
عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد؛

تاثیر احیای برجام و پذیرش FATF بر رشد اقتصادی کشور

بر  مانور  با  اخیر  روزهای  در  دولت  منتقد  جریان 
گرانی برخی کاالها، آن را نشانه ناکارآمدی دولت یا عدم 
تحقق وعده های کنترل بازار جلوه داده اند.با گذشت هشت 
ماه از تغییر دولت و روی کار آمدن دولت مردمی آیت اهلل رئیسی، 
جریان منتقد دولت فعلی و حامی دولت قبل، به گونه ای درباره افزایش 
قیمت برخی کاالها تمرکز کرده اند، که گویی در هشت سال گذشته 
کشور با هیچ تورم و گرانی مواجه نبود و رئیسی یک اقتصاد آرام با 

تورم نزدیک به صفر را تحویل گرفت و اکنون تورم را به باالی ۴۰ 
درصد رسانده است. البته نباید از خبرسازی های جعلی که در فضای 
مجازی درباره گرانی ها منتشر می شود نیز غافل بود، مانند عبور قیمت 
برنج از ۱۰۰ هزار تومان که احتماال شامل یک نوع برنج خاص در 
مناطق شمالی تهران هست وگرنه در سطح کشور قیمت برنج های 

پرمصرف خیلی کمتر از این ارقام ادعایی منتقدان دولت است.
صفحه 3

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:

دولت با حذف ارز ترجیحی 
دست سوداگران را از بازار قطع می کند

دره سیمره؛ مهد تمدنی اصیل
در  بابِل،  از  مهاجرت  از  پس  عیالمیان 
زاگرس  امتداد  در  که  شدند  مستقر  دره هایی 
و  شده  کشیده  شوش(   =( سوزیانا  محدوده  تا 
از  هم،  موازِی  ارتفاعات  سلسله  یک  وسیله  به 
دشت های آشور جدا می شد. کشور عیالم، شامل خوزستان، 
لرستان امروزی، استان ایالم کنونی، و کوه های بختیاری بوده 
است. حدود این کشور از غرب؛ رود دجله، از شرق؛ قسمتی 
از فارس، از شمال؛ راه بابل به همدان )کوه های بختیاری( و 
از جنوب؛ خلیج فارس تا بوشهر بوده است. کشور عیالم در 
دوره عظمت از غرب به بابِل و از شرق به اصفهان می رسید 
و از دو قسمت کوهستانی و دشت تشکیل می شده است. ناحیه 
کوهستانی که در شمال قرار داشت به سبب وضع جغرافیایی، 
دست نخورده و ابتدایی باقی ماند، اما قسمت دیگر یعنی دشت 
به علت مجاورت و تماس دائم با ملل متمدن زمان، مرکز 

یکی از مهم ترین تمدن های ایران کهن شد.
صفحه5

در جلسه هم اندیشی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان با همکاران:

افزایش چند برابری اعتبارات عمرانی
 شرکت آب منطقه ای در سال ۱۴۰۰

4
»هیس«؛ زنان آزاردیده حرف بزنند، »متهم« می شوند!

صفحه 2

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1992- شنبه 27 فروردین ۱۴۰۱- قیمت 3۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
دوست دارم 

نقش هاي خوبي از 
من به یادگار بماند

6ورزش
محدثه حسینی 

جودوکاری که 
قهرمان کشتی شد!

د قتصا 7ا

درباره عالقه خود  گفتگو  اين  ابتداي  در  فريده سپاه منصور 
به سینما و تئاتر گفت: در دبستان تئاتر بازی و در دبیرستان 
دکلمه می کردم، پدرم ديوان اشعار شعرای مختلف را برايم 
می خريد اما زمانی که به بازيگری عالقمند شدم، می دانستم 
خانواده مخالفت می کنند اما از همان کودکی عشق به هنر و 

بازيگری داشتم.

20 ساله است و برای تامین بخشی از هزينه های ورزش خود 
در شرکت قند فريمان کار می کند. وقتی ۱0 ساله بود به جودو 
وارد شد و به عضويت تیم ملی هم درآمد اما فدراسیون که 
انتخاب کرد. تکنیک های جودو را در  تعلیق شد، کشتی را 
کشتی پیاده کرد و با قهرمانی در مسابقات کشوری به تیم 

ملی آلیش رسید.

خبر  گفت:  تهران  جواهر  و  طال  اتحاديه  ريیس  نايب 
آزادسازی منابع ارزی و اطالق قاچاق به ارزهای خانگی 
بیش از حد نصاب موجب شد عرضه ارزهای خانگی به 

بازار افزايش يابد و نرخ ارز پايین بیايد.

افزایش عرضه 
ارزهای خانگی به 

بازار 

ساکتان تورم ۵۷ درصدی؛ ناقدان تورم نزولی! افزایش قیمت نفت 
در واکنش به تحریم نفت روسیه در اروپا

نفت در آستانه تعطیالت آخر هفته طوالنی، روز پنج شنبه تحت تاثیر 
اقدام اتحادیه اروپا در بررسی ممنوعیت نفت روسیه در قیمت باالتری بسته 

شد و به رشد هفتگی دست یافت.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت در ۱۰۷ دالر در هر بشکه بسته شد و 
برای کل هفته ۸.۸ درصد رشد نشان داد. بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در 

ژوئن با دو دالر و ۹۲ سنت افزایش، در ۱۱۱ دالر و ۷۰ سنت در هر بشکه بسته شد.
صفحه 3

برای  ظرفیت  نبود  از  بزرگ  تهران  انتظامی  فرمانده 
پایتخت  در  متجاهر  معتاد  هزار   ۸ حدود  از  نگهداری 
گالیه کرد.معتادان متجاهر پدیده جدیدی در شهر تهران 
نیستند و سال هاست که حضور و تجمع آنان در برخی از نقاط، معابر 
و حتی محالت منجر به حواشی و البته طرح وعده های مختلفی در 
مورد آنان شده است. در این شرایط یکی از جدی ترین وعده هایی 
که در مورد معتادان متجاهر داده شد، وعده علیرضا زاکانی، شهردار 

تهران بود که از همان روزهای نخست حضور در ساختمان خیابان 
بهشت اعالم کرد که تمامی معتادان متجاهر شهر تهران را جمع 
آوری خواهد کرد. از جمله آخرین وعده های زاکانی در مورد معتادان 
متجاهر می توان به اظهارات وی در ۲5 آذرماه سال ۱۴۰۰ و در جریان 
بازدیدش از یکی از مناطق شهر تهران اشاره کرد که وعده داد طی 
دو ماه آینده تمامی معتادان متجاهر شهر تهران را جمع آوری کند.
صفحه ۲

رها شدگی ۸ هزار معتادمتجاهر در تهران

DONYAYEJAVANANMAG.IR

>> با مصرف صحیح و بهره گیری از الگوی درست استفاده از برق ، از قطع آن جلوگیری کنیم <<

فراخوان برگزاری مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

نوبت اول
۱ -نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۰5۴۴ ، کد اقتصادی۷6۹۸-3۱6۷-۴۱۱3 و کد پستی 

6۱3۴۸۱3۹56 ، به نشانی : اهواز – بلوار گلستان – سازمان آب و برق خوزستان – طبقه اول – امور تدارکات و قراردادها 

فراخوان 
 مناقصه عمومی

نوبت اول 
توجه: اعالم آمادگي جهت شرکت در این مناقصه صرفًا بصورت الکترونیکي)توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.ir   مي باشد.

مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره  م م/۰۰/۰3۹۱مربوط به  مرمت و بهسازي جاده و محوطه چاه ۱33 مارون 
الف- شرح مختصر خدمات

عملیات تخریب ، عملیات خاکی ،تسطیح و رگالژ ،اجرای شن مخلوط ، تثبیت ، پی ریزی دستگاه حفاری ، سنگ کاری ، ساخت و نصب مهارهای لوله سوخت ، احداث سپتیک و گودال
ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محل اجرای خدمات در محوطه چاه ۱33 مارون و مدت انجام آن ۲مـاه  می باشد.
ج   -برآورد کارفرما

برآورد کارفرما جهت انجام خدمات   -/۱۹,۴۴۲,۴۴۰,۸۹۱ریال  وتعدیل پذیر می باشد
د-شرایط مناقصه گران متقاضی

- داشتن ظرفیت آزاد)تعدادي و ریالي( در رشته مربوطه 
 -مناقصه گران داراي حداقل پایه 5  رشته راه و ترابري از معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري 

 -در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر،الویت با شرکت هاي بومي استاني مي باشد.
-داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمني از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي

 -توانایي ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ -/۹۷۲,۱۲۲,۰۴5ریال که بایستی به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد: 
الف:  ارائـه رسیـد وجـه صـادره از سـوي حسابداري کارفـرما مبني بـر واریـز مبلـغ فـوق الـذکربه شماره حساب  IR۹۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۱6۰۴۰۲۲۰6۷ نزد بانک  مرکزي جمهوري اسالمي ایران شعبه مرکزي جمهوري 

اسالمي ایران - اهوازکد ۰ حساب - بنام  شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب
ب: ارائه ضمانتنامه بانکي به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا براي مدت )۹۰روز( معتبر بوده  وپس از آن نیز با اعالم کارفرما براي مدت )۹۰ روز( دیگر قابل تمدید باشد.

 -توانایي ارائه 5% مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمین انجام تعهدات
مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز، کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع 

در روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند.
  هـ-محل و  مهلت دریافت مدارک مناقصه گران

از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت بعمل مي آید ظرف مهلت مقرر دراین فراخوان جهت دریافت اسنادو اعالم آمادگی از طریق سامانه ستادو به نشاني www.setadIran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابي هاي الزم وفق 
آیین نامه اجرایي بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاري مناقصات)ارزیابي ساده(بر روي مدارک ارسالي مناقصه گران به عمل آید.

۱- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و( از ساعت ۸:۰۰ تاریخ  ۱۴۰۱/۰۱/3۰ لغایت  ساعت ۱۹:۰۰  تاریخ   ۱۴۰۱/۰۲/۱۰
www.setadIran.ir ۲- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ  ۴,۰۴6,۰۰۰ریال  از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی

محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها 
متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ۱۴:۰۰ روز  یکشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۲/۲5به صورت الکترونیکي و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمناَ پیشنهادات در ساعت  ۰۸:۰۰روز دوشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۲/۲6 

گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفي نامه و کارت شناسایي معتبر بالمانع است.
همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار درسامانه تا ساعت ۱۴:۰۰روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲5 اصل تضمین مذکور را به صورت فیزیکی به کمیسیون 

مناقصات شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند.
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد.

تذکر: حسب مورد ارائه یک نسخه اصلي از اساسنامه شرکتها، آگهي تاسیس، آخرین تغییرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد. 
امور حقوقي و قراردادها - شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب
WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir

فراخوان مناقصه عمومی
 همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( دومرحله ایی 

پاالیشگاه دهم )فاز 19(- نوبت اول
پاالیشگاه دهم پارس جنوبی  فاز ۱۹ درنظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( شماره   R۱۰-۱۴۰۱-۰3۲تقاضای :۴۱۰3۹۰۰۲۷۲ به شماره فراخوان 
در سامانه ستاد ایران:   ۲۰۰۱۰۹3۴۹۸۰۰۰۰۴6 به شرح : تجهیزات مورد نیاز کلینیک تغذیه-واحد بهداشت را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد .الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .جدول زمان بندی به شرح ذیل می باشد.
برآورد مناقصه :  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال  و  تضمین فرآیند ارجاع کار : 5۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده و  تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکي از تضامین قابل قبول 

وفق آیین نامه تضمین شماره ۱۲3۴۰۲/ت5۰65۹ ه مورخ ۹۴/۰۹/۲۲ هیات وزیران قابل قبول  مي باشد.
جدول زمان بندی :

تاریخاقدام ردیف

1401/01/27تاریخ انتشار مناقصه درسامانه1

1401/02/06مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه 2

1401/02/20مهلت زمانی ارسال پیشنهادات3

1401/02/20زمان بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی مناقصه گران ۴
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه ضمانت نامه فرآیند ارجاع کار )پاکت الف( :

آدرس: استان بوشهر -شهرستان کنگان -کیلومتر ۲۰ جاده کنگان به عسلویه -سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس -پاالیشگاه دهم -فاز ۱۹ ، تلفن : اداره خدمات 
کاالی پاالیشگاه دهم : ۰۷۷3۱۴66۲۸3-۰۷۷3۱۴66۲۸۷ 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس : ۴۱۹3۴ - ۰۲۱

دفتر ثبت نام : ۸۸۹6۹۷3۷ و ۸5۱۹3۷6۸
 www.setadiran.ir اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه

شناسه اگهی ۱3۰۱53۴
روابط عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی

  

رجوع به صفحه آخر

صفحه 3



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1992- شنبه 27 فروردین 21401 معه جا

نماینده مجلس:
دولت هرچه سریع تر خودش را جمع و جور کند!

گزینه  ببینیم که دولت  باید  در مجلس، گفت:  بناب  مردم  نماینده 
دیگری برای جایگزینی وزرا دارد؟ من انگیزه ای در دولت نمی بینیم که 
این اتفاق از سوی دولت رقم بخورد، اگر قرار است این موضوع از جایی 

آغاز شود این مجلس است که ترمیم در دولت را آغاز خواهد کرد.

محمد باقری بناب نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسالمی، 
درخصوص مطرح شدن موارد متعددی از استیضاح ها در مجلس، گفت: 
به نظر من با گذشت 6-۷ ماه از آغاز دولت برای ترمیم کابینه زود است، 
اما اگر این موارد سوال و استیضاح به منظور یک تذکر برای دولت و وزرا 
باشد تا فعال شوند؛ یعنی مجلس بیاید به تعدادی از وزرا که مورد نظر 
نمایندگان است، تذکر بدهد و در این فاصله زمانی بین اعالم استیضاح تا 
انجام آن وجود دارد این شاید باعث شود که این ها خودشان را پیدا کرده 

و مسیر عملکردشان را اصالح کنند، این اتفاق خوبی است.
وی ادامه داد: اما اگر انگیزه غیر از این باشد یک مقدار زود است، 
ضمن اینکه مجلس که نمی خواهد با دولت وارد تنش و اختالف شود، اگر 
تذکر و نگرانی هم مطرح می شود، به علت روندی که اکنون در کارها 

وجود دارد است، مالک برای مجلس کارآمدی است.
و  مجالس  در  همواره  این صحبت ها  کرد:  عنوان  باقری همچنین 
دولت های مختلف بوده است، اگر دولت می خواهد این موارد را به عنوان 
تذکر در نظر بگیرد برای دولت مفید به فایده است که خودش را هرچه 
سریع تر جمع و جور کند و اشتباهات موجود را اصالح کنند تا بتوانند با 

مجلس برای حل مشکالت مردم همکاری داشته باشند.
به سوالی مبنی درباره  اقتصادی مجلس در پاسخ  عضو کمیسیون 
احتمال ترمیم کابینه چه در حد وزرا و چه در سطح استانداران از سوی 
دولت، ابراز داشت: ببینید برخی از استانداران ۱۰۰ درصد ضعیف هستند و در 
بعضی موارد مشکالتی هم ایجاد شده است اما باید ببینیم که دولت گزینه 
دیگری برای جایگزینی این وزرا دارد؟ من انگیزه ای در دولت نمی بینیم 
که این اتفاق از سوی دولت رقم بخورد، اگر قرار است این موضوع از 
جایی آغاز شود این مجلس است که ترمیم در دولت را آغاز خواهد کرد.

وی گفت: به نظرم این موارد هنوز نشانه عزم جدی برای استیضاح 
نیست بلکه تذکرات جدی برای دولت است تا ایرادات و اشکاالت موجود 

در کار خود را اصالح کند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:
از  را  ترجیحی دست سوداگران  ارز  با حذف  دولت 

بازار قطع می کند
اقدامات  گفت:  مجلس  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  رئیس  نایب 
دولت در تهیه کاالهای اساسی به گونه ای برنامه ریزی شد که با حذف 
ارز ترجیحی و اختصاص یارانه ارزی به مردم، دست سوداگران و دالالن 

کاالهای اساسی از بازار قطع شود.
سید محمد موحد در مورد اقدامات دولت سیزدهم برای تامین کاالهای 
اساسی گفت: یکی از دغدغه های اصلی دولت آیت اهلل رییسی از زمان 
شروع به کار کابینه سیزدهم حل مشکالت معیشتی مردم و تالش در 
راستای تامین کاالهای اساسی بوده است. دولت در راستای این دغدغه و 

مطالبه مردمی، توانسته است گام های خوب و ارزشمندی بردارد .
نماینده مردم کهگیلویه و بهمئی اضافه کرد: در زمان بررسی الیحه 
دولت  وزرای  با  مذاکراتی  تلفیق  در کمیسیون  بودجه ۱۴۰۱ کل کشور 
با  کشور  اساسی  و  استراتژیک  کاالهای  تامین  که  شد  مقرر  و  داشتیم 
برنامه خاص و عملیاتی در دستور کار دولت قرار گیرد تا شاهد صف های 
طویل مردم برای دریافت کاالهای اساسی نباشیم.مقرر شد با تمهیداتی 
که وزیر کشاورزی و مجموعه دولت در این رابطه اتخاذ می کنند، مردم 
در تامین کاالهای اساسی دچار مشکل نشوند و بتوانند در این مسیر از 

پشتوانه دولت بهره مند شوند.
موحد اضافه کرد: اقدامات دولت در تهیه کاالهای اساسی به گونه ای 
برنامه ریزی شد که با حذف ارز ترجیحی و اختصاص یارانه ارزی به مردم، 
دست سوداگران و دالالن کاالهای اساسی از بازار قطع شود البته باید 
دولت با نظارت دقیق قیمت ها راکنترل کند تا افراد سودجو نتوانند در این 

زمینه سوءاستفاده کنند.
اینکه  بیان  با  مجلس  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  رییس  نایب 
بازار و ثبات قیمت کاالها دارد گفت:  دولت تالش جدی برای تنظیم 
تنظیم بازار کار بسیار سنگینی است، دولت برای سامان دادن به بازار 
باید از ابزارهای مختلفی استفاده کرده و ورود همه جانبه داشته باشد تا 
همه دستگاه ها و نهادهای کشور در حوزه نظارت و پشتیبانی پای کار 
باشند. الزم است که دولت در این میدان ورود اساسی کند تا مردم هم 
احساس کنند  که ضوابط قانونی دقیق در زمینه تعیین قیمت کاالهای 

اساسی وجود دارد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعالم کرد؛
رها شدگی ۸ هزار معتادمتجاهر در تهران

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از نبود ظرفیت برای نگهداری از حدود 
۸ هزار معتاد متجاهر در پایتخت گالیه کرد.

معتادان متجاهر پدیده جدیدی در شهر تهران نیستند و سال هاست که 
حضور و تجمع آنان در برخی از نقاط، معابر و حتی محالت منجر به حواشی 
و البته طرح وعده های مختلفی در مورد آنان شده است. در این شرایط یکی 
از جدی ترین وعده هایی که در مورد معتادان متجاهر داده شد، وعده علیرضا 
زاکانی، شهردار تهران بود که از همان روزهای نخست حضور در ساختمان 
خیابان بهشت اعالم کرد که تمامی معتادان متجاهر شهر تهران را جمع 
آوری خواهد کرد. از جمله آخرین وعده های زاکانی در مورد معتادان متجاهر 
می توان به اظهارات وی در ۲5 آذرماه سال ۱۴۰۰ و در جریان بازدیدش از 
یکی از مناطق شهر تهران اشاره کرد که وعده داد طی دو ماه آینده تمامی 

معتادان متجاهر شهر تهران را جمع آوری کند.
با گذشت نزدیک به چهارماه از وعده دو ماهه شهردار تهران، موضوع 
بزرگ  تهران  انتظامی  فرمانده  از  را  آنان  آوری  جمع  و  متجاهر  معتادان 
پیگیری کردیم، سردار حسین رحیمی در گفت وگو با ایسنا، درباره اینکه آیا 
ظرفیت جدیدی برای نگهداری از معتادان متجاهر در تهران ایجاد شده یا 
خیر گفت:  در تهران حدود ۲۲ هزار معتاد متجاهر دارد و متاسفانه تا به این 
لحظه ظرفیت جدیدی برای نگهداری از معتادان متجاهر ایجاد نشده است.

وی ادامه داد: البته ظرفیت هایی را خود پلیس و همچنین عزیزان در 
سپاه اضافه کردند که این مربوط به خود آنها بوده و دیگر دستگاه ها که 

دارای مسئولیت هم هستند، کاری نکرده اند.  
فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره اینکه تهران به چه تعداد ظرفیت 
برای نگهداری از معتادان متجاهر نیاز دارد، نیز گفت: هنوز حدود ۷ تا ۸ 
هزار معتاد متجاهر رها شده در شهر تهران داریم که جایی برایشان نیست. 
این ها هنوز در سطح شهر تهران هستند که ما امیدواریم و پیگیر هم هستیم 

که ظرفیت هایی برای نگهداری و بازپروری آنان ایجاد شود.  

گزارش دنیای جوانان از چالش مهم این روزهای دختران و زنان؛

»هیس«؛ زنان آزاردیده حرف بزنند، »متهم« می شوند!
فارغ از حواشی ای که پس 
دست   »زنان  بیانیه  انتشار  از 
به  اعتراض  در  سینما  اندرکار 
این  در  زنان  علیه  خشونت 
عرصه« پیش آمد، تجربه آزار و خشونت 
برای زنان در محیط های اجتماعی نظیر 
محیط کار و حتی محیط تحصیلی، گویای 
به  محدود  آزارها  که  است  واقعیت  این 
یک صنف و یک رشته خاص نیست. در 
این میان اما انگشت  اتهامی که هر بار با 
روایت آزار به سمت زنان قربانی خشونت 
دراز می شود، اثبات می کند که چرا زنان 
به جای بیان بهنگام ماجرا، صحنه را به 
نفع خشونت گر خالی کرده و با سکوت خود 
برای حفظ »آبرو« به نوعی به خشونت گر 

»باج« می دهند.
ابتدایی دانشجویی  »م« از سالهای 
و زمانی که شاید ۱۸ یا ۱۹ سالش بوده 
می گوید که دوست داشته دستش در جیب 
خودش باشد و به دنبال کاری پاره وقت 
می گشته است: »تصور مردم این است تنها 
زنانی که قدری پوشش آزادتری دارند با 
آزار و اذیت  از سوی مردان مواجه می شوند 
و این در حالی است که من محجبه ام و 
بارها تجربه خشونت و آزارهای کالمی و 
رفتاری از سوی مردان را در محیط های 

اجتماعی داشته ام.« 
برای  وقتی  که  هست  »خاطرم 
رفتم،  بیمه  شرکت  یک  به  استخدام 
صاحب شرکت به قدری مصاحبه کاری را 
به بهانه های مختلف ِکش داد تا تمام ارباب 
رجوع ها بروند و زمانی مرا برای مصاحبه 
به اتاقش صدا زد که جز من و او کسی 
در شرکت نمانده بود و گرچه خشونت را 
به طور فیزیکی اعمال نکرد اما از همان 

ابتدای صحبت، کالمش آزارم می داد.«
»داخل برگه مشخصات نوشته بودم 
را  شناسنامه ام  حتی  و  هستم  »مجرد« 
پرسید  من  از  باز  اما  بودم  داده  ارائه  هم 

»مطمئنی مجردی؟”
پاسخ دادم بله و او در ادامه با لحنی 
که هر لحظه احساس ناامنی را برایم بیشتر 
می کرد گفت »یعنی نامزد هم نداری؟ یا 
با کسی آشنا  در رابطه عاطفی نیستی و 
که  اینجا  به  صحبت ها  نشدی؟«.  هم 
را  سوال ها  این  چه  برای  پرسیدم  رسید 
می پرسید؟، مگر در روند کار کردن من در 
این شرکت تاثیری دارد؟، صاحب شرکت 
که با شنیدن این سوال از صندلی پشت 
میز بلند شد و روی میز مقابل من نشست 
و اینگونه در صدد کمتر کردن فاصله اش 
من  کارمندان  اما  »نه،  گفت:  بود  من  با 
برایم مثل اعضای خانواده ام می شوند و من 
باید از جزئیات زندگی  شخصیشان با خبر 
باشم«. این را گفت و شروع به پرسیدن 
هم  »برادر  اینکه  مثل  سواالت شخصی 
زود  توانی  می  و  طبعی  »شوخ  داری؟«، 

صمیمی شوی؟« کرد.«
پوششی  در  دهنده  آزار  رفتارهای 

»محترمانه«
» به یاد دارم یکی از استادهایم به 
بهانه های مختلف و با لفظ  مودبانه و توام با 
احترام، خارج از ساعات درسی مرا به بهانه 
درس و نمره به محیط  غیردانشگاهی مثل 
دفتر کارش یا رستوران و کافی شاپ دعوت 
به  راجع  می خواهم  می گفت  و  می کرد 
نمره هایت صحبت کنم. هر بار هم اینطور 
مطرح می کرد که » با من راحت باش، از 
دانشجوهایم  با  من  نکش،  خجالت  من 
صمیمی هستم. »حتی یادم هست شماره ام 
دانشگاهی در شبکه های  از گروه های  را 
علیرغم  و  بود  برداشته  اجتماعی مجازی 
رد درخواست هایش، ناگهان با من تماس 
تصویری می گرفت و انتظار داشت با هم 
تصویری صحبت کنیم. این رفتارها شاید 
در ظاهر بسیار مودبانه و محترمانه به نظر 
آیند اما برای من اوج آزار تلقی می شد و 
صورت  در  که  بود  مودبانه  ظاهر  همین 
این  از سوی  آزار  اثبات  قانونی،  پیگیری 

فرد را سخت تر هم می کرد.«
روایت  زمینه  است  معتقد  که  »م« 
از تجربیات خشونت خود  آزار دیده  زنان 
هنوز در جامعه وجود ندارد، تصریح کرد: 
صاحب  که  آوری  چندش  حس  »آن 
آن  و  کرد  تحمیل  من  به  بیمه  شرکت 
آزار به ظاهر محترمانه که از سوی استاد 
تجربه کردم را  برای کسی بازگو نکردم. 

در واقع نمی توانستم بازگو کنم چرا که به 
محض تعریف جریان، متهم می شوی به 
اینکه »حتما خودت به آن مرد دِر باِغ سبز 
نشان داده ای که اینطور شد«، یا اینکه »اگر 
شرایط آنقدر که می گویی آزار دهنده بود 
چرا از همان ابتدا که متوجه رفتار مشکوک 
صاحب شرکت یا استاد شدی این ماجرا 
را پیگیری نکردی؟«. سکوت کردم چون 
می دانستم تهش خودم بدهکار این ماجرا 
می شوم، چون می دانستم دستم به جایی 
بند نیست و اصال اگر بخواهم شکایت هم 
کنم، طبق کدام ماده قانونی  می توانستم 
رفتار محترمانه اما آزار دهنده استاد را ثابت 
کنم یا برای لفظ خشونت بار و فاصله آزار 
دهنده صاحب شرکت با من که هر لحظه 
آن را کمتر می کرد، شکایت کنم. از طرفی 
حتی اگر اثبات می شد، با توجه به زمان بر 
بودن فرآیند شکایت، به اصطالح »نوشدارو  
بعد از مرگ سهراب« بود و من می ماندم 
و آبروی رفته و آزار دیدگی اثبات نشده.«
همچنان  محترمانه  آزارهای  ردپای 
برای »م« ادامه دارد: »اکنون هم که درسم 
تمام شده و در زمینه دیگری مشغول به 
کار هستم، بارها تجربه خشونت رفتاری 
آقا  همکاران  برخی  سوی  از  کالمی  و 
از  نا امن، استفاده  بیان  را داشته ام. لحن 
کلماتی خاص و بیان مطالبی که در حضور 
یک خانم نباید آنها را مطرح کرد و احساس 
صمیمیت بیش از حد، از جمله رفتارهای نا 
امن برخی همکاران آقاست که برای آنها 
در هیچ ماده قانونی جرم انگاری نشده و 
نمی توان نسبت به آن اعتراضی کرد چراکه 
تا زبان باز کنی، می گویند »مگر به خودت 

شک داری؟.”«
برای حفظ شغلم سکوت کردم

روایت »ر« دختری ۲5 ساله، متاهل 
و ویزیتور یک شرکت خصوصی، متفاوت 
است: »متناسب با کارم مجبورم با مسئول 
سالن  فروشگاه های زیادی در ارتباط باشم. 
سالن  مسئول  یک  که  آمده  پیش  بارها 
خودش  و  متاهلم  می داند  اینکه  علیرغم 
دارد،  بزرگ  فرزند  و  است  متاهل  هم 
و  می کند  من  با  نامتعارف  شوخی های 
وقتی معترض می شوم می گوید »چرا به 
کردم،  شوخی  فقط  من  گرفتی؟،  خودت 
من با همه اینطوری هستم نه فقط با تو.« 
و این در حالی است که دست آخر هم در 
کند  می  ایجاد  ِخللی  کارم  انجام  فرآیند 
آمدن  راه  به  مجبور  شغل  حفظ  برای  تا 
به خاطر حفظ شغلم  او شوم.  با خواسته 
سکوت کرده ام. مجبورم به مدارا برای از 

دست ندادن شغلم.«
و  دویدن  هنگام  پاهایم  صدای 
اشک هایی که تا رسیدن به خانه ریختم را 

فراموش نمی کنم
که  است  ساله   ۴۸ زنی  »ش« 
یک  به  تبدیل  برایش  کاری  مصاحبه 
برایم  است:»  شده  خشونت آمیز  تجربه 
اس ام اس آمده بود که در دفتر وکالت 
برای پاسخگویی به تلفن ها، یک منشی 
استخدام می کنند. به آدرس مراجعه کردم. 
دفتر وکالتش در یک ساختمان مسکونی 
نزدیک یک مجتمع قضایی بود. وارد که 
برداشت  را  کلید  و  کرد  قفل  را  در  شدم 
گذاشت روی اُپِن آشپزخانه. اینجا بود که 
نگران شدم. شروع به بیان سخنانی کرد 
که با شنیدن آنها متوجه اصل ماجرا شده 
و  است  بهانه  منشی  استخدام  که  بودم 
هدف چیز دیگری است. عمدا طوری رفتار 
کردم که خاطرش از نظر مثبت من نسبت 
به خواسته اش راحت شود. منتظر موقعیتی 
بودم تا کلید در را برداشته و از ساختمان 

فرار کنم. همین هم شد، وقتی برای آوردن 
کیفش به اتاق خواب رفت من از دفتر فرار 
کردم. هیچ وقت صدای پاهایم به هنگام 
دویدن و اشک هایی که تا رسیدن به خانه 

ریختم را فراموش نمی کنم.«
 در قوانین فعلی برای برخی رفتارها 
و آزارهایی که زنان تجربه می کنند هیچ 
جرم انگاری در نظر گرفته نشده است و 
زنان خشونت دیده،  از  همین بی حمایتی 
سکوت راویان و جری تر شدن خاطیان را 

تشدید می کند.
از  آنجا که یک سوی جلوگیری  از 
بروز خشونت های جنسیتی که اتفاقا قربانی 
با وجود باالبودن فراوانی  آنها زنان  همه 
در این جنس نیستند، بلکه بعضا مردان و 
گاه نوجوانان و کودکان هم آنها را تجربه 
می کنند، وجود قوانین بازدارنده ای است که 
در آن مصادیق انواع خشونت علیه زنان و 
باقی آحاد جامعه تعریف مشخص داشته و 
جرم انگاری دقیقی شده باشد، وجود یک 
قانون جامع در این زمینه حائز اهمیت است.
از  یاد شده  روایت های  حال  این  با 
وعده  علیرغم  که  است  حالی  در  زنان 
حمایت  و  کرامت  »حفظ  الیحه  بررسی 
از زنان در برابر خشونت« در صحن علنی 
مجلس پس از تعطیالت نوروز و با آغاز 
سال ۱۴۰۱، همچنان در مجلس شورای 
اسالمی قرار دارد و به صحن نرسیده است.
مجلس  نمایندگان  رود  می  امید 
شورای اسالمی به وعده خود پایبند بوده و 
بررسی و تصویب الیحه ای که تدوین آن 
قریب به ۱۰ سال طول کشیده و هنوز تعیین 

تکلیف نشده را بیش از این معطل نکنند.
شکل  قدرت  مبنای  بر  خشونت 

می گیرد
زهرا نژاد بهرام، فعال حوزه زنان و 
سیاستمدار با بیان اینکه طبق یک دسته 
بندی می توان خشونت را به نوع آگاهانه 
و با منظور و یا ناآگاهانه و بدون منظور 
تقسیم کرد، گفت: به رغم اینکه قرن هاست 
جامعه بشری از مرحله بدویت عبور کرده، 
به تمدن بشری نزدیک شده و افراد یاد 
از  فارغ  یکدیگر  کنار  در  گرفته اند چطور 
تفاوت ها زندگی کنند اما هنوز هم شاهد 
در بخش های مختلف  خشونت جنسیتی 

جامعه هستیم.
وی با بیان اینکه استفاده از قدرت، 
سرکوب و وادار کردن افراد به انجام یک 
کار، بخشی از ماهیت خشونت محسوب 
مبنای  بر  خشونت  واقع  در  و  می شود 
قدرت شکل گرفته است، ادامه داد: خشونت 
یک  علیه  که  است  خشونتی  جنسیتی، 
جنس و عموما علیه زنان انجام می شود. 
از  اعم  جنسیتی  خشونت  قربانیان  بیشتر 
خشونت کالمی، رفتاری و یا جنسی، زنان 
هستند و بیش از ۹۰ درصد افرادی که به 
اعمال خشونت جنسیتی در جوامع محکوم 

شده اند، مردان بوده اند.
ابهام مصادیق خشونت جنسیتی در 

قوانین داخلی کشور
نژاد بهرام خشونت وابسته به جنس 
خانگی،  رفتاری،  کالمی،  انواع  در  را 
بندی  تقسیم  جنسی  آزارهای  و  فیزیکی 
کرد و افزود: مصادیق این انواع خشونت 
جنسیتی یا در قوانین داخلی کشور تعریف 
مشخصی ندارند و  یا تعریف آنها به قدری 
دچار ابهامات زیاد است که به شکل جرم 

انگاری مطرح نشده است.
وی در عین حال این را هم گفت که 
نه تنها از منظر قوانین داخلی در تعریف 
و  ابهام  دچار  خشونت  و  آزار  مصادیق 
مشکل هستیم، بلکه از سوی دیگر قربانیان 

خشونت جنسیتی نیز حاضر به حضور در 
محاکم و بیان روایت آزار خود نیستند.

اینکه  بیان  با  زنان  فعال حوزه  این 
بخش بزرگی از خشونت در همه جوامع 
به مسائل فرهنگی باز می گردد و نیازمند 
کرد:  تاکید  هستیم،  فرهنگی  پاالیش 
قانون  با  چیز  همه  گرچه  حال  عین  در 
حل نمی شود اما قانون یکی از مصادیق 
پیشگیری از خشونت است؛ بنابراین نیاز 
زمینه  در  موجود  قانونی  ابهامات  داریم 
تعریف مصادیق خشونت و آزار جنسیتی 

را رفع کنیم.
سکوت  آزارها  برابر  در  زنان  چرا 

می کنند؟
این فعال حوزه زنان معتقد است که از 
جمله علل سکوت زنان یا باقی قربانیان در 
برابر آزارهای یاد شده، »خجالت کشیدن« 
از بیان واقعه، »ترس« از متهم شدن به 
و  آزارها  این  بروز  ابزار  خودشان  اینکه 
از دست  اند و  خشونت ها را فراهم کرده 
دادن »امتیازات اجتماعی« فعلی خود است.
واقع  در  کرد:  تصریح  بهرام  نژاد 
بخشی از علت سکوت قربانیان خشونت 
به مباحث فرهنگی و عرفی، آداب و رسوم 
و مسائل تربیتی باز می گردد. به طوری 
که افراد نه تنها هم دردی با فرد خشونت 
دیده انجام نمی دهند بلکه اتهاماتی نیز به 
آزار دیدگان وارد می کنند و یا آزار دیدگان 
از امتیازات فعلی خود که افراد غیر خشونت 
دیده دارند محروم شده و از این رو ترجیح 
می دهند از روایات این آزارها در محاکم 
خودداری کنند چراکه جامعه پذیرای این 

افراد و عمدتا زنان خشونت دیده نیست.
این فعال حوزه زنان همچنین با اشاره 
به اهمیت تربیت اجتماعی و جنسیتی درون 
خانواده ها در نحوه مواجهه افراد با قربانیان 
خشونت این را هم گفت که بعضا تربیت 
اجتماعی و جنسیتی درون جامعه و خانواده 
به شکلی است که افراد هر نوع خطا را به 
یک جنس اطالق می کنند و از همین رو 
نیز در مواجهه با زنان قربانی خشونت تصور 
دارند  که این زنان خود در بروز این آزارها 

نقش داشته اند.
به گفته وی در شرایط فعلی بازنگری 
اصول  و  خانواده ها  درون  تربیتی  اصول 
برای  دانشگاهی  و  درسی  کتب  آموزشی 
از بین بردن این نگاه های تضعیف آمیز به 

زنان ضروری است.
که  پرسش  این  طرح  با  بهرام  نژاد 
زنان  خشونت،  یک  روایت  از  پس  بعضا 
آزار دیده متهم به این می شوند که چرا 
پس از گذشت زمان طوالنی اکنون این 
واقعه را روایت می کنند؟، توضیح داد: اینکه 
زنان خشونت دیده تا کنون سکوت کرده و 
پس از گذشت زمان از آن واقعه خشونت بار 
اکنون در حال روایت ماجرا هستند دلیل بر 
نبود خشونت نیست، چه بسا اکنون شرایط 
اجتماعی بازگو کردن آن خشونت و آزار 
برای این زنان فراهم شده باشد، از این رو 
نباید این زنان متهم شوند که چرا سکوت 

کرده و بهنگام لب به سخن نگشوده اند.
این فعال حوزه زنان در پایان سخنان 
و  کردن  بازگو  اهمیت  بر  تاکید  با  خود 
خشونت هایی  از  دیده  آزار  زنان  روایت 
افزایش  در  است  اعمال شده  آنها  بر  که 
روایت  کرد:  نشان  خاطر  جامعه،  آگاهی 
این زنان خشونت دیده می تواند منجر به 
افزایش آگاهی و توجه مردم نسبت به این 
امر و افزایش توجه و آگاهی قانون گذار 
تدوین  لزوم  و  جرم  مصادیق  به  نسبت 
جامعه  این مصادیق شود.  برای  مجازات 
باید نسبت به این امر آگاه شود که روایت 
تجربیات زنان خشونت دیده نباید منجر به 
ضعف، بی توجهی و از دست دادن امتیازات 
این،  بر  عالوه  شود.  زنان  این  اجتماعی 
اصول تربیتی درون خانواده ها نیز باید تغییر 
کرده و مادران باید به پسران خود بیاموزند 
حقوق زنان در جامعه را بپذیرند. در عین 
حال نباید در اصول تربیتی خود امتیازات 
ویژه به مردان و پسران دهیم. نباید به زنان 
آموزش صبر و اطاعت و به مردان آموزش  
تهاجم و عدم اطاعت دهیم چراکه این نوع 
تربیت در نهایت منجر به خشونت، عدم 
در  ثبات  خانوادگی،عدم  روابط  در  ثبات 
روابط اجتماعی، افزایش شکاف جنسیتی، 
تهاجم  و تنش و درگیری و بی اعتمادی 

مفرط می شود.
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زیر نظر: علی هوشمند

افزایش کنکوری های علوم انسانی؛
زنان کمترین متقاضیان گروه ریاضی

اینکه  بیان  با  سنجش  سازمان  های  آزمون  اجرای  مرکز  رئیس 
زنان  گفت:  کردند،  شرکت  امسال  کنکور  در  نفر  و۴۸۷  میلیون  یک 
علوم  گروه  متقاضیان  و  هستند  آزمون  این  کنندگان  شرکت  بیشترین 

است. یافته  افزایش  انسانی 
مهندس عزیزی در آیین هماهنگی کنکور ۱۴۰۱ در استان مرکزی 
به  اگر  که  است  فرآیندی  کنکور  کرد:  اظهار  مطلب  این  بیان  ضمن 
آشکار  آن  منفی  نتیجه  بلندمدت  در  نشود  انجام  دقت  با  و  درستی 
بنابراین  رسید.  نخواهد  خود  بلندمدت  اهداف  به  کشور  و  شد  خواهد 
قابل  با مشکالت  نشود، کشور  برگزار  درستی  به  کنکور  درصورتی که 

می شود.  مواجه  توجهی 
وی عنوان کرد: در بهمن ماه و اسفند ماه سال گذشته دو مرحله 
آزمون  نام کنندگان در  ثبت  تعداد  و  داشتیم  آزمون سراسری  نام  ثبت 
و۴۸۷  میلیون  یک  غربالگری،  بدون  و  تقریبی  صورت  به  سراسری 
هزارنفر بوده است. از این تعداد ۹۱۲ هزار و۸6۹ نفر زن  و 5۷3 هزار 

و ۸36 نفر مرد هستند. 
بانوان شرکت کننده  تعداد  6۱ درصدی  نسبت  داد:  ادامه  عزیزی 
در  دانش  و  برای کسب علم  آنان  بیشتر  انگیزه  نشان دهنده  در کنکور 

بانوان است.  کشور توسط 
عزیزی توضیح داد: ثبت نام در گروه علمی رشته انسانی بر خالف 
رشته ریاضی با افزایش داوطلبان مواجه بوده است. در گروه علوم انسانی 
آزمون سراسری سال جاری ۴۱۲ هزار و 5۸۸ نفر شرکت کرده اند در 
حالیکه در رشته ریاضی این رقم به ۱۴۲ هزار و ۷۲۱ نفر می رسد که 

تنها 36 درصد از داوطلبین علوم ریاضی را بانوان تشکیل می دهند. 
وی تشریح کرد:  آزمون سراسری از ۸ تا ۱۱ تیرماه برگزار خواهد 
نام  ثبت  آزمون سراسری  در  که  نفر  هزار   ۴۸۷ و  میلیون  از یک  شد. 
این  از  استان مرکزی هستند.  به  متعلق  نفر   ۴56 ۲۴ هزار و  کرده اند، 
تعداد ۲6۴3 نفر در گروه ریاضی، 6 هزار و ۴۰۷ نفر گروه علوم انسانی، 
۹ هزار و 6۰6 نفر علوم تجربی، ۲ هزار و5۴3 نفر رشته هنر و 3 هزار 

و ۲5۷ نفر در رشته زبان خارجی ثبت نام کرده اند.
 عزیزی افزود: بطور کلی از ۲۴ هزار و ۴56 نفر ثبت نام کننده در 
استان مرکزی، ۱5 هزار و 5۴۷ نفر خانم و ۸ هزار و ۹۰۷ نفر آقا هستند. 
همچنین مهران شاه منصوری معاون آموزشی دانشگاه اراک نیز در 
این آیین گفت: سابقه کنکور در کشور به سال ۱3۴۸ بازمی گردد و با 
لحاظ دو الی سه سال انقالب فرهنگی و تعطیلی کنکور، این آزمون ها 
تاکنون  5۲ بار برگزار شده است و  تغییرات زیادی را تجربه کرده است.
وی تاکید کرد:  کنکور واژه ای با ریشه فرانسوی است که تمامی 
خانواده ها در مقاطع مختلف زندگی با آن روبرو بوده و نظرات مثبت و 

منفی متفاوتی را درخصوص آن دارند. 
نیز  پیشرفته  کشورهای  از   بسیاری  در  یادآورشد:  منصوری  شاه 
این آزمون برای ورود دانشجویان به دانشگاه ها برگزار می شود و مانند 
برخی  در  قبولی  شانس  جمعیتی  پیک  در  قرارگیری  دلیل  به  کشورما 
بوده  پایین  قبولی  برخی رشته ها شانس  و  ۱۰۰ درصد  باالی  رشته ها 

و رقابت باالست. 
وی تاکید کرد: در بسیاری از رشته ها نسبت متقاضی به ظرفیت، 
یه  متقاضی  پر  رشته های  جزو  نیز  پزشکی  رشته   و  است   ۱۲ به  یک 

شمار می رود.

بارش آجر در یکی از اتوبان های بزرگ تهران
سرکالنتری پلیس بزرگراه از ریزش بار آجر کامیون بر سر راه خودروها در مسیر 

جنوب به شمال بزرگراه امام علی )ع( محدوده پیروزی خبر داد.
سرهنگ علی اصغر شریفی رییس مرکز اطالع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ 
پایتخت توسط دوربین های  با رصدی که لحظه به لحظه از سطح معابر شهری  گفت: 
کنترل ترافیک صورت می پذیرد، در ساعت ۰۴:۰۰ صبح روز جمعه در مسیر جنوب به شمال 
بزرگراه امام علی )ع( محدوده پیروزی )از تونل امیر کبیر تا صفا( از یکدستگاه کامیون، 
آجرها در تمام سطوح و مسیر تردد خودروها ریخته شده بود و هر لحظه امکان واژگونی 
خودروهای دیگر محتمل بود.به گفته شریفی به خاطر اهمیت موضوع و عدم دید کافی 
رانندگان در آن ساعت و احتمال خطر و تصادف برای رانندگان عبوری با این آجرهای 
ریخته شده بالفاصله تیم منطقه ۲5 پلیس بزرگراه دست به کار شدند و با استفاده از آژیر 
و بلندگو و حرکات دست خودروها را قبل از رسیدن به این موانع و آجرها متوقف کردند و 

توانستند به موقع از بروز حادثه ای ناگوار در سطح بزرگراه جلوگیری کنند.
شریفی گفت: تیم گشتی منطقه ۲5 پلیس راهور فاتب این کامیون را به محل ریزش 
آجرها بازگرداند و ضمن اعمال قانون، راننده و همراهان وی را مکلف کرد کمک حال 
عوامل شهرداری بوده و آجرها را به محل بار کامیون منتقل کند و همچنین به دلیل این 

اقدام پرونده ای تشکیل و به مراجع محترم قضایی ارسال شد.

۵ کشته در تصادف پژو ۴۰۵ با گاردریل
متأسفانه در پی این حادثه ۴ نفر به علت شدت جراحات وارده در دم جان باختند و 

یک نفر بعد از انتقال به بیمارستان قائم )عج( بردسیر، علی رغم تالش کادر درمان و با 
توجه به شدت آسیب های وارده جان باخت.

رئیس اورژانس کرمان گفت: متأسفانه 5 نفر در تصادف جاده بردسیر – سیرجان 
کشته شدند و مصدوم حادثه نیز با اورژانس هوایی به کرمان منتقل شد.

محمد صابری اظهارداشت: به دلیل تصادف در جاده بردسیر – ریگان و برخورد یک 
خودرو با گاردریل ۴ نفر در محل حادثه کشته شدند و یک نفر مصدوم شد.

وی ادامه داد: به دنبال دریافت گزارش حادثه برخورد سواری پژو ۴۰5 با گاردریل 
در کیلومتر ۴۰ محور بردسیر به سیرجان بالفاصله ۲ تیم فوریت های پزشکی به محل 

حادثه اعزام شد.
وی عنوان کرد: متأسفانه در پی این حادثه ۴ نفر به علت شدت جراحات وارده در 
دم جان باختند و یک نفر بعد از انتقال به بیمارستان قائم )عج( بردسیر، علی رغم تالش 

کادر درمان و با توجه به شدت آسیب های وارده جان باخت.
بردسیر  بیمارستان  از  انجام خدمات تخصصی  برای  نیز  وی گفت: مجروح حادثه 

توسط اورژانس هوایی به کرمان منتقل شد.

کشف اجساد ۲ کوهنورد پس از 3 ماه
پس از گذشت 3 ماه از مفقود شدن ۲ کوهنورد، اجساد آنها در ارتفاعات میشو پیدا شد.

با  گو  و  گفت  در  شبستر  شهرستان  هالل احمر  جمعیت  رئیس  خبازی  تقی 
بنیسی  کوهنورد   دو  شدن  مفقود  از  ماه   3 گذشت  از  بعد  کرد:  اظهار  خبرنگاران 
 ۲5 پنجشنبه  روز   از طرف شانجان شبستر،  ارتفاعات میشو  در   ۱۴۰۰ دیماه   ۲5 در 
توسط  ظهر،   ۱۲ ساعت  حوالی  کوهنورد  دو  این   جان  بی  ،پیکر    ۱۴۰۱ فروردین 
یکی از کوهنوردان در ارتفاعات میشوداغ )چای دره ( در ضلع شمالی قره داشالر ) 
داخل دره (  پیدا و مراتب  برای رهاسازی و  انتقال پیکرهای جانباختگان به هالل 

احمر شبستر اعالم شد .
وی افزود: نیروهای جمعیت هالل احمر شبستر با هماهنگی معاون امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر استان به محل اعزام و با کمک کوهنوردان و اهالی منطقه و سایر 
دستگاهها ضمن رها سازی، اجساد جانباختگان را  در کیسه جسد گذاشته و  بعد از  انتقال، 

جهت طی مراحل قانونی به مراجع زیربط تحویل دادند .

گاه
انش

، د
جو

انش
د

روحی الهی

ت
مل

نه 
خا

زیر نظر: شبنم هوشمندراد

ده
گزی

ی 
ها

خبر

زیر نظر: ناظم رام

ت
العا

اط
ی 

اور
فن

جواد احمدی

آمار جدید از پذیرش کند ویندوز ۱۱
 توسط کاربران خبر می دهد

براساس اطالعات به دست آمده از Lansweeper،  اکنون تنها ۱٫۴۴ درصد 
از رایانه های شخصی از ویندوز ۱۱ استفاده می کنند.

اگرچه مایکروسافت به شدت در حال تبلیغ آخرین نسخه ی ویندوز ۱۱ خود 
است، اما پذیرش این سیستم عامل تا حد زیادی چالش برانگیز است. آخرین تحقیقات 
بازار نشان می دهد ویندوز ۱۱ تنها روی ۱٫۴۴ درصد از رایانه های شخصی موجود 
در بازار امروز اجرا می شود و همین آمار جدیدترین سیستم عامل را پشت پلتفرم های 

قدیمی تری مانند ویندوز XP و ویندوز ۷ قرار می دهد.
داده های بازار ارائه دهنده ی نرم افزار مدیریت دارایی Lansweeper نشان 
می دهد ارتقاء به ویندوز ۱۱ در طول سه ماه گذشته تقریبًا سه برابر شده است، اما 
نرخ پذیرش کلی همچنان ناچیز است. این اطالعات می گویند سیستم عامل های 
قدیمی تر، مانند ویندوز XP و ویندوز ۷، سهم بیشتری از بازار را نسبت به ویندوز 

۱۱ دراختیار دارند.
از ۱۰ میلیون دستگاه مایکروسافت توسط نرم افزار مدیریت  بررسی بیش 
رایانه شخصی Lansweeper نشان داد که اکنون ۱٫۴۴ درصد آن ها از ویندوز 
۱۱ استفاده می کنند که نسبت به ۰٫5۲ درصد رایانه های شخصی که در ژانویه از 

سیستم عامل استفاده می کردند، افزایش یافته است.
دیجیتال ترندز با استناد به داده های Lansweeper نوشت، سهم بازار 
ویندوز ۱۰  است.  برابر ۱٫۷۱ درصد   XP ویندوز  و  برابر ۴٫۷ درصد  ویندوز ۷ 
همچنان با دراختیار داشتن ۸۰٫3۴ درصد سهم جلوتر از همه است. احتمااًل این 

مسئله به سهولت نصب و به روزرسانی آن مربوط می شود.
ارتقای سیستم های  پایین ویندوز ۱۱، دشواری  احتمااًل دلیل اصلی نصب 
قدیمی تر به آخرین نسخه  است. اوایل، مایکروسافت محدودیت های سخت افزاری را 
برای ویندوز ۱۱ اعمال کرده بود و می گفت فقط رایانه های شخصی خریداری شده 
در چند سال گذشته واجد شرایط اجرای آخرین سیستم عامل هستند. در واقع، طبق 
گزارش Lansweeper، بیش از نیمی از رایانه های شخصی امروزی نمی توانند 

به ویندوز ۱۱ ارتقا یابند. این شرکت در توضیحات خود نوشت:
داده های Lansweeper براساس بررسی 3۰ میلیون دستگاه ویندوزی 
از  درصد   ۴۴٫۴ تنها  متوسط    به طور  که  می دهد  نشان  سازمان  هزار   6۰ از 
ورک استیشن ها واجد شرایط دریافت ارتقای خودکار هستند. تقریبًا شش ماه پس 
از زمان عرضه ی اولیه ویندوز ۱۱ برای عموم مردم، پذیرش کلی کند است، زیرا 
تحقیقات قبلی Lansweeper نشان داد 55 درصد از دستگاه های اسکن شده 
قابلیت ارتقا به ویندوز ۱۱ را ندارند.اطالعات Lansweeper در تضاد شدید با 
ارائه دهنده نرم افزار مانیتورینگ رایانه AdDuplex است که آخرین داده های 
 AdDuplex آن نرخ پذیرش ۱۹٫۴ درصد را نشان می دهد. بااین حال، تحقیقات
ادعا می کرد رشد ویندوز ۱۱ در ماه گذشته راکد بوده و تنها افزایش ۰٫۱ درصدی 

نسبت به سایر نسخه های ویندوز در سهم بازار داشته است.
جک گلد، تحلیلگر اصلی J. Gold Associates، گفت آمار منتشرشده 
توسط AdDuplex از میزان پذیرش ویندوز ۱۱ عدد باالیی را نشان می دهد 
و اظهارات Lansweeper مبنی بر اینکه 55 درصد از ماشین ها نمی توانند این 

سیستم عامل را اجرا کنند، احتمااًل دقیق نیست. گلد می گوید:
صادقانه بگویم شک دارم که ویندوز ۱۱ روی ۱۹ درصد از همه ی دستگاه های 
مورد استفاده امروزی اجرا شود، زیرا ویندوز ۱۰ تنها روی حدود ۷5 درصد )یا بیشتر( 
از دستگاه های موجود اجرا می شود. این بدان معنا است که حدود ۲5 درصد از 
دستگاه های دارای ویندوز ۱۰ را می توان به ویندوز ۱۱ ارتقا داد. برای من سخت 
است باور کنم ۲5 درصد از تمام دستگاه های دارای ویندوز ۱۰ حتی با نسل جدید 
از چند سال  به گفته گلد، هر دستگاهی که بیش  سیستم عامل سازگار هستند. 

از عمر آن گذشته باشد، با ویندوز ۱۱ سازگار نبوده و درنتیجه قابل ارتقا نیست.
در دسامبر، داده های AdDuplex نشان داد پذیرش ویندوز ۱۱ به نزدیک ۹ 
درصد رسیده است. این عدد دوباره با ارقام منتشرشده توسط Lansweeper در 
تضاد بود. در آن زمان، شرکت مذکور می گفت نرخ پذیرش جدیدترین سیستم عامل 

مایکروسافت توسط کاربران کمتر از یک درصد است.
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نمایندگان  هیئت  عضو 
گر  ا گفت:  ن  ا تهر ق  تا ا
ادامه دار  روسیه  تحریم های 
باشد و ایران بتواند از آن طرف، روابط 
خودش را با کشورهای دیگر بهتر کند، 
اقتصادی  روابط  بهبود  به  بتواند  شاید 
ایران کمی کمک کند اما فکر نمی کنم 
اینکه  برای  ایران  باشد.  زیادی  تاثیر 
راه  خیلی  بگیرد  را  روسیه  جای  بتواند 
دارد و به طور کلی برای رشد اقتصادی 
باالیی  صادرات  باید  مسلما  خودمان 

داشته باشیم
مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان 
رشد  چشم انداز  درباره  تهران  اتاق 
اقتصادی ایران در سال پیش رو گفت: از 
دو منظر می توان این موضوع را بررسی 
کرد چرا که عوامل داخلی و خارجی در 
این موضوع تاثیرگذار هستند. در بحث 
خارجی، برجام بسیار اهمیت دارد که ما 
چقدر بتوانیم رشد اقتصادی داشته باشیم 
که اگر به نتیجه برسد و اگر بالفاصله 
بعد از آن بتوانیم FATF را تایید کنیم، 
می توانیم روابط اقتصادی خوبی با دنیا 
رشد  در  مسلما  امر  این  باشیم.  داشته 
اقتصادی ما می تواند تاثیر خوبی داشته 
و باعث شود صادرات نفتی و غیرنفتی 
شرایط  همچنین  کند  پیدا  توسعه  ما 
تولید داخلی ما بهتر شود که امیدواریم 
این قضیه زودتر اتفاق بیفتد. همین االن 
هم خیلی دیر شده و فاصله زیادی برای 
توافق اتفاق افتاده که امیدوارم زودتر به 

نتیجه برسد.
در  موثر  عوامل  به  ادامه  در  وی 
رشد اقتصاد داخلی اشاره کرد و گفت: 
بحث  در  مرجع  دو  داخلی،  حوزه  در 
تاثیر  خصوصی  بخش  اقتصادی  رشد 
گذار هستند که در حوزه افزایش رشد 
مجلس  خصوصی،  بخش  اقتصادی، 
می توانند  تاثیرگذاری  نقش  دولت  و 
که  قوانینی  با  مجلس  باشند.  داشته 
مصوب  که  بودجه ای  و  می کند  وضع 
بخش خصوصی  بری  را  شرایط  کرده 
عنوان  به  است  کرده  سخت تر  کمی 
مثال بحث حقوق ها و مالیات های جدید 
بیشتر  کلی  به طور  کرده اند.  که وضع 
درآمدهایی که دولت می خواهد کسب 

خصوصی  بخش  از  می خواهند  را  کند 
بگیرند که مسلما این مانع بزرگی برای 
بخش خصوصی خواهد بود و شرایط را 

برای آنها بدتر می کند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران 
با دولت  قبل  رویکرد دولت  مقایسه  با 
خصوصی  بخش  با  ارتباط  در  فعلی 
خاطرنشان کرد: از طرف دیگر دولت را 
اگر در مقایسه با دولت قبل قرار دهیم، 
بخش  با  خوبی  ارتباط  قبلی  دولت 
خصوصی داشت ولی اواخر کار شرایط 
کرده  برای بخش خصوصی سخت  را 
بود و عمال برای مقابله با تحریم های 
المللی هر روز تصمیمات جدیدی  بین 
را  اوضاع  و سعی می کردند  می گرفتند 
بدتر  اوضاع  عمل  در  ولی  کنند.  بهتر 

می شد.
عباد در ادامه افزود: دولت جدید از 
نظر تعامل با بخش خصوصی رویکرد 
بهتری دارد که مقداری امید به بخش 
خصوصی می دهد. دولت جدید در دایره 
بخش  با  بهتری  تعامل  خود  اقتصادی 
خصوصی تاکنون نشان داده که امیدوارم 
این رویکرد ادامه پیدا کند. برای مثال 
رئیس سازمان توسعه و تجارت همکاری 
خوبی برای توسعه بخش خصوصی دارد، 
از آن طرف وزارت صمت هم همکاری 
مرکزی  بانک  همچنین  دارند.  خوبی 
یک مقدار استقاللش را حفظ کرده که 
بخش  به  می تواند  خیلی  موضوع  این 
خصوصی کمک کند به شرطی که این 

قضیه ادامه دار باشد.
باید  دولت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
بخش خصوصی را طبق قانون مشاور 

خود بداند، ادامه داد: دولت باید از این 
و  قوانین  اگر  و  بگیرد  مشاوره  بخش 
مقررات جدیدی می خواهند وضع کنند 
انجام  آن  پیش بینی های  قبل  از  باید 
و  قوانین  گذشته  سال های  در  شود. 
مقرراتی وضع می کردند که بعد از اجرا 
می فهمیدند، چقدر مشکل ساز شده است. 
بخش خصوصی برای اینکه بتواند رشد 
داشته باشد در اولین قدم نیاز به ثبات 
ابداع قوانین دارد. قوانین و مقرراتی  و 
که سال گذشته وضع شد، همه نیاز به 
الی  چوب  کلی  اکنون  دارند،  اصالح 
چرخ بخش خصوصی گذاشته شده که 
باید کم کم آنها را رفع کنند و اکنون 

این کار در حال انجام است.
این فعال اقتصادی در ادامه افزود: 
برای نمونه در حوزه ثبت سفارش کاال 
کار واقعا گیج کننده بود و عمال به ضرر 
کشور کار می کردیم. برای مثال لیستی 
کاالها  برخی  آن  در  که  دارد  وجود 
واردات شان ممنوع است و برخی کاالها 
مجازند. کاالهایی که در داخل با کیفیت 
خوب هم تولید می شوند جزو کاالهایی 
بود که واردات آن مجاز بود ولی برعکس 
کاالهایی که تولید نمی شود واردات آن 
در  لیست ها  این  اکنون  و  بود  ممنوع 
حال اصالح است. نحوه ثبت سفارش، 
صادرات  از  حاصل  ارز  برگشت  نحوه 
هم از مواردی است که با سرعت، دقت 
و مشاوره بخش خصوصی باید اصالح 
شود تا بتوانیم افزایش رشد در اقتصاد 

داشته باشیم.
این  برهمه  عالوه  افزود:  وی 
مسایل، بحث کرونا هم وجود داشت که 

شرایط اقتصادی را بسیار تحت تاثیر قرار 
داده بود. اکنون شرایط کمی بهتر شده و 
این موضوع بازهم کمک می کند تا رشد 
اقتصادی خوبی را امسال داشته باشیم.

 عباد در پاسخ به این سئوال که 
بحران اوکراین چه تاثیری می تواند در 
اقتصاد خارجی ایران با کشورهای دیگر 
داشته باشد، تصریح کرد: این موضوع 
تیغ دولبه است، از طرفی ممکن است 
به ضرر ما تمام شود و از طرفی شرایط 
کشور  اقتصاد  برای  موارد  برخی  در  را 
بهتر کند. اعتقاد من این است که باید 
با تمام دنیا تعامل داشته باشیم. اینکه 
بخواهیم با یکی دو کشور خاص، تعامل 
از  بهتر  ما  شرایط  خیلی  باشیم  داشته 
این نمی شود. امیدوارم که جنگ روسیه 
بزودی تمام شود و باهم صلح کنند که 
ما بتوانیم در یک بستر آرام صلح جهانی 

کارهای اقتصادی خود را رشد دهیم.
عباد افزود: اگر تحریم های روسیه 
ادامه دار باشد و ایران بتواند از آن طرف، 
دیگر  کشورهای  با  را  خودش  روابط 
روابط  بهبود  به  بتواند  شاید  کند،  بهتر 
ولی  کند  کمک  کمی  ایران  اقتصادی 
فکر نمی کنم این تاثیر خیلی زیاد باشد. 
روسیه  جای  بتواند  اینکه  برای  ایران 
کلی  طور  به  دارد.  راه  خیلی  بگیرد  را 
مسلما  خودمان  اقتصادی  رشد  برای 
که  باشیم  داشته  خوبی  صادرات  باید 
وجود  که  مشکلی  ایران  در  متاسفانه 
باید  را  این است که که همه چیز  دارد 
تولید و صادر کنیم. این رویکرد موفق 
نخواهد شد چون ما باید کاالهایی که 
کنیم.  تقویت  را  دارند  صادرات  مزیت 
ما  محصوالت  کیفیت  و  بسته بندی 
بسته بندی و  این  با  و  دارد  ایراد  بسیار 
جهان  در  جایگاهی  نمی توانیم  کیفیت 
داشته باشیم و باید با قیمت های خیلی 
ارزان بفروشیم که تاثیر چندانی در رشد 

اقتصادی ما نخواهد گذاشت.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران 
در پایان تاکید کرد: برای حل مشکالت 
اقتصادی در وهله اول ثبات اقتصادی 
باید به کشور برگردد چون نقش بسیار 
مهمی در رشد اقتصادی ایران در همه 

ابعاد دارد.

دکتر جباری مدیرعامل بیمه رازی: 
روزنامه رازی در بهبود ارتباط شرکت با مشتریان و سرمایه 

انسانی نقش اثرگذاری داشته است
در  رازی  بیمه  مدیرعامل  جباری-  علی  دکتر 
نخستین سالگرد چاپ شماره روزنامه رازی، اطالع 
رسانی دقیق به موقع و اثر گذار را یکی از مولفه های 
اصلی بهبود ارتباط بین مشتریان و شرکت ها دانست.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه 
رازی، در روزجاری چهارشنبه ۲۴ فروردین ماه ، روزنامه رازی یکسالگی خود 
را پشت سر گذاشت، در همین رابطه دکتر علی جباری- مدیرعامل بیمه 

رازی یادداشتی را به شرح زیر نگارش کرده است:
به نام خدا

یکی از مولفه های اصلی در بهبود ارتباط بین مشتریان و شرکت ها ، 
اطالع رسانی دقیق، به موقع و اثرگذار است و یکی از اصلی ترین مشتریان 

بیمه رازی ، سرمایه انسانی آن است.
روزنامه رازی توانسته در بهبود ارتباط شرکت با مشتریان و سرمایه 
انسانی نقش اثرگذاری داشته باشد و لذا از مدیر و همکاران محترم روابط 

عمومی بیمه رازی قدردانی می نمایم.
 ۲۴ تاریخ  در  رازی  روزنامه  نخست  شماره  گزارش،  این  اساس  بر 
فروردین ۱۴۰۰ با هدف ارتقاء سطح آگاهی بخشی و اطالع رسانی به چاپ 
رسید و امروز بعد از گذشت 365 روز و چاپ ۱۲۸ شماره از این روزنامه به 

یک سالگی روزنامه رازی رسیدیم.
روزنامه رازی در یک سال گذشته فعالیت های مجموعه را معرفی و 
به چاپ رسانده و این در حالی است که در این مدت نگاه ویژه ای به شعب 
به ویژه شعب شهرستان داشته و عاملی بوده تا شعب بیش از گذشته به 

فضای اطالع رسانی و تعامل با مخاطب بپردازند.
به  این روزنامه  از  تاریخ ۲۲ دی ماه سال گذشته صدمین شماره  در 

چاپ رسید.

تمدید مجوز قبولی اتکایی بیمه کوثر
بیمه  تایید  با  کوثر  بیمه  اتکایی  قبولی  مجوز 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران تمدید شد.
به گزارش  روابط عمومی و اعالم معاون اتکایی 
و امور بین الملل بیمه کوثر، با استناد به ضوابط اجرایی 
ماده»۱۹« آیین نامه شماره»۱۰۰« شورای عالی بیمه و 
تایید مجدد کارشناسان قبولی اتکایی، بیمه مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران به  عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه کشور، مجوز قبولی 
اتکایی شرکت بیمه کوثر را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.

مالی  و  فنی  به وضعیت  توجه  با  امیری زاده خاطرنشان کرد:  محسن 
خوب شرکت بیمه کوثر، امکان جذب پرتفوی اتکایی از سایر شرکت های 
بیمه فراهم شده که این امر به جذب پرتفوی سودده و در نتیجه سودآوری 
از اهداف اساسی شرکت در سال جاری است، کمک  بیمه کوثر که یکی 

شایانی خواهد کرد.

هم زمان با سالروز وفات حضرت خدیجه )س(؛ 
بسته های معیشتی بانک پارسیان به دست نیازمندان رسید

و  همدلی  مواسات،  رزمایش  نخست  مرحله 
در   ،۱۴۰۱ در سال  پارسیان  بانک  مؤمنانه  کمک 
وفات  سالروز  با  هم زمان  مواسات  پویش  قالب 
حضرت خدیجه )س( با توزیع ۴5۰ بسته معیشتی 
نیازمندان آغاز  ارزاق و اقالم ضروری بین  شامل 

شد.
بانک پارسیان در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی خود و در 
قالب پویش مواسات طی چندین مرحله در سال های اخیر به مناسبت های 
اقشار  و  نیازمند  خانواده های  موردنیاز  اقالم  تأمین  و  تهیه  در  گوناگون 
آسیب پذیر مشارکت داشته است و امسال نیز همانند سال گذشته، ۴5۰ 
بسته معیشتی شامل ارزاق و اقالم ضروری هریک به ارزش ریالی بیش 

نیازمندان توزیع کرد. از بیست میلیون ریال تهیه و میان 
اقالم  این  توزیع  و  تهیه  مسئولیت  که  هاشمی  محمدحسین  سید 
به  گفت:  دارد،  عهده  بر  خیریه  مؤسسات  همکاری  با  نیازمندان  رابین 
خداپسندانه، طی  این طرح  استمرار  بر  پارسیان  بانک  مدیرعامل  تأکید 
بسته   ۴5۰ ع(،   ( مجتبی  حسن  امام  میالد  با  هم زمان  آینده  روز  چند 

نیازمندان خواهد رسید. معیشتی دیگر آماده و به دست 
شایان ذکر است؛ این کار خیرخواهانه سال های گذشته نیز هم زمان 
با سالروز وفات حضرت خدیجه )س( آغاز و تا پایان سال تداوم داشت.

گفتنی است بانک پارسیان پیش تر نیز در جهت همراهی، همدلی 
شرایط  به  توجه  با  خیریه  انجمن های  و  نیازمندان  به  مؤمنانه  و کمک 
خاص ایجادشده ناشی از کرونا در کشور اقدامات قابل توجهی را انجام 
آلزایمر،  انجمن  به  کمک  ایران،  معلولین  جامعه  به  کمک  که  داده 
اهدای بسته های نوشت افزار به دانش آموزان مناطق محروم، پرداخت 
امداد حضرت  کمیته  مددجویان  به  کارآفرینی  و  تسهیالت خوداشتغالی 
به  وام قرض الحسنه  اعطای  و همچنین  بهزیستی  و سازمان  )ره(  امام 

کسب وکارهای آسیب دیده کرونا از اهم این اقدامات است.

جلسه روسای شعب بانک ایران زمین استان یزد
در  یزد  استان  شعب  عملکرد  بررسی  جلسه 
این  شعب  روسای  و  مدیر  حضور  با   ۱۴۰۰ سال 

استان برگزار شد.
زمین؛  ایران  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
در این جلسه ابوالفضل پورحسنی مدیر شعب استان 
ضمن تقدیر از تالش همکاران در سال گذشته بر 

بررسی و تحلیل آمار منابع در سال جدید به صورت لحظه ای تاکید کرد.
پورحسنی الزمه رسیدن به موفقیت را برنامه ریزی و بازاریابی مستمر 
دانست و گفت: همکاران کوشا و همراهی کل شعبه، راه رسیدن به هدف 

است.
مدیر استان نظافت و آراستگی شعب و همکاران را احترام به مراجعین 

به بانک بیان کرد و از روسای بر نظارت به این موضوع تاکید کرد.
در ادامه جلسه وحید حبوباتی معاون استان ارائه خدمات بانکداری مدرن 
به مشتریان را از اولویت های اصلی سال جدید دانست و گفت: برگزاری 
مشکالت  و  مسائل  حل  برای  مناسبی  حل  راه  تخصصی  های  کارگروه 

همکاران در شعب است.

سیدضیاء ایمانی مدیرعامل بانک صادرات ایران شد
 سیدضیاء ایمانی با رأی اعضای هیأت مدیره 
به عنوان مدیرعامل بانک صادرات ایران انتخاب 

شد
صادرات  بانک  بط عمومی  روا گزارش  ه  ب
بانکی  نظام  باسابقه  مدیران  از  ایمانی  یران،  ا
بانک های  مدیرعامل  ین  ا ز  ا پیش  که  ست  ا

ریاست هیأت مدیره شرکت  و همچنین  بوده  اقتصاد  مهر  و  رفاه  سینا، 
ایران  بانک  در هیأت مدیره های  ایرانیان، عضویت  مهر  سرمایه گذاری 
مبارکه  فوالد  شرکت  هیأت مدیره  و  اعتبارسنجی  شرکت  بالروس،  و 

را در کارنامه خود دارد.
پیش از این حجت اله صیدی مدیرعامل بانک صادرات ایران بود.

سخنگوی دولت:
شرکت گازی فرانسوی محکوم به پرداخت یک و نیم میلیون 

دالر به ایران شد
سخنگوی دولت از محکومیت یک و نیم میلیون دالری شرکت 

گازی فرانسوی به نفع ایران خبر داد.
علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت:
 » دیوان بین المللی داوری، ضمن رد ادعای ۲۷ میلیون دالری 
شرکت گازی فرانسوی، این شرکت را به پرداخت 5/۱میلیون دالر 

به نفع ایران محکوم کرد.
این  داوری  نشاندن  ثمر  به   در  ایرانی  وکیل  یک  یگیری  پ
پرونده،نشان از ضرورت تقویت نقش جامعه حقوقی داخلی در مراجع 

بین المللی جهت احقاق حقوق ملت ایران دارد.«

مورخ انرژی آمریکایی:
اروپا آماده تحریم صادرات انرژی روسیه می شود

دانیل یرگین، مورخ انرژی آمریکایی اعالم کرد اروپا ممکن 
است تحریم صادرات انرژی روسیه را آغاز کند.

دانیل یرگین به تلویزیون بلومبرگ گفت: تصور می کنم ما این 
تحریم ها را خواهیم دید.

اتحادیه اروپا از زمانی که کشتار غیرنظامیان در بوچا را محکوم 
کرده، به طور جدی در حال بررسی تحریم صادرات انرژی روسیه 

است.
در حالی که اتحادیه اروپا زغال سنگ روسیه را تحریم کرده 
و متعهد شده است خود را تا پایان سال از وابستگی به نفت روسیه 
به گاز طبیعی روسیه  از وابستگی  به راحتی  اما نمی تواند  برهاند، 
خالص شود و چنین اقدامی باید ظرف چند سال آینده به صورت 

حساب شده انجام شود.
اروپا به صورت کلی برای یک سوم از تقاضای گاز طبیعی و 
برای یک چهارم از نفت مورد نیازش، به واردات روسیه وابسته است. 
این منطقه به دلیل نگرانی از تاثیر تحریم ها بر اقتصادهای اروپایی 
به خصوص آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپاست، تاکنون از تحریم 
مستقیم صادرات انرژی روسیه خودداری کرده است. آلمان برای 

نیمی از گاز مورد نیازش به روسیه متکی است.
از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، فشار بر خریداران 
انرژی روسیه افزایش پیدا کرده و اتحادیه اروپا اعالم کرده است 
علیه  نفتی  تحریم  اعمال  برای  پیشنهادهایی  روی  کار  سرگرم 

روسیه است.
اروپا جایگزین  روسیه گفت:  رئیس جمهور  پوتین،  والدیمیر 
فوری مطمئنی برای گاز طبیعی روسیه ندارد و تالش برای این 

کار، تاثیر منفی بزرگی روی اقتصادهای اروپایی خواهد داشت.
تصور می رود سران اتحادیه اروپا در نشست اواخر مه درباره 
بین  رقابت  از  برای جلوگیری  گاز طبیعی  حتمال خرید مشترک  ا

خودشان برای خرید گاز غیرروسی مذاکره خواهند کرد.
کمیسیون اروپا اوایل مارس طراحی را برای کاهش تقاضای 
اتحادیه اروپا برای گاز روسیه به میزان دو سوم پیش از پایان سال 
۲۰۲۲ و به طور کامل تا سال ۲۰3۰ ارائه کرد. این طرح به دنبال 
منابع  توسعه  به  بخشیدن  سرعت  گاز،  تامین  منابع  کردن  تنوع  م
تجدیدپذیر و جایگزین کردن گاز در گرمایش و تولید نیرو خواهد بود.
بر اساس گزارش اویل پرایس، والدیس دومبروفسکیس، نایب 
رئیس کمیسون اروپا اواخر مارس اعالم کرده بود این کمیسیون 
سوختهای  واردات  کردن  قطع  برای  باال  سرعت  با  کار  حال  ر  د

فسیلی روسیه است.

عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد؛

تاثیر احیای برجام و پذیرش FATF بر رشد اقتصادی کشور
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زیر نظر: محمد امامی

افزایش قیمت نفت در واکنش به تحریم 
نفت روسیه در اروپا

نفت در آستانه تعطیالت آخر هفته طوالنی، روز پنج شنبه تحت تاثیر 
اقدام اتحادیه اروپا در بررسی ممنوعیت نفت روسیه در قیمت باالتری بسته 

شد و به رشد هفتگی دست یافت.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت در ۱۰۷ دالر در هر بشکه 
بسته شد و برای کل هفته ۸.۸ درصد رشد نشان داد. بهای معامالت نفت 
برنت برای تحویل در ژوئن با دو دالر و ۹۲ سنت افزایش، در ۱۱۱ دالر و 

۷۰ سنت در هر بشکه بسته شد.
نفت بعدازظهر روز پنج شنبه پس از گزارشی مبنی بر این که اتحادیه 
کرد.  است، صعود  روسیه  نفت  تدریجی  ممنوعیت  رویکرد  دنبال  به  روپا  ا
در  نظامی  به عملیات  رئیس جمهور روسیه هفته جاری  پوتین،  والدیمیر 
اوکراین ادامه می دهد. از سوی دیگر آژانس بین المللی انرژی در گزارشی 
اعالم کرد اعضای اوپک پالس تنها ۱۰ درصد از افزایش تولیدی که ماه 

میالدی گذشته وعده داده بودند را عملی کرده اند.
در آمریکا ذخایر نفت هفته گذشته بیش از ۹ میلیون بشکه رشد کرد 
و بیش از یک سوم از این رشد به انتقال نفت از ذخایر استراتژیک به ذخایر 
کاهش  نفتی  فرآورده های  ذخایر  عمده  همزمان  شد.  داده  نسبت  جاری  ت

پیدا کرد.
دنیس کیسلر، نایب رئیس معامالت شرکت »بی او کی فایننشیال« 
گفت: معامله گران می دانند که بخش زیادی از این رشد ذخایر مربوط به 
گذشته  سال   ۲۰ میزان  پایین ترین  به  اکنون  که  است  استراتژیک  خایر  ذ
رسیده است. ذخایر نفت 6۰.۴5 میلیون بشکه پایین میانگین پنج ساله است.
بازار نفت از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین در اواخر فوریه، دوره 
پرتالطمی داشته است. تصمیم اخیر آمریکا و هم پیمانانش برای آزادسازی 
نفت از ذخایر اضطراری به همراه موج جدید شیوع ویروس کرونا در چین 
این حال  با  است.  داشته  کاهشی  اثر  قیمتها  روی  هفته گذشته  چند  طی 
نشانه هایی از تسهیل محدودیت های کرونایی در چین دیده می شود و انتظار 
می رود بانک مرکزی این کشور، اقداماتی را برای تقویت اقتصاد انجام دهد.

مایک تران، تحلیلگر شرکت »آر بی سی کپیتال مارکتس« در این 
باره گفت: مداخله انرژی دولتی، تحریم خودخواسته نفت روسیه و الگوهای 
خرید متغیر در هفته های اخیر، همگی روند کوتاه مدت قیمتهای نفت را 
تغییر داده اند. معامالت در آینده نزدیک پرنوسان است زیرا بازار همچنان در 
حال هضم تصمیم اخیر اعضای آژانس بین المللی انرژی برای آزادسازی 

۲۴۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، قزاقستان انتظار دارد مسیر صادرات نفت از 
طریق روسیه از اواخر آوریل به طور کامل احیا شود. این کشور همچنان نگران 
تاثیر احتمالی تحریمهای غربی یا مشکالت انتقال نفت از این مسیر است.
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زیر نظر: بهنام مومنی

انتشار دو خبر ارزی موجب شد؛
افزایش عرضه ارزهای خانگی به بازار 

نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: خبر آزادسازی منابع ارزی 
و اطالق قاچاق به ارزهای خانگی بیش از حد نصاب موجب شد عرضه ارزهای 

خانگی به بازار افزایش یابد و نرخ ارز پایین بیاید.
محمد کشتی آرای  در خصوص تحوالت بازار طال در هفته اخیر اظهار 
داشت: در یک هفته گذشته قیمت انس جهانی همواره سیر صعودی داشت و با 
۲۲ دالر افزایش در آخرین معامالت روز گذشته به یک هزار و ۹6۷ دالر رسید. 
وی گفت: در طول هفته گذشته به جز نوسانات بهای انس جهانی نرخ ارز 
نیز نوسانات شدیدی داشت به طوری که از ابتدای هفته سیر صعودی داشت و 
تا روز چهارشنبه به کانال ۲۸ هزار تومان وارد شد و حتی با قیمت ۲۸ هزار و 

۲5۰ هزار تومان معامله می شد.
کشتی آرای با بیان اینکه روز چهارشنبه انتشار دو خبر  نرخ ارز را تحت 
تأثیر قرار داد و  موجب نزول قیمت ارز به کانال ۲۷ هزار تومان شد، افزود:  
خانگی   ارزهای  به  قاچاق  اطالق  دیگری  و  ارزی  منابع  آزادسازی  خبر  یکی 

بیش از حد نصاب بود و موجب شد عرضه ارزهای خانگی به بازار افزایش یابد 
درنتیجه نرخ ارز کاهش یابد. 

وی افزود: درنتیجه می توان گفت افزایش قیمت انس جهانی طال و کاهش 
نرخ ارز یکدیگر را پوشش دادند و قیمت طال و سکه تغییر محسوسی نداشت 
اما  حباب سکه افزایش یافت. قیمت سکه طرح قدیم در آخرین معامالت روز 
پنجشنبه به ۱۲ میلیون و ۹5۰ هزار تومان رسید که به طور متوسط ۱۰۰ هزار 
تومان افزایش هفتگی و سکه طرح جدید به ۱3 میلیون و ۱5۰ هزار تومان رسید 

که ۱۸۰ هزار تومان افزایش قیمت حباب سکه را شاهد بودیم. 
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: نیم سکه، ربع سکه و سکه های 
گرمی نیز در آخرین معامالت هفته گذشته نسبت به ابتدای هفته 5۰ هزار تومان 
افزایش قیمت داشتند. قیمت هر مثقال طالی آب شده در هفته گذشته به طور 
متوسط پنج میلیون و 6۷۰ هزار تومان بود و تغییری نداشت و هر گرم طالی 
۱۸ عیار در دوره مذکور. یک میلیون و 3۰۷ هزار تومان بود و مشاهدات حاکی 

از این است که تغییری نداشت. 
کشتی آرای گفت: قیمت طال و انواع سکه تا اواسط هفته به باالترین حد 
قیمت خود رسیدند اما از روز چهارشنبه قیمت ها کاهش یافت و روز پنجشنبه 
این روند ادامه داشت.  حباب سکه در هفته اخیر ۱۸۰ هزار تومان افزایش یافت 
و در روز پنجشنبه با توجه به افزایش تقاضا برای خرید سکه به 3۲۰ هزار تومان 
هم رسید. معامالت در هفته گذشته متعارف و عرضه و تقاضا نیز متعادل بود اما 

در روز پنجشنبه تقاضا بر ای خرید سکه افزایش یافت.
هفته  همچون  نیز  آینده  هفته  در  بازار  روند  کرد  پیش بینی  آرای  کشتی 
ارزهای  و عرضه  ارز  نرخ  تغییرات  به  توجه  با  است  البته ممکن  باشد  گذشته 
خانگی به بازار انتظار داریم تقاضا برای خرید سکه افزایش یابد و حباب سکه 

نیز رکوردهای جدیدی را ثبت کند.

اخیر  جریان منتقد دولت در روزهای 
با مانور بر گرانی برخی کاالها، آن را نشانه 
وعده های  تحقق  یا عدم  دولت  اکارآمدی  ن

کنترل بازار جلوه داده اند.
با گذشت هشت ماه از تغییر دولت و 
روی کار آمدن دولت مردمی آیت اهلل رئیسی، 
جریان منتقد دولت فعلی و حامی دولت قبل، 
به گونه ای درباره افزایش قیمت برخی کاالها 
سال  هشت  در  گویی  که  کرده اند،  مرکز  ت
با هیچ تورم و گرانی مواجه  گذشته کشور 
نبود و رئیسی یک اقتصاد آرام با تورم نزدیک 
به صفر را تحویل گرفت و اکنون تورم را به 

باالی ۴۰ درصد رسانده است.
البته نباید از خبرسازی های جعلی که 
منتشر  گرانی ها  درباره  مجازی  فضای  ر  د
قیمت  عبور  مانند  بود،  غافل  نیز  ی شود  م
برنج از ۱۰۰ هزار تومان که احتماال شامل 
شمالی  مناطق  در  خاص  برنج  نوع  ک  ی
تهران هست وگرنه در سطح کشور قیمت 
برنج های پرمصرف خیلی کمتر از این ارقام 

ادعایی منتقدان دولت است.
بدون  نیز  مجلس  نمایندگان  رخی  ب
را دستمایه  اخبار، آن  این  به صحت  توجه 
انتقاد از دولت از تریبون صحن علنی مجلس 
قرار می دهند و آمار و ارقام کذب پخش شده 
در فضای مجازی را مورد استناد قرار داده و 
از دولت می خواهند مانع افزایش آن شوند. 
مثل ماجرای یک هفته اخیر که یک نماینده 
مجلس از دولت خواست مانع گرانی بیش 
گفته  به  که  حالی  در  شود،  سیمان  حد  ز  ا
سیمان،  بازار  فعاالن  و  اتحادیه  سئوالن  م

این محصول گران نشده است!
رئیسی کشور را با چه تورمی تحویل 

گرفت؟
با وجود آن که تورم دورقمی سال ها 
است در اقتصاد ایران حاکم است، اما منتقدان 
در  رئیسی  آیت اهلل  که  کرده اند  راموش  ف

تابستان ۱۴۰۰ اقتصاد ایران را با باالترین 
تورم تاریخ ۷۰ سال اخیر ایران تحویل گرفت 

و باید آن را شرایط بحرانی تورم نامید.
بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم 
پایان دولت دوازدهم  تیرماه ۱۴۰۰ در  در 
به 5۷ درصد رسید که باالترین نرخ تورم 
ایران  اقتصاد  در  بدین سو   ۱3۲۲ ز سال  ا
 ۱3۲۰ دهه  اوایل  در  می شود.  حسوب  م
اقتصاد ایران به علت تبعات جنگ جهانی 
دوم به شدت آسیب دید و نرخ تورم به ۱۰۰ 

درصد هم رسید.
پس از آن دوره، اقتصاد ایران هیچ گاه 
بود  ندیده  خود  به  درصد   5۰ باالی  ورم  ت
مرحوم  ریاست  دوره  در   ۱3۷۴ سال  در  و 
درصد   ۴۹.5 به  تورم  نرخ  فسنجانی  ر

افزایش یافت.
به   ۹۰ دهه  پایانی  سال های  در  ما  ا
علت سیاست های اقتصادی نادرست دولت 
را  سنگین  تورم  دیگر  بار  ایران  وازدهم،  د
تحمل کرد و نرخ تورم به باالی 5۰ درصد 
رسید و دولت دوازدهم کار خود را با تورم 

تاریخی 5۷ درصد به پایان رساند.
را  اقتصادی  رئیسی  دیگر  عبارت  ه  ب
جهانی  جنگ  از  پس  که  گرفت  حویل  ت
دوم، چنین شرایط بحرانی در تورم به خود 

ندیده بود.
تغییر  از  ماه  با گذشت هشت  کنون  ا
تورم  نرخ  آمار،  مرکز  گزارش  دولت، طبق 
ساالنه حدود 5 درصد و تورم نقطه به نقطه 
حال  این  با  است.  شده  کمتر  درصد   ۸ .۹
 ۴۰ حدود  تورم  با  ایران  اقتصاد  مچنان  ه
درصد دست و پنجه نرم می کند. اما عملکرد 
دولت جدید سبب کاهش شتاب تورم شده 
است و این حقیقتی است که منتقدان دولت 

آن را سانسور می کنند.
جلوه  گونه ای  به  دولت  نتقدان  م
می دهند که گویا دولت رئیسی مسبب تورم 
۴۰ درصدی فعلی است و به کاهش نرخ تورم 

در این دولت اشاره نمی کنند.
در  بازرگانی  اتاق  مثال  عنوان  ه  ب
گزارشی مدعی شده که نرخ تورم در پایان 
سال ۱۴۰۰ به باالترین رقم ده سال اخیر 

رسیده است.
آمار تورم مورد استناد اتاق بازرگانی، 
مرکز آمار است. اتاق بازرگانی اما اشاره نکرده 
که در اسفند ۱۴۰۰ نرخ تورم نسبت به پایان 
دولت روحانی در تیرماه ۱۴۰۰، چهار واحد 

کمتر شده بود.
نقطه  به  نقطه  تورم  نرخ  مچنین  ه
روحانی  دولت  پایان  در  که  خوراکی  واد  م

5۷.۴ درصد بود در اسفند گذشته به ۴۰.۸ 
درصد کاهش یافت که نشان می دهد تورم 
تاکنون ۱۷  رئیسی  مواد خوراکی در دولت 

واحد درصد کمتر شده است.
با اینکه با سیاست های دولت رئیسی 
درصد  واحد   ۱۷ خوراکی  مواد  تورم  رخ  ن
کاهش یافته اما همچنان باالی ۴۰ درصد 
است  سنگینی  رقم  هم  همین  که  ست  ا
پولی  سیاست های  مستقیم  نتیجه  البته  و 
دولت قبل در چاپ بی رویه پول، استقراض 
از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی است 
که تا ماه های آینده هم عواقب آن گریبان 

اقتصاد ایران خواهد بود.
مورد دیگر آن که در اسفند ماه ۱3۹۹، 
۱5 قلم مواد خوراکی افزایش قیمت باالی 
۱۰۰ درصد نسبت به اسفند ۱3۹۸ داشتند، در 
حالی که در اسفند ۱۴۰۰ فقط 3 کاال گرانی 
باالی ۱۰۰ درصد نسبت به اسفند ۱3۹۹ را 
 ، اسفند ۱3۹۹  در  کردند. همچنین  جربه  ت
تعداد 36 قلم مواد خوراکی رشد قیمت باالی 
5۰ درصد را ثبت کردند، در حالی که اسفند 
۱۴۰۰ فقط ۱۷ قلم محصول خوراکی افزایش 
تعداد  و   داشتند  درصد   5۰ باالی  یمت  ق
کاالها با افزایش قیمت باالی 5۰ درصد در 
اسفند ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ماه 

سال قبل از آن نصف شد.
افزایش  بر  گونه ای  به  منتقدان  ما  ا
قیمت همان چند قلم کاال در شب عید امسال 
مانور می دادند که گویی در شب عید سال 

قبل خبری از گرانی و تورم نبود.
قطعا تک رقمی کردن تورمی که در 
پایان دولت قبل به 5۷ درصد رسیده بود، 
در هفت هشت ماهی که دولت جدید بر سر 
اما کاهش شتاب  نیست  آمده، ممکن  کار 
حقیقتی  خوراکی،  مواد  در  خصوصا  ورم  ت
است که منتقدان دولت تمایلی ندارند آن 

را بیان کنند.

منتقدان دولت انتظار صفر شدن تورم را دارند؟

ساکتان تورم ۵۷ درصدی؛ ناقدان تورم نزولی!
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فرآیند ارزیابی چهارمین 
های  مسئولیت  ملی  ایزه  ج
ارتقای  هدف  با  جتماعی،  ا
در  جامعه  رضایت  و  خدمات  سطح 

شرکت گاز استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
این  سرپرست  اصفهان،  استان  از  گ
ارزیابی  این  افتتاحیه  درجلسه  شرکت 
ماه  حلول  و  نو  سال  تبریک  ضمن 
مبارک رمضان، گفت: نقش مسئولیت 
اجتماعی در بنگاه های اقتصادی همواره 
ازجمله مهم ترین مسائل مهم بوده و 
درجهان  که  گفت  توان  می  جرات  ه  ب
و  رضایت  به  یابی  دست  برای  مروز  ا
مختلف  جوامع  و  مشتریان  فاداری  و
باید  اقتصادی  بنگاه  یک  به  سبت  ن
حفظ  با  توام  اخالقی  اصول  عایت  ر
و  موفقیت  تا  باشد  اجتماعی  مسئولیت 

توسعه پایدار ایجاد گردد.
مهندس ابوالقاسم عسکری، گفت: 
در جهان امروز نگرش مسئولیت های 
و  ها  فعالیت  پایداری  رمز  جتماعی  ا
به  نسبت  جامعه  رضایتمندی  رتقای  ا
چنانچه  و  است  شرکت  های  عالیت  ف
و  از همیاری  بخواهد  نیز  اصفهان  گاز 
همکاری جامعه در ارتقای سطح خدمت 
استراتژی  باید  مند گردد،  بهره  رسانی 
های خود را با عمل به مسئولیت های 

اجتماعی همراه سازد.
با اشاره به اخذ استانداردهای  وی، 
 ،5۰۰۰۱  ،۹۰۰۱ ایزوهای  و  دیریتی  م
۱۰۰۰۲،۱۰۰۰۴، ۱۰۰۱5 و3۱۰۰۰ وتندیس 
این  و...توسط   EFQM وINQA ای ه
این  افزود:  اخیر،  سالهای  طی  شرکت 
شرکت به لحاظ درک واقعی از مسئولیت 
های اجتماعی و به صورت داوطلبانه اقدام به 
جاری سازی الزامات این استانداردها نموده 
و هدف از این ارزیابی صرفاً دریافت جایزه 
نیست بلکه آگاهی از سطح اقدامات انجام 

گرفته در این حوزه است.
نی  زرسا گا عسکری،  هندس  م
 ۱۰6۷ شهر،   ۱۱۲ به  مستمر  و  یمن  ا
روستا، بیش از ۱۷ هزار واحد صنعتی با 
اشتراک پذیری بیش از یک میلیون و 

۹۰۰ مشترک، اجرای ۲۷ هزار کیلومتر 
شبکه، یک میلیون و ۱۰۰هزار انشعاب، 
راه اندازی 3هزار ایستگاه گاز و حفاظت 
از زنگ و ۱6۲ جایگاه سی ان جی را 
این  خطیر  رسالت  و  اقدام  زرگترین  ب
های  مسئولیت  راستای  در  رکت  ش
اجتماعی خود برای ایجاد رفاه و اشتغال 

مردم عنوان کرد.
ستان  ا ز  گا شرکت  رپرست  س
سازمان  با  نامه  تفاهم  انعقاد  صفهان،  ا
سیما،  و  صدا  از  اعم  مختلف  ای  ه
صنعتی،  دانشگاه  اصفهان،  انشگاه  د
و  علمی  شهرک  دانشگاهی،  هاد  ج
زندان  سازمان  شهرداری،  حقیقاتی،  ت
پیشبرد  منظور  به  مهندسی  نظام  ا،  ه
اجتماعی،  های  مسئولیت  های  رنامه  ب

پذیر،  تجدید  های  انرژی  از  ستفاده  ا
مقابله  ایسوزوی  مجهزترین  اخت  س
سازی  بهینه  گاز،  حوادث  و  بحران  ا  ب
موتور خانه ها، اجرای برنامه های مقابله 
با کرونا، تکریم کارکنان، بازنشستگان و 
خانواده های آنها، توجه به ارتقای سطح 
و  کنندگان  تامین  و  پیمانکاران  انش  د
این شرکت در  اقدامات  ..از مهمترین  .
اجتماعی طی  های  مسئولیت  استای  ر

سال گذشته بوده است.
کرد:  اظهار  عسکری،  هندس  م
این  سطح  در  که  خوبی  اقدام های  ا  ب
گفت  می توان  شده  انجام  در  شرکت 
سازمانی  بلوغ  یک  به  این شرکت  که 
در این حوزه مسئولیت های اجتماعی 

رسیده است.

ارزیابی چهارمین جایزه ملی مسئولیت های اجتماعی
 در شرکت گاز استان اصفهان برگزار شد

مدیر آزمایشگاه های فوالد مبارکه:
بین المللی  استاندارد  کسب  به  موفق  مبارکه  والد  ف

ISO/IEC 17۰۲۵-۲۰17 گردید
امیر صالحی مدیر آزمایشگاه های شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با 
خبرنگار فوالد اظهار کرد: عنوان استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۲5-۲۰۱۷ الزامات 
عمومی برای احراز صالحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون است و 
پیاده سازی و اجرای الزامات این استاندارد برای آزمایشگاه های شرکت هایی 
که در عرصه بین المللی فعالیت می کنند و استراتژی آن ها تولید محصوالت 

باکیفیت است ضروری است. 
در ارزیابی این استاندارد، آزمایشگاه از نظر فنی و مدیریتی مورد ارزیابی 
قرار می گیرد. در ارزیابی فنی وجود روش های آزمون به روز و معتبر، سوابق 
تصدیق و صحه گذاری روش های آزمون، نحوه محاسبه عدم قطعیت نتایج 
مناسب،  محیطی  و شرایط  تأسیسات  کارکنان،  مهارت  آزمون،  از  حاصل 
کفایت تجهیزات و قابلیت ردیابی کالیبراسیون آن ها و... مورد ارزیابی قرار 
می گیرد. از نظر مدیریتی نیز استقالل، التزام به رازداری و حفظ محرمانگی 
اطالعات آزمایشگاه، وجود ساختار مناسب، در دسترس بودن منابع موردنیاز 
و کنترل مستندات و سوابق و... در آزمایشگاه ها مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی افزود: اجرای الزامات این استاندارد و اخذ گواهینامه مربوطه همواره 
است  نهادهایی  و  استاندارد، سازمان ها  ملی  موردتوجه مشتریان، سازمان 
که به دالیل گوناگون شرکت فوالد مبارکه را مورد ارزیابی قرار می دهند. 
از یک دهه  استاندارد بیش  این  الزامات  اجرای  پیاده سازی و  خوشبختانه 
است که در شرکت انجام شده و در این مرحله برای سومین بار، تجدید 
گواهینامه بین المللی این استاندارد در آزمایشگاه های آزمون شرکت فوالد 

مبارکه و فوالد سبا با موفقیت انجام گرفته است.
مدیر آزمایشگاه های شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: مؤسسه ای 
که فوالد مبارکه را در این استاندارد تأیید صالحیت کرده، آژانس بین المللی 
تأیید صالحیت کشور ترکیه )TURKAK( است که یک مرجع بین المللی و 
مورد تأیید اتحادیه بین المللی تأیید صالحیت آزمایشگاه ها )ILAC( و اتحادیه 
منطقه ای تأیید صالحیت اروپا )EA( است و همین امر باعث اعتبار بین المللی 

نتایج آزمون آزمایشگاه های شرکت است.
وی اذعــــان داشت: با تـــــوجه به تغیــــیر ویـــــــــــرایش 
استــــــاندارد  ISO/IEC ۱۷۰۲5 از ویرایش ۲۰۰5 به ۲۰۱۷ و الزام به 
انجام ممیزی با توجه به ویرایش جدید، ارتقای سیستم مدیریت کیفیت 
آزمایشگاه های شرکت مطابق با این ویرایش در دستور کار قرار گرفت و با 
استفاده از توان کارشناسی آزمایشگاه ها و برگزاری 3۰ جلسه کارشناسی، 
الزامات جدید پیاده سازی شد و با برگزاری ممیزی داخلی از کفایت اقدامات 
استاندارد  ساختار  جدید،  ویرایش  در  گردید.  حاصل  اطمینان  نجام گرفته  ا
به طورکلی تغییر کرده و رویکرد مبتنی بر ریسک و فرصت به آن اضافه شده 
است. در راستای اجرای الزامات این استاندارد، بیش از ۱6 مورد برگزاری 
مقایسه بین آزمایشگاهی و یا شرکت در آزمون مهارت در زمینه آزمون های 
مرتبط با محصوالت، مواد اولیه و مواد مصرفی در سطح ملی و بین المللی 
توسط آزمایشگاه های شرکت انجام شده است که خوشبختانه در همه این 
مقایسه ها نتایج صادره از آزمایشگاه های شرکت مورد تائید قرار گرفته اند..

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم خبر داد :
ایالم  گاز  پاالیشگاه  در  شبکه  امنیت  مدیریت  مرکز 

راه اندازی شد
 مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم گفت: واحد فناوری اطالعات و 
ارتباطات این واحد صنعتی با استفاده از توان همکاران شرکت موفق به راه 

اندازی مرکز عملیات امنیت )SOC( شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش گاز، روح اله نوریان اظهار 
داشت: با توجه به موقعیت جمهوری اسالمی و تشکیل ارتش های سایبری 
برای ضربه زدن به نظام و مراکز کلیدی از جمله واحدهای تولیدی همچون 

پاالیشگاهها، لزوم استقرار این سیستم ها الزامی می باشد.
وی با بیان اینکه در کشور شاهد رشد و تربیت متخصصین فراوانی در 
بحث امنیت شبکه های کامپیوتری هستیم افزود: لزوم استفاده از تجربیات 
و توان شرکت های دانش بنیان و پیشرو در بحث امنیت برای بهینه کردن 
بسترها و شبکه های کامپیوتری و شناسایی نقاط ضعف برای جلوگیری از 

نفوذ و حمالت سایبری ضرورت دارد.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم در ادامه به مخاطرات و تهدیدات 
فضای سایبری و به منظور صیانت از دارایی های شرکت در برابر تهدیدات 
سایت  یک  عنوان  به  مرکز  این  کرد:  تصریح  و  اشاره  احتمالی  ایبری  س
پایش  و  منظور مدیریت  به  و مدیریت شبکه  امنیت  مانیتورینگ  متمرکز 
امنیت تجهیزات، شبکه های ارتباطی و رایانه ها، نقطه تماس متمرکز برای 
رسیدگی به مشکالت امنیتی کاربران و راهبران شبکه، جمع آوری و آنالیز 
ترافیک شبکه و تولید گزارشات امنیتی در سطوح مختلف، پاسخ دهی به 
مشکالت و رخدادهای امنیتی، مدیریت و مانیتورینگ لحظه ای تهدیدات و 

کاهش هزینه های مدیریت امنیت شبکه، راه اندازی شده است.
طیبه نعمتی، رئیس فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت پاالیش گاز 
ایالم در ادامه به تهیه و نصب نرم افزارها و سخت افزارهای بروز و استفاده 
از توان و تخصص همکاران واحد فاوای شرکت برای راه اندازی سیستم 
مدیریت امنیت شبکه اشاره کرد و گفت: برای اطمینان از عملکرد سیستم 
های اطالعاتی و امنیت شبکه ، اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت 
اطالعات )ISMS( و استفاده از شرکتهای توانمند داخلی برای انجام تست 

نفوذ و ارزیابی های امنیتی شده است.
شرکت پاالیش گاز ایالم به منظور تامین گاز مصرفی استان ایالم 
و  ایالم  پتروشیمی  خوراک  تامین  و همچنین  غربی کشور  استان های  و 
شهرستان  غرب  شمال  کیلومتری   ۲5 در  کشور  غرب  گاز  فشار  قویت  ت
ایالم و ۱۲ کیلومتری غرب بخش چوار به دست متخصصان جوان ایرانی 

راه اندازی شده است.
ظرفیت اسمی پاالیشگاه گاز ایالم 6.۸ میلیون متر مکعب در روز است 
که خوراک آن از مخزن گازی تنگ بیجار واقع در استان ایالم به فاصله 

۴۰ کیلومتری پاالیشگاه تامین می شود

مدیر شرکت خدمات حمایتی جهاد کشاورزی؛
درصد   ۴۵ سالجاری  در  شیمیایی  کود  انواع  قیمت 

کاهش یافت
 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایالم گفت: قیمت ده نوع کود 

شیمیایی بجز کود آوره در سال جاری ۴5 درصد کاهش یافت.
آیت جمالی در گفت و گو با خبرنگار راسان خبر از ایالم؛ اظهار داشت: 
در سنوات گذشته به دلیل تحریم  ها، قیمت انواع کود شیمیایی افزایش 
چشمگیری داشته که با همت وزارت جهاد کشاورزی و شورای قیمت گذاری 

امسال قیمت محصوالت شیمیایی کشاورزی تا ۴5 درصد کاهش یافت.
وی افزود: کاهش قیمت کود های شیمیایی مهمترین عامل افزایش ۴5 
درصدی مصرف توسط کشاورزان شده است. هم اکنون هیچگونه کمبود 

و محدودیتی برای توزیع  در استان وجود ندارد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایالم با اشاره به افزایش 
سهمیه کود اوره در سال گذشته، خاطرنشان کرد: توزیع کود های شیمیایی 

توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  ایالم انجام می شود.
وی یادآور شد: قیمت هر کیسه کود سوپر فسفات تریپل از ۴۲3 هزار به 
۲5۰ هزار تومان، کود فسفات از ۱۹۰ هزار به ۱۰۰ هزار تومان، کود فسفات 
میکروبی از 33۰ هزار به ۱۸3 هزار تومان، کود رویال پتاسیم از 5۰۰ هزار 
به ۲۷۴ هزار تومان، کود سولفات پتاسیم از 5۴۴ هزار به ۲۹۹ هزار تومان، 
کود سولفات آلمینیوم از ۴۲3 هزار به ۲5۰ هزار تومان کاهش و کود اوره 

از 65 هزار و ۱6۲ به ۹۹ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافت.
 مشکلی در تأمین و تدارک کود های پتاسه و فسفاته وجود ندارد

با  کرد:  عنوان  گذاری سال ۱۴۰۱  نام  به  اشاره  با  ادامه  در  جمالی، 
هدف خود کفایی در تولید کود های شیمیایی که بیشتر وارداتی هستند، از 
شرکت های دانش بنیان که آمادگی الزم در زمینه تولید انواع کود  داشته 

باشند دعوت به همکاری می شود.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۹ و با تغییر نرخ ارز مصرف کود های 

رئیس کل دادگستری خوزستان تاکید کرد: 
دستگاه قضایی خوزستان به جرایم خاص و خشن نگاه 

ویژه ای دارد
رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان این که دستگاه قضایی خوزستان 
به جرائم خاص و خشن نگاه ویژه ای دارد، گفت: باید پس از بررسی و شناسایی 
چالش ها و آسیب های موجود و جرائم خاص استان، در تمام مراحل کشف، 
رسیدگی، انجام تحقیقات، صدور و اجرای حکم، با جدیت، قاطعیت و سرعت 

اقدام شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان این که دستگاه قضایی خوزستان 
به جرائم خاص و خشن نگاه ویژه ای دارد، گفت: باید پس از بررسی و شناسایی 
چالش ها و آسیب های موجود و جرائم خاص استان، در تمام مراحل کشف، 
رسیدگی، انجام تحقیقات، صدور و اجرای حکم، با جدیت، قاطعیت و سرعت 

اقدام شود.
دکتر  خوزستان،  دادگستری  عمومی  روابط  و  رسانه  مرکز  گزارش  ه  ب
علی دهقانی در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی استان و معاونین وی، گفت:

در قانون ظرفیت های جامعی برای برخورد با مرتکبین این جرائم وجود 
دارد و تشکیل شعب تخصصی، استفاده از قضات متخصص و مقتدر و کاهش 
زمان رسیدگی و اجرای حکم، از مواردی است که در مقابله با جرائم خاص در 

دستگاه قضایی استان لحاظ خواهد شد.
وی تصریح کرد: دیدگاه دستگاه قضایی استان نسبت به نیروی انتظامی 
یک رویکرد حمایتی است و از هر آنچه به عنوان مولفه های اقتدار این نیرو 

یاد می شود، به صورت گسترده و همه جانبه حمایت می کند.
مقام عالی قضایی در استان گفت: اشراف اطالعاتی، کنترل مجرمین 
این  جمله  از  یافته  سازمان  مجرمان  گروه های  به  زدن  ضربه  خطرناک، 
مولفه هاست که قطعا این نیرو برای تحقق آن ها نیاز به حمایت قضایی دارد.

انتظامی در نوک پیکان برقرای  با بیان این که نیروی  دکتر دهقانی 
امنیت در جامعه قرار دارد، افزود: اگر این حمایت ها وجود نداشته باشد، نیروی 
انتظامی نیز نمی تواند به ماموریت های ویژه خود و امنیتی که مورد خواسته 

مردم است، جامه عمل بپوشاند.
در ادامه این دیدار فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان نیز مهم ترین 
مسئله استان را وجود سالح و مهمات در دست مردم عنوان کرد و گفت: 
اغلب تیراندازی ها ناشی از درگیری های طائفه ای و اختالفات ملکی است که 
انتظار داریم در رسیدگی به این پرونده ها تسریع شود تا شاهد کاهش نزاع ها 

و استفاده از سالح در این درگیری ها باشیم.
سردار سید محمد صالحی گفت: سال گذشته 5۱۰۰ قبضه سالح توسط 
جامعه اطالعاتی استان خوزستان کشف و ضبط شد که ۴۱۱3 قبضه آن به 

همت و تالش نیروی انتظامی استان بوده است.
وی افزود: در این مدت ۱۱ تن مواد مخدر نیز در سطح استان خوزستان 
توسط نیروی انتظامی کشف و ضبط شد اما آنچه مردم از ما انتظار دارند، 
کاهش تعداد معتادین متجاهر در سطح شهر است که نیمی از جرائم خرد 

توسط این افراد صورت می گیرد.
در  استان  قضایی  دستگاه  پیگیری  با  امیدواریم  سردار صالحی گفت: 
راه اندازی مرکز بازپروی معتادان ذیل ماده ۱6، شاهد کاهش این افراد در 

جامعه و بازپروری و بازگشت سالم آنان به جامعه باشیم.
فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان همچنین خواستار پیگیری دستگاه 
قضایی در تقویت سامانه های پایش تصویری در استان شد و اظهار داشت: 
با تقویت این سامانه ها هم در زمینه پیشگیری و هم در زمینه کشف جرائم، 

موفقیت چشمگیری حاصل خواهد شد.

اندیشی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای  در جلسه هم 
گلستان با همکاران:

افزایش چند برابری اعتبارات عمرانی شرکت آب منطقه 
ای در سال 1۴۰۰

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان در نشست هم اندیشی با همکاران 
شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: به یاری خداوند ، اعتبارات عمرانی شرکت 
آب منطقه ای در بخش های آبرسانی به برخی شهرها ، سدسازی ها و احداث 
شبکه های آبیاری و زهکشی در سال ۱۴۰۰ و بویژه پس از سفر پربرکت ریاست 
جمهوری بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان شده است که نشان از پیگیری های مستمر 
شرکت و توجه و همیاری همه مسئوالن مرتبط استانی و ملی دارد که باید تالش 
های همکاران نیز در سال جاری چند برابر بشود تا این طرح ها به نتیجه برسد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس سید محسن 
حسینی در جلسه هم اندیشی همکاران شرکت آب منطقه ای گلستان به مناسبت 
سال جدید اظهار کرد: تالش همکاران طی دو سال گذشته در بخش های مختلف 
موجب شد جایگاه شرکت ارتقا یافته و مسائل و اولویت های مورد پیگیری شرکت 
آب منطقه ای به بخش مهمی از اولویت های استان تبدیل شود. مهندس حسینی 
اظهار کرد: اتمام بدنه و آبگیری سد نرماب، آغاز عملیات اجرایی سه طرح بزرگ 
: سد میرداماد)شصت کالته( ، زهکشی اراضی ۷۸ هزار هکتاری استان و فاز دوم 
شبکه قره سو- زرینگل از جمله طرح ها و برنامه های مهم این شرکت در سال 
جاری است که با اعتبارات تخصیص یافته امید است تسریع شود. مدیر عامل 
شرکت با بیان اینکه امسال توسط مقام معظم رهبری »سال تولید، دانش بنیان 
و اشتغال آفرین«  نامگذاری شده است، گفت: دانش بنیان شدن مدیریت منابع 
آب کمک می کند تا بهر وری بیشتری در این خصوص داشته باشیم و اشتغال 
بیشتری نیز ایجاد شود. وی تصریح کرد: مدیریت بهره ورانه منابع آب با توجه 
به خشکسالی و اقناع مردم در بخش های مختلف، توجه به حقوق مردم وتکریم 
آنان، آزادسازی تجاوزات به حریم و بستر رودخانه ها، اجرای بخش های مختلف 
طرح تعادلبخشی، اجرای طرح های گردشگری سدها، اتمام مطالعات نیروگاه های 
برقابی کوچک مقیاس ، آغاز مطالعات نیروگاه های خورشیدی شناور در مخازن 
سدها،  تسریع در اتمام طرح های نیمه کاره و اساسی استان مانند نرماب و طرح 
های آبرسانی ، همراستا کردن مردم  و مخاطبان با اهداف شرکت و تسریع در کار 
ارباب رجوع را از جمله اولویت های اصلی کاری شرکت آب منطقه ای در سال 
جاری عنوان کرد. مدیر عامل شرکت بیان کرد: همدل و هم صف شدن، نظم 
در کارها، شناخت درست از امور، برنامه ریزی و سازماندهی و در نهایت پیگیری 
مسائل تا حصول نتیجه می بایست در دستور کار همیشگی همکاران شرکت باشد. 
گفتنی است در این جلسه معاونان و مدیران شرکت گزارش اقدامات در سال ۱۴۰۰ 

و برنامه های سال ۱۴۰۱ را بیان کردند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل اعالم 
کرد:

با کمبود زمین قابل واگذاری مواجهیم
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل گفت: در سال گذشته، 66 
هکتار زمین صنعتی به سرمایه گذاران واگذار شد که این حجم از واگذاری ها در قالب 

۸۹ قرارداد حق بهره برداری زمین با متقاضیان بوده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل، محمد 
جایگاه  و  نقش  های صنعتی  داشت: شهرک  اظهار  خبر  این  اعالم  هلی ضمن  ا
بسیار مهمی در جذب و حضور سرمایه گذاران و همچنین توسعه صنعت استان 
دارد که نمونه بارز آن، حجم عظیم سرمایه گذاری های انجام شده در شهرک 

های صنعتی است.
وی ادامه داد: از میان ۲۰ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب استان، در ۱6 شهرک 
و ناحیه صنعتی امکان واگذاری وجود دارد و عملیات آماده سازی در 3 ناحیه صنعتی 

دیگر نیز آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل افزود: تالش می شود با 
تامین اعتبارات و ایجاد زیرساخت های الزم، میزان سرمایه گذاری ها در استان افزایش 

یابد هرچند ممکن است کاستی هایی نیز در این راه وجود داشته باشد.
اهلی در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود زمین در شهرک های صنعتی 
اشاره کرد و افزود: از بابت واگذاری زمین صنعتی در مضیقه بسیار شدیدی قرار داریم 
چونکه در اکثر شهرک ها و نواحی صنعتی استان، زمین قابل واگذاری یا به اتمام 

رسیده و یا در شرف اتمام است.
وی تصریح کرد: تنها راه برون رفت از این مشکل، ایجاد و تملک اراضی ملی و 

مناسب در کنار تخصیص اعتبارات است.
اردبیل، تامین زمین در مرکز  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
استان را از موارد بسیار مهم و ضروری حال حاضر توسعه صنعت استان برشمرد و 
افزود: به علت اتمام و کمبود زمین صنعتی در مرکز استان، این شرکت و مسئوالن 
ارشد استان به طور ویژه پیگیر این موضوع هستند و امیدواریم از طریق مساعدت و 
همکاری هرچه بیشتر سازمان ها و دستگاه های دولتی، نیاز سرمایه گذاران به اراضی 

صنعتی در استان را تامین کنیم.

 مدیرعامل شرکت گاز ایالم گفت: 
سال گذشته چهار هزار و 536 کیلومتر 
از خطوط تغذیه و شبکه توزیع گاز در 

سطح استان نشت یابی شد.
عباس شمس اللهی در گفت وگو 
این  گاز  شرکت  افزود:  خبرنگاران  ا  ب
استان در راستای بهره برداری ایمن و 
پیشگیری از حوادث احتمالی، به صورت 
نشت  عملیات  انجام  به  نسبت  مستمر 

یابی اقدام می کند.
وی از نشت یابی سه هزارو ۸۸۷ 
در  روستایی  و  شهری  شبکه  یلومتر  ک
سطح استان ایالم در طول سال ۱۴۰۰ 
خبر داد و گفت: در سال گذشته 6۴۹ 
یابی  نشت  نیز  تغذیه  خطوط  یلومتر  ک

شده است.
با  ایالم  گاز  شرکت  دیرعامل  م
 ۱۱6 گذشته  سال  در  اینکه  به  شاره  ا
انشعاب علمک شهری و  هزار و 3۰۰ 
روستایی استان نشت یابی شده  است، 
یادآور شد: در این مدت ۲۲3 هزار متر 

لوله پلی اتیلن توسط بازرسان فنی این 
شرکت کنترل کیفی گردیده که در این 
مدت شاهد نصب کاالی بدون کیفیت 

و غیر استاندارد نبوده ایم.
شمس اللهی تاکید کرد: به  منظور 
از ورود کاالی غیراستاندارد  جلوگیری 
به پروژه های گازرسانی استان، در سال 
گذشته، ۲۲ هزار و 3۰۰ عدد اتصاالت 

پلی اتیلن و فوالدی و 6۸ کیلومتر تست 
االحداث  جدید  خطوط  نشتی  قاومت  م

کنترل کیفی شدند.
با  ایالم  گاز  شرکت  دیرعامل  م
سیستم های  از  استفاده  با  اینکه  یان  ب
آزمایش  و  ایمنی  نظارتی،  نترلی،  ک
سالمت تجهیزات، راه برای عدم نصب 
می شود،  هموار  استاندارد  غیر  االی  ک

افزود: واحد بازرسی فنی با حضور فعال 
و انجام بازرسی در سطوح مختلف شامل 
مراحل تولید، خرید و نصب تجهیزات و 
انجام تست های عملکردی،  با  قطعات 
احتمال بکارگیری و استفاده از تجهیزات 
حداقل  به  را  استاندارد  غیر  قطعات  و 

رسانده  است.
بازرسی  داد:  ادامه  اللهی  شمس 
حصول  به  دستیابی  منظور  به  نی  ف
کامل  و  صحیح  انجام  از  طمینان  ا
تمامی  نجام  ا همچنین  و  عمیرات  ت
موارد برنامه ریزی شده، در تمام مراحل 
استانداردهای  طبق  اساسی  عمیرات  ت
شرکت  جاری  روش های  و  ین المللی  ب
ملی گاز ایران حضوری فعال و مستمر 

دارد.
وی اضافه کرد: واحد بازرسی فنی 
این شرکت با استفاده از علم روز، دانش 
و تخصص، سالمت تجهیزات را برای 
ایداری توزیع گاز در سطح استان دو  پ

چندان می کند.

مدیرعامل شرکت گاز ایالم :

نشت یابی چهار هزار و ۵3۶ کیلومتر خطوط تغذیه و شبکه توزیع گاز پارسال در ایالم

تعویــض کابــل فیبــر نــوری بــر 
روی خــط پنجــم سراســری بــه منظور 
ــا  افزایــش ضریــب پایــداری شــبکه ب

موفقیــت بــه پایــان رســید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
منطقــه یــک عملیــات انتقــال گاز 
ــه  ــر منطق ــری مدی ــل ظهی ، ابوالفض
ــا  ــت  : ب ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ب
ــداری  ــب پای ــه اهمیــت ضری توجــه ب
شــبکه و تــالش بــر توســعه پایــداری 
ــل  ــان ، تعویــض کاب و ضریــب اطمین
ــه   ــط لول ــمتی از  خ ــوری قس ــر ن فیب
ــه تلخــاب در  پنجــم سراســری منطق
ــه  ــرات منطق ــد مخاب ــتور کار واح دس

ــت . ــرار گرف ــک ق ی
ظهیــری در ادامــه تصریــح کــرد: 
بــا توجــه بــه پیگیــری و بررســی های 
ــال  ــاه س ــفند م ــده در اس ــل آم بعم
۱۴۰۰ مشــکالت ناشــی از قطعــی 
ــوری در  ــر ن ــل فیب ــدد کاب ــای متع ه
نقــاط مختلــف شناســایی گردیــد کــه 
ــا برنامــه ریــزی مناســب و عبــور از  ب
خطــوط لوله پنجم و ششــم سراســری 

ــد. ــع برطــرف گردیدن موان
ظهیــری گفــت: بــا انجــام ایــن 
عملیــات، مفاصــل مختلــف کــه 
ــه هــای  ــور از خطــوط لول شــامل عب
پنجــم و ششــم سراســری ، خطــوط 
ــری  ــم سراس ــم و نه ــی شش ارتباط
ــد  ــه بیدبلن ــواز ب ــم اه ــوط قدی ، خط
، کابــل هــای فیبــر نــوری خــط 
ــات  ــل تاسیس ــری، کاب ــم سراس شش
ــه و  ــی زاده و کاوه پیش ــهید مندن ش
ــق و  ــای ابزاردقی ــل ه ــن کاب همچنی
بــرق ایســتگاه شــیر تلخــاب ، حــذف 
و کابــل یــک تکــه فیبــر نــوری 

ــد. ــا گردی ــن آنه جایگزی
ــتای  ــر اســت در راس ــایان ذک ش
 HSE دســتورالعمل هــا و الزامــات
ــتفاده  ــا اس ــروژه ب ــن پ ــاری ای ، حف
ــی و در  ــای داخل ــرکت ه ــوان ش از ت
نهایــت دقــت انجــام گردیــد کــه 
ــبکه  ــداری ش ــاء پای ــر ارتق ــالوه ب ع
ــارد و  ــک میلی ــر ی ــغ ب ــی، بال مخابرات
66۰ میلیــون ریــال صرفــه جویــی بــه 

ــت. ــراه داش هم

یك میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال صرفه جویی حاصل از تعمیرات مخابراتی 
بر روی خط لوله پنجم سراسری در منطقه یك عملیات انتقال گاز

برق  یع  ز و ت کت  شر ست  ر پ سر
قداماتی که مجموعه  ا گلستان گفت: 
دادستانی در جهت حمایت از توزیع برق 
استان جهت کاهش سرقت تاسیسات 

برقی می دهد قابل تقدیر است. 
به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق گلستان ، سیداحمد 
موسوی در دیدار با دادستان عمومي 
و انقالب مرکز استان گفت: همکاري 
مصرف  کردن  ادینه  ه ن ر  د ي  ن ا ست د ا د
بهینه برق و رعایت الگوي مصرف و 
همچنین پیشگیري از سرقت تاسیسات 

برقي، بسیار اثر گذار است. 
نیروی  وزیع  ت سرپرست شرکت 
مناسب  بسیار  تعامل  ز  ا ان  برق گلست
عوامل وهمکاران دستگاه هاي قضائي 
و انتظامي استان با صنعت توزیع برق 
قدرداني کردو اظهار داشت: همکاري 
با  انتظامي  و  ئي  ضا ق ي  ها ه  ع مجمو

زمینه  تا در  ین شرکت موجب شده  ا
سیم  سارقان  یري  گ ست د و  ي  ئ ا س ا ن ش
اقدامات  ها و شبکه هاي توزیع برق 
شایسته اي صورت پذیرفته و فعالیت 
هائي نیز در زمینه اقدامات پیشگیرانه 
براي جلوگیري از سوء استفاده از برق 

هم به اجرا درآمده است. 

انقالب  و  ي  م و م ع ن  ا ت س د ا د
مرکز استان ضمن ابراز خرسندي از 
مجموعه  بین  یسته  شا مل  عا ت د  جو و
بیان  برق  وزیع  ت ت  ع صن و  ي  ئ ا ض ق
داشت: هر چه امور محوله را درست 
بیشتر  انجام دهیم،  تر  یسته  و شا تر 
قرار  متعال  ردگار  و ر پ یت  ا ن ع د  ر و م

بیشتري  مردم هم رضایت  و  گرفته 
خواهند داشت. 

اسپانلو تصریح کرد: هر جا که به 
وظائف درست عمل شده و قاطع کار 
کرده ایم، سودمندي بیشتري در برداشته 
و با ارائه خدمات شایسته به مردم، مي 
توانیم در این توفیق الهي، بیش از پیش 
امروز  از همین  و  یم  کن ني  ری ف آ نقش 
دستور اکید به تمام دادستانهای مستقر 
درشهرستانهای استان صادر می گردد 
تا باسارقان تاسیسات و شبکه های برق 

با اشد مجازات برخورد کنند. 
کرد:  طرنشان  ا خ ن  ی چن هم ي  و
مشکالت و چالش هائي که در زمینه 
برق وجود  از  ستفاده هاي غیرمجاز  ا
دارد، قطعًا مورد توجه دستگاه قضائي 
اهرم  از  گیري  بهره  با  و  د  ر ا د ر  ا ر ق
پرداخته  آنها  به  قانوني  و  هاي الزم 

خواهد شد.

حمایت دادستانی جهت کاهش سرقت تاسیسات برقی گلستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی خوزستان، اولین جلسه شورای معاونین و 
مشاورین اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان 
در سال جدید؛ به ریاست »ارسالن غمگین« مدیر کل 
در محل سالن جلسات ساختمان شهید دقایقی این اداره 

کل برگزار شد.

در این جلسه موضوعات مختلفی از جمله بررسی 
شهید  جشنواره  اختصاصی  و  عمومی  های  شاخص 
رجایی، پیگیری در جهت کاهش مدت زمان رسیدگی 
در مراجع، افتتاح 55۰۰ واحد مسکن مهر و همچنین 
پیگیری اقدامات انجام شده در راستای نشست تخصصی 
شرکت های دانش بنیان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان در 
این جلسه ضمن ببین و تشریح سیاست های کلی این 
اداره کل در سال جدید؛تاکید کرد: اجرای جهاد تببین 
وظیفه شرعی و سازمانی ما است و همه ما مکلف هستیم 
مجموعه اقدامات انجام شده توسط وزارت مردم طی صد 

روزه اخیر شده است تشریح کنیم. 

اولین جلسه شورای معاونین و مشاورین اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان در سال ۱۴۰۱ برگزار شد
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در  بابِل،  از  مهاجرت  از  پس  یالمیان  ع
تا  زاگرس  امتداد  در  که  شدند  مستقر  ره هایی  د
محدوده سوزیانا )= شوش( کشیده شده و به وسیله 
یک سلسله ارتفاعات موازِی هم، از دشت های آشور 
جدا می شد. کشور عیالم، شامل خوزستان، لرستان 
امروزی، استان ایالم کنونی، و کوه های بختیاری 
از غرب؛ رود دجله،  این کشور  وده است. حدود  ب
از شرق؛ قسمتی از فارس، از شمال؛ راه بابل به 
همدان )کوه های بختیاری( و از جنوب؛ خلیج فارس 
تا بوشهر بوده است. کشور عیالم در دوره عظمت 
از غرب به بابِل و از شرق به اصفهان می رسید و 
از دو قسمت کوهستانی و دشت تشکیل می شده 
است. ناحیه کوهستانی که در شمال قرار داشت به 
سبب وضع جغرافیایی، دست نخورده و ابتدایی باقی 
ماند، اما قسمت دیگر یعنی دشت به علت مجاورت 
و تماس دائم با ملل متمدن زمان، مرکز یکی از 

مهم ترین تمدن های ایران کهن شد.
عیالمیان(،  غربی  )همسایگان  ابلی ها  ب
قسمت مرتفع سرزمینی را که در شرق کشورشان 
معنای  به  ایالمتو  یا  االم  یا  االمتو  داشت،  رار  ق
کوهستان و شاید کشور [محل] طلوع خورشید به 
معنی مشرق می نامیدند. این سه نام از کلمه االمو 
]ELLAMU[ گرفته شده که ریشه این کلمه 

آشوری است.
برخی معتقدند که ایالم واژه ای است مرکب 
از دو کلمه ایل و ام به معنی سرزمین بلند. برخی 
بن  نام عیالم پسر سام  از  برگرفته  را  یز عیالم  ن

نوح )ع( می دانند.
این منطقه در گذشته نام های متعددی به 
خود گرفته است. چنین به  نظر می رسد که جلگه 
آریوخ قدیمی ترین نام این منطقه بوده است و تا 
اریوحان  به  منطقه  این  میالدی،  از سده 3  بل  ق
به  آریوخ  نام  زمان  به مرور  است.  داشته  شهرت 
با  و  کرد  تغییر  است،  سبدان  آن  جمع  که  َبد  َس
پیشوند ماه )به معنای سرزمین( به  صورت »ماه  
سبد« و »ماه  سبدان« درآمد به طوری که استان 
ایالم امروزی در زمان اردشیر بابکان ماه  سبدان 
نامیده می شد همچنان که ماه نهاوند و ماه بسطام 
آمده اند.  بسطام  و  نهاوند  سرزمین های  معنی  ه  ب
اعراب دو واژه ماه و سبدان را با هم ترکیب کرده 
و حرف »د« را به »ذ« تبدیل کرده و این ناحیه را 
»ماسبذان« نامیدند. این نام به صورت های دیگر 
نیز در کتاب های جغرافی آمده است. از جمله به 
شکل ماسبتان، که گفته شده کلمه »ما« صورت 

دیگر لفظ »ماد« است.
خورنی،  موسی  جغرافیایی  تقسیمات  ر  د
این والیت به نام مای سپتا و جزو کوست )استان، 
دو  والیت  این  است.  شده  ذکر  خوبران  والیت( 
حاکم نشین داشت؛ یکی شیروان و دیگری اریجان 

یا اریوجان.
نام های دیگر این منطقه که در منابع تاریخی 

ذکر شده است عبارتند از:
استرابون از آن با نام ماساباتیس؛ یکی از 
بخش های بزرگ دولت عیالم، بین شوش و نواحی 

اطراف کوه های زاگرس، یاد کرده  است.
منطقه ای  نامیده که  ِمزوباتِن  را  آن  لینی  پ
است زیر کوه های کامبالیدوس و رود الئوس در 
مسیر خود به طرف دشت های شوش، آن را سیراب 

می ساخته است.
دتونیسیوس، ساکنان این منطقه را مزاباتی و 
بطلمیوس آنان را سامباتایی می نامند و دیودروس، 
نام  به  آنان  از  اسکندر  لشکرکشی  توصیف  ر  د

سمبنه یاد می کند.
والی  ییالق  محل  گذشته  در  ایالم  شهر 
پشتکوه بود. حسین قلی خان که ظاهراً قدرتمندترین 
والی این منطقه بوده، در محل کنونی شهر ایالم که 
»ده باال« نامیده می شده است، خانه های اعیانی، 
اردوگاه و عمارت پارک )حرمسرا و محل زندگی 
تابستانی  مرکز  صورت  به   که  کرد  بنا  را  الی(  و
به  باال  ده  زمان  این  از  و  درآمد  پشتکوه  الیان  و
»حسین آباد« معروف شد. این شهر سال ها به نام 
والی معروف، حسین آباد نامیده می شد تا این که در 

خرداد ماه ۱3۱5 خورشیدی، یعنی در زمان حکومت 
رضا شاه پهلوی، نام آن به ایالم تغییر یافت و به  
صورت شهرستان درآمد سپس ایالم به فرمانداری 
کل و در نهایت به استان تبدیل و به نام استان 

ایالم خوانده شد.

 عوارض جغرافیایی استان ایالم
زاگرس  ناودیس  بزرگ   در  ایالم  ستان  ا
چهارم  تا  اول  دورۀ  رسوب های  از  و  گرفته  رار  ق
این  تمامی  است.  شده  تشکیل  مین  شناسی  ز
رسوب ها، در حرکات کوهزایی، به صورت بخشی 
از رشته کوه های زاگرس که امتداد شمال غربی- 

جنوب شرقی دارد، درآمده اند.

 کوه های استان ایالم
کبیرکوه: کبیرکوه رشته کوه مرتفعی است که 
به موازات زاگرس و با جهت شمال غربی- جنوب 
شرقی، در این منطقه وجود دارد و ۲6۰ کیلومتر 
امتداد دارد. رشته های متعددی از این کوه به سوی 
غرب شهرستان ایالم امتداد یافته اند که به تدریج 
از ارتفاع آن ها کاسته می شود تا این که در نواحی 
می شوند.  یکسان  زمین  سطح  با  کشور  رکزی  م
ارتفاعات اولیه این رشته کوه در گردنه بانه  سر، 
کبیرکوه  می شوند.  دیده  ایالم،  جلگه  جنوب  ر  د
به موازات ساحل راست رود سیمره، دیوار بلندی 
باال  موجب  خود  طول  تمام  در  و  داده  شکیل  ت

بردن ارتفاع منطقه ایالم شده است به  طوری که 
نواحی واقع در شرق و شمال شرق آن پیشکوه، و 
واحی واقع در غرب و جنوب غرب آن پشتکوه  ن

نام گرفته اند.
از  منطقه،  شرقی  شمال  و  شرقی  یمه  ن
کوهستان ها و ارتفاعات بلند، و نیمه غربی و جنوب 
غربی آن، از نواحی کم ارتفاعی تشکیل یافته اند که 
دشت های گرمسیری مهران، دهلران و دشت عباس 
را شامل می شود. ارتفاع این منطقه از سطح دریا 

کمتر از 3۰۰ متر است.
بلندترین قسمت این رشته کوه، ۲۷۹۰ متر 

از سطح دریا ارتفاع دارد.
دامنه های شرقی کبیرکوه با شیب تند به 
دره های ژرف و پرآب منتهی می شوند و دامنه های 
غربی آن که مرز ایران و عراق را تشکیل می دهند، 

دارای منابع نفتی و ذخایر زیرزمینی فراوان اند.
قلل کبیرکوه عبارتند از: شاه احمد، تبریز، کله  
باد، فیلمان، دماغه انار، ریواسان، پونه، سبزخانی، 
زرین، گل گل که اکثر آن ها در تمام مدت سال 
از  حیات  آثار  می باشند.  یخ   و  برف  از  وشیده  پ
دوران های گذشته در غارها و شکاف های مختلف 

کبیرکوه دیده می شوند.
کبیرکوه به  خصوص در قسمت های شمالی، 
زیر پوشش جنگل های بلوط قرار گرفته است و به 
علت دریافت نزوالت جوی، دارای مراتع غنی و 

پوشش گیاهی، از نوع معتدل و سردسیر است.
قالقیران: کوه قالقیران یکی از جلوه های 
طبیعی استان ایالم است که در 3 کیلومتری شمال 

شرقی شهر ایالم قرار دارد
را  قالقیران  بار  اولین  برای  که  سانی  ک
می بینند، گمان می برند این کوه به دست انسان 
به این شکل درآمده در حالی که این تصور اشتباه 
بوده و دخالت عوامل طبیعی آن را به این صورت 

درآورده است.
از  مردم شناسی،  لحاظ  به  قالقیران  وه  ک
اهمیت فراوانی برخوردار بوده و در ادبیات شفاهی، 

نماد شهر ایالم به شمار می آید.
نقاط  بهترین  از  یکی  که  قالقیران  وه  ک
توسط  ید،  می آ ر  شما به  کشور  وهستانی  ک
احاطه  منجل  و  ششدار  جنگلی  فرجگاه های  ت

شده است.
گفتنی است »قالقیران« در زبان محلی به 

معنای صدای کالغ می باشد.
 دینارکوه: دینارکوه در ۲5 کیلومتری شمال 
دهلران، بین آبدانان و دهلران، قرار دارد. ارتفاع آن 
۱۹55 متر و طولش حدود ۷۲ کیلومتر است. این 
کوه به صورت قوسی از شمال به جنوب و سپس 
به سوی شمال غربی کشیده شده است و دهستان 
آبدانان در دامنۀ شرقی آن جای دارد. رودهای ده 
بانه، آب سیول، آب خرینه و آب گل گل از این کوه 

سرچشمه می گیرند.
دینارکوه از جنوب شرقی به سیاه کوه متصل 
می شود، و کوه دال در دامنۀ شمال غربی آن واقع 
است. جنس این کوه گچی و فاقد نقاط سنگی است. 
آب های منطقه تماماً تلخ و شوراند. ناحیۀ دینارکوه 
گرمسیری است؛ و در نیمۀ دوم بهمن ماه هر سال 
ارتفاع نباتات علوفه ای در آن جا به نیم متر می رسد
دینارکوه به علت تنوع آب و هوا، قسمت 
اعظم مراتع منطقه را، که برای ییالق و قشالق 
قابل استفاده اند، در خود جای داده است. رشته های 
این کوه که قسمت اعظم منطقه را پوشانده اند، 
دارای جنگل های پراکنده، درختچه های بلوط، و 
وجود  گرمسیری اند.  معتدل  نوع  از  گیاهان  ایر  س
این جنگل ها عامل اعتدال آب و هوا در منطقه است.

کوه اناران: کوه اناران در شمال غربی دهلران 
قرار دارد و ارتفاع آن ۱۴35 متر است. این کوه از 
درۀ رود چنگوله، در جنوب روستای تیما، شروع 
می شود، و تا ۱6 کیلومتری شمال غربی دهلران 
به طول 5۰ و عرض متوسط ۱۰ کیلومتر، از شمال 
غربی به جنوب شرقی، امتداد دارد. رودخانه های 
گرده بیشه،  بیشه،  دراز  سه گل،  شکرآب،  یمه،  م
نصریان، قافله جا، فسیل و خشکه کالت از این کوه 

سرچشمه می گیرند. دهستان نصریان در دامنه های 
جنوبی، و دهستان های سادات، زرین آباد و خربزان 
واقع اند  کوه  این  شرقی  و  شمالی  دامنه های  ر  د
دامنه های  موازات  به  مهران  به  دهلران  جاده  و 

جنوبی آن قرار دارد.
سرخ کوه: سرخ کوه، با ارتفاع حدود ۱۰3۰ 
جنوب  و  مهران  شمال  کیلومتری   3۲ در  تر،  م
سرچشمۀ  کوه  این  دارد.  قرار  گرم  آب  وستای  ر
چم  و  مالک  چشمه  گدارخوش،  ودخانه های  ر

سرخ است.
سیاه  کوه: سیاه کوه، با ارتفاع ۱۴۰۸ متر، در 
۱6 کیلومتری شمال شرقی دهلران قرار دارد. این 
کوه از شمال غربی به دینار کوه و از شرق به کوه 
خرگهی منتهی می گردد. رودخانه های آب گل گل، 
دره شور، و ماشاب از سیاه کوه سرچشمه می گیرند. در 
دامنۀ جنوبی آن، چشمه های آب معدنی وجود دارند.
کوه مانشت: کوه مانشت، با ارتفاع ۲6۲۹ 
متر، در 6 کیلومتری شمال شرقی ایالم واقع است 
و سرچشمۀ آب زنگاون و رودخانۀ مورت است. 
مانشت از شمال غربی به کوه بانکول و از جنوب 
دامنه های  و  است  متصل  گاوه راه  کوه  به  ربی  غ
شرقی و غربی آن را جنگل های بلوط پوشانیده اند.

کوه دالپری: کوه دالپری، با ارتفاع 6۰۰ متر، 
در 35 کیلومتری شرق دهلران و غرب روستای 
موالب قرار دارد و سرچشمۀ رودخانه های چی خواب 
و آب مورموری است و به وسیلۀ درۀ آب مورموری 

به دو قسمت تقسیم می شود.
گیالن غرب  حوالی  از  کوه  این  نجیرکوه:  ا
شروع می شود و به سوی جنوب شرق امتداد می یابد. 
ارتفاع آن به تدریج کم می شود تا به ارکوازکوه و 

بیوراکوه و … وصل می شود.
کوه های  رشته  حمرین:  کوه های  شته  ر
جلگۀ  به  و  شروع  مهران  بهرام آباِد  از  حمرین 
 6۱ حدود  آن  طول  می شود.  منتهی  وزستان  خ
دارای  و  خاص  حمرین  شکل  است.  یلومتر  ک
خط الرأس  این  طول  در  است.  ممتد  خط الرأسی 
می شود.  دیده  حلت،  نام  به  مجزایی،  قلل  رشته 
رشته کوه های حمرین فاقد مواد آتشفشانی است 
و بیشتر از خاک رس تشکیل یافته است، به طوری 
که معابر آن نرم و در حال ریزش اند. در بعضی نقاط 
آن صخره هایی با ترکیبات خاکی دیده می شوند که 
مواد آن به مرور زمان به هم متصل شده اند و به 
شکل سنگ درآمده اند. رشته کوه حمرین در قسمت 
شمال، ۱۰۰۰ متر ارتفاع دارد، ولی هرچه به سوی 
جنوب امتداد می یابد، از ارتفاعش کاسته می شود 
و سرانجام به ۴۰۰ متر می رسد. حمرین به علت 
واقع شدن در ناحیۀ گرمسیری و عدم جریان آب در 
آن، بدون درخت و گیاه است. ارتفاعات مشرف به 
ایران دارای چشمه های آب شیرین است، در صورتی 
که در بلندی های مشرف به عراق، آب نایاب و در 

صورت وجود، شور و تلخ است.

دشت های استان ایالم
وسعتی  کم  دشت های  ایالم،  استان  ر  د
دارند که مهم ترین آن ها دشت های حوزه  وجود 
شهرستان ایالم، شامل دشت های ایالم و ایوان و 
حوزه شهرستان شیروان- چرداول شامل دشت های 
شیروان، چرداول و هلیالن است. در این مناطق، 
به علت دسترسی به آب های سطحی، شهرک ها و 
آبادی هایی با بیشترین تراکم جمعیت وجود دارند. 
دشت های دیگر منطقه عبارتند از: صالح آباد، مهران، 
دشت  و  موسیان  دهلران،  نصریان،  حسن آباد  م
عباس که از نوع دشت های آبرفتی و رسوبی کنار 
رودخانه ها هستند. اغلب این دشت ها، خاک رسی 

با ضخامت زیاد دارند.

رود خانه های استان ایالم
در استان ایالم رودهای متعددی وجود دارند 
که اغلب آن ها مستقیماً به خاک عراق می ریزند. به  
طور کلی این استان از نظر حجم آب رودخانه ای، 
آبدهی  علت  به  منطقه  رودخانه های  است.  نی  غ
زیادی  مقدار  و  روستاها  کردن  مشروب  ناسب،  م
از اهمیت ویژه ای  اراضی در طول مسیرشان،  ز  ا

برخوردارند.
حوالی  از  رودخانه  این  سیمره:  ودخانه  ر
کوه الوند در همدان سرچشمه می گیرد و پس از 
دریافت شعبه هایی از مالیر، تویسرکان و نهاوند، 
از بستر کوهستانی باریکی می گذرد و با عبور از 
کنار بیستون، به کرمانشاه می رسد. در آنجا پس از 
الحاق سیاه آب یا قره  سو به آن و مشروب ساختن 
با دریافت شعبه هایی چون رود ماهی  کرمانشاه، 
دشت، هلیالن و کرند، وارد لرستان می شود. رود 
سیمره در این استان در بستری سنگی و عمیق، 
در پای کبیرکوه به جریان خود ادامه می دهد و پس 
از دریافت شعبه هایی مانند کشکان، زال، غزال رود، 
هرو، خرم آباد و … در مسیر خود، به دره ای عمیق 
و بستری تنگ وارد می شود و در پل تنگ، آبشاری 
به ارتفاع ۴3 متر و عرض 3 متر تشکیل می دهد. 
این رود در ادامه جریان خود با عبور از استان ایالم، 
ضمن دریافت شعبه هایی چون چناره، سراب کالن، 
سراب زنجیره، گردو، گنجه، کلم و سیکان به سوی 
جلگه خوزستان پیش می رود. بخشی از آب این 
رود در غرب خوزستان، به مصرف آبیاری می رسد 
و مابقی به سوی دجله جریان می یابد ولی قبل از 
یا  دجله  باتالق های شرق  آن، جذب  به  رسیدن 

هورالعظیم می شود.
رود سیمره در مسیر خود )از سرچشمه تا 
به خود می گیرد؛ در  نام های مختلف  خوزستان(، 

در  گاماسیاب،  یا  گاماساب  به  )باال(  علیا  قسمت 
قسمت میانی به سیمره و در قسمت سفال )پایین( 
به کرخه موسوم است. این رود در قدیم به اوکنی 
معنی  به  گاماسارود(   =( گاماسب  و  بوده  معروف 
از اسامی آن  نیز  گاومیش آب، یعنی رود بزرگ، 

بوده است.
طول رود سیمره ۷55 کیلومتر، حوضه آبریز 
آن هورالعظیم، و نام های محلی آن، رودخانه مالیر، 
رودگاماسیاب، رود قره  سو و رود سیمره  می باشند.

با توجه به اختالف ارتفاع دشت نسبت به 
استفاده  بر 6۰ متر می شود،  بالغ  رود سیمره که 
پمپاژ  ایستگاه های  از طریق  رودخانه  این  آب  ز  ا

امکان پذیر است.
رودخانه گدار خوش: این رودخانه از غرب 
غرب  به  شرق  در جهت  گرفته  یالم سرچشمه  ا
جریان می یابد و به خاک عراق منتهی می شود. 
رودهای  گدارخوش،  رودخانه  اصلی  اخه های  ش
مدرن و چوار می باشند. از شعبه های این رود در 
استفاده  کشاورزی  مصارف  در  جریانشان،  سیر  م
تشکیل  و  پیوستن  به هم  از  پس  ولی  ی شود  م
رودخانه گدارخوش، این رود به بستر عمیقی وارد 
اختالف  می شود.  خارج  کشاورزان  دسترس  از  و 
ارتفاع این رودخانه از کف بستر تا اراضی پیرامون 
آن، 3۲۰ متر است از این رو ایجاد ایستگاه های پمپاژ 
برای آبیاری، تنها راه استفاده از آب این رودخانه به 

مقیاس وسیع است.

از  کنجان چم،  رود  کنجان چم:  ودخانه  ر
کوه های سیوان در جنوب ایالم سرچشمه گرفته 
است و در جهت شمال شرقی به جنوب غربی، 
و  ایران  مرزی  خط  از  کیلومتر   ۱۲ طی  از  س  پ
عراق در نزدیکی مهران به رود گاوی می پیوندد. 
چنگینه،  کوه های  رودخانه،  این  اصلی  سرچشمه 
آب  جریان  و  هستند  مالشاوه  کوه  و  لی بیگی  ع
آفتاب، که از میشخاص سرچشمه می گیرد، نیز به 
آن می پیوندد. رودخانه چشمه ملک، که از کوه شاه  
نخجیر سرچشمه می گیرد نیز به آن ملحق می شود. 
این رود پس از عبور از بخش صالح آباد و شهرستان 
مهران، به رودخانه دجله در کشور عراق می ریزد. 
کیلومتر  و عراق ۹۰  ایران  مرز  تا  رود  این  طول 
است. روی این رودخانه، سد انحرافی کنجان چم 

احداث شده است.
دامنه های  از  رود  این  گاوی:  ودخانه  ر
شعبه های  و  می گیرد  سرچشمه  کبیرکوه  ربی  غ
تشکیل دهنده آن عبارتند از: چشمه دره، بالشک 
آب گالل میرمحمد یا رودخانۀ میرمحمد. مسیر 

این رودخانه از شرق به غرب است.
رودخانه چنگوله: رود چنگوله، از آب بیوره، 
سرچشمه  ایالم،  شرقی  جنوب  کیلومتری   ۴ ۰
می گیرد و از شمال شرقی به جنوب غربی جریان 
می یابد. سپس جریان های دیگری به نام های آب 
کنات، تا تسمورت، و فرآورد به آن ملحق می شوند. 
در  رودخانه  دوآب،  نام  به  از محلی  عبور  از  پس 
دجله  به  و  می شود  خارج  مرز  از  پهن  سیری  م
می پیوندد. آب رود چنگوله کمی شور و گوگرددار 
است. طول این رود از مبدأ تا محل خروج از ایران 

به عراق، ۸۴ کیلومتر است.
رودخانه دویرج: این رودخانه از سراب آبدانان، 
3۸ کیلومتری شمال دهلران، سرچشمه گرفته است 
و آب گل گل و رود دره شور نیز به آن می پیوندند. این 
رود پس از عبور از ۱۸ کیلومتری شهرستان دهلران، 
به  این محل  در  و  می شود  موسیان  بخش  ارد  و
نهرعنبر معروف است. شعبۀ دیگری از آب مورموری 
به نام جیخاب نیز به آن می پیوندد. رود دویرج، که از 
شمال به جنوب جریان دارد، پس از عبور از موسیان 
به دجله، در خاک عراق می ریزد. طول آن از مبدأ تا 
این نقطه مرزی ۱۸۸ کیلومتر است. نام های محلی 
آن رود آبدانان و رود تله زی می باشند. بر روی این 

رودخانه سدی ساخته شده است.
بولی  ارتفاعات  از  رود سده  رودخانه سده: 
و  است  دائمی  رودخانه  این  می گیرد.  سرچشمه 
در مسیر خود از دشت هایی با خاک مرغوب، عبور 
می کند. رود سده دارای شعبه های بسیاری است 
که دو شاخۀ مهم آن در دشتی به ارتفاع ۲۲5 متر 
از سطح دریا به هم می پیوندند و پس از طی دشت 
مزبور از کشور خارج می شود. طول این رود تا مرز 

۲۰۰ کیلومتر است.

رودخانه میمه: این رودخانه که از کبیرکوه 
در محل سراب میمه، واقع در ۷۲ کیلومتری شرق 
مهران، سرچشمه گرفته است و آب چشمه الله 
نیز به آن می پیوندد، از شمال به جنوب جریان دارد 
و رودهای آن تختان، گرازان، و چشمه های آب 

گوگردی نیز به آن می پیوندند.
از  رود   این   :۱ شماره  تلخاب  ودخانه  ر
و  کیلو  هوز  خوجلگان،  زنگیان،  بولی،  رتفاعات  ا
سرچم لو سرچشمه می گیرد، و حدود 5۰۰ کیلومتر 
طول دارد و در مسیر خود از زمین های مستعدی 

می گذرد.
رودخانه تلخاب شماره ۲: این رود از ارتفاعات 
چنال زر، سیاه کوه و نوراب کوه سرچشمه می گیرد 
و به موازات تلخاب شماره ۱ جریان می یابد و در 
مرز ایران و عراق به ریگ زاری فرو می رود. این 
رودخانه می تواند در مسیر خود زمین های زیادی 

را آبیاری کند.

 ویژگی های اقلیمی استان ایالم
تمام نقاط فالت مرکزی ایران، نوعی وحدت 
اقلیمی دارند ولی عواملی مانند جهت بادها، طرز 
پراکندگی، ارتفاعات و … تشابه اقلیمی را از بین 
می برند و موجب بروز اختالف زیاد در وضع آب و 
هوا می شوند. با این حال می توان گفت که استان 
ایالم بر اساس طبقه بندی کوپن )دانشمند اتریشی(، 
دارای آب و هوای نیمه صحرایی است. این نوع آب و 
هوا حّدفاصل آب و هوای صحرایی و مرطوب است. 
به  طور کلی، دامنه های شرقی زاگرس، همچنین 
قسمتی از دامنه های آن تا مرز عراق و رشته های 
مرکزی همین حدود تا مرز پاکستان آب و هوای 
نیمه صحرایی دارند. آب و هوای این منطقه در نقاط 
مختلف، به علت وجود پستی و بلندی زیاد، متنوع و 

متغیر است. برای نمونه، نقاط مرتفع و کوهستانی 
کبیرکوه، سردسیر و حداقل درجه حرارت به ۱۴ 
ارتفاع  نواحی کم  اما در  درجه زیر صفر می رسد 
گرمسیر  دشت های  که  غربی  جنوب  و  غرب 
مهران، دهلران، و دشت عباس را دربر می گیرند 
و ارتفاع آن ها کمتر از 3۰۰ متر از سطح دریاست، 

هوا نسبتاً گرم است.
در تابستان بادهای خشک و سوزان جنوب 
شدت  به  را  هوا  می وزند،  عربستان  از  که  ربی  غ
گرم می کنند به  طوری که حداکثر درجه حرارت 
ولی  می رسد  صفر  باالی  درجه   ۴6 از  بیش  ه  ب
در زمستان هوا معتدل است. نواحی میانی منطقه 
شامل ارتفاعات دینارکوه، دارای آب و هوای متنوع، 
گرمسیر و معتدل اند و درجه حرارت در زمستان به 

زیر صفر می رسد.
باران های بهاری استان ایالم بسیار شدیدند 
به رودهای  تبدیل  بارش، جویبارها  به محض  و 
جلگه  به  کنده  را  درختان  که  می شوند  زرگی  ب
می آورند. هوای سراسر ایالم، با وجود کوهستانی 
بودن منطقه، در زمستان مه آلود و در تابستان، در 
اثر گرمای شدید دشت، سوختن علف ها و وزش 

بادها از جلگه به کوه، غبارآلود است.
میزان بارش در نواحی شمال و شمال شرقی، 
بیش از 5۰۰ میلی متر و در نواحی غرب و جنوب 
غربی، حدود ۲5۰ میلی متر است که در مقایسه با 
متوسط نزوالت آسمانی در کشور جزو نواحی نسبتًا 
پرباران است و این امر سبب رواج کشت دیم در 

بسیاری از نواحی کوهستانی شده است.
وجود  دلیل  به  تپه ها  دامنه  در  طوبت  ر
گیاهان مختلف، حداقل تا ۱5 روز باقی می ماند. 
حاصلخیز،  زمین  و  کافی،  گرمای  زیاد،  طوبت  ر
باعث رویش گیاهان زیاد و پوشیده شدن زمین از 

جنگل های انبوه می شوند.
ایالم،  استان  در  سالیانه  بارندگی  توسط  م
حدود 5۰۰ میلی متر مکعب است که این میزان در 

نواحی مختلف استان، متفاوت است.

پوشش گیاهی استان ایالم
پوشش گیاهی طبیعی این منطقه تحت تأثیر 

عوامل اقلیمی، به دسته های زیر تقسیم می شود:
*جنگل ها، درختان و درختچه ها

کوهستانی بودن و تنوع آب و هوای استان 
ایالم، پوشش جنگلی قابل مالحظه ای را به وجود 
آورده اند. این جنگل ها از نوع نیمه انبوه و درختان 
آن، در ارتفاعات 5۰۰ تا ۲۰۰۰ متری، بیشتر از نوع 
بلوط، و در ارتفاعات پایین تر، انار، انجیر وحشی، 
اقاقیا، و حتی انگور وحشی اند. در ارتفاعات کم و 
زیاد، گردو، افرا، بلوط و در باالی جنگل ها، انواع 
گیاهان از خانوادۀ گندمیان دیده می شوند. مهم ترین 
فرآورده جنگلی استان ایالم، َسِقز است، که سالیانه 

حدود 35۰ تن حاصل می شود. سقز؛ صمغ، ِرزین یا 
شیره غلیظ درختی به نام بُنه یا درخت پسته وحشی 
است. این ماده معمواًل در فصل پاییز به طور طبیعی 
یا با دادن شکاف تنه این درخت خارج می شود. این 
ماده دارای خواص درمانی و صنعتی بسیاری بوده و 

در آدامس نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
استان  ایالم در گذشته پوشیده از جنگل هایی 
بوده است، که حدود ۹۰ درصد آن را جنگل های 
تشکیل  مناسب،  زادآوری  با  انبوه،  نیمه  و  نبوه  ا
می داده اند. این جنگل ها تحت تأثیر عوامل مختلف، 
به شدت مورد تخریب قرار گرفته اند به  طوری که 

اکثر آن ها اکنون ُتُنک و مخروبه اند.
جنگل ها، درختان و درختچه های استان ایالم 

از لحاظ جنس و سایر مشخصات به شرح زیرند:
جنگل های بلوط: گسترش این جنگل ها از 
سردشت در جنوب ارومیه شروع شده و تا کوه های 
لرستان،  ایالم،  کرمانشاه،  کردستان،  در  اگرس  ز
بختیاری، کهگیلویه و فارس ادامه یافته است. این 
جنگل ها گاهی یکدست و گاه مختلطند و درخت 

غالب در آن ها بلوط است.
در قدیم از میوه بلوط، آرد و نوعی نان تهیه 
را برشته و مصرف می کردند.  یا آن  می کردند و 
نام های محلی این درخت، در ایالم و لرستان مازو، 
در فارس، بختیاری و کرمانشاه بلوط و در کردستان 

برو یا بلو می باشد.
جنگل های بنه و بادام: این نوع جنگل ها، 
اغلب در نواحی نیمه خشک و ارتفاعات پست و میانی 
زاگرس وجود دارند و از غرب کشور به سمت جنوب 
و جنوب شرقی تا استان کرمان امتداد می یابند. این 
جنگل ها عالوه بر ایجاد سرسبزی و تعدیل آب و 
هوای محیط، از نظر اقتصادی نیز قابل توجه هستند.

درختان استان ایالم عبارتند از: چنار، سنجد، 

گالبی، محلب )= آلبالوی تلخ(، کیکم، دیو  آلبالو، 
پده )= پید و پَلک(، ُکنار
*گیاهان طبیعی

در استان ایالم انواع گیاهان طبیعی از قبیل 
گیاهان رنگی، طبی، صمغی و معطر یافت می شوند.

گیاهان رنگی مانند نیل، روناس، حنا، مازو، 
کافشه و سیاه چهره

کحل،  آنچوچک،  مانند  طبی  یاهان  گ
سماق، اسپند

)= صمغ  زرد  مانند صمغ  یاهان صمغی  گ
عربی(، مازوج و زدو، سقز، سریش

*مراتع و چراگاه ها
ایالم،  استان  از جمله  ایران  ناطق غربی  م
مناطق ساحلی  از  گیاهی، پس  پوشش  لحاظ  ز  ا
دریای مازندران قرار دارند و برخی از مراتع مهم 
ایران در این نواحی واقع اند. استان ایالم به دلیل 
برخورداری از مراتع گرمسیری و کوه های مرتفع 
که چراگاه تابستانی گوسفندان را تشکیل می دهند، 

از مراکز مهم گله داری کشور است.
مراتع غیرمشجر استان ایالم به شرح زیرند:
مراتع کوهستانی )ییالقی(، مراتع کوهپایه ای 

)میان بند(، مراتع به  صورت دشت )قشالقی(
ویژگی های جمعیتی استان ایالم

استان ایالم از گذشته های دور، مهد تمدنی 
اصیل و منطقه ای آباد بوده است. رودخانه سیمره 
با آبیاری و حاصلخیز کردن اراضی منطقه، زمینه 
عالی  تمدنی  که  کرد،  فراهم  را  اقوامی  سکونت 
سیمره،  دره  کردند.  ایجاد  رودخانه  این  یرامون  پ
و  است  داشته  ایالم  تاریخ  در  بزرگی  قش  ن
مهم ترین خط ارتباطی بین تمدن های موجود در 
کوه ها و دشت های جنوب غرب ایران از این محل 

می گذشته است.
پیدا  باستان شناسان،  ر اساس کاوش های  ب
شدن ظروف سفالی، که از نظر تاریخی مربوط به 
دوره حجر اولیه است، نمایانگر وجود تمدن اولیه 

در برخی نقاط این سرزمین است.
پیش از ورود و استقرار آریایی ها در ایالم، 
می زیسته اند.  منطقه  این  در  بومی  ژادهای  ن
استخوان های بازمانده از عصر حجر قدیم، حاکی 
است که عالوه بر نژاد مدیترانه ای، نژادهای دیگری 
اوملیشیان،  چون کاسیان، عیالمیان، هپارتیپیان، 
لولوبیان و … در ایالم و پیرامون آن سکونت داشته  
و فرهنگ های متفاوتی در آنجا به هم آمیخته اند.

 * اقوام قدیمی استان ایالم
۱- کاسیان: قبایل ساکن در ناحیۀ کوهستانی 
زاگرس، واقع میان ماد و عیالم در لرستان و ایالم 
برطبق  بودند.  مشهور  کاسیت  نام  به  مروزی،  ا
پژوهش دیاکونف؛ دانشمند روسی، محل سکونت 
کاسیان )در زبان اََکدی؛ کاشی( از قدیم تا فتح ایران 
به  دست اسکندر مقدونی، بخش علیای رودهایی 
بود که دره های آن ها در عهد باستان، کشور عیالم 

را تشکیل می دادند.
منشأ قومی کاسیان، با استناد به نزدیک 5۰ 
با ترجمه اکدی در متون  کلمه و نام خاص، که 
لغوی آشوری و بابِلی محفوظ  مانده اند، مشخص 
می شود؛ کاسیان قبیله ای کوهستانی بودند، پیشه 
عیالمی  زبان  شبیه  زبانی  به  و  داشتند  امداری  د
سخن می گفتند. به احتمال قوی قبایل کنونی لر 
که با دامداری در کوهستان امرار معاش می کنند، از 
اخالف کاسیان باشند که زبان شان ایرانی شده است.
در ربع دوم هزاره دوم قبل از میالد، دسته ای 
از کاسیان از کوه ها به درۀ رود دیاله نفوذ کردند 
بابِل دستبرد می زدند. بیشتر  و از آنجا گهگاه به 
پژوهشگران این فعالیت کاسیان را به ظهور اسب، 

به عنوان وسیلۀ حمل و نقل مربوط می دانند.
به عقیدۀ بعضی از مورخان، گانداش؛ مؤسس 
سلسله کاسی، معاصر سامسوئیلونی پسر حمورابی؛ 

شاه بابل بوده است.
در سال نهم سلطنت سامسوئیلونی )۱۷۴۱ 
کاسیان  و  بابلیان  بین  جنگی  میالد(،  از  بل  ق
درگرفت. در معبد بزرگ خدای انلیل در شهر بیپور 
بابل، نیزه ای یافت شد که نام گانداش بر آن کنده 
شده بود و چنین برمی آید که گانداش نه فقط در 
قسمت مرکزی خاک بابل نفوذ کرده بلکه چندی 

نیز در آنجا توقف کرده بود.
کاسیان؛ همسایه شرقی دولت بابل، قومی 
نیرومند بودند که هشت سال پس از مرگ حمورابی 
بر بابل تاختند و باالخره حکومت بابل را به دست 
گرفتند و حدود 6 سده در آنجا حکمرانی کردند. تا 
آنجا که پس از اگودوم )دومین شاه کاسی(، شاهان 
کاسی به  صورت شاهان واقعی بابل درآمدند و تا 
زمانی که دره دیاله در دست شاهان کاسی در بابل 
بود، آن ها با میهن کوهستانی خود نیز در ارتباط 
بودند. کاسی ها در دوران تسلط بر بابل، از تمدن 
بابلی ها استفاده کردند، خط آنان را پذیرفتند، آداب، 
عادت ها و اخالق بابلیان را فراگرفتند و با خود به 
خدایان  کاسیان  آوردند.  امروزی  ایالم  و  رستان  ل
مختلفی داشتند و عالوه بر آن، در تماس با مردم 
بین النهرین، با امور دینی آنان و گیل گامش آشنا 
او  از  مفرغی  پیکره های  در صنعت خود  و  شدند 
حمله  با  سرانجام  بابل  کاسی  سلسله  اختند.  س

شوتروک ناخونته؛ شاه عیالم منقرض شد.
و  خود  عصر  ملل  متمدن ترین  اسیان  ک
قدیمی ترین ساکنان و حکام لرستان و ایالم امروزی 
بوده اند که تا زمان انقراض هخامنشیان نیز سلسله 

آنان باقی بوده است.
آن ها ظاهراً اولین قومی بودند که از اسب 
استفاده کردند و آن را به ساکنان بین النهرین سفال 
نام  اسب  به  سفال  بین النهرین  مردم  ناساندند.  ش
را  خود  ارابه های  آشوریان  دادند.  کوهستانی  ر  خ
بر  درمی آوردند.  حرکت  به  کاسیان  اسب های  ا  ب
نقاشی های غارهای میرمالس و همیان،  اساس 
در هزاره دوم قبل از میالد از اسب برای شکار و 

جنگ استفاده می شده است.
۲- عیالمیان: عیالمی ها پیش از آغاز تاریخ، 
در دشت های جنوب غربی ایران؛ از حوالی شوش 
به  نظر می رسد که  ا بوشهر، سکونت داشته اند.  ت
این قوم ابتدا در آسیای مرکزی ساکن بوده اند و 
در حدود ۴۰۰۰ سال قبل از میالد، به فالت ایران، 
سوریه و مصر مهاجرت کرده اند. براساس شواهد 
موجود، ساکنان قدیم آنو، واقع در ۱۲ کیلومتری 
جنوب عشق آباد ترکمنستان، با اهالی شوش منشأ 
مشترک داشته اند. بنابراین تمدن های پیش از تاریخ 
آسیای میانه و عیالم منشأ واحدی داشته اند. بنا به 
تحقیقات، مقرِّ دولت عیالم، به نام آنچان؛ نزدیک 

تپه دره  شهر، در دره سیمره بوده است.
عیالمی  زاگرو-  آسیایی  نژاد  از  یالمیان  ع
را  آنان  نژادشناس،  دانشمندان  از  بعضی  وده اند.  ب
اقوامی از نژاد قفقازی یا خزری می دانند و زبان اینان 

از گروه زبان های پیوندی بوده است. مسکن اصلی 
باستانی  یا عیالم  عیالمیان، دره کارون و کرخه 

استان های خوزستان، لرستان و ایالم بوده است.
3- نوردیک: قوم نوردیک که به زبان هند 
و ایرانی سخن می گفتند، در آغاز هزاره دوم قبل از 

میالد به ایران آمدند.
براساس بعضی مدارک، عده ای که از هند 
مهاجرت کرده بودند، در امتداد کرانه دریای مکران 
و خلیج فارس، به سوی غرب از جمله استان های 
ایالم و لرستان رفتند. ظاهراً یکی از شاهان آشور، 
در حجاری های برجسته خود، تصویر عده ای از این 

مردم را نقش کرده است.
۴- سامی ها: سامی ها در اطراف عربستان 
کردند.  کوچ  منطقه  این  به  بعدها  و  ی زیستند  م
آن ها بعدها در شمال به آرامی و شامی، در شرق 
به بابِلی و آشوری، در جنوب به عرب و در غرب 
به فنیقی و یهودی معروف شدند. محل سکونت 
کوه های  به  محدود  سرزمینی  نژاد،  این  وایف  ط
ارمنستان و ایران از جمله استان ایالم، اقیانوس 
هند و بحر احمر )دریای سرخ(، مصر و مدیترانه 
هالل  یا  حاصلخیز  هالل  نام  به  که  است  وده  ب

اخضر نامیده می شده است.
5- اوملیاش: قوم اوملیاش یا اوملیش، در 
مملکت عیالم از جمله استان ایالم امروزی بین 

رودهای کرخه و دجله سکونت داشته اند.
این طوایف،  تتبور: مردم  و  6- یموت بل 
در گذشته های دور در سرزمین عیالم می زیستند 
و مسکن آنان بین باتالق های دجله و کوهستان 

بوده است.
۷- هپارتیپ: هپارتیپ یا هپیرتیپ؛ طوایفی 
بختیاری  مناطق  از  قسمتی  و  ایذه  در  که  ودند  ب
در  داشتند.  سکونت  ایالم،  و  لرستان  نونی،  ک
فرح  کول  و  سلمان  اشکفت  ایذه،  جاری های  ح
هنوز آثاری از آن ها باقی اند و ظاهراً آ ن ها همان 
قوم دلیر و شجاعی بودند که یونانی ها از آن ها با 
نام امردیان یا مردیان یاد کرده اند، و هردوت آنان 

را جزو طوایف بدوی ایران می داند.
۸- حلوالن: طایفه حلوالن یا حلیالن، در 
کوهستان های جنوب شرقی کرمانشاه و قسمت 
علیای رود کرخه سکونت داشته، از راه گله داری 

امرار معاش می کرده اند.
۹- پارسی ها: پارسی ها مردمی آریایی نژاد 
هستند که گروهی از آنان در غرب از جمله استان 
ایالم به نام عجم زندگی می کردند. پس از تسلط 
پارسی ها بر خوزستان، لرستان و ایالم امروزی، و 
به   واحدی  نژاد  عیالمی ها،  با  آمیزش  و  ختالط  ا
وجود آمد که بعدها مبانی و ریشه های اقوام ایرانی 

را به وجود آورد.
۱۰- لولوبی ها: قوم لولوبی بخش وسیعی از 
کوه ها و کوهپایه ها، از شمال رود دیاله تا دریاچۀ 
ارومیه و پیرامون آن را اشغال کرده بودند و از لحاظ 
ساکن  عیالمی های  با  قوی،  احتمال  به  ژادی،  ن

خوزستان و پشتکوه قرابت داشتند.
لولو به زبان هوریانی و اورارتویی به معنی 
نوادۀ  نارام سین؛  بار  اولین  است.  و دشمن  یگانه  ب
میالد(  از  قبل   ۲3 )سده  اکد  شاهان  از  ارگن  س
در کتیبه مشهورش، ضمن شرح پیروزی خود، از 
لولوبیان نام برده است. از شاهان معروف این قوم، 
آنوبانی نی )سده ۲۲ قبل از میالد( بود که هنوز سنگ 
نبشته ای از او بر صخره سرپل ذهاب نزدیک شهر 

ذهاب در کرمانشاه وجود دارد.
پروفسور گیرشمن دربار این قوم می نویسد:

اقامت  زاگرس  در  که  کوهستانی  ملت  «
داشت و تا حدود دریاچۀ اورمیه را تحت انقیاد خود 
داشت، در زمان اورارتویی ها )سدۀ ۸ و ۷ قبل از 
میالد( آن ها را زاموآمی نامیدند. می گویند گرجی ها 
از نژاد لولوبی  هستند. در هزارۀ ۲ قبل از میالد، کشور 
مقتدری تشکیل داده بودند که با آشوری ها در جنگ 
بودند، ولی از سدۀ ۹ قبل از میالد به بعد دیگر نامی 

از آن ها نیست و زامو جای لولوبی را می گیرد.«
*اقوام کنونی استان ایالم

۱- لُرها: واژۀ لُر به معنی کام، توان، مراد، 
جنوب  در  که  است  ایرانی  تیره ای  نام  طلب،  م
غربی کشور به سر می برند و به چهار شعبۀ: الف( 
لران خاص )ساکنان لرستان و ایالم کنونی(، ب( 
تقسیم  بختیاری  د(  و  کهگیلویه  ج(  حسنی،  م
می شوند. وجه اشتراک بین لرها، زبان آنان است. 
گویش لری بیانگر آن است که این منطقه اصواًل 
تحت تأثیر ایرانیان پارسی زبان قرار گرفته است 

نه مادها.
۲- کردها: اکثریت کردها در شمال غربی و 
غرب ایران زندگی می کنند. آن ها از مهم ترین ایل ها 
و طوایف ایران می باشند و همه از نژاد آریایی اند. 
کردها از لحاظ نژادی خالص تر از گروه های دیگر 
هستند زیرا پاره ای از خصوصیات جسمانی ایرانیان 

قدیم در آنان وجود دارد.
3- عرب ها: عرب ها که امروز در خوزستان و 
نواحی جلگه ای استان ایالم سکونت دارند، از سده ۹ 
هجری قمری، در تاریخ و حوادث این مناطق دخالت 
سرزمین  این  قدیمی  بومیان  عرب ها  اشته اند.  د
نیستند و از عراق و جزیره  العرب مهاجرت کرده اند. 
براساس پژوهش های به عمل آمده، اولین طایفه 
عرب، در سده های اول تا سوم میالدی، در دوره 

اشکانی، به جنوب غربی ایران آمده اند.
پس از غلبه قوای اسالم بر ایران و انقراض 
جزیره   ضمیمه  ایران  سراسر  ساسانی،  لسله  س
به  نیز  ایالم  و  خوزستان  مرزهای  و  شد  لعرب  ا
روی عرب ها باز شد هرچند در سده های ۲ و 3 
هجری قمری، در جریان جنگ های زیادی که در 
خوزستان رخ داد، سپاهیان عرب به این سرزمین ها 
رفت و آمد می کردند ولی تا اواسط سده ۹ هجری 
قمری قبیله ای از جزیره  العرب یا عراق به ایران 
مهاجرت نکرده و ناحیه ای را در این سرزمین به 

خود اختصاص نداده بودند.
و  نفوس  عمومی  سرشماری  راساس  ب
مسکن سال ۱3۹۰ جمعیت استان ایالم 55۷5۹۹ 
نفر بوده است. بر اساس این سرشماری جمعیت  

شهرستان های استان ایالم به شرح زیر می باشد:

زبان در استان ایالم
لغات و اصطالحات رایج در بین مردم منطقه، 
ریشه در زبان های باستانی ایران چون اوستایی و 
پهلوی دارند. این گویش ها نشانۀ تالش مردم این 
منطقه در حفظ فرهنگ کهن خویش است. زبان 
مردم استان ایالم از گویش های کردی، لری، لکی و 
عرب تشکیل می شود. گویش ساکنان نواحی شمالی 
و شمال غربی و مرکزی کردی است و بقیۀ مردم 
به سایر گویش های مذکور سخن می گویند. عشایر 
طوایف ملکشاهی، ارکوازی، خزل، کردکاید خرده، 
ده باالیی و … که در نواحی شمال، شمال غربی 
و مرکز زندگی می کنند، لهجۀ کردی دارند. طایفۀ 
مکی که بین کرمانشاه و هلیالن به سر می برد، به 
لهجه ای از کردی جنوبی که شبیه لهجۀ کلهر است، 
تکلم می کنند. کردان شوهان در جنوب پشتکوه نیز 
به لهجه ای از کردی سخن می گویند. زبان لری، 
که از جمله گویش های شناخته شدۀ ایرانی است، در 
نواحی جنوب غربی استان و در دره شهر رایج است.

مردم استان ایالم همانند سایر ایرانیان، زبان 
فارسی می دانند ولی به لحاظ ویژگی های قومی، 
زبان های کردی، لری، لکی و عربی نیز در بین 

آن ها رایج است.
دین و مذهب در استان ایالم

قبل از حملۀ اعراب مسلمان، دین مردم ایران 
ایالم کنونی، زرتشتی  ز جمله ساکنان سرزمین  ا
بود که در سدۀ 6 قبل از میالد به وسیلۀ زرتشت 
ساسانی  سلسلۀ  انقراض  با  بود.  شده  ایه گذاری  پ
و افزایش نفوذ مسلمانان، مردم ایران در سدۀ ۷ 

میالدی به دین اسالم گرویدند.
اتفاق مردم  به  اکثر قریب  در حال حاضر 
شیعۀ  مذهب  و  اسالم  دین  پیرو  ایالم  ستان  ا
ادیان  از  کوچکی  اقلیت  و  هستند  ثنی عشری  ا

دیگر چون زرتشتی، کلیمی و مسیحی نیز در این 
استان وجود دارد.

پوشاک در استان ایالم
* پوشاک کردهای ایالم

۱- پوشاک مردان: مردان کرد استان ایالم، 
باس محلی خاصی دارند، که معمواًل در هنگام  ل
رقص های محلی و گاه به طور عادی از آن استفاده 
می کنند. اغلب، قمه ای در پَر شال لباس مذکور بسته 
شده است. چماق مخصوصی نیز، که سر آن همانند 
گرز است به همراه دارند. از شال و شانه و دامن 
لباس منگوله هایی آویخته شده است. کفش های 
آنان نوعی چاُرق است که از قدیم مرسوم بوده ولی 
امروز ساخت آن مقرون به صرفه نیست و اغلب 
از گیوه و کفش مخصوصاً کفش های الستیکی و 
گالش استفاده می کنند. شالی هم به سر می بندند 

که بی شباهت به عمامه نیست.
گشاد  دامنی  کرد  زنان  زنان:  پوشاک   -۲
و ُپرچین به نام تون بون می پوشند که با نوارهای 
سیاه و سفید، حاشیه دوزی می شود. بلندی تون بون 
از قوزک پا تجاوز می کند و حدود ۱5 متر پارچه 
برای دوختن آن الزم است و در تهیۀ آن بیشتر از 
پارچه هایی با رنگ های شاد و گل های شلوغ استفاده 
می کنند. روی تون بون، پیراهن بلندی به اسم جوما 
می پوشند که چندان گشاد نیست اما از دو طرف پهلو 
چاک دارد و حدود ۴ متر پارچه می برد. جلیقه ای 
نیز که روی آن از مخمل و آسترش از پارچه است 
و در حاشیه اش یک ردیف نوار طالیی به  صورت 
هفت و هشت دوخته شده و بیشتر به رنگ آلبالویی 
است که در زمستان روی جوما می پوشند. کالو نیز 
از مخمل آسترداری با حاشیۀ مزین به نوار طالیی 
دوخته شد و وسط آن به شکل دایره بریده شده 
است و از پشت گوش ها به وسیلۀ دو قیطان یا دو 
بند در زیر چانه گره می خورد. زنان هنگام رفتن به 

دید و بازدید، چادر به سر می کنند.
* پوشاک لرهای ایالم

برشی  مردان  پیراهن  مردان:  پوشاک   -۱
ساده دارد. آستین آن بلند است و مچ دارد. چاک 
جلوی پیراهن تا حدود زیر سینه و گاه تا پایین باز 
است و با دکمه بسته می شود. شلوار آنان در ناحیه 
ران و باسن گشاد، در ناحیه َدم پا تنگ و حاشیۀ 

آن ُپر دوخت است. 
ستره؛ روپوش بلند مردان لر و دارای طرحی 
پا می رسد.  تا وسط ساق  آن  بلندی  است.  ساده 
جلوی آن باز است و در دو پهلو جیب دارد. بدون 
یقۀ برگردان و دکمه است و به وسیلۀ شال کمر، 

دامن های آن بر روی هم نگه داشته می شوند.
مردان لر ایالم همانند کردان، شال کمری 
گلدار و کم عرض اما طویل روی ستره به دور کمر 
می گذارند  بر سر  نمد  از  آنان کالهی  می پیچند. 
که هرچه بلندی آن بیشتر باشد، هیبت آن بیشتر 
می شود. به این کاله کیرک می گویند. این کاله 
تخت  نقوش  در  هخامنشی  داریوش  کاله  بیه  ش
جمشید است. رنگ آن اغلب مشکی یا قهوه ای 
است. گاه دور آن را با دستمالی می بندند. کفش 

آنان همانند گیوه بافت محل یا کرمانشاه است.
۲- پوشاک زنان: زنان لر عموماً دور سر خود 
را با پارچه هایی معروف به لچک یا ُگلَونی می بندند. 
این لچک ها اغلب سیاه و سفید است و طوری بر 
آویزه های  دارای  پشت  در  که  بسته می شود  سر 
بلند باشد. پیراهن زنان اغلب چین دار و بلند است و 
یقه ای گرد دارد که با دکمه بسته می شود. جلوی 
پیراهن از زیر گلو تا حدود سینه چاک دارد. از ناحیۀ 
کمر، چین می خورد و گشاد می شود و بلندی آن 
تا زیر زانو می رسد. آن ها از پیراهن دیگری که به 
زیر پیراهن معروف است نیز استفاده می کنند که 

دارای برش ساده و آستین کوتاه است.
انوان لر جلیقه ای جلو باز و بندون دکمه  ب
می پوشند که حاشیه و لبه های یقۀ آن، با نوارهای 
رنگی تزیین شده است. بانوان از دو نوع کت نیز 
استفاده می کنند یکی کت ساده ای که نیم تنه را 
می پوشاند و در جلو با دکمه بسته می شود. دیگر 
کتی مخملی که در محل به آن ُکلنجه می گویند و 
یقه باز است. لبۀ یقه و لبۀ آستین آن را با نوارهای 

رنگی تزیین می کنند.
کفش بانوان اغلب از کفش های دست دوز 
محلی یا از محصوالت کرمانشاه و بروجرد است 
جای  الستیکی  گالش های  زمان  مرور  به  لی  و

آن ها را گرفته اند.
در موزه مردم شناسی شهر ایالم )قلعه والی(، 
نوع پوشش و نحوه زندگی و معیشت و آداب و رسوم 

مردم این استان به نمایش گذاشته شده است.
معیشتی  و  اقتصادی  یژگی های  و

استان ایالم
کشاورزی: استان ایالم از مساعدترین مناطق 
غرب کشور جهت کشت و زرع است. زمین های 
و  ناهموار  دشت های  سنگالخی،  وهپایه ای،  ک
کم وسعت و کناره رودخانه ها و چشمه ها، اراضی 
زراعی ایالم را تشکیل می دهند. بخش عمده ای از 
اراضی جنگلی و مرتعی نیز توسط عشایر و اهالی به 
کشت گندم و جو دیم اختصاص یافته است. عملیات 
زراعی در بیشتر قسمت ها عالوه بر آن چه که در 
واحدهای بزرگ کشاورزی با ماشین آالت صورت 

می گیرد، به  طور سنتی است.
غالت، حبوبات، نباتات علوفه ای، محصوالت 
تولیدات  برنج و چغندرقند،  جالیزی و سبزیجات، 
تشکیل می دهند.  را  استان  این  عمده کشاورزی 
قسمت عمده اراضی مزروعی این استان زیر کشت 
گندم بوده و پس از آن جو، بیشترین سطح از اراضی 

را به خود اختصاص داده است.
باغداری: شهرستان های ایالم و شیروان و 
چرداول، به علت دارا بودن آب و هوای معتدل، 
مستعد باغداری اند و اکثر میوه های سردسیری و 
معتدل از قبیل سیب، گالبی، هلو، گردو، زردآلو، 
آلبالو و … در این شهرستان ها به عمل می آیند. 
در شهرستان های مهران و دهلران و در بخش های 
گرمسیری، درختان خرما، انار و مرکبات به عمل 
می آیند. شهرستان دره  شهر برای کشت مرکبات، 

انار، انجیر، انگور و … مساعد است.

باغ های گردو در استان ایالم
زردآلو از محصوالت باغی استان ایالم

دامداری: این استان از دیرباز به علت دارا 
بودن مراتع طبیعی بسیار و امکانات ییالق و قشالق، 
از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و عالوه بر 
دامداران ثابت و نیمه متحرکی که در داخل استان 
کوچ می کنند، پذیرای دامداران متحرک استان های 

همدان، کرمانشاه و لرستان نیز می باشد.
زنبورداری: استان ایالم به دلیل تنوع آب و 
انبوه،  هوا، وجود کوهستان های زیاد، جنگل های 
مراتع سرسبز، و گل ها و گیاهان متنوع و فراوان، 
در فصل بهار تا اوایل تابستان، از مناطق مساعد 
برای پرورش زنبور عسل است. گسترش زنبورداری 
در استان، از نظر اقتصادی، اهمیت خاصی دارد. 
مهم ترین نواحی استان از این نظر عبارتند از: ناحیۀ 
طوالب میشخاص، چوار در شهرستان ایالم، بخش 
شیرواِن  بخش  مهران،  شهرستان  در  لکشاهی  م
شهرستان شیروان و چرداول و میمۀ زرین آباد در 

شهرستان دهلران.
صنایع: صنایع در استان ایالم شامل صنایع 

دستی و صنایع ماشینی می شود.

 صنایع دستی استان ایالم
از:  عبارتند  صنایع  این  ماشینی:  نایع  ص
موزاییک سازی، تولید شن، ماسه و گچ، کوره های 
آجرپزی، آهنگری، نجاری، یخ سازی، پشم شویی، 
تولید لوازم خانگی، واحدهای نان ماشینی، مجتمع 
تولید  کارگاه های  ماشینی،  آجر  شیمیایی،  صنایع 
و  ایالم  پوشاک  واحدهای  فلزی،  اولیۀ  سایل  و

کارخانه های سیمان

دره سیمره؛ مهد تمدنی اصیل
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از تعلیق جودو تا کار در کارخانه قند؛
محدثه حسینی جودوکاری که قهرمان کشتی شد!

تعلیق جودو باعث شد تا به کشتی وارد شود و در مدت کوتاهی مدال طالی 
مسابقات بین المللی قرقیزستان را به دست بیاورد.

۲۰ ساله است و برای تامین بخشی از هزینه های ورزش خود در شرکت قند 
فریمان کار می کند. وقتی ۱۰ ساله بود به جودو وارد شد و به عضویت تیم ملی 
هم درآمد اما فدراسیون که تعلیق شد، کشتی را انتخاب کرد. تکنیک های جودو 
را در کشتی پیاده کرد و با قهرمانی در مسابقات کشوری به تیم ملی آلیش رسید.
محدثه حسینی در  اولین سال حضورش در کشتی به مسابقات بین المللی 
قرقیزستان اعزام و طالی وزن 65 کیلوگرم را به دست آورد اما دوباره به جودو 
برگشت و امیدوار است که تعلیق از فدراسیون برداشته شود تا شانس حضور و 

مدال آوری در مسابقات بین المللی را داشته باشد.
حسینی با خبرنگار ما به گفت وگو پرداخت که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

جودو تعلیق شد، کشتی گیر شدم
از ۱۰ سالگی وارد جودو شدم. آن زمان هنوز کشتی زنان در ایران فعال نشده 
بود و جودو نزدیک ترین رشته به کشتی بود به همین دلیل این رشته را انتخاب 
کردم. ۱۲ سال هم عضو تیم ملی بودم. زمانیکه فدراسیون تعلیق شد تمریناتم 
متوقف نشد چون می دانستم باالخره تعلیق برداشته می شود اما مجبور شدم به 
رشته دیگری بروم. از آنجایی که دایی و برادرم کشتی گیر بودند، به این سمت 
کشیده شدم. البته آنها آزاد و فرنگی تمرین می کردند اما در زنان فقط آلیش داریم.  
در تمرینات کشتی استان خودم شرکت کردم و بعد از چند ماه در مسابقات 
کشوری قهرمان شدم. مسئوالن استان قبل از مسابقات کشوری آلیش آنالیزی 
انجام و امیدواری دادند که قهرمان می شوم. یکسری تاکتیک ها هم از جودو داشتم 
که آنها را به کار گرفتم و قهرمان شدم. بعد از آن به عضویت تیم ملی درآمدم.  

استرسم را کنترل کردم و طال گرفتم
در اردوی تیم ملی کشتی قبل از اعزام به مسابقات قرقیزستان شرایط خوبی 
داشتم و مربیان خوبی را انتخاب کرده بودند. خانم ها براتی، میرزایی و درخشانی 
هر چه در توان داشتند برای ما گذاشتند و کم و کسری نداشتیم. آنالیز خوبی هم 
از رقبای قزاقستان و قرقیزستان انجام داده بودیم تا به مشکل برنخوریم. البته 
موقع مسابقات استرس داشتم اما باید کنترل می کردم و با تمریناتی که داشتم 

بر استرسم غلبه کردم.
لحظه ای که طال گرفتم حس خیلی خوبی داشتم چون هر ورزشکاری آرزو 
دارد روی سکوی قهرمای برود و برای کشورش افتخارآفرینی کند. من هم با 
توکل به خدا، زحمات پدر و مادرم و تمریناتی که با برادرم انجام داده بودم، اعتماد 

به نفس خوبی را برای قهرمانی به دست آورده بودم.
دوری از جودو برایم سخت است

بعد از برگشت از مسابقات قرقیزستان فدراسیون جودو اعالم کرد، جودو 
می تواند در بازی های کشورهای اسالمی شرکت کند. به همین دلیل از نفرات 
اول سال های قبل دعوت کردند تا در انتخابی مدعیان جودو شرکت کنند. من 
هم شرکت کردم و به عضویت تیم ملی درآمدم. در حال حاضر هم در اردو هستم.
من جودوکار هستم که به کشتی وارد شدم اما االن که رشته خودم می تواند 
در مسابقات شرکت کند، برگشتم تا زحمات فدراسیون و مربیانم را جبران کنم. 
البته با خانم براتی سرمربی تیم ملی آلیش صحبت کردم و تصمیم بر این شد که 
فعال در جودو بمانم و اگر تعلیق فدراسیون جودو تا مسابقات کشوری آلیش ادامه 
داشت به کشتی برگردم. من از بچگی به جودو وارد شدم، به این رشته عالقه 
دارم و رفتن به رشته ای دیگر برایم سخت است. البته به کشتی هم عالقمند 

شده ام و رشته فوق العاده ای است.
به خاطر شرایط اقتصادی مجبورم کار کنم

در کنار ورزش در دانشگاه آزاد فریمان در رشته علوم تربیتی تحصیل می کنم و 
در شرکت قند فریمان هم کار می کنم. هدف یک ورزشکار ورزش و قهرمانی است 
اما شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که مجبورم کار کنم چون هزینه های 
بلیت و مکمل سنگین است اما خوشبختانه شرکت قند در مورد رفت و آمدها، 
اردوها و هزینه ها حمایتم می کند و مثل کارگرهای دیگر به من سخت نمی گیرند.
از تیم مدیریتی شرکت قند فریمان آقایان ابراهیم دهقان پیر، فرهام دهقان 
و علی امینی تشکر می کنم چون حمایتم می کنند. با شرایط اقتصادی فعلی، کمتر 
اسپانسری پیدا می شود که ورزشکاران را حمایت کند اما مدیران این کارخانه از 

من حمایت کردند.

دبیر فدراسیون دوومیدانی:
تفتیان توقع جامعه دوومیدانی را برآورده نکرد

دبیر فدراسیون دوومیدانی می گوید عملکرد حسن تفتیان در مسابقات داخل 
سالن قهرمانی جهان توقع فدراسیون و جامعه دوومیدانی را برآورده نکرد.

در حالی که حسن تفتیان پیش از مسابقات داخل سالن قهرمانی جهان در 
اردوی فرانسه حضور داشت و انتظار بر این بود که عملکرد خوبی از خود به نمایش 
بگذارد اما عملکرد خوبی نداشت و نتوانست به نیمه نهایی صعود کند. با این حال 
تفتیان با پشت سر گذاشتن این مسابقات در فکر بازی های آسیایی است و باید 

دید که تا  آن زمان چه برنامه ای را دنبال می کند.  
علی رضایی دبیر فدراسیون دوومیدانی در مورد اردوی خارجی تفتیان قبل از 
مسابقات جهانی و نتایجی که کسب کرد به ایسنا گفت: فدراسیون برای اردوهای 
خارجی این دوستان به میزان هزینه اردوهای داخلی پرداخت کرده است و مابقی 
را از طریق اسپانسر یا هزینه شخصی تامین کرده اند. این موضوع به خودشان 
مربوط است اما فدراسیون هزینه های آنچنانی که جامعه دوومیدانی تصور می کند 

را پرداخت نکرده است.
او در مورد عملکرد تفتیان در داخل سالن قهرمانی جهان که موفق به صعود 
از مرحله مقدماتی نشد، بیان کرد: آقای تفتیان عددی که مورد نظر خودش و ما 
بود را به دست نیاورده است. خودش راضی نبود و توقع ما هم برآورده نشد. به 
هر حال ورزشکاری است که رکوردها و اعداد خوبی به دست آورده، در مسابقات 
داخل سالن جهان پنجم شده و عملکردش با رکوردی که پیش از این ثبت کرده 

فاصله داشت. بنابراین مورد تایید خودش،  جامعه دوومیدانی و فدراسیون نبود.
او افزود: قطعا این ورزشکار تالش می کند که بهترین نتیجه را برای خودش 
و  کشور به دست بیاورد. او در سطح آسیا تنها مدال بازی های آسیایی را ندارد و 
سعی می کند که آن را به دست بیاورد. البته برای اعزام به بازی های آسیایی باید 
در مسابقات هدف فدراسیون شرکت کند و حدنصاب های الزم را به دست بیاورد.
رضایی در مورد وضعیت احسان حدادی هم بیان کرد: دو اردوی یک ماهه 
قبل از عید در کیش داشت. او هم در مسابقات هدف فدراسیون شرکت می کند و 
از نظر سالمت و آمادگی جسمانی شرایط خیلی بهتری نسبت به گذشته دارد اما 

باید تمام این مسائل با حضور در مسابقات هدف فدراسیون ثابت شود.

“اتهام قتل عمد«؛ 
دادستان ، پزشکان و پرستاران دیگو مارادونا را متهم کرد

که  کرد  اعالم  عمومی  ادستانی  د
علیه پزشکان و پرستاران معالج مارادونا 
اسطوره فوتبال آرژانتین اتهام »قتل عمد« 

وارد شده است.
به گزارش تایمز، تقریبا یک سال و 
نیم پس از مرگ دیگو مارادونا، اسطوره 
فوتبال آرژانتین دادستانی علیه تیم پزشکی 
این بازیکن سابق  اتهاماتی را مطرح کرده 
چهارشنبه   روز  که  شکایتی  طبق  ست.  ا
ارائه شد، مارادونا مورد بدرفتاری پزشکان 
و پرستاران قرار گرفت. هشت فرد در این 
اگر  و  به قتل عمد متهم هستند  رونده  پ

مجرم شناخته شوند با ۲5 سال زندان مواجه خواهند شد.
در میان مظنونان، لئوپولدو لوکه، پزشک شخصی مارادونا، آگوستینا کوساچوف، 
روانپزشک او و همچنین یک روانشناس، یک پزشک دیگر، هماهنگ کننده پزشکی 
شرکت بیمه سالمت و سه پرستار هستند. همه افراد این اتهامات را رد کردند. اکنون 

دادستانی خواستار تشکیل جلسه اصلی شفاهی و علنی علیه متهمان شده است.
مارادونا در نوامبر ۲۰۲۰ در یک مجتمع مسکونی خصوصی در شمال بوئنس 
آیرس در سن 6۰ سالگی بر اثر حمله قلبی درگذشت. او چند هفته قبل از آن تحت 
عمل جراحی مغز قرار گرفته بود. به گفته محققان، اشتباهات بزرگی در مراقبت از 

مارادونا که به شدت بیمار بود، صورت گرفته بود.

خوشحالی کلوپ از دیدار مجدد با سیتی

لیورپول برای دومین بار در یک هفته، این بار در نیمه نهایی جام حذفی، برای 
مصاف با منچسترسیتی آماده می شود.

به گزارش ساکرنت، لیورپول و منچسترسیتی روز یکشنبه گذشته در لیگ 
برتر به تساوی ۲-۲ هیجان انگیزی دست یافتند که باعث شد سیتی یک امتیاز از 
رقیب خود جلوتر باشد. هر دو تیم از آن زمان تاکنون جایگاه خود را در نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا تثبیت کرده اند و حاال در نیمه نهایی جام حذفی در ومبلی به 

مصاف هم می روند.
یورگن کلوپ پیش از دیدار با منچسترسیتی گفت: سیتی هفته گذشته واقعًا 
قوی بود و ما در بهترین حالت خود نبودیم، بنابراین من دوست دارم بازی جدیدی 
را ببینم که در آن در بهترین حالت خود باشیم. باید با دیدار با سیتی مانند یک فینال 

رفتار شود، ما باید این کار را انجام دهیم.
وی افزود: ومبلی زمین بزرگی است، بنابراین باید فضاهای زیادی را پوشش 
دهیم، زیاد بدویم و فاصله های زیادی را ببندیم، اما فکر می کنم این دیدار برای هر 
دو تیم خوب باشد. البته هر دو تیم از بازی آخر برای آنالیز استفاده خواهند کرد و ما 

خواهیم دید که چه تیمی بهتر از آن استفاده می کند.
لیورپول در تاریخ درخشان خود هفت بار جام حذفی را فتح کرده است، اما 
هرگز زیر نظر کلوپ که در سال ۲۰۱5 سرمربی این تیم شد، به این قهرمانی نرسیده 
است. سرمربی لیورپول در پایان گفت: بدیهی است که تاکنون حتی به نیمه نهایی 
جام حذفی نرفتیم، بنابراین این اولین تجربه در نیمه نهایی در ومبلی است و می 

خواهیم از آن استفاده کنیم.

اوج رسوایی؛
فاجعه  ورزشی- اجتماعی در قلب کاتالونیا

بارسلونا پنجشنبه شب گذشته دو شکست را متحمل شد؛ یکی در نوکمپ و 
دیگری بیرون از زمین در دفاتر باشگاه.

بارسا دوباره از اروپا حذف شد. آن هم در یک رقابت نه چندان بزرگ مقابل 
تیم نهم بوندسلیگا که 3۰ امتیاز با تیم صدرنشین یعنی بایرن مونیخ فاصله دارد.

این شکست بارسلونا یک رسوایی برای مدیریت این باشگاه را هم در پی داشت. 
باخت در یک استادیوم پر از پیراهن های سفید چراکه برخی از اعضای باشگاه بلیت ها 
را در بازار آزاد به هواداران آینتراخت فرانکفورت فروخته بودند؛ اتفاقی که می تواند 
مصداق بارز خیانت باشد.بارسلونا در مهمترین بازی فصل مورد حمایت سکوها قرار 
نگرفت. بارسا خود را بدون مدیرعامل و بدون مدیر کل می بیند. این تیم در مدیریت 
بلیت های این مسابقه اشتباه بزرگی مرتکب شد، زیرا عواقب آن فاجعه بار بوده 

است. در واقع بارسا ابتدا بازی را در دفاتر باشگاه خود باخت و سپس در نوکمپ.
این اتفاق عجیب حتی باعث شد که ژاوی، رونالد آرائوخو و یوردی کرویف نیز 
بعد از پایان بازی به وضعیت غیر منتظره سکوها اشاره کنند. گفته شد که هواداران 
اینتراخت به صورت دسته جمعی آمده اند و بیش از 3۰ هزار بلیط درخواست کرده 

اند. وضعیت غافلگیر کننده ای وجود نداشت.
بازیکنان تیم آلمانی از حمایت هواداران برخوردار بودند و نهایتاً موفق شدند 
راهی نیمه نهایی لیگ اروپا شوند. عالوه بر مسائل حاشیه ای، بارسا در زمین نیز 
نتوانست جلوی حرکات انتقالی آینتراخت فرانکفورت را بگیرد و این تیم توانست سه 
گل به ثمر برساند. در واقع همه این مسائل باعث شد که یک حذف ناباورانه دیگر 

برای بارسا در اروپا رقم بخورد.
البته بارسا در دقایق پایانی واکنش نشان داد اما برای بازگشت دیر شده بود. 
حاال به نظر می رسد که با این حذف تنها امید بارسا برای کسب جام در این فصل 
از بین رفته است. البته هنوز یک اللیگا برای شاگردان ژاوی باقی مانده اما با توجه 
به فاصله امتیازی آنها با رئال مادرید به نظر نمی رسد که چنین رویایی برای آنها 

قابل تصور باشد.

دیده اروگوئه ای بنفیکا؛
بایرن مونیخ جانشین لواندوفسکی را انتخاب کرد

بایرن مونیخ می داند که روبرت لواندوفسکی ممکن است از تمدید قرارداد 
خودداری کند و به همین دلیل گزینه های جانشینی او را تحت بررسی دارد.

قرارداد روبرت لواندوفسکی با باشگاه بایرن مونیخ در تابستان ۲۰۲3 به پایان 
می رسد و هنوز خبری از تمدید قرارداد این بازیکن با این باشگاه به گوش نرسیده 
است.  او تنها تا ژوئن ۲۰۲3 قرارداد دارد و اینکه هنوز توافقی حاصل نشده دلخوری 
ستاره لهستانی را به دنبال داشته است. اخبار و شایعات زیادی در مورد مذاکرات او 

با بارسا شنیده می شود.
این  توافق  از  اسپانیایی در روزهای گذشته  آلمانی و  از رسانه های  سیاری  ب
ستاره لهستانی با مدیران باشگاه بارسلونا برای انتقال به این تیم در پایان فصل 

جاری خبر داده بودند. 
علی رغم همه شایعات اما سران بایرن اصرار دارند که لواندوفسکی را حفظ 
خواهند کرد و او قطعا فصل بعد نیز برای این باشگاه بازی خواهد کرد. برخی منابع 

حتی از مذاکرات قریب الوقوع برای تمدید دو ساله با ستاره لهستانی خبر داده اند.

 Xtratime یت  ا س
کرواسی خبر داد به زودی یک 
تهران  راهی  کروات  ربی  م
وارد  پرسپولیس  باشگاه  با  تا  ی شود  م
مذاکره شود. او قرار است دستیار یحیی 

گل محمدی شود.
پرسپولیس اگر چه شانس قهرمانی 
شکست  برابر  با  را  حذفی  جام  ر  د
آلومینیوم اراک از دست داده و در لیگ 
شدن  قهرمان  برای  کارش  هم  رتر  ب
سخت شده است اما باشگاه به هیچ وجه 
گل  یحیی  با  همکاری  قطع  به  ایل  م
محمدی نیست و این روزها سعی دارد 
برطرف  با  تا  باشد  مربی اش  کنار  ر  د
کردن نقاط ضعف بار دیگر پرسپولیس 
به روزهای خوب برگردد. این موضوع 
باشگاه  عامل  مدیر  درویش ،  سوی  ز  ا
پرسپولیس مطرح شده و حتی بزرگان 
در  از جمله حسین کالنی هم  اشگاه  ب
این باره مصاحبه کرده اند و گفته اند در 
این برهه از زمان یحیی گل محمدی 
باید حمایت شود و حسین کالنی به یک 
نکته جالب دیگر هم اشاره کرده و گفته 
قرار نیست همیشه پرسپولیس در همه 

جام ها قهرمان شود.
اضافه کردن یک دستیار به کادر 
فنی تیم پرسپولیس به نظر می رسد از 
جمله اهداف فنی این باشگاه در روزهای 
آینده است. اما مربی کرواتی که قرار است 
به کادر فنی تیم پرسپولیس اضافه شود 
کیست؟ بر اساس اطالعاتی که سایت 
مورد اشاره از کرواسی داده او کسی نیست 
جز سینیشا اورشکانین. او قبال مربی تیم 
دیناموزاگرب بوده و در فوتبال آسیا هم 
حضور در تیم هایی چون النصر عربستان 

را تجربه کرده است.
منه  دا حتماال  ا حضور  ین  ا ا  ب
کادر  در  مطهری  حمید  عالیت های  ف

فنی تیم پرسپولیس تنگ تر خواهد شد. 
او در حال حاضر دستیار یک یحیی گل 
محمدی به شمار می رود. شاید با این اتفاق 
حمید مطهری اردوی سرخ ها را ترک کند 
چرا که در سال های اخیر با پیشنهادات 
خوبی از سوی دیگر تیم های لیگ برتر 
با  همکاری  ادامه  برای  اما  شد  واجه  م
یحیی گل محمدی به این پیشنهادات 

پاسخ منفی می داد.
یحیی گل محمدی، سرمربی تیم 
پرسپولیس بعد از شکست برابر آلومینیوم 
از  پرسپولیس  تیم  حذف  به  که  راک  ا
جام حذفی انجامید این بار در آرامش و 
به جای حمله به داوری گفت که باید 

صبوری کنیم و تیم را از نو بسازیم و 
نقاط  به  خلوت  در  او  می رسد  نظر  ه  ب
به  و  است  رسیده  تیمش  در  ضعیفی 
دنبال برطرف کردن آن برای ساختن 
یک تیم خوب قوی دیگر و فتح جام های 

قهرمانی است.
اورشکاین،  سینیشا  است؛  فتنی  گ
سال  از  زاگرب  اهل  ساله   ۴۹ ربی  م
آغاز کرده  فوتبال  در  را  ۱۹۹۹ کارش 
مربیگری  جوانان  بخش  در  بیشتر  و 
کرده است. اورشکاین از سال ۲۰۰۹ تا 
۲۰۱5 هدایت تیم جوانان دیناموزاگرب 
را برعهده داشت و سپس در سال ۲۰۱5 
به باشگاه النصر عربستان رفت و به مدت 
یک سال هدایت تیم جوانان این باشگاه 
را برعهده داشت. مربی کروات از سال 
۲۰۱6 تا ۲۰۱۹ در بخش های مختلف 
باشگاه  اصلی(  تیم  سپس  و  جوانان  (
مربیگری  اسپلیت  هایدوک  روات  ک
کرد. او در اواسط فصل ۲۰۱۹-۲۰۱۸ 
سرمربی هایدوک اسپلیت شد و توانست 
در ۲۴ بازی به آمار ۱5 برد، 3 تساوی 
و 6 باخت دست یابد و رده چهارم لیگ 

کرواسی قرار گیرد.

ادعای یك سایت کروات درباره نیمکت پرسپولیس؛

مربی دیناموزاگرب دستیار یحیی می شود

او  نشدنی؛  تمام  و  خستگی ناپذیر 
تمام بازی های این فصل پرسپولیس را 
انجام داد و حاال در غیبتش، سرخ پوشان 

موفق به کسب پیروزی نشده اند...
در  امیری  تا  شد  باعث  کمر  رد  د
بازی با کره جنوبی از زمین بیرون برود 
و دیدار با لبنان را هم از دست بدهد تا 
اردوی  به  مصدومیت  با  این ترتیب  ه  ب
سرخ پوشان ملحق شود؛ مصدومیتی که 

یک رکورد تاریخی را از او گرفت.
وحید امیری در فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰ 
تنها بازیکن پرسپولیس بود که در تمام 
مسابقات لیگ برتر به میدان رفت و فقط 
بازی مقابل ویستاتوربین )جام  در یک 
حذفی( فرصت بازی پیدا نکرد که غیبت 
در این دیدار هم به دلیل استراحت یحیی 
به او و مهدی ترابی برای آمادگی در دیدار 

بعدی سرخ پوشان بود.
نکته جالب اینکه وحید امیری در 
۲3 بازی از بیست و چهار بازی این فصل 
لیگ برتر فیکس بود و تنها دیدار با مس 
رفسنجان را به خاطر خستگی حاصل از 

حضور در تیم ملی از روی نیمکت آغاز 
کرد و البته در نیمه دوم از دقیقه 56 وارد 
زمین شد تا شرایط خط حمله تیمش را 
تغییر دهد.در سایر بازی ها امیری ۲۲ بازی 
را تمام و کمال انجام داد و فقط یک بار 
در دقیقه ۹۰ بازی با نساجی تعویض شد 
تا به این ترتیب با ۲۰۱۴ دقیقه حضور در 
لیگ بیست و یکم رکوردی تاریخی را 

ثبت کند.

 ۱۴۰۰ سال  در  که  امیری  ما  ا
پرسپولیس  بازیکن  فعال ترین  ه عنوان  ب
و حتی تیم ملی شناخته می شد، پس از 
مصدومیت از ناحیه کمر، عالوه بر اینکه 
از دست داد، در دیدار  را  لبنان  با  ازی  ب
مقابل هوادار و آلومینیوم هم به میدان 
نرفت تا به این ترتیب برای نخستین بار 
متوالی  بازی  دو  در  جاری  فصل  ر  د

غایب باشد.

غیبت  باوجود  اینکه  جالب  کته  ن
باالتر  همچنان  او  هوادار،  با  بازی  ر  د
از میالد سرلک بیشترین دقایق حضور 
در زمین را داشته و حتی اگر در بازی 
با پیکان هم غایب باشد، این جایگاه را 

حفظ خواهد کرد.
پرسپولیس در دو بازی اخیر مقابل 
پیروزی  به  نتوانسته  آلومینیوم  هوادار و 
برسد و بسیاری تصور می کنند که ردپای 
غیبت امیری در این دو نتیجه ناامیدکننده 
را می توان جستجو کرد؛ هرچند که به نظر 
می رسد وینگر چپ شماره ۱۹ سرخ پوشان 
در چند هفته آخری که به کار گرفته شد، از 

آمادگی همیشگی برخوردار نبود.
امیری  مورد  در  دیگر  جالب  کته  ن
اینکه او این فصل به عنوان مدافع چپ، 
مهاجم  و  چپ  هافبک  راست،  افبک  ه
تغییر  بیشترین  تا  رفته  میدان  به  ایه  س

پست را هم داشته باشد.
حاال باید دید پس از تعطیلی جاری 
بازی   6 به  امیری  وحید  آیا  برتر  یگ  ل

حساس پایان فصل می رسد یا خیر؟
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محمدرضا هاشمی کهندانی

 مورد باورنکردنی از ستاره پرسپولیس؛

سرخ پوشان، بدون امیری رنگ پیروزی را ندیده اند!

در  پرسپولیس  سابق  دیرعامل  م
مدت کوتاه حضورش در این تیم بدهی 
سنگینی به جا گذاشته است، بدهی ای که 

بازدهی چندانی هم نداشته است.
 ، د ی فر ر نصا ا حسن  حمد م
اگرچه  پرسپولیس  سابق  دیرعامل  م
دوران کوتاهی را روی صندلی مدیریت 
این باشگاه سپری کرد ولی این مدت 
کوتاه به قدری پرحاشیه بود که هر  چند 
وقت یکبار به دلیلی دوباره در صدر اخبار 

قرار می گیرد. 
دردسر پرونده بدهی های سنگین 
پرسپولیس که این روزها بابت شکایت 
افتاده  بر سر زبان ها  رادوشوویچ دوباره 
مدیر  این  مدیریتی  اشتباهات  دیگر  ار  ب
ورزشی را نمایان کرده و انتقاداتی به آن 

صورت می گیرد. 
قرارداد  سراغ  بهانه  همین  ه  ب
پرسپولیسی هایی  سایر  و  ادوشوویچ  ر
انصاری  زمان  قراردادشان  که  فتیم  ر
فرد منعقد شده و با بازدهی خیلی پایین 
حاال بدهی سنگینی روی دست باشگاه 

گذاشته است.
بدهی رادوشوویچ ۲6 میلیارد

 ۲۰ دستیاران  و  کالدرون  دهی  ب
میلیارد

بدهی آنتونی استوکس ۴ میلیارد
بدهی کریستین اوساگوآنا ۲ میلیارد 

و نیم
گل محمدی  یحیی  ضایت نامه  ر

۱۰ میلیارد
جمع کل: 6۲ میلیارد

خروجی؟
رادوشوویچ: ۲6 میلیارد

جذب  برانکو  زمان  کروات  لر  گ
راحتی  جذبش  دلیل  و  شد  رسپولیس   پ
به  بیرانوند  که  بود  مواقعی  از  او  یال  خ
دلیل مصدومیت یا محرومیت یا همراهی 
تیم ملی در اختیار سرخپوشان نیست و 

عملکرد خوبی هم داشت.
قرارداد رادوشوویچ در زمان انصاری 
باالیی تمدید شد  افزایش نسبتاً  با  فرد 
ولی در کل این انتقاد وجود داشت که 
هزینه باال برای یک گلر خارجی با توجه 
به قیمت دالر با توجه به نیمکت نشین 
بودن این بازیکن حضورش در تیم خیلی 
که  باشگاهی  برای  اقتصادی  وجیه  ت
حاال  نداشت.  دارد  سنگینی  دهی های  ب
دقایقی  که  بازیکنی  برای  رسپولیس  پ
مبلغ  باید  نکرد  استفاده  او  از  یادی  ز

هنگفتی پرداخت کند. 
کالدرون و دستیاران: ۲۰ میلیارد

نتینی  آرژا سرمربی  با  وافقات  ت
ولی  شد  انجام  عرب  ایرج  سوی  ز  ا
قراردادش در زمان انصاری فرد به امضا 
رسید و با اینکه کالدرون و دستیارانش 
نیمکت  روی  فصل  نیم  یک  حدود 
این تیم بودند و نتایجشان با توجه به 
برای سرخپوشان  برانکو  که  نتظاراتی  ا
ایجاد کرده بود مورد رضایت نبود حاال 
باشگاه  دست  روی  سنگینی  دهی  ب
آن  در  اینکه  کما  است.  مانده  اقی  ب
فصل پرسپولیس بازهم هزینه سنگینی 
برای انتخاب سرمربی بعدی خود یعنی 

گل محمدی انجام داد. 
 ۱۰ محمدی:  گل  نامه  ضایت  ر

میلیارد
که  زمانی  محمدی  گل  حیی  ی
با شهر  ه پرسپولیس  آمد در میانه راه  ب
خودرو بود و این تیم را آسیایی کرده بود 
و برنامه داشت تا با مشهدی ها راهی لیگ 
قهرمانان آسیا شود ولی جلسات متعدد 

میان نمایندگان دو باشگاه در نهایت او را 
جانشین کالدرون آرژانتینی کرد. با گذشت 
سه سال هنوز بدهی پرسپولیس  به شهر 

خودرو پرداخت نشده است. 
آنتونی استوکس: ۴ میلیارد

یکی از انتقاد آمیز ترین خرید های 
پرسپولیس  آنتونی استوکس بود. بازیکن 
بدنامی که سابقه عدم تعهد به قراردادش 
را پیش از این داشته و تجربه تلخ تراکتور 
هم مقابل چشم پرسپولیسی ها بود ولی 
با او قرارداد  بدون توجه به این سوابق 
سنگینی امضا کرده و به همان سرنوشتی 

دچار شدند که انتظارش می رفت. 
اوساگونا : ۲.5 میلیارد

خرید  یک  هم  نیجریه ای  هاجم  م
هزینه  حاال  که  بود  دیگر  اکارآمد  ن
گذاشته  باشگاه  دست  روی  یلیاردی  م
است و این پرونده چند باری هم برای 
به  منجر  و  شده  دردسرساز  ها  رمز  ق
آنها  انقاالتی  و  نقل  پنجره  سته شدن  ب

شده است. 
جمع: 6۲.5 میلیارد بدهی در شش 

ماه
فرد  انصاری  مدت  کوتاه  حضور 
عواقب  پرسپولیس  مدیریت  مسند  ر  د
هنوز  که  داشت  باشگاه  برای  نگینی  س
تنها  باال  فهرست  از  است.  رگیرش  د
یحیی گل محمدی توانست کارایی الزم 
برای پرسپولیس را داشته باشد که همین 
هم منافی بد بسته شدن قرارداد و شکل 
پرداخت  عدم  و  نامه  رضایت  ریافت  د

تعهدات را توجیه    نمی کند.

شاهکار مدیر سابق پرسپولیس؛ 

بدهی ۶۲ میلیاردی در شش ماه!

سرمربی سپاهان می گوید: سه بازی 
دیگر در ادامه لیگ قهرمانان آسیا باقی 

مانده و امیدشان را نگه می دارند.
محرم نویدکیا پس از شکست سه بر 
صفر تیمش مقابل التعاون اظهار کرد: در 
بدترین زمان ممکن یک نفر را از دست 
دادیم و ۸۰ دقیقه ده نفره بازی کردیم. 
این بسیار سخت بود اما سعی کردیم بازی 
را تحت کنترل خودمان داشته باشیم و از 
کناره ها به آن ها ضربه بزنیم اما روی یک 
ضربه ایستگاه گل خوردیم. نیمه اول بعد 
از ده نفره شدن سازماندهی خوبی داشتیم 
اما یکی دو موقعیت خوب به تیم حریف 

هم دادیم.
او ادامه داد: با این حال می توانیم از 
نیمه اول مان راضی باشیم اما در نیمه دوم 
سازمان دهی مان خیلی زود به هم ریخت و 
گل خوردیم. از گل نتوانستیم نظم خوبی 

داشته باشیم و بی نظم بازی کردیم. باید 
درباره مشکالت مان با بازیکنان صحبت 

کنیم. وضعیت برای ما بسیار سخت شد 
می توانیم  و  مانده  دیگر  بازی  سه  ما  ا

امیدمان را نگه داریم و بازی های بعدی 
جبران کنیم.

و  داوری  درباره  سپاهان  سرمربی 
گفت:  دیدار  این  مشکوک  حنه های  ص
نمی خواهم چندان درباره داوری صحبت 
کنم و عالقه ای به این موضوع نداشتم اما 
باید کارشناسان نظر دهند. این وظیفه من 
نیست اما فکر می کنم اخراج سخت گیرانه 
بود و اگر واقعا اشتباهی صورت گرفته 
باشد، روند و ساختار بازی با این اخراج 

تغییر کرد.
او اضافه کرد:  درباره پنالتی ها هم 
نظر داور است و داوران باید نظر دهند. 
وقتی کمک داور ویدیویی نباشد چنین 
شرایطی هم ممکن است به وجود بیاید. 
اینجا امکاناتش وجود دارد اما نمی دانم 
چرا از VAR استفاده نشد. این شاید به 

ضرر تیم هایی مثل ما باشد.

باخت  سنگین سپاهان مقابل التعاون؛

نویدکیا: هنوز سه بازی دیگر مانده است
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر بافت

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر راي شماره ۱۴۰۰6۰3۱۹۰۱3۰۰۰۷۲3 مورخ ۲5/۱۲/۱۴۰۰ هیات 
فاقد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  ول موضوع  ا
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر بافت تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای میثم حمزه ء فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 
3۸ صادره از بافت در ششدانگ خانه نیم ساز به مساحت 65/۴۰۷ مترمربع 
خیابان  در  واقع  کرمان   ۴۰ بخش  قطعه یک  اصلی   ۷۹5 پالک  از  قسمتی 
ناظم  آقای عباس  از مالک رسمی  ۱ خریداری  مام حـ سین کوچه شماره  ا
عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  الواسطه  مع  وزیری  ور  پ
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  سبت  ن
اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  ز  ا
اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  ، ظرف مدت یک  رسید  اخذ  از  و پس  تسلیم 
نمایند.بدیهی است درصورت  تقدیم  مراجع قضایی  به  را  دادخواست خود   ،
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  نقضای  ا

صادر خواهد شد.  ۸م / الف
تاریخ انتشارنوبت اول: ۲۷/۰۱/۱۴۰۱

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴/۰۲/۱۴۰۱ 
محمد محسن قزوینی

رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان 
سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله 
مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع عموم در روزنامه 
کثیراالنتشارومحلی آگهی میگردد درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی و 
درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره 
ثبت نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست . 
تاریخ نوبت اول :۱۴۰۱/۱/۲۷                            تاریخ نوبت دوم: ۱۱

                                     ۱۴۰۱/۲/
بخش 3: 

۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به نام آقای فرید سلطانی فرزند 
نسبت  به   3۷3۱۹56۰۸۱ ملی  کد  سنندج  صادره   ۸5 شناسنامه  شماره  حرم  م
6۴/۷۲۹6۴۱6۹3۸ شعیر مشاع وآقای شهاب محمدی فرزند احمد شماره شناسنامه 
۲5۸۸۴ صادره ازسنندج کدملی 3۷3۰۲5۷۱۹6 به نسبت۱5/۰635۱۷۹53 شعیر 
کدملی  شناسنامه۱۰۰  شماره  اکبر  علی  فرزند  برخورداری  شهال  وخانم  شاع  م
 ۸۷۹۴ پالک  تحت  مشاع  شعیر   ۱5/۰635۱۷۹۱53 نسبت  به   3۷3۲۰5۷6۴۱
فرعی از ۲۷۱۲ اصلی بخش 3 سنندج به مساحت 3۰۷۰ متر مربع که نسق آقای 

محمود جعفری کلکان به آدرس سنندج دگایران
رئیس ثبت بهنام قباد    م الف۱۴۹۰

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان 
سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله 
مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع عموم در روزنامه 
کثیراالنتشارومحلی آگهی میگردد درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی و 
درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره 
ثبت نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست . 

تاریخ نوبت اول :۱۴۰۱/۱/۲۷                            تاریخ نوبت دوم: ۱۱
                                     ۱۴۰۱/۲/

بخش 3: ۱- ششدانگ یک باب ساختمان  مسکونی بنام خانم شوکت مرادی 
فرزند حسین شماره شناسنامه 5 صادره کامیاران کد ملی 3۸3۹۷۴6۷36 تحت 
پالک ۲۸3از56فرعی از۲633 الی ۲635و۲6۴۱و۲6۴۲ اصلی بخش3سنندج به 
از مالکیت خانم عزیزه خواجه پالک 56فرعی  مساحت ۱۹5/۴3 متر مربع که 
از۲633 الی ۲635 و۲6۴۱ و۲6۴۲ اصلی بخش 3 سنندج به آدرس سنندج میدان 

بسیج محله گریاشان
بخش ۱۱:  ۲- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام آقای کامیار سعیدی 
تازه آباد فرزند حسن شماره شناسنامه ۱۱6۲3 صادره سنندج کدملی 3۷33۰۷۰۰6۲ 
تحت پالک۷۹ فرعی از 6 اصلی بخش ۱۱کالترزان به مساحت33۲6 متر مربع 

که از نسق آقای محمد محمدی به آدرس سنندج روستای تازه آباد دویسه
رئیس ثبت بهنام قباد    م الف  ۱۴۸6

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان 
سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله 
مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع عموم در روزنامه 
کثیراالنتشارومحلی آگهی میگردد درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی و 
درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره 
ثبت نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست . 
تاریخ نوبت اول :۱۴۰۱/۱/۲۷ تاریخ نوبت دوم: ۱۴۰۱/۲/۱۰ 

بخش ۱۱:
 ۱-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام آقای عیسی جعفری کلکان 
فرزند محمود شماره شناسنامه ۲ صادره سنندج کد ملی 3۷3۲۷666۹۱ تحت 
پالک 5۷ فرعی از 6 اصلی بخش ۱۱ کالترزان به مساحت ۱۱۸63 متر مربع 
که از نسق آقای محمود جعفری کلکان به آدرس سنندج روستای تازه آباد دویسه 

زمین مشهور به چم خلج 
۲-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام آقای عیسی جعفری کلکان فرزند 
محمود شماره شناسنامه ۲ صادره سنندج کد ملی 3۷3۲۷666۹۱ تحت پالک 
5۸فرعی از 6 اصلی بخش ۱۱ کالترزان به مساحت ۱۰۸۸۷/6۸ متر مربع که 
از نسق آقای محمود جعفری کلکان به آدرس سنندج روستای تازه آباد دویسه 

زمین مشهور به چم خلج
کلکان  جعفری  عیسی  آقای  بنام  مزروعی  زمین  قطعه  3-ششدانگ یک 
فرزند محمود شماره شناسنامه ۲ صادره سنندج کد ملی 3۷3۲۷666۹۱ تحت 
پالک 5۹فرعی از 6 اصلی بخش ۱۱ کالترزان به مساحت۱۰۲۹3/6۰متربع که 
از نسق آقای محمود جعفری کلکان به آدرس سنندج روستای تازه آباد دویسه 

زمین مشهور به چم خلج
کلکان  جعفری  عیسی  آقای  بنام  مزروعی  زمین  قطعه  ۴-ششدانگ یک 
فرزند محمود شماره شناسنامه ۲ صادره سنندج کد ملی 3۷3۲۷666۹۱ تحت 
پالک 6۰فرعی از 6 اصلی بخش ۱۱ کالترزان به مساحت 6۹۸۷/3۰متر مربع 
که از نسق آقای محمود جعفری کلکان به آدرس سنندج روستای تازه آباد دویسه 

زمین مشهور به چم خلج
5-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام آقای عیسی جعفری کلکان فرزند 
محمود شماره شناسنامه ۲ صادره سنندج کد ملی 3۷3۲۷666۹۱ تحت پالک 
66فرعی از 6 اصلی بخش ۱۱ کالترزان به مساحت ۱63۱۸/۲5 متر مربع که 
از نسق آقای محمود جعفری کلکان به آدرس سنندج روستای تازه آباد دویسه 

زمین مشهور به چم خلج
کلکان  جعفری  عیسی  آقای  بنام  مزروعی  زمین  قطعه  6-ششدانگ یک 
فرزند محمود شماره شناسنامه ۲ صادره سنندج کد ملی 3۷3۲۷666۹۱ تحت 
پالک 6۷فرعی از 6 اصلی بخش ۱۱ کالترزان به مساحت 6۴۹5 متر مربع که 
از نسق آقای محمود جعفری کلکان به آدرس سنندج روستای تازه آباد دویسه 

زمین مشهور به چم خلج
کلکان  جعفری  عیسی  آقای  بنام  مزروعی  زمین  قطعه  ۷-ششدانگ یک 
فرزند محمود شماره شناسنامه ۲ صادره سنندج کد ملی 3۷3۲۷666۹۱ تحت 
پلالک 6۸فرعی از 6 اصلی بخش ۱۱ کالترزان به مساحت 33۰۴۰ متر مربع که 
از نسق آقای محمود جعفری کلکان به آدرس سنندج روستای تازه آباد دویسه 

زمین مشهور به چم خلج
کلکان  جعفری  عیسی  آقای  بنام  مزروعی  زمین  قطعه  ۸-ششدانگ یک 

فرزند محمود شماره شناسنامه ۲ صادره سنندج کد ملی 3۷3۲۷666۹۱ تحت 
پالک 6۹فرعی از 6 اصلی بخش ۱۱ کالترزان به مساحت ۱6۷۰۹ متر مربع که 
از نسق آقای محمود جعفری کلکان به آدرس سنندج روستای تازه آباد دویسه 

زمین مشهور به چم خلج-
کلکان  جعفری  موسی  آقای  بنام  مزروعی  زمین  قطعه  ۹-ششدانگ یک 
فرزند محمود شماره شناسنامه ۱3۷ کد ملی 3۷3۱۰۲6۷۹۱ صادره سنندج تحت 
پالک6۱ فرعی از 6 اصلی بخش ۱۱ کالترزان به مساحت۱۱3۰5متر مربع که 
از نسق آقای محمود جعفری کلکان به آدرس سنندج روستای تازه آباد دویسه 

زمین مشهور به چم خلج
بهنام قباد رئیس ثبت منطقه یک سنندج    م الف ۱۴۷۲

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی سواد کوه شمالی 

نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب ۱3۹۰/۰۹/۲۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی سواد کوه شمالی مورد رسیدگی و 
تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع 

عموم به شرح ذیل آگهی می گردد 
امالک متقاضیان واقع در قریه زبوال پالک ۱33۱ فرعی ۱۱۰ اصلی بخش 
به 6  نسبت  عابدی شیردار  مالکیت خسرو  به  ثبت سوادکوه شمالی  ۱۱ حوزه 
دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 3۲۰۰/۸۷ متر مربع خریداری 
بدون واسطه از آقای صورت جلسه قانون اصالح 3۴ حفاظت و بهره برداری از 

جنگل ها مالک رسمی 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  موجب  به  ذا  ل
در  آگهی  این  مربوطه  نامه  آیین   ۱3 ماده  و  سمی  سندر  فاقد  ساختمانهای 
در  کثیراالنتشار  و  محلی  روزنامه  این  از طریق  روز   ۱5 فاصله  به  نوبت  و  د
در  تا  الصاق  رای هیات  آگهی  انتشار  بر  در روستاها عالوه  و  منتشر  شهرها 
باید  باشند  داشته  اعتراض  شده  اعالم  آرای  به  ذینفع  اشخاص  که  صورتی 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
نمایند  اخذ  رسید  و  تسلیم  ملک  وقوع  محل  ثبت  اداره  به  را  خود  عتراض  ا
تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  باید  عترض  م
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این ورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
از  ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست بدیهی است برابر ماده ۱3 آیین نامه مذکور 
در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی 
با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین 
آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان با اطالع عموم می رساند و 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی 

تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۲/۱5 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سواد کوه شمالی 
شناسه ۱3۰۲۴5۴

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب ۱3۹۰/۹/۲۰ و برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰3۱۰۰۱3۰۲۲5۰۸ 
مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات ماکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسن 
توسلی فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 35۴/۰۰ متر مربع به شماره پالک ۷۰ فرعی از یک فرعی از ۱6 اصلی 
واقع در قریه گندیما بخش یک خریداری شده از آقای جالل توکلی مالک رسمی 
محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر 
و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 

یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ 
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ 

رئیس اداره ثبت اسناد  امالک چمستان 
شناسه آگهی ۱۲۹۹۷۱۷

مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت وانت پیکان به رنگ 
سفید شیری روغنی مدل ۱3۹۰ به شماره انتظامی ۴۱3 
به   ۱۱۴۹۰۰533۰6 موتور  شماره  به  ۲۲-ایران۴6  ص 
به  متعلق   NAAA36AA6BG۲5۴۹۲5 شاسی  شماره 
یعقوب نوروزی هریس فرزند حسین مفقود وازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد.
 

متن آگهی مزایده
 آگهی مزایده اموال منقول )خودرو( پرونده اجرائی کالسه ۱۴۰۰۰۰66۱

به استناد سند ازدواج شماره۹۷6۹  مورخ ۱3۸۲/۲/۱۸  دفتر ازدواج ۱3 جویبار، 
له:خانم سپیده باقری فرزند محمد با کد ملی 5۸۲۹6633۲5 به شماره شناسنامه 
۴۹۹ به نشانی بابلسر محله پاسداران 3 خیابان پاسداران- کوچه پاسداران 3 پالک 
3۷ طبقه اول ، علیه آقای داود کارگری فرزند ولی اله با کد ملی 5۸۲۹5۰۹۹۴6 
به نشانی بابلسر محله پاسداران خیابان پاسداران کوچه پاسداران 3 پالک 3۷ 
طبقه اول که به علت عدم ایفای تعهدات مدیون در سند ازدواج ثبت واقعه شماره 
یاد شده  از سوی بستانکار از طریق دفتر ازدواج یاد شده فوق در قبال ۱۱۴ عدد 
سکه کامل طالی بهار آزادی مبادرت به صدور اجرائیه گردیده ،سپس اجرائیه 
صادره در تاریخ۱۴۰۰/۸/۲۹  از طریق سامانه ثنا به مدیون ابالغ، سپس خودروی 
توقیفی پژو ۴۰5اس ال ایکس slx به شماره انتظامی ۸۲ ایران ۹3۱ ن۷3 به 
پارکینگ گالشکال بهنمیر منتقل گردیده به نیابت اجرائی جهت اقدامات آتی به 
این واحد ارسال گردید متعاقب آن با درخواست بستانکار ششدانگ یک دستگاه 
خودروی سواری پژو ۴۰5 اس ال ایکس مدل ۹۷ به شماره انتظامی ۸۲ ایران 
۹3۱ ن ۷3 به شماره موتور۱۹۷۴۱۱ و به شمار اتاق ۷۰5۹۹۸ به رنگ سفید و بر 
اساس اعالم ارزیاب و  کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور وسائل نقلیه 
موتوری زمینی به مبلغ ریال ۲.3۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ) دومیلیارد و سیصد میلیون 
ریال( قیمت گذاری و تعیین قیمت گردید پس از آن اخطاریه اعتراض و یا عدم 
اعتراض به مبلغ ارزیابی صادر و به طرفین پرونده اجرایی کالس فوق ابالغ گردید 
،چون در مهلت مقرره اعتراضی از ناحیه طرفین واصل نشده ،بنابراین مبلغ ارزیابی 
انجام به قطعیت رسیده است.شرکت در مزایده منوط به پرداخت ۱۰ درصد از 
مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت با اخذ شناسه واریز و حضور خریدار 
نماینده قانونی او در جلسه مزایده است بنابراین خریدار و یا خریداران می بایست 
تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ۱۰ درصد به نام 
خود )واریزی به شناسه اعالمی( به همراه درخواست کتبی خود به واحد اجرای 
تسلیم نمایند .ضمنا برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت 5 روز از تاریخ مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید در صورتی که ظرف 
مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل 
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش 
از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد مزایده از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ 
ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱  در محل اداره ثبت اسناد و امالک بابلسر 
برگزار می شود فروش نقدی است و مزایده از مبلغ ارزیابی شده به قطعیت رسیده 
فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از طریق خریداران فروخته میشود. 
چنانچه روز تعیین شده مزایده به تعطیل رسمی مصادف شود جلسه مزایده به 
روز بعد از تعطیلی موکول می شود حق مزایده و نیم عشر اجرایی زائد به مبلغ 
مزایده بعهده برنده مزایده خواهد بود . بدهی های احتمالی موضوع بند 6 ماده 
۱۲۱ آیین نامه مفاد اجرای اسناد رسمی و نیز هزینه های نقل و انتقال به عهده 
برنده مزایده خواهد بود .این آگهی مطابق ماده ۱۲۲ آیین نامه مفاد اجرای اسناد 
رسمی فقط در یک نوبت عالوه بر انتشار آگهی الصاقی در یکی از روزنامه های 
محلی کثیراالنتشار منتشر می شود ضمنًا هزینه های پیش بینی شده در ماده  ۴۰ 

آیین نامه مفاد اجرای اسناد رسمی قابل وصول می باشد .
تاریخ انتشار: روز شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۱/۲۷ 

حبیبی
 مدیر واحد اجرای اسناد رسمی بابلسر

رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون، 
شرکت صرافی توسعه تعاون را مزیتی برای 

بخش تعاون عنوان نمود.
مدیره  هیات  رییس  فتاحی  باقر  سید 
تکریم  جلسه  در  تعاون  توسعه  انک  ب
مدیرعامل بازنشسته شرکت صرافی توسعه 
تعاون اظهار داشت: شرکت های تابعه بانک 
در خدمت بخش تعاون و برای ارتقای سهم 
فعالیت  به  مشغول  ملی  اقتصاد  در  عاون  ت
وزارتخانه  ارکان  سایر  همکاری  و  هستند 
و تعاونگران در تقویت و توانمندی شرکت 

تاثیرگذار است.
فتاحی گفت: فعالیت ارزی بخشی از 
خدمات تخصصی بانک به شمار می آید که 
شرکت صرافی توسعه تعاون عهده دار تامین 
اقتصادی  فعالین  و  تعاونگران  ارزی  یاز  ن

بوده است.
توسعه  صرافی  شرکت  افزود:  ی  و
به  اتکا  با  فعالیت  سال  چندین  عاون طی  ت
صرافی  عنوان  به  متخصص،  یروهای  ن
وابسته به بانک دولتی انجام وظیفه نموده 
و در چارچوب قانونی، فرآیندها را به پیش 

برده است.

چندین  عملکرد  به  اشاره  با  تاحی  ف
مدیر  سمت  در  نراقی  قاسمی  سعید  اله  س
گفت:  تعاون  توسعه  صرافی  شرکت  امل  ع
تعاون  صندوق  خوشنام  مدیران  از  یشان  ا
در  و  بوده  تعاون  توسعه  بانک  و  شور  ک
شرکت صرافی نیز با رعایت اصول حقوقی، 
امانتداری و حرفه ای گرایی، فعالیت شرکت 

را ساماندهی نموده است.
وی افزود: بانک توسعه تعاون سهمی 
از عملیات بانکی را در شبکه بانکی به عهده 

گرفته است و شرکت صرافی نیز در تالش 
بوده است که همانند بانک در بازار ارز، ایفای 
تخصیص  در  و  باشد  داشته  مناسب  قش  ن
فعالیتی  تعاونی  تولیدی و  به واحدهای  رز  ا

اثربخش داشته باشد.
رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون 
گفت: این بانک تحت نظارت وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی مشغول به فعالیت است 
و در مجموعه های تحت نظارت وزارتخانه، 
واحدهای اقتصادی فعال در زمینه صادرات 

و واردات و عرصه های بین الملل وجود دارند 
که همکاری و تعامل صرافی با این واحدها 
در افزایش حجم فعالیت شرکت موثر است.
و  تعامل  کرد:  نشان  خاطر  تاحی  ف
بین الملل  امور  با  همکاری شرکت صرافی 
بانک حائز اهمیت است و در همین مسیر، 
در  بانک  ارزی  واحدهای  با  ماهنگی  ه
استان ها نیز می تواند در ارتقای سطح خدمات 

ارزی بانک موثر واقع گردد.
وی با معرفی فیاض مقدم به عنوان 
سرپرست جدید شرکت صرافی توسعه تعاون 
گفت: تجربه ایشان در ریاست اداره مناطق 
آزاد، اداره کل عملیات ارزی و واحد ارزی 
مرکز موجب آشنایی کامل با فعالیت ارزی 
بانک بوده است و این تجارب در مسئولیت 

جدید نیز بسیار کارآمد است.
معاون  شریفی  حسن  جلسه  این  ر  د
بانکی،  عملیات  امور  در  بانک  دیرعامل  م
الملل  بین  امور  مدیر  طهمورثی  رشید  ف
اعضای  زارع  محمد  و  هاتفی  علی  انک،  ب
هیات مدیره شرکت صرافی توسعه تعاون و 
رامین نجمی رئیس اداره کل سرمایه گذاری 

بانک حضور داشتند.

شرکت صرافی توسعه تعاون مزیتی برای بخش تعاون محسوب می شود پست بانک بخشنامه پرداخت تسهیالت به دانشگاه ها و موسسات 
آموزشی را ابالغ کرد

مرکزی  بانک  بخشنامه  ایران  بانک  پست  بین الملل  و  اعتباری  عاونت  م
جمهوری اسالمی ایران به دانشگاه ها، موسسات آموزشی و پژوهشی و پارک های 
علم و فناوری برای اخذ تسهیالت از بانک ها از محل توثیق اموال در اختیار را 

به مدیریت شعب استان ها و مناطق تهران ابالغ کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، بر طبق بخشنامه 
اداره  اعتباری  و  پولی  عملیات  مدیرکل  مورخ ۱۰/۱/۱۴۰۱   3۲۰3/۰۱ شماره 
اعتبارات بانک مرکزی ج.ا.ایران که بر اساس بند الف تبصره)۹( قانون بودجه سال 
۱۴۰۱ کل کشور ابالغ شده است، به دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی 
و پارک های علم و فناوری اجازه داده شده با تصویب هیات امنای خود تا سقف 
عملکرد درآمد اختصاصی سال گذشته، برای تکمیل طرح های تملک دارایی های 
سرمایه ای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه های متاهلین به ویژه در 
مناطق کمتر توسعه یافتهاز موضوع بندپ ماده ۱۰3 قانون برنامه ششم توسعه 
استفاده و برای به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.
طبق این بخشنامه، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی که در 
اختصاصی،  دارای ردیف درآمدی  بوده اند و  دارای ردیف مستقل  سال ۱۴۰۰ 
جاری یا تملک مستقل بوده اند، کماکان مستقل خواهند بود و صندوق های 
رفاه دانشجویان مکلف هستند نسبت به پیش بینی اعتبار الزم به منظور پرداخت 
یارانه سود و کارمزد تسهیالت با اولویت تسهیالت مربوط به احداث خوابگاه های 

متاهلین اقدام کنند.
همچنین، دانشگاها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و پارک 
های علم و فناوری اعم از دولتی و غیر دولتی نیز می توانند با رعایت مفاد این 
بند، از تسهیالت بانکی برای خرید تجهیزات صرفا تخصصی و به روزرسانی 

آزمایشگاه ها و کارگاه های خود استفاده کنند.
بر طبق این بخشنامه، اصل و سود تسهیالت بانکی دریافتی، به عنوان 
بدهی دولت تلقی نمی شود و ۱۰ درصد از درآمد اختصاصی و ۱۰ درصد از اعتبارات 
تملک دارایی های سرمایه ای ساالنه مقرر در بودجه سنواتی دانشگاه  ها و مراکز 
آموزش عالی برای احداث و تکمیل تجهیز خوابگاه های متاهلین به استثنای 

موارد دارای مصرف شرعی مشخص اختصاص می یابد.
بر اساس این گزارش، بانک ها موظف هستند در صورت طرح تقاضا از سوی 
دانشگاه ها، موسسات آموزشی و پژوهشی )با ماهیت حقوقی دولتی( مراتب را 
به همراه مدارک و مستندات برای اخذ مجوز ماده)۲۲ ( قانون عملیات بانکی 

بدون ربا به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ارسال کنند.

رشد 77 درصدی برداشت وجه از خودپردازهای بانک سامان
بر اساس آمار منتشر شده، برداشت وجه از خودپردازهای بانک سامان در 

پنج روز ابتدایی سال ۱۴۰۱ رشد ۷۷ درصدی را نشان می دهد.
به گزارش بانک سامان، بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط مدیریت 
پشتیبانی فروش بانک سامان، میزان برداشت وجه از خودپردازهای بانک سامان 
در 5 روز ابتدایی سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ رشد بیش از 
۷۷ درصدی را نشان می دهد.این رقم در حالی با رشد مواجه شده که در سال 
جاری بخشنامه افزایش سقف برداشت از خودپردازها در ایام نوروز توسط بانک 
مرکزی ابالغ نشده و بیانگر پشتیبانی دقیق کارکنان بانک سامان از خودپردازهای 

این بانک در تعطیالت رسمی است.
بانک سامان در روزهای  از خودپردازهای  آمار برداشت  در همین حال، 
۲۷ تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ نیز با رشد 3۴ درصدی نسبت به روزهای ۲۸ تا 3۰ 

اسفند مواجه بود.

علیرضا قیطاسی مدیرعامل بانک دی از 
شعبه و واحدهای ستادی مستقر در ساختمان 

وزرا بازدید به عمل آورد. 
قیطاسی طی این بازدید از نزدیک در 
بانک  حقوقی  معاونت  فعالیت   نحوه  جریان 
وادارات مبارزه با پولشویی، مدیریت ریسک، 
بازرسی، امور شعب شهرستان ها،فروش امالک 
تملیکی ،حسابرسی داخلی ،امورحقوقی،دعاوی 

واجرائیات قرار گرفت.
مدیرعامل بانک دی در بازدید از اداره 
امور شعب خواستار نظارت مستمر و پایش 
و  خودپرداز  دستگاه های  لحظه ای  و  قیق  د
ارزیابی کیفیت امکانات و خدمات ارائه شده 
به مشتریان شد.قیطاسی در ابتدای این بازدید 
با حضور در شعبه وزرا ضمن قدردانی از تالش 
همکاران جهت پیشبرد اهداف شعبه بر تقویت 
اصل مشتری مداری و اهتمام حداکثری برای 
افزایش سهم بانک دی از بازار پولی بانکی 

کشور تأکید کرد.
بررسی  ضمن  دی  بانک  دیرعامل  م
آخرین وضعیت منابع و مصارف و اقدامات 

شعبه وزرا گفت : باید ارائه طرح های متنوع 
به منظور جذب مشتریان و افزایش کیفیت 
خدمات دهی به ویژه برای جامعه هدف بانک، 
خانواده های معظم شهدا و ایثارگران در همه 
شعب بانک دی در اولویت اقدامات قرار گیرد.
وی افزود: انتظار می رود شعبه وزرا که 
خدمات ریالی و ارزی ارائه می دهد به منظور 
افزایش سهم سپرده های ارزان قیمت، جذب 
مشتریان، وصول مطالبات جاری و غیرجاری 
و جذب منابع ارزی جدید تالش مضاعفی 

داشته باشد.
رییس  قاسمی،  بازدید  این  در جریان 
شعبه وزرا ضمن ارائه گزارش عملکردی از 
حوزه  در  شعبه  عملیاتی  شاخص های  وند  ر
بیان  به  مطالبات  وصول  و  مصارف  نابع،  م
مسائل و دیدگاه های خود در زمینه پیشبرد 
اهداف شعبه پرداخت و همکاران شعبه نیز در 
نشستی صمیمی با مدیرعامل و هیئت همراه 
درباره موضوعات مختلف به هم اندیشی و 

تبادل نظر پرداختند.

قیطاسی در ادامه این بازدید با حضور در 
اداره امالک تملیکی بر ضرورت تعیین تکلیف 
مالکیت  دارایی های تحت  و  امالک  انونی  ق
سرعت بخشی  خواستار  و  کرد  تأکید  انک  ب
امور  به  رسیدگی  در  اداره  این  اقدامات  ر  ب

محوله شد.
مدیرعامل بانک دی در جریان بازدید 
از معاونت حقوقی بر ضرورت پیگیری های 
نتیجه  به  برای  حقوقی  دائمی  و  ستمر  م
رساندن پرونده ها تأکید کرد و نکاتی درباره 
گزارش گیری مستمر از روند فعالیت وکالی 
برگزاری  و  دی  بانک  حقوقی  رونده های  پ
دوره های آموزشی حقوقی برای روسای شعب 

نیز مطرح کرد.
قیطاسی همچنین در پایان این بازدید 
از بخش های مختلف و ادارات دیگر بانک 
دی در ساختمان وزرا از جمله اداره مبارزه با 
پولشویی، ریسک، حسابرسی داخلی و بازرسی 
برای  دستوراتی  و  آورد  عمل  به  بازدید  یز  ن
بهبود فرآیندهای اداری و پیگیری موضوعات 

مختلف صادر کرد.

مدیرعامل بانك دی در بازدید از شعبه و واحدهای ستادی ساختمان وزرا:

افزایش سهم بانك دی از بازار پولی بانکی کشور با اهتمام جمعی شعب و واحدهای 
ستادی محقق می شود

اعالم نرخ حق الوکاله بانک ایران زمین در سال 1۴۰1
با تصویب هیأت مدیره، نرخ حق الوکاله بانک ایران زمین برای سال 

۱۴۰۱، حداکثر 3% تعیین شد.
مرکزی  بانک  و ضوابط  ربا  بدون  بانکی  عملیات  قانون  راستای  ر  د
جمهوری اسالمی ایران و با تصویب هیأت مدیره بانک، نرخ حق الوکاله به 
کارگیری سپرده ها در سال ۱۴۰۱، حداکثر معادل 3% خالص منابع سپرده 
گذاران برای هر یک از انواع سپرده های به کارگرفته شده جهت مصارف 

مشاع، تعیین گردید.
چارچوب  در  ها  بانک  که  است  مبلغی  الوکاله  حق  است،  ذکر  ابل  ق
بانکداری اسالمی و بدون ربا در قبال به کارگیری منابع سپرده شده توسط 

سپرده گذاران از آنان دریافت می کنند.

مشارکت بانک توسعه تعاون در پویش آزادی زندانیان جرائم 
غیر عمد 

مدیر  مهدیان  اله  جت  ح
عامل بانک توسعه تعاون اظهار 
لیت  مسئو به  عمل  شت:  ا د
ها  برنامه  در  همواره  جتماعی  ا
جایگاهی  بانک  این  اقدامات  و 
ویژه دارد و بانک توسعه تعاون در 
راستای حرکت در مسیر توسعه 
همچون  نیز  امسال  خود  ی  ا
فعالی  سال های گذشته حضور 
در پویش آزادی زندانیان جرائم 
خانواده  از  حمایت  و  عمد  یر  غ

اقدام  در  بانکی  با شبکه  تعاون همگام  توسعه  بانک  افزود:  دارد.وی  نان  آ
خیرخواهانه آزادی زندانیان جرائم غیر عمد حضور یافته است و از طریق 
غیر  زندانی جرائم  فراهم سازی چندین  برای  بانک، شرایط  نقدی  کمک 

عمد فراهم گردیده است.
مهدیان گفت: اقدامات نیکوکارانه جایگاهی ویژه در جامعه دارد و به 
ویژه ماه مبارک رمضان فرصتی مناسب برای احیای سنت های حسنه است.
عرصه های  در  زیادی  کارکردهای  نیکوکاری  و  احسان   : افزود  وی 
فردی، اجتماعی، فرهنگی و معنوی دارد و قرابت و اشتراکات زیادی با امر 
تعاون در این خصوص وجود دارد همانطوریکه در آموزه های دینی و قرآن 

نیز به انجام کار نیک و تقوی، تعاون و همکاری تاکید فراوان شده است.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون خاطر نشان کرد: دانش و تجربه نشان 
داده است اقتصاد و جامعه بر مدار اخالق به نحو بهتر و مساعدتری به گردش 
در می آید و ترویج فعالیت های خیرخواهانه به گسترش اخالق در جامعه و 

کاهش میزان جرائم کمک زیادی می کند.
وی با بیان این مطلب که مبنای فعالیت بانکداری توسعه ای کمک به 
اشتغال و ارتقای سطح رفاه عمومی در جامعه است خاطرنشان کرد : بانک 
توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی توسعه ای توجهی ویژه به مسائل 
انسانی و اجتماعی و حل مشکالت افراد دارد. مهدیان تاکید کرد: ما به عنوان 
یک نهاد مالی توسعه ای خود را مکلف به توانمندسازی جامعه می دانیم و 

از اقداماتی که در راستای توسعه باشد حمایت می کنیم.
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 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است
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رضا یزداني خواننده نمایش محمد رحمانیان

عشق  نمایش  رحمانیان  محمد 
اردیبهشت   ۱۴ از  را  کرونا،  وزهای  ر
روی  د  شهرزا تر  تئا پردیس  ر  د
پربازیگر  نمایش  این  می برد.  صحنه 
 ۱۴ از  اوجی  علی  تهیه کنندگی  ا  ب
پردیس  در  جاری  سال  ردیبهشت  ا

تئاتر شهرزاد روی صحنه ببرد. قصه عشق 
از رمان گابریل گارسیا مارکز  نام آن برگرفته شده  روزهای کرونا، که 
است، در ۷ اپیزود با توجه به حال و هوای تهران در روزهای کرونایی 

نوشته شده است. 
احترام برومند، مهتاب نصیرپور، مهدی ساکی، میترا حجار، اندیشه 
فوالدوند، نرگس محمدی، علی اوجی، شکیب شجره، سعید توکلی، نوشین 
اعتماد، کسری کندری، راحیل زمانی، الناز ابراهیمی در این نمایش به 

ایفای نقش می پردازند و رضا یزدانی خواننده این اجراست.

رضا میرکریمي با نگهبان شب در راه است

شورای پروانه نمایش فیلم های 
با  خود  جلسه  آخرین  در  ینمایی  س
صدور پروانه نمایش ۲ فیلم سینمایي 
نگهبان  فیلم  کرد.  موافقت  دید  ج
کارگردانی  و  تهیه کنندگی  به  شب، 

میان  از  فیلم  مهمترین  میرکریمی  ضا  ر
الوند،  تورج  کیایی،  محسن  که  نهاست  آ
الله مرزبان و ویشکا آسایش از بازیگران شناخته شده این فیلم هستند 
و تعدادی دیگر از بازیگرانش با انتشار فراخوان انتخاب شده بودند. شب 
طالیی، به تهیه کنندگی ابراهیم حاتمی کیا و کارگردانی یوسف حاتمی کیا 
که در جشنواره چهلم فجر رونمایی شده بود دیگر فیلمي است که مجوز 
بهناز  ناصر،  یکتا  سعادت،  مریم  معجونی،  حسن  کرد.  دریافت  نمایش 
جعفری، مسعود کرامتی، سوگل خلیق، علی باقری و سینا رازانی در این 

فیلم بازی کرده اند.

فریبا کوثري و فیلمي براي کمك به نیازمندان

 ، ر منا پا کن  یی  سینما فیلم 
و  درویشی  اشکان  کارگردانی  به 
ر  ئیلی پو ا جبر شیما  گی  تهیه کنند
تدوین،  مراحل  آخرین  روزها  این 
را  نور  و  رنگ  اصالح  و  صداگذاری 

پشت سر می گذارد تا برای اکران عمومی و 
حضور در جشنواره های خارجی آماده شود. 
کن پامنار، که بر اساس طرحی از اشکان درویشی و با فیلمنامه سیروس 
همتی ساخته شده، روایتی از زندگی کودکان کار در محله های فقیرنشین 
مناطق پایین شهر تهران و حمایت از دختران مظلوم افغانستان است و 

درآمد حاصل از آن نیز در اختیار نیازمندان قرار می گیرد.
 سیامک صفری، بابک نوری، علیرضا استادی، ندا حسینی، سیروس 
فیلم  این  در  کوثری  فریبا  افتخاری  حضور  با  و  تارخ  مهدی  و  همتی 

نقش آفرینی کرده اند.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴3/۱۵

سعید روستایي راهي جشنواره کن شد

جدیدین ساخته سعید روستایی 
بخش  فیلم های  از  یکی  عنوان  به 
مسابقه هفتاد و پنجمین جشنواره فیلم 
فیلم های  فهرست  شد.  انتخاب  کن 
فیلم  ره  جشنوا پنجمین  و  د  هفتا
لیال،  برادران  فیلم  و  شد  اعالم  کن 

جدیدترین ساخته سعید روستایی به عنوان 
یکی از فیلم های بخش مسابقه اصلی برای کسب نخل طالی بهترین 

فیلم رقابت می کند. 
 این فیلمساز جوان پس از فیلم هاي ابد و یک روز و متری شیش 
و نیم، که در گیشه و جشنواره ها با استقبال خوبی مواجه شدند، برادران 
لیال را در قالب یک درام اجتماعی در تهران ساخته است. ترانه علیدوستی، 
نوید محمدزاده، سعید پورصمیمی، فرهاد اصالنی و پیمان معادی بازیگران 

این فیلم هستند.
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خاطره بازي با فریده سپاه منصور...

دوست دارم نقش هاي خوبي از من به یادگار بماند
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محمد حسین زاده
انتشار  ادامه  در  ایران  سینمای  موزه 
نشست های تاریخ شفاهی خود به مناسبت 
زادروز فریده سپاه منصور، بازیگر کهنه کار و 
محبوب سینما، تئاتر و تلویزیون بخش هایی 
را  هنرمند  این  شفاهی  تاریخ  گفتگوی  از 

منتشر کرده است.
فریده سپاه منصور در ابتداي این گفتگو 
درباره عالقه خود به سینما و تئاتر گفت: در 
دکلمه  دبیرستان  در  و  بازی  تئاتر  دبستان 
می کردم، پدرم دیوان اشعار شعرای مختلف 
را برایم می خرید اما زمانی که به بازیگری 
مخالفت  خانواده  می دانستم  عالقمند شدم، 
می کنند اما از همان کودکی عشق به هنر 

و بازیگری داشتم.
وی با اشاره به حضورش در فیلم ردپای 
شن، ساخته محمدرضا هنرمند افزود: در ابتدا 
همه از بازی ام تعریف می کردند. یادم می آید 
در سکانسی که پسر من را می خواستند بگیرند 
آقای هنرمند به من گفت خانم سپاه منصور لنز 
من را شکستی و من به اطرافم نگاه کردم و 
دیدم پاهایم به چیزی برخورد نکرده و گفتم 
آقای هنرمند من چیزی را نشکستم و او در 
پاسخ به من گفت انرژی ات خیلی زیاد است 

و من متوجه منظور او نمی شدم درحالی که 
ما در کارگاه نمایش از انرژی حداقل استفاده 
برای سینما  مقدار هم  اما همان  می کردیم 
فیلمبرداری  زمان  در  می آید  یادم  بود.  زیاد 
گفت  حقیقی  نعمت  زنده یاد  شن،  ردپای 
بیایید به صورت خطی بگیریم و ما دوربین 
را تنظیم کنیم. آقای هنرمند به من گفت در 
نقشت حس نداشته باش، ما پالن ها را خطی 
می گیریم و شما خودت را خسته نکن زیرا فقط 
می خواهیم جای میزانسن ها را مشخص کنیم. 
کار انجام شد و من منتظر بودم تا سکانس 
اصلی را بگیرند اما دیدم دوربین را برداشتند 
و رفتند و از آنها سوال کردم چرا نمی گیرید؟ 
به من گفتند سکانس هایی که االن گرفتیم 

همه اصلی بود. 
وی در بخش دیگري از صحبت هایش 
ادامه داد: زمان نمایش فیلم در جشنواره قبل 
از اینکه فیلم را ببینم بسیار ناراحت بودم، زیرا 
آن سکانس را حسی بازی نکرده بودم و وقتی 
دیدم تصورم این بود که غلوآمیز کار کرده بودم 
و تا شب سرم درد می کرد. بعد از ردپای شن، 
3 کار سینمایی بازی کردم اما سال 6۸ که 
سریال عقیق را کار می کردم تازه متوجه شدم 
که بازی کردن در سینما یعنی چه! در واقع ۲ 

سال طول کشید تا متوجه شوم.
فریده سپاه منصور با اشاره به بازی اش 
در خانه ای در تاریکی، بیان داشت: داستان 
مربوط به دهه ۱3۰3 بود و نقش یک زن 
رخت شور را بازی می کردم که همسرش دزد 
بود و زمانی که رضاشاه می خواهد به قدرت 
این  درباره  می شود.  شهربانی  رئیس  برسد، 
نقش تحلیلی داشتم که به آقای سعید سلطانی 
کارگردان سریال گفتم و او گفت هرطور که 
می خواهم آن را انجام بدهم. در مدت زمان 
دو ماه و نیم که سر لوکیشن بودیم اصال اذیت 
نشدم و یکی از کارهای خوب من است زیرا 
برای آن کار کتاب های تاریخی زیادی خواندم.
داریوش  با  خود  همکاری  درباره  وی 
و  محبوب  سینمایي  فیلم  در  مهرجویی 
یادم  گفت:  نیز  مامان،  مهمان  تحسین شده 
می آید آقای مهرجویی می آمد سکانس ها را 
برای ما می خواند و می گفت بروید ببینم چه 
کار می کنید و من با خودم گفتم چقدر خوب 
است که چنین کارگردانی هم پیدا می شود 
که از خالقیت های خود بازیگر درباره نقش 
من  به  مهرجویی  داریوش  می کند.  استفاده 
گفت نقشم را در آسمان محبوب، به خوبی 
بازی کردم و من در پاسخ به او گفتم هنر 

با شما کار می کند  بازیگری که  نکردم هر 
کارش بهترین است. یکی از مشخصه های 
که  است  این  مهرجویی  آقای  کارهای 
برداشت ها در فیلم های او کم است زیرا حس 
زندگی در نقش را می خواهد. زمانی که نقش 
می خواندم  را  مامان  مهمان  در  مریم  مش 
اشک از چشمانم سرازیر شد زیرا مش مریم 
سمبل تمام زنان جنگ زده ما بود. در زمان 
زنان جنوب  را مدیون  جنگ ۸ ساله خودم 
می دانستم که زیر بمباران زندگی می کردند. 
مش مریم زنی بود که هست و نیستش را 
تهران  به  ایالم  از  را  او  بود،  داده  دست  از 
آورده بودند و ماهی ۱۰ هزار تومان هم به او 
می دهند و دلخوشی های او فقط همان مرغ و 
خروس ها بود. طبیعی بود که با اطرافش ارتباط 
نداشته باشد و من باید بخشی از آن را تخیل 
می کردم زیرا بخشی از بازیگری خالقیت و 
تخیل است یعنی باید تمرکز می کردم و فکر 
می کردم که اگر هیچ کسی را نداشته باشم، 
عکس العمل هایم در نقش باید به چه شکلی 
نقش  روی  بر  نیم  و  ماه  یک  حدود  باشد. 
مش مریم کار کردم تا بتوانم به بهترین شکل 

آن را اجرا کنم.
این بازیگر شاخص که یکي از اساتید 

برجسته عرصه بازیگري نیز به شمار مي رود، 
این  در  از صحبت هایش  دیگري  در بخش 
سوال  زیادی  مخاطبان  گفت:  مصاحبه 
نقش  برای  کسی  چه  از  من  که  می کردند 
مش مریم الگو گرفتم و من تصور می کنم 
تحلیلم در مورد این نقش درست بوده است. 
من معتقدم زمانی که تحلیل نقش صحیح 
داریوش  مانند  کارگردانی  هدایت  و  باشد 
مهرجویی وجود داشته باشد، غلوهای نقش 
گرفته می شود. در یک و ماه نیمی که سر 
فیلم مهمان مامان، بودم مرغ و خروس هایم را 
می پرستیدم در حالی که پرنده ها جز موجوداتی 
هستند که من حتی دست هم نمی زدم و فقط 
باید مش  اما  نگاه می کردم  را همیشه  آنها 
مریمی می شدم که بچه هایش را در مرغ و 
خروس ها می دید. از آقای شریفی نیا خواهش 
کرده بودم با مرغ و خروس ها تمرین کنم تا 
وقتی به آنها دست می زدم بدم نیاید. چند روز 
طول کشید، روی سر و دامنم دونه می ریختم 
و بعد از ۴ روز آنها به طرف من آمدند و من 

دیگر به آنها عادت کردم.
فریده سپاه منصور با بیان اینکه دوست 
دارد اغلب نقش هایش را ایده آل بازی کند بیان 
داشت: همه نقش ها می تواند ایده آل باشد اما 

مهم این است که بازیگر آنها را به چه شکلی 
بازی کند. همیشه فکر می کنم هرکاری که 
تصور  و  است  کارم  آخرین  دهم  می  انجام 
می کنم این کار قرار است از من به یادگار بماند 
و آیندگان با دیدن این فیلم من را قضاوت 
می کنند. اصال فکر نمی کنم در سابقه کاری ام 
چه کارهایی وجود دارد تصورم این است که با 

آخرین کار قرار است قضاوت شوم.
گفتگو  این  ز  ا دیگري  بخش  در 
سپاه منصور با بیان اینکه نسبت به مخاطب 
مسئولیت دارد، در پایان بیان داشت: تماشاچی 
که من را در خیابان می بیند و ابراز احساسات 
می کند مسئولیت من را سنگین تر می کند و 
من نمی توانم در مقابل مخاطبان بی تفاوت 
نقش هایم  برای  هم  دلیل  همین  به  باشم. 

وقت زیادی می گذارم.
ن  عنوا به  ن  یرا ا سینمای  موزه 
مجموعه ای فرهنگی و تاریخی که روایتگر 
است  ایران  و تحوالت سینمای  تاریخ  سیر 
تجربیات  و  سوابق  می داند  موظف  را  خود 
آوری  جمع  را  ایران  سینمای  پیشکسوتان 
کرده تا نسل های آینده با نگاه و مسیر زندگی 
و نحوه خلق و شکل گیری آثار هنرمندان و 

صاحب نظران هنر سینما آشنا شوند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R

چاپ: گل آذین
۶۶۷9۱۲۶۵-۶۶

>> با مصرف صحیح و بهره گیری از الگوی درست استفاده از برق ، از قطع آن جلوگیری کنیم <<

فراخوان برگزاری مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

نوبت اول
۱ -نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۰5۴۴ ، کد اقتصادی۷6۹۸-3۱6۷-۴۱۱3 و کد پستی 6۱3۴۸۱3۹56 

، به نشانی : اهواز – بلوار گلستان – سازمان آب و برق خوزستان – طبقه اول – امور تدارکات و قراردادها 
۲- مشخصات مناقصه : مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح ذیل : 

مبلغ تضمین )ریال( موضوع مناقصه  شماره فراخوان در سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت

شماره مناقصه

2/595/479/984 خرید خازن جهت پست اهواز 2 2001001262000005 00/0022033/م
3- محل انجام کار : کارگاه پیمانکار و تحویل تجهیزات در انبار شرکت برق منطقه ای خوزستان 

۴- زمان ، مهلت ، مبلغ و محل دریافت اسناد : متقاضیان می توانند از ساعت ۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ لغایت ساعت ۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و با پرداخت مبلغ 5۰۰/۰۰۰ ریال از طریق درگاه پرداخت اینترنتی در وجه حساب نسیم به شماره ۴۰۰۱۱۲۲۰۰۴۰۲3۱۷5 به نام 
تمرکز وجوه در آمد حق انشعاب و سایر در آمدهای شرکت برق منطقه ای خوزستان در بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای خرید اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند . 
5- زمان و محل تحویل پاکات اسناد مناقصه : مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری تصویر کلیه مستندات پاکات ) الف ، ب و ج ( در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت تا ساعت ۱۸ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ، اصل ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار خود را نیز در ) پاکت الف ( بصورت الک و مهر شده بگذارند و نهایتا 
پاکت مذکور را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲5 به نشانی مندرج در بند یک ، اقدام و رسید دریافت دارند . تمامی مراحل برگزاری مناقصه ، از طریق 

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد . 
6- گشایش پیشنهادات : پیشنهادات ارائه شده در سامانه ، روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲6 ساعت ۹ صبح در سالن کنفرانس ساختمان شماره ۲ شرکت برق منطقه ای 

خوزستان گشایش خواهد یافت . 
۷- سایر شرایط : 

* به پیشنهادهای فاقد اصل امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شود ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
* عالقه مندان به شرکت در فراخوان مناقصه در صورت عدم عضویت قبلی ، می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ) توکن( با شماره تلفن 

۱۴56 تماس حاصل نمایند . 
شناسه اگهی ۱3۰۲5۱۰

روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان

فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

)خرید خدمات مشاوره(  
شهرداری جیرفت در نظر دارد خرید خدمات مشاوره مندرج در جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

www.setadiran. کلیه مراحل برگزاری خرید خدمات از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس
ir انجام خواهد شد و الزم است شرکتهای مشاور ذیصالح در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل عضویت در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در فراخوان خرید خدمات محقق سازند.

 مبلغنوع تضمین عنوان پروژهشماره مناقصه
برآورد)ریال(

 مبلغ
تضمین)ریال(

 فهرست بها-)تعیین حق الزحمه
خرید خدمات مشاوره(

۲۰۰۱۰5۰۰۱۴۰۰۰۰۰۱
 انجام مطالعات مرحله اول
 جمع آوری و هدایت آبهای

سطحی شهر جیرفت

 به استناد ماده ۷
 آِیین نامه تضمین

 معامالت دولتی شماره
 ۱۲۰3۴۰۲/ت 5۰65۹/

 هـ مورخ ۹۴/۹/۲۲
 تعریف نمیگردد.

 دستورالعمل تعیین حق الزحمه خریدـــــــ
خدمات مشاوره

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه: از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان در سایت: از ساعت ۸ صبح تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ تا ساعت ۱۴ تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰6میباشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ میباشد.
زمان بازگشایی پاکتها: ساعت ۱۴ روز ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ میباشد. 

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات ارائه شده با در نظر گرفتن صرفه و صالح شهرداری و قوانین موضوعه در مورد قیمتهای متناسب و رعایت آییننامه مالی شهرداری و 
دستورالعمل تعیین حق الزحمه خرید خدمات مشاوره مختار است.
هزینه درج آگهی در کلیه مراحل به عهده برنده فراخوان است. 

اطالعات تماس دستگاه برگزار کننده فراخوان جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد فراخوان: تلفن: ۰3۴۴33۱۲۲۲6
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: ۰۲۱۴۱۹3۴ دفتر ثبت نام: ۸5۱۹3۷6۸-۸۸۹6۹۷3۷

شناسه اگهی ۱۲۹۸۲۲۰
  شهرداری جیرفت 

چهره هاي  از  بسیاري  قبل  مدتي  از 
محبوب سینمایي یا به قول معروف عرصه 
تصویر، به سمت تئاتر آمدند و این موضوع 
عده اي  شد.  دوگانه  اتفاق  یک  به  تبدیل 
تئاتر  به  این چهره ها در روزهایي  مي گفتند 
آمده اند که استقبال مخاطب از تئاتر بیشتر 
شده و این ستاره ها براي خودنمایي آمده اند. 
عده اي دیگر هم معتقد بودند که حضور این 
بیشتر  مخاطب  جذب  به  مي تواند  ستاره ها 
براي تئاتر کمک کند. با این حال حضور این 
چهره ها باعث شد تا دستمزدها در عرصه تئاتر 
نیز افزایش پیدا کند و حاال علی سرابی که 
این روزها نمایش آنسوي آینه، را در حال اجرا 
دارد، می گوید که برای اجرای نمایش تازه اش 
با چند بازیگری که اتفاقا پیشینه تئاتری دارند، 
تماس گرفته ولی آنان چنان دستمزد باالیی 
طلب کرده اند که هوش از سر او پریده است!

از  بسیاری  مانند  هم  سرابی  علی 
بازیگران شناخته شده، پیشینه تئاتری دارد و 
به رغم حضور در پروژه های تصویری هرگز از 
فضای تئاتر دور نشده است. او چند سالی است 
که عالوه بر بازیگری در حوزه کارگردانی هم 
فعالیت می کند و نمایش هایی همچون خدای 
کشتار، مرد بالشی، آنسوی آینه و... را اجرا 
استقبال تماشاگران روبرو  با  کرده که همه 
بار  دومین  برای  روزها  این  سرابی  شده اند. 
نمایش آنسوی آینه، را در تاالر وحدت روی 

صحنه برده است. این نمایش اولین تئاتری 
است که بعد از دوران کرونا در این تاالر روی 
صحنه رفته و سکوت ۲ ساله آن را شکسته 
است. این هنرمند در گفتگو با دنیاي جوانان 
را درباره اجرای یک نمایش کمدی  نکاتی 
بعضی  برخورد  از  و  بیان  وحدت  تاالر  در 
بازیگری  دستمزد  زمینه  در  خود  همکاران 

ابراز شگفتی می کند.
علي سرابی که پیش تر همین نمایش را 
در تئاتر شهرزاد روی صحنه برده بود، درباره 
معموال  که  وحدت  تاالر  در  اثر  این  اجرای 
میزبان نمایش های کالسیک است، توضیح 
می دهد: پیش از کرونا قرار بود نمایش مرد 
بالشی، را در تاالر وحدت اجرا کنیم. قرارداد 
هم داشتیم و اجرا را برای این تاالر طراحی 
کرده بودیم که کرونا برنامه های ما را به هم 
زد. بعد از آن یک نمایشنامه ایرانی را در نظر 
گرفتم و مجوز آن را هم دریافت کردیم ولی 
هماهنگ  نظرم  مورد  بازیگران  با  نتوانستم 
شویم. به همین دلیل فعال اجرای آن را به 

زمانی دیگر موکول کرده ام.
او از معضلی در تئاتر سخن می گوید 
باال  بسیار  دستمزدهای  مطالبه  هم  آن  و 
سرابی  است.  بازیگران  از  بعضی  سوی  از 
نمایشنامه  اجرای  برای  می دهد:  توضیح 
ایرانی مورد نظرم با چند تن از بازیگرانی که 
همواره مورد عالقه ام بوده اند و پیشینه تئاتری 

دارند و حاال در سینما هم درجه یک هستند و 
قبال همکاری های خوبی در تئاتر داشته ایم، 
صحبت کردم ولی درگیر پروژه های تصویری 
برای  همکاری مان  و  بودند  طوالنی مدت 
اجرای این نمایش،  شدنی نبود. سپس چند 

تن از بازیگران شناخته شده را دعوت کردم 
که آنان هم پیشینه تئاتری دارند و بعدتر در 
سینما و سریال ها مطرح شده اند و اینجا بود 
که با وضعیتی عجیب روبرو شدم. بعضی از 
که  می خواستند  باالیی  دستمزد  چنان  آنان 

نزدیک به کل برآورد فروش کار می شد و در 
شگفت شدم این بازیگران چه دستمزدهایی 
در سریال ها گرفته اند که حاال برای تئاتر هم 
رقم های این چنینی مطالبه می کنند در حالی 
که امروزه دستمزدهای تئاتر نسبت به قبل 

خیلی باال رفته و دیگر چندان غیرمعقول هم 
نیست ولی با شنیدن پیشنهادهای آنان بسیار 
بهت زده شدم. اتفاقا گروه اول که حضورشان 
در سینما و تئاتر تضمین کننده فروش کار است 
و همانطور که گفتم قبال هم با هم همکاری 

داشته ایم، هرگز حرفی از دستمزد نمی زنند ولی 
این گروه دیگر، مطالبات شان غیرقابل باور بود.
این چهره شاخص تئاتري که 5 سال 
پیش نمایش آنسوی آینه، را در تئاتر شهرزاد 
روی صحنه برده است، ادامه می دهد: ما این 
برای  و  کاری کم حجم  قالب  در  را  نمایش 
اما  بودیم  باکس طراحی کرده  بلک  سالنی 
تنگناهای  و  کرونا  اخیر  در چند سال  چون 
را  مردم  بسیار  سیاسی  مسائل  و  اقتصادی 
هم  خودم  داده اند، شخصا  قرار  فشار  تحت 
به  می کنم.  دوری  غم انگیز  آثار  تماشای  از 
همین دلیل فکر کردم کاری مفرح اجرا کنیم 
که برای لحظاتی حال مردم را خوش و آنان 

را از مشکالت و غصه ها دور کند.
این کارگردان با اشاره به اینکه اولین 
بار است نمایشی کمدی در تاالر وحدت روی 
وحدت  تاالر  در  می افزاید:  می رود،  صحنه 
بیشتر نمایش های کالسیک یا آثاری که از 
آنها به عنوان فاخر یاد می شود، اجرا شده است 
ولی همانطور که توضیح دادم، دوست داشتم 
با اجرای نمایش برای لحظاتی، شادی را به 
تماشاگران هدیه کنم ضمن اینکه کیفیت کار 
خودم هم برایم اهمیت دارد. به همین دلیل 
آنسوی  نمایشنامه  اجرای دوباره  به  تصمیم 
از  درخشانی  درام  کمدی  که  گرفتم  آینه، 
بودن،  مفرح  درعین  و  است،  زلر  فلوریان 
حرف های جدی خود را هم دارد. حقیقتا آنچه 

بازتولید  اجرا می شود،  تاالر وحدت  در  حاال 
اجرای قبلی نیست چون کار را از نو طراحی 

کردیم و مانند یک کار تازه است.
استقبال  از  خوشحالی  براز  ا با  او 
می گوید:  نمایش  این  اجرای  از  تماشاگران 
قبال پیش فروش بلیت در کشور ما چندان 
مرسوم نبود ولی خوشبختانه کم کم دارد جا 
می افتد. ما یک هفته پیش از عید پیش فروش 
بلیت مان را آغاز کردیم و بلیت های 3 هفته 
آینده پیش فروش شده و در این مدت بازتاب 
بسیار خوبی از تماشاگران گرفته ایم. به طوری 
که بعضی از آنان معتقدند اساسا این نمایشنامه 
مناسب اجرا در سالن های بزرگی مانند تاالر 
حرفه ای  رفتار  از  سرابی  است.علي  وحدت 
می کند  قدردانی  هم  وحدت  تاالر  کارکنان 
و می افزاید: به جرات می گویم قبال در هیچ 
سالنی با رفتاری اینگونه حرفه ای و برنامه ای 
این چنین مرتب و منظم روبرو نشده بودم و 

جای خوشحالی دارد.
ریما  بازی  با  آینه،  آنسوی  نمایش 
الناز حبیبی، مارال بنی آدم، پژمان  رامین فر، 
جمشیدی و علی سرابی هر شب راس ساعت 
۱۸:3۰ در تاالر وحدت روی صحنه می رود. 
این نمایش یک کمدی درام فرانسوی درباره 
روابط زوج هاست که بعضی اجراهای آن با 
بازی الناز حبیبی و بعضی دیگر با بازی مارال 

بنی آدم روی صحنه می رود.

انتقاد یك کارگردان تئاتري از دستمزدهاي نجومي!

علي سرابي: از شنیدن دستمزد برخي بازیگران شوکه شدم


