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گرینویچ

لکه نفت يا اردك؟

نشت نفت از تاسيسات و لوله کشی های دریایی، 
یکی از معضالت محيط زیستی در سراسر دنياست 
و مشــخصا آمریکا از این ضایعه صدمات زیادی 
می بيند. در هفته گذشــته هم شکل گيری یک 
لکه نفتــی در تنگه مک کيناگ در ميشــيگان، 
باعث نگرانی شدید مردم شد؛ به خصوص اینکه 
این لکه، به مرور بزرگ تر و بزرگ تر هم می شد و 
شهروندان را واقعا نگران کرده بود، اما این موضوع 
نه تنها جای نگرانی نبود که چيزی که می دیدند، 
بســيار بامزه هم بود: چيزی که مردم می دیدند، 
نه یک لکه نفتی بزرگ، کــه تجمعی بی نظير از 
یک نوع اردک بود کــه همچنان هم ادامه دارد و 
یک رکورد در زمينه تجمع این پرندگان را ثبت 
کرده است. مقامات در ابتدا اعالم کردند که 7هزار 
اردک تجمع کرده اند، اما در این چند روز، تعداد 
آنها به ده ها هزار قطعه رسيده است. اردک ها در 
این فصل در راه مهاجرت به خيلج مکزیکو اینجا 

مدتی تجمع می کنند.

مسی؛ پدر مهربان

ســلبریتی های سرشــناس دنيا، چنان جایگاهی دارند که 
گاهی فراموش می کنيم آنها هم،  شــاید دقيقا نه مثل ما، اما 
آدم هستند. ما بيشتر شهرت، نبوغ و ثروت آنها را می بينيم، 
اما در پس همه اینها، آنها هم فرزند، پدر، مادر و همسر کسی 
هستند. یکی از این ســتاره ها، ليونل مسی است که به گفته 
هوادارانش، بهترین بازیکن تاریخ فوتبال اســت. او اخيرا به 
سال ها انتظار برای قهرمانی با آرژانتين در جام جهانی پایان 
داد و حاال جایگاهی خاص در کشورش دارد، اما او هم در کنار 
همه اینها، یک پدر است. اتفاقا او رابطه بسيار جالب و شيرینی 
با 3پســرش دارد. انتشار عکســی از ليوان محبوب مسی در 
استوری اینستاگرام این ستاره، باعث شده تا توجه ها دوباره 
به این رابطه جلب شــود و عشــق و عالقه پدرانه او، بار دیگر 
مورد توجه قرار بگيرد. این ليوان معروف که مسی عکس آن را 
گذاشته، یکی از وسایل شخصی عجيب مسی است که هميشه 
در سفرهایش در کنار اوست و در آن یک نوع چای مخصوص 
می خورد. دور این ليوان،  نام پسرهای مسی یعنی تياگو و متئو و 
چيرو نوشته شده است. همين نوشته ها به خوبی نشان می دهد 
که این ستاره، وقتی که از خانواده اش دور است هم می خواهد 
اسم بچه هایش جلوی چشم هایش باشد؛ درست مثل صدها 

ميليون پدر معمولی ای که در این دنيا زندگی می کنند.

خوش شانس ترين زن دنیا

ميليون ها انسان در سراســر دنيا با هزاران اميد و آرزو بليت 
بخت آزمایی می خرند، اما از ميــان آنها، افراد کمی این قدر 
خوش شانس هستند که برنده جایزه های بزرگ باشند. حاال 
اگر یک نفر در چند ماه 2بليت بخت آزمایی بخرد و در هر دو 
برنده شود و 3ميليون دالر به جيب بزند، باز هم می توانيم از 
مفهوم شانس صحبت کنيم؟ شاید بشود درباره زنی که در 
آمریکا این اتفاق نادر برایش افتاده، از مفهومی فراتر از شانس 
صحبت کنيم. کنی اســلون اخيرا یــک بليت بخت آزمایی 
20دالری خرید و از همان بليت، 2ميليون دالر برنده شــد. 
این اتفاق، چند ماه بعــد از آن افتاد که در یک بخت آزمایی 
مشابه دیگر، برنده یک ميليون دالر شده بود. خود او بعد از 
آنکه بليتش برای دومين بار برنده شد، حسابی معروف شد و 
در یک بيانيه گفت که حتی خودش هم فکرش را نمی کرده 
که دوباره برنده شود. او گفته اســت که از این اتفاق شوکه 
شــده و تنها توجيهی که دارد این است که مورد لطف خدا 

قرار گرفته است.

یک ضرب المثل چينی هست که می گوید اگر 
می خواهيد کسی را یک روز سير کنيد، به او 
ماهی بدهيد اما اگر قرار اســت برای هميشه 
سيرش کنيد، به او ماهيگيری یاد بدهيد. حاال 
حکایت تفاهمنامه بنياد احسان است. ماجرا 
این اســت که بنياد احســان متعلق به ستاد 
اجرایی فرمان امام، به تازگی تفاهمنامه ای با 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
تهران امضــا کرده که طبق ایــن تفاهمنامه 
قرار اســت »پایگاه های مردمی اشتغال« در 
تهران راه اندازی شود. این تفاهمنامه به منظور 
حمایت از تسهيل جســت وجوی شغل برای 
کارجویان و متقاضيان کســب وکارهای خرد 
و خانگی، با اولویت مناطق کم برخوردار امضا 
شــده و قرار اســت این پایگاه های مردمی با 
بهره گيری از ظرفيت گروه های جهادی مناطق 
مختلف اســتان تهران، موانــع موجود برای 
استفاده از زیرساخت ها و برنامه های اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران را 

برطرف کنند.
اگرچه در ســال های اخير اقدامــات خوب و 
مؤثری در راســتای کاهش بيــکاری صورت 
گرفته و ميزان اشــتغال افزایــش پيدا کرده، 

اما باز هم هســتند جوانانی که بعــد از پایان 
تحصيالت به دنبال یک کار مناسب می گردند 
و نياز دارند که در این زمينه حمایت شــوند. 
خوشــبختانه طبق این تفاهمنامه گروه های 
مردمی، به منظور راه اندازی پایگاه های مردمی 
اشتغال از سوی بنياد احسان به اداره کار جهت 
آموزش معرفی می شوند. همچنين با امضای 
این تفاهمنامه قرار اســت متناسب با ظرفيت 
پایگاه هــای مردمی اشــتغال، ضمن اعطای 
مجوز مشــاغل خانگی، دسترسی به دریافت 
تسهيالت اشــتغال زا هم آسان تر شود. معاون 
اجتماعی بنياد احســان هم در این باره گفته: 
نخستين و مهم ترین قدم برای ریشه کن کردن 
فقر به طور کامل، قطعا فعاليت و پيشرفت در 
زمينه اشتغال زایی خواهد بود، این تفاهمنامه 
هم با همين دیدگاه، توسط بنياد احسان و اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران 

امضا شده است.
با راه انــدازی ایــن پایگاه ها افــراد به راحتی 
می توانند حمایــت الزم در زمينه پيدا کردن 
شــغل مورد نظرشان را کســب کنند یا برای 
راه اندازی یک کسب وکار مناسب، تسهيالت 

دریافت کنند و دیگر بيکار نمانند.

کار خوب

بیکاری؟ بیا ثبت نام کن

حافظ

رضا به داده بده، وز جبین گره بگشای
که بر من و تو َدِر اختیار نگشادست
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پرداخت وام به بازنشسته ها
اگــر در اطرافيانتان فرد بازنشســته 
داشته باشيد یا اینکه خودتان به جرگه 
بازنشســته ها پيوسته باشــيد، حتما 
می دانيد که از ابتدای امســال سازمان 
تامين اجتماعی مبلغی را به عنوان وام 
برای این افراد درنظر گرفته و تاکنون 
هم در کل کشور 170هزار نفر و در تهران بالغ بر 30هزار نفر وام 
خود را دریافت کرده اند. رقم وام پرداختی 12ميليون تومان بوده 
و ثبت نام و پرداخت به سایر بازنشستگان و متقاضيان هم تا پایان 
سال ادامه خواهد داشت. اما خبر خوب این است که این سازمان 
بنا دارد در ســال آینده ميزان وام قرض الحســنه بازنشستگان 
را افزایش دهد. البته هنوز اینکه مبلغ وام بــه چه ميزان زیادتر 
می شود، اعالم نشده و فعال در این زمينه جلساتی برگزار شده تا 
تصميم گيری شود. عالوه بر آن، با توجه به اینکه تا پایان سال چيز 
زیادی نمانده، رئيس کانون بازنشســتگان تأمين اجتماعی اعالم 
کرده که به بازنشسته ها مثل ســال های گذشته عيدی پرداخت 
می شود و ميزان این عيدی هم بر مبنای رقمی است که در زمان 

شاغل بودن فرد پرداخت می شده است.

اشتغال درس خوانده ها 
در فاميل و بين دوســتان و آشــنایان 
احتماال دیده اید کسی را که چند سالی 
در دانشگاه درس خوانده، مدرک گرفته 
و حاال بيکار و خانه نشــين است. بيکار 
بودن تحصيل کرده ها هميشه یکی از 
مشکالتی است که مدیران و مسئوالن 
با آن روبه رو بوده اند و هر ســال هم طرح هایی در این زمينه اجرا 
می شود که خوشبختانه درصد اشــتغال این افراد را باال می برد. 
آنطور که مدیرکل دفتر ارتباط با صنعــت و جامعه وزارت علوم 
گفته، به طور متوســط درصــد اشــتغال دانش آموختگان دوره 
کارشناسی در سال گذشــته، 35درصد بوده که در سال1401 
به 50درصد افزایش یافته اســت. ضمن اینکه درصد اشــتغال 
دانش آموختگان کارشناسی ارشــد در ســال1400، 45درصد 
بوده که در ســال1401 به 61درصد افزایش یافته و اشــتغال 
دانش آموختگان دکتری در ســال1400، 52درصد بوده اما در 
سال1401 این ميزان کاهش یافته و به 47درصد رسيده است. 
این مسئول آمار دقيق تری هم از تعداد قراردادهای کار در 4سال 
اخير داده که طبق این آمــار تعداد کل قراردادهــای ارتباط با 
جامعه و صنعت در سال1401 به 10هزار و835 قرارداد رسيده 
درحالی که در ســال1400، تعداد قراردادها 8 هزار و710 مورد 
بوده است. در سال1399 نيز تعداد قراردادها 8 هزار و427مورد 
و در سال1398 نيز 8 هزار و2 مورد قرارداد در دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی ثبت شــده اســت و می توان اميدوار بود که تعداد 

تحصيل کرده های بيکار روزبه روز کمتر شود.

برخورد با بانک های متخلف
شــاید در جریان باشــيد که نرخ سود 
بانکی برای مشتریان افزایش پيدا کرده 
و بانک ها مکلف شــده اند تا این نرخ را 
به روز کنند. با این حــال هنوز برخی 
از بانک ها این قانــون را اجرا نکرده اند 
و به همين دليل از ابتــدای این هفته 
بازرسی های ميدانی بانک مرکزی از شعب بانکی در زمينه رعایت 
ضوابط این بانک در مورد نرخ ســود سپرده های بانکی آغاز شده 
و اقدامات تنبيهی الزم در مورد بانک ها و شعبه های متخلف هم 
انجام خواهد شــد. در این یکی،دو روز هم با محرز شدن تخلف 
چندین شــعبه بانکی در این زمينه، اقدامــات الزم درخصوص 
عزل رؤسای شعب مذکور اجرایی شــده و برخی از شعبه ها نيز 
مشمول سایر اقدامات تنبيهی شدند. این موارد تنبيهی هم شامل 
تعطيلی یا غيرفعال کردن شناســه اختصاصی شــعب متخلف، 
مدنظر قرار دادن تخلفات مذکــور به عنوان تخلفات حائز اهميت 
در تصميم گيری برای صــدور تأیيدیه صالحيت مدیران بانک ها 
و مؤسســات اعتباری، بازنگری در تعداد شــعبه و باجه، مدنظر 
قرار دادن تخلفات در بررســی های مربوط بــه صدور مجوزهای 
مورد نياز بانک  و مؤسســه اعتباری ازجمله مجوزهای برگزاری 
مجامع، افزایش ســرمایه، ارائه خدمات ارزی و... اســت. به این 
ترتيب دیگر مشــتریان ناراضی از بانــک برنمی گردند و ميزان 

تخلفات هم کاهش چشمگيری پيدا خواهد کرد.

نسل پنج در دهه فجر
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات روز 
گذشته نشســت مطبوعاتی داشته و 
خبرهای خوبی در این نشســت داده 
اســت؛ ازجملــه اینکه قرار اســت تا 
دهه فجر امسال 400سایت نسل پنجم 
تلفن همراه راه اندازی شود، همچنين 
گفته که ميزان پيشرفت احداث شبکه ملی اطالعات به 60درصد 
رسيده اســت. تاکنون هم برای تحقق شــبکه ملی اطالعات در 
وزارت ارتباطات 7کالن پروژه و 200پروژه ریز و درشــت تعریف 
شــده اســت. آقای وزیر گفته در مصوبه شــهریور سال1399 
شورای عالی فضای مجازی با عنوان طرح کالن و معماری شبکه 
ملی اطالعات، وظایف دستگاه ها مخصوصاً وزارت ارتباطات برای 
تحقق شبکه ملی اطالعات مشخص شده اســت. عالوه بر آن در 
الیه زیرســاخت ارتباطی کشــور، ابر  پروژه فيبرنوری منازل و 
کسب وکارها در دســتور کار دولت قرار گرفته که این پروژه یک 
پروژه راهبردی برای کشور به حســاب می آید و حداقل تا 3دهه 
آینده، کشــور را بيمه خواهد کرد و به همين منظور برای ایجاد 
پوشش 20ميليون فيبر نوری منازل و کسب وکارها برنامه ریزی 
شده است. در حوزه توسعه ارتباطات روستایی در 14ماه اخير هم 
نزدیک به 2500روســتای جدید به شبکه ملی اطالعات متصل 
شده اند و در حوزه افزایش ســرعت اینترنت همراه نيز اقدامات 

خوبی انجام  شده است.

طاق بستان يکی از مشهورترين و ارزشمندترين بناهای تاريخی استان کرمانشاه است که در 9کیلومتری 
شمال غربی اين شهر قرار دارد. طاق بستان که در زبان کردی با نام »طاقوه سان« يعنی طاقی از که سنگ 
ساخته شده، مجموعه ای از سنگ نگاره ها و سنگ نبشته های دوره ساسانی است که به عنوان نخستین 
تابلوی سنگی جهان با رعايت اصول نقاشی شناخته می شود و متعلق به قرن سوم میالدی است. اين طاق 
زيبای سنگی   بر دل يک صخره سنگی زيبا در منطقه ای سرسبز و در مجاورت يک چشمه قرار دارد و در 
گذشته با آب و هوای مطبوع و طبیعتی که داشته مکانی برای تفريح و شکار شاهان ساسانی بوده است. 
اين مکان همچنین دارای اطالعات تاريخی بسیار مهمی است. چند صحنه تاريخی ازجمله تاج گذاری 
خسرو پرويز، تاج گذاری اردشیر دوم، تاج گذاری شــاهپور دوم و سوم و همچنین چند سنگ نوشته 
)کتیبه( به خط پهلوی کتیبه ای در آن کنده کاری شــده اســت و همه نقش هايی که روی کتیبه ها و 
سنگ های مجموعه  طاق بستان حک شده، با چنان ظرافت و دقت استادانه ای شکل گرفته که می توانید 
همه جزئیات را در آنها ببینید. دی ماه امسال، نود و يکمین سالگرد ثبت ملی اين اثر تاريخی بزرگ بود 

که هر ساله پذيرای گردشگران داخلی و خارجی زيادی است.

دهه هاست یک نسل از مادران  ایرانی، چشم به عکس پسرانی جواد نصرتی
دوخته اند که در جوانی فدای وطن شدند. تعدادشان سال به سال 
کمتر می شود، اما یادشان، هرگز. مادران شهدای جنگ تحميلی، 
نسل مظلومی از ما ایرانی ها هستند که هيچ وقت مدعی نبودند، در 
مقابل این فــداکاری و از خودگذشــتگی عظيم چيــزی از ما 
نخواســته اند، و صبورانه در انتظار وصل دوباره با پاره تنشــان 
نشســته اند. فکر کردن به رنجی که آنها کشيده اند، آدم را به مرز 
جنون می برد اما آنها، همه این سال ها و دهه ها فروتنانه در کنار ما 
زندگی کرده اند و تنها در خلوت خودشان، بر این درد جانکاه مویه 
کرده اند. تنها انتظار آنها از ما البته، زنده نگه داشتن یاد فرزندانشان 
است. این مادران می خواهند یاد آن جوانان رعنا، دست کم تا وقتی 
خودشان هستند، جاری باشد؛ مثل مادر یک شهيد جوان از قم که 
حدود 40سال بعد از شهادت جوان برومندش، شانه و وسایل او را 
به نوه هایش داده تا از آنها استفاده کنند و هر روز به یاد بياورند که 
چه دایی دالوری داشته اند و یادش را با خودشان به نسل بعد ببرند.

ســازمان زیباســازی شــهرداری تهران، به مناســبت رحلت 
حضرت  ام البنين)س( و روز تکریم مادران و همســران شــهدا، 
تصاویر و اطالعاتی درباره برخی از آنها را در سازه های تبليغاتی 
فرهنگی و تجاری شهر تهران منتشر کرده و یادشان را زنده کرده 
است. در آستانه روز مادر، می توانيم سراغ آنهایی که همچنان در 
بين ما هستند، برویم و دست بوسشان باشيم و دلشان را قرص کنيم 
که ما هم یاد فرزندانشان را با خودمان به آینده خواهيم برد؛ هم 
یاد فرزندانشان را، و هم یاد خودشان را، که یکی از بی ادعاترین و 

مظلوم ترین نسل از مادران این سرزمين هستند.

مادران ابدی

نذر گرم
زمســتانی و متناسب با فصل فاطمه عباسی اين روزها هــوا در تهران چه 
باشد و چه نه چندان سرد و بهاری، در برخی از استان ها مثل 
کردستان، هوا همیشه زمستان سرد است و يخبندان. به 
همین دلیل هم گروه های مردمی و امدادگر همواره در اين 
استان ها برای مناطق محروم تالش می کنند تا ساکنان اين 
مناطق، محرومیت را کمتر احساس کنند. در فضای مجازی 
اگر گشتی بزنید، احتماال از اين دســت فراخوان ها زياد 
ببینید؛ کمک هايی که می توانند در قالب نذرهای کوچک و 
متفاوت باشند و عده ای را در استان های سرد کشور حسابی 
خوشــحال کنند. يکی از اين گروه های داوطلب، امسال از 
طريق فضای مجازی در حال جمع آوری جوراب، دستکش و 
کاله نو برای دانش آموزان، دانشجويان، کودکان بی سرپرست 
و کودکان کار هســتند. بیشــتر اين افراد هم در مناطق 
حاشیه نشین سنندج سکونت دارند و به لطف و همدلی مردم 
می توانند زمستان امسال سرمای کمتری را احساس کنند. 
شما هم اگر نمی توانید شخصا به اين استان ها سفر کنید، 
می توانید کمک کردن به مردمان مناطق محروم استان های 
برف گرفته را به اين کمپین ها و گروه های مردمی واگذار کنید 
تا به جای شما نذرها و هديه هايتان را به دست هموطنانمان 

برسانند و خوشحالشان کنند.

حال خوب


