
یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با دنیای جوانان:

بالتکلیفیارز4200تومانیبهاقتصادضررمیزند

با  اقتصاد  اینکه  بر  تأکید  با  اقتصاد  وزیر  مشاور 
اقتصاد  تحقق  برای  گفت:  نمی کند،  حرکت  دستور 
و  شود  اصالح  ساختارها  و  نهادها  باید  دانش بنیان 
می بایست از اقتصاد وابسته به نفت خارج شویم و تولید را مبتنی بر 
دانش قرار دهیم.»تولید«، »اقتصاد« و »اشتغال« جزو کلیدواژه هایی 
هستند که در سال های اخیر همواره مورد تأکید رهبر معظم انقالب 

قرار گرفته است و ایشان در انتخاب نام و شعار سال ها همیشه 
مشکالت  از  یکی  چراکه  داشته اند؛  نظر  در  را  موضوعات  این 
کشور، بخش تولید و چالش هایی است که فعاالن این عرصه و 
تولیدکنندگان با آن  دست وپنجه نرم می کنند؛ همچنین از سوی 

دیگر رونق تولید کلید حل مشکالت و مسائل اقتصادی است.
صفحه 3

عضو شورای شهر تهران:

شهرداری بی سر و صدا
 برای این سازمان نیرو می آورد

فرزندآوری راه  نجات یک رابطه شکست خورده نیست
رئیس هیئت مدیره انجمن مدیران 
مراکز مشاوره خانواده و ازدواج وزارت 
ورزش و جوانان گفت: فرزندآوری پیوند 
موفق زن و شوهر را تقویت می کند اما نمی تواند 
باشد  خورده«  شکست  »رابطه  یک  نجات  راه  
بنابراین زوجین قبل از تصمیم به فرزندآوری باید 

اختالفات و ناسازگاری ها را حل کنند.
در  فرزند  نقش  درباره  حیدری  زهرا 
تحکیم خانواده اظهار داشت: با وجود تحقیق و 
پژوهش های متعدد در سراسر دنیا تاثیر فرزندآوری 
بر استحکام و دوام یک خانواده همچنان مورد 

بحث است. 
صفحه 2

دبیر جامعه جراحان ایران شاخه خراسان رضوی:

اگر هزینه تمام شده خدمات سالمت پرداخت نشود
 به جای فقر، مرگ در جامعه گسترش پیدا می کند

4
خوزستان؛سرزمین نجابتها با آفتابی داغ و سوزان

صفحه 5

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1998- یکشنبه 4 اردیبهشت 1401- قیمت 3000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
نعیمي: فیلمنامه نویس 

مي تواند تاریخ را 
با برداشت خود 

بنویسید!

6ورزش
وقتی پرسپولیس 
تاوان مدیرعامل 

گذشته را می دهد!

د قتصا 3ا

حمیدرضا نعیمی که در سریال جیران، در نقش محمدعلی 
نجار )پدر جیران( ظاهر شده از جمله بازیگرانی است 
که حسن فتحی او را از روی صحنه تئاتر برای این نقش 

انتخاب کرده است.

باشگاه پرسپولیس این روزها با مشکالت ریز و درشتی دست 
و پنجه نرم می کند که در مسیر این تیم در لیگ برتر و جام 
تاثیر منفی شدیدی گذاشته و هنوز  حذفی و سایر موارد 
هم این مشکالت مرتفع نشده و هر روز خطر درگیری با این 

پرونده های مالی و بدهی ها برای این باشگاه وجود دارد. 

یک کارشناس بازار نفت با اشاره به اینکه رشد قیمت نفت 
در شرایط فعلی به دلیل تنش های سیاسی و کاهش عرضه 
است، گفت: ورود نفت ایران به بازارهای جهانی می تواند تا 

حد زیادی قیمت نفت را کنترل کند.

کنترل قیمت نفت 
با ورود طالی سیاه 

ایران به بازار

اقتصاد ایران، با دستور دادن اصالح نمی شود! جزئیات ثبت نام دکتری 
بدون آزمون دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی اعالم کرد؛ بر اساس آیین نامه پذیرش بدون 
و  علوم  وزارت  دکتری  تحصیلی  دوره  در  درخشان  استعدادهای  آزمون 
آیین نامه شورای استعدادهای درخشان دانشگاه از بین دانش آموختگان و 
دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی ارشد برای دوره دکتری بدون آزمون سال تحصیلی 

۱۴۰۱ – ۱۴۰2 دانشجو پذیرش می کند.
صفحه 2

قیمت نفت در معامالت بازار جهانی تحت تاثیر 
چشم انداز افزایش نرخ های بهره، رشد اقتصادی جهانی 
ضعیف تر و قرنطینه کووید ۱۹ در چین که تقاضا برای 
سوخت را متاثر خواهند کرد، کاهش یافت و در مسیر ثبت حدود 
چهار درصد کاهش هفتگی قرار گرفت.بهای معامالت نفت برنت 
۸۱ سنت معادل ۰.۸ درصد کاهش یافت و به ۱۰۷ دالر و ۵2 

سنت در هر بشکه رسید، در حالی که روز گذشته با یک دالر و 
۵3 سنت افزایش بسته شده بود. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با ۷2 سنت معادل ۰.۷ درصد کاهش، به ۱۰3 
دالر و هفت سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز 

پنج شنبه با یک دالر و ۶۰ سنت افزایش بسته شده بود.
صفحه 3

توقف روند صعودی قیمت نفت
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آگهی
مناقصهعمومییکمرحلهای

نوبتاول
فعالیت  انجام  انسانی جهت  نیروی  تامین  استان خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای  آبخیزداری  اداره کل منابع طبیعی و 
های خدمات نظافتی و رانندگی را به شماره فراخوان 2۰۰۱۰۰۰2۰۸۸۰۰۰۰۰۸و مبلغ برآورد ۱۰/۹۱۸/۸۷۹/۶۵۰ ریال به پیمانکاران دارای گواهی 

صالحیت از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی در رشته های خدمات عمومی و حمل و نقل واگذار نماید. 
  www.setadiran.ir کلیه مراحل مناقصه و تحویل اسناد تا بازگشت پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد کلیه متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت 

بر خط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند. 
زمان انتشار در سامانه ساعت ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰2/۰۴ 
مهلت دریافت اسناد: ساعت ۱۹ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰2/۰۸ 

مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد: ساعت ۱۹ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰2/۱۸ 
زمان بازگشایی: ساعت ۱3 روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰2/2۰ 

آدرس: مشهد مقدس بلوار وکیل آباد 3۰ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی – امور پیمان ها، تلفن: ۴- 3۸۶۸۰۶۸۱ داخلی 
3۴۱ و 33۵ 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی 
شناسه ۱3۰۷۱۱۶

فراخوان
مناقصهعمومی

نوبتاول
توجه: اعالم آمادگي جهت شرکت در این مناقصه صرفاً بصورت الکترونیکي)توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.ir   مي باشد.
مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره  م م/00/0394مربوط به  مرمت و بهسازي جاده و محوطه چاه 434  مارون 

الف- شرح مختصر خدمات
انجام عملیات تخریب ،عملیات خاکي ،عملیات بنایي با سنگ،اندود و بندکشي،قالب بندي وچوب بست ، کارهاي فوالدي ، بتن ریزي ، زیراساس، اساس و باالست،نصب عالئم و 
تجهیزات ایمني ،مرمت محوطه چاه  ، مرمت سلر ، مرمت گودال آبگل ، مرمت گودال سوخت ، ژئوممبراین ،احداث آبرو و پل بتني در طول مسیر و جاده دسترسي مد نظر مي باشد.

ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار
محل اجرای خدمات در ۱۰ کیلومتري اهواز و مدت انجام آن 2مـاه  می باشد.

ج-   برآورد کارفرما
برآورد کارفرما جهت انجام خدمات   -/22,2۰2,۷3۰,۵۶۸ریال  وتعدیل پذیر می باشد

د-شرایط مناقصه گران متقاضی
- داشتن ظرفیت آزاد)تعدادي و ریالي( در رشته مربوطه 

- مناقصه گران داراي حداقل پایه ۵ گرایش راه و ترابري
- 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 -/۱,۱۱۰,۱3۶,۵2۸ریال 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 IR۹۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۱۶۰۴۰22۰۶۷  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 ۵% 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
www.setadIran. از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت به عمل مي آید ظرف مهلت مقرر دراین فراخوان جهت دریافت اسناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشاني

ir مراجعه نمایند تا ارزیابي هاي الزم وفق آیین نامه اجرایي بند ج ماده ۱2 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  ۱۴۰۱/۰2/۰۵ لغایت  ساعت ۱۹:۰۰  تاریخ   ۱۴۰۱/۰2/۱۵

www.setadIran.ir 2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ  ۴,۰۴۶,۰۰۰ریال  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  ۱۴۰۱/۰3/۰۱ به صورت الکترونیکي و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمناَ پیشنهادات در 
ساعت ۰۸:۰۰ روز دوشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰3/۰2 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 در سامانه تا ساعت ۱۴:۰۰ روز  یکشنبهمورخ ۱۴۰۱/۰3/۰۱ 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
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شناسه اگهی 1304384

بر  مبنی  ی  هد ا شو قتی  و
با  مقایسه  در  سیگاری  افراد  اینکه 
نوع شدید  به  بیشتر  غیرسیگاری  ها 
شد،  منتشر  می شوند،  مبتال  کرونا 
میلیون  ها سیگاری را مجبور به ترک 
دخانیات کرد. ترک می تواند چالش 
فشارهای  با  بویژه  باشد،  برانگیز 
اجتماعی و اقتصادی اضافی که در 
نتیجه همه  گیری ایجاد شده است؛ 
اما دالیل زیادی برای ترک دخانیات 

وجود دارد.
فورا  تقریبا  سیگار  ترک  فواید 
 2۰ تنها  از  پس  می  شود.  ظاهر 
از ترک سیگار، ضربان قلب  دقیقه 
شما کاهش می  یابد. در عرض ۱2 
در  کربن  مونوکسید  سطح  ساعت، 
به حالت طبیعی کاهش  خون شما 

 ۱2 تا   2 عرض  در  کند.  می   پیدا 
هفته، گردش خون شما بهبود یافته 
در  می  یابد.  افزایش  ریه  عملکرد  و 
عرض یک تا ۹ ماه، سرفه و تنگی 
 ۵ در عرض  می  یابد.  کاهش  نفس 
به  مغزی  سکته  خطر  سال،   ۱۵ تا 
کاهش  غیرسیگاری  افراد  اندازه 
می  یابد. طی ۱۰ سال، میزان مرگ 
شما  ریه  سرطان  از  ناشی  میر  و 
سیگاری  فرد  یک  نصف  تقریبًا 
است. در عرض ۱۵ سال، خطر ابتال 
به بیماری های قلبی به اندازه افراد 

غیرسیگاری است.
بهداشت  معاونت  اعالم  بنابر 
وزارت بهداشت، دالیل دیگری نیز 
که  دارد  وجود  سیگار  ترک  برای 

عبارتند از:

خواندن این گزارش به شما کمک می کند؛

۲0 دلیل برای ترک سیگار!
در  بیشتر  سیگاری  افراد   .۱
معرض ابتال به موارد شدید و مرگ 

ناشی از کووید۱۹ هستند.
2. دخانیات تقریبًا بالفاصله بر 

ظاهر شما تأثیر می  گذارد.
از  می  گیرد؛  بو  چیز  همه   .3
پوست خود گرفته تا کل خانه، لباس 

و انگشتان و تنفس شما.
شدن  زرد  باعث  تنباکو   .۴
دندانی  پالک  ایجاد  و  دندان  ها 

اضافی می  شود.
۵. دود کردن دخانیات و استفاده 
از دخانیات بدون دود باعث بوی بد 

دهان می  شود.
را  شما  پوست  دخانیات   .۶
چروک می  کند و باعث می  شود پیرتر 
چراکه  برسید؛  نظر  به  خود  از سن 
سیگار کشیدن به علت از بین بردن 
کالژن باعث پیری زودرس پوست 
می  شود. ویتامین A را از بین می  برد 
و جریان خون را نیز محدود می کند.

اطراف  و چروک  های  ۷. چین 
و  است  نمایان  بیشتر  چشم  و  لب 

پوست را خشک می  کند.
ابتال  خطر  کشیدن  سیگار   .۸
افزایش می  دهد.  را  به پسوریازیس 

التهابی  بیماری  پسوریازیس، نوعی 
غیرواگیر پوستی است که با پوسته-

 های نقره  ای در محل آرنج، زانو، لبه 
رویش موی سر و ... نمایان می شود 
که با کندن پوسته  های نقره  ای سطح 
گاه  و  است  ملتهب  و  قرمز  زیرین 

همراه با خارش می  باشد.
و  دوستان  سالمت  دخانیات 

خانواده شما را نیز تهدید می  کند
اثر  بر  زیادی  افراد  ساالنه   .۹
تماس با دود سیگار جان خود را از 

دست می  دهند.
در  که  غیرسیگاری  افراد   .۱۰

دارند  قرار  دوم  دست  دود  معرض 
در خطر ابتال به سرطان ریه هستند.
در  مهمی  عامل  سیگار   .۱۱
آتش  سوزی  های تصادفی و مرگ و 

میر ناشی از آن است.
الکترونیکی،  سیگارهای   .۱2
را  تماشاچیان  و  غیرسیگاری  افراد 
نیز در معرض نیکوتین و سایر مواد 

شیمیایی مضر قرار می  دهند.
معرض  در  گرفتن  قرار   .۱3
خطر  است  ممکن  دوم  دست  دود 
پیشرفت سل غیرفعال را به بیماری 

فعال افزایش دهد.

معرض  در  گرفتن  قرار   .۱۴
 2 نوع  دیابت  با  دوم  دست  دود 

ارتباط دارد.
از افت  ۱۵. کودکان سیگاری 
عملکرد ریه رنج می برند و این امر 
مزمن،  تنفسی  اختالالت  به شکل 
ثیر  تأ نها  آ بر  نیز  بزرگسالی  در 

می  گذارد.
در  کودکان  گرفتن  قرار   .۱۶
لکترونیکی  ا سیگار  مایع  معرض 
همچنان خطرات جدی را به همراه 
دارد. در واقع خطر نشتی دستگاه  ها 
کودکان  توسط  مایعات  بلعیدن  یا 

وجود دارد.
الکترونیکی  سیگارهای   .۱۷
انفجار  و  آتش  سوزی  ایجاد  باعث 
و در نتیجه صدمات جدی از جمله 

سوختگی شده  اند.
که  مدرسه  ای  کودکان   .۱۸
دست  دود  مضر  اثرات  معرض  در 
دوم قرار دارند نیز از طریق التهاب 
به  ابتال  تنفسی در معرض  مجاری 

آسم هستند.
۱۹. کودکان زیر 2 سال که در 
معرض دود دست دوم در خانه قرار 
دارند، ممکن است به بیماری گوش 
میانی مبتال شوند که ممکن است در 
دراز مدت منجر به کاهش شنوایی و 

ناشنوایی شود.
2۰. ترک سیگار خطر بسیاری 
از بیماری  های مربوط به دود سیگار 
در کودکان مانند بیماری  های تنفسی 
)به عنوان مثال آسم( و عفونت گوش 

را کاهش می  دهد.
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نماینده مردم چابهار:
یک هم کشور ارکان دیگر در شفافیت نمایندگان؛ بر عالوه

ضرورتاست
نماینده مردم چابهار در مجلس، گفت: معتقدم که شفافیت آرا یک 
ضرورت انکارناپذیر است. اما در عین حال شفافیت فقط نباید محدود به 
آراء باشد، شفافیت حتما باید در سایر موضوعات هم وجود داشته باشد 
مخصوصا در بحث منابع مالی نمایندگان، باید مشخص باشد و مردم بدانند 

که منابع مالی نمایندگان شان به چه صورت است.
مساله  با  رابطه  در  چابهار،  مردم  نماینده  سعیدی  معین الدین 
و  نهادها  یر  سا در  شفافیت  همچنین  و  یندگان  نما ء  را آ شفافیت 
دستگاه ها، گفت: زمانی که اکثر نمایندگان در کارزار انتخابات بودند، 
با مردم مطرح کردند و به مردم در این زمینه قول  بحث شفافیت را 
است.  انکارناپذیر  آرا یک ضرورت  که شفافیت  معتقدم  داده شد، من 
شفافیت  باشد،  آراء  به  محدود  نباید  فقط  شفافیت  حال  عین  در  اما 
حتما باید در سایر موضوعات هم وجود داشته باشد مخصوصا در بحث 
منابع مالی نمایندگان، باید مشخص باشد و مردم بدانند که منابع مالی 

نمایندگان شان به چه صورت است.
وی افزود: مساله دیگر این است که این شفافیت نباید محدود به 
مجلس باشد و در دیگر ارکان کشور مانند قوه قضاییه، مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و ... هم باید شفافیت وجود داشته باشد و مشخص باشد 

که عزیزانی که حضور دارند رأی شان به چه شکل بوده است.
سعیدی در ادامه ابراز داشت: من فکر می کنم فضای مجلس اکنون 
نگرانی های  نمایندگان  برخی  البته  است،  آماده  شفافیت  تصویب  برای 
که  مواردی  یک  در  مثال  که  می کنند  مطرح  را  کارشناسی ای  و  فنی 
موضوعات صنفی است، شفافیت باعث شود مجلس تحت فشار اصناف 
خاص قرار گیرد که من معقتدم اکنون این فرهیختگی در جامعه وجود 
دارد که از نمایندگان بپذیرد آنچه که اهمیت دارد مصلحت مردم است 
نه قضاوت مقطعی؛ لذا من تاکید دارم که مساله شفافیت یک ضرورت 

انکارناپذیر است.
»برخی  که  سوال  این  به  پاسخ  در  همچنین  چابهار  مردم  نماینده 
نمایندگان این نگرانی را دارند که در برخی موضوعات ممکن است رأیی 
بدهند که در صورت شفاف شدن آراء این رأی در زمان تایید صالحیت 
آن ها لحاظ شود«، گفت: به نظر من قاعدتًا نباید اینگونه باشد، نمایندگان 
به تعبیر امام راحل و عظیم الشأن ما عصاره فضایل ملت هستند و حریت 
نگهبان  و مسلمًا شورای  بوده  مدنظر  است که همیشه  آن ها موضوعی 
هم در بحث تایید صالحیت ها مر قانون را مدنظر قرار می دهد و مواضع 
نمایندگان در موضوعات مرتبط با طرح ها و لوایح فکر نمی کنم که تاثیری 

در این مساله داشته باشد.

عضو هیات رییسه مجلس:
افزایشحقوقسربازانازاردیبهشتماهاعمالخواهدشد

عضو هییت رییسه مجلس از افزایش حقوق سربازان از اردیبهشت 
ماه خبر داد.

سیدمحسن دهنوی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر 
و پردیس درمجلس شورای اسالمی در توئیتی از افزایش حقوق سربازان 
واریزی  حقوق  پیگیری  ادامه  نوشت:»در  و  داد  خبر  ماه  ادیبهشت  از 
فروردین سربازان، با مسئوالن ستاد کل نیروهای مسلح و دستگاه های 
دولتی تماس های متعددی گرفتم.آنان ضمن پذیرش گالیه ها، قول اعمال 
ارقام جدید از ماه آتی را دادند. لذا افزایش حقوق سربازهای عزیز و مابه 

التفاوت فروردین، از اردیبهشت اعمال خواهد شد.«

عضو شورای شهر تهران:
شهرداریبیسروصدابرایاینسازماننیرومیآورد

رئیس کمیته هوشندسازی شورای شهر تهران در واکنش به وعده شهرداری 
مبنی برعدم جذب نیرو برای سازمان جدید فناوری های نوین گفت: چه بخواهیم 
و چه نخواهیم نیروی جدید می آورند، بی سر و صدا هم می آورند چرا که نمی توانند 
ساختاری را تشکیل دهند اما بدون مدیر باشد و حتما باید کسی را به مجموعه بیاورند 

و شهرداری این کار را خواهد کرد.
پاسخ  در  تهران  شهر  شورای  هوشندسازی  کمیته  رئیس  قائمی  اصغر  علی 
به سوالی مبنی بر اینکه بنظر می رسد شهرداری عمال فعالیت های سازمان فاوا را 
بالتکلیف گذاشته است تا تشکیل سازمان فناوری های نوین را به نتیجه برساند، 
اظهار کرد: این موضوع وجوه مختلف دارد. سازمان پیشنهادی جدید با یک رای بسیار 
حداقلی به تصویب رسید و تعداد زیادی از اعضای شورا قانع نشدند. کماکان فکر 
می کنم این سازمان موجب موازی کاری و تنش بین سازمان های ماموریتی خواهد شد. 
او ادامه داد: چرا که معلوم نیست این سازمان قصد انجام کارهای مطالعاتی 
را دارد یا کارهای اجرایی! اگر بناست سازمان فناوری های نوین کار مطالعاتی انجام 
دهد، مرکز مطالعات شهرداری را داشتیم؛ آفت و اشکال مرکز مطالعات این است که 
مطالعات نظری و کتابخانه ای انجام می دهد که باید این مجموعه را مکلف می کردند 

مطالعات میدانی و عملیاتی انجام دهد. 
قائمی با اشاره به اینکه برای کار اجرائی نیز نیازی به تاسیس سازمان جدید نبود، 
گفت: اگر قصد تاسیس سازمان جدید برای انجام کار اجرائی است، ما سازمان های 
اجرائی داریم. در توجیه تاسیس این سازمان از حوزه حمل ونقل و پسماند و ترافیک 
است. هیچ سازمانی  این سازمان ها  ماموریت خود  اینها  زده شد که همه ی  مثال 

نمی تواند بدون رویکردهای نوآورانه به ماموریت خود ادامه دهد. 
رئیس کمیته هوشمندسازی شورای شهر تهران تاکید کرد: اینکه ما یک وجه 
اساسی یک سازمان را از آن سلب کنیم و بگوییم که یک مجموعه دیگر برای شما 
فکر کند را نمی دانم در کجای دنیا چنین رسمی نهادینه شده است. فکر می کنم 
مصوبه شورا مصوبه خوبی نبود و با آن مخالف هستم، هرچند مشروط بر این است 

که شهرداری ساختار و شرح وظایف و اساسنامه آنرا ارائه دهد. 
او در پاسخ به این سوال که عجله برای تصویب چنین مصوبه ای در حالی که 
هنوز سازوکار آن مشخص نیست چه ضرورتی دارد، گفت: هیچ ضرورتی نداشت. 
من مخالفت خودم را اعالم کردم اما شورا حق رای دارد و حق رای اعضای شورا را 
محترم می شمارم، اما ای کاش که همکاران ما رای نمی دادند. حاال که رای آورده 

باید ببینیم که ادامه مسیر چه خواهد شد. 
قائمی در پاسخ به اینکه آیا این اقدام سنگ بنایی برای اینکه در آینده نیز 
چنین اقداماتی در شورا و شهرداری انجام شود، نخواهد بود، گفت: ما هر کدام به 
نماینده مردم مراقبت  اندازه وظیفه، سواد و اشراف اطالعاتی که داریم به عنوان 
و تالش کنیم تا منافع شهر و مردم حفظ شود. االن هم معتقدیم که تصویب این 
سازمان بهبودی به شرایط کاری نخواهد داشت و توجیهات دوستان توجیه پذیرفته 

شده ای از نظر من و بسیاری از دوستان نبود. 
عضو شورای شهر تهران در واکنش به اینکه آیا معتقدید که فعالیت فاوا گره 
خورده به تاسیس این سازمان گفت: بله سازمان فاوا مقدار زیادی تحت الشعاع این 
سازمان قرار خواهد گرفت. فضای روحی و روانی کارکنان این سازمان از این تصمیم 
اثر می پذیرد و قطعا آثار مثبتی را شاهد نخواهیم بود و امیدواریم تدبیر درستی داشته 

باشند تا این آسیب ها وارد نشود. 
قائمی در واکنش به اینکه شهرداری این وعده را می دهد نیروی جدیدی برای 
سازمان فناوری های نوین نخواهد گرفت، گفت: چه بخواهیم و چه نخواهیم نیروی 
جدید می آورند، بی سر و صدا هم می آورند چرا که نمی توانند ساختاری را تشکیل 
دهند اما بدون مدیر باشد و حتما باید کسی را به مجموعه بیاورند و شهرداری این 

کار را خواهد کرد. 
او در پاسخ به اینکه آیا شورا همچنان می تواند نسبت به لغو این مصوبه اقدام 
کند گفت: چرا می تواند، اختیار شورا است که یک بار دیگر طرح بیاروند و رای را ابطال 
کنند اما بعید است چرا که رای غالب این بوده است که این سازمان تاسیس شود.

یک روان درمانگر و کارشناس مشاوره:

فرزندآوریراهنجاتیکرابطهشکستخوردهنیست
تهیه و تنظیم: 
نشمیل رستمی

مدیره  هیئت  رئیس 
انجمن مدیران مراکز مشاوره خانواده 
جوانان  و  ورزش  وزارت  ازدواج  و 
گفت: فرزندآوری پیوند موفق زن و 
شوهر را تقویت می کند اما نمی تواند 
شکست  »رابطه  یک  نجات  راه  
خورده« باشد بنابراین زوجین قبل از 
تصمیم به فرزندآوری باید اختالفات 

و ناسازگاری ها را حل کنند.
زهرا حیدری درباره نقش فرزند 
با  در تحکیم خانواده اظهار داشت: 
وجود تحقیق و پژوهش های متعدد 
فرزندآوری  تاثیر  دنیا  سراسر  در 
خانواده  یک  دوام  و  استحکام  بر 

همچنان مورد بحث است. 
وی توضیح داد: براساس برخی 
از  فرزند  دارای  زوجین  مطالعات، 
مجردان سرپرست کودک »شادتر« 
که ضریب  نظر می رسد  به  و  بوده 
افزایش  فرزند  هر  ورود  با  شادی 
می یابد همچنین با ورود کودک به 
شوهر  و  زن  پیوند  خانواده،  کانون 
افزایش  مسئولیت پذیری  و  قوی تر 

می یابد.
تحقیقات  داد:  ادامه  حیدری 
فرزند  »تاثیر  زمینه  در  متعددی 
است.  شده  انجام  نیز  ازدواج«  بر 
برقراری  مطالعات،  این  اساس  بر 
ارتباطات عاطفی و احساسی زوجین 
و  یافته  کاهش  فرزندان  ورود  با 
جامعه،  عموم  تصورات  برخالف 
به  منجر  قطع  طور  به  فرزند  نبود 
هم  بی معنا  و  تنها  زندگی های 

نخواهد شد.
انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 
و  خانواده  مشاوره  مراکز  مدیران 
ازدواج وزارت ورزش و جوانان افزود: 
در حقیقت فرزندآوری نباید با هدف 
نجات یک »رابطه شکست خورده« 
باشد. این اقدام نمی تواند یک ازدواج 
ناموفق را نجات داده و به یک ازدواج 

موفق تبدیل کند.
وی توضیح داد: مشکالت قبل 
حضور  با  فرزندآوری  و  بارداری  از 
به  گاه  و  یافته  ادامه  هم  فرزندان 
دلیل افزایش استرس و نگرانی ناشی 
»مادر  و  »پدر شدن«  مسئولیت  از 
امر  این  و  می شود  تشدید  شدن« 
ارتباطی زوجین  می تواند مشکالت 

را افزایش دهد.
حیدری یادآور شد: فرزندآوری 
مستحکم  را  زوجین  موفق  رابطه 
ساخته و احترام و محبت را تقویت 
زندگی  از  مرحله  این  در  می کند. 
شخصیتی  ویژگی های  زناشویی، 
شده  ظاهر  نیز  شوهر  و  زن  پنهان 
خانواده  چسب  همچون  کودک  و 
با  و  می کند  حفظ  هم  کنار  را 
فعالیت های معصومانه و نیاز مداوم 
به توجه، خانواده را سرزنده می کند.  
بر  تاکید  با  روان درمانگر  این 
برای  مرد  و  زن  رضایت  ضرورت 
فرزندآوری افزود: در صورت تمایل 
به فرزندآوری باید هر 2 طرف )زن 
و شوهر( رضایت داشته باشند؛ در 
رابطه  می تواند  نوزاد  صورت  این 
و  کرده  تقویت  مثبت  جهت  به  را 
ارتباطی والدین را استحکام  پیوند 

بخشد. 
وی افزود: در صورت نارضایتی 
یکی از طرفین، فرزندآوری می تواند 
بوده و سبب  آسیب زا  برای زوجین 
ایجاد اختالف و گاه تقویت مشکالت 

قدیمی شود. در این شرایط باید به 
یک مشاور خانواده مراجعه کرده و با 
شرکت در جلسات خانوادگی حمایت 

و مشورت اصولی دریافت شود.
داشت:  اظهار  روانشناس  این 
گذار از مرحله زندگی مشترک )رابطه 
دو نفره( و تصمیم به فرزندآوری و 
این مسئولیت، یک تجربه  پذیرش 
جدید، هیجان انگیز و متحول کننده 
به  که  است  زوج  هر  زندگی  برای 
اضطراب آور،  می تواند  میزان  این 
خسته کننده و زمان بر نیز به نظر آید.

حیدری تاکید کرد: تجربه این 
برخورد  مستلزم  شیرین  احساس 
جدید  تغییرات  مدیریت  و  صحیح 
مناسب  برخورد  صورت  در  است. 
با این تجربه لذت بخش، ترکیبی از 
همه عوامل می تواند بر رابطه زوجین 

تاثیر گذارد.
وی توضیح داد: برخی والدین 
از کشف این مساله که پس از تولد 
رابطه  در  اختالف  شاهد  هم  نوزاد 
واقع،  در  می شوند.  شوکه  باشند، 
برخی زوجین تصور می کنند پس از 
تولد نوزاد به طور طبیعی به یکدیگر 
باید  که  حالی  در  می شوند  نزدیک 
به تقویت پیوند زن و شوهر پس از 

فرزندآوری هم توجه شود.  
براساس  شد:  یادآور  حیدری 
از  شماری  تحقیقات،  برخی  نتایج 
با  فرزند  اولین  تولد  با  نیز  زوجین 
سطح  کاهش  و  تعارضات  افزایش 
می شوند.  مواجه  زندگی  از  رضایت 
بر  موثر  عوامل  از  ناشی  امر  این 
روابط زن و شوهر اعم از سازگاری 
تحلیل  منابع  و  جدید  نقش های  با 
رفته مانند زمان، خواب، استراحت، 
سرمایه و منابع مالی خانواده است.

به  اشاره  با  روانشناس  این 
اختالفات زوجین در حین فرزندآوری 
یادآور شد: در این دوران به منظور 
ناسازگاری ها،  و  اختالفات  کاهش 
کار،  تقسیم  با  باید  شوهر  و  زن 
مساوی  طور  به  را  مسئولیت ها 

تقسیم کنند.
حیدری اضافه کرد: فرزندپروری 
گاها برای زوجین خسته کننده شده 
انتظارات  تامین  عدم  صورت  در  و 
برای مشارکت عادالنه سبب ایجاد 
اضطراب و استرس در رابطه خواهد 
باید  این مساله  به منظور رفع  شد. 
و  وظایف  انجام  چگونگی  درباره 
خانواده  در  والدین  مسئولیت های 
طرفین  انتظارات  شود.  وگو  گفت 
یک  و  شده  مشخص  یکدیگر  از 

راهکار سازشی و کارساز برای زوج 
تعیین شود.

صورت  در  داد:  توضیح  وی 
نبود تقسیم کار و تحمیل وظایف و 
مسئولیت ها بر دوش یکی از زوجین، 
در  ناامیدی  و  عصبانیت  رنجش، 
ازدواج بروز می کند. فارغ از حضور 
تمام وقت زن در منزل یا اشتغال، 
مراقبت از کودک، تربیت فرزند، تهیه 
غذا و همه فعالیت های منزل باید به 

صورت منطقی تقسیم شود.
از  یکی  کرد:  خاطرنشان  وی 
منابع اصلی مشاجره زوجین، میزان 
روز  طول  در  شوهر  و  زن  خواب 
ساعت   2۴ طول  در  نوزاد  است. 
بیدار  را  عجیبی  ساعات  شبانه روز 
بوده و این مساله خواب پدر و مادر 

را بهم می ریزد.
نوزاد  همچنین  افزود:  حیدری 
تازه متولد شده هر دو تا سه ساعت 
یک بار )به ویژه در زمان شیردهی( 
نیز  مساله  این  شود.  تغذیه  باید 
روبه رو  اختالل  با  را  زوجین  خواب 
کرده بنابراین زن و شوهر باید برای 
و  برنامه ریزی  استرس زا  دوره  این 
شب های بی خوابی را مدیریت کنند. 
شب  هر  نباید  برنامه ریزی  این  در 
یکی از طرفین مراقبت از نوزاد را به 
عهده داشته باشد. این راهبرد باید به 
هر یک از والدین اجازه استراحت و 

خواب کافی را دهد.
حیدری ادامه داد: برای نمونه، 
با  را  هفته ها  آخر  شاغل،  والدین 
کودک بیدار شوند. در صورت اشتغال 
هر دو نفر )پدر و مادر( نیز می توانند 
به نوبت شب ها را بیدار و از کودک 

مراقبت کنند.
 2 برخورد  داد:  توضیح  وی 
فرزندان  با  شوهر(  و  )زن  شریک 
مساله  این  ماهیت  و  نبوده  یکسان 
اغلب سودمند است بنابراین هیچ گاه 
با  زندگی  شریک  مشابه  رفتار  بر 
تفاوت های  نکنید.  اصرار  فرزندان 
خود  همسر  از  و  بپذیرید  را  فردی 
قدردانی کنید. تفاوت های جزئی در 
تغذیه و سایر  نحوه پوشک کردن، 
اقدامات در نگهداری از فرزند طبیعی 
همسر  اصالح  از  بنابراین  است 
خودداری کنید. این مساله می تواند 
در جبهه گیری شریک زندگی نسبت 

به فرزندآوری نیز تاثیرگذار باشد.
حیدری درباره روش برخورد با 
بروز  با  همسر مخالف فرزند گفت: 
اختالف نظر در این مساله باید یک 
بحث  برای  مشخص  زمانی  بازه 

شود.  داده  اختصاص  نظر  تبادل  و 
پیشگیری در رسیدگی به تعارضات 
نتیجه بخش خواهد بود. از این طریق 
شراکت نیز سودمند بوده و همزمان 
ارتباطی  با رشد فرزندان، یک خط 
ایجاد  خانواده  در  همکاری  و  موثر 

می شود.
براساس  شد:  یادآور  حیدری 
پنجم  یک   ، ت تحقیقا خی  بر
زوج ها نیز در طول ۱2 ماه پس از 
فرزندآوری از یکدیگر جدا می شوند. 
فقدان  جنسی،  ارتباطات  کاهش 
از  مداوم  مشاجره های  و  تعامل 
به  مساله  این  اصلی  علل  جمله 

شمار می رود. 
 : فزود ا گر  ما در ن  روا ین  ا
عاطفی  استرس  ایجاد  با  ناباروری 
بر روابط زناشویی )به ویژه از منظر 
تالش  می گذارد.  اثر  نیز  عاطفی( 
ایجاد  سبب  گاه  فرزندآوری  برای 
کشمکش بین زوجین و گاه موجب 

تقویت پیوند زناشویی می شود. 
برخی  کرد:  خاطرنشان  وی 
احساس  می دهد،  نشان  تحقیقات 
سه  تقریبا  اضطراب  و  افسردگی 
ناباروری  تشخیص  از  پس  سال 
از  پس  سال   ۶ و  رسیده  اوج  به 
افزایش  با  عالئم  این  تشخیص، 
قدرت زن و شوهر کاهش می یابد.

می دهد،  نشان  تحقیقات  برخی 
اضطراب  و  فسردگی  ا احساس 
تشخیص  از  پس  سال  سه  تقریبا 
۶ سال  اوج رسیده و  به  ناباروری 
با  عالئم  این  تشخیص،  از  پس 
افزایش قدرت زن و شوهر کاهش 

می یابد
آینده  کودکان،  گفت:  حیدری 
یک خانواده و گنجینه پنهان زندگی 
هستند و با ورود به دنیا در خانواده 
مورد استقبال قرار می گیرند. در طول 
رشد از والدین در عرصه های متعدد 
والدین  اساس،  این  بر  و  می آموزند 
خانواده  در  فرزند  اهمیت  به  باید 
در  کودک  باشند.   داشته  اذعان 
حقیقت پایه آینده کل خانواده است.
انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 
و  خانواده  مشاوره  مراکز  مدیران 
ازدواج وزارت ورزش و جوانان تاکید 
سرمایه  یک  به  فرزندان  این  کرد: 
برای خانواده تبدیل می شوند و یک 
تغییر برای جامعه را رقم خواهند زد. 
در حقیقت این کودکان و نوجوانان 
و  راهنمایی  هدایت،  مراقبت،  با 
موردنیاز  تفاوت  می توانند  آموزش، 

جامعه باشند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

جزئیاتثبتنامدکتریبدونآزموندانشگاهشهیدبهشتی
متقاضیان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دکتری سال تحصیلی 
سال ۱۴۰۱ – ۱۴۰2 دانشگاه شهید بهشتی تا ۱۶ اردیبهشت ماه فرصت دارند نسبت 

به ثبت نام در رشته های دکتری بدون آزمون دانشگاه اقدام کنند.
دانشگاه شهید بهشتی اعالم کرد؛ بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون 
آیین نامه شورای  و  استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری وزارت علوم 
از بین دانش آموختگان و دانشجویان ممتاز دوره  استعدادهای درخشان دانشگاه 
کارشناسی ارشد برای دوره دکتری بدون آزمون سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰2 

دانشجو پذیرش می کند.
کلیه متقاضیان فوق تا ۱۶ اردیبهشت ماه جاری فرصت دارند به سامانه جامع 
آموزشی دانشگاه شهید بهشتی مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک 

اقدام کنند و نیازی به مراجعه حضوری نیست.
براساس این فراخوان متقاضیان باید تا شهریورماه سال جاری کمتر از دو سال 
از تاریخ فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد متقاضی گذشته باشد و متقاضیان 
باید حداکثر 3۱ شهریورماه فارغ التحصیل شوند. همچنین حداقل معدل قابل قبول 
کارشناسی رشته های علوم پایه و فنی مهندسی »۱۶ » و رشته های علوم انسانی، 

علوم اجتماعی و رفتاری بدون اعمال ضریب هم ترازی نیز باید ۱۶ باشد.
همچنین حداقل معدل قابل قبول مقطع کارشناسی ارشد بدون اعمال ضریب 

هم ترازی » ۱۷« اعالم شده است.
چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، بررسی مدارک و اشتغال به تحصیل مشخص 
بین  یا مغایرتی  ندارد  را  این فراخوان  از طریق  شود که داوطلب شرایط پذیرش 
مدارک و مستندات ارائه شده با اصل مدارک وجود داشته باشد، بالفاصله از ثبت 
نام و ادامه تحصیل وی جلوگیری می شود و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
براساس تاکید دانشگاه شهید بهشتی متقاضیانی که هر دو مقطع کارشناسی 
و کارشناسی ارشد دانشجوی یکی از دانشگاه های شهید بهشتی، شریف، امیرکبیر، 
صنعتی اصفهان، تهران، فردوسی مشهد، تبریز، علم و صنعت، تربیت مدرس، شیراز، 
خواجه نصیر، اصفهان، عالمه طباطبایی، هنر تهران، هنر اصفهان و هنر اسالمی 
تبریز بوده باشند و در مقطع کارشناسی جزو 2۰ درصد برتر دانشجویان هم رشته 
و هم ورودی خود بوده اند دارای شرایط ویژه هستند و می توانند متقاضی استفاده 

از سهمیه دکتری استعدادهای درخشان باشند.
متقاضیان رشته های علوم پایه و فنی مهندسی که دانشجوی مقطع کارشناسی 
ارشد یکی از دانشگاه های فوق بوده و واجد یکی از شرایط فراخوان باشند داشتن 
معدل کارشناسی ارشد باالی »۱۶« جایگزین بند چهار یعنی رتبه اول تا پنجم المپیاد 
علمی دانشجویی کشور خواهند شد.دانش آموختگان و دانشجویان دوره کارشناسی 
ارشد دانشگاه های داخل کشور و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به جز 
مراکز غیرانتفاعی، پیام نور، جامع علمی کاربردی و مدارک دوره های مجازی، نیمه 
حضوری، غیرحضوری و آموزش مجازی با رعایت شرایط می توانند در فراخوان 

دکتری بدون آزمون دانشگاه شهید بهشتی شرکت کنند.
همچنین رشته تحصیلی مورد تقاضا برای دوره دکتری بدون آزمون باید با 
رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد متقاضی مرتبط باشد که تشخیص آن برعهده 
گروه آموزشی است و متقاضیان نباید در زمان ارائه تقاضای پذیرش دانشجوی مقطع 

دکتری سایر دانشگاه ها باشند.
با توجه به این که احتمال تغییر در رشته های مشمول پذیرش بدون آزمون 
دوره دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۱ و ۱۴۰2 وجود دارد لذا حذف رشته یا گرایش 
مورد تقاضای داوطلب هیچگونه حقی برای آنها ایجاد نخواهد کرد ضمن این که 
تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرش شده براساس آیین نامه پذیرش بدون 

آزمون دکتری مجاز نیست.
مدارک متقاضیانی که در مهلت مقرر اقدام به ثبت نام اینترنتی نکرده باشند 
نهایی  مدارک  تمامی  دکتری  مقطع  در  نام  ثبت  موعد  تا  و  شد  نخواهد  بررسی 
تحصیلی، کارشناسی ارشد باید ارائه شود. همچنین پذیرفته شدگان بدون آزمون 
استعدادهای درخشان در صورت انصراف از تحصیل در دوره روزانه مشمول مقررات 
آموزشی دانشجویان انصرافی می شوند و پذیرش نهایی نیز منوط به تایید سازمان 

آموزش کشور است.

افشایرازآزارواذیتزنجوانبعدازمرگش!
مردی که متهم است زنی جوان را مورد آزار و اذیت قرار داده و او را شکنجه کرده است، 

در دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت.
این مرد که پیش از این محاکمه و از اتهام آزار و اذیت تبرئه شده بود با نقض حکم برائت 

در دیوان عالی کشور یک بار دیگر پای میز محاکمه رفت.
این پرونده زمانی به جریان افتاد که همسر زنی به نام شهره به دادسرا مراجعه کرد و 
گفت همسرش زیر تیغ عمل جراحی جانش را از دست داده است و او تازه متوجه شده که 
همسرش مورد تعرض قرار گرفته است.همسر شهره که به شدت شوکه بود گفت: با واقعیتی 
در زندگی ام روبه رو شده ام که غم از دست دادن همسرم را چندبرابر کرده است.او توضیح داد: 
مدتی قبل همسرم را از دست دادم. او برای جراحی بینی اش به بیمارستان رفته بود که به دلیل 
استرس قبل از عمل جراحی جانش را از دست داد. من در شوک مرگ همسرم بودم که پزشک 

جراح همسرم گفت بینی همسرم به دلیل شکستگی باید تحت عمل جراحی قرار می گرفت.
افشای راز تعرض

این مرد گفت: در سال هایی که با همسرم زندگی کرده بودم اصاًل متوجه نشده بودم که 
ضربه ای به صورتش خورده و او هم اصاًل اعتراضی بابت درد یا اینکه بینی اش به جایی برخورد 
کرده باشد نداشت. تا اینکه یک روز تلفن همراه او را برداشتم و همین طور که داشتم پیام هایش 
را می دیدم متوجه شدم مردی به نام آرش با همسرم ارتباط داشته، به او تعرض کرده، فیلم تهیه 
کرده و با آن فیلم از زنم اخاذی می کرده است.این مرد ادامه داد: آن قدر پریشان شدم که غم از 
دست دادن همسرم برایم چندبرابر شد. از طریق دخترم متوجه شدم شخصی که بینی همسرم 

را شکسته همان آرش است و حاال از او شکایت دارم.

انکار تجاوز
وقتی آرش احضار شد ادعا کرد گفته های همسر شهره اشتباه است و او قصد ندارد 
اخاذی کند. این مرد گفت: من شهره را نمی شناسم و نمی دانم چرا چنین اتهامی به من وارد 
شده است. شماره تلفنی که ادعا می شود متعلق به من است نیز به من ربطی ندارد و پیام ها را 

من به زن جوان نداده ام.
ناگفته های دختر مقتول

این در حالی بود که دختر شهره رازی را درباره مادرش فاش کرد. او گفت: مادر من هر بار 
که به جلسه ای در ارتباط با شغلش می رفت، با صورتی پریشان و چشم هایی گریان برمی گشت 
و ساعت ها گریه می کرد. سر و وضعش آشفته می شد و تا چند روز اعصابش خرد بود؛ اما از من 
خواسته بود به کسی چیزی نگویم. به من می گفت مشکل کاری است، اما من می دانستم چنین 

چیزی نیست. تا اینکه یک روز گوشی تلفن همراه مادرم را دیدم.
دختر متوفی ادامه داد: مادرم تعداد زیادی پیام داشت که از شماره ای به نام آرش برای 
او فرستاده شده بود. من پیام ها را باز کردم و دیدم مادرم را تهدید کرده است. داشتم پیام ها را 
می خواندم که مادرم سر رسید و گوشی را از من گرفت و اجازه نداد پیام هایش را بخوانم؛ اما 
همان موقع بود که فهمیدم علت حال بد مادرم همان مرد است که با نفوذی که داشت مادر 
را اذیت می کرد. مشخص بود مادرم مساله ای دارد که خیلی عذاب می کشد و نمی خواهد پدرم 

متوجه شود. مادرم دچار کابوس شده بود.
پرونده در دادگاه

وقتی پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران رفت متهم پای میز محاکمه 
ایستاد. او اتهام را رد کرد و گفت شماره تماس مال او نیست و پیام های ادعایی نیز درست 
نیست. این مرد گفت: من شهره را در حد رابطه کاری که داشتیم می شناختم و ارتباط بیشتری 

هم با او نداشتم و اتهام را قبول ندارم.
در پایان هیات قضات وارد شور شدند و با توجه به انکار متهم او را تبرئه کردند؛ اما رأی 

مورد اعتراض قرار گرفت.
دومین جلسه دادگاه

دیوان عالی کشور رأی برائت متهم را نقض کرد و پرونده برای رسیدگی دوباره به دادگاه 
کیفری استان تهران فرستاده شد. متهم یک بار دیگر اتهام را رد کرد و گفت سیم کارت متعلق 

به او نبوده است و ادعای اولیای دم را قبول ندارد.
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جواد احمدی

آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

و  متنوع  نتایج  لیک فیلد  اینتل  پردازنده های  روی  اولیه  بنچمارک های 
آن ها  کارایی  و  درباره ی کیفیت  نتیجه  گیری  نشان می دهند که  متناقضی  حتی 

را دشوار می کند.
گزارش ها و اخباری که اخیرا درباره ی پردازنده های اینتل لیک فیلد منتشر 
بررسی های  به  نگاه  با  کاربران  درواقع،  هستند.  همراه  ابهام  کمی  با  شده اند، 
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  انجام شده 
کارایی پردازنده های جدید تیم آبی دریافت می کنند. برخی از نتایج اولیه نشانه  های 
مناسبی از قدرت فراوان محصول جدید اینتل بودند که حتی پیش بینی می کردند 
کوالکام و سامسونگ از نتایج به دست آمده هراسان شوند. به هر حال، می توان با 
کمی دقت در زاویه ی دید و بررسی پردازنده های لیک فیلد، نتیجه  گیری منطقی 

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/۸۸ دربرابر 2/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 2۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶2 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵,۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )۷۹۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز 2،۷۶۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.
در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵,2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

پیش بینی اکثر کارشناسان ضعیف تر است.
ام در  از کور  بهتری  آزمایش های کنونی عملکرد  پردازنده ی لیک فیلد در 
وظایف چند هسته ای دارد. در اینجا، این سؤال مطرح می شود: آیا پردازنده ی جدید 
اینتل با قیمت مناسبی به بازار عرضه می شود که شاهد توزیع انبوه محصوالت 
مبتنی بر آن باشیم؟ احتماال پاسخ منفی خواهد بود. درنهایت، بازهم راه چاره ای 
به جز منتظرماندن برای عرضه ی محصوالت نهایی و نتیجه گیری درباره ی عمر 

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 
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کمیسیون  رئیس  نایب 
سرمایه و پول اتاق بازرگانی 
دولت  داشت:  اظهار  تهران 
حذف  حوزه  در  را  خود  سیاست  باید 
و  اعالم  شفاف  طور  به  ترجیحی  ارز 

عملی کند.
عباس آرگون درباره تاثیرات حذف 
ارز ترجیحی بر گرانی کاالها گفت: ارز 
وشیوه  نشده  نظر من حذف  به   ۴2۰۰
پرداخت آن تغییر کرده است؛ در واقع 
یارانه تخصیصی آن حذف نشده فقط به 
دولت این اختیار داده شده که به صورت 
ارزی ندهد تا بتواند مابه التقاوت آن را به 
صورت ریالی نیز پرداخت کند. در گذشته 
اقالم  کننده  وارد  به  ارزی  صورت  به 
پرداخت می شد که محصوالت را با ارز 
۴2۰۰ هزارتومانی بیاورد ولی بعد متوجه 
شدند که این موضوع برای مصرف کننده 

تغییر چندانی ایجاد نمی کند.
شیوه  دلیل  همین  به  افزود:  وی 
ارز ترجیحی را عوض کردند.  پرداخت 
به جای  که  بیابد  راهکاری  باید  دولت 
به  مستقیما  را  آن  پرداخت،  شیوه  این 
همین  به  کند.  پرداخت  هدف  جامعه 
دلیل افزایش قیمت ها را امسال شاهد 
هستیم که امیدواریم این شیوه اجرایی 

و سیاست حداقل عملی شود.
آرگون با ابراز نگرانی از گرانی های 
اخیر و عملی نشدن سیاست مناسب ارز 
صورت  دراین  کرد:  تصریح  ترجیحی، 
پرداخت  بابت  این  از  خسارت  دو  ما 
آن  با  مرحله  یک  یعنی  کرد  خواهیم 
تورم انتظاری قیمت ها افزایش می یابد و 
سپس برای واقعی سازی قیمت ها شاهد 
تورم خواهیم بود. امیدوارم دولت سیاست 
خود را در این حوزه به طور شفاف اعالم 

و عملی کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران 
بودجه ای  وقتی  دولت  کرد:  تاکید 
رهای  هکا ا ر قطعا  می کند  د  پیشنها
پرداخت و جامعه هدف آن را باید از قبل 
بررسی کرده باشد، ولی اگر این موضوع 
مضاعفی  تورم  شاهد  ما  نشود  عملی 
می شویم. پس مهم نوع ارز آن نیست، 
مهم این است که شفاف سازی شود و 
این کمک به هر طریقی شده به جامعه 
هدف برسد. در واقع یک موقع مستقیم 
به واردکننده و یک موقع هم به  مصرف 
کننده می رسد، امیدواریم این کار انجام 

شود و ما شاهد تورم مضاعف نباشیم.
وی افزود: یک بخش تورم تحت 
تاثیر این موضوع است و علت های دیگر 
از جمله نقدینگی و کسری بودجه دولت، 
رشد پایه پولی و عوامل متعدد دیگری 
باشد.  تاثیرگذار  میان  دراین  می تواند 

اکنون تورم اصلی ترین مشکل کشور در 
بحث های اقتصادی بوده چون دغدغه 
اقتصادی است.  اصلی مردم مشکالت 
مقام معظم رهبری هم به این موضوع 
تاکید دارند چون با توجه به تورم، مردم 
مشکالت اقتصادی زیادی پیدا می کنند 
و رفاه جامعه کاهش می یابد. عمال به 
خاطر این قضیه مردم مشکالت فراوانی 
پیدا می کنند و به همین دلیل باید ریشه 
تورم خشکانده شود چون فقط به صورت 
دستوری نمی توان قیمت کاالها را پایین 

نگه داشت.
آرگون با بیان اینکه باید تدابیری 
اتخاذ کرد که مانع از افزایش قیمت ها 
این  در  باید  دولت  داد:  ادامه  شود، 
این  چون  کند  شفاف سازی  خصوص 
بالتکلیفی خود به اقتصاد ضرر می زند. 
اکنون جامعه به نوعی به سوی سیاست 

تورمی رفته است و به خاطر این موضوع 
حداقل  می یابد.  افزایش  مدام  قیمت ها 
نشده  اجرایی  سیاست  این  بدانیم  اگر 
شاهد  دوباره  ما  که  می شویم  مطمئن 

این تورم نخواهیم بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران 
درباره تاثیرمشخص نشدن نتیجه برجام 
در  برجام هم  بحث  گرانی ها گفت:  بر 
می دهد  نشان  را  خود  متعددی  عوامل 
ولی همه مشکالت اقتصادی ما به این 
موضوع وابسته نیست و باید شفاف سازی 
مناسبی و دقت عمل از سوی دولت در 
این خصوص انجام شود و مشخص شود 
بخش های  در  قیمت  افزایش  این  که 
مختلف واقعا به چه علت است. چون با 
افزایش تورم قدرت خرید مردم هر روز 
کاهش می یابد و طبقه متوسط جامعه را 
با مشکالت فراوانی مواجه خواهد کرد.

مشاور وزیر اقتصاد:
اقتصادایران،بادستوردادناصالحنمیشود!

مشاور وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه اقتصاد با دستور حرکت نمی کند، 
گفت: برای تحقق اقتصاد دانش بنیان باید نهادها و ساختارها اصالح شود و 
می بایست از اقتصاد وابسته به نفت خارج شویم و تولید را مبتنی بر دانش 

قرار دهیم.
در  که  هستند  کلیدواژه هایی  جزو  »اشتغال«  و  »اقتصاد«  »تولید«، 
است  گرفته  قرار  انقالب  معظم  رهبر  تأکید  مورد  همواره  اخیر  سال های 
و ایشان در انتخاب نام و شعار سال ها همیشه این موضوعات را در نظر 
داشته اند؛ چراکه یکی از مشکالت کشور، بخش تولید و چالش هایی است که 
فعاالن این عرصه و تولیدکنندگان با آن  دست وپنجه نرم می کنند؛ همچنین 

از سوی دیگر رونق تولید کلید حل مشکالت و مسائل اقتصادی است.
رهبر انقالب اسالمی سال ها روی حمایت از تولید ملی و رفع موانع 
تولید تأکید داشتند؛ چنانچه در دوره های گذشته بر روی واژه ها و توصیه های 
اکنون  می شد،  توجه  داخلی  ظرفیت های  به  و  متمرکز  رهبری  موردنظر 
آمدن  با روی کار  بود.  بهتر  به مراتب  اقتصادی و معیشتی مردم  وضعیت 
دولت سیزدهم، بار دیگر روحیه  خودباوری و اتکا به ظرفیت های داخلی به 
کشور تزریق و بارقه امید در میان اقشار مختلف مردم روشن شد که وضعیت 

اقتصادی کشور رو به بهبودی خواهد رفت.
رهبر انقالب اسالمی، سال ۱۴۰۱، را سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال 
آفرین« نام گذاری کردند و فرمودند: در این چند ساله شعار سال را »تولید« 
محور قرار دادیم چراکه تولید کلید حل مشکالت اقتصادی و راه اصلی عبور 
از سختی ها و دشواری های کشور است. تولید، رشد اقتصادی را افزایش 
می دهد، اشتغال ایجاد می کند، تورم را کاهش می دهد، درآمد سرانه را افزایش 
می دهد، رفاه عمومی ایجاد می کند و عالوه بر این ها دارای تأثیرات روانی 
است که اعتماد به نفس ملی را باال می برد و احساس عزتمندی را در ملت 

تقویت می کند، به همین دلیل چند سال روی اکسیر تولید تکیه کردیم.
مرکز سیاست گذاری اقتصاد دانش بنیان ایجاد شود

»وحید شقاقی شهری« کارشناسان مسایل اقتصادی و استاد اقتصاد 
مرکز  یک  باید  جمهور  رئیس  کرد:  اظهار  زمینه  این  در  نیز  دانشگاه 
برای  نیز  دولت  داخل  در  و  کند  ایجاد  دانش بنیان  اقتصاد  سیاست گذاری 
توسعه اقتصاد دانش بنیان و اصالح ساختارها، سیاست گذاری شود تا آسیب ها 
و چالش های سنتی وابسته به اقتصاد نفتی، نهادها، ساختارها و به طور کلی 

موانع دانش بنیان شدن اقتصاد شناسایی و اولویت بندی شوند.
است،  غنی  بسیار  ملی  سرمایه های  ظرفیت  ازنظر  ایران  افزود:  وی 
هرسال جوانان تحصیل کرده و خوش ایده بسیاری از دانشگاه ها فارغ التحصیل 
تولیدات  حتی  یا  دانش بنیان  اقتصاد  فضای  هنوز  ایران  در  اما  می شوند، 
نظام  کشور،  ساختارهای  و  است  نگرفته  شکل  به طورجدی  دانش بنیان 
آموزشی، نظام کسب وکار، نظام اقتصادی و تأمین مالی و بیمه ای ما با ادبیات 
اقتصاد دانش بنیان همراه و هم راستا نیستند؛ درحالی که برای بهره مندی از 
ظرفیت های دانش بنیان، باید ساختارها و نهادهای ما دگرگون شود و خود 

را فعالیت های دانش بنیان همراه کنند.
کسب وکارها به سمت دانش بنیان شدن حرکت کنند

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای تحقق شعار سال، 
باید فضای کسب وکار هرچه سریع تر به سمت دانش بنیان شدن حرکت کند، 
افزود: کشور مالزی سال گذشته بیش از ۶۰ میلیارد دالر صادرات کاالیی 
با فناوری باال و دانش بنیان داشت، اما صادرات شرکت های دانش بنیان ما 
زیر ۵۰۰ میلیون دالر است و این نشان می دهد که در ساختار اقتصادی 
کشور همچنان روش سنتی دنبال می شود. جهت گیری اقتصاد ما به سمت 

دانش بنیانی اقتصاد نبوده و به همین دلیل قادر به رقابت با دنیا نیستیم.
کار  دانش بنیانی  حوزه  در  که  کشورهای  شد:  یادآور  شقاقی شهری 
کردند، عمدتًا توانسته اند مکانیسم رقابت را طی و کاالهای باارزش تولید 
کنند، اما از آنجا که تولید ما سنتی و اقتصاد ما بیش از ۵۰ سال متکی به 
نفت بوده، نتوانستیم ساختارهای تولید رقابتی را فراهم کنیم و همچنان 
در موج دوم بیشتر با محوریت نفت حرکت کرده ایم و جایگاهی در حوزه 
صادرات کاال با فناوری های باال نداریم؛ صادرات ما عمدتًا بر پایه حوزه های 

با فناوری پایین است.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: همین مساله موجب شده که یک خطر 
پایان این دهه، صادرات نفتی مقدور نباشد،  پیش پای ما باشد و اگر در 
با مشکالت اقتصادی مواجه می شویم و کشور دچار گرفتاری های اساسی 
تولید  بحث  به  را  سال  نام گذاری  آگاهی،  با  رهبری  بنابراین  شد؛  خواهد 
دانش بنیان و اشتغال زایی اختصاص دادند و بر فناوری های نو تأکید کردند.

وی با بیان اینکه دنیا از سال ۱۹۵۰ وارد موج سوم اقتصاد یا همان عصر 
»دانش بنیان« شده است، افزود: اکنون مفهومی به نام اقتصاد دانش بنیان 
شکل گرفته تا در تولیدات یک کشور از دانش و علم و فناوری استفاده شود. 
تقریبًا کشورهای پیشرو، اتصال بین اقتصاد و دانش را برقرار و در حوزه های 

علم و فناوری سرمایه گذاری کرده اند.
شقاقی شهری گفت: کشورها در حوزه های اقتصاد دانش بنیان به ویژه 
در بحث دیجیتالی و هوشمند سازی اقتصاد، گام های بزرگی برداشته اند؛ 
حتی جهان مجازی نیز در این رابطه شکل گرفته و کسب وکارها در قالب 
سازوکارهای مجازی توسعه پیدا کرده تا در بخش های راهبردی، کاالهایی 
اینکه در حوزه  بیان  با  اقتصادی  تولید شود.این کارشناس  باال  با فناوری 
کسب وکارهای دانش بنیان نتوانسته ایم موفق عمل کنیم، افزود: باید نظام 
کارآفرینی و نظام نوآوری در کشور پایه ریزی شود، دانشگاه ها از شکل سنتی 
خارج و تبدیل به دانشگاه های کارآفرین و ایده محور شوند؛ چراکه در حال 
یا  دانش بنیان  فضای  به  ورود  امکان  کشور  دانشگاه های  خروجی  حاضر 
تولیدات دانش بنیان را ندارد. بنابراین باید تغییرات بنیادین در نظام آموزشی 
ایجاد شود و به دانشگاه های نسل سوم تبدیل شوند. بااین وجود نظام فعلی 
از بین  ادبیات منسوخ سنتی کار می کند و گاهی  با  آموزشی ما همچنان 

برنده خالقیت و نوآوری است.
نفت خارج  به  وابسته  اقتصاد  از  باید  تولید  در حوزه  داد:  ادامه  وی  
شویم و تولید را مبتنی بر دانش محور قرار دهیم. باید نظام کارآفرینی در 
کشور پیاده و قوانین و زیرساخت های اقتصاد دانش بنیان در کشور ایجاد 
شود و باید در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات تغییرات بنیادی رخ دهد 
و قوانین و مقررات حمایتی برای پیشبرد فناوری های دانش بنیان در حوزه 

اقتصاد ایجاد شود.
شیوه سنتی باید از صحنه اقتصادی کشور منسوخ شود

وی ادامه داد: شیوه سنتی باید به تدریج از صحنه اقتصادی کشور منسوخ 
شود؛ همان طور که کشورهای جنوب شرق آسیا نظیر ژاپن، ویتنام، مالزی، 
اندونزی و حتی سنگاپور در حوزه دانش بنیان حرکت جهشی داشتند و به 
ببرهای آسیا معروف شدند، تجارت و اقتصاد خود را با این فرمول جلو بردند 
و در صحنه اقتصاد جهانی ماندگار شدند؛ در ایران نیز جوانان تحصیل کرده 
به جای کارخانه های سنتی، باید در کارخانه های عصر صنعت مشغول به کار 
شوند و فضایی فراهم شود که به حوزه های اقتصاد دانش بنیان ورود کنند 
تا هم برای کشور ثروت سازی شود و هم به اشتغال کمک کند. درنهایت 

یک دگرگونی اساسی در نظام نوآوری و کارآفرینی رخ دهد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه همچنان موانعی بر سر راه 
برای تحقق شعار  تأکید کرد: مسئوالن  دارد،  نوآور وجود  کسب وکارهای 
رهبری باید هرچه سریع تر تدابیری برای ایجاد تسهیالت حمایت گرانه از 
مدل اقتصادی مورد تأکید رهبری اتخاذ کنند و عالوه بر برقراری تسهیالت 
باید حمایت های بانکی و بیمه ای از صاحبان این کسب وکارها انجام شود. 
اگر واقعًا بخواهیم از ظرفیت های دانش بنیان بهره ببریم، باید ساختارها و 
نهادهای ما دگرگون شود و نظام آموزشی، نظام تأمین مالی، نظام بیمه ای 
و نظام کسب وکارها باید با ادبیات اقتصاد دانش بنیان همراه و هم راستا شوند.

کنترلقیمتنفتباورودطالیسیاهایرانبهبازار
یک کارشناس بازار نفت با اشاره به اینکه رشد قیمت نفت در شرایط 
فعلی به دلیل تنش های سیاسی و کاهش عرضه است، گفت: ورود نفت 
ایران به بازارهای جهانی می تواند تا حد زیادی قیمت نفت را کنترل کند.

نرسی قربان ، با بیان اینکه به نظر نمی رسد رشد قیمت نفت ادامه دار 
باشد، افزود: البته ممکن است در کوتاه مدت قیمت ها تا ۱3۰ دالر در هر 

بشکه نیز افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: این رشد قیمت بر اثر تنش ها بین روسیه و اوکراین و 
همچنین کمبودها به دلیل جابه جایی منابع نفتی به اروپا اتفاق افتاده است.

قربان تاکید کرد: اگر با احیای برجام، نفت ایران به بازارهای جهانی 
بازگردد، حدود 2 میلیون بشکه نفت بیشتری تزریق می شود که می تواند 

در کنترل قیمت نفت موثر باشد.
وی، طوالنی شدن روند دستیابی به توافق احیای برجام را یکی دیگر 
از عوامل اثرگذار بر بازار دانست و گفت: در صورت توافق ایران با توجه 
به ذخایر نفتی که در اختیار دارد به سرعت می تواند حجم زیادی نفت 

را راهی بازار کند.
این کارشناس بازار نفت با اشاره به آزادسازی ۶۰ میلیون بشکه از 
ذخایر استراتژیک نفت آمریکا، افزود: با توجه به اینکه حجم صادرات نفت 
روسیه روزانه بین ۵.۵ تا ۶ میلیون بشکه است، ذخایر آزادشده معادل ۱۰ 

روز صادرات روسیه است و جوابگوی طوالنی مدت نیست.
آب  روی  بر  زیادی  تحویل  آماده  ذخایر  اما  ایران  اضافه کرد:  وی 
دارد و می تواند با احیای برجام به سرعت بخش زیادی از این منابع را به 

کشورهای اروپایی صادر کند.
بازارهای  بازپس گیری  برای  فرصت  این  از  باید  کرد:  تاکید  قربان 
نفت خود که به دلیل تحریم ها توسط رقبا اشغال شده بود، استفاده کنیم 
تا ۵۰۰ هزار  اروپا  به  ایران  نفت  دارد که صادرات  این فرصت وجود  و 

بشکه در روز برسد.
وی به موضع اوپک پالس در خصوص افزایش قیمت نفت نیز اشاره 
کرد و گفت: اگرچه این کشورها می خواهند که تولید را افزایش دهند تا 
هم درآمد بیشتری داشته باشند و هم قیمت را کنترل کنند، اما در حال 
حاضر ظرفیت مازادی برای تولید در بین اعضای اوپک پالس وجود ندارد.

کاهش  را  نفت  عرضه  کاهش  عوامل  مهمترین  از  یکی  قربان، 
کاهش  بیان داشت:  و  کرد  عنوان  گذشته  سال  سه  در  سرمایه گذاری ها 

قیمت نفت یکی از اصلی ترین دالیل افت سرمایه گذاری ها بوده است.
وی تاکید کرد: با توجه به افزایش قیمت نفت، در ماه های آینده 2 تا 

سه میلیون بشکه در روز به تولید نفت شیل اضافه می شود.
عضو  کشورهای  اساس  همین  بر  ادامه داد:  انرژی  کارشناس  این 
اوپک پالس به دنبال قیمت نفت بین ۸۰ تا ۹۰ دالر در هر بشکه هستند 

تا تولید نفت شیل و همچنین انرژی های تجدیدپذیر اقتصادی نشود.
وی افزود: اگرچه اکنون قیمت نفت باالی ۱۱۰ دالر در هر بشکه 
است اما نمی توان انتظار داشت که میانگین قیمت سال 2۰22 میالدی 

بیش از کانال ۸۰ دالر باشد.
قیمت نفت به دنبال حمله روسیه به اوکراین و کاهش عرضه در 

بازارهای جهانی، با رشد قیمت همراه شده است.
پیش بینی ها نشان می دهد اگر قیمت نفت به ۱3۰ دالر در هر بشکه 
بود که می تواند  اقتصاد جهان خواهد  انتظار  تورم ۷ درصدی در  برسد، 

بحران غذایی را تشدید کنند.
رشد  دالری،   ۱۵۰ نفت  که  کرده اند  اعالم  منابع  برخی  همچنین 

اقتصادی جهان را متوقف خواهد کرد.
باتوجه به التهاب موجود در بازار نفت به دلیل کاهش عرضه و تاثیر 
حمله روسیه به اوکراین و در پی آن افزایش قیمت ها، اوضاع همه جانبه 
بازار مثبت است و پیش بینی شرایطی مطلوب  این  ایران به  برای ورود 

برای ایران در بازار نفت وجود دارد.
یکی از دالیل مهم تعجیل آمریکا برای توافق، بازشدن عرضه نفت 
ایران به بازار جهانی و مدیریت تنش در غرب آسیا برای کنترل قیمت 

نفت است.
 از سویی روسیه سومین صادر کننده نفت به آمریکاست و با تحریم های 
اکنون بیشترین تورم  امریکا علیه روسیه، بحران تورمی آمریکا که هم 

چهاردهه گذشته را تجربه می کند تشدید خواهد شد.

یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با دنیای جوانان:

بالتکلیفیارز4200تومانیبهاقتصادضررمیزند ده
گزی

زیر نظر: سوگند رام

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

توقف روند صعودی قیمت نفت
افزایش  انداز  تاثیر چشم  بازار جهانی تحت  قیمت نفت در معامالت 
نرخ های بهره، رشد اقتصادی جهانی ضعیف تر و قرنطینه کووید ۱۹ در چین 
که تقاضا برای سوخت را متاثر خواهند کرد، کاهش یافت و در مسیر ثبت 

حدود چهار درصد کاهش هفتگی قرار گرفت.
بهای معامالت نفت برنت ۸۱ سنت معادل ۰.۸ درصد کاهش یافت 
و به ۱۰۷ دالر و ۵2 سنت در هر بشکه رسید، در حالی که روز گذشته با 
یک دالر و ۵3 سنت افزایش بسته شده بود. بهای معامالت وست تگزاس 
به ۱۰3 دالر و  با ۷2 سنت معادل ۰.۷ درصد کاهش،  آمریکا  اینترمدیت 
هفت سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز پنج شنبه با یک 

دالر و ۶۰ سنت افزایش بسته شده بود.
پیش  هفتگی  کاهش  درصد   3.۷ حدود  سوی  به  پایه  قیمت  دو  هر 
می روند. هفته جاری بازارهای نفت کمترین نوسان قیمت ها را از زمان آغاز 
حمله نظامی روسیه به اوکراین داشتند. کشورهای غربی با اعمال تحریم های 
گسترده، به این اقدام مسکو واکنش نشان دادند که باعث کاهش عرضه 
آزادسازی حجم  با  واداشت  را  و کشورهای مصرف کننده  روسیه شد  نفت 

بی سابقه ای نفت از ذخایر اضطراری خود موافقت کنند.
وزارت صنعت ژاپن اعالم کرد این کشور همسو با برنامه هماهنگ شده 
از سوی آژانس بین المللی انرژی، ۱۰ مه مزایده فروش ۷۶۰ هزار کیلولیتر 

معادل ۴.۸ میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک را برگزار خواهد کرد.
نگرانیها نسبت به اثر جنگ در اوکراین بر تورم و رشد اقتصادی، بر 
معامالت نیمه دوم هفته اثر گذاشت. صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصاد 

جهانی را به میزان حدود یک درصد کاهش داد.
یی گانگ، رئیس بانک مرکزی چین روز جمعه اعالم کرد دومین اقتصاد 
بزرگ جهان از تاثیر شوک های خارجی مصون نمانده است و همچنین با 

مشکالت ناشی از موج های جدید کووید ۱۹ روبروست.
عامل دیگری که روی کاهش قیمت ها تاثیر گذاشت، اظهارات روز پنج 
شنبه جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا بود که به رشد بیشتر ارزش 
دالر در نتیجه افزایش سریع نرخ های بهره اشاره داشت. دالر قوی تر نفت 

را برای خریداران غیرآمریکایی گرانتر می کند.
اما با وجود همه عوامل فوق، اگر اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد نفت روسیه 

را تحریم کند، بازار با کمبود شدید عرضه روبرو خواهد شد.
تحلیلگران گروه ANZ در یادداشتی نوشتند: وخامت اوضاع در اوکراین، 

فشار بر اتحادیه اروپا برای تحریم نفت روسیه را افزایش داده است.
بر اساس گزارش رویترز، صادرات نفت آمریکا هفته گذشته به بیش از 
چهار میلیون بشکه در روز رسید و تا حدودی افت عرضه روسیه را جبران کرد.

سوگل رام

ی
صاد

اقت
له
مقا

ت
صنع

زیر نظر: بهنام مومنی

آخرین محموله  نفت روسیه
 به آمریکا رسید

آمار گمرکی نشان داد ۹ نفتکش حامل نفت خام و نفت کوره روسیه در ماه 
آوریل محموله خود را در آمریکا تخلیه کرده اند که احتماال آخرین محموله های 
برای توقف  از سوی واشنگتن  تعیین شده  از مهلت  داده شده، پیش  تحویل 

واردات روسیه است.
آمریکا ماه گذشته تاریخ 22 آوریل را برای اجرای ممنوعیت واردات نفت 
و فرآورده های نفتی روسیه تعیین کرد و به واردکنندگان نفت، گاز طبیعی مایع 
و زغال سنگ روسیه ۴۵ روز فرصت داد تعهداتشان را تکمیل کرده و به خرید 

از روسیه خاتمه دهند.
نفتکش سی مجیک که نفت کوره را در بندر تامان روسیه بارگیری کرده 

بود، محموله خود را هفته گذشته در پاالیشگاه سنت چارلز لوییزیانای شرکت 
والرو انرژی تخلیه کرد و آخرین محموله ای رصد شده بود که تخلیه شد. این 

آمار شامل انتقال کشتی به کشتی نفت روسیه از نقاط دیگر نیست.
طبق آمار گمرکی آمریکا، کشتی مینروا الی که حامل نفت کوره حاوی 
سولفور باالست و توسط روس نفت فروخته شد، در تاسیسات سنت چارلز والرو 

تخلیه شد. این محموله توسط شرکت بازرگانی ویتول کرایه شده بود.
بنا بر آمار اداره اطالعات انرژی آمریکا، آمریکا ۶۷2 هزار بشکه در روز 
از این میزان،  نفت و فرآورده های نفتی را سال میالدی گذشته وارد کرد که 
3۰ درصد معادل ۱۹۹ هزار بشکه در روز نفت خام و ۴۷3 هزار بشکه در روز 

فرآورده های نفتی بود.
ماه جاری یک نفتکش حامل نفت خام و هشت نفتکش حامل نفت کوره که 
از بنادر روسیه به مقصد آمریکا حرکت کرده بودند، حدود ۶.3 میلیون بشکه حمل 
کردند. آمار مربوط به رصد کشتیها نشان داد یک محموله دو میلیون بشکه ای 
نفت سی پی سی بِلِند )کنسرسیوم خط لوله کاسپین( و نفت اورال که از روسیه 

حرکت کرده بود، در ِدالور دریافت شد.
بر اساس گزارش رویترز، سی پی سی بِلِند، متشکل از نفت قزاقستان 
در  نوروسییسک  بندر  در  و  شود  می  مخلوط  روسیه  نفت  با  اغلب  و  است 
بارگیری می شود. ممنوعیت آمریکا روی واردات نفت روسیه،  دریای سیاه 
تجارت نفت سی پی سی را ممنوع نمی کند اما جدا شدن نفت تولید روسیه 

را ملزم کرده است.

بخشـنامه ای  در  مرکـزی  بانـک 
جهیزیـه  لحسـنه  قرض ا تسـهیالت 
بـه  اجـرا  بـرای  را  ایرانـی  کاالی 
بانک های عامل سـپه، ملی، پارسـیان، 

ابـالغ کـرد. کارآفریـن و سـینا 
بـه گزارش دنیای جوانان از بانک 
مرکـزی، در ایـن بخشـنامه براسـاس 
جـزء )۴( بند )الف( تبصـره )۱۶( قانون 
بودجـه سـال ۱۴۰۱ کل کشـور مقـرر 
شـده اسـت: »بانک مرکزی جمهوری 
اسـالمی ایـران مکلـف اسـت از محل 
صددرصـد )۱۰۰٪( مانده سـپرده های 
قرض الحسـنه و پنجـاه درصـد )٪۵۰( 
جـاری  قرض الحسـنه  هـای  سـپرده 
موضـوع  تسـهیالت  بانکـی،  شـبکه 
از  نخسـت  اولویـت  بـا  را  بنـد  ایـن 
طریـق بانـک هـای عامل تأمیـن کند. 
بانکهـا مکلفنـد مبتنی بر اعتبارسـنجی 
متقاضیـان، بـا اخـذ سـفته از متقاضـی 
و یـا یـک ضامـن معتبـر بـه پرداخـت 
مسـئولیت  کننـد.  اقـدام  تسـهیالت 
حسـن اجرای حکـم این بند بـه عهده 
بانک مرکـزی و بانکهای عامل و کلیه 
مدیران و کارکنان ذی ربط اسـت. عدم 
اجـرا یـا تأخیـر در پرداخت تسـهیالت 
تخلف محسـوب شـده و قابل پیگیری 

در مراجـع ذی صـالح اسـت.
د  ر میلیـا ر  ا هـز سـی  مبلـغ 
از  ریـال   )3۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰(
منابـع ایـن بنـد بـرای تأمیـن جهیزیه 
کاالی ایـران بـا معرفـی سـتاد اجرایی 
فرمـان امام )ره( اختصـاص می یابد.«

خاطرنشـان می شـود در راسـتای 
اجـرای جـز )۴( بند )الـف( تبصره )۱۶( 
قانـون بودجه سـال ۱۴۰۱ کل کشـور، 
سـهمیه هر بانـک ۶,۰۰۰ میلیارد ریال 
تعییـن و آئیـن نامه اجرایـی بند مذکور 
حسـب نامـه شـماره ۴3۹232 مـورخ 
فرمـان  اجرایـی  سـتاد   ۱۴۰۰/ ۱2/ ۱۶
امـام خمینـی )ره( به شـرح زیـر اعالم 

می شـود:
۱(    راهنمایـی و ارائـه اطالعات 
بـه متقاضیان در سـامانه بنیاد احسـان 

از طریـق لینـک مربوطه
بـه  متقاضیـان  مراجعـه      )2

درخواسـت  ثبـت  و  عامـل  بانکهـای 
کاالی  خریـد  تسـهیالت  از  اسـتفاده 

جهیزیـه بـرای  ایرانـی 
3(    ارائـه مـدارک مـورد نیـاز و 
تضامیـن معتبـر از متقاضـی بـه بانـک 
عامـل و اعـالم موافقـت متقاضـی بـا 
تکمیـل فـرم تاییدیـه واریز تسـهیالت 

بـه حسـاب بنیاد احسـان
۴(    واریز تسهیالت خرید کاالی 
ایرانـی جهیزیه به حسـاب مورد تفاهم 

بنیاد احسـان و بانکهای عامل.
۵(    تحویل جهیزیه کاالی ایران 
توسـط بنیاد احسـان به متقاضـی برابر 
کاالی انتخاب شـده توسـط متقاضی و 
اعـالم نتایـج کار بـه بانکهـای عامل و 

مرکزی بانک 
لینـک  اسـت  توضیـح  بـه  الزم 
مربوطـه متعاقبـًا و پـس از ارسـال از 
فرمـان  اجرایـی  سـتاد  بنیـاد  سـوی 
امـام )ره( در سـامانه تسـهیالت قرض 
الحسـنه ازدواج قرار داده خواهد شـد و 
موضـوع بـه اطـالع بانک هـای عامل 

خواهـد رسـید.
تاکیـد  ایـن بخشـنامه  پایـان  در 
شـده اسـت، بـا توجـه به مراتـب فوق، 
ترتیبـی اتخـاذ شـود تـا حداکثـر ظرف 
مـدت یک هفتـه از تاریـخ وصول این 
نامـه، موضـوع بـه واحدهـای اجرایـی 
ذیربـط در سراسـر کشـور ابـالغ و یک 

نسـخه از ابالغیه مربوطه به این بانک 
ارسـال شود.        

*******
ه  یـژ و مسـکن  یعـه  د و م  ا و
شـد ابـالغ  فرزنـد   3 خانواده هـای 
بانـک مرکـزی در بخشـنامه ای، 
دسـتورالعمل تسـهیالت قرض الحسنه 
»ودیعـه یـا خرید یا سـاخت مسـکن« 
بـرای خانواده هـای فاقـد مسـکن کـه 
از سـال ۱3۹۹ بـه بعـد صاحـب فرزند 
سـوم یا بیشـتر شـده یا می شـوند را به 

بانک هـای عامـل ابـالغ کرد.
در ایـن بخشـنامه کـه براسـاس 
جـزء )3( بند )الف( تبصـره )۱۶( قانون 
بودجه سـال ۱۴۰۱ کل کشـور به شش 
بانک عامل مسـکن، تجارت، صادرات، 
کشـاورزی، توسعه تعاون و پست بانک 

ابالغ شـده، آمده اسـت:
جمهـوری  مرکـزی  نـک  با «
ز  ا اسـت  مکلـف  یـران  ا اسـالمی 
محـل ۱۰۰ درصـد مانـده سـپرده های 
قرض الحسـنه و ۵۰ درصد سـپرده های 
بانکـی،  قرض الحسـنه جـاری شـبکه 
تسـهیالت موضوع جـزء )3( بند )الف( 
تبصـره )۱۶( قانون بودجه سـال ۱۴۰۱ 
کل کشـور  را بـا اولویـت نخسـت از 
طریـق بانک هـای عامـل تأمیـن کند. 
بانک ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسـنجی 
متقاضیـان، بـا أخـذ سـفته از متقاضی 

و یـا یـک ضامـن معتبـر بـه پرداخـت 
تسـهیالت اقدام کنند. مسئولیت حسن 
اجـرای حکـم ایـن بند به عهـده بانک 
مرکـزی و بانک هـای عامـل و کلیـه 
مدیران و کارکنان ذی ربط اسـت. عدم 
اجـرا یـا تأخیـر در پرداخت تسـهیالت 
تخلف محسـوب شـده و قابل پیگیری 

در مراجـع ذی صـالح اسـت.
تسـهیالت قرض الحسـنه ودیعـه 
یـا خریـد یـا سـاخت مسـکن )بنـا بـه 
بازپرداخـت  بـا  خانـواده(  درخواسـت 
حداکثر بیسـت سـاله برای خانواده های 
فاقد مسـکن که در سـال ۱3۹۹ به بعد 
صاحـب فرزند سـوم یا بیشـتر شـده یا 
میلیـون  میـزان 2۰۰  بـه  مـی شـوند 

تومـان اقـدام کند.«
در راسـتای اجـرای جـز )3( بنـد 
)الـف( تبصره )۱۶( قانون بودجه سـال 
۱۴۰۱ کل کشـور، سـهمیه هـر بانـک 
برای اعطای تسـهیالت یاد شـده مبلغ 
۱.۵۰۰ میلیارد ریال تعیین شـده اسـت.

در پایـان ایـن بخشـنامه مواکـداً 
یـادآور شـده اسـت، با توجه بـه مراتب 
فـوق، ترتیبـی اتخـاذ شـود تـا حداکثر 
تاریـخ  از  هفتـه  یـک  مـدت  ظـرف 
وصول این نامـه، موضوع به واحدهای 
اجرایـی ذیربط در سراسـر کشـور ابالغ 
و یـک نسـخه از ابالغیـه مربوطـه بـه 

بانـک مرکزی ارسـال شـود.          

بانک مرکزی اعالم کرد؛

اعطای تسهیالت قرض الحسنه برای خرید جهیزیه کاالی ایرانی!
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و  ه  ا ر کل  یر مد  
 : گفت م  یال ا ی  ز سا شهر
اول  قطعه  تکمیل  عملیات 
بزرگراه ایالم- مهران در محدوده مهدی 
آباد - سه راهی ماربره با جدیت در حال 

انجام است.
عبداهلل بهادری در بازدید از مراحل 
اظهار  مهران   - ایالم  بزرگراه  اجرایی 
اول  قطعه  اجرایی  عملیات  داشت: 
به  توجه  با  مهران  ایالم-  بزرگراه 
توپوگرافی منطقه سخت ترین و پرهزینه 
ترین قسمت مسیر می باشد به طوریکه 
در این قطعه ۱۱ کیلومتری 2 دستگاه 
تونل حفاری شده و عالوه بر احداث پل 
های بزرگ و کوچک و برداشت ترانشه 
نیز در  های عظیم، مهار قطعه رانشی 

این قطعه قرار دارد.
طول  به  اول  تونل  افزود:  وی 
آباد  مهدی  روستای  از  بعد  متر   ۸۴۰
این  برداری  کف  و  حفاری  دارد،  قرار 
هم  و  شده  انجام  کامل  طور  به  تونل 
اکنون پیمانکار مشغول ترانشه برداری 
و  بوده  تونل  این  خروجی  و  ورودی 
بزودی عملیات الینینگ )پوشش دیوار 

و سقف( آن آغاز می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی ایالم در 
خصوص وضعیت تونل دوم گفت: تونل 
دوم به طول ۷۵۰ متر که حفاری و کف 
برداری آن به پایان رسیده و هم اکنون 
عملیات الینینگ آن در حال انجام که 
انجام  به  الینینگ  متر   ۱2۰ تاکنون 

رسیده است .بهادری اضافه کرد: برای 
مهار قطعه رانشی محور ایالم - مهران 
در قطعه اول این مسیر که طول آن 2 
کیلومتر می باشد قرارداد منعقد شده و 
پیمانکار در حال فعالیت اجرایی است، 
 23۰ بر  بالغ  قطعه  این  اولیه  قرارداد 

اجرای آن 23۱  برای  تومان و  میلیارد 
شمع با عمقهای زیاد اجرا خواهد شد.

به گفته وی، تقاطع غیر همسطح 
ایالم-  قدیم  جاده  ماربره)  راهی  سه 
صالح آباد( نیز در این محدوده احداث 

می شود.

مدیر کل راه  و شهرسازی ایالم: 

تکمیلقطعهاولبزرگراهایالم-مهرانباجدیتدرحالانجاماست
بهمنی شهردار کمالشهر: 

احداثکمربندیجنوبیکمالشهر
مهمترینراهحلترافیکخیاباناصلیاینشهراست

شهردار کمالشهر در جلسه ای که باهدف ارائه راهکارهایی جهت تسریع 
اجرای کمربندی و ۴۵ متری جنوبی  اراضی جهت  دربازگشایی و تملک 
تشکیل گردید، ضمن اعالم آمادگی مدیریت شهری جهت تسریع در اجرای 
این پروژه گفت: با عنایت به ترافیک شدید درابتدای ورودی کمالشهر بعد 
از پل حصارک ، در بلوار شهید بهشتی که یکی ازشاهراه های اصلی به 
استان های همجوار می باشد ، مدیریت شهری طی یک برنامه بلند مدت 
از طریق مشاور نسبت به اجرای طرح کمریندی و ۴۵ متری اقدام نموده 
بهترین  بودن  دارا  با  ، قسمت جنوبی شهر  بررسی های متعدد  از  و پس 
موقعیت جهت احداث این کمربندی انتخاب و اقدامات اولیه انجام پذیرفت.

امیر بهمنی عنوان کرد:کمالشهربا دارا بودن بافت شهری که بعضا 
ساعات  در  را  شدیدی  ترافیکی  بار  هست،  مواجه  بزرگی  بامشکالت 
شهروندان  نارضایتی  باعث  امر  این  که  باشد  می  شاهد  ترافیک  پیک 
تملک   و  توافق  جهت  شهری  مدیریت  تالش  تمام  و  گردیده  محترم 
امید  که  باشد  می  مشکل  همین  رفع  راستای  در   ، مذکور  مسیر  در 
در  را  ما   ، توافقات  روند  در  تسریع  به  نسبت  مربوطه  مسئولین  است 

رسانند. یاری  پروژه  این  تکمیل 
شهردار کمالشهر خاطر نشان شد: الیروبی معابر خیابان فاطمیه ، اصالح 
و ترمیم جوی های خیابان عدل 2 و رفع مشکل برخی امالک که با وارد 
شدن در حریم خیابان مشکالتی را بوجود آورده اند در دستور کار قرار گرفت.

بهمنی در پایان اضافه کرد:الزم بذکر است خیابان فاطمیه یکی از 
طویل ترین وقدیمی ترین خیابانهای کمالشهر می باشد که همواره به عنوان 
مسیر جایگزین جهت تردد در ساعات پیک ترافیک توسط شهروندان استفاده 
میگردد و این امر لزوم رسیدگی به مشکالت این منطقه را دوچندان می کند.

مدیرعامل گاز ایالم گفت:
در حادثه بدون کارکرد نفرساعت هزار ۹۸۵ ثبت

شرکتگازایالم
 آذر یعقوبیان :  مدیرعامل گاز ایالم گفت: سال گذشته ۹۸۵ هزار 
نفرساعت کارکرد بدون حادثه در این مجموعه بزرگ صنعتی انجام شده 
است. عباس شمس اللهی اظهار داشت: با انجام کارهای پیشگیرانه و رعایت 
ناتوان کننده ای برای کارکنان  قوانین HSE، خوشبختانه تاکنون حوادث 

این شرکت رخ نداده است.
ریسک  ارزیابی   ،HSE آموزشی  کالس های  برگزاری  افزود:  وی 
بازدید و ممیزی، خرید و تحویل تجهیزات  اقدامات کنترلی،  فعالیت ها و 
حفاظت فردی، اجرای ماده 2۸ در قراردادهای صنعت نفت، تنها بخشی از 

اقدامات برای جلوگیری از کاهش حوادث کارکنان بوده است.
مدیرعامل شرکت گاز ایالم یادآور شد: پروژه های انجام شده از جمله 
به سیستم  این شرکت  تجهیز صد در صدی ساختمانهای تحت مالکیت 
های اعالن حریق، انجام پروژه تحلیل وضعیت ایمنی موجود و شناسایی 
نقاط قابل بهبود، بروزرسانی سیستم های مدیریتی و غیره بخشی دیگر از 
اقدامات بارز در راستای پیشگیری از حوادث کارکنان و تُاسیسات بوده است.

شمس اللهی از افزایش تعداد پروانه های کار صادر شده در طول سال 
۱۴۰۰ خبر داد و گفت: در طول سال گذشته یکهزارو ۱۴2 مورد مجوز صدور 
کار )پرمیت( صادر شده است. شمس اللهی تصریح کرد: در اجرای ضوابط، 
راهنماها و دستورالعمل های ابالغی وزارت نفت و شرکت ملّی گاز ایران برای 
مجوزهای کار بازنگری شده، آموزش و تهیه نسخ جدید انجام شده و نیز تهیه 
نرم افزار و دستگاههای گازسنج در طول سال جاری در دستور کار قرار دارد.

اولینجشنگلریزانآزادیزندانیانجرائمغیرعمد
درایالمبرگزارشد

   با همکاری اداره کل ورزش و جوانان؛ اولین جشن گلریزان آزادی 
زندانیان جرائم غیر عمد در ایالم برگزار شد.

جشن گلریزان کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد با حضور گسترده 
مردم و مسئولین در زورخانه پوریای ولی شهر ایالم برگزار شد.

مدیر ستاد دیه ایالم در حاشیه این آیین در گفتگو با خبرنگاران  گفت: 
هدف از برگزاری جشن گلریزان جمع آوری کمک های مردمی و اشاعه 

فرهنگ نوعدوستی بین ورزشکاران است
میلیون  تاکنون حدود ۵۰۰  ابتدای سال جاری  از  افزود:  بابایی  مراد 
تومان کمک توسط خیرین و مردم جمع اوری و تعداد ۱۱زندانی جرائم غیر 

عمد با این میزان حمایت از زندان آزاد شدند.
وی بیان داشت: با شیوع کرونا، جشن گلریزان به صورت مجازی برگزار 
و سال گذشته مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان جمع اوری شد.مدیر ستاد دیه ایالم 
اظهار داشت: این ستاد از بدو تاسیس خود هرساله در ماه مبارک رمضان اقدام 
به برگزاری جشن گلریزان برای آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد می کند.

مدیرکل ورزش و جوانان ایالم نیز در این آیین گفت: مراسم گلریزان با 
هدف کمک به آزادی برخی از زندانیان نیازمند جرائم غیر عمد با حضور این 
اداره کل برگزار شد.مظفر علی شائی افزود: این برنامه در راستای سیاست 
های تربیتی و حمایتی سازمان زندان های کشور و تأکید رئیس سازمان 

زندان ها مبنی بر ترویج ورزش پهلوانی و زورخانه ای اجرا شد.
وی عنوان کرد: افتخار ما این است که فرهنگ و منش پهلوانی سرشار 
از آموزه های دینی و ایرانی است در جامعه ترویج و همواره بر روح پهلوانی 
تاکید شود.مدیرکل ورزش و جوانان ایالم در پابان بر ترویج روحیه پهلوانی 

در همه فعالیت  های علمی، فرهنگی و ورزشی تاکید کرد.
الزم به ذکر است؛ این مراسم با اجرای حرکات ورزش زورخانه ای و 

کشتی پهلوانی همراه بود.

ثبترکوردجدیداستحصالنفتتوسطدستگاههای
فرآورشسیاردرشرکتنفتوگازآغاجاری

مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری از برداشت بیش 
۱۹۱ هزار بشکه نفت توسط دستگاه های تفکیک گر سیار در  سال ۱۴۰۰ 
خبر داد.به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت وگاز آغاجاري، 
مهندس پژمان قضائی پور با اعالم این خبر عنوان کرد: به منظور پیشگیري 
از آلودگي هاي زیست محیطي در سال گذشته بیش از ۱۹۱۶۰۰ بشکه نفت 

توسط دستگاه هاي فرآورش سیار MOS و MOT استحصال گردید.
از طریق  نفت  استحصال  :  عملیات  بیان کرد  پور  مهندس قضائی 
در کاهش حجم  اهمیتی  بسیار حائز  نقش  تفکیک گر سیار  دستگاه های 
از هدر  جلوگیری  زیست،  محیط  آلودگی  از  جلوگیری  شده،  سوزانده  نفت 
تصمیم  اتخاذ  در  بیشتر  دقت  اعمال  و  تولید  افزایش  ملی،  سرمایه  رفت 
به  بهره برداری  راستای  در  عملیات  انجام  میادین،  توسعه  جهت  مقتضی 
موقع از چاه و طراحی تسهیالت فرآورش مناسب میدان را دارد.وی افزود : 
با تالش همکاران عملیاتی و فنی این میزان استحصال نسبت به سال ۹۹ 
بیش از ۴۱ درصد افزایش داشته که این اقدام رکورد جدیدی در شرکت 

آغاجاری محسوب می گردد.
شایان ذکر است ۴ دستگاه فرآورش سیار نفت )3 دستگاه Mos و 
۱ دستگاه mot (با  هدف پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و هدر 
رفت نفت و گاز در  هنگام عملیات های تعمیراتی  بر روی چاه های نفت در 

شرکت آغاجاری در  حال فعالیت می باشند.

استاندارد در شرکت  گواهینامه های  تمدید و صدور  با هدف 
ملی حفاری ایران  

مدیریت سامانه گواهینامه و مراقبتی ممیزی  جلسه نخستین
یکپارچه)IMS(برگزارشد

 نخستین جلسه افتتاحیه ممیزی مراقبتی و گواهینامه سامانه مدیریت یکپارچه 
ایزو  ایزو ۱۴۰۰۱،  ایزو ۹۰۰۱،  با هدف تمدید و صدور گواهینامه های   )IMS(

۴۵۰۰۱ و ایزو ۱۸۰۰۱ برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری این جلسه در سالن جلسات 
مدیرعامل،   نماینده  آیند  خوش  رضا  حمید  حضور  با  شرکت  مرکزی  ساختمان 
معاونان مدیرعامل در امور فنی و مهندسی و عملیات حفاری و تعدادی از مدیران 
و رؤسای ادارات و گروه ممیزی SGS  به صورت ویدئوکنفرانس تشکیل گردید.

مدیریت  شامل  یکپارچه  مدیریت  سامانه  های  گواهینامه  صدور  و  تمدید 
استاندارد مدیریت کیفیت، مدیریت محیط زیست و مدیریت  ایمنی و بهداشت 
شغلی است که داشتن آن برای مشارکت در مناقصات داخلی و خارجی الزامی و 

مورد تاکید کارفرماها می باشد.
اداره مهندسی ساختار و بهروری مسئولیت دبیرخانه کمیته راهبردی و همچنین 
مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست متولی استقرار و ویراستاری استانداردهای 

مذکور در شرکت ملی حفاری ایران می باشند.

استان درحوزهحملونقلجادهای به۷۳۸شکایت رسیدگی
سمنان

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان گفت: با تسهیل ثبت 
شکایت در سامانه ۱۴۱، کار رسیدگی به تخلفات رانندگان و شرکت های حمل و 

نقل در این استان به میزان چشمگیری افزایش یافته است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری حمل و نقل جاده ای استان 
سمنان، منصور کیایی افزود: در همین چارچوب سال گذشته ۹۸۹ مورد شکایت 

حوزه حمل ونقل جاده ای در سامانه ۱۴۱ ثبت شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان بیان داشت: از این 
تعداد شکایات بیش از ۷۵ درصد آن پاسخ داده شده و باقی مانده شکایات جهت 
بررسی و اقدام الزم به کمیسیون ها و شرکت های ذیربط ارجاع داده شده است.

اعتماد خدمات  از  حاکی  را  مدت زمان  این  در  ثبت شکایات  ادامه  در  وی 
گیرندگان حوزه راهداری و حمل ونقل جاده ای به این اداره کل خواند و گفت: عموم 
این عزیزان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان را به عنوان 
با  نیز  از این باب مدیران  مرجع و متولی خود برای حل مشکالت می دانند که 
بهره گیری از تمام توان و همه ظرفیت های موجود در جهت احقاق حقوق خدمات 

گیرندگان تالش خواهند کرد.
منصور کیایی در پایان اظهار داشت: در چارچوب رسیدگی به شکایات روش 
تماس با شماره تلفن ۱۴۱، پایگاه اینترنتی ۱۴۱ و یا مراجعه حضوری میسر می باشد

گره گشایی از موانع بزرگراه شمالی؛
مذاکرهشهردارکرجومدیرعاملبنیادتعاونناجاپیرامونتملک

اراضیشرکتهلیکوپتریایران
شهردار کرج در دیدار با مدیرعامل بنیاد تعاون ناجا پیرامون ساز و کار تملک 
و آزادسازی اراضی شرکت هلیکوپتری ایران که معارض احداث بخشی از بزرگراه 
شمالی می باشد، گفتگو و رایزنی کرد.شهردار کرج در راستای گره گشایی از پروژه 
بزرگراه شمالی و فراهم آوردن مقدمات ادامه عملیات اجرایی، با همراهی هیئتی 
در محل بنیاد تعاون ناجا حضور یافت و با سردار هابیل درویش مدیرعامل این بنیاد 
پیرامون تعامل در جهت تملک و آزادسازی بخشی از اراضی شرکت هلیکوپتری ایران 
گفتگو و رایزنی نمود.مصطفی سعیدی با بیان اینکه پروژه بزرگراه شمالی بخشی از 
نقشه راه دوره ششم مدیریت شهری کرج در جهت کنترل ترافیک درون شهری 
و بهبود ترددها در مسیر تهران – کرج می باشد، اظهار کرد: یکی از عوامل ُکندی 
پروژه های بزرگ وجود معارضین اعم از زیرساخت های تاسیساتی یا اراضی تحت 
تملک شخصیت های حقیقی و حقوقی است که همین معضل دامنگیر بزرگراه در 
دست احداث نیز گردیده و امیدواریم با همراهی دولت مردمی بتوانیم در راستای 
داد: شهرداری  ادامه  انجام دهیم.وی  اقدامات خوبی  نیاز  اراضی مورد  آزادسازی 
کرج با حمایت های شورای اسالمی شهر و به جهت آنکه تکمیل بزرگراه شمالی 
یکی از پروژه های اولویت دار شهر می باشد، آمادگی دارد تا طی توافقی خوب با 
بنیاد تعاون ناجا نسبت به آزادسازی بخشی از اراضی متعلق به شرکت هلیکوپتری 
ایران وابسته به بنیاد تعاون نیروی انتظامی اقدام نماید تا با تحویل آن به پیمانکار، 
مقدمات ادامه عملیات اجرایی در بخش مهمی از پروژه مهیا گردد.سعیدی خطاب 
به سردار درویش گفت: ترافیک یکی از مشکالت کالنشهرها و همین طور کرج می 
باشد که در سفر اخیر ریاست جمهوری اسالمی و اعضای هیئت دولت به استان نیز 
تصمیمات خوبی برای تکمیل پروژه های قطار شهری و بزرگراه شمالی اتخاذ گردید 
و در واقع این همراهی ها و تعامالت و خروجی جلسات در راستای خدمت رسانی 
به شهروندان و گره گشایی از مشکالت شهری است و از نگاه خوِب جنابعالی به 
این حوزه نیز کمال قدردانی را دارم.شهردار کرج خاطر نشان کرد: در واقع بزرگراه 
شمالی پروژه ای فراشهری بوده و کارکردهای ملی دارد و ساخِت آن از اساس بر 
دوش دولت بوده است لکن مدیریت شهری کرج در جهت تعامل با دولت در شرایط 
مشکالت اقتصادی احداث آن را عهده دار گردیده اما ادامه کار منوط به همکاری 
نهادهایی همچون بنیاد تعاون ناجا می باشد تا معارضین پروژه آزادسازی و مرتفع 
گردد.یادآور می شود در ادامه این گفتگوها مقرر گردید تا مدیرعامل بنیاد تعاون 
ناجا در سفری به شهر کرج و بازدید از اراضی مورد اشاره، در خصوص نحوه تعامل 

در جهت تملک و آزادسازی آن مذاکرات جدی تر را داشته باشد.

از مراسمتودیعومعارفهمعاونفنیواجراییودوتندیگر
مدیرانشرکتعمرانشهرجدیدهشتگرد)مهستان(برگزارشد

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ،  در این مراسم که با حضور مدیر 
عامل، اعضای هیئت مدیره،  معاونین و مدیران شرکت عمران برگزار شد   مهندس 
قنبری مدیر عامل شرکت عمران ضمن اشاره به فرمایشات رهبر کبیر انقالب و 
مقام معظم رهبری در خصوص همراهی و همدلی در خدمت به جامعه گفت از 
موفقیت این مجموعه همدلی و همراهی بدون چشم داشت به پست و مقام در 
راستای خدمت صادقانه به جامعه است  افزود:  قبول مسئولیت در نظام جمهوری 
اسالمی موضوع بسیار مهمی است که قبول مسئولیت می کند دم در یک را دشوار 
می گذارد که در انجام آن اگر کوتاهی کند خیانت محسوب می شود.*در پایان از 
تالشهای مجتبی مدیر رنحبر معاون فنی و اجرایی، عبداله منطقی کیا مدیر مسکن 
مهر و خانم سبک خیز سرپرست فناوری و اطالعات  تجلیل شد و  حسین دارابی 
بعنوان سرپرست جدید معاون فنی و اجرایی، محمدرضا باقری بعنوان سرپرست 
اطالعات  و  فناوری  بعنوان سرپرست  و خانم مجد  مهر  امور هماهنگی مسکن 

شرکت عمران  معرفی شدند.

آلبومموسیقی«مستوره«منتشرشد
آلبوم »مستوره « از تازه ترین محصوالت واحد موسیقی حوزه هنری استان 
کردستان است با سرپرستی »محمد میرزایی«  و خوانندگی«سجاد مهربانی« 
به همت حوزه هنری استان کردستان با همکاری و مشارکت دانشگاه کردستان 

منتشر شد. 
درآمد«،  »آواز  تار«،  »درآمد-  گروه«،  ماهور-  »درآمد  »مقدمه«، 
اکبر  عالی  دوره  ردیف  از  داد)برگرفته  »چهارمضراب  »سازوآوازگشایش«، 
»شکسته-گروه«،  »شکسته-نی«،  آوازداد«،»سازوآوازفرود«،  و  ساز  شهبازی(و 
»سازوآوازشکسته«، »تصنیف لیم یاخی)براساس اجرای علی مردان(«، »عراق- 
گروه«، »ساز وآوازعراق و فرود«، »تصنیف که ویار)براساس اجرای حسن زیرک(«، 
»رنگ حربی و یکچوبه از ردیف میرزا عبداهلل )تنظیم برای گروه سازهای ایرانی و 

دهل،سرنا« نام قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.
روژین مجیدی   ، نوازنده دهل وسرنا  پیرا  ، حامد  تار  نوازنده  یزدانی  آوین 
تمبک،  نوازنده  دادیان   اهلل  سهیل  تار،  نوازنده  ترکمان  سروش  تمبک،  نوازنده 
نصیری  مشکات  سنتور،  نوازنده  سعیدی  علیرضا  نی،  نوازنده  براتی  اصغر  علی 
نوازنده کمانچه – موسی زارعی نوازنده بم تار، نغمه نبوی نوازنده سه تار، حمید 
حاصلی)عضو هیئت علمی گروه موسیقی دانشگاه کردستان( نوازنده عود، کژوان 
ضیاءالدینی )عضو هیئت علمی گروه موسیقی دانشگاه کردستان و مسئول واحد 
موسیقی حوزه هنری کردستان( نوازنده سنتور،  محمد میرزایی)عضو هیئت علمی 
گروه موسیقی دانشگاه کردستان( نوازنده نی، مصطفی محمود جانلو )عضو هیئت 
علمی گروه موسیقی دانشگاه کردستان( نوازنده تار و سه تار، مهدی سالک اردستانی 
ضبط، میکس و مستر ، طرح مجسمه روی جلد اثر استاد هادی ضیاء الدینی  و 

کاوه خداکرمی طراح گرافیک این آلبوم هستند.
امین مرادی رئیس حوزه هنری استان کردستان در گفتگویی خبری گفت: در 
ادامه حمایت از تولید آثار هنری موسیقایی متناسب با فرهنگ وهنر بومی منطقه و 
همخوانی آن با شاخصه های موسیقی هنری ایران، آلبوم مستوره به عنوان  اولین 
اثر گروه همنوازان دانشگاه کردستان با حمایت حوزه هنری استان کردستان منتشر 
شده است. وی با اشاره به انتخاب اعضای این گروه از میان دانشجویان رشته ی 
نوازندگی موسیقی ایرانی دانشگاه کردستان گفت: این اثر با استفاده از المان های 
تعامل پذیر موسیقی کردستان با موسیقی دستگاهی که برآمده از نتایج پژوهش 

های مرتبط با این دو حوزه است، تنظیم شده است. 

توانیر  شرکت  مدیرعامل  نشست 
با مدیران صنعت برق کشور با موضوع 
بار  پیک  از  گذر  و  مصرف  مدیریت 
ویدئو  صورت  به   ۱۴۰۱ بستان  تا

کنفرانس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
برق منطقه ای خوزستان، آرش کردی 
معاونین  حضور  با  که  نشست  این  در 
برق  صنعت  مدیران  و  توانیر  شرکت 
اجرای  بر  شد،  برگزار  کشور  سراسر 
مدیریت  و  بار  مدیریت  برنامه های 
تابستان  از  گذر  برای  برق  مصرف 

۱۴۰۱ تاکید کرد.
وی با بیان اینکه به زودی برنامه  
نحوه همکاری صنایع در پیک بار ابالغ 
حسن  بر  نظارت  گفت:  شد،  خواهد 

بر  بار  مدیریت  و  برنامه  این  اجرای 
در  منطقه ای  برق  شرکت های  عهده 

کشور است.

افزود:  توانیر  شرکت  مدیرعامل 
بخش های کشاورزی، تجاری و اداری 
نیز موظف به رعایت دستوالعمل ابالغی 

خواهند  شده  اعمال  محدودیت های  و 
بود.

زی  ه سا د ما آ بر  کید  تا با  وی 
نشست ها  گفت:  برق،  شبکه  کامل 
ی  ر همکا و  هنگی  هما ت  جلسا و 
پیش  تابستان  پیک  ز  ا عبور  برای 
نتیجه  ل  حصو تا  منظم  ید  با  ، و ر

شود. ر  برگزا
ز  ا ت  لبا مطا وصول  پیگیری 
صنایع یکی دیگر از محورهای نشست 
مدیران  با  توانیر  شرکت  مدیرعامل 

صنعت برق بوده است.
شرکت  ارشد  مدیران  و  معاونین 
این  در  نیز  خوزستان  منطقه ای  برق 
کنفرانس  ویدئو  صورت  به  نشست 

شرکت کردند.

نشست مدیرعامل شرکت توانیر با مدیران صنعت برق کشور 
با موضوع گذر از پیک بار تابستان 1401

پزشکی  نظام  مدیره  هیات  عضو 
جراحان  انجمن  رئیس  نایب  و  مشهد 
 : گفت  رضوی  ن  سا ا خر عمومی 
درد  تحمل  جز  مریض  که  همان طور 
داشته  دیگری  دغدغه  نباید  رنج،  و 
مریض  درمان  جز  هم  پزشک  باشد، 
نباید دغدغه  او،  بازگرداندن سالمت  و 
را  دو  این  وقتی  باشد.  داشته  دیگری 
سالمت  وضعیت  بگذاریم،  هم  کنار 

مردم اصالح می شود. 
قانون  در  افزود:  زمانی  غالمرضا 
آمده که تعرفه خدمات سالمت هر سال 
باید براساس تورم به روز شود و محاسبه 
آن عبارت از هزینه تمام شده به اضافه 
یک سود قابل قبول که بتوان براساس 
آن یک معیشت قابل قبول برای پزشک 
ایجاد کرد که دغدغه مسائل اقتصادی 

را نداشته باشد.
راهکارهای  خصوص  در  وی   
با  مواجهه  در  پزشکان  برخی  جبرانی 
مسائل مالی بیان داشت : برخی پزشکان 
به سمت خدمات زیبایی که تعرفه های 
پیدا  سوق  است،  توافقی  و  آزاد  آن 
پزشکی  اصلی  واقع رسالت  در  و  کنند 

را رها کنند. 
ن  حا ا جر نجمن  ا ئیس  ر یب  نا
عمومی خراسان رضوی رضوی تصریح 
کرد: راه های جبرانی دیگری هم وجود 
شغل  پزشک  است  ممکن  مثال  دارد. 
خود را رها کرده و به مشاغل دیگر روی 
بیاورد ،همچنین ممکن است روش های 
جای  به  مثال  کند.  انتخاب  را  دیگری 
اینکه در یک ساعت، ۴ بیمار را به دقت 
ویزیت کند، ۱۰ بیمار را ببیند و به جای 
از  استفاده  معاینه،  روی  گذاشتن  وقت 

پاراکلینیک رواج پیدا کند. 
ر  اصرا که  کسانی  نظروی  ز  ا
با  دارند،  نگه  پایین  را  تعرفه  می کنند 
سالمت مردم بازی می کنند: وزیر رفاه، 
را  تعرفه ها  اگر  که  گفته  جالبی  جمله 
افزایش دهیم، فقر در بین مردم گسترش 
پیدا می کند. من می خواهم این جمله را 
اصالح کنم. اگر بخواهیم اصرار کنیم که 
هزینه تمام شده را نپردازیم، فقر که چه 
عرض کنم، مرگ را گسترش می دهیم

فقط  نمی توان   : داد  ادامه  زمانی 
به  اما  گرفت  نظر  در  را  بیمار  دغدغه 
هزار  با  پزشک  بود.  توجه  بی  پزشک 
دغدغه نمی تواند فقط دغدغه درمان و 
سالمت مریض را داشته باشد. پزشک 
انسان  یک  انسان ها،  بقیه  مثل  هم 
اگر  و  دارد  را  خود  نیازهای  و  است 
بخواهد خدمتی انجام دهد، این خدمت 
باید  که  هزینه هاست  برخی  متضمن 

پرداخت شود. 
وی افزود: این یک اصل است که 
را بگوید، یعنی  اینها  اگر کسی خالف 
از اصول اولیه اقتصاد به دور است. این 

جمهور،  رئیس  وزیر،  می تواند  انسان 
باشد،  عادی  فرد  یک  یا  قانون گذار، 
هیچ تفاوتی نمی کند. بنابراین پرداختن 
به  ورود  و  فرافکنی  مسائل،  سایر  به 
سیاست است و اهدافی غیر از سالمت 
و منافع مردم را دنبال می کند. این در 

قانون دیده شده است. 
پزشکی  نظام  مدیره  هیات  عضو 
مشهد تصریح داشت :یک جنبه پزشکی 
آن،  دوم  جنبه  و  مسئولیتی  تدافعی، 
نظر  از  اینکه  یعنی  است.  اقتصادی 
پذیرش  که  است  ممکن  اقتصادی 
هر  در  باشد.  نداشته  صرفه  بیماران 
روش های  با  که  است  ممکن  صورت 
کیفیت  جایگزین  را  کمیت  مختلف، 
کنند. در نهایت به هم ریختگی اتفاق 
خواهد افتاد و این به هم ریختگی باعث 
خواهد شد که تعداد پزشک با کار موثر 
درمان و سالمت ریزش پیدا کند، حتی 

اگر ظرفیت ها را ده برابر کنند.
غالمرضا زمانی در خصوص نقش 
بیمه ها در این بین گفت: درواقع علت 
اصلی اینکه وضعیت اقتصاد سالمت در 
کشور به اینجا رسیده، بیمه های ناکارآمد 
هستند. در همه دنیا بیمه یک ابزار است 
تا رابط تخصصی و حلقه ارتباطی شود 
در  خدمت.  گیرنده  و  دهنده  ارائه  بین 
خیلی از جاهای دنیا پزشک مستقیما با 
بیمار خود در ارتباط است و خدمت خوب 
ارائه می دهد و ممکن است که تعیین 
قیمت هم انجام دهد. برای اینکه این 
رابط  یک  کنند،  یکنواخت  را  سیستم 
تخصصی بین اینها می گذارند که اوال 
به  خدمات  ثانیا  نگیرد،  شکل  فسادی 
صورت تخصصی خریداری شود. پس 
را  مسئولیت  این  که  بیمه ای  بنابراین 
گرفته،  عهده  به  خدمت  ارائه  برای 

اوال باید تخصصی و ثانیا کارآمد باشد. 
باشد  داشته  اقتصادی  توان  هم  یعنی 
زمینه  این  ما در  بیمه های  و هم علم. 
به  بیمه  اقتصادی  توان  دارند.  مشکل 
علت ناکارآمدی پایین است و نمی تواند 
هزینه ها را تامین کند. شاید هم مقاصد 
جاهای  به  را  هزینه ها  و  دارد  دیگری 
دیگر منتقل می کند که در این صورت 
و  کرده  توجهی  بی  مردم  سالمت  به 
قائل  مردم  برای سالمت  کمی  ارزش 
شده است. خود نیز دائم به پشت مردم 
پناه می برد که مردم ندارند و فقیر هستند 
ارائه  ارزان  را  خدمات  این  باید  شما  و 
دهید. در حالی که بیمه باید بگوید که 
مردم مورد حمایت من هستند، شما باید 
خدمات با کیفیت به مردم بدهید و پول 
مناسب با آن را هم دریافت کنید. اینجا 
چانه زنی  بیمه  و  پزشک  بین  می شود 
تمام  بخواهد  اینکه  اما  گیرد،  صورت 
قوانین اقتصادی را زیر پا بگذارد و بگوید 
چون من نمی توانم این خدمات را ارائه 
دهم، پس شما هم باید از بعد اقتصادی 
قضیه بگذرید و خدمت بدون کیفیت و 
به هر فرمی ارائه دهید. کمااینکه وقتی 
نشود،  پرداخت  خدمت  واقعی  تعرفه 
آن خدمت به شکل خودکار بی کیفیت 
می شود و این داستان بیمه های ماست. 
پزشکی  جامعه  کرد:  تاکید  وی 
بگیرد. کمااینکه  قرار  تاثیر  نباید تحت 
اگر جامعه پزشکی هم قرار باشد به هر 
بادی بلرزد، شرایط بدتر می شود. جامعه 
پزشکی زحمت زیادی کشیده و رسالت 
سالمت مردم را به عهده دارد و نباید در 
این موارد جا خالی کند. ویکی از راه ها 
این است که موارد قانونی را از طریق 
سازمان نظام پزشکی، قوه های قضاییه 
و مقننه به جد پیگیری کنند تا بتوانند 

وضعیت را اصالح کنند.
عمومی  حان  جرا نجمن  ا دبیر 
قانون  اگر   : داد  ادامه  خراسان رضوی 
را  ناسالمی هست، آن  یا جای  معیوب 
اصالح کنند. این وظیفه را سازمان نظام 
پزشکی کل کشور و شورای عالی نظام 
پزشکی به عهده دارند و باید با همکاری 
وزارت بهداشت پیگیری کنند و در برنامه 
درازمدت و میان مدت آنها قرار گیرد. اما 
در کوتاه مدت هم نبایستی اجازه دهند 
که وضعیت به سمت وخامت پیش رود و 
ما دچار کالپس شویم ومردم سرگردان 
شوند و به سمت پزشکی های مختلف 
موجود در جامعه که سو ء استفاده کننده 
است، بروند. ما در قبال آنها مسئولیت 

داریم. 
راه های  این  از  یکی   : اقزود  وی 
ما  است.  سالمت  گردشگری  جبرانی 
می توانیم  سالمت  گردشگری  کنار  در 
مردم  به  تا  باشیم  داشته  درآمدهایی 
خود خدماتی بدهیم، فرصت پیدا کنیم 
و شرایط را اصالح کنیم. راه دوم هم که 
است  این  اجتناب ناپذیر می آید،  نظر  به 
که خیلی از پزشکان ما ازجمله پزشکان 
نسخه نویس و عمومی و خیلی از جراحانی 
که کار زیبایی نمی کنند و بیشتر کارهای 
درمانی انجام می دهند، ممکن است به 
نداشته  دسترسی  سالمت  گردشگری 
باشند.  اینها باید تعرفه ای باالتر از آنچه 
که هست و آن چیزی که انجمن ها به 
صورت کارشناسی می دهند اما با مقداری 
چشم پوشی و سختی همانند تاب آوری و 
از خود گذشتگی قبلی خود، االن به نسبت 
کمتری هزینه کنند و تخفیف بیشتری 
هوای  معروف  قول  به  و  کنند  اعمال 

بعضی از مردم را بیشتر داشته باشند. 
حان  جرا نجمن  ا ئیس  ر یب  نا
عمومی خراسان رضوی در خاتمه یاد آور 
شد:توصیه من به عنوان دلسوز سالمت 
این است که اگر کسی واقعا دلسوز مردم 
وسالمتی آنها  هست  در بررسی ها آن 
فردی را به عنوان متخلف اعالم کند که 
به  انجمن ها  که  تعرفه ای  سقف  آن  از 
کردند،  اعالم  شده  تمام  هزینه  عنوان 
فراتر رود. چون به منزله حفظ، دوام و 
بقای سیستم سالمت است و نمی توان 
اسم آن را تخلف گذاشت.دلیل دوم این 
است که قانون بیمه خدمات درمانی به 
تمام و کمال اجرا نمی شود و زمانی که 
یک قانون را نصفه نیمه اجرا کنیم، همین 
بنابراین  بود.  را شاهد خواهیم  وضعیت 
پیشنهاد من این است که به بازرسین و 
کسانی که در سیستم های نظارتی دخالت 
دارند گوشزد شود که اگر بخواهند همان 
قانون موجود را به صورت نیمه کاره اجرا و 
برخورد کنند، ممکن است که نتایج خیلی 
خوبی نداشته باشد و در نهایت دود آن به 

چشم مردم خواهد رفت.

دبیر جامعه جراحان ایران شاخه خراسان رضوی:

اگر هزینه تمام شده خدمات سالمت پرداخت نشود
 به جای فقر، مرگ در جامعه گسترش پیدا می کند
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خوزستان؛سرزمیننجابتهاباآفتابیداغوسوزان
خوزستان با مساحت ۶۴٬۰۵۷ کیلومتر 
ایران در جوار خلیج  مربّع در جنوب غربی 
فارس و اروندرود  قرار دارد و مرکز استخراج 
استان  مرکز  اهواز  شهر  است.  ایران  نفت 

خوزستان است.
 خوزستان از شمال به استان لرستان، 
از شمال شرقی به استان اصفهان، از شمال 
و  محال  چهار  استان  به  شرق  و  شرقی 
ایالم،  استان  به  غربی  شمال  از  بختیاری، 
از شرق و جنوب شرقی به استان کهگیلویه 
و  فارس،  خلیج  به  جنوب  از  بویراحمد،  و 
می شود.  محدود  عراق  کشور  به  غرب  از 
نفر   ۴٬2۷۴٬۹۷۹ جمعّیت  با  استان  این 
)سرشماری ۱3۸۵( دارای ۸۶۶٬۹۱3 خانوار 
است. استان خوزستان در محدوده ۴۷ درجه 
و ۴2 دقیقه تا ۵۰ درجه و 3۹ دقیقه طول 
شرقی از نصف النهار گرینویچ و 2۹ درجه و 
۵۸ دقیقه تا 32 درجه و ۵۸ دقیقه شمالی از 

خط استوا قراردارد.
است  استان هایی  جمله  از  خوزستان 
که در طول جنگ هشت ساله دچار آسیب 
و خسارت فراوانی شد. اشغال طوالنی مدت 
دایمی  موشک باران  استان،  مناطق  برخی 
برخی شهرها و حمالت هوایی و زمینی به 
شهرهای دزفول،بستان، هویزه ، سوسنگرد 
و  اندیمشک  شادگان،  شوش،  اهواز،   ،
بسیاری از مناطق دیگر، همه و همه باعث 
آسیب های فراوان به سرمایه های طبیعی و 
انسانی و زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی 

و اقتصادی آن شدند.
؛  است  دیگری  سرزمین  خوزستان 
دنیایی متفاوت همراه با ویژگیها و تنوعات 
و  داغ  آفتابی  با  نجابتها  سرزمین  خاص، 
صفا،  منشاء  حیات،  گرمابخش  که  سوزان 
جنوبی  و  جنوب  خونگرمی  و  صمیمیت 
هاست. خوزستان یا »شکرستان « از دیرباز 
قابلیتهای  و  بوده  فرهنگ  و  تمدن  مهد 
تاریخ،  که  داشته  زمینه  این  در  سرشاری 

گواه صادقی بر این مدعاست.
معانی   ،» خوزستان   « واژه  درباره 
و  قدمت  که  دارد  وجود  فراوانی  تعابیر  و 
دیرینگی این خطه را آشکار می سازد. برخی 
کلمه » خوز « را نام قبیله ای می دانند که 
در این منطقه ساکن بوده است. » ابن منظور 
« به سال ۷۱۱ ه.ق. در » لسان العرب « 
شاره دارد: و الخوز جیل من الناس، اعجمی 
معرب ؛ یعنی: » خوز « قوم یا قبیله ای از 
مردم عجمند.از سوی دیگر » خوز « را به 
معنی » شکر « و » نیشکر« نیز معنا می 
کنند. زیرا خاک حاصلخیز و بارور خوزستان، 
استعداد ویژه ای برای رشد این گیاه، داشته 
و آنجا بهترین محصول نیشکر را به دست 

می داده است.
باستان،  دوران  در   » خوزستان   «
بخصوص، در دوره هخامنشی به دو ناحیه 
شمال  و  شمال  بخشهای  شد:  می  تقسیم 
و  داشت  نام   ) انزان   ( انشان  که  شرقی 
سرزمینهای با صفا و کوهستانها و جنگلهای 
ناحیه جنوبی که  و   ، بود  را شامل  فراوانی 
دارای آب و هوای گرم و مرطوب و دشتهای 
حاصلخیز و جلگه ای جنوبی که دارای آب و 
هوای گرم و مرطوب و دشتهای حاصلخیز 
و جلگه ای سرسبز و پرآب بوده که به قاره 
ای کوچک و مستعد می مانست . بخشهای 
یادآور  داشته  نام   » عیالم   « که  جنوبی 
بشدت  و  است  خوزستان  دیرینه  تمدنهای 
تحت تأثیر فرهنگ » میان رودان « بوده و 
جغرافیای وسیعی را شامل می شده که حد 
فاصل لرستان و خوزستان و سواحل خلیج 

فارس امروزی است.
عهد  دان  جغرافی   » استرابون   «
حاصلخیزترین  از  را  خوزستان  باستان، 
رودخانه  زیرا  داند.  می  جهان  های  جلگه 
می  مشروب  را  دشت  این  زیادی  های 
کرده که امکان کشاورزی و آبادانی را در 
. شاید  این منطقه میسر می ساخته است 
این  بر  ای  عده  که  بوده  اساس  بر همین 
یا  این سرزمین » هند «  نام  اعتقادند که 
» اند « بوده که به معنای جایی با آبهای 

فراوان می باشد.
در کتاب » مجمع التواریخ و القصص 
 « و   » حجوستان   « نام  به  خوزستان   »
حبوجستان و اجار « آمده است که به نظر 
می آید، مأخوذ از زبان پهلوی با عناوین » 
حبوجستان « و حوجستان است . همچنانکه 
در بعضی از گویشهای رایج در این استان 
» لفظ لری بختیاری « برای ادای حرف » 
خ « از » ح « نیز بهره می گیرند . بنابراین 
واژگان » اوج « ، » هوز« ، » هوج « ، » 
تطور  و  تحول  سیر  در  خوز«   « و   » حوز 
لفظی با پسوند » ستان « و » اوجستان « 
به تدریج بر اثر سایش تلفظ، از » هوجستان 
« به »خوزستان « تغییری یافته است . در 
گویشهای فارسی باستان و زبان پهلوی » 
او « به » هو « قابل تغییر  است ؛ مانند » 
اورمزد« -  »هورمزد« و » اوشمند « - » 
هوشمند « همچنانکه » هورداد و حورداد « 
را » خرداد « و » خورتات « نیز گفته اند . 
البته تا سالهای اخیر این اسامی را با حرف ) 
ح ( نیز می نوشته اند .از سوی دیگر » یاقوت 
حموی « واژه » خوز « را با نامهای » خوز 
« و » هوز « و » اهواز « و » هویزه « هم 
ریشه می داند.» اهواز « محرف کلمه » اواز« 
و » اوجا « نیز هست که در کتیبه داریوش 
بیستون آورده شده و این نام در کتیبه نقش 
یا » خوجا « حک شده  رستم » خواجا « 
که هزار سال پیش ، مرکز حکومت نشین 

استان خوزستان بوده است .
همچنین باید گفت اهواز شهری است 
شده  نهاده  بنا  بابکان  اردشیر  زمان  در  که 
است . در زمان ساسانیان » هومشیر« یا » 
هرمز اردشیر « بوده و » خوجستان و اجار« 
یا » هوجستان و اجاره « معنی » خوزستان 
بازار « را می رساند که تا دهه های اخیر 
و هم اکنون عرب زبانان، اهواز را » سوق 

االهواز « می خوانند .
نام  از  اهواز یا هرمز اردشیر، ترکیبی 
بخش  دو  در  که  است  پادشاه  و  پروردگار 
ساخته شده بود : در بخشی از آن بزرگان 
و اشراف سکونت داشته اند و بخش دیگر 
آن، شهر بازاریان بوده است. به هنگام آمدن 

تازیان به خوزستان ، شهر بزرگان به دست 
سوق   ( بازاریان  شهر  اما  شد  ویران  آنان 
االهواز ( بر جای ماند. اهواز واژه ای پارسی 
و شهری پارسی است ؛ » ابومنصور جوالیقی 
« در قرن پنجم هجری می نویسد: » االهواز 
اسم مدینه من مدن فارسی اعجمیته معربه و 
قد تکلمت بها العرب « ، اهواز شهری است از 
شهرهای پارس؛ نام آن پارسی معرب شده، 
اعراب انشای آن را از پارسیان پذیرفته اند.

عده ای دیگر اهواز و خوزستان را با نام » 
می  مطابق  عیالمیان  زمان  در   » اوکسین 
دانند که تغییر یافته واژگان » اوکس « » 
اوکز « » هوکز « » حوز « و » خوز « است.

وجود مراکز علمی و فرهنگی همچون 
دانشگاه جندی شاپور در این استان دال بر 
اهمیت و رونق این خطه ارزشمند می باشد 
که استادان بزرگ دانش پزشکی را از یونان، 
مصر، هند و روم گرد هم آورده بوده است. 
پزشکان برجسته و ناماوری که به مداوای 
بیماران و تدریس دانشجویان رشته پزشکی 
در این دانشگاه مشغول بوده اند.این دانشگاه 
طب که به دستور شاپور اول ) 2۷۱-2۴۱ 
 ( دوم  شاپور  توسط  شد.  نهاده  بنیان   ) م 
و  گشت  بازسازی  و  مرمت   ) ذواالکتاف 
انوشیروان تکمیل و توسعه یافت  در زمان 
.علما، دانشمندان و شاعران بزرگی همچون 
ابونواس حسن بن هانی خوزستانی ، که   :
از ارکان شعر عرب است، عبداله بن میمون 
اهوازی، نوبخت اهوازی منجم و فرزندانش، 
و  گندیشاپوری  بختشوع  پسر  جورجیس 
ابن   « مانند  شیعی،  زبان  عرب  شاعران 
سکیت « و » دعبل خزائی « که با اشعار 
و  اند  داشته  پاس  را  امامت  و  والیت  خود 
زبان به مقاومت گشوده اند از همین منطقه 
برخاسته و در این دیار زندگی می کرده اند.

مردم خوزستان با وجود تنوع فرهنگی 
از  یکی  خود  که  مختلف-  قومیتهای  و 
ویژگیهای این استان است- بتمامی مذهب 
شیعه دارند. غیراز شیعیان ، تنها در شهر اهواز 
عده قلیلی از پیروان حضرت یحیای ذکریا ) 
صابئین ( در حاشیه رود کارون سکنی دارند 

و اغلب به کار زرگری مشغولند.    

ثار  آ و  خوزستان  شهرهای 
باستانی

مرکز  سوزیانا  و  شوشییانا  شوش، 
بنای عظیم  که  بوده  عیالم  حکومت شهر 
معبد پنج طبقه » زیگورات چغازنبیل « در 
نواحی این شهر هم اکنون یکی از بناهای 
عظیم خاورمیانه است که با دیوارهای تو در 
تو و هزاران خشت و آجر بر تپه ای بنا شده 
و کتیبه های آجرین با خط میخی ایالمی 

قدمت این بنا را آشکار می سازد.
این بنا که معبدی مذهبی برای نیایش 
بوده به یاد » اینشوشیناک « خدای حامی 
شهر شوش ساخته شده است . شهر عظیم 
شوش به وسیله پادشاه آشوری، » آشوربانی 
تالش  با  آنکه  تا  گردید  ویران   » پال 
هخامنشیان و برپائی کاخهای زمستانی به 
عنوان پایتخت، بار دیگر رونق گذشته خود 

را به دست آورد .
دزفول یا » دژپل « و به روایت محلی 
شهرهای  آبادترین  از  یکی   » بیل  » دس 
تاریخی  لحاظ  به  چه  که  بوده  استان  انی 
و چه به لحاظ اقتصادی و کشاورزی رونق 
و رواج شایان توجهی در این استان داشته 
است . وجه تسمیه » دزفول « به سبب پلی 
می باشد که در این شهر با دوازده طاق و 
چشمه بر روی رودخانه دز به روزگار شاپور 
اول ساسانی بنا شده است . البته محققینی 
 « پل  را  آن   » اصطخری   «  : همچون   ،
اندامش « نیز نام نهاده اند که وجه تسمیه 
شهر اندیمشک کنونی را تشکیل می دهد. 
 « به  دزفول  شهر  هجری  چهارم  قرن  در 
قصر روناش « معروف بوده و » مقدسی « 
مورخ سرشناس از آن به نام شهر » قنطره 
« یعنی » پل « یاد می کند . شبکه های 
عالی آبیاری و به کارگیری و مهار آب در 
جهت تولید انرژی به زیباترین شکلی برای 

آسیاب کردن غذای عشایر و ساکنین منطقه 
پل  نزدیکی  در  دز  خروشان  رود  بستر  در 
خالقیت های ویژه معماری این منطقه را می 
رساند. همچنین معماران دزفولی در ساخت 
قلعه شوش و قالع دیگر استان سرآمد بوده 
اند. دزفول به زراعت » نیل « جهت رنگ 
آمیزی و پرورش قلم نی شهره بوده که این 
فرآورده تا هند و قسطنطیه نیز صادر می شده 
است . این شهر برای برقراری ارتباط بین 
پایتخت جدید یعنی جندی شاپور و شوشتر 
ساخته شد و پل آن بر رودخانه دز هم اکنون 
نیز قابل استفاده است و مردم این شهر هنوز 

از آن آمدوشد می کنند.
پیامبران  از   » نبی  دانیال   « آرامگاه 

بنی اسرائیل، معاصر و مورد توجه کوروش 
هخامنشی که در زمان داریوش به وزارت 
آکروپولیس   « تپه  های  دامنه  در  رسید، 
به  دارد.  قرار  شاوور«   « رود  کنار  بر   »
به  که  هنگامی  نبی  دانیال  رسد،  می  نظر 
به  زیارت  و  بازدید  برای  داریوش  دستور 
بیت المقدس می رفت در همین محل در 
گذشت و در شهر شوش به خاک سپرده شد. 
هم چنین آرامگاه یعقوب لیث صفاری – که 
علیه ظلم و ستم خلفای عباسی به پا خاست 
بیماری  علت  به  خوزستان  آباد  شاه  در  و 
نام  با  دزفول  شهر  اطراف  در  گذشت-  در 
این  در   » ابوالقاسم  شاهزاده   « استعاری 

بقعه مدفون است.
چندان  نه  ای  فاصله  به  شوشتر  اما 
و  عظیم  شهری  جغرافی،  همین  در  دور، 
از  پیش  رودخانه  آب  که  است  توجه  قابل 
ورود به شهر به دو شاخه تقسیم می شود: 
از داخل شهر  شاخه » گرگر « کارون که 
عبور می کند، آبشارهای زیبایی را تشکیل 
آبرسانی  تأسیسات  از  بسیاری  و  دهد  می 
: آسیاب ها، کانالهای پل ،  قدیم همچون 
سدبندها، بندها و آبشارها برای آن ساخته 
شده بوده که از عجایب روزگار به شمار می 
روند و شاخه دیگر » چهاردانگه « است که 
از غرب به سوی جنوب شوشتر جریان داشته 
و در محلی به نام » بند قیر « مجدداً به هم 
پیوند می خورد. شوشتر هم در دوران پیش 
از اسالمی و هم پس از اسالم رونق فراوانی 
داشته و همچون دزفول به لحاظ معماری 
در  بومی  ویژگیهای  و  سنتی شهر  بافت  و 
را  مهمی  نقش  تواند  می  محلی،  معماری 
در جلب سیاح داشته باشد. بافت سنتی شهر 
و ویژگیهای بومی در معماری محلی، می 
را در جلب سیاح داشته  تواند نقش مهمی 
باشد . بافت سنتی معماری این شهر کاماًل 
متراکم و فشرده است و کوچه های باریک 
که  تنگ  گذرگاههای  و  بلند  دیوارهای  و 
همگی با گذر از » سعباط « ها یا سایه بان 
می  ختم  شهر  اصلی  های  میدانچه  به  ها 
شوند، زیبایی کم نظیری دارند. » سعباط « 

ها عالوه بر ایجاد فضاهای خنک در معابر ، 
ارتباط دو منزل را در فواصل مختلف ایجاد 
کرده و عالوه بر پیوند معماری، زمینه ای را 
برای ارتباط و ساخت طبقات بیشتر فراهم 
می آورده است . همه این گذرگاهها با پیچ 
و شکستگیهای مختلف ضمن آنکه چاره ای 
برای گریز از گرما و هدایت جریان باد به 
کوچه پس کوچه ها و دهلیز و خانه ها بوده، 
محالت مختلف شهر را با پرداختی زیبا و 
دلفریب به دروازه ها و مدخل های ورودی 
شهر مرتبط می ساخته است بافت معماری 
یکدست و همگون با بهره گیری از مصالح 
بومی و منطقه ای یعنی آجر و خلق نقشهای 
زیبا و ابتکاری تحت عنوان » خوون چینی 

« بر سر در بناها ، جلوه های خوشایندی را 
در معماری منطقه ایجاد کرده که از جنبه 
های مختلف قابل توجه و دقت است . به 
طور کلی، شکل و ترکیب این دو شهر تابع 
تناسب زمین، موقعیت صخره ها و پستی و 
بلندی های خاک و جریان رودخانه هاست 
. به این ترتیب ارتباطی هنرمندانه با عناصر 
طبیعی را در جهت خلق فضاهای معماری 
که در شهرهای دیگر استان یافت نمی شود 
ایجاد کرده است. دزفول و شوشتر به لحاظ 
آبی  به کارگیری معماری آجر و آسیابهای 

ابداعات ویژه ای دارند.
اصطالحات  و  گویش  در  شوشتر 
معروف   » پیر  چهل   « شهر  به  محلی 
امامزاده  متبرکه،  بقاع  آن  در  زیرا  است. 
به چشم  بسیار  تکیه های  و  مساجد  و  ها 
یکی  که  شوشتر  جامع  مسجد  خورد.  می 
از دیدنی ترین مساجد ایران است در این 
چنین  آن  کتیبه های  از  و  دارد  قرار  شهر 
استنباط می شود که خلفای عباسی در زمان 
امام حسن عسگری )ع( به ساخت آن اقدام 
ترمیم شده  و  تکمیل  آن  از  و پس  نموده 
ایوان  در  ۵۴ ستون  با  این مسجد   . است 
تأثیر فرهنگ  به رومی  و طاقهای موسوم 
دیرینه ایران و معماری محلی منطقه را با 
سقفها، گچبری ها، کنده کاریها ، و مناره 
ها و آجرکاریهای پر نقش ملهم از فرهنگ 
اسالمی در قالبی ارزشمند و زیبا به منصه 
ظهور رسانده است. هم چنین بقعه امامزاده 
عبداهلل یکی از زیباترین بناهای شوشتر با 
هایی  نوشته  و  پلکانها  و  ویژه  نقشهای 
و  لچکها  و  کاشیها  و  سنگی  قطعات  بر 
ستونهای بسیار بر باالی تپه ای مشرف بر 
شهر شوشتر و بقعه براء بن مالک انصاری 
که در واقع قدیمی ترین مقبره اسالمی در 
ایران به شمار می رود. قابل ذکر است او 
یکی از صحابه دالور پیامبر بود که هنگام 
فتح شوشتر کشته شد و آرامگاه او در شمال 
شهر مقابل قلعه سالسل قرار دارد. از شهر 
تاریخی و فرهنگی شوشتر علما، مجتهدین 
وشخصیتهای برجسته ای همچون قاضی 

نوراله شوشتری، شیخ مجتهد شوشتری و 
شیخ محمد تقی شوشتری برخاسته اند.

خوزستان به لحاظ دیرینگی و پشینه 
اهمیت  پر  از  یکی  باستانی  و  تاریخی  آثار 
های  قابلیت  که  است  مناطق کشور  ترین 
فراوانی برای بررسی و مطالعه پژوهشگران 
و جهانگردان ایرانی و خارجی دارد. عالوه بر 
اهواز، شوش، دزفول و شوشتر باید تمدنهای 
» عیالم نور« را در مسجد سلیمان، بهبهان 
ایذه جستجو کرد که قدمت دیرپایی در  و 
فرهنگ این دیار داشته و آثار متفاوتی را از 
جمله سنگ نوشته ها و حکاکیهای متفاوت 
از خود به جای گذاشته اند. » ایذه « یا » 
ایذج « در شمال شرقی خوزستان پایتخت 

اتابکان لر، از جمله شهرهای دیگر خوزستان 
است که در میانه کوهستان با آب و هوائی 
معتدل و طبیعتی سرسبز واقع است و استعداد 
فراوانی برای کشاورزی دارد. این شهر یکی 
در  و  بوده  اسالم  سپاهیان  مهم  اهداف  از 
دورانهای مختلف تاریخ دارای رونق بسزایی 
بوده است. پل » خده زاد « که یکی از پلهای 
این شهر  به شمار می رود در  عجیب دنیا 
قرار داشته که به نام مادر اردشیر بابکان با 
پایه هایی از سرب مذاب ساخته شده و ۱۰۴ 
ذرع ارتفاع داشته است. این بطوطه جهانگرد 
مراکشی که در قرن هشتم هجری از این 
شهر دیدن کرده، به خانقاه ها، کاروانسراها 
و قناتها و قلعه مدرسه های بسیاری در این 
حافظ  الغیب،  لسان   . کند  می  اشاره  شهر 
شیرازی در غزلیات خود صحرای » ایذج « 

را به زیبایی معرفی می نماید.
نکهت  با  اگر  نشگفت  این  از  بعد 

خلق خوشت
نافه     » ایذج   « صحرای   از  خیزد 

مشک   ختن
کتیبه های منقوش و سنگی » اشکفت 
تمدنهای  یادگار   » کولفره   « و   » سلمان 
عیالم نو است که قدمت آن به سه هزار سال 
می رسد . مجسمه مفرغی » مرد پارتی « که 
هم اکنون در موزه ایران باستان نگهداری 
می شود، از منطقه » شمی « واقع در این 

ناحیه به دست آمده است.
شهر  دیگر   » سلیمان  مسجد   «
عالوه  که  است  خوزستان  نشین  بختیاری 
بر آتشکده ها و معابد باستانی، همچون : » 
سر مسجد و برد نشانده « و ... اطراق گاه 
زمستانی ایل بزرگ بختیاری بوده که اولین 
ناکس  ویلیام   « وسیله  به  ایران  نفت  چاه 
منظور  به  انگلیسی  شرکت  و   » دارسی 
عملیات اکتشافی نفت در آنجا حفاری شد 
این شهر به صورت یک منطقه نفتی و  و 

صنعتی در آمد.
با صحراهای حاصلخیز  » بهبهان « 
و  کوتاه  و  بلند  ارتفاعات  و  ماهورها  تپه  و 
بخشهای کوهستانی و جلگه ای ، شهری 

دورانهای  به  آن  سابقه  که  است  قدیمی 
عیالمی و پس از آن به دوره ساسانی می 
کیدین هوتران  برنزی »  جام  رسد. کشف 
با ۱۶ الیه   » زندگی  جام   « به  موسوم   »
تابوت  و  داستانگویی  نقوش  و  متفاوت 
حفاریهای  در  متفاوت  پارچهای  و  مفرغی 
این  در  اخیر  سالهای  در  شناسی  باستان 
منطقه، سابقه این دیار را آشکارتر می سازد.
یا   » ارجان   « یا   » ارگان   « شهر 
پادشاه  قباد   ، وسیله  به  که   ،  » ابرقباد   «
برپا شده، در ده کیلومتری شهر  ساسانی، 
بهبهان فعلی قرار داشته است. بهبهان هم 
تجاری  عمده  مراکز  از  یکی  نیز  اکنون 
به  و  باشد  می  منطقه  عشایر  اقتصادی  و 

سنتی  و  مذهبی  بافتی  اعتقادی،  لحاظ 
آیت  برجسته ای همچون  دارد. روحانیون 
اهلل بهبهانی – که در صدر مشروطیت در 
انقالبیون  با  همپا  و  برآمد  مجاهدت  مقام 
نهضت  گیری  شکل  در  ن  هدا مجا و 
مشروطیت نقش بسزایی داشت – و نیزآیت 
اهلل وحید بهبهانی و ادبا و شاعران فرهیخته 

دیگر از این خطه برخاسته اند.
دو  میان  شهری   ، رامهرمز«   « اما 
خوزستان  استان  شمالی  و  جنوبی  بخش 
خطه ای آباد و پراهمیت بوده که » سلمان 
فارسی « صحابه شفیق پیامبر در این دیار 
زاده شده است. این شهر در دوره ساسانی 
رونق بسیاری داشته و بنای آن را به هرمز 
اول پادشاه ساسانی، نسبت می دهند. پرورش 
کرم ابریشم ، پارچه های زیبا، عطریات و 
دیار  این  در  بزرگی  کتابخانه  و  حصیربافی 
شاخصه های تاریخی این شهر را تشکیل 

می دهند.
از سوی دیگر آبادان در جنوب غربی 
این استان زرخیز جایگاه و منزلت ویژه ای 
دارد. در تجزیه و تحلیل واژه آبادان می توان 
به معنی محلی برای » پاسداری و نگهبانی 
پدر جغرافیای  بطلیموس  و  از آب « رسید 
یونان نام » آرپفانا « و » آپفادانا « را برای 
آبادان به کار می برد. واژه » عبادان « که 
در دوره های اخیر به آبادان استناد می شد 

معرب همان واژه است .
زیادی  آبادانی  و  عمارت  آبادان،  در 
به چشم می خورد که می توان به رباطها 
و خانقاه و مدرسه ها و مساجد متعدد استناد 
کرد. هم چنین مقبره ای منسوب به حضرت 
خضر و الیاس در اطراف رود بهمنشیر وجود 
دارد که به همین سبب، عرب زبانان آبادان 
را » جزیره الخضر « می گفته اند . آبادان 
لنگرگاه مناسبی برای کشتی های تجاری 
نظیر  صنعتی  های  جنبه  بر  عالوه  و  بوده 
تأسیس  شهر  این  در  که  نفت  پاالیشگاه 
شده، می تواند محلی برای رفت و آمدهای 

تجاری و اقتصادی باشد.
» خرمشهر « یا » محمره « در آغاز نام 
باستانی » پیان « را به خود داشته که بعدها 
به » بیان « تبدیل شده است . این نام پس 
از مهاجرت اعراب به خوزستان به محمره 
تبدیل گردید و وجه تسمیه آن از آنجا ناشی 
می شود که برنج سرخ درآن محل کشت 
و زرع می شده و موقعیتی سوق الجیشی و 
وجه  و  گردید  تبدیل  محمره  به  اقتصادی 
تسمیه آن از آنجا ناشی می شود که برنج 
سرخ در آن محل کشت و زرع می شده و 
موقعیتی سوق الجیشی و اقتصادی به لحاظ 
ارتباطات آبی در منطقه داشته است. رودخانه 
می  پیوند  اروند  به  در همین محل  کارون 
خورد و این منطقه را از طریق خلیج فارس 
المللی  بین  آبراههای  به  عمان  دریای  و 

مرتبط می سازد.
جنوب  در   » شادگان   « شهرستان 
به  و  شود  می  منتهی  آبادان  به  خوزستان 
دو  از  ترکیبی  که  جراحی  رودخانه  وسیله 
از  و  است   » عالء   « و   » مارون   « رود 
کوهستانهای » منگشت « سرچشمه گرفته 
را مشروب می  ، کشاورزی دشت شادگان 
سازد. نام قدیم شادگان ، » دراک « بوده که 
از ترکیب دو کلمه » دارا « و » ارک « ساخته 
شده و به معنی » ارک دارا « است که معرب 

آن ، کلمه » دورق « است. ابودلف جهانگرد 
از ساختمانها  عرب در قرن چهارم هجری 
دارا  قباد بن  به دست  آتشکده هایی که  و 
پادشاه ساسانی، در شادگان ساخته شده، یاد 
می کند و » ابن حوقل « و » اصطخری 
« و » یاقوت حموی « به پرده دیبا و بافته 
های زیبای آن شهر و همچنین وجود آبهای 

گرم و گوگردی در آن منطقه اشاره دارد.
کناره  و  جنوبی  شهرهای  دیگر  از 
 « یا  ماهشهر  به  توان  می  استان  این  ای 
آباد  شهری  که  کرد  اشاره   » معشور  بندر 
نیکو  بازار و مسجدی  دریا  کنار  در  و  بوده 
داشته است.ماهشهر هم اکنون بیشتر جنبه 
صنعتی به خود گرفته و تأسیسات عظیم و 
این  گاز،  و  شیمیایی  و   ، پتروشیمی  مهم 
با  دریا  کنار  در  صنعتی  قطبی  به  را  ناحیه 
برخورداری از آبراههای مناسب تبدیل نموده 
است که مقداری از نفت ایران از این ناحیه به 

کشورهای خارجی صادر می شود.
» سوسنگرد « و » دشت آزادگان « 
با زمینهای حاصلخیز خود، یکی از بهترین 
ای  ویژه  های  قابلیت  که  است  دشتهایی 
و  سبزیجات  بخصوص  کشاورزی  برای  را 
گیاهان و حبوبات داراست . سابقه کشاورزی 
باستان می رسد و  به دورانهای  سوسنگرد 
مورخین آبیاری آنجا را منسوب به » لیترانا 
« می دانند که گویا از فرزندان گودرز بوده 
است، همچنین در این منطقه پارچه ای با 
نام » سوزن گرد « بافته می شده که نام 

این دیار از آن گرفته شده است.
مرغوبیت  و  زمین  از حیث  خوزستان 
خاک و حاصلخیزی، یکی از بهترین جلگه 

های ایران است که گاهی به دلیل ویژگیهای 
آب و هوایی می توان در سال دو بار محصول 
را در آن تولید نمود. فراوانی آب، وسعت و 
باروری خاک و تنوع طبیعی، این دیار را به 
جلگه ای زرخیز و پربرکت تبدیل نموده که 
در صورت استفاده صحیح و برنامه ریزیهای 
کشاورزی مکانیزه به تنهایی می تواند کشور 
را به لحاظ فرآورده های کشاورزی تأمین 
نماید و آنچه تاکنون در این استان به دست 
آمده با برخورداری از همان روش سنتی است 
که اگر بهره گیری صحیح از این امر صورت 
پذیرد، بزودی خوزستان نه تنها به » طالی 
سیاه « ) نفت ( بلکه به » طالی سبز « ) 
کشاورزی ( شهرت خواهد یافت. بی شک 
در کمتر استانی از ایران این همه رودخانه 
دشتهای  بر  مشرف  و  پرخروش  آبهای  و 

وسیع وجود دارد.
رودخانه  بزرگترین  عنوان  به  کارون 
کوههای  از  کیلومتر   ۸۵۰ طول  با  ایران 
احیای  ضمن  و  گرفته  سرچشمه  بختیاری 
تابهای بسیار  با پیچ و  زاینده رود اصفهان 
دو استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان 
را در نوردیده و سرانجام به خلیج فارس می 
قابلیت  که  است  رودی  تنها  ریزد.کارون 
تا سالهای  انگلیسی ها  و  کشتیرانی داشته 
اخیر با کشف » سرهنری الیارد « در بستر 
از  را  خود  صنعتی  ابزار  و  کاالها  رود،  این 
مسیر  و  فارس  خلیج  راههای  آب  طریق 
کارون ضمن عبور از اهواز تا   » درخزینه 
« در نزدیکیهای مسجد سلیمان به وسیله 
چاه  نخستین  به   » ها  لنج   « و  ها  کشتی 
نفت واقع در میدان نفتون مسجد سلیمان 
می رسانده اند . رود کارون در صورتی که 
الیروبی گردد تا نزدیکی های شهر شوشتر 
و  باشد  داشته  کشتیرانی  قابلیت  تواند  می 
ایرانیان باستان پیش از انگلیسی ها به این 
شهر  پیدایی  انگیزه  و  بودند  رسیده  کشف 
بوده  ناحیه  این  در  ای  کمره  وجود  اهواز، 
که رود به صخره های سنگی برخورد می 
کرده و همین امر باعث می شده تا کشتیها 
در محله اهواز قدیم ) عامری ( بار انداخته 
و سپس کشتیهای از آن سوی رود بارها را 

به مقصد برسانند.
کرخه، جراحی، دز ، اروند، هندیان ، 
شاوور، بهمنشیر، » بهمن اردشیر « مارون، 
رود زرد، رود هندیجان، و رودهای متفاوت 
در  که  آبهایی  هرز  و  عظیم  منابع  دیگر 
تمامی ایام سال دشتهای حاصلخیز استان 
را بی استفاده می گذارد منابعی هستند که 
می  که  شود  می  یافت  استانی  کمتر  در 
توان از این آبها به منظور پرورش ماهیان 
و آبزیان استفاده نمود. وجود آبهای فراوان 
تواند  می  آنها  از  توجه  شایان  استفاده  و 
منطقه گسترش  این  در  را  صنایع شیالت 
دهد. برپایی سدهای کارون 3 و ۴ و سد 
از سوی  اخیراً  که  آبی  تأسیسات  و  کرخه 
دولت در جهت بهره گیری هر چه بیشتر 
پذیرفته  صورت  خدادادی  نعمت  این  از 
می  که  است  ای  ارزنده  و  موثر  گامهای 
تواند آینده این استان را در راستای تولید 
انرژی و آبیاری زمینهای بایر و بارور این 
استان قرار دهد و به کشاورزی گسترده آن 
یاری برساند. همچنین توسعه نخلستانها، زه 
کانال  و  آبیاری  قدیم،  نخلستانهای  کشی 
کشی دشتهای خوزستان از هرز آب رفتن 

می  جلوگیری  دریاها  به  غنی  آبهای  این 
کند. اهمیت و روش به کارگیری آب، این 
» طالی سفید « اکنون در جهان معاصر 
به عنوان یکی از دستاوردهای علمی است 
را  دیگر  منابع  و  نفت  جای  تواند  می  که 
بگیرد و در واقع جنگ سالهای اخیر جنگ 
انرژی  این  از  برخورداری  آبی و چگونگی 

ارزشمند است.
نباتی و  همچنین تنوع فرآورده های 
وجود نخل ها، مرکبات ، گیاهان ، سبزیجات 
و کوهستانهایی که قابلیت پرورش زیتون را 
دارند و نیز نیشکر خوزستان که شهرتش در 
) شکرستان  نام خوزستان  استناد  به  تاریخ 
از نکته های قابل  ( به آفاق رسیده است. 
توجه دیگر استان محسوب می شود . گندم 
و جو و دانه های روغنی، برنج، اکالیپتوس ، 
گیاهان دارویی همه و همه استعداد بی نظیر 
را نشان می دهد که  این جلگه حاصلخیز 
قابلیتهای فراوانی را در دل خود نهفته دارد. از 
سوی دیگر وجود امکانات ارتباطی، دسترسی 
به انرژی برق، آب، راه آهن و حمل و نقل 
آبی و حاصلخیزی خاک و صنایع پیشرفته 
از جمله مواهبی هستند که می  در منطقه 
توانند این استان را به خطه ای خود کفا و 

بی بدیل تبدیل نمایند.
موهبت دیگر این استان استعدادهای 
مناطق  از  زیرزمینی است که یکی  سرشار 
غنی نفتی خاورمیانه و جهان به شمار می رود 
. چاههای نفتی بی شمار، گازهای متفاوت 
فرآوردهایی  جدیدترین  مایع،  و  صنعتی 
و  تولیدی  پیشرفتهای  نظر  از  که  هستند 
و  برخوردارند  خاصی  جایگاه  از  صنعتی، 
شرایط  و  طبیعی  ویژه  عنایت  با  خوزستان 
در دل خود  را  مواهب  این  تمامی  اقلیمی، 
در یک جمله  توان  و می  است  داده  جای 
اذعان داشت که خوزستان نه تنها در عرصه 
فرهنگ و تمدن، نه تنها در عرصه مواهب 
خدادادی و طبیعی کشاورزی و آبیاری و نه 
تنها در وجود منابع عظیم زمینی و زیرزمینی 
بلکه از لحاظ صنعتی نیز سرآمد است و از 
اصلی ترین مناطق ایرانی است که صنعت 
و تکنولوژی در آن شکل گرفته که صنایع 
پتروشیمی، صنعت فوالد ،نورد لوله، صنایع 
و نیروگاههای تولید برق، صنایع شیمیایی 
از  نفتی  های  فرآورده  پاالیشگاههای  و 

آن شمارند.
 اما هنرمندان صنعتگر این استان از 
صنایع آفرینشگرانه انسانی نیز غافل نبوده 
اند و روستاییان صمیمی و خونگرم این دیار، 
ابزارهای  از  را  خود  شناسانه  زیبا  تجلیات 
کارآمد و زیبا با بهره گیری از مواد و عناصر 
پیرامون خود در قالب صنایع دستی، همچون: 
گلیم بافی، جاجیم بافی، حصیربافی، عبابافی، 
و  بافی،  قالی  بافی،  سجاده   ، چوخابافی 
به منصه ظهور  ریز و درشت دیگر  صنایع 
رسانده و راهی بازارهای محلی کرده اند . 
البته شهرهایی همچون : دزفول ، شوشتر ، 
بهبهان ، رامهرمز ، تالش بیشتری در این 

زمینه داشته و دارند.
اینها گذشته خوزستان مهد  از همه   
فرهنگ و هنر است . تنوع فرهنگی و تعدد 
اقوام مختلفی که در این خطه زندگی می 
بختیاریها،  زبانان،  عرب  همچون:  کنند، 
و  ها  شوشتری  ها،  دزفولی  ها،  بهبهانی 
بندرنشینان حاشیه خلیج فارس، مجموعه ای 
متحد و در عین حال گونه گون را در گویش، 
زبان، آداب و سنن، مناسک و مراسم و جلوه 
نیایشی و نمایشی متجلی می سازند  های 
که در عین زیبایی، در صور گوناگون قابل 
توجه و بررسی فرهنگی و هنری است. اشعار، 
ترانه ها، ضرب المثل ها، موسیقی ، رقصها 
ویژگیهای  رعایت  با  اقوام  این  آیینهای  و 
بومی – فرهنگی، خوزستان را غنی تر ساخته 
و به ارزشهای بالنده و متعالی فرهنگ و هنر 

نزدیک تر ساخته است.
ن  نا با ز عرب  نه  زگو ا و آ موسیقی 
خوزستان متفاوت از موسیقی اعراب مناطق 
دیگر جهان با اشکال ابوذیه، علوانیه، رکبانیه 
و بسته و اشعار حماسی و زیبای » یزله « 
بیانگر سلحشوری و جنگاوری شیرمردان و 
عشایر این قوم است. آنان با تکان دادن بیرق 
ها و هلهله و پایکوبی در شادی، رزم و عزا، 
آیینی فرهنگی را پاس می دارند. بختیاریها 
با قدمت باستانی دیرینه و گویش شیرین و 
اشعار و ترانه های حماسی و تغزلی، دالوریها 
و افتخارات تاریخی را در پشتوانه فرهنگی 
خود دارند و همچون کوهستانهای پرشکوه 
و پر صالبت خود به حیات تاریخی خویش 
ادامه می دهند. دیگر اقوام این دیار در زهد، 
شایستگی  ادب  و  فرهنگ  و  تقوی  علم، 
های ویژه ای دارند که نشانگر استعدادهای 
بالقوه این استان فرهنگ پرور است که هراز 
چندی با وجود امکانات کم و محدودیتها به 

شکوفایی می نشیند.
و  ها  حماسه  دیار  سلیمان  مسجد  و 
رشادت هاست. بهبهان شهر علم و ادب است 
و دزفول، شهر هنر، معماری و مقاومت ؛ که 
نیز  بعثی  برد رژیم  حتی موشک های دور 
نتوانست آنان را تسلیم نماید. شوشتر شهر 
علم و تقوی و صنایع دستی است و شادگان 
و  عشایری  سلحشوران  سرزمین  هویزه  و 
دیگر شهرهای استان هر کدام قابلیت های 
ستایش برانگیزی را درضمیر فرهنگی خود 

دارند که قابل تقدیر است .
طبیعت زیبا، اماکن تاریخی و دیدنی، 
ذبه  جا فرهنگی،  مختلف  های  قومیت 
اقتصادی  های  زمینه   ، جهانگردی  های 
در  که  هستند  عواملی  جمله  از  تجاری  و 
خوزستان بوضوح، زمینه های رشد و تولید 
و سرمایه گذاری های صنعتی، کشاورزی 
سرانجام  و  دهد  می  نوید  را  فرهنگی  و 
سرزمین  است؛  دیگر  سرزمینی  خوزستان 
ایثار و شهادت، سرزمین مقاومت و حماسه، 
سرزمین نخلهای سوخته، سرزمین صفا و 
صمیمیت ، سرزمینی با دشت های سوخته 
که آغشته به خون شهیدان است . خوزستان 
دارد.  مملکت  این  برگردن  عظیمی  دین 
خاک پاک این دیار تفته، رایحه دل انگیز 
هزاران شهید صادق را به مشام می رساند 
وارد  وضو  با  خوزستان  گلگون  در خاک   .

شوید! اینجا سرزمین دیگری است ...
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سرمربی هندبال نوجوانان:
بایدرویردههایپایهسرمایهگذاریکنیم

اگر بخواهیم  ایران گفت:  نوجوان  تیم ملی هندبال پسران  سرمربی 
تیم ملی بزرگساالن خوبی داشته باشیم باید روی رده نوجوانان و نونهاالن 

سرمایه گذاری خوبی کنیم.
مجید رحیمی زاده بعد از اتمام پنجمین اردوی تدارکاتی تیم ملی هندبال 
پسران نوجوان اظهار کرد: در این اردو بیشتر روی تاکتیک های حمله و دفاع 
کار کردیم و می خواستیم عملکرد بازیکنان را ارزیابی کنیم. فکر می کنم 
این اردوی پایانی بود که با 3۰ بازیکن در تهران برگزار شد و در اردوی بعد 

قرار است نفرات نهایی به اردو دعوت شوند.
تیم  حریفان  در خصوص  نوجوان  پسران  هندبال  ملی  تیم  سرمربی 
ملی در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: در رده نوجوانان تقریبا تمام تیم های 
عربی مخصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس مانند بحرین، امارات، قطر و 
حتی عربستان شرایط خوبی دارند. همچنین کشورهای شرقی مثل ژاپن، 

کره جنوبی و چین تایپه هم تیم های بسیار خوبی هستند.
است  بهبود  حال  در  کرونا هم  اینکه شرایط  به  توجه  با  افزود:  وی 
اکثر کشورهای آسیایی در این مسابقات حضور دارند. در نهایت باید ببینیم 
در قرعه کشی با چه تیم هایی همگروه می شویم اما مسلم است بازی های 
سختی پیش رو داریم. امیدواریم در این فرصتی که تا آغاز مسابقات هست، 

بازیکنان را آماده کنیم و با آمادگی کامل راهی بحرین شویم.
وقتی  هندبالیست ها گفت:  مورد مصدومیت  در  ادامه  در  رحیمی زاده 
در  آنها  ریسک مصدومیت پذیری  باشند،  مسابقه  میادین  از  دور  بازیکنان 
اردوی تیم ملی افزایش می یابد. هدف ما در اردوها بر این است که بدن 
بازیکنان آماده شود و این روند رو به رشد باشد. البته بازیکنان باید این فاز 
فشار را رد کنند تا در اردوهای بعدی به فاز آمادگی که می خواهیم برسند 

و آسیب نبینند.
او درخصوص پیش بینی اش از عملکرد تیم ملی نوجوانان در مسابقات 
آسیایی گفت: به نظرم در حال حاضر پیش بینی نتایج زود است و پاسخ به 
این سوال مستلزم این است که ببینیم آیا بازیکنان مصدوم به تیم می رسند؟ 
آیا بازی تدارکاتی در برنامه آماده سازی تیم جای دارد و سواالتی از این 
دست. فکر می کنم با جمع بندی این موارد می توان به این سوال طی ماه های 
پیش رو پاسخ داد اما هدف تمام تیم بر این است که مجوز مسابقات جهانی 
را کسب کند. این پتانسیل هم وجود دارد فقط در صورتی که برنامه ریزی 

خوبی در این فرصت باقی مانده داشته باشیم.
سرمربی صدرنشین لیگ برتر در پایان در خصوص پلی اف لیگ برتر و 
تقابل با مس نیز گفت: بازی با مس به مراتب سخت تر از بازی دور برگشت 
است. کادرفنی سپاهان پس از آخرین مسابقه خود در دور برگشت به یک 
آنالیز کلی راجع به تیم خود و همچنین حریف رسید و این امر باعث می شود 
هم مسابقه رفت در کرمان و هم برگشت در اصفهان بازی جذابی شود. 
در نهایت امیدوارم تیمی که بهتر است و بیشتر کار کرده، نتیجه بگیرد و 

راهی مسابقه فینال شود.
رحیمی زاده در پایان گفت: اگر بخواهیم تیم ملی بزرگساالن خوبی 
داشته باشیم باید روی رده نوجوانان و نونهاالن سرمایه گذاری خوبی کنیم. 
در حال حاضر به جز باشگاه های ذوب آهن، سپاهان، دهدشت و مس باشگاه 

دیگری نیست که روی رده نوجوانان سرمایه گزاری مداوم داشته باشد.
به گزارش ایسنا، دهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی آسیا پسران 
جوان مردادماه سال جاری به میزبانی بحرین انجام می شود که حکم انتخابی 

قهرمانی جهان را دارد.

نایبقهرمانیدخترانوالیبالیستایراندرجام»کورناکیا”

تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران در نخستین تجربه برون مرزی  
خود عنوان نایب قهرمانی جام »کورناکیا« ایتالیا را به دست آورد.

جام کورناکیا با سابقه ۴۰ ساله در برگزاری مسابقات رده سنی جهان، 
هر ساله میزبان بازیکنان زیر ۱۷ و ۱۹ سال والیبال دنیا است و بسیاری از 
مشهورترین بازیکنان فعلی این رشته ورزشی، سابقه حضور در این جام را 
دارند.تیم های ملی والیبال نوجوانان و جوانان دختر و نوجوانان پسر ایران 
که سال 2۰22 رقابت های قهرمانی آسیا را پیش رو دارند، با هدف اردوی 
برون مرزی و برگزاری دیدارهای تدارکاتی در رقابت های سال 2۰22 جام 

کورناکیا ایتالیا شرکت کردند.
تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران پس از پنج برد متوالی در مراحل 
مقدماتی، یک چهارم نهایی و نیمه نهایی جام کورناکیا، عصر امروز )دوشنبه 
2۹ فروردین( در دیدار نهایی این رقابت ها به مصاف وربانیای ایتالیا رفت 
و سه بر یک مغلوب این تیم شد.شاگردان میترا شعبانیان در ست دوم این 
مسابقه 2۵ بر ۱۷ به پیروزی رسید، اما در ست های اول، سوم و چهارم 
با امتیازهای 2۵ بر 22، 2۵ بر 2۱ و 2۵ بر ۱۵ نتیجه را واگذار کردند تا 
به مقام نایب قهرمانی جام کورناکیا دست یابند.در پایان این رقابت ها تیم 
رویایی دختران زیر ۱۷ سال جام کورناکیا معرفی شدند که درسا فالح عنوان 
بهترین پاسور و سیدنگار هاشمی عنوان بهترین لیبرو جام را به دست آوردند.

شقایق حسن خانی، پریا حاجتمند، ستایش هادی، مریم محمدی، سارینا 
یعقوبی، ستایش حسینی، آسیه حسنی، زهرا محمدزاده، نیلی رستمی، هدیه 
طالعی، دیانا رشیدی، هلیا پیری و آتنا شادکین دیگر ملی پوشان نوجوان دختر 
ایران در جام کورناکیا بودند. میترا شعبانیان سرمربی تیم، موهبه نجفی زاه 
سرپرست، اعظم عیدی و صفورا گل افشان کمک مربیان، شبنم ملی بدنساز، 
ایمان شاهمرادزاده آنالیزو و حبیب لو به عنوان فیزوتراپ، اعضای کادرفنی این 
تیم را تشکیل دادند. گفتنی است تیم های ملی والیبال نوجوانان و جوانان 
دختر و نوجوانان پسر ایران در بزرگترین اعزام تدارکاتی تاریخ والیبال ایران 

به جام کورناکیا ایتالیا اعزام شده اند.

کابوس مدافع بارسلونا تمامی ندارد؛
رسواییجدیدبرایجراردپیکه؛خیانتبهراموس!

ال کاندیفنسیال ادعای جدیدی در رابطه با جرارد پیکه مطرح کرده 
است.

طی روزهای گذشته بود که ال کانفیدنسیال با انتشار یک گزارش ویژه، 
پرده از مکالمات تلفنی بین جرارد پیکه و لوئیس روبیالس رئیس فدراسیون 
فوتبال اسپانیا برداشت. سرقت اطالعات از گوشی روبیالس فاش ساخت که 
پیکه در انتقال سوپرکاپ اسپانیا به عربستان و تغییر شکل برگزاری این 
بازی ها نقش مهمی داشته است. هولدینگ کاسموس با مالکیت پیکه، از 
این انتقال 2۴ میلیون یورو سود کرده است و به فدراسیون فوتبال اسپانیا 

نیز ساالنه ۴۰ میلیون یورو خواهد رسید.
این تنها رسوایی برای جرارد پیکه محسوب نمی شد چراکه چند فایل 
صوتی دیگر از این مدافع اسپانیایی منتشر شد که به شکل های مختلف 
او و رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا را در مظان اتهام قرار داد. به عنوان 
مثال در یکی از این فایل های صوتی مشخص شد که پیکه با یک البی 
گری عجیب زمینه حضور تیم تحت مالکیت خود یعنی آندورا در لیگ 

دسته دوم اسپانیا را فراهم کرده است.
با این حال به نظر می رسد که حواشی این فایل های صوتی پایان 
داشت.  ادامه خواهد  پیکه همچنان  برای جرارد  آن  دردسرهای  و  ندارد 
مدافع  با  رابطه  در  افشاگری جدید  ال کاندیفنسیال یک  راستا  در همین 

بارسلونا انجام داده است. 
بر این اساس سرخیو راموس به طور محرمانه پیامی صوتی برای 
جرارد پیکه ارسال کرده بود که در آن از لوئیس روبیالس، رئیس فدراسیون 
فوتبال اسپانیا انتقاد کرده است. پیکه اما در حق سرخیو راموس خیانت 
کرده و این پیام صوتی را برای روبیالس ارسال کرده است. او همچنین به 
روبیالس اطمینان خاطر داده که در این زمینه کاماًل محتاطانه عمل می کند.

را نشان داده و در  آرامش خود  اخیر  البته جرارد پیکه در روزهای 
مصاحبه ای گفته بود: »اینجا تنها کار غیرقانونی ای که صورت گرفته این 
است که یک نفر بخشی از مکالمات خصوصی ما را سرقت کرده و آن 
را در اختیار رسانه ها قرار داده است، البته خیلی هم الزم نیست باهوش 
باشید تا بدانید که چه شخصی پشت این ماجراست. این خبری بود که 
سال 2۰۱۹ منتشر شد. می توانید آرشیو اخبار آن سال را بررسی کنید و 
آن زمان این موضوع اصاًل خبرساز نشد. حاال در سال 2۰22 فایل صوتی 

همان خبر منتشر شده و خبرساز شده است.”
با این حال اکنون باید منتظر ماند و دید که بعد از این رسوایی جدید 
آیا پیکه واکنشی نشان خواهد داد یا خیر. از طرف دیگر او و سرخیو راموس 
مدتها در تیم ملی اسپانیا با یکدیگر هم تیمی بوده اند و اصال بعید نیست 
که مدافع سابق رئال مادرید و کنونی پاری سن ژرمن نیز موضع گیری خود 

را در این باره اعالم کند.

در انتظار یک تابستان پر سر و صدا برای لوس بالنکوس؛
کیلیانامباپهتنهابهرئالمادریدنمیآید!

به نظر می رسد که در تابستان پیش رو 
روزهای شلوغی در انتظار رئال مادرید خواهد 
بود و این باشگاه به شکل ویژه ای در نقل و 

انتقاالت فعالیت خواهد کرد.
رئال مادرید در تابستان گذشته تمام 
تالش خود را برای به خدمت گرفتن کیلیان 
امباپه انجام داد و حتی پیشنهاد 2۰۰ میلیون 
یورویی را نیز به پاری سن ژرمن ارائه کرد اما 
نهایتاً باشگاه فرانسوی راضی نشد تا امباپه 
حداقل یک فصل دیگر در پارک دو پرنس 

ماندگار شود.
حاال رفته رفته به پایان فصل نزدیک و نزدیک تر می شویم و بسیاری 
از گزارش ها حاکی از آن است که امباپه نهایتاً در تابستان پیش رو راهی رئال 
مادرید خواهد شد. البته پاری سن ژرمن هنوز ناامید نشده و گفته می شود که 
آنها در هفته های پیش رو تالش نهایی خود را برای حفظ ستاره فرانسوی 

انجام خواهند داد.
با این حال به نظر می رسد که جذب کیلیان امباپه تنها هدف تابستانی رئال 
مادرید محسوب نمی شود. موضوعی که آاس نیز با تیتر »امباپه تنها نمی آید« 

در شماره امروز خود به آن اشاره کرده است.
آاس در بخشی از گزارش خود پیرامون این موضوع آورده است: »رئال 
مادرید به دنبال این است که با حضور ستاره فرانسوی تیم بزرگی ایجاد کند. 
رئال سعی می کند تا مشکل دستمزد آنتونیو رودیگر را حل کند و او را به خدمت 
بگیرد. همچنین جذب شوامنی نیز اتفاق خوبی خواهد بود. از طرف دیگر رئال 
در ماه ژوئن با وینیسیوس جونیور، ادر میلیتائو و لوکا مودریچ تمدید خواهد کرد.

هالند از لیست رئال مادرید خارج شد و حاال باشگاه تصمیم گرفته که برنامه 
خود را تغییر ندهد و خط حمله را با امباپه که تمام تالش ها بر روی او متمرکز 
شده است، تقویت کند. ورود مهاجم جوان نروژی تنها در صورتی امکان پذیر 
خواهد بود که هم او و هم ایجنتش، مینو رایوال، مطالبات خود را بسیار فراتر 
از آنچه منچسترسیتی به آنها پیشنهاد کرده است، کاهش دهند، که آسان به 
نظر نمی رسد. عالوه بر این، هالند به دلیل سابقه مصدومیت خود تردیدهایی 
را مطرح می کند. با بنزما، وینیسیوس و امباپه برتری کافی خواهد بود. اما 
برای کیلیان باید تا 3۰ ژوئن صبر کنیم. نه یک روز کمتر  و نه یک روز بیشتر.

رئال مادرید تمام توان خود را به کار گرفته تا تیم را برای فصل بعد تقویت 
کند. تالش زیادی در مورد امباپه انجام خواهد شد اما موقعیت های دیگری نیز 

وجود دارد که رئال مادرید در آنها نیاز به تقویت شدن دارد.
در خط دفاعی، این باشگاه امکان به خدمت گرفتن رودیگر، مدافع میانی 
که قراردادش با چلسی در حال اتمام است، را از سر گرفته است. باشگاه تنها 
چند ماه پیش حضور او را رد کرد، اما وضعیت جدید تیم لندنی، تمایل بازیکن 
آلمانی به حضور در مادرید و البته نمایش درخشان او در سانتیاگو برنابئو مقابل 
رئال همه چیز را تغییر داد. اما یک مشکل در مورد جذب آنتونیو رودیگر وجود 
دارد و آن هم حل کردن بحث دستمزد اوست. باشگاه در حال کار برای تمدید 
قرارداد وینیسیوس جونیور، ادر میلیتائو و لوکا مودریچ است. هر سه این تمدید 
قرارداد ها در پایان فصل اعالم خواهد شد؛ درست قبل از تور پیش فصل در 
ایاالت متحده آمریکا که قرار است رئال مادرید در آن با تیم های بارسلونا 
یوونتوس و میالن بازی کند.از طرف دیگر خروج ایسکو بیل و مارسلو اجتناب 
ناپذیر است. یک نگرانی در مورد پست دفاع چپ برای رئال مادرید وجود داشت 
اما در صورت جذب رودیگر این نگرانی نیز برای کارلو آنچلوتی رفع خواهد 
شد چرا که آنگاه او می تواند از داوید آالبا نیز در پست دفاع چپ استفاده کند.

همچنین ممکن است مارکو آسنسیو نیز باشگاه را ترک کند و شوامنی یکی 
دیگر از گزینه هایی محسوب می شود که در لیست خرید رئال مادرید حضور دارد. 
رئال قصد دارد این بازیکن که در پست کاسمیرو به میدان می رود را به خدمت 
بگیرد تا هافبک برزیلی بتواند در طول فصل استراحت بیشتری داشته باشد.”

پرسپولیس  روزها  این 
که  است  پرونده هایی  درگیر 
گذشته  مدیریت  به  مربوط 

این باشگاه می شود.
با  روزها  این  پرسپولیس  باشگاه 
مشکالت ریز و درشتی دست و پنجه 
در  تیم  این  مسیر  در  که  می کند  نرم 
موارد  سایر  و  حذفی  جام  و  برتر  لیگ 
تاثیر منفی شدیدی گذاشته و هنوز هم 
روز  هر  و  نشده  مرتفع  مشکالت  این 
مالی  پرونده های  این  با  خطر درگیری 
و بدهی ها برای این باشگاه وجود دارد. 
دوره های  در  اکثراً  این مشکالت 
مدیریتی قبلی ایجاد شده ولی حاال بعد 
از گذشتن بیش از یک سال هنوز یقه 
این باشگاه را گرفته و هرروز سنگین تر 

هم می شود. 
خیر  ا سال های  در  لیکه  درحا
مدیران  حضور  ز  ا صحبت  ره  هموا
ورزشی و از جنس فوتبال در این رشته 
می شود و ناجی فوتبال را مدیران خاک 
ولی  می شوند  معرفی  آن  در  خورده 
حداقل پرسپولیس از ورزشی ترین مدیر 
خوشی  خاطره  خودش  اخیر  سال های 
ندارد و مشکالت زیادی در دوره کوتاه 
بر  فرد  انصاری  محمدحسن  نشستن 
صندلی مدیریت باشگاه ایجاد شده که 

همچنان برقرار است. 
مدیر اسبق سرخ پوشان که در بازه 
اسفند   2۰ تا   ۱3۹۸ شهریور   ۵ زمانی 
پرسپولیس  مدیرعامل  به عنوان   ۱3۹۸
مدت  در  داشت  باشگاه حضور  این  در 
مدیریتی اش  اشتباهات  با  خود  فعالیت 
به  را  اتفاقات تلخ و هزینه های گزافی 

پرسپولیس تحمیل کرد.
به برخی از این موارد می پردازیم:
* بدهی ۹۵۰ هزار دالری به رادو

این  پرسپولیس   کروات  سنگربان 
پرداخت  به  محکوم  فیفا  در  را  باشگاه 

است. گلری که  ۹۵۰ هزار دالر کرده 
قراردادش توسط انصاری فرد بسته شد 
و این هزینه برای یک گلر نیمکت نشین 

غیر منطقی بود. 
* مشکل بزرگ سرمربی آرژانتینی
اسبق  مربی  کالدرون،  گابریل 
مدیران  پایبندی  عدم  از  پرسپولیس 
حقوقش  پرداخت  برای  پرسپولیس 
استفاده کرد و با فسخ یکطرفه قرارداد 
خود موفق شد در فیفا ۵۸۰ هزار یورو 
این  لبته  ا که  بگیرد  سرخ پوشان  از 
این  چراکه  نبود؛  موضوع  این  پایان 
کالدرون؛  دستیاران  معوقات  با  مبلغ 
خواکین آلبرتو و اینیگو والنسیا، هزینه 
دادرسی در دادگاه عالی ورزش و سود 
و  رسید  دالر  هزار   ۸۰۰ به  سالیانه 
عدم پرداخت این مبلغ در زمان مقرر 
باعث بسته شدن پنجره نقل وانتقاالتی 

سرخ پوشان شد.
* مورد عجیب استوکس

یکی دیگر از این نفرات استوکس 
بود، مهاجم بدسابقه که آخرین بدعهدی 
مدیران  چشم  مقابل  تراکتور  در  او 
پرسپولیس بود ولی به آن توجهی نشد 

و اشتباه تکرار شد. 
قراردادی  با عقد  ایرلندی  مهاجم 

به  دالر  هزار   2۷۰ مبلغ  به  ماهه   ۶
پرسپولیس تهران پیوست. مهاجم اسبق 
تراکتور که حین عقد قرارداد ۱۵۰ هزار 
بود  دریافت کرده  را  پول خود  از  یورو 
بعد از دیدار با الشارجه امارات در لیگ 
قهرمانان آسیا  دیگر به ایران برنگشت 
و این بازیکن سرخ پوشان را به پرداخت 

۸3 هزار یورو محکوم کرد.
* پرونده اوساگونا 

با  فرد  انصاری  قرارداد  سومین 
این  برای  کم  هم  خارجی  بازیکنان 

باشگاه دردسرساز نبود. 
اهل  مهاجم  اوساگونا،  کریستین 
نیجریه که هیچ وقت گل های زده اش در 
یک فصل فوتبالی بیش از ۶ گل نبوده 
به جمع  یورو  هزار   2۵۰ مبلغ  با  است 
سرخ پوشان پیوست و بعد از جدایی اش 
با شکایت از پرسپولیس آنها را محکوم 

به پرداخت مبلغ ۹۶ هزار دالر کرد.
* قرارداد با آتیه داده پرداز

همکاری  مدت  طوالنی  قرارداد 
مدت  به  پرداز  داده  آتیه  شرکت  با 
یگر  د یتی  مدیر گاف  هم  سال   ۵
که  ردادی  قرا بود.   فرد  نصاری  ا
کادر  اختالف  اصلی  دالیل  از  یکی 
هیات مدیره  با  پرسپولیس  مدیریتی 

پرسپولیس  باشگاه  بود.   باشگاه  این 
سالیانه  درآمد  به  توافق  این  ازای  در 
اداره  برای  که  رسیدند  میلیارد   ۱۱۰
و  کم  مبلغی  لیس  سپو پر ه  شگا با
ناچیز بود و آنها را ناچار به تعویق در 
بازیکنان  کادرفنی،  معوقات  پرداخت 
سبق  ا مدیر   . می کرد ران  بدهکا و 
 ۵ زمانی  بازه  در  که  سرخ پوشان 
 ۱3۹۸ اسفند   2۰ تا   ۱3۹۸ شهریور 
در  پرسپولیس  مدیرعامل  به عنوان 
مدت  در  داشت  حضور  باشگاه  این 
فعالیت خود با اشتباهات مدیریتی اش 
را  گزافی  هزینه های  و  تلخ  اتفاقات 
گابریل  کرد.  تحمیل  پرسپولیس  به 
پرسپولیس  سبق  ا مربی  لدرون،  کا
پرسپولیس  مدیران  پایبندی  عدم  از 
کرد  استفاده  حقوقش  پرداخت  برای 
خود  د  ا د ر ا قر یکطرفه  فسخ  با  و 
یورو  هزار   ۵۸۰ فیفا  در  شد  موفق 
این  لبته  ا که  بگیرد  سرخ پوشان  از 
این  چراکه  نبود؛  موضوع  این  پایان 
کالدرون؛  دستیاران  معوقات  با  مبلغ 
خواکین آلبرتو و اینیگو والنسیا، هزینه 
دادرسی در دادگاه عالی ورزش و سود 
و  رسید  دالر  هزار   ۸۰۰ به  سالیانه 
عدم پرداخت این مبلغ در زمان مقرر 
باعث بسته شدن پنجره نقل وانتقاالتی 

شد. سرخ پوشان 
به  میلیاردی  هشت  بدهی   *

شهر خودرو
جذب یحیی گل محمدی از شهر 
را  خودش  خاص  داستان  هم  خودرو 
میلیارد  هشت  حدود  مبلغی  که  دارد 
گذاشت  پرسپولیس  روی دست  هزینه 
به یک  تبدیل  تا  نشد  پرداخت  البته  و 
شود.  باشگاه  این  برای  سنگین  بدهی 
پرسپولیس همچنان درگیر پرونده گل 
باشگاه  از  او  نامه  رضایت  و  محمدی 

مشهدی است.

مشکالت ریز و درشت پایان ندارد؛

وقتیپرسپولیستاوانمدیرعاملگذشتهرامیدهد!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

یک کارشناس فوتبال معتقد است 
که تیم ملی ایران تجربه و شرایط آن 
از دور گروهی جام جهانی  دارد که  را 

صعود کند.
هم گروهی  درباره  فریبا  بهتاش 
انگلیس  با تیم های ملی آمریکا،  ایران 
اروپا در جام جهانی و  برنده پلی آف  و 
اظهارات متفاوت کارشناسان در ارزیابی 
بازی  جهانی  جام  در  گفت:  گروه  این 
آسان وجود ندارد. بهترین تیم های دنیا 
شده اند.  انتخاب  مسابقات  این  برای 
تیمی هم که از پلی آف می آید ضعیف 
نیست. اتفاقات فوتبال طوری است که 
آن را قشنگ می کند. شما می بینید که 
تیم  این  به جام جهانی نمی آید.  ایتالیا 
می کردم  فکر  شخصه  به  افتاد!  گیر 
هم  خوبی  جوانان  که  ایتالیا  فوتبال 
داشت، جزو چهار تیم نهایی جام جهانی 
باشد. فوتبال همین است. تکلیف فوتبال 
روشن نیست. اگر گروه ما بسیار سخت 
است، سایر گروه های جام جهانی هم 

سخت اند.
* تجربه بین اللملی ایران زیاد است

در  حاضر  تیم های  به  اشاره  با  او 
یکی  کرد:  اظهار  جهانی  جام   B گروه 
با  که  است  این  ما  گروه  محاسن  از 
آمریکا بازی کرده ایم. البته تجربه بازی 
با انگلیس و برنده پلی آف را نداریم. اگر 
سه تیم این گروه خوب هستند، تیم ما 
هم بسیار خوب است. ۸۵ تا ۹۰ درصد 
تشکیل  لژیونرها  را  ایران  تیم  ترکیب 
می دهند. نهایتا دو، سه بازیکن از لیگ 
برتر خودمان در ترکیب اصلی باشند. این 
دو بازیکن یعنی نورافکن و امیری هم 
لژیونر بوده اند. تجربه لژیونرهای ما زیاد 
است. وقتی طارمی به چلسی یا سردار 
نشان  می زنند،  گل  تیم ها  بهترین  به 
بین المللی  تجربه  که  است  این  دهنده 
ملی  تیم  که  نتایجی  و  است  زیاد  ما 
ما گرفته است، یک مقدار سطح توقع 
هواداران فوتبال را باالتر برده که بسیار 

طبیعی است.
* توقع می رود از گروهمان در جام 

جهانی صعود کنیم
این بازیکن سابق تیم ملی فوتبال 
ایران با بیان اینکه ایران در حال حاضر 
تیم باتجربه ای در جام جهانی محسوب 
می شود، گفت: بار ششم ماست که به 
توقع می رود که  جام جهانی می رویم. 
ان شاء اهلل به مرحله دوم صعود کنیم. در 
هر صورت، بازی اول ما با انگلیس است 
که بسیار سخت است. سال ها است که 
انگلیس در جام جهانی قهرمانی نیاورده 
است. امسال به دنبال قهرمانی هستند. 
می کنم.  دنبال  کامال  را  انگلیس  لیگ 
فوتبال این کشور مثل سابق نیست که 
ارسال های  به  روی  که  می کنیم  فکر 

هوایی می آورد.
* با چهار امتیاز می توانیم امیدوار 

باشیم
فوتبال  در  تحول  درباره  فریبا 
انگلیس و موفقیت های نسبی این تیم 
 2۰2۰ یورو  و   2۰۱۸ جهانی  جام  در 
خاطرنشاتن کرد: انگلیس به عنوان مهد 
شود.  موفق  خواهد  می  جهان  فوتبال 
آن ها به دلیل شرایط خاص آب وهوایی 

و بارش های مداوم سال ها مجبور بودند 
روی هوا بازی کنند. وقتی دیدند که از 
تیم های بزرگ دنیا عقب افتاده اند، دنبال 
مربیانی رفتند که سیستم و روش بازی را 
تغییر دادند. آوردن گواردیوال، کلوپ و ... 
باعث شده که از انگلیس بازی هوایی را 
نبینیم. در زمینه بازی تحت فشار بسیار 
قوی هستند چون توانایی بدنی باالیی 
دارند و کار بسیار سخت است. به نظرم 
با گرفتن ۴ امتیاز می توانیم امیدوار به 
صعود باشیم. شاید آمریکا هم بتواند از 
انگلیس امتیاز بگیرد و این شرایط گروه 

را به نفع ما کند.
* باید با تیم های بزرگ بازی کنیم
نظر  به  اینکه  به  واکنش  در  وی 
می رسد او نسبت به موفقیت ایران در 
این  با  گفت:  نیست،  ناامید  گروه  این 
توصیفی که درباره ایتالیا عرض کردم، 
هیچ چیز در فوتبال معلوم نیست. ممکن 
است در روز اول انگلیس را هم ببریم. 
صعود  هستم.  خوشبین  هر صورت  در 
از  عملکردمان  به  گروهی،  دور  از  ما 
که  دارد  بستگی  جهانی  جام  تا  االن 
چطور برای این مسابقات آماده شویم. 
دوباره دنبال گینه و پاناما نرویم. ممکن 
بازی  ما  با  بزرگی  تیم های  که  است 
تیم هایی  بزرگنرین  امیدوارم  اما  نکنند 

که می توانند بازی کنند، انتخاب شود.
* وضعیت بازیکنان در جام جهانی 

مهم است که مصدوم نشوند
شرایط  به  فوتبال  کارشناس  این 
افزود:  و  کرد  اشاره  بازیکنان  بدنی 
موفقیت ما به وضعیت سالمتی بازیکنان 
هم بستگی دارد. ممکن است دو، سه 
بازیکن خوب تیم ناگهان مصدوم شوند. 
این مساله می تواند برای ما مهم باشد. 
مثال کرونا ما را گرفتار نکند. اگر همه 
این مسائلی که عرض کردم به وجود 
نیاید، خوشبینی ما بیشتر می شود که به 
مرحله دوم برویم. ضمن اینکه االن خط 
دروازه، هافبک و مهاجم خوب است. باید 
روی خط دفاعی تمرکز کنیم. شاید اگر 
باقی مانده تیم مان را به  در این مدت 
 ۹۰ که  ببریم  دفاعی  سه  بازی  سمت 
می کنند،  بازی  دنیا  تیم های  درصد 
شاید بتواند کمک بیشتری کند. وقتی 
دو مهاجم مثل طارمی و سردار دارید باید 
با دو مهاجم بازی کنید. در این شرایط به 
نظرم دفاع سه نفره می تواند درهای خط 

دفاعی را ببندد و کارگشا باشد.
را  مدافع  سه  با  بازی  شرایط   *

داریم
مربی سابق استقالل در پاسخ به 
این سوال که آیا ظرفیت و نفرات الزم 

ایران موجود  برای بازی سه دفاعه در 
است، اظهار کرد: ما ظرفیت داریم. چرا 
سیاوش  نمی کنید؟  انتخاب  را  یزدانی 
یزدانی سال گذشته بهترین دفاع وسط 
بود. در قدرت سرزنی، پوشش،  سرعت 
کوتاه، گام و همه شاخصه ها عالی بود.

او دچار  اینکه  به  واکنش  در  وی 
ملوان  در  و  شده  سربازی  مشکالت 
به  این  از  گفت:  نمی کند  بازی  هم 
بعد او را انتخاب کنند. بابت او در این 
زمینه هزینه شده که تبدیل به سیاوش 
زمانی  یزدانی شده است. ممکن است 
بازیکنی مصدوم باشد اما االن باید او را 
انتخاب کنید. عارف غالمی، خلیل زاده، 
کنعانی زادگان، پورعلی گنجی و سیاوش 
یزدانی نفرات مناسب برای سیستم سه 
دفاعه هستند. این ها نظریات شخصی 
رصد  را  بازی ها  همه  من  است.  من 
می کنم. واقعا می بینم که دفاع وسطی 
بهتر از سیاوش نداریم. در نهایت تصمیم 
برای چنین مساله ای در اختیار کادر فنی 
است. من دخالتی ندارم و نظر شخصی 
خودم را گفتم. به نظرم با حضور سیاوش 
)یزدانی( و سه دفاعه کردن خط دفاعی، 
می توانیم وضعیت بهتری داشته باشیم.
* اگر از دور گروهی صعود کنیم، 

بازی ها راحت تر است
نتیجه ای  چه  اینکه  درباره  فریبا 
راضی  را  او  می تواند  جهانی  جام  در 
گذشته  جهانی  جام  در  ما  گفت:  کند، 
آخر  توپ  اگر  کردیم.  بازی  اسپانیا  با 
یا  بود  شده  گل  پرتغال  مقابل  طارمی 
ضربه سری که بعد از الیی انداختن به 
پیکه گل می شد، به مرحله بعد صعود 
بعد  مرحله  به  بتوانیم  اگر  می کردیم. 
آنجا  در  بازی ها  نظرم  به  کنیم،  صعود 
از دور گروهی راحت تر هم می شود. به 
نظر خودم رفتن به مرحله دوم می تواند 

اتفاق خوبی باشد.
شکست  یک  فقط  اسکوچیچ   *

خورده است
او در واکنش به اظهارات مختلف و 
انتقادها از دراگان اسکوچیچ حتی وقتی 
تیم ملی بازی ها را پیروز می شد، گفت: 
به نظر من امروز آمار تعیین کننده است. 
االن هیچ کسی نمی آید بگوید تیم ملی 
سال ۱۹۷۸ چه مدلی بازی کرد و چه 
کار کرد که به جام جهانی رفت. فقط 
می گویند که برای اولین بار در شرایطی 
که از اقیانوسیه و آسیا یک تیم به جام 
جهانی می رفت، این کار را انجام دادیم. 
االن می گویند سال ۷۸ یک از تیم های 
آمار  بود.  ایران  جهانی  جام  در  حاضر 
اسکوچیچ را که نگاه می کنید، می بینید 

متحمل  را  بازی، یک شکست  در ۱۷ 
شده است.

خاطر  به  کره  مقابل  شکست   *
غیبت بازیکنان اصلی و چیدمان بد بود

این کارشناس فوتبال به شکست 
ایران مقابل کره پرداخت و گفت: روز 
را  خودمان  اصلی  یار   ۵ کره  با  بازی 
نداشتیم. البته همه می دانیم چیدمان هم 
بد بود. این نیست که بخواهم عملکرد 
را  بازی  این  در  اسکوچیچ  چیدمان  و 
تایید کنیم. اگر قرار باشد که اشکاالت 
را  باید مشکالت  نمی شود.  نگوییم،  را 
هم گفت. تیم ما در آن بازی چیدمان 
و  بود  بد  هم  ها  تعویض  داشت.  بدی 
بازی را باختیم. اعقتادم بر این است که 
اگر نفرات اصلی ما در روز بازی با کره 
بودند، بهتر بازی می کردیم و بعد از ۱۰ 

سال نمی باختیم.
فرصتی  جدید  خارجی  مربی   *

ندارد
او با اشاره به آمار اسکوچیچ اظهار 
کرد: وقتی آمار هست، به جای تخریب 
شرایط روحی تیم ملی، باید انرژی مثبت 
به  پیشکوستان  و  هواداران  و  بگذاریم 
جهانی  جام  به  دوازدهم  یار  عنوان 
بروند. ما هفت ماه و نیم فرصت داریم. 
اگر مربی خارجی بیاریم، تا او بخواهد 
سالم و علیکم کند چهار ماه گذشته و 
اشرافی نسبت به فوتبال ما ندارد. اگر 
اسکوچیچ توانسته نتایج خوبی بگیرد به 
این خاطر است که هفت، هشت سال 
نسبت  کاملی  اشراف  و  بوده  ایران  در 
شرایط  اینکه  مگر  دارد.  ما  فوتبال  به 
اسکوچیچ  بگویند  که  باشد  شکلی  به 
را نمی خواهیم. تازه آن موقع باید یک 
مربی ایرانی بگذاریم. اگر خارجی بیاوریم 
اکثرا پروازی هستند. نمی توانند به آن 
صورت روی تیم ملی ما تمرکز کنند و 
آشنایی کامل پیدا کنند و دچار اشکال 
می شوند. باید اسکوچیچ را حمایت کرد. 
همانطور که گفتم باید اردوهای مناسب 
و تدارکاتی با تیم های بزرگ را فراهم 
کنیم و چه بسا مقابل آلمان هم چهار 

گل بخوریم. هیچ اشکالی ندارد.
* مشاوره های غلط باعث شد که 

قایدی به امارات برود
به  قایدی  نتقال  ا درباره  فریبا 
شباب االهلی امارات و نیمکت نشینی 
در این تیم و در نتیجه دعوت نشدن او 
به تیم ملی گفت: مصاحبه های قبل از 
است.  موجود  امارات  به  قایدی  رفتن 
مخالف  درصد  کنید صد  پیگیری  اگر 
فصل  یک  اگر  گفتم  بودم.  او  رفتن 
باشگاه های  و  استقالل  در  هم  دیگر 
آسیا بازی کند، می تواند در اروپا هم 
بازی کند. او می توانست مثل سردار، 
به  طارمی  و  عزت اللهی  جهانبخش، 
مهدی  نایی های  توا می رفت.  روپا  ا
را می دانیم. خود ما او را به استقالل 
فکر  که  چیزی  آن  متاسفانه  آوردیم. 
اگر  شاید  و  افتاد  اتفاق  می کردیم، 
شرایط فرق می کرد، او در بازی های 
جام جهانی جزو نفرات اصلی ما باشد. 
مشاوره های  و  بد  انتخاب  متاسفانه 
غلط باعث شد که مهدی به تیم ملی 

هم دعوت نشود.

 مشاوره های غلط باعث شد که قایدی به امارات برود؛

فریبا: ایران می تواند از گروهش در جام جهانی صعود کند
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با  فوالدخوزستان  فوتبال  تیم 
برتری مقابل الغرافه قطر و با توجه 
به نتایج سایر گروه ها، صعودش به 
مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا را 

قطعی کرد.
از ساعت ۴۵ دقیقه بامداد شنبه 
و از هفته پنجم مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان آسیا، فوالدخوزستان یکی 
مصاف  به  کشورمان  نمایندگان  از 
الغرافه قطر رفت و به برتری یک بر 
صفر رسید تا »جواد نکونام« جدال 
را  »استراماچونی«  مقابل  حساس 

برنده شود.
به  و  سوم  گروه  از  دیدار  این 
میزبانی عربستان برگزار شد. داورانی 
برعهده  را  بازی  قضاوت  ژاپن  از 

داشتند.
که  شد  آغاز  حالی  در  بازی 
فوالد برای بازگشت به صدرجدول 
و  داشت  برتری  کسب  به  ز  نیا
الغرافه هم پس از شکست سنگین 
ید  با تنها  الهلی  ب ا شبا بل  مقا
صعود  به  تا   می رسید  برتری  به 

امیدوار شود.
آغاز  تهاجمی  را  بازی  فوالد 
کرد و در دقیقه ۱۵ کار تیمی زیبای 
فوالدی ها با پاس »پاتوسی« و ضربه 
باتجربه  مهاجم  پریرا«  »لوسیانو 
ایران  نماینده  تا  شد  همراه  برزیلی 

به گل نخست برسد.
الغرافه که در این دیدار »شیخ 
دیاباته« مهاجم نام آشنای خود را در 
اختیار نداشت، در ایجاد موقعیت های 

گلزنی هم ناتوان بود.
در ادامه نیمه نخست نیز روند 
بازی در اختیار فوالد بود و نماینده 

قطر حرفی برای گفتن نداشت.
در  الغرافه  دوم،  نیمه  در  اما 
کرد  بهتری  شرایط  توپ  مالکیت 

به  گلزنی  خوب  فرصت  چند  و 
دست آورد.

فوالد نیز با دوندگی بازیکنانش 
سعی بر حفظ گل برتری خود داشت 
تا بتواند سه امتیاز ارزشمند را از آن 

خود کند.
ارسالی  کرنر   ۷۴ دقیقه  در 
را  الغرافه  تیم  عزت اللهی«  »سعید 
در آستانه گلزنی قرار داد که ضربه 
»سوفیان هانی« با فاصله اندکی از 

دروازه فوالد به بیرون رفت.
آستانه  در  فوالد   ۸۶ دقیقه  در 
»علیرضا  که  گرفت  قرار  دوم  گل 
را  مناسب  بخت  بن  ا کوشکی« 

هدر داد.
»سینا  آن،  از  پس  دقیقه  یک 

شاه عباسی« مدافع فوالد با شجاعت 
دروازه تیمش را نجات داد تا برتری 

نماینده ایران پابرجا بماند.
خطاهای متعدد بازیکنان الغرافه 
ایجاد  موجب  اضافه  وقت های  در 
مختار«  »مهدی  تا  شد  درگیری 
بازیکن الغرافه با دریافت کارت قرمز 

از زمین اخراج شود.
هدایت  تحت  تیم  نهایت  در 
سومین  ثبت  با  نکونام«  »جواد 
پیروزی متوالی خود با ۱۱ امتیاز در 
صدر جدول گروه سوم قرار گرفت و 
صعودش را قطعی کرد و الغرافه نیز 
پنج، عمال  امتیاز  باقی ماندن در  با 

حذف شد.
گروه،  این  ر  دیدا دیگر  در 

شباب االهلی امارات با حساب دو بر 
یک از سد آخال ترکمنستان گذشت.

جدول رده بندی گروه سوم
۱-فوالد از ایران/ ۱۱ امتیاز

امارات/  از  االهلی  2-شباب 
۹ امتیاز

3-الغرافه از قطر/ ۵ امتیاز
یک  ترکمنستان/  از  ۴-آخال 

امتیاز
مرحله  در  فوالد  دیدار  آخرین 
مقابل  چهارشنبه  بامداد  گروهی، 
که  می شود  برگزار  االهلی  شباب 
است. صدرنشین  تیم  کننده  تعیین 
فوالد حتی در صورت شکست هم 
به عنوان یکی از سه تیم برتر رده 

دوم، صعود می کند.

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 ۱3۹۰/۹/2۰ و برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۱۰۰۱3۰۱۵۷۴۵ 
مورخ ۱۴۰۰/۰۸/2۰ هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم طاهره 
بیات فرزند حسین نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
2۷۱/۷2 متر مربع به شماره پالک ۴۶3 فرعی از ۱۹ اصلی واقع در قریه چمازکال 
بخش ۱۱ خریداری شده از آقای حسین ابراهیم قوچی 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 ۱۵ 
روز از طریق این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه 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: ۱۴۰۱/2/۴ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/2/۱۹ 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان 
شناسه ۱3۰۵2۹۸

آگهی اختصاصی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندر سمی 

آگهی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
شماره  اصالحی  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
۱۴۰۰۶۰3۱۰۰۰۶۰  ۱2۴۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۱2/۱۸ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی به نام آقای خانم تورات 
نیک رویان در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 3۰۹/۱۰ متر 
مربع به پالک ۱۵22 فرعی از ۱۴ اصلی واقع گنج یاب مازندران بخش ۱۰ ثبت 
نور محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز در روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد در صورتی که اشخاص 
ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی 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 را به اداره ثبت محل 
تحویل دهد بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار اول ۱۴۰۱/۰۱/2۱

تاریخ انتشار دوم ۱۴۰۱/۰2/۰۴ 
علی سعادتی 

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور 
شناسه ۱2۹۵۶3۷

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای محمود کردستانی به استناد 2 برگ استشهادیه گواهی 
امضا شده دفتر اسناد رسمی 32۹ مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت 
اداره مراجعه نموده و مدعی است سند  این  به  اول  المثنی نوبت  سند مالکیت 
مالکیت وی به علت سهل انگاری مفقود گردیده است با بررسی سامانه جامع 
امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید ششدانگ یک باب منزل 
مسکونی به مساحت ۱۴۴ متر مربع به شماره پالک 3۰۰2۹ فرعی از ۱۷۵ اصلی 
بخش ۱۰ مشهد ذیل صفحه ۴۰۴ دفتر ۴3۴ به شماره ۹۴۰۱3۶ به نام آقای 
تقی اشرفی ثبت و سند مالکیت به شماره ۹۹۷۸۴۱ ب ۷۵ صادر و تسلیم گردیده 
سپس برابر سند انتقال قطعی ۷۷۷۸ مورخ ۱3۹۱/۰۵/۱۹ دفتر اسناد رسمی 23۴ 
مشهد به نام آقای محمود دولت کردستانی )که به کردستانی تغییر یافته( منتقل 
و برابر سند شماره ۷۷۷۹ مورخ ۱3۹۱/۰۵/۱۹ دفتر مذکور در رهن بانک ملی 
قرار گرفته و مالکیت وی ذیل ثبت و صفحه اولیه ثبت گردیده است سامانه جامع 
امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی بیش از این حکایتی ندارد مراتب یک 
نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ده 
روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا 
سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله 
رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

حمیدرضا افشار 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد 

م / الف 3۷3 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای مهدی جانی زاده به استناد 2 برگ استشهادیه گواهی امضا 
شده دفتر اسناد رسمی 32۵ مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت 

وی به علت سهل انگاری مفقود گردیده است با بررسی سامانه جامع امالک 
الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید ششدانگ یک واحد آپارتمان 
به مساحت ۷۴/3۶ متر مربع به شماره پالک ۵۹۱۹۸ فرعی از ۱۷۵ اصلی بخش 
۱۰ مشهد با شماره دفتر امالک الکترونیکی ۱3۹۷2۰3۰۶2۶۷۰2۹33 به نام آقای 
مهدی جانی زاده ثبت و سند مالکیت به شماره ۷۰۷۴۴۰ الف ۹۷ صادر و تسلیم 
گردیده و برابر سند شماره ۴۸۱۶ مورخ ۱3۹۷/۰۸/۰2 دفتر 32۵ در رهن بانک 
مسکن قرار گرفته سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی بیش از 
این حکایتی ندارد مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به 
پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و 

تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
حمیدرضا افشار 

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد 
م / الف 3۷2

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای علی خیرآبادی و خانم نادیه امیری برابر تفویض وکالت 
شماره ۵۸۹۱ مورخ ۱3۹۱/۰۶/2۵ دفتر اسناد رسمی 2۵۷ مشهد منتسب به وکالت 
شماره ۱۹۸3۶۴ مورخ ۱3۸۵/۱2/2۶ دفتر اسناد رسمی 2۰ مشهد به عنوان وکالی 
آقای حسن اروجی به استناد 2 برگ استشهادیه گواهی امضا شده دفتر اسناد 
رسمی ۱۶۴ مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی 
نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی هستند سند مالکیتشان به علت سهل 
انگاری مفقود گردیده است با بررسی سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق 
پرونده ثبتی مشخص گردید ششدانگ یک واحد آپارتمان به مساحت ۷3/۷۶ 
متر مربع به شماره پالک ۵۵۷۰3 فرعی از ۱۷۵ اصلی بخش ۱۰ مشهد ذیل 
صفحه 3۹۵ دفتر ۱3۶۱ به شماره 22۶۸۱۱ به نام آقای حسینعلی شجاعی اصل 
ثبت و سند مالکیت به شماره ۵۰۶۱33 صادر و تسلیم گردیده سپس برابر سند 
انتقال قطعی ۱۹۸2۸۸ مورخ ۱3۸۵/۱2/2۴ دفتر اسناد رسمی 2۰ مشهد ششدانگ 
مورد ثبت نام آقای حسن اروجی منتقل و برابر اسناد ۱۹۸2۹۰ و ۱۹۸2۹2 مورخ 
۱3۸۵/۱2/2۴ در رهن بانک مسکن قرار گرفته سامانه جامع امالک الکترونیک 
و سوابق پرونده ثبتی بیش از این حکایتی ندارد مراتب یک نوبت آگهی و متذکر 
می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی 
به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 

مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به 
صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

حمیدرضا افشار 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد 

مفقودی
شناسنامه مالکیت سواری پراید مدل ۱3۸۸ به رنگ سفید به شماره 
پالک ۹۹۷ ط 3۶-ایران ۴۶ به شماره موتور 32332۹2 به شماره شاسی 
S۱۴۱22۸۸۰۹۱۶۴۹ متعلق به آقای مرتضی اصغری راسته کناری فرزند 

حسینعلی مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
پالک  ره  شما به   ۶ تیپ  ری  سوا ا  مزد لکیت  ما مه  سنا شنا
شاسی  شماره  به   PE2۰۵۶۰33۵ موتور  شماره  به   3۸۹2۱-۶۶
JM۷GJ۴S۷۴F۱۱۴3۸۸۰ متعلق به علی عموئی فرزند یحیی مفقود 

وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

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 ۱۵ روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 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 از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر 
خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست صادره سنندج

۱- ششدانگ  یک قطعه باغ بنام آقای محمد فالحی فرزند محمود صادره 
سروآباد تحت پالک 2۵۵۸ فرعی از یک اصلی بخش ۱2 منطقه 2 سنندج به 
مساحت 3۰۰۷ متر مربع جزء پالک باقیمانده ۱ اصلی بخش ۱2 به آدرس سنندج 

روستای اویهنگ .
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/2/۴

تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/2/۱۹ 
هیوا احمدیان رئیس اداره ثبت منطقه 2 سنندج    م الف ۱۵23

نایبقهرمانیتیمیودومدالنمایندگانایراندرپومسه
قهرمانیجهان

در دومین روز از دوازدهمین دوره مسابقات پومسه قهرمانی جهان، 
نمایندگان ایران موفق به کسب یک مدال نقره و یک برنز شدند.

دومین روز از دوازدهمین دوره رقابت های پومسه قهرمانی جهان 
به میزبانی شهر »گویانگ« کشور کره جنوبی از بامداد روزجمعه - 2 
اردیبهشت ماه پیگیری شد و نمایندگان کشورمان موفق به کسب 

یک مدال نقره و یک مدال برنز شدند.
در این مسابقات تیم نوجوانان سه نفره دختران با ترکیب شیما 
نساجی، ساناز تقی پور و فاطمه سلمانی زاده در مرحله نهایی پس از 
شکست آمریکا، در فینال به مصاف تیم کره جنوبی رفت و با کسب 

۷.3۹ امتیاز به مدال نقره دست یافت.
 تیم دو نفره کشورمان نیز با ترکیب علیزاده و تقی پور در دیدار 

رده بندی با پیروزی برابر آمریکا به مدال برنز رسید.
تیمی  نفره  پومسه کشورمان در بخش سه  تیم ملی  همچنین 
باالی 3۰ سال با ترکیب حسین بهشتی، علی نادعلی و علی سلمانی 
توانست با شش صدم اختالف امتیاز نسبت به کره جنوبی و کسب 
در  جنوبی هم  کره  کند.  پیدا  راه  رویداد  این  فینال  به  امتیاز   ۷.۵۴

مجموع ۷.۶۰ امتیاز کسب کرد.
همچنین تیم ملی پومسه کشورمان در بخش 3 نفره تیمی باالی 
3۰ سال با ترکیب حسین بهشتی، علی نادعلی و علی سلمانی توانست 
با کسب ۷.۴2 امتیاز بعد از کره جنوبی که در مجموع ۷.۵2 امتیاز گرفته 
بود، با کسب مقام دوم رقابت های جهانی مدال نقره را تصاحب کند.

ملی پوشان ایران در ابتدا با ۴ صدم اختالف امتیاز نسبت به کره 
جنوبی و کسب ۵۴/۷ امتیاز  بعد از این کشور به فینال این رویداد راه 
پیدا کردند و در دور بعدی با پیروزی برابر برزیل و اسپانیا به فینال 
مسابقات برابر کره جنوبی قرار گرفتند و در نهایت مقام دوم جهان را 
از آن خود کردند. تا به اینجا پومسه روهای ایران 2 مدال نقره تیمی 

و یک مدال برنز دو نفره تیمی به دست آورده اند.

دورتموندجایگزینهالندراپیداکرد

باشــگاه بوروســیا دورتمونــد بــا مهاجــم جــوان رد بــول 
ــا او قــرارداد پنــج ســاله  ســالزبورگ بــه توافــق نهایــی رســید و ب

ــرد. ــد ک ــا خواه امض
بــه گــزارش اســکای اســپورت، بــه نظــر می رســد کــه جدایــی 
ارلینــگ هالنــد از بوروســیا دورتمونــد قطعــی شــده اســت. هالنــد 
بــا آن کــه دو ســال دیگــر بــا دورتمونــد قــرارداد دارد امــا ظاهــرا 
ــن  ــن بازیک ــرارداد ای ــخ ق ــم فس ــت رق ــا پرداخ ــیتی ب منچسترس

نــروژی او را در تابســتان جــذب خواهــد کــرد.
ــتعدادهای  ــذب اس ــادی در ج ــص زی ــه تخص ــد ک دورتمون
جــوان و باکیفیــت دارد خیلــی زود جایگزیــن هالنــد را پیــدا کــرد. 
طبــق اعــالم شــبکه اســکای اســپورت آلمــان دورتمونــد بــا کریــم 
ــق  ــه تواف ــش ب ــالزبورگ اتری ــول س ــوان رد ب ــم ج ــی مهاج ادیم
نهایــی دســت پیــدا کــرده اســت و ایــن بازیکــن جایگزیــن هالنــد 

در زنبورهــا خواهــد شــد.
ــی  ــا ادیم ــد ب ــه دورتمون ــرد ک ــالم ک ــپورت اع ــکای اس اس
قــرارداد پنــج ســاله امضــا خواهــد کــرد؛ بــه طــوری کــه دورتمونــد 
ــرد و  ــد ک ــت خواه ــورو پرداخ ــون ی ــال 3۰ میلی ــن انتق ــرای ای ب
حقــوق شــش میلیــون یورویــی هــم بــرای ایــن بازیکــن در نظــر 
گرفتــه شــده اســت. ادیمــی در فصــل جــاری در 2۵ بازی بــرای رد 
بــول ســالزبورگ ۱۵ گل بــه ثمــر رســانده اســت. او بــه تیــم ملــی 
فوتبــال آلمــان هــم دعــوت شــده اســت و ایــن شــانس را دارد کــه 

در جــام جهانــی 2۰22 قطــر بــه میــدان بــرود.

درخشش شاگردان »نکونام« در آسیا؛

فوالد راهی مرحله حذفی شد

تیـم فوتبـال سـپاهان اصفهان 
در پنجمیـن دیـدار خـود در لیـگ 
قهرمانـان آسـیا مقابـل پاختاکور به 
برتـری رسـید تـا امیدهـای این تیم 
بـرای صعـود همچنـان زنـده بماند.

تیـم فوتبـال سـپاهان اصفهان 
در پنجمیـن دیـدار خـود در لیـگ 
سـاعت  از  آسـیا 2۰22،  قهرمانـان 
ایـدا  قضـاوت  بـا  جمعـه   2۱:۴۵
جومپئـی از ژاپـن مقابـل پاختاکـور 
ازبکسـتان بـه میـدان رفت کـه این 
دیـدار بـا برتـری 2 بر یک سـپاهان 

خاتمـه یافـت.
2 تیم در شـرایطی در این دیدار 
بـه میـدان رفتنـد که سـپاهان برای 
اینکه شـانس صعود داشته باشد نیاز 
مبـرم به 3 امتیاز این دیدار داشـت.

از طرفـی پاختاکـور هـم دنبال 
ایـن بـود تا بتوانـد با برتـری در این 

دیـدار انتقام شکسـت در بازی رفت 
را بگیـرد.در دقیقـه ۵ اشـتباه دانیال 
دسـت  کار  می رفـت  اسـماعیلی فر 
سـپاهان بدهـد اما دخالت بـه موقع 

گولسـیانی خطـر را دفـع  کرد.
پنـج دقیقـه بعد شـوت فرشـاد 
احمـدزاده به شـکل خطرناکـی زده 

شـد و راهـی کرنر شـد. 
تیـم  نیـز تـالش 2  ادامـه  در 
تـا  نداشـت  ثمـری  گلزنـی  بـرای 
نیمه نخسـت با تسـاوی بـدون گل 

خاتمـه یابـد.
در اولیـن دقیقـه از نیمـه دوم 
روی ناهماهنگـی مدافعان سـپاهان 
بازیکـن پاختاکـور صاحـب موقعیت 
شـد که عکس العمل به موقع رشـید 
مظاهـری اجازه نداد تا دروازه تیمش 
تهدیـد شـود.پنج دقیقـه بعـد ضربه 
سـر مهاجـم پاختاکـور در موقعیـت 

بسـیار مناسـبی بـا سـر بـه سـمت 
دروازه سـپاهان زده شـد کـه ضربـه 

او راهـی بـه دروازه نداشـت.
در دقیقـه ۵2 شـوت رشـیداف 
از پشـت محوطـه جریمـه واکنـش 
را  مظاهـری  رشـید  خـوب  بسـیار 

همـراه داشـت.
دقیقه ۶۰ شوت دقیق و محکم 
عزیزبـک روی ضربـه ایسـتگاهی با 
اختالف بسـیار کمی راهی به دروازه 

نداشت. نویدکیا  شاگردان 
پـاس  بعـد  دقیقـه  هشـت 
زیبـای سـروش رفیعی بـرای دانیال 
در  را  بازیکـن  ایـن  اسـماعیلی فر 
موقعیـت تـک بـه تـک قـرار داد اما 
بی دقتـی بازیکـن سـپاهان موجـب 
از  نیـز  طالیـی  موقعیـت  تـا  شـد 

بـرود. دسـت 
دقیـق  ارسـال   ۷۶ دقیقـه  در 

میـالد جهانی به سـجاد شـهباززاده 
رسـید و ایـن بازیکـن توانسـت بـا 
یـک ضربـه زیبـا دروازه پاختاکـور 

را  بـاز کنـد.
برتـری شـاگردان نویدکیـا امـا 
تنهـا 2 دقیقه دوام داشـت. در دقیقه 
۷۸ ضربه سـر شیرجه ای علیجان اف 
روی ارسـال از جنـاح راسـت دروازه 
مظاهـری را بـاز کـرد تـا ایـن دیدار 

به تسـاوی کشـیده شود.
در دقیقه ۹3 بار دیگر ارسـال از 
جناح راسـت ضربه سجاد شهباززاده 
بـه همـراه داشـت تـا بدیـن ترتیب 
گل دوم شـاگردان نویـدی کیـا رقم 
بخورد.سـپاهان با 3 امتیاز این دیدار، 
هفت امتیازی شـد تا همچنان برای 
صعـود امیـد داشـته باشـد.در دیگـر 
دیـدار این گـروه التعـاون میزبان به 

مصـاف الدحیل قطـر خواهد رفت.

لیگ قهرمانان آسیا؛

امیدهای سپاهان برای صعود با شکست پاختاکور زنده ماند
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محمد حسین زاده

حمیدرضا نعیمی که در سریال 
جیران، در نقش محمدعلی نجار )پدر 
جیران( ظاهر شده از جمله بازیگرانی 
است که حسن فتحی او را از روی 
صحنه تئاتر برای این نقش انتخاب 
هنرمندان  از  نعیمی  است.  کرده 
دانش آموخته  و  تئاتر  شده  شناخته 
کارگردانی  و  نمایشی  ادبیات  رشته 
است که تجربه سال ها کار نمایشی 
و  بازیگر  نمایشنامه نویس،  مقام  در 
در  دارد.  خود  با  را  تئاتر  کارگردان 
کارنامه هنری او فهرست بلند باالیی 
می شود  دیده  نمایشنامه هایی  از 
و  نوشته  اخیر  دهه   2 در طول  که 
برده  صحنه  روی  را  آنها  از  برخی 
آثار نیز مهمترین  از این  و تعدادی 
جوایز رویدادهای مختلف تئاتری از 
آن  از  را  فجر  تئاتر  جشنواره  جمله 
نعیمی  حمیدرضا  است.  کرده  خود 
و  نویسندگان  فعال ترین  از  یکی 
که  است  کشور  تئاتر  کارگردانان 
نویسندگی و کارگردانی نمایش های 
سقراط، مکبث، ددالوس و ایکاروس، 
داستان های کارور، آژاکس، لیرشاه، 
فاوست و گرگاس ها تنها نمونه هایی 
از آثار اوست که مخاطبان بسیاری 
را به سالن های تئاتر کشانده است. 
هنر  عرصه  شاخص  چهره  این  با 
درباره سریال جیران، گفتگو کرده ایم 

که می خوانید.

و  پیشینه  به  جه  تو با  -
نمایشنامه نویسی  در  شما  تخصص 
فیلمنامه  درباره  فیلمنامه نویسی،  و 
نظر  به  که  بگویید  جیران  سریال 

شما چطور بود؟
*یکی از اتفاقات خوب در آثار 
فیلمنامه های  وجود  فتحی  حسن 
که  است  کارکترهایی  و  پر کشش 
خوب تعریف می شوند. قصه جیران 
خط باریکی از تاریخ وام می گیرد و 
بر اساس تخیل نویسندگان با رنگ 
پر  و  بوی خاص خودش، جذاب  و 
فیلمنامه  این  می رود.  جلو  کشش 
اگر چه  ندارد،  بودن  تاریخی  داعیه 
در دل این اثر تاریخ را می بینید مثل 
رفت وآمد،  وسایل  اکسسوار،  اشیا، 
پوشش بازیگران و خورد و خوراک 
این  زمانه  که  می گوید  ما  به  همه 
قصه، عهد قاجار است اما کارگردان 
که  ندارد  اصراری  آنها  تصویر  در 
باشد  واقعیت  بر  منطبق  چیز  همه 
ببینیم  را  روستاهایی  است  ممکن 
فقر و گرسنگی و  زمان  آن  که در 
بیماری حاکم بوده است اما در این 
جا با اثری عاشقانه روبرو هستیم و 
باید حال تماشاگر برای دیدن یک 
قصه عاشقانه خوب باشد. جهان فیلم 
فیلمنامه  اگر  می آید  متن  جهان  از 
همه اینها را در بطن خودش نداشته 
جاها  خیلی  هم  کارگردان  باشد 
نمی تواند موفق عمل کند و همچنین 
نقاط  از  جیران  فیلمنامه  بازیگران. 
با  قوت این سریال است. تکلیفش 
خودش روشن است که نمی خواهد 
در  هم  تاریخ  چه  اگر  بگوید  تاریخ 
دل آن جریان دارد. می خواهد قصه 
عاشقانه ای را بگوید درباره دختری 
روستای که دل به عشق پسری از 
طبقه و جغرافیای خودش دارد و بر 
حسب اتفاق شاه از این روستا گذر 
می کند و عاشق او می شود و اینجا 
ماجرا و داستان ما هم آغاز می شود. 
به  فتحی  و حسن  احسان جوانمرد 
مرحله  این  در  نویسندگان،  عنوان 
و  تحقیق  و  بسیار  زمان  صرف  با 
نگارش سعی کردند که همه چیز بر 
اساس علت و معلولی درست با هم 
چفت باشد. در این اثر، با فیلمنامه ای 
پر کاراکتر و پر پرسوناژ طرف هستیم 
و تا این جای سریال فکر می کنم هر 
دارای شناسنامه  زیبایی  به  کاراکتر 
خاص خودش بوده و نشان می دهد 
به شناسامه این کارکترها فکر شده 

است. روزی که فیلمنامه را خواندم 
خیلی سریع توانستم برای محمدعلی 
خودم  ذهن  در  را  تصویری  نجار 
داشته باشم. تصویری که در مرحله 
راهنمایی ها و خواسته های  با  تولید 
کارگردان و پیشنهادهایی که ردوبدل 
عنوان  به  را  نجار  محمدعلی  شد، 
مردی روستایی در حرف ها و رفتارها 

باورپذیر کرد.

اتفاق  قاجار  دوران  در  -قصه 
می افتد اما چرا زبان سریال فارسی 
امروزی است و مطابق با زبان عهد 

قاجار نیست؟
*این یک خواسته و انتخاب از 
سوی کارگردان و فیلممنامه نویسان 
راحت تر حرف  خواسته اند  که  است 
ادبیات  درگیر  کاراکترهای  و  بزنند 
پر طمطراق و پر از تکلف و صنایع 
ادبی در ادبیات عهد ناصری نشوند. 
اما در جاهایی که به کاخ می رسیم 
در نامه نگاری ها، فرمان ها و بیانیه ها 
تا حدودی به آن ادبیات دوره قاجار 
نزدیک می شویم. اما وقتی به مردم 
کوچه و بازار و روستاییان می رسیم 
فاصله  پر طمطراق قجری  زبان  از 
بین  در  زبان  تفاوت  این  می گیرد. 
طبقه مردم و دربار نشان می دهد که 
آنها با کتابت و ادبیات آشنا هستند 
کوچه  عادی  و  ساده  مردم  شاید  و 
و  آشنا  ادبیات  این  با  آنقدر  بازار  و 
راحت تر  بنابراین  و  نباشند  دمخور 
حرف می زنند. در فیلم های تاریخی 
دیگر هم چنین شیوه ای را دیده ایم 
مثل  نمی زنند.  حرف  کالسیک  که 
روایت  که  رسول اهلل  محمد  فیلم 
سال   ۱۴۰۰ به  مربوط  آن  تاریخی 
پیش است اما چیزی که دوبله شده 
راحت  آدم ها  که  است  گونه ای  به 
حرف می زنند و ما باور می کنیم که 
می کرده  صحبت  طور  همین  آنها 
اند. بنابراین باید راحت تر با سریال 
جیران برخورد کرد تا از دیدن این 

قصه عاشقانه لذت ببریم.

که  بگویید  جیران  قصه  -از 
ارتباط  تاریخی  واقعیت  با  چقدر 
دارد و چه اندازه قصه ساخته ذهن 

نویسنده است؟
*پاسخ دقیق این سوال را باید 
بدهند  کارگردان  و  فیلمنامه نویس 
از  بعد  که  اطالعاتی  اساس  بر  اما 
خواندن فیلمنامه پیدا کردم. متوجه 
در  کاراکترها  این  از  بسیاری  شدم 
طبقه  و  سن  جایگاه،  و  نام  تاریخ 
از  است  مشخص  آنها  اجتماعی 

میرزا  و  مهدعلیا  و  شاه  ناصرالدین 
خانواده  تا  گرفته  نوری  آقاخان 
جیران. قصه جیران و ناصرالدین شاه 
در کتاب ها همین است که جیران 
پدری داشته به نام محمدعلی نجار 
و مادر و برادری به اسم اسداهلل که 
در ده تجریش زندگی می کردند. در 
شاه  ناصرالدین  نوشته های  از  یکی 
آمده است که محمدعلی نجار عمر 
سالگی   ۱۰۰ تا  و  داشته  طوالنی 
زندگی کرده اما درباره اینکه جیران 
عاشق شاگرد پدرش به نام سیاوش 
بوده و این شخصیت واقعی هست 
که  برنخوردم  به سندی  نه، من  یا 
البته نیازی هم نیست که همه چیز 

منطبق بر واقعیت باشد چرا که باید 
قصه  ضرورت های  و  ظرفیت ها  به 

خودمان توجه کنیم.

-وفاداری به روایت تاریخی در 
یک اثر نمایشی چه اندازه ضرورت 

دارد؟
*من سال ها نمایشنامه نوشتم 
از  تا  از 3۰  بیش  اثر که  حدود ۴۰ 
آنها روی صحنه آمده و معروف ترین 
این  در  است.  سقراط  نمایش  آنها 
نمایش، سقراط نمایش من در زندان 
همسرش،  وجود  از  قدردانی  برای 
پاهای  و  می زند  زانو  برابرش  در 
تاریخ  در  اما  می بوسد  را  همسرش 
آمده است که سقراط نه تنها هیچگاه 
نگاه حمایتی نسبت به زنان نداشته 
داشته  هم  ضدزن  نگاه  شاید  بلکه 
منش  آن  تاریخی  سقراط  است. 
من  نمایش  سقراط  اما  داشته  را 

است  چیزی  آن  از  متفاوت  کامال 
ظرفیت  چون  هست.  تاریخ  در  که 
داستان من ایجاب می کند که قبل 
از مرگش نشان دهم با وجود همه 
مشکالتی که با همسرش دارد باید 
نسبت به صبوری ها و همراهی های 
این  باشد.  او  او در زندگی، قدردان 
و  درام نویس  شاعر،  حق  نظرم  به 
فیلمنامه نویس است که برداشت و 
تاریخ  از  را  تاویل شخصی خودش 
داشته باشد. تاریخ سر جای خودش 
هست و من هر برداشتی از شاهنامه 
داشته باشم و فیلمنامه بر اساس آن 
نخواهد  تخریب  شاهنامه  بنویسم، 
و  موافق  برخی  است  ممکن  شد. 

برخی مخالف این برداشت شخصی 
من باشند اما دلیل نمی شود که فقط 
صحنه  روی  و  بنویسم  را  چیزی 
ببرم که مردم دوست داشته باشند، 
ببینند. بنابراین هنرمند این اجازه را 
دارد که نگاه خودش را داشته باشد 
و به مخاطب ارائه کند. من همیشه 
کالس  در  شاگردانم  و  جوان ها  به 
می توانید  تا  می گویم  نویسندگی 
کنید  خیانت  تاریخ  به  ترس  بدون 
شاعرید  و  درام نویس  شما  که  چرا 
ین  برا بنا نیستید،  ر  ریخ نگا تا ما  ا
و  برداشت  و  تخیل  اساس  بر  باید 
تاریخی  واقعه  تحلیل خودتان یک 
را تصویر کنید. من در یکی دیگر از 

نمایش هایم آدم هایی مربوط به عصر 
گذشته را داشتم که روی دستشان 
در  که ساعت  حالی  در  بود  ساعت 
آن  در  اما  نبوده  پیش  سال  هزار 
لحظه از وجود ساعت هدفی داشتم. 
اگر چه در تئاتر این قرارداد هست 
اما در فیلم شاید باورپذیر نباشد اما 
با این حال می تواند کارکتر متفاوت 
از چیزی که ما دیده ایم عمل کند 
مثال در یکی از فیلم های تارانتینو، 
هیتلر توسط یک بمب کشته می شود 
در حالی که به لحاظ تاریخی هیتلر 
خودکشی کرد اما هیچ کس نگفت 
چرا هیتلر را کشتید و همه به راحتی 
و  موقعیت  چون  پذیرفتیم  را  این 
می کرد.  ایجاب  داستان  ظرفیت 
است  کارگردان  یک  برداشت  این 
فتحی  آقای  که  کاری  نظرم  به  و 
و جوانمرد در این داستان کرده اند، 

قابل قبول است.

-شخصیت محمدعلی نجار چه 
رسیدن  رای  و  داشت  ویژگی هایی 
با کارگردان در  به این نقش چقدر 

تعامل بودید؟
بازیگر  اگر  که  نکنید  *شک 
دیگری به جای من این شخصیت 
را بازی می کرد حس و حال دیگر 
پیدا  فیزیکی دیگری  رفتار  و شاید 
من  به  نقش  این  وقتی  می کرد. 
سپرده شد و من انتخاب شدم. این 

کارکتر با نگاه من و رفتار و تحلیل 
من رنگ و بوی دیگری پیدا کرده 
شخصیتی  فیلمنامه  در  او  است. 
نامه  و  کتابت  که  روستایی  است 
می خواند  کتاب  و  می داند  نگاری 
آگاه  فرد  این  است.  دارای سواد  و 
خوشنام  و  مردم  معتمد  و  رئوف  و 
است به طوری که بچه ای رو به او 
او را مثل شاگردش  می سپارند که 

در خانه اش بزرگ کند.
ر  کا ند  بتو گر  ا د  مر ین  ا  
نجام  ا ند  می توا هم  نه  سلحشورا
یک  عنوان  به  براین  بنا و  دهد 
که  است  باورپذیر  روستایی  مرد 
خوشحال باشد از این که دخترش، 
اگر  و  شود  مملکت  شاه  عروس 
اشتباهی هم کند قابل دفاع است. 
فیلمنامه  در  درستی  به  او  کارکتر 

تعریف شده است.
 این کارکتر جزئیاتی در رفتار و 
کردار داشت که گاهی پیشنهادهایی 
از آن ها رد  هم می دادم که برخی 
می شد و برخی تایید می شد که این 
کارکتر تکمیل می شد و در نهایت 
تمرین می شد و فیلمبرداری صورت 
می گرفت. آقای فتحی دست من و 
دیگر بازیگران را برای ایفای نقش 
و ارایه پیشنهادها باز می گذاشت و 
همه اینها در نهایت ایجاز و اشاره 
طور  به  نمی شد.  تلف  وقت  و  بود 
مثال؛ قبل از فیلمبرداری به خیابان 
به  را خریدم و  ویال رفتم و چپقی 
آقای فتحی نشان دادم و گفتم که 
چپق  من  کارکتر  می کنم  احساس 
می کشد که این پیشنهاد را پذیرفت 
و  بگیرد  قرار  من  کارکتر  جزو  که 
کارگردان شکل  با  تعامل  در  اینها 

می گرفت.

ین  سخت تر و  ین  بهتر -
بازی  سریال  این  در  که  سکانسی 

کردید کدام بود؟
گفت  ن  ا می تو یبا  تقر *
لین  و ا  ، نس سکا ین  سخت تر
کردم.  بازی  که  بود  نسی  سکا
موقعیت  از  چیز  هیچ  هنوز  چون 
کجا  که  این  و  بودم  ندیده  روستا 

این  لباس  کنم،  بازی  است  قرار 
و  بودم  نپوشیده  هنوز  را  کارکتر 
سکانسی  است  قرار  گفتند  ناگهان 
ازدواج  به  دخترم  کنم که  بازی  را 
قرار  من  و  درآمده  شاه  ناصرالدین 
شمیران  حاکم  عنوان  به  است 
فرمان  شاه،  دست  از  تجریش  و 
ین  ا هنوز  من  بگیرم.  خلعت  و 
موقعیت  در  را  روستایی  کارکتر 
در  باید  و  بودم  نکرده  بازی  روستا 
لباس  که  می گرفتم  قرار  موقعیتی 
اعیان  مقابل  در  و  پوشیده  درباری 
این  از  من  کنم.  بازی  اشراف  و 
که  چیزی  جز  به  روستایی  کارکتر 
روی کاغذ بود نمی دانستم و ترجیح 
دادم به جای ترس واضطراب فقط 
کنم  توجه  کارگردان  راهنمایی  به 
که چه می خواهد و همان را بازی 
در  را  بعدی  سکانس های  کنم. 
و  بازیگران  با  هماهنگی  و  تمرین 
فتحی  آقای  استادانه  هدایت های 
بازی کردم. ما در این سریال همه 
می دانستیم که کار سختی داریم و 
هیچ پالنی را اضافه کاری نکردیم و 
هیچ سکانسی را ساده ندیدیم. همه 
استرس  با  ما همراه  برای  لحظات 
بود که این استرس را در بازیگری 
دوست دارم چون احساس می کنی 
ممکن است خراب شود و زمانی که 
این اضطراب هست و شما هم به 
باشید،  کرده  تمرین  بازیگر  عنوان 
و  باشید  خالق  می توانید  مطمئنا 
باشد.  قبول  قابل  نهایی  محصول 
لحظات  همه  کردم  سعی  هم  من 
کنم  بازی  برنامه  با  را  کارکتر  این 
و امیدوارم که برای تماشاگران هم 

جذاب باشد.

نقش ها  بلندی  و  -کوتاهی 
چقدر برای بازیگران مهم است؟

*کوتاهی و بلندی نقش مهم 
نیست بلکه موثر بودن یک کاراکتر 
است  ممکن  گاهی  است.  مهم 
کارکتر  اما  باشید  فیلم  اصلی  نقش 
در  شاید  و  باید  که  چنان  شما 
من  نمی بندد.  نقش  تماشاگر  ذهن 
که  می کنم  فکر  این  به  همیشه 
به  و  است  موثر  کارکتر  این  چقدر 
وقت  هیچ  است.  شده  خلق  اندازه 
به دنبال نقش بلند یا کوتاه نیستم. 
گاهی احساس می کنم این کارکتر 
کم به آن پرداخته شده است و مثال 
می خواهم  نویسنده  و  کارگردان  از 
کارکتر  این  به  بیشتری  توجه  که 
کنند گاهی هم کارکتری هست که 
برای  امسال  ندارد.  کار  جای  هیچ 
بازی در فیلمی به من پیشنهاد شد 
که خودم نقش اول یا مکمل فیلم 
را  فیلمنامه  وقتی  کنم.  انتخاب  را 
دو  هر  که  کردم  احساس  خواندم 
نقش اول و مکمل هیچ کدام خوب 
برای همین  و  است  نشده  پرداخته 

هیچ کدام را نپذیرفتم.

-آیا جنس بازی بازیگران تئاتر 
مقابل دوربین متفاوت از بازی دیگر 

بازیگران سینماست؟

بازیگر  شما  که  نیست  *مهم 
این  مهم  بلکه  سینما  یا  تئاترید 
که  اندازه ای  به  اثر  یک  در  است 
باید و شاید بازی کنید. نه کمتر و 
نه بیشتر. بازیگری تئاتر و سینما هر 
کدام تعاریف خاص خود را دارند اما 
در زمان بازی مقابل دوربین تفاوتی 
سینما  بازیگران  نیست.  آنها  میان 
قرار  تئاتر  صحنه  روی  وقتی  هم 
بگیرند باید شرایط دیگری را روی 
صحنه رعایت کنند همان طور که 
بازیگر تئاتر در مقابل دوربین سینما 
باید شرایطی را رعایت کند. مسئله 
اینجا معروفیت، چهره بودن و بازیگر 
آقای  نیست.  بودن  تئاتر  یا  سینما 
برای  را  بازیگران  تک  تک  فتحی 
نقش های حساس، خودش انتخاب 
کرده است. اگر من را برای محمدلی 
نجار انتخاب کرده، انتخاب خودش 
بوده است و از طرف کسی به ایشان 

معرفی نشده ام.

-چطور برای نقش محمدعلی 
نجار انتخاب شدید؟ 

*آقای فتحی بازی من را روی 
از  بعد  و روزی  دیدند  تئاتر  صحنه 
پایان نمایش به من گفتند که زمان 
بازی شما در این نمایش، من شما 
را برای سریالی که می خواهم بسازم 
کردم.  تصور  نقش ها  از  یکی  در 
برای من بسیار جذاب بود که آقای 
فتحی من را در نقش رییس زندانی 
در آمریکا روی صحنه دیده بودند 
در حالی که کت و شلوار و کراوت 
او  و  می کشم  برگ  سیگار  و  دارم 
نجار  محمدعلی  نقش  در  را  من 
مهربان  و  روستایی  مرد  یک  که 
کرده  تصور  است،  دوست  خانواده 
فتحی  آقای  بود  سوال  برایم  بود. 
یک  نقش  در  را  من  وقتی  چطور 
در  دیگری  فرهنگ  از  خشن  آدم 
تئاتر دیده  بازی روی صحنه  حال 
است، در همان لحظه توانسته من 
را در نقش مردی روستایی با قلبی 
و  کند  تصور  دوست داشتی  و  پاک 
کند.  پیشنهاد  من  به  را  نقش  این 
این نکته برای من بسیار جذاب بود 
و همین دقت نظر را درباره انتخاب 
است.  داشته  هم  بازیگران  دیگر 
سابقه  خودشان  البته  فتحی  آقای 
و می دانیم که چقدر  دارند  تئاتری 
بازیگری  می شناسد  را  درام  خوب 
را به خوبی می شناسد و همین راز 

موفقیت اوست.

-صحبت پایاني شما...
*سریال های موفق را بازیگران 
و چهره ها نمی سازند. بارها فیلم ها و 
سریال هایی را دیده ایم با بازیگران 
سرشناس که اصال جذاب نبوده اند 
خسته کننده  و  مالل انگیز  آثاری  و 
موفق  فیلم های  و  تئاترها  بودند. 
و  بزرگ  کارگردانان  همواره  را 
گر  ا ساختند.  بزرگ  نویسندگان 
همه  نمایشی،  آثار  به  عالقمندان 
آثار قبلی آقای فتحی را دیده باشند، 
مثل شب دهم، میوه ممنوعه، مدار 
صفر درجه و شهرزاد پس با خیال 
جایگاه  و  نام  به  اطمینان  و  راحت 
آقای فتحی می توانند از دیدن این 

سریال همی لذت ببرند. 
ر  د ر  گا ند ما می  نا فتحی 
است. در همه  ایران  سریال سازی 
دو  یا  یک  کارگردانی  اگر  دنیا 
مخاطبان  و  بسازد  موفق  سریال 
یعنی  باشند  داشته  دوست  را  آن 
همه چیز برای موفقیت او مهیاست 
یال  سر چندین  فتحی  قای  آ و 
خیال  با  پس  است.  ساخته  موفق 
آن  تماشای  ز  ا و  ببینید  راحت 
عوامل  همه  ک  چرا  ببرید  لذت 
که  ند  کرده ا تالش  سریال  این 
برای  را  جذاب  و  جاودانه  اثری 
امیدوارم  و  کنند  تصویر  مخاطب 
ببرند. جا  لذت  تماشاگران هم  که 
بابت  هم  فیلیمو  مجموعه  از  دارد 
تالش ها و زحماتشان تشکر کنم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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