
شرایط جدید و عجیب بانک ها برای افتتاح حساب
متقاضیان آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز 
)Ph.D( سال ۱۴۰۱ برای ثبت نام در این آزمون باید دو 
میلیون و هشتاد و پنج هزار ریال بابت ثبت نام و ۱۲۰۰۰ 

هزار ریال هم به عنوان هزینه پیامک پرداخت کنند.
متقاضیان ثبت نام در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز 
)Ph.D( سال ۱۴۰۱ برای پذیرش در دوره های روزانه، نوبت دوم، 
دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی می توانند با  در نظر داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج 
در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون، می توانند در آزمون مذکور 
ثبت نام و شرکت کنند. ثبت نام برای آزمون ورودی مقطع دکتری 
آذر  اول  مورخ  دوشنبه  فردا  از  سال ۱۴۰۱   )Ph.D( متمرکز  نیمه 
ماه آغاز می شود و در روز دوشنبه مورخ هشتم این ماه ادامه دارد. 
صفحه ۲

رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا خبر داد؛

اجرای چهارمین مرحله 
طرح سراسری مبارزه با احتکار

والدین نقاط ضعف یکدیگر را به رخ هم نکشند
عضو تیم تخصصی مشاوره ازدواج 
و زوج در انجمن ازدواج و خانواده کشور با 
اشاره به لزوم حفظ احترام متقابل همسران 
در حضور فرزندان، گفت: بعضا زوجین مطرح می کنند 
که در حضور فرزندان نقاط ضعف یکدیگر را به منظور 
شادی دست مایه شوخی و خنده قرار می دهند، غافل 
از آنکه پس از این رفتار به اصطالح حنای والدین 
که در حضور فرزندان مورد تمسخر قرار گرفته برای 
بچه ها رنگی نخواهد داشت و فرزندان او را به عنوان 
فردی بدون جایگاه و موقعیت تلقی کرده و اینگونه 
دور از انتظار نخواهد بود که آن والد شاهد بی احترامی  

فرزندان به خود باشد.
صفحه ۲

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل: 

مهمترین خواسته مشترکین ارایه خدمات مناسب
 در کمترین زمان است 

4
از دست رفتن یک میلیون شغل به خاطر کرونا 

صفحه 6

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1887- دوشنبه 1  آذر  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
وقتي برگزارکنندگان 

جشن نمي خواستند 
هیچ هنرمندي 

دلخور شود!

4ایران زمین
تشدید اقدامات 

حفاظتی  درعرصه 
های منابع طبیعی با 

استفاده از روشهای نو

هنگ 7فر

معرفی  با  حافظ  جشن  دوره  یکمین  و  بیست  گذشته  شب 
برترین های سینما و تلویزیون و تولیدات شبکه نمایش خانگی 
برگزار شد. مراسم بیست و یکمین دوره از جشن دنیای تصویر 
)تندیس حافظ( شب گذشته با حضور چهره های مطرح سینما و 

تلویزیون در هتل اسپیناس پاالس تهران برپا شد.

امروزمنابع طبیعی برای پیشبرد اهداف خود با مشکالت و چالش 
های زیادی روبروست از این رو بکارگیری از ابزارهای نوین 
نظیر: بی سیم،  پهباد، سامانه کنترل قاچاق چوب، سیستم مکان 
یابی خودرو های گشت و مراقبت و نصب دوربین ها امری الزم 

و ضروری در منابع طبیعی به نظر می رسد.

غالمرضا اعوانی روز یکشنبه در مراسم بزرگداشت »حکیم 
فارابی« در روز جهانی فلسفه اظهار کرد: فارابی نه تنها در عالم 
بلکه در جهان اسالم یک شهرت جهانی دارد، در قرون وسطای 
اسالمی او را به عنوان »ابو نصر« می شناختند و کتاب های او 
را مورد مطالعه قرار می دادند و به »معلم ثانی« می گفتند.

فارابی راه را برای 
ابن سینا باز کرده 

است

شرایط شرکت در آزمون دکتری اعالم شد  تصویب الیحه حمایت از حیوانات خانگی دولت
 با مشارکت مردم خواهد بود

سمیه رفیعی، در مورد الیحه حیوانات خانگی اظهار کرد: الیحه حیوانات 
خانگی دولت که اخیرا به مجلس ارائه شده است را لزوما تایید یا لزوما رد 
نمی کنم. الیحه هم اکنون دست معاونت نظارت بر قوانین مجلس است و تا 
آنجایی که اطالع دارم مواردی تشخیص داده شده که با قانونهای دیگر همپوشانی دارد. 
البته این معاونت در محتوا ورود نمی کند و فقط قانون را از نظر فرمی بررسی می کند.
صفحه ۲

وزیر نفت گفت: در نشست با معاون نخست وزیر 
جمهوری آذربایجان در مورد قرارداد گازی، سوآپ گاز از 
کشورهای همسایه، قرارداد انتقال گاز به نخجوان و توسعه 

میادین نفتی در خزر رایزنی شد.
جواد اوجی وزیر نفت ایران در دیدار با شاهین مصطفی یف، 
معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان با بیان اینکه جلسه خوبی 
برگزار و توافقاتی شکل گرفت، افزود: ایران با دارا بودن ذخایر نفت 

و گاز غنی، ظرفیت همکاری خوبی با جمهوری آذربایجان می تواند 
داشته باشد.

وی ادامه داد: در این جلسه در مورد قرارداد گازی با جمهوری 
آذربایجان، سوآپ گاز از کشورهای همسایه به جمهوری آذربایجان، 
قرارداد انتقال گاز به نخجوان  و توسعه میادین نفتی در خزر صحبت های 

اولیه مطرح شد.
صفحه 3

مشترکان پرمصرف گاز جریمه می شوند

DONYAYEJAVANANMAG.IR

كد سامانه ستاد ایران : 2000001045000058                                                                                                                                                                     
كد پایگاه ملي مناقصات: 53.099.910
 شركت گاز استان سمنان در نظر دارد پروژه انجام خدمات امداد ، گازباني ، وصول مطالبات / كنتورخواني و خدمات عمومي و پشتيباني اداره گاز شهرستان دامغان و توابع را

                                      با مشخصات ذيل به مناقصه بگذارد.

شرحعنوان

شرکت گاز استان سمنان به نشاني: سمنان-بلوار شهید اخالقي-نبش خیابان دهه فجرنام و نشاني مناقصه گزار

انجام خدمات امداد ، گازباني ، وصول مطالبات / کنتورخواني و خدمات عمومي و پشتیباني اداره گاز شهرستان دامغان و توابعنوع،کمیت و کیفیت کاال یا خدمات
*در مصالح مصرفي پروژه مي بایست قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد

فرآیند  در  شرکت  تضمین  مبلغ  و  نوع 
مبلغ  6,76۴,۰۰۰,۰۰۰  ریال و شامل تضامین معتبر مندرج در آئین نامه تضمین معامالت دولتي مي باشد.ارجاع کار

از ساعت  9  مورخ  ۱۴۰۰/۰8/3۰  لغایت ساعت ۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰9/۰6  از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکي زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه
.www.setadiran.ir دولت )ستاد(  به نشاني

حداکثر تا ساعت  ۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰9/۲۰  در سامانه  فوق الذکر زمان و مکان تحویل اسناد مناقصه

پس از انجام ارزیابی کیفی )ب۱( , جلسه گشایش پاکات )الف، ب۲، ج(  متعاقبا اعالم خواهد شدجلسه بازگشایي پاکات 

33۴538۴۴-۰۲3تلفکس امور قراردادها

آگهی مناقصه عمومي
  یک مرحله اي

همزمان با ارزیابي فشرده - شماره 1400/26

روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان

جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتي www.setadiran.ir مراجعه فرمائید.

شناسه آگهی :1224380

مور  ا در  رئیس جمهور  معاون 
نهایی  تصویب  ز  ا ده  نوا خا و  زنان 
هزینه های  بیمه ای  پوشش  نون  قا
گفت:  و  داد  خبر  ناباروری  درمان 
اسامی بیمه هایی که متعهد به پوشش 
ابالغ  هستند،  ناباروری  هزینه های 

خواهد شد.
ارائه  خصوص  در  خزعلی  انسیه 
تسهیالتی همچون بیمه زنان سرپرست 
زنان  برای  پایدار  کار  ایجاد  خانوار، 
عشایر و روستایی و همچنین کمک به 
زنان شاغل روستایی گفت: به طور کلی 
مندی  بهره  برای  روستایی  اعتبارات 
روستایی  زنان  به ویژه  روستائیان  تمام 
پیش بینی شده است. این اعتبارات در 

بخش کشاورزی برای رونق روستاها، 
امکانات  جوانان،  معکوس  مهاجرت 
زوج های  ازدواج  برای  تسهیالت  و 
دهه  زوجین  به خصوص  یی  روستا
شده  پیش بینی   ۱۴۰۰ سال  در   6۰
این  هم   ۱۴۰۱ سال  در  امیدواریم  و 

اعتبارات فراهم شود.
درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
برای  کرد:  تصریح  بانوان  دورکاری 
خانم هایی که باردار هستند و یا فرزند 
امکان  کردیم  تالش  دارند  کوچک 
برخی  لبته  ا شود.  فراهم  دورکاری 
مشاغل مثل کادر درمان، آزمایشگاه ها 
و کارخانه ها شاید این امکان را نداشته 
مکان  ا که  مشاغلی  در  ما  ا باشند، 

دورکاری وجود دارد انتظار می رود که 
مدیران، همکاری الزم را داشته باشند.

دستگاه ها  کرد:  تصریح  خزعلی 
موظف هستند گزارشی از تعداد بانوانی 
استفاده  دورکاری  آیین نامه  ز  ا که 
کرده اند ارائه کنند. ضمن اینکه درصدد 
انجام  آیین نامه  در  اصالحاتی  هستیم 
دهیم تا روند اجرایی شدن آن تسهیل 

شود.
معاون رییس جمهور در خصوص 
طرح جوانی جمعیت و زمان اجرای آن 
مجلس  در  طرح  این  گفت:  دولت  در 
از سوی ریاست  تصویب  و اجرای آن 
قانون  این  است.  ابالغ شده  جمهوری 
نیاز جامعه ما بود و متاسفانه خیلی دیر 

تصویب شد، زیرا ما زمان کوتاهی برای 
این برنامه جمعیتی داریم.

به گزارش روابط عمومی معاونت 
امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، 
درمان  بیمه  در خصوص تصویب  وی 
اخیر  هفته های  در  افزود:  ناباروری 
درمان  بیمه  تصویب  نهایی  مراحل 
امیدواریم  و  گرفت  انجام  ناباروری 
از  بتوانند  نابارور  زوج های  از  بسیاری 
به طور  البته  کنند.  استفاده  بیمه  این 
خاص ابالغ می شود که چه بیمه هایی 
ناباروری خواهند  پوشش دهنده درمان 
هزینه های  تمام  به هرحال  ولی  بود. 
ر  قرا بیمه  پوشش  تحت  باروری  نا

می گیرد.

نشسته  والیبال  پرافتخار  سرمربی 
از  تجلیل  مراسم  حاشیه  در  ایران 
افتخارآفرینان پارالمپیک توکیو، از شرایط 
ادامه حضورش در تیم ملی صحبت کرد.

ملی  تیم  سرمربی  رضایی  هادی 
والیبال نشسته ایران که بعد از قهرمانی 
در پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو، گالیه هایی را 
نسبت به شرایط تیم ملی و عدم توجه ها 
از  تقدیر  مراسم  در  امروز  داشت،  آن  به 
حاضر  توکیو  پارالمپیک  افتخارآفرینان 
او درباره مراسم برگزار شده گفت:  شد؛ 
فکر می کنم سنت خوبی باشد، تجلیل از 
ورزشکارانی که سال ها زحمت کشیدند، 
باید ۴ سال  پارالمپیک  برای یک  چون 
زحمت بکشی که این بار به واسطه کرونا 
از خانواده، زجرهای  5 سال شد؛ دوری 
بدنی، وزن کم کردن، تمرینات مداوم و 
به  خداقوتی  تجلیل  این  حال  هر  به   ...

ورزشکاران است.
وی افزود: بحث مادی اصال مطرح 
بابت  به آن ها  نیست، بحث معنوی که 
افتخاراتی که برای به اهتزاز در آمدن پرچم 
ایران به دست آورده اند، خداقوت بگوییم و 
این خیلی مهم است که از افتخارات شان 
تجلیل شود و سنت حسنه ای است که در 

حال انجام است.
دست  به  افتخارات  درباره  رضایی 
آمده برای تیم ملی والیبال نشسته گفت: 
برنامه ریزی مدون در چند دهه انجام شده، 

از سال ۱36۴ که تیم ملی قهرمان جهان 
شده، هیچگاه تیم ملی از روی سکو پایین 
نیامده و همیشه هم سکوی باالترین را 
داشته است و به این افتخار خارج از کشور 
بیشتر از داخل کشور ما اهمیت می دهند! 
در هر صورت این برنامه ریزی فدراسیون 
جانبازان در قبل و کمیته پارالمپیک در 
انجام می دهند، خیلی  حال حاضر دارند 
مهم است که ثبات مالی داشتیم. تغییر 
افراد و تغییر سنی تیم را داشتیم اما ثبات 

مدالی بوده است.
او ادامه داد: البته در ورزش معلوالن 
سن اهمیتی ندارد، بلکه مهم توانمندی 
معلول مهم است که می تواند جزو ۱۲ نفر 
برتر ایران باشد؛ از همه مهم تر اگر نگاه 
کنیم، بدون اغراق می گویم که ورزشکارانی 
که در والیبال نشسته ایران حضور دارند، به 
اندازه تمام جهان هستند! یعنی اگر 5 هزار 

نفر ورزشکار در ایران مشغول به فعالیت 
هستند، در کل جهان هم همینقدر هستند، 
این گسترش والیبال نشسته است که باعث 
ثبات قهرمانی می شود.هادی رضایی در 
واکنش به استعفای خود از سرمربیگری 
تیم ملی والیبال نشسته گفت: من استعفا 
از  من  شد!  تمام  قراردادم  بلکه  نداده ام، 
خانواده این رشته ورزشی هستم، بحث این 
است که وظیفه قهرمانی خیلی سخت است 
چون باید برنامه ریزی شدیدتری می شد. در 
پارالمپیک های قبلی فاصله تیم ها بیشتر بود 
اما االن خیلی کم شده است. درست است 
که ایران بازی را 3-۰ برده اما این نتیجه 
با سختی به دست آمده که نشان می دهد 

حریفان هم کار کرده اند.
ایران در  پرافتخار ورزش  سرمربی 
مدال  گفت:  خود  صحبت های  تکمیل 
اول چون  پارالمپیک  از  معلولین  ورزش 

نماینده  ایران  که  پارالمپیک   9 هر  من 
داشته، بوده ام، مدال روز به روز سخت تر 
باید  که  می گیریم  نتیجه  است؛  شده 
سرمایه گذاری شود و برنامه ریزی انجام 
مدال ها  دارید  انتظاری  چه  شما  شود. 
تداوم داشته باشد، در حالی که 6 سال است 
قهرمانی کشور برگزار نشده است؟ آیا فکر 
می کنید تداوم دارد؟ پس این مسئله بودجه 
می خواهد و این که سرمایه گذاری انجام 
شود. من استعفا ندادم و در کنار ورزش 
هستم.رضایی درباره این که آیا پیشنهادات 
خارجی هم دارد، پاسخ داد: پیشنهاد خارجی 
ایران  و  ایرانی ام  من  نمی روم؛  اما  دارم 
این چه ذهنیتی است،  بوده ام، نمی دانم 
شاید به خارج بروم اما برای تفریح می روم 

و برای مسابقه نمی روم.
هادی رضایی در تشریح افتخارات 
به دست آورده اش گفت: من 9 دوره در 
پارالمپیک حضور داشتم و تمامی مسابقات 
جهانی هم شرکت کرده ام، در 9 پارالمپیکی 
که بودم 7 طال گرفتم و ۲ مدال نقره؛ 3 
طال را به عنوان کاپیتان تیم ملی گرفتم و 
در آتاالنتا خداحافظی کردم و بعد از آن هم 
۴ طال و ۲ نقره در کسوت سرمربی به 
 ... و  باشم  اسطوره  این که  آوردم.  دست 
شعار است، اما به نظر من این ورزش، ۴۰ 
سال است که آقای جهان هستیم اما کار 
و کار می طلبد و برنامه ریزی تا بتواند این 

افتخارات تداوم داشته باشد

معاون رئیس جمهور در امور زنان خبر داد؛

هزینه های درمان ناباروری »بیمه« شد
پرافتخاترین مربی ایران: 

استعفا ندادم، تمدید نکردند!

در صورت تصویب دولت انجام می شود؛

6 شرط گمرک برای ترخیص خودروهای وارداتی 

بر  مبنی  جمهور  رئیس  دستور  با 
پیگیری وضعیت خودروهای دپو شده در 
گمرک، پیش نویس پیشنهادی از سوی 
هیات  در  تصویب  جهت  ایران  گمرک 
وزیران، به وزارت اقتصاد ارائه شده تا در 
هیات دولت مورد بررسی  قرار گیرد. در 
صورت تصویب، مهلت شش ماهه ای در 
اختیار صاحبان خودروهای رسوبی قرار 
می گیرد تا طبق ضوابط تعیین شده نسبت 
به ترخیص اقدام کنند.به گزارش دنیای 
جوانان، جریان تعیین تکلیف خودروهای 
دپو شده در گمرک به ۱۲ هزار و ۲6۱ 
گذشته  های  سال  طی  که  خودرویی 
دلیل  به  ولی  شد  بنادر  و  گمرک  وارد 
تغییر سیاست دولت و ممنوعیت واردات 
امکان ترخیص پیدا نکرد، برمی گردد که 
در نهایت بعد از چند دوره مصوبه هیات 
دولت ، ۱۰ هزار و ۱۲ دستگاه ترخیص و 

۲۲۴9 دستگاه باقی مانده است.
در دولت سیزدهم بار دیگر تعیین 

تکلیف این خودروها مطرح شد و گمرک 
وضعیت  از  گزارشی  پیش  چندی  نیز 
خودروهای رسوبی به وزارت اقتصاد ارائه 
کرد. این در حالی است که به تازگی با 
توجه به دستور رئیس جمهور مبنی بر 
پیگیری جدی برای تعیین تکلیف این 
نویس  پیش  ایران،  گمرک  خودروها، 
مصوبه  برای ترخیص خودروهای رسوبی 
را آماده و به وزارت اقتصاد ارائه کرد تا در 

دولت مطرح شود.
ثبت سفارش باید باز شود

برای  پیشنهادی  پیش نویس   
سوی  از  که  وزیران  هیات  در  تصویب 
ارونقی- معاون فنی گمرک ایران - به 
وزارت اقتصاد ارائه شده است،  بر لزوم 
باز شدن ثبت سفارش برای تعیین تکلیف 
بخش زیادی از این خودروها تاکید دارد؛ 
ثبت  است  شده  اعالم  که  طوری  به 
سفارش برای واردات خودروهای سواری 
دارای  ماه ۱397  دی   ۱6 تاریخ  تا  که 

قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق ویژه 
و آزاد هستند به صورت بدون انتقال ارز 
و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به 
بانک مرکزی بالمانع خواهد بود، بنابراین 
کلیه ثبت سفارش های قبلی خودرو اعم 

از بانکی و غیربانکی لغو خواهد شد.
خودروهایی که تا ۱6 دی ماه ۱397 
انبار بوده و با رویه بانکی  دارای قبض 
تأمین ارز شده  است نیز  با پرداخت مابه 
التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه نیما 
و با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص 
است و هر نوع تخصیص ارز جدید برای 

این ثبت سفارش ها ممنوع خواهد بود.
سود بازرگانی ۴۰ درصد مازاد برای 

ترخیص
ست  ا ه  شد م  عال ا همچنین 
هزار   ۴۰ از  بیش  ارزش  با  خودروهای 
دالر با محاسبه و پرداخت ۴۰ درصد سود 
ورودی  حقوق  مأخذ  بر  مازاد  بازرگانی، 

قابل ثبت سفارش و ترخیص هستند.

امکان ترخیص باالی ۲5۰۰ سی 
سی نیست مگر...

درمورد خودروهای سواری با حجم 
با  نیز  سی  سی   ۲5۰۰ از  باالتر  موتور 
وجود  ترخیص  امکان  اینکه  بر  تاکید 
ندارد، موارد استثنا مطرح و تاکید شده 
به  مربوط  سواری  خودروهای  است 
جانبازان طبق مصوبه بهمن ماه ۱387 
و اصالحات بعدی آن که تا شهریور ماه 
ثبت  دارای  و  شده  گمرک  وارد   ۱393
سفارش هستند، از این موضوع مستثنی 

بوده و امکان ترخیص خواهند داشت.
امکان ورود باالی ۲5۰۰ سی سی 

به مناطق آزاد
ترخیص  نیز  د  ا ز آ مناطق  در 
خودروهای سواری بدون الزام به رعایت 
محدودیت حجم موتور ۲5۰۰ سی سی 
که تا 3۱ مرداد ۱397 برای آن ها توسط 
مناطق آزاد قبض انبار صادر شده با رعایت 
مقررات مربوطه،جهت شماره گذاری و 
در  شده  تعیین  مجاز  محدوده  در  تردد 

مناطق آزاد قابل ترخیص است.
ترخیص خودروهای دارای پرونده 

قضایی مشمول قید زمان نیست
و  تکلیف  تعیین  مهلت  حالی  در 
ماه  شش  رسوبی  خودروهای  ترخیص 
تعیین شده که خودروهای دارای پرونده 
قضایی را از لحاظ زمانی در بر نمی گیرد؛ 
به طوری که در پیش نویس آمده انجام 
تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای 
دارای پرونده قضایی که رأی قطعی منع 
مرجع  سوی  از  ها  آن  برائت  یا  پیگرد 
رسیدگی کننده صادر می شود مشمول قید 
زمانی برای ترخیص نیست و با رعایت 

مقررات ترخیص می شود.
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نماینده مجلس:
 تصویب الیحه حمایت از حیوانات خانگی دولت با مشاركت 

مردم خواهد بود
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در خصوص الیحه دولت 
در مورد حیوانات خانگی گفت: به زودی الیحه را منتشر کرده و جوانب 
مختلف را در جلساتی با کارشناسان مختلف بررسی خواهیم کرد و نظرات 

و پیشنهادات مردم را می پرسیم.
الیحه  کرد:  اظهار  خانگی  حیوانات  الیحه  مورد  در  رفیعی،  سمیه 
حیوانات خانگی دولت که اخیرا به مجلس ارائه شده است را لزوما تایید 
یا لزوما رد نمی کنم. الیحه هم اکنون دست معاونت نظارت بر قوانین 
مجلس است و تا آنجایی که اطالع دارم مواردی تشخیص داده شده که 
با قانونهای دیگر همپوشانی دارد. البته این معاونت در محتوا ورود نمی 

کند و فقط قانون را از نظر فرمی بررسی می کند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ضمن دعوت دغدغه مندان 
حوزه حیوانات خانگی برای نظر دادن در  مورد این الیحه گفت: کارشناسانی 
بررسی  به جلسه  تمایل  اگر  فعال هستند  زمینه حیوانات خانگی  در  که 
برگزار  را  این جلسات  فراکسیون محیط زیست مجلس  دارند،  حضوری 

خواهد کرد. این یعنی تدوین قانون با مشارکت مردم.
یا  نماینده مردم تهران در مجلس گفت: فراکسیون محیط زیست 
صحن مجلس تابه حال طرح یا طرح  مشابهی در این خصوص در دستور 
کار  نداشته و فضاسازی های اخیر شایعاتی علیه مجلس است. ان شاءاهلل 
متن اصلی الیحه دولت را در صحفه رسمی فراکسیون محیط زیست منتشر 

خواهیم کرد تا نظرات و پیشنهادات را دریافت  کنیم.

جوكار: مجلس و دولت پیگیر حل مشکالت جامعه كارگری 
هستند

رئیـس مجمـع نماینـدگان یـزد مجلـس شـورای اسـالمی، تاکیـد 
کـرد: مشـخص اسـت کـه کارگـران نسـبت به تـورم بـاالی موجود در 
جامعـه حقـوق اندکـی دریافـت مـی کننـد و مـا در مجلـس پیگیر حل 

مشـکالت معیشـتی این قشـر هسـتیم.
بـه  یـزدی  کارگـران  گردهمایـی  آییـن  در  جـوکار  محمدصالـح 
مناسـبت سـالروز تصویـب قانـون کار، بیـان کـرد: امسـال سـال تولید 
ملـی اسـت و مجلـس یازدهـم در ایـن راسـتا تمـام تـالش خـود را به 
کار گرفتـه تـا رضایتمنـدی حاصـل شـود کـه نمونـه آن اعتبـار بـرای 
همسـان سـازی بازنشسـتگان بود که بخشـی از آن تحقق یافته اسـت. 
مجلـس حامـی مردم اسـت و مصـداق عملـی آن تصویب طـرح تامین 
مسـکن اسـت و ایـن اطمینـان را مـی دهـم کـه در مجلـس مطالبه گر 
حـق مـردم هسـتیم و دوسـتی بـا هـر دولتی کـه بخواهد حق مـردم را 

نادیـده بگیـرد، نداریم.
رئیـس کمیسـیون شـوراها و امـور داخلـی در ادامـه اظهـار کـرد: 
از همـه مشـکالت جامعـه کارگـری و معیشـتی آنـان بـه خوبـی مطلع 
هسـتم. مـی دانـم کـه کارگران نسـبت بـه تـورم ۴8 درصـدی، حقوق 
اندکـی دارنـد و همسـان سـازی نشـده اسـت و پیگیـر ایـن موضوع در 
مجلـس هسـتیم. رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان یـزد در مجلـس 
شـورای اسـالمی بـا اشـاره بـه ارائه طـرح تبصـره الحاقی به مـاده ۴۱ 
قانـون کار، تصریـح کـرد: فـردی طرحـی را در ایـن زمینـه بارگـذاری 
کـرده و تعـدادی از نماینـدگان امضـا کـرده اند امـا این امضا بـه منزله 
تصویـب و اجـرای آن طـرح نیسـت و تـا تصویـب شـدن راه طوالنی و 
فرآینـد پیچیـده ای دارد. هـر طرحـی نیـاز به بررسـی های کارشناسـی 

در کمیسـیون هـا دارد تـا بـه صحـن بیاید.
جـوکار در پایـان بیان کرد: قطعا این طـرح رای نمی آورد و نتیجه 
نخواهـد داشـت زیـرا در بررسـی هـا و نظراتی که داده شـده مشـخص 
شـد ایـن طـرح بـر خـالف قوانین اسـت و با قانون اساسـی کشـور هم 
هیـچ همخوانـی نـدارد. مجلـس و دولـت بـرای حـل مشـکالت قشـر 
زحمـت کـش جامعه در حال تالش هسـتند و از تشـکل هـای کارگری 
و نماینـدگان تشـکل هـا مـی خواهم مشـکالت و مباحثـی را که دارند 

در اختیـار ما قـرار دهند.

رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا خبر داد؛
اجرای چهارمین مرحله طرح سراسری مبارزه با احتکار

و  اساسی  کاالی  انواع  کشف  از  ناجا  اقتصادی  امنیت  پلیس  رییس 
ضروری احتکار شده به ارزش بیش از 569 میلیارد ریال طی 7۲ ساعت و 

دستگیری ۱۱3 متهم در کشور خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس،  سردار محمدرضا مقیمی اظهار داشت: 
در راستای تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری امام خامنه ای 
عزیز »مدظله العالی«، با عنایت به نوسانات ارزی و قیمت کاالها در بازار 
داخل طرح مبارزه و مقابله با احتکار کاالهای اساسی و ضروری به صورت 

ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی سراسر کشور در 
هفته گذشته طی 7۲ ساعت با کار اطالعاتی دقیق، محل احتکار کاالهای 
اساسی و ضروری را شناسایی کردند، افزود: کارآگاهان این پلیس در بازرسی 
و  قبیل الستیک سبک  از  احتکار شده  کاالهای  انواع  دپو  های  از محل 
سنگین، لوازم خودرو، روغن موتور، لوازم الکترونیکی، لوازم خانگی، ظروف 
پالستیکی، نهاده های دامی، قند و شکر، گندم و جو، روغن خوراکی، برنج، 

مواد شوینده و چای را کشف کردند.
رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی 
کاالهای مکشوفه را بیش از 569 میلیارد ریال برآورد کردند و همچنین 
در این راستا ۱۱3 متهم دستگیر و پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل 

قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
های  استان  در  کشفیات  بیشترین  اینکه  به  اشاره  با  مقیمی  سردار 
هرمزگان، اصفهان و کرمانشاه بوده از هموطنان خواست در صورت مشاهده 
و اطالع از هرگونه فعالیت افراد فرصت طلب و سودجو در این زمینه، موضوع 

را بالفاصله به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطالع دهند.

اطالعیه معاونت حمل و نقل و ترافیک؛
ساعت طرح ترافیک تغییر نمی كند

ساعات  تهران  آموزشی شهر  مراکز  کامل  بازگشایی  به عدم  توجه  با 
محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا تغییر نمی یابد.

ترافیک شهرداری  نقل و  به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و 
تهران در اطالعیه ای اعالم کرد: با توجه به عدم بازگشایی کامل مدارس 
و دانشگاه ها تغییر ساعت اجرای محدودیت های ترافیکی )طرح ترافیک و 
طرح کنترل آلودگی هوا( کماکان از ساعت 7:3۰ الی ۱7 پا برجا خواهد بود 
در این اطالعیه آمده است: پیش از این بر اساس مصوبه شورای ترافیک 
شهر تهران قرار بود، همزمان با بازگشایی مدارس و دانشگاه ها ساعت اجرای 
محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا از ساعت ۰6:3۰ لغایت ۱8:۰۰ 
)در نیمه دوم سال( تغییر یابد، که با توجه به عدم بازگشایی کامل مدارس و 
دانشگاه ها در تهران به صورت کامل، کما فی السابق از اول آذر ۱۴۰۰ ساعت 
اجرای طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا از ساعت 7:3۰ لغایت ۱7 می باشد.

تمسخرهمسر در حضور فرزندان؛

والدین نقاط ضعف یکدیگر را به رخ هم نکشند
تخصصی  تیم  عضو 
در  زوج  و  ازدواج  مشاوره 
خانواده  و  ازدواج  انجمن 
کشور با اشاره به لزوم حفظ احترام 
متقابل همسران در حضور فرزندان، 
گفت: بعضا زوجین مطرح می کنند 
نقاط ضعف  فرزندان  در حضور  که 
دست  شادی  منظور  به  را  یکدیگر 
مایه شوخی و خنده قرار می دهند، 
به  رفتار  این  از  آنکه پس  از  غافل 
اصطالح حنای والدین که در حضور 
گرفته  قرار  تمسخر  مورد  فرزندان 
برای بچه ها رنگی نخواهد داشت 
فردی  عنوان  به  را  او  فرزندان  و 
بدون جایگاه و موقعیت تلقی کرده و 
اینگونه دور از انتظار نخواهد بود که 
آن والد شاهد بی احترامی  فرزندان 

به خود باشد.
مقدم،  ابراهیمی  حسین  دکتر 
اظهار کرد: متاسفانه خیلی از مواقع 
به  را  یکدیگر  ضعف  نقاط  زوجین 
رخ هم کشیده و اشتباهات همدیگر 
یا  و  شوخی  و  خنده  مایه  دست  را 
سرزنش یکدیگر قرار می دهند. البته 
که  کرد  فراهم  شرایطی  بتوان  اگر 
همسر متوجه اشتباهاتش شده و آن 
ها را اصالح کند بسیار خوب است 
اما به رخ کشیدن اشتباهات و دست 
مایه خنده قرار دادن آنها تنها منجر 
به ایجاد مقاومت و نه اصالح رفتار 
در افراد می شود، از این رو همسران 
باید به جد از شوخی هایی این چنینی 

در حضور فرزندان بپرهیزند. 
بیان  با  درمانگر  روان  این 
ن  ندا فرز لگوی  ا لدین  ا و ینکه  ا
شرایط  این  در  داد:  ادامه  هستند، 
ناخوشایندی  احساس  کودکان  به 
و  می دهد  دست  امنیت  عدم  نظیر 
تصور می کنند اگر پدر یا مادر آنها 
می تواند اشتباهاتی تا این اندازه خنده 
دار انجام دهد، چگونه می تواند مادر 
یا پدر قابل اعتمادی برای آنها باشد؟. 
خیلی  نیز  نوجوانان  دیگر  سوی  از 
سریع از این رفتارهای والدین سوء 
استفاده کرده و یاد می گیرند چگونه 
و  بزنند  دور  اصطالح  به  را  والدین 
خواسته هایشان را عملی کنند چراکه 
متوجه می شوند بین والدین اختالف 
نظر وجود دارد و این اختالف نظر در 

رفتار آنها پیداست.
است  معتقد  مقدم  ابراهیمی 
با  فرزندان  یاد شده،  که در شرایط 

سوء استفاده از خالء و فاصله میان 
والدین، دیگر از والدین حرف شنوی 

کاملی نخواهند داشت. 
دیگری  بد  اتفاق  افزود:  وی 
که شاهد آن هستیم این است که 
می  تصور  خود  خیال  به  زوجین 
همسر  ضعف  نقاط  بیان  با  کنند 
هستند  او  از  انتقاد  حال  در  خود 
های  جنبه  تمام  واقعیت  در  اما 
خود  همسر  زندگی  و  شخصیتی 
با تمسخر تحت  انتقاِد همراه  با  را 
تاثیر قرار می دهند. بعضا بیان این 
یی  توهین ها با  نیز  ضعف  نقاط 
نظیر »چقدر تو احمقی«، »تو نمی 
همراه  و...  خنگی«  »تو  فهمی«، 
این  تکرار  زمان  مرور  به  می شود. 
فرزندان  شود  می  باعث  توهین ها 
شاید  که  برسند  غلط  باور  این  به 
این  سزاوار  واقعا  آنها  پدر  یا  مادر 
توهین ها هستند چراکه این صفات 
در ذهن اطرافیان می نشیند و جزو 
باورهایشان می شود. از سوی دیگر 
که  برسد  باور  این  به  فرزند  وقتی 
است   چنین صفاتی  سزاوار  او  والد 
او  با  حساس  شرایط  در  هیچگاه 
مشورت نمی کند چراکه او را صاحب 

نظر نمی داند. 
تخصصی  تیم  عضو  گفته  به 
انجمن  در  زوج  و  ازدواج  مشاوره 
ازدواج و خانواده کشور، در شرایط یاد 
ناامیدی شده و  شده فرزندان دچار 
این ناامیدی بعضا تا آخر عمر همراه 
باورها  تغییر  آنها خواهد بود چراکه 

بسیار سخت است.

اینکه  بیان  با  روانشناس  این 
باور  در  گرفته  شکل  اعتمادی  بی 
فرزندان نسبت به رابطه میان والدین 
می تواند در آینده بر رابطه زناشویی 
آنها نیز اثر گذارد، خاطر نشان کرد: 
این عدم اطمینان در فرزندان حتی 
می تواند به رابطه با همسر نیز تعمیم 
داده شود چراکه فرزندان شاهد این 
توانایی  به  پدر  که  اند  بوده  مساله 
توانایی  به  مادر  یا  و  مادر  های 
های پدر اعتماد نداشته و همدیگر 
را مسخره می کردند از این رو آنها 
نیز نسبت به همسر خود بی اعتماد 
شده و نمی توانند یک رابطه عاشقانه 
خوب  را تجربه کنند و در رابطه با 
همسر خود به رفتارهای تحقیرآمیز 

روی می آورند. 
وی با اشاره به تبعات ناخوشایند 
فرزندان،  حضور  در  زوجین  تحقیر 
ادامه داد: کودکان و نوجوانان هنوز 
شناختی  رشد  از  باالیی  درجه  به 
نرسیده اند که شرایط را درک کنند 
و از این رو در چنین شرایطی دچار 
نیازی  می شوند.  فکری  وسواس 
نیست بچه ها از تمام مشکالت میان 
والدین خبر داشته باشند چراکه بعضا 
با فهمیدن مشکالت میان والدین و 
توسط  آنها  کردن  تمسخر  مشاهده 
غلطی  گیری های  نتیجه  یکدیگر 
می کنند. از جمله این نتیجه گیری 
های غلط این است که وقتی رابطه 
بین زوجین همیشه خوب نیست و 
آنها در کنار هم خوشبخت نیستند؛ 
از این  باید ازدواج کرد؟.  اصال چرا 

فرزندان  نباید در حضور  والدین  رو 
و  ضعف  نقاط  و  مسائل  مورد  در 
مشکالت یکدیگر صحبت کنند مگر 
آنکه فرزندانشان به پختگی کاملی 
مشکالت  بیان  با  و  باشند  رسیده 
و  راهگشا  مشورت  آنها  از  بتوانند 

صحیحی بگیرند. 
ابراهیمی مقدم همچنین تاکید 
کردن  تحقیر  با  زوجین  که  کرد 
یکدیگر شاهد نخستین گام های بی 
احترامی در خانه خواهند بود و اگر 
احترام اعضای خانواده زیر پا گذاشته 
اولین اصل بهداشت  شود، در واقع 
روانی خانواده به مخاطره می افتد و 
به  نیز  فرزندان  شرایطی  چنین  در 
خود اجازه می دهند به والدین توهین 
کرده و از همین توهین ها نیز برای 
رسیدن به خواسته های خود استفاده 

می کنند. 
پایان  در  درمانگر  روان  این 
سخنان خود درباره توهین زوجین 
نسبت به خانواده یکدیگر در حضور 
فرزندان نیز تصریح کرد: اقوام درجه 
یک فرزندان نظیر دایی، عمه، خاله 
برای  محبت  و  عشق  منبع   ... و 
و  توهین  و  شده  محسوب  نها  آ
پایگاه  واقع  در  آنها  به  بی احترامی 
مشکل  دچار  ا  ر بچه ها  عاطفی 
می کند. در این شرایط بچه ها فکر 
می کنند  افرادی را دوست دارند که 
ارزشمند نیستند و فاصله و شکافی 
میان آنها و اقوام درجه یک ایجاد 
می شود که برایشان بسیار آسیب زا 

خواهد بود.
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زیر نظر: علی هوشمند

شرایط شركت در آزمون دكتری اعالم شد
متقاضیان آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز )Ph.D( سال ۱۴۰۱ 
برای ثبت نام در این آزمون باید دو میلیون و هشتاد و پنج هزار ریال بابت ثبت نام 

و ۱۲۰۰۰ هزار ریال هم به عنوان هزینه پیامک پرداخت کنند.
متقاضیان ثبت نام در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز )Ph.D( سال 
۱۴۰۱ برای پذیرش در دوره های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه 
نور، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان  پیام 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی می توانند با  در نظر داشتن شرایط عمومی 
و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون، می توانند در آزمون 
نیمه  دکتری  مقطع  ورودی  آزمون  برای  ثبت نام  کنند.  شرکت  و  ثبت نام  مذکور 
متمرکز )Ph.D( سال ۱۴۰۱ از فردا دوشنبه مورخ اول آذر ماه آغاز می شود و در 

روز دوشنبه مورخ هشتم این ماه ادامه دارد. 
الزم به تاکید است که ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق درگاه 
اطالع رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت.
هر متقاضی براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در 
آزمون می تواند در یک کدرشته  امتحانی ثبت نام  و در آزمون مربوط شرکت  کند.

متقاضیان الزم است که ابتدا دفترچه راهنمای ثبت نام را مطالعه نموده و در 
صورت واجد شرایط بودن، نسبت به پرداخت هزینه خرید کارت اعتباری ثبت نام 

در آزمون به شرح ذیل، اقدام کنند و سپس مراحل بعدی را به انجام برسانند.
مراحلی که متقاضی باید برای ثبت نام اقدام کند

۱-مراجعه به درگاه اطالع رسانی  سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی 
فوق برای تهیه کارت اعتباری ثبت نام )سریال ۱۲ رقمی( و دریافت دفترچه راهنمای 

ثبت نام )دفترچه شماره ۱(.  
بر اساس توضیحات مندرج در  ۲- تهیه فایل عکس اسکن شده متقاضی 

دفترچه راهنمای ثبت نام.
3-آماده نمودن اطالعات مورد نیاز جهت ثبت نام.

۴- خرید کارت اعتباری ثبت نام به مبلغ  دو میلیون هشتاد و پنج هزار ریال 
از سامانه خرید کارت اعتباری در درگاه اطالع رسانی این سازمان. 

5- پرداخت هزینه خدمات ارسال پیام کوتاه به متقاضیان به مبلغ ۱۲ هزار 
ریال .

دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتی
به متقاضیان توصیه می شود که مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای 
ثبت نام، ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل نموده 
و سپس براساس فرم پیش نویس با مراجعه به درگاه اطالع رسانی این سازمان، 
اطالعات الزم را براساس بندهای برنامه نرم افزاری ثبت نام وارد نمایند. همچنین 

الزم است در درج اطالعات ثبت نام دقت کنند. 
بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه 
ثبت نام با مدارک متقاضی در صورت پذیرفته شدن در آزمون، مطابق ضوابط با 

وی رفتار خواهد شد.
زمان توزیع کارت اینترنتی

براساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز 
)Ph.D( سال ۱۴۰۱ در روز جمعه مورخ  6 اسفند برگزار خواهد شد. متقاضیان 
الزم است از روز دوشنبه 3 آذر تا روز 5 آذرماه با مراجعه به درگاه اطالع رسانی 
این سازمان نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون و راهنمای شرکت در 
آزمون اقدام نمایند. محل آزمون متقاضیان بر اساس استان و شهرستان انتخابی 
مندرج در بند ۴۰ تقاضانامه تعیین می شود. لذا مقتضی است متقاضیان با مراجعه 
به جدول شماره ۲ دفترچه راهنمای ثبت نام و درج کد مربوط به استان و شهر مورد 
نظر در تقاضانامه ثبت نام اقدام کنند.سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد؛ 
متقاضیان پس از تکمیل تقاضانامه، دریافت شماره پرونده 6 رقمی و کدپیگیری ۱6 
رقمی یک نسخه پرینت از تقاضانامه تهیه و نزد خود نگهداری نمایند. در انتخاب 
کدرشته  امتحانی و همچنین شهرستان محل حوزه امتحانی خود دقت کنند؛ پس 
از دریافت کد پیگیری ۱6 رقمی در این خصوص، به درخواست های متقاضیان مبنی 

بر اصالح و یا جابجایی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

كشف جسد 2 مرد جزغاله شده بدون دست و پا در كانکس
با شکسته شدن حکم تبرئه 3 مرد، در پرونده قتل فجیع دو کارگر در کانکسی در 

شهرری، تحقیقات از سر گرفته شد.
رسیدگی به این پرونده  فجیع،از یک سال قبل به دنبال آتش سوزی در کانکسی در 
شهرری آغاز شد.وقتی مأموران آتش نشانی به مهار شعله ها پرداختند جسد سوخته ۲ مرد 
ناشناس را پیدا کردند. ۲ جسد که مشخص بود دست و پای آنها قطع شده است  با دستور 
قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و پلیس برای رازگشایی جنایت فجیع  به تکاپو افتاد .
شواهد نشان می داد این ۲ مرد به احتمال زیاد در محل دیگری کشته شده ،دست و 

پای آنها قطع شده  و سپس جسد آنها  در کانکس به آتش کشیده شده است.
شدت سوختگی به حدی بود که جسدها قابل شناسایی نبود و پزشکی قانونی نتوانست 

علت تامه مرگ را مشخص کند.
تالش  پلیس برای افشای هویت دو قربانی  آغاز شد و خانواده های دو قربانی  جوان 
شناسایی شدند. شواهد نشان می داد دو قربانی جوان که اکبر و میثم نام داشتند  کارگر بودند.
در ادامه تحقیقات پدر یکی قربانیان گفت: پسرم میثم از مدتی قبل با یکی از دوستانش 

به نام مهدی اختالف حساب داشتم. گمان می کنم مهدی در قتل دست داشته باشد.
با اظهارات این مرد سالخورده مهدی ۲6ساله بازداشت شد اما جرمش را انکار کرد. 
به عنوان مظنون  نیز  ابراهیم  و  نام های مرتضی  به  ادامه تحقیقات دو متهم دیگر  در 
بازداشت شدند و در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستادند.
آنها در نخستین جلسه دادگاه خودشان را بی گناه خواند. و قرار شد شاهدانی را برای 

اثبات بی گناهی شان به دادگاه معرفی کنند.
به این ترتیب 3 متهم بار دیگر در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران از 
خود دفاع کردند.در ابتدای جلسه اولیای دم ۲ قربانی درخواست قصاص را مطرح کردند 

و خواستند تا راز قتل برمال شود .
پدر میثم در حالی که اشک می ریخت گفت: پسرم از قبل  با مهدی اختالف داشت 

و من به او مشکوک هستم.
وقتی قاضی پرسید در این ماجرا شک ندارید ؟ پاسخ داد: نه. من مطمئن نیستم 
مهدی پسرم را اینطور فجیع کشته باشد.من می خواهم تا قاتل واقعی پسرم شناسایی و 

سپس قصاص شود. سپس متهمان به دفاع پرداختند.
مهدی گفت: من دوسال قبل از کشته شدن میثم تعدای در و پنجره از او خریدم 
و سر همین موضوع با هم اختالف حساب داشتیم. اما اختالف حسابمان حل شد و من 
مشکلی با او نداشتم. تا اینکه شنیدم او کشته شده است.من بی دلیل بازداشت شده ام 

و بی گناه هستم.
سپس مرتضی به دفاع پرداخت. وی گفت من آن شب اتفاقی به حوالی کانکسی 
که  به آتش کشیده شده بود رفتم و سر و صدایی عجیبی  از داخل آن شنیدم .دقایقی بعد 
ماموران آتش نشانی و پلیس سر رسیدند و بقایای ۲ جسد را بیرون آوردند. جسدها دست 
و پا نداشتند و به حدی سوخته بودند که قابل شناسایی نبودند. من حتی فکر کردم آنها 
الشه حیوانات است که در آتش سوزی سوخته است. اصال باور نمی کردم جسد انسان باشد.
وی ادامه داد: آن شب چون وسیله ای برای بازگشت به خانه نداشتم با پسرخاله 
ام تماس گرفتم اما پاسخ نداد. به او پیامک ارسال کردم و از او خواستم فورا دنبالم بیاید. 
چون پسرخاله ام پاسخم را نداد این بار به دخترخاله ام پیامک ارسال کردم و از او خواستم 
تا برادرش را فورا دنبالم بفرستد.اما همین موضوع  و آنتن دهی گوشی موبایلم در نزدیکی 
محل جنایت باعث شد اشتباهی بازداشت شوم.من قبال قربانی ها ندیده و آنها را  نمی 

شناختم و هیچ خصومتی با آنها نداشتم .
ابراهیم  نیز گفت: چون هنگام آتش سوزی من در آن حوالی حضور داشتم پلیس بی 

دلیل مرا بازداشت کرد.من بی گناه هستم و دستی در این ماجرا ندارم.
روبه روی قضات  داشتند   ور حضور  کانکس شعله  در محل  سپس شاهدانی که 

ایستادند وگفتند 3 متهم را ندیده اند که از کانکس خارج شوند.
به این ترتیب قضات دادگاه پرونده را لوث تشخیص داده و حکم به برگزاری مراسم 
قسامه صادر کردند. ولی چون اولیای دم دو قربانی اعالم کردند نمی توانند 5۰ نفر از 
بستگان نسبی خود را برای ادای سوگند به دادگاه معرفی کنند آنها قسم را به متهمان 
واگذار کردند. به این ترتیب 3 متهم قسم به بی گناهی خوردند و حکم تبرئه آنها صادر شد.
اما این حکم در دیوان عالی کشور تایید نشد و قضات دیوان عالی کشور از نحوه 

برگزاری مراسم قسامه ایراد گرفتند.
بنا بر این گزارش، با شکسته شدن حکم تبرئه 3 متهم در دیوان عالی کشور،پرونده 
برای از سر گیری تحقیقات و افشای راز قتل فجیع ۲ مرد جوان بار دیگربه شعبه دهم 

دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
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داک داک گو، به دنبال مسدودسازی ردیاب های 
اپلیکیشن های اندروید است.

اپل در اواخر ماه آوریل، ابزارهای شفافیت ردیابی اپلیکیشن را معرفی 
کرد و صنعت تبلیغات را تا حد زیادی تکان داد. دارندگان آیفون و آیپد اکنون 
می توانند اپلیکیشن ها را از ردیابی رفتار و نوع استفاده از داده ها برای نمایش 
تبلیغات شخصی سازی شده منع کنند. از زمان راه اندازی کنترل های جدید حریم 
خصوصی اپل، تقریبا ۱۰ میلیارد دالر از درآمدهای اسنپ، پلتفرم متا، توئیتر 

و یوتیوب کاهش یافته است.
به گزارش آرس تکنیکا، اکنون ابزاری مشابه ابزار اپل برای سیستم عامل 
نیست. شرکت  آن گوگل  توسعه  دهنده ی  البته  است که  آماده شده  اندروید 
فناوری داک داک گو که بر حریم خصوصی تمرکز دارد، اولین فعالیت خود را 
با راه اندازی یک موتور جستجو آغاز کرد. این شرکت درحال اضافه کردن 
این  است.  اندروید  اپلیکیشن  در  مخفی  ردیاب های  مسدودسازی  قابلیت 
ویژگی که »محافظت ردیابی برای اپلیکیشن های اندروید« نام دارد، از امروز 
به صورت آزمایشی فعال خواهد شد و هدف آن، ارائه ی قابلیت های کنترلی 
سیستم عامل آی اواس اپل است. پیتر دوالنسکی، مدیر محصول داک داک گو 

در مورد این قابلیت گفت:
ایده این است که ما مجموعه ی داده ها را از اپلیکیشن هایی که ردیاب ها 
مالک آن ها نیستند، مسددود کنیم. بدین ترتیب شما تبلیغات کم تری درمورد 

موضوعاتی که به طور آنالین آن ها را دنبال می کنید مشاهده خواهید کرد.
بهره  شخص ثالث  ردیاب های  از  اپلیکیشن ها،  قریب به اتفاق  اکثریبت 
می برند که در کد آن ها پنهان شده است. این ردیاب ها بر رفنار کاربران در 
برنامه های مختلف نظارت دارند و به  ایجاد نمایه هایی در مورد آن ها کمک 
می کنند که می تواند شامل فهرست خرید، داده های جمعیتی و سایر اطالعاتی 
باشد که برای ارائه ی تبلیغات شخصی شده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
رایگان  اندرویدی  محبوب  برنامه های  تجزیه وتحلیل  می گوید  داک داک گو 
نشان می دهد بیش از 96 درصد آن ها حاوی ردیاب اند. مسدود کردن این 
برجسته ترین  ازجمله  که  گوگل  و  فیسبوک  ردیاب های  جمله  از  ردیاب ها 
نمونه های موجود محسوب می شوند، باعث خواهد شد داده های کاربران به 
این شرکت ها و ده ها شرکت تبلیغاتی دیگر که احتماال نام آن ها را هرکز 

نشنیده اید ارسال نشود.
ساده  بسیار  داک داک گو  ابزار  با  ردیاب ها  کردن  کاربر، مسدود  دید  از 
در  گزینه  یک  به عنوان  اپلیکیشن ها«  ردیابی  از  »محافظت  قابلیت  است. 
منوی تنظیمات برنامه ی اندروید این سرویس در دسترس است. در حال حاضر، 
انتظار برای فعال سازی این ویژگی  گزینه ای برای اضافه شدن به فهرست 
به کاربر نشان داده می شود، اما پس از روشن شدن قابلیت مورد اشاره، کل 
ردیاب های مسدود شده در هفته ی گذشته نمایش داده خواهد شد و جزئیاتی 
از مواردی که به تازگی در اپلیکشن ها مسدود شده است، در دسترس خواهد 
خبری  وب سایت های  بزرگ ترین  از  یکی   Daily Mail اپلیکشین   بود. 
جهان است که داک داک گو به سرعت ردیاب هایی از ادوبی، وارنرمدیا، آمازون، 
گوگل و شرکت تبلیغاتی Taboola را روی آن مسدود می کند. بررسی های 
داک داک گو نشان می دهد بیش از 6۰ هزار اپلیکیشن، در هفت روز گذشته، 

هزاران مرتبه یک گوشی آزمایشی را ردیابی کرده اند.
وب سایت آرس تکنیکا برای بررسی این موضوع، روی یک گوشی گوگل 
پیکسل 6 پرو جدید 36 اپلیکیشن رایگان محبوب از جمله مک دونالد، لینکدین، 
فیسبوک، آمازون و بی بی سی ساندوز را نصب کرده است. سپس با روشن کردن 
نسخه ی پیش نمایش قابلیت ردیاب اندرویدی داک داک گو، گوشی را به مدت 
چهار روز بدون هیچ استفاده ای کنار گذاشته است. نتیجه بررسی نشان داد 
در مدت 96 ساعت، ۲3 مورد از این اپلیکیشن ها بیش از 63۰ تالش برای 

ردیابی کاربر در پس زمینه ی دستگاه انجام داده اند.
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زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

1۸ ایستگاه کیفیت هوای تهران در وضعیت قرمز؛
از تردد غیرضروری خودداری کنید!

در حالی میانگین کیفیت هم اکنون هوای پایتخت ۱۴6 و در شرایط ناسالم 
برای گروه های حساس است که کیفیت هوا در ۱8 ایستگاه در شرایط قرمز و 

ناسالم برای همه گروه ها قرار دارد.
به گزارش دنیای جوانان، بر اساس آخرین اطالعات شرکت کنترل کیفیت 
هوای تهران، کیفیت هوا در ایستگاه های اقدسیه )منطقه ۱(، سوهانک )منطقه 
مدرس  تربیت   ،)6 )منطقه  ژئوفیزیک   ،)۴ )منطقه  صنعت  و  علم  دانشگاه   ،)۱
)منطقه 6(، دانشگاه تهران )منطقه 6(، ستاد بحران )منطقه 7(، شهرداری منطقه 
۱۰، شهرداری منطقه ۱۱، میدان امام خمینی )منطقه ۱۲(، پیروزی )منطقه ۱3(، 
پارک شکوفه )منطقه ۱۴(، شهرداری منطقه ۱5،  شادآباد )منطقه ۱8( ، پارک 
قائم )منطقه ۱8(،شهرداری منطقه ۱9، شهرداری منطقه ۲۱، شهرداری منطقه 

۲۲ در شرایط ناسالم برای همه افراد قرار دارد.
کیفیت هوا در ایستگاه های دانشگاه شهید بهشتی )منطقه ۱(، پونک، گلبرگ 
)منطقه 8(، پارک رازی )منطقه ۱۱(، شهرک چشمه )منطقه ۲۲( و فرمانداری شهر 

ری )منطقه ۲۰( در شرایط  ناسالم برای گروه های حساس است.
کیفیت هوا در ایستگاه  مسعودیه )منطقه ۱5( در شرایط قابل قبول قرار دارد.

در ایستگاه های شریف )منطقه ۲(، شهرداری منطقه ۲، پاسداران )منطقه 3(، 
شهرداری منطقه ۴، میدان فتح )منطقه 9(، اتوبان محالتی )منطقه ۱۴(، شهرداری 
منطقه ۱6، پارک سالمت )منطقه ۱7(،شهر ری )منطقه ۲۰(، ذرات معلق کمتر از 

۲.5 میکرون به عنوان آالینده شاخص هوای پایتخت ثبت نشده است.
الزم به ذکر است آلوده ترین ایستگاه تهران دانشگاه علم و صنعت در منطقه 

۴ با شاخص ۱8۱ است.
در این شرایط جوی سازمان هواشناسی نسبت به پرهیز از ترددهای غیر 
ضروری به ویژه برای سالمندان، کودکان و افراد با سابقه بیماری، تا حد امکان 
باز، مدیریت سوخت و زمان فعالیت  عدم فعالیت فیزیکی و ورزشی در فضای 

واحدهای صنعتی در سطح و حومه کالن شهرها توصیه می کند.
گفتنی است که شاخص کیفیت هوا )AQI( به پنج دسته اصلی تقسیم بندی 
می شود. بر اساس این تقسیم بندی از عدد صفر تا 5۰ هوا »پاک«، از 5۱ تا ۱۰۰ 
هوا »قابل قبول)سالم( یا متوسط«، از ۱۰۱ تا ۱5۰ هوا »ناسالم برای گروه های 
حساس«، از ۱5۱ تا ۲۰۰ هوا »ناسالم برای همه گروه ها«، از ۲۰۱ تا 3۰۰ هوا 

»بسیار ناسالم« و از 3۰۱ تا 5۰۰ شرایط کیفی هوا »خطرناک« است.
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با  اقتصادی  کارشناس 
تاکید بر لزوم حمایت از کسب 
و کارهای آسیب دیده، گفت: 
به خاطر کرونا حدود یک میلیون شغل 
از دست رفته که با سرعت بخشیدن به 
در  مشاغل  از  بسیاری  واکسیناسیون، 
بخش  در  به ویژه  مختلف  بخش های 

خدمات به چرخه کار باز می گردد.
زیست بوم اشتغال کشور با تاکید بر 
ایجاد یک میلیون اشتغال در نخستین 
دولت  اشتغال  عالی  شورای  جلسه 
سیزدهم در هفتم آبان ماه امسال کلید 
خورد. طبق این زیست بوم، ۲ الزام در 
ایجاد  روش های  و  تکنیک ها  زمینه 
ایجاد و هماهنگی در سطح  و  اشتغال 
ظرفیت ها  شدن  عملیاتی  برای  کالن 
راستای  در  کشور  زیرساخت های  و 

اشتغال آفرینی مورد تاکید قرار گرفت.
جامعه مورد هدف این زیست بوم 
افراد  افراد »بیکار« و  اشتغال، ۲ گروه 
این  در  هستند  شایسته«  شغل  »فاقد 
برای  تا  است  شده  تالش  زیست بوم 
افراد بیکار شغل ایجاد و وضعیت شغلی 
بهبود  نیز  شایسته  شغل  فاقد  افراد 

بخشیده شود.
نهادهای مختلفی در حوزه ایجاد 
اشتغال مسوول هستند که در این بین 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
اشتغال  عالی  شورای  دبیر  عنوان  به 
عرصه  در  برنامه ریزی  متولی  کشور 

اشتغال است.
در همین پیوند، وزیر تعاون از ایجاد 
یک هزار و 85۰ فرصت شغلی تا پایان 
۱۴۰۱ با همکاری بخش خصوصی خبر 
داد و تاکید کرد که همدلی، هماهنگی و 
نگاه مشترک بین دستگاه ها برای حل 
مشکل بیکاری موجب ایجاد هم افزایی 

در دولت می شود.
اهلل  »حجت  گفته  ساس  ا بر 
زیرسیستم ها  ز  ا یکی  لملکی«،  عبدا
جمهوری  ملی  اشتغال  زیست بوم  در 
اسالمی ایران در ارتباط با فضای کسب 
وظایف  تقسیم  آن  در  که  است  کار  و 
برای دستگاه ها انجام شده است، به طور 
مثال مصوب شد وزارت امور اقتصادی و 
دارایی با همکاری وزارت تعاون و بقیه 
ُپر  رسته   ۲۲ خصوص  در  دستگاه ها 
اشتغال  درصد  از ۴۰  بیش  که  اشتغال 
ویژه  به طور  می کنند،  ایجاد  را  کشور 

موانع را شناسایی و رفع کنند و مقرر شد 
در مدت سه ماه گزارش را ارائه دهند.

بر اساس اظهارات وزیر کار، یکی 
از مصوبات در ارتباط با هدایت نقدینگی 
به سمت تولید و اشتغال است و بانک 
مرکزی با همکاری وزارت تعاون، ساز 
را  پایدار  اشتغال  مالی  تامین  کار  و 

جمع بندی و ابالغ می کند.
وزارت  رسمی  آمارهای  براساس 
اکنون  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون، 
و  بیکار  نفر  میلیون   ۲.۴ به  نزدیک 
ناقص  اشتغال  دارای  نفر  میلیون   ۲.۲
یا ناپایدار و حدود ۲ میلیون نفر نا امید 
جزو  که  داریم  کشور  در  کار  یافتن  از 
اکنون  نیستند. همچنین  فعال  جمعیت 
9.7 میلیون نفر نیز با اشتغال کم درآمد 
روبه رو هستند و ۴.5 میلیون نفر دارای 

اشتغال غیر رسمی بوده و بیمه ندارند.
»حمید حاج اسماعیلی« فعال بازار 
کار و کارگری در این باره گفت: وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چندین 
گفت وگو اعالم کرد که یک میلیون و 
 ۱۴۰۱ سال  در  اشتغال  نفر  هزار   85۰
ایجاد می شود که این مقدار شغل خالص 
در  غیررسمی  مشاغل  شامل  و  نیست 

بخش خصوصی نیز می شود.
اشاره  با  کار  بازار  کارشناس  این 
کسری  و  تحریمی  سخت  شرایط  به 
بودجه در دولت، گفت: دولت در مضیقه 
مالی است و بانک ها هم مشکل عدیده 

خط  تا  است  نیاز  رو  این  از  دارند  ای 
اعتباری مشخصی بین دولت و بانک ها 
اشتغال  حوزه  در  سیاست گذاری  برای 

تعریف شود.
اینکه  به  اشاره  با  اسماعیلی  حاج 
باید رسته های شغلی مشخص و اعالم 
شود، گفت: اکنون به خاطر کرونا یک 
به  که  داده ایم  دست  از  شغل  میلیون 
سرعت  در  شده  انجام  تدابیر  خاطر 
از  بسیاری  واکسیناسیون،  به  بخشیدن 
مشاغل در بخش های مختلف به ویژه در 
بخش خدمات به چرخه کار بر می گردد.
وی ابراز امیدواری کرد که دولت با 
پشتکاری که دارد شرایط کسب و کار را 
رونق دهد و با همین فضا بتواند ظرفیت 

های اشتغال را ایجاد کند.
این  فعال بازار کار به راهکارهای 
و  کرد  اشاره  اشتغال  ایجاد  در  تسریع 
در  ثبات  ایجاد  با  دولت  بیان داشت: 
عرصه اقتصادی و اجرای سیاست های 
پولی و مالی و کاهش تورم می تواند به 

رونق اشتغال، کمک شایانی کند.
ثبات  کار،  نخستین  گفت:  وی 
در  که  است  اقتصادی  مولفه های  در 
برنامه ریزی و ایجاد انگیزه حرف نخست 
را می زند و یکی از مسائل جدی دولت، 

در سیاست های کالن است.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه باید 
بازار و ایجاد اشتغال را به سمت توسعه 
و مشارکت بخش خصوصی ترغیب کرد، 

افزود: دولت باید مشوق های حمایتی را 
در این زمینه فراهم کند، از این رو فقط 
صرف صدور مجوز کافی نیست بلکه به 
نقدینگی  تامین زیرساخت ها و گردش 
از سوی بانک ها و رقابت تولیدکنندگان 

نیازمندیم.
وی ادامه داد: دولت باید حمایت ها 
با  تولیدی  کاالهای  تا  دهد  توسعه  را 
بازار  در  بتوانند  پایین  تمام شده  هزینه 
دولت  باید  هچنین  بپردازند،  رقابت  به 
مشوق های دیگری را ارائه کند تا بازار 

تحریک شود.
اشاره  با  کار  بازار  کارشناس  این 
به احیای کسب و کارهای آسیب دیده، 
کارها  و  این کسب  از  باید  کرد:  تاکید 
و  فروش  رونق  برای  و  شود  حمایت 
بازاریابی، تحریک تقاضا در بازار انجام 

شود و قدرت مالی مردم افزایش یابد.
همچنین  دولت  اضافه کرد:  وی 
برنامه های  و  سیاست ها  با  می تواند 
کارگران  و  کارفرمایان  ز  ا مختلف 

حمایت کند.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: اکنون 
بهبود  برای  ویژه  عزم ملی در تصمیم 
فضای کسب و کار در راستای اشتغال 
نیازمند  امر  این  که  است  شده  گرفته 
در  دستگاهی  بین  های  هماهنگی 
تامین زیرساخت ها و حمایت از بخش 
خصوصی در ایجاد زمینه های اشتغال و 

کارآفرینی است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات خبر داد:
انعقاد قرارداد 8000 میلیاردریالی بانک توسعه صادرات و صندوق 

توسعه ملی 
مدیرعامل بانک توسعه صادرات از انعقاد قرارداد 
سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در این بانک برای 
تخصیص تسهیالت سرمایه در گردش ویژه صادرات 
کاالهای صنعتی و محصوالت کشاورزی به مبلغ 8۰۰۰ 

میلیارد ریال خبرداد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، 

دکتر سیدعلی حسینی با اعالم این مطلب، افزود: مبلغ سپرده گذاری صندوق 
برای تامین سرمایه در گردش کاالهای صنعتی طبق قرارداد نزد بانک شش 
هزار میلیاردریال و برای محصوالت کشاورزی دو هزار میلیاردریال خواهد بود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات در خصوص نرخ سود این تسهیالت 
اظهارداشت : مستند به صورتجلسه مورخ 3/۲/۱۱398هیأت امناء صندوق 
توسعه ملی، نرخ سود تسهیالت پرداختی به متقاضیان از محل سپرده موضوع 
این قرارداد ۱۱ درصد به صورت میانگین نرخ سود تسهیالت اعطایی خواهد بود 
که به منظور افزایش پوشش تسهیالت صادراتی منابع صندوق توسعه ملی و با 
منابع بانک به نسبت 5۰-5۰ ترکیب شده و به صادرات اختصاص یافته است.

به گفته دکتر حسینی، مدت این قرارداد ۲۴ ماه بوده و سقف اعطای 
تسهیالت سرمایه در گردش برای اشخاص حقیقی۱۰۰میلیارد ریال و برای 

اشخاص حقوقی 5۰۰ میلیاردریال تعیین می شود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در پایان از رییس و اعضای جدید 
هیات عامل صندوق توسعه ملی به دلیل سرعت عمل در انعقاد قرارداد یاد 

شده و همراهی و تعامل ایشان در این زمینه قدردانی کرد.
قانون  ماده 5۲   ) ) ب  بند  استناد  به  یاد شده  قرارداد   ، است  گفتنی 
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )۲( مصوب 
۴/۱۲/۱393مجلس شورای اسالمی، بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی 
در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد سال ۱۴۰۰ و در راستای 
اجرای تبصره )۱( بند )ح( ماده )۱6( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 

کشور بین صندوق توسعه ملی و بانک توسعه صادرات ایران منعقد شد.
تمام اشخاص حقیقی ایرانی دارای اهلیت و مجوزهای قانونی الزم از 
مراجع ذیربط که براساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیالت 
بانکی نداشته باشند می توانند این تسهیالت را دریافت کنند. همچنین تمام 
اشخاص حقوقی، خصوصی و تعاونی ثبت شده در ایران و بنگاه های اقتصادی 
متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی دارای اهلیت که مطابق اساسنامه خود 
این  دریافت  برای  منعی  بانک مرکزی  مقررات  براساس  کنند  فعالیت می 

تسهیالت ندارند.
مؤسسات و شرکت های فعال به صورت مشترک با سرمایه گذاران خارجی 

می توانند از این تسهیالت استفاده کنند.
براساس این گزارش، استفاده مجدد از منابع صندوق توسط اشخاص 
تسهیالت  کامل  تسویه  و  اقساط  بازپرداخت  به  منوط  حقوقی  و  حقیقی 
از  استفاده  برای  آورده متقاضی  بود. همچنین سهم  قبلی خواهد  اعطایی 
تسهیالت سرمایه در گردش مطابق ضوابط و مقررات بانک عامل بوده و 
اعطای تسهیالت به اشخاص حقوقی مجاز، مشروط به آن است که نسبت 
مالکانه(  )نسبت  شرکت  های  دارایی  مجموع  به  سهام  صاحبان  حقوق 
بیست  از  زمانی  مقطع  هر  و  عامل  بانک  به  درخواست  تسلیم  زمان  در 

درصد)۲۰%( کمتر نباشد.

با طرح مهر آتیه نوین، نگرانی درباره آینده فرزندتان را كاهش 
دهید

اگر می خواهید برای آینده فرزندان خود مبلغی را 
پس انداز کنید و بر اساس آن تسهیالت قرض الحسنه 
نیز دریافت کنید، بانک مهر ایران این امکان را در طرح 

مهر آتیه نوین برای شما فراهم کرده است.
به گزارش  روابط عمومی بانک مهر ایران، ۲9 
آبان مصادف با ۲۰ نوامبر و روز جهانی کودک است. به 

همین مناسبت یکی از طرح های بانک مهر ایران که می تواند دغدغه والدین 
نسبت به آینده فرزند خود را کم کند، مرور کرده ایم.

در طرح مهر آتیه نوین، متقاضیان می توانند با واریز مستمر به صورت 
ماهانه یا ساالنه، نسبت به افزایش امتیاز میانگین خود در میان مدت و بلندمدت 

و دریافت وام قرض الحسنه اقدام کنند.
هر چند دامنه مخاطبان این طرح گسترده  است، اما والدینی که در نظر 
دارند برای آینده فرزندان خود پس انداز هدفمند انجام دهند، یکی از اصلی ترین 

گروه های هدف این طرح هستند.
شرایط بهره مندی از تسهیالت مهر آتیه نوین

برای این طرح نیاز به افتتاح حساب پس انداز ویژه در طرح مهر آتیه 
نوین است. پس از این کار الزم است واریز مبالغ به صورت مستمر ماهانه یا 
ساالنه انجام شود. این مبلغ بر حسب انتخاب مشتری می تواند در طول کل 

دوره ثابت بوده یا با افزایش ساالنه همراه باشد.
حداکثر مدت اکتساب میانگین قابل انتخاب از سوی مشتری ۱۰ سال 
است. برخورداری از تسهیالت با مدت بازپرداخت حداکثر 6۰ ماهه و بر حسب 
انتخاب مشتری امکان پذیر است و زمان بهره مندی از تسهیالت پایان سال 
سوم، پایان سال ششم یا پایان سال دهم است. گفتنی است نرخ کارمزد 

تسهیالت نیز ۴ درصد به ازای مانده هر سال است.
در طرح مهر آتیه نوین بانک مهر ایران، مبلغ تسهیالت بیشتری در 
ازای واریزهای ماهانه و ساالنه در مقایسه با تسهیالت پرداختی از سوی 
شرکت های بیمه موجود در بازار بابت بیمه های عمر به مشتری تعلق می گیرد. 
همچنین امکان پس انداز فرد در حساب و استفاده از آن در صورت لزوم در 

نظر گرفته شده است.
نحوه واریز در این طرح قابل انعطاف و بر اساس شرایط مشتریان طراحی 
شده و می توانید با مراجعه با به صفحه طرح آتیه نوین در وب سایت بانک مهر 

ایران به نشانی www.qmb.ir از شرایط آن آگاه شوید.

مدیرعامل بانک تجارت هفته بسیج را تبریک گفت
به گزارش  روابط عمومی بانک تجارت، متن پیام 
دکتر اخالقی مدیرعامل بانک تجارت به مناسبت هفته 

بسیج به شرح زیر است:
بْسِم اللَّـِه الرَّ ْحَمـِن الرَّ ِحیِم

هفته گرامیداشت بسیج فرصت تجدید میثاق با 
آرمان های حضرت امام خمینی )ره( و بیعتی دوباره با 

مقام معظم رهبری )مدظله العالی( است. این نهاد مردمی همواره با اتکا به 
نیروهای متعهد و ایثارگر در صحنه های مختلفی همچون دفاع مقدس، عمران 
و سازندگی ایران اسالمی، میدان فرهنگی، جنگ نرم، اقتصاد دانش بنیان، 
دفاع از حرم اهل بیت علیهم السالم و اقدامات ایثارگرانه در مقابله با ویروس 

منحوس کرونا همواره درخشان ظاهر شده است.
خواهران و برادران بسیجی همواره می کوشند تا ارزش های واالیی که 
به برکت انقالب اسالمی ماندگار شده است، حفظ و تقویت کنند و همکاران 
بسیجی من نیز در بانک تجارت در شرایط خاص ناشی از سخت ترین تحریم ها 
با دانش تخصصی و با هدف اعتالی نام بزرگ ایران اسالمی در سنگر اقتصادی 

و نظام بانکی تالش و کوشش می کنند.
اینجانب به نمایندگی از هیات مدیره بانک تجارت هفته بسیج را به 
بسیجیان سراسر کشور به ویژه بسیجیان سنگر اقتصادی در نظام بانکی 
و بسیجیان بانک تجارت تبریک گفته و تداوم توفیقات روز افزون و علو 
خداوند  از  )عج(  عصر  ولی  حضرت  توجهات  ظل  در  را  ایشان  درجات 

منان خواستارم.

افزایش ظرفیت بارگیری میعانات گازی پارس جنوبی 
مجری فاز ۱9 پارس جنوبی از بارگیری نخستین محموله یک میلیون بشکه ای 
میعانات گازی از طریق گوی شناور این فاز خبر داد و گفت: با بهره برداری رسمی از 
چهارمین گوی شناور پارس جنوبی، ظرفیت بارگیری میعانات گازی از پاالیشگاه های 

سایت دو این منطقه افزایش یافت.
به گزارش دنیای جوانان، سیدحسین عظیمی صبح روز گذشته)یکشنبه، 3۰ 
موقعیت  از  گازی  میعانات  محموله  نخستین  بارگیری  پایان  از  پس  آبان ۱۴۰۰( 
دریایی چهارمین گوی شناور پارس جنوبی در پهنه آبی خلیج فارس اظهار کرد: با 
بهره برداری از گوی شناور چهارم پارس جنوبی عالوه بر باال رفتن ظرفیت بارگیری 
میعانات گازی در پایانه صادراتی سایت ۲ پارس جنوبی، انعطاف پذیری عملیاتی 
افزایش می یابد و موجب تولید پایدار گاز و میعانات گازی در سایت ۲ پارس جنوبی 

در زمستان پیش رو خواهد شد.
با بیان اینکه فرآیند انتقال نخستین محموله میعانات گازی از گوی شناور فاز 
۱9 سه شبانه روز به طول انجامید، اظهار کرد: در این عملیات میعانات گازی از طریق 

یک رشته خط لوله 36 اینچ از ایستگاه میترینگ به گوی شناور منتقل می شود.
عظیمی با یادآوری اینکه احداث این خط لوله در نزدیک ساحل با روش حفاری 
افقی برای نخستین بار در کشور انجام شده است، بیان کرد: امکان کنترل و پایش 
عملیات بارگیری از طریق سامانه های مستقر در ایستگاه میترینگ خشکی و بدون 

نیاز به حضور نفرات بر روی گوی شناور فراهم شده است.
مجری فاز ۱9 پارس جنوبی با اشاره به اینکه تا پیش از این میعانات گازی 
تولیدی از پاالیشگاه های منطقه پارس ۲ فقط امکان بارگیری از طریق گوی شناور 
فاز ۱۲ پارس جنوبی را داشتند، خاطرنشان کرد: با راه اندازی چهارمین گوی شناور 
پارس جنوبی، امکان تعمیرات دوره ای هر دو گوی شناور مستقر در بخش فراساحل 

پاالیشگاه های منطقه پارس ۲ نیز فراهم شده است.
عظیمی ظرفیت بارگیری میعانات گازی از چهارمین گوی شناور پارس جنوبی 
را تا 7 هزار مترمکعب در ساعت عنوان کرد و افزود: بهره برداری از این سازه دریایی 
در فاصله تقریبی 7کیلومتری از ساحل و عمق حدود 5۰ متری از بستر دریا امکان 
پهلوگیری نفتکش های عظیم الجثه در کنار گوی شناور فاز ۱9 پارس جنوبی را 

میسر کرده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس از منطقه کنگان، این مقام 
مسئول در شرکت نفت و گاز پارس، بهره برداری از چهارمین گوی شناور انتقال میعانات 
گازی پارس جنوبی را از جمله پروژه های اولویت دار و دارای حساسیت ویژه شرکت 
ملی نفت ایران برشمرد و گفت: راه اندازی گوی شناور چهارم پارس جنوبی موجب 

تنوع بخشی به مبادی صادراتی میعانات گازی پارس جنوبی می شود.

وزیر نفت:
مشتركان پرمصرف گاز جریمه می شوند

وزیر نفت گفت: در نشست با معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان در مورد 
قرارداد گازی، سوآپ گاز از کشورهای همسایه، قرارداد انتقال گاز به نخجوان و توسعه 

میادین نفتی در خزر رایزنی شد.
جواد اوجی وزیر نفت ایران در دیدار با شاهین مصطفی یف، معاون نخست 
وزیر جمهوری آذربایجان با بیان اینکه جلسه خوبی برگزار و توافقاتی شکل گرفت، 
افزود: ایران با دارا بودن ذخایر نفت و گاز غنی، ظرفیت همکاری خوبی با جمهوری 

آذربایجان می تواند داشته باشد.
وی ادامه داد: در این جلسه در مورد قرارداد گازی با جمهوری آذربایجان، سوآپ 
گاز از کشورهای همسایه به جمهوری آذربایجان، قرارداد انتقال گاز به نخجوان  و 

توسعه میادین نفتی در خزر صحبت های اولیه مطرح شد.
این نشست در هفته های آتی منجر به توسعه  امیدواریم  اوجی تاکید کرد: 

همکاری های نفت و گاز و توسعه میادین دو کشور شود.
وی در مورد سوخت رسانی زمستانی نیز گفت: امسال زمستان خیلی زود شروع 
شد و سابقه نداشته است در پاییز 5۴۰ میلیون متر مکعب مصرف گاز در بخش خانگی 
داشته باشیم.وزیر نفت ادامه داد: با همکاری حوزه های باال دستی نفت، تامین سوخت 
برای نیروگاه ها و صنایع در حال انجام است و هیچ دغدغه و مشکلی وجود ندارند و 

سوخت را وزارت نفت مکلف است تامین کند.  
وی با در خواست از مردم برای صرفه جویی در مصرف انرژی و رعایت الگوی 
مصرف، تاکید کرد: برای مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت نکنند، تعرفه ها از 
اول آذر ماه افزایش پیدا می کند.  اوجی گفت: تنظیم دمای محیط روی ۱8 درجه 
سانتیگراد، استفاده از لباس گرم و خاموش کردن وسایل گرمایشی می تواند در کنترل 
مصرف گاز موثر باشد.  وی با اشاره به اینکه گاز بهای مشترکان به صورت پلکانی 
و در ۱۲ پله محاسبه می شود، افزود: مشترکانی که در 3 پله اول هستند همان قیمت 
گاز پارسال را می پردازند و مشترکان پر مصرف و خارج از الگوی مصرف به صورت 
پلکانی شامل جریمه می شوند.وزیر نفت با تاکید بر اینکه بیشترین یارانه انرژی را 
مشترکان پر مصرف دریافت می کنند، ادامه داد: با این حال مبنای افزایش تعرفه گاز 
مشترکان پر مصرف، قیمت گاز صادراتی نیست.  همچنین »شاهین مصطفی یف« 
معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان، با بیان اینکه ایران و جمهوری آذربایجان 
کشورهای دوست و همسایه هستند، گفت: بین مردمان دو کشور از دیرباز پیوندهای 
دینی و تاریخی وجود داشته است.  وی افزود: بین دو کشور همکاری های موفقیت آمیز 

و موثری در زمینه نفت و گاز وجود دارد.
مصطفی یف با اشاره به دیدار با وزیر نفت ایران ادامه داد: با وزیر نفت در خصوص 
همکاری موجود بین دو کشور و چند پروژه جدید مذاکره کردیم و باور دارم در آینده ای 

نزدیک در نتیجه این مذاکرات، سندهای جدید امضا خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه گروه کارشناسان، هیات جمهوری آذربایجان را در این 

سفر همراهی می کند، گفت: این مالقات بسیار نتیجه آمیز بود.

یک فعال بازار کار و کارگری مطرح کرد؛

از دست رفتن یک میلیون شغل به خاطر كرونا 

مه
و بی
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بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

افزایش فروش نفت و بازگشت منابع ارزی 
آن به کشور

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: با تالش های 
و  فرآورده ها  و  نفت  فروش  افزایش  شاهد  نفت،  وزارت  توسط  انجام شده 

بازگشت منابع ارزی آن به کشور هستیم.
از  نفتی  فرآورده های  و  نفت  فروش  اینکه  بیان  با  نخعی  مصطفی 
اخیر  افزود: در چند ماه  ارزی کشور است،  تامین منابع  راه های  مهم ترین 
و  نفت  فروش  افزایش  شاهد  نفت،  وزارت  گسترده  تالش های  به دنبال 

فرآورده های نفتی و بازگشت منابع ارزی به کشور هستیم.
وی با قدردانی از وزارت نفت بابت تالش های انجام شده برای افزایش 
فروش و صادرات نفت در شرایط تحریمی، گفت: منابع ارزی حاصل از نفت، 
گاز و میعانات گازی، رشد داشته که این رشد در ماه های باقی مانده از سال 

نیز ادامه خواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: افزایش صادرات نفت 
برای  کارگران  و  کارکنان  این  است،  نفت  کارکنان صنعت  حاصل تالش 
و  نیازها  به  باید  که  می شوند  متحمل  زیادی  زحمات  نفت  توسعه صنعت 

مشکالت آنها نیز رسیدگی شود.
نخعی بیان داشت: کارکنان صنعت نفت با سختی های بسیاری روبه رو 
هستند، زیرا باید در سکوهای گازی و نفتی به دور از خانواده در وسط دریا 
به طور شبانه روزی به فعالیت بپردازند و به دنبال این تالش شبانه روزی، ما 
حتی یک ساعت افت فشار ارسال گاز از سکوها نداریم؛ از این رو باید به 

حقوق و مزایا و رفاهیات آنها نیز توجه ویژه ای شود.
پیش از این نیز آیت اهلل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری از گشایش در 

فروش و صادرات نفت خبر داده بود. 
همچنین جواد اوجی وزیر نفت اعالم کرد که در بحث فروش نفت با 

استفاده از ظرفیت های موجود توفیق  های خوبی حاصل شده است.
آمارهای اقتصادی نیز نشان می دهد رشد اقتصادی ایران در ماه های 
گذشته با احتساب نفت باالتر از رشد اقتصادی بدون نفت بوده که نشان دهنده 

افزایش صادرات و دسترسی به ارزهای آن است.
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زیر نظر: بهنام مومنی

شرایط جدید و عجیب بانک ها 
برای افتتاح حساب

برخی از بانک ها مقررات جدیدی را برای افتتاح حساب وضع کرده اند و 
مشتریان باید مدارک بیشتری برای احراز هویت ارایه دهند.

و  دولتی شرط  بانک های  ویژه  به  بانک ها  از  برخی  گذشته  روز  چند  از 
شروط عجیبی را برای افتتاح حساب اعالم کرده اند و مدارک بیشتری برای 
افتتاح احساب از مشتریان مطالبه می کنند و توجیه عجیبی هم را بابت دریافت 

این مدارک عنوان کرده اند.
پیش از این افراد با ارایه کارت ملی و در نبود آن با ارایه شناسنامه امکان 
افتتاح حساب در بانک ها را داشتند اما از چند روز گذشته شرایط افتتاح حساب 
تغییر کرده و به غیر از ارایه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی توام با هم، 
ارایه مدارکی از جمله اصل سند ملک یا اجاره و کپی آن و همچنین معرفی 
نامه از محل کار با مهر و امضا به تعداد مدارکی که افراد برای افتتاح حساب 

باید ارایه دهند، اضافه شده است.
یکی از این بانک ها درباره دلیل درخواست ارایه سند ملک اعالم کرده 
است با توجه به مقررات جدید قرار بر این است که افتتاح حساب مشتریان در 

شعبه های محدوده های محل سکونت افراد انجام شود و بحث مسافت هم مور 
مالک قرار می گیرد.    

اما محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
درباره علت اعمال شرایط جدید برای افتتاح حساب اظهار داشت: مسئولیت احراز 
هویت مشتریان برعهده بانک ها گذاشته شده است و برخی از بانک ها با دریافت 
این مدارک و از طریق این روش هویت مشتریان خود را تشخیص می دهند 

و احراز می کنند.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر بانک ها با اخذ این مدارک و اسناد وضعیت 
مالی مشتریان بررسی می شود. پس از افتتاح حساب، بانک ها مشتریان در سه 
از آن  افراد بررسی خواهد شد و پس  گروه طبقه بندی می کنند و سطح مالی 
اگر فرد چک هایی با ارقام بیشتر از آن ارقام صادر کند، آن چک به کمیسیون 

پولشویی برای بررسی های بیشتر منتقل می شود.
در  بنابراین  گفت:  خصوصی   اعتباری  موسسات  و  بانک ها  کانون  دبیر 
افراد  تا حساب  به دست می  آورند  از مشتریان  افتتاح حساب شناختی  ابتدای 
بر اساس خوداظهاری خودشان رصد شود و گردش مالی مشکوک حساب فرد 

مورد بررسی قرار بگیرد.

وزارت راه و شهرسازی از ثبت نام 
بیش از یک میلیون و 5۰5 هزار نفر در 
سامانه نهضت ملی مسکن، براساس تازه 

ترین آمار خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان از وزارت 
راه و شهرسازی، تازه ترین آمار ارائه شده 
ساختمان  و  مسکن  معاونت  سوی  از 
نشان می دهد، یک میلیون و 5۰5 هزار 
و 79۲ نفر در سامانه نهضت ملی مسکن 

ثبت نام کردند.
یک  مسکن  ملی  نهضت  ثبت نام 
تولید  جهش  قانون  ابالغ  از  پس  ماه 
توسط رئیس جمهوری از ۲8 مهرماه آغاز 
شد که تا ۱5 آذرماه ادامه دارد. ابتدا قرار 

بود ثبت نام طی یک ماه انجام شود که 
تا ۱5  زمان  این  راه،  وزارت  موافقت  با 

آذرماه تمدید شد.
ز  ا یکی  مسکن  ملی  نهضت 
در  سیزدهم  دولت  کالن  سیاست های 
این  اساس  بر  که  است  مسکن  حوزه 
سیاست، احداث ۴ میلیون واحد مسکونی 
گرفته  قرار  دولت  برنامه  در  در ۴ سال 
است. متقاضیان واقعی مسکن می توانند 
با داشتن چهار شرط تاهل و سرپرست 
سال   5 سابقه  حداقل  بودن،  خانوار 
سکونت در شهر مورد تقاضا، فاقد مالکیت 
خصوصی و  نیز عدم استفاده از امکانات 
دولتی از ابتدای پیروزی انقالب در حوزه 

مسکن، نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
نان  ز نون،  قا ین  ا ساس  ا بر 
حداقل  داشتن  شرط  به  خودسرپرست 
35 سال سن، معلوالن جسمی و حرکتی 
با ۲۰ سال سن، می توانند در قانون جهش 
مسکن(  ملی  )نهضت  مسکن  تولید 
مشارکت داشته باشند. البته قانون برای 
سرپرستان خانوار، محدودیت سنی قائل 
نشده است چرا که این افراد سرپرست 
خانوار تعریف می شوند و برای قانونگذار 
متاهل یا سرپرست خانوار بودن مالک 
بنابراین زنان و مردان سرپرست  است. 
صورت  به  متارکه  دلیل  به  که  خانوار 
سرپرست  و  می کنند  زندگی  مجردی 

فرزندان خود هستند، خانوار محسوب شده 
و بدون مالک سن می توانند ثبت نام کنند.

بر اساس مصوبه تازه شورای عالی 
سال   ۴5 باالی  مجرد  مردان  مسکن، 
وزارت  تاییدیه  با  بیماران خاص  و  سن 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امکان 

ثبت نام در نهضت ملی مسکن را دارند.
و  مسکن  معاونت  اعالم  بر  بنا 
ساختمان، برای مهاجران از کالنشهرها، 
سابقه سکونت به یک سال تقلیل پیدا 
کرده است. بدین  معنا که اگر کسی ساکن 
کالنشهری بوده و در شهر دیگر، تقاضای 
سابقه  سال  یک  حدود  با  دارد،  مسکن 
سکونت در همان شهر امکان ثبت نام در 

طرح نهضت ملی مسکن را دارد.
البته برای کارکنان دولت و نیروهای 
نظامی و روحانیون بر اساس حکم اداری 
یا بر اساس تشخیص حوزه های علمیه، 
سابقه سکونت 5 ساله در طرح نهضت 
ملی مسکن مورد نیاز نیست. این افراد 
می توانند به جز تهران در سایر شهرهای 

کشور از این مزیت بهره مند شوند.
saman. سامانه ثمن به نشانی 
mrud.ir یک ماه بعد از ابالغ قانون 
جهش تولید مسکن توسط رئیس جمهور 
پایش  و  ثبت نام  برای  مهرماه  از ۲8  و 
متقاضیان واقعی مسکن آغاز به کار کرد و 
متقاضیان می توانند حداکثر تا ۱5 آذرماه 
با داشتن چهار شرط عنوان شده نسبت 
به تقاضای خود برای مسکن اقدام کنند.

وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد؛

ثبت نام بیش از 1.۵ میلیون متقاضی در نهضت ملی مسکن
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رئیس  بیرانوند،  روح اهلل 
مداوم  ریخته گری  تعمیرگاه 
اظهار  مبارکه  فوالد  شرکت 
از  مداوم  ریخته گری  ماشین های  کرد: 
یک قالب ریخته گری مداوم و تعدادی 
سگمنت تشکیل شده که بنا به طراحی 
خاصی  ترتیب  به  ریخته گری،  ماشین 
نصب  و  گرفته  قرار  هم  سر  پشت 

می شوند.
رئیس تعمیرگاه ریخته گری مداوم 
شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
معموال  نیا  د معتبر  شرکت های  در 
قالب های عادی را برای عمر کاری ۴5 
هزار تن هدف گذاری می کنند و چنانچه 
بهینه سازی  عملیات،  قالب  روی  بر 
مسی  ت  صفحا پوشش دهی  نظیر 
انتظار می رود حداکثر 9۰  انجام شود، 
هزار تن محصول تولید شود؛ در فوالد 
مبارکه نیز در سال های اخیر بهبودهای 
فراوانی بر روی قالب های ریخته گری 
از آن جمله می توان به  انجام شده که 
پوشش دهی صفحات مسی قالب ها در 
موفقیتی  که  کرد  اشاره  کشور  داخل 

بود. چشمگیر 
همین  به واسطه  داد:  ادامه  وی 
بهبودها، قالب شماره ۴۴ در دوم مهرماه 
سال جاری بر روی ماشین ۲ ریخته گری 
مبارکه نصب شده و در  شرکت فوالد 
و  تعویض  بدون  و  کاری  رکورد  یک 

بهره برداری  مورد  آبان ماه   5 تا  تعمیر، 
میزان 98 هزار  قرار گرفته و مجموعا 
قالب،  این  به وسیله  تختال  تن  و ۱۰۰ 
هزار   8 میزان  به  که  شد  ریخته گری 
مطلوب  استاندارد  از  باالتر  تن   ۱۰۰ و 
جهانی بوده و مهر تأییدی بر توانمندی 
مجموعه  در  ایجادشده  فنی  دانش  و 
ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه 

است.
همین  در  کرد:  تأکید  نوند  بیرا
در  که   7 شماره  قالب  زمانی،  دوره 
روی  بر  جاری  سال  شهریورماه   3۰
مبارکه  فوالد  ریخته گری   5 ماشین 
مشابه،  رکورد  یک  در  شده،  نصب 
هیچ گونه  بدون  و  مداوم  به صورت 
امسال  آبان ماه  اول  تا  تغییر  یا  تعمیر 

مجموعا  و  گرفت  قرار  استفاده  مورد 
توسط  تختال  تن   6۰۰ و  هزار   93
این قالب بر روی خط یک ماشین 5 
ریخته گری تولید گردید که به میزان 
3 هزار و 6۰۰ تن از استاندارد جهانی 
فراتر رفته و این امر نشان از اثربخش 
روی  بر  انجام شده  فعالیت های  بودن 

است این تجهیز 

با تکیه بر توانمندی های متخصصان داخلی فوالد مبارکه محقق شد؛

عبور از استاندارد جهانی عمر كاری قالب های ریخته گری مداوم در ماشین 2 و 5
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی  تاکید 

کرد؛
ضرورت تقویت و افزایش سطح فرهنگ ایمنی 

در صنعت برق

محمد اله داد در آیین احراز سمت سرپرستان اکیپ های اجرایی بابیان 
افزایش سطح فرهنگ ایمنی که همان نظام  ،افزود:تقویت و  این مطلب 
باورها و ارزش های مشترک یک سازمان، نسبت به ایمنی کار است امری 
مهم و بسیار ضروری است زیرا توجه به این مهم سبب ارتقای سالمتی 

نیروی انسانی شاغل در سازمان می شود.
وی گفت: بهترین راهکار برای مقابله با حوادث ناشی از کار، پیشگیری 
قبل از حادثه است، مطالعه و بررسی همه جانبه محیط کار، تجزیه و تحلیل 
حوادث به وقوع پیوسته، کنترل و نظارت و آموزشی و بررسی اثربخشی آن 

نقش مهمی در کاهش و پیشگیری حوادث دارد.
اله داد افزود: بحث ایمنی و سالمت از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
است  ممکن  صنعت  آن  در  اشتباه  نخستین  که  صنعتی  در  خصوص  به 

آخرین اشتباه باشد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی بیان کرد: نیروی 
انسانی مهمترین سرمایه هرسازمان است و هر اقدامی که در هر سازمانی 
دنبال می شود بر پایه نیروی انسانی می باشد و تجربه نیروی انسانی بر 

محور خدمات و تخصص می باشد .
اله داد  با بیان اینکه بخش توزیع جزو مشاغل مخاطره آمیز محسوب 

می شود افزود: برق فرصت تجربه اندوزی به ما نخواهد داد.
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان 
مرکزی هم  با اشاره به اینکه همه ساله شاهد حوادث ناگوار بسیاری در بخش 
های مختلف کشور در بخش توزیع هستیم تصریح کرد: همه این حوادث با 
شکل های به ظاهر متفاوت در بخش های مختلف کشور تکرار می شود.

محمد مرادی  افزود: با بکاربستن نکات ایمنی و حفظ آرامش در محیط 
کاری و خانواده توسط کارکنان، این اطمینان را در ما ایجاد می شود تا هیچ 

اتفاقی برای مجموعه پیش نیاید.
به کار بسیار  نیاز  تلقی کرد و گفت: فرهنگ  را فرهنگ  ایمنی  وی 
دارد و بزرگترین عامل حادثه را سهل انگاری و عدم آگاهی در زمینه خطر 

معرفی کرد.

كمیته انسجام بخشی فعالیت های فرهنگی شركت های 
آب و فاضالب منطقه جنوب در بوشهر تشکیل شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در جلسه کمیته انسجام 
بخشی فعالیت های فرهنگی شرکت های آب و فاضالب منطقه جنوب با 
خیرمقدم به مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور و شرکت کنندگان از دیگر استان ها اظهار داشت: موضوع فرهنگی 
در حوزه مصرف آب بسیار مهم است که باید مدیریت مصرف در این حوزه 

مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
موجب  را  گذشته  سال   ۲ در  کرونایی  وضعیت  حمزه پور  عبدالحمید 
تحت الشعاع قرار گرفتن برنامه های فرهنگی و اجتماعی دانست و افزود: 
یکی از مهمترین چالش ها در کشور حوزه تامین و مصرف آب آشامیدنی 

است که توجه به برنامه های فرهنگی در این عرصه بسیار مهم است.
وی آب را معضل بزرگ اجتماعی دانست و تاکید کرد: مصرف این ماده 
حیانی در مقوله فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر باید گنجانده شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر همدلی و انسجام در 
شرکت را مورد اشاره قرار داد و گفت: این مهم نقطه قوت محسوب می شود.

مسئول امور فرهنگی و دینی آبفای کشور ضمن قدردانی از زحمات 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به نقش برنامه های 
فرهنگی در عرصه مدیریت مصرف خاطر نشان کرد: مسئولیت امور فرهنگی 
و دینی همواره یک موضوع مهم و اساسی است که این مهم در عرصه 

مصرف بسیار مهم است.
حجت االسالم محمود رضا مهاجری با بیان اینکه در انجام کارهای 
باشد تصریح کرد:  باید اخالص و عملکرد جهادی وجود داشته  فرهنگی 
توجه به برنامه های فرهنگی نقش مهمی در تحقق اهداف مورد نظر دارد 

که باید به زیرساخت های فرهنگی توجه شود.
با حضور حجت االسالم مهاجری، مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت 
دینی  و  فرهنگی  امور  دفاتر  مسئولین  و  کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی 
انسجام  روز کمیته  به مدت ۲  استان های جنوب  فاضالب  و  آب  شرکت 
بخشی فعالیت های فرهنگی شرکت های آب و فاضالب منطقه جنوب و 

شورا فرهنگی شرکت های آبفای منطقه جنوب برگزار می شود

نایب رئیس شورای شهر کرج:
سلیقه ای  وضعیت ها  تبدیل  درباره  كرج  شهرداری 

عمل نکند
نایب رئیس شورای شهر کرج گفت: شهرداری کرج در نحوه تبدیل 

وضعیت نیروهای خدوم ایثارگر و شرکتی سلیقه ای عمل نکند.
سلیقه  اعمال  و  سردرگمی  موضوع  به  اشاره  رحیمی ضمن  علیرضا 
کرد:  اظهار  شرکتی،  و  ایثارگر  خدوم  نیروهای  وضعیت  تبدیل  نحوه  در 
تاکنون  عزیزان  این  وضع  تبدیل  در  مربوطه  مسئوالن  ظاهراً  متأسفانه 

عملکرد مناسبی نداشته اند.
وی پیشنهاد داد شیوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی در کمیسیون 

برنامه وبودجه و یا کمیسیون تلفیق تعیین شود.
برنامه ریزی  و  هماهنگی  معاونت  از  کرج  شهر  شورای  نایب رئیس 
نیروهای  ساماندهی  الیحه  ارائه  در  خواست  کالن شهر  این  شهرداری 

بازنشسته تسریع کند.

برق  نیروی  توزیع  در شرکت  با سراسر کشور  همزمان 
استان گیالن برگزار شد 

طرح اقدام فراگیر تعمیرات و بهینه سازی با رویکرد 
افزایش پایداری سیستم های توزیع

معاون بهره برداری ودیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان 
گیالنگفت: در این اقدام فراگیر ۲5 گروه عملیاتی با 9۰ نفر پرسنل اجرایی 
و33خودرو سبک و سنگین مشارکت داشتند.وی هوشمند سازی تعدیل 
روشنایی معابر و تکمیل آرایش یک در میان و زیگزاگ در شبکه های 
توزیع و جلب همکاری ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای در تعدیل 
روشنایی بین شهری مطابق مکاتبات پیشین ،جلب همکاری شهرداری 
ها در تعدیل روشنایی پارک ها و فضاهای سبز شهری و رفع اتصاالت 
سست را از جمله اهداف این طرح بر شمرد. علی اکبر جوهریتوسعه نقاط 
مانور و بهبود ظرفیت انتقال بار ، اصالح 5 کیلومتر شبکه فشار متوسط 
ارز  رمز  دستگاههای  با  مقابله  آلوده جهت  نقاط  فنی  و  دقیق  بررسی  و 
با  اعالم کرد.وی  مانور  این  برگزاری  اهداف مهم  دیگر  از  را  غیر مجاز 
ایمنی  ارتقاء  پایداری شبکه و  افزایش  با هدف  این مانور ها  اینکه  بیان 
استانی های عزیز  از هم  است  انجام شده  افزایش رضایت مشترکان  و 
خواست مشکالت، خرابی ها، باز بودن درب تابلو برق، سیم پارگی  و … 
را از طریق »اپلکیشین برق من« یا شماره ۱۲۱اطالع دهند تا همکاران 

ما برای رسیدگی و تعمیر آنها اقدام کنند

در  ملی  اراضی  تصرف  رفع  و  قاچاق  آالت  چوب  كشف 
شهرستان رودبار

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان  به گزارش روابط عمومی 
گیالن، رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودبار گفت: در 
راستای تشدید اقدامات حفاظتی، سه دستگاه کامیون حامل چوب قاچاق و 
زغال توسط مامورین یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان رودبار در لوشان 
کشف و ضبط و عاملین آن دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.امیر 
قاسمی افزود: مساحت ۲۴5۰ متر مربع اراضی ملی رفع تصرف و ۴۰ متر 
مربع بنای غیر مجاز احداثی توسط مامورین حفاظتی منابع طبیعی بره سر 
در روستای چلوانسرای شهرستان رودبار قلع و قمع و متخلفین نیز به دادگاه 
معرفی گردیدند. شهرستان رودبار دارای ۲۰۰هزار هکتار اراضی ملی ، شامل 

۱۲۰ هزار هکتار اراضی جنگلی و 8۰ هزار هکتار اراضی مرتعی است.

حذف ترافیک شهرسیاهکل با اتصال كمربندی این شهر به 
محوراصلی سراوان- سنگر- سیاهکل

راه وشهرسازی گیالن  ارتباطات واطالع رسانی  اداره  به گزارش     
جلسه بررسی پروژه های عمرانی شهرستان سیاهکل با حضوراستاندارگیالن، 
شورای  درمجلس  سیاهکل  و  الهیجان  مردم  نماینده  سیاهکل،  فرماندار 
از مدیران دستگاههای  راه وشهرسازی گیالن وجمعی  اسالمی، مدیرکل 

اجرایی استان وروسای ادارات شهرستان مربوطه برگزار شد.
در این جلسه که پس از بازدید از چندین پروژه عمرانی این شهرستان 
برگزار شد، ضرورت رفع تمامی موانع بر سر راه تولیدبا استفاده از راهکارهای 
قانونی تاکید شد. مدیرکل راه وشهرسازی گیالن نیزدراین جلسه با اشاره به 
کمربندی درحال احداث این شهرگفت: این پروژه ۱3۰۰ متر طول داردکه در 
صورت تکمیل واتصال به محوراصلی سراوان -سنگر-سیاهکل مشکالت 

ترافیک داخل شهرسیاهکل مرتفع می گردد.
وی افزود:برای تکمیل این طرح به انضمام ساخت پل حاشیه ان بالغ 
بر ۱۲۰ میلیارد ریال نیاز است که امیدواریم با همکاری شهرداری سیاهکل 

وتهیه مصالح موردنیاز، این پروژه در اسرع وقت به اتمام برسد.

كشت ارقام جدید گندم در رامشیر
طرح مزرعه pvs و پایلوت تغذیه گندم به طور همزمان برای اولین 

بار در شهرستان رامشیر اجرا شد
بنا به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان 
 pvs مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامشیر اظهارداشت : طرح مزرعه :
و پایلوت تغذیه گندم برای اولین بار در شهرستان رامشیر به طور همزمان 
اجرا شد مصطفی هنرمندیان افزود: در این طرح که پایگاه آن در روستاي 

بویرده قرار گرفته ۱۰رقم مختلف گندم نان و دوروم کاشته شد.
ن  دگا ا ز آ مل  شا ن  نا گندم  جدید  م  قا ر ا  : د کر فه  ضا ا وی 
،سارنگ،خلیل،برات،ستاره و تیرگان و ۴ رقم گندم دوروم شامل بهرنگ ، 
شبرنگ ، تابان و آران به روش کاشت روی پشته در راستای افزایش راندمان 
آبیاری در حوزه مرکز جهاد کشاورزی آزاده این شهرستان زیر کشت رفتند.

هنرمندیان تصریح نمود: این طرح در سال زراعي جاري برای اولین بار 
در شهرستان رامشیر اجرا شد و هدف اصلي آن تامین پایدار امنیت غذایي 
افزایش راندمان  افزایش تولید در واحد سطح و  جامعه میباشد وي گفت: 

تولید در مزارع آبی از دیگر اهداف این طرح است.
هنرمندیان با بیان اینکه اجراي این طرح در شهرستان با ایجاد پایگاه 
در  زراعي  به  جدید  هاي  روش  و  ارقام  سازگاري  بررسي  جهت  نوآورانه 
انتقال دانش و  – ترویجي و  نمایشي  ایجاد مزارع  شهرستان و همچنین 
فنون و یافته هاي جدید به مزارع کشاورزان صورت گرفته تصریح کرد: در 
اجراي این طرح بررسی ارقام گندم آبی درشهرستان تحت عنوان مزرعه 
pvs و همچنین اصالح روش تغذیه ای مزارع گندم هدف گذاري شده است
وی با اشاره به اینکه عملیات تهیه زمین با چیزل ,دیسک ولولر آماده 
آبی  اراضي  از  هکتار   ۲ حدود  جاري  زراعي  سال  در  گفت:  گردید  سازی 
شهرستان به ایجاد این مزارع نمایشي – ترویجي این طرح اختصاص یافته 
که تاکنون مقدار ۱۰۰کیلوگرم سوپر فسفات تریپل و۱۰۰کیلوگرم پتاس به 
همراه 5۰ کیلوگرم اوره میزان کود مصرفی در هکتار این مزرعه بوده است

هنرمندیان افزود: از دستاوردهاي اجراي این طرح در سال زراعي جاری 
مي توان به آشنایي کشاورزان با ارقام جدید و برتر گندم از نظر بیشترین 
عملکرد نسبت به ارقام رایج کشت شده در شهرستان و همچنین از نظر 
عملکرد و کارایي مصرف آب جهت افزایش سطح زیر کشت در جهت صیانت 

از منابع آب و خاک اشاره کرد.

میلیارد ریالی برق منطقه  9 هزار  از  بیش  سرمایه گذاری 
ای خوزستان در   1400

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: از ابتدای سال جاری 
تاکنون ، بیش از 9 هزار میلیارد ریال در بخش ایجاد زیر ساخت های برق 
در شبکه تحت نظارت این شرکت در دو استان خوزستان و کهگیلویه و 

بویراحمد سرمایه گذاری انجام شده است.
محمود دشت بزرگ اظهار کرد: با وجود همه کم و کاستی ها و شرایط 
اقتصادی حاکم بر کشور، کارهای بزرگ و ماندگاری در شبکه انتقال و فوق 
توزیع تحت نظارت این شرکت انجام شده و سرمایه گذاری های خوبی با 
حمایت وزارت نیرو در بخش زیرساخت ها و توسعه صنعت برق انجام شده 
است. وی افزود: در هشت ماه اول سال جاری به منظور آمادگی شبکه و 
پایداری و تقویت آن ، به میزان 697 مگاولت آمپر ظرفیت ، ۱9,۲ مگاوار 
بانک خازنی ،  ۱۰9 کیلومتر مدار خطوط انتقال و فوق توزیع و همچنین 

56 کیلومتر فیبرنوری نصب و اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: این افزایش 
ظرفیت در بخش پست نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشد بیش از 
۱۲  برابری را نشان می دهد. دشت بزرگ اظهار کرد: این پروژه ها با توجه 
به پارامترهای شبکه و مطالعات نیاز سنجی انجام شده، تعریف می شود و 
هدف این شرکت توسعه متوازن زیرساخت های برق در مناطق مختلف دو 

استان با توجه به ظرفیت ها و نیازهای مصرف می باشد.

در راستای تداوم پاسخگویی و ارائه خدمات ادارات نظرآباد 
به شهروندان انجام شد؛

رفع  منظور  به  نظرآباد  مصلی  در  خدمت  میز  برگزاری 
مشکالت مردم 

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای شهر نظرآباد؛ در راستای 
تداوم ارتباط چهره به چهره مسئولین ادارات شهرستان نظرآباد با شهروندان و 
تسریع در روند حل مشکالت آنها میز خدمت و پاسخگویی با حضور مسئوالن 
شهرستان فرماندار، دادستان و از جمله مسئوالن مدیریت شهری در مصلی 
نظرآباد برگزار شد. مدیران دستگاه های اجرایی امروز جمعه با حضور در 
مصلی شهر حضور یافتند تا مردم بدون واسطه، دیدگاهها، نظرها و مشکالت 
خود را مطرح و پاسخ الزم را دریافت کنند.  بنا بر این گزارش،شهردار نظرآباد 
به همراه رئیس شورای شهر ، نائب رییس شورا و اعضای شورای شهر به 
همراه دیگر ادارات خدمات رسان) آب، برق، گاز( به منظور تقویت ارتباط 
نماز  اقامه  از  رفع مشکالت پس  روند  در  تسریع  و  با شهروندان  مستقیم 
جماعت در محل مصلی ضمن مالقات  چهره به چهره با شهروندان، با ارائه 
رهنمودهای الزم، دستورات مقتضی را در چارچوب قوانین، صادر کردند. 
دکتر علی صفری شهردار نظرآباد در حاشیه میز خدمت با تقدیر از مدیران 
دستگاه های اجرایی با اشاره به اهمیت میز خدمت در حل مشکالت مردم 
و ایجاد رضایتمندی در جامعه اظهارداشت: مردم و نمازگزاران می توانند 
با حضور در نماز جمعه ضمن دیدار با مسؤالن مشکالت خود را مطرح و 
پیگیری کنند. وی با اشاره به اهمیت وحدت و همدلی مردم و مسئوالن بر 
رفع مشکالت و پاسخگویی به خواسته ها و مطالبه های مردم تاکید و مدیران 
مجموعه مدیرت شهری شهرستان را به تکریم ارباب رجوع دعوت کرد. 
اکبرزاده رییس شورای شهر نظرآباد نیز خدمت به مردم را افتخاری بزرگ 
دانست و بیان کرد: توقع مردم از مسئوالن این هست که با برنامه  ریزی 
و درایت به  خصوص روحیه انقالبی و مدیریت جهادی به فکر چاره اندیشی 

در حل مسائل و رفع مشکل معیشتی آنها باشند.

مدیرکل  حقیقی  مرادی  جعفر 
استان  آبخیزداری  و  طبیعی  بع  منا
جلسه  در  ۲9آبان  شنبه  امروز  سمنان 
سال  اجرایی  برنامه  عملکرد  بررسی 
عملکرد  گزارش  ارائه  به  که   ۱۴۰۰
شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
جمع  در  داشت  ختصاص  ا می  میا
طبیعی  امروزمنابع  گفت:  خبرنگاران 
برای پیشبرد اهداف خود با مشکالت 
و چالش های زیادی روبروست از این 
نظیر:  نوین  ابزارهای  از  بکارگیری  رو 
بی سیم،  پهباد، سامانه کنترل قاچاق 
چوب، سیستم مکان یابی خودرو های 
ها  دوربین  نصب  و  مراقبت  و  گشت 
امری الزم و ضروری در منابع طبیعی 

به نظر می رسد.
جعفر مرادی حقیقی در این نشست 
در زمینه قاچاق چوب و دیگر فرآورده 
های جنگلی و مرتعی حساس و مهم 
حفاظت  یگان  همکاران  از  و  خواند 

دوشهرستان میامی و شاهرود خواست 
بیشتر،  کاری  انسجام  و  افزایی  هم  با 
نظارت خود را در گلوگاه های حساس 

دو شهرستان بیشتر نمایند.
منابع  های  طرح  کلیه  گفت:  او 
دارای  و  شده  یابی  مکان  باید  طبیعی 

تا  باشد  نقشه  و  مطالعاتی  های  طرح 
بتوان نتیجه آن را به مسئولین و افکار 

عمومی ارائه نمود.
گفت:  همچنین  حقیقی  مرادی 
با  مبارزه  زمینه  در  سمنان  استان 
تعی،  مر و  جنگلی  ن  ختا ر د ت  فا آ

کمربند  ایجاد  و  حریق  از  پیشگیری 
ی  بند پهنه  همچنین  و  ظتی  حفا
چوب  ق  چا قا به  س  حسا طق  منا
داشته  ای  توجه  خور  در  قدامات  ا

دارد.   تقدیر  است که جای 
در ادامه به اکتشاف و بهره برداری  
معادن در منابع طبیعی نیز اشاره کرد و 
گفت: ما باید فعالیت های معدنی را به 
گونه ای رقم بزنیم که کمترین تخریب 

را از خود برجای بگذارد .
یی  رضا محمدعلی  مه  ا د ا ر  د
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
در  نشست  این  در  میامی  شهرستان 
منابع  اساسی  اقدامات  به  گزارشی 
طبیعی در 7 ماهه سال جاری پرداخت 
و گفت: منابع طبیعی با همکاری سازمان 
ثبت اسناد شهرستان در زمینه کاداستر 
اراضی همکاری خیلی خوبی را داشته 
زمینه کاداستر  را در  پیشرفت خوبی  و 

شاهد بوده ایم.

تشدید اقدامات حفاظتی 
درعرصه های منابع طبیعی با استفاده از روشهای نو 

استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
تکریم  طرح  اهداف  از  یکی  اردبیل 
در  بهینه  خدمات  ارایه  را  رجوع  ارباب 

حداق زمان عنوان نمود.
 به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز استان اردبیل، سردار اسماعیلی مدیر 
عامل شرکت در جلسه ای که با حضور 
معاونین و اعضای کمیته تکریم ارباب 
شرکت  این  جلسات  سالن  در  رجوع 
برگزار شد ؛ بیان کرد: مهمترین وظیفه 
مشترکین  قبال  در  استان  گاز  شرکت 
این  که  چرا  است  رجوع  ارباب  تکریم 
امر بسیار  مهم بوده و الزم است برای 
ارائه و کمیته  متفاوتی  این طرح های 
هایی برای اجرایی نمودن کامل وظایف 

مطروحه در تکریم ارباب رجوع تشکیل 
از  بنابراین می توان گفت یکی  گردد، 
اهداف متعالی تحول اداری، ارتقا و حفظ 

کرامت مردم است.
از  یکی  اینکه  بیان  با  اسماعیلی 
ارباب  تکریم  عدم  زمینه  در  مشکالت 
است  پرسنل  ندادن  آموزش  رجوع، 
گفت: پرسنل و علی الخصوص افرادی 
به  خدمت  ارایه  مشغول  مستقیما  که 
وظایف  از  باید  تنها  نه  هستند  مردم 
باشند  به درستی مطلع  تخصصی خود 
بگیرند مقررات و دستورالعمل ها  یاد  و 
چگونه است و آن ها را به مردم تفهیم 
کنند بلکه از لحاظ اخالقی و رفتاری نیز 
باید درست عمل کنند و به همین دلیل 

مسئولین اداره و سازمان موظف هستند 
از نظر اخالقی و رفتاری پرسنل خود را 
مسئوالن  داد:  ادامه  دهند.وی  آموزش 
ارتباط  در  مردم  با  واسطه  بی  بایستی 
نزدیک  از  را  ها  آن  مشکالت  و  بوده 
بررسی نمایند، و اقدامات گسترده ای در 
راستای سنجش رضایتمندی مراجعان از 

نحوه انجام کار صورت گیرد.
اسماعیلی با توضیح این مطلب که 
در هیچ کجای دنیا مراجعات حضوری 
الکترونیک  دولت  دولت،  و  ندارد  معنا 
به  برای  موثری  اقدامات  گفت:  است؛ 
حضوری  مراجعات  رساندن  حداقل 
عدم  بدلیل  ولی  است  شده  نجام  ا
متاسفانه  خود  حقوق  از  مردم  آشنایی 

می  ادارات  در  مراجعه حضوری  شاهد 
باشیم که امید است با آموزش مباحث 
رسانه  در  الکترونیک  دولت  به  مربوط 
های عمومی ؛ مشترکین بیش از پیش 
با خدمات غیر حضوری شرکت گاز آشنا 
شده و از مراجعه حضوری پرهیز نمایند.

اسماعیلی در پایان ابراز امیدواری نمود 
 ۲۲ خدمات  ارایه  به  توجه  با  گفت:  و 
میز  قالب  در  استان  گاز  شرکت  گانه 
سایر  مشارکت  با  الکترونیکی؛  خدمت 
اطالع  امر  در  مسئول  دستگاههای 
غیر  خدمات  تشریح  به  نسبت  رسانی 
حضوری شرکت گاز و آشنایی مشترکین 
با این خدمات اقدامات اثربخشی انجام 

گردد.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل: 

مهمترین خواسته مشترکین ارایه خدمات مناسب در کمترین زمان است 

 معاون بهره برداری و دیسپاچینگ 
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل 
مانده  به جا  برق  تیر  و 738  گفت:هزار 
سالهای  طول  در  عمرانی  عملیات  از 
اخیر،توسط همکاران شرکت توزیع نیروی 

برق استان اردبیل جمع آوری شد.
ناصر عبدالهیان افزود:این تیرها بعد از 
کارهای عمرانی ،عقب نشینی ساختمان ها 
،تعویض تیرهای شکسته یا برخی عملیات 
اصالح و بهینه سازی در محل به جای 
مانده بودند. وی بیان کرد: حدود 3۰ درصد 
از تیرهای برق جمع آوری شده ،دو تیر کنار 
هم بودند که یکی از آنها بعد از عملیات 

تعمیر و بهینه سازی خطوط برق در محل 
مورد نظر بال استفاده باقی مانده بود.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ 
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
اردبیل،اظهار داشت:این تیرهای بالاستفاده 
به منظور حفظ زیبایی مناظر شهری و 
روستایی ،جلوگیری از اتالف بیت المال 
و به منظور تعمیر و استفاده مجدد ،جمع 
آوری شد.عبدالهیان در ادامه خاطر نشان 
از  بالاستفاده  تیرهای  آوری  کرد:جمع 
استان شروع  در سطح  اواسط سال 99 
شده و تاکنون هزار و 738 اصله تیر جمع 

آوری شده است

هزار و ۷۳۸ تیر برق بالاستفاده در سطح استان اردبیل جمع آوری شد

نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
که  کسانی  با  گفت:  ایالم  استان  برق 
اقدام به سرقت برق و دستکاری کنتور 
قانونی  و  قاطعانه  می کنند،  خود  های 

برخورد می شود.
هادی شیرخانی در مراسم اختتامیه 
استان  تئاتر  جشنواره  چهارمین  و  سی 
بسی خرسندی  داشت:جای  اهار  ایالم 
است که در شرایط سخت کنونی و وجود 
مشکالت اقتصادی و اجتماعی بسیار در 
کشور، تئاتر رسالت حال خوش بخشیدن 

و همدرد بودنش را نه در دلداری دادن، 
بازتاب مسائل روز پی می گیرد  که در 
حیات  برای  عرصه  این  هنرمندان  و 
دریغ  تالشی  هیچ  از  جامعه  فرهنگی 
نکرده اند.وی برگزاری چنین رویدادهای 
گروه های  تکاپوی  موجب  را  هنری 
افزود:  و  دانست  ایالم  استان  نمایشی 
وجه تمایز تئاتر با دیگر رشته های هنری 
در این است که تئاتر، زبان و هنر مردمی 
است که شرایط اجتماعی و اقتصادی را 
نقد کرده و زبان مطالبه و خواسته مردم 

از مسئوالن می شود.
نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
برق ایالم در ادامه با اشاره به برنامه های 
در  تقاضا  مدیریت  و  مصرف  مدیریت 
مدیریت  برای  گفت:  ایالم  برق  توزیع 
به  هزینه ها،  کاهش  و  انرژی  مصرف 
رسانه ها  و  مردم  همکاری  و  همراهی 

نیازمندیم.
این  چالش  عمده ترین  شیرخانی 
بدحسابی  و  برق  سرقت  را  شرکت 
تاکید  و  کرد  عنوان  مشترکان  برخی 

کرد: با کسانی که اقدام به سرقت برق 
و دستکاری کنتور های خود می کنند، 

قاطعانه و قانونی برخورد می شود.
این مسئول با تقدیر از رسانه های 
و  رسانی  اطالع  آموزش،  با  که  استان 
فرهنگ سازی، شرکت توزیع برق استان 
ایالم را در پیشبرد اهداف عام المنفعه 
یاری کرده اند، تاکید کرد: امیدواریم در 
مصرف،  الگوی  اصالح  ضمن  آینده 
شاهد ارائه خدمات بیشتر و بهتر به مردم 
و رضایتمندی بیش از پیش مردم باشیم.

مدیرعامل شرکت  توزیع نیروی برق استان ایالم :
جریمه سنگین در انتظار متخلفان برای دستکاری کنتور برق در ایالم

مدیرکل امور عشایری ایالم گفت: طی مکاتباتی 
انجام شده، در مبادی ورودی  انتظامی  نیروی  با  که 
ایالم دام ها بدون داشتن برگ مایه کوبی حق ورود 

به استان را ندارند.
داشت:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  یاسمی  فرشاد 
استان ایالم دارای 9 هزار خانوار عشایر است که در 

استان ها  سایر  کوچرو  عشایر  میزبان  مختلف  فصول 
است.وی افزود: هر ساله عشایر مهمان از استان های 

کرمانشاه، همدان و خرم آباد وارد استان می شوند.
اینکه  به  اشاره  با  ایالم  عشایری  امور  مدیرکل 
این عشایر تعداد خانوار های آن ها بالغ بر 8۰۰ خانوار 
است، افزود: بالغ بر 5۰۰ هزار راس دام به این مناطق 

در استان ایالم کوچ می کنند.
یاسمی با اشاره به اینکه در مبادی ورودی ایالم 
دام ها بدون داشتن برگ مایه کوبی حق ورود به استان 
را ندارند اضافه کرد: دام هایی که از سایر استان ها به 
دامپزشکی  بررسی   مورد  می شوند،  داده  کوچ  ایالم 

قرار می گیرند.

دام ها بدون مایه کوبی حق ورود به استان ایالم را ندارند
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این مقاالت و در ادامه آن مقاالت بعدی ترجمه ای است از كتاب درسی كه مطالب 
كسب و كار و مسائل و مقوله های مالی و اقتصادی را در بر میگیرد كه ترجمه آن را در 

ادامه میخوانید:

مقدمه:همانطور که داستان اپل نشان می دهد، امروز زمان جالب برای مطالعه کسب و 
کار است. پیشرفت های تکنولوژی باعث تغییرات سریع در شیوه تولید و ارائه محصوالت و 
خدمات می شود. اینترنت و سایر پیشرفت های ارتباطی )مانند تلفن های هوشمند، کنفرانس 
های ویدئویی و شبکه های اجتماعی( در حال حاضر به نحوه کار ما تاثیر می گذارند. شرکت 
ها در حال گسترش فعالیت های بین المللی هستند و نیروی کار از هر زمان دیگری متنوع 
تفکر  این  با  بیشتر  و مردم  اجرایی خود هستند،  رفتار مدیران  تر است. شرکت ها مسئول 
موافقند که شرکت ها باید شهروندان سازمانی خوب باشند. عالوه بر این، امروزه بزرگترین 
اقتصاددانان می پردازند که بدترین  از  اثرات ماندگاری بسیاری  به  کسب و کارهای بزرگ 
بحران مالی از زمان رکود بزرگ است )Hilsenrath et al.، 200۸(. آشفتگی اقتصادی که 
به  آغاز شد  وام های صندوق مشاغل غیرقانونی  نتیجه  در  وام مسکن  و  در صنایع مسکن 

سرعت به سایر بخش های اقتصادی گسترش یافت. در سال 200۸، بازارهای اعتباری مسدود 
شدند و بانک ها وام را متوقف کردند. قانونگذاران سعی کردند دوباره پول خود را با عبور 
۷00 میلیارد دالری از اوراق قرضه Wall Street، هنوز کسب و کار و افراد هنوز دسترسی 
به اعتبار مورد نیاز را نپذیرفتند. بدون پول و اعتبار، اعتماد مصرف کننده به اقتصاد کاهش 
یافته و مصرف کنندگان هزینه های خود را کاهش می دهند. شرکت ها با تولید محصوالت 
کمتری پاسخ دادند و فروش و سود آنها کاهش یافت. بیکاری به افزایش رسیده است، چرا 
که شرکت های مشکوک بیشترین اشتغال را طی پنج سال گذشته و ۷60،000 آمریکایی به 
خطوط بیکاری رفته اند. بازار سهام به بحران مالی واکنش نشان داد و قیمت سهام آن 44 
درصد کاهش یافت در حالی که میلیون ها آمریکایی در شوک تماشا میکردند زیرا حسابهای 
پس انداز و بازنشستگی آنها را غرق کرد. در اواخر سال 200۸، حتی اپل، شرکتی که طی 
۵ سال گذشته از رشد فروش قوی برخوردار بود، شروع به تولید آیفون محبوب خود کرد. 
بدون مشاغل و یا پول نقد، مصرف کنندگان دیگر به فروشگاه های خرده فروشی فانتزی اپل 
یا خرید یک آیفون با ارزش نمی روند )Gallagher، 200۸(. چیزهایی که برای اپل در نظر 
گرفته شده است، که بخاطر پاسخ قوی مشتری به 4S iPhone گزارش فروش بولگاری را 

برای سال 2011 به خود اختصاص داده است. اما نه همه شرکت ها و نه افراد به خوبی کار 
می کنند. اقتصاد هنوز هم در حال مبارزه است، بیکاری باال است )مخصوصا برای کسانی که 

سنین 16 تا 24 سالگی دارند(، و قیمت خانه ها همچنان در نوسان است.
با گذشت زمان از طریق این متن، دنیای هیجان انگیز کسب و کار را کشف خواهید کرد. 
ما شما را به فعالیت های مختلفی می اندازیم که در آن بازرگانان حسابداری، مالی، فناوری 
بازاریابی و عملیات را شامل می شوند. ما به شما در درک نقش هایی  اطالعات، مدیریت، 
که این فعالیت ها در یک سازمان می پردازیم را درک می کنیم و به شما نشان می دهیم که 
چگونه با هم کار می کنند. ما امیدواریم که با افشای شما به چیزهایی که کسب و کارها را 
انجام می دهند، ما به شما کمک می کنیم تصمیم بگیرید که آیا کسب و کار برای شما مناسب 
است یا خیر، و اگر چنین باشد، در مورد کسب و کارهایی که می خواهید بیشتر مطالعه کنید.

توضیح مترجمان: این کتاب درسی در کالج Alameda، کالج Basin Columbia، کالج 
 ،Renton Flagler، کالج جانسون، کالج شهر پاسادنا، دانشگاه ایالتی پن، دانشکده فنی 

کالج سان دیه گو Mesa، کالج سیرا، کالج یوبا مورد استفاده قرار گرفته است.

پیشرفت های تکنولوژی و دنیای هیجان انگیز كسب و كار) قسمت سوم(

نمایش جهانی و مهارت های تیم سازی

سوگند رام

کارشناس مالی 
و حسابداری

سوگل رام

کارشناس اقتصاد
و حسابداری

1.7 نقش دولت در مدیریت اقتصاد

هدف یادگیری
بحث  مورد  را  اقتصاد  مدیریت  در  دولت  نقش   .۱

قرار دهید.
در هر کشوری، دولت گام هایی برای کمک به اقتصاد 
در دستیابی به اهداف رشد، اشتغال کامل و ثبات قیمت دارد. 
در ایاالت متحده، دولت بر فعالیت های اقتصادی از طریق 
تاثیر می گذارد.  مالی  پولی و سیاست  دو روش: سیاست 
از طریق سیاست پولی، دولت قدرت خود را برای تنظیم 
عرضه پول و نرخ بهره می کند. از طریق سیاست مالی، از 
قدرت خود برای پرداخت مالیات و هزینه استفاده می کند.

سیاست های پولی
)»فدرال  رزرو  فدرال  سیستم  توسط  پولی  سیاست 
را  گوناگونی  اقدامات  توانایی  که  شود  می  تأمین  رزرو«( 
برای کاهش یا افزایش عرضه پول و افزایش یا کاهش نرخ 
بهره های کوتاه مدت دارد، و بدین ترتیب پول بیشتری را 
قرض می گیرد. هنگامی که فدرال رزرو معتقد است که 
تورم یک مشکل است، سیاست های انقباضی برای کاهش 
عرضه پول و افزایش نرخ بهره استفاده خواهد کرد. وقتی 
نرخ ها باالتر است، وام گیرندگان مجبورند پول بیشتری 
را برای قرض گرفتن بیشتر بپردازند و بانک ها در انتخاب 
تر«  پول »تنگ  آنجا که  از  کنند.  انتخاب می  بیشتر  وام 
است - گران تر است برای قرض گرفتن برای محصوالت 
و خدمات کاهش خواهد یافت، و به همین ترتیب قیمت 

ها. در هر صورت، این نظریه است.

شکل ۱,۱۰

فدرال رزرو به طور معمول در طول دوره های تورمی، 
عرضه پول را کاهش می دهد و باعث می شود پول 

بیشتری به دست بیاورد.
.۲,۰ CC BY - بودجه تنگ - frankieleon

برای مقابله با رکود اقتصادی، بانک فدرال از سیاست 
های انبساطی برای افزایش عرضه پول و کاهش نرخ بهره 
استفاده می کند. با نرخ بهره پایین تر، ارزان تر می شود 
پول قرض گرفت، و بانک ها بیشتر مایل به قرض دادن 
بهره  نرخ  است.  آسان  پول  گویند  می  آن هستند. سپس 
جذاب باعث تشویق شرکت ها به قرض گرفتن پول برای 
گسترش تولید و تشویق مصرف کنندگان به خرید کاالها و 
خدمات بیشتر می شود. در تئوری، هر دو مجموعه اقدامات 

به اقتصاد کمک می کند تا از رکود اقتصادی رها شود.

سیاست مالی
سیاست مالی متکی بر توانایی دولت در هزینه گذاری 
می  دولتی  های  هزینه  و  مالیات  دو  هر  است.  مالیات  و 
توانند برای کاهش یا افزایش کل عرضه پول در اقتصاد 
استفاده شوند - یعنی کل مبلغ، به عبارت دیگر، کسب و 
کار و مصرف کننده باید هزینه کنند. وقتی کشور در حال 
افزایش هزینه  این است که  رکود است، سیاست مناسب 
چنین  دهد.  افزایش  را  دو  هر  یا  ها  مالیات  کاهش  ها، 
اقدامات انبساطی، پول بیشتری را در دست کسب و کار 
باعث تشویق کسب و  و مصرف کنندگان قرار می دهد، 
برای خرید کاالها و  به گسترش و مصرف کنندگان  کار 
خدمات بیشتر می شود. هنگامی که اقتصاد تورم را تجربه 
می کند، سیاست متضاد اتخاذ می شود: دولت مخارج را 
افزایش می دهد یا مالیات را افزایش می دهد یا هر دو. از 
آنجا که این اقدامات انقباضی، هزینه های کسب و کار و 
مصرف کنندگان را کاهش می دهد، قیمت ها کاهش می 

یابد و تورم کاهش می یابد.

بدهی ملی
اگر در هر ساله، دولت پول بیشتری )از طریق مالیات( 
)برای چیزهایی  و خدمات  از طریق کاالها  بیشتری  پول 
می  هزینه  اجتماعی(  خدمات  و  نقل  و  حمل  دفاع،  مانند 
کند، نتیجه مازاد بودجه است. اگر، از سوی دیگر، دولت 
صرف بیش از آن را طول می کشد، ما کسری بودجه )که 
دولت با قرض گرفتن از طریق صدور اوراق قرضه خزانه 
داری پرداخت(. از لحاظ تاریخی، کسری بودجه بسیار بیشتر 

از مازاد رخ داده است؛ به طور معمول، دولت صرف بیش 
از آن طول می کشد. در نتیجه، دولت ایاالت متحده در 
حال حاضر بدهی ملی کل بیش از ۱۴ تریلیون دالر است.

ملی  »بدهی   ۱,۱۱ شکل  در  بینید  می  که  همانطور 
ایاالت متحده، ۱9۴۰-۲۰۱۰«، این تعداد در شصت و پنج 
سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. جهش 
قابل توجهی که در دهه ۱98۰ آغاز می شود، نشان دهنده 
عوامل متعددی است: افزایش چشمگیر هزینه های دولتی 
)به ویژه در زمینه دفاع(، افزایش قابل توجهی در پرداخت 
بدهی ها و کاهش نرخ مالیات. از این نوشتار، سهم شما 
ببینید که بدهی  اگر می خواهید  ۴6،۱۴6,۲۱ دالر است. 
ملی امروز چیست - و آنچه که در حال حاضر سهم شما 
است، رفتن به وب به زمان ساعت بدهی ملی ایاالت متحده 
)http://www.brillig.com/debt_clock( است.

شکل ۱,۱۱ بدهی ملی ایاالت متحده، ۲۰۱۰-۱9۴۰

اقتصاد کالن
در بحث قبلی، ما در دو زمینه اصلی در زمینه اقتصاد 
قرار داریم: )۱( اقتصاد کالن یا مطالعه اقتصاد کل، و )۲( 
اقتصاد خرد، و یا مطالعه انتخاب های اقتصادی که توسط 
فرد انجام می شود مصرف کنندگان یا کسب و کار. اقتصاد 
کالن بررسی تاثیر تورم در اقتصاد را بررسی می کند، در 
حالی که اقتصاد خرد به تصمیماتی مانند قیمت که مایل 
اقتصاد کالن  پردازد.  به کالج می  پرداخت آن هستید  به 
روند کلی صادرات و واردات را مورد بررسی قرار می دهد، 
قیمت  که  دهد  می  توضیح  خردی  اقتصاد  که  حالی  در 
چه  اگر  است.  کنسرت  بلیط  پرداخت  به  حاضر  نوجوانان 
آنها اغلب به عنوان شاخه های جداگانه اقتصادی شناخته 
می شوند، ما می توانیم با درک مسائل از هر دو دیدگاه، 
یک درک ثروتمندتر از اقتصاد کسب کنیم. به عنوان مثال، 
در مثال زیر می توانید سطح کلی فعالیت در یک اقتصاد 
)یک مسئله کالن( را از طریق درک عرضه و تقاضا )یک 

مسئله کوچک( بهتر درک کنید.

گیرنده های کلیدی
• دولت ایاالت متحده از دو نوع سیاست سیاست پولی 
و سیاست مالی استفاده می کند تا بر عملکرد اقتصادی تأثیر 
بگذارد. هر دو هدف مشابه دارند: برای کمک به اقتصاد 

به رشد، اشتغال کامل و ثبات قیمت ها کمک می کند.
• سیاست پولی برای کنترل عرضه پول و نرخ بهره 

استفاده می شود.
• از طریق یک سازمان مستقل دولتی به نام سیستم 
فدرال رزرو )»فدرال رزرو«(، که دارای قدرت کنترل عرضه 

پول و نرخ بهره است، از آن استفاده می شود.
• هنگامی که بانک فدرال معتقد است که تورم یک 
مشکل است، سیاست های انقباضی برای کاهش عرضه 
پول و افزایش نرخ بهره استفاده خواهد کرد. برای مقابله 
با رکود اقتصادی، سیاست های انکشافی را برای افزایش 

عرضه پول و کاهش نرخ بهره استفاده خواهد کرد.
• سیاست مالی با استفاده از قدرت دولت برای صرف 

و مالیات.

• زمانی که کشور در حال رکود است، دولت مخارج 
را افزایش می دهد، مالیات را کاهش می دهد یا هر دو 

برای گسترش اقتصاد.
• هنگامی که ما تورم را تجربه می کنیم، دولت مخارج 
را افزایش می دهد یا مالیات را افزایش می دهد یا هر دو.

• هنگامی که دولت در یک سال )از طریق مالیات( 
بیشتر از آنچه که صرف می کند پول بیشتری دریافت می 

کند، نتیجه مازاد است.
های  هزینه  دولت   - افتد  می  اتفاق  که  هنگامی   •

بیشتری را صرف آن می کند - ما کمبود داریم.
مجموع جمعیت کسری بودجه ملی - کل مبلغ پولی 

که دولت فدرال بدهکار است.

تمرینات
۱. بیایید بگوئیم که شما رییس فدرال است و کشور 
رزرو شود  فدرال  باید  اقدامات  کدام  است.  رکود  در حال 
اقتصاد  بهبود  برای  شما  کند؟  خارج  رکود  از  را  کشور  تا 
توجیه  کنید؟  می  توصیه  دولتی  مقامات  به  را  کاری  چه 

توصیه های شما
۲. مرور از طریق فهرست کالج شما، متوجه می شوید 
که تمام رشته های کسب و کار باید دو دوره اقتصادی را 
در نظر بگیرند: اقتصاد کالن و اقتصاد خرد. توضیح دهید 
که در هر کدام از این دوره ها پوشش داده شده است. در 
چه مواردی، چیزهایی که در هر درس یاد می گیرید به 

شما در آینده کمک می کند؟

1.8 موارد و مشکالت

)AACSB( یادگیری در وب
 CNNMoney سایت  وب  »اقتصاد«  بخش 
اطالعات فعلی را در مورد تعدادی از شاخص های اقتصادی 
ارائه می دهد. به http://money.cnn.com بروید و 
پاسخ  و  کنید  کلیک  و سپس »مشاغل«  »اقتصاد«  روی 

به سواالت زیر را پیدا کنید:
۱. شما در فصل بخوانید که هدف مهم همه اقتصادها 
که  کسی  هر  برای  را  شغلی  های  فرصت  که  است  این 
رشد  درباره   CNNMoney بحث  دهد.  می  بخواهد 

شغل را مرور کنید و سپس به سواالت زیر پاسخ دهید:
a آیا سطح فعلی بیکاری در حال افزایش یا کاهش 

است؟
به  نزدیک  آینده  در  که  دارند  انتظار  اقتصاددانان  ب 

نرخ بیکاری برسند؟
برای  دارایی  یا  بار  یک  بیکاری  فعلی  میزان  آیا  ج 

اقتصاد است؟ به کدام راه؟
آورید؟ شاید شما  یاد می  به  را  اول دالر شما  آیا   .۲
آن را روزنامه ها، برف زدن، چمن زدن، یا مهد کودک را 
دارد؟  ارزش  امروز  دالر  که  میکنید  فکر  آورید.  دست  به 
http://www.westegg. در WestEgg به سایت
com/inflation مراجعه کنید و پاسخ به این سوال را 
پیدا کنید. پس از تعیین ارزش فعلی دالر اول، توضیح دهید 
که چگونه ماشین حساب ایجاد شد. )نکته: درخواست شما 

درباره CPI را بدانید.(

فرصت های شغلی
آیا یک حرفه در اقتصاد برای شما است؟

آیا شما تعجب می کنید که یک شغل در اقتصاد چگونه 
خواهد بود؟ به وب سایت وزارت امورخارجه ایاالت متحده 
 )htm .http://www.bls.gov/oco/ocos۰55(
کنید.  مرور  را  اقتصاددانان  ای  حرفه  انداز  و چشم  بروید 

برای پاسخ به سواالت زیر جستجو کنید:

۱. اقتصاددانان عالقه مند چیست؟
۲. کدام نوع کارها اقتصاددانان دولتی انجام می دهند؟ 
در مورد کسانی که در صنعت خصوصی کار می کنند چه 

می گویند؟ در آموزش؟
3. آیا برای این شغل چه آموزش و تحصیالت الزم 

است؟
۴. چشم انداز شغلی فعلی برای اقتصاددانان چیست؟
5. حقوق بازنشستگی برای یک اقتصاددان با مدرک 

لیسانس چیست؟ با مدرک کارشناسی ارشد؟

)AACSB( اخالق زاویه
چقدر این سی دی در پنجره است؟

دی  سی  خرید  برای  خوبی  زمان   ۱99۰ دهه  اوایل 
بود، به خصوص به این دلیل که تخفیف دهندگان مانند 
Wal-Mart و Best Buy مشتریان را با کاهش قیمت 
ها از ۱5 دالر به ۱۰ دالر جمع کردند. آنها پول را از دست 
دادند، اما آنها تصور می کردند که این سیاست هنوز حس 
خوبی به دست آورده است. چرا؟ آنها تصور می کردند که 
در حالی که مشتریان در فروشگاه برای خرید سی دی ها 

بودند، دیگر محصوالت سودآور پیدا می کردند.
این سیاست برای خریداران سی دی سرچشمه بود، اما 
یک مشکل واقعی برای خردهفروشان موسیقی سنتی مانند 
Tower Records بود. خریداران با کاهش قیمت ها، 
خریداران دیسک دیگر تمایل به پرداخت قیمت هایی را 
که توسط خرده فروشان موسیقی سنتی مطرح می شود، 
از  ها  و شرکت  یافت  فروش کاهش  کنند.  نمی  پرداخت 

کسب و کار خارج شدند.
در نهایت، استراتژی تخفیف دهنده ها کار می کرد: 
 Best Buy و   Wal-Mart مانند  هایی  فروشگاه 
مشتری هایی را به دست آوردند که یک بار CD ها را 
در فروشگاه هایی مانند Tower Records خریداری 

کردند.
تا به سواالت  اجازه دهید در این مرحله مکث کنیم 

زیر پاسخ دهیم:
حساسیت  باعث  هزینه  زیر  محصول  فروش  آیا   .۱

تجاری می شود؟
کسی  چه  است؟  دیده  صدمه  را  آن  کسی  چه   .۲

کمک می کند؟
3. آیا اخالقی است؟

بیایید ادامه دهیم و ببینیم که خرده فروشان موسیقی 
سنتی چگونه به این وضعیت پاسخ دادند.

و شرکت های ضبط صدا هم  نبودند  آنها خوشحال 
نبودند. هر دو طرف نگران بودند که خرده فروشان سنتی 
روی آنها فشار وارد می کنند تا قیمت هایی را که برای سی 
دی محاسبه می شوند کاهش دهند تا خرده فروشان قیمت 
های خود را پایین بیاورند و با سود دهندگان رقابت کنند. 
شرکت های ضبط نمی خواستند قیمت ها را کاهش دهند. 
آنها فقط می خواستند همه چیز را به »عادی« بازگشت به 
جهان که در آن سی دی ها برای هر ۱5 دالر فروخته شد.
بسیاری از شرکت های بزرگ سینمایی و چند خرده 
را  قراردادی  و  با هم درگیر شدند  فروش سنتی موسیقی 
تحت تاثیر قرار دادند که بر روی هر فروشگاهی که سی 
دی های فروخته شده را تحت تاثیر قرار داد. شرکت های 
های  رسانه  سایر  و  فروشی  خرده  های  زنجیره  با  ضبط 
دیجیتال موافقت کردند که حداقل قیمت تبلیغ شده برای 
CD را بپردازند. هر خرده فروش که با فروش سی دی 
های پایین قیمت، رتبه های خود را به دست آورد، جریمه 
طور  به  شد.  خواهد  متحمل  را  توجهی  قابل  مالی  های 

طبیعی، قیمت سی دی باال رفت.

در حال حاضر، در مورد موارد زیر فکر کنید:
خرده  و  ضبط  های  شرکت  بین  ای  معامله  آیا   .۱

فروشان سنتی از نظر تجاری صورت می گیرد؟
کسی  چه  است؟  دیده  صدمه  را  آن  کسی  چه   .۲

کمک می کند؟
3. آیا اخالقی است؟
۴. آیا قانونی است؟

)AACSB( مهارت های تیم سازی
با هم در چهار گروه از سوی مربی خود انتخاب کنید 

و هر سه مورد را از لیست زیر انتخاب کنید:
• پنیر شیر

• گالون گاز
سان  و  بوستون  بین  هوایی  خطوط  بلیط  بلیط   •

فرانسیسکو
• پیتزا بزرگ

• هزینه ماهانه اتصال به اینترنت
• CD توسط یک موسیقیدان خاص

DVD دو روز اجاره •
• نام تجاری ویژه پخش کننده دی وی دی

• برگر یک چهارم پوند
خارج از کالس، هر عضو تیم باید قیمت سه مورد را با 
استفاده از منابع خود بررسی کند. در جلسه کالس بعدی، 
با هم جمع شوند و قیمت های موجود توسط اعضای تیم 
را مقایسه کنید. بر اساس یافته های شما، به سواالت زیر 

به عنوان یک گروه پاسخ دهید:
یا  است  مشابه  شده  داده  محصوالت  قیمت  آیا   .۱

متفاوت هستند؟
در  است  متفاوت  از محصوالت  برخی  قیمت  ۲. چرا 

حالی که دیگران مشابه هستند؟
3. آیا می توان هر گونه تفاوت قیمت را با استفاده از 

مفاهیم عرضه و تقاضا یا نوع رقابت توضیح داد؟

)AACSB( نمایش جهانی
کار  دارای  شما  )اگر  است  خوب  فرانسه  در  زندگی 

شغلی(
یک اقتصاد قوی نیاز به پول دارد تا مردم به کاالها 
و خدمات صرف کنند. از آنجایی که اکثر مردم با کار خود 
پول خود را به دست می آورند، اهداف مهم همه اقتصادها، 
ایجاد شغل برای هر کسی که بخواهد می کند. هنگامی 
که 95 درصد از کسانی که مایل به کار هستند استخدام 
می شود، یک کشور »اشتغال کامل« دارد. متأسفانه، تمام 
کشورها به این هدف اشتغال کامل نمی رسند. برای مثال، 
فرانسه، معموال نرخ بیکاری ۱۰ درصد و نرخ بیکاری ۲۰ 

درصد را در بین جوانان دارد.
آیا این به این معنی است که فرانسه در تالش برای 
رسیدن به اشتغال کامل به عنوان سخت تالش نمی کند؟ 

بسیاری از مردم فرانسه می گویند بله
آنچه  دیدن  برای  فرانسه  به  سریع  سفر  یک  بیایید 
که از نظر اقتصادی اتفاق می افتد. روز ۱9 مارس ۲۰۰6 
و بیش از یک میلیون نفر از طریق خیابان ها راهپیمایی 
استخدام جدید  قانون جدید  به یک  اعتراض  تا  می کنند 
که شرکت ها را در طی دو سال اول خود از کارگران زیر 
شش ساله ترغیب کند استخدام. برنامه ریزی شده به نظر 
مسائل  معمول،  طور  به  اما،  است،  جوان  بسیار  رسد  می 
اقتصادی هرگز به اندازه روشن به نظر می رسد )و یا به 

عنوان ما می خواهم آنها را(.
مورد  در  بیشتر  بینش  وردن  آ دست  به  برای 
سایت  وب  به  فتد،  ا می  تفاق  ا فرانسه  در  که  آنچه 
ht tp : / /www . ( ید  و بر  BusinessWeek
businessweek.com/globalbiz/content/

مقاله  و   )htm .896۴73_gb۲۰۰6۰3۲۱/mar۲۰۰6
 Security Security Ignites Debates in«
پاسخ  زیر  سواالت  به  »سپس   . بخوانید.  را   »France

دهید:
اول  اصطالح  به  قرارداد  از  فرانسه  دولت  چرا   .۱
توسط  است  قرار  کسی  چه  کند؟  می  حمایت  استخدام 

قانون حمایت شود؟
بیشترین  قانون  به  اعتراض  در  گروه  دو  کدام   .۲

صدایی دارند؟ چرا؟
شرکت  یک  در  مدت  بلند  کارمند  یک  شما  اگر   .3
می  حمایت  جدید  قانون  از  شما  آیا  هستید،  فرانسوی 

کنید؟ چرا و چرا نه؟
۴. اگر شما یک فرد جوان فرانسوی بودید که از کالج 
فارغ التحصیل شده بودند و به دنبال اولین کار خود بودند، 

آیا از قانون حمایت می کنید؟ چرا و چرا نه؟
5. تمرکز فرانسه بر امنیت شغلی چیست؟ آیا سیستم 
آسیب می  یا  کند  فرانسوی کمک می  کارگران  به  فعلی 
کند  کالج جدید کمک می  التحصیالن  فارغ  به  آیا  بیند؟ 

یا آسیب می زند؟
6. آیا تمرکز دولت فرانسه بر امنیت شغلی به اقتصاد 
آن کمک می کند یا مانع آن می شود؟ آیا دولت باید به 

طور جدی در امور اشتغال دخالت کند؟
ادامه دارد
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پیشوا میزبان  پانزدهمین دوره مسابقات قویترین مردان كشور 

پیشوا میزبان  پانزدهمین دوره مسابقات قویترین مردان کشور شد و برترین های 
جوانان و بزرگساالن در سه وزن معرفی شدند.

مردان  قویترین  قهرمانی  مسابقات  دوره  پانزدهمین  ما،  خبرنگار  گزارش  به 
باشگاههای کشور در اوزان 8۰-، 95- و ۱۰5- کیلوگرم به میزبانی استان تهران و 
در شهرستان پیشوا در حالیکه با استقبال پرشور ورزشکاران این رشته قدرتی مواجه 

شده بود برگزار شد.
این دوره از رقابتها برای قدردانی از زحمات عبداهلل فالحتی رییس اسبق کمیته 
پرورش اندام و قویترین مردان به نام ایشان نامگذاری گردیده بود با حضور نزدیک 
به ۲۰۰ شرکت کننده برگزار شد و در پایان نفرات اول تا سوم هر وزن به شرح زیر 

انتخاب شدند:
وزن 8۰- کیلوگرم جوانان

۱- مهراب میزان پور ۲-علی سامانی 3- سعید نوروزی
وزن 95- کیلوگرم جوانان

۱- علی کوشکی ۲- رضا اسدی 3-ابوالفضل جمالی
وزن ۱۰5- کیلوگرم جوانان

۱- احمدرضا مسن آبادی ۲- یونس آقاخانی 3-امیرحسین عزیزی
وزن 8۰- کیلوگرم بزرگساالن

۱- حمید بی باک ۲- سعید رستمی 3- صادق قرقانی
وزن 95- کیلوگرم بزرگساالن

۱- امیرمحمد لحمی ۲-رستم عزیزی 3- میثم بیاتی
وزن ۱۰5- کیلوگرم بزرگساالن

۱- میالد عباس آبادی ۲-عباداهلل کهنسال 3-رضا عبادی
 الزم به ذکر  است؛ به نفرات برتر تمامی اوزان جوایز نقدی به همراه کمربند 
و مدال قهرمانی اهدا گردید و همچنین در پایان این رقابت ها مجید عباسی و علی 
ابوالفتح به عنوان مرد اخالق مسابقات انتخاب شدند و به هر کدام از آن ها نیز یک 

نیم سکه بهار آزادیبه رسم یادبود اهدا شد. 
همچنین در روز پایانی رقابت ها ناصر امیری سرپرست دبیری فدراسیون و 
عبداله فالحتی رییس اسبق کمیته پرورش اندام و قویترین مردان در سالن برگزاری 

مسابقات حضور پیدا کردند.

نشست هماهنگی المپیاد استعدادهای برتر جودو برگزار شد 

به گزارش خبرنگار ما نشست هماهنگی المپیاد استعدادهای برتر جودو 
کشور امروز دوشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ با حضورآرش میراسماعیلی و صدیقه 

کعبی زاده رییس و دبیر فدراسیون جودو در سالن جلسات برگزار شد.
در این جلسه رییس انجمن جودو دانش آموزان کشور، رییس و دبیر 
هیات جودو اصفهان) میزبان مسابقات( نماینده فدراسیون ورزش های دانش 
آموزی، روسای کمیته های داوران،انفورماتیک، رویدادها و برگزاری مسابقات 

در جلسه امروز حضور داشتند.

داورزنی: برنامه ما حضور در جمع 4 تیم برتر جهان است
رئیس فدراسیون والیبال گفت: حفظ عنوان قهرمانی آسیا و بازی های آسیایی 
برای فدراسیون مالک عمل است و حرکت به سمت قرار گرفتن در جمع چهار تیم 

برتر جهان و المپیک اصلی ترین برنامه خواهد بود.
به گزارش سایت فدراسیون والیبال، فدراسیون والیبال آرمان های خود تا پایان 
سال ۲۰۲۴ را رسانه ای کرد که قرار گرفتن در بین چهار تیم برتر المپیک پاریس و 

قهرمانی مردان جهان روسیه از جمله آنان است.
قهرمانی و کسب مدال طالی مردان آسیا در سال ۲۰۲۱ نخستین آرمان این 
دوره چهار ساله است که شهریورماه سال جاری در توکیو به دست آمد. قرار گرفتن 
در بین چهار تیم برتر المپیک پاریس و قهرمانی مردان جهان روسیه از مهمترین 

آرمان ها در گروه مردان است.
همچنین صعود به جمع چهار تیم برتر مسابقات قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲3 و 
صعود تیم های ملی ساحلی ایران به بازی های المپیک پاریس از دیگر آرمان های مهم 
والیبال در گروه زنان و ساحلی است. فهرست آرمان های والیبال ایران از سال ۲۰۲۱ تا 

۲۰۲۴ بر اساس انتظارات و اولویت های تعیین شده به شرح زیر است:
مدال طالی مسابقات قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۱

مدال طالی بازی های آسیایی ۲۰۲۲
صعود به جمع چهار تیم برتر مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۲ )برای نخستین 

مرتبه در تاریخ(
مدال طالی مسابقات قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲3

صعود به جمع چهار تیم برتر مسابقات جام جهانی ۲۰۲3 )برای نخستین مرتبه 
در تاریخ(

صعود به جمع چهار تیم برتر بازی های المپیک ۲۰۲۴ توکیو )برای نخستین 
مرتبه در تاریخ(

صعود به جمع چهار تیم برتر مسابقات قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲3 )برای نخستین 
مرتبه در تاریخ(

صعود والیبال ساحلی به بازی های المپیک ۲۰۲۴ )برای نخستین مرتبه در تاریخ(
محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال در خصوص تدوین آرمان های والیبال 
ایران تا پایان سال ۲۰۲۴ اظهار داشت: قرار نیست که بدون آرمان و بدون هدف 
مشخص حرکت کنیم. برای برنامه ریزی و هم راستا کردن نیروها نیاز به هدف گذاری 

و تعیین مسیر داریم.
رئیس فدراسیون والیبال افزود: از ابتدای حضور در فدراسیون والیبال آرمان هایی 
مثل حضور در لیگ جهانی یا قهرمان شدن در آسیا و بازی های آسیایی تعیین کردیم 
که در زمان خودش به  زعم اهالی والیبال، دست نیافتنی و باورنکردنی بود، ولی با 
هدف گذاری، استفاده از پتانسیل و نیروی خاموش موجود در والیبال، برنامه ریزی و 
صرف فعل خواستن، این مسیر دشوار را پیمودیم تا جایی که اینک حضور والیبال ایران 

در سطح اول والیبال جهان به یک باور عمومی بدل شده است.
وی گفت: طبیعی است برای ادامه راه، هم باید برای حفظ افتخارات گذشته 
و همچنین صعود به قله های فتح نشده تعیین مسیر کنیم و به سوی تحقق آنها قدم 
ترسیم می کنیم که  را  آینده چشم اندازی  برای سال های  به همین جهت  برداریم. 
انتظار داریم در موقعیت های مختلف، والیبال ایران در چه جایگاهی قرار داشته باشد.

رئیس فدراسیون والیبال ادامه داد: طبیعتا در خصوص تیم ملی مردان حفظ 
عنوان قهرمانی آسیا و بازی های آسیایی برای فدراسیون مالک عمل است و حرکت 
به سمت قرار گرفتن در جمع چهار تیم برتر جهان و المپیک اصلی ترین برنامه خواهد 
بود. همچنین در بخش زنان هم مهم ترین هدف رسیدن به جمع چهار تیم برتر آسیاست 

تا پس آن به حضور درخشان در عرصه جهانی چشم داشته باشیم.

آشنایی با روزنامه نگاری كه سرمربی اسپورتینگ شد!
سال   ۱۲ ساله   3۴ بازیکن  این 
حرفه روزنامه نگاری را با یکی از مشاغل 
برتر در فوتبال زنان در پرتغال عوض کرد 
و در حال حاضر تعدادی عناوین هم در 

کارنامه دارد.
یک  که  نمی آید  پیش  اغلب 
روزنامه نگار فوتبال در باالترین سطح، 
کابرال  ماریانا  اما  شود  فوتبال  مربی 
کار  سال   ۱۲ از  پس  ماه  یک  تنها 
برای Expresso، بزرگترین روزنامه 
پرتغال،  تصمیمی گرفت که مدت ها به 

آن فکر می کرد.
در ماه ژوئن، او به عنوان سرمربی 
جدید تیم زنان اسپورتینگ پرتغال معرفی 

شد.  در ماه آگوست، تیم او بنفیکا قهرمان فصل پیش را شکست داد و سوپرکاپ 
را به دست آورد. در گفتگو با GOAL، کابرال این شغل را به عنوان »رویایی که 
به حقیقت پیوست« توصیف می کند، این رویا از مدت ها قبل شروع شده بود، حتی 
قبل از شروع کار در تیم های جوانان در اسپورتینگ در سال ۲۰۱6، زمانی که تیم 

زنان آن باشگاه دوباره راه اندازی شد.
قبل از آن، او پس از آویختن کفش های خود در اواسط ۲۰ سالگی، به عنوان 
نماینده قهرمان سابق پرتغال، دزمبرو در لیگ قهرمانان زنان، نقش های مربیگری 
مختلفی در سراسر پرتغال داشت. ادغام همه این ها با کار روزانه او قطعاً سخت بود، اما 
مزایای زیادی داشت. کابرال توضیح می دهد: »من مجبور شدم با صدها مربی بزرگ 
از سراسر جهان مصاحبه کنم. من سعی کردم از همه آن ها یاد بگیرم. تاثیرگذارترین 
مصاحبه هایی که داشتم، و احساساتی که داشتم، زمانی بود که تیم ملی زنان آمریکا 
به جام الگاروه آمد و گاهی اوقات می توانستیم جلسات تمرینی آن ها را تماشا کنیم یا 
با بازیکنان صحبت کنیم. قطعا یک دنیای متفاوتی بود. شدتی که در جلسه تمرینی 
به ارمغان می آوردند، بسیار به آن عالقه مند بودم. آن ها بسیار رقبای قدرتمندی هستند. 

آن ها در پیش بردن توپ مهارت دارند که دیدنی است.
این همیشه به قلب من نزدیک بوده است، زیرا من اهالی خانواده زیادی در 
ایاالت متحده دارم، بنابراین قبل از اینکه حتی بدانم فوتبال زنان در پرتغال وجود 
دارد، می دانستم که فوتبال زنان در آمریکا وجود دارد، زیرا زمانی که من بچه بودم 
به آنجا می رفتم. زمانی که با سارینا ویگمن )سرمربی جدید انگلیس( مصاحبه کردم، 
برای من نیز تاثیرگذار بود. او چیزی گفت که من کاماًل با آن موافقم: فوتبال زنان 
هنوز در مراحل اولیه توسعه است و او ترجیح می دهد ۴-۲، ۴-3 یا 5-3 برنده شود 
تا اینکه برای پیروزی ۱-۰ بازی کند. ما باید یک بازی دیدنی را به نمایش بگذاریم. 
ما باید کاری کنیم که مردم از بازی تیم لذت ببرند زیرا در غیر این صورت چرا ما را 
دنبال می کنند؟ ما هنوز در حال رشد هستیم. من فکر می کنم این واقعا مهم است 
که برای یک بازی زیبا تالش کنیم. فکر می کنم این به نوعی فلسفه ما در اینجا ]در 
اسپورتینگ[ نیز هست، زیرا می خواهیم برنده شویم، اما می خواهیم نمایش خوبی 
برای هوادارانمان و به طور کلی مردم به نمایش بگذاریم تا حتی فضای فوتبال 

زنان را بهتر کنیم.
در حالی که روزنامه نگاری به کابرال کمک کرد تا برخی از تجربیات گران بها 
را به دست آورد، فعالیت متعادل با مربیگری او »بسیار دشوار« شد و در نهایت، او 
بین این دو را انتخاب کرد: »وقتی واقعاً به آن فکر کردم، انگیزه من چه بود؟ انگیزه 
من رفتن به تمرین، بودن در کنار بازیکنانم، فکر کردن به بازی هایمان، تماشای 
بازی هایمان و آنالیز آن ها بود. اینکه چگونه می توانیم بهتر شویم؟ چگونه این بازیکن 
می تواند بهتر شود؟ چه چیزی را برای پیشرفت نیاز داریم؟ او به چه چیزی نیاز دارد؟ 
به طور کلی برای بهتر شدن به چه چیزهایی نیاز داریم؟ تیم های جوانان ما برای 
بهتر شدن به چه چیزهایی نیاز دارند؟ من می گویم که 9۰ درصد از روز من به آن 
چیزها فکر می کردم، بنابراین حدس می زنم این یک انتخاب کاماًل واضح بود که 
در مرحله ای فقط رشد، رشد و رشد بود. من باید این کار را انجام می دادم. در سال 
گذشته، من واقعاً به آن فکر می کردم و ۱۰۰ درصد تصمیم گرفته بودم که مربی 
شوم. حتی اگر این پیشنهاد ]از سوی اسپورتینگ[ نیامده بود، می خواستم به طریقی 
این کار را انجام دهم. پیشنهادات دیگری هم داشتم، اما اسپورتینگ بی نقص بود.«
کابرال توضیح می دهد که مادرش تصمیم  او را غیرمنطقی می دانست: »من 
قباًل می دانستم که او اینگونه خواهد بود: »اوه خدای من، نه، این مسخره است! شما 
شغل ثابت دارید. شما کار بزرگی در بهترین روزنامه دارید. این کار را نکن  تو هرگز 
نمی دانید، فوتبال دیوانه است.  اخراج می شوی!« اما زمانی که او شروع به صحبت 

با اطرافیانش کرد، این ایده در ذهن او رشد کرد.
پدرم هم طرفدار پر و پا قرص فوتبال است و از من حمایت کرد. در واقع همه 
خانواده ام از من حمایت کردند. خوب است که کنارم هستند زیرا من در لیسبون هستم. 
همه آن ها ]در خانه، در آزور[ هستند. مالقات با آنها راحت با یک پرواز دو ساعته قابل 
انجام است. من خانواده ام را اینجا ندارم، بنابراین، البته، برای من بسیار مهم است که 
حمایت آن ها را احساس کنم. همچنین حمایت زیادی از سوی باشگاه وجود دارد. 

اسپورتینگ که جزو اولین »سه تیم بزرگ« پرتغال است که روی فوتبال زنان 
سرمایه گذاری می کند، به دنبال پس گرفتن عنوان قهرمانی لیگ از بنفیکا در سال 

جاری است، زیرا سال قبل تر نیز شاهد قهرمانی براگا بوده است.

پایان مرد یخی؛ 
شش گزینه برای نیمکت داغ منچستر

با رسمی شدن برکناری اوله گنار 
سولسشر، سران منچستریونایتد به دنبال 
یافتن بهترین جانشین برای او هستند. 
شش گزینه مطرح شده که دو تای شان 

جدی هستند.
منچستریونایتد در نهایت حکم به 
برکناری اوله کنار سولسشر داد و داستان 
پایان  باشگاه  این  در  نروژی  سرمربی 
اوله که اسطوره منچستریونایتد  یافت. 
نتوانست  مربیگری  دوران  در  است، 
توقعات را برآورده کند و یونایتد اکنون 
به دنبال انتخاب پنجمین مربی دوران 

پسا فرگوسن است.
خال،  فن  لوئیس  مویس،  دیوید 

ژوزه مورینیو و سولسشر هیچکدام نتوانستند پس از سر الکس فرگوسن، یونایتد را 
به قهرمانی لیگ برتر برسانند و در میان اینها تنها آقای خاص بود که عملکرد به 

نسبت قابل قبول تری داشت.
سولسشر سال گذشته یونایتد را به فینال لیگ اروپا رساند اما در ضیافت پنالتی 
ها برابر ویارئال مغلوب شد. او نتوانست همچون مورینیو یونایتد را به قهرمانی این 
جام برساند و در حال حاضر شیاطین سرخ در لیگ برتر با قعر جدول فاصله شان 

نزدیک تر است تا صدر جدول)۱۱ امتیاز در مقابل ۱۲ امتیاز( .
پس از 5 ساعت جلسه سران باشگاه، حکم برکناری سولسشر امضا شد و 
ساعتی پیش حنبه رسمی پیدا کرد. 9 میلیون یورو به مرد نروژی به عنوان غرامت 

باید پرداخت شود و حاال باید دید چه کسی جانشین او خواهد شد.
پس از دو شکست 5-۰ از لیورپول و ۲-۰ از سیتی، آنتونیو کونته به عنوان 
جدی ترین گزینه جانشینی سولسشر مطرح بود ولی مربی ایتالیایی اکنون هدایت 

تاتنهام را برعهده دارد و از فهرست یونایتد طبعا خط خورده است.
طبق گزارش اتلتیک، انتخاب فوری جانشین برای سولسشر غیرممکن است و 

تا آمدن نفر بعدی، دارن فلچر بازیکن سابق یونایتد مربی موقت خواهد بود.
تلگراف و اتلتیک نوشته اند که زین الدین زیدان گزینه اول جانشینی سولسشر 
است ولی متقاعد کردن مربی سابق رئال به سادگی میسر نخواهد بود. زیزو پس از 
ترک رئال فعال از فوتبال فاصله گرفته ولی پیشنهاد هدایت یونایتد می تواند برای 

بازگشت او بسیار جذاب باشد.
پس از زیزو نام هایی چون برندان راجرز و مائوریسیو پوچتینو نیز مطرح شده اند 
ولی هر دو در حال حاضر مشغول به کار هستند. راجرز مربی لستر است و پوچتینپو 

نیز هدایت پی اس جی را برعهده دارد.
راجرز اخیرا در پاسخ به سوالی در مورد جانشینی سولسشر گفته بود:» سوال 
محترمانه ای نیست. من مربی لستر هستم و سولسشر نیز هدایت یونایتد را برعهده 

دارد. از اینکه مربی لستر هستم، احساس غرور می کنم.«
گزینه های دیگر فهرست یونایتد برای جانشینی سولسشر، لوران بالن مربی 
الریان، اریک تن هاگ مربی آاژاکس و نیز جولن لوپتگی مربی سویا هستند. اتلتیک 
از لوپتگی به عنوان جدیدترین گزینه سران منچستر نام برده است. کسی که زمانی 
سرمربی تیم ملی اسپانیا و رئال بود و در دو سال گذشته با سویا نتایج خوبی کسب 

کرده است.

پیروزی  صورت  ر  د
صعود  و  عراق  مقابل  ایران 
جهانی،  جام  به  هنگام  زود 
فوتبال  تاریخ  رکورد  بهترین  اسکوچیچ 

ایران را به نام خود ثبت خواهد کرد.
از  قبل  تا  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
این پنج بار با چهار مربی مختلف مجوز 
حضور در جام جهانی را به دست آورده 
است. تا قبل از این حشمت مهاجرانی، 
والدیر ویرا، برانکو ایوانکوویچ و کارلوس 
کی روش )دو بار( مجوز حضور در جام 

جهانی را به دست آورده اند.
بهترین رکورد بین مربیان تیم ملی 
در اختیار کارلوس کی روش است که در 
انتخابی جام جهانی ۲۰۱8 عملکرد خوبی 
به همراه تیم ملی ثبت کرد و توانست دو 
هفته مانده به اتمام دور انتخابی، بلیت 

حضور در روسیه را رزرو کند. قبل از او، 
مهاجرانی  و حشمت  ایوانکوویچ  برانکو 
اتمام  از  قبل  هفته  یک  بودند  توانسته 
مسابقات انتخابی، تیم ملی را راهی جام 

جهانی ۲۰۰6 و ۱978 کنند.
در این بین والدیرا ویرا که بعد از 
گره خوردن کار صعود به جام جهانی 98 
فرانسه، هدایت تیم ملی را برعهده داشت، 
دیرترین صعود را رقم زده است. در سال 
در  شاگردانش  و  کی روش  نیز،   ۲۰۱۴
آخرین روز مرحله گروهی، سهمیه حضور 

در جام جهانی برزیل را کسب کردند.
حاال دراگان اسکوچیچ و شاگردانش 
جام  انتخابی  در  خود  دیدار   6 از  که 
می  کرده اند،  کسب  امتیاز   ۱6 جهانی 
ادوار فوتبال  بهترین رکورد تمام  توانند 
ایران در انتخابی جام جهانی را به ثبت 

برسانند. در صورتی که یوزهای ایران در 
هفته هفتم انتخابی جام جهانی )7 بهمن 
۱۴۰۰( بتوانند عراق را در خانه شکست 
دهند، صعود ایران سه هفته قبل از اتمام 
دور گروهی قطعی می شود و اسکوچیچ 
به تنهایی باالتر از پنج مربی نامدار قبل 

از خود قرار می گیرد.
البته اگر او در هفته هفتم هم موفق 
به انجام این کار نشود، احتماال می تواند 
در هفته هشتم صعود با تیم ملی را در 
تهران جشن بگیرد که در این صورت با 

کارلوس کی روش برابری خواهد کرد.
که  است  الزامی  نکته  این  ذکر 
گذشته  ادوار  در  جهانی  جام  به  صعود 
متفاوت بوده و در هر دوره یک فرمول 
و راهکار مختلف استفاده شده است ولی 
در مجموع، اگر اسکوچیچ با تیمش موفق 

شود در هفته هفتم به جام جهانی صعود 
کند، دومین رکورد بزرگ فوتبال ایران را 

به نام خود ثبت خواهد کرد.
او پیش از این توانسته بود رکورد 
۱۰ پیروزی متوالی به عنوان سرمربی تیم 
ملی ایران را ثبت کند که از این حیث 
زنده یاد  و  کهن  مایلی  محمد  از  باالتر 
محمد رنجبر قرار گرفته بود که 9 پیروزی 

متوالی با تیم ملی داشتند.
که  ملی  تیم  کروات  سرمربی 
را  ملی  تیم  هدایت   ۱398 بهمن  از 
نخستین  زمان  ز  ا گرفته،  برعهده 
مهر  در  ملی  تیم  برای  مربیگری 
تیم  هدایت  بار   ۱3 تاکنون   ۱399
ملی را برعهده داشته و در این مدت 
زمان ۱۲ پیروزی کسب کرده و هیچ 

را متحمل نشده است. شکستی 

اسکوچیچ و شکستن یک ركورد تاریخی

برتر  لیگ  رقابت های  پنجم  هفته 
گل های کمی داشت و در کنار نمایش 
گلرها  درخشش  به  باید  تیم ها  ضعیف 

هم توجه کرد.
برتر  لیگ  رقابت های  پنجم  هفته 
رسید  اتمام  به  حالی  در  ایران  فوتبال 
که شاهد بازی های جذابی نبودیم. رد و 
بدل شدن ۱۰ گل در هشت مسابقه گواه 
بر همین موضوع است. متوسط گلزنی 
۱.۲5 چیزی نبود که فوتبالدوستان بعد از 
بازی های ملی انتظارش را داشته باشند. 
نمایش ضعیف و پرانتقاد تیم های بزرگ 
و آماده نبودن بازیکنان، با وجود گذشت 
پنج هفته، موضوعاتی بود که به مذاق 

عالقه مندان خوش نیامد.
دیگر  دلیل  به  باید  اینها  کنار  در 
هم  هفته  این  بازی های  بودن  کم گل 
اشاره کنیم. درخشش دروازه بان هایی که 
با عملکرد تحسین برانگیز خود اجازه رد 
و بدل شدن گل های بیشتر را ندادند و 

در شهرهای مختلف خوش درخشیدند.
احمد گوهری: یک پنالتی گرفت و 
چند بار مانع از گلزنی از گل گهر سیرجان 
شد. یک امتیاز ارزشمند خانگی و ثبت کلین 
شیت دوم برای تیم علیرضا منصوریان 
بدون تردید مرهون نمایش درخشان گلر 

۲5 ساله ای به نام احمد گوهری بود.
محمدرضا اخباری: از فصل پیش 
و  کرد  آغاز  را  باشکوهش  نمایش های 
هم  تراکتور  کم فروغ  روزهای  در  حتی 
حاال  قارتال  بود.  تی تی ها  ستاره  تک 
بزرگ تِر تیم به حساب می آید و در قامت 
یک ستاره بزرگ گلری می کند. زوونیمیر 
سولدو بدون شک در اولین حضور رسمی 
بابت  از  خیالش  تراکتور  نیمکت  روی 
که  ندارد  تردیدی  و  شد  راحت  دروازه 
با اخباری کم ترین چالش را درون گل 

پیش روی خود خواهد داشت. اخبارِی ۲8 
ساله آماده ی حضور مجدد در اردوهای 

تیم ملی است.
علیرضا حقیقی: انگیزه های زیادی 
داشت تا طلسم شکنی کند و این اتفاق را 
رقم زد. حتی مصدومیت شانه و ران پا هم 
نتوانست مانع شود تا علیرضا حقیقی برای 
نخستین بار مقابل استقالل کلین شیت 
کند. دبل سیو باشکوهش در نیمه نخست 
بر  گواه  علیرضا  مطمئن  خروج های  و 
همین قضیه بود که او خیال گل خوردن 
مقابل استقالل را ندارد. او در 33 سالگی 
هنوز هم نوسان دارد. با این حال اگر روز 

خوبش باشد به سختی تسلیم می شود.
علیرضا رضایی: پیش از این وحید 
طالب لو در استقالل سابقه فیکس شدن 
که  وقتی  داشت.  را  شرایطی  چنین  در 
هادی طباطبایی و پرویز برومند حضور 

داشتند و امیر قلعه نویی به او اعتماد کرد. 
حاال بعد از گذشتن قریب به ۲ دهه این 
فرصت نصیب علیرضا رضایی شد تا در 
حضور سید حسین حسینی و محمدرشید 
مظاهری درون دروازه آبی پوشان بایستد. 
فراوان درون گل  به نفس  اعتماد  با  او 
ایستاد و با جویدن آدامس و خنده های 
گاه و بیگاه، سعی داشت تا نشان دهد 
می خواهد عقابی جدید برای فوتبال ایران 
باید دید آینده این دروازه بان ۲۱  باشد. 
ساله و قزوینی به کجا منتج خواهد شد.

تیم های  مثل  صادقی:  یمان  ا
آسانسوری مدام بین لیگ یک و لیگ 
گویا  و  است  بوده  آمد  و  رفت  در  برتر 
سرانجام در ۲9 سالگی به پختگی الزم 
رسیده است. بخش قابل توجهی از هفت 
امتیاز فجرسپاسی در سه هفته اخیر را باید 
به حساب ایمان صادقی نوشت. گلری 

که در استقالل و پرسپولیس هم حضور 
داشت و حاال در شیراز دلبری می کند. 
پیکانی ها  مقابل  او  آخر  لحظات  سیو 
قبل  هفته   ۲ درخشش  که  داد  نشان 

اتفاقی نبوده است.
لباس  در  هم  کنت  کریستوفر 
داشت  توجهی  قابل  نمایش  سپاهان 
این  کلین شیت  چهارمین  توانست  و 
فصل خود را به ثبت برساند. تنها سعید 
جاللی راد در پدیده و بوژیدار رادوشوویچ 
بودند که نتوانستند انتظارات را برآورده 
کنند و ۲ گل بد را دریافت کردند. حتی 
از  که  گلی  روی  نیز  بشاگردی  مهرداد 
فوالد دریافت کرد همه تالشش را کرد 
و مقصر نبود. در ضمن حسین پورحمیدی 
نیز شاهد دریافت اولین گلش در لیگ 
بیست و یکم بود تا تمام تیم ها حداقل 

یک گل را خورده باشند.
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شناسایی مقصران اصلی کم گل شدن هفته پنجم؛

احمد، علیرضا، محمدرضا و دیگران!

این  دیدار  در  فوالدخوزستان  تیم 
برابر  نفره  ده  تا  شد  موفق  خود  هفته 
سه  و  برسد  برتری  به  تهران  هوادار 

امتیاز شیرین را دشت کند.
تیم  بی  مر سر م  نا نکو د  ا جو
فوالدخوزستان در گفت و گو با رسانه 
باشگاه فوالد در خصوص پیروزی مقابل 
که  دیداری  بردن  گفت:  هوادار  تیم 
دقایق زیادی از آن را ۱۰ نفره بودیم، 
و  کردند  بازیکنانم  که  بود  بزرگی  کار 
تالش آنها قابل ستایش است. از نتیجه 
بازی راضی ام و همین طور از اتمسفر و 
فضایی که در رختکن، در باشگاه و در 

میان هواداران وجود دارد. اما از کیفیت 
فنی تیم رضایت ندارم. به لحاظ شکل 
بازی، انسجام و آمادگی جسمانی فاصله 
با آنچه مدنظرمان است داریم.  زیادی 
زیادی  کار  داد  نشان  ما  به  بازی  این 
برای تبدیل شدن به یک تیم منسجم 
و هماهنگ داریم. متاسفانه زمان کمی 
هم برای کار داریم و اجازه نداریم حتی 

یک ثانیه را از دست بدهیم.
اما  داریم  سختی  کار  افزود:  وی 
آنچه امیدوارمان می کند سخت کوشی، 
تیم  اعضای  و  بازیکنان  اراده  و  تعهد 
است. شما در بازی با هوادار نمونه ای از 

آن را دیدید و من در تمرین های دو هفته 
اخیر به صورت مستمر تالش بازیکنان 
برای پیشرفت را دیده ام. فاصله زیادی 
با مطلو ب مان داریم اما در مسیری که 

می خواهیم قرار داریم. 
نکونام همچنین گفت: به لحاظ نتایج 
دیدارهای دیگر، هفته خیلی خوبی برای 
فوالد بود اما می خواهم بگویم بهترین 
حضور  ایران  فوتبال  برای  هفته  اتفاق 
استقالل-نساجی  بازی  در  تماشاگران 
بود. این اتفاق باید ادامه  داشته باشد و 
ما منتظریم درب های ورزشگاه فوالد در 
بازی خانگی بعدی به روی هواداران مان 

باز شود و آنها را در کنارمان داشته باشیم. 
بازیکن  گفت:  نیز  انتها  در  وی 
تیمی  هیچ   اما  کند  اشتباه  می تواند 
شکست  بازیکن  یک  اشتباه  به خاطر 
نمی خورد و هیچ تیمی با درخشش یک 
بازیکن برنده نمی شود. فکر می کنم در 
دو فصل اخیر نام فوالد بیشتر از هر نام 
کننده  تداعی  ایران  فوتبال  در  دیگری 
تیم هستیم،  ما یک  بود.  کلمه »تیم« 
با هم پیروز می شویم و با هم شکست 
می خوریم. در کنار هم اشتباه می کنیم، 
در کنار هم یاد می گیریم و در کنار هم 

پیشرفت می کنیم.

نکونام: 

کار زیادی برای تبدیل شدن به یک تیم هماهنگ داریم

مهاجم ایرانی پورتو با وجود نمایش 
تاثیرگذار در جریان صعود تیمش در جام 

حذفی فرصت گلزنی پیدا نکرد.
مهدی طارمی پس از عدم دعوت به 
اردوی تیم ملی ایران و گرفته شدن فرصت 
گلزنی از او در مرحله انتخابی جام جهانی 
مقابل لبنان و سوریه، این بار در جام حذفی 
پرتغال بخاطر تصمیم سرمربی تیم پورتو در 

زدن گل ناکام ماند.
ستاره ایرانی پورتو که در دو مسابقه 
پاس  سه  پرتغال  برتر  لیگ  در  اخیرشان 
با  دیدار  در  هم  آن  از  پیش  و  داده  گل 
در  همچنین  و  کرده  هت تریک  توندال 
موفق  کالرا  سانتا  مقابل  لیگ کاپ  دیدار 
به گلزنی شده بود، این بار در جام حذفی 
برای خود شرایط باز کردن دروازه حریف 
را پیدا کرد ولی فرصتی که خودش خلق 

کرده بود را )به نظر می رسد( هدیه داد!
مهدی طارمی که فصل ۲۰۲۱-۲۲ 
را با موفقیت و شرایط فوق العاده ای سپری 
می کند، پس از زدن 7 گل و دادن ۴ پاس 
گل در ۱۱ مسابقه لیگ برتر پرتغال، یک 
گل در یک مسابقه لیگ کاپ و همچنین 
دیدار  پاس گل در چهار  یک گل و یک 
دیدار شنبه شب  اروپا، در  لیگ قهرمانان 
در  تا  داشت  زیادی  انگیزه  فیرنسه  برابر 
چهارمین جام نیز تجربه گلزنی را به دست 

بیاورد ولی این اتفاق برای او نیفتاد.
نزدهم  یک شا مرحله  رقابت های 
نهایی جام حذفی پرتغال شنبه شب پیگیری 
شد که در یکی از آنها تیم پورتو در حالی که 
مهدی طارمی را به عنوان مهاجم نوک در 
ترکیب ابتدایی داشت، از ساعت ۲3:۴5)به 

وقت ایران( در استادیوم دو دراگائو مقابل 
فیرنسه دسته دومی قرار گرفت و توانست 
به یک برد ُپر گل برسد.مهدی طارمی در 
خلق  جدی  موقعیت  یک  مسابقه  شروع 
فرانسیسکو  را  او  طالیی  پاس  اما  کرد، 
در  که  پورتو  سرمربی  پسر  کونسیسائو، 
استفاده  نتوانست  بود،  گرفته  قرار  ترکیب 

کند و ضربه او تبدیل به گل نشد.
بازی تا دقیقه 7۰ با برتری ۴ بر یک 
پورتو در جریان بود، اما پس از آن فرصت 
وجود  به  طارمی  مهدی  برای  درخشش 
فرصت طلبی  با  ایرانی  مهاجم  این  و  آمد 
و حرکت سریع خود توانست تیمش را در 

فرصت گلزنی قرار بدهد.
ز  ا عقب تر  کمی  طارمی  مهدی 
اوانیلسون در خط حمله پورتو بازی می کرد، 
در اواسط نیمه دوم بیشتر در سمت چپ 
زمین به کار گرفته شد که پاس در عمق 
به او و فرار این ستاره ایرانی به محوطه 

تا  آورد  وجود  به  شرایطی  حریف  جریمه 
به  مجبور  فیرنسه  مرکزی  مدافع  پینتو، 
زدن تکل بلند و برخورد منجر به خطا با 

هر دو پای طارمی شود.
مهدی  شدن  سرنگون  از  پس  داور 
نقطه  فیرنسه  جریمه  محوطه  در  طارمی 
انتظار  و در حالی که  داد  نشان  را  پنالتی 
که  فرصتی  ایرانی  مهاجم  این  می رفت 
خودش گرفته بود را تبدیل به گل کند، این 
اتفاق رخ نداد و او )احتماال( پنالتی را به پسر 
سرمربی پورتو داد تا نخستین گلش را بزند.

در شرایطی که طارمی نظاره گر صحنه بود، 
فرانسیسکو کونسیسائو برخالف تشخیص 
جهت دروازه بان فیرنسه توپ را به سمت 
چپ خود زد و تبدیل به گل کرد تا پورتو به 
گل پنجم برسد و مهاجم ایرانی این تیم نیز 
در چهارمین رقابت  این فصل گلزنی نکند.
فرزند ۱8 ساله سرجیو کونسیسائو که 
پس از بازی در رده های پایه پورتو از فصل 

۲۱-۲۰۲۰ به تیم بزرگساالن این باشگاه 
اضافه شده و طی یک سال و نیم اخیر در 
مجموع ۲۴ مسابقه لیگ برتر پرتغال، دو 
دیدار جام حذفی و سه بازی لیگ قهرمانان 
اروپا نتوانسته بود گلزنی کند و حتی پاس 
گل بدهد، در مسابقه مقابل فیرنسه به لطف 
مهدی طارمی و پنالتی ای که او گرفته بود، 
موفق به انجام این کار شد تا پس از زدن 
تیم  پیراهن  با  خود  رسمی  گل  نخستین 
بزرگساالن پورتو، به سرعت به کنار زمین 
پدرش  آغوش  در  ثانیه   3۰ و حدود  برود 

قرار بگیرد.
کونسیسائو در نشست خبری پس از 
پایان مسابقه با فیرنسه عنوان کرده اولین 
جمله ای که پسرش پس از گلزنی در آغوش 
او عنوان کرده »تشکر از مهدی طارمی« 
بوده است که این صحبت نشان می دهد 
خود  میل  با  احتماال  پورتو  ایرانی  ستاره 

پنالتی را به فرانسیسکو داده است
مهدی طارمی بالفاصله پس از این 
پنالتی منجر به گل در دقیقه 73 تعویض 
شد تا در شبی که پورتو با نتیجه 5 بر یک 
به برتری مقابل فیرنسه رسید و به مرحله 
راه  پرتغال  حذفی  جام  نهایی  یک هشتم 
یافت، در امر گلزنی موفق نباشد؛ هرچند 

او پنالتی را به هم تیمی اش داده است.
برد  ین  ا با  تو  ر پو ل  تبا فو تیم 
روحیه بخش و ُپر گل مقابل فیرنسه حاال 
بازی  آماده  ایرانی اش  ستاره  با  را  خود 
چهارشنبه شب)3 آذر( در هفته پنجم مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان اروپا مقابل لیورپول 
می کند که طارمی امیدوار است در آن بازی 

گلزنی داشته باشد.

از خود گذشتگی مهدی برای کونسیسائو؛

پسر سرمربی مدیون طارمی! 
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و  آموزشی  های  کتاب  جشنواره  نوزدهمین  برگزیده   33
تربیتی رشد در آیین اختتامیه جشنواره در مدرسه دارالفنون تهران 

معرفی و تجلیل شدند.
 این مراسم با حضور حسن ملکی معاون وزیر آموزش و 
پرورش و رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار 
شد که در نهایت ۱۱ کتاب در بخش کتاب های برگزیده و در 

بخش تقدیری نیز ۲۲ کتاب به عنوان برتر معرفی شدند.
کیومرث جهانگردی دبیر نوزدهمین جشنواره کتاب رشد 
رویداد،  این  در  انجام شده  و همکاری های  اقدامات  تقدیر  با 
غربالگری  مورد  مرحله  یک  در  آثار  جشنواره،  این  در  گفت: 
قرار گرفت و سپس داوران براساس فرم های ویژه نسبت به 
آثار، تالش کردند. در نهایت نیز کار داوران  انتخاب بهترین 
به تایید کمیته علمی رسید تا طی یک فرایند درست، کار از 
هر لحاظ مطمئن و درست به دست خانواده ها، دانش آموزان 

برسد. معلمان  و 
معاون سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی دفتر انتشارات و 
فناوری آموزشی درباره نوزدهمین جشنواره کتاب های رشد، اظهار 

داشت: در این جشنواره از بین آثاری که به سازمان رسید، یک 
هزار و 338 کتاب مورد تایید قرار گرفت و در سامانه تخصصی 
اطالع رسانی شد. این آثار پس از ورود به جشنواره در ۲7 گروه 
تخصصی غربالگری شدند. در مرحله بعد ۱۱ عنوان کتاب برگزیده 
انتخاب شدند. همچنین ۲۲ اثر به عنوان آثار قابل تقدیر و شایسته 
شناخته شدند. سایر آثار نیز به عنوان آثاری که وارد مرحله نهایی 

و نامزد دریافت جایزه هستند، معرفی شدند.
وی افزود: در این دوره به تخصصی تر کردن جشنواره توجه 
شد. لذا می توان تفاوت جدی را در این دوره مشاهده کرد که 
در جشنواره های جهان شاید کمتر دیده شده است. در تمام دنیا 
آثار جشنواره ها بر مبنای مولفه به عنوان مهمترین محور مورد 
ارزیابی قرار می گیرند، اما آثار در این جشنواره در قالب معنا و 
فرم نیز مورد بررسی قرار گرفت. کتاب های آموزشی و تربیتی 
هم بر مبنای مولفه و هم ابعاد دیگر بررسی شدند و مباحثی مانند 
تحریک فکر و افزایش انگیزه مخاطب نیز در مولفه های ارزشیابی 
مورد توجه قرار گرفتند؛ چرا که تالش این بود بر جنبه و وجه 

تخصصی جشنواره تاکید جدی داشته باشیم.

۳۳ برگزیده جشنواره کتاب رشد معرفی شدند

فرهنگستان  پیوسته  عضو 
فارابی  اگر  گفت:  ایران  علوم 
نبود  هم  سینا  ابن  مسلما  نبود 
آنها  با  و  خوانده  را  فارابی  آثار  حتما  چون 

آشنا شده است.
در  یکشنبه  روز  اعوانی  غالمرضا 
مراسم بزرگداشت »حکیم فارابی« در روز 
تنها  نه  فارابی  کرد:  اظهار  فلسفه  جهانی 
در عالم بلکه در جهان اسالم یک شهرت 
او  جهانی دارد، در قرون وسطای اسالمی 
را به عنوان »ابو نصر« می شناختند و کتاب 
های او را مورد مطالعه قرار می دادند و به 

»معلم ثانی« می گفتند.
بغداد  در  ای  دوره  فارابی  افزود:  وی 
بود که مترجمان آثار یونانی از سریانی ها 
و مسیحی ها بوده اند و او شاگرد دو نفر از 
به  یونانی  از  ارسطو  آثار  معروف  مترجمان 
عربی بود به نام یوحنان بن حنان و مطاع 
آثار  بر  که  تسلطی  به علت  که  یونس  بن 
ارسطو به زبان یونانی داشتند، تسلط وی هم 
بر زبان یونانی افزایش یافته است. همچنین 
شاگردی هم به اسم یحیی بن عدی داشته 
یعنی  بوده،  زبانزد  این حوزه  در  او هم  که 
اما  داشته،  مترجم  شاگرد  هم  و  استاد  هم 
اینها بیشتر آثار منطقی ارسطو را درس می 

دادند و این خیلی مهم است.
تمام  در  آثاری  فارابی  گفت:  اعوانی 
آن هم  دارد  ارسطویی  منطق  بخش های 
به زبانی بسیار خوب،  او چنان منطق را به 
زبان عربی قابل فهم کرده که در این زبان 
اساتید  چون  و  است  معیار  او  های  کتاب 
تسلط  عربی  زبان  به  و  داشته  هم  بزرگی 
بهترین وجه مطالب خود  به  داشته  زیادی 

را بیان کرده است.
عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران 
افزود: فارابی را فیلسوف مشایی می شناسند، 
در حالیکه او به همان درجه به آثار افالطون 
این  او در  هم اشراف داشته و کتاب های 
ترجمه  عبری  و  التین  زبان  به  هم  باره 
شده و اخیرا برخی از کتاب های او از زبان 
عبری به انگلیسی ترجمه شده است، و این 
در حالی است که تسلط او به آثار افالطون 

هنوز شناخته نشده است.

اعوانی تاکید کرد: یکی از موارد قابل 
فارابی حکمت  نظر  از  که  است  این  توجه 
است  حکمت  اگر  حکمت  ندارد،  دوگانگی 
او  ارتباط  این  در  باشد،  داشته  باید وحدت 
کتابی در جمع بین آثار افالطون و ارسطو 
دارد، به عبارتی می توان گفت فارابی راه 
را برای ابن سینا باز کرده است، اگر فارابی 
نبود مسلما ابن سینا هم نبود چون حتما آثار 
با آنها آشنا شده است.  فارابی را خوانده و 
خود ابن سینا می گوید ۴۰ بار مابعدالطبیعه 
ارسطو را خواندم و نفهمیدم تا اینکه اغراض 
مابعدالطبیعه را خواندم و تمام مسائل برایم 

حل شد.
رئیس انجمن حکمت و فلسفه ایران 
ادامه داد: از اقدامات و آثار مهم فارابی این 
است که علوم زمان خود را در کتابی به نام 
علوم،  او  نظر  به  است،  آورده  احصاءالعلوم 
نقلی  علوم  بلکه  نیست  عقلی  علوم  فقط 
هم  را  فقه  اصول  و  فقه  جمله  از  اسالمی 
از  ای  خالصه  عبارتی  به  و  خوانده  علوم 
و  است  آورده  را  خود  زمان  علوم  وضعیت 
این کتاب وقتی به عبری و التین ترجمه 

شد بسیار مورد عنایت قرار گرفت.
اعوانی گفت: همچنین معانی مختلفی 
که  است  آورده  دیگر  کتابی  در  را  عقل  از 
عنایت  مورد  بسیار  ترجمه  از  بعد  هم  آن 
واقع شد و یا کتابی دارد با عنوان ما ینبغی 
باب مقدمه  الفلسفه در  تعلم  یقدم قبل  ان 

نویسی فلسفه.

فارابی راه را برای ابن سینا باز كرده است

سومین جلد كتاب »یزد، یادگار تاریخ« وارد بازار نشر شد
یادگار  »یزد،  کتاب  از  جلد  سومین 
در  که  مسرت  حسین  قلم  به  تاریخ« 
رشته  به  یزد  تاریخ  و  فرهنگ  خصوص 
نشر  بازار  وارد  تازگی  به  درآمده،  تحریر 

 شده است.
نویسنده در مقدمه این کتاب آورده 
زادگاه  تاریخ،  همیشۀ  در  یزد  دیار  است: 
در  که  است  بوده  انسان های سختکوشی 

سایۀ صداقت روزی می جویند و در کاسۀ قناعت روزی می خورند، انسانهای جاْن 
سختی که از جاْن مایه می گذراند تا نامشان در همارۀ تاریخ برفراز و سرفراز باشد؛ 
ایمانی چون کوه، قدرتی چون پوالد، دلی چون آینه و  انسان های سرسختی که 

دستانی به سخاوت آفتاب دارند.
مسرت در ادامه این مطلب افزوده است: انسان های اندیشمندی که پیوسته 
در فردا زندگی می کنند، ریشه در گذشتۀ پربار تاریخی خود دارند، امروز را تالش 
و پاپمردی می کنند، و در اندیشۀ آینده، به بنیاد کارگاه هایی می پردازند که عشق 
و شوق و مردانگی را در بوتۀ تالش می ریزند و حاصِل آن که آمیزۀ پوالد محّبت 
است، در دستان مردان توانمندی می گذارند که با پی ریزی صنایع پایه ای، ایران 

مستقل و آزاد را نوید می دهند.
به گفته نویسنده کتاب یزد؛ یادگار تاریخ، این دفتر نیز چونان دو دفتر گذشته 
دربردارندۀ گفتارهایی در حوزۀ یزدشناسی و یزدپژوهی است که پیش تر در بازۀ زمانی 
سال های ۱36۴ تا پایان ۱398 در کتاب ها، مطبوعات و دیگر رسانه های کشور درج، 
منتشر یا چاپ شده است؛ گفتارهای مذکور گلچینی است از بین حدود ۱۰۰۰ مقالۀ 
نویسنده که سعی شده همچون دفترهای پیشین، از تنّوع موضوعی برخوردار باشد.
مسرت افزود: این کتاب در 7 فصل و به ترتیب گفتارهای تاریخی، شرح حال 
نام آوران و بزرگان یزد، آداب و فرهنگ، نقد کتاب، معماری، هنر و مردم شناسی 
سامان گرفته است و مجموعًا دارای ۱۱۰ مقاله در زمینه های زندگی و آثار بزرگان، 
تاریخ، فرهنگ، کتابشناسی، ادب، دین، اندیشه، هنر و معماری استان یزد و دارای 

66۰ صفحه و ۲۴ صفحۀ افزودۀ تمام رنگی است.
مقّدمۀ این کتاب از دکتر یداهلل جاللی پندری، استاد ممتاز دانشگاه یزد، عضو 
پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی و چهرۀ سرشناس پژوهش های ادبی معاصر 
است. همچنین دفتر سوم یزد، یادگار تاریخ دارای مقّدمه ای است ادبی به قلم نویسندۀ 
همین کتاب و با عنوان »یزد، یادگار تاریخ است«. این مقدمه به زبان های آلمانی، 
اردو، اسپانیایی، انگلیسی، ایتالیایی، پرتغالی، چینی، روسی، ژاپنی، عربی، فرانسه و 
هندی از سوی مترجمان نامداری چون دکتر خوزه کوتیاس فرر، استاد زبان فارسی 
و فرهنگ ایرانی در دانشگاه الیسانته اسپانیا، دکتر پیر دونینی از دانشگاه ایتالیا، دکتر 
فاطمۀ سماواتی از دانشگاه تهران، دکتر یوشیدا یوسکه از ژاپن، کسرا اشتری و غیره 
به زبان های گوناگون برگردانده شده است.گزینش گفتارها، ساماندهی و ویراستاری 

کتاب با دکتر پیام شمس الّدینی، ویراستار و عضو انجمن صنفی ویراستاران است.
روی جلد کتاب و مقّدمۀ ادبی و قطعاتی از شعرای یزد به خّط خوش استاد 
محمود رهبران، خوشنویس توانای جهان اسالم زینت بخش کتاب گردیده است؛ 
ناشر این کتاب انتشارات اندیشمندان یزد است که آن را با سرمایه گذاری گروهی از 
اهالی فرهنگ یزد به نام های آقایان مهندس سعید افضلی پور، دکتر محّمد کاظمینی 

و سید محّمد موسوی به زیر چاپ فرستاده است. 
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پروانه رسولی خوشبخت

فلسفه از بیرون به زندگی تحمیل نشده است
 استادیار دانشگاه تهران، گفت: فلسفه از بیرون به زندگی تحمیل نشده است. 
از این رو پرسش از »امکان فلسفه« و هر نوع پرسش دیگری که کار فلسفی را به 

جغرافیای ایران محدود کند، پرسش نابجایی است.
به گزارش دنیای جوانان از روابط عمومی کافه فلسفه، محمدتقی طباطبایی، 
در نشست تخصصی با عنوان امکان فلسفه در ایران به مناسبت روز جهانی فلسفه 
در محل کافه فلسفه، گفت: فلسفه یک ضرورت برای زندگی است و فکر کردن 

یک امر غیر دستوری که برخاسته از خود زندگی است.
این رو  از  است.  نشده  تحمیل  زندگی  به  بیرون  از  فلسفه  داشت:  اظهار  وی 
پرسش از »امکان فلسفه« و هر نوع پرسش دیگری که کار فلسفی را به جغرافیای 

ایران محدود کند، پرسش نابجایی است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: هرگونه کار فلسفی از آنجایی که کوششی 
برای سخن گفتن درباره انسان است، محدود به هیچ جغرافیایی نیست. از سوی دیگر 
می توان این پرسش را به این شکل بهینه سازی کرد که فلسفه با توجه به وضع 

کنونی ما، چه کار باید انجام دهد یا چه کار می تواند انجام دهد؟
 طباطبایی ادامه داد: ما در یک وضعیت انسداد و فقدان اندیشه هستیم اما 
این یک وضعیت است نه یک نظریه، اهل فلسفه باید برای خروج از این وضعیت 
بکوشد تا باورهای بنیادینی را که در عرصه تفکر امتناع ایجاد کرده اند کشف کنند 

و این وضعیت امتناع را تغییر دهد.
فلسفه  دانش آموخته دکترای  و  دانشگاه هنر  مازیار، عضو هیئت علمی  امیر 
هنر طرح این موضوع را عجیب دانست از این جهت که تعداد پرشماری استاد و 
دانشجوی فلسفه در ایران مشغول فعالیت هستند، به قول علما وقوع شیء مهم ترین 
دلیل بر وجود آن است.وی با بیان این که اما همچنان این پرسش پررنگ است و 
شنیده می شود، در ادامه به متفکرانی اشاره کرد که در ایران معتقد به فقدان فلسفه 

و فکر فلسفی یا انسداد آن هستند.
این نویسنده با اشاره به اندیشمندان غربی چون هگل که به پایان فلسفه باور 
دارند، گفت: به اعتقاد او فلسفه یک امر جمعی و در واقع تفکر جمعی است از این 
ایران بسیار  این پرسش در وضعیت معاصر  ایران زنده است؟  آیا فلسفه در  منظر 
معنادار است، چون در تاریخ و گذشته ما تفکر فلسفی وجود داشته و چهره هایی چون 

فارابی و غزالی و مالصدرا متفکران زمان خود بودند.
مازیار ادامه داد: اما در عصر معاصر، ما امتداد و تداوم تفکر فلسفی را نداریم. 
اگر تفکر فلسفی را خودآگاهی به جهان و وضعیت خود تعریف کنیم، می توانیم نتیجه 

بگیریم که آگاهی هایی که تولید می کنیم خیلی ناظر به خود نیست.
وی خاطرنشان کرد: ما آثاری درباره متفکران قدیم خود یا متفکران جهان تولید 
می کنیم که خوب است اما این آثار به یک اندیشه معاصر درباره ایران و جهان یا 
وضع اندیشه در ایران معاصر انجامیده؟ به نظر می رسد در این عرصه درخشش های 

کوتاهی داشتیم که تداوم منجر نشده است.

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰3۰6۲67۰۰۰۲۱7 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
آقای  ناحیه چهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  حوزه ثبت ملک مشهد 
خسرو نامدار فرزند موسی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲9۰۱/۲۰ 
متر مربع قسمتی از پالک شماره ۲۱- اصلی واقع در اراضی آبدوان خراسان رضوی 
بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه چهار از محل مالکیت مهدی زمانیان 
گوارشکی )از محل سهم االرث شهزاد زمانیان گوارشکی( محرز گردیده است. 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می 
اعتراضی  مالکیت متقاضی  به صدور سند  شود در صورتی که اشخاص نسبت 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره و تسلیم و پس از اخذ 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. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰9/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۱5

محمد مقدسی چوینلی 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه ۴ مشهد 

م / الف ۲93

مفقودی
 ۱3۲ تیپ  سایپا  سواری  مالکیت  شناسنامه  و  سندکمپانی 
ج   6۱6 انتظامی  شماره  به   ۱398 مدل  روغنی  سفید  رنگ  به 
73-ایران76  به شماره موتور M۱3/6۲6۱۰9۴  به شماره شاسی 
NAS۴۲۱۱۰۰K8۲5۴۱33 متعلق به رقیه فالح ابدی مفقود واز 

درجه اعتبار ساقط میباشد.

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ۱9/7۴ اصلی 
 ۱۴۰۰/8/9 مورخ   ۱6393 شماره  وارده  درخواست  روشنی طی  مینا  خانم 
ایالم   ۱۰ شماره  رسمی  دفتر  تایید  به  که  محلی  استشهاد  برگ  دو  به  منضم 
رسیده مدعی است سند مالکیت شش دانگ یک باب مغازه پالک ۱9/7۴ اصلی 
واقع در ایالم به علت جابه جایی مفقود گردیده است که برابر پرونده ثبتی سند 
مالکیت ششدانگ پالک مذکور ذیل ثبت 8۲797 دفتر جلد 5۱3 صفحه ۴۰6 
صادر و تسلیم گردیده است. لذا  مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۲۰ آیین 
نامه قانون ثبت اعالم تا هر کس که سند مالکیت نزد وی بوده و یا مدعی انجام 
معامله می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اصل سند مالکیت 
و یا سند معامله را به ادراه ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم ارائه  نماید در 
غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

اقدام قانونی بعمل  خواهد آمد. 
             رستمی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

آگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان فاقد سند رسمی 
مربوط به آراء هیات قانون مذ کور مستقر

در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان به شرح ذیل
پالک ۱98 اصلی قریه دره یادگار بخش ۱۲ لرستان

به   ۱۴۰۰/۰8/۱8 مورخ   ۱۴۰۰6۰3۲5۰۰3۰۰۱۱۱6 شماره  رأی  5-برابر 
تقاضای شرکت آب بران دلفان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 

به مساحت ۴58۰67,۲7 مترمربع واقع در قسمتی از پالک ۱98 اصلی بخش 
۱۲ استان لرستان واحد ثبتی شهرستان دلفان خروجی از مالکیت رسمی آقایان 
میکائیل اسدی یادگار فرزند اسدبگ وعلی کنعانی فرزند کنعان بگ و گلمراد و 
محمد ونورمراد همگی مرادیان یادگار فرزندان کاکا مراد و شاهمراد مرادی فرزند 

احمد و عطابگ عطایی یادگار
به   ۱۴۰۰/۰8/۱8 مورخ   ۱۴۰۰6۰3۲5۰۰3۰۰۱۱۱7 شماره  رأی  6-برابر 
تقاضای شرکت آب بران دلفان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت ۱758۱9,۲6 مترمربع واقع در قسمتی از پالک ۱98 اصلی بخش 
۱۲ استان لرستان واحد ثبتی شهرستان دلفان خروجی از مالکیت رسمی آقایان 
میکائیل اسدی یادگار فرزند اسدبگ وعلی کنعانی فرزند کنعان بگ و گلمراد و 
محمد ونورمراد همگی مرادیان یادگار فرزندان کاکا مراد و شاهمراد مرادی فرزند 

احمد و عطابگ عطایی یادگار
به   ۱۴۰۰/۰8/۱8 مورخ   ۱۴۰۰6۰3۲5۰۰3۰۰۱۱۱8 شماره  رأی  7-برابر 
تقاضای شرکت آب بران دلفان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت ۱7۲75۰,93 مترمربع واقع در قسمتی از پالک ۱98 اصلی بخش 
۱۲ استان لرستان واحد ثبتی شهرستان دلفان خروجی از مالکیت رسمی آقایان 
میکائیل اسدی یادگار فرزند اسدبگ وعلی کنعانی فرزند کنعان بگ و گلمراد و 
محمد ونورمراد همگی مرادیان یادگار فرزندان کاکا مراد و شاهمراد مرادی فرزند 

احمد و عطابگ عطایی یادگار
به   ۱۴۰۰/۰8/۱8 مورخ   ۱۴۰۰6۰3۲5۰۰3۰۰۱۱۱9 شماره  رأی  8-برابر 
تقاضای شرکت آب بران دلفان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 7۰9۴58۴ مترمربع واقع در قسمتی از پالک ۱98 اصلی بخش ۱۲ استان 
آقایان میکائیل  از مالکیت رسمی  لرستان واحد ثبتی شهرستان دلفان خروجی 
اسدی یادگار فرزند اسدبگ وعلی کنعانی فرزند کنعان بگ و گلمراد و محمد 
ونورمراد همگی مرادیان یادگار فرزندان کاکا مراد و شاهمراد مرادی فرزند احمد 

و عطابگ عطایی یادگار
9-برابر رأی شماره ۱۴۰۰6۰3۲5۰۰3۰۰۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰8/۱8 به تقاضای 
شرکت آب بران دلفان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
63۲6579 مترمربع واقع در قسمتی از پالک ۱98 اصلی بخش ۱۲ استان لرستان واحد 
ثبتی شهرستان دلفان خروجی از مالکیت رسمی آقایان میکائیل اسدی یادگار فرزند 
اسدبگ وعلی کنعانی فرزند کنعان بگ و گلمراد و محمد ونورمراد همگی مرادیان 

یادگار فرزندان کاکا مراد و شاهمراد مرادی فرزند احمد و عطابگ عطایی یادگار
الف۲۰8

مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمان های 
فاقد سند رسمی دونوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق 
تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی 
ودر روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان دلفان تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم مبادرت به تقدیم دادخواست به مراج قضایی 
ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نمایند و در ادامه 
عملیات ثبتی موکول به ارایه حکم نهایی میباشد در غیر این صورت متقاضی 
با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 

شد در هر حال صدور سند مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰9/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۰9/۱6

رضا پوالدوندی
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

شماره :۱۴۰۰6۰3۱6۰۰۱۰۰3۱63 
تاریخ ۱۴۰۰/۰8/۲3 

سازمان  ثبت اسناد وامالک کشور
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه  

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک 
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
هیات   ۱۴۰۰/۰6/3۱ مورخ   ۱۴۰۰6۰3۱6۰۰۱۰۰۲۴6۰ شماره  رای  برابر 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر درواحدثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم معصومه فرهادی فرزند علی اکبر  بشماره 
شناسنامه وکد ملی 3۲۴۲93۰665صادره ازکرمانشاه  درشصت صدم دانگ   از 
ششدانگ دانگ  یک باب ساختمان )محل کارگاه( به مساحت ۴5۴/33مترمربع 
درمحدوده اراضی پالک ۱۲9اصلی واقع دربخش یک حومه کرمانشاه به آدرس 
دیزل آباد خیابان سوم پشت آهن فروشی ترکاشوند خریداری از مالک رسمی 
مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده  معتضدی   شریف  آقای 
به  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  شود  می  ۱5روزآگهی  فاصله  به  دردونوبت 
انتشار  ازتاریخ  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید 
،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خودرا به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
۱۲/م الف /۱8۲8

تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۰/۰9/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۰/۰9/۱7

محمد عباسی رئیس ثبت اسناد وامالک 

شماره :۱۴۰۰6۰3۱6۰۰۱۰۰3۲۴3 
تاریخ ۱۴۰۰/۰8/۲۴ 

سازمان  ثبت اسناد وامالک کشور
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه  

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک 
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰3۱6۰۰۱۰۰۲۴۴7 مورخ ۱۴۰۰/۰6/3۱ هیات اول/

دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر درواحدثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای/یوسف  فرهادی فرزند علی اکبر  بشماره شناسنامه 
98۲7کد ملی 3۲5836۰8۰۴صادره ازکرمانشاه  دریک دانگ   وبیست صدم 

۲93/3۴مترمربع  مساحت  به  کارگاه(  )محل  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از 
درمحدوده اراضی پالک ۱۲9اصلی واقع دربخش یک حومه کرمانشاه به آدرس 
دیزل آباد خیابان سوم پشت آهن فروشی ترکاشوند خریداری از مالک رسمی 
مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده  معتضدی   شریف  آقای 
به  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  شود  می  ۱5روزآگهی  فاصله  به  دردونوبت 
انتشار  ازتاریخ  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید 
،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خودرا به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
۱۲/م الف /۱9۰۴

تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۰/۰9/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۰/۰9/۱7

محمد عباسی رئیس ثبت اسناد وامالک 

شماره :۱۴۰۰6۰3۱6۰۰۱۰۰3۲39 
تاریخ ۱۴۰۰/۰8/۲۴ 

سازمان  ثبت اسناد وامالک کشور
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه  

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک 
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
هیات   ۱۴۰۰/۰6/3۱ مورخ   ۱۴۰۰6۰3۱6۰۰۱۰۰۲۴58 شماره  رای  برابر 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر درواحدثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات 
بشماره  اکبر   علی  فرزند  فرهادی  آقای/یوسف  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
شناسنامه 98۲7کد ملی 3۲5836۰8۰۴صادره ازکرمانشاه  دریک دانگ وبیست  
صدم دانگ   از ششدانگ دانگ  یک باب ساختمان )محل کارگاه( به مساحت 
۴5۴/33مترمربع درمحدوده اراضی پالک ۱۲9اصلی واقع دربخش یک حومه 
کرمانشاه به آدرس دیزل آباد خیابان سوم پشت آهن فروشی ترکاشوند خریداری 
از مالک رسمی آقای شریف معتضدی  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱5روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ 
رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خودرا به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
۱۲/م الف /۱896

تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۰/۰9/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۰/۰9/۱7

محمد عباسی رئیس ثبت اسناد وامالک 

فارابی بزرگترین نظریه پرداز سیاسی 
اسالم است

در  فارابی  تاثیر  بیشترین  افزود:  وی 
بزرگترین  او  است،  سیاسی  پردازی  نظریه 
نظریه  است؛  اسالم  سیاسی  پرداز  نظریه 
پردازان بزرگ بویژه از یهود بسیار بر روی 

این قضیه کار کرده و بهره برده اند.
عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران 
به کتاب آرای اهل مدینه فاضله فارابی اشاره 
و تاکید کرد: فارابی در این اثر دین اسالم 
اجتماعی  و  اخالقی  فضایل  مبنای  بر  را 
فضایل  فارابی  نظر  از  است،  کرده  تشریح 
و  است  یکی  اجتماعی  و  فردی  اخالقی 
فاضله  مدینه  در  انسان  نداریم،  اخالق  دو 
است که تربیت می شود، فضیلت سیاسی 
تمام  اثر  این  در  آید،  می  خداشناسی  از 
حکیم  آید،  می  فاضله  مدینه  های  ویژگی 

او پیامبر است.
اعوانی گفت: فارابی همچنین مبتکر 
فلسفه زبان است، ۱۲۰۰ سال پیش مسائل 
مربوط به اهمیت و فلسفه زبان را با توجه به 
مناقشات آن زمان در حوزه زبان و گفتگو می 
آورد، او اولین کسی است که نظریه »فیض 
کیهان  و  هستی  در  ای  )ایده  صدور«  و 
شناسی« را وارد اسالم کرد، او همچنین در 
جلوگیری از خرافات و ابطال برخی احکام 

نجوم موجب خرافه هم بسیار موثر است.
چهره ماندگار فلسفه ادامه داد: فارابی 
از بزرگترین نظریه پردازان  همچنین یکی 
قرون وسطی در حوزه موسیقی نیز هست، 
او موسیقیدان تراز اولی تا دوران جدید بوده 
است. بنابراین به حق معلم ثانی نامیده شده 
است چون ارسطو تمام علوم اول را تدوین 
کرد و همین کار را فارابی در عالم اسالم 
و  حوزه  این  در  متاسفانه  ما  اما  داد  انجام 
شناخت او زیاد کار نمی کنیم، باید از غربی 
ها یاد بگیریم که چقدر در مورد اینها کار 
می کنند. باید نسخه های خطی فارابی را 

که در ایران موجود است احیا کرد. نیازمند 
نهضتی در این زمینه هستیم.

بن  محمد  ابونصر  ایرنا،  گزارش  به 
ز  ا ه.ق(   339 تا   ۲59 ( فارابی  محمد 
ایرانی  دانشمندان  و  فالسفه  بزرگ ترین 
عصر طالیی اسالم است که در علم، فلسفه، 
منطق، جامعه شناسی، پزشکی، ریاضیات و 

موسیقی تخصص داشت. 
با  روستایی  در  ثانی(  )معلم  فارابی 
قزاقستان  در  فاراب  نزدیکی  در  وسیج  نام 
تحصیالت  چگونگی  آمد.  دنیا  به  امروزی 
ما  بر  تقریبا  جوانی اش  ایام  در  فارابی 
مستندی  گزارش  مورخان  و  است  پوشیده 
می دانیم  اما  نکرده اند،  ضبط  مورد  این  در 
بلندمرتبه در  نظامیان  از  پدربزرگش  پدر و 
بنابراین می توان  بوده اند؛  حکومت سامانی 
حدس زد شرایط تحصیل در ایام جوانی به 

خوبی برای او فراهم بوده است. 
شروع  معاصر  محققان  ز  ا بعضی 
مطالعات علمی و فلسفی او را از شهر مرو 
اینکه مرو در آن زمان مرکز  می دانند چه 
درس و بحث دینی و فلسفی بوده و اساتید 
حاذقی در آنجا حضور داشته اند و نزدیکی 
و  سکونت  محل  و  شهر  این  میان  فاصله 
رشد فارابی نیز دلیل خوبی برای حضور و 
تحصیل وی در این شهر پر قدمت است. 
نیز  قرائن دیگری  و  این مدعی شواهد  بر 
وجود دارد اما آنچه در اسناد و گزارش های 
قطعی  طور  به  و  است  موجود  تاریخی 
او  تحصیالت  کرد:  تکیه  آن  به  می توان 

در بغداد است.
به  را  خویش  حیات  از  مدتی  فارابی 
دلبسته  که  آنجا  از  ولی  گذراند  قضاوت 
یق  حقا ر  د مل  تا و  فلسفی  ت  لعا مطا
 ۴۰ در  را  قضاوت  کار  بود  مابعدالطبیعه 
در   شد.  بغداد  رهسپار  و  کرد  رها  سالگی 
بغداد منطق و فلسفه را نزد استادان مطرح 
آن زمان آموخت و به آثار ارسطو عالقه مند 
شد. این دلبستگی تا بدانجاست که در تاریخ 
فلسفه اسالمی از فارابی به عنوان معلم ثانی 

در کنار معلم اول )ارسطو( یاد می کنند.
پرونده فارابی در دویست و ششمین 
تا  )سوم  یونسکو  عمومی  شورای  جلسه 
فروردین   ۲8 تا   ۱۴/  ۲۰۱9 آوریل   ۱7
به  قستان  قزا و  ن  یرا ا توسط   )۱398
چهلمین  در  و  شد  ارائه  مشترک  صورت 
کنفرانس عمومی یونسکو )۱۲ تا ۲7 نوامبر 
۲۱/۱398 آبان تا 6 آذر 98( تصویب شد 
که سال ۲۰۲۰- ۲۰۲۱ سال گرامیداشت 
فارابی به مناسبت هزارو صد و پنجاهمین 

سال تولد او باشد.
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درلحظه ی شکست, دوباره شروع باش
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اینبار بی خیال ِ اصول و فروع باش

نگذار عاشقت بشوم زودتر برو ...
فکر عالج واقعه قبل از وقوع باش
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محمد حسین زاده

شب گذشته بیست و یکمین دوره جشن 
حافظ با معرفی برترین های سینما و تلویزیون 
و تولیدات شبکه نمایش خانگی برگزار شد. 
مراسم بیست و یکمین دوره از جشن دنیای 
تصویر )تندیس حافظ( شب گذشته با حضور 
چهره های مطرح سینما و تلویزیون در هتل 
این  در  شد.  برپا  تهران  پاالس  اسپیناس 
مراسم که از طریق سایت آپارات و آنالین 
برترین های  بود،  مشاهده  قابل  مردم  برای 
سینما و تلویزیون و شبکه نمایش خانگی در 
سال جاری معرفی شدند. البته چینش جوایز 
و اهداي آن به هنرمندان خصوصا در برخي 
از رشته ها که به ۲ هنرمند جایزه داده شد، 
این شائبه را ایجاد کرد که برگزارکنندگان این 
جشن نمي خواستند هیچ هنرمندي را ناراحت 
کنند و درواقع سعي کردند با اهداي ۲ جایزه 
در بخش هاي مهم بازیگري به نوعي هواي 
همه را داشته باشند تا درنهایت کسي از آنها 

دلخور نشود!
معلم  علی  از  یادی  با  برنامه  این 
)بنیانگذار جشن حافظ( و اجرای محمد سلوکی 
آغاز شد. در ادامه این مراسم رضا یزدانی قطعه 
موسیقی اجرا کرد که از اشعار حافظ در آن 
استفاده شده بود. امید معلم دبیر این دوره از 
جشن حافظ طی سخنانی به مهمترین هدف 
جشن حافظ که همبستگی بین سینماگران 
این  در  خواست  همه  از  و  کرد  اشاره  است 

شرایط کنار یکدیگر باشند.
در بخش بعدی این برنامه برای زنده یاد 
علی لندی )نوجوان ایذه ای که به خاطر نجات 
جان همسایه هایش دچار سوختگی شدید شد 
و از دنیا رفت( بزرگداشتی برگزار شد و امید 
معلم از خانواده این شهید نوجوان تقدیر کرد. 
یاد  صحبت هایی  بیان  با  لندی  شهید  پدر 
پسرش را گرامی داشت و از برگزارکنندگان 

جشن تقدیر کرد.
سپس با حضور امیرعلی دانایی و شاهرخ 
استخری از کادر درمان که در دوران کرونا 
روزگار سختی را گذراندند، تقدیر شد. به این 
درمان  کادر  فداکاری های  از  کلیپی  منظور 
به  فخر  جاللی  مصطفی  دکتر  از  و  پخش 
نمایندگی از کادر درمان تقدیر به عمل آمد. 

)مدیر جشن  معماریان  آذر  مراسم  ادامه  در 
یک  از  معلم(  علی  زنده یاد  همسر  و  حافظ 
عمر فعالیت هنری مسعود کیمیایی کارگردان 
مطرح سینما تقدیر کرد. این بخش از برنامه با 
پخش کلیپی از سخنان مسعود کیمیایی برای 
مراسم بزرگداشتش همراه شد و در ادامه جواد 
طوسی به نمایندگی از مسعود کیمیایی جایزه  
او را دریافت کرد. طوسی گفت: علت غیبت 
مسعود کیمیایی در این مراسم کسالت بوده 
اما من به نمایندگی از ایشان جایزه اشان را 
زاینده رود  به مردم اصفهان و آب خشکیده 

تقدیم می کنم.
سپس آذر معماریان از علی اوجی به 
واسطه کارگردانی جشن حافظ در سال های 
مختلف تقدیر کرد و علی اوجی نیز ضمن 
بیان اینکه غافلگیر شده است، تشکر کرد و از 
جامعه سینمایی خواست پشت یکدیگر باشند.

)بدلکار  ابدی  پیمان  همسر  ادامه  در 
سینمای ایران( روی صحنه آمد و اعالم کرد 
جایزه بهترین بدلکار این دوره جشن حافظ 
اهدا می شود. سپس  ابدی  پیمان  به شاگرد 
تندیس حافظ این جایزه به مادر ارشا اقدسی 
بدلکار سینمای ایران اهدا شد که چند ماه قبل 
طی یک سانحه در سکانس سینمایی از دنیا 
رفت. مادر ارشا اقدسی با بیان مطالبی، ابراز 
خرسندی کرد که باالخره توجه به بدلکاران در 
یک مراسم سینمایی اتفاق افتاد و این همیشه 
خواست اصلی پسرش ارشا اقدسی بوده است.

بعد از اهداي این جایزه به زنده یاد ارشا 
اقدسي، اهداي جوایز در بخش هاي مختلف 
آغاز شد که در برخي از رشته ها، برگزیدگان 
حضور نداشتند و این موضوع براي رسانه ها 
چندان  مراسم  این  برگزارکنندگان  شاید  و 
که  شبي  در  حال  این  با  نبود.  خوشایند 
حافظ  جشن  در  زیادي  هنري  چهره هاي 
بخش هاي  برندگان  اعالم  داشتند،  حضور 

اصلي آغاز شد.
و  کارگردانی  بهترین  فیلم،  بهترین 
بهترین فیلمنامه سینمایي اولین جایزه اصلي 
این دوره از جشن حافظ بود. تندیس بهترین 
فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه 
با حضور پانته آ بهرام به اصغر فرهادی تعلق 
مراسم حضور  در  و  بود  در سفر  که  گرفت 
نداشت. این جوایز به سحر گلدوست بازیگر 

اصغر  دست  به  تا  شد  اهدا  قهرمان  فیلم 
فرهادی برسد.

در بخش بهترین بازیگر مرد سینمایي 
شاهد اهداي ۲ جایزه بودیم که درواقع شائبه ها 
از همین ابتدا شروع شد. تندیس بهترین بازیگر 
مرد با حضور مهران مدیری به پیمان معادی 

برای بازی در فیلم درخت گردو اهدا شد که 
پیش از این هم از جشنواره فیلم فجر جایزه 
بهترین بازیگر مرد را براي همین دریافت کرده 
بود. پیمان معادی با فرستادن پیام ویدیویی 
از دست اندرکاران جشن حافظ تشکر و اعالم 
کرد که به دلیل حضور سر صحنه فیلمبرداری 

نتوانسته در مراسم حضور داشته باشد. در ادامه 
مهران مدیری خطاب به مهدویان گفت: هنوز 
دلیل انتخابم برای بازی در فیلم درخت گردو 
را نمی دانم. واقعیت این است که در این فیلم 
خیلی بد بازی کردم اما پیمان معادی درخشان 

و مستحق دریافت این جایزه بود.
در ادامه سعید راد روی صحنه آمد و 
دیگر جایزه این بخش را به امیر جدیدی برای 
بازی در فیلم قهرمان اهدا کرد. سعید راد با 
اشاره به حواشی داوری اش در جشنواره فیلم 
فجری که گذشت گفت: اینجا اعالم می کنم 
که واقعا من در جایزه نگرفتن جواد عزتی در 
جشنواره فجر هیچ تاثیری نداشتم. یک افتخار 
من این است که چند سال قبل به مه لقا باقری 
)همسر عزتی( جایزه دادم. این زوج هر ۲ از 

بازیگران خوب سینمای ایران هستند.
جایزه بعدي مربوط به بهترین بازیگر 
این بخش هم  زن سینمایي مي شد که در 
بودیم!  هنرمند   ۲ به  جایزه  اهداي  شاهد 
با  سینما  زن  بازیگر  بهترین  حافظ  تندیس 
برای  پرور  سوسن  به  آزاده صمدی  حضور 
بازی در فیلم بوتاکس اهدا شد. جایزه دیگر 
این بخش نیز به پردیس احمدیه برای بازی 

در فیلم تومان اهدا شد.
بهترین  به  حافظ  جشن  بعدي  جایزه 
تندیس  داشت.  تعلق  سینما  متن  موسیقی 
با حضور رضا  متن  موسیقی  بهترین  حافظ 
یزدانی به بامداد افشار برای ساخت موسیقی 

فیلم سینمایی پوست اهدا شد.
سپس جایزه بهترین تدوین سینمایي 
اهدا شد. تندیس حافظ بهترین تدوین با حضور 
سپیده عبدالوهاب به هایده صفی یاری برای 

تدوین فیلم قهرمان تعلق گرفت.
جایزه بهترین فیلمبرداری سینمایي نیز 
با حضور الهه حصاری و نیما ریسی به مرتضی 
نجفی برای فیلمبرداری فیلم تومان اهدا شد.
بخش بعدي جشن حافظ به نشان عباس 
کیارستمی تعلق داشت. نشان عباس کیارستمی 
با حضور علیرضا امینی به بهمن و بهرام ارک 
برای کارگردانی فیلم پوست اهدا شد. این جایزه 
درواقع به فیلمسازان جواني تعلق مي گیرد که 

توانسته اند فیلمي درخشان تولید کنند.
مستند  فیلم  بهترین  به  نوبت  سپس 
رسید. تندیس حافظ بهترین فیلم مستند با 

حضور محمدرضا مصباح و آرمین رحیمیان 
به فرزاد خوشدست برای کارگردانی مستند 
خط باریک قرمز، اهدا شد. همچنین تندیس 
حافظ بهترین دستاورد فردی ویژه با حضور 

رضا عطاران به علی سرتیپی اهدا شد.
بهترین ترانه تیتراژ فیلم یا سریال، جایزه 
بعدي جشن حافظ بود. تندیس بهترین ترانه 
تیتراژ فیلم یا سریال با حضور گالب آدینه و 
دخترش نورا هاشمی به علیرضا قربانی برای 
ترانه تیتراژ سریال هم گناه، اهدا شد. قربانی 
پس از دریافت این جایزه گفت که کرونا سبب 
شد تا قدر با هم بودن را بیشتر بدانیم. سپس 
به درخواست حاضران و برگزارکنندگان مراسم 
قطعاتی از اشعار حافظ را خواند که با استقبال 

کم نظیر مخاطبان مواجه شد.
جایزه  دیگر  تلویزیونی  چهره  بهترین 
تندیس  بود.  دیشب  حافظ  جشن  جالب 
مسعود  حضور  با  تلویزیونی  چهره  بهترین 
فروتن و بهرام بهرامیان به سروش صحت 

برای اجرای برنامه کتاب باز اهدا شد.
شبکه  و  تلویزیون  فیلمنامه  بهترین 
خانگی درواقع کلیدزننده آغاز جوایز تلویزیوني 
تندیس  مي شد.  محسوب  خانگي  شبکه  و 
شبکه  و  تلویزیون  فیلمنامه  بهترین  حافظ 
همایون  و  بلوکات  لیال  حضور  با  خانگی 

برای  مهدویان  محمدحسین  به  ارشادی 
نگارش فیلمنامه مجموعه زخم کاری اهدا شد.
بهترین کارگردانی تلویزیونی و شبکه 
بود.  بعدي  اصلي  جایزه  خانگی  نمایش 
تندیس حافظ بهترین کارگردانی تلویزیونی و 
شبکه نمایش خانگی با حضور نیکی کریمی 
به شهرام شاه حسینی برای کارگردانی سریال 

می خواهم زنده بمانم اهدا شد.
و  تلویزیونی  کمدی  بازیگر  بهترین 
شبکه نمایش خانگی دیگر جایزه جذاب جشن 
حافظ دیشب بود. تندیس حافظ بهترین بازیگر 
کمدی تلویزیونی و شبکه نمایش خانگی با 
آزاده  دخترش  و  خیراندیش  گوهر  حضور 
بازی  برای  صامتی  ژاله  به  اسماعیل خانی 
در سریال زیر خاکی اهدا شد. بعد از بهترین 
نمایش  شبکه  و  تلویزیون  درام  زن  بازیگر 
خانگی برگزیده شد که تندیس بهترین بازیگر 
زن درام تلویزیون و شبکه نمایش خانگی با 
حضور نسرین نصرتی به رعنا آزادی ور برای 

بازی در سریال زخم کاری اهدا شد.
معرفي  شاهد  بخش   ۲ همین  در 
مرد  بازیگر  بهترین  بود.  نیز  مرد  بازیگران 
کمدی تلویزیونی و شبکه نمایش خانگی به 
یک چهره محبوب تعلق گرفت. تندیس حافظ 
بهترین بازیگر مرد کمدی تلویزیونی و شبکه 

نمایش خانگی با حضور رضا بابک به پژمان 
بازی در سریال زیر خاکی  برای  جمشیدی 
اهدا شد. جمشیدی پس از دریافت تندیس 
حافظ، از اینکه اولین جایزه سینمایی اش را 
ابراز خرسندی  از جشن حافظ گرفته است، 
کرد. بعد از آن تندیس حافظ بهترین بازیگر 
مرد تلوبزیونی و شبکه خانگی در بخش درام 
با حضور مستانه مهاجر به امیر آقایی برای 
بازی در سریال آقازاده اهدا شد. جایزه ویژه 
هیات داوران در این بخش با حضور مه لقا 
باقری به جواد عزتی برای بازی در سریال 
زخم کاری و فیلم شنای پروانه اهدا شد که 
به واقع شاهد بازي درخشاني از جواد عزتي 

در این ۲ اثر بودیم.
بهترین سریال تلویزیون و شبکه خانگی 
پایان بخش جوایز جشن حافظ بود. تندیس 
خانگی  شبکه  و  تلویزیون  سریال  بهترین 
محمدرضا  به  شریفی  امیرحسین  حضور  با 
تختکشیان برای تهیه کنندگی مجموعه زخم 

کاری اهدا شد.
شهر  سینما  فیلم  تیتراژ  ترانه  اجرای 
قصه به کارگردانی کیوان علی محمدی و امید 
بنکدار توسط رضا یزدانی و پخش تیزری از 
این  برنامه های  از دیگر  درگذشتگان سینما 

مراسم بود.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در راستای اطالع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی 
مردم دیار همیشه سبز مازندران نسبت به میزان سالمتی خود و حفظ این گوهر ارزشمند دست به 
امری مهم زده وبا ترویج فرهنگ خود مراقبتی سعی بر باالبردن سطح سالمت مردم مازندران دارد. 
در گزارشی که می خوانید راه های کنترل دیابت و اقدامات احتیاطی بیماران در زمان همه گیری کووید 

۱9مورد بررسی قرار گرفته است.
یکی ازگروه هایی که در دوران اپیدمی ویروس کرونا در معرض خطر قرار دارند، افرادی هستند 
که به دیابت مبتال هستند. این بیماران در صورت ابتال به کرونا با مشکالت عدیده  ای روبرو می شوند 
که گاهی موارد حتی خطر مرگ را به همراه دارد. دیابت از بیماری های شایع عصر حاضر است که به 
دنبال شهرنشینی و صنعتی شدن جوامع بشری به سرعت در حال افزایش است. افزایش شهرنشینی و 
صنعتی شدن جوامع بشری به معنای تغییر سبک زندگی بشر به سوی استفاده بیشتر از ماشین آالت، 
تکنولوژی و به طبع آن کاهش فعالیت بدنی، تغذیه ناسالم و افزایش بروز چاقی است که از عوامل 
اصلی دیابت به شمار می آید. بنابراین می توان نتیجه گرفت کنترل دیابت به معنای تغییر سبک زندگی 
نادرست است که برای داشتن سبک زندگی سالم باید به فعالیت بدنی، تغذیه سالم توجه شود. مبتالیان 
به دیابت باید مدیریت کنترل دیابت خود را برعهده بگیرند. پزشک، همسر و خانواده نمی تواند تغییر و 
رفتار سالم را در شما ایجاد و سبک زندگی شما را اصالح کنند. آن ها فقط می توانند در این مسیر به 
شما کمک کنند. بنابراین شما سکان کشتی کنترل دیابت خود را برعهده دارید و برای این که مدیر 

خوبی باشید نیازمند فراگیری آموزش های الزم برای کنترل دیابت هستید.

*شدت شیوع دیابت در مازندران باالتر از میانگین کشوری
باالتر  آمارها نشان می دهد که شدت شیوع دیابت، کلسترول خون، فشار خون در مازندران 
از میانگین کشوری است. بیماری هایی همچون دیابت، فشارخون باال، سرطان و بیماری های مزمن 
تنفسی از مهمترین بیماری های غیرواگیر هستند که عوامل خطر مشترکی شامل کم تحرکی، تغذیه 

ناسالم، مصرف دخانیات و... دارند.
و  در کشور  فیزیکی کم هم  فعالیت  میزان شیوع  نشان می دهد که  آمارها  ارتباط  در همین 
مازندران 56 درصد است. شیوع اضافه وزن در کشور و مازندران بین 35 تا 36 درصد است اما شیوع 

چاقی در کشور ۲۲. 7 محسوب می شود در صورتی که در مازندران 33 درصد و نگران کننده است.
یک سوم مازندرانی ها دچار شیوع فشار خون باال هستند، بیان کرد: شیوع فشار خون باال در 

کشور ۲6. ۴ درصد است در صورتی که در مازندران به 33 درصد می رسد.
بر اساس اطالعات بدست آمده، شیوع دیابت در کشور ۱۰. 9 درصد و در مازندران ۱۴ درصد 
است. شیوع باال بودن سطح کلسترول در خون در کشور ۲۲. 6 درصد و در مازندران 3۰ درصد است.

*ضرورت فراگیری مهارت های چهارگانه کنترل دیابت
دکتر قاسم اویس معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این ارتباط با تاکید بر اینکه 
کنترل دیابت برخالف بسیاری از بیماری ها تنها با مصرف داروامکان پذیر نیست، گفت: کنترل دیابت 
نیازمند کسب مهارت های چهارگانه مدیریت شخصی دیابت )تغذیه، فعالیت بدنی، استفاده صحیح از 
داروهای کنترل قند خون و پایش فردی قند خون( است و شما می توانید با یادگیری این مهارت های 

چهارگانه، به سادگی دیابت خود را کنترل کرده و از عوارض آن پیشگیری کنید.
خطر عوارض ناشی از دیابت در بین افرادی که قند خون خود را کنترل می کنند، بسیار کمتر 
است و کنترل مناسب قند خون مهمترین فاکتور در پیشگیری از ایجاد و پیشرفت عوارض دیابت بشمار 

می آید بنابراین می توان نتیجه گرفت که با وجود دیابت می توان زندگی سالمی داشت.
آموزش دیابت ما را توانمند می سازد تا با استفاده از مهارت هایی که آموخته  ایم عادت های نادرست 
را در زندگی خود اصالح کنیم و به خاطر داشته باشید هر چه اطالعات شما از دیابت کامل تر باشد در 

مدیریت دیابت خود نیز موفق تر خواهید بود.

*وضعیت دیابت در جهان، ایران و استان مازندران
دکتر اویس با اشاره به ابتالی افراد به این بیماری در جهان، گفت: در سال ۲۰۱9 میالدی ۴83 
میلیون بزرگسال در جهان )از هر ۱۱ نفر ۱ نفر( مبتال به دیابت بودند و ۴. ۲ درصد در جهان براثر این 
بیماری فوت کردند و دیابت مسوول ۱۰ درصد از هزینه های صرف شده در سالمت می باشد. با توجه 
به تغییر سبک زندگی در جهان امروز، انتظار می رود تا سال ۲۰3۰ تعداد افراد مبتال به دیابت به 578 

میلیون نفر افزایش یابد و ممکن است تا سال ۲۰۴5 از مرز 7۰۰ میلیون نفر بگذرد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه نیمی از مبتالیان به دیابت در 
جهان از بیماری خود اطالع ندارند، ادامه داد: بیماری دیابت می تواند کامال بدون عالمت باشد و نباید 
در این بیماری به دنبال عالمت گشت زیرا عالیم دیابت نوع ۲ معموال آرام آرام خود را نشان می دهند 

و ممکن است فرد سال ها به این بیماری مبتال باشد.
در حال حاضر با توجه به پاندمی کووید ۱9 افراد دارای بیماری های زمینه  ای نسبت به این 
بیماری آسیب پذیرتر هستند و بر اساس آمار در برخی کشورهای جهان، تا 5۰ ٪ افرادی که مبتال 

به کووید ۱9 شدند، مبتال به دیابت بودند بنابراین این بیماران باید بیش از گذشته به پروتکل های 
بهداشتی و سالمت خود توجه کنند.

وی به آمار مبتالیان در ایران اشاره کرد و افزود: طبق آخرین مطالعه انجام شده در کشور ما 
و همچنین استان مازندران یک چهارم بیماران از بیماری خود اطالعی ندارند و در استان حدود ۱65 
هزار بیمار دیابتی شناسایی شدند که از این تعداد 6۰ درصد شهری و ۴۰ درصد روستایی هستند و 35 

درصد این بیماران باالی 65 سال سن دارند و 65 درصد نیز در سن کار و فعالیت هستند.

*آمار زنان دیابتی بیشتر از مردان
دکتر نادر آهنگرمعاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز بر این باور 
است که، آمار زنان دیابتی در خطه شمال کشور ۲. 5 برابر مردان است وعلت باال بودن این آمار، کم 

تحرکی و چاقی بانوان در این استان است.
وی توضیح داد: بر اساس آمارهای رسمی اگرچه مازندران رتبه اول را در چاقی نسبت به سایر 
استان های کشور دارد، ولی آمار چاقی در زنان استان بیشتر از مردان و به همین دلیل هم بیشتر در 

معرض یا مبتال به بیماری دیابت هستند.

*فراتر رفتن دیابت در مازندران از میانگین کشوری
معاون فنی مرکز بهداشت مازندران همچنین نسبت به پیش افتادن آمار بیماران دیابتی استان 
از میانگین کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: بر اساس آمار حدود ۱۲. 9 درصد از جمعیت باالی ۲5 سال 
در مازندران دیابت دارند که نشان می دهد این رقم ۲ درصد نسبت به میانگین کشوری بیشتر است.

برنامه های  درصدی   3۰ *موفقیت 
کنترل دیابت

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه 
گفت:  همچنین  مازندران  پزشکی  علوم 
برنامه های  که  می دهد  نشان  بررسی ها 
بیماران  این  از  درصد   3۰ در  کنترلی 
استان  در  دیابت  به  مبتال  شده  شناسایی 
بقیه جمعیت  نتیجه مثبت رسیده و در  به 
بیماران با وجود اجرای برنامه های کنترلی 
استرس،  کاهش  تغذیه،  کنترل  قبیل  از 
نتیجه  وغیره،  دارویی  اقدامات  ورزش، 

مثبتی اخد نشده است.
وی اضافه کرد: به نظر می رسد برای 
عدم موفقیت برنامه های کنترلی در دو سوم 
بیماران دیابتی باید طرح های مطالعاتی ویژه 

صورت گیرد تا با شناسایی علت این ناکامی نسخه جدیدی برای درمان بیماران دیابتی پیچیده شود.

*تحرک بدنی و تغذیه سالم راه کنترل دیابت
تغذیه سالم و استفاده از غذاهای کم چرب و پرهیز از غذاهای آماده و فست فود، تحرک بدنی 
به دلیل اینکه حداقل ۲5 درصد به ضربان قلب انسان اضافه می کند، پرهیز از مصرف دخانیات، دوری 
از استرس و حفظ آرامش روانی، ۴ رکن اصلی سالمت انسان است که هر فرد با رعایت آنها می تواند 

به اصل خود مراقبتی دست پیدا کند.

*دیابت چیست؟
به دالیل  که  است  بدن  ساز  و  و سوخت  متابولیسم  اختالل  از  ناشی  قند،  بیماری  یا  دیابت 
گوناگون ظاهرمی شود و با درجه های مختلف کمبود انسولین و یا عدم پاسخ به انسولین در بدن بیمار 
همراه است. دبابت به دو نوع تقسیم می شود: دیابت نوع یک که به دیابت دوره نوجوانی، وابسته 
به انسولین و دوره کودکی نیز معروف است در اثر اختالل در سوخت و ساز بدن و عدم ورود قند 
موجود در خون به سلولها، قند در رگها انباشته می شود و موجب افزایش قند خون می گردد. بر اساس 
تحقیقات انجام شده بین پنج تا ۱۰ درصد بیماران دیابتی در گروه نوع یک قرار دارند. دیابت نوع دوم 
که 85 تا 9۰ درصد بیماران دیابتی را در بر می گیرد، بیشتر زمینه ارثی دارد و عوامل محیطی موجب 

بروز عالئم بیماری می شود.
بر اساس داده های آماری، در ایران هفت میلیون نفر به دیابت دچار هستند و که ده درصد 
جمعیت کشور را شامل می شود. از سوی دیگر دیابت یکی از عوامل مهم در بیماریهای نارسایی کلیوی، 

نابینایی و قطع عضو در بین سنین ۲۰ تا 7۰ سالگی به حساب می آید.
 ۲ نوع  دیابت  دیابت/  عوارض  از  پیشگیری  در  فاکتور  مهمترین  خون  قند  مناسب  *کنترل 

شایع ترین دیابت در سراسر جهان
دیابت یک بیماری جدی و طوالنی مدت است و زمانی رخ می دهد که بدن نمی تواند انسولین 
تولید کند و یا نمی تواند به طور موثر از آن استفاده کند. به طور کلی دیابت در سه گروه طبقه بندی 

می شود: دیابت نوع ۱، نوع ۲ و دیابت بارداری.
دیابت نوع ۱: این نوع دیابت بیشتر بیماری دوران کودکی و نوجوانی است ولی می تواند در 
هر سنی رخ دهد و یک بیماری خود ایمنی است که در نتیجه آن سلول های تولید کننده انسولین در 
لوزالمعده تخریب می شوند و تولید انسولین در بدن به طور کلی متوقف می شود و فرد مبتال باید همیشه 
از انسولین استفاده کند و در حال حاضر هیچ مداخله موثر و ایمن برای پیشگیری از دیابت نوع ۱ وجود 

ندارد ولی مبتالیان به دیابت نوع یک در صورت تامین دائمی انسولین، آموزش، خودمراقبتی و اندازه 
گیری قند خون می توانند زندگی سالمی داشته باشند و عدم دسترسی به انسولین، عدم تشخیص و یا 
تاخیر در تشخیص دیابت نوع ۱ منجر به کتواسیدوز دیابتی می شود که علت شایع مرگ در کودکان 

و جوانان مبتال به دیابت است.

*چاقی و اضافه وزن مهمترین عامل ایجاد کننده مقاومت به انسولین است
دیابت نوع ۲: افراد در سنین باال بیشتر به این بیماری مبتال و اغلب در افراد چاق ایجاد می شود 
نوع ۲ در  بروز دیابت  نوجوانان شاهد  افزایش چاقی در کودکان و  به دلیل  اخیر  ولی در سال های 

سنین کمتر هستیم.
در دیابت نوع ۲ بدن نسبت به انسولین مقاوم می شود و انسولین ترشح شده تاثیر ناچیزی در 
جذب قند دارد و یا ترشح آن به میزان کافی صورت نمی گیرد و امروزه ثابت شده که چاقی و اضافه 

وزن به خصوص چاقی شکمی مهمترین عامل ایجاد کننده مقاومت به انسولین است.
دیابت نوع ۲ قابل پیشگیری است و در مراحل اولیه دیابت، فرد می تواند با رعایت رژیم غذایی 
مناسب، فعالیت ورزشی منظم و کاهش وزن )درصورت داشتن اضافه وزن و چاقی( قند خود را کنترل 
کند ولی نهایتا برای کنترل قند خون نیازمند دریافت داروهای خوراکی و یا تزریق انسولین می باشد.

دیابت نوع ۲ شایع ترین دیابت در سراسر جهان است و حدود 9۰ درصد از مبتالیان را تشکیل 
این  دارو  از  استفاده  و  زندگی سالم  از شیوه  پیروی  و  آموزش، خودمراقبتی  با  می دهد که می توان 

بیماری را کنترل کرد.
شواهد محکمی مبنی بر اینکه پیشگیری از دیابت نوع ۲ و ابتال به عوارض آن با خود مراقبتی 
امکان پذیر است وجود دارد بنابراین پایش 
منظم عوامل خطر برای مشکالت دیابت و 
مداخله زودهنگام منجر به کاهش بستری 

و بهبود نتایج بالینی می شود.
دوران  در  خانم ها  بارداری:  دیابت 
که  می کنند  تولید  هورمون هایی  بارداری 
انسولین  به  مقاومت  ایجاد  باعث  می تواند 
اواخر  در  هورمون ها  این  تولید  و  شوند 
اگر  و  می کند  پیدا  افزایش  بسیار  بارداری 
زمان  در  را  انسولین کافی  نتواند  پانکراس 
ایجاد  بارداری  دیابت  کند،  تولید  بارداری 

می شود.
مبتال  بارداری  دیابت  به  که  افرادی 
به  ابتال  خطر  معرض  در  بیشتر  می شوند، 
دیابت نوع دو در سال های آینده می باشند 
و در حقیقت دیابت بارداری از عوامل خطر 

ابتال به دیابت نوع دو به شمار می آید.

*اقدامات احتیاطی بیماران مبتال به دیابت در زمان همه گیری کووید- ۱9
با توجه به پاندمی کووید ۱9 پیشگیری از دیابت بیش از پیش اهمیت دارد مبتالیان به این 
بیماری در صورت ابتال به بیماری کووید ۱9 بیشتر در معرض خطر عوارض شدید بیماری هستند 

بنابراین باید به موارد ذیل توجه کرد:
رایگان  به صورت   »idia« اپلیکیشن از  می توانیم  دیابت  کنترل  و  خودپایشی  منظور  به   -

استفاده کنیم.
- مبتالیان دیابت در دوران بیماری کووید ۱9، اضطراب بیشتری را متحمل می شوند، بنابراین 

باید از فشارهای روانی دور باشند و استرس خود را مدیریت کنند.
- به کنترل قندخون خود توجه بیشتری کنیم زیرا کنترل و پایش منظم قندخون می تواند به 
جلوگیری از عوارض ناشی از افزایش یا کاهش قندخون کمک کند و احتمال بروز پنومونی باکتریایی 

را نیز کاهش دهد.
- اگر عالیمی مانند آنفلوانزا )تب، سرفه، مشکل در تنفس و. .( داریم، به پزشک مراجعه کنیم.
- اگر سرفه می کنیم، ممکن است نشان دهنده عفونت کرونا باشد، بنابراین باید سریع به دنبال 

مشاوره پزشکی و معالجه باشیم.
- هرگونه عفونت ممکن است قندخون را باال برده و نیاز به مایعات را افزایش دهد، بنابراین 

باید آب کافی در دسترس داشته باشیم.
- حداقل پنج روز در هفته و هر بار 3۰ دقیقه ورزش با شدت متوسط توصیه می شود. )نظر 

پزشک معالج اخذ گردد)
- ارتباط بین بیمار دیابتی و پزشک و مراقب سالمت در زمان شیوع کرونا ضروری است و حتما 

با رعایت پروتکل بهداشتی، بیمار دیابتی توسط پزشک و مراقب سالمت ویزیت گردد.
- باید داروهای مورد نیاز خود را به میزان کافی در اختیار داشته باشیم.

ناگهانی قندخون، آمادگی اصالح وضعیت افت قندخون )هایپوگلیسمی( را  - درصورت افت 
داشته باشیم.

- از کار بیش از حد خودداری کنیم و خواب شبانه خوبی داشته باشیم.
- تغذیه سالم بخش اصلی مدیریت دیابت است، بنابراین باید رژیم غذایی متنوع و متعادل داشته 

باشیم تا مقدار قندخون خود را ثابت نگه داشته و سیستم ایمنی بدن را تقویت کنیم.
- از مصرف زیاد غذاهای سرخ شده خودداری کنیم.

- مصرف غذاهای شیرین، کربوهیدرات و چربی را محدود کنیم.
- پروتئین های بدون چربی )ماهی، گوشت بدون چربی، تخم مرغ، شیر و سایر لبنیات کم چرب، 

لوبیای کامل پخته شده( را انتخاب کنیم.
- مصرف روزانه سبزیجات و میوه به بیماران دیابتی توصیه می شود.

- روزانه دو یا سه وعده میوه بخوریم.
- ورزش عالوه بر بهبود سیستم گردش خون، باعث بهبود سیستم ایمنی می شود، بنابراین داشتن 
فعالیت بدنی روزانه ضروری است، اما باید از حضور در مکان های شلوغ مانند باشگاه ها خودداری کنیم.
- برای کاهش بروز پنومونی باکتریایی باید واکسیناسیون آنفلوانزا و پنوموکوک را انجام دهیم.
تغییرات مکرر در دوز  به  نیاز  برای حفظ قندخون طبیعی، ممکن است طبق نظر پزشک   -

انسولین و تعداد تزریقات روزانه باشد.

* رعایت اصول بهداشت فردی در ایام کرونایی
- شستن دست ها به طور کامل و منظم

- خودداری از لمس صورت خود با دست های کثیف
- ضد عفونی کردن اشیا و سطوحی که اغلب لمس می شوند

- استفاده نکردن اشتراکی غذا، عینک، حوله و غیره
- پوشاندن دهان و بینی خود با قسمتی از بازو هنگام سرفه یا عطسه

- اجتناب از تماس با افراد دارای عالئم بیماری تنفسی
- اگر مبتال به بیماری آنفوالنزا باشید، در خانه بمانید

* اقدامات احتیاطی برای پیشگیری از کووید - ۱9 هنگام مراجعه به مراکز بهداشتی- درمانی 
و مطب ها

- از پزشک خود بخواهیم تا حدی که به درمان، مراقبت و سالمت ما لطمه  ای وارد نشود، 
اقدامات تشخیصی درمانی را به تعویق بیندازد یا به حداقل ممکن کاهش دهد.

- در صورت مراجعه به مراکز بهداشتی- درمانی، از حضور در فضاهای انتظار شلوغ خودداری 
و در صورت امکان تا رسیدن نوبت، در فضای آزاد )خارج از مرکز( منتظر بمانیم.

- پشت درب اتاق پزشک، مراقب سالمت و بهورز تجمع نکنیم.
- در زمان انتظار برای ویزیت در سالن انتظار مراکز بهداشتی- درمانی، بیمارستان یا مطب، 

حداقل فاصله یک متر را با سایر افراد رعایت کنیم.
- هنگام مراجعه به مراکز تشخیصی درمانی، حتما از ماسک و ترجیحا دستکش استفاده و از 

لمس دهان، بینی و چشم خودداری کنیم.
- غیر از موارد اورژانسی، از مراجعه به مرکز بهداشتی، مطب، درمانگاه و کلینیک بدون وقت 

قبلی خودداری کنیم.
- از حضور بیش از یک نفر در اتاق پزشک یا ارایه دهنده مراقبت بهداشتی خودداری کنیم مگر 

در شرایط ضروری مانند سالمند یا ناتوان که نیاز به همراه دارد.
- در صورتی که سالمند هستیم بهتر است برای دریافت خدمات و مراقبت حضوری در ساعت های 

اولیه بازگشایی خانه بهداشت یا پایگاه سالمت مراجعه کنیم.
- از لحظه خروج از منزل تا بازگشت به منزل حتما ماسک بزنیم.

- از وجود تهویه مناسب در سالن انتظار و اتاق پزشک یا ارائه دهنده خدمت مطمئن شویم.
- در صورت داشتن دستگاه اندازه گیری فشارخون در منزل، می توانیم به هنگام مراجعه به 
مطب، کلینیک، درمانگاه و مراکز بهداشتی دستگاه خود را ببریم تا احتمال انتقال آلودگی کاهش یابد.
- بعد از برگشتن به خانه، ماسک و دستکش را در سطل زباله انداخته و تمام لباس های خود 

را در سبد شستشو یا ماشین لباسشویی قرار دهیم، بالفاصله دوش بگیریم و لباس تمیز بپوشیم.
- بعد از برگشتن به خانه، وسایلی که همراه داشته  ایم )کیف دستی، گوشی، ... ( را با محلول 

ضدعفونی کننده حاوی الکل 7۰ درصد ضدعفونی کنیم.
- از پزشک یا ارایه دهنده خدمت بخواهیم در صورت استفاده از دستکش بعد از معاینه هر 
بیمار دستکش خود را عوض کند و یا در صورت عدم استفاده از دستکش بعد از هر بار معاینه بیمار، 

شستشوی دست با آب و صابون یا محلول ضدعفونی را انجام دهد.
- از پزشک یا ارائه دهنده خدمت بخواهیم بازوبند دستگاه اندازه گیری فشارخون و گوشی 

پزشکی را بعد از هر بار استفاده با محلول الکل 7۰ درصد ضدعفونی کند.
- در صورت استفاده از تخت معاینه، از ارایه دهنده خدمت بخواهیم روکش تخت را عوض کند.

- از ارائه دهنده خدمت بخواهیم صندلی معاینه را برای هر بیمار ضدعفونی کند.
- در صورتی که نیاز است از دستگاه اندازه گیری قندخون استفاده شود از پزشک یا ارایه دهنده 

خدمت بخواهیم قبل و بعد از استفاده، دستگاه را ضدعفونی کند.
- در صورت داشتن دستگاه اندازه گیری قندخون در منزل، می توان به هنگام مراجعه به مطب، 

کلینیک، درمانگاه و یا مراکز بهداشتی، دستگاه خود را ببریم تا احتمال انتقال آلودگی کاهش یابد.

هشدار دانشگاه علوم پزشکی مازندران به بیماران دیابتی؛

مراقب بیماری خاموش قرن باشید!


