کنیم می توانیم دستاوردهای مناسب تری را به دست آوریم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به ضرورت ارتقاء سالمت و ثبات در بنگاه های 
اقتصادی اشاره کرد و گفت: در بانک رفاه کارگران نیز هر چه سالمت و ثبات ارتقاء پیدا 

کند آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی بیشتری به همراه خواهد داشت.
تحت  های  مجموعه  همه  در  و ستاد  فاصله صف  کاهش  به  همچنین  وی 
از  بسیاری  علت  ساخت:  نشان  و خاطر  پرداخت  اجتماعی  تأمین  سازمان  پوشش 
شکست های مدیریتی زیاد بودن این فاصله است و تا حد امکان باید فاصله صف 

و ستاد را کاهش دهیم.
میرهاشم موسوی در ادامه با تبریک پیشاپیش فرا رسیدن ایام اهلل دهه فجر، 
دستاوردهای سازمان در حوزه ارائه خدمات به مشتریان را برشمرد و افزود: در چهار 
دهه از عمر انقالب اقدامات بسیار ارزشمندی انجام شده است که باید این موفقیت ها 

و دستاوردها را به نحو مطلوبی به مردم اطالع رسانی کنیم. 
وی افزود: عالوه بر افزایش تعداد افراد تحت پوشش بیمه های تأمین اجتماعی 
به ۸۰  بیمارستان  از ۱۸  ملکی  بیمارستان های  تعداد  درصد،  به ۷۰  درصد  از ۲۰ 
بیمارستان  گسترش یافته است که در آن خدمات مناسبی به هموطنان ارائه می شود.

اهم فعالیت های اجتماع محور بانک ایران زمین از دیرباز تاکنون
شامل  شرکت ها  و  بانک ها  اجتماعی  مسئولیت 
مقابل  در  تجاری  شرکت های  که  است  مسئولیت هایی 
جامعه ای که در آن فعالیت می کنند، عهده دار هستند و همه 

این وظایف باید تحت چارچوب نظام مند کشورها باشد.
به گزارش کیوسک خبر به نقل از افق تهران، طی دو 
دهه گذشته مسئولیت اجتماعی شرکت کردن در مسائل مهم 

نظیر اخالق، محیط زیست، امنیت، آموزش، حقوق بشر و... را شامل می شود. اگرچه 
اجرای این مفهوم دارای هزینه های اولیه بسیاری برای شرکت ها و بانک هاست، اما 
این مهم به دلیل بهبود شهرت نهادها، کاهش هزینه در بلندمدت و افزایش تقاضا، 
موجب افزایش سود و در نهایت منجر به بهبود عملکرد شرکت در بلندمدت شده است.

از آنجاییکه کلیه واحدهای اقتصادی از جمله بانک ها در جهت تحقق اهداف 
خود به منظور ایجاد توازن بین منافع شرکت و ذینفعان نیازمند به کارگیری ساز و 
کاری واحد هستند مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان راهکاری برای برقراری این 

تعامل مطرح شده است.
بانک ها به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی دارای نقش انکارناپذیری 
در اجتماع بوده و عملکرد آنها بر کل جامعه تأثیرگذار است. لذا توجه به مقوله مسئولیت 
اجتماعی بسیار حائز اهمیت بوده چراکه از یک طرف بانک ها، موظف به تأمین دامنه 
وسیعی از انتظارات سهامداران هستند و از سوی دیگر انتظار می رود که این نهادهای 
مالی، سود سهامداران را که برای تأسیس بانک سرمایه گذاری کرده اند به حداکثر برسانند 

و نقدینگی کافی برای پاسخگویی به تقاضای مشتریان داشته باشند.
همه این وظایف باید تحت چارچوب نظام مند کشورها باشد و به طورکلی بانک ها 
باید به عنوان تسهیل گر و محرک چرخ های اقتصادی هر کشور بتوانند اعتبار خود را 

در اجتماع افزایش دهند.
بانک ایران زمین در سال های اخیر نیز در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی 
خود حمایت از سازمان های مردم نهادی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی و 
همچنین حفظ منابع آب، جنگل ها، کاهش مصرف انرژی، همکاری با سازمان محیط 
زیست و سازمان جنگل ها، مشارکت در ساخت مدرسه در مناطق محروم و آسیب دیده 
از سیل و زلزله و راه اندازی پویش های اجتماعی به صورت جدی را در دستور کار 

خود قرار داده است.
کمپین »همین یک زمین«  در بانک ایران زمین )سال ۱3۹۵(

بانک  ها به دلیل دارا بودن ظرفیت  های سرمایه  گذاری  و برخورداری از اطمینان 
عمومی قابلیت جلب اعتماد مردم و همچنین توان فرهنگ سازی در جهت ارتقاء 
 فرهنگ مردم را دارند. بر همین اساس بانک ایران  زمین در سال ۱3۹۵ به عنوان 
بر  تکیه  و  و  اندوخته های علمی  تجارت  از  استفاده  با  بانک حامی محیط زیست 
پشتوانه  اعتماد مردمی و با هدف پاکسازی محیط  زیست از انواع آلودگی پویشی با 
شعار »برای زندگی همین  یک زمین را داریم« را راه  اندازی و یک مسابقه جذاب 
عکاسی و نقاشی نیز با محوریت حفاظت از محیط زیست ترتیب داد و برای نفرات 

برگزیده جوایز نفیسی در نظر گرفت.
کمپین یک قطره کمتر بانک ایران زمین )سال ۱3۹۷(

کمپین یک قطره کمتر با هدف فرهنگ  سازی در زمینه مصرف صحیح آب در 
شهریور ۱3۹۷ در بانک ایران  زمین کلید خورد تا در آن هر شخص با هر روشی که 
با مصرف درست و بهینه آب، باعث صرفه جوئی شود در صفحه شبکه  های اجتماعی 

خود بنویسد و با هشتگ  »#یکقطرهکمتر« بانک ایران زمین را مطلع کند.

گزارش پالتس؛
تن  میلیون  به حدود شش   ۲۰۲۲ در سال  ایران   LPG صادرات 

می رسد
ایران   LPG است صادرات  بینی شده  پیش  گفتند  به پالتس  آگاه  منابع 
در سال ۲۰۲۲ به حدود شش میلیون تن می رسد و چین بزرگترین خریدار گاز 
مایع ایران خواهد کرد و اگر تحریمهای دوران ترامپ لغو شوند، حجم فروش 

باالتر خواهد رفت.
یک منبع آگاه روز پنج شنبه به پالتس گفت: حجم صادرات LPG ایران 
بین ۴۵۰ تا ۵3۰ هزار تن در هر ماه با توجه به موجود بودن کشتی بوده است. 
تولید ایران افزایش پیدا می کند اما مشکل، شمار محدود کشتیهایی هستند که 
 LPG می توانند وارد بنادر ایران شوند. چین بزرگترین و اصلی ترین واردکننده

ایران در سال ۲۰۲۲ است.
یک منبع آگاه دیگر گفت: صادرات ایران در دسامبر ۲۰۲۱ به ۵3۱ هزار 
تن در مقایسه با ۵3۹ هزار تن در نوامبر و 3۶3 هزار و ۵۰۰ تن در اکتبر رسید 

و محموله ها شامل ترکیبی از پروپان و بوتان بودند.
پالتس پیشتر به نقل از منابع آگاه گزارش کرده بود سال میالدی گذشته، 

صادرات ایران در سپتامبر اوج گرفت و به ۵۵۶ هزار تن رسید.
به گفته منابع بازرگانی، صادرات LPG ایران از ژوییه و اوت سال ۲۰۲۱ 

حدود ۵۰۰ هزار تن در ماه بوده که باالترین میزان در دو سال اخیر است.
سایر منابع بازرگانی برآورد کردند صادرات LPG ایران در سال ۲۰۲۲ به 
حدود ۵.۶ میلیون تن در مقایسه با ۵.۵ میلیون تن در سال ۲۰۲۱ می رسد. اما 
تحلیلگران اظهار کردند پیش بینی می شود ایران صادراتش را امسال به میزان 

۱.۹ میلیون تن افزایش دهد.
ایران که از سال ۲۰۱۸ از سوی دولت دونالد ترامپ، رییس جمهور وقت 
آمریکا هدف تحریم قرار گرفت، قصد دارد ۱3۰ میلیون متر مکعب در روز به 
تا ۲۰۲۰  فاصله سال ۲۰۱۸  در  کند.  اضافه  در سال ۲۰۲۲  گاز  تولید  ظرفیت 
میدان  از  کرد که عمدتا  اضافه   LPG تولید  به ظرفیت  تن  میلیون   3.۲ ایران 

گازی پارس جنوبی بود.
طبق آمار صنعتی، چین بزرگترین خریدار LPG ایران بوده و ۴.۹۴ میلیون 
تن در سال ۲۰۱۹، حدود 3.۸۵ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ و ۱.۹۶۵ میلیون تن 

در فاصله ژانویه تا مه سال ۲۰۲۱ وارد کرد.
مانع بزرگ برای صادرات LPG ایران محدودیتهایی بوده که شرکتهای 
ایران  علیه  شده  وضع  تحریمهای  دلیل  به  المللی  بین  بازرگانی  و  کشتیرانی 

روبرو هستند.
چین بزرگترین واردکننده LPG ایران بوده زیرا شرکتهای کشتیرانی چینی 
از زمان وضع تحریمها علیه ایران در سال ۲۰۱۴ و سپس در سال ۲۰۱۸، ناوگانی 
قیمتهای  را ساختند. چین همچنین جذب  گاز  بزرگ حمل  بسیار  از کشتیهای 
رقابتی LPG ایران شده است. بعضی از منابع بازرگانی می گویند محموله های 
ایران با تخفیفهای چشمگیر بیش از ۱۰۰ دالر در هر تن در مقایسه با قیمت 
قرارداد عربستان، برای خریداران چینی جذاب بوده اند. در دور قبلی تحریمهای 
غربی در سال ۲۰۱۲، خریداران چینی LPG ایران را با تخفیف ۴۰ تا ۵۰ دالر 

در هر تن خریداری می کردند.
اما نخستین منبع آگاه برآوردهای تخفیف سه رقمی را رد و اظهار کرد: 
سطح تخفیفها پنج تا ۱۰ دالر بر اساس سی اف آر چین بوده است. وی همچنین 
گفت: بعضی از کشتیها با قیمتهای پایینتری خریداری شده یا در زمان نرخهای 
پایین، کرایه شده اند و بنابراین تامین کننده با صادرات در چنین سطوح قیمتی 

همچنان موافق است.
بر اساس آمار پالتس، میانگین قیمت پروپان فوب خاورمیانه از 3۷۱.۰۶ 
دالر در هر تن در سال ۲۰۲۰ به ۶۴۵.۷۲ دالر در هر تن در سال ۲۰۲۱ صعود 
کرد و میانگین قیمت بوتان فوب خاورمیانه 3۷۶.۶3  دالر در هر تن در سال 

۲۰۲۰ و ۶۲۷.۷۹ دالر در هر تن در سال ۲۰۲۱ بود.
ژانویه  ابتدای  از  خاورمیانه  فوب  پروپان  قیمت  میانگین   ۲۰۲۲ سال  در 

تاکنون ۷۴۲.۵۰ دالر و میانگین قیمت بوتان ۷3۲ دالر در هر تن بوده است.
طبق آمار منابع بازرگانی، صادرات ایران در دسامبر شامل 3۱۶ هزار تن 

پروپان و ۲۱۵ هزار تن بوتان بود.

خلق پول توازن اقتصادی کشور را بهم زده است؛

برای پیشرفت کشور، باید نظام اقتصادی را اصالح کرد
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زیر نظر: محمد امامی

خطر جنگ نفت را ۹0 دالر کرد
قیمت نفت در معامالت روز جمعه بازار جهانی تحت تاثیر ریسکهای 
ژئوپلیتیکی که نگرانی ها نسبت به کمبود عرضه انرژی را تشدید کرد، به 
باالترین حد در بیش از هفت سال اخیر صعود کرد و ششمین رشد هفتگی 

متوالی را به ثبت رساند.
بهای معامالت نفت برنت با ۶۹ سنت افزایش، در ۹۰ دالر و 3 سنت در 
هر بشکه بسته شد در حالی که اواسط معامالت تا مرز ۹۱ دالر و ۷۰ سنت 

هم پیش رفته بود که باالترین قیمت از اکتبر سال ۲۰۱۴ بود.
بهای معامالت نفت برنت با ۲۱ سنت افزایش، در ۸۶ دالر و ۸۲ سنت 
در هر بشکه بسته شد. شاخص نفت آمریکا اواسط معامالت تا مرز ۸۸ دالر 

و ۸۴ سنت صعود کرده بود.
هر دو شاخص نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت ششمین رشد 
اکتبر  از  هفتگی متوالی را رقم زدند که طوالنی ترین رشد هفتگی ممتد 

به شمار می رود.
عرضه محدود باعث شده است قیمت قراردادهای کوتاه مدت نسبت 
به قراردادهای تحویل ماههای آینده افزایش پیدا کند و تفاوت قیمت بین 
این قراردادها به شش دالر و ۹۲  سنت رسیده که باالترین رکورد از سال 

۲۰۱3 است.
تولیدکنندگان بزرگ در اوپک پالس برای افزایش تولید به سختی تقال 
می کنند. بازار همچنین به حمالت موشکی یمن به امارات متحده عربی 

واکنش نشان داده است.
عامل دیگری که از افزایش قیمتها پشتیبانی کرده است، نگرانی ها نسبت 
به احتمال حمله نظامی روسیه به اوکراین است که ممکن است بازارهای 

انرژی به خصوص صادرات گاز روسیه به اروپا را مختل کند.
اختالل  تاکنون  گفت:  اس  بی  یو  بانک  تحلیلگر  استونوو،  جیووانی 
عرضه ای در اروپای شرقی اتفاق نیفتاده است بنابراین نرخ ریسک مربوط 
به این تنشها چندان باال نیست. با این حال بعضی از سرمایه گذاران ترجیح 

می دهند خود را در معرض این ریسک قرار ندهند.
مت اسمیت، مدیر تحقیقات کاال در شرکت کلیپردیتا هم گفت: لحن 
از روند صعودی قیمتها کم  آمریکا علیه روسیه ممکن است  نسبتا مالیم 
کند. اما چشم انداز کلی این است که با ابهامات ژئوپلیتیکی و نگرانیهای 

بخش عرضه، قیمتها باالتر می روند.
است.  متمرکز شده  اوپک پالس  وزیران  فوریه  به نشست دوم  بازار 
برنامه  به  احتماال  پالس  اوپک  کردند  اظهار  رویترز  به  آگاه  منبع  چندین 
افزایش تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز برای مارس پایبند می ماند.

انرژی در شرکت آی اچ اس مارکیت  بازار  مارشال استیوز، تحلیلگر 
گفت: این به دلیل آن است که بعضی از تولیدکنندگان بزرگ در اوپک پالس 
شامل روسیه برای افزایش سطح تولید به مشکل برخورده اند. تولید آمریکا 

هم با وجود افزایش شمار دکلهای حفاری، رشد چشمگیری نداشته است.
انرژی  خدمات  جمعه شرکت  روز  گزارش  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
بیکرهیوز نشان داد شرکتهای انرژی آمریکایی شمار دکلهای حفاری نفت 
و گاز طبیعی را در هفته منتهی به ۲۸ ژانویه، شش حلقه افزایش دادند و به 
۶۱۰ حلقه رساندند که باالترین میزان از آوریل سال ۲۰۲۰ است. همچنین 
شمار دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی آمریکا برای هیجدهمین ماه متوالی 
رشد کرده است و در ژانویه ۲۴ حلقه افزایش داشته است. شمار دکلها نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۲۲۶ حلقه معادل ۵۹ درصد افزایش داشته است.

سوگل رام

ی
صاد

اقت
ت

نف

ت
صنع

زیر نظر: بهنام مومنی

پس از بارگذاری اطالعات 550 هزار خودروی لوکس؛
لیست خانه های لوکس منتشر شد!

و  لوکس  خودروهای  دارندگان  شناسایی  از  پس  مالیاتی  امور  سازمان 
بارگذاری اطالعات مربوط به ۵۵۰ هزار خودرو در سامانه »مالیات بر خودروهای 
گران قیمت و لوکس«، به تازگی اعالم کرده که براساس اطالعات کسب شده 
نسبت به محاسبه مالیات برای واحدهای مسکونی و باغ ویالهای گران قیمت 
اقدام کرده و نتایج حاصل از آن را در درگاه الکترونیکی سازمان منتشر کرده است.
براساس قانون بودجه سال جاری صاحبان خانه های باالی ۱۰ میلیارد تومان 
و باغ ویالهای گران قیمت باید مالیات بپردازند که البته واحدهای مسکونی 

و باغ ویالهای در حال ساخت و در حال تملک از این مالیات معاف هستند.
از سوی دیگر، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی باید مالیات ساالنه مربوط 
به هر یک از واحدهای مسکونی و خودروهای تحت تملک خود و افراد تحت 
تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه امسال پرداخت کنند و در صورت پرداخت 
این  می شوند.در  محروم  موردنظر  ملک  نقل وانتقال  از  متعلقه  مالیات  نکردن 
راستا، نرخی که در قانون برای این خانه ها درنظر گرفته شده، به شرح زیر است:

۱- نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد تومان؛ یک در هزار

۲- نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تا ۲۵ میلیارد تومان؛ دو در هزار
3- نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تا ۴۰ میلیارد تومان؛ سه در هزار

۴- نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تا ۶۰ میلیارد تومان؛ چهار در هزار
۵-نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به باال پنج در هزار

با وجود گذشت ماه ها از تصویب قانون بودجه امسال و اجرای آن، اجرای 
مالیات خانه و خودروهای لوکس در پیچ وتاب اجرا قرار داشت و مهم ترین عامل 
و  دولت  هیئت  به  مربوطه  آیین نامه  نشدن  ابالغ  قانون  این  اجرای  در  تاخیر 
تصویب آن بود اما سرانجام آیین نامه های مربوطه در این زمینه تصویب شد و 
سازمان امور مالیاتی در هفته های اخیر نسبت به شناسایی دارندگان خودروهای 
لوکس و بارگذاری اطالعات مربوط به ۵۵۰ هزار خودرو در سامانه »مالیات بر 

خودروهای گران قیمت و لوکس« اقدام کرد.
عالوه براین، به تازگی نیز در اطالعیه ای اعالم کرد که بر اساس اطالعات 
در دسترس نسبت به محاسبه مالیات موضوع بند )خ( تبصره )۶( قانون بودجه 
سال ۱۴۰۰ برای واحدهای مسکونی و باغ ویالهای گران قیمت اقدام کرده و 

نتایج حاصل از آن را در درگاه الکترونیکی سازمان منتشر کرده است.
میلیارد  از ۱۰  بیش  ارزش  با  مزبور  واحدهای  مالکان  کلیه  منظور،  بدین 
تومان می توانند برای مشاهده وضعیت شمول یا عدم شمول مالیات و اطالع از 
میزان مالیات متعلقه و پرداخت آن، به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان 

امور مالیاتی کشور به نشانی MY.TAX.GOV.IR  مراجعه کنند.
عالوه براین، سازمان امور مالیاتی در این اطالعیه تاکید کرده که مهلت 
پرداخت این مالیات تا پایان بهمن ماه سال جاری تعیین شده و در صورت پرداخت 
نکردن مالیات در مهلت مقرر، نسبت به صدور برگ اجرایی اقدام خواهد شد و 
چنانچه اشخاص مشمول نسبت به ارزش دارایی مشمول یا مالیات متعلق و یا 
اقدامات اجرایی اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در 

هیات موضوع ماده )۲۱۶( قانون خواهد بود.

پس از بحث های فراوان پیرامون 
تغییر مدیران عامل دو خودروساز بزرگ، 
مدیرعامل  شدن  مشخص  ز  ا پس 
هفته  )دو  سایپا  صنعتی  گروه  جدید 
 ۹ )شنبه  گذشته  روز  ظهر  گذشته(، 
صنعتی  گروه  مدیرعامل  شماه(  بهمن 
اساس  این  بر  کرد؛  تغییر  ایران خودرو 
مهدی  به  را  خود  جای  مقیمی  فرشاد 
خطیبی، مدیرعامل سابق ریگان خودرو 

داد.
سر  بر  بحث  اخیر  ماه  چند  طی 
تغییر مدیران عامل دو خودروساز بزرگ 
بسیار داغ بوده است. در حالیکه حدودا 
دو هفته پیش )۲۲ دی ماه( مدیرعامل 
گروه خودروسازی سایپا تغییر کرد، تغییر 
مدیرعامل ایران خودرو نیز قوت گرفت.  
در حالی که از هفته گذشته شایعه ها 
بر سر تغییر فرشاد مقیمی اوج گرفته، در 
نهایت ظهر روز گذشته )شنبه ۹ بهمن 
فرشاد  رسما  و  افتاده  اتفاق  این  ماه( 

ایران خودرو کنار  مقیمی از مدیرعاملی 
گذاشته شد.

شهریور  از  که  صنعتی  مدیر  این 
ماه ۱3۹۸ در جایگاه مدیرعاملی گروه 
صنعتی ایران خودرو قرار گرفته بود پس 
از قریب به دو سال و نیم جای خود را 
سابق  مدیرعامل  خطیبی-  مهدی  به 

ریگان خودرو- داد.
سمت های  این  از  پیش  خطیبی 
داشته  قرار  خودرو  در صنعت  متعددی 
مدیریت  به  می توان  جمله  آن  از  که 
فروش ایران خودرو، مدیرعاملی شرکت 
لیزینگ ایران خودرو، مدیرعامل شرکت 
اشاره  تجارت و خدمات خودرو  توسعه 
در  فعالیت  سابقه  همچنین  وی  کرد. 
صنعت  زمینه  در  فعال  شرکت های 
خودرو همچون پارسیان موتور )نماینده 
انحصاری فیات در ایران(، پرشیا خودرو، 
ایرتویا، نگین خودرو، لیزینگ ایرانیان و 
کارنامه  در  را  ریگان خودرو  مدیرعامل 

خود ثبت کرده است.
*****

ده  لعا ا فوق  فروش  مشتریان 
محصوالت ایران خودرو مشخص شدند
مراسم قرعه کشی سی امین مرحله 
ایران  محصوالت  العاده  فوق  فروش 
نهادهای  نمایندگان  حضور  با  خودرو 

نظارتی برگزار شد و طی آن مشتریان 
فروش  برنامه  ز  ا دوره  این  نهایی 

مشخص شدند.
فرآیند  تایید  از  پس  نهایی  نتایج 
سایت  در  ناظران،  توسط  کشی  قرعه 
esale. فروش ایران خودرو به نشانی

ikco.ir قرار گرفت.
همچنین پیامک اطالع رسانی برای 
برندگان ارسال خواهد شد، اما مشتریان 
مبنای دریافت اطالعات را سایت فروش 

ایران خودرو قرار دهند.
به مدت سه روز مهلت  منتخبان 
خودرو  وجه  پرداخت  به  نسبت  دارند، 
اقدام کنند و در صورت عدم واریز نفرات 

ذخیره جایگزین خواهند شد.
در این مرحله از فروش فوق العاده 
محصوالت ایران خودرو، سه محصول 
دنا پالس توربو شارژ اتوماتیک، پژو ۲۰۷ 
سقف شیشه ای و پژو پارس، با موعد 

تحویل  سه ماهه عرضه شد.

دومین تغییر بزرگ در جاده مخصوص؛

مهدی خطیبی مدیرعامل ایران خودرو شد
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به   : ئیسی ر سیمین 
د  میال ز  و لر سا سبت  منا
صدیقه  حضرت  دت  سعا با
جشن  )س(  ا  هر ز طمه  فا ه  هر طا
روز  و  زهرا  حضرت  میالد  باشکوه 
به  زن  مقام  بزرگداشت  هدف  با  زن 
همت مدرسه غیر دولتی دکتر فرزان 
رئیس  و  فقیه  ولی  نماینده  حضور  با 
مدیریت  عالیات،   عتبات  کل  اداره 
حیه  نا پرورش  و  موزش  آ محترم 
مردمی  های  رکت  مشا مدیر   ،  ۱
و  آموزش  کل  اداره  دولتی،  غیر  و 
کل  اداره  پرورشی  معاون  پرورش، 
مشارکت  کارشناس  همراه،  هیات  و 
کل  اداره  دولتی  غیر  و  مردمی  های 
هسته  کارشناس  پرورش،  و  آموزش 
ناحیه  دارالقران  مسئول   ، گزینش  ی 
ناحیه۱  ابتدایی  آموزش  کارشناس   ،۲
، انجمن اولیا و مربیان ، دکتر رئیسی، 
کادر آموزشی مدرسه، مادران و دانش 

آموزان برگزار شد. 
دکتر  مدرسه  مدیر  ایازی  طوبی 

عرض  ضمن  مدرسه  این  در  فرزان 
زهرا  فاطمه  حضرت  والدت  تبریک 
)س( و روز زن، این حضرت را دوردانه 

دانست. آفرینش  هستی و شگفتی 
بانوان  کرد:  نشان  خاطر  وی 
جامعه باید الگوپذیری از سیره و منش 

حضرت زهرا )س( را در مسیر کمال 
و بهورزی پیش رفته و دنیا و آخرت 

نمایند.  را تضمین  خود 
ایشان همچنین با اشاره با آیات 
فضایل  و  برکات  به  مختلف  وروایات 
از حضرت زهرا )س(  پیروی  توجه و 

نمود.  اشاره 
این جشن که شامل قرائت قران، 
سرود ملی، سخنرانی، موسیقی محلی 
و مولودی خوانی بود با استقبال خوب 

روبرو شد.  مهمانان 
این گونه  الزم به ذکر است که 
معرفی  با هدف  فرهنگی  برنامه های 
شخصیت واالی ائمه معصومین و اهل 
دانش  استفاده  و  السالم  علیهم  بیت 
آموزان و خانواده ها از این ایام جشن 

و سرود و شادی می باشد. 
بانوان  از  برنامه  این  پایان  در 
های  دستگاه  بانوان  و  مدرسه  نمونه 
ن  ا ر د ما و  جشن  ن  مهما یی  ا جر ا
تقدیر  لوح  و  هدیه  با  آموزان  دانش 

به عمل آمد.

برگزاری جشن میالد حضرت فاطمه زهرا )س( و روز زن 
در خانه معلم شهرکرد برگزار شد

مدیرکل منابع طبیعی استان بوشهر:
۹3 درصد مساحت زمین های ملی استان بوشهر در سامانه ثبت 

اسناد تثبیت شد
-مدیرکل منابع طبیعی استان بوشهر گفت: از یک میلیون و ۷3۹ هزار و 
۵۵۵ هکتار مساحت زمین های جانمایی شده در سامانه ثبت اسناد، یک میلیون 
و ۶۱۹هزار و ۱۱۶ هکتار معادل ۹3 درصد این مساحت در سامانه ثبت اسناد 

تثبیت شده است.
غالمرضا منتظری روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: براساس برنامه 
ریزی انجام شده انتظار می رود طی یک ماه آینده ۱۰۰ درصد این زمین های 

ملی تثبیت شود.
وی اضافه کرد: در راستای ماده ۹ قانون افزایش بهروری بخش کشاورزی 
و تبصره ذیل ماده 3 قانون جامع حدنگار عملیات رقومی سازی و اصالح هندسی 
نقشه پالک های مربوطه صورت گرفته و ۱۰۰ درصد این اراضی در سامانه ثبت 

اسناد جانمایی شده است.
منتظری در خصوص صدور سند تک برگ برای پالک های ملی اظهار 
کرد: تاکنون در سطح یک میلیون و ۴۹۷هزار و ۹۹۰ هکتار در قالب یک هزار 

و ۹۱  قطعه سند تک برگ در استان صادر شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر یادآورشد: در زمان حاضر 

برای ۸۶ درصد زمین های ملی استان بوشهر سند تک برگ صادر شده است.
وی تاکید کرد: براساس برنامه ریزی انجام شده سال ۱۴۰۰ سال پایان 

عملیات حدنگاری ) کاداستر( زمین های ملی در استان بوشهر است.
منتظری با اشاره به وظیفه ذاتی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
در حفاظت و صیانت از اراضی ملی و انفال و جلوگیری از تعرض و تصرفات 
غیر قانونی گفت: اجرای عملیات حدنگاری می تواند در رسیدن به این هدف 

تاثیر گذار باشد.
وی یادآورشد: با اجرای عملیات حد نگاری و گرفتن سند تک برگ ضمن 
سامانه  ایجاد  و  مقررات  اجرای  های  نقشه  در  کاداستر  استانداردهای  اعمال 
و  ملی  های  نقشه  احتمالی  های  مغایرت  رفع  دولتی،  و  ملی  اراضی  کاداستر 
مستثنیات، پاسخگویی سریع و شفاف به استعالم ها، کاهش اختالف های بین 
اراضی اشخاص و دولت و در نهایت روان سازی در صیانت از انفال و حفظ 

حقوق بیت المال محقق می شود.

برگزاری جلسه شورای اداری شهرداری بندر بوشهر با حضور 
شهردار

به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
بندر بوشهر، حسین حیدری در آغاز این جلسه، ضمن بیان نقش مهم و تاثیر گذار 
افراد حاضر در جلسه، از خدمات و زحمات همه مسئولین و کارکنان شهرداری 

تقدیر و تشکر نمودند.
از فعالیت ها و  ایشان توجه مسئولین شهرداری را به رصد یکماهه خود 
تالش های همکاران معطوف داشته و به نقش منابع مالی، منابع انسانی و کاهش 
هزینه ها، اشاره و خاطرنشان کردند: خودباوری رمز موفقیت همه پرسنل خدوم 

شهرداری  بندر بوشهر می باشد.
حیدری با تأیید توانمندی مدیران شهرداری تشریح نمودند؛ برای از بین 
بردن نگرانی شهروندان و رسیدن به موفقیت و رضایت  همشهریان باید هدفمند 
و با برنامه حرکت کرد و رضایت مندی مردم در اجرای همه پروژه ها بایستی 

سرلوحه کار همه مسئوالن مجموعه شهرداری قرار گیرد.
شهردار بندر بوشهر از همه مسئولین شهرداری درخواست نمود، تا باتالش 
مجدانه و جهادی در کارها و با برنامه ریزی درست و مدون کارها را به نحو احسن 
ومطلوب به پایان رسانده، به نحوی که هدر رفت هزینه ها نیز کاهش یابد.
وی ضمن تاکید بر تداوم ونظم درجلسات؛ مجموعه جلسات درآمدی و شورای 
اداری مدیریت شهری را از مهم ترین جلسات شهرداری برشمرد، و با اشاره به 
اینکه مسئوالن باید خادم مردم بودن را در عمل ثابت کنند بیان کرد؛ ترک 
فعل وسهل انگاری در انجام وظیفه سازمانی قابل قبول نیست و از نظر قانونی 

نیز برای مدیران مسئولیت جدی در بر خواهد داشت.
ایشان با اظهار اینکه پست و مقام مدیریتی تنها باید برای کسب رضایت 
خداوند در قالب گره گشایی از مشکالت مردم بوده و هر مدیری باید از این 
نعمت استفاده بهینه کند، اظهار داشتند؛ خداوند انسان ها را با اهداء جایگاه، مقام 
و ثروت امتحان می کند و تا زمانی که هر یک از ما در جایگاهی قرار داریم که 
مردم به ما نیاز دارند، و به ما مراجعه می کنند، باید رفتار و برخورد مان طوری 

باشد که سر بلند از این امتحان عبور نماییم.
حیدری در این نشست از مدیران و پرسنل شهرداری تقاضا نمود، که بیش 
از گذشته در راه خدمت بی منت به شهر و شهروندان و تکریم شهروندان در 
نظام اداری، تسریع در انجام فرایندهای کار و حرکت به سمت سازمانی توانمند 

و پاسخگو، اهتمام و تالش نمایند.
در پایان این نشست، از زحمات آقای علیرضا نوری معاونت توسعه مدیریت 
و منابع و مهدی وفا مدیرشهرداری منطقه دو تقدیر و آقایان قائم قنبرپور به 
عنوان سرپرست جدید معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری بندر بوشهر و نیز 
ایمان حق شناس بعنوان سرپرست مدیریت شهرداری منطقه دو معرفی گردیدند.
شاهرخ  گرشاسبی،  گرشاسب  آقایان؛  جداگانه ای  احکام  طی  همچنین 
حسین  فرشیان،  صدیق  رضا  کهنسال،  امید  بخش،  چاهی  خسرو  قاسمی، 
احمدی پور، حسین زائری، علیرضا پوالدی،حجت اهلل خرمدل وسرکارخانم ها 
فاطمه مجدی و بدری عارف زاده به ترتیب به عنوان مشاور شهردار، سرپرست 
امور  سرپرست  قراردادها،  اداره  سرپرست  درآمد،  وصول  تشخیص  مدیریت 
اداره فرهنگی و ورزشی سازمان  اداره خدمات، سرپرست  بهداشت، سرپرست 
فرهنگی ورزشی و اجتماعی شهرداری، سرپرست معاونت سازمان سیما منظر و 
فضای سبز شهری، سرپرست اداره فنی و نظارت بر سازمان عمران و بازآفرینی 
فضاهای شهری، سرپرست اداره منابع انسانی و دبیرکمیته رفاهی، ابالغیه های 

خود را از دست شهردار بندر بوشهر دریافت نمودند.

رئیس امور اندازه گیری و توزیع شرکت گاز استان خوزستان:
استان  خانگی  بخش  مشترکین  مصرف   درصدی   ۱5 افزایش 

خوزستان در هفته گذشته
علی طیبی رئیس امور اندازه گیری و توزیع گاز شرکت گاز استان خوزستان 

از افزایش ۱۵ درصدی مصرف گاز در بخش خانگی در هفته گذشته خبر داد.
 علی طیبی گفت: با توجه به کاهش غیر مترقبه ی دمای هوای استان و 
افزایش مصرف مشترکین خانگی، کمیته بحران این شرکت تشکیل و تصمیم 

بر اعمال مدیریت و بهینه سازی مصرف گاز در بخش صنایع استان گردید.
 طیبی با بیان مطلب فوق افزود: پس از بررسی شرایط جوی و آزاد سازی 
۸ میلیون متر مکعب گاز در روز و کاهش ۱۷ درصدی مصرف گاز در بخش 
با حفظ  تجاری،  و  خانگی  بخش  در  گاز  تامین  از  اطمینان  بر  صنایع، عالوه 
پایداری شبکه گازرسانی کشور، از قطعی گاز و ایجاد مشکل در گازرسانی به 

شهرهای سردسیر جلوگیری شد.
رئیس امور اندازه گیری و توزیع شرکت گاز استان خوزستان تصریح کرد: 
طی ۴ روز گذشته مصرف مشترکین بخش خانگی استان به میزان ۱۵ درصد 
افزایش یافته است که با تمهیدات اعمال شده مشکلی در بخش تامین گاز به 

وجود نخواهد آمد.

با استقرار دو دکل سنگین خشکی شرکت ملی حفاری ایران
عملیات حفاری و تکمیل ۱۰ حلقه چاه توسعه ای در میدان نفتی 

آزادگان جنوبی کلید خورد
با استقرار دو دکل سنگین خشکی ناوگان شرکت ملی حفاری ایران، عملیات 
حفاری پروژه ۱۰  حلقه چاه توسعه ای/ توصیفی در میدان نفتی آزادگان جنوبی 

در استان خوزستان آغاز شد.
محمد خاوری نژاد مدیر پروژه های حفاری در میدان نفتی آزادگان جنوبی 
روز چهارشنبه )ششم بهمن ماه ۱۴۰۰( در توضیح بیشتر در این باره گفت: هم 
اکنون دستگاه های حفاری ۲۸ و ۹۲ فتح در حال حفاری دو حلقه چاه توسعه ای 
در این موقعیت واقع در غرب کارون می باشند.وی افزود: به منظور شتاب بخشی 
در اجرای کار با توافق به عمل آمده با شرکت مهندسی و توسعه نفت )متن( 
به عنوان مجری طرح توسعه میدان نفتی آزادگان، دکل حفاری ۲۷ فتح نیز به 
زودی برای تکمیل یک حلقه چاه توصیفی در این میدان استقرار خواهد یافت.
یک  تکمیل  خصوص  در  گرفته  صورت  اقدامات  زمینه  در  نژاد  خاوری 
حلقه چاه باقیمانده از پروژه ۲۰+3 ، اظهار کرد: با تامین تجهیز مورد نیاز انتظار 
انجام و تحویل  این چاه  آینده مراحل تکمیل  می رود حداکثر ظرف ۲۰ روز 

شرکت متن گردد.
مدیر پروژه های حفاری در میدان نفتی آزادگان جنوبی گفت: با توجه به 
تعامل و  ارتباط  نزدیک میان متخصصان ملی حفاری و شرکت متن، تالش 
می شود تا پروژه های در دست اجرا در این موقعیت با توجه به کاربست کامل 
ضوابط و مقررات زیست محیطی به نحو مطلوب و در  زمان مناسب به اتمام برسد.

مدیر کنترل کیفی آب و فاضالب 
استان بوشهر اظهار داشت: شرکت آب 
راستای  در  بوشهر  استان  فاضالب  و 
تعهد تامین آب با بهترین کیفیت اقدام 
به برگزاری دوره آموزشی نمونه برداری، 
آماده سازی و انجام آزمایشات بیولوژی 
در نمونه های آب و فاضالب با نظارت 
و  آب  مهندسی  شرکت  همکاری  و 
فاضالب کشور و همکاری شرکت آب 

و فاضالب استان تهران کرد.
بیان  با  خداویسی  جواد  اقای 
اینکه در این دوره 3 نفر از کارشناسان 
کردند  شرکت  استان  آزمایشگاه های 
به منظور  آب  بیولوژی  آزمایش  افزود: 
تشخیص ساختار توده بیولوژیکی موجود 
در منابع آب دریاها ، منایع ذخیره آب 
دریاها  و  سطحی  آب های  آشامیدنی، 

مورد استفاده قرار می گیرد.
تست های  ز  ا کرد:  بیان  وی 
دیاتومه،  به  می توان  آب  بیولوژیک 
کلروفیسه، سیانوفیسه، پروتوزوا، روتیفر، 

کرستاسه، نماتد و غیره اشاره کرد.
مدیر کنترل کیفی آب و فاضالب 
استان بوشهر با بیان اینکه در آب هایی 
وجود  احتمال  هستند  میکروبی  که 
افزود:  دارد  وجود  بیولوژیک  آلودگی 
وجود موجودات بیولوژیکی در آب موجب 
انتشار باکتری های بیماری زا، ویروس ها، 
انگل ها و غیره در بدن انسان می شود.

اقای جواد خداویسی بیان کرد: در 
استان بوشهر ۶ مجموعه آزمایشگاهی با 
۱۵ واحد آزمایشگاه در شهرهای بوشهر، 
خانه  تصفیه  برازجان،  گناوه،  کنگان، 
وجود  سیار  آزمایشگاه  و  بوشیگان  آب 
پرسنل   ۱3 با  استان  کل  در  که  دارد 
به صورت شبانه روزی به بررسی کیفیت 

آب می پردازند.
وی اضافه کرد: در ۹ ماه امسال 
مجموعه آزمایشگاههای استان با هزینه 

به  اقدام  ریال  میلیارد   ۴۰ حدود  کرد 
انجام آزمایشات مورد نیاز در زمینه های 
فلزات  و  فیزیکوشیمیایی  میکروبی، 
سنگین بر روی حدود ۱۵ هزار نمونه اخذ 
شده از کل شبکه توزیع، مخازن منابع 

آب در اقصی نقاط استان کرده است.
مدیر کنترل کیفی آب و فاضالب 
آنکه  ضمن  کرد:  بیان  بوشهر  استان 
آزمون کلر سنجی به عنوان مهمترین 
راهکار تضمین عدم وجود میکروبها در 
آب شرب در طی این مدت به تعداد بیش 
از ۲۱۰ هزار مورد صورت پذیرفته است.

معرفی  با  خداویسی  جواد  آقای 
گفت:  شرکت  این  مرکزی  آزمایشگاه 
جمله  از  وشیمیایی  فیزیک  آزمایشگاه 
بخش  این  در  که  است  آزمایشگاه ها 
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی )آنیونها 
و کاتیونها( آب مورد سنجش قرار گرفته 
و با استاندارد ۱۰۵3 مقایسه و از لحاظ 

مطلوبیت تایید می شود .

فیزیک  آزمایشگاه  در  افزود:  وی 
هدایت   ،  pH پارمترهای  وشیمیایی، 
الکتریکی، جامدات محلول، آهن، سدیم، 
پتاسیم، قلیائیت، کدورت، سختی کل، 
سختی کلسیم، کلسیم منیزیم، سولفات، 

نیترات و فلوئور اندازه گیری می شود.
مدیر کنترل کیفی آب و فاضالب 
استان بوشهر با بیان اینکه این فعالیت 
توسط ۲ کارشناس با دستگاه های مورد 
روز  تکنولوژیهای  آخرین  براساس  نیاز 
توسط  ابالغی  دستورالعملهای  و  دنیا 
وزارت نیرو مورد سنجش قرار می گیرد 
خاطر نشان کرد: در هر سال افزون بر 
۲ هزار نمونه در آزمایشگاههای فیزیک 
وشیمیایی در سطح استان آنالیز می شود 
که سهم آزمایشگاه مرکزی بالغ بر ۸۰۰ 

نمونه است.
آقای جواد خداویسی با بیان اینکه 
در  معدنی  ریزآالینده های  آزمایشگاه 
آنالیز دستگاهی، فلزات سنگین  بخش 

سنجیده می شودتصریح کرد: این مهم 
با استاندارد مربوطه مقایسه می شود که 
مس و مولی بدن به روش شعله دستگاه 
کادمیوم،  کروم،  سرب،   ، اتمی  جذب 
بخار  طریق  از  جیوه  و  کوره  از  نیکل 

هیدرید اندازه گیری می شود.
آزمایشگاه  ینکه  ا بیان  با  وی 
آزمایشگاهی است  مرکزی استان تنها 
و  آب  حوزه  در  را  خدمات  این  که 
فاضالب در سطح استان ارائه می دهد 
گفت: این مهم با یک کارشناس و با دارا 
بودن کلیه تجهیزات مورد نیاز به خدمات 
نمونه  تعداد  پردازد  می  مردم  به  دهی 
آزمایشگاه  این  در  مورد سنجش  های 

حدود ۵۰۰ نمونه در سال است
مدیر کنترل کیفی آب و فاضالب 
استان بوشهر افزود: در آزمایشگاههای 
سال  طی  در  استان  کل  در  میکروبی 
حدود ۱۵ هزار نمونه مورد سنجش قرار 
مرکزی  آزمایشگاه  گیرد که سهم  می 

حدود ۵ هزار نمونه در سال است.
آقای جواد خداویسی به آزمایشگاه 
سیار پرداخت و بیان کرد: نکته شایان 
ذکر اینکه در سال ۱3۹۹ یک دستگاه 
 ۱.۵ کرد  هزینه  با  سیار  آزمایشگاه 
رسانی  خدمات  برای  تومان  میلیارد 
بحران  شرایط  در  استان  سطح  در 
فعال و  خریداری شده در حال حاضر 

آماده به کار است.
کرد:  نشان  خاطر  پایان  در  وی 
فرایند نمونه برداری در سطح استان به 
صورت شبانه روزی در 3۶۵ روز سال به 
صورت کامال دقیق و برنامه ریزی شده 
توسط ۵ اکیپ نمونه برداری که شامل 
افراد آموزش دیده همراه با وسایلی از 
جمله ظروف استریل و کلدباکس، روتنر 
است )که برای نمونه برداری از عمقهای 
مشخص دریاچه و دریا مورد استفاده قرار 

می گیرد( انجام می شود.

دوره آموزشی نمونه برداری، آماده سازی و انجام آزمایشات بیولوژی 
در نمونه های آب و فاضالب برگزار شد

اخبار پخش نفت استان البرز
مرحله  سفید  نفت  سهمیه 
چهار زمستان استان البرز اعالم 

شد
ملی  شرکت  بازرگانی  معاون 
پخش فرآورده های نفتی منطقه  البرز 
از اعالم سهمیه جدید نفت سفید جهت 
در  نفت سفید سوز ساکن  خانوارهای 

استان البرز خبر داد.غالمحسین افتخاری گفت: خانوارهاي  اقامت دائم ۱ تا 
۷ نفره به مقدار ۱۰۰۰ لیتر نفت سفید مورد نیاز خود را می توانند از طریق 
فروشندگی های مربوطه و با نرخ مصوب هر لیتر یک هزار و پانصد ریال 
)۱۵۰ تومان( دریافت کنند.وي در ادامه افزود: نفت سفید تخصیص شده به 
خانوارهاي استان البرز در قالب »سامانه الکترونیکي توزیع نفت سفید« و 
از طریق کارت بانکی قابل تهیه و برروی پوز فروشندگی های مربوطه تا 

۱۴۰۰/۱۱/۲۹ داراي اعتبار مي باشد.

با رفع مشکل سامانه هوشمند سوخت
رمز گشایی کارت سوخت شهروندان البرزی در ناحیه کرج انجام میشود

رمزگشایی کارت  هوشمند سوخت در منطقه  البرز و در ناحیه مرکزی 
کرج در پی اختالل پیش آمده در سامانه هوشمند سوخت برطرف و شهروندان 
می توانند با در دست داشتن مدارک شناسایی به ناحیه مرکزی مراجعه کنند.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز، 
رمز  که  خودروهایی  مالکان  گفت:  شرکت  این  عمومی  روابط  سرپرست 
کارت سوخت خود را فراموش و یا اشتباه وارد کرده اند، می توانند با در دست 
داشتن مدارک شناسایی با مراجعه به ساختمان شماره ۲ شرکت ملی پخش 
میدان کرج  در  واقع  مرکزی کرج(  )ناحیه  البرز  منطقه  نفتی  فرآورده های 
روبروی سینمای هجرت، کوچه سر چشمه به  صورت حضوری درخواست 
بازیابی رمز کارت سوخت خود را ارائه دهند. قلندرزاده افزود: مراجعین می 
توانند با ارائه مدارک هویتی )کارت خودرو( و مالکیتی از جمله سند سبز 
خودرو، کارت ملی و کارت سوخت نسبت به حذف رمز کارت سوخت خود 
عنوان کرد،  ادامه  در  البرز  منطقه  روابط عمومی  . سرپرست  نمایند  اقدام 
درخواست کارت سوخت المثنی فقط با مراجعه حضوری مالک خودرو به 
دفاتر پلیس+۱۰ امکان پذیر است وآنها می توانند روند صدور کارت خود را 

از سامانه WWW.EPOLICE.IR پیگیری کنند.

درصد   ۳5 از  بیش  البرز  منطقه  در  سوپر  بنزین  توزیع 
افزایش یافت

با توجه به استقبال شهروندان توزیع بنزین سوپر استان البرز در ۹ ماهه 
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 3۵ درصد افزایش پیدا کرده 
است.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
البرز، سرپرست روابط عمومی این شرکت با اشاره به استقبال شهروندان 
البرزی از بنزین سوپردر سطح استان البرز گفت: توزیع بنزین سوپر طی ۹ 
ماه امسال در این منطقه نسبت به مدت مشابه سال قبل 3۵ درصد افزایش 
یافته است.قلندرزاده افزود: میزان بنزین سوپر توزیع شده در استان البرز از 
ابتدای سالجاری تا پایان آذرماه، حدود یازده میلیون لیتر بوده است که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته به میزان سه میلیون لیتر  افزایش داشته است.

وی ادامه داد: از ابتدای سالجاری تا پایان آذرماه بیش از ۸3۶ میلیون و ۶۵۰ 
هزار لیتر بنزین یورو ۴ و معمولی در منطقه البرز)استان البرز( مصرف شد 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷ درصد افزایش داشت .سرپرست 
روابط عمومی منطقه البرز خاطر نشان کرد: تفاوت بنزین سوپر با معمولی 
در عدد اکتان آن )درجه آرام و بهسوزی( بوده که این عدد در بنزین معمولی 
حداقل ۸۷ ، بنزین یورو چهارحداقل ۹۱ و در بنزین سوپر بیش از ۹۵ است.

ظرفیت سازی جدید در شبکه تلفن ثابت کاشان
ثابت  تلفن  شبکه  بروزرسانی  با  کاشان،  مخابرات  مدیریت  به همت 
در یکی از محالت این شهرستان، ظرفیت واگذاری تلفن ثابت و سرویس 

ADSL در این منطقه توسعه یافت.
به منظور بهره مندی عموم شهروندان از امکانات دولت الکترونیک و 
استفاده مطلوب اساتید، دانشجویان و دانش آموزان از آموزش های مجازی 
و بهبود کیفیت و سرعت اینترنت پر سرعت در محدوده خیابان نواب صفوی 
مرکز تلفن امیرکبیر، حذف کابل های کانالی مسی در آن محدوده در برنامه 
مدیریت مخابرات کاشان قرار گرفت و در این راستا طرح برگردان شبکه با 
نصب دو دستگاه کافوی نوری، ۵۰ متر حفاری، ۲3۲ متر اجرای فیبر نوری 

و کابل مسی اجرا شد.
تلفن  مرکز  تلفن  شماره  این طرح، ۲۰۲۱   اجرایی  عملیات  اتمام  با 
امیرکبیر از شبکه مسی روی فیبر نوری برگردان و عالوه بر بهبود کیفیت 
و سرعت اینترنت، ۴۴۸ پورت ADSL و ۱۰۲۴ پورت تلفن ثابت ظرفیت 
سازی جدید صورت گرفت و واگذاری سرویس ADSL و تلفن ثابت به 

روز شده که رضایتمندی مشتریان را در پی  خواهد داشت.
گفتنی است؛ در این طرح، در عین حال ۹ کیلومتر کابل مسی پر زوج 

از کانال های مربوطه تخلیه و جمع آوری گردید.

استاندار ایالم خبر داد؛ اختصاص 3۰۰ میلیارد تومان برای 
تکمیل پروژه تونل کبیرکوه

   استاندار ایالم از اختصاص 3۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه 
تونل کبیرکوه خبر داد و گفت: در اجرای این پروژه هم مدیریت زمان و هم 

مدیریت اقتصادی لحاظ شده است.
از  بازدید  نیا در جریان سفر به شهرستان دره شهر و  ؛ حسن بهرام 
تونل کبیرکوه بازدید اظهار داشت: اجرای این پروژه عظیم عالوه بر کاهش 
خطرات، هزینه و استهالک خودرو، مسیر یک ساعت و ۱۰ دقیقه ای را 
به یک ربع کاهش می دهد و قطعا این مهم رضایت خاطر مردمی را در 

پی خواهد داشت.
وی ر ادامه خواستار تسریع در اتمام این پروژه مهم شد و افزود: اخیرا 
با استفاده از ماده ۵۶ حدود 3۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات برای اتمام این 

پروژه اختصاص یافته است.
استاندار ایالم بیان داشت: الزم است از تمام ظرفیت های موجود از 
جمله از طریق اعتبارات صندوق وزارت راه و شهرسازی برای اتمام هرچه 

زودتر این پروژه مهم استفاده شود.
وی با عنوان این مطلب که خدمت صادقانه در خاطر مردم می ماند، 
اضافه کرد: قطعا ابراز خشنودی مردم از عملکرد مسئوالن در همه صحنه 

ها از جمله در این پروژه رضایت خداوند را نیز در پی خواهد داشت.
بهرام نیا در پایان گفت: از تمامی عوامل و دست اندرکاران در انجام 
این پروژه عظیم از پیمانکاران و مجموعه راه و شهرسازی استان گرفته تا 
تمامی عوامل درگیر در پروژه ازجمله مدیران قبلی و دولت های قبلی تا تک 

تک کارگران که به هر صورت پشتیبانی کرده اند تشکر نمایم.

فرمانده انتظامی ایالم خبر داد؛ کشف 3 میلیارد ریال کاالی 
قاچاق در دهلران

  فرمانده انتظامی استان از اعمال قانون و توقیف ۴ دستگاه خودروی 
شوتی به ارزش 3 میلیارد ریال قاچاق در ۴۸ ساعته گذشته خبر داد.

سردار دالور القاصی مهر با اعالم این خبر اظهار داشت: به دنبال تردد 
خودروهای وانت و سواری سبک حامل کاالی قاچاق معروف به شوتی که 
منجر به نارضایتی مردم در سطح شهرستان  دهلران شده بود، موضوع به 

صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
اجرای طرح های مختلف  و  مقامات قضائی  با همکاری  افزود:  وی 

نسبت به توقیف خودروهای شوتی به صورت ویژه اقدام شد.
فرمانده انتظامی استان  ایالم یادآور شد: با تالش های صورت گرفته، 
اقدامات همه جانبه پلیسی و کنترل محورهای مواصالتی و جاده ها ، ۴ 

دستگاه خودروی شوتی توقیف و اعمال قانون شدند.
سردار القاصی مهر خاطرنشان کرد: از این خودروها مقادیر زیادی کاالی 
قاچاق نظیر لوازم خانگی و آرایشی و تجهیزات الکترونیکی به ارزش قریب 

بر 3 میلیارد ریال کشف شد.

مدیرکل    : ن  بیا یعقو ر  ذ آ   
در  ایالم  استان  شهرسازی  و  ه  را
ایالم  نیااستاندار  بهرام  دکتر  بازدید 
تونل  پروژه  درصدی   ۷۵ ازپیشرفت 

داد خبر  کوه  کبیر 
ید  د ز با ر  د ی  ر د بها هلل  ا عبد
ه  کبیرکو نل  تو ز  ا یالم  ا ر  ا ند ستا ا
اظهار داشت: در صورت تامین اعتبار 
این   ۱۴۰۲ سال  پایان  تا  موقع  به 

شد. خواهد  تکمیل  پروژه 
 ۴۷۵۰ با  اصلی  تونل  افزود:  وی 
مترطول، حفاری وکف برداری و ۱۵۰۰ 
و  سقف  بتونی  پوشش  الینینگ)  متر 
ادامه  و  رسیده  انجام  به  دیوارها(آن 
وروسازی  زیرسازی  عملیات الینینگ، 
به  آن  دسترسی  های  جاده  تکمیل  و 
سمت آبدانان و مورموری طبق قرارداد 

جدید آغاز شده است.
ایالم  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
نیز  شهر  دره  سمت  از  کرد:  تصریح 
راهسازی،  عملیات  مشغول  پیمانکار 

مسیرکه  دسترسی  تونلهای  الینینگ 
می  متر   ۱۸۵۰ مجموع  در  آنها  طول 
سبقت  الین  بینی  پیش  )بخاطر  باشد 
اکثراً به صورت سه خطه حفاری شده 
ریزشی  گالری در مقطع  متر  اند(،۲۴۰ 

نیز احداث شده است.
فیزیکی  پیشرفت  ادامه  در  وی 
پروژه تونل کبیرکوه را در مجموع ۷۵ 

ازاجرای  هدف  گفت:  و  عنوان  درصد 
تونل کبیرکوه، حذف گردنه های پرخطر 
محوردره شهر به آبدانان و در بلندمدت 
احداث راه ارتباطی جنوب وشمال استان 
و همچنین ارتباط استان های مرکزی 

به مرزهای غربی دانست.
احداث  اهمیت  بحث  در  بهادری 
این تونل نیز افزود: تونل کبیرکوه از چند 

لحاظ چه سطح استان و چه در سطح 
ملی از اهمیت باالیی بر خوردار است، 
این تونل گردنه سخت گذر کبیر کوه 
بین شهرستان های دره شهر و آبدانان 
با نزدیک به۱۸۰ پیچ و قوص پرحادثه را 
حذف نموده و دسترسی شهرستان های 
شمال وجنوب استان و حتی درآینده با 
از طریق راه ارتباطی سیروان- بدره و 
سایر پروژه های راه سازی دیگر تردد 
بین استانهای کرمانشاه به خوزستان را 
تسهیل و کوتاه ترمی کند وهمچنین به 
عنوان یک راه عمود بر راههای موازی 
به  مرکزی  استانهای  دسترسی  دیگر 
را  چیالت  مرز  نظیر  غربی  مرزهای 
به  نظر  این  از  پذیرمی سازدکه  امکان 
لحاظ پدافند غیرعامل از اهمیت باالیی 

برخوردار است.
پایان  از  است؛ پس  ذکر  به  الزم 
عملیات الینینگ تونل نصب تأسیسات 
قرار  کار  دستور  در  تهویه  و  روشنایی 

خواهد گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی ایالم خبر داد:

 پیشرفت فیزیکی ۷5 درصدی تونل کبیرکوه

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اسناد  امضای  با  گفت:  سمنان  استان 
در  شده  مصوب  مرتعداری  طرحهای 
ماهه  نه  در  استان  رسمی  دفاتراسناد 
این  مراتع  از  هکتار   ۱3۱۰۰ سالجاری 
و  مراتع  احیاء  و  حفظ  هدف  با  استان 
مدیریت اصولی  به نمایندگان مرتع داران 

و بهره برداران، احاله مدیریت شد.
حاشیه  در  حقیقی«  مرادی  »جعفر 
مدیریت   : گفت  سناد  ا ین  ا امضای 
ز  ا یکی  تع  مرا ز  ا اصولی  حفاظت  و 
و  مراتع   ، جنگلها  سازمان  اولویت های 
زمانی که  تا  و  بوده  کشور  آبخیزداری 
همراه  را  بهره برداران  و  مردم  مشارکت 
داشته باشیم، مدیریت مراتع و عرصه های 

منابع طبیعی دچار مشکل نمی شود.
تردید  بدون  داشت:  اظهار  وی 

مجریان طرحهای مرتعداری و بهره برداران 
و  مهم ترین  طبیعی  منابع  عرصه های 
موثرترین نقش را در حفاظت از مراتع به 
عهده دارند و در راستای حفاظت، صیانت 
احاله مدیریت طرحهای  احیای مراتع،  و 
مرتعداری این استان در دستور کار قرار 

گرفته است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان سمنان ادامه داد: بر اساس سیاست 
مراتع  جنگل ها،  سازمان  ابالغی  های 
دارندگان  تمامی  کشور،  آبخیزداری  و 
پروانه چرا تا پایان سال ۱۴۰۰ باید طرح 
های  پروانه  زیرا  کنند  تهیه  مرتع داری 
چرای دام صادره برای افراد واجد شرایط 
و  بوده  مراتع   از  استفاده  ، مجوز موقت 
برابر قوانین موجود پس از تهیه طرحهای 
بر  عالوه   ، مدیریت  احاله  و  مرتعداری 

چرای  سالیانه  عوارض  پرداخت  معافیت 
دام ، مدیریت 

اجرای  قالب  در  برداری  بهره 
کاهش  به  مصوب  شده  تهیه  طرح های 
تخریب پوشش گیاهی و حفظ آب وخاک 
منجر  مراتع  پایدار  و  بهینه  مدیریت  و 
طرح ها  این  اجرای  همچنین  می شود. 
موجب افزایش تولید علوفه مورد نیاز دام 
با پیش بینی عملیات احیایی و اصالحی 
در مراتع  و درآمد بیشتر و بهبود معیشت 
بهره برداران با در نظر گرفتن سایر پتانسیل 

های موجود در مراتع خواهد شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان سمنان افزود: طرح مرتع داری سند 
مجریان  که  می شود  توسعه ای محسوب 
بر  عالوه  می توانند  مرتعداری  طرحهای 
به  توجه  با  مراتع  در  خود  دامداری  کار 

سایر پتانسیلهای موجود در مراتع همانند  
، آبزی  توسعه گیاهان دارویی و صنعتی 
پروری و زنبورداری ، گردشگری به سایر 
طرح  با  متناسب  اقتصادی  فعالیت های 
تلفیقی  مرتعداری  طرحهای  قالب  در 

نیز بپردازند.
طرح  در  بهره برداران  افزود:  وی 
ده  ستفا ا ضمن  نند  می توا ری  مرتع دا
خصوص  در  موجود  های  پتانسیل  از 
و  طبیعی  حوادث  مقابل  در  مراتع  بیمه 
مدیریتی  قالب  در  و  اقدام  خشکسالی 
منسجم به حفظ و توسعه مراتع و منابع 

طبیعی کمک شایانی کنند.
گفتنی است تا کنون بیش از ۵۱۰ 
با  سمنان  استان  مراتع  از  عرفی  سامانه 
۹۵۶هزار   و  میلبون   ۱ حدود   مساحت 

هکتار احاله مدیریت گردیده است.

مدیریت  1۳ هزار 100 هکتار از مراتع استان سمنان به بهره برداران احاله شد
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استان لرستان با استان های خوزستان از 
جنوب، مرکزی، همدان و کرمانشاه از شمال، 
اصفهان از شرق و ایالم از غرب همسایه است. 
خرم آباد در ۴۹۰ کیلومتری تهران واقع شده 

است و در فصل بهار
بهترین  ماه(  اردیبهشت  )به خصوص 
مناظر  زیباترین  و  هوایی  و  آب  شرایط 

طبیعی را دارد.
بازار  که  دارد  دو محله  قدیم  خرم آباد 
قدیمی  شهر هم در جوار امامزاده زید بن علی 
در میان این دو محله محصور شده است. خود 
بازار مشخصه خاصی ندارد جز اینکه احتماال 
آنجا تنها جایی است که می توانید زن های 
لر را با گل ونی )سربند( و لباس های محلی 

رنگارنگ ببینید.
 اما حتی در بازار هم نمی توانید مردها 
را با لباس محلی شان)شال و ستره و کاله( 
پیدا کنید. قبل ترها مردها هم برای عروسی 
می پوشیدند،  محلی  لباس  خاص  مراسم  و 
اما این روزها حتی دامادها هم لباس محلی 
نمی پوشند. در بازار، تقریبا همه جا می شود 
ردپای زنان عشایر را پیدا کرد. اگر تابستان 
باشد، آنها بساط دوغ و کره و سرشیرشان را 
جلوي شان پهن کرده اند و حاصل دسترنج شان 
چینی،  پشم  فصل  در  و  می فروشند  را 
که  نازک  جاجیم  )نوعی  ماشته های شان 
را  جهازشان  رختخواب های  لر  نوعروسان 
الی آن می پیچند و به خانه بخت می برند( 
را روی دوش شان انداخته اند و مشغول چانه 

زدن هستند.
وسیع،  طالیی  گندمزارهای  کنار 
می توان سبزی شالیزار را هم دید، با همان 
بسیار  برنج  و  شمالی  شرجی  و  گرم  بوی 
خوش عطر و پختی هم از شالیزارهای شان 

عمل می آید. با این تفاوت که کشت و کار در 
لرستان، کار مردانه ای است و زنان شان کمتر 

در مزرعه ها مشغولند. 
لرها وقتی بخواهند سنگ تمام بگذارند، 
شما را به آش و گوشت یا همان پلوماهیچه 
دعوت می کنند اما غذاهای محلی خوشمزه ای 
دارند مثل خورشت آلبالو یا شامی کباب که آنها 
پیدا  در سطح شهر  رستورانی  هیچ  توی  را 
نمی کنید مگر اینکه میهمان یکی از اهالی 
بشوید و احتماال از حجم زیاد غذاهایی که 

برای شما پخته شده تعجب کنید.
لرهاست  غذا بخش مهمی  از زندگی 
سوغاتی های  هم  دلیل  همین  به  شاید  و 
از  اند  خوردنی  بیشتر  خرم آباد  مخصوص 
روغن  تا  گرفته  زاگرس  کوه های  عسل 
حیوانی و کاک )یک نوع شیرینی(. اما موقع 
خرید خیلی دقت کنید جنس تقلبی نخرید و 
از لذت طعم و بوی اصلی شان محروم نمانید، 

مخصوصا اگر غریبه هستید و مسافر.
جمعه  های  ز و ر فتن  ر پیک نیک 
ندگی  ز نشدنی  ا جد بخش  تعطیل،  یا 
خرم آبادی هاست و هر موقع سال که باشد، از 
دیدن سیل ماشین هایی که به سمت حومه 
شهر سرازیرند تعجب خواهید کرد. آنها حتما 
توی پیک نیک های شان آتش روشن می کنند 
و  بلوط  نیندازند،  راه  کباب  بساط  اگر  حتی 
پیشوک )یک نوع سبزی محلی( می کنند و 

زیر آتش می گذارند و می خورند.
محترم  بسیار  لرها  برای  هنوز  آتش 
است. آنها هیچ وقت آتش را با آب خاموش 

نمی کنند حتی اگر آتش منقل کباب باشد و 
اعتقاد دارند که تشگاه )آتشگاه( صاحبخانه 

 این طوری همیشه روشن می ماند.
لرها همه با هم فامیلند. این اصل را 
هرگز فراموش نکنید! این طوری است که 
شما ممکن است با کمی  پرس وجو، دوست 
قدیمی  دوران خدمت تان یا هم شاگردی دوران 

دبستان تان را پیدا کنید.

جشن ها و اعیاد
یکي دیگر از نمادهاي مشترک ملي، 
اعیاد و جشن هاي مشترک در سطح ملي مي 
باشد، که در ایران این موضوع در دو فرهنگ 
اعیاد ملي و اسالمي در همه ي اقوام قابل 

مشاهده است.
جشن هایي مانند عید سعید غدیرخم، 
عید فطر، عید قربان، بیست و هفتم و سیزدهم 
رجب، نیمه ي شعبان، عید نوروز و مناسبت 
هایي چون سالروز پیروزي انقالب اسالمي، 
و ... از جمله اعیادي است که در سراسر ایران 
بدون توجه به تمایزات قومي و منطقه اي با 
اختالفات جزئي گرامي داشته مي شود. در 
اینجا به گرامیداشت دو مورد از این مناسبت 
ها در مناطق لرنشین به طور مختصر اشاره 

مي شود.
نوروز

شاعران،  نزد  نوروز  تاکنون  دیرباز  از 
ایران  مردم  تمام  و  خردمندان  هنرمندان، 
زمین جایگاه رفیع و ویژه اي داشته و دارد. 
مردم لرستان نیز همچون سایر اقوام ایراني هم 
نوروز را جشن مي گیرند و هم در گرامیداشت 
و پاسداشت این فصل زیبایي آفرین آثار هنري 
و ادبي و ارزنده اي خلق نموده اند و مي نمایند. 
هنر و ادب مردمان لر سرشار از وصف زیبایي 

هاي بهار و توصیف دل انگیزي طبیعت منطقه 
است. گرامیداشت نوروز در میان مردم لر مانند 
سراسر ایران، از رسوم قدیمي نشأت گرفته 
و تقریباً با سایر نقاط ایران به جهت کیفیت 
و ویژگي ها مشترک است که مراسم خانه 
تکاني، دید و بازدیدي، عیدي دادن و عیدي 
گرفتن، رفتن به خانه ي صاحبان عزا، تالش 
براي از بین بردن کدورت ها و آشتي کنان، 

از جمله ي این مراسم مشترک است.
از گذشته ي دور از چند روز قبل از نوروز 
که خانه تکاني شروع مي شد تا روز چهاردهم 
فروردین هر سال در خانه هاي محله هاي 
قدیم و کوچه باغ قدیمي صداي ساز و آواز با 
صداي پاي بهار و شمیم شکوفه ها همنوا مي 
شد. مردم بعد از سال تحویل به دید و بازدید 
بزرگان و اقوام و دوستان و همسایگان مي 
رفتند و با سرکشي، آئین مهرورزي و مودت 
ارتباط  عید،  تبریک  با  و  آوردند  مي  بجا  را 
ها را تداوم مي بخشیدند و از حال همدیگر 
خبردار مي شدند و کدورت ها را به فراموشي 
مي سپردند. بزرگان و به ویژه میزبان ها با 
دادن عیدي به کوچک تر ها این سنت را حفظ 
کرده و شادي این ایام که یکي از نمادهاي 
آن شادي هاي کودکانه است را دو چندان 
مي کردند. در بیشتر خانه ها که داراي ذوقي 
بودند صدا ساز و آواز پذیراي مهمانان بود و با 
خواندن تک بیت هاي علي دوستي و سردادن 
ترانه هاي نوروزي و بهاریه ها، محفل انس 
را گرم تر و شادمانه تر مي کردند. با توجه به 
ارتباط تنگاتنگ شعر و موسیقي در فرهنگ 

ترانه هاي زیبایي در  نیز  لرستان  ایراني در 
وصف نوروز و در ارتباط با بهار ساخته شده 

است ) صدا و سیماي مرکز یاسوج (.
نیمه ي شعبان

سراسر  مانند  نیز  مذهبي  هاي  جشن 
کشور در میان مردمان لر جایگاهي ویژه دارد.
مردم  فرهنگ  کتاب  در   » شادابي   «
لرستان در خصوص گرامیداشت جشن نیمه 
ي شعبان مي نویسد: یک روز قبل از نیمه 
ي شعبان و زادروز تولد صاحب الزمان )عج( 
بینند.  اهالي لرستان تدارک این روز را مي 
مغازه داران، مغازه ي خود را با فرش هاي 

نفیس ایراني و پارچه هاي رنگارنگ و زیبا 
آذین مي کنند، به ویژه در بازار اصلي شهرها، 
خیابان ها را با چراغاني و تزئینات بسیار دیدني 
سرپوشیده مي کنند و تا پایان روز تولد، به 
وسیله ي نقاشي و خطوطي زیبا از جمله با 
چسباندن پنبه و با خطي خوش این روز را به 

همه تبریک و تهنیت مي گویند.
در سراسر بازار، مردم لرستان همچون 
وصف  شوق  و  شور  کشورمان،  مردم  دیگر 
ناپذیري داشته و از مهمانان با چاي و شیریني 
و نذري هاي دیگر پذیرایي مي کنند. مداحان 
و مرشدان شهر نیز در وصف آقا امام زمان 
)عج( با صداي گیرا و دلچسبي به خواندن 
اشعار مي پردازند. در گوشه و کنار نیز صداي 

کمانچه و ساز و دهل به گوش مي رسد.
به مناسبت این روز اهالي قصه هایي 
دارند، از جمله این داستان که: به اعتقاد مردم 
کیخسرو فرزند سیاوش نمرده و زنده است و 
به صورت طلسم درآمده و زماني که آقا امام 
زمان )عج( ظهور مي نمایند به فرمان خداوند 
این طلسم خود به خود مي شکند و کیخسرو 
آنان  از  از همراهانش که یکي  نفر  و شش 
بیژن است بیدار مي شوند و در رکاب امام 
عصر )عج( شمشیر مي زنند. آن ها همچنین 
عقیده دارند که این طلسم در کوه شازند ) واقع 
در شمال شرقي شهر بروجرد و جنوب اراک ( 
واقع شده است. این کوه را از آن جهت شازند 
) شاه زنده ( مي گویند که کیخسرو در آن 
زنده است و به همین دلیل این کوه نزد اهالي 
جایگاه خاصي دارد و زماني که نام شازند آورده 
مي شود، فرد طرف صحبت مي گوید خداوند 

در فرستادن امام زمان )عج( شتاب فرماید ) 
شادابي، ۱3۷۷: ۱۸۵ (.

آداب و رسوم
اگرچه فرهنگ غني مردم لر از چهار 
سرچشمه ي فرهنگي یعني فرهنگ بومي 
منطقه، فرهنگ انسان ساز اسالم، فرهنگ 
چند هزار ساله ي آریایي و فرهنگ معاصر 
ایراني تغذیه مي شود، اما در مجموع آداب 
این خطه  مردم  اعتقادات خاص  و  و رسوم 
عمدتاً متأثر از متغیرهاي اسالمیت و ایرانیت 
مي باشد. هرچند ویژگي هاي جغرافیایي و 
ولي  گرفت  نادیده  توان  نمي  را  اي  منطقه 

به دلیل تأثیر عمیق این دو عامل بر خرده 
فرهنگ هاي منطقه اي و محلي آن را در 
حکم شاخه هایي از همان عوامل اصلي قرار 
داده است. در زیر به برخي از آداب و رسوم 
مشترک میان مردمان لر با سایر اقوام ایراني 

مي پردازیم.
پند شکني

مناطق  در  که  شکني  پند  عنوان 
شود،  مي  استفاده  احمد  بویر  و  کهگیلویه 
مانند  که  است  لرها  رسوم  و  آداب  از  یکي 
بسیاري از نقاط ایران ) با نام هاي مختلف ( در 
ایام نوروز انجام مي شود. در این ایام معمواًل 
مردم به سراغ کساني که سوگوار هستند و 

کسي را از دست داده اند مي روند و سعي مي 
کنند که لباس سیاه آن ها را تعویض کرده 
و جاي آن لباس سفید یا رنگي به تن آن ها 
بپوشانند و آن ها را از حالت عزا درآورند که 
این کار را در اصطالح محلي » پند شکني 

« مي گویند.
شب یلدا

دیگر  همانند  خطه  این  در  یلدا  شب 
آیین  و  آداب  با  ایران  زیباي  نقاط سرزمین 
این شب  در  شود.  مي  برگزار  هاي خاصي 
که به آن ) اول قاره ( یا ) توک چله ( مي 
گویند تنقالت زیادي مصرف مي کنند. در 
این شب که خانواده ها مشغول خوردن شب 
چره ي شب یلدا ) گندم بریان و کشمش و 
کنجد ( هستند، پسران خانواده هاي دیگر ) 
در سنین ده تا بیست سالگي ( شالي برداشته 
به پشت بام خانه همسایه ها مي روند و شال 
را از دیوار یا ایوان آویزان کرده و اشعاري را 
مي خوانند که در این اشعار یادآور مي شوند 
امشب بلندترین شب سال است. سپس ادامه 
مي دهند خیر و برکت در خانه ات ببارد و نان 
و پنیر و شیره، همواره در خانه ات باشد. بزرگ 
خانه ات نمیرد. و آن قدر تکرار مي کنند تا 
صاحب خانه سهمي از شب چره به آن ها 

بدهد ) چنگایي و حنیف، ۱3۷۴: ۷3-۷۲ (.
پایبندي به پیمان

آیاتي مانند » اوفوا بالعقود « و یا روایاتي 
نظیر » ال ایمان لمن ال عهد له « که بیانگر 
وفاي به عهد و عدم نقض پیمان است، در 
متون اسالمي از جمله قرآن کریم و احادیث 
و روایات معصومین نیز به کرات با آن مواجه 
مي شویم نیز در زمره رسوماتي است که در 
میان همه تیره هاي عشایري الزم االجراست 
و شخص پیمان شکن در جامعه انگشت نما 
و خوار و بي اعتبار مي شود. به طور خاص 
در گذشته در موقع جنگ و اختالفات محلي 
ضرورت  پیمان  به  گذاشتن  احترام  ایلي  و 
داشت. و امروزه نیز در مناطق لرنشین کماکان 

پایبندي به عهد و پیمان رعایت مي شود.

 سوگواري مذهبي
مردمان لر به خاطر شیعه بودن، تعصب 
خاصي نسبت به اعیاد و سوگواري هاي ائمه 
)ع( نشان مي دهند و معمواًل مردم نسبت به 
عزاداري حضرت اباعبداهلل )ع( در این خطه 
اهتمام زیادي دارند. لذا این عزاداري ها که با 
شروع ماه محرم آغاز مي شود در شب هاي 
تاسوعا و عاشورا به اوج خود مي رسد. یکي 
از رسومي که در روز عاشورا به طرز خاص و 
با شکوهي در این خطه اجرا مي گردد مراسم 

» گل « است. در لرستان براي مراسم گل 
در روز عاشورا خاک نرم و مخصوصي به نام 
گل باغچاله ) گل رس ( آماده مي کنند و در 
میدان هاي بزرگ و کوچک شهر مي ریزند. 
صبح روز عاشورا قبل از طلوع آفتاب صداي 
دهل همه را به سوي میدان هاي شهر، محلي 
که آن را » گل عاشورا « مي خوانند جمع مي 
شوند و دسته دسته افراد عزادار و سینه زن 
سرتاپا در گل غلت خورده و سپس در میدان 
مي چرخند و یا در اطراف آتش در جاي جاي 
میدان به سر خود مي زنند. پس از چند ساعت 
افراد گلي و کلیه ي عزاداران در  عزاداري، 
مرکز شهر حرکت کرده و تا ظهر این مراسم 

ادامه مي یابد. پس از آن نیز در مراسم شام 
غریبان که از عصر عاشورا به مدت سه شب 
به همین نام برگزار مي گردد شرکت کرده 
عزاداري مي کنند و هر یک از عزاداران یک 
دستار سیاه مخصوص به نام کت را به سر و 
گردن و شانه هاي خود مي پیچانند و در عزا 
شرکت مي کنند ) شادابي، ۱3۷۷: ۱3۲-۹۸ (.

مهمان داري
خصلت مهمان داري و مهمان نوازي 
که به عنوان یکي از صفات ایرانیان در تاریخ 
ثبت و ضبط گردیده است از سنت هاي نیکي 

است که مانند بسیاري از نقاط کشور در این 
منطقه نیز کماکان باقي است. در گذشته این 
سنت به اندازه اي گرامي بود که حتي اگر 
وضع زندگي عشایر صاحب خانه رونق خوبي 
نداشت و مجموع اعضاي خانواده صاحب خانه 
بر روي یک گلیم یا گبه مو زیر یک لحاف 
مي خوابیدند، مرد مهمان در کنار مرد خانه 
و زن مهمان در کنار زن خانه مي خوابید و 
خوراکي بهتر از خوراک معمول اهل خانه به 
او مي دادند. اگرچه امروزه زندگي ها گرفتار 
هاي  مهماني  و  است  شده  بیشتري  تکلف 
دوستانه به سبک شهري جایگزین آن سنت 
این  آثار نیک  لیکن  واالي گذشته گردیده. 
رسم هنوز هم در ایالت دور افتاده از شهر 

پایدار و مورد احترام است.

 آیین ها و مراسم خاص ازدواج
توجه خاصي که امروزه جامعه شناسان 
و متفکران اجتماعي به سنت هاي اجتماعي 
و فرهنگ عامه ي مردم دارند از نظر فلسفي 

اساس  همین  بر  باشد.  مي  توجه  درخور 
ازدواج به عنوان یک موضوع مهم اجتماعي 
داراي آیین و رسوم متفاوتي در سراسر دنیا 
مي باشد. در کشور ما نیز در نقاط مختلف به 
رغم خرده فرهنگ هاي متفاوت، اصول کلي 
ویژه  به  قدیمي،  سنن  از  ناشي  مراسم  این 
متأثراز آداب اسالمي است که به ازدواج به 
عنوان یک سنت حسنه ي نبوي نگاه مي 
شود. لذا این تأثیر عمیق به نحوي است که 
علي رغم برخي تفاوت ها در مناطق مختلف، 
اصول کلي و کارکردهاي آن چندان تفاوتي 
با یکدیگر ندارد. و اگرچه در برخي موارد یک 
مراسم اسمي متفاوت نسبت به منطقه اي 

مشترک  آن  عماًلتشریفات  ولي  دارد  دیگر 
است. در ادامه به برخي از این رسومات که 
عموماً در مناطق مختلف کشورمان ناشي از 
اشاره  است  گرفته  فرهنگي مشترک شکل 
شده و از آداب و سنني که محصول خرده 
فرهنگ قومي است چشم پوشي شده است.

کچه زني ) کنایه زني (
مادر یا یکي از بستگان داماد پس از 
والدین  از  یکي  با  بسیار خصوصي  مشورت 
دختر مورد نظر کنایه اي را مي زند و با زرنگي 
خاصي سعي دارد که در نگاه اول تمایل و 
رضایت والدین دختر به وصلت با پسرش را 
مورد سنجش قرار دهد، در این مرحله حرف 
صریح و رک نباید گفته شود ) صدا و سیماي 
مرکز یاسوج (. این امر که منطقه کهگیلویه 
و بویر احمد نیز انجام مي شود، در منطقه 
بختیاري اصطالحاً به آن » زیر به زیر « مي 
گویند ) چنگایي و حنیف، ۱3۷۴: 3۴-33 (.

نشان کردن ) نشونه بندون (
پس از آنکه خانواده داماد جواب اولیه 
اخذ مي کنند، در  را  ي خانواده ي عروس 
منطقه ي بختیاري داماد پس از دادن هدیه 
اي به آورنده ي خبر اولیه، حلقه ي انگشتري 
به خانه دختر فرستاده و روي وي نشانه مي 
نامزد  دختر  که  معناست  بدان  این  و  گذارد 

دارد ) همان، 3۴(
خواستگاري مقدماتي

خواستگاري،  براي  نخست  مرحله  در 

بزرگان  و  نزدیکان  از  فردي  داماد،  خانواده 
خویش را به خانه عروس مي فرستند تا به 
طور آشکار از عروس مورد نظر خواستگاري 
کند. خانواده عروس در این مرحله، نظر قاطع 
خویش را ابراز نمي کنند، ولي مي توان از لحن 
آن ها فهمید که آیا رضایت دارند یا خیر؟ اگر 
داشته  قصد  مرحله  این  در  عروس  خانواده 
نحوي  به  بدهند  منفي  جواب  کاماًل  باشند 
پاسخ مي دهند که طرف مقابل وارد مراحل 
بعدي نشود. اما اگر رضایت داشته باشند، با 
خنده و گشاده رویي با مهمانان رضایت خود 
را نسبت به این وصلت نشان مي دهند. این 
رسم در منطقه کهگیلویه و بویر احمد به » 
کدخداگشوني « معروف است ) صدا و سیماي 
مناطق  سایر  در  سنت  این   .) یاسوج  مرکز 
لرنشین نیز مرسوم است، مثاًل در منطقه ي 
سرد و برفگیر نورآباد ابتدا جوان دلباخته جهت 
آگاه شدن از نظر خانواده ي مقابل، دو تن از 
ریش سفیدان محل را به منزل دختر مورد 

عالقه مي فرستد و اگر خانواده ي مورد نظر 
موافق باشند، روز نامزدي را تعیین مي کنند 

) چنگایي و حنیف، ۱3۷۴: 3۴ (.
نامزدي

مراسم نامزدي نیز مانند سایر نقاط ایران 
طي تشریفاتي خاص انجام مي گیرد، که در 
آن روز مبلغ جهیزیه و شیربها را مشخص 
مي کنند و سپس طرفین موافقت نامه را در 
حضور چند تن ریش سفید امضا مي نمایند 

) همان، 33 (.
شیریني حروني

زماني که دختر انتخاب شد در روز مقرر 
خانواده ي داماد مقداري شیریني به همراه کله 
هاي قند و قواره اي پارچه و یک یا چند قطعه 

طال به خانه عروس مي روند تا با اهداي آن 
نامزدي وي براي پسرشان را رسمیت داده و 
مورد تأیید و تأکید مجدد قرار دهند. پذیرایي 
مي  حروني  شیریني  اصطالحًا  را  روز  این 
نامند و معمواًل رفت و آمد داماد به خانه ي 
عروس تا روز عقد به ندرت صورت مي گیرد 

) شادابي، ۱3۷۷: ۹۰ (.
پشت عقد و سیاهه

دو  خوردن،  شیریني  مراسم  از  پس 
خانواده در مذاکراتي رودر رو به بحث در مورد 
میزان شیربها و سایر مخارج و احتیاجات زمان 
عقد و عروسي مي پردازند. دو طرف لیستي 
را که در آن میزان شیربها یا مبلغ مهریه که 
اصطالحاً آن را پشت عقد یا پشت نکاح نیز 
مي نامند و سایر احتیاجات روز عقد و عروسي 
قید شده است بین دو خانواده ي عروس و 
داماد رد و بدل نموده و با توافق و رضایت 
ها  خانواده  بزرگان  یا  مسئوالن  امضاي  به 
نامیده مي  لیست که سیاهه  این  مي رسد. 
شود حتما به نام کالم اهلل مجید مزین است 

) همان (.
بردن داماد به خانه ي همسر آینده اش
به  داماد  پسر،  و  دختر  شدن  نامزد  با 
همراه چند نفراز کسان خود با اعالم قبلي به 
صرف شام یا ناهار به خانه همسر آینده اش 
مي رود. این مراسم که در مناطق مختلف 
لرنشین با عنوان هایي چون خسي، حسیره، 
مناطق  در  شود  مي  خوانده   ... و  خوسوره 

مختلف با رسم و رسوماتي نیز همراه است، 
از جمله در منطقه ي بختیاري داماد در این 
روز یک دست لباس کامل زنانه به همراه یک 
سري رخت و تن پوش به عنوان سررختي 
حنیف،  و  چنگایي   ( آورد  مي  هدیه  براي 

.) 3۴ :۱3۷۴
کاغذ خانه داري

این رسم که در برخي از مناطق کشور 
اجرا مي شود مربوط به بخشي از جهاز دختر 
است که طبق قرار توسط داماد تهیه مي گردد. 
داري  خانه  کاغذ  لرنشین  مناطق  برخي  در 
رسیدي است که از خانواده ي داماد گرفته 
مي شود که در آن کلیه ي وسایل عروسي 
و لوازم خانه، بسته به شرایط روز، نوشته مي 
شود و خانواده ي پسر ملزم به تهیه ي آن ها 
به هنگام عروسي است. در روزگار قدیم که 
برق نبود، وسایل برقي جزو این وسایل نبود، 
ولي در حال حاضر لوازم برقي همانند یخچال، 
پنکه، کولر و وسایلي همانند کمد و ظروف 
چیني، فرش و رختخواب و ... را شامل مي 
شود. در مواردي نیز ماشین لباسشویي، آب 
میوه گیري و ... کاالهاي لوکس دیگري را 
اضافه مي کنند که بستگي به شرایط اقتصادي 
طرفین دارد. البته اگر در مجلس یاد شده قرار 
شد که بعضي وسایل به وسیله ي خانواده ي 
دختر تهیه شود، آن کاالها از لیست یاد شده 

حذف مي شود.
حنابندان

است  ممکن  که  عقد  از  قبل  شب 
مراسم عروسي هم به دنبال آن باشد، مراسم 
» حناونو « یا » حنابندان « اجرا مي گردد. در 
این مراسم تعدادي دختر و زن جوان دست و 
پاي عروس را حنا گذاشته و او را براي روز 

عقد آماده مي کنند ) شادابي، ۱3۷۷: ۹۱ (.
نکاح کنان

در قدیم در مجلس عقد کنان، عاقد که 
معمواًل روحاني بود ابتدا از پدر عروس و داماد، 
اجازه جاري کردن صیغه ي عقد دائم را مي 
گرفت. سپس براي گرفتن وکالت از عروس 
با » ترکه اي چوبي « به مجلس زنانه مي 
رفت. عروس زیر چادر بود و یکي از بستگان 
عروس نیز وي را هدایت مي کرد. روحاني 
با ترکه چوب به سر عروس اشاره مي کرد و 
مي گفت: بي بي فالني، آیا اجازه مي دهي 
که شما را به عقد آقاي فالني با مهریه بهمان 
و این مقدار مثقال طال و یک جلد کالم اهلل 
مجید، درآورم. عروس در اینجا با هدایت همان 
زن زیر چادر از پدر، مادر، برادر، دایي و عمو و 
... ) بسته به نوع هدایت زن زیر چادر همراه 
وي ( اجازه مي گرفت، پس از چند مرتبه، 
فرد روحاني همان موارد را، تکرار مي کرد تا 
عروس » بله « را مي گفت. سپس حاضران 
هلهله و شادي مي کردند و روحاني صیغه ي 

عقد دائم را جاري مي کرد.
مراسم واطلبان

پس از انجام مراسم عروسي، عروس 
به همراه داماد به خانه ي پدرش دعوت مي 
شود که پس از آن بتواند به همراه شوهرش 
به خانه پدرش رفت و آمد کند. با انجام این 
مراسم، عروسي از آن لحظه به بعد پایان مي 
پذیرد و زندگي مشترک چرخه اي دیگر را 
آغاز مي کند ) صدا و سیماي مرکز یاسوج (.

مراسم بره کشون
این مراسم که در بسیاري از نقاط کشور 
مرسوم است در مناطق لرنشین نیز اجرا مي 
گردد. به هنگام ورود عروس به خانه ي داماد 
گوسفندي جلوي او سر مي برند و عروس از 
داماد  ي  خانه  به  و  گذشته  آن  خون  روي 

وارد مي شود.

دنیای جوانان/ ناظم رام
لرســتان ســرزمین هــزاره هاســت... ســرزمین تمــدن هــاي دیریــن زاگرس؛ســرزمیني کــه دیدنــش را نبایــد 

از دســت داد.
ــا  ــد؟ ی ــد چطــور زندگــی می کردی ــده بودی ــا آم ــه دنی ــه اگــر ســال ها پیــش ب ــد ک ــا حــاال تصــور کرده ای ت
مثــال کجــای ایــن ســرزمین؟ اگــر در عصــر صفــوی بــه دنیــا آمــده بودیــد شــاید دل تــان می خواســت اصفهانــی 
ــت  ــور؟ دوس ــد چط ــر بودی ــر قدیمی ت ــا اگ ــد ی ــان را دور می زدی ــش جه ــدان نق ــکه می ــا کالس ــدید و ب می ش
داشــتید شــیرازی باشــید تــا تلــق تلــق ســم اســب ها را روی پله هــای قصرهــای شــاهان هخامنشــی بشــنوید؟
اگــر خیلــی خیلــی قبل تــر از ایــن حرف هــا بــه دنیــا می آمدیــد چطــور؟ مثــال پنــج هــزار ســال پیــش از میــالد 

ــی از  ــما در یک ــاال ش ــه احتم ــم ک ــما می گویی ــه ش ــا ب ــا؟ م ــا کج ــد. ام ــی می کردی ــار زندگ ــاال در غ ــیح! احتم مس
ــاد نــام  غارهــای لرســتان کنونــی زندگــی می کردیــد. در غارهــای اطــراف دره سرســبزی کــه حــاال شــهر خرم آب
دارد و در ایــن صــورت احتمــاال از متمدن تریــن مــردم عصــر خودتــان حســاب می شــدید.هرچند ایــن روزهــا بــرای 
دیــدن گل ســر مفرغــی کــه یــک گــوزن ظریــف روی ســرش حکاکــی شــده حتمــا بایــد بــه پاریــس و مــوزه لوور 
مراجعــه کنیــد و از دیــدن هنــر نیاکان تــان بــه خــود ببالیــد امــا همیــن حــاال هــم می توانیــد بــه ســمت جنــوب 

غربــی کشــور راه بیفتیــد و بــه لرســتان برســید- بــه مهــد تمــدن مفــرغ )برنــز( دنیــا.
در ایــن شــماره از روزنامــه بــا گوشــه ای از مراســم و آداب و رســوم ایــن خطــه از کشــورمان آشــنا مــی 

شــویم.

لرستان 
سرزمین 
هزاره ها
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جدال سخت ملی پوشان برای کسب مدال برنز؛
شکست هندبال ایران مقابل منتخب جهان!

تیم ملی هندبال ایران در مرحله نیمه نهایی مسابقات هندبال قهرمانی مردان 
آسیا شکست خورد. 

شاگردان  مانوئل مونتایا فرناندز در مرحله نیمه نهایی مسابقات هندبال قهرمانی 
مردان آسیا عربستان مقابل قطر قهرمان چهار دوره پیاپی مسابقات قهرمانی آسیا به 
میدان رفتند. ملی پوشان ایرانی با نتیجه ۱۹ بر 3۴ مغلوب قطر شدند تا در دیدار رده بندی 

مقابل بازنده دیدار عربستان و بحرین برای مدال برنز مسابقه دهند.
نیمه اول ۲۰ - ۱۰ قطر:

در نیمه اول محمد سیاوشی درون دروازه قرار گرفت. اولین گل این بازی را 
قطر در اولین دقیقه بازی به ثمر رساند. برای ایران افشین صادقی گل زد ولی این گل 
حساب نشد. اولین گل ایران را محمد غالمی در دقیقه ۵ به ثمر رساند. مجتبی حیدرپور 
در دقیقه ۲۲ کارت زرد گرفت. یونس آثاری در دقیقه ۲۷ پرتاب هفت متر را گل کرد.
محمد کیانی یک گل، محمد غالمی یک گل، مجتبی حیدرپور یک گل، پویا 
نوروزی نژاد یک گل، افشین صادقی ۴ گل، کیارش طاهری یک گل و یونس آثاری 

یک گل برای تیم ملی ایران به ثمر رساندند.
نیمه دوم:

در نیمه دوم هم محمد سیاوشی درون دروازه قرار داشت. اولین گل را تیم چند 
ملیتی قطر به ثبت رساند. اولین گل ایران در نیمه دوم را مهرداد صمصامی به ثمر 

رساند. در دقیقه ۱۲ علی رحیمی درون دروازه قرار گرفت و مهارهای خوبی داشت. 
مهرداد صمصامی یک گل، یاسین کبیریان جو یک گل، یونس آثاری ۴ گل، 

افشین صادقی یک گل و مجتبی حیدرپور ۲ گل، گلزنان ایران در نیمه دوم بودند. 
تیم ملی هندبال مردان ایران برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی با ۵ برد پیاپی 
مقابل کویت، عراق، هند، استرالیا و عربستان به برتری رسید و یک شکست مقابل 

بحرین داشت. 
شاگردان مانوئل که با قرار گرفتن در جمع چهار تیم نخست جواز حضور در 
مسابقات قهرمانی جهان را کسب کرده اند باید برای کسب مدال برنز به مصاف 
بازنده دیدار عربستان و بحرین بروند. این دیدار روز دوشنبه ۱۱ بهمن ساعت ۱۶:3۰ 

برگزار خواهد شد.
تیم ملی هندبال ایران آخرین بار در سال ۲۰۱۴ مدال برنز قهرمانی آسیا را 
کسب و برای اولین بار جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب کرده بود. 
ملی پوشان ایران در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ در مسابقات قهرمانی آسیا پنجم و در سال 

۲۰۲۰ در رده ششم قرار گرفته بودند.
یونس آثاری، محمدرضا اورعی، احسان ابویی، مجتبی حیدرپور، امیدرضا سرپوشی، 
محمد سیاوشی، علی رحیمی کازرونی، محمدرضا کاظمی، محمد کیانی، یاسین کبیریان، 
کیارش طاهری، محمد غالمی، سجاد استکی، پویا نوروزی نژاد، سید مهدی موسوی، 
مهرداد صمصامی، افشین صادقی و حسین جهانی ۱۸ ملی پوش ایران در رقابت های 

قهرمانی آسیا را تشکیل می دهند.
مانوئل مونتایا فرناندز هدایت تیم ملی ایران را به عهده دارد. همچنین کیوان 
صادقی به عنوان  مدیر فنی، محسن طاهری و مسعود ظهرابی به عنوان  مربی، فرید 
علیمرادی مربی دروازه بانان، علی بخشی به عنوان کارشناس تغذیه و تراپیست و 
ناصر سلیمی به عنوان آنالیزور و سرپرست تیم اعضای کادر فنی تیم ملی هندبال 

ایران را تشکیل می دهند.

رییس فدراسیون تنیس روی میز خبر داد؛
معافیت عالمیان و شهسواری از حضور در انتخابی تیم ملی! 

رییس فدراسیون تنیس روی میز در مورد علت معاف شدن نوشاد عالمیان و ندا 
شهسواری در انتخابی تیم ملی توضیحاتی داد. 

مهرداد علی قارداشی درباره تصمیم فدراسیون مبنی براینکه نفرات اول رنکینگ 
جهانی) ندا شهسواری و نوشاد عالمیان( از حضور در انتخابی تیم ملی معاف هستند، 
بیان کرد: فدراسیون به نظر کارشناسی افرادی که مسئول هستند و باید پاسخگو 
باشند، بیشتر توجه می کند همچنین منافع تیم ملی و عملکرد بازیکنان در مسابقات 

مختلف را در نظر می گیرد. 
او در پاسخ به این پرسش که با این تصمیم یک شانس برای کسانی که به 
دنبال عضویت در تیم ملی هستند، کم می شود و بهتر نبود فرصت به صورت یکسان 
در اختیار همه قرار می گرفت؟ تاکید کرد: به هر حال ما به موفقیت تیم ملی نگاه 
می کنیم. مهم این است، تصمیمی گرفته شود که به نفع  تیم ملی باشد. کسی که 
مسئول است بیشترین شناخت را دارد. این درخواست را سرمربیان تیم های ملی داشتند 
و عنوان کردند که با وجود همه احترامی که برای همه بازیکنان قائل هستند، این 
پیشنهاد را داده اند.  فدراسیون هم پس از بررسی موافقت کرد. به هر حال کسی که 

در در رنکینگ جهانی اول است، بهتر می تواند  پیروزی به دست آورد.
قارداشی در مورد تامین هزینه اعزام بازیکنان به مسابقات بین المللی گفت: ما 
شرایط دولت را درک می کنیم و با این شرایط که به دلیل تحریم ها نمی توان نفت 
فروخت باید دید، ورزش اولویت چندم خانواده ها است. ما هم خودمان تالش می 
کنیم و اسپانسر می آوریم. در هر رویداد هم با معرفی بهترین نفرات، نتیجه خوبی 
می گیریم. من به عنوان رییس فدراسیون از روسای هیات ها انتظار دارم وقتی تقویم 
فدراسیون را اعالم می کنم، میزبانی مسابقات را برعهده بگیرند. استانی که میزبانی 
می گیرد، نور چشمی و بازوی من می شود و استانی که در میزبانی ها مشارکت نمی 

کند، ضعف بزرگی است که باید برطرف شود. 

آغاز دور جدید اردوی کشتی آزاد با چاشنی کرونا!
دور جدید تمرینات تیم ملی کشتی آزاد درحالی از روز گذشته آغاز شد که تست 
رپید کرونای سه کشتی گیر مثبت بوده و با وجود منفی شدن PCR آنها، هنوز به جمع 

اردونشینان اضافه نشده اند.
تیم ملی کشتی آزاد خود را برای شرکت در مصاف دوستانه ۲3 بهمن ماه در 

تگزاس با آمریکایی ها آماده می کند.
دور جدید تمرینات این تیم از جمعه شب در خانه کشتی آغاز شد. حسن یزدانی 

البته از روز شنبه به اردو ملحق شد.
طبق روال یک سال اخیر، در بدو ورود کشتی گیران به اردو از آن تست رپید کرونا 
)تست فوری( و همچنین PCR گرفته شد که تست رپید سه کشتی گیر مثبت شد. 
در ادامه اما تست PCR سیدعلی عظیمی، رضا مومنی و محسن مصطفوی منفی شد، 
 PCR با این وجود برای اطمینان از سالمت و ناقل نبودن این سه کشتی گیر، تست

دوباره ای از آنها گرفته خواهد شد و تا آنوقت جدای از سایر اردونشینان خواهند بود.
اردونشینان آزاد براساس نتایج مسابقات قهرمان کشوری و همچنین جهانی 

۲۰۲۱ نروژ به اردو دعوت شده اند.

ظاهر داور برزیلی، سوژه کاربران شد؛
اگه جرات داری اعتراض کن!

ظاهر آماده و ورزشکارانه اندرسون 
دارونکو، داور برزیلی، توجه بسیاری را به 

خود جلب کرده است.
بامدان  و شیلی  آرژانتین  تیم  دو 
انتخابی  مسابقات  چارچوب  در  جمعه 
مصاف  به  قطر   ۲۰۲۲ جهانی  جام 
یکدیگر رفتند و این دیدار با پیروزی ۲-۱ 
شاگردان لیونل اسکالونی به پایان رسید.
یکی از نکات جالبی که در جریان 
این بازی مورد توجه بسیاری از هواداران 

و کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفت ظاهر داور این دیدار بود.
اندرسون دارونکو از برزیل قضاوت این بازی را برعهده داشت و ظاهر ورزشکارانه 
و قدرتمند او نشان می داد که جدای  از قضاوت در زمین فوتبال، در رشته بدنسازی 

نیز مشغول فعالیت است.
بازوهای قدرتمند و پر از خالکوبی او باعث شده که بسیاری از کاربران در 

شبکه های اجتماعی به شوخی با حضور در کسوت داوری در زمین بازی بپردازند.
یکی از کاربران توییتر با انتشار تصویری از اندرسون دارونکو در صفحه توییترش 
نوشت:» این داور برزیلی روز گذشته قضاوت دیدار حساس بین آرژانتین و شیلی 
را برعهده داشته است. به دالیل مشخصی هیچ کس هیچ اعتراضی به تصمیمات 

او نداشته است...«
یکی دیگر از کاربران ضمن ابراز خوشحالی از پیروزی تیم ملی آرژانتین در 
این دیدار نوشت:» زنده باد آرژانتین! نکته اصلی حاضر در زمین داور برزیلی این بازی 

به نام اندرسون دارونکو بود.«
کاربری دیگر هم با انتشار تصویری از این دیدار با حضور دارونکو نوشت:» 
این دارو برزیلی احتماال تنها داوری است که هیچ یک از بازیکنان تمایلی ندارند که 

با او وارد بحث و جدل شوند.«
اندرسون دارونکو یکی از داوران جوان کشور برزیل به  حساب می آید که ۴۱ 
ساله دارد و با اندام ورزیده و قد ۱.۸۸ متری توانسته توانایی هایش را برای قضاوت 

دیدارهای حساس در منطقه آمریکای جنوبی نشان دهد.
نکته جالب دیگری که در جریان بازی آرژانتین و شیلی در تیم داوری رخ 
داد این بود که کمک داورهای دارونکو فراموش کردند که پرچم هایشان را با خود 

به همراه بیاورند.
آنها پس از حضور در ورزشگاه به مسئوالن بازی اطالع دادند که پرچم هایشان 
در هتل جا مانده و در نتیجه مجبور شدند در نیمه اول از کاورهای ماموران حاضر 
در ورزشگاه به عنوان پرچم استفاده کنند تا پرچم اصلی بین دو نیمه به دست آنها 
برسد. گفته می شود جریمه سنگینی از سوی کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی 

برای آنها در نظر گرفته شده است.

کی روش در مصر ماندنی شد
فدراسیون فوتبال مصر اعالم کرد 
که سرمربی پرتغالی تیم صرف نظر از 
نتایج در جام ملت های آفریقا به کار خود 

ادامه خواهد داد.
به گزارش المحور، کارلوس کی 
روش اخیرا با انتقادهای زیادی در تیم 

ملی فوتبال مصر همراه شد.
ملت  جام  در  روش  با کی  مصر 
های کشورهای عربی دو شکست پیاپی 
را تجربه کرد و بعد از آن هم در جام ملت 
های آفریقا برابر نیجریه شکست خورد.

این سه شکست باعث شد تا سیل انتقادات به طرف کی روش روانه شود 
و بسیاری از کارشناسان و هواداران فوتبال در این کشور خواستار اخراج این مربی 

پرتغالی شوند.
نتایج مصر با کی روش بهتر شده است به طوریکه تیم در جام ملت های آفریقا 

سه پیروزی پیاپی را کسب کرده تا راهی یک چهارم نهایی شود.
محمد برکات از اعضای فدراسیون فوتبال مصر اعالم کرد که کی روش به 

کار خود در تیم حتی در صورت ناکامی در جام ملت های آفریقا ادامه خواهد داد.
او گفت: صرف نظر از نتایج تیم کی روش به حضورش ادامه خواهد داد. او در 

ادامه انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ روی نیمکت مصر خواهد بود.

لمپارد - اورتون به زودی!
فرانک  رسانه ها،  گزارش  طبق 
جدید  سرمربی  چلسی  اسطوره  لمپارد 

»تافی ها« خواهد شد.
به گزارش ساکرنت، طبق گزارش 
از  اخراج  از  پس  سال  یک  رسانه ها، 
لمپارد فرصت جدیدی  فرانک  چلسی، 
در لیگ برتر پیدا می کند. همان طور که 
روزنامه دیلی تلگراف و کارشناس نقل 
و انتقاالت فابریزیو رومانو گزارش داده 
تیم  این  با سران  لمپارد  فرانک  است، 

به توافق رسیده است و قرار است به عنوان سرمربی جدید این تیم فعالیت کند.
لمپارد که به عنوان بازیکن چلسی قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شده و سه بار 
قهرمان انگلیس شده است، دوران مربیگری خود را در تیم دسته دومی دربی کانتی 
آغاز کرد و در سال ۲۰۱۹ راهی چلسی شد. پس از شروع ضعیف فصل، در ابتدای سال 
۲۰۲۱ او از سمت خود برکنار و توماس توخل جانشین او در تیم فوتبال چلسی شد. 
انتظار اسطوره  اگر لمپارد هدایت اورتون را بر عهده بگیرد، کار سختی در 
فوتبال انگلیس است. تیم آبی پوش بندر لیورپول در نبرد برای سقوط نکردن قرار 
دارد. اورتون با تنها ۱۹ امتیاز از ۲۰ بازی شرایط سختی دارد و ممکن است یکی از 

تیم های سقوط کننده لیگ برتر باشد.

بارسلونا به دنبال اوبامیانگ
باتوجه به غیر ممکن بودن جذب موراتا سران آبی اناری ها دوباره در تالش 

برای جذب اوبامیانگ هستند.
به گزارش الموندو دیپورتیو، بارسلونا در فصل نقل و انتقاالت زمستانی به دنبال 

تقویت خط حمله خود است.
گزینه اصلی ژاوی برای این پست آلوارو موراتا مهاجم اسپانیایی یوونتوس است 

که روزهای خوبی را در تورین تجربه نمی کند.
الموندو نوشت: باوجود آنکه یوونتوس مشکلی با دادن موراتا به بارسلونا ندارد 
اما اتلتیکو نمی خواهد که این انتقال صورت گیرد چرا که بارسلونا یکی از رقیبان 

جدی این تیم است و آنها دوست ندارند که رقیب خود را تقویت کنند.

ه  شگا با مل  عا یر مد
پرسپولیس می گوید به دنبال 
حل مشکالت است تا یحیی 

گل محمدی به تمرینات باز گردد.
رضا درویش، درباره وضعیت باشگاه 
پرسپولیس و استعفای یحیی گل محمدی 
از سرمربی گری این تیم اظهار کرد: هم 
بازیکنان، هم آقای گل محمدی حق دارند 
که از شرایط ناراحت باشند چون در گذشته 
به آن ها خلف وعده شده است. این خلف 
وعده ها انباشته شده و حاال که ما آمدیم 
می خواهند مشکالت را یکجا حل کنیم. 
این کار واقعا سخت است. ما باید با هم 
مشکالت را حل کنیم یعنی یک نفر نمی 
تواند کار را به تنهایی پیش ببرد. آقای گل 
محمدی، آقای حسینی به عنوان کاپیتان 
تیم و آقای پیروانی و همه باید دست به 
دست هم بدهیم تا مشکالت را حل کنیم. 
از سه ماه قبل به بازیکنان وعده فردا را 
می دادند که این موضوع باعث ناراحتی 
بازیکنان شده است. بازیکنان می گویند 
ما پاداشی دریافت نکرده ایم که در این 
زمینه هم آن ها حق دارند و هیچ پاداشی 

پرداخت نشده است.
وی افزود: من حدود ۱۲ روز است 
که آمده ام و با مشکالت زیادی روبه رو 
یک  براساس  بودم  آمده  من  بوده ام. 
قبل  از  که  ریزی  برنامه  و  بینی  پیش 
داشتم مشکالت را حل کنم اما دیدم که 
به طور مثال روی پیراهن از قبل تبلیغ 
زده اند و پولش را گرفته و خرج کرده اند. 
وجود  جریان  همین  هم  پیراهن  پشت 

داشت. پول تبلیغات محیطی هم از قبل 
از  باید  ما دیدیم که  گرفته شده است. 
همه  با  کنیم.  استفاده  دیگر  فضاهای 
این شرایط تالش کردیم که ۱۵ درصد 
از مطالبات اعضای تیم را پرداخت کنیم 
که ۸ درصد پرداخت شده و مابقی هم 
شود.  می  پرداخت  آینده  روزهای  طی 
در پرونده اوساگونا هم ۱۰۱ هزار دالر 
سه  که  شد  پرداخت  و  کردیم  فراهم 
به  اما  بود  برگشت خورده  پول  این  بار 
بازیکن  حساب  به  شب  جمعه  حمداهلل 
که  باشیم  امیدوار  می توانیم  و  نشست 
با مشکل  باز شود. االن  باشگاه  پنجره 
پرداخت پول محمد نادری و همین طور 
باشگاه پدیده روبه رو هستیم که فرصت 
هم  بدهی ها  این  پرداخت  برای  زیادی 
نداریم. همه این مسائل نشان می دهد 
که مشکالت در باشگاه پرسپولیس زیاد 
است. ما راهی نداریم جز اینکه همه با هم 

دست به دست هم بدهیم و مشکالت را 
حل کنیم. در غیر این صورت امکان پذیر 

نیست که مشکالت حل شود.
او در ادامه درباره گفت وگویش با 
یحیی گل محمدی طی روزهای گذشته 
هم گفت: من به آقای گل محمدی گفتم 
حق با شماست و مشکالت وجود دارد اما 
این ها باعث نمی شود که آدم از خانه 
خود قهر کند. پرسپولیس خانه آقای گل 
باید همیشه بماند. ما  محمدی است و 
دست به دست هم می دهیم و مشکالت 

را حل می کنیم.
در  پرسپولیس  باشگاه  مدیرعامل 
در  صحبت هایش  از  دیگری  بخش 
پاسخ به این سوال که آیا تا دوشنبه ای 
او  خواسته   کرده،  تعیین  محمدی  گل 
برآورده می شود یا خیر، گفت: آقای گل 
داشتند  را  تمرین  زمین  بحث  محمدی 
که ما زمین تمرینی که مد نظر بود را 

هماهنگ کردیم و قرار است قراردادش 
منعقد شود. از طرف دیگر زمین دیگری 
هم خواسته بودند که در صدد هستیم آن 
زمین را هم فراهم کنیم. کارهایی که در 
حد وسع ما بوده انجام داده ایم و وظیفه 
ما است که این کارها را انجام بدهیم. اگر 
می خواهیم تیمی قهرمان شود وظیفه ما 
است که همه شرایط را فراهم کنیم. ما 
در صدد حل مشکالت هستیم اما توجه 
به شرایط اقتصادی جامعه فراهم کردن 
۵۰ میلیارد تومان طی مدت یک هفته یا 
۱۰ روز کار تقریبا نشدنی است اما سعی 
می کنیم کم کم مشکالت را حل کنیم و 
رضایت آقای گل محمدی را جلب کنیم.

آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  او 
تمرین  به  دوشنبه  یحیی گل محمدی 
آقای  یا خیر، گفت:  پرسپولیس می رود 
گل محمدی می ببینند که مشکالت در 
حال حل است و ما تالش خود را انجام 
می دهیم که مشکالت برطرف شود. یقینا 
ایشان هم در این جامعه زندگی می کنند 
و سال ها ورزش کرده اند و مربی بوده اند 
دارد.  وجود  مشکالت  که  می دانند  و 
خودشان طی این سال ها همیشه با این 
مشکالت روبه رو بوده اند و در سال های 
گذشته این گونه نبوده که تا نیم فصل ۵۰ 
درصد مطالبات پرداخت شده باشد اما ما 
هم به دنبال این هستیم که از هر راهی 
که می توانیم آرامش به تیم بازگردانیم. 
ما آمدیم که آرامش را فراهم کنیم تا تیم 
نتایج خوبی بگیرد وباید بهترین شرایط را 

برای تیم فراهم کنیم.

مشکالت در باشگاه زیاد است؛
مدیرعامل پرسپولیس: پرسپولیس خانه یحیی است و باید همیشه بماند

پیشکسوت فوتبال ایران و باشگاه 
پرسپولیس در خصوص صعود تیم ملی 
ایران به رقابت های جام جهانی گفت: 
بینی  پیش  قابل  کامال  عراق  برابر  برد 
بود و این صعود را به مردم ایران تبریک 
می گویم. تیم ملی ثابت کرد در شرایط 
سخت نیز می تواند بر هر حریفی چیره 
شود و این نشانگر قدرت ایران و پتانسیل 
بازیکنان ماست. امیدوار هستم بازیکنان 
تیم ملی در 3 بازی پیش رو نیز موفق 
جام  های  رقابت  در  ادامه  در  و  باشند 

جهانی بتوانند به موفقیت برسند.
این  شرایط  خصوص  در  وی 
یحیی  استعفا  و  پرسپولیس  روزهای 
گل محمدی نیز اظهار داشت: از همان 
من  درویش  آقای  انتخاب  از  بعد  ابتدا 
گفتم ایشان مورد تایید بنده نیست چرا 
ممکن  است.  مشخص  وی  رزومه  که 
است در ادامه آنها کاری بکنند که من 
فکر کنم در خصوص آنها اشتباه کردم. 
ولی چیزی که تا کنون مشخص است 
مدیریت باشگاه جز وعده های پوشالی 
کاری نکرده است و این موضوع شرایط 
پرسپولیس را تشدید تر کرده است. و تا 
کنون حرف های که من در خصوص 
مدیریت باشگاه زدم درست بوده و زمان 
نشان داد نگرانی من در خصوص مدیریت 

پرسپولیس بیراه نبوده است.
پیشکسوت پرسپولیس خاطرنشان 
کرد: یحیی گل محمدی، افشین پیروانی، 
کادرفنی  اعضای  سایر  و  باقری  کریم 
به  مشغول  پرسپولیس  در  اکنون  که 
هستند  تیم  همین  بدنه  از  هستند  کار 
از  و  هستند  غیرت  با  پرسپولیسی  و 
تیم گذاشته  این  برای  همه وجود خود 
چقدر  شرایط  ببینید  شما  می گذارند.  و 
بحرانی شده و چقدر کادرفنی تحت فشار 
هستند که گل محمدی دیگر تاب ندارد 
این شرایط را تحمل کند. با تمام وجود 
خود می گویم به جرات بازیکنان ما تنها 
تیمی بودند که دم نزدند و روی کار خود 
تمرکز کردند؛ همه توهین ها و تهمت 

ها را به جان خریدند و حرفی نزدند. از 
کادرفنی و بازیکنان همه تا اینجا همه 
را تحمل کردند  ها  و کاستی  کمی ها 
و  نگفتند  چیزی  هواداران  خاطر  وبه 
حاال حق دارند که نسبت به این موضوع 

معترض باشند. 
کالنی در خصوص اینکه آیا با گل 
محمدی در خصوص استعفا او صحبتی 
از شبی که  بیان کرد: من  داشته است 
خبر استعفا یحیی آمد سعی کردم با او 
حرف  محمدی  گل  با  و  کنم  صحبت 
کار  پرسپولیس  در  دارد  عالقه  او  زدم. 
به  و  دارد  تعصب  تیم  این  روی  و  کند 
خوبی این موضوع را ثابت کرده است. 
نظر  به  که  داشت  های  خواست  در  او 

من حق هر تیمی است که برای حضور 
در مسابقات آن را در اختیار داشته باشد 
تیم  بزرگترین  که  پرسپولیس  اینکه  و 
آسیا است از آن محروم است واقعا جای 
او را  تعجب است. من درخواست های 
پیگیری میکنم و او نیز حداقل انتظارات  
را دارد و می خواهد خواسته های او که 
جدی نیز است برآورده شود و چیزی که 
مشخص است این است که شرایط برای 
او به گونه ای رقم خورده که دیگر تحمل 
این مشکالت برای او سخت شده است و 
دیگر تعارفی در کار نیست و او در تصمیم 

خود مصمم است.
وی افزود: هواداران نگران هستند 
و حق دارند. من نمی گذارم یحیی برود 
و استعفا بدهد چرا که ما به او احتیاج 
داریم و به گل محمدی افتخار می کنم. 
چه کسی بهتر از او می تواند سرمربی 
پرسپولیس باشد. تمامی بازیکنان او را 
از یحیی حرف شنوی  دوست دارند و 
کار  به  را  خود  تالش  تمام  ما  دارند. 
یحیی  نگذاریم  تا  که  گرفت  خواهیم 
خواسته  تا  می کنیم  تالش  و  برود 
ناچیز هست محقق شود.  که  او  های 
امیدوار هستم مدیریت نیز در تفکرات 
خود تجدید نظر کند و روند درستی را 

تر پیش بگیرد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت سواری پراید مدل ۱3۸3 به رنگ 
اطلسی متالیک به شماره پالک ۷۴۹ د ۹۱-ایران۴۶ به شماره موتور 
۰۱۰۰۹۰۸۷ به شماره شاسی S۱۴۱۲۲۸33۸۸۷۸۵ متعلق به خانم فاطمه 

باقرزاده مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
سفید  رنگ  به   ۲۰۷ پژو  بک  هاچ  سواری  مالکیت  شناسنامه 
موتور  به شماره  انتظامی ۱۹۱ ن ۵۸-ایران۴۶  به شماره  مدل ۱۴۰۰ 
۱۷۷B۰۰۴۷3۲۶ به شماره شاسی NAAR۱3FE3MJ۵۱۲۰۵۹ متعلق 

به آقای محمدعلی شاکردوست مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت سواری سایپا پراید۱3۱ به رنگ 
نقره ای متالیک مدل ۱3۹۲ به شماره انتظامی ۱۲۵ ل 3۵-ایران ۴۶ به 
 NAS۴۱۲۱۰۰D3۴۹۷۶۰۶ شماره موتور ۴۸۶۵۱۸۹ به شماره شاسی

متعلق به سمیه طلوع طاووسی مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مدیریت باشگاه وعده های پوشالی می دهد؛

حسین کالنی: شرایط در پرسپولیس بحرانی است

فوتبال  فدراسیون  اسبق  رئیس 
گفت: نباید گول این تیم ملی را بخوریم 
و باید به شکلی در پایه ها برنامه بریزیم 

که در آینده تیمی قویب داشته باشیم.
به  تبریک  ضمن  کفاشیان،  علی 
خاطر صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی 
۲۰۲۲ اظهار داشت: این صعود مقتدرانه 
که  است  دوره  سه  دارد،  تبریک  جای 
نشان   این  که  می رویم  جام جهانی  به 
می دهد که ما هم از لحاظ فنی و هم از 
لحاظ تیمی تقویت شده ایم. امیدوارم در 
بحث پایه ها نیز نگاه پیگیرانه ای صورت 
بگیرد تا با پشتوانه سازی بتوانیم خود را 

در سال های آینده هم بیمه کنیم.
رئیس اسبق فدراسیون فوتبال در 
شده اند  مدعی  خیلی ها  اینکه  خصوص 
این تیم میراث کی روش است و حضور 
۸ ساله این مربی باعث شده تا از لحاظ 
بازیکن در وضعیت مناسبی قرار بگیریم، 
گفت: قطعا با یک روز و دو روز نمی شود 
یک تیم ملی قوی ساخت،حتی با یکی 
دو سال کار هم این اتفاق رخ نمی دهد. 
وقتی بدنه تیم ملی قوی باشد طبعًا  در 
سال های بعد هم کمک حال ما خواهد 
بود. زمانی که در سال ۸۶ فدراسیون را 
تحویل گرفتیم تیم ملی ضعیفی داشتیم و 

لژیونر چندانی از ایران در اروپا فعال نبود.
کفاشیان تصریح کرد: در همان ابتدا 
حتی به جام جهانی هم نرفتیم ولی بعد از 
آنکه لژیونرهای فوتبال ما بیشتر شدند، 
موفق  و  گرفت  صورت  پشتوانه سازی 
شدیم در سه دوره راهی جام جهانی شویم. 
نباید گول این تیم را بخوریم، باید پایه ها 
را قوی کنیم و کار را با آنها ادامه بدهیم 
ضمن آنکه باشگاه ها هم باید کمک کنند 
و در بحث پایه ها پیگیری داشته باشند 
با حضور  و  تقویت شود  ما  تیم ملی  تا 
لژیونرهای ایران در اروپا سال های آینده 

تیم ملی را بیمه کنیم.
که  سؤال  این  به  پاسخ  در  وی 
چگونه و با چه برنامه ریزی تیم ملی ما 
به دور دوم جام  جهانی صعود کند،  گفت: 

این موضوع امکانپذیر است، شما ببینید در 
دو دوره گذشته جام جهانی ما بازی های 
قابل قبولی انجام دادیم؛ پرتغال،  آرژانتین 
و اسپانیا را اذیت کردیم و تا دقیقه ۹۰ 
مقابل آرژانتین بازی قابل قبولی داشتیم، 
این تیم زنگ تفریح نبوده پس توانایی 
صعود را دارد. با توجه به اینکه تیم ملی 
ما خیلی زود به جام جهانی صعود کرده 
اگر این تیم را تقویت کنیم و بازی های 
تدارکاتی خوبی برای آن در نظر بگیریم 
را  جام جهانی  به  صعود  امکان  قطعا 

خواهیم داشت.
رئیس اسبق فدراسیون فوتبال در 
اساسنامه  یک  ماده  اصالح  خصوص 
فدراسیون که تا چندی دیگر باید به فیفا 
ارسال شود، گفت: در این مورد ۱۰۰ بار 

توضیح داده ام، مراجع رسمی که در کشور 
ما هستند و ناظر روی قوانین و اساسنامه 
هستند اعتقاد دارند مصوبه مجلس باید 
درست شود. نمی دانم چه اتفاقی افتاده یا 
این اساسنامه به مجلس ارسال شده یا 
خیر، اما ما در هر صورت باید فیفا را قانع 
به  وابسته  فوتبال  فدراسیون  که  کنیم 
نیست و یک فدراسیون مستقل  دولت 

محسوب می شود.
وی در خصوص اینکه روز گذشته 
زیادی  زمان  عنوان کرد  عزیزی خادم 
باقی نمانده است خاطرنشان کرد: اینها 
فیفا  با  مکاتباتی  چه  که  دارد  بستگی 
مسؤوالن  است.چون  گرفته  صورت 
فدراسیون گفته اند کار تا حدودی پیش 
است.  شده  انجام  اقداماتی  حتما  رفته 
من دقیق نمی دانم چه کارهایی صورت 
گرفته اما از فرصتی که فیفا داده نزدیک 
اصالح  اساسنامه  و  گذشته  یکسال  به 
شده باید به دست فیفا برسد. این نهاد 
مسائل  از  آنها  شود،  قانع  می خواهد 
داخلی ما اطالعی ندارند اما گفته بودند 
بانوان باید به ورزشگاه بیایند که در بازی 
افتاد حاال هم  اتفاق  این  روز پنج شنبه 
در مورد اساسنامه باید متقاعد شوند در 
غیر اینصورت دچار مشکل خواهیم شد.

باید فیفا را قانع کنیم که فوتبال ما دولتی نیست؛

کفاشیان: نباید گول این تیم ملی را بخوریم!

اکانت  یک  در  طارمی  مهدی  نام 
این  احتمالی  گزینه ی  عنوان  به  توییتری 
تیم در نقل و انتقاالت زمستانی سر زبان ها 

افتاده است.
با  پورتو  تیم  مهاجم  طارمی  مهدی 
گل  پاس  ثبت  و  گلزنی  کننده  خیره  آمار 
تیم  این  در  حضور  نیم  و  فصل  یک  در 
بزرگ پرتغالی مورد توجه تیم های مختلف 
دارد و در حالی که خبرهای  قرار  اروپایی 
لورکوزن  به  او  انتقال  با  آزمون  به  مربوط 
فروکش کرده، حاال نوبت طارمی است که 
بابت درخشش طوالنی مدت در تیم های 
در  با حضور  را  پاداشش  پورتو،  و  آوه  ریو 

یک تیم بزرگ تر بگیرد. 

همه چیز فعال در حد شایعه و صحبت 
زیرنظر  از  توییتری  اکانت  یک  اما  است 
گرفته شدن طارمی توسط باشگاه آرسنال 
گفته است. آماری که این اکانت توییتری از 
طارمی منتشر کرده، مجموع گلزنی و پاس 
بازیکنانی  در حد  را  ایرانی  این ستاره  گل 
قرار می دهد. جالب  چون مسی و صالح 
چندان  مدنظر  اکانت  اینکه  باوجود  اینکه 
در  آن  انتشار  اما  نمی رسد  نظر  به  معتبر 
سوی  از  کامنت  هزاران  با  ردیت  پلتفرم 
هواداران آرسنال درباره طارمی مواجه شده 
است.در عین حال وبسایت اسپورتس مول 
نوشته  چنین  خبر  این  درباره  گزارشی  در 
معمای  تواند  می  ظاهراً  آرسنال  است: 

مهاجم خود را با اعزام پیر امریک اوبامیانگ 
از مهدی  ازای آن استقبال  به پورتو و در 
در  توپچی ها  کند.  حل  امارات  در  طارمی 
جنگ با یووه  دوشان والوویچ را از دست 
دادند و ظاهراً از پیگیری لوکا یوویچ مهاجم 
رئال مادرید ناامید خواهند شد. تیم میکل 
آرتتا در عوض تمرکز خود را به الکساندر 
ایساک یا دومینیک کالورت-لوین معطوف 
در  معامالتی  چنین  انجام  اما  است،  کرده 

ژانویه دشوار خواهد بود.
از  از زمان محروم شدن  اوبامیانگ   
دقیقه  یک  حتی  گذشته،  ماه  در  کاپیتانی 
بازی نکرده است و به طور  برای آرسنال 
قطعی  انتظار می رود در مقطعی در سال 

پنجره  پایانی  روز  چند  در  احتمااًل   ،۲۰۲۲
فعلی، آرسنال را ترک کند. 

از آنجایی که گمان نمی رود بازیکن 
به  انتقال  به  عالقه ای  گابنی  بین المللی 
 Canary عربستان سعودی داشته باشد، 
واسطه ها  که  می دهد  گزارش   Leaks
کرده اند  معامله ای  روی  کار  به  شروع 
به  طارمی  و  اوبامیانگ  می شود  باعث  که 
حرکت  مخالف  جهت  در  قرضی  صورت 

کنند.
ملی  این  که  افزاید  می  اکانت  این   
لندن  شمال  به  انتقال  برای  ایرانی  پوش 
توپچی  دارد  انتظار  پورتو  اما  است،  آماده 

ها پول زیادی بابت او بپردازند.

جورابچیان، آرسنال و اوبامیانگ؛

شایعات داغ زمستانی درباره مهدی طارمی! 
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آگهی مزایده 
دفتر جزای احکام دادگاه عمومی حقوقی سیروان وفق مواد ۱۱۸و ۱3۷ 
قانون اجرای احکام در نظر دارد تعداد چهار قطعه زمین کشاورزی آبی به مساحت 
۱۴۱۵۰ متر مربع واقع در حاشیه لومار و سه قطعه اراضی کشاورزی دیم واقع 
لومار  به مساحت ۵۵۶۷ متر مربع و تعداد دو قطعه زمین سمت  در حاشیه 
شرق لومار به مساحت ۸۴۴۷ متر مربع را از طریق مزایده حضوری بفروش 
برساند متقاضیان می توانند درخواستهای کتبی خود را تا پنج قبل از برگزاری 
مزایده به اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سیروان واقع 
در شهر لومار خیابان – خیابان ولیعصر تحویل و در جلسه حضوری  مورخ 
۱۴۰۰/۱۲/۴ساعت ۱۱ صبح که در واحد اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی 
سیروان تشکیل می شود حضور به هم رسانند . مزایده از قیمت پایه شروع و 
به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد و ده درصد 
مبلغ پیشنهادی فی المجلس اخذ و  مابقی را باید ظرف مدت یکماه از تاریخ 
برگزای مزایده به صندوق دادگستری تودیع نماید و اال مبلغ دریافتی به نفع 

دولت ظبط خواهد شد و متقاضیان به خرید جهت کسب اطالعات بیشتر و در 
صورت تمایل ۵ روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به 
بازید آنان از اموال ذیل اقدام شود . ضمنا شماره تلفن های 3۴۷۲3۹۹۱ در 
ساعات اداری آماده پاسخ گویی  وارائه اطالعات به متقاضیان محترم می باشد 

مشخصات اموال به قرار ذیل می باشد.
کل  ارزش  با  مربع  متر   ۵۵۶۷ مساحت  به  دیم  کشاورزی  اراضی 

۲۷/۸3۵/۰۰۰ تومان
ارزش  به  مربع  متر   ۱۴۱۵۰ مساحت  به  آبی  کشاورزی  اراضی 

۷۰۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان
دو قطعه زمین دیم سمت شرق لومار به مساحت حمعا ۸۴۴۷ متر مربع 

به ارزش۴/۲۲3/۵۰۰/۰۰۰ تومان 
مکان مزایده : دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان سیروان 

زمان مزایده ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ : ساعت ۱۱ 
      کوهی- شعبه اول اجرای احکام کیفری شهرستان سیروان

سید  یزدی-  عابدینی  وحید 
مجتبی رضایی اصل

به واسطه رشد علم و تکنولوژی 
و ایجاد فضای سایبری و نفوذ هر چه 
بیشتر آن در جوامع و ملت ها، مسائل 
مربوط به این حوزه از اهمیت باالیی 
برخوردار شده است، به گونه ای که 
مقابله با تهدیدات سایبری برابر است 
با حفاظت از هویت مادی و معنوی 
مختلف  حوزه های  در  اطالعات 
غیره  و  اقتصادی  نظامی،  سیاسی، 
فیزیکی  مرزهای  چارچوب  در  که 
نمی گنجد. در این مقاله پدافندهای 
به کار گرفته شده در فضای سایبر و 
قرار  بررسی  مورد  موجود  تهدیدات 
گرفته و در آخر نیز به جمع بندی و 
ارائه راهکارها و پیشنهاداتی جهت 

مقابله با آنها پرداخته شده است.

نخستین  سایبر”  “فضای  واژه 
نویسنده  گیبسون  ویلیام  توسط  بار 
کلب  در  تخیلی  علمی  ستان  دا
نورومنسر در سال ۱3۸۴ به کار برده 
شد. از لحاظ لغوی در فرهنگ های 
مجازی  معنای  به  سایبر  مختلف 
سایبری  فضای  و  غیرملموس  و 
محیطی است مجازی و غیرملموس. 
لمللی  بین ا شبکه های  فضای  در 
تمام اطالعات راجع به روابط افراد، 
فرهنگ ها، ملت ها، کشورها و به طور 
کل هر آنچه در کره خاکی به صورت 
فیزیکی ملموس وجود دارد در یک 
فضای دیجیتالی به شکل دیجیتالی 
وجود داشته و قابل دسترس کاربران 
می باشد، مفهوم سایبر فقط به کار 
تمام  و  نمی شود  محدود  اینترنت 
فناوری های  که  اجتماعی  روابط 
به کار  آن  در  ارتباطی  و  اطالعاتی 
سیستم های  زجمله  ا باشد  رفته 
کارت ملی  و  اتوماتیک  سخنگوی 

هوشمند را شامل می شود.
پدافند غیرعامل در حوزه سایبر

که  غیرمسلحانه ای  اقدام  به 
موجب کاهش آسیب پذیری نیروی 
تأسیسات،   ، ساختمان ها نسانی،  ا
شریان های  و  اسناد  تجهیزات، 
خصمانه  عملیات  مقابل  در  کشور 
فند  پدا گردد،  دشمن  مخرب  و 
فند  پدا می شود.  گفته  غیرعامل 
است  اقداماتی  مجموعه  غیرعامل 
که انجام می شود تا در صورت بروز 
جنگ، خسارات احتمالی به حداقل 
اقدامات  این  و  برسد  خود  میزان 
به  و  وقوع  احتمال  کاهش  برای 
حداقل رساندن اثرات خسارت های 
گرفتن  بدون  نه  خصما مات  قدا ا

ابتکار عمل، ایجاد می شود.
ه  حوز گیری  ا فر با  ه  ز مرو ا
با  آن  تطبیق  و  اطالعات  فناوری 
تهدیدات  این  کلیه  واقعی،  دنیای 
در  شده اند  نزدیک  حوزه  این  به 
عین حال آفند در این حوزه مستلزم 
به  نیاز  و  نمی باشد  چندانی  هزینه 
جنگ  محل  در  فیزیکی  حضور 
مهمترین  حاضر  حال  در  ندارد. 
مراکز مالی دنیا از طریق اینترنت و 
در هر محلی از جهان قابل دسترس 
می باشد که باعث افزایش اهمیت 
پدافند غیرعامل در این حوزه شده 

است.
سایبر  فضای  محیط  شناخت 
اولین  کشور،  آسیب پذیر  حوزه  و 
نکته از پدافند سایبری است. پس 
و  طراحی  پژوهش،  شناخت،  از 
برنامه ریزی برای هر حوزه خاص، 
به  سایبر  فضای  است.  بعدی  قدم 
و  فناوری  و  علم  بر  مبتنی  شدت 

دانش بنیان است.
ین  ا ن  مدیرا و  ندهان  فرما
باید  شدت  همان  به  نیز  عرصه 
این  دانش  به  مسلح  و  متخصص 
فن باشند. دانش این فضا ترکیبی 
نه،  یا ا ر نند  ما مختلف  علوم  ز  ا
روانشناسی،  ارتباطات،  الکترونیک، 
ست.  ا حقوق  و  سی  معه شنا جا
نیز  این مقوله  فاکتورهای مهم در 

شامل موارد زیر می شود:
۱- کاربران و نیروی انسانی

پدافند این حوزه را باید به دو 
نخست  بخش  نمود.  تقسیم  بخش 
کاربرانی هستند که در فضای سایبر 
تعریف  دارند.  سروکار  اطالعات  با 
سطح دسترسی افراد به اطالعات و 
آموزش تخصصی نیروی انسانی دو 

قدم بلند این حوزه است.
یک  دسترسی  سطح  تعریف 
کس  “هر  می گوید:  کارآمد  قانون 
داشته  اختیار  در  اطالعاتی  تنها 

تعریف  کار  پیشبرد  برای  که  باشد 
احتیاج  بدان  خود،  سازمانی  شده 
از  دشمن  نفوذ  بیشتر”.  نه  و  دارد 
می تواند  کاربران  علمی  خأل  حفره 
به روزرسانی  و  مستمر  آموزش  با 
تأیید  گردد.  مسدود  آموزش ها  این 
صالحیت و شناخت سابقه به همراه 
میزان  به  می تواند  پیگیر  نظارت 
چشمگیری آسیب پذیری این حوزه 

را کاهش دهد.
روانی  بخش  که  دوم  بخش 
شامل  واقع  در  است،  حوزه  این 
فضای  مخاطب  که  است  افرادی 
مجازی هستند و همیشه تحت تأثیر 
سناریوهای متخصص روانشناسی و 
جامعه شناسی دشمن در بستر فضای 

سایبر قرار دارند.
۲- داده ها و اطالعات

اطالعاتی  ارزش  طبقه بندی 
راهگشا و حتی کاهش دهنده هزینه 
برای  است.  حوزه  این  در  پدافند 
باید  اطالعاتی  داده های  از  صیانت 
که  منافعی  و  حساسیت  میزان  به 
آن اطالعات فراهم می کند، هزینه 
تالش  و  نمود  پرداخت  نگهداری 
چه  اینکه  یعنی  داد.  انجام  امنیتی 
نوع اطالعاتی و بر روی چه مکانی 
از فضای سایبر قرار گیرد و یا کدام 
سرور  کدام  روی  دانش  پایگاه 

فعالیت نماید.
3- روش ها و رویه های اجرایی
و  ج  ر د ی  لعمل ها ا ر ستو د
ری  نگهدا اطالعات،  ج  ا ستخر ا
پشتیبان  نسخه های  تهیه  داده ها، 
که در صورت بروز حمالت سایبری، 
سامانه در کوتاه ترین زمان به حالت 
پایدار قبلی بازگردد. تمامی این موارد 
و  کارشناسی  نگاه  یک  توسط  باید 
تنظیم  و  تهیه  دقت  به  متخصص 
به  صحیح  اجرای  جهت  و  شده 
فضای  کاربران  و  انسانی  نیروی 

مجازی ابالغ گردد.
۴ - نرم افزارهای رایانه ای

ط  نقا ز  ا یکی  ه  ز حو ین  ا
آسیب پذیر فضای سایبر است. یک 
به طور  می تواند  کاربردی  نرم افزار 
جاسوس  یک  نامحسوس  کاماًل 
الیه های  در  که  باشد  سایبری 
فعالیت های  عامل  سیستم  پنهان 
مخربی همچون سرقت اطالعات و 
یا تخریب آنها را انجام می دهد. این 
کمی  زمان  تنها  مجازی  جاسوس 
داده های  شبکه،  به  اتصال  از  پس 
ارسال  به مقصد  را  برده  به سرقت 
که  عاملی  سیستم  خود  می کند. 
بستر فعالیت نرم افزار است می تواند 
رد کرده  را  کاربر  فعالیت های  کلیه 
و جاسوس اصلی این سناریو باشد.

حوزه،  این  در  مؤثر  پدافند 
تولید  و  طراحی  خط  بومی سازی 
نرم افزار است، اما آیا می توان کلیه 

فقط  و  گذاشت  کنار  را  نرم افزارها 
اعتماد  قابل  بومی  نرم افزارهای  از 
این  حتم  طور  به  کرد؟  استفاده 
دهکده  در  و  است  غیرمنطقی  کار 
یک  در  نمی توان  امروز  جهانی 
کرد.  زندگی  بسته  سایبر  فضای 
راه حل آن بومی سازی نرم افزارهای 
است  مجازی  فضای  فندی  پدا
نرم افزارهایی مثل دیواره های آتش۱، 
ضدجاسوس ها.  و  آنتی ویروس ها 
عامل  سیستم  یک  تولید  همچنین 
دانش  به  اتکاء  با  بومی  مطمئن 
داخلی، بستر امنی برای فعالیت های 
راه  این  در  بود.  خواهد  نرم افزاری 
باز۲،  کد  برنامه های  به  ویژه  توجه 
و سیستم عامل هایی چون لینوکس 
کارساز هستند. اینگونه برنامه ها به 
تا  که  می دهند  امکان  متخصصین 
ریزترین الیه ها فرورفته و از کارکرد 
همه بخش ها اطمینان حاصل نمایند 
سیستم  یا  برنامه  آن،  بر  عالوه  و 
سفارشی  خود  دلخواه  به  را  عامل 
سازمانی  نیازهای  مطابق  و  نموده 

کدنویسی کنند.
۵ - سخت افزارهای رایانه ای

ند  می توا حوزه  این  سناریو 
سخت افزاری  قطعه  یک  جاگذاری 
تجهیزات  با  رایانه  درون  خاص 
شبکه مثل روترها و سوئیچ ها باشد. 
جمع آوری  قطعه  ین  ا مأموریت 
اطالعات و ارسال به مقصد تعیین 
نمودن  بومی  بود.  خواهد  شده 
در  کشورهای  برای  سخت افزاری 
تکنولوژی  علت  به  توسعه  حال 
عرصه،  این  در  فناوری  باالی 
غیرممکن  اما  است،  مشکل  بسیار 
عنوان  به  می تواند  و  بود  نخواهد 
هدف گذاری  بلندمدت  ایده  یک 
گردد. تولید سخت افزارهای کنترلی 
مثل دیواره های آتش سخت افزاری 
و تجهیزات شبکه که در خط مقدم 
فضای سایبری خودی قرار می گیرد 
بومی سازی  این  اولویت های  ز  ا

هستند. 
معمواًل حمالتی که به شبکه ها 
آسیب پذیری  وجود  نتیجه  می شود 
می باشد.  شبکه  در  ضعف  نقاط  و 
این گونه نقاط ضعف می توانند حاصل 
یک طراحی ضعیف و یا برنامه ریزی 
به طور کل  باشد.  شبکه  در  ضعیف 
و  مشکالت  ز  ا ری  بسیا ریشه 
آسیب پذیری های امنیتی را می توان 

در سه دسته کلی بیان کرد:
به  فناوری:  در  ضعف   -۱-۵
طور متال وجود تهدید در پروتکل ها، 
و  سخت افزار  و  عامل  سیستم های 

نرم افزار
پیکربندی:  در  ضعف   -۲-۵
غلب  ا ض  پیش فر ی  بند پیکر
تجهیزات مورد استفاده در شبکه های 
رایانه ای ضعف های امنیتی مشهودی 

دارند.
۵-3- ضعف در سیاست گذاری: 
سیاست های امنیتی در یک شبکه، 
نحوه و زمان پیاده سازی و جزئیات 
اجرای قوانین امنیتی را بیان می کند 
که عدم تدوین یک سیاست امنیتی 
فناوری  زیرساخت  می تواند  مدون 
سازمان  یک  ارتباطات  و  اطالعات 

را با مشکل مواجه نماید.
۶- تعریف امنیت فضای سایبر 
تعریف  سایبر  فضای  امنیت   
پیجیدگی  این  که  دارد  پیچیده ای 
شامل موارد مختلفی است که بنا به 
تعریف “اریک فیشر” اجزای فضای 
این  سایبر و ذات بالفعل آن موجب 
تعریف  است.  گردیده  پیجیدگی 
زمینه های  در  سایبر  فضای  امنیت 
مختلف معنا می شود به طور مثال در 
زمینه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
به طور  اما  نظامی،  یا  و  سیاسی 
به  عمومًا  سایبری  امنیت  معمولی 

سه مورد اشاره دارد:
۶-۱- مجموعه ای از فعالیت ها 
در  محافظت  به  دارد  اشاره  که 
شبکه های  تهدیدات  و  حمله  برابر 
کامپیوتری، نرم افزاری و سیستم های 
فعالیت هایی  در مجموع  اطالعاتی. 
امنیتی، مدیریت  که شامل ممیزی 
تصدیق  ژول های  ما وصله های 
و  دسترسی ها  مدیریت  هویت، 
که  می شود  دست  این  از  مسائلی 
فاکتورهای اشاره شده میزان امنیت 
و  الکترونیک  تجارت  زیرساخت 
ساختار سیاسی یک کشور را نشان 
راهکارهایی  شامل  نیز  و  می دهد 
است که منجر می شود به شناسایی و 
برخورد با حوادت امنیتی و همچنین 
بهبود صدمات به وجود آمده از نقص 

امنیتی.
کیفیت  با  وضعیت   -۲ -۶

محافظت در برابر تهدیدات
فعالیت های  مجموعه   -3-۶
کمک  که  تحلیلی  و  پژوهشی 
می کند به اجرا و بهبود راهکارهای 
خط مشی  عنصر  هفت  و  منیتی  ا
و  تشکیالت  ری،  سیاست گذا و 
اصلی،  شالوده  و  هسته  ساختار، 
افراد، مهارت و تخصص  فرآیندها، 
و تکنولوژی، امنیت فضای سایبری 
را تحت تأثیر قرار می دهد که عناصر 
یکدیگر  با  ذاتی  ارتباط  شده  اشاره 
همه  توسعه  با  که  به طوری  دارند. 
موارد در یک سیستم می توان گفت 
امنیت در یک فضای سایبری محقق 

شده است. 
تهدیدات  بر  مؤثر  عوامل   -۷

سایبری
در  تأثیرگذار  عوامل  بیشترین 
و  دانش  عدم  سایبری  تهدیدات 
آگاهی کاربران و فقدان تجهیزات و 

زیرساخت های بومی می باشد.

۸- عدم آگاهی و دانش کافی 
کاربران 

ناخواسته  نشر  نظیر  تهدیداتی 
به  پاسخ  یا  و  شخصی  اطالعات 
سئواالت و هرزنامه ها و روش هایی 
به صورت  یبری  سا ن  ا د ز د که 
اطالعات  کاربران  خود  از  حرفه ای 
آنها را به سرقت می برند و استفاده از 
شیوه های مهندسی اجتماعی ازجمله 
مواردی است که موجب عدم امنیت 
کاربر در فضای مجازی می شود که 
می توان با آگاهی و آموزش کاربران 

با تبعات بعدی مقابله نمود. 
کاربران نیز به طور کل شامل 
دو گروه می باشند: کاربران عمومی 
و کاربران متخصص. عدم آگاهی و 
دانش در کاربران عمومی منجر به 
از دست دادن اطالعات شخصی و 
خانوادگی می شود که گاهًا منجر به 
پرداخت هزینه های سنگین می گردد. 
متخصص  کاربران  از  منظور 
افرادی است که مسئولیت نگهداری 
از شبکه و زیرساخت در سازمان ها را 

به عهده دارند.
و  ساخت  زیر  وجود  عدم   -۹

تجهیزات بومی
جایگاه امنیت فناوری اطالعات 
در  مشخص  طور  به  ارتباطات  و 
 IT مختلف  ه های  ز حو می  تما
سطوح  تمامی  در  و  بوده  الزامی 
از الیه فیزیکی تا الیه برنامه های 
کاربردی را تحت پوشش خود قرار 
استانداردها  راستا  این  در  می دهد. 
و رویه های اجرایی مدونی در دنیا 
در کشور  است  نیاز  که  طرح شده 
بومی سازی گردد. با رشد تصاعدی 
در  اطالعات  فناوری  شدن  فراگیر 
خصوصی  و  دولتی  سیستم های 
و  خدمات  روزافزون  افزایش  و 
اقشار  به  شده  ارائه  سرویس های 
فناوری  بستر  در  جامعه  مختلف 
اطالعات چنانچه به زیرساخت های 
بومی و ابزارهای امنیتی بومی توجه 
جدی نشود با گذر زمان وابستگی 
جامعه به خدمات الکترونیک بیشتر 
و از طرفی وابستگی زیرساخت های 

سرویس دهندگان به صاحبان اصلی 
از  خارج  در  این صنعت  تکنولوژی 

کشور بیشتر خواهد شد.
با  مقابله  کلیدی  عوامل   -۱۰

تهدیدات سایبری 
با  مقابله  بر  تأثیرگذار  عوامل 

تهدیدات سایبری به ترتیب:
افزایش  و  فرهنگ سازی   -۱

سطح آگاهی کاربران
۲- بومی سازی

 3- پدافند غیرعامل
افزایش  و  فرهنگ سازی   -۱۱

سطح آگاهی کاربران
مجازی  فضای  در  کاربران 
به  رسیدن  تا  جستجو  مسیر  در 
اطالعات خاص، به صورت ناخواسته 
اطالعات محرمانه و ارزنده ای را هر 
قرار  دیگران  اختیار  در  ناچیز  چند 
می دهند که در صورت آگاه نمودن 
آنها از این نوع خطر و آموزش شیوه 
درست کار می توان این نوع ناامنی 
را از بین برد. این امکان وجود دارد 
که کاربر در حین افزودن اطالعاتی 
طبقه بندی  اطالعات  مجموعه  به 
به صورت  مجازی  فضای  در  شده 
یا  و  آلودگی  ویروس،  ناخواسته، 
را  دیگری  مخرب  برنامه  هرگونه 
و  کند  وارد  اطالعاتی  پایگاه  به 
باعث بروز اشکاالت جبران ناپذیری 
با آگاه نمودن  گردد و این امر نیز 
کاربر از خطر و همچنین با آموزش 
حفاظت و پاکسازی داده ها قبل از 
یا  و  مجازی  فضای  در  استفاده 
قابل  فایروال،  برنامه  به  تجهیز 
پیگیری و قابل ایمن سازی می باشد. 
موزش  آ و  گاهی  آ شک  بدون 
خاص  دوره های  طی  کارشناسان 
شبکه های  مهندسی  و  حی  طرا
شبکه  الیه های  شناخت  مجازی، 
منیتی  ا حفره های  با  یی  آشنا و 
راه اندازی  سبب  می تواند  الیه  هر 
بار  ورود  عدم  پایدار،  تجهیزات 
اعتماد  قابل  و  ناخالص  و  اضافی 
و  با سرعت  امن  بودن یک شبکه 

دقت مناسب شود.
حوزه  در  بومی سازی   -۱۲

فناوری اطالعات 
و  بزارها  ا به  دادن  تکیه  با 
کشورهای  ساخته  که  تجهیزاتی 
نمی توان  هیچ گاه  است،  نه  بیگا
زیرا  نمود  برقرار  را  کامل  امنیت 
وابستگی  امنیت  فیزیکی  الیه  در 
مختلف  شرایط  در  و  داشته  وجود 
اختالل  امکان  به روزرسانی  ازجمله 

و سوءاستفاده وجود خواهد داشت.
۱3- پدافند غیرعامل در حوزه 

سایبری
نمی توان  هیچ گاه  که  آنجا  از 
امنیت را صددرصد برقرار نمود، لذا 
حتی با رعایت نمودن کلیه موارد ذکر 
شده، امکان بروز حوادت غیرمترقبه 
وجود  نشده  پیش بینی  تهدیدات  و 
پدافند  اهمیت  اینجا  در  لذا  دارد، 

غیرعامل محرز می باشد. 
دفاع غیرعامل در واقع مجموعه 
طرح هایی  و  اقدامات  تهدیدات، 
است که با استفاده از ابزار، شرایط 
و حتی المقدور بدون نیاز به نیروی 
صورت  خوداتکا  صورت  به  انسانی 
یک سو  از  اقداماتی  چنین  گیرد 
زمان  در  را  مجموعه  دفاعی  توان 
بحران افزایش داده و از سوی دیگر 
پیامدهای بحران را کاهش و امکان 
با  را  دیده  آسیب  مناطق  بازسازی 

کمترین هزینه فراهم آورد.
۱۴- ریسک های اصلی مرتبط 

با تکنولوژی اطالعات 
ت  عا طال ا منیت  ا ه  ز و مر ا
زمینه های  در  مشترک  مقوله ای 
مختلف به شمار می رود به طور مثال 
ارتباطی  زمینه های سیستم های  در 
و  بانکی  و  مالی  کامپیوتری،  و 
سالمت.  و  تحصیلی  سیستم های 
بزرگترین تأثیر تکنولوژی اطالعات 
می باشد  اینترنت  امروزه،  جامعه  در 
به همین دلیل سازمان جهانی تیم 
را  کامپیوتری  اورژانس  پاسخگوی 
بنا نهاده است که در رومانی تحت 
عنوان CERT-RO و در اروپا به 
مطابق  می شود.  شناخته   ENISA
CERT- گزارش منتشر شده توسط

Ro در سال ۲۰۱3، ۱۲/۵ در صد 

توسط  رومانی  کشور  IPهای  از 
ویروس های مختلف مورد حمله قرار 
گرفتند امروزه تکنولوژی با تغییرات 
پیش می رود از مرحله آسیب پذیری 

تا مرحله اقدام.
 ، ضعف نقطه  تخمین   
مهم  بسیار  مداخله  و  مانیتورینگ 
اروپا  کمیسیون  مثال  به طور  است 
به این نتیجه رسید که یک محیط 
تکنولوژیک را به نام “دامین ابری: 
ایجاد کند که از این طریق ضعف های 
بالفعل اطالعاتی تکنولوژی را مرتفع 

نماید.
حوزه   ۱۰ می توان  کل  به طور 
حاوی ریسک را مشخص نمود که 
منجر  آن  به  بی توجهی  در صورت 
و خطرناک  اساسی  ریسک های  به 

شوند:
اجتماعی در صورتی  * شبکه 
بدون  محرمانه  اطالعات  به  که 
داشته  دسترسی  مجاز  دسترسی 

باشند.
دستگاه های  از  استفاده    *
مدیریت  به  توجه  بدون  موبایل 

مباحت امنیتی و شناسایی
Malware عدم توجه به  *
رفتن  دست  از  به  منجر  که  ها 

اطالعات حیاتی می شود
*  دسترسی کاربران نهایی به 
اطالعات و تخریب و دستکاری آنها
*  جاسوسی از شخصیت های 

حقوقی
*  پروژه های ناتمام و شکست 

خورده 

 نتیجه گیری و پیشنهادها
ت  عا طال ا منیت  ا له  مقو
که  است  گسترده ای  ابعاد  دارای 
نرم افزاری،  و  کاربردی  برنامه های 
الیه های سخت افزاری و سیاست ها 
و روال های امنیتی را شامل می شود. 
چه بسا قوانین امنیتی که در سازمان 
و  تهیه  اندازه  به  می شود  وضع 
قابلیت  با  سخت افزارهای  تأمین 
باال حائز اهمیت است. وجود نقص 
در هر یک از الیه های اشاره شده، 
امنیت یک سازمان را با خطر مواجه 
می نماید. وجود خألهای فرهنگی و 
پیچیدگی های آن نیز یکی دیگر از 
اجرای مناسب  تأثیرگذار در  عوامل 
امنیتی به شمار می آید  سیاست های 
کمک  به  می توانند  سازمان ها  که 
آموزش مستمر و بررسی نمونه های 
مشابه رخ داده شده نسبت به افزایش 
سطح آگاهی مدیران سازمانی اقدام 
دیگری  کمبودهای  ازجمله  نمایند. 
که به طور محسوس مشاهده می شود 
وجود مرکزی پویا در سازمان هاست 
و  سیاست گذاری  درخصوص  که 
نظارت مقوله های امنیتی و مدیریت 
حوادثی از این دست برنامه ریزی و 

اقدام الزم انجام دهد.

منابع:
۱3۹۱؛  مجتبی؛  جعفری،   -۱
تهدیدات سایبری و مفهموم سایبر 
ملی  همایش  نخستین  تروریسم؛ 

دفاع سایبری.
کاری؛  حسین؛  شیرازی،   -۲
مدیریت  سامانه  ۱3۹۱؛  روح اهلل؛ 
پدافند غیرعامل شبکه های رایانه ای؛ 
نخستین همایش ملی دفاع سایبری.
حبیب، ۱3۹۱،   3- صدرزاده، 
نخستین  سایبر،  فضای  هفتم  بعد 

همایش ملی دفاع سایبری.
 ،۱3۹۱ ذبیح اله،  جیستان،   -۴
جنگ  پنهان  ابزار  برابر  در  دفاع 
ملی  همایش  نخسین  یبری،  سا

دفاع سایبری.
 ،۱3۹3 مریم،  کاوه،   -۵  
راهکاری های  و  سایبری  تهدیدات 
غیرعامل  پدافند  ملی  همایش  آن، 

در علوم دریایی.

تهدیدات سایبری و راهکارهای مقابله با آن در بستر پدافند غیرعامل
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فاطمه معتمدآریا با بچه به تئاتر مي آید

تازه ترین  در  معتمدآریا  فاطمه 
فعالیت نمایشی خود با بازی در نمایش 
بچه، نوشته نغمه ثمینی و کار افسانه 

ماهیان روی صحنه می رود. 
نمایش بچه از جمله آثاری است 
که زمستان ۹۸ روی صحنه رفت و 

هنوز یک هفته از اجرایش نگذشته بود که 
سالن های تئاتر به دلیل همه گیری کرونا تعطیل شدند و اجرای آن در 

تاالر چهارسوی مجموعه تئاتر شهر ناتمام ماند.
فرصتی  منتظر  گذشته  سال   ۲ در  نمایش  این  اجرایی  گروه   
مناسب بودند تا اجرای خود را ادامه بدهند و در روزهایی که با گسترش 
واکسیناسیون عمومی و فروکش کردن نسبی کرونا همراه شد تصمیم 
گرفتند نمایش خود را از اول اسفندماه روی صحنه ببرند. بچه، پنجمین 

همکاری نغمه ثمینی و افسانه ماهیان است.

بازگشت ابرج طهماسب با مجموعه عروسکي

کهنه کار  ایرج طهماسب چهره 
تلویزیون  و محبوب عرصه سینما و 
کاله  مجموعه  با  ما  از  بسیاري  که 
قرمزي، ساخته وي خاطرات بسیاري 
داریم حاال با یک مجموعه عروسکی 

می رود.  خانگی  نمایش  شبکه  به  جدید، 
پاتفرم نماوا در تازه ترین خبر خود اعالم کرد 
که ایرج طهماسب پس از ۴ سال از آخرین ساخته خود، با یک مجموعه 
نمایشی تازه به شبکه نمایش خانگی می رود. جدیدترین کار طهماسب 
در حال گذراندن آخرین مرحله پیش تولید بوده و در روزهای آتی کلید 
خواهد خورد. این مجموعه نمایشی با عروسک های جدید، به کارگردانی 
و اجرای ایرج طهماسب و تهیه کنندگی حسن خدادادی، برای پخش در 
بهار ۱۴۰۱ ساخته می شود و به نوعي جایگزیني براي مجموعه موفق 

کاله قرمزي خواهد بود.

تاسیس مدرسه موسیقي نادر مشایخي

مشایخی،  نادر  موسیقی  مدرسه  
و  محبوب  ارکستر  رهبر  و  آهنگساز 
کار  به  آغاز  کشور  موسیقي  کهنه کار 
کرد. این مدرسه در نظر دارد، صرف نظر 
آموزش  در  غربی  متدهای  کپی  از 

فرهنگی  مختصات  به  توجه  با  موسیقی، 
ایران، نحوه  جدیدی از تعلیِم موسیقی که 
تمرکزش بر چگونه آموختن است را در دستور کار قرار دهد. در همین 
راستا، هنرجویان این مدرسه، عالوه بر آموزِش یکی از واحدهای تخصصی 
دوره های  در  شرکت  امکان  نوازندگی(،  ارکستر،  رهبری  )آهنگسازی، 
ترمیک را نیز خواهند داشت. به این ترتیب هنرجویی که در رشته های 
تخصصی موسیقی آموزش می بیند، باید در زمینه سلفژ و دیکته، گوش 
کردن، خواندن، ساز شناسی، آواز جمعی، همنوازی، هارمونی، کنترپوان 

و موسیقی معاصر نیز آموزش عملی ببیند.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

مسعود کیمیایي از جشنواره فجر انصراف داد

در  حضور  از  کیمیایی  مسعود 
سودای  بخش  نی  کارگردا بخش 
انصراف  فجر  فیلم  جشنواره  سیمرغ 
داد. کیمیایی امسال با فیلم خائن کشی 
فجر حضور  فیلم  چهلم  در جشنواره 
اسامي  اعالم  از  بعد  ولي  داشت 

داوران این دوره و حضور شهاب حسیني در 
میان آنها، مسعود کیمیایي و پوالد کیمیایي هر دو از حضور در جشنواره 
انصراف دادند. این موضوع به زماني برمي گردد که مسعود کیمیایي به 
و  داد  انصراف  جشنواره  در  حضور  از  اجتماعي،  اتفاقات  برخي  واسطه 
شهاب حسیني به او و دیگر سینماگران تاخت که چرا این کار مي کنند 
و درنهایت بسیاري از مردم و سینماگران به شهاب حسیني انتقاد کردند. 
حاال با حضور شهاب حسیني در جمع داوران این دوره، مسعود کیمیایي 

از حضور در آن انصراف داد.
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مردي که هنوز ۷0 ساله نشده است!

علیرضا خمسه: مردم نیاز به امید و شادي دارند
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محمد حسین زاده

چهره هایي  از  یکي  خمسه  علیرضا 
خود  هنرنمایي هاي  با  بارها  که  است 
و  طنازانه  بازي  و  کمدي  نقش هاي  در 
خلق  بسیار  خاطراتي  برایمان  جذابش 
کرده است. او حاال ۶۹ ساله شده است و 
البته خودش خوشحال است که هنوز ۷۰ 
ساله نشده است! علیرضا خمسه، هنرمند 
باسابقه کشورمان در روز تولدش آرزوهای 
بسیاری برای آینده دارد. او معتقد است روز 
تولد، روز نو شدن است و زمانی تبریک 
جایز است که برنامه ای برای آینده داشته 
باشیم. باید در روز تولدمان حرکت کنیم 
و به جلو برویم. این بازیگر پرسابقه تئاتر، 
دنیاي  با  گفتگو  در  تلویزیون  و  سینما 
جوانان از آرزوهایش مي گوید و همینطور 
روزها  این  که  سریال هایي  و  فیلم ها  از 

درگیرشان است...

-در روز تولدتان چه حس و حالي 
دارید؟

*می خواهم یک رنسانس و نوزایی 
مادر  از  نو  از  یعنی  بیفتد.  اتفاق  برایم 
متولد شوم. یک آرزو برای خودم دارم و 
آن هم این است که زندگی نویی برای 
خودم داشته باشم. من نهم بهمن امسال 
۶۹ ساله شدم اما قصد دارم از این پس 

برنامه های زیادی  راه جدیدی را بروم و 
مردم  برای  همینطور  دارم.  خودم  برای 
کنند  احساس  که  می کنم  آرزو  کشورم 
از  من  دارند.  پیش رو  در  روشن  آینده ای 
اینکه در نگاه جوانان یا حتی میانساالن 
غم و ناامیدی و خستگی می بینم، جگرم 
برای  را  بهترین ها  روز  این  در  می سوزد. 
مردم  چون  می خواهم  سرزمینم  مردم 
و  هستند  شایسته ای  مردم  ما  سرزمین 
است  چیزهایی  از  بیشتر  خیلی  لیاقتشان 
ما،  ملت  گرفته اند.  نظر  در  برایشان  که 
ملت سربلندی است. آرزو می کنم نگاه ها 
تغییر کند و تمام مشکالت جامعه و مردم 

عزیزمان حل شود.

برایمان  آرزوهاي تان  از  -بیشتر 
بگویید؟

دارم  دوست  آرزوهایم  *درباره 
حتما به این نکته اشاره کنم، خیلی از ما 
روزشمار، ماه شمار و سال شمار زندگی مان 
را تجربه می کنیم و پشت سر می گذاریم 
زندگی مان  در  مهمی  اتفاق  هیچ  ولی 
نمی افتد و خیلی از ما دریغ از پارسال و یا 
پیرارسال هستیم و مدام با خود می گوییم 
۱۰ سال پیش چقدر خوب بود، این اندازه 
تحت فشار کرونا و مسائل اقتصادی و... 
نبودیم. من فکر می کنم بهترین زندگی، 
زندگی ای است که وقتی شما به گذشته 
اما  آمده اید  درست  که  ببینید  کنید  نگاه 

عصاری  اسب  مثل  که  زمانی  از  امان 
)حیوانی که دور می زند( باشیم! وقتی روز 
و شب مان را دوره می کنیم و هیچ چیزی 
هم  کم  حتی  و  نمی شود  اضافه  ما  به 
می شود تولد، تبریک ندارد چون احساس 
کم  انرژی هایمان  و  امیدها  از  می شود 
می شود. بهترین تولد آن تولدی است که 
وقتی به گذشته ات نگاه می کنی و حال و 
آینده ات را می بینی یک مسیر رو به رشد 
داشته باشید که امیدوارم این حال برای 

همه ما اتفاق بیفتد.

چه  جرفه اي  لحاظ  به  روزها  -این 
مي کنید و چه فعالیت هایي دارید؟

تلویزیون  براي  خاصی  کار  *فعال 
آینده  برای  برنامه هایی  لبته  ا ندارم، 
نکته ای  به  جا  همین  در  دارد  جا  دارم. 
است که  این  آن هم  و  اشاره کنم  مهم 
انتظار  می کنیم،  کار  هنرمندان  ما  وقتی 
االن  اما  باشد  موقع  به  پرداخت ها  داریم 
وقفه  پرداخت ها  که  است  این  مشکل 
متاسفانه  ما  همکاران  از  بسیاری  دارند. 
می رویم  کار  سر  ما  هستند،  مستاجر 
را  دستمزدمان  ماه  سر  که  امید  این  به 
بگیریم تا هزینه های زندگی مان را تامین 
کنیم اما متاسفانه تهیه کنندگان می گویند 
تلویزیون پرداخت ندارد و حتی می بینیم 
به  می افتد.  عقب  دستمزدها  ماه   3-۲
همین علت همه دنبال این هستند تا در 

که حداقل  باشند  داشته  کارهایی حضور 
دستمزدها به موقع پرداخت شود. من هم 
این روزها این مشکل را دارم. پیشنهادهای 
دارم،  سریال ها  در  حضور  برای  بسیاری 
منتها دستمزدها با هزینه ها نمی خواند، از 
طرفی دستمزدهایی هم که توافق می شود 
به موقع پرداخت نمی شود. شخصا خیلی 
دوست داشتم در حال حاضر سر سریالی 
باشم اما متاسفانه دستمزدها با هزینه های 
تلویزیونی  کار  آخرین  نمی خواند.  زندگی 
کارگردانی  به  آبی،  نیسان  مجموعه  من 
منوچهر هادی بود که هنوز هم در حال 
پخش است. من ۵-۶ ماه قبل کارم را در 
این مجموعه تمام کردم و پس از آن دیگر 
کاری را قبول نکردم، به همین دالیلی که 
اشاره شد. البته قرار است در سریال جدید 
نمایش  شبکه  برای  که  نعمت اهلل  سعید 
خانگی ساخته می شود، حضور داشته باشم.

نمایش  شبکه  در  کاری  -شرایط 
خانگی بهتر از تلویزیون است؟

*به هر حال همه این ها متعلق به 
یک نظارت هستند اما در شبکه نمایش 
خانگی پرداخت ها کمی بهتر است. درواقع 
و  نیستند  دولتی  صددرصد  تهیه کننده ها 
وابسته  صداوسیما  به  مستقیم  شکل  به 
این شبکه کمی  به همین علت  نیستند، 
که  اتفاقاتی  با  ولی  می کند  عمل  بهتر 
قرار است برای این شبکه بیفتد و از زیر 
نظارت ارشاد به سمت نظارت صداوسیما 
برود، باز هم معلوم نیست در روی همان 

پاشنه بچرخد یا خیر؟

و  پرمخاطب  سریال هایي  -شما 
امروز...  تا  گذشته  از  داشتید،  شاخص 
مهمانان  پیاده رو،  هتل  بیدار،  و  هوشیار 
و  هزارچهره  مرد  و  ندار  و  دارا  ویژه، 
حال  سریال های  آیا  پایتخت...  درنهایت 
و  می کند  تماشا  را  تلویزیون  حاضر 

کیفیت ها را چطور می بیند؟
در  که  سریال هایی  نظرم  *به 
به  نسبت  می کردم  بازی  قبل  سال های 
االن پرمحتواتر بود. در حال حاضر اغلب 
به خاطر  نمی دانم  کارهایی که می بینیم 
محتوای  روی  که  است  نظارت شدیدی 
دیگر،  مسئله  یا  و  می شود  اعمال  کارها 
یکی  شده اند.  خالی  کیفیت  از  متاسفانه 
کمدی  کار  هر  ویژگی های  مهمترین  از 
این است که رویکرد انتقادی داشته باشد 
که اگر این رویکرد را از کمدی بگیریم، 
درواقع لطیفه گویی و یک کار کم ارزشی 
می شود که اسمش کمدی واقعی نیست. 
کمدی واقعی حتما باید نگاه های اجتماعی 
و رویکرد انتقادی داشته باشد که متاسفانه 
االن تلویزیون این رویکرد را خیلی نمی 
پسندد، به همین علت است که کارهای 
کمدی اش دچار ضعف محتوایی شده اند.

از  پایتخت پس  -چرا سریالی مثل 
چنین  در  و  دارد  مخاطب  بازهم  سال ها 
شرایطی چه پیشنهادی برای بهبود شرایط 

در تلویزیون دارید؟
ی  شخصیت ها یتخت  پا *
رویکرد  متاسفانه  داشت.  دوست داشتنی 
اجتماعی،  رفتاهای  به  نسبت  انتقادی 
سریال های  در  فردی  و  دگی  نوا خا
عرصه  و  ندارد  وجود  طنز  حاضر  حال 
باتجربه  آدم های  حضور  از  کمدی سازی 
در  ما  است.  شده  خالی  فکر  خوش  و 
کارهایی که در تلویزیون می بینیم، کمتر 
نام های صاحب تجربه را پیدا می کنیم و 
باید بگردیم تا ببینیم نویسنده و کارگردان 
کار  از  دارند،  گناه  واقعا  مردم  کیست. 
روزمره و مسائل مختلف خسته و غمگین 
به منزل می آیند و حاال می خواهند پای 
رفع  خستگی شان  تا  بنشینند  تلویزیون 
شود ولی کارهای قابل توجهی به آنها ارائه 
نمی شود. در حقیقت با تماشای سریال های 
قدیمی یک نوع گذشته گرایی برایشان به 
وجود می آید که به نظرم این گذشته گرایی، 

نشان از افول تولیدات صداوسیماست.

ید  جد ئیس  ر به  می  پیا -چه 

معضل  می کنید  فکر  و  دارید  صداوسیما 
اصلی این سازمان در حال حاضر چیست؟
تولیدات  وارد  که  سیاسی  *نگاه 
صداوسیما شده، به کارها لطمه بسیار وارد 
کرده است. اگر صحبت های من بخواهد 
مخاطبی داشته باشد این است که جامعه 
فقط روی محور سیاست نمی چرخد ولی 
متاسفانه همه نگاه ها منتهی به سیاست 
شده اند. به عنوان مثال رویکردی که ما 
باید داشته باشیم، رویکرد اجتماعی است 
که  اجتماعی  رویکرد  این  از  بخشی  که 
مسائل  دارد،  حضور  ما  امروز  زندگی  در 
برنامه های  در  باید  ما  است.  اقتصادی 
صداوسیما  برنامه های  سایر  و  کمدی 
مثل گپ شوها و تاک شوها درباره مسائلی 
صحبت کنیم که مردم از ناامیدی خارج 
باید  امیدوار شوند. ما  و نسبت به جامعه 
برای  را  بهتری  روزهای  تولیدات مان  با 
مردم ترسیم کنیم. این در حالی است که 
ما االن ترسیم یک آینده روشن تر و بهتر 
را در تولیدات صداوسیما نمی بینیم و هر 
افزودن  و  ناامیدی  تیرگی،  می بینیم  چه 
ما  همه  وظیفه  است.  مردم  مسائل  به 
کار  کمدی  که  دوستانی  خصوص  به  و 
مشکالت  و  مصائب  از  کاستن  می کنند، 
نباشد  رویکرد  این  اگر  که  است  مردم 
حاصل آن ناامیدی ملت می شود. ما باید 
به مردم  را  بهتر  اتفاقات  تولیدات مان  در 
نشان بدهیم و درباره آنها صحبت کنیم.

-بارها سریال پایتخت در شبکه هاي 
مختلف پخش شده و بازهم این اتفاق رخ 
مي دهد... خودتان تکرار این سریال را در 

شبکه ها دنبال می کنید؟
*همان موقع که این مجموعه تولید 
می شد، ما به طور کامل همه با هم کار 
قوت  نقاط  متوجه  و  می کردیم  تماشا  را 
تکرار  که  االن  اما  می شدیم  ضعفش  و 
می شود خیر تماشا نمی کنم، چون خیلی 
فرصت ندارم، ولی وقتی می شنوم که مردم 
هنوز که هنوز است پایتخت را تماشا می 
افسوس می خورم که چرا  کنند، راستش 
تولیدات بهتری نمی آید که مردم نگاه شان 

به گذشته نباشد و به روز باشند.

-اگر پایتخت ادامه پیدا کند باز هم 
دوست دارید حضور داشته باشید؟

کشور  در  که  مشکالتی  از  *یکی 
ما، نه فقط در زمینه فرهنگ و هنر بلکه 
نوع  یک  دارد،  وجود  عرصه ها  همه  در 
به  است.  کات  و  قطع شدگی  و  انقطاع 
عنوان مثال شما در سازمانی کار می کنید 
که وقتی مدیر تغییر می کند، اولین کاری 
که می کند همه نیروها را جابجا می کند، 
حتی اتاق ها را تغییر می دهد و می خواهد 
گذشته را پاک کند تا هیچ نشانی از مدیر 
قبل نباشد! متاسفانه این موضوع در همه 
به  نفر  چند  وقتی  است.  حاکم  عرصه ها 
شکل اکیپی کاری موفق را تولید می کنند 
که تبدیل به یک برند می شود ولی مدتی 
شروع  انشعاب ها  و  افتراق  می بینیم  بعد 
شد، تفرقه می افتد و شریک ها از هم جدا 
می شوند. در کارهای فرهنگی و هنری و 
تولیدات تلویزیونمان هم همینطور است. 

به عنوان مثال گروه پایتخت، یک گروه 
خیلی منسجمی بود که چندین فصل را 
با هم کار کردیم ولی همینطور که جلو 
چه  می آید؛  وجود  به  اختالفاتی  می رود، 
و  نگاه های هیچ  و چه  اقتصادی  مسائل 
انسجام و قدرتی  باعث می شود  پوچ که 
که یک رابطه  را شکل می دهد، استمرارش 
کمرنگ تر شود. البته این موضوع فقط در 
گروه ها  همه  بلکه  نیست  پایتخت  گروه 
دارند و یک مشکل کلی  را  این مشکل 
باری  نمی توانیم  ما  که  است  فرهنگی 
نیکویی  سر سالمت،  با  نقطه  یک  از  را 
باید  حتما  کنیم.  حمل  خود  با  زیبایی  و 
حرف و حدیث و اختالف سلیقه وارد شود 
زیبا  خیلی  که  یکرنگی  و  همیت  آن،  و 
به  می گذاریم عشق  را  اسمش  ما  و  بود 
است،  خانواده  یک  مثل  درست  که  کار 
کمرنگ می شود. درباره پایتخت من خیلی 
امیدوار بودم و هستم که این اتفاقات نیفتد 
افتاد. متاسفانه  چون در خیلی از گروه ها 
مجموعه های موفق در کشور ما هیچوقت 
در  در حالی که  نمی رسند،  به ۱۰ سری 
خارج از کشور نمایش هایی دارند که ۴۰ 
سال روی صحنه می ماند و یا سریال هایی 
تولید می کنند که حداقل 3۰ سال قدمت 
دارد، خیلی از هنرپیشه هایش جوان بودند 
هنرپیشه ها  از  خیلی  و  می شوند  پیر  و 
همچنان  سریال  ولی  می کنند  فوت 
پخش می شود. آدم حسودی اش می شود 
نمی توانیم  ایران  در  ما  چرا  می گوید  و 
کارمان را ادامه بدهیم. چرا کارهای موفق 
فقط ۵ یا ۱۰ سال ادامه پیدا می کند؟ چرا 

این  همکاران مان  کنار  در  نمی توانیم 
صمیمیت ها را حفظ کنیم؟ 

-خبری از تیم پایتخت دارید؟
*در حال حاضر خبری که دورادور از 
گروه پایتخت دارم این است که متاسفانه 
همه فعال از هم پراکنده هستند و هر کسی 
درگیر یک پروژه است و گروه با هم نیستند. 
من یکی از آرزوهایم همیشه این است که 
در کارهایی که مردم دوست دارند حضور 
داشته باشم، چه پایتخت و چه سریال های 
دیگر. امیدوارم در طول عمرم به عنوان یک 
هنرمند در کارهای موفق سهمی داشته باشم.

برایمان بگویید که  -از نیسان آبي 
این روزها در حال پخش است...

*نیسان آبی به چند دلیل برای من 
یکی از بهترین خاطرات کاری ام بود. اول 
و  متعهد  جوان،  بسیار  تهیه کننده  اینکه 
شریفی به نام احسان ظلی پور داشت که 
که  تهیه کنندگانی  از  بسیاری  برعکس 
دستمزدهای مان  پرداخت  برای  همیشه 
یکی  بودند.  خوب  ایشان  داریم،  مشکل 
بسیار  کارگردان  دیگر  خوب  اتفاقات  از 
دوست داشتنی، منوچهر هادی بود که من 
تا به حال با ایشان کار نکرده بودم و به 
نظرم یک کارگردان کاربلد و محترم است 
که کمدی را خوب می شناسد. من حدود 3 
ماه در خدمت این گروه بودم و خیلی راحت 
بودم چون همه چیز کامال حرفه ای و خوب 
پیش رفت. تیم نیسان آبی از همه لحاظ 
بازیگران حرفه ای و  بود. عوامل و  عالی 

متعهد به کار حضور داشتند. متاسفانه در 
اختالف سلیقه ها  از کارها می بینیم  خیلی 
زیاد است و گروه با هم مدام دعوا می کنند، 
بازیگران همدیگر را دوست ندارند ولی در 
نیسان آبی همه عوامل از قدیمی ترها مثل 
جمشید هاشم پور گرفته تا هم نسل خودم و 
جوانان، همه با هم با مدیریت کارگردان و 
تهیه کننده همراه، همدل و همکار بودند 
که حاصلش هم این شد که کار با پسند 

مخاطب مواجه شد.

سعید  سریال  درباره  پایان  -در 
نعمت اهلل هم برایمان بگویید؟

*در این مجموعه نقش متفاوت با 
نام سبزعلی را ایفا می کنم که بهتر است 
درباره آن فعال صحبت نکنم. گویا ساخت 
اما  شده  آغاز  است  مدتی  مجموعه  این 
نرسیده  من  نقش  ایفای  به  نوبت  هنوز 
است. اولین تجربه ام با سعید نعمت اهلل در 
نویسنده  ایشان  که  بود  میکائیل  سریال 
درواقع  بود.  کارگردان  مقدم  سیروس  و 
میکائیل  در  بار  اولین  را  نعمت اهلل  آقای 
از  به من گفت  زیارت کردم که همانجا 
همکاری با شما راضی ام و دوست دارم در 
کارهای بعدی ام که مستقال انجام خواهم 
داد، حتما حضور داشته باشید تا اینکه در 
اولین  که  گرم  زمین  تلویزیونی  سریال 
کارگردانی اش بود نقش اصلی را داشتم که 
در مناسبت محرم پخش شد. از همکاری 
با ایشان و کار حرفه ای اش بسیار راضی ام. 
وقتی برای بار سوم از من دعوت کردند، با 
خودم گفتم هر نقشی باشد قبول می کنم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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