
گزارش دنیای جوانان؛

روزهای آرام کرونایی در ایران...
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
از برنامه این شرکت برای رساندن تولید نفت مناطق 
عملیاتی این شرکت به ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه 
در روز خبر داد.علیرضا دانشی روز گذشته )یکشنبه( در نشست 
نمایشگاه  بیست وششمین  از  روز  سومین  حاشیه  در  که  خبری 
بیان  با  شد  برگزار  پتروشیمی  و  پاالیش  گاز،  نفت،  بین المللی 

اینکه ظرفیت های بی بدیلی در صنعت نفت ایران وجود دارد که 
ما وظیفه داریم آن را شکوفا کنیم، گفت: مقوله تولید دانش بنیان 
به عنوان اصلی ترین موضوع در مناطق نفت خیز جنوب مورد توجه 
قرار گرفته  است زیرا تمرکز روی این موضوع می تواند شرایطی 

نوین در صنعت نفت کشور محقق کنند.
صفحه  ۳

معاون وزیر رفاه خبر داد؛

احتمال تغییر نحوه پرداخت یارانه ها از »نقدی«
 به حالت »تخفیف درخرید کاال«

میلیونرهای زاغه نشین!
وضعیت  استعالم  امکان  شدن  فراهم  با 
با  که  بودند  آن  زیادی شاهد  افراد  دهک بندی، 
وجود مشکالت مالی و نداشتن سرمایه مناسب، 
در دهک دهم یعنی دهک ثروتمند قرار گرفته اند؛ 
دهک بندی که توسط وزارت رفاه انجام شده و معیارهای آن 

هنوز به طور مشخص به اطالع عموم نرسیده است.
پرداخت یارانه جدید ۳۰۰  تا ۴۰۰ هزار تومانی که در 
جریان اصالح نظام یارانه ای در دستور کار دولت قرار گرفت، 
۹ دهک را شامل شده است؛ دهک اول تا سوم که سطح 
پائین تری داشته و حتی فاقد درآمد هستند و رقم  درآمدی 
۴۰۰ هزار تومانی به آنها اختصاص پیدا کرده است و دهک 
چهار تا ۹ که به سمت افزایش درآمد پیش می روند و مبلغ 
۳۰۰ هزار تومان دریافت کرده اند، در این میان دهک دهم 
که پردرآمدترین و به عبارتی دهک ثروتمند باید در آن قرار 

گیرند، حذف شده اند.
صفحه ۳

همزمان با روز جهاني کارگر انجام شد :

قدرداني مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي 
از کارگران شاغل در واحد اتفاقات و حوادث

4
زمینه های اجتماعی، اقتصادی و بیکاری جوانان

صفحه 5

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 2013- دوشنبه 26 اردیبهشت 1401- قیمت 3000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
پورعابديني: همه 

ما بانوان در درون 
خود جوهر مادرانه 

داريم

6ورزش
بايد برای فدراسیون 

و برگزار کننده 
جشنواره »يکصد« 

تاسف خورد!

هنگ 7فر

يكي از فيلم هاي مهمي كه در روزهاي اخير موفق شد تا پروانه 
نمايش دريافت كند، فيلم سينمايي بي مادر، ساخته سيدمرتضي 
فاطمي است. فيلمي كه در جشنواره نيز مورد توجه قرار گرفت 
و موضوع حساس و چالش برانگيز آن باعث شد تا نگاه ويژه اي 

به آن شود. 

پولی  بی  از  وقتی  گفت:  جهان  وزنه برداری  سابق  قهرمان 
امكانات  يا  بليت  تهيه  برای  ريسمان  و  آسمان  و  می ناليم 
لزومی  خيلی  شايد  افراد  برخی  اعزام  بافيم،  می  اوليه 

نداشته باشد.

زمين  ايران  سرای  حماسه  بزرگ  شاعر  فردوسی 
فرهنگی  هويت  از  بخشی  فردوسی  شاهنامه  است. 
ادبيات ايران را تشكيل می دهد و سند افتخار ايران 

باستان است.

فردوسی
 در سخن لطیف 

و پر شور

ظرفیت تولید نفت افزايش می يابد حل مشکالت اقتصادی 
در گرو اصالحات نهادی و ساختاری است

شورای  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
اسالمی، حل مشکالت اقتصادی برای اقشار کم و متوسط جامعه را 
در گرو اصالحات نهادی و ساختاری در کنار اصالحات سیاستی و 

اجرایی عنوان کرد تا سبب جلب اعتماد و همراهی مردم شود.
صفحه 2

مه های  نا بر ز  ا یکی  ن  تهرا ه  نشگا ا د رییس 
هیأت  اعضای  به  اختیار  تفویض  را  دانشگاه  این 
تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  جذب  برای  علمی 
مکانیزم های  وگفت:  کرد  عنوان  بین المللی  دانشجویان  به ویژه 
انگیزشی برای آن پیش بینی شده است که در قالب دستورالعمل 

اجرا می شود. آزمایشی  تدوین و در یک دوره  آیین نامه ها  و 
ن  تهرا ه  نشگا ا د شورای  نشست  در  مقیمی  سیدمحمد 

دانشکدگان ها،  رؤسای  رییسه،  هیأت  اعضای  حضور  با  که 
تهران  دانشگاه  به  وابسته  مؤسسات  و  مراکز  و  دانشکده ها 
صف،  به  آموزشی  امور  اختیارات  واگذاری  افزود:  شد،  برگزار 
بسته  محورهای  ترین  مهم  از  علمی  هیأت  اعضای  و  گروه ها 
سیاستی دانشگاه تهران در حوزه آموزش است که این بسته از 

اجرایی می شود. ماه  مهر 
صفحه 2

تفويض اختیار به اساتید

DONYAYEJAVANANMAG.IR

فراخوان آگهی
 ارزیابی کیفی 01-12 

نوبت دوم
تهیه مصالح و اجرای 65۰۰ انشعاب سری و پراکنده در شهرستان بم و توابع )شامل نظام شهر،دارزین، جزین، دریجان، کرک، نارتیج و ...( 

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه )تهیه مصالح و اجرای 65۰۰ انشعاب سری و پراکنده در شهرستان بم و توابع )شامل نظام شهر، دارزین، 
جزین، دریجان، کرک، نارتیج و ...( به شماره 2۰۰۰۹۳16۴۰۰۰۰1۹ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل 
اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان 

در سامانه تاریخ 1۴۰1/۰2/25 می باشد. 
اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران خواهد شد. 

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: 1۴۰1/۰۳/۰2 
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: 1۴۰1/۰۳/17 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: 
شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار 22 بهمن – حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه شعبانیه شماره تماس: ۳1۳26۰۰۰-۰۳۴ شماره فکس: ۰۳۴-۳۳2۳۹661 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس: ۰21-۴1۹۳۴

دفتر ثبت نام: 88۹6۹7۳7 و 851۹۳768 

کدفراخوان 2۰۰1۰۹۳16۴۰۰۰۰1۹ 1۴۰1/۰2/25 تاریخ چاپ نوبت اول 5۴۰مدت زمان اجرا )روز( 

مبلغ تضمین )ریال(  1۴۰1/۰2/267/5۴۳/۰۰۰/۰۰۰تاریخ چاپ نوبت دوم یک تعداد مرحله 

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان  شناسه اگهی 1۳172۹۳

آگهی
 مناقصه عمومی 

1- نام مناقصه گزار: استانداری سیستان و بلوچستان 
2- نوع مناقصه: یک مرحله ای با ارزیابی ساده 

۳ موضوع مناقصه: تامین و بکارگیری 11 نفر نیرو جهت انجام امور خدماتی نظافتی 
۴- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 7۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )هفتصد میلیون ریال( به عنوان تضمین شرکت در فرایند 
ارجاع کار که می بایست به صورت فیش واریز وجه به حساب ۴۰6۴۰11۳۰77۰۰685 به نام بانک مرکزی و یا ضمانتنامه بانکی 
با اعتبار حداقل سه ماه قابل تمدید بدون هیچگونه قید و شرط که ضمن بارگذاری تصویر آن در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار را به دستگاه مناقصه گزار به نشانی استانداری سیستان و بلوچستان 

)دبیرخانه( تحویل نمایند. 
5- تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه: 

مهلت تهیه اسناد مناقصه از تاریخ 1۴۰1/۰2/26 لغایت 1۴۰1/۰2/28 می باشد. 
آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه ساعت 1۴ مورخ 1۴۰1/۰۳/۰۹ می باشد. 

تاریخ بازگشایی پیشنهادها ساعت 1۰ مورخ 1۴۰1/۰۳/1۰ می باشد. 
واجدین شرایط می توانند با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir اسناد مناقصه را 
دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم شمل پاکات )الف( )ب( و )ج( تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه فوق 

بارگذاری نمایند. 
معاونت توسعه مدیریت و منابع 
استانداری سیستان و بلوچستان 

م / الف 155 
شناسه 1۳175۳۳

 آگهی
 مناقصه عمومی

پیرو مناقصه شماره 2۰-1۴۰1 مندرج در روزنامه دنیای جوانان 
مورخه 1۴۰1/۰2/25 با  موضوع خرید لوله آبده و فوالدی جوشی 

مبلغ برآورد و تضمین به شرح زیر اصالح می گردد :
مبلغ برآورد : 21.۴۰2.76۰.۰۰۰ ریال  ،

 تضمین : 1.۰7۰.1۳8.۰۰۰ ریال 
شناسه اگهی 1۳1787۹

دفتر حقوقی و  قراردادها شرکت آب و فاضالب 
خراسان جنوبی                                   

با حکم دکتر بهرام عین اللهی ، وزیر بهداشت، 
دستیار  آیین  پاک  پدرام   ، پزشکی  آموزش  و  درمان 
و  عمومی  روابط  مرکز  سرپرست  و  وزیر  ای  رسانه 

اطالع رسانی این وزارتخانه شد .
به گزارش خبرنگار فارس، با حکم  دکتر بهرام 
عین اللهی ، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
، پدرام پاک آیین دستیار رسانه ای وزیر  و سرپرست 
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی این  وزارتخانه شد .

این مدیر فرهنگی و رسانه ای که سابقه مدیرکلی 
نظارت و ارزیابی معاونت پارلمانی رییس جمهور ، مدیر 
کلی فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی 
، مدیرکلی ارتباطات و اطالع رسانی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، مدیرکلی مطبوعات و خبرگزاری های 
مدیرکلی  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  داخلی 
فرهنگی  سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط 
هنری شهرداری تهران، مدیرعاملی خبرگزاری میزان، 
مدیر  و  ایران  روزنامه  در شورای سردبیری  عضویت 
در حال  دارد،  کارنامه  در  را  کتاب  خبرگزاری  عاملی 
حاضر نماینده مدیران مسئول رسانه ها در هیئت نظارت 

بر مطبوعات و نایب رییس انجمن قلم ایران است.
روزنامه دنیای جوانان انتصاب جناب پدرام پاک 
هیات  در  مطبوعات  مسئول  مدیران  نماینده  آیین 

را  بهداشت  وزیر  ای  رسانه  دستیار  عنوان  به  نظارت 
درگاه  از  را  ایشان  روزافزون  موفقیت  گفته،  تبریک 

احدیت خواستاریم.

پاک آیین دستیار رسانه ای وزیر 
و سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت شد

جناب آقای پدرام پاک آیین
نماینده محترم مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات ،حسن انتخاب و انتصاب شایسته شما را به عنوان مشاور وزیر و سرپرست روابط عمومی وزارت 
بهداشت و درمان تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون حضرتعالی را با توجه به تجارب ارزشمندتان در حوزه مطبوعات و رسانه از خداوند منان خواستاریم.
هرمز هوشمندراد- صاحب امتیاز و مدیرمسئول روزنامه دنیای جوانان

حکومتی  تعزیرات  سازمان  رئیس 
کاالهای  توزیع  وضعیت  آخرین  درباره 
حوزه  در  مشکلی  اکنون  گفت:  اساسی 
روز  برای  فقط  ندارد،  توزیع مرغ وجود 
پنجشنبه به دلیل عدم عرضه برخی از 
بازار  این کاال در  با کمبود  کشتارگاه ها 
مشکل  این  اکنون  اما  بودیم  مواجه 

برطرف شده است.
گزارش ها  آخرین  به  اصانلو  احمد 
توسط  شده  انجام  تخلفات  میزان  از 
کارخانه ها بعد از اعالم قیمت های جدید 
اظهار داشت: در پنج روز اخیر حدود پنج 
به  کشور  کل  از  تخلف  گزارش  هزار 
سازمان تعزیرات حکومتی ارائه شده است.
بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
اینکه بیشتر تخلفات انجام شده مربوط 
به احتکار بوده است یا گران فروشی، بیان 
کرد: گزارش های ارائه شده در چند وقت 
گذشته مربوط به احتکار و گران فروشی 
زمینه  در  اخیر  گزارشات  بیشتر  اما  بود 

احتکار ارائه شده است.
اصانلو خاطرنشان کرد: شنبه هم 
شهرری  در  واقع  انباری  از  را  بازدیدی 
داشتیم که تخلفات آن کشف شد و بر 
سه  معادل  شده  منتشر  گزارش  اساس 
هزار تن برنج، 1۰۰ تن روغن و 2 هزار 

تن شکر احتکار شده بود.
حکومتی  تعزیرات  سازمان  رئیس 
بیشترین  اخیر  روز  سه  در  داد:  ادامه 
از  بعد  که  بود  روغن  به  مربوط  احتکار 
پرونده  تشکیل  تخلف،  این  شناسایی 
انجام و درنهایت کاالی کشف شده به 

بازار عرضه شد.
مقصر اصلی کمبود روغن در بازار

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی 
احتکار  از  ناشی  روغن  کمبود  اینکه  بر 
کارخانجات برای فروش با قیمت جدید 
افزود: نمی توان این  بوده است یا خیر، 
اما  منکر شد  کامل  به طور  را  موضوع 
بخشی از کمبود روغن ناشی از احتکار 
برخی کارخانه ها بود که برخورد جدی با 
آنها صورت گرفت و کاالی احتکار شده 
بعد از تشکیل پرونده و نیز محکوم شدن 

آنها در واحدهای توزیعی عرضه شد.
مشکلی در حوزه توزیع مرغ وجود 

ندارد
از  یکی  صحبت  درباره  اصانلو 
مسئوالن صنفی مرغ که اعالم کرده بود 
با توجه به افزایش توزیع مرغ اما بخشی 
از آن در بازار توزیع نشده و سبب کمبود 
این کاال در بازار شده است، گفت: اکنون 
مشکلی در حوزه توزیع مرغ وجود ندارد، 
عدم  دلیل  به  پنجشنبه  روز  برای  فقط 
عرضه برخی از کشتارگاه ها با کمبود این 
کاال در بازار مواجه بودیم اما اکنون این 

مشکل برطرف شده است.
جریمه ۳8۰ میلیارد تومانی شرکت 

تک ماکارون
حکومتی  تعزیرات  سازمان  رئیس 
ادامه به صحبت های مطرح شده در  در 
خصوص کارخانه تک ماکارون که طی 
یک هفته گذشته از باز کردن درب انبارها 
به روی بازرسان خودداری کرده اند، هم 
تک  ندارد،  موضوع صحت  این  گفت: 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی:

توزیع کاالهای اساسی در حال افزایش است
ماکارون اکنون رقمی معادل ۳8۰ میلیارد 
به  مجبور  و  است  شده  محکوم  تومان 
بازار  عرضه کاالهای در اختیار خود به 
شده است؛ اکنون مشکلی از لحاظ ورود 

ماموران به انبارها وجود ندارد.
لحاظ  به  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
حضور  از  نمی توانند  کارخانه ها  قانونی 
ماموران تعزیرات ممانعت به عمل آورند، 
گفت: در صورت ممانعت ورود مأموران 
کارخانه ها  در  حاضر  مسئوالن  توسط 
امکان ورود مأموران با دستور شکستن 
این  از  و محدودیتی  دارد  وجود  قفل ها 
تعزیرات  سازمان  ماموران  برای  لحاظ 

حکومتی وجود ندارد.

رفع مشکل کمبود روغن و مرغ در 
برخی از شهرها

وی درباره اعتراض مردم در برخی 
از شهرها به دلیل کمبود مرغ و روغن در 
بازار گفت: در 2 روز گذشته در برخی از 
شهرها کمبودی از حیث مرغ و تخم مرغ 
اکنون مشکل برطرف  اما  وجود داشت 
لحاظ کمبود  از  دیگر مسئله ای  و  شده 

کاال در بازار وجود ندارد.
اظهار داشت: گزارش هایی  اصانلو 
خراسان  غربی،  آذربایجان  شهرهای  از 
شمالی و خراسان رضوی در زمینه کمبود 
روغن در بازار وجود داشت که امروز این 

مسئله برطرف شد.

صفحه 2
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عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
حل مشکالت اقتصادی در گرو اصالحات نهادی و ساختاری 

است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی، 
حل مشکالت اقتصادی برای اقشار کم و متوسط جامعه را در گرو اصالحات 
نهادی و ساختاری در کنار اصالحات سیاستی و اجرایی عنوان کرد تا سبب 

جلب اعتماد و همراهی مردم شود.
یکشنبه مجلس  روز  علنی  نشست  در  الدین حسینی  سید شمس 
قوانینی  تصویب  گفت:  خود  دستور  میان  نطق  در  اسالمی   شورای 
بنیان،  دانش  تولید  تولید مسکن،  لغو تحریم ها،  راهبردی  قانون  چون 
قانون تسهیل  قانون اساسی و   ۴۴ قانون اصل   7 اصالح مواد یک و 
موثر  و  مهم  اقدامات  جمله  از  کار  و  کسب  مجوزهای  برخی  صدور 
ارتقا  برای  باالتر  تالشی  نیازمند  کشور  اما حل مشکالت  است.  بوده 

است. نظام حکمرانی 
نماینده مردم تنکابن در مجلس افزود: تحقق دولت اسالمی در گام 
دوم انقالب برای نیل به تمدن اسالمی که مورد تاکید رهبری معظم است 
تحکیم  حکمرانی  بهبود  ضرورت های  از  است.  حکمرانی  بهبود  نیازمند 
کارکرد و جایگاه مجلس در چارچوب قانون اساسی و کالم امام و رهبری 

مبنی بر مجلس در رأس امور است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس تاکید کرد: تجربه 
حاکی از آن است در مواردی تاسیس هایی با ماموریت های معین و خاص 
مجمع  نظارت  عالی  هیات  اقتصادی،  هماهنگی  عالی  شورای  همچون 
تشخیص مصلحت نظام و برخی شوراهای عالی موجب تزاحم در قانون 
گذاری با مجلس شورای اسالمی شده اند که با تدبیر، تعامل و تالش ما 
نمایندگان بر اساس قسمی که به قرآن مجید برای حفظ قانون اساسی 

یاد کرده ایم باید اصالح شوند.
متوسط  و  کم  اقشار  برای  اقتصادی  فشارهای  اینکه  بیان  با  وی 
درآمد به عنوان یک واقعیت تلخ همچنان حل ناشده باقی مانده است، 
ادامه داد: حل این مشکل در گرو اصالحات نهادی و ساختاری در کنار 
اصالحات سیاستی و اجرایی است. اینکه مقام معظم رهبری فرموده اند 
دولت اصالحات اقتصادی بزرگی را در پیش دارد معطوف به این امر است.

از  ناگزیر  شرایطی  در  سیزدهم  دولت  افزود:  مجلس  نماینده  این 
شده  نظایرآن  و  اجتماعی  حمایت  ارزی،  ریزی،  بودجه  نظام  اصالحات 
است که خزانه ای مقروض و نقدینگی و تورمی افسارگسیخته، سرمایه 
گذاری و رشدی بی رمق، بیکاری و نابرابری توزیع درآمد باال و مهمتر 
از همه بی اعتمادی به سیاست گذاری و سیاست گذاران را به ارث برده 

است و باید آن را ترمیم کند.
از  درست  روشی  به  که  است  شایسته  پس  کرد:  مطرح  حسینی 
اصالحات درست با حفظ استقالل مجلس حمایت کنیم. اما  اصالحات 
نهادی و ساختاری نیازمند جلب اعتماد و همراهی مردم است. اکنون که 
به اصالحات توامان نظام های ناکارآمد، ناعادالنه و مفسده آمیز ارزی و 
حمایتی ورود کرده اید به اقناع و پذیرش اجتماعی با جهاد تبیین همت 
البته مطابق بند)ص( تبصره یکم قانون بودجه 1۴۰1 جبران رفاه  کنید 

مردم را مقدم برشمرید.
اقتصادی سال 1۳8۹ که  تجربه اصالح  دو  از  یادآور شد:  حسینی 
مبتنی بر اقناع و جبران رفاه مردم و سال 1۳۹8 که مبتنی برغافلگیری و 
بی اعتنایی به جبران رفاه مردم بود به اختصار و اجمال نگذرید و درس 
بگیرید. در باب اصالحات اقتصادی تاکید می کنم در کنار مالحظات فنی، 
در کنار مدیریت یکپارچه اقتصادی، همچنان و همواره باید به همراهی و 

تعادل بودجه خانوار تاکید داشته باشیم.

تغییر نام »ناجا« به »فراجا«
درپی تغییرات اعمال شده در پلیس کشور که ساختار آن به فرماندهی 

انتظامی کل ارتقاء یافت، عنوان اختصاری آن نیز به »فراجا« تغییر کرد.
سال گذشته تغیراتی در  ساختار پلیس کشور ایجاد شد و بر اساس آن 
ساختار آن از نیروی انتظامی به انتظامی کل کشور ارتقاء یافت. تغییراتی 
هم در ساختار برخی زیرمجموعه ها ایجاد شد که از جمله آن می توان به 
و  فرهنگی  معاونت  ارتقاء  و  کشور  کل  انتظامی  اطالعات  سازمان  ایجاد 

اجتماعی اشاره کرد.
سردار مهدی حاجیان، سخنگوی انتظامی کل کشور در حاشیه نشست 
خبری درباره تغییر عنوان پلیس گفت: عنوان پلیس با توجه به تغییر ساختار 

از ناجا به فراجا تغییر کرد.
وی ادامه داد: به مرور زمان و طی یک سال آینده اسامی ناجا از روی 
خودروها و تجهیزات پلیس نیز تغییر کرده و عنوان فراجا روی آن نصب 

می شود.

یک مقام مسئول:
مصرف بیش از حد آب، شدت خشکسالی را تشدید می کند

رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی ضمن رد ورود ایران 
به دوره ۳۰ ساله خشکسالی گفت: اگر روند افزایش دما و مصرف باالی آب 

همچنان وجود داشته باشد، شدت و اثرات خشکسالی تشدید می شود.
احد وظیفه در پاسخ به این پرسش که آیا ایران وارد دوره ۳۰ ساله 
خشکی شده است،اظهار کرد: این ادعا که وارد دوره ۳۰ ساله  خشکسالی 
شده ایم، غلط است. خشکسالی یک دوره ۳۰ ساله یا 1۰ ساله ندارد و تقریبا 

از پنج دهه گذشته بارش ها به تدریج روند کاهشی یافته است.
وی افزود: بارش های تجمعی کشور همچنان روند کاهشی و منفی دارد و 
نسبت به 5۰ سال گذشته تا به امروز شیب منفی را طی کرده است اما بارش ها 
هرسال نسبت به سال گذشته کاهش نمی یابند بلکه نوسان بارشی وجود دارد. 
به طور مثال سال 1۳71میانگین بارش ساالنه ۳۴2میلیمتر و سال های قبل 

و بعد از آن کمتر بود بنابراین میزان بارندگی نوسان دارد و ثابت نیست.
رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی ادامه داد: به طور 
کلی نسبت به آمارها میانگین بارش کشور به طور متوسط 5۰ سال گذشته 
27۰ میلیمتر بوده است که میانگین بارندگی کشور 2۳۰ میلیمتر کاهش یافته 
و به عبارتی طی5۰ سال گذشته ۴۰ میلیمتر متوسط بارندگی کشور کاهش 

یافته و این نشان دهنده کاهش بارندگی در کشور است.
وی تصریح کرد: بارش ها دارای نوسان هستند. به طور مثال در سال 
گذشته بارش ساالنه باران 1۳۴ میلیمتر بود و امسال 156 میلیمتر و نسبت 

به سال گذشته افزایش یافته است.
وظیفه با بیان اینکه برای میزان بارندگی ها عدد ثابتی وجود ندارد و 
برای خشکسالی نمی توان دوره مشخصی تعیین کرد، افزود: نمی توان گفت 
که وارد دوره ۳۰ ساله خشکسالی شده ایم و بعد از آن تمام می شود. اگر روند 
افزایش دما و مصرف باالی آب همچنان وجود داشته باشد شدت و اثرات 

خشکسالی تشدید می شود.
رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی در پایان تصریح 
کرد: امروزه عالوه بر خشکسالی، بحث مصرف آب هم وجود دارد. مصرف 
آب به اندازه ای است که اگر بارندگی ها به میزان نرمال هم بود همچنان 

کمبود آب وجود داشت. طبیعت توانایی تامین آب مورد نیاز انسان را ندارد.

گزارش دنیای جوانان؛

روزهای آرام کرونایی در ایران...
شرایط  در  ایران  در  کرونا 
گذراندن  از  بعد  است؛  کنترل 
روزهای سیاه مرگ های 5۰۰ تایی 
و 7۰۰ تایی ناشی از این بیماری، 
در  فوتی ها  شدن  تک رقمی  شاهد  حاال 
کشورمان هستیم؛ هرچند که حتی یک مرگ 
نیز زیاد است و با همین آمارهای کنترل شده 
امروز هم خانواده های زیادی روزانه عزادار 
باید پرسید چه شد که کرونا  اما  می شوند، 
در ایران کنترل شد و در عین حال چه باید 
کرد تا پاندمی قرن برای همیشه مهار شود؟.

تاکنون شمار مبتالیان به کووید-1۹ 
در جهان به 52۰ میلیون و ۴۰6 هزار و 1۰۰ 
نفر رسیده است. مرگ شش میلیون و 286 
تأیید  بیماری  این  اثر  بر  نفر   7۳۴ و  هزار 
شده و ۴7۴ میلیون و ۹71 هزار و 858 نفر 

از مبتالیان نیز بهبود یافته اند.
۳ کشور صدرنشین کرونایی

در عین حال بر اساس آمارهای رسمِی 
 8۴.1 از  بیش  با  آمریکا  کرونا،  همه گیری 
میلیون مبتال و بیش از یک میلیون قربانی 
همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر 
با این بیماری قرار دارد و هند نیز با آمار بیش 
از ۴۳.1 میلیون مبتال پس از آمریکا در رتبه 
دوم جهانی به لحاظ میزان ابتال قرار گرفته 
است. همچنین آمار مبتالیان به کووید-1۹ 
در برزیل هم از ۳۰.6 میلیون نفر فراتر رفته و 
در حال حاضر سومین کشور جهان به لحاظ 

باالترین شمار مبتالیان است.
در اروپا نیز فرانسه با ثبت بیش از 2۹.1 
ابتال در  اکنون رکورددار  میلیون مبتال هم 
قاره سبز و چهارمین کشور با بیشترین آمار 
همچنین  است.  جهان  در  کرونایی  بیمار 
روسیه با گذشتن از آمار ۳77 هزار قربانی، 
هم اکنون باالترین رقم مرگ و میر کرونایی 
را در بین کشورهای این منطقه دارد و در 
باالترین نرخ  با  نیز چهارمین کشور  جهان 

فوتی های این بیماری است.
ایران  در  کرونایی  خطر«  »پر  شهر 

نداریم
این درحالی است که در ایران وزارت 
بهداشتی ها و متخصصان حوزه سالمت از 
می گویند؛  سخن  کرونا  کنترل  و  مدیریت 
درمانی  مراکز  خلوتی  البته  که  گفته ای 
شناسایی  آمار  کاهش  بیمارستان ها،  و 
روزانه مبتالیان، بیماران بستری و کاهش 
بخش های  تعطیلی  همچنین  و  مرگ ومیر 
شاهد  بیمارستان ها،  از  برخیی  در  کرونا 

آن است.
نقشه  آخرین  هم  اساس  همین  بر 
رنگ بندی کرونایی کشور که از سوی وزارت 
بهداشت منتشر شده است، هم اکنون هیچ 
قرار  نارنجی  و  قرمز  وضعیت  در  شهری 
نداشته و 25۹ شهر در وضعیت زرد و 18۹ 
دارند.  قرار  کرونایی  آبی  وضعیت  در  شهر 

بنابراین با توجه به نقشه رنگ بندی کرونایی 
در کشور، اکنون هیچ شهر پرخطری از نظر 
شیوع و بروز کرونا نداریم و می توان اعالم 
کرد که پاندمی قرن فعال در ایران کنترل 

شده است.
مرِگ صفر کرونا در بسیاری از استان ها
به هر حال به نظر می رسد که ایران 
کرونایی،  سال سخت  سه  گذراندن  از  بعد 
گسترده  واکسیناسیون  بر  اتکا  با  توانست 
و  کند  علم  قد  کرونا  علیه  همگانی،  و 
از  ناشی  مرگ  و  بستری  ابتال،  نمودارهای 
ویروس تاج دار را به شدت کاهش دهد. به 
طوری که بعد از مرگ های تلخ 6۰۰ تایی 
سال  تابستان  و  بهار  در  که  تایی   7۰۰ و 
که  شاهدیم  اکنون  کردیم،  تجربه  گذشته 
 1۹ کووید  به  مبتالیان  و  روزانه  شناسایی 
شدت  به  آن  از  ناشی  مرگ  همچنین  و 
کاهش یافته و حتی طی هفته های متوالی 
برخی استان هایمان مرگ صفر کرونایی را 

گزارش کرده اند.
سیل واکسن و روزهای آرام کرونایی

روزهای  ایران  اکنون  اساس  این  بر 
آرامی را از نظر بروز، شیوع و مرگ ناشی 
از کرونا می گذراند، اما  باید پرسید چه شد 
فوتی  پیک های 2۳5  و  قله ها  از  ایران  که 
 ،1۳۹۹ ماه  مرداد  هفتم  در  کرونا  از  ناشی 
۴82 فوتی ناشی از کرونا در ششم آذر ماه 
1۳۹۹ و 7۰۹ فوتی ناشی از کرونا در روز 
دوم شهریور ماه 1۴۰۰، به سه فوتی در 2۰  

اردیبهشت 1۴۰1 رسید؟
دستیابی  از  بعد  که  کرد  توجه  باید 
کشورهای جهان به واکسن کرونا، یکی از 
مهم ترین چالش ها در ایران عدم دسترسی 
و کندی واردات واکسن بود؛ به طوری که از 
بهمن 1۳۹۹ تا مرداد 1۴۰۰، واردات واکسن 
روند کندی داشت، اما از شهریور و مهر ماه 
1۴۰۰، واردات واکسن شتاب قابل توجهی 
بیش   1۴۰۰ اسفند  تا  شهریور  از  و  گرفت 

از 1۳۰ میلیون دز واکسن وارد کشور شد.
قابل  جهش  این  با  همزمان  قاعدتا 
توجه در تامین واکسن، آمار تزریق واکسن 

نیز در ایران رکوردهای باالیی را ثبت کرد؛ 
ازسوی  که  اطالعاتی  طبق  که  طوری  به 
تا  روند  این  شده،  منتشر  بهداشت  وزارت 
جایی پیش رفت که در پایان سال 1۴۰۰، 
آمار مجموع دزهای تزریقی واکسن کرونا در 
کشور به 1۴5 میلیون دز رسید که در نمودار 

زیر قابل مشاهده است.
کاهش مرگ های کرونایی در ایران

در  توجه  قابل  جهش  اساس  این  بر 
کاهش  واکسن،  تزریق  مراکز  ساماندهی 
واردات  واکسن،  تزریق  بلند  صف های 
ایرانی  واکسن های  شدن  اضافه  و  واکسن 
اتفاق  یک  کشور،  واکسیناسیون  سبد  به 
هم  آن  که  زد  رقم  ایران  برای  را  مهم 
در  کرونا«  از  ناشی  مرگ ومیر  »کاهش 
زیر  نمودار  در  می توانید  که  بود  کشورمان 

آن را مشاهده کنید.
ن  ما همز ت  ر صو به  همچنین 
جمعی  ایمنی  با  کرونا  به  مبتالیان  تعداد 
و  شده  نجام  ا مدیریت  واکسیناسیون، 
قابل  کاهشی  روند  مردم،  همراهی  البته 
در  را  آن  می توانید  که  داشت  مالحظه ای 

نمودار زیر مشاهده کنید.
بنابراین با چهار عامل تسریع واردات 
واکسن، تولید واکسن ملی، مدیریت هوشمند 
دزهای  مجموعه  مردم،  همراهی  و  کرونا 
دز  میلیون   15۰ حدود  به  اکنون  تزریقی 
رسیده و در نتیجه آمار مبتالیان و مرگ ومیر 
کرونا در کشور کاهش قابل توجهی یافت 
رقم  ایران  در  کرونایی  آرام  روزهای  تا 
در  کرونا  از  ناشی  آمار مرگ ومیر  و  بخورد 
روز  بعداز 821  ماه  1۴۰1  اردیبهشت   2۰

به عدد سه برسد.
با  ایران  در  کرونا  وضعیت  مقایسه 

جهان
باید توجه کرد که ماجرا به اینجا ختم 
نمی شود و وزارت بهداشت نیز اعالم کرده 
موفقیت  نیز  بین المللی  آمارهای  که  است 
طی  کرونا  هوشمند  مدیریت  در  را  ایران 
عنوان  به  می دهند.  نشان  اخیر  ماه  هشت 
ایران  مثال در شاخص مرگ ومیر کرونایی 

در مرداد و شهریور 1۴۰۰ متوسط مرگ و 
میری باالتر از آمریکا، مجموعه کشورهای 
اروپایی و متوسط جهانی را داشت، اما از مهر 
ماه 1۴۰۰ به بعد همزمان با جهش در واردات 
به تدریج  قابل توجه آن،  واکسن و تزریق 
میزان مرگ ومیر ایران روند کاهشی گرفت تا 
 world جایی که به تایید وب سایت معتبر
in data وابسته به دانشگاه آکسفورد، ایران 
در اردیبهشت 1۴۰1 آمار مرگ ومیر به مراتب 
کشورهای  مجموعه  آمریکا،  از  پایین تری 
اروپایی و متوسط جهانی را ثبت کرده است.
تاکید ستاد ملی کرونا بر لزوم پیگیری 
پروتکل های  یت  رعا و  سیون  کسینا ا و

بهداشتی در کشور
در  هرچند  که  کرد  توجه  باید  البته 
حال حاضر وضعیت کرونا در کشور کنترل 
و  ایران  در  کرونا  ویروس  هنوز  اما  شده، 
ممکن  آن  هر  و  است  گردش  در  جهان 
است جهشی عجیب و غریب و شدید را از 
آن شاهد باشیم. بر همین اساس، ستاد ملی 
مقابله با کرونا با اعالم اینکه اکنون شاهد 
کنترل بیماری کرونا در کشور هستیم، بر 
و  واکسیناسیون  طریق  از  پیشگیری  لزوم 
نظارت بر رعایت جدی تر  شیوه نامه های 

بهداشتی تاکید کرد.
فرصت طالیی برای مهار کرونا

باید توجه کرد که در حال حاضر طبق 
آخرین اطالعات منتشر شده از سوی وزارت 
پروتکل های  رعایت  روند  درباره  بهداشت 
میزان  که  شاهدیم  کشور،  در  بهداشتی 
رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور در 
 1۴۰1 ماه  اردیبهشت   2۴ به  منتهی  هفته 
همچنان  ماه(،  اردیبهشت   2۴ تا   17 )از 
است.  بوده  درصد   51.66 بر  بالغ  و  پایین 
در عین حال میانگین استفاده از ماسک و 
رعایت پروتکل فاصله گذاری در کشور ۴8 
درصد و میانگین رعایت تهویه مناسب نیز 
در کشورمان 5۴ درصد بوده است؛ اعداد و 
ارقامی که نمی توانند در صورت پیکی دوباره 
از کرونا حتی با وجود واکسیناسیون، ایمنی 

جمعی را حفظ کنند.
که  کرد  کید  تا ید  با مجموع  در 
بسیاری  تمام نشده است و در  کرونا هنوز 
آمار  با  کشورهای  جمله  از  کشورها  از 
تا  و  است  پایین، مشکل ساز  واکسیناسیون 
مهار  کشورها  تمام  در  بیماری  که  زمانی 
نیز  کشورها  سایر  برای  همچنان  نشود، 
کنترل  حال  هر  در  است.  جدی  خطری 
بیماری در شرایط فعلی، فرصتی طالیی برای 
کشورمان ایجاد کرده تا بتوانیم به مدیریت 
پایدار کووید 1۹ برسیم و به تدریج پاندمی 
قرن را که جان میلیون ها نفر را در جهان 
واکسیناسیون  روند  ادامه  با  است،  گرفته 
بهداشتی،  پروتکل های  جدی تر  رعایت  و 

مهار کنیم.   
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زیر نظر: علی هوشمند

رییس دانشگاه تهران خبر داد:
تفویض اختیار به اساتید برای جذب دانشجوی تحصیالت تکمیلی

رییس دانشگاه تهران یکی از برنامه های این دانشگاه را تفویض اختیار به 
اعضای هیأت علمی برای جذب دانشجویان تحصیالت تکمیلی به ویژه دانشجویان 
بین المللی عنوان کرد وگفت: مکانیزم های انگیزشی برای آن پیش بینی شده است 
که در قالب دستورالعمل و آیین نامه ها تدوین و در یک دوره آزمایشی اجرا می شود.
اعضای  با حضور  تهران که  دانشگاه  در نشست شورای  مقیمی  سیدمحمد 
به  وابسته  و مؤسسات  مراکز  و  دانشکده ها  دانشکدگان ها،  رؤسای  رییسه،  هیأت 
دانشگاه تهران برگزار شد، افزود: واگذاری اختیارات امور آموزشی به صف، گروه ها 
و اعضای هیأت علمی از مهم ترین محورهای بسته سیاستی دانشگاه تهران در 

حوزه آموزش است که این بسته از مهر ماه اجرایی می شود.
وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در برنامه تحولی به آن پرداخته خواهد 
تحصیالت  دانشجویان  جذب  برای  علمی  هیأت  اعضای  به  اختیار  تفویض  شد، 
تکمیلی به ویژه دانشجویان بین المللی است، مکانیزم های انگیزشی نیز برای آن 
پیش بینی شده است که در قالب دستورالعمل و آیین نامه های تدوین می شود و در 

یک دوره آزمایشی اجرا می شود.
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی کرج و دانشکدگان ابوریحان یکپارچه 

می شوند
برنامه یکپارچه سازی فعالیت های علمی  از  رییس دانشگاه تهران همچنین 
دانشگاه تهران در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی خبر داد و گفت: در جمع بندی 
و  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  دانشکدگان  دو  از  که  بازدیدهایی  و  تبادل نظرها 
ابوریحان صورت گرفت و با تمام ذی نفعان گفت و گو کردیم، اجماع این بود که 
باید یکپارچه سازی فعالیت های علمی این دو مجموعه برای بهره برداری بهینه از 

ظرفیت ها عملیاتی شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، مقیمی یادآور شد:  اجرای الگوی 
یکپارچه سازی فعالیت های علمی حوزه کشاورزی و منابع طبیعی در دانشگاه تهران 
با انتصاب رییس دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی کرج به عنوان سرپرست 

دانشکدگان ابوریحان کلید خورد.
یک  تهران؛  دانشگاه  در  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  یکپارچه سازی  جزییات 

دانشکدگان و ۳ دانشکده
وی یکی از اهداف یکپارچه سازی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی کرج 
ابوریحان در ورامین را بهره برداری حداکثری از تمام ظرفیت های  و دانشکدگان 
دانشگاه تهران در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی دانست و اظهار داشت: بر اساس 
این الگوی یکپارچه، یک دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی واحد در دانشگاه 
تهران با شکل گیری سه دانشکده خواهیم داشت و طرح اولیه ای برای ساماندهی 
گروه ها و رشته های تخصصی جدید و چگونگی جهت دهی دانش بنیان ها در حوزه 

کشاورزی و منابع طبیعی برنامه ریزی می شود.
رییس دانشگاه تهران با بیان اینکه در حال حاضر یکپارچه سازی فعالیت های 
علمی و پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی جزو اولویت های کشور است، تصریح 
کرد: برای تحقق پارادایم اقتصاد مقاومتی چاره ای جز این نیست که کشاورزی به 
عنوان محور توسعه کشور بیشتر دیده شود. روز به روز که می گذرد ابعاد و اهمیت 
سفارش امام خمینی )ره( مبنی بر اینکه کشاورزی محور اقتصاد کشور قرار گیرد، 

بیشتر روشن می شود.
هدف گذاری دانشگاه تهران برای استقرار 2 هزار واحد فناور و دانش بنیان

مقیمی، رویکرد دانشگاه تهران در مواجهه با مسایل کشور از جمله مسایل 
حوزه کشاورزی را رویکردی دانش بنیان در راستای تبدیل علم به ثروت و پاسخ گویی 

به نیازهای جامعه ذکر کرد.
زمینه  آوردن  فراهم  برای  تهران  دانشگاه  هدف گذاری  یادآوری  با  وی 
استقرار 2 هزار واحد فناور و دانش بنیان در سال جاری، گفت: در حال حاضر 
فناوری  و  علم  پارک  مجموعه  در  دانش بنیان  و  فناور  واحد   2۰۰ به  نزدیک 
هدف  با  آمار  این  بین  که  هستند  مستقر  تهران  دانشگاه  در  آن  شعبه های  و 
آن  تحقق  برای  که  دارد  وجود  زیادی  فاصله  واحد  هزار   2 به  رسیدن  گذاری 

نیاز است. تالش مضاعفی مورد 

خیانت زن از شوهرش قاتل ساخت
مرد جوان وقتی نیمه شب یک غریبه را در خانه اش دید او را به قتل رساند و متواری 

شد اما همسرش راز این جنایت را برای پلیس فاش کرد.
چندی قبل مأموران پلیس کرج در جریان قتل مردی جوان در یک خانه قرار گرفتند. 
وقتی تیم جنایی به محل رسید در نخستین بررسی ها مشخص شد بهنام ۳2ساله که از ناحیه 

کمر به شدت زخمی شده بود پس از انتقال به بیمارستان جان باخته است.
در ادامه تحقیقات به دستور محمد عنبری، بازپرس شعبه یکم دادسرای جنایی کرج، زن 
جوانی که در خانه حضور داشت تحت بازجویی قرار گرفت. وی که نخست مدعی بود مقتول 
نامزدش بوده است وقتی خود را مقابل مأموران پلیس دید به ناچار لب به بیان حقیقت گشود 
و گفت: همسرم این مرد را کشته است. من مدتی قبل وقتی پسرم را برای بازی و گردش 
به پارک می بردم با بهنام آشنا شدم. او هم دخترش را به پارک می آورد. بعد از مدتی کم کم 
با هم ارتباط بیشتری پیدا کردیم و او به من ابراز عالقه کرد. می گفت با همسرش مشکل و 
اختالف دارد و می خواهد طالقش بدهد. از آنجا که شوهر کارگر من از صبح تا شب سرکار 
بود و توجهی به من نداشت کم کم احساس کردم بهنام می تواند همصحبت خوبی برایم باشد. 
وقتی او به من پیشنهاد داد از شوهرم جدا بشوم و با او ازدواج کنم حرف هایش را باور کردم. 
تا اینکه یک شب از من خواست برای صحبت درباره آینده و وضعیت زندگی و بچه هایمان 
به خانه ما بیاید، من هم قبول کردم. شوهرم همیشه خسته بود و شب ها زود می خوابید این 
شد که پسرم را خواباندم و در کوچه را باز گذاشتم تا بهنام وارد خانه شود. نیم ساعتی گذشته 
بود و ما در راه پله مشغول صحبت بودیم که پسرم از خواب بیدار شده و شروع به گریه کرده 
بود به همین خاطر همسرم نیز بیدار شده و وقتی مرا در خانه ندیده بود برای پیدا کردنم به 

راه پله آمد. زمانی که او من را در حال صحبت با بهنام دید به قدری عصبانی شد که با هم 
درگیر شدند. در همین گیرودار با چاقویی که از آشپزخانه برداشته بود بهنام را زد و از خانه 
فرار کرد.این زن در بازجویی ها مدعی شد: بهنام به من گفته بود ۴ میلیون تومان به او پول 
بدهم تا یک اتاق اجاره کند و با هم زندگی کنیم، اما حاال فهمیدم که همه حرف هایش  

دروغ بوده و فقط قصد سوءاستفاده از من را داشته.
بازپرس عنبری درباره این پرونده گفت: پس از این اظهارات، زن جوان بازداشت شد 
اما از آنجا که قاتل هنوز دستگیر نشده است تحقیقات برای دستگیری وی و روشن شدن 

ابهامات موجود در پرونده ادامه دارد.

کالهبرداری ۶0 میلیاردی و فروش ملک با سند جعلی
جانشین فرماندهی انتظامی استان البرز از دستگیری اعضای باند ۳ نفره کالهبرداران 

ملکی به ارزش 6۰ میلیارد ریال توسط کارآگاهان پلیس آگاهی استان خبر داد.
 سرهنگ محمد معظمی گودرزی با اشاره به متالشی شدن باند کالهبرداری در استان 
البرز اظهار داشت: در پی شکایت متعدد مبنی بر کالهبرداری گسترده ملکی توسط اشخاصی 
در یک مشاور امالک، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان 
قرار گرفت.وی افزود: در بررسی های اطالعاتی ماموران و تحقیقات میدانی مشخص شد که 
شخصی با راه اندازی یک مشاور امالک بدون مجوز به صورت هدفمند با همدستی 2 نفر 
دیگر ملک هایی که جهت اجاره و یا فروش به این سایت مسکن سپرده شده است را با جعل 

مدارک هویتی به چندین نفر اجاره و یا به فروش رسانده اند.
جانشین فرمانده انتظامی استان البرز بیان کرد: با تالش شبانه روزی و انجام اقدامات 
اطالعاتی از سوی کارآگاهان، هر ۳ متهم با هماهنگی مقام قضائی دستگیر و با مشاهده شواهد 

و مدارک، لب به اعتراف گشوده و به انجام 17 فقره کالهبرداری اقرار کردند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: ارزش کالهبرداری های انجام شده توسط این اشخاص 
6۰ میلیارد ریال برآورد شده که با اقدامات صورت گرفته همه مال باختگان این پرونده شناسایی 

و تالش برای کشف کالهبرداری های احتمالی دیگر ادامه دارد.
سرهنگ گودرزی در پایان از شهروندان خواست در انجام معامالت ملکی دقت الزم 
را داشته و از اعتماد بی حد و مرز به افراد غریبه خودداری کنند تا در دام این گونه شیادان 

گرفتار نشوند.
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همکاری AMD و گوگل برای امنیت سایبری 
EPYC پردازنده های

گوگل با همکاری AMD امنیت سایبری پردازنده های EPYC را آزمایش 
و درباره ی آن تحقیق می کند.

بنابر گزارش تامزهاردور، شرکت های AMD و گوگل با انتشار اطالعیه ای از 
همکاری عمیق و پیچیده ی خود با هدف تحقیقات در حوزه ی امنیت سایبری برای 
پردازنده های کالس سرور EPYC ای ام دی خبر دادند. این کالس از پردازنده ها 
پنج سال است که به بازار عرضه شده اند و هدفشان تأمین قدرت پردازشی سرورها 
است. براساس گزارش ها، این همکاری بی سابقه شامل دو تیم تحقیقات امنیت ابری 
گوگل به همراه تیم Project Zero، بازوی تحقیقات سایبری این شرکت، در کنار 

گروه فرم ور شرکت AMD بوده است.
هدف همکاری دو شرکت این است که حداکثر توانایی و قدرت پردازنده های 
و  کدها  سورس  به  بی سابقه  دسترسی  ازطریق  را  ای   ام   دی  سخت افزار  و  ایمن 
مکانیزم های امنیتی بیازمایند. در گزارش جزئیات همکاری میان دو شرکت، کشف 
و رفع مجموعاً 1۹ مورد آسیب پذیری امنیتی عنوان شد. بنابراین، 1۹ مسیر حمله و 

نفوذ به یکی از پردازنده های سرور موفق  جهان شناسایی و مسدود شد.
تمرکز اصلی تحقیقاتی که روی نسل سوم پردازنده های EPYC ای ام دی 
 AMD Secure اجرا شد، بر واحد پردازنده ی امن ای ام دی Milan موسوم به
Processor معطوف شده است. ازاین رو، سورس کدهای دسترسی به پردازنده ی 
امن ASP به همراه نمونه های محصول برای آزمایش حمالت سخت افزاری دراختیار 

مهندسان گوگل گذاشته شد.
 Secure آنچه برای گوگل جذاب به نظر می رسید، نسل جدید پیاده سازی
Nested Paging یا همان SEV-SNP  ای   ام   دی بود که ظرفیتی ایجاد می کند 
تا برای ماشین های مجازی )VM( امکان حفظ محرمانگی دربرابر هایپروایزر را نیز 
فراهم کند. تیم مهندسان طراحی و پیاده سازی سورس کدهای SEV را بازبینی 
کردند و کد تست اختصاصی نوشتند و آزمایش های امنیتی سخت افزار را راه اندازی 

کردند تا از این طریق آسیب پذیری های بالقوه را شناسایی کنند.
برنت هالینگزورث، رئیس بخش نرم افزاری EPYC شرکت AMD، به این 
نکته اشاره کرد که مشارکت بین گوگل و ای   ام  دی بهترین های این دو شرکت را 
کنار هم آورده است تا مسیرهای حمالتی را شناسایی کنند که پیش از این ناشناخته 
بوده اند و خالقیت خود را برای کشف الیه های نفوذ چه ازنظر نرم افزاری و چه 
سخت افزاری به کار بگیرند. پردازنده ی امن ای   ام   دی ASP یک هسته ی پردازده ی 
عمومی است که ویژگی های آن را تیم های سخت افزار و فرم ور ای   ام   دی ساخته اند و 
مانند ساختار تراشه در تراشه مسئولیت رمزگذاری داده های رمزنگاری شده را برعهده 
دارد.بااین حال، با افزایش هر الیه ی امنیتی، بردار حمله علیه این مکانیزم امنیتی 
متمرکز نیز بیشتر می شود و می تواند نقطه ی شکست بالقوه ای به وجود بیاید که تمام 

امنیت سیستم را رد کند.
در این مرحله است که به گفته ی نلی پورتر، مدیر محصول گوگل کالد، هدف 
همکاری گوگل و ای  ام  دی فقط نشان  دادن آسیب پذیری های AMD نیست؛ بلکه 
تالشی همه جانبه برای دو شرکت است تا قدرت دفاعی خود را دربرابر مهاجمان 
خالق و ماهر تقویت کنند. تصور غالب این است که امنیت سایبری همواره یک 
قدم از مهاجمان و هکرها عقب تر است؛ درنتیجه، ای  ام دی و گوگل قصد دارند با 

پیش روی در خط مقدم، معادله را برهم بزنند.
همکاری میان این دو شرکت زمانی شکل گرفت که گوگل پیشنهاد استفاده از 
خدمات محاسباتی محرمانه ی خود را به  ای  ام    دی داد؛ شرکتی که داده های مشتری 
را برای همیشه به صورت رمزنگاری شده نگه داری می کند. از  آن  جاکه وابستگی به 
خدمات رایانش ابری )از پردازش کارهای معمولی گرفته تا بازی های ابری و حتی 
سیستم عامل های برپایه ی رایانش ابری نظیر ویندوز ۳65 مایکروسافت( روبه افزایش 
است، خطر ناشی از آسیب پذیری های احتمالی در زیرساخت های امنیتی می تواند باعث 
خسارات میلیاردها دالری شود. باتوجه   به نقش AMD در انجام تحقیقات، این 
شرکت کاماًل از مزایایی آگاه است که احتمال دارد از نتایج آن در بهبود محصوالت 

آتی به کار گیرد.

و  »مردمی سازی  طرح  اجرای  آغاز  با 
توزیع عادالنه یارانه ها« از بیستم اردیبهشت 
که  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  ماه، 
مسئولیت تعیین وضعیت اقتصادی خانوار و 
دهک بندی آنها را برعهده داشته، روش هایی را 
برای استعالم و ثبت اعتراض به دهک بندی ها 

اعالم کرده است.
بر اساس اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، افرادی که به هر نحوه به دهک بندی 
خود اعتراض دارند می توانند از طریق سامانه 
جامع رفاه ایرانیان در وزارت تعاون، کار و رفاه 
hemayat.mcls. آدرس  به  اجتماعی 

اگر  و  کنند  ثبت  را  خود  اعتراض   gov.ir
اطالعات اعالمی تایید شود، یارانه آنها جبران 

خواهد شد. 
تلفن ۰216۳6۹  شماره  براین،  عالوه 
مربوط   ۰۹2۰۰۰۰6۳6۹ گویای  شماره  و 
برای  اجتماعی  رفاه  تعاون، کار و  به وزارت 
پاسخگویی به سؤاالت در این زمینه در اختیار 

مردم گذاشته شده است.
طرح  اجرای  ابتدای  از  افرادی  اما  و 
هدفمندکردن یارانه ها در سال 1۳8۹ ، یارانه 
نقدی دریافت نکرده اند یا به دلیل انصراف یا 
یارانه  از سال 1۳۹۳ مشمول  نام  ثبت  عدم 
مذکور نبوده  و متقاضی بررسی شرایط مالی 
یارانه کمک  برای دریافت  اقتصادی خود  و 
طی  توانند  می  نیز  هستند،  جدید  معیشتی 
سه ماه آینده نسبت به ثبت مشخصات خود 
سازمان  توسط  زودی  به  که  سامانه ای  در 
یارانه ها اطالع رسانی خواهد  هدفمندسازی 

شد، اقدام کنند.
در صورت تأیید درخواست، یارانه کمک 

معیشتی جدید از ابتدای اجرای برنامه محاسبه 
و به خانوار تعلق خواهد گرفت.

مراجعه  به  نیازی  موضوع  این  برای 
حضوری و یا تماس تلفنی با وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی نیست و موضوع صرفا از 
طریق سامانه سازمان هدفمندسازی یارانه ها 
که به زودی در دسترس قرار می گیرد، قابل 

پیگیری است.
وزیر  عبدالملکی  زمینه،  همین  در 
است:  گفته  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
اجرای این طرح ملی سواالت و دغدغه هایی 
نیازمند  که  آورد  وجود  به  مردم  برای  را 
است.  همه جانبه  همراهی  و  شفاف سازی 
گروه های پاسخگویی وزارت مردم به صورت 
شبانه روزی پاسخگوی درخواست ها و سواالت 
پرداخت  به  عدالت بخشی  درباره  خانوارها 

یارانه ها هستند. 
وی افزود: در چهار روز اول اجرای طرح، 
دو میلیون تماس و مراجعه به سایت انجام شده 
و اعتراضات یک میلیون و 5۰ هزار نفر ثبت 

شده که در حال بررسی است.
داریوش ابوحمزه، معاون رفاه اجتماعی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اخیرا 
به برخی پرسش ها درباره یارانه ها در الیوی 

اینستاگرامی پاسخ داده است:
جدید  یارانه  جاماندگان  نام  ثبت   -

چگونه است؟
 سازمان هدفمند سازی برای افرادی که 
پیش تر، از دریافت یارانه انصراف داده بودند و یا 
تازه ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده اند و یا 
به هر دلیلی جاماندگان دریافت یارانه هستند 
طی روزهای آتی سامانه ای را تدارک خواهد 

دید تا جاماندگان یارانه  در آن ثبت نام کنند. 
پس از آن اطالعات ثبت نام شدگان سنجیده 
می شود و اگر جزء دهک 1۰ نباشند، به آنها 

یارانه اختصاص خواهد گرفت. 
پیش تر  که  افراد  برخی  برای  چرا   -
دریافت می کردند  را  تومانی  هزار  یارانه ۴5 

یارانه جدید واریز نشده است؟
برای ۹۰ درصد افرادی که تا پیش از 
سیاست جدید دولت، یارانه ۴5 هزار تومانی 
دریافت می کردند، یارانه جدید واریز شده است؛ 
مگر آنکه جزء دهک 1۰ بوده اند و یارانه ۴5 
هزار تومانی دریافت می کردند که اکنون یارانه 

جدید برایشان واریز نمی شود. 
- نحوه اعتراض مردم نسبت به دهکی 

که در آن قرار گرفته اند چگونه است؟
مردم می توانند از طریق شماره تماس 
سایت  یا  و   ۰۹2۰۰۰۰6۳6۹ یا  و   6۳6۹
http://hemayat.mcls. »حمایت« 
اینکه  به  نسبت  را  خود  اعتراض   gov.ir
اشتباها دهک 1۰ تشخیص داده شده اند، ثبت 
کنند. ورود به سایت حمایت و ثبت مشخصات 
در آن به معنی ثبت اعتراض است و اعتراض 

افراد به صورت سیستمی بررسی می شود.
خود  با حساب شخصی  افراد  -برخی 
گردش مالی هایی برای خیریه و انواع کارهای 
اداری و حقوقی داشته اند و از این رو جزء دهک 
1۰ محسوب شده و یارانه دریافت نکرده اند، 

اینها باید چه کنند؟
با حساب  نباید  باید گفت که  ابتدا  در 
یا  و  خیریه  نظیر  نهادهایی  برای  شخصی 
شرکت، کارهای اداری و حقوقی انجام داد. 
شرکت و خیریه و... باید حساب جدا داشته 
باشند و کارپرداز نباید از حساب شخصی خود 
برای این کارهای حقوقی و اداری استفاده کند.
این افراد نیز می توانند از راه های یاد شده 
اعتراض خود را ثبت کنند و در بازه زمانی که 
به این افراد اختصاص می دهیم، مدارک خود 
را ارائه دهند  و این انتظار را داریم که تا آن 
موقع حساب هایشان را تفکیک و مسائل خود 

را حل کنند. 
- نحوه پرداخت بعدی یارانه ها چگونه 

خواهد بود؟
پرداخت بعدی به همین منوال و مقدار 
است، اما ممکن است مدل آن از حالت نقدی 
»تخفیف در خرید« روی کاالها  به حالت 
شد،  اجرا  سیاست  این  اگر  که  کند  تغییر 

اطالع رسانی می شود. 
- زمان رفع بلوکه یارانه ها چه زمانی 

خواهد بود؟
یارانه ها خیلی زیاد بلوکه نمی ماند و علت 
این بلوکه ماندن به تاریخ دقیق بازنگری در 
در  فعال  نظر  این  از  و  می گردد  باز  یارانه ها 
حساب ها بلوکه است و زمانی که سیاست ها 

اجرا شود، پول ها نیز قابل برداشت می شود.

معاون وزیر رفاه خبر داد؛

احتمال تغییر نحوه پرداخت یارانه ها از »نقدی« به حالت »تخفیف درخرید کاال«
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تنظیم: مجتبی کاشی
امکان  شدن  فراهم  با 
استعالم وضعیت دهک بندی، 
افراد زیادی شاهد آن بودند که با وجود 
یه  سرما نداشتن  و  مالی  مشکالت 
دهک  یعنی  دهم  دهک  در  مناسب، 
دهک بندی  گرفته اند؛  قرار  ثروتمند 
و  شده  انجام  رفاه  وزارت  توسط  که 
معیارهای آن هنوز به طور مشخص به 

اطالع عموم نرسیده است.
پرداخت یارانه جدید ۳۰۰  تا ۴۰۰ 
هزار تومانی که در جریان اصالح نظام 
یارانه ای در دستور کار دولت قرار گرفت، 
۹ دهک را شامل شده است؛ دهک اول 
پائین تری  درآمدی  سطح  که  سوم  تا 
داشته و حتی فاقد درآمد هستند و رقم 
۴۰۰ هزار تومانی به آنها اختصاص پیدا 
به  که   ۹ تا  چهار  و دهک  است  کرده 
و  می روند  پیش  درآمد  افزایش  سمت 
مبلغ ۳۰۰ هزار تومان دریافت کرده اند، 
در این میان دهک دهم که پردرآمدترین 
و به عبارتی دهک ثروتمند باید در آن 

قرار گیرند، حذف شده اند.
جدید،  یارانه  پرداخت  از  بعد  اما 
بررسی های  و  مردمی  های  گزارش 
از  برخی  داد  نشان  گرفته  صورت 
خانوارهایی که تا پیش از این با درآمد 
معمولی، یارانه نقدی دریافت می کرده اند 
یارانه  مشمول  و  شده  حذف  لیست  از 
که  است  حالی  در  این  نشده اند.  جدید 
اعالم شد این افراد می توانند با شماره 
گرفته  تماس   ۰۹2۰۰۰۰6۳6۹ گویای 
hemayat. و یا با مراجعه به سامانه

mcls.gov.ir از وضعیت خود که در 
کدام دهک قرار دارند مطلع شوند، اما 
برای مخاطبان  ابهاماتی  با  اطالع  این 
همراه بود؛  بر اساس اطالعات گزارش 
های مردمی اغلب افرادی که یارانه آنها 
قطع شده با این اعالم مواجه شدند که 
در دهک دهم قرار دارند در حالی که 
شرایط آنها طوری نیست که در دهک 
باشند، برخی فقط  قرار داشته  ثروتمند 
درآمد کارمندی داشته و خانه و خودروی 
آنها در سطح معمولی است و حتی در 
درآمد  و  نداشته  خودرویی  حاضر  حال 

چشمگیری هم ندارند.
همچنین به برخی اعالم شده بود 
در دهک بین اول تا سوم هستند، ولی 
دریافتی آنها ۳۰۰ هزار تومان بود یعنی 
آنچه برای دهک چهار تا ۹ پیش بینی 

شده است و یا برعکس نیز بود.
از  برخی  گزارش  این  ادامه  در 
گزارش های مردمی اعالم شده و البته 
در  مربوطه  اخبار  در  که  کامنت هایی 
شده،  مطرح  درآمدی  دهک های  مورد 

آمده است.
فرزندم مهماندار است و سفرهای 
خارجی می رود، اگرنه دهک دهم نیستیم
و  زنشسته  با که  گفته  فردی 
جزو  و  اجتماعی  تامین  حقوق بگیر 
حداقل بگیران است، ماهانه چهار میلیون 
تومان حقوق دارد. مستاجر است، امالک 
و ماشین هم ندارد،   از هفت نفر اعضای 
خانوار، یکی از فرزندان صاحب خودرو 
هواپیما  مهماندار  دیگر  فرزند  و  است 
است که شغل او  ایجاب می کند  دایم 
در سفرهای خارحی باشد، بر این اساس 
در  و  است  او قطع شده  یارانه خانواده 
وی  شده اند،  بندی  طبقه  دهم  دهک 
رعایت  برایشان  عدالت  که  معتقداست 

نشده است.
جزو  بازنشستگی  میلیون   1.5 با 

ثروتمندانم!
به  استعالم  در  که  دیگری  فرد 
وی اعالم شده جزو دهک دهم است 
درآمد  حداقل  با  بازنشسته ای  می گوید 
حقوق  تومان  میلیون   1.5 از  کمتر  و 

در ماه است.
که  گفته  نیز  دیگری  شخص 
 ۳.6 حدود  درآمد  با  است  بازنشسته 
دهک  در  ولی  درماه  تومان  میلیون 

یارانه وی  پردرآمد دسته بندی شده و 
قطع شده است.

دیگر  میلیون   85 از  من  وضع 
بهتر است؟

خانمی گفته است خانه ندارد ولی 
در  که  دارند  خانه ای  همسرش  نام  به 
حال پرداخت اقساط آن است، در عین 
حال برای سایر هزینه ها از وام استفاده 
کرده و کل دریافتی او نزدیک به پنج 
میلیون تومان است در حالی که همسر 
او در خرج خانواده هیچ کمکی ندارد و 
در دهک دهم نیز طبقه بندی شده اند، او 
سوال کرده که آیا وضع او از 85 میلیون 

ایرانی بهتر بوده و ثروتمندتر هستم؟
دهم  دهک  در  چرا  نیم  نمی دا

هستیم
فردی هم اعالم کرده که در دهک 
دهم قرار گرفته اند ولی مستاجر هستند و 
سرپرست خانوار نیز  به دلیل دیابت، 7۰ 
درصد بینایی خود را از دست داده است 
و نمی دانند بر اساس کدام معیار در بین 

ثروتمندان قرار گرفته اند.
به استناد دستور رئیس جمهوری، 
موضوع  ابعاد  و  رسیدگی  اعتراض ها 

شفاف شود
این بخشی از گالیه های مردم در 
در  این  و  بود  یارانه  دهک بندی  مورد 
حالی است که تعیین وضعیت دهک های 
تعیین  و  آنها  بندی  طبقه  و  درآمدی 
لیست دریافت کنندگان یارانه بر مبنای 
دهک بندی بر عهده وزارت کار، تعاون و 

رفاه اجتماعی است که باید در این رابطه 
توضیح الزم را به عموم اعالم کند که 
معیارهای دهک بندی چیست و افراد بر 

چه اساسی دسته بندی می شوند.
این در حالی است که اخیرا رئیس 
از  گزارش  دریافت  از  پس  جمهوری، 
نحوه اجرای طرح اصالح نظام  یارانه 
ها از مسئوالن مربوطه خواست که به 
دریافت  معترضان عدم  درخواست های 
ممکن  زمان  کوتاه ترین  در  یارانه ها 
ضابطه مند،  و  عادالنه  شکل  به  و 

رسیدگی کنند.
ئیس  ر ول  ا ون  معا همچنین 
جمهوری به تازگی از نزدیک در جریان 
  ، درخواست ها به  پاسخگویی  روند 
شکایات و سواالت مردم در خصوص 
گرفته  قرار  یارانه  دریافت  جاماندگان 

است.
ز  ا ر  نتظا ا ین  ا اساس  ین  ا بر 
سازمان  جمله  از  ذیربط  دستگاه های 
هدفمندی یارانه ها و وزارت کار، تعاون 
و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه های 
یارانه بگیران  دهک بندی  و  شناسایی 
به  توجه  با  آنها،  به  منابع  پرداخت  و 
حساسیت موضوع، اطالعات دقیق تری 
اختیار  در  شناسایی  معیارهای  باره  در 
مبنای  کنند  اعالم  و  داده  قرار  مردم 
اقدام برای دهک بندی و حذف و اضافه 
خانوارها چیست؟ چرا که در حال حاضر 
مورد  این  در  پراکنده ای  اظهارات  تنها 

مطرح شده است.

سرپرست بانک توسعه تعاون؛
استراتژی اصلی بانک توسعه تعاون تقویت ظرفیت های شعب است

سرپرست بانک توسعه تعاون استراتژی اصلی 
بانک را تقویت ظرفیت شعب عنوان نمود.

توسعه  بانک  سرپرست  حسینی  شیخ  محمد 
بانک  ستادی  و  اجرایی  واحدهای  دیدار  در  تعاون 
اظهار داشت: در فعالیت بانکداری، واحدهای اجرایی 
و شعب از جایگاه واالیی برخوردار هستند و استفاده 

از ظرفیت و توانمندی شعب حائز اهمیت است.
وی نقش روسا و معاونین شعب را در فراهم سازی فضای مناسب ارائه 
خدمات حائز اهمیت برشمرد و گفت: اگر فضای مناسب و مطلوبی در شعب 
و واحدهای بانکی فراهم باشد، شرایط برای ارائه خدمات بهینه به مشتریان 

و در نتیجه ترقی و تعالی سازمان مهیا می گردد.
سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: فرهنگ سازمانی از باال به پایین 
تسری و انتقال می یابد، از این رو از روسا و معاونین شعب انتظار می رود 
صادقانه و دلسوزانه برای زیر مجموعه خود، الگوی مثبت اخالقی و شغلی 

باشند.
شیخ حسینی خاطر نشان کرد: داشتن روحیه همدلی، مثبت نگری و 

دوستی همراه با آرامش بر عملکرد بهینه همکاران تاثیر مثبت دارد.
نیاز  تعاون گفت: مرحله شناسایی خواسته و  بانک توسعه  سرپرست 
مشتریان از واحدهای اجرایی و صف صورت می پذیرد و نیز شناخت نحوه 
ارائه خدمات قابل رقابت در سایر بانک ها نیز بیشتر از سوی همکاران شعب 

حاصل می گردد.
وی افزود: سیاست ها و فرآیندها در حوزه های مختلف ارائه خدمات 
بانکی و نیز وضعیت پرسنل تاثیرگذار است که قاعدتا با بهره مندی از نظرات 

همکاران شعب، امکان بازنگری و تقویت سیاست ها وجود دارد.
سرپرست بانک توسعه تعاون همچنین با بازدید از برخی ادارات زیر 
مجموعه معاونت مالی و پشتیبانی و معاونت برنامه ریزی و فناوری اطالعات، 
امور بین الملل، اداره کل روابط عمومی و اداره کل حوزه مدیریت و شعبه 

مستقل مرکزی، از فعالیت همکاران واحدها مطلع گردید.

نوید رجایی پور مدیرعامل نئوبانک هوشمند فردا شد
نئوبانک هوشمند فردا سال گذشته با سرمایه 
)آوا(  آریا  وفاداری  آرمان  شرکت  مشترک  گذاری 
وابسته به بانک ایران زمین و هلدینگ “های وب” 

آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی؛ نوید رجایی پور که 
و  “های وب”  هلدینگ  مدیرعامل  مشاور  تر  پیش 
مدیرعامل و بنیانگذار دارا کارت بوده است، به عنوان 

مدیرعامل نئوبانک هوشمند فردا انتخاب شد. 
گفتنی است، این اولین مشارکت راهبردی یک بانک و یک شرکت

ICT است که به نظر می رسد با شخصی سازی سرویس های بانکی 
خدمات  ارایه  از  جدیدی  فصل  توان  می  مختلف،  صنایع  مشتریان  برای 

بانکی را متصور بود.

معاون فنی بیمه های اموال و مسوولیت اعالم کرد:
نسبت  درصدی   21 کاهش  و  بیمه  حق  تولید  درصدی   ۳1 رشد 

خسارت بیمه دانا
  معاون فنی بیمه های اموال و مسئولیت شرکت 
بیمه دانا، از رشد بیش از ۳1 درصدی این معاونت از 

ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
منصور  دانا،  بیمه  عمومی  روابط  گزارش   به 
حسینی در گفتگویی با تشریح عملکرد این معاونت 

در سال گذشته و اعالم برنامه های سال جدید اظهار داشت: عملکرد صادره 
در رشته های بیمه های اموال و مسئولیت از تاریخ اول فروردین ماه سال 
1۴۰۰ تا 16 اردیبهشت ماه همین سال، از مبلغ  ۴.۹62.۳۴2 میلیون ریال 
به مبلغ 6.5۳2.75۰ میلیون ریال از ابتدای فروردین ماه سال 1۴۰1 تا 16 

اردیبهشت ماه همین سال رسیده است.
 به گفته وی، در بازه زمانی مورد اشاره، رشته های بیمه های اموال 

و مسوولیت حدود ۳1.6 درصد رشد داشته است.
حسینی در خصوص عملکرد این معاونت در حوزه پرداخت خسارت 
نیز گفت: رقم پرداخت خسارت از مبلغ 2.۴66.۴۹2 میلیون ریال در تاریخ 
16 اردیبهشت ماه سال گذشته، به رقم 1.۹۴7.22۳ میلیون ریال تا نیمه 
اردیبهشت ماه سال جاری رسیده که حاکی از کاهش 21 درصدی نسبت 

خسارت می باشد.

تقدیر شعبه نوشهر از شرکت نمایندگی برتر بیمه های عمر

شعبه نوشهر بیمه دانا از شرکت نمایندگی برتر فروش بیمه های عمر 
تجلیل به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، سعید ربیعی زاده رئیس شعبه نوشهر 
اعالم کرد: با توجه به اینکه شرکت نمایندگی نوآوران دانا کد 5۰۴۴ در 
فروردین ماه 1۴۰1 رتبه هفتم فروش بیمه های عمر و پس انداز در سطح 
کشور را کسب کرده است، این شعبه با برگزاری مراسمی، ضمن  اهدا لوح 

از ایشان تقدیر کرد.  

برگزاری دوره آموزشی بازاریابی در بانک ایران زمین

دوره آموزشی بازاریابی بانک ایران زمین در ۳ سطح روسا، معاونین 
و متصدیان شعب استان های خراسان رضوی و شمالی با تدریس رییس 

اداره تحقیقات و مطالعات بازار برگزار شد.
به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ 
در این دوره آموزشی در خصوص سرفصل هایی از جمله تعاریف و مفاهیم 
بازاریابی - شناخت انواع بازارها - چرخه عمر محصول - بانکداری دیجیتال   

و معرفی برخی خدمات و محصوالت بانک بحث و بررسی شد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب:
ظرفیت تولید نفت افزایش می یابد

شرکت  این  برنامه  از  جنوب  نفت خیز  مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل 
میلیون و ۳۰۰  به ۳  این شرکت  نفت مناطق عملیاتی  تولید  برای رساندن 

هزار بشکه در روز خبر داد.
)یکشنبه( در نشست خبری که در حاشیه  علیرضا دانشی روز گذشته 
و  پاالیش  گاز،  نفت،  بین المللی  نمایشگاه  بیست وششمین  از  روز  سومین 
نفت  صنعت  در  بی بدیلی  ظرفیت های  اینکه  بیان  با  شد  برگزار  پتروشیمی 
ایران وجود دارد که ما وظیفه داریم آن را شکوفا کنیم، گفت: مقوله تولید 
دانش بنیان به عنوان اصلی ترین موضوع در مناطق نفت خیز جنوب مورد توجه 
قرار گرفته  است زیرا تمرکز روی این موضوع می تواند شرایطی نوین در صنعت 

نفت کشور محقق کنند.
وی با بیان اینکه در دنیا از نفت و گاز، مشتقات بی شماری استحصال 
می شود، به گونه ای که تنها از نفت 5۳۰۰ محصول و از گاز 7۰۰ محصول 
به دست می آید، اما در کشور ما دستیابی به این آمار در حداقل ترین وضع وجود 
دارد و آن هم بیشتر به صورت خام فروشی است، گفت: باید تالش کنیم تا این 

وضع را به صورت مطلوبی اصالح کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با بیان اینکه در دوره جدید 
حاکم بر صنعت نفت و مناطق نفت خیز جنوب در هم گرایی کامل هستیم، 
اظهار کرد: نگاه از باال به پایین در این صنعت از بین رفته  و نگاه کارشناسی 

بر میز مدیران حاکم شده  است.
دانشی با بیان اینکه تصمیم سازی ها در دوره تازه بر اساس کارشناسی 
خبره انجام می شود و بر همکاری های سازنده اقدام می کنیم، گفت: حال آنکه 

تالش می شود که فرهنگ سازی ویژه ای اتفاق افتد.
نگاه جزیره ای پرهیز  از  این دوره  این موضوع که در  بر  تأکید  با  وی 
می کنیم، اظهار کرد: در گذشته نگاه جزیره ای بالیی برای کشور و صنعت نفت 
بوده  است، در دوره تازه شرایط مطلوبی را تحویل نگرفته ایم، از این رو برای 

اصالح وضع موجود برنامه مفصلی را به وزارت نفت ارائه داده ایم.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با بیان اینکه در شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب توان تولید ۳ میلیون بشکه نفت وجود دارد که تا 
سال 1۴۰1 بر اساس برنامه مدون این ظرفیت تولید ایجاد خواهد شد، گفت: 
همچنین برنامه پنج ساله ای تنظیم شده که تولید نفت مناطق نفت خیز جنوب 

به ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت افزایش یابد.
دانشی از توسعه دو میدان نفتی با روس ها خبر داد و افزود: فصل مهندسی 
معکوس در این شرکت گذشته است و ما در حال تولید ویژه هستیم، ضمن 
آنکه کاالهای های تک )فناوری باال( خاص را در صنعت نفت تولید کردیم، 
در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب نگرش به داخل و بیرون وجود دارد، 

بنابراین از جزیره ای بودن صنعت نفت اجتناب خواهیم  کرد.
وی با اشاره به اینکه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب دومین شرکت 
از  که  است  نفت(  صادرکننده  کشورهای  )سازمان  اوپک  در  نفتی  بزرگ 
ظرفیت ویژه ای نیز در این زمینه برخوردار است، تصریح کرد: شرکت ملی 
اروندان  نفت و گاز  بهره برداری  با شرکت  را  تفاهم نامه ای  نفت خیز جنوب 
به  نفتی  میدان  این  در  توسعه مخازن مشترک  برای  است که  امضا کرده 

آن شرکت کمک کند.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با بیان اینکه فعالیت های 
داده ایم،  انجام  جنوب  نفت خیز  مناطق  در  چاه ها  ترمیم  برای  را  گسترده ای 
عنوان کرد: در قراردادهای مربوط به 28 مخزن منتظر پیمانکاران هستیم تا 

نتایج آن مشخص شود.
دانشی با بیان اینکه برای جلوگیری از افت تولید نفت برای تثبیت تولید 
چاه ها نیز تالش می کنیم، اظهار کرد: مشکلی در تأمین مالی و انجام فناوری 

در این زمینه نداریم.
اینکه ریل  به  اشاره  با  مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
عقالنیت به صنعت نفت در حال بازگشت است، گفت: اگر قرار است اتفاق 
خوبی در کشور بیفتد، به طور حتم باید در زنجیره ارزش صنعت نفت فکر اساسی 
کنیم. باید برنامه های مختلفی به منظور تقویت زنجیره ارزش در مناطق نفت خیز 
جنوب به اجرا درآید و بسته های اقتصادی مربوط به آن در این زمینه آماده 
شود، با انجام این موضوع تولید ثروت در کشور انجام می شود و تا حدودی 

مشکل بیکاری حل خواهد شد.

حواشی دهک بندی یارانه توسط وزارت رفاه؛

میلیونرهای زاغه نشین!
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توسط شرکت ملی نفت ایران انجام خواهد شد؛
امضای تفاهم نامه ۲.۸ میلیارد دالری برای انجام 

مطالعات توسعه میادین نفتی و گازی
گازهای  گازی، جمع آوری  و  نفتی  میادین  توسعه  مطالعات  انجام  تفاهم نامه 
پتروشیمی،  شرکت های  و  ایران  نفت  ملی  شرکت  بین  اتان  استحصال  و  مشعل 

صندوق بازنشستگی نفت و پارسیان سپهر امضا می شود.
ایران در راستای توسعه میادین نفتی و گازی، جمع آوری  شرکت ملی نفت 
گازهای مشعل و افزایش ضریب استحصال اتان در پاالیشگاه های پارس جنوبی، چهار 
تفاهم نامه به ارزش 2.8 میلیارد دالر با شرکت های پتروشیمی، صندوق بازنشستگی 

نفت و شرکت پاالیش پارسیان سپهر امضا می کند.
با توجه به رشد سالیانه مصرف گاز کشور و کمبود خوراک صنایع پایین دستی، 
طرح مشارکت و سرمایه گذاری شرکت های پتروشیمی با همکاری شرکت های اکتشاف 

و تولید )P&E(در دولت سیزدهم تهیه و ارایه شد.
در این طرح با سرمایه گذاری شرکت های پتروشیمی، اجرا و تکمیل طرح ها با 
استفاده از توان شرکت های تخصصی باالدستی، ضمن بازپرداخت سرمایه گذاری های 
انجام شده توسط شرکت ملی نفت ایران از محل محصوالت تولیدی، امکان تأمین 

مطمئن و پایدار خوراک صنایع پتروشیمی پایین دست فراهم می شود.
در این راستا کنسرسیوم شرکت های پتروشیمی در توسعه پنج میدان، مخزن 

گازی و یک میدان نفتی مشارکت خواهند کرد.
همچنین در راستای اجرای سیاست های زیست محیطی )جمع آوری گازهای 
مشعل( و استحصال حداکثری محصوالت از گازهای غنی تولیدی و تأمین خوراک 
و  کارون  غرب  میادین  مشعل  گازهای  جمع آوری  پایین دست،  پتروشیمی  صنایع 
افزایش ضریب استحصال اتان از ۹ پاالیشگاه پارس جنوبی در دستور کار شرکت 

ملی نفت ایران قرار گرفته است.
 بر این اساس، امروز چهار تفاهم نامه مجزا برای انجام مطالعات بین شرکت 
ملی نفت ایران و کنسرسیوم های شرکت های پتروشیمی و اکتشاف و تولید ایرانی 

امضا می شود.
شامل  شد  خواهند  امضا  مطالعات  انجام  برای  امروز  که  تفاهم نامه هایی   
تفاهم نامه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای 
انجام مطالعه توسعه مخزن گازی مارون خامی و جمع آوری گازهای مشعل واحدهای 
فرآورش دارخوین و غرب کارون، تفاهم نامه بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم 
شرکت های پتروشیمی باختر، پتروفرهنگ و پارس پترو زاگرس برای انجام مطالعه 
توسعه میادین گازی گردان، خارتنگ و پازن، تفاهم نامه بین شرکت ملی نفت ایران 
)OIEC( و کنسرسیوم صندوق بازنشستگی نفت و شرکت مهندسی و ساختمان نفت
برای انجام مطالعه توسعه مخزن گازی قلعه نار و میدان نفتی آذر و تفاهم نامه بین 
شرکت ملی نفت ایران و شرکت پاالیش پارسیان سپهر برای انجام مطالعه افزایش 

ضریب استحصال اتان از ۹ پاالیشگاه پارس جنوبی می شود.
در صورتی که این مطالعات در نهایت منجر به عقد قرارداد و اجرای پروژه ها 
شود، ضمن افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز کشور به میزان ۳7 هزار بشکه در 
روز نفت خام، 5۴ میلیون مترمکعب در روز گاز غنی و 5۰ هزار بشکه در روز میعانات 
سالیانه یک  و  گازهای مشعل جمع آوری  فوت مکعب  میلیون  روزانه 1۰5  گازی، 
میلیون تن افزایش استحصال اتان از پاالیشگاه های پارس جنوبی صورت می پذیرد.

چنین اتفاقی رونق تولید داخلی و ایجاد اشتغال گسترده در استان های خوزستان، 
بوشهر، فارس و ایالم شده و بازار کار مناسبی به وجود خواهد آورد.
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تهیه و تنظیم: سید مصطفی فانی

فعالیت سامانه یکپارچه فروش خودرو آغاز شد؛

شروع روش جدید ثبت نام خودرو 
از ۲۷ اردیبهشت

طبـق اعـالم وزارت صنعـت، معدن و تجـارت، سـامانه یکپارچه فروش 
خـودرو از 12 ظهـر روز گذشته)یکشـنبه 25 اردیبهشـت( با یـک هفته تاخیر 
نسـبت بـه اعـالم ابتدایـی وزیـر صمـت، با هـدف ایجـاد شـفافیت و امکان 
عرضـه عادالنه تـر بـرای همـه خودروهای تولیـدی، آغاز بـه کار خواهد کرد 
و متقاضیـان قـادر خواهنـد بـود از بخشـنامه های مختلف فـروش خودرو که 
از سـوی تمامـی شـرکت های خودروسـازی ارائه شـده اسـت، مطلع شـوند و 
از فـردا سـه شـنبه 27 اردیبهشـت ماه، امـکان ثبت نـام در سـامانه فراهـم 

خواهد شـد.
در حالیکـه بـه گفتـه سـیدرضا فاطمـی امیـن- وزیـر صنعـت، معدن و 
تجـارت- دو هفتـه پیـش، سـامانه یکپارچه فروش خـودرو را معرفی و اعالم 
کـرد: همـه خودروسـازها از 18 اردیبهشـت هرگونـه عرضـه خـودرو را صرفا 
از طریـق سـامانه متمرکـز قرعه کشـی )سـامانه یکپارچـه فـروش خـودرو( 
انجـام دهنـد تـا ضمـن ایجاد شـفافیت، امکان عرضـه عادالنه تر بـرای همه 

خودروهـای تولیـدی فراهم شـود.
حـال بـا تاخیر یک هفتـه ای، سـامانه یکپارچه تخصیص خـودرو از روز 
 sale.iranecar.com گذشـته یکشـنبه )25 اردیبهشـت ماه( در نشـانی
در دسـترس اسـت. بـر این اسـاس در راسـتای اجـرای بند 5 از دسـتورهای  
ابالغـی رئیس جمهـوری در رابطـه بـا چگونگـی عرضـه خودرو بـرای ایجاد 
شـفافیت و افزایـش رضایتمنـدی مـردم، سـامانه یکپارچـه تخصیص خودرو 

فعال شـد.
از  دوشـنبه،  و  یکشـنبه  روزهـای  در  بـود  خواهنـد  قـادر  متقاضیـان 
بخشـنامه های مختلـف فـروش خـودرو کـه از سـوی تمامـی شـرکت های 
 27 شـنبه  سـه  روز  از  و  شـوند  مطلـع  اسـت،  ارائه شـده  خودروسـازی 

یـا  امـکان ثبت نـام در سـامانه فراهـم خواهـد شـد. تقـدم  اردیبهشـت ماه، 
تأخـر زمـان ثبت نـام، هیـچ تأثیـری بـر قرعه کشـی و شـانس برنـده شـدن 
نخواهـد داشـت.طبق اعـالم وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، در روزهـای 
یکشـنبه و دوشـنبه، متقاضیـان قـادر خواهنـد بـود از بخشـنامه های مختلـف 
فـروش خـودرو کـه از سـوی تمامـی شـرکت های خودروسـازی ارائه شـده 
اسـت، مطلع شـوند و از روز سـه شـنبه 27 اردیبهشـت ماه، امکان ثبت نام در 

سـامانه فراهـم خواهـد شـد.
در نخسـتین دوره فـروش خـودرو در ایـن سـامانه، بـازه  زمانـی یـک 
هفتـه ای بـرای ثبت نـام متقاضیـان در نظـر گرفته شـده اسـت و تقـدم یا تأخر 
زمـان ثبت نـام، هیـچ تأثیـری بـر قرعه کشـی و شـانس برنـده شـدن نخواهد 
داشـت و مراسـم قرعه کشـی بـا نظارت سـازمان حمایـت مصرف کننـدگان و 

تولیدکننـدگان انجـام می شـود.
عرضـه خـودرو بر اسـاس این سـامانه بسـیار متنوع و چنـد برابر ظرفیت 
دوره هـای پیشـین خواهـد بـود و خودروسـازان موظفنـد تمامـی محصـوالت 
خودروهـای سـواری خـود را در این سـامانه یکپارچه عرضه کننـد و هیچگونه 
اسـتثنایی بـرای تخصیـص خـودرو بـه مشـتریان خـارج از این سـامانه وجود 

نخواهد داشـت.
شـایان ذکـر اسـت، پیـش از این، عبـداهلل توکلی- مدیـرکل دفتر صنایع 
خـودرو وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت- نیـز ضمن تشـریح جزئیات فروش 
خـودرو در سـامانه یکپارچـه فـروش، تاکید کرد که این سـامانه با هدف ایجاد 
شـفافیت در همـه جنبه هـا، افزایـش میزان عرضـه و توقف تولیـد خودروهای 

ناقـص فعال خواهد شـد.
وی بـا بیـان میـزان عرضـه ای کـه در سـامانه یکپارچـه فـروش خودرو 
انجـام خواهـد شـد، چندیـن برابـر دوره هـای قبـل خواهـد بـود، اعـالم کرد: 
در سـازوکار ایـن سـامانه  بـرای آنکـه هجـوم زیـادی هم اتفـاق نیفتـد، بازه 
زمانـی مشـخص تعییـن خواهد شـد و متقاضیان با عرضه تعـداد قابل توجهی 
خـودرو از سـوی خودروسـازان متعدد مواجـه خواهند بود و دیگـر مهلت زمان 
چنـد روزه بـرای ثبت نـام مطـرح نیسـت. در حقیقـت طی یک بازه مشـخص 
خودروسـازان، محصـوالت خـود را با هم عرضـه می کنند و مشـتریان در این 
مـدت مشـخص می تواننـد با قـدرت انتخاب باال اقـدام به خرید خـودرو مورد 
نظـر خـود کننـد. روال تحویـل  به اینصـورت خواهد بود که بـرای تقاضاهای 
بیش از ظرفیت، مشـتریان نهایی به شـیوه قرعه کشـی تعیین خواهند شـد؛ در 
غیراینصـورت خـودرو بـه هـر فـرد ثبت نام کننـده تعلـق خواهد گرفـت. اما با 
توجـه بـه تمهیـدات در نظر گرفته شـده در جهـت افزایش عرضـه و قاعدتا با 
توجـه بـه اینکه، شـرایط بگونه ای پیـش خواهد رفت کـه مصرف کننده واقعی 
می توانـد از ایـن طـرح بهـره ببـرد، مرحلـه بـه مرحلـه تقاضاهای سـوداگرانه 

حـذف و بـه تدریـج در گام هـای بعدی قرعه کشـی حذف خواهد شـد.
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سرپرست شرکت آب 
بوشهر  استان  فاضالب  و 
نی  ا نگر ینکه  ا ن  بیا با 
مین  تا در  بستان  تا فصل  برای 
اجرای طرح های  با  آشامیدنی  آب 
اظهار  است  شده  کمتر  آبرسانی 
وج  ا به  هنوز  چند  هر  داشت: 
امیدوارم  نرسیده ایم  گرما  شدت 
افزایش  هوا  دمای  که  ایامی  در 
وجود  آب  تامین  نگرانی  می یابد 

باشد. نداشته 
ن  بیا با  لی  عا لحسن  ا بو ا
نی  برسا آ مهم  طرح های  ینکه  ا
دست  در  روستاها  و  شهرها  در 
کارکنان  کرد:  تصریح  است  اجرا 
به صورت  و فاضالب  شرکت آب 
می کنند  فعالیت  شبانه روز  جهادی 

م  مرد مشکالت  ند  ر ا نمی گذ و 
افزون تر شود.

برای  عتبار  ا اختصاص  وی 
مورد  را  آبرسانی  شبکه  نوسازی 
اشاره قرار داد و بیان کرد: اصالح 
در  آبرسانی  فرسوده  شبکه های 

اولوبت برنامه ها قرار دارد.
متر   2۰۰۰ مخزن  حداث  ا
کیلومتر   7 حدود  واجرای  مکعبی 
 ، کلمه شهر  ی  ا بر ل  نتقا ا خط 
همچنین کف شکنی دو حلقه چاه، 
نوسازی دو خط انتقال بطول حدود 
باب مخزن  احداث دو  5 کیلومتر، 
پروژه  جمله  از  مکعبی  متر   5۰۰
آبفا  اجرای شرکت  های در دست 
برای ارتقا پایداری تامین و توزیع 

آب در این بخش می باشد.

مشکالت آبرسانی بوشکان در دشتستان 
با حضور سرپرست شرکت آب وفاضالب استان بوشهر بررسی شد

مدیرکل دامپزشکی ایالم گفت :
بی تاثیـری اصـالح ارز ترجیحـی بر قیمـت اقالم 

دارویـی دام و طیور
مدیـرکل دامپزشـکی ایالم گفـت: طرح اصالح سـاختار ارز ترجیحی 
هیـچ تاثیـری بـر قیمـت داروهـای بخـش دام و طیور نـدارد و ایـن اقالم 
دارویـی کمـاکان بـا نـرخ مصـوب گذشـته در اختیـار متقاضیان قـرار داده 

می شـود.
دکتـر رامیـن پورنجـف در گفـت و گـو با خبرنـگاران اطمینـان خاطر 
داد دامـداران و فعـاالن صنعـت دام طیـور برای تامین اقـالم دارویی مورد 

نیـاز خود نگرانی نداشـته باشـند.
وی افـزود: اسـتان ایـالم در زمینه تامین دارو، واکسـن و سـایر اقالم 
بیولوژیکـی مـورد نیـاز بخـش دام و طیـور بـرای متقاضیـان ایـن صنعت 

مشـکل خاصی وجـود ندارد.
مدیـرکل دامپزشـکی ایالم تاکید کـرد: بازار کاالهایـی همچون دارو 
و واکسـن بـه طـور کامل تحـت کنترل اسـت و اصالح نـرخ ارز ترجیحی 

تأثیـری در قیمـت های این بخـش ندارد.
پورنجـف بـا بیان اینکه عمده اقالم دارویـی و بیولوژیکی تولید داخل 
هسـتند، اظهـار داشـت: دامـداران و مرغداران بـه هیچ وجه نگـران تامین 

یـا افزایـش قیمـت در زمینه نهاده های دامپزشـکی دام و طیور نباشـند.
وی یـادآور شـد: بـا توجه بـه باال بودن میـزان تولیـد و تجربه خروج 
از دایـره مصـرف بسـیاری از داروهـا بـه دلیل پایـان تاریخ مصـرف، حتی 
در برخـی مـوارد شـاهد کاهـش قیمـت با هـدف ترغیـب دامدار بـه خرید 

دارو هم هسـتیم.
مدیر کل دامپزشـکی اسـتان ایالم افـزود: برنامه های واکسیناسـیون 
دام و طیـور طبـق روال عـادی و برنامـه گذشـته و بـا هدف پوشـش 1۰۰ 

درصـدی جمعیـت دامی تـداوم می یابد.
پورنجـف گفـت: برنامـه رصد و پایـش عرضه نهاده هـای دام و طیور 
در حـوزه دامپزشـکی همچـون گذشـته به صـورت مرتب در اسـتان انجام 

. می شود
وی اضافـه کـرد: برنامـه واکسیناسـیون راهبـردی و غیـر راهبـردی 
دام و طیـور طبـق برنامـه پیش بینـی شـده با هدف پوشـش 1۰۰ درصدی 

ماننـد سـال های گذشـته در حـال انجام اسـت.

دادستان ایالم:
هیچ مماشـاتی با گرانفروشـان و احتـکار کنندگان 

نداریـم/ مـردم خود مطالبـه گر واقعی باشـند
بخشـنده بـا بیـان اینکه مـردم خود مطالبه گـر واقعی باشـند و موارد 
تخلـف گرانفروشـی و احتـکار را گـزارش دهنـد، گفـت: ز مـردم خوبمـان 
تشـکر مـی کنیم، مـا هرچه داریم از این مردم اسـت، نباید بگذاریم فشـار 

مضاعفـی بر مردم وارد شـود.
دادسـتان ایـالم در جمـع خبرنـگاران اظهـار کـرد: اجـرای طـرح 
هدفمنـدی یارانـه طـرح بسـیار خوبی برای کشـور و اسـتان اسـت، شـاید 
ابتـدا بـه سـاکن مشـکالت خاصـی از جمله باالرفتـن قیمت برخـی اقالم 
را داشـته باشـد کـه شـاید یـک عـده افـراد سـودجو از این وضعیت سـوء 

کنند. اسـتفاده 
»عبدالوهـاب بخشـنده« بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر وضعیت در 
اسـتان تحـت کنتـرل اسـت و تمـام نیروهایـی امنیتـی، نظامـی  و خـود 
مـردم هـم پـای کار آمدنـد که بـا اجرای این طرح،  مشـکالتی در اسـتان 
بـه وجـود نیایـد، مـا بحث هـای کالن را از جملـه بحـث احتکارهایـی که 
صـورت گرفتـه را پیگیـری کردیم که شناسـایی شـده اند و قاطعانه برخورد 

هـای الزم انجـام می شـود.
وی ابـراز کـرد: در برخـی مـوارد هم گرانفروشـی هایی هـم بوده که 
ضابطـان و بازرسـان بـه مـا مراجعـه کردنـد و مـا هـم از طریـق تعزیرات 
حکومتی از طرق صیانت از حقوق عامه  ورود کرده ایم و هیچ مماشـاتی با 
هیچ کـس و در خصـوص کسـانی که مایحتاج مردم  را صـورت غیرقانونی 

احتـکار می کننـد، گران فروشـی  مـی کننـد، نداریم و مجـازات می کنیم.
دادسـتان ایـالم یـادآور شـد: جـای کـه تخلـف باشـد در صالحیـت 
تعزیـرات حکومتـی باشـد، اقـالم ضبط  و توزیع شـده با قیمتـی که مصوب 
بـوده اسـت عرضـه گردیده اسـت، به حمـداهلل در این چند روز ما مشـکل 
خاصـی نداشـتیمریال خدا رو شـکر مایحتاج  عمومی مـردم به اندازه کافی 
وجـود دارد و بـا کسـانی هـم فضای جامعـه را ملتهب کننـد و اخبار جعلی 

را منتشـر کننـد برخـورد قاطع انجام می شـود.
بخشـنده تصریح کرد:  در خصوص آسـایش مردم و تشـویش اذهان، 
مـردم می خواهیـم،  از  از همین جـا  و  ورود می کنـد  دادسـتانی  عمومـی 
خودشـان مطالبه گـر واقعـی باشـند،موارد تخلـف را بـه ما و بـه تعزیرات و 
بـه نیروهایـی کـه واقعـًا در این زمینـه  به عنـوان ضابط خاص مسـئولیت 
دارنـد، گـزارش دهنـد، ما قطعا به گـزارش ها ورود می کنیـم، جاهایی هم 

تعزیـرات نیـاز بـه حمایت داشـته باشـد، حمایت مـی کنیم.
وی بیان کرد: بحث تخلفات گران فروشـی در صالحیت اداره صنعت 
و معـدن و تجـارت و  سـازمان تعزیـرات حکومتی اسـت و جاهایی که نیاز 
بـه حمایـت دادسـتانی دارد از باب حقوق عامه بـا ورود کردیم، واقعیت امر 
ایـن اسـت کـه مـردم ما مـردم نجیبـی بودند و هوشـیارانه عمـل کردند و  
می طلبـد کـه رسـانه های همان طـوری کـه تـا االن اطـالع سـازی کرده 

اند آگاهی سـازی الزم را داشـته باشند.
دادسـتان ایالم گفت: رسـانه ها به خوبی جو جامعه را کنترل کرده و 
به راسـتی به درسـتی اطالع رسـانی داشـته اند، باز هم همین  امر را ادامه 
دهنـد، مزیت هـای اجـرای ایـن طـرح  را بـرای مـردم بازگو کنند،  شـاید 
ابتـدا بـه سـاکن، مشـکالتی داشته باشـیم ولـی نیاز بـه جراحـی اقتصادی 

بـوده اسـت و ان شـاءاهلل بتوانیـم از دولت از مجریان طـرح حمایت کنیم.
بخشـنده گفـت: درعین حـال از مـردم خوبمـان تشـکر مـی کنیم، ما 
هرچـه داریـم از ایـن مـردم اسـت، نباید بگذاریم فشـار مضاعفـی بر مردم 
وارد شـود، ایـن فشـار را کنتـرل کنیـم به نحوی کـه مـردم آسـیب نبینند، 
هـر چنـد مـا منکر این نیسـتیم کـه در ابدای امر ممکن اسـت مشـکالتی 
وجود داشـته باشـد و از لحاظ معیشـتی مشـکالتی برای مردم ایجاد شـود.

وی ابـراز کـرد: مـا از مسـئولین نیـز نمی پذیریم که توزیـع ناعادالنه 
باشـد، یـا وظیفـه ی خود را به درسـتی انجام ندهند، قطعا مـا در بحث ترک  
فعـل مسـئوالن ورود خواهیم کرد،  مسـئولی که مسـئولیت پذیرفته اسـت 
بایـد ب وظایـف خـود  را به درسـتی انجام دهـد، اگر کوتاهـی کند مطابق 
دسـتورالعمل نحـوه برخـورد با ترک فعـل مدیران، برخـورد  خواهیم کرد.

 دادسـتان ایالم در پایان خاطرنشـان کرد: امید اسـت دراین راسـتا با 
همـکاری مـردم و رسـانه ها بتوانیم در این راه موفق باشـیم.

بازدیـد دکتـر موسـوی تاکامـی از پسـت در حال 
احـداث2۳0 کیلوولـت محمـود آباد

درخشـنده : بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت بـرق منطقـه ای 
مازنـدران و گلسـتان، دکتـر موسـوی تاکامی، مدیر عامل شـرکت امروز از 
پسـت در حـال احـداث 2۳۰ کیلوولت شهرسـتان محمود آبـاد بازدید کرد.

مدیـر عامـل شـرکت بـرق منطقـه ای مازنـدران و گلسـتان در ایـن 
بازدیـد گفـت: برای رفع مشـکالت محدویـت انتقال و مشـکل افت ولتاژ، 
ضمن احداث پسـت 6۳/2۳۰ محمودآباد و پسـت 2۰/6۳ شـهرک صنعتی 
تشـبندان، خطـوط ارتباطـی بـه ایـن پسـت هـا را پـس از رفـع معارضین 
تـا سـال 1۴۰2 احـداث و نسـبت بـه تعویض هـادی خطـوط 6۳ منطقه با 
هـادی هـای پر ظرفیت، نسـبت بـه افزایش ظرفیـت ترانسـفورماتورهای 
2۰/6۳ کیلوولـت از ۳۰ بـه ۴۰ مگاولـت آمپر در پسـت هـای هدف تا قبل 

از پیـک 1۴۰2 اقـدام خواهیـم کرد.
دکتـر موسـوی تاکامـی بـا اشـاره بـه در پیش بـودن فصل تابسـتان 
و افزایـش میـزان مصـرف در زمـان افزایـش دمـا، از تـالش بـرای بـه 
حداقـل رسـاندن خاموشـی هـا و ارائـه خدمـات مطلـوب تر به مشـترکان 

در اسـتان خبـر داد.
گفتنـی اسـت؛ در ایـن بازدیـد فرمانـدار محمودآباد، بخشـدار منطقه 
تشـبندان، دهیار روسـتای گلیرد محمودآباد و همچنین نمایندگان پیمانکار 

نیز حضور داشـتند.

کیفیت و سالمت آب شرب اصفهان مورد تأیید مرکز بهداشت 
استان است

مردم نگران نباشند
مرکز بهداشت استان اصفهان به عنوان مرجع ناظر در سراسر استان 
اصفهان به صورت شبانه روزی کیفیت، سالمت و بهداشت آب شرب را 

مورد بررسی و کنترل قرار می دهد.
استان  آبفای  فاضالب  و  آب  کیفیت  بر  نظارت  و  پایش  مرکز  مدیر 
اصفهان با اشاره به شایعاتی مبنی بر آلودگی آب شرب اصفهان که روزهای 
اخیر در فضای مجازی منتشر شده و منجر به نگرانی هم استانی های محترم 
شده است گفت : سالمت آب شرب مورد تایید مرکز بهداشت و معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم استان می باشد و مردم به هیچ عنوان نگران سالمت 

آب شرب نباشند.
فهیمه امیری با تاکید بر سالمت آب شرب مصرفی استان اصفهان گفت: 
کلرسنجی به صورت روزانه و نمونه برداری میکروبی و شیمیایی به صورت 
ماهیانه و سالیانه از شبکه آب کلیه شهرها و روستاهای استان توسط مراکز 
بهداشت در استان انجام می گیرد و مرکز بهداشت استان اصفهان به عنوان 
مرجع ناظر در سراسر استان اصفهان به صورت شبانه روزی کیفیت، سالمت 

و بهداشت آب شرب را مورد بررسی و کنترل قرار می دهد.
وی تاکید کرد: آب شرب اصفهان کامال سالم و بهداشتی می باشد و 
به محض ورود آب خام به تصفیه خانه آب باباشیخعلی، که جزء بزرگترین 
و پیشرفته ترین تصفیه خانه های خاورمیانه می باشد ، بمنظور حذف آالینده 
ها ،کلیه فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و گندزدایی بر روی آب خام انجام 

شده و مورد تصفیه کامل قرار می گیرد.
امیری خاطرنشان کرد: کلیه عوامل میکروبی، شیمیایی و آالینده ها 
در بدو ورود از طریق فرآیندهای فیزیکی ، انعقاد و لخته سازی، ته نشینی 
و گندزدایی از آب حذف می شوند و آب به صورت کاماًل سالم و بهداشتی 

در اختیار مردم قرار می گیرد.
استان  آبفای  فاضالب  و  آب  کیفیت  بر  نظارت  و  پایش  مرکز  مدیر 
اصفهان افزود: تصفیه خانه آب باباشیخعلی مجهز به سیستم ازن زنی به 
عنوان یکی از پیشرفته ترین روش ها برای گندزدایی آب شرب است و در 
انتهای فرآیند تصفیه، برای حفظ کلر باقیمانده در شبکه آب شرب و جلوگیری 

از آلودگی ثانویه ، مجددا با کلر گندزدایی می شود

با اعتباری افزون بر 144 میلیارد ریال
شبکه توزیع برق 1۵ روستای شهرستان میامی بهسازی 

می شوند
 مدیر توزیع برق میامی اعالم کرد: طرح اصالح شبکه 15 روستای 
این شهرستان با پیش بینی اعتباری به مبلغ 1۴۴ میلیارد و 7۰5 میلیون ریال 

در سال جاری اجرایی می شود.
فشار  شبکه  بهارستان،  جهادی  طرح  قالب  در  گفت:  ربیعی  عباس   
ضعیف سیمی روستاهای حسین آباد، کالپوش، نردین، نام نیک، دشت شاد، 
طلوبین، گلستان، ارمیان، گلستان، قدس، حسین آباد، استرخو، ابراهیم آباد 
علیا، ابراهیم آباد سفلی، هونستان، کوهان و عباس آباد، به کابل خودنگهدار 

تبدیل می شوند.
با بیان این که ۳۳ هزار و ۳7۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی  وی 
کمردار، شریف آباد،  بکران، جهان آباد،  باغچه،  آباد،  ری  روستاهای  سیمی 
پویه و مهدی آباد به کابل خودنگهدار تبدیل شده است افزود: بهسازی یک 
هزار و 228 متر شبکه 2۰ کیلوولت برای رفع حریم شبکه ورودی روستای 
مهدی آباد، اصالح 8۴7 متر شبکه فشار ضعیف با توجه به جابه جایی ترانس 
شماره یک روستای کرنگ، احداث ۴5۹ متر شبکه فشار متوسط و نصب 
دو دستگاه ترانس عمومی شماره ۴ روستای کالته اسد و شماره ۳ روستای 
ری آباد با مجموع قدرت 2۰۰ کیلو ولت آمپر و همچنین احداث 8۴۴ متر 
شبکه مربوط به شهرک سیمان حق الخواجه، در زمره اهم اقدامات صورت 

گرفته در طی سال قبل به شمار می رود.

استان  آموزشی  فضای  به  امسال  درس  کالس   2۴2
مرکزی اضافه می شود

حامد نوروزی : مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی 
گفت: براساس هدف گذاری صورت گرفته امسال 2۴2 کالس درس در قالب 

۴1 پروژه به فضای آموزشی استان مرکزی اضافه خواهد شد.
 »حسین محمدی«  در آیین افتتاح مدرسه نیکان کاوه که با حضور 
جمعی از مسئوالن برگزار شد، اظهار کرد: شهرستان ساوه با دارا بودن ظرفیت 
صنعتی، در زمینه خیرین صنعتگر جایگاه ویژه ای دارد که در امر مدرسه سازی 
مشارکت دارند؛ در حال حاضر 15 پروژه مدرسه سازی در دست اجرا بوده که 

12 مورد خیرساز  و سه مورد دولتی است.
وی با اشاره به اینکه امسال هفت پروژه به بهره برداری خواهد رسید، 
گفت: شهرستان های ساوه، اراک و دلیجان به دلیل مهاجرت پذیری همواره 
در زمینه فضای آموزشی دچار کمبود است که باید برنامه ریزی الزم در این 

خصوص صورت گیرد.
محمدی ادامه داد: امسال ۴1 پروژه با 2۴2 کالس درس و زیربنایی 
بیش از ۳۰ هزار مترمربع هدف  گذاری شده که نسبت به آمار سال گذشته 

رشد 2 برابری داشته است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی بیان کرد: 
 ۴.5 ساوه  شهرستان  در  دانش آموز  هر  ازای  به  آموزشی  فضای  میانگین 

مترمربع است که نسبت به متوسط استان مرکزی آمار پایین تری دارد.
وی تصریح کرد: سال گذشته از 25 درصد از اعتبارات محرومیت زدایی 
استان مرکزی به شهرستان ساوه تخصیص یافت که برخی از پروژه های 

نیمه تمام تکمیل و به بهره برداری رسید.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی گفت: در حال 
حاضر ۳8 فضای آموزشی در ساوه نیازمند استانداردسازی است که تا پایان 
امسال اجرایی خواهد شد که گامی موثر در راستای تامین رفاه دانش آموزان 

در فضای آموزشی محسوب می شود.
در شهرستان ساوه 5۳ هزار دانش آموز در مقاطع مختلف مشغول به 

تحصیل هستند

پوشش صددرصدی سامانه امداد مکانیزه 19۴ درکل 
استان مرکزی

حامد نوروزی : مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی گفت: در راستای 
پیاده سازی اهداف و استراتژیهای مدیریت گازرسانی، این شرکت به عنوان 
یکی از استان های پیشتاز، نسبت به پیاده سازی سامانه1۹۴اقدام نموده، 
که ابتدا این سامانه در سطح مرکز استان و شهرستان اراک راه اندازی شد و 
سپس به همت همکاران مرکزکنترل امداد، ICT و خدمات اجتماعی رفاهی 
همچنین با استفاده از رهنمودهای معاونین مربوطه و پس از ارتقاء سامانه و 
ایجاد زیرساخت های مرتبط، این سامانه درکل استان مرکزی توسعه داده شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی محمدرضا سمیعی 
سال1۴۰1در  ابتدای  از  متمرکز  1۹۴بصورت  مکانیزه  امداد  سامانه  گفت: 
سرتاسر استان پیاده سازی شده است و هم استانی های عزیز می توانند 
درصورت بروز هرگونه مشکالت امدادی گاز، بصورت شبانه روزی با سامانه 

1۹۴تماس حاصل کرده ودر اسرع وقت خدمات الزم را دریافت نمایند.
براساس همین گزارش سمیعی گفت: از مزایای این سامانه می توان 
به ارائه خدمات و اطالع رسانی موارد و مواقع قطعی گاز دراستان، متمرکز 
بودن مرکز کنترل امداد مکانیزه و ارائه خدمات بصورت شبانه روزی، مکانیزه 
بودن فرآیند امداد رسانی از زمان دریافت پیام، ضبط مکالمات، ارسال پیام 
به امدادگر وکلیه مراحل خدمت رسانی آنالین تا پایان امداد رسانی، تجهیز 
ناوگان امدادی به سامانهGPS  و رصد ناوگان از زمان حرکت تا رسیدن به 
محل خدمت رسانی، تخصیص تبلت به اکیپ های امدادی جهت مکانیزه 

نمودن فرآیند و استفاده از نقشه های
GIS Ready شده بر روی آن اشاره نمود.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی افزود: مرکزکنترل امداد مکانیزه 
استان مرکزی ضمن انجام موارد ذکر شده، رصد مانیتورینگ ایستگاه های 

گاز در سطح استان و اطالع رسانی حوادث بحرانی را نیز برعهده دارد.

حامد نوروزی : مدیرعامل شرکت 
به  مرکزي  استان  فاضالب  و  آب 
  ، کارگر  و  کار  جهاني  روز  مناسبت 
هاي  اکیپ  کار   محل  در  حضور  با 
از   ، فاضالب  و  آب  وحوادث  اتفاقات 
زحمات همکاران و کارگران شاغل در 

این بخش قدرداني نمود .
به گزارش روابط عمومي شرکت 
 ، مرکزي  ستان  ا فاضالب  و  آب 
ردیبهشت  ا  11 یکشنبه  روز  صبح 
نسب  عرفاني  یوسف  مهندس   ، ماه 
ه  ا همر به  شرکت  ین  ا مل  مدیرعا
و  آب  امور  مدیر  سرآباداني  مهندس 
فاضالب شهرستان اراک ، با همکاران 
انجام  محل  در  شاغل  کارگران   و 
اهداء  با  پروژه دیدار و گفتگو کرد و  
آنان  هاي  تالش  و  زحمات  از  گل 

قدرداني نمود.
وي در جریان این بازدید  با اشاره 
کارکنان  وتالش  کوشي  سخت  به 
شرکت گفت: چرخ سازندگي و بالندگي 
با دست هاي تواناي  کارگران  کشور 
محقق   ، خالق  کار  نیروي  عنوان  به 
عرصه  جهادگران  وکارگران  شود  مي 
کاروکارگر  هفته  و  کشورهستند  تولید 

فرصتي براي یادآوري ارزش و جایگاه 
این عزیزان است.

و  ب  آ کت  شر مل  عا یر  مد
ها  زحمت  مرکزي  استان  فاضالب 

آب  در حوزه  کارگران  و تالش هاي 
رساني و اجراي شبکه فاضالب را در 
همچنین  و  اباداني  و  توسعه  راستاي 
ارایه خدمات مطلوب تر به مشترکین 

در شهر ها و روستاهاي استان را بسیار 
ستودني دانست و عنوان کرد: ارزش و 
و هدیه  با هیچ سخن  کارگران  عمل 

اي قابل جبران نیست.

همزمان با روز جهاني کارگر انجام شد :

قدرداني مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي 
ز کارگران شاغل در واحد اتفاقات و حوادث

در  اصفهان  برق  توزیع  شرکت 
دومین مسابقات مهارت شغلی منطقه 
رقابت  روز   2 از  پس  کشور  مرکز 
برق  توزیع  میزبانی شرکت  به  فشرده 
کابل  به  سیم  تبدیل  رشته   ۳ در  قم 
خود نگهدار ،احداث کابل خود نگهدار 
ونصب انشعاب سه فاز مقام اول را از 

آن خود کرد.
نفر   6۰ حضور  با  مسابقات  این 
به  نزدیک  و  داور   2۰، کننده  شرکت 
معاونان  ؛  لجستیک  نیروهای  نفر   8۰
قم،  استان های  حضور  با  مدیران  و 
چهارمحال  یزد،  مرکزی،  اصفهان، 
بدون  لرستان  و  همدان  بختیاری،  و 

حادثه برگزار شد.
از برگزاری این مسابقات  هدف 
و  کارکنان  نایی  توا میزان  شناخت 
در  نان  آ مهارت  و  دانش  فزایش  ا
سطح  ارتقاء  محوله،  وظایف  انجام 
در  مهارت  آموزش  رد های  ندا ستا ا

ی  ا بر مناسب  بستر  د  یجا ا  ، ر کشو
و  ن  کنا ر کا ی  ت ها ر مها ی  تقا ر ا
تا  ر  کشو برق  یع  ز تو شرکت های 
سطح مهارت های جهانی و شناسایی 
برنامه  و  آموزش  امر  در  کمبود ها 
ریزی برای رفع آنها، افزایش انگیزه 

از  انسانی  نیروی  بهره وری  شغلی و 
یک  در  سالم  رقابت  یجاد  ا طریق 
فرصتی  و  موزشی  آ مال  کا محیط 
و  فنی  اطالعات  تبادل  برای  مناسب 
تجارب حرفه ای و کشف استعداد های 

. بود  کارکنان 

معاون  مسابقات  دوره  این  در 
مهندسی ونظارت ،دفترنظارت و کنترل 
پروژه ،حوزه آموزش ، معاون خدمات 
و  گیری  اندازه  لوازم  دفتر  مشترکین 
این  برگزاری  برای  برونسپاری   دفتر 

مسابقات تالش نمودند

موفقیت شرکت توزیع برق اصفهان 
در دومین دوره مسابقات مهارت های شغلی کشور

رئیس سازمان صمت ایالم گفت: 
بازار  بر  بازرسی  تیم   61 اکنون  هم 

استان ایالم نظارت می کنند
ر  ظها ا حیمی«  ر محمد ضا  »ر
در  بازرسی ها  تشدید  طرح  داشت: 
و  شده  آغاز  استان  مختلف  مناطق 
بازار  در  روزانه  صورت  به  نظارت ها 

ادامه دارد.
 15۴ ایالم  استان  در  افزود:  وی 
دو  صورت  به  تیم   61 قالب  در  نفر 
شیفت صبح و عصر در سطح بازار هم 
با  برخورد  هم  و  کمبودها  رصد  برای 
تخلفات و گرانفروشی فعالیت می کنند.

رئیس سازمان صمت ایالم ایادآور 
روی  بر  کننده  تولید  قیمت  درج  شد: 
کاال به منظور شفاف سازی قیمت است 
کاالهای  روی  بر  باید  تولیدکننده  و 
را  کارخانه  درب  قیمت  خود،  تولیدی 
واحدهای  و  فروشگاه ها  و  کرده  درج 
قیمت  ج  ر د به  مکلف  نیز  صنفی 

هستند. مصرف کننده 
 : د کر کید  تا حیمی«  ر »محمد
شهروندان می توانند در صورت مشاهده 
هر گونه تخلف و کم فروشی با سامانه 
تعزیرات   1۳5 و  صمت  سازمان   12۴

حکومتی تماس حاصل کنند.

رئیس سازمان صمت ایالم:

طرح تشدید نظارت ها بر بازار ایالم در قالب 61 تیم بازرسی

ابوالحسن عالی در بررسی مسائل 
بر  تاکید  با  شهرستان  این  آب  حوزه 
آب  مصرف  مدیریت  و  صرفه جویی 
اظهار داشت: طرح های مهمی در حل 
مشکالت آبرسانی شهرها و روستاهای 
ووشی  چا مجتمع  جمله  ز  ا دشتی 
وروستاهای  زائری  حسین  ،مجتمع 

بخش طسوج در حال اجرا است.
سرپرست شرکت آب و فاضالب 
 ۴۰۰  : د ا د مه  ا د ا بوشهر  ن  ستا ا
اعتبارات  محل  از  نیز  ریال  میلیارد 
مشکالت  رفع  برای  محرومیت زدایی 

آب شهرستان مصوب شده است.

اعتبارات  این  کرد:  اضافه  وی 
و  شبکه  کیلومتر   ۳۰ نوسازی  برای 

اجرای 2۰ کیلومتر خط انتقال است.
سه  حفر  ز  ا همچنین  لی  عا
چاهگاه  و  سنا  کاکی،  در  چاه  حلقه 
این  در  آب  تولید  توان  افزایش  جهت 

شهرستان  خبر داد.
سنا  روستا  به  آبرسانی  ظرفیت 

دشتی افزوده می شود.
ابوالحسن عالی  افزود: در زمینه 
تأمین آب عمدتًا در حوزه حفر چاه ها و 
کف شکنی چاه ها موجود و پایدار کردن 
انشعابات  اصلی  ورودی های  از  آب 

تمرکز شده است.
اجرا  در  تسریع  به  اشاره  با  وی 
طرح های آبرسانی با تاکید بر مدیریت 
غیر  مصارف  از  خودداری  و  مصرف 
اجرا ووارد مدار  با  بیان کرد:  ضروری 
شدن این طرح ها مشکالت ابرسانی در 
به  روستاها  ویژه  به  دشتی  شهرستان 

حداقل رسیده است.
فصل  در  ینکه  ا بیان  با  عالی 
یش  فزا ا آب  مصرف  ن  میزا گرما 
است  الزم  داشت:  ر  اظها بد  می یا
کار  دستور  در  آب  مصرف  مدیریت 

همه مشترکین آب قرار گرفته شود .

برای  تنها  را   شبکه  آب  وی 
مصرف شرب خانوارها دانست و تصریح 
کرد: باید از این آب که با مشقت تامین 
و توزیع می شود از آبیاری به مزارع و 
کم  تنش  دچار  تا  شود  پرهیز  دام ها 

آبی نشویم.
سرپرست  بازدید  این  پایان  در 
چهره  به  چهره  دیدارهای  در  شرکت 
و  عزیز  مردم  منازل  از  سرکشی  و 
پرداخته  چارک  روستای  در  مشترکین 
آب  مشکالت  حل  نزدیک  واز  شد. 
و صحت  بررسی  مورد  روستا  این  در 

سنجی قرار گرفت.

بازدید سرپرست شرکت آب وفاضالب 
از پروژه های حوزه آب شهرستان دشتی
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نشســت ســتاد مدیریــت بحــران شــهرداری بندر 

ــد ــهر برگزار ش بوش
     نشســت ســتاد مدیریــت بحــران شــهرداری بنــدر بوشــهر در 

راســتای هماهنگــی بیشــتر بیــن ســازمان هــا برگــزار شــد.
 بــه گــزارش واحــد خبــر رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن 
الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر، در ایــن نشســت  بــه میزبانــی دفتــر 
معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری  بنــدر بوشــهر برگــزار شــد طرفین 

مســائل و مــوارد مدنظــر خــود را مطــرح کردنــد.
ســتاد بحــران شــهرداری بنــدر بوشــهر کــه در بــازه هــای زمانــی 
مختلــف  برگــزار می شــود و هــدف آن ایجــاد تعامــل و همدلــی بیشــتر 

جهــت کمــک در شــرایط اضطــراری اســت .

ــازی  ــاختمان اداره کل راه و شهرس ــکن و س ــاون مس مع
ــر داد: ــدران خب ــتان مازن اس

هشــت هــزار مازندرانــی تســهیالت نهضــت ملی 
ــت کردند ــکن را دریاف مس

ــدود  ــون ح ــه تاکن ــاختمان :ک ــکن و س ــاون مس ــنده : مع درخش
ــه دار شــدن  ــی متقاضــی خان هشــت هــزار نفــر از شــهروندان مازندران
ــه را  ــاخت خان ــی س ــهیالت بانک ــکن تس ــی مس ــت مل ــرح نهض در ط

دریافــت کرده انــد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی )مازنــدران(، 
ــغ  ــاون مســکن و ســاختمان اداره کل مبل ــاس رهگشــای مع ســید عب
تســهیالت پرداختــی بــه ایــن متقاضیان را حــدود 2 هــزار و 7۰۰ میلیارد  
تومــان اعــالم کــرد و افــزود: میــزان تســهیالت پرداختــی بــه هــر نفــر 
طبــق شــرایط از قبــل تعییــن شــده ۳5۰ میلیــون تومــان بــرای مرکــز 
اســتان و ۳۰۰ میلیــون تومــان بــرای ســایر شهرســتان هــا بــوده اســت.
رهگشــای گفــت: تاکنــون هشــت بانک عامــل مســتقر در مازندران 
11 هــزار میلیــارد تومــان از منابــع مالــی مــورد نیــاز بــرای ســاخت ۳5 
هــزار خانــه در قالــب طــرح نهضــت ملــی مســکن را تامیــن کــرده انــد.

ــهیالت 18  ــن تس ــزد ای ــه کارم ــن ک ــان ای ــا بی ــای ب  رهگش
درصــد و بازپرداخــت آن 2۰ ســاله اســت، افــزود: هشــت هــزار نفــری 
ــه  ــد در حــال ســاخت خان کــه تســهیالت بانکــی را دریافــت کــرده ان
هایشــان هســتند و پــرو ژه هــا نیــز در مرحلــه بتن ریــزی، ســفت کاری 

و اســکلت بندی قــرار دارد.
ــم  ــا ه ــه ه ــن خان ــاخت ای ــی س ــش جغرافیای ــاره پراکن وی درب
ــد در  ــل، 5۰۰ واح ــا در باب ــه ه ــن خان ــد از ای ــح داد: 5۰۰ واح توضی
آمــل، 5۰۰ واحــد در قائمشــهر، 5۰۰ واحــد در ســاری، یک هــزار و 5۰۰ 
ــف اســتان و چهــار  ــک در شــهرهای مختل ــه صــورت خودمال واحــد ب
هــزار و 5۰۰ واحــد هــم بــه عنــوان طــرح روســتایی در سراســر اســتان 

در دســت ســاخت اســت.
معــاون راه و شهرســازی مازنــدران بــا اعــالم ایــن که ســاخت خانه 
در طــرح نهضــت ملــی مســکن در دیگــر شهرســتان های مازنــدران بــا 
ــده در  ــای آین ــرایط در هفته ه ــد ش ــان واج ــداد متقاضی ــدی تع جمع بن
گام اجرایــی قــرار مــی گیــرد، گفــت: حــدود 2۰۰ انبــوه ســاز و پیمانــکار 

در اجــرای ایــن طــرح بــا راه و شهرســازی مازنــدران همــکاری دارنــد.
رهگشــای بــا تاکیــد بــر ایــن کــه متقاضیــان خانــه دار شــدن در 
طــرح نهضــت ملــی مســکن مازنــدران قبــل از دریافــت تســهیالت باید 
آورده ۴۰۰ میلیــون ریالــی خــود را بــه حســاب راه و شهرســازی اســتان 
واریــز کننــد، افــزود: تاکنــون حــدود 25 هــزار نفــر از افــراد واجدشــرایط 

اقــدام بــه واریــز ایــن مبلــغ کــرده انــد.

ــرح  ــده ط ــه برگزی ــتاد نمون ــوان اس ــب عن کس
ــاهد ــرح ش ــده ط ــار برگزی ــاهد و همی ش

محمــد نــژاد: کســب عنــوان« اســتاد مشــاور نمونــه برگزیــده طرح 
شــاهد«و همچنیــن »همیــار برگزیــده طــرح شــاهد« در ســطح وزارت 
بهداشــت، درمــان و آموزش  پزشــکی از میان اســاتید مشــاور و همکاران 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــر دانش ــاهد و ایثارگ ــجویان ش ــور دانش ــتاد ام س
مازنــدران نخســتین همایــش ملــی تجلیــل از معلمان، اســاتید و همیاران 
برگزیــده طــرح شــاهد، بــا حضــور دکتــر قاضــی زاده هاشــمی، معــاون 
رئیــس جمهــور و رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران و نماینــدگان 
5 دســتگاه آموزشــی کشــور روز دوشــنبه 1۹ اردیبهشــت مــاه از ســاعت 
11 تــا 1۳ در تهــران و همزمــان بصــورت وبینــار در مراکــز اســتان هــا 
بــا هــدف تجلیــل از معلمــان، اســاتید و همیــاران برگزیــده طــرح شــاهد 
برگــزار گردیــددر ایــن مراســم کــه بــه مناســبت روز معلــم و در ســی و 
هفتمیــن ســال اجــرای طــرح شــاهد برگــزار شــد از جایــگاه ارزشــمند 
معلمــان، اســاتید حــوزه و دانشــگاه و همیــاران برگزیــده طــرح شــاهد در 
5دســتگاه آموزشــی کــه در رشــد و ارتقــای تحصیلــی فرزنــدان شــاهد 
و ایثارگــر نقــش بســزایی داشــته اند بــا حضــور مســئوالن عالــی رتبــه 

کشــوری در ســطح ملــی تقدیــر و تجلیــل به عمــل آمــد

ــمنان در  ــه ای س ــرق منطق ــه اول ب ــب رتب کس
ــور  ــرژی درکش ــش ان ــنجش و پای ــوزه س ح

شــرکت بــرق منطقــه ای ســمنان حائز رتبــه اول در حوزه ســنجش 
و پایــش انــرژی در میــان بــرق های منطقه ای کشــور شــد .

مهنــدس غالمرضــا اساســه معــاون بهــره بــرداری شــرکت بــرق 
منطقــه ای ســمنان بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت :  عملکــرد شــرکت برق 
منطقــه ای ســمنان در ســال 1۴۰۰ در حــوزه ســنجش و پایــش انــرژی 
مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت کــه ایــن شــرکت در بیــن شــرکتهای بــرق 

منطقــه ای کشــور حائــز رتبــه اول گردیــد .
معــاون بهــره بــرداری شــرکت بــرق منطقــه ای ســمنان نصــب 
کنتــور در مبــادی فاقــد کنتور،رفع اشــکال در ایســتگاههای فاقــد موازنه 
ــی  ــکالت مخابرات ــردن مش ــرف ک ــف ،برط ــطوح مختل ــرژی در س ان
،تعویــض باتــری ،اتصــال تغذیــه کمکــی ،رفــع اشــکال کنتورهــا ،رفــع 
ــن کنتورهــا را  ــع اشــکال شــبکه ارتباطــی بی اشــکال مــودم هــا و رف
از اقدامــات انجــام شــده د حــوزه ســنجش و پایــش انــرژی برشــمرد.

ــور در  ــه نصــب 6۰5 دســتگاه کنت ــا اشــاره ب  مهنــدس اساســه ب
محــدوده شــرکت بــرق منطقــه ای ســمنان اظهــار داشــت : کنتورهــای 
مذکــور، انــرژی شــبکه بــرق اســتان ســمنان را بــه صــورت دائــم ثبــت 
وپایــش مــی نمایــد کــه از مزایــای ایــن کار انــدازه گیــری دقیــق انرژی 

ومحاســبه دقیــق تلفــات شــبکه انتقــال وفــوق توزیــع مــی باشــد.
گفتنــی اســت ارزیابــی شــاخص ســنجش و پایش انرژی بــه منظور 
ارزیابــی و پایــش عملکــرد برق های منطقه ای کشــور از ســوی شــرکت 
مدیریــت شــبکه بــرق ایــران انجــام مــی شــود . محمــد مهــدی وحدتی  

مدیــر دفتــر روابــط عمومی

آگهی مفقودی

وسیله  سبز(  )برگ  مالکیت  شناسنامه 
شماره  به   ef7 دنا  سواری  خودرو  نقلیه 
پالک ایران 7۴- 166ط ۹6 ، شماره شاسی

شماره  و   NAAW61HU۹ME۴1166۴
مشکی  رنگ  به   15۳H۰۰۴۹۴8۹ موتور
متالیک مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

است./.

ویژه  به  کشور  نیاز  که  حالی  در 
جوانان  به  عمران  و  صنعت  حوزه  در 
زیاد  بسیار  دیده  آموزش  و  متخصص 
است متأسفانه به علت عدم هماهنگی 
نرخ  دولت  و  خصوصی  بخش  بین 
کارشناسی  مقاطع  در  ویژه  به  بیکاری 
ارشد و دکتری افزایش پیدا شده است.

 تحصیل، کسب مهارت، آموزش، 
نسبی  رفاه  از  برخورداری  و  شغل، 
اقتصادی،  اجتماعی،  زمینه های  در 
نیازهای  جمله  از  سالمت  و  بهداشت 
اساسی برای تمام اقشار جامعه به ویژه 
جوانان محسوب می شود، اشتغال کامل 
جهان  کشورهای  بزرگ  آرزوی  افراد 
است اما حتی در پیشرفته ترین کشورها 
هرگز اشتغال کامل وجود نداشته است.

در سال های اخیر، موضوع بیکاری 
فارغ التحصیالن به یکی از چالش های 
بزرگ کشور تبدیل شده است، بسیاری 
امروز کشور،  بیکار  و  از جمعیت جوان 
 8۰ دهه  در  که  هستند  افرادی  همان 
با تشویق و اجبار خانواده های خود وارد 
بازار کار آزاد نشده و برای ادامه تحصیل 
بتوانند  بلکه  تا  شدند  دانشگاه ها  روانه 
شرایط کاری خوبی برای خود مهیا کنند.

اما نه آنان و نه خانواده های آن ها 
فکر نمی کردند که روزی با سیاست های 
که  برسد  جایی  به  کشور  دولت،  غلط 
نیز  مهندسان  و  دکتری  مقاطع  حتی 
گرفتار بیکاری شده و نتوانند وارد بازار 
کسب و کار شوند و سیل میلیونی جوانان 
تحصیل کرده مجبور شوند یا در خانه 
بمانند و یا به مشاغل کاذب روی آورند.

نرخ  می دهد  نشان  لعات  مطا
سال های  در  ایران  اقتصاد  در  بیکاری 
بوده  درصد   ۹ از  بیش   1۳55  -۹5
کشور  اقتصاد  که  دوره هایی  در  است. 
دچار رکود بود )مانند سال های 1۳65 و 
1۳۹1( به واسطه بیکاری ادواری، نرخ 
مشاهده شده بیکاری بیش از نرخ طبیعی 
آن شده است. بیکاری ادواری در اقتصاد 
ایران بر اساس مشاهدات گذشته کمتر 

از چهار درصد ارزیابی می شود.
آمار  مرکز  آمارگیری  طرح  نتایج 
در  که  است  آن  گویای  نیز  ایران 
بیکاری  نرخ  سال های )1۳8۴-1۳۹5( 
باال  زنان  میان  در  ویژه  به  کشور  در 
نرخ  زمانی،  بازه  این  در  است.  بوده 
بیکاری در میان زنان و مردان هرگز از 
1۰.۴ درصد کمتر نشده است. نکته در 
خور توجه این است که به دنبال تشدید 
تحریم های اقتصادی در سال های 1۳۹1 

و  یافته  کاهش  بیکاری  نرخ   1۳۹2 و 
بعد از خروج از تحریم ها، سیر صعودی 
چرخه ای  رفتار  این  است.  پیموده  را 
جمعیت  نوسانات  به  باید  را  بیکاری 
واقع  داد. در  این دوره نسبت  فعال در 
در دوره بعد از تحریم ها، گرچه اشتغال 
در اقتصاد کشور افزایش یافته، اما ورود 
خیل عظیم جویندگان جوان کار به بازار 
موجب افزایش نرخ بیکاری شده است.

وجود بیکاری درازمدت
از  اساسًا  ایران  در  بیکاری  پدیده 
نوع  این  است،  درازمدت  بیکاری  نوع 
»بیکاری  اقتصادی  ادبیات  در  بیکاری 
ساختاری« نامیده می شود. ۴7.6 درصد 
بیکاران به مدت 1۹ ماه و بیشتر بیکار 
می مانند و مدت بیکاری 6.۳ درصد آن ها 
دراز  بیکاری  است.  ماه  تا 18  بین 1۳ 
مدت نیروی کار در میان زنان شایع تر 

از مردان است.
تجربه کشورهای در حال توسعه از 
جمله ایران گویای آن است که در بسیاری 
از حداقل  پایین تر  مزدها  موارد سطح  از 
حال  عین  در  و  تعیین می شود  معیشت 
زنی  از قدرت چانه  تشکل های کارگری 
اندکی برخوردارند؛ بنابراین در جستجوی 
علل بیکاری باید به عوامل دیگر توجه شود. 

آخرین آمار بیکاران تحصیل کرده 
در ایران

مطابق آمار اطالعات شاخص های 
عمده بازار کار در سال ۹8؛ از 8۳ میلیون 
و 158 هزار نفر حدود 61 میلیون و 666 
هزار نفر در سن کار و حدود 21 میلیون و 
۴۹2 هزار نفر جمعیت کمتر از 15 سال 
هستند. همچنین از 61 میلیون و 666 
هزار نفر جمعیت در سن کار، حدود 27 

میلیون و 167 هزار نفر را جمعیت فعال 
و ۳۴ هزار و ۴۹۹ هزار نفر را جمعیت 

غیرفعال تشکیل می دهد.
 27 از  گزارش  این  اساس  بر 
جمعیت  نفر  هزار   167 و  و  میلیون 
هزار   27۳ و  میلیون   2۴ حدود  فعال 
هزار   8۹۳ و  میلیون  دو  و  شاغل  نفر 
نفر بیکار هستند. به عالوه از جمعیت 
2۴ میلیون و 27۳ هزار نفر شاغل حدود 
دارای  نفر  هزار   ۹8۹ و  میلیون  پنج 
تحصیالت عالی و 18 میلیون و 28۴ 
هزار نفر فاقد آموزش عالی هستند که 
از جمعیت دو میلیون و 8۹۳ هزار نفر 
بیکار )1۰.7 درصد( حدود یک میلیون 
تحصیالت  دارای  نفر  هزار   2۰۴ و 
و  میلیون  یک  و  درصد(   16.8( عالی 
68۹ هزار نفر فاقد آموزش عالی )8.5 

درصد( هستند.
آمارهای  میزان  آمارها،  این  البته 
آمارهای  که  حالی  در  است،  رسمی 
یک  حدود  بیکاری  از  حکایت  رسمی 
از تحصیالت  نفر  میلیون و 2۰۴ هزار 
دانشگاهی دارد که آمارهای غیررسمی 
میزان این آمار را بسیار بیشتر می داند 
میزان  که  معتقد هستند  کارشناسان  و 
چرا  نیست.  روز  به  بیکاری  آمارهای 
بیکار  که  افرادی  از  زیادی  بخش  که 
هستند در لیست بیمه و هیچ سازمان و 
نهاد مشخصی داده های شناسایی ارائه 
نکرده اند. از سوی دیگر، شیوع بیماری 
کرونا طی ماه های پایانی سال ۹8 خود 

باعث بیکاری هزاران نفر شده است.
بسیاری  وعده های  امروز  به  تا 
و  متخصص  نیروهای  جذب  بر  مبنی 
مدیریتی  و  دولتی  در بخش های  فعال 
میزان  متأسفانه  ما  ا می شود،  ئه  را ا
کرده  تحصیل  جوانان  بین  در  بیکاری 

و حضور پر رنگ افراد بی تخصص در 
پست های مدیریتی و مهندسی تغییری 

نکرده است.

اعتیاد  دام  جوانان؛  بیکاری  پیامد 
به موادمخدر

از دالیل  یکی  عنوان  به  بیکاری 
اعتیاد شناسایی شده است. بسیاری بر 
این باورند که بیکاری و اعتیاد دو عامل 
بیکاری  تقویت کننده یکدیگر هستند، 
معضالت  شدیدترین  از  یکی  اعتیاد  و 
بخش  گیر  گریبان  که  است  اجتماعی 
عظیمی از افراد جامعه به ویژه جوانان 
اشکال  و  علل  بیکاری  است.  شده 
مختلفی دارد که همیشه پیامدهای منفی 
به  جامعه  و  خانواده  فرد،  برای  زیادی 
همراه دارد. یکی از پیامدهای بیکاری، 
سن  در  که  است  کاری  نیروی  اعتیاد 

اشتغال قرار دارند.
فتن  ر تحلیل  جب  مو د  عتیا ا
توانایی ها و انرژی نیروی کار می شود؛ 
در نتیجه به مرور بیکاری و اعتیاد تشدید 
کننده یکدیگر می شوند. برای جلوگیری 
مهارت های  افراد  است  بهتر  اعتیاد  از 
الزم برای مواجهه با مشکالت در زندگی 
را فرا بگیرند تا در مقابل فشارهای ناشی 
از بیکاری، طالق، افسردگی، اضطراب 
به سمت مصرف مواد مخدر پیش نروند.

قاچاق   ، ر ا ز با بر  حاکم  رکود 
محصوالت و کاالها و واردات بی رویه 
آن به کشور، عدم فرهنگ صحیح کار، 
مشکالت میان کارگران و کارفرمایان 
این  در  که  گیرانه ای  سخت  قوانین  و 
مزید  یک  هر  شده،  تعریف  خصوص 
حوزه  در  نهایت  در  تا  شده  علت  بر 
چالش هایی  چنین  با  اشتغال  و  کار 
ذکر  موارد  بر  عالوه  اما  شویم،  مواجه 

قشر  بیکاری  عوامل  مهمترین  از  شده 
تحصیل کرده عبارتند از:

1- باال بودن توقع قشر تحصیل 
کرده

متأسفانه این روزها اغلب جوانان 
به خاطر اینکه بیشتر امر خود را مشغول 
دانشگاه ها  و  مدارس  در  تحصیل  به 
در  مدارک  کسب  به  موفق  و  بوده اند 
ارشد  کارشناسی  کارشناسی،  مقاطع 
تنها  که  می کنند  فکر  شده اند  دکترا  و 
پشت  مشاغل  و  مدیریتی  رده های  در 
تا  شده  کار  بازار  وارد  باید  میزنشینی 
غلط  تفکری  با  حتی  و  شوند  موفق 
وارد  بود  قرار  اگر  که  می کنند  عنوان 
مشاغل ساده، فنی، مهارتی و کارگری 
شوند که دیگر نیاز نبود تا راه دانشگاه 
را در پیش بگیرند که این در واقع تفکر 
نیمی  از  بیش  بیکاری  دلیل  مهمترین 

از جوانان تحصیل کرده جامعه است.

آموزش های  بودن  تئوری   -2
دانشگاهی

ری  بیکا علل  ز  ا یگر  د یکی 
کاربردی  دانشگاهی،  فارغ التحصیالن 
نبودن سرفصل های دروس دانشگاهی 
و تئوری محور بودن آنها است، متأسفانه 
در نظام آموزشی کشورمان به این نکته 
کمتر اشاره شده است و دانشگاه ها بیشتر 

به جنبه تئوری دروس اشاره می کنند.

۳- رشد قارچ گونه دانشگاه های
رشد قارچ گونه دانشگاه های شبانه، 
و  علمی  و  نور  پیام  غیرانتفاعی،  آزاد، 
کاربردی با ارائه رشته ها و گرایش های 
متعدد و سهولت ورود و فارغ التحصیلی 
از مراکز این دانشگاه ها از دیگر عوامل 
دانشگاهی  فارغ التحصیالن  بیکاری 
است، زیرا این دانشگاه ها باعث می شود 
سطح کیفی آموزش های دانشگاهی به 
عظیم  سیل  شاهد  و  کرده  افت  شدت 
فاقد  بیکار،  ناکارآمد،  تحصیلکرده های 
مهارت و دانش عملی و سردرگم باشیم 
و تنها نتیجه این دانشگاه درآمدزایی و 

دوشیدن دانشجویان است.

رشته های  نداشتن  رتباط  ا  -۴
دانشگاهی با نیاز بازار کشور

افزایش  عوامل  از  دیگر  یکی 
ر  کشو ر  د ر  بیکا لتحصیالن  غ ا ر فا
ناکارآمدی نظام آموزش عالی و ضعف 
این نهاد در ایجاد هماهنگی میان بازار 

کار و خروجی دانشگاه ها و حتی خروجی 
چرا  می گردد  باز  کار  بازار  با  متناسب 
تا  شده  موجب  صرف  درآمدزایی  که 
باشیم  تلخ  حقیقت  این  شاهد  امروزه 
رشته های  تناسب  به  توجه  عدم  که 
انباشته  موجب  کار  بازار  و  دانشگاهی 
رشته ها  برخی  در  فارغ التحصیل  شدن 
شده است و این امر باعث شده امروز 
به  که  باشیم  تلخ  حقیقت  این  شاهد 
طور متوسط یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
نفر از خروجی دانشگاه ها نتوانند کاری 
متناسب با رشته تحصیلی خود پیدا کرده 
و به جمعیت بیکار کشور افزوده شوند.

زندگی  مهارت های  آموزش  لزوم 
برای کاهش معضل بیکاری جوانان

یکی  دارند  تاکید  جامعه شناسان 
فقدان  بیکاری  دالیل  مهمترین  از 
مهارت های کافی افراد جویای کار است 
آموزش های  به  توجه  قطع  طور  به  و 
مهارتی می تواند تا حد زیادی زمینه های 
کاهش نرخ بیکاری در جامعه و به تبع 
آن کاهش جرایم و معضالت اجتماعی 

را فراهم کند.
به  مهارتی  آموزش های  فراگیری 
وسیله جوانان یک ضرورت و زمینه ساز 
موفقیت در زندگی فردی و اجتماعی و 
رفع مشکل بیکاری است. تا زمانی که 
مهارتی  آموزش های  جدی  ارتباط  به 
دقت  دانشگاهی  تحصیالت  کنار  در 
بود  خواهیم  بیکاران  انبوه  شاهد  نشود 
از  زیادی  بخش  اکنون  هم  که  چرا 
دانش آموختگان به دلیل نداشتن مهارت 

کافی بیکار هستند.
آسیب شناسان اعالم کردند تلفیق 
بر  عالوه  خالقیت  و  مهارت  با  دانش 
ایجاد اشتغال پایدار و توسعه، تأثیر مهمی 
در رشد، توسعه اقتصادی و توانمندسازی 
منابع انسانی دارد که باید در این زمینه 
توجه بیشتری صورت گیرد. آموزش های 
متناسب  باید  حرفه ای  و  فنی  مهارتی 
ظرفیت های  و  کار  بازار  نیازهای  با 
شهرستان باشد تا باعث ایجاد شغل و 

تخصص در افراد شود.
بیش  که  اشتباهی  فرهنگ  تغییر 
کرده  رسوخ  خانواده ها  در  دهه  چند  از 
مدرک گرایی  به  افراد  گرایش  باعث  و 
شده سخت است و نیاز به فرهنگ سازی 
دارد، اما مسئوالن دستگاه تعلیم و تربیت 
ارائه مشاوره های  با  زمینه  این  باید در 
بخش  این  در  موجود  مشکالت  الزم، 

را برطرف کنند.

زمینه های اجتماعی، اقتصادی و بیکاری جوانان

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختصاصی  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر ماده ۳ و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
تعیین  قانون  موضوع  هیئت   1۴۰۰6۰۳12۰۰1۰12777 شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
تقاضای خانم  بالمعارض کالسه 1۴۰۰11۴۴12۰۰1۰۰۰55۹  مالکانه  تصرفات 
خاتون فخر لکزا به شماره شناسنامه 6۹ و کدملی 226۹77166۴ صادره از علی 
آباد فرزند شریف در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است 
به مساحت 125/۳2 متر مربع از پالک شماره 126 اصلی واقع در اراضی گلند 
بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی 
محمد رحیم باقری به متقاضی دارد لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود 

را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰1/۰2/26 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰1/۰۳/11 

علی برقی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان 

م / الف 1۰۹۴6

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختصاصی  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر ماده ۳ و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
خانم نرگس تاشی به شماره شناسنامه 1۳2 به شماره ملی 218۰77۳7۴۹ صادره 
از گلوگاه فرزند محمد حسن متقاضی کالسه پرونده 1۴۰۰11۴۴12۴8۰۰۰۰52۹ 
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 1۴۹/67 متر 
مربع از پالک ۳866 از 1۰7 اصلی واقع در اراضی خارج از مزرعه موقوفه محمد 
صادق بابا صادقیان بخش ۳ حوزه ثبت ناحیه 2 گرگان طبق رای صادره حکایت 
از تصرفات متقاضی دارد لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به 

مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰1/۰2/26 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰1/۰۳/11 

علی برقی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان 

م / الف 1۰۹۴۳ 

اداره ثبت  اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 1۴۰16۰۳۰1۰6۰۰۰۰116 هیات اول/ موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی افشار خاص 
فرزند عربعلی   بشماره شناسنامه ۳7۹۳ صادره از ورامین ** ششدانگ یک باب 
خانه  به مساحت1۳8/7۰ متر مربع از پالک شماره 1  فرعی از 1۰ اصلی واقع 
در  موسی آباد کاشانی   بخش  حوزه ثبت ملک ورامین خریداری از اکبر افشار 
خاص  ** محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 

متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 57م الف
محمود داودی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین 

تاریخ انتشار نوبت اول:   1۴۰1/2/11
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴۰1/2/26

آگهی ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

مورخ   1۴۰۰6۰۳25۰۰۳۰۰۰286 شماره  رای   ۳۰۰۰12۹ کالسه  پرونده 
1۴۰۰/۰۳/12 به تقاضای اقای یوسف زمانی  فرزند دولت یار    نسبت به ششدانگ   
یکباب عمارت  به مساحت 571.71 متر مربع قسمتی از پالک 155 اصلی  واقع در 
بخش 12 لرستان شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک رسمی  آقای دولت 

یارزمانی   رسیدگی وتائید و انشاء گردید.

فاقد  و ساختمانهای  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  اجرای  در  مراتب 
سند رسمی در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق 
تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان نورآباد تسلیم دارند وبرابر مقررات معترض مکلف است 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باشد. در غیر این صورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم اعتراض 
سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد. در هر 
حال صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرربه مراجع قضایی نخواهد بود.11/م الف

تاریخ انتشار نوبت اول  1۴۰1/۰2/26
تاریخ انتشار نوبت دوم  1۴۰1/۰۳/1۰

رضا پوالدوندی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

آگهی ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

مورخ   1۴۰16۰۳25۰۰۳۰۰۰۰2۴1 شماره  رای   ۳۰۰۰267 کالسه  پرونده 
1۴۰1/۰2/۰5 به تقاضای اقای سید هادی حسینی  فرزند سید عبداله نسبت به 
ششدانگ   یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 1۰۰۰۰۰ متر مربع قسمتی از 
پالک 21 اصلی  واقع در بخش 12 لرستان شهرستان دلفان خروجی از مالکیت 
مالک رسمی  آقایان ساعت بگ همتی فرزند الفت بگ و طهماس رستمی فرزند 
اسدبگ و ایوب جوادی فرزند یارکرم و محمود غالمی فرزند شکرخان و مریدعلی 
نادی الفت ابادی فرزند درویشعلی و علی نظریان الفت ابادی فرزند مهدی کرم و 

غیره   رسیدگی وتائید و انشاء گردید.
فاقد  و ساختمانهای  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  اجرای  در  مراتب 
سند رسمی در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق 
تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان نورآباد تسلیم دارند وبرابر مقررات معترض مکلف است 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باشد. در غیر این صورت متقاضی 
از انقضای مدت مذکور و یا عدم  ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس  با 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 

شد. در هر حال صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرربه مراجع قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول  1۴۰1/۰2/26
تاریخ انتشار نوبت دوم  1۴۰1/۰۳/1۰

رضا پوالدوندی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

آگهی ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

مورخ   1۴۰16۰۳25۰۰۳۰۰۰۰88 شماره  رای  کالسه۳۰۰۰۰2۴5  پرونده 
1۴۰1/۰1/28 به تقاضای خانم زنان محمدی شریفی فرزند میرزا حسین  نسبت به 
ششدانگ   یکباب عمارت قسمتی از ششدانگ پالک 156اصلی  به مساحت6۴.۴7 
متر مربع واقع در بخش 12 لرستان شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک 

رسمی  آقای حاج طهماس فرهادی رسیدگی وتائید و انشاء گردید.
فاقد  و ساختمانهای  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  اجرای  در  مراتب 
سند رسمی در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق 
تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان نورآباد تسلیم دارند وبرابر مقررات معترض مکلف است 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باشد. در غیر این صورت متقاضی 
از انقضای مدت مذکور و یا عدم  ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس  با 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد. در هر حال صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرربه مراجع قضایی نخواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول  1۴۰1/۰2/26
تاریخ انتشار نوبت دوم  1۴۰1/۰۳/1۰

رضا پوالدوندی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

آگهی ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

پرونده کالسه های ۳۰۰۰278.۳۰۰۰1۴7.۳۰۰۰277و۳۰۰۰276آرای شماره 
1۴۰16۰۳25۰۰۳۰۰۰188.1۴۰16۰۳25۰۰۳۰۰۰18۹ 1۴۰16۰۳25۰۰۳۰۰۰1۹۰
1۴۰16۰۳25۰۰۳۰۰۰1۹1.  مورخ 1۴۰1/۰1/۳1 به تقاضای خانم ها مرضیه وملک 
و توران و ایران شهرتین رحیمی فرزندان حاجی خان هرکدام نسبت به    یک و 
یک دوم دانگ مشاع از ششدانگ   یکباب عمارت به مساحت 1۳7.۹8متر مربع 
قسمتی از پالک 155اصلی  واقع در بخش 12 لرستان شهرستان دلفان خروجی 

از مالکیت مالک رسمی آقای حاج علی رضایی  رسیدگی وتائید و انشاء گردید.
فاقد  و ساختمانهای  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  اجرای  در  مراتب 
سند رسمی در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق 
تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان نورآباد تسلیم دارند وبرابر مقررات معترض مکلف است 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باشد. در غیر این صورت متقاضی 
از انقضای مدت مذکور و یا عدم  ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس  با 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد. در هر حال صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرربه مراجع قضایی نخواهد بود. 

تاریخ انتشار نوبت اول  1۴۰1/۰2/26
تاریخ انتشار نوبت دوم  1۴۰1/۰۳/1۰

رضا پوالدوندی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 2013-  دوشنبه 26 اردیبهشت 61401 ورزش دنیای 

وزنه برداری بانوان زود درگیر حاشیه شد؛ 
جشنواره  کننده  برگزار  و  فدراسیون  برای  باید  باقری:  کوروش 

»یکصد« تاسف خورد!
گفت:  جهان  وزنه برداری  سابق  قهرمان 
وقتی از بی پولی می نالیم و آسمان و ریسمان 
برای تهیه بلیت یا امکانات اولیه می بافیم، اعزام 

برخی افراد شاید خیلی لزومی نداشته باشد.
کوروش باقری درباره اعزام تنها دو وزنه 
بردار ایران به مسابقات قهرمانی جوانان جهان 
در یونان بیان کرد: پتانسیل وزنه برداری فراتر 
از این است با دو وزنه بردار در مسابقات قهرمانی 
جهان باشد. اگر می خوستند کیفی هم تیم را 

اعزام کنند می توانستند با سه، چهار وزنه بردار شرکت کنند. یوسفی و جمالی هر دو 
کارنامه قبولی گرفتند اما اتفاقاتی که در مورد جمالی افتاد مسائل فنی را تحت تاثیر 
قرار داد. یوسفی عالی کار کرد  و طبق آنچه از قبل پیش بینی می شد توانست 

سه مدال طال بگیرد.
*فدراسیون ثبات نداشته باشد، کارها از روال عادی خارج می شود

قهرمانی  در  برای حضور  برنامه مشخصی  فدراسیون  اینکه  مورد  در  باقری 
جوانان جهان نداشت، گفت: تیم ملی داشت کار خود را می کرد  و سرمربی برنامه 
خودش را جلو می برد. وقتی فدراسیون ثبات نداشته باشد، طبیعی است کارها از 
روال عادی خارج شود. تا زمانی که یک شرایط خوب در فدراسیون وجود نداشته 

باشد، این رویه می تواند روی برنامه ریزی ها تاثیر منفی بگذارد.
*اعزام مربیان زن خوب است اما مشخص نیست برچه اساس انتخاب می شوند

سرمربی سابق تیم ملی ایران در مورد اینکه که مشخص نیست مربیان زن 
براساس چه رزومه ای به مسابقات اعزام می شوند وقتی نه قهرمانی کشور برگزار 
شده و نه توانایی فنی آنها در مسابقه داخلی محک خورده است؟ تصریح کرد: نفس 
کار که خوب است  و بخشی از مربیان فعال در حوزه بانوان در  فضاهای باالتر 
قرار می گیرند و در حد دانش خود از فضا استفاده می کنند. البته با این موافقم که 
مشخص نیست افراد برچه اساس انتخاب می شوند. باز هم تاکید می کنم اعزام 
بانوان کار خوبی است اما فدراسیون باید پاسخگو باشد که پروسه انتخاب افراد برچه 
اساس بوده است. فکر می کنم بحث خودی و غیرخودی در این مسئله وجود داشته 

باشد اما در کل نفس کار بد نیست.
*وقتی از بی پولی می نالیم اعزام برخی ها خیلی لزومی ندارد

او در مورد اینکه در اعزام های فدراسیون تعداد همراهان بیشتر از ورزشکاران 
است، گفت: اگر شرایط مالی فدراسیون نرمال باشد و فلسفه اعزام هر کدام هر 
افراد مشخص باشد ایرادی نمی بینم که رییس هیات و مربی شهرستان ها اعزام 
شوند. البته به شرطی که خدایی نکرده موضوعات شخصی دخیل نباشد یا  فالن 
فرد بخاطر ارتباط خاص، سفرش رقم نخورده باشد. وقتی از بی پولی می نالیم و 
آسمان و ریسمان برای تهیه بلیت یا امکانات اولیه می بافیم، اعزام برخی افراد شاید 

خیلی لزومی نداشته باشد.
*موافقم که وزنه برداری بانوان زود درگیر حاشیه شد

قهرمان سابق جهان در پاسخ به این پرسش که فکر نمی کند وزنه برداری 
زنان ایران با وجود اینکه قدمت زیادی ندارد اما خیلی زود در گیر حاشیه شد؟ تاکید 
کرد: موافقم. دلیلش این است وزنه بردارای بانوان را از تیم ملی شروع کردند و 
همین ممکن است  باعث حق و ناحق شود و افراد دیده نشوند. همچنین بخشی از 
جامعه وزنه برداری مخصوصا بانوان احساس کنند در حقشان اجحاف شده است. 
از تیم ملی  از خانه وارد تیم ملی می شود و بعد که  باره  نفر به یک  وقتی یک 
بیرون می آید، یک سالن تمرین نداشته باشد طبیعی است که ناراحت شود. وقتی 
اولیه را نساختند و شکل جلو بردن کار غلط بوده است، مسلما  زیر ساخت های 

نارضایتی به وجود می آید.
 او افزود: من اتفاقی که افتاده را تایید نمی کنم اما گاهی این نارضایتی ممکن 
است باعث شود ورزشکار دست به کاری بزند که تبعات آن گریبان فدراسیون را هم 
بگیرد و همچنین تبعات سیاسی داشته باشد. اینکه مدیران ما در این شرایط راست 
راست راه بروند و مدیران باالدستی نیز در این ماجرا بجای اینکه نگاه کارشناسی 

داشته باشند، نگاه رفاقتی دارند، اوضاع را بدتر می  کند.
*وزنه برداری با نرفتن به قهرمانی نوجوانان جهان ضرر می کند

باقری در مورد غیبت ایران در قهرمانی نوجوانان جهان گفت: عدم حضور ما 
اصال خوب نیست. فدراسیونی که چارچوب کار از دسترس خارج شود طبیعی است 
این اتفاقات رخ دهد. البته وزنه برداری در بلند مدت ضرر می کند. یک ورزشکار 
کلی تالش می کند و رده سنی اش از نوجوانان به جوانان می رسد اما در هیچ 
مسابقه ای شرکت نکرده است این باعث می شود اکثر وزنه برداران کار را رها کنند 
و بروند و اگر برخی ها حفظ شوند، سرمربی تیم ملی بزرگساالن با ورزشکارانی 
مواجه می شود که  هیچ مسابقه ای نرفته اند و تبعات سنگینی برای کار مربیان تیم 

ملی در رده بزرگساالن دارد.
*باید برای فدراسیون و برگزار کننده جشنواره »یکصد« تاسف خورد

او در پایان گفت: آرزو دارم وزنه برداری پویایی و بالندگی گذشته را بتواند 
به دست آورد چون حق این رشته است. جشنواره »یکصد« از سوی صدا وسیما 
پخش شد و من به منتخبین خصوصا محمد بنا که به عنوان بهترین مربی قرن 
از کشتی در یکصد سال گذشته  بعد  تبریک می گویم. وزنه برداری  انتخاب شد، 
اولین  المپیک و  افتخارترین رشته ورزشی بوده است. وزنه برداری اولین مدال  پر 
طالی جهان را به دست آورد و حسین رضازاده عنوان قوی ترین مرد جهان را از 
زیر سلطه روس و شوروی درآورد و در المپیک لندن ۳ طال و دو نقره داشتیم که 

حتی در این برنامه لحاظ نشد تا مردم ببینند.
 او افزود:  با تمام تعریف  و تمجید ها حتی یک لوح تقدیر ساده هم در این 
برنامه به وزنه برداری داده نشد که  برای فدراسیون وزنه برداری و برگزار کننده این 
برنامه جای تاسف دارد.  فکر می کنم این موضوع جدا از اتفاقات  پنج ، شش سال 
اخیر فدراسیون وزنه برداری نیست و افول فدراسیون وزنه برداری حتما در این موضوع 
نقش داشته است. همه چیز به هم وابسته است و مردم  دیده اند در این چند سال 
چه اتفاقاتی افتاده است و حتی  افتخارات گذشته وزنه برداری خیلی به چشم نیامد.

پیتر باچا: ایران دریایی از کشتی گیران خوب است
رئیسه  هیأت  مجارستانی  عضو  باچا  پیتر 
اتحادیه جهانی کشتی با اشاره به کیفیت باالی 
کشتی گیران ایرانی گفت: ایران دریایی از کشتی 

گیران خوب و سطح باال است.
رئیسه  هیأت  مجارستانی  عضو  باچا  پیتر 
فدراسیون  با  گفتگو  در  کشتی  جهانی  اتحادیه 
کشتی درباره سفرش به ایران گفت: سفر خیلی 
خوب و قابل توجهی به ایران داشتم و مذاکرات 
فدراسیون کشتی  رئیس  دبیر  علیرضا  با  خوبی 

ایران صورت گرفت و قرار شد که از تجربیات ایران استفاده کنیم. در صحبت هایی 
قرار  بحث  مورد  مجارستان  در  ایران  ملی  های  تیم  مشترک  اردوی  داشتیم  که 
گرفت و همچنین مقرر شد که سایر کشورهای اروپایی با رایزنی هایی که صورت 
می گیرد، با توجه به امکاناتی پیشرفته ای که وجود دارد، کمپ های تمرینی شان 

را در ایران برگزار کنند.
باچا همچنین درباره تالش های ایران برای عضویت در هئیت رئیسه اتحادیه 
جهانی هم اظهار داشت: ایران با توجه به جایگاه بزرگی که در کشتی دنیا دارد، 
می تواند در اتحادیه جهانی کشتی پست داشته باشد و در این زمینه امیدوارم با 
رایزنی هایی که صورت می گیرد، ایران در اتحادیه جهانی صاحب کرسی شود و 

در این زمینه من هم تا جایی که امکان داشته باشد، در کنار ایران خواهم بود.
عضو مجارستانی هئیت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی که همراه تیم ملی کشتی 
فرنگی نوجوانان مجارستان برای شرکت در تورنمنت بین المللی سرخس به ایران 
آمده بود،  درباره بازدید از خانه کشتی و کمپ تیم های ملی، تصریح کرد: امکانات 
کشتی ایران خیلی عالی است و چنین امکاناتی را تا به حال در جای دیگری ندیده 
بودم. سالن بدنسازی، تجهیزات تمرینی و امکانات کاملی که برای تغذیه کشتی 
گیران در نظر گرفته شده بود، در حد عالی بود. به طوری که کاش نوجوانان فرنگی 
کار مجارستان می توانستند دو تا سه هفته در این کمپ اردو بزنند.باچا افزود: ایران 
دریایی از کشتی گیران خوب است که در سطح باال و با کیفیتی مبارزه می کنند 
و حضور کشتی گیران نوجوان مجارستانی این فرصت را در اختیارشان گذاشت که 
بتوانند با نفرات بهتر و باالتری از نظر فنی نسبت به خودشان کشتی بگیرند و تمرین 

کنند و این مسئله می تواند به بهتر شدن کشتی هایی که می گیرند، کمک کند.
کشتی  بین المللی  تورنمنت  در  سرخس  میزبانی  به  ادامه  در  همچنین  وی 
فرنگی نوجوانان اشاره کرد و گفت: میزبانی سرخس خیلی خوب بود و تماشاگرانی 
که در سالن بودند، واقعا پر شور بودند و این هیجان مبارزها را باال برده بود. اینکه 
فدراسیون کشتی ایران تصمیم گرفته که مسابقات بین المللی را در خارج از تهران 

و در شهرهای دور از پایتخت برگزار کند، تصمیم خوبی است.  

بارسا به ۲ باشگاه مشکوک است؛
آدیوس بایرن؛ سکوت معنادار بارسا در مورد لواندوفسکی

رابرت  و  بارسلونا  سه ساله  شفاهی  توافق  از  حکایت  چیز  همه 
لواندوفسکی دارد اما شاید در نهایت این بازیکن را با پیراهن یک غول 

دیگر ببینیم.
قرارداد رابرت لواندوفسکی با باشگاه بایرن مونیخ در تابستان سال 
2۰2۳ به اتمام می رسد و مذاکرات در ماه های اخیر برای تمدید قرارداد 
این بازیکن اثربخش نبوده است. بارسلونا اخیرا رسما برای توافق با این 
ستاره ۳۴ ساله و لهستانی وارد عمل شده و به نظر می رسد خود رابرت 
لواندوفسکی نیز عالقه زیادی به انتقال به این باشگاه و بازی کردن در 

اللیگا در فصول آینده دارد.
در واقع پیشنهاد قرارداد طوالنی مدت بارسلونا باعث ابراز عالقه رابرت 
لواندوفسکی به انتقال به بارسلونا شده و او تصور می کند تا چند سال دیگر 
می تواند به درخشش در همین سطح ادامه دهد. حسن صالح حمیدزیچ، 
مدیر ورزشی بایرن مونیخ ضمن تایید این اخبار، تلویحا مدعی شد این 
باشگاه اجازه جدایی رابرت لواندوفسکی تا پایان فصل بعد را نخواهد داد.

حسن صالح حمیدزیچ پیش از بازی بایرن مونیخ مقابل ولفسبورگ 
به اسکای اسپورت آلمان گفت: »من با لواندوفسکی صحبت کردم و او در 
این گفت و گو به من گفت که نمی خواهد پیشنهاد ما برای تمدید قرارداد را 
بپذیرد و دوست دارد باشگاه بایرن مونیخ را ترک کند. او گفت که عالقه 
این  آینده  اما نگرش و رویکرد ما در مورد  دارد تصمیم دیگری بگیرد، 
بازیکن تغییر نکرده است. لواندوفسکی تا ۳۰ ژوئن سال 2۰2۳ با باشگاه 
بایرن مونیخ قرارداد دارد و این یک واقعیت است. من کاری با این مسائل 

ندارم و موضع ما همیشه روشن بوده است.«
در پایان بازی با ولفسبورگ که 2-2 مساوی شد و لواندوفسکی موفق 
شد یکی از دو گل تیمش را به ثمر برساند نیز، ستاره لهستانی مصاحبه کرد 
و گفت که به احتمال زیاد این آخرین بازی او برای بایرن بود و قراردادش 
را تمدید نخواهد کرد. لوا تایید کرد که به باشگاه بر سر رسیدن به بهترین 

راه حل مذاکره خواهند کرد.
اما در باشگاه بارسلونا واکنش ها به این اتفاق بزرگ چه بود؟

موندودپورتیوو در این رابطه گزارشی منتشر کرد و نوشت که مدیران 
بارسا فعال سیاست سکوت را پیشه کرده اند و قصد دارند به آرامی این 
پروسه را پیش ببرند. موندو نوشته است که شرایط اقتصادی بارسلونا فعال 
در حدی نیست که بتوانند پیشنهادی رسمی برای لواندوفسکی به بایرن 
ارائه دهند و به خوبی می دانند که از حاال بخش دشوار داستان یعنی مذاکره 
مستقیم با بایرن را پیش رو خواهند داشت. رسیدن به توافق با باشگاه آلمانی 
هرگز ساده نیست به خصوص که لواندوفسکی هنوز یک سال دیگر قرارداد 
دارد. بایرن بی شک نمی خواهد بهترین بازیکنش را ارزان از دست بدهد 
و از سوی دیگر بارسلونا به شدت با مشکالت مالی دست به گریبان است 
و برای خرید بازیکن نیاز به فروش چند مهره خوب و ارزشمند خود دارد.

باشگاه  دو  به  بارسلونا  در  که  است  نوشته  همچنین  موندو 
حال  در  آنها  دارند  اعتقاد  و  مشکوکند  نیز  پی اس جی  و  منچستریونایتد 
آماده کردن پیشنهادی باال به بایرن برای لواندوفسکی هستند اما تمایل 
خود بازیکن برای بازی در بارسا این امید را هنوز زنده نگاه داشته است 
که او به مدیران بایرن فشار بیاورد تا تنها پیشنهاد بارسا را مورد بررسی 
قرار بدهد. توافق شفاهی بر سر قراردادی سه ساله صورت گرفته اما برای 

رسیدن به توافق نهایی و قطعی هنوز راه درازی در پیش است.

پس از شکست دادن چلسی؛
کلوپ: ناخن هایم از بین رفت!

سرمربی لیورپول بعد از قهرمانی در جام حذفی عنوان کرد ناخن هایش 
از بین رفته است.

در  چلسی  برابر  برتری  با  توانست  لیورپول  ساکر،  بی  گزارش  به 
ضربات پنالتی عنوان قهرمانی را در جام حذفی به دست بیاورد. یورگن 
کلوپ، سرمربی لیورپول پس از این که تیمش برای دومین بار در این فصل 
چلسی را در فینال در ضربات پنالتی شکست داد و جام حذفی را برد گفت:  

ناخن های او از بین رفته است.
در حالی که لیورپول یک ضربه تا قهرمانی فاصله داشت، سادیو مانه 
برابر هموطن خود ادواردو مندی ناکام ماند؛ اما آلیسون پنالتی میسون مونت 
را مهار کرد تا این که کوستاس تسیمیکاس مدافع یونانی گل قهرمانی 

تیمش را به ثمر برساند. 
کلوپ در گفت وگو با بی بی سی گفت: فوق العاده بود. بازی فوق العاده 
و سختی مقابل چلسی داشتیم. همانند جام اتحادیه باز هم چلسی همان 
استحکام قبل را داشت و به خوبی مقاومت کرد. باز هم بازی به پنالتی 
کشیده شد و خوشحالم بار دیگر توانستیم برنده شویم و این عنوان قهرمانی 
را به دست بیاوریم. نمی توانم بیش تر از این به پسرانم افتخار کنم. کار 

سختی مقابل چلسی داشتیم و حاال یک نفس راحتی می کشم.
او در ادامه گفت: ضربات پنالتی واقعا اعصاب خردکن بود، ناخن هایم 
از بین رفت، اما من واقعًا برای چلسی احساس ناراحتی می کنم. آن ها برای 
بار دوم 12۰ دقیقه تالش کردند و از رسیدن به جام بازماندند. این خیلی 
سخت است. با این حال برای خودمان بسیار خوشحالم. چلسی فوق العاده 
بازی کرد اما در نهایت باید یک برنده وجود داشته باشد و آن ما بودیم. 

یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول پس از پیروزی تیمش مقابل چلسی 
در فینال جام حذفی، تایید کرد که مصدومیت محمد صالح و ویرجیل فان 
دایک چندان جدی نیست. این مربی گفت: هر دو بازیکن دچار مصدومیت 
جزیی شدند و ما نمی خواستیم بیش تر درباره آن ها ریسک کنیم. هر دو 

شرایط خوبی دارند و می توانند در ادامه برای تیم به میدان بروند. 
پنالتی  ضربه  دومین  چلسی  فوتبال  تیم  کاپیتان  آسپلیکوئتا،  سزار 
تیمش را از دست داد. پنالتی آخر نوبت به سادیو مانه رسید ولی این مهاجم 
سنگالی ناکام بود و نتوانست پنالتی خود را به گل تبدیل کند و ادواردو 
مندی هموطن او پنالتی مندی را مهار کرد. در ادامه میسون مونت در 

ضربات پنالتی ناکام بود تا لیورپول قهرمان جام حذفی شود.
این دو تیم در فینال جام اتحادیه نیز برابر هم به میدان رفته بودند 
که لیورپول در ضربات پنالتی برنده شده بود و جام قهرمانی را به خود 

اختصاص داد.

رئیس معزول فدراسیون 
فوتبال با حکم کمیته اخالق، 
فعالیت  از  سال   2 به مدت 

فوتبالی محروم شد.
منتظر  همگان  که  شرایطی  در 
عمومی  مجمع  خردادماه   1۰ جلسه 
فدراسیون فوتبال بودند، کمیته اخالق 
عزیزی خادم  شهاب الدین  از  دعوت  با 
فوتبال،  سیون  ا فدر معزول  رئیس 
و  بهامات  ا پیرامون  را  توضیحاتی 
به ویژه  مدیریتی اش  دوره  شبهه های 
در حوزه مسائل مالی خواست و بعد از 
دقایقی  عزیزی خادم،  دفاعیات  شنیدن 
قبل رأی این پرونده جنجالی صادر شد.

جلسه  دو  در  عزیزی خادم  البته 
دعوت  اخالق  کمیته  به  که  ابتدایی 
شده بود، نرفت و سپس با 12 روز فاصله 
تصمیم گرفت تا در کمیته اخالق حاضر 
فدراسیون  خزانه دار  با  همراه  و  شود 
فوتبال توضیحاتی را درباره اقدامات خود 
در دوره 11 ماهه مدیریتی اش ارائه کرد.

اعضای  رأی  با  که  است  گفتنی 
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، شهاب الدین 
عزیزی خادم 28 بهمن ماه 1۴۰۰ از ریاست 
فدراسیون فوتبال عزل شده و به جای او، 
میرشاد ماجدی به عنوان سرپرست ریاست 

فدراسیون انتخاب شد.
رأی صادره از سوی کمیته اخالق 
پیرامون پرونده رئیس معزول فدراسیون 

فوتبال به شرح زیر است:
مستندا به مواد 2، ۳، ۴، 5، ۹، 2۹، 
۳۰، ۳۳، ۳7، ۴1، 58، 61 و 62 آیین 
نامه اخالق فدراسیون فوتبال و مواد 7، 
2۳، 26 ، 27 و ۳8 اساسنامه فدراسیون 
 25  ،2۴  ،1۴  ،1۳  ،11 مواد  و  فوتبال 
فدراسیون  اخالق  نامه  آیین   76 و 
اعالم  بدین وسیله  فیفا،  فوتبال  جهانی 
عزیزی  الدین  شهاب  آقایان  می گردد 
علی  فدراسیون،  رئیس  به عنوان  خادم 
دار،  خزانه  به عنوان  صرمی  سلیمانی 
دبیرکل  به عنوان  نی فر  کامرا حسن 
فدراسیون، وحید فدایی به عنوان رئیس 
دپارتمان مالی و محمد بابازاده درویش 
به عنوان رئیس اسبق دپارتمان حقوقی 
فوتبال  اخالقی  مقررات  نقض  به دلیل 
متخلف شناخته شده و به موجب دادنامه 

مورخ 25 اردیبهشت 1۴۰1:

خادم  عزیزی  الدین  شهاب  الف( 
به محرومیت از دو سال هر نوع فعالیت 
در فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و 
پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی

به  صرمی  سلیمانی  علی  ب( 
فعالیت  نوع  از یک سال هر  محرومیت 
در فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و 
پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی
پرداخت  به  کامرانی فر  حسن  ج( 

۴۰۰میلیون ریال جزای نقدی
 ۳۰۰ پرداخت  به  فدایی  وحید  د( 

میلیون ریال جزای نقدی
و( محمد بابازاده به پرداخت ۳۰۰ 

میلیون ریال جزای نقدی
 ۳8 ده  ما بق  مطا )محرومیت 
فوتبال  فدراسیون  انضباطی  مقررات 
داور،  از  اعم  فعالیت  گونه  هر  شامل 
و  فیزیوتراپ  پزشک،  مربی،  بازیکن، 

فعالیت های مشابه، هرگونه فعالیت های 
فوتبال،  حوزه  در  مدیریتی  و  اداری 
شرکت در دوره های آموزشی، نامزدی 
در هر گونه انتخابات فوتبالی، واسطه گر 
و کارگزاری رسمی مسابقات می باشد( 
است  مستدعی  لذا  گردیده اند،  محکوم 
مراتب به متشاکیان ابالغ و تفهیم شود:

1-مستند به بند 1 ماده 6۳ آیین 
نامه اخالق و بند ۴ ماده 1۰۳ آیین نامه 
انضباطی محرومیت مندرج در رای فوق 
بالفاصله به محض صدور اجرا و ارائه 
درخواست تجدیدنظرخواهی مانع اجرای 

حکم یا توقف اجرای آن نخواهد بود.
درخواست  داشتن  صورت  2-در 
تشریفات  رعایت  با  تجدیدنظرخواهی 
نامه  آیین   6۳ ماده  در  مندرج  قانونی 
الیحه  هفته  یک  مدت  ظرف  اخالق 
اعتراضیه منضم به رسید پرداخت هزینه 
دادرسی در وجه فدراسیون فوتبال را به 

کمیته اخالق ارسال کنند.
رأی  براساس  که  است  گفتنی 
حق  عزیزی خادم  شهاب الدین  صادره، 
فدراسیون  عمومی  مجمع  در  حضور 
فوتبال در 1۰ خردادماه را هم نخواهد 
داشت، مگر آن که با اعتراض او و صدور 
حکم تجدیدنظر، حکم صادره معلق شود 
و عزیزی خادم بتواند در مجمع از خود 
فدراسیون  ریاست  میز  به  و  کند  دفاع 

فوتبال بازگردد.

با حکم کمیته اخالق فدراسیون فوتبال؛

عزیزی خادم 2 سال محروم شد!

فوتبال  تیم  بق  سا مدیرعامل 
یحیی  نظرم  به  گفت:  پرسپولیس 
نیست  گل محمدی در شرایط مطلوبی 
که بتواند سال آینده هم تیم را هدایت 

کند.
جاری  در  پرسپولیس  برای  نتایج 
خوب پیش نرفت. حذف از جام حذفی، 
شکست در فینال سوپرجام و از دست 
رفتن قهرمانی لیگ برتر. حضور در لیگ 
قهرمانان آسیا هم به دلیل عدم صدور 
مجوز حرفه ای از دست رفت. در همین 

رابطه امیر عابدینی، اظهار داشت:
نتایج پرسپولیس هم به خاطر   *
حذف از جام حذفی، جاماندن از کورس 
قهرمانی و شکست در فینال سوپرجام 

برای هوادارانش خوشایند نبوده است.
نتوانسته  پرسپولیس  حال  هر  به 
روزگار  و  بگیرید  را  مدنظرش  نتایج 
خوشی نمی گذراند. واقعًا توقع هواداران 
را برآورده نکرده است. اگرچه از نظر من 
که در فوتبال دوره طوالنی کار و تالش 
کردم. این اتفاقات غیرطبیعی نیست . هر 
باشگاه بزرگ یا معمولی، می تواند دچار 
این حوادث شود که نتایج دلخواهش را 
نگیرد. حال اینکه از کورس قهرمانی جا 
بماند یا اینکه در جام حذفی حذف شود. 
با رقیبش فاصله داشته باشد. نمونه اش 
را در کشورهای صاحب نام فوتبال جهان 

ماننداسپانیا مشاهده می کنیم. بنابراین 
عجیب نیست.

بعد  شرایط  این  با  شما  نظر  *به 
از پایان فصل بیست و یکم لیگ برتر، 
یحیی گل محمدی باز هم می تواند با 

پرسپولیس ادامه همکاری بدهد؟
فکر می کنم آستانه صبر و تحمل 
به  است.  شده  کم  گل محمدی  یحیی 
خاطر وجود بعضی مشکالت این مسئله 
طبیعی است. اختالف امتیاز وجود دارد. 
اما نباید ناامیدانه در میدان قدم گذاشت.  
به نظرم یحیی گل محمدی در شرایط 
مطلوبی نیست که بتواند سال آینده هم 
تیم را هدایت کند. این نظر من است 
خود هیئت مدیره و مدیرعامل می توانند 
بگیرند. ممکن است نسخه ای  تصمیم 

ولی  نباشد  شفابخش  می گویم  ما  که 
دوستانی که از نزدیک در کنار دوستان 

هستند باید بهتر تصمیم می گیرند.
* نظرتان درباره عملکرد درویش 

در باشگاه پرسپولیس چیست؟
اجازه بدهیم درباره عملکرد آقای 
درویش سکوت کنم. بهتر است یکسال 
از عملکرد او بگذرد. آن وقت کارنامه او 
روشن تر می شود. آن زمان روی آیتم 
های کارنامه عملکرد او نظر می دهیم.
پرسپولیس  باشگاه  مدیران   *
به  نسبت  تیم  این  درآمدهای  معتقدند 
هزینه هایش کافی نیست. با این شرایط 
چگونه و از چه راههایی تیم برای فصل 
بعد باید خودش را تقویت کند؟ به ویژه 
که قمیت بازیکنان لیگ برتری هر سال 

بیشتر از سال قبل می شود.
باشگاه پرسپولیس بدهی هایی دارد 
که باید پرداخت شود. در غیر اینصورت 
نهادهای نظارتی و فیفا آن را با جرایم 
دیرکرد اخذ می کند. هزینه های پرواز، 
دارو و درمان هر  البسه زمین،  و  هتل 
روز گرانتر می شود. االن کادرفنی برای 
رضایتنامه اش باید 1۰ میلیارد به باشگاه 
دیگری بدهد که حق باشگاه موردنظر 
است که ندادیم یا نتوانستیم بدهیم که 
خیلی  رقم ها  این  شدیم.  بدقولی  دچار 
عجیب و غریب است. یک روزی کریم 
با باشگاهی بستیم  را قراردادی  باقری 
1۰ میلیون تومان بدهیم ایشان را بدهیم 
.تیتری روزنامه ها زدند و جنجالی کردند.
بیشتر هم شده  تورم  که  * حاال 

است.
آنوقت دالر ۳۰۰ تومان بود حاال، 
۳۰ هزار تومانی شده. همین ها را کنار 
هم بذارید ببینید هزینه های چقدر شده 
است. با این حال نرخ تورم در فوتبال 
مدیریت  متاسفانه  است.  دیگری  چیز 
شد  طوری  سیستم  در  نادرست  هزینه 
که تورم لجام گسیخته شد. نتیجه اینکه 
مدیران صدایشان درمی آید بدهکاری 
روی بدهکاری می گذارند و میروند. کار 
دولتی کردن همین است و می شوند 

مدیریت هزینه!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

درباره عملکرد آقای درویش سکوت می کنم؛

عابدینی: گل محمدی شرایط مطلوبی برای هدایت پرسپولیس ندارد

ه  شگا با ه  یر مد هیئت  عضو 
دیدار  در  امیدواریم  گفت:  استقالل 
پذیرای  بتوانیم  اراک  آلومینیوم  مقابل 
طرفداران استقاللی در استادیوم باشیم.

حجت کریمی، عضو هیئت مدیره 
باشگاه استقالل، درباره پیروزی تیمش 
مقابل فوالد اظهارداشت: خدا رو شکر 
با کسب این پیروزی کار قهرمانی این 
فصل را در همین دیدار به پایان رسید. 
هواداران  و  فنی  کادر  و  بازیکنان  به 
می  تبریک  قهرمانی  این  بابت  عزیز 
مدیریت  با  که  هماهنگی  با   . گویم 
باشگاه انجام دادیم به زودی بازیکنان 

پاداش خواهند گرفت.
تا  تالشیم  در  داد:  ادامه  کریمی  
شرایطی فراهم کنیم که در دیدار مقابل 
بازی های  به  نسبت  اراک   آلومینیوم 
هم  بیشتری  تماشاگران  پذیرای  قبل 
استادیوم  داریم  دوست  حتی  و  باشیم 

پر شود.
وی درباره شرایط این تیم برای 
تصریح  نتقاالت  ا و  نقل  در  حضور 
در  ای  برنامه  و  تصمیم  هیچ  کرد:  
قطعًا  ما  ا نشده  فته  گر مینه  ز ین  ا

الزم  اقدامات  باره  این  در  موقع  به 
بابت  صورت خواهد گرفت. هواداران 
و  باشند  نداشته  نگرانی  مسایل  این 
برای  را  تیم  بهترین  باشند  مطمئن 

آینده خواهیم بست. فصل 
استقالل  باشگاه  مدیره  هیئت 

تیم  این  قهرمانی  راز  خصوص  در 
اعضای  داشت:  بیان  جاری  فصل  در 
بازیکنان  پشت  استقالل  مدیره  هیئت 
و کادر فنی بودند و اجازه ندادند هیچ 
حاشیه ای متوجه تیم استقالل شود. این 
بزرگترین اتفاق برای استقالل در این 

قبل  دوره های  در  که  چرا  بود.  فصل 
هیئت  جدل های  و  جنگ  شاهد  دائم 
سالهای  در  بودیم.  کادرفنی  با  مدیره 
قبل بعضی از اعضای هیئت مدیره به 
اندازه ی در امور تیم دخالت می کردند 
که حتی در نقل و انتقاالت بازیکن به 

سرمربی تحمیل می کردند
ین  ا ر  د  : د ا د مه  ا د ا یمی  کر
باعث  قهرمانی  این  اقتصادی  شرایط 
 . شد هد  ا خو ن  ا ر ا د ا هو لی  خوشحا
استادیوم  به  آمد  و  رفت  نیم  می دا
چیزی  بلیت  تهیه  با  ه  همرا آزادی 
هر  برای  تومان  هزار   ۳۰۰ حدود  در 
را  این  دارد.البته  بر  در  هزینه  هوادار 
هم بگویم متاسفانه در چنین شرایطی 
از سلبریتی ها  شاهد هستیم که خیلی 
که اکثرشان دولبریتی هم نیستند، در 
دستشان  از  کاری  هیچ  که  شرایطی 
معیشتی  شرایط  این  در  نمی آید  بر 
مردم  احساسات  روی  با موج سواری 
شان  اجتماعی  صفحات  دارند  سعی 
ت  تبلیغا قیمت  و  تر  ر ا فد پرطر ا  ر
با  کنند.  بیشتر  را  شان  استوری های 

نمی شود. دادن شکمی سیر  شعار 

مدیران قبلی به استقالل بازیکن تحمیل می کردند؛

حجت کریمی: سلبریتی ها بدانند با شعار دادن شکمی سیر نمی شود

نی  قهرما د  مور ر  د پرسپولیس  پیشکسوت 
استقالل در لیگ برتر صحبت کرد.

پرسپولیس  ر  دیدا خصوص  در  قلیچ  وحید 
مقابل سپاهان اظهار داشت: من در مورد این بازی 
باقی  گفتن  برای  حرفی  واقعًا  بگویم؟  می توانم  چه 
می ماند؟ من هیچ بار فنی از پرسپولیس ندیدم و با 
این شیوه بازی واقعًا حالم به هم خورد و برای خودم 
کردم.  نگاه  را  بازی  این  آخر  دقیقه  تا  که  متاسفم 
درست است که سپاهان تیم خوبی است و برای این 
تیم و سرمربی اش احترام قائلم ولی پرسپولیس باید 
مقابل چنین تیمی انقدر  بی چاره باشد و در زمین اسیر 

تاکتیک های حریف شود؟
سایر  و  فنایی  و  محمدی  گل  از  افزود:  وی 
این  با  کردید  چه  که  می پرسم  کادرفنی  اعضای 
باید  آوردید؟  برانکو  تیم  آن  روز  به  پرسپولیس؟ چه 
دو فصل می گذشت تا عیارتان مشخص شود و معلوم 

شود چیزی در چنته ندارید؟ آقای گل محمدی که یاد 
گرفته بودی هر هفته قهر کنی، االن وقت قهر کردن 
بروی.  و  قهر کنی  برای همیشه  است  بهتر  و  است 
بهتر است بقچه ات را جمع کنی و با یک خداحافظی 

خوشحال مان کنی.
چه  ینکه  ا مورد  در  پرسپولیس  پیشکسوت 
بیاید گفت:  این تیم  باید برای بهبود اوضاع  کسی 
بحث رفتن یک نفر و آمدن یک نفر دیگر نیست. 
از  کند.  تغییر  ریشه  از  باید  باشگاه  و  سیستم  این 
کادرفنی  عضو  ترین  پایین  تا  گرفته  مدیره  هیات 
باید بروند و یک سیستم جدیدی وارد باشگاه شود 
شاید هوای تازه ای تزریق شده و اوضاع تیم بهبود 
پیدا کند. هر چند امیدی ندارم با این شرایط مربی 
مربی  یک  اقاًل  دهد.  انجام  کاری  بتواند  ایرانی 
فالنی  نگوید  و  نکند  بازی  رفیق  که  بیاید  خارجی 
افراد  و  شود  گلرها  مربی  باید  است  رفیقم  چون 

بگیرد. کار  به  را  کاربلد 
برتر  لیگ  در  استقالل  قهرمانی  مورد  در  قلیچ 
اظهار داشت: من این حرف را می زنم و می دانم خیلی 
ولی  به من فحش می دهند  و  نمی آید  ها خوششان 
باید حقیقت را گفت. استقالل تا اینجا بدون شکست 
آنها  به  باید  و  است  قهرمانی  شایسته  و  آمده  جلو 
زحمات  چرا  نمی گفتیم  خودمان  مگر  گفت.  تبریک 
پرسپولیس را زیر سوال می برند و قهرمانی های تیم 
را حاصل موارد غیر فنی می دانند؟ خب چرا خودمان 
ای  شایسته  تیم  استقالل  کنیم؟  تکرار  را  رفتار  این 

بود و به آنها تبریک می گویم.
وی در پایان گفت: امیدوارم این سه هفته هم 
به خیر بگذرد و اعضای کادرفنی کالهشان را محکم 
پچسبند که همین دومی را هم از دست ندهند. با این 
وضعیتی که من می بینم احتمااًل دومی را هم می دهیم 

و به رتبه پایین تر خواهیم رسید.

استقالل شایسته قهرمانی بود؛

قلیچ: هیچ بار فنی از پرسپولیس ندیدم!
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فردوسـی شـاعر بـزرگ حماسـه 
سـرای ایـران زمیـن اسـت. شـاهنامه 
فردوسـی بخشـی از هویـت فرهنگـی 
ایـران را تشـکیل می دهـد و  ادبیـات 

سـند افتخـار ایـران باسـتان اسـت.
فرهنـگ و ادبیـات ایـران دارای 
پیشـینه ای قـوی و بـا افتخـار اسـت. 
در طـول قرن های گذشـته شـاعران و 
سـخن سـرایان نامـی در کشـور ایران 
از  ارزشـمند  آثـار  و  کرده انـد  زندگـی 
ادبیـات کهـن ایـران زمیـن، از خـود 
بـه یـادگار باقـی گذاشـته اند. هرکـدام 
از آثـار شـاعران و نویسـندگان ایرانی، 
برگـی از سـند افتخـار ایـران در جهان 

بـه حسـاب می آینـد.
فردوسـی از قدیمی ترین شاعران 
ایـران اسـت. ایـن شـاعر بـزرگ بـا به 
نظـم در آوردن حماسـه های پهلوانـان 
ایرانـی، از میـان داسـتان های اصیل و 
کهـن ایـران زمیـن، اثـری جاودانه در 
ادبیـات مـا خلـق کـرده اسـت. اگر در 
جهـان سـخنی از ادبیـات و فرهنـگ 
بی شـک  می شـود،  شـنیده  یـران  ا
فردوسـی یکـی از دالیـل آن به شـمار 
می رود. شـاهنامه فردوسی برگ زرینی 
از ادبیـات ایـران زمیـن در طول اعصار 
و قرون گذشـته بوده اسـت و همچنین 

در آینـده خواهـد بود.
ابوالقاسـم حسـن پور علی توسی، 
فردوسـی،  لقاسـم  بوا ا بـه  معـروف 
حماسه سـرای بـزرگ سـرزمین ایـران 
اسـت. بخشـی از فرهنـگ و ادبیـات 
غنـی ایـران زمیـن اعتبـار خـود را از 
فردوسـی می گیـرد. هـر زمان سـخنی 
از ادبیات حماسـی ایـران بر زبان بیاید، 
نام فردوسـی تداعی می شـود. فردوسی 
بـا عشـق بـه ایـران زمیـن و بـا الهـام 
اخالقـی اش،  و  دینـی  آموزه هـای  از 
بلندتریـن اثـر منظـوم حماسـی تاریـخ 

ایـران، شـاهنامه را سـرود.
گفـت  جرئـت  بـه  بتـوان  شـاید 
پارسـی  شـاعر  بزرگ تریـن  فردوسـی 
شـهرت  بـا  جهـان  سراسـر  در  گـو 
فراگیـر اسـت. متاسـفانه آن چنـان کـه 
فردوسـی  زندگـی  جزئیـات  از  بایـد 
اطالعاتـی در دسـت نیسـت. در زمـان 
فردوسـی،  ابوالقاسـم  حکیـم  حیـات 
عظمـت اثـر حماسـی او آن چنـان کـه 
بایـد روشـن نشـد. یـک قـرن پـس از 
مرگ فردوسـی، حکیم نظامی گنجوی 
بـه تحقیق و نوشـتن درباره این شـاعر 
حماسی برجسـته همت کرد و توانست 
بـا مراجعـه به محـل زندگـی و آرامگاه 
ابوالقاسـم فردوسـی، از دوران زندگی و 
شـیوه حیـات او اطالعاتـی بـه دسـت 

بیاورد.
نظامـی گنجـوی در حـدود صـد 
سـال پس از مرگ فردوسـی، با تحقیق 
دربـاره حکیم توس توانسـت اطالعاتی 

از فردوسـی در تاریـخ ثبت کند
فردوسـی در سـخن لطیـف و پـر 
شـور اسـت. در اثـر منظـوم شـاهنامه 
طبـع لطیـف و روحیـه وطـن دوسـتی 
فردوسـی دیـده می شـود. حکیم توس 
بـه ایـران زمین و افسـانه قهرمانان آن 
از  او  شـعرهای  در  می ورزیـد.  عشـق 
هجـو، دروغ و تملـق خبـری نیسـت. 
ابوالقاسـم فردوسـی شـاعر اخالق گرا 
و فضیلـت دوسـت در ادبیات حماسـی 
ایـران اسـت. شـاهنامه را نیـز می توان 
اثـر حماسـی منحصربه فـرد در ابیـات 

نامید. ایـران 
در واقـع آثـار تاثیرگـذار نظامی 
بـا الگوبرداری از شـاهنامه فردوسـی 
سـروده و نگاشـته شـده اند؛ به همین 
دلیـل منبعـی مناسـب برای شـناخت 
هسـتند.  فردوسـی  بیشـتر  هرچـه 
آنچـه کـه در مـورد فردوسـی بـرای 
همـه مـردم ایـران و جهـان آشـکار 
ر  ثیرگـذا تا و  واال  یـگاه  جا اسـت، 
فرهنـگ  در  گران قـدر،  شـاعر  ایـن 
تقویـم  در  اسـت.  پارسـی  ادب  و 
ردیبهشـت  ا  25 روز  یـران  ا ملـی 
مـاه )1۴ مـی( را بـه نـام این شـاعر 
مصـادف  و  نـد  ه ا کرد ری  م گـذا نا
متفاوتـی  جشـن های  روز،  ایـن  بـا 
درمجموعه هـای فرهنگی در سراسـر 
ایـران برگزار می شـود. این روز، روز 

جهانـی فردوسـی نیـز هسـت.
فردوسـی در سـال ۳1۹ هجـری 
هجـری   ۳2۹ بـا  مصـادف  شمسـی، 
قمـری و ۹۴۰ میـالدی در روسـتای 
پـاژ تـوس بـه دنیا آمـد. پدر فردوسـی 
در طبـران تـوس دارای مـال و اموال و 
جایگاه مناسـبی بود. خانواده فردوسـی 
ثـروت  و  زمیـن  دهقانـان صاحـب  از 
بودنـد و بـه همیـن دلیل، فردوسـی در 
دوران نوجوانی و جوانی اش در آسـایش 

و راحتـی زندگـی کرده اسـت.
تمکـن مالی فردوسـی باعث شـد 
او بتوانـد دوران نوجوانـی و جوانـی را 
صرف مطالعه تاریخ و به دسـت آوردن 
علـم کنـد. فردوسـی هرچه بیشـتر در 
تاریـخ ایـران پیـش می رفـت و مطالعه 
می کـرد، بـه داسـتان ها و افسـانه های 
کهن ایرانی بیشـتر عالقه مند می شـد؛ 
نوشـتن  بـه  تصمیـم  کـه  جایـی  تـا 
داسـتان های  از  عظیـم  مجموعـه ای 

دوران  گرفـت.  ایرانیـان  اسـاطیری 
کودکـی فردوسـی بـا دوران پادشـاهی 
سـامانیان هم زمـان بـود و پادشـاهان 
عالقـه  ایـران  ادبیـات  بـه  سـامانی 

داشتند. بسـیار 
از زمـان دقیـق ازدواج فردوسـی 
نیـز تاریـخ مشـخصی در منابـع ذکـر 
نکرده انـد؛ اما پسـر فردوسـی در سـال 
۳5۹ هجری قمری به دنیا آمده اسـت. 
فردوسـی دو فرزنـد، یـک دختر و یک 
پسـر داشـته اسـت؛ کـه پسـرش را در 

زمـان حیات از دسـت داد.
به نظم در آوردن کتاب فردوسـی، 
شـاهنامه، در حـدود ۳۰ سـال به طول 
انجامیـد و در این مدت فردوسـی تمام 
زمان خویش را در راه تحقیق و نوشتن 
ایـن کتـاب صـرف می کـرد. در طـول 
سـال های عمر فردوسـی، ثـروت او در 
راه نوشـتن شـاهنامه و گـذران زندگی، 

از دسـت رفت.
و  فردوسـی  ارزش  وجـود  بـا 
شـاهنامه بـرای ادبیـات اصیـل ایران، 
به دلیـل کمبـود منابع معتبـر، اطالعات 
در مورد سـال وقایع مختلف در زندگی 
ابهـام همـراه اسـت.  ایـن شـاعر، بـا 
تاریخ هـای ارائه شـده در منابع مختلف 
سـال  هسـتند.  تقریبـی  بـازه ای  در 
آغـاز سـرودن شـاهنامه نیز به درسـتی 
معلـوم نیسـت؛ امـا بنـا بـه روایت های 
مختلف، فردوسـی بین سـال های ۳7۰ 
یـا ۳71 هجـری قمـری، بـه نظـم در 
آوردن شـاهنامه را شـروع کرده اسـت؛ 
گرچـه بـا تأمـل در زندگـی فردوسـی 
می تـوان نتیجـه گرفـت، فردوسـی از 
همـان سـال های آغـاز جوانـی شـعر 

اسـت. می سـروده 
در طـول سـال های بعـد، پـس از 
اتمـام ثـروت فردوسـی، تنـی چنـد از 
بزرگان خراسـان، فردوسـی را برای به 
پایـان رسـاندن کتابـش یـاری کردند؛ 
امـا پـس از دوره سـامانیان، غزنویـان 
از فردوسـی حمایـت نکردند. با اسـتناد 
بـه منابع تاریخی، شـالوده شـاهنامه در 
ذهـن فردوسـی با پیـروی از شـاهنامه 
ابومنصـوری شـکل گرفتـه اسـت. در 
سـال ۴۰۰ هجـری قمـری، فردوسـی 
در سـن 71 سـالگی نسـخه جدیدی از 

شـاهنامه را ویرایـش کرد.
بـا وجود حمایت عالقه مندان تاریخ 
و ادبیـات کهـن در خراسـان، فردوسـی 
مـورد بی مهـری زیـادی قـرار گرفـت و 
در سـال های پایانـی عمـرش مهجـور 
مانـد. دلیل این مسـئله یکـی کم لطفی 
سـلطان محمـود غزنـوی بـود و دلیـل 
دیگـر آن، شـیعه بودن فردوسـی اسـت. 
برای مسـلمانان خراسـان قبول شیعیان 
در زمـان حیـات فردوسـی دشـوار بود و 
بـه همین جهـت او را از خـود می راندند.

بـرای زمـان فـوت فردوسـی نیز 
روایـت دقیقـی وجـود نـدارد. بـر طبق 
روایت هـای مختلـف، فردوسـی حوالی 
سـال ۳۹7 هجری خورشـیدی یا ۴11 
هجـری قمری، جان سـپرده اسـت. در 
شـاهنامه نیز به اعداد 76 و 81 سال در 
مـورد عمر فردوسـی، اشـاره هایی دیده 
می شـود. می تـوان از اطالعـات موجود 
نتیجـه گرفـت کـه فردوسـی در حدود 

8۰ سـال عمر کرده اسـت.

آرامگاه فردوسی کجاست؟
آرامـگاه فردوسـی امـروزه در 2۰ 
کیلومتری شـمال غربی شـهر مشـهد، 

کالت  به سـمت  عبـوری  مسـیر  در 
نـادری و در نزدیکـی شـهر تاریخـی 
طبـران و بقعـه تاریخـی هارونیـه قرار 
دارد. روسـتای پـاژ )زادگاه فردوسـی(، 
امـروزه بـا نـام روسـتای فـاز شـناخته 
در 28  امـروزه  ایـن روسـتا  می شـود. 
کیلومتری آرامگاه او قرار گرفته اسـت. 
همـان طـور کـه در قسـمت قبل 
اشـاره کردیـم، زمـان درسـتی از تاریخ 
مـرگ فردوسـی در دسـت نیسـت؛ اما 
مرگ او در دورانی سـخت و در شـرایط 
نـا بـه سـامان مالی بـوده اسـت. بنا به 
روایت هـای بـه جـا مانـده از نظامـی 
هم زمـان  فردوسـی  مـرگ  گنجـوی، 
بـا تصمیـم سـلطان محمـود غزنـوی 
بـه دلجویـی از فردوسـی و پرداخـت 
پـاداش بابـت سـرودن شـاهنامه، به او 

اسـت. بوده 
فردوسـی در سـال ۴11 هجـری 
قمـری از دنیـا رفـت. از دفن فردوسـی 
در قبرسـتان تـوس ممانعـت شـد؛ زیرا 
زمـان دفـن مسـلمانان شـیعه  آن  در 
کـرده  ممنـوع  قبرسـتان  ایـن  در  را 
بودنـد. سـرانجام فردوسـی را در حیاط 

یکـی  و  کردنـد  دفـن  خانـه خـودش 
بنایـی  غزنویـان،  محلـی  حاکمـان  از 
سـاخت.  فردوسـی  مقبـره  محـل  در 
در طـول زمـان ایـن آرامـگاه رو بـه 
ویرانـی می رفـت، تـا زمـان حکومـت 
پهلـوی کـه در طـی سـال های 1۳۰7 
تـا 1۳1۳، بـه دسـتور رضا شـاه پهلوی 
و توسـط انجمن میراث فرهنگی، بنای 
آرامـگاه فردوسـی را کامـل بازسـازی 
کردنـد. در سـال 1۳1۳ و هم زمـان بـا 
آییـن هـزاره فردوسـی از بنـای جدیـد 
در  شـد.  رونمایـی  فردوسـی  آرامـگاه 
سـال 1۳۴8، هوشنگ سـیحون، معمار 
ایرانـی، طراحـی آرامـگاه را  برجسـته 
تکمیـل کـرد و شـکل امـروزی بنـای 
آرامگاه فردوسـی، نتیجه طراحی استاد 

هوشـنگ سـیحون اسـت.
از  فردوسـی  مقبـره  قبـر  سـنگ 

جنـس مرمر اسـت و یک متـر در یک 
و نیـم طـول و عرض و 5۰ سـانتی متر 
ارتفـاع دارد. تاالر بنای آرامگاه، سـالنی 
مربعی شـکل از جنس مرمر اسـت و در 
بخش های مختلف آن اشـعار شـاهنامه 
را حـک کرده انـد. در بخش هایی از این 
تـاالر نیز نشـانه هایی از معماری اصیل 
ایـران در زمان هخامنشـیان، به چشـم 

می خورد.
نمـای بیرونـی آرامـگاه از بتـن، 
و  شـده  سـاخته  کاشـی  و  سـنگ 
در  کـوروش  مقبـره  بـا  شـباهت هایی 
آرامـگاه  محوطـه  در  دارد.  پاسـارگاد 
ی  نـه ا بخا کتا و  ه  ز مـو فردوسـی 
سـاخته اند؛ که در آن ها از آثار باسـتانی 
کشـف شـده از منطقـه تـوس و نسـخ 

می شـود. نگهـداری  خطـی 
قـدم زدن در میـان بـاغ زیبـا و 
تماشـای  و  تـوس  آرامـگاه  سرسـبز 
بسـیار  فردوسـی،  باشـکوه  تندیـس 
در  زدن  قـدم  بـا  اسـت.  لذت بخـش 
حوالـی مقبـره فردوسـی بـه مقبـره ای 
سـاده بـا تندیسـی کوچـک بـر باالی 
آن بـر می خوریـد، که متعلق به شـاعر 

مهـدی  ایـران،  نـوی  شـعر  برجسـته 
اخـوان ثالـث اسـت.

مـروزه بـا آشـنایی بیشـتر جوانان 
بـا  جدیـد  نسـل های  در  نـی  یرا ا
ایـران،  ادبیـات  تاریـخ  گنجینه هـای 
ضـرورت حفظ آثـار ملی و گنجینه های 
عظیـم فرهنگی ایران بیشـتر احسـاس 
می شـود. فردوسـی و اثـر مانـدگارش، 
دفتـر  در  زریـن  صفحاتـی  شـاهنامه، 
ادبیـات و فرهنگ ایران زمیـن بوده اند 

و باقـی خواهنـد مانـد.
لقاسـم  بوا ا زندگـی  سـال های 
حکومت هـای  دوران  بـا  فردوسـی 
سـامانیان و غزنـوی هم زمـان شـد. در 
دوره سامانیان، فردوسی روزگار خوشی 
داشـت. پس از اتمام سرایش شاهنامه، 
دوران حکومـت غزنویـان آغـاز شـده 
بـود و جوانـی و ثـروت فردوسـی نیـز، 

از دسـت رفتـه بـود.
فردوسـی شـاهنامه را بـا الهـام از 
حس ایران دوسـتی و اخالق گرایی اش 
سـرود و هرگز برای بـه نظم در آوردن 
آن رو بـه تملق از پادشـاهان نیاورد. در 
سـال های پیـری، به دلیل تنگدسـتی و 
با هدف گسـترش و حفظ شـاهنامه، با 
ویرایـش بخش هایـی از آن، بـه دیـدار 
غزنیـن  در  غزنـوی  محمـود  سـلطان 
امـا سـلطان محمـود غزنـوی  رفـت؛ 
شایسـته فردوسـی بـا او رفتـار نکرد و 

شـاهنامه را سـبک شمرد.
فردوسـی شـاهنامه را بـرای هیچ 
پادشـاهی نسـرود و تنهـا به دلیـل فقـر 
مالـی و تـرس از مهجـور ماندن اثرش 
در اواخـر عمـر، آن را به دربار سـلطان 

محمـود غزنوی فرسـتاد
لیـل  د یت هـا  ا و ر بعضـی  ر  د
مخالفـت سـلطان محمـود غزنـوی بـا 
فردوسـی را به دلیـل گرایش فردوسـی 
کرده انـد.  عنـوان  شـیعه  مذهـب  بـه 
بدگویـی و حسـادت اطرافیـان و اهـل 
دربـار سـلطان محمـود نیـز، از دیگـر 
فردوسـی  بـه  توجهـی  بـی  دالیـل 

بیـان شـده اسـت. بنـا بـر روایت هـای 
نقـل شـده، سـلطان محمـود قهرمـان 
اساطیری شـاهنامه، رستم را بی ارزش 
توصیـف کـرد و قهرمانان سـپاه خود را 

از رسـتم بسـیار پهلوان تـر خوانـد.
فردوسـی از بـی اعتنایـی سـلطان 
در  و  شـد  خشـمگین  بسـیار  محمـود 
نکوهـش او ابیاتـی سـرود و سـپس دیار 
غزنین را ترک کرد و در شـهرهایی مانند 

هـرات، ری و طبرسـتان فـراری شـد.
در نهایـت سـلطان محمـود پس 
از چنـد سـال از رفتار خود با فردوسـی 
از  دلجویـی  بـرای  و  شـد  پشـیمان 
بـا پـاداش بـه تـوس  او، قاصـدی را 
فرسـتاد؛ امـا دریـغ کـه قاصد سـلطان 
محمود به مراسـم خاکسپاری فردوسی 
رسـید. پس از آن دختر فردوسـی هدیه 
سـلطان محمود را نپذیرفـت و باز پس 

فرستاد.

آثار فردوسی
ن  ا ر و د طـول  ر  د فردوسـی 
کـه  کـرد  خلـق  اثـری  زندگـی اش 
تاثیرگـذاری آن در فرهنـگ و تاریـخ 
ادبیـات ایـران از هـزاران کتـاب فراتـر 
اسـت. شاهنامه فردوسـی اثری منظوم 
با بیش از 6۰ هزار بیت اسـت که سـه 
تاریخـی  و  پهلوانـی  اسـاطیری،  دوره 
دارد. در سراسـر کتـاب شـاهنامه، نیک 
و بد، خیر و شـر و حق و باطل، نبردی 

دائمـی دارنـد.
شـاهنامه بخشـی از هویـت ملی 
و فرهنـگ ایرانـی را تشـکیل می دهد. 
قهرمانـان و افسـانه های ملی ایران، در 
اشـعار شـاهنامه، دوباره متولد می شوند 
و نبـرد بـا بدخویـی و فسـاد را آغـاز 
می کننـد. شـاهنامه فردوسـی در طول 
سـالیان دراز، سـنت و فرهنـگ ایـران 
زمیـن را حفـظ کـرده و به نسـل امروز 

این سـرزمین رسـانده اسـت.
در اختتامیـه شـاهنامه فردوسـی 
بـا زیبایـی تمـام اثـر خـود را توصیـف 

فردوسـی،  گفتـه  بـر  بنـا  می کنـد. 
فرهنـگ  از  اسـتوار  اثـری  شـاهنامه 
کاخـی  هم چـون  کـه  اسـت  پارسـی 
عظیـم، پیکـر فرهنگ پارسـی را تناور 
نگه خواهد داشـت. فردوسی در این دو 
بیـت به مدت زمان نـگارش اثر خویش 

نیـز اشـاره می کنـد.
بسی رنج بردم در این سال سی

عجم زنده کردم بدین پارسی
پی افکندم از نظم کاخی بلند

که از باد و باران نیابد گزند
به دلیـل  تنهـا  اهمیـت شـاهنامه 
وجهـه ادبـی ایـن اثـر نیسـت؛ بلکـه 
شناسـنامه ای  را  اثـر  ایـن  می تـوان 
مکتـوب از اجـداد ایرانیـان نامیـد. بـا 
مطالعـه ژرف روی شـاهنامه بـه غنای 
فرهنـگ و تمـدن در ایران باسـتان پی 
می بریم. نام شـاهنامه را خود فردوسـی 

بـر اثـرش نگذاشـته اسـت و به دلیـل 
شـرح مفصـل از پادشـاهان دوره هـای 
مختلـف در ایـن کتاب، ایـن نام را پس 
از مرگ فردوسـی بر کتابش گذاشـتند.
و  ملـی  قهرمانـان  شـاهنامه،  در 
پهلوانان اسـاطیری در مقابل ناراسـتی 
مایـه  دسـت  و  می کننـد  علـم  قـد 
ایـن ایسـتادگی عقـل و خـرد اسـت. 
فردوسـی  اثـر  در  نیـک  انسـان های 
برابـر سـتمگری سـر خـم  در  هرگـز 
بـاک  نیـز  از فـدا شـدن  نمی کننـد و 
ندارنـد. مقاومت کاوه آهنگـر در مقابل 
برابـر  در  سـیاوش  سـتیز  ضحـاک، 
سـودابه، نبرد رسـتم و سـهراب، تقابل 
زال  داسـتان  و  سـیاوش  و  اسـفندیار 
نمونـه   برجسـته ترین  از  رودابـه،  و 
شـاهنامه  در  فردوسـی  داسـتان های 
شـاعران،  نویسـندگان،  کـه  هسـتند؛ 
نمایشـنامه نویسـان و شـاعران زیادی 
ایـن داسـتان ها را دسـت مایـه خلـق 
آثـار خـود کرده انـد. از زمان پـا گرفتن 
هنرتئاتـر در ایران، شـاهنامه فردوسـی 
عالقه منـدان  بـرای  مطلـوب  منبعـی 
و  اسـت  بـوده  نمایشـی  آثـار  خلـق 
هنرمنـدان بزرگـی بهتریـن آثـار خـود 
را بـا الهـام از شـاهنامه خلـق کرده اند.
درون مایـه شـاهنامه بـر اسـاس 
ایـران  مـردم  آزادگـی  و  آزادخواهـی 
ننـد  ما شـاهنامه  نـان  پهلوا اسـت. 
فریـدون، سـیاوش، کیخسـرو، رسـتم، 
و  اسـفندیار  سـهراب،  کاوه،   ، گـودرز 
افراسـیاب نیـز، در جنـگ دائمـی برای 

هسـتند. آزادگـی  و  آزادی  مطالبـه 
فردوسـی پیـرو دیـن اسـالم بـود 
امامـان  و  پیغمبـر اسـالم )ص(  بـه  و 
شـیعه عشـق می ورزیـد و بخش هایـی 
از شـاهنامه را در مـدح و سـتایش آن ها 
سـروده اسـت. برخی از مورخـان بر این 
بـاور هسـتند که فردوسـی در سـرایش 
شـاهنامه و شـیوه روایت حماسـی خود 
در ایـن اثر، ادامه دهنده شـاعرانی مانند 
مسـعودی مروزی و دقیقی توسـی بوده 
اسـت، کـه پیـش از فردوسـی اقـدام به 
نظـم در آوردن تاریـخ ایران کرده بودند؛ 

امـا کارشـان ناتمام مانـده بود.
و  بومنصـوری«  ا مه  هنا »شـا
»شـاهنامه دقیقـی« مهم تریـن منابـع 
فردوسـی در خلـق شـاهنامه بوده انـد

تاریخ شناسـان، تاریـخ ابومنصـور 
معـروف بـه »شـاهنامه ابومنصـوری« 
در  فردوسـی  منبـع  عمده تریـن  را 
سـرودن شـاهنامه می داننـد. ایـن اثـر 
منثـور اسـت و نسـخه ای از آن موجود 
خطـی  نسـخه های  در  تنهـا  نیسـت. 
باقـی مانده از شـاهنامه فردوسـی، 15 
صفحـه از مقدمه شـاهنامه ابومنصوری 
را گنجانده انـد؛ البته پیش از فردوسـی، 
آوردن  در  نظـم  بـه  توسـی  دقیقـی 
شـاهنامه ای بـر مبنـای نسـخه بـه جا 
مانـده از شـاهنامه ابومنصـوری را آغاز 
کـرده بـود. دقیقی در حـدود یک هزار 
جوانـی  در  امـا  سـرود؛  نیـز  را  بیـت 
کشـته شـد و کتـاب او منبع فردوسـی 
بـرای نگارش شـاهنامه شـد. به همین 
دلیـل می تـوان »شـاهنامه دقیقـی« را 
نیـز منبعـی قابل توجـه برای سـرایش 
از  پـس  دانسـت.  فردوسـی  شـاهنامه 
فردوسـی، شـاعران زیـادی تحت تاثیر 
شـاهنامه آثـار حماسـی آفریدنـد؛ کـه 
از آن جملـه می تـوان بـه »پنـج گنج« 
نظامـی گنجوی و »خـاوران نامه« ابن 

حسـام خوسـفی اشـاره کرد.

در شـاهنامه عشق نیز وجود دارد؛ 
گرچـه فردوسـی برای توصیف عشـق 
نیـز هم چنـان زبان حماسـی را انتخاب 
می کنـد. از دیگر خصوصیات شـاهنامه 
اسـت.  آن  شـعرهای  بـودن  مصـور 
فردوسـی جزئیـات وقایـع شـعرهایش 
را چنـان دقیـق بـه تصویـر می کشـد 
کـه خواننـده خـود را در جـوار پهلـوان 
شـاهنامه می بینـد. ایـن نکتـه تفـاوت 
شـاهنامه بـا سـایر آثـار اقتبـاس شـده 
از آن اسـت. موسـیقی کالم فردوسـی 
انتخـاب  دارد.  باالیـی  گیرایـی  نیـز 
تاثیـر  بـر  قافیه هـا،  و  وزن  مناسـب 
لحـن حماسـی اشـعار می افزایـد. انواع 
صنایـع ادبی بـا زبانی شـیوا و ملموس 
در شـاهنامه بـه کار گرفتـه شـده اند. 
اغراق های اسـتادانه، تشـبیه های بدیع 
و تصویرسـازی طبیعـت در شـاهنامه، 
بـه شـکلی کامـال هنرمندانـه اسـتفاده 

شـده اند.
شاهنامه سـه بخش کلی دارد که 
سـه دوره اساطیری، پهلوانی و تاریخی 
را شـامل می شـوند. حکیم توس تاریخ 
ایـران باسـتان از زمـان آغـاز تمـدن 
ایرانیـان تا انقراض حکومت ساسـانیان 
توسـط اعراب را در شـاهنامه به تصویر 

. می کشد
شـاهنامه،  اسـاطیری  دوره  در 
فردوسـی از زمـان پادشـاهی کیومرث 
تـا ظهـور فریـدون را بـا زبـان شـعر 
بیـان می کنـد. در ایـن دوره ایرانیـان 
هسـتند  مشـغول  داخلـی  جنـگ  بـه 
و سـرکوب دیـوان کـه اسـتعاره ای از 
بومیـان فالت ایران اسـت، بزرگ ترین 
دغدغـه پادشـاهان ایـران زمیـن بـوده 
اسـت. پادشـاهان این عصـر، کیومرث، 
هوشـنگ، تهمـورث و جمشـید بودند؛ 
اما با پیـروزی ضحاک خون خوار، دوره 
هـزار سـاله سـتمگری آغـاز می شـود؛ 
ولـی در نهایـت بـا قیـام کاوه آهنگـر 
و همراهـی پیروانـش، ضحـاک از بین 
مـی رود و بـه دوره پهلوانی می رسـیم. 
در دوره اسـاطیری کشـف آتـش، جـدا 
کـردن آهـن از سـنگ، رشـتن و بافتن 

و کشـاورزی ابـداع می شـوند.
بـا پیـروزی فریدون بـر ضحاک، 
دوره پهلوانی شـاهنامه شکل می گیرد. 
در ایـن دوره جنگ هـای ایران و توران 
برجسـته  پهلوانـان  می شـوند.  شـروع 
شـاهنامه در ایـن دوره ظهـور می کنند 
و پادشـاهان کیانـی روی کار می آینـد.

سـه  در  فردوسـی  مه  هنا شـا
بخـش اسـاطیری، پهلوانـی و تاریخی، 
پادشـاهان و پهلوانـان ایـران باسـتان 
ت  ر به صـو ا  ر ن  یشـا جنگ ها و 
تصویـر  بـه  حماسـی  داسـتان های 

می کشـد
ه  ر و د یـن  ا ن  ها شـا د پا ز  ا
کیقباد،کیکاووس، کیخسـرو، لهراسـب 
و گشتاسـب هسـتند و پهلوانانـی مانند 
بیـژن و  زال، رسـتم، گـودرز، تـوس، 
سـهراب در سـپاه پادشـاهان جنگاوری 

. می کننـد
در دوره پهلوانـی، سـیاوش پسـر 
کیکاووس به دسـت افراسـیاب کشـته 
می شـود و بـه خونخواهـی اش، رسـتم 
بـه تـوران زمیـن مـی رود و افراسـیاب 
»زرتشـت«  می کنـد.  سـرنگون  را 
گشتاسـب  دوره  در  ایرانیـان  پیامبـر 
ظهـور می کنـد و اسـفندیار بـه دسـت 
رسـتم کشـته می شـود. دوره پهلوانـی 
با کشـته شـدن رسـتم به دسـت برادر 
بدطینـت خـود »شـغاد« و بـه قـدرت 
رسـیدن بهمن پسـر اسـفندیار به پایان 
می رسـد. بهمـن سیسـتان را پـس از 
مـرگ پدرش با خاک یکسـان می کند.
دوره تاریخـی شـاهنامه بـا روی 
کار آمـدن بهمـن آغـاز می شـود و بـا 
پادشـاهی همـای، داراب و دارا ادامـه 
سـوم  داریـوش  همـان  دارا  می یابـد. 
اسـت کـه در حملـه اسـکندر مقدونـی 
به ایران کشـته می شـود. در شـاهنامه 
فاصله روی کار آمدن اشکانیان با غلبه 
بـر اسـکندر مقدونـی بـا ابیاتـی کوتاه 
سـروده شـده اسـت و سـپس به شروع 
حکومت ساسـانیان، پرداخته می شـود.

حملـه  بـا  فردوسـی  شـاهنامه 
اعـراب بـه ایـران زمیـن و غلبـه آن ها 
بـر ساسـانیان، خاتمـه می یابـد. ابیـات 
شـاهنامه در طول زمـان بدون تحریف 

و تغییـر باقـی مانده انـد.
در طـول سـال های بعـد از مرگ 
فردوسـی، نسـخه های خطـی مختلفی 
بـه همت پادشـاهان ایران در دوره های 
مختلـف تهیـه و تنظیـم شـده اسـت، 
آن هـا  مانـده  باقـی  از  امـروزه  کـه 
سراسـر  در  برجسـته  موزه هـای  در 
از  یکـی  می شـود.  نگهـداری  جهـان 
شـاهنامه،  نسـخه های  معروف تریـن 
»شـاهنامه طهماسـب« یـا »شـاهنامه 
شـاه طهماسـب«، متعلـق به سـده 1۰ 
قمـری اسـت. این مجموعه اثر دسـت 
هنرمندان نقاش و خوشـنویس در عهد 
صفـوی بـا نگارگری هـای زیبـا و خط 
نسـتعلیق است. سـال ها بعد این نسخه 
از شـاهنامه از طـرف دربـار صفـوی به 
عثمانیـان هدیـه شـد و تـا اوایل سـده 

1۹ در دربـار عثمانـی باقـی مانـد.

فردوسی در سخن لطیف و پر شور
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آشا محرابي و اجراي نمایش کودک و نوجوان

و  فعال  بازیگر  محرابی  آشا 
پرکار تئاتر که البته در عرصه تصویر 
نیز گزیده کار است، به زودي نمایش 
در  را  کارلو،  استریت  تک  بچه های 
تاالر هنر روی صحنه می برد. نمایش 
نوشته  کارلو،  استریت  تک  بچه های 

مریم تاجیک به کارگردانی آشا محرابی و 
تهیه کنندگی امیرحسین شفیعی از امروز ساعت 1۹:۳۰ برای گروه سنی 

نوجوان در تاالر هنر روی صحنه خواهد رفت. 
بین المللی  را سال ها پیش در جشنواره  الدوز،  نمایش  محرابی که 
تئاتر همدان روی صحنه برده بود حاال با نمایشی دیگر مهیای اجرا در 
سالن تخصصی نمایش های کودک و نوجوان می شود. او انگیزه  خود 
را یادآوری سال های شروع فعالیت هنری خود همچنین عالقه زیاد به 

فضای نمایش کودک و نوجوان عنوان کرد.

10 درصد از فروش مجبوریم براي نیازمندان

فیلم  مردمي  نمایش  نخستین 
ُدرمیشیان  رضا  ساخته  مجبوریم، 
فاطمه  فرمان آرا،  بهمن  حضور  با 
معتمدآریا، همایون ارشادی ، مجتبی 
پیرزاده و رضا ُدرمیشیان در پردیس 

سینمایی کورش برگزار شد. درمیشیان در 
غربت  قصه  مجبوریم،  گفت:  مراسم  این 

آدم ها در سرزمین خودشان است.
 داستان ایرانیان بدون شناسنامه در داخل ایران. یک تا دو میلیون 
ایرانی بدون شناسنامه که حتی در سرشماری آماری هم نیستند چه برسد 
به اینکه از حقوق شهروندی برخوردار باشند و تالش کردم با این فیلم 
دینم را به زنان بدسرپرست، کارتن خواب و ایرانیان بدون شناسنامه ادا 
کنم و برای این کار 1۰ درصد ازحقوق نمایش این فیلم در سراسر کشور 

را به آنها اختصاص خواهم داد.

همایون شجریان و اجراي کنسرت هاي مختلف

مراسم  در  شجریان  همایون 
درباره  خود  جدید  آلبوم  از  رونمایي 
که  کرد  تاکید  کنسرت،  برگزاری 
می کند  ایجاب  اخالقی اش  وظیفه 
که پیگیر کنسرت هایی که در داخل 

و خارج از ایران به خاطر کرونا لغو شدند 
کنسرت های  سراغ  سپس  و  بگیرد  را 
جدید برود. او همچنین درباره قیمت بلیت گفت: تالش می کنیم برای 
حداقل  و  نکنیم  اضافه  مردم  مشکالت  به  مشکلی  کنسرت  برگزاری 

قیمت را در نظر بگیریم. 
البته که شنیده ام که اخیرا قیمت اجاره سالن ها خیلی باال رفته است 
و باید با توجه به تورم قیمت گذاری کرد ولی با این حال من همیشه سعی 
کرده ام متعادل ترین قیمت را برای کنسرت هایم داشته باشم تا عالقمندان 

راحت تر در کنسرت حضور داشته باشند.
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بازي در نقش مادر و چالش هاي آن...

پردیس پورعابدیني: همه ما بانوان
 در درون خود جوهر مادرانه داریم

محمد حسین زاده
یکـي از فیلم هـاي مهمـي کـه در روزهاي اخیر موفق شـد تا پروانه 
نمایش دریافت کند، فیلم سـینمایي بي مادر، سـاخته سـیدمرتضي فاطمي 
اسـت. فیلمـي کـه در جشـنواره نیـز مـورد توجه قـرار گرفـت و موضوع 
حسـاس و چالش برانگیز آن باعث شـد تا نگاه ویژه اي به آن شـود. یکي 
از بازیگـران اصلـي این فیلم سـینمایي، پردیس پورعابدیني مي باشـد که 
چهـره اي نوظهـور در عرصـه بازیگـري اسـت و بسـیاري او را با سـریال 
آقـازاده، شـناختند و حـاال در تجربـه اي کامـال متفاوت، نقشـي خاص را 

در بي مـادر ایفا کرده اسـت.
پردیـس پورعابدینـی پیرامـون همـکاری با سـیدمرتضی فاطمی در 
فیلـم سـینمایی بی مـادر، بـه دنیـاي جوانـان گفـت: بـرای مـن مرتضی 
فاطمـی یـک کارگـردان کار اولـی نبـود، از همـان روز اول کـه بـا وی 
مالقـات کـردم فهمیـدم کـه قرار اسـت پـروژه بی نظیـری را تجربه کنم 
و متوجـه شـدم کـه وی بـه شـدت به کار خود مسـلط اسـت.  از سـویی 
خوانـش فیلمنامـه از همـان ابتـدا برایـم جـذاب بـود و هـر چـه جلوتـر 
می رفتـم داسـتان مـرا بیشـتر با خود همـراه می کرد، از سـویی همکاری 
بـا علـی اوجـی نیـز یکی از نقـاط مثبت فیلم سـینمایی بی مـادر بود و به 
عنـوان تهیه کننـده فضایـی بسـیار آرام را بـرای گـروه ایجاد کـرده بود.

ایـن بازیگـر جـوان که تجربه حضور در تئاتر را نیـز در کارنامه دارد، 
در همیـن راسـتا تاکیـد کرد: وجـود عوامل حرفه ای و گروه پشـت صحنه 
درجـه یـک باعـث شـد تا از همـان روز اولی که اثر به من پیشـنهاد شـد 

بـه موفقیت این کار مطمئن شـوم. 
و  مـادر  نقـش  ایفـای  دربـاره  بی مـادر،  سـینمایی  فیلـم  بازیگـر 
چالش هـای آن اضافـه کـرد: همه مـا بانوان جوهـر مادرانـه ای در درون 
خودمـان داریـم، مـا زن هـا خـواه و ناخواه در بعضـی مواقع بـا این جوهر 
مادرانـه آشـنا می شـویم، ایـن دربـاره مـن هـم که تجربـه مادر بـودن را 
در جهـان واقعـی نـدارم اینگونـه بود. وقتـی در شـرایطی از فیلمنامه قرار 
گرفتـم کـه یـک عزیـز را در آسـتانه از دسـت دادن داشـتم ایـن جوهـر 
مادرانـه و ایـن احسـاس پـاک را بـه خوبـی در تمـام وجـودم پیـدا کردم 
و همیـن باعـث شـد بـا وجـود اینکـه تجربـه مـادر بـودن را نـدارم اما با 

نقـش احسـاس نزدیکـی کنم. 
پردیـس پورعابدینـی درباره تجربـه همکاری با امیـر آقایی در فیلم 
سـینمایی بی مـادر تاکیـد کرد: من پیشـتر هـم با وی همکاری داشـتم و 
ایـن همـکاری دومـم با امیر آقایی محسـوب می شـد، با توجه به سـخت 
بـودن نقـش و چالش هـای فراوانـی کـه برای مـن به همراه داشـت امیر 
آقایـی از همـان روز اول بـه من گفـت که در تمامی زمینه ها در رسـیدن 
بـه ایـن نقـش مرا یـاری می کند. انصافـا وجود امیـر آقایی باعث شـد تا 
بتوانـم از لحـاظ حسـی و روحی به نقش نزدیک شـده و از سـویی بتوانم 
در جریـان داسـتان فیلمنامـه و اتمسـفر اثـر قـرار گیرم، بدون شـک اگر 
وی در ایـن پـروژه مـن را یـاری نمی کرد تـا همین حد هم نمی توانسـتم 

بـا کاراکتـر و مخاطب ارتباط برقـرار نمایم.
ایـن بازیگـر در پایـان صحبت هایـش دربـاره پیش بینـي خـود از 
اسـتقبال مخاطبـان گفـت: بـه نظـرم فیلـم بي مادر بـه توجه به داسـتان 
و موضـوع خاصـي کـه دارد، مي توانـد مخاطـب زیـادي را جـذب کنـد. 
هرچنـد که سـینماي مـا معموال در سـال هاي اخیـر فیلم هـاي اجتماعي 
موفـق زیـادي را بـه خـود ندیده اسـت، ولـي به نظـرم بي مـادر مي تواند 

یکـي از فیلم هـاي موفـق ایـن ژانر باشـد.

شهربانو بهترین فیلم جشنواره سیدني شد

ساخته  شهربانو،  سینمایی  فیلم 
مریم بحرالعلومی برنده جایزه بهترین 
فیلم جشنواره سیدنی استرالیا شد. این 
 Lady فیلم سینمایي با نام جهانی
of the City به کارگردانی مریم 
بحرالعلومی، تهیه کنندگی پگاه احمدی 

و نویسندگی پژمان تیمورتاش که تنها فیلم 
ایرانی در جشنواره جهانی سیدنی بود، توانست عنوان بهترین فیلم این 
جشنواره را کسب کند. جشنواره جهانی فیلم سیدنی یکی از جشنواره های 
مورد تایید شب تهیه کنندگان لس آنجلس آمریکاست و جشنواره ای اقلیمی 
به شمار می رود که هر سال در مرکز شهر سیدنی برگزار می شود. فرشته 
صدرعرفایی، بهناز جعفری، گالره عباسی، سامان صفاری، محمد ولی زادگان، 
علی کیان ارثی، ترنم کاظمی و بهرنگ علوی، با حضور یوسف تیموری و 

صدای افتخاری مه لقا باقری نقش آفرینان این فیلم هستند.
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محمد حسین زاده
یکــي از فیلم هــاي مهمــي 
کــه در روزهــاي اخیــر موفــق شــد 
تــا پروانــه نمایــش دریافــت کنــد، 
ــادر، ســاخته  ــم ســینمایي بي م فیل
ســیدمرتضي فاطمي اســت. فیلمي 
کــه در جشــنواره نیــز مــورد توجــه 
قــرار گرفــت و موضــوع حســاس و 
ــا  ــد ت ــث ش ــز آن باع چالش برانگی
نــگاه ویــژه اي بــه آن شــود. یکــي 
از بازیگــران اصلــي ایــن فیلــم 
ــي  ــس پورعابدین ــینمایي، پردی س
ــور  ــره اي نوظه ــه چه ــد ک مي باش
و  اســت  بازیگــري  عرصــه  در 
بســیاري او را بــا ســریال آقــازاده، 
شــناختند و حــاال در تجربــه اي 
ــاص  ــي خ ــاوت، نقش ــال متف کام
ــت. ــرده اس ــا ک ــادر ایف را در بي م
پردیــس پورعابدینــی پیرامون 
همــکاری بــا ســیدمرتضی فاطمــی 
ــه  ــادر، ب ــینمایی بی م ــم س در فیل
دنیــاي جوانــان گفــت: بــرای مــن 
مرتضــی فاطمــی یــک کارگــردان 
روز  همــان  از  نبــود،  اولــی  کار 
ــردم  ــات ک ــا وی مالق ــه ب اول ک
ــروژه  ــرار اســت پ ــه ق ــدم ک فهمی
و  کنــم  تجربــه  را  بی نظیــری 
متوجــه شــدم کــه وی بــه شــدت 
ــت.  از  ــلط اس ــود مس ــه کار خ ب
ســویی خوانــش فیلمنامــه از همان 
ــر  ــود و ه ــذاب ب ــم ج ــدا برای ابت
چــه جلوتــر می رفتــم داســتان 
ــا خــود همــراه مــی  مــرا بیشــتر ب
کــرد، از ســویی همــکاری بــا علــی 

اوجــی نیــز یکــی از نقــاط مثبــت 
ــود و  ــادر ب ــینمایی بی م ــم س فیل
ــی  ــده فضای ــوان تهیه کنن ــه عن ب
ــرای گــروه ایجــاد  بســیار آرام را ب

ــود. کــرده ب
ایــن بازیگــر جوان کــه تجربه 
حضــور در تئاتــر را نیــز در کارنامــه 
دارد، در همیــن راســتا تاکیــد کــرد: 
ــروه  ــه ای و گ ــل حرف ــود عوام وج
پشــت صحنــه درجــه یــک باعــث 
شــد تــا از همــان روز اولــی کــه اثر 
بــه مــن پیشــنهاد شــد بــه موفقیت 

ایــن کار مطمئــن شــوم. 
ســینمایی  فیلــم  زیگــر  با
بی مــادر، دربــاره ایفــای نقــش 
مــادر و چالش هــای آن اضافــه 
ــر  ــوان جوه ــا بان ــه م ــرد: هم ک
خودمــان  درون  در  مادرانــه ای 
داریــم، مــا زن هــا خــواه و ناخــواه 
ــا ایــن جوهــر  در بعضــی مواقــع ب
مادرانــه آشــنا می شــویم، ایــن 
دربــاره مــن هــم کــه تجربــه مــادر 
ــدارم  ــودن را در جهــان واقعــی ن ب
ــود. وقتــی در شــرایطی  ــه ب اینگون
از فیلمنامــه قــرار گرفتــم کــه یــک 
عزیــز را در آســتانه از دســت دادن 
داشــتم ایــن جوهــر مادرانــه و ایــن 
ــی در  ــه خوب ــاک را ب ــاس پ احس
تمــام وجــودم پیــدا کــردم و همین 
باعــث شــد بــا وجــود اینکــه تجربه 
مــادر بــودن را نــدارم امــا بــا نقــش 

ــم.  ــی کن احســاس نزدیک
ــاره  پردیــس پورعابدینــی درب
تجربــه همــکاری بــا امیــر آقایــی 

بی مــادر  ســینمایی  فیلــم  در 
ــم  ــتر ه ــن پیش ــرد: م ــد ک تاکی
ــن  ــتم و ای ــکاری داش ــا وی هم ب
ــا امیــر آقایــی  همــکاری دومــم ب
ــه  ــا توجــه ب محســوب می شــد، ب
ســخت بــودن نقــش و چالش های 
فراوانــی کــه بــرای من بــه همراه 
داشــت امیــر آقایــی از همــان 
ــه در  ــت ک ــن گف ــه م روز اول ب
ــه  ــیدن ب ــا در رس ــی زمینه ه تمام
ــد.  ــاری می کن ــرا ی ــش م ــن نق ای
انصافــا وجــود امیــر آقایــی باعــث 
شــد تــا بتوانــم از لحــاظ حســی و 
ــه نقــش نزدیــک شــده  روحــی ب
و از ســویی بتوانــم در جریــان 
اتمســفر  و  فیلمنامــه  داســتان 
ــک  ــدون ش ــرم، ب ــرار گی ــر ق اث
ــن را  ــروژه م ــن پ ــر وی در ای اگ
ــد  ــن ح ــا همی ــرد ت ــاری نمی ک ی
ــر و  ــا کاراکت ــتم ب ــم نمی توانس ه
ــم. ــرار نمای ــاط برق ــب ارتب مخاط

پایــان  در  بازیگــر  یــن  ا
ــي  ــاره پیش بین ــش درب صحبت های
خــود از اســتقبال مخاطبــان گفــت: 
بــه نظــرم فیلــم بي مــادر بــه توجــه 
ــي  ــوع خاص ــتان و موض ــه داس ب
مخاطــب  مي توانــد  دارد،  کــه 
زیــادي را جــذب کنــد. هرچنــد که 
ســینماي مــا معمــوال در ســال هاي 
اخیــر فیلم هــاي اجتماعــي موفــق 
زیــادي را بــه خــود ندیــده اســت، 
ولــي بــه نظــرم بي مــادر مي توانــد 
ــن  ــق ای ــاي موف ــي از فیلم ه یک

ــر باشــد. ژان

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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از  بســیاري  روزهــا  ایــن 
ــراي  ــغول اج ــا مش ــر ی ــي تئات اهال
ــا  ــتند و ی ــود هس ــاي خ نمایش ه
در تــدارک نمایش هــاي جدیــد و 
بــه همیــن منظــور تئاتــر رفته رفتــه 
بــه روزهــاي خــوب خــود بازخواهــد 
رامیــن  بیــن  ایــن  در  گشــت. 
از چهره هــاي  ناصرنصیــر یکــي 
فعــال تئاتــر، ســینما و تلویزیــون نیز 
ــد  ــي جدی ــن نمایش ــال تمری در ح
مي باشــد کــه بــه زودي آن را اجــرا 

ــرد. ــد ک خواه
ر  د صر نصیــر  نا میــن  ا ر
گفتگویــي، پیرامــون آخریــن فعالیت 
خــود در عرصــه تئاتر گفــت: در حال 
ــات  ــی تمرین ــای پایان حاضــر روزه
نمایــش نصف شــبی، بــه کارگردانی 
ــر  ــت س ــهالیی را پش ــران ش کام
می گذاریــم کــه بــرای اجــرا در 
تماشــاخانه شــهرزاد آمــاده می شــود.

ــش  ــون نمای ــاره مضم وی درب
نصــف شــبی افــزود: ایــن نمایــش 
اثــری جمــع و جــور و کمدی اســت، 
ــوع  ــته و در ن ــی داش ــوع جالب موض
خــود مفــرح اســت، ایــن نمایــش از 
اواخــر اردیبهشــت مــاه روی صحنــه 
ــا  ــه ب ــدوارم ک ــت و امی ــد رف خواه
ــان  ــوی مخاطب ــی از س ــال خوب اقب

روبــرو شــود.
دربــاره  ناصرنصیــر  رامیــن 
وضعیــت کنونــی تئاتر و تاثیــر کرونا 
بــر آن اضافــه کــرد: خوشــبختانه بــا 
ــاهده  ــودم مش ــه خ ــه آنچ ــه ب توج

ــی  کــردم و همچنیــن وضعیــت کل
ــر از  ــد تئات ــتان می گوین ــه دوس ک
ــا  ــده ام ــارج ش ــا خ ــران کرون بح
و  بحران هــا  درگیــر  همچنــان 
ــه از  ــت ک ــی اس ــکالت فراوان مش
گذشــته بــا ایــن هنــر همــراه بــوده 

ــت. اس
وی بــا اشــاره بــه دســتمزد کــم 
اهالــی تئاتــر و بازیگــران این رشــته 
ــه  ــی ب ــور کل ــه ط ــرد: ب ــه ک اضاف
جــز برخــی آثــار کــه اسپانســرهای 
ــه  ــر ب ــتمزد تئات ــد، دس ــزرگ دارن ب
نحــوی نیســت کــه بتــوان از آن بــه 
عنــوان راهــی بــرای امــرار معــاش 
ــر  ــم تئات ــر بخواهی ــرد، اگ ــاد ک ی
ــه  ــم از جمل ــاب کنی ــغل خط را ش
مشــاغل محــروم اســت. آنچــه 
مســلم اســت اینکــه یــک تئاتــری 
می توانــد  ســه بار  تــا  ســال  در 
ــه  ــت را روی صحن ــا کیفی ــری ب اث
ببــرد کــه البتــه ســه اجــرا هــم کار 
آســانی نیســت و معمــوال ایــن تعداد 
بــه دو اجــرا در ســال می رســد، بــه 
ایــن دلیــل کــه پروســه پیــش تولید 
تئاتــر و تمرینــات آن بســیار ســخت 
و زمانبــر اســت، از ســویی اجــرای اثر 
هــم یــک مــاه بــه طــول می انجامد 
و بــه همیــن دلیــل هــر شــش مــاه 
می تــوان یــک تئاتــر کار کــرد، 
حــال وقتــی بــه کل زمــان مصرفــی 
ــم  ــگاه می کنی ــتمزد ن ــزان دس و می
ــه راحتــی متوجــه می شــویم کــه  ب
ایــن رقــم تــا چــه حــد اندک اســت.

وی بــا اشــاره بــه لــزوم حمایت 
بخــش دولتــی از تئاتــر اضافــه کرد: 
ــی  ــی دولت ــش فرهنگ ــت بخ حمای
ــن  ــه اســت، ای ــک وظیف ــر ی از تئات
رونــد در تمــام دنیــا مرســوم اســت 
زیــرا هیچــگاه هنــر تئاتــر همچــون 
زیــاد  و  عــام  مخاطــب  ســینما 
ــت اســت،  ــد حمای نداشــته و نیازمن
ــی  ــا حمایت ــه تنه ــفانه ن ــا متاس ام
نمی شــود بلکــه انــدک حمایتهــا هم 
ــالنهای  ــاص در س ــای خ ــه اجراه ب
ــه  دولتــی تخصیــص داده شــده و ب
تازگــی ســالنهای دولتــی هــم بــرای 
اجــرا اجــاره بهــا دریافــت می کننــد. 
وقتــی از تئاتــر خصوصــی حمایتــی 
نشــود ایــن تئاتــر مجبــور می شــود 
تــا بــرای جــذب مخاطــب عــام آثــار 
کمــدی که احتمــال جذب تماشــاگر 
ــن  ــرد، ای ــه بب ــد را روی صحن دارن
ــذف  ــه ح ــان ب ــول زم ــاق در ط اتف
تئاتــر تفکــر محــور و تجربــی منجر 
خواهــد شــد زیــرا ایــن نــوع از تئاتــر 
مخاطــب خــاص داشــته و بایــد 
حمایــت شــود. البتــه ایــن را بگویــم 
ــه  ــد ک ــد بدان بخــش فرهنگــی بای
ــک  ــت از ی ــر حمای ــت از تئات حمای
ــور  ــه ط ــوده و ب ــاص نب ــته خ رش
کلــی حمایــت از ارتقــا فرهنــگ در 

ــدگان اســت. ــه و آین جامع
از  دیگــري  بخــش  در  وی 
ــه  ــن رابط ــش در همی صحبت های
ــور  ــروه مجب ــی گ ــرد: وقت ــد ک تاکی
ــب  ــذب مخاط ــرای ج ــا ب ــد ت باش

تمــام تمرکــزش را روی گیشــه 
بگــذارد ناچــارا دســت از تولیــد آثــار 
ــه  ــته و ب ــرا برداش ــاص و معناگ خ
ســمت کمدی هایــی مــی رود کــه در 
نهایــت بــه ابتــذال ختــم می شــوند. 
ــورد  ــم می خ ــی رق ــن در هنگام ای
کــه وجــه تفکــر برانگیز تئاتــر حذف 
شــده و صرفــا ابعــاد ســرگرم کننــده 

ــد. ــی مــی مان آن باق
ناصرنصیــر در بخــش دیگــري 
دربــاره  خــود  صحبت هــاي  از 
قیمــت بلیــت تئاتــر گفــت: بــه واقع 
نســبت بــه هزینه هــای زندگــی 
ــوده  ــران نب ــر گ ــت تئات ــت بلی قیم
و حتــی نســبت بــه هزینه هــای 
گــروه اجرایــی و زمانــی کــه صــرف 
می کنــد ناچیــز اســت، امــا بــا توجــه 
بــه شــرایط اقتصــادی جــای تعجب 
نــدارد کــه همیــن مبلــغ کــم هــم 

ــه نظــر برســد. گــران ب
دربــاره  ناصرنصیــر  رامیــن 
ــر  ــورش در تئات ــداوم حض ــل ت دلی
خاطرنشــان کــرد: بــه نظــر من یک 
بازیگــر بــرای اینکــه بــه روز و آماده 
بمانــد بایــد هرازچندگاهــی تئاتر کار 
کنــد، تئاتــر توانایی هــای بازیگــر را 
ــه  ــود ک ــث می ش ــنجد و باع می س
بازیگــر مســیر درســت را فرامــوش 
ــر شــور و عشــقی  ــد. عــالوه ب نکن
کــه همــواره به تئاتــر داشــته و دارم، 
ــودن  ــودن و آمــاده ب ــه روز ب ــن ب ای
برایــم دلیــل مهمــی بــرای حضــور 

ــر اســت. در تئات

بازگشت تئاتر به روزهاي خوب...

رامین ناصرنصیر: حمایت بخش فرهنگی دولت از تئاتر یک وظیفه است


