
آگهی مزایده عمومی 
R4-1400/001 به شماره

نوبت دوم

پاالیشگاه چهارم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی درنظر دارد نسبت به فروش اقالم ضایعاتی موجود در پاالیشگاه )انواع ضایعات فلزی،انواع کابلهای مسی،ضایعات 
چوب،ضایعات پالستیک،بشکه های 220لیتری فلزی و پالستیکی و ......( و با جزییات مندرج در اسناد مزایده، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 

آدرس WWW.SETADIRAN.IR و با شماره فراخوان مزایده 1000093498000007از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
WWW. 1- زمان بازدید و دریافت اسناد مزایده: مطابق برنامه زمانبندی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( در مهلت مقرر به نشانی

SETADIRAN.IR انجام پذیرفته و به پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.
2- محل بازدید: استان بوشهر، بندر عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، پاالیشگاه چهارم)فازهای 6و7و8(. الزم به توضیح 

است بازدید از کاالی موضوع مزایده الزامی بوده و درصورت عدم حضور مزایده گر در زمان بازدید، امکان شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد وجود نخواهد داشت.
3- قیمت پایه مزایده : 12,061,650,000  ریال ) بحروف دوازده میلیاردو شصت و یک میلیون  و ششصدو پنجاه  هزار ریال ( 

4- تضمین شرکت در مزایده: معادل 5 درصد قیمت پایه به ارزش 603,082,500 ریال )بحروف `ششصدو سه میلیون و هشتاد و دو هزارو پانصد ریال(.
5- آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت  00 : 19  روزدوشنبه  به تاریخ 1400/10/13 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

6- زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت  00 : 11  روز سه شنبه به تاریخ 1400/10/14 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.
7- آدرس بازگشایی پیشنهادات: استان بوشهر، بندر عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، پاالیشگاه چهارم ، کمیسیون مناقصات.

8- هزینه های کارشناسی دادگستری از برنده مزایده اخذ خواهد شد.
9- اطالعات تماس مزایده گزار جهت پاسخگویی به مزایده گران: شماره تلفن های 07731316471-07731316468

10- کلیه مراحل برگزاری مزایده بصورت الکترونیکی و از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد گرفت.شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت  
قبلی در سامانه تدارکات دولت  می بایست با مراجعه به سامانه مذکور ثبت نام کرده و نسبت به دریافت امضای الکترونیکی اقدام نمایند.

11- کلیه مواعد زمانی مزایده از طریق جستجو با شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قابل رویت می باشد. 
لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اینترنتی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی به آدرس WWW.SPGC.IR مراجعه فرمایید.

تاریخ انتشاردر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: 1400/09/27  
شناسه آگهی: 1240824                          

روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

نتایج یک پژوهش بلند مدت در وزارت رفاه؛

افزایش22 درصدی خانواده های فقیر در سال های اخیر!

قیمت نفت در معامالت روز پنج شنبه بازار جهانی تحت 
تاثیر افزایش تقاضا برای فرآورده های نفتی در آمریکا، افزایش 
یافت.بهای معامالت نفت برنت با 65 سنت معادل 0.9 درصد 
افزایش، به 74 دالر و 53 سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا با 74 سنت معادل یک درصد افزایش، به 71 
دالر و 61 سنت در هر بشکه رسید.ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد شرکت 
OANDA در این باره گفت: با وجود افزایش موارد ابتال به کووید 19، 

گزارش هفتگی ذخایر نفت که از سوی اداره اطالعات انرژی آمریکا منتشر 
شد، نشان داد تقاضا برای فرآورده های نفتی به رکورد باالیی صعود کرده، 
صادرات نفت بهبود یافته و ذخایر نفت ملی کاهش بیشتر از حد انتظاری 
داشته است. موج جدید شیوع اُمیکرون ممکن است به تدابیر قرنطینه ای 
محدودی در سراسر آمریکا منجر شود اما قرنطینه هایی که در دوران اوج 

بحران کرونا اجرایی شدند، تکرار نخواهند شد.
صفحه 3

نایب رئیس مجلس:

مردم در فشار هستند 
و نمی شود این ناعدالتی را پذیرفت 

جلوگیری از کسری بودجه با مدیریت هزینه ها
 1401 بودجه  الیحه  ارقام  بررسی 
نشان می دهد دولت سیزدهم با اتخاذ یک 
رویکرد واقع بینانه و در راستای جلوگیری 
از وقوع کسری بودجه و با نگاه به کنترل و کاهش 
تورم در سال آینده به طرز قابل توجهی جلوی رشد 
غیر منطقی هرینه ها را گرفته است.بودجه ساالنه کشور 
در ساده ترین معنا یعنی حساب دخل و خرج دولت در 
یک سال پیش رو. از این رو موضوع تراز عملیاتی و 
چگونگی ارتباط درآمدها و هزینه ها از اهمیت زیادی 
برخوردار است. زیرا در صورت نبود رابطه منطقی بین 
دخل و خرج دولت، کسری قابل توجهی به وجود خواهد 
آمد که می تواند آغاز وقوع تورم های افسار گسیخته و 

سایر مشکالت و معضالت اقتصادی باشد. 
صفحه 3

مدیرعامل برق استان خبر داد:

کسب رتبه برتر دفتر مدیریت بحران 
و پدافند غیرعامل شرکت توزیع برق استان لرستان

4
مزد توافقی به منزله از بین بردن حقوق حداقلی کارگر است

صفحه 3

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1908- شنبه 27  آذر 1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
روزبه حصاري: ما 

به عنوان بازیگر 
با روح مان بازی 

می کنیم

6ورزش
نکونام:

 سعی می کنیم که 
قوی تر
 شویم

هنگ 7فر

روزبه حصاری پس از چندسال دوری از تلویزیون با سریال بچه 
مهندس ۳ به کارگردانی علی غفاری به تلویزیون بازگشت و بعد 
در سریال افرا به کارگردانی بهرنگ توفیقی ایفای نقش کرد که 

چند روز پیش پخش این سریال به پایان رسید.

باشگاه فوالد خوزستان، جواد  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
نکونام سرمربی تیم فوالد خوزستان در گفت و گویی، درباره 
بازگشت خود به فوالد خوزستان اظهار داشت: باعث افتخار 

است در خدمت باشگاه بزرگ فوالد هستم  .

شب یلدا گرچه بلند و تاریک است؛ ایرانیان از گذشته های 
دور چاره ای برای این سیاهی اندیشیده اند. کنار هم جمع 
شدن و قصه خواندن، قصه ها و افسانه های زیبا و شنیدنی 
از زبان مادربزرگ ها و پدربزرگ ها و یا نقاالن کهنسال روایت 

می شد.

داستان های
 شاعرانه 

از یلدا

نفت صعودی شد اُمیکرون با سرعت قابل توجهی
 رو به گسترش است

جدید  سویه  که  داد  هشدار   )WHO( بهداشت  جهانی  سازمان 
کروناویروس موسوم به اُمیکرون با سرعت قابل توجهی رو به گسترش 
است. سازمان جهانی بهداشت با هشدار نسبت به گسترش سریع سویه 
 77 در  یافته  سویه جهش  این  به  ابتال  از  مواردی  کرد:  اعالم  جهان  در  اُمیکرون 

تایید شده است. کشور 
صفحه 2

مقابله با مظاهر فساد، بویژه فساد اقتصادی و مبارزه 
با متعدیان به بیت المال در دوره »تحول و تعالی« با شدت 
بیشتر و رویکردهای تخصصی و فنی در جریان است و 
یکی از سیاست های اصلی قوه قضاییه در این دوره، مقابله با فساد و 

بسترهای فسادزا است.
به گزارش دنیای جوانان از مرکز رسانه قوه قضاییه، »رسیدگی 
به فساد در داخل و خارج قوه قضاییه جدی تر از گذشته پیش می رود«؛ 

این تاکید رئیس دستگاه قضا در جریان جلسه پانزدهم شهریور شورای 
عالی قوه قضاییه است؛ حجت االسالم  والمسلمین غالمحسین محسنی 
اژه ای در همین زمینه تاکید کرد: دستگاه قضایی عالوه بر مبارزه با 
فساد در ابعاد مختلف، با کوچک ترین تخلف و فساد در داخل مجموعه 
خود نیز برخورد می کند و همه تالش را برای افزایش انضباط سازمانی 

به کار گرفته است.
صفحه 2

مبارزه با فساد، رویکرد اصلی دستگاه قضا

DONYAYEJAVANANMAG.IR

ز  ا منتقله  بیماری های  کارشناس 
انتقال  قابل  بیماری های  اداره  »آئدس« 
تشریح  ضمن  بهداشت،  وزارت  ناقلین  از 
اقدامات کنترلی وزارت بهداشت برای مقابله 
با تکثیر پشه آئدس در استان هرمزگان، بر 
لزوم بهسازی محیط و مدیریت پسماند در 

این منطقه تاکید کرد.
دکتر عبدالرضا میراولیایی، با اشاره به 
وجود دو گونه متفاوت از پشه آئدس، گفت: 
گونه اول که ناقل اصلی بیماری است، پشه 
»آئدس اجپتی« است که در آب و هوای گرم 
و مرطوب و بیشتر در جوار زندگی انسانی 
و داخل خانه ها می تواند با انسان ها زندگی 
کند. گونه دوم پشه آئدس نوع البوپیکتوس 
آن است که وحشی تر است و در جوار انسان 
زندگی نمی کند و در کنار درختان و طبیعت 
حضور دارد. فعال در کشور ما گونه اول این 

پشه یعنی آئدس اجپتی صید شده است.
ناقل  می تواند  پشه  این  داد:  ادامه  او 
درحال  باشد.  ویروسی  بیماری های  برخی 
حاضر بیماری هایی که برای ما مهم است و 
دنیا هم نگران آنها است بیماری زیکا، تب 
دانگی و چیکن گونیا است؛ البته تب دانگ 
به علت مرگ و میری که دارد مهم تر از دو 
در  می تواند  واقع  در  و  است  دیگر  بیماری 
تا 3 درصد  بسیار کمی در حدود 2  درصد 

سبب مرگ شود.
نیز  گونیا  بیماری چیکون  افزود:  وی 
می تواند سبب دردهای شدید مفصلی شود 
از  را  بیمار  و  بوده  کننده  ناتوان  شدیدا  که 
بیماری  می کند.  دور  خود  طبیعی  زندگی 
زیکا نیز ثابت شده است که حتی از طریق 
جنسی هم منتقل شود و یک خطری که این 

بیماری دارد این است که در خانم های باردار 
می تواند سبب تولد نوزادانی با مغز کوچک 

شود که دچار عقب ماندگی ذهنی هستند.
وی افزود: هرکدام از این سه بیماری 
یک ویروس مخصوص به خود دارند و بسته 
به اینکه پشه ناقل کدام یک از این ویروس 
سه  از  یکی  بروز  سبب  می تواند  باشد،  ها 
بیماری زیکا، تب دانگی و چیکون گونیا شود.

گزش  زمان  از  داد:  ادامه  میراولیایی 
پشه تا بروز عالئم بیماری به طور متوسط 
بین یک تا دو هفته زمان می برد. متاسفانه 
بیماری هایی که از طریق پشه آئدس منتقل 
درمان  یا  موثر  واکسن  نوع  هیچ  می شوند، 
درصد   80 تا   75 حدود  ندارند.  اختصاصی 
ویروس  به  پشه  گزش  توسط  که  مواردی 
مانند  خفیفی  بسیار  عالئم  می شوند  آلوده 
خیلی  درصد  و  دارند  سرماخوردگی  عالئم 
کمی از افراد عالئم شدید پیدا می کنند. طول 
دوره درمان معموال بستگی به قوای جسمانی 
فرد دارد و مثال در بیماری دانگ ممکن است 
بیش از 3 هفته عالمتی وجود نداشته باشد، 
ولی در بیماری چیکن گونیا ممکن است فرد 

بیمار برای ماه ها دارای عالئم باشد.
تب  زیکا،  بیماری های  کرد:  تاکید  او 
دانگی و چیکون گونیا همگی از طریق پشه 
آئدس مهاجم اجپتی یا البوپیکتوس منتقل 
می شوند. البته بیماری زیکا از طریق جنسی 

هم قابلیت انتقال دارد.
وی درباره اینکه آیا اطالعاتی از اینکه 
پشه آئدس صید شده در استان هرمزگان،  
از کدام مبدا و چگونه وارد ایران شده است 
وجود دارد یا خیر؟، بیان کرد: هنوز اطالعات 
این  ولی می دانیم که چون  نداریم؛  دقیقی 

پشه بومی کشور ما نیست، قطعا از طریق 
جابجایی ها و تبادالت کاالیی ممکن است 
وارد شده باشد. احتمال ورود پشه به کشور 
جنوب  کشورهای  شرق،  جنوب  آسیای  از 
ما در سالیان  و... است؛ چون  خلیج فارس 
پشه  وفور  اپیدمی  عمان  کشور  در  گذشته 

آئدس را داشتیم.
ز  ا منتقله  بیماری های  کارشناس 
انتقال  قابل  بیماری های  اداره  »آئدس« 
اقدامات  درباره  بهداشت،  وزارت  ناقلین  از 
برای  هرمزگان  استان  در  گرفته  صورت 
مهاجم،  پشه  این  گسترش  از  جلوگیری 
تصریح کرد: نکته بسیار مهم در خصوص 
پشه  این  که  است  این  آئدس  پشه  کنترل 
تمایل زیادی دارد تا در جاهایی که از نظر 
بهداشتی دچار مشکل هستند، رشد و تکثیر 
شده،  رها  فاضالب  راکد،  آب های  یابد. 
خودروی  تایرهای  و  شده  رها  زباله های 
پشه  که  هستند  محل هایی  و...  شده  رها 
به  دارد.  را  آنها  در  تخم گذاری  به  تمایل 
همین دلیل مبارزه اولیه ما با این پشه، پاک 
تا  باید  انسانی است و  بودن محیط زیست 
حد امکان بهسازی محیط را انجام دهیم و 
اطراف محیط زندگی خود را کامال پاک نگاه 
داریم تا محلی برای زیستگاه این پشه وجود 

نداشته باشد.
او اظهار کرد: اگر بهسازی محیط به 
این پشه جای خود  درستی صورت نگیرد، 
را برای تخم گذاری پیدا می کند. متاسفانه از 
خصوصیات پشه آئدس این است که تخم 
آن در مقابل خشکی مقاوم است و می تواند 
تا یک تا دو سال زنده بماند و چون سموم 
ندارند،  اثر  پشه  تخم  روی  آفت کش ها  و 

سبب می شود پشه بالغ از بین برود؛ اما تخم 
پشه همچنان باقی بماند و به محض اولین 

بارندگی تخم باز شود.
وی افزود: از سوی دیگر اگر پشه ای 
به ویروس آلوده شود، می تواند این آلودگی 
را به تخم خود و نسل های بعدی اش منتقل 
کند که این کار مبارزه را سخت می کند؛ چون 
پشه های جدید هم به ذات آلوده هستند و این 
موارد از چالش های مهم مقابل روی ما است.
وی افزود: همچنین اگر این پشه در 
منطقه ای صید شود، اقدامات کنترلی دیگری 
مانند استفاده از سموم مخصوص هم صورت 
می گیرد. این سموم به صورت مه پاشی و 
یا سم پاشی استفاده می شود تا پشه آئدس 

قدرت رشد و تکثیر خود را از دست بدهد.
او ادامه داد: طبق بررسی های تیم های 
ما پشه آئدس فقط در دو شهرستان بندر لنگه 
تیم های  و  است  شده  صید  بندرعباس  و 
مرزی  و  همجوار  استان های  در  مراقبتی 
علی رغم بررسی های زیادی که انجام دادند، 
این پشه را در هیچ نقطه دیگری از کشور 
نظام  اساس  بر  خوشبختانه  نکردند.  یافت 
افراد  تا  مراقبتی دقیقی که طراحی کردیم 
را  گونیا  چیکن  یا  دانگ  بیماری  به  مبتال 
پیدا کنیم تاکنون هیچ مورد ابتالی انسانی 

در این دو شهرستان نداشته ایم.
تا  اینکه خوشبختانه  به  اشاره  با  وی 
پشه های  در  ویروسی  آلودگی  لحظه  این 
صید شده در استان هرمزگان مشاهده نشده 
است، تصریح کرد: البته به این معنی نیست 
که پشه هایی که روزهای آتی هم صید شوند، 
آلودگی نخواهند داشت؛ اما تاکنون آلودگی 

گزارش نشده است.

خطر انتقال سه بیماری ویروسی؛

آئدس، پشه ای خطرناک با امکان انتقال بیماری های مرگبار

صفحه 2
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نماینده مهریز و بافق:
در کشور ما تا کسی اعتراض نکند، حقش را نمی  دهند!

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص اعتراضات اخیر معلمان، 
گفت: دلیل تجمعات اخیر معلمان این است که تشکل صنفی ندارند. چند میلیون معلم 
صنف و تشکل صنفی ندارند، خب طبیعتا به این روش تالش می کنند اعتراض و 
دغدغه های خود را بیان کنند.محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز و بافق، 
درخصوص اعتراضات اخیر معلمان و فرهنگیان به ویژه در حوزه مباحث معیشتی، 
گفت: حقوق و دریافتی معلمان کم است و واقعا کفاف زندگی شان را نمی دهد. دوم 
اینکه حق معلمان است که مسائل خود را مطالبه کنند. متاسفانه در کشور ما به نحوی 

شده است که تا کسی اعتراض نکند، حقش را به او نمی  دهند.
وی افزود: مساله سوم؛ علت و دلیل که دلیل این تجمعات این است که تشکل 
صنفی ندارند. چند میلیون معلم صنف و تشکل صنفی ندارند، خب طبیعتا به این 

روش تالش می کنند اعتراض و دغدغه های خود را بیان کنند.
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها، در پایان تصریح کرد: با تصویب و 
اجرای طرح رتبه بندی کمی شرایط بهتر خواهد شد، اما باید بیش از این ها افزایش 
حقوق داشته باشند، چراکه هرچقدر به حوزه آموزش و پرورش اختصاص دهیم، 

یک سرمایه گذاری برای آینده کشور است و نباید به دید هزینه به آن نگاه کنیم.

نایب رئیس مجلس:
مردم در فشار هستند و نمی شود این ناعدالتی را پذیرفت 

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به تذکر نماینده اراک در مجلس 
مبنی بر اینکه به وضعیت پرداختی ها به کارکنان مجلس رسیدگی شود، گفت: 
کسی در مجلس حقوق 80 میلیون تومانی دریافت نکرده و حقوق نمایندگان نیز 

زیر 20 میلیون تومان است.
محمدحسن آصفری در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی، در تذکر شفاهی 
خود به دولت گفت: در بودجه سال 1401 موضوع حذف ارز 4200 مطرح است، 
البته از آنجا که معلوم نیست این ارز به چه کسانی داده می شد و دولت باید نظارت 
می کرد ، این یک موضوع جدی است، اما درخواست ما این است که دولت در 
جریان حذف ارز 4200 تومانی، کیسه ای برای خود ندوزد و به فکر حل مشکالت 
مردم همچون اتمام پروژه های نیمه کاره عمرانی که ده ها سال رها شده اند، باشد.

نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
موضوع حقوق های نجومی نیز باید در بودجه سال 1401 مورد توجه قرار گیرد و 
جلوی این ریخت و پاش ها که متاسفانه در برخی از دستگاه ها وجود دارد، گرفته 
شود. امروز فیش هایی از خود مجلس منتشر شده، لذا باید پرسید آقای نیکزاد فیش 
80 میلیون تومانی که گفته می شود برای یکی از کارکنان مجلس است، صحت 
دارد یا خیر؟ اگر صحت دارد باید با آن برخورد شود، در غیر این صورت مجلس 

موضع رسمی خود را اعالم کند.
وی افزود: مردم امروز در فشار هستند و نمی شود این ناعدالتی را پذیرفت، در 
واقع نمی توان پذیرفت کارگران فقط 4 میلیون حقوق بگیرند و برخی از افراد حقوق 
های چند 10 میلیون تومانی داشته باشند. همچنین امروز گزارشی از پاداش های 
برخی هیات مدیره های بانک ها رسیده مبنی بر اینکه برای خودشان در سال 98 
پاداش های 120 تا 180 میلیون تومانی در نظر گرفته اند! ضمن آنکه موضوع بانک 
مسکن در کانال آمده و این بانک باید به صراحت اعالم کند آیا افرادی در هیات 

مدیره شان وجود دارند که پاداش های 120 و 180 میلیونی دریافت کرده باشند؟
آصفری با بیان اینکه مردم می توانند تحریم ها را تحمل کنند، اما تبعیض و 
ناعدالتی ها قابل تحمل نیست، گفت: مردم شاید تحریم ها را بپذیرند، اما نمی توانند 
مدیری را که درب اتاقش را به روی آنها بسته، تحمل کنند. در واقع مردم ناکارآمدی 
مدیران و اینکه خود زندگی اشرافی دارند را تحمل نخواهند کرد. هر چند زندگی و 
امکانات آقای رئیسی مشخص است، اما باید توجه کند مدیرانش چه میزان درآمد دارند.

علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: 
از  همکاران استدعا دارم مطالبی که در شبکه های اجتماعی مطرح می شود را از 
تریبون رسمی مجلس بیان نکنند. اواًل اینکه کسی در مجلس حقوق 80 میلیون 
تومانی نمی گیرند و ثانیاً امروز در برنامه سالم تهران حضور داشتم و در آنجا نیز 
درباره دریافتی نمایندگان مطالبی مطرح شد که خالف است، چرا که حقوق نمایندگان 

زیر 20 میلیون تومان است،

بهداشت؛ هشدار سازمان جهانی 
ُامیکرون با سرعت قابل توجهی رو به گسترش است

سازمان جهانی بهداشت )WHO( هشدار داد که سویه جدید کروناویروس 
موسوم به اُمیکرون با سرعت قابل توجهی رو به گسترش است.

سازمان جهانی بهداشت با هشدار نسبت به گسترش سریع سویه اُمیکرون 
77 کشور  در  یافته  این سویه جهش  به  ابتال  از  مواردی  کرد:  اعالم  در جهان 

تایید شده است.
به  اینکه  بیان  با  بهداشت  جهانی  سازمان  کل  دبیر  آدهانوم«  “تدروس 
که  دارد  وجود  در جهان  اُمیکرون  به سویه  ابتال  از  دیگری  موارد  زیاد  احتمال 
انجام  سویه  این  با  مقابله  برای  کافی  اقدامات  گفت:  اند،  نشده  شناسایی  هنوز 

است. نگرفته 
شدید  نوع  بروز  باعث  کمتر  اُمیکرون  سویه  اگر  حتی  داشت:  اظهار  وی 
بیماری شود، افزایش آمار مبتالیان می تواند بار مضاعفی بر نظام سالمت باشد.

شد  شناسایی  جنوبی  آفریقای  در  نوامبر  ماه  در  بار  اولین  اُمیکرون  سویه 
افزایشی  روند  کشور  این  در  کووید-19  بیماری  مبتالیان  شمار  زمان  آن  از  و 

پیدا کرده است.
بهداشت  جهانی  سازمان  کل  دبیر  سی،  بی  بی  خبری  شبکه  گزارش  به 
برخی  که  چرا  کرد  تاکید  واکسن  توزیع  در  نابرابری  به  نسبت  مجدد  همچنین 

کشورها در واکنش به سویه اُمیکرون تزریق ُدز یادآور را سرعت داده اند.

مجوز جدیدی برای تأسیس »مهد کودک« فعال صادر نمی شود
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، از تشکیل کمیته انتقال مهدهای 
و  کشوری  ستاد  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  به  بهزیستی  سازمان  از  کودک 

داد. استانی خبر  انتقال  کارگروه های 
علیرضا حاجیان زاده، اظهار کرد: به منظور رسیدگی به مسائل مربوط به 
به  بهزیستی  سازمان  از  مهدهای کودک  انتقال  کمیته  مهدهای کودک،  انتقال 
وزارت آموزش و پرورش در ستاد کشوری و کارگروه های انتقال استانی تشکیل 
شده است.وی افزود: این کمیته وکارگروه ها تا ابالغ آئین نامه و دستورالعمل 
های اجرایی در سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و اداره کل آموزش و پرورش 

استان ها به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
حاجیان زاده ادامه داد: پس از بیانات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در 
سی و چهارمین اجالس سراسری رؤسا و مدیران آموزش و پرورش در شهریور 
باید  و  پرورش است،  آموزش و  این که »مهد کودک ها ذیل  بر  1399؛ مبنی 
برای مهد کودک ها  برنامه داشته باشید و به طریق اولی پیش دبستانی ها«؛ 
فصلی نوین در توجه به آموزش و پرورش رسمی دوران پیش از دبستان )0 تا 

6 سال ( در نظام تعلیم و تربیت کشور گشوده شد.
بیانات معظم  با توجه به  رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گفت: 
له؛ با همت قوای سه گانه کشور، شورای انقالب فرهنگی و پذیرش مسئولیت 
از سوی وزارت آموزش و پرورش، مصوبات 834 و 836 شورای عالی انقالب 
فرهنگی مبنی بر »ایجاد و آغاز به کار سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک«، به 

منظور اجرا، به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابالغ شد.
انتقال مهدهای  امور و  به   وی گفت: در همین راستا به منظور رسیدگی 
کودک از سازمان بهزیستی؛ سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اقدام به فعال 
انتقال  های  کارگروه  و  کشوری  ستاد  در  کودک  مهدهای  انتقال  کمیته  کردن 
که  آمد  وجود  به  ظرفیت  این  انتقال،  کمیته  شدن  فعال  با  و  کرده  استانی 
امور  انجام  بهزیستی، جهت  از سازمان  دارای مجوز  مؤسسان مهدهای کودک 
به  و...  به کار مجدد، درخواست توقف یکساله، جابجایی  آغاز  به  اداری مربوط 

کنند. مراجعه  این مرجع 
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، 
ابالغ  تا  تربیت کودک،  و  تعلیم  ملی  اساسنامه سازمان  است؛ طبق  ذکر  شایان 
کودک  مهد  تأسیس  برای  جدیدی  مجوز  سازمان،  این  جدید  نامه های  آیین 

صادر نخواهد شد.

نتایج یک پژوهش بلند مدت در وزارت رفاه؛

افزایش22 درصدی خانواده های فقیر در سال های اخیر!
اطالعات  دفتر  مدیرکل 
رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی برخی نتایج گزارش 
بررسی وضعیت »فقر« در ایران 
از سال های 80 تا 98 را تبیین کرد و گفت: در 
سال 90، 61 درصد خانوارها دچار محرومیت 
نبودند که در سال  99 به 43 درصد کاهش 
یافته است. در سال 80، سه درصد خانوار به 
لحاظ درآمدی آسیب پذیر بودند که در سال 

99 به 22 درصد رسیده است.
پژوهش  ر  بینا و در  رستمی  حد  ا
به  که  راهبردی  و  کاربردی  دغدغه مند، 
همت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی 
و به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد، به 
بررسی نتایج گزارشی پیرامون وضعیت فقر 
و نابرابری در ایران پرداخت و اظهار کرد: 
این مطالعه بررسی وضعیت فقر در ایران از 
سال 80 تا 98 را دربرگرفته است. مطالعات 
این  ولی  شده،  انجام  کشور  در  مختلفی 
پژوهش جزو معدود پژوهش هایی است که 
ارزیابی  را  بلندمدتی  و  گسترده  زمانی  بازه 

کرده است.
نرخ رشد ساالنه هزینه های خانوارهای 

ایرانی 
پژوهش،  این  اساس  بر  افزود:  وی 
مطالعات نشان می دهد که طی سال های 80 
تا 99 متوسط هزینه خانوارها در حال افزایش 
بوده است. نرخ متوسط رشد سالیانه هزینه 
درصد   19.5 مذکور،  زمانی  بازه  در  خانوار 
بوده؛ باالترین نرخ رشد هزینه های کل در 
سال های 1398 تا 1399 با 31.5 درصد و 
سال های 1391 تا 1392 با نرخ 29.5 درصد 

به ثبت رسیده است.
مدیرکل دفتر اطالعات رفاه ایرانیان 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره 
با  و غیرخوراکی خانوار  به هزینه خوراکی 
قیمت ثابت در کل کشور در این بازه زمانی 
هزینه  می دهد  نشان  مطالعات  گفت:  نیز 
خوراکی خانوار از سال 84 به بعد کاهنده 
بوده است. هزینه غیرخوراکی خانوارها هم 
تا سال 92 نرخ کاهشی داشته، از سال 92 
تا 96 رشد مالیمی داشته و بعد از شروع 
به   - خانوار  هزینه   97 سال  در  تحریم ها 

قیمت ثابت- کاهشی شده است.
به ضریب  اشاره  با  رستمی همچنین 

پراکندگی  توزیع  نشان دهنده  که  جینی 
درآمدها )هزینه ها( در جامعه است و بر اساس 
هزینه کل و بعد خانوار محاسبه شده است 
با کاهش ضریب جینی  تا سال 92  گفت: 
مواجه بودیم، بعد از سال 92 این ضریب به 
صورت مالیم شروع به افزایش کرده است. 
کاهش ضریب  سال ها  این  بیشتر  در  البته 
جینی به علت کاهش مصرف دهک دهم 
بوده است و نه افزایش مصرف دهک های 
ارزیابی  در  تامل  قابل  موضوعی  که  پایین 
سیاست های اقتصادی است که دولت طی 

چندسال گذشته در پیش گرفته است.
وی ادامه داد: هرچند ضریب جینی در 
سال 99 در مقایسه با سال 80 از نظر عددی 
وضعیت بهتری را نشان می دهد، اما همانطور 
که گفته شد با آنالیز دهک ها می توان گفت 
باال  دهک های  مصرف  اخیر  سال های  در 
دهک های  مصرف  و  می کند  پیدا  کاهش 
از جمله دالیل  و  مانده  ثابت  جامعه  پایین 

کاهش ضریب جینی همین مورد است.
با  خانوارها  غذایی«  »فقر  کاهش 

پرداخت یارانه نقدی 
ایرانیان  رفاه  مدیرکل دفتر اطالعات 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه 
به نحوه برآورد خط فقر غذایی و تعیین سبد 
مطلوب 2100 کیلوکالری که از سوی وزارت 
بهداشت به وزارت رفاه ابالغ و معیار ارزیابی 
هزینه غذایی در قانون نظام جامع رفاه قرار 
گرفته، اشاره کرد و گفت: در این بخش به 

هزینه آن سبد و درصد خانوارهایی که قادر به 
تامین سبد مطلوب نیستند اشاره شده است. 
این جمعیت از  پنج درصد در سال 80 به 
زیر یک درصد در سال 90 رسیده بود که با 
پرداخت یارانه نقدی شاهد بودیم فقر غذایی 

خانوارها کاهش یافت.
افزایش شمار خانوارهای زیرخط فقر 

غذایی از سال 96 به بعد
و   91 سال  از  اما  داد:  ادامه  رستمی 
شروع تحریم ها تا سال 93 یک روند افزایش 
داشتیم. سپس از سال 93 تا 96 مجدد فقر 
غذایی کاهش یافت اما از سال 96 و شروع 
تحریم های بعدی روند خانوارهای زیر خطر 
فقر غذایی افزایش یافته و در سال 99 به 
مبین  و  است  رسیده  درصد  چهار  نزدیک 
خانواری است که موفق به تامین سبدمطلوب 

نخواهند شد. 
خط فقر شدید در سیستان و بلوچستان 
به 42.8 و در کرمان به 14 درصد رسیده 

است
وی به شاخص سرشمار فقر بر اساس 
خط فقر شدید نیز اشاره کرد و گفت: درصد 
استان های  در  شدید  فقر  زیرخط  جمعیت 
البرز، قم، تهران، اصفهان، قزوین، مازندران، 
از یک درصد است.  کردستان و یزد کمتر 
در استان سیستان و بلوچستان این رقم به 
42.8 درصد و در استان کرمان به 14 درصد 

رسیده است.
ایرانیان  رفاه  مدیرکل دفتر اطالعات 

افزود:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
هد  می د ن  نشا لعه  مطا ین  ا همچنین 
عالوه  که  مطلق  فقر  زیرخط  خانوارهای 
و  پوشاک  تامین  به  قادر  غذایی  هزینه  بر 
مسکن و حمل و نقل و غیره نیستند از 26 
در  درصد  نیم  و  تا 12  در سال 80  درصد 
سال 90 کاهش یافته بود که سپس با شیب 
مالیمی به 15.5 درصد در سال 96 رسیده 
که متاسفانه بعد از شروع تحریم ها به 31 
درصد در سال 99 افزایش پیدا کرده است. 
رستمی ادامه داد: استان های البرز، قم 
و اصفهان کمترین نرخ شاخص سرشمار فقر 
و استان های سیستان و بلوچستان، کرمان 
شاخص  نسبت های  باالترین  هرمزگان  و 
سرشمار فقر مطلق را داشته اند. در سال 96 
شکاف فقر مطلق یعنی فاصله فقرا از خط 

فقر به شدت افزایش یافته است.
فقر  خص  شا ب  مطلو نا ضعیت  و

چندبعدی
وی به فقر چندبعدی نیز اشاره کرد و 
گفت: این نرخ از 61 درصد در سال 80 به 
29 درصد در سال 89 می رسد. همچنین 
یابد. مجدد  افزایش می  تا 91  از سال 89 
از سال 91 تا سال 96 روند کاهشی دارد و 
از سال 96 به بعد متاسفانه در این شاخص 
هم با وضعیت مطلوبی مواجه نیستیم و نرخ 
درصد   37 تا  بعدی  چند  فقر  دچار  خانوار 

افزایش می یابد.
تأمین  و  رفاه  حوزه  پژوهشگر  این 
درآمدی  فقر  همزمان  بررسی  به  اجتماعی 
اشاره  پژوهش  این  در  چندبعدی  فقر  و 
 90 تا   80 های  سال  طی  افزود:  و   کرد 
وضعیت خانوار بسیار بهبود یافته است، اما 
از سال 90 تا 99 به شدت در این حوزه نیز 
آسیب پذیر شده ایم. در سال 90، 61 درصد 
خانوارها از لحاظ درآمدی و فقر چندبعدی 
دچار محرومیت نبودند که در سال  99 به 
43 درصد کاهش یافته است. در سال 80، 
سه درصد خانوار به لحاظ درآمدی آسیب پذیر 
بودند که در سال 99 به 22 درصد رسیده 
است. علی رغم اینکه در حوزه فقر چندبعدی 
توفیق داشتیم و دسترسی خانوارها افزایش 
یافته، اما قابلیت آنها تبدیل به درآمد نشده 
است و شرایط نامطلوب اقتصادی خودش را 

در اینجا نشان می دهد.
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زیر نظر: علی هوشمند

نام ثبت  تمدید مهلت 
 دوره های کاردانی علمی کاربردی

ــی و دوره  ــی فن ــرش دوره کاردان ــان پذی ــام متقاضی ــت ن ــت ثب مهل
ــی -  ــع علم ــگاه جام ــی دانش ــوزش مهارت ــام آم ــه ای نظ ــی حرف کاردان

ــد. ــد ش ــال 1400 تمدی ــاه س ــن م ــردی بهم کارب
ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور اعــالم کــرد؛ پیــرو اطالعیــه مورخ 
ــرای  ــرای افــرادی کــه ب ــه منظــور فراهــم نمــودن تســهیالت ب 18 آذر ب
ــا  ــد ت ــه بتوانن ــت ک ــده اس ــاذ ش ــی اتخ ــد، ترتیب ــدام ننموده ان ــام اق ثبت ن

ــد. ــام اقــدام کنن ــه ثبت ن روز چهارشــنبه مــورخ اول دی 1400 نســبت ب
ــه شــده  ــان ضــرورت دارد کــه در مهلــت در نظــر گرفت ــذا متقاضی ل
ــام و انتخــاب رشــته و  و پــس از مطالعــه دقیــق دفترچــه راهنمــای ثبت ن
فراهــم نمــودن مــدارک و اطالعــات مــورد نیــاز، بــه درگاه اطــالع رســانی 
ــور  ــرش دوره مذک ــام در پذی ــه ثبت ن ــبت ب ــه و نس ــازمان مراجع ــن س ای

اقــدام نماینــد.
ــت نــام خــود را تکمیــل و  ــه قبــال ثب ــی ک ــن متقاضیان همچنی
کدرهگیــری دریافــت کــرده انــد در صــورت تمایــل مــی تواننــد تــا تاریــخ 
تمدیــد شــده نســبت بــه مشــاهده و ویرایــش اطالعــات ثبــت نامــی خــود 

ــد. ــدام کنن اق

نام کاردانی  تمدید مهلت ثبت 
بدون آزمون فنی حرفه ای و موسسات غیرانتفاعی

ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور ضمــن تمدیــد مهلــت ثبــت نــام 
مرحلــه پذیــرش دانشــجو صرفــًا بــا ســوابق تحصیلــی »معــدل کل دیپلــم« 
مقطــع کاردانــی نظــام جدیــد دانشــگاه فنی و حرفــه ای و مؤسســات آموزش 
عالــی غیردولتــی- غیرانتفاعــی بهمــن مــاه ســال 1400،رشــته  محل هــای 
جدیــد و اصالحــات مربــوط بــه دفترچــه راهنمــای ایــن دوره را اعــالم کرد.

ــه پذیــرش  ــام و انتخــاب رشــته مرحل پیــرو انتشــار اطالعیــه ثبت ن
بــا ســوابق تحصیلــی »معــدل کل دیپلــم« مقطــع کاردانــی نظــام جدیــد 
ــی-  ــی غیردولت ــوزش عال ــات آم ــه ای و مؤسس ــی و حرف ــگاه فن دانش
ــاه 1400 در  ــه روز 19 آذر م ــال 1400 ک ــاه س ــن م ــی بهم غیرانتفاع
ــن ســازمان  ــوزش کشــور منتشــر شــد، ای ســایت ســازمان ســنجش آم
ضمــن  انتشــار اصالحــات جدیــد، اعــالم کــرد کــه بــه منظــور فراهــم 
نمــودن تســهیالت بیشــتر بــرای آن دســته از متقاضیانــی کــه تــا امــروز 
ــاذ  ــی اتخ ــد، ترتیب ــدام ننموده ان ــته اق ــاب رش ــام و انتخ ــرای ثبت ن ب
گردیــده اســت کــه متقاضیــان بتواننــد تــا پایــان روز دوشــنبه مــورخ 29 
ــه از  ــن مرحل ــام و انتخــاب رشــته در ای ــه ثبت ن ــاه 1400 نســبت ب آذرم

ــد. ــدام نماین ــرش اق پذی
لــذا متقاضیــان، ضــرورت دارد کــه در مهلــت در نظــر گرفتــه شــده 
ــور و  ــته مذک ــام و انتخــاب رش ــه ثبت ن ــق اطالعی ــه دقی ــس از مطالع و پ
ــنجش  ــازمان س ــانی س ــه درگاه اطالع رس ــه، ب ــن اطالعی ــات ای مندرج
آمــوزش کشــور مراجعــه کــرده و نســبت بــه ثبت نــام و انتخــاب رشــته در 

ــد. ــه از پذیــرش اقــدام نماین ایــن مرحل
ضمنــًا آن دســته از متقاضیانــی کــه قبــاًل نســبت بــه انتخاب کدرشــته 
ــا  ــل ت ــد در صــورت تمای ــد، می توانن ــدام نموده ان ــی اق محل هــای تحصیل
ــای  ــته محل ه ــش کدرش ــا ویرای ــاهده و ی ــه مش ــبت ب ــوق، نس ــخ ف تاری

انتخابــی خــود اقــدام نماینــد.
فایــل اصالحــات مربــوط بــه مرحلــه پذیــرش بــا ســوابق تحصیلــی 
مقطــع کاردانــی نظــام جدیــد دانشــگاه فنــی و حرفــه ای بهمــن مــاه 1400 

اینجــا قابــل مشــاهده و دریافــت اســت.

خودربایی پسر نوجوان برای رسیدن به اموال پدر
پسرجوانی که اقدام به طرح خودربایی برای دست یابی به ثروت پدرش کرده بود، 

از سوی ماموران پلیس پایتخت دستگیر شد.
حدود دو هفته پیش مردی که دارای وضع مالی خوبی بود با مرجوعه قضایی به پلیس 
مراجعه و اعالم کرد که پسر 17 ساله اش از خانه خارج شده و دیگر به خانه برنگشته است.
این مرد به ماموران گفت:  چند ساعت پس از بی خبری از فرزندم، شماره ای ناشناس 
با من تماس گرفته و اعالم کرد که شاهین را به گروگان  گرفته اند و اگر جان شاهین برایم 
اهمیت دارد باید بدون آنکه موضوع را به پلیس اطالع دهم، یک میلیارد ریال به آنان بدهم. 

اما من تصمیم گرفتم حتما پلیس را در جریان این ماجرا قرار دهم. 
با توجه به اعالم گزارش آدم ربایی، تیمی ویژه از ماموران پلیس آگاهی، رسیدگی به 
موضوع را در دستور کار خود قرار داده و ابعاد مختلف این پرونده را مورد بررسی قرار دادند. 
در همین راستا نیز از شاکی خواسته شد که با آدم ربایان قراری گذاشته و مبلغ مذکور را در 
اختیارشان قرار دهد. این اقدام نیز انجام شده اما به محض انتقال وجه، ماموران یکی از 

آدم ربایان را در محل قرار که در شرق تهران واقع شده بود، دستگیر کردند.
با دستگیری فرد آدم ربا، وی لب به اعتراف باز کرد و گفت که نقشه آدم ربایی را فرزند 
شاکی کشیده و در واقع موضوع خودربایی بوده و آدم ربایی در کار نبوده است. فرزند شاکی 
با توجه به وضع مالی خوب پدرش به آنها وعده داده بود که با انجام این کار درصدی از 

مبلغ اخذ شده را به آنان خواهد داد و مابقی را برای خودش نگه می دارد.
با کسب این اطالعات ماموران به محل اختفای این افراد رفته و عالوه بر دستگیری 
همدست این آدم ربا، فرزند شاکی را نیز بازداشت کردند که تمامی این افراد به ساختگی 

بودن جرم خود اعتراف کردند.معاونت مبارزه با جرایم جنایی پلیس اگاهی تهران بزرگ 
با تایید این خبر به ایسنا اعالم کرد که هر سه متهم پرونده که شامل دو آدم ربانما و فرد 
ربوده شده بود، بازداشت شده و برای آنان پرونده ای تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

مرد مشکوک ترمینال، باند جعل اسناد دولتی را افشا کرد
رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از انهدام باندی که اعضای آن اقدام به جعل 

اسناد دولتی و شخصی کرده بودند، خبر داد.
سرهنگ جلیل موقوفه ای در حاشیه دستگیری این افراد با حضور در جمع خبرنگاران 
زنی در حوزه  پایانه غرب درحال گشت  روز پیش عوامل عملیات کالنتری  گفت:  چند 
استحفاظی خود بودند که به رفتارهای عجیب و خارج از عرف مردی با یک کوله پشتی 

سیاه رنگ مشکوک شده و رفتار او را تحت نظر قرار دادند.
وی ادامه داد:  دقایقی بعد ماموران قصد نزدیک شدن به این فرد را داشتند که به 
محض اطالع این فرد از حضور ماموران، او پا به فرار گذاشته و در همین راستا نیز عملیات 
تعقیب و گریز پلیسی میان این فرد و ماموران انجام شد و برای دقایقی ادامه پیدا کرد؛ اما 

سرانجام این فرد دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.
و  انتظامی  مقر  به  متهم  انتقال  به  اشاره  با  بزرگ  تهران  پیشگیری  پلیس  رییس 
انجام بازجویی از وی گفت:  متهم که مردی 50 ساله بود پس از انتقال به مقر انتظامی 
حاضر به همکاری با ماموران نبود، اما بررسی محتویان کیف همراهش نشان داد که او در 
حال حمل 9 عدد سند مختلف منزل و مغازه و 5 عدد شناسنامه خام و بدون مشخصات 
است. همچنین تعدادی از مهرهای مختلف ادارات دولتی نیز از کیف این فرد کشف شد.

موقوفه ای با بیان اینکه همین موضوع احتمال جعلی بودن اسناد کشف شده را نیز 
قوت بخشید، اظهارکرد: اصالت اسناد کشف شده از سوی پلیس مورد استعالم قرار گرفته 

و مشخص شد که تمامی اسناد به شکلی حرفه ای جعل شده است.
رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ با بیان اینکه متهم چاره ای جز اعتراف نداشت، 
اظهارکرد:  این فرد سرانجام به جرم خود مبنی بر جعل سند اعتراف کرد و گفت که از 
باند کرده و  حوالی سال 1395 تا کنون با همدستی چند نفر دیگر اقدام به ایجاد یک 
در آن دست به جعل اسناد دولتی و شخصی، جعل شناسنامه، مدارک تحصیلی، گواهی، 

ضمانت نامه و ... برای افراد کرده اند. 
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5 قابلیت برجسته  اندروید 1۲ که باید بدانید
در اندروید 12، نوسازی های بصری مثل ظاهر جدید ویجت ها و قابلیت هایی 
مثل بهبود امکانات حریم خصوصی دیده می شود. در نگاه اول، شاید این گونه به نظر 
برسد که جدیدترین نسخه ی اندروید، تنها از نظر ظاهری تغییر کرده است؛ اما این تمام 
ماجرا نیست؛ زیرا امکانات جدیدی به اندروید 12 اضافه شده اند که ارزش بررسی دارند.

تم داینامیک مبتنی بر وال پیپر
موتور تم سازی دینامیک Monet یکی از امکانات برجسته ی اندروید 12 
است که ظاهر تم را بسیار خاص می سازد. این موتور رنگ های وال پیپیر را دریافت 
و از آن ها در سیستم واسط کاربری UI  برای تم سازی استفاده می کند. رنگ ها نیز 
بر اپلیکیشن هایی اعمال می شوند که برای پشتیبانی از موتور تم سازی به روزرسانی 
می شوند. موتور تم سازی داینامیک اندروید 12 باعث می شود واسط کاربری کسل کننده 

نشود. حتی تغییر ساده ی وال پیپر هم برای رسیدن به ظاهری تازه کافی است.
Game Dashboard

 Game ( گیم  داشبورد   ،12 اندروید  انحصاری  قابلیت های  از  یکی 
Dashboard( است که تجربه ی گیمینگ کاربران را با دربرگرفتن ابزار و اطالعات 
مهمی مثل توانایی ضبط اجرای بازی و استریم نشست بازی در یوتیوب و نمایش 
شمارنده  ی زنده ی FPS بهبود می دهد. همچنین، می توانید یکی از سه پروفایل 
مختلف گیمینگ )Performance و Standard و )Battery Saver را 
براساس نیازتان انتخاب کنید. با  این  حال، این قابلیت خاص فقط برای بازی هایی عمل 

می کند که متناسب با API های اندروید 12 به روزرسانی شده اند.
منو  به  رفتن  با  می توانید  را  اندروید 12   Game Dashboard قابلیت 
کنید.  فعال   Settings > Notifications > Do Not Disturb
ضربه زدن  با  کنید.  انتخاب  باز شونده  منو  از  را   Schedules گزینه ی  سپس، 
روی Gaming، وارد صفحه ی جدیدی می شوید که در آن، می توانید گزینه ی 
Game Dashboard را فعال کنید. همچنین، اگر نمی خواهید نوتیفیکیشن ها 
 Do Not Disturb هنگام اجرای بازی نمایش داده شوند، می توانید گزینه ی

for games را فعال کنید.
One handed حالت

گوگل با الهام از اسکین های جانبی اندروید، قابلیت بومی on handed یا 
یک دستی را به اندروید 12 اضافه کرده است. همان طور که از نام این قابلیت پیدا است، 
می توانید از گوشی خود با یک دست استفاده کنید. این قابلیت برای دستگاه هایی با 

صفحه  نمایش بزرگ مثل Pro 6 Pixel مناسب است.
در دستگاه خود به منو Settings > System > Gestures بروید و 
سپس، روی حالت One Handed ضربه بزنید و آن را فعال کنید. حاال می توانید 
به میان بر on handed در پایین صفحه دسترسی پیدا کنید. برخالف پیاده سازی 
سامسونگ و شیائومی، حالت one handed در اندروید 12 روی گوگل پیکسل، 
کل واسط کاربری را به پایین صفحه می برد تا دسترسی به عناصر با انگشت شست 
راحت تر باشد. با ضربه زدن در هر قسمتی از باالی صفحه  نمایش، می توانید از این 

حالت خارج شوید.
Quick Tap

 Quick 14 قابلیت جدید iOS در Back Tap گوگل با اقتباس از قابلیت
Tap را در اندروید 12 معرفی کرد. با قابلیت ساده ی دبل تپ، در پشت گوشی 
می توانید یک اپلیکیشن را به دلخواه اجرا کنید، کنترل های صوتی را تغییر دهید، 
یا گوگل اسیستنت را  را نمایش دهید  اپلیکیشن های اخیر  اسکرین شات بگیرید، 
 Settings > System را می توانید در منو Quick Tap فعال کنید. قابلیت
به  را  اولویت، عمل دلخواه  براساس  فعال کنید.  اندروید  12  در   > Gestures

Quick Tap تخصیص دهید.
Recents overview اشتراک گذاری مستقیم در منو

اشتراک گذاری سریع تصویر از منو Recents overview در اندروید 12 بهبود 
یافته است. حاال می توانید خیلی ساده تصاویر را از اینستاگرام یا صفحه ی وبی در کروم 
یا دیگر اپلیکیشن های مشابه درگ اند دراپ کنید. فهرستی از تماس های توصیه شده 
در پایین صفحه برای اشتراک گذاری سریع نمایش داده می شوند. بدین ترتیب، کل 
فرایند اشتراک گذاری محتوا از Recents overview سریع تر و آسان تر خواهد شد.

اقتصادی و مبارزه  با مظاهر فساد، بویژه فساد  مقابله 
با متعدیان به بیت المال در دوره »تحول و تعالی« با شدت 
بیشتر و رویکردهای تخصصی و فنی در جریان است و یکی 
از سیاست های اصلی قوه قضاییه در این دوره، مقابله با فساد 

و بسترهای فسادزا است.
از مرکز رسانه قوه قضاییه،  به گزارش دنیای جوانان 
جدی تر  قضاییه  قوه  خارج  و  داخل  در  فساد  به  »رسیدگی 
از گذشته پیش می رود«؛ این تاکید رئیس دستگاه قضا در 
جریان جلسه پانزدهم شهریور شورای عالی قوه قضاییه است؛ 
حجت االسالم  والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای در همین 
زمینه تاکید کرد: دستگاه قضایی عالوه بر مبارزه با فساد در 

ابعاد مختلف، با کوچک ترین تخلف و فساد در داخل 
مجموعه خود نیز برخورد می کند و همه تالش را 

برای افزایش انضباط سازمانی به کار گرفته است.
اژه ای  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
تاکیدهای  زمینه  این  در  قضایی  دستگاه  ریاست 
و  مدون  راهکارهایی  اتخاذ  بر  و  داشته  مکرری 
سازمان یافته برای مقابله با فساد و بسترهای فسادزا 

تصریح کرده است.
ویژه  تخصصی  »مجتمع  اخیر  سال های  در 
در  عدلیه  پیشانی  اقتصادی«،  جرائم  به  رسیدگی 
امر مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است که با قلِم 
عدالت خواه قضات آن، بسیاری از مفسدان اقتصادی 

و چپاول گران بیت المال به مجازات رسیده اند.
ایجاد »هیاهوی رسانه ای و فاقد عمق« در فضای مجازی 

برای القای گزاره توقف یا کندی روند مبارزه با فساد
اخیرا برخی تغییرات سازمانی در این مجتمع سبب شده 
تا بعضی جریان ها و اشخاص در فضای مجازی با راه اندازی 
»هیاهوی رسانه ای و فاقد عمق« این گونه القا کنند که مبارزه 
با فساد قائم بر شخص است و در صورت تغییر برخی افراد، 
این روند دچار انحراف یا متوقف خواهد شد؛ در حالیکه مبارزه 
با فساد، با روح دوره تحول و تعالی عجین شده و در بطن 

دستگاه قضایی قرار دارد و قائم به شخص نیز نخواهد بود.
قوه  و  اسالمی  جمهوری  در  فساد  با  مبارزه  موضوع 
موضوعی  و  است  »فراگیر«  و  »سیستمی«  امری  قضاییه، 
نیست که قائم به اشخاص باشد و در همه ارکان و دوران ها 

به عنوان یک کار ویژه مورد پیگیری است.
فساد  با  مبارزه  مقدم  خط  در  مقام  مسعودی  قاضی 

قرار دارد
در سال 98 با راه اندازی »مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی 
به جرائم اقتصادی« قاضی مسعودی مقام در حالی که تصدی 
بر  را  اقتصادی  مفاسد  به  رسیدگی  ویژه  دادگاه  سوم  شعبه 
عهده داشت، به طور هم زمان  عنوان سرپرست این مجتمع 

نیز منصوب شد و پس از پایان ماموریت در جایگاه ریاست 
مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، اکنون در شعبه سوم 
دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در خط مقدم مبارزه 

با فساد قرار دارد.
علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران 
جرایم  به  رسیدگی  ویژه  شعب  عملکرد  بررسی  نشست  در 
اخالل گران در نظام اقتصادی که 17 آذر ماه با حضور معاون 
اول قوه قضاییه برگزار شده بود، با قدردانی از تالش های قاضی 
مسعودی مقام در زمان تصدی ریاست مجتمع، اظهار داشت: به 
ایشان اصرار زیادی شد که به فعالیت خود ادامه دهند؛ اما در 
نهایت مسئولیت مستقیم این مجتمع به بنده محول شد که 

پیگیر هستم فردی را به عنوان جانشین معرفی کنم.
مبارزه با فساد در دوره تحول و تعالی »سیستمی« و 

»فراگیر« است
در کنار همه این موارد؛ نکته ای که موید ماهیت واقعی 
این هیاهوی رسانه ای و کم عمق و بعضا شبهه آمیز اشت، این 
است که ظرف یک  ماه گذشته قضات و بازپرس های دیگری 
نیز در جریان تغییرات سازمانی که یک روند عادی محسوب 
می شود جا به جا شده اند؛ اما هیچ نامی از این افراد در فضای 

مجازی ذکر نشده است.
مسئولیت »مستقیم« حجت االسالم والمسلمین محسنی 

اژه ای در عدلیه برای مبارزه با فساد طی 4 سال گذشته
از طرفی؛ زمانی که برای نخستین بار دادگاه های ویژه 
برای برخورد با اخالل گران نظام اقتصادی با استجازه رئیس 
وقت قوه قضاییه از مقام معظم رهبری در سال 97 راه اندازی 
شد، حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای که در آن زمان 
به طور  بود  عهده دار  را  قضاییه  قوه  اول  معاونت  مسئولیت 
قرار گرفت  اقتصادی  با مفاسد  مبارزه  »مستقیم« در سنگر 
و بر اساس آیین نامه اولیه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم 
اخاللگران اقتصادی که در آن سال ابالغ شد، حجت االسالم 

ویژه  »دبیرخانه  رئیس  به عنوان  اژه ای  محسنی  والمسلمین 
رسیدگی به جرایم اقتصادی« منصوب شد تا رسیدگی پرونده 
های مربوط به جرایم اقتصادی تسریع و تمرکز صورت گیرد 
این مسئولیت در زمان ریاست آیت اهلل رئیسی در قوه  که 

قضاییه نیز ادامه یافت.
حجت االسالم  مزبور،  آیین نامه  اساس  بر  همچنین 
والمسلمین محسنی اژه ای مسئولیت نظارت بر ارجاع پرونده 
در مراکز استان به شعبه دادگاه ها را بر عهده داشت که همه 
این موارد حکایت از این دارد که رئیس قوه قضاییه نه تنها 
اکنون بلکه در گذشته نیز در خط مقدم سنگر مبارزه با فساد 
تا کنون دستاورد  این موضوع  آنچه  قرار داشته  است و هر 
و  االسالم  حجت  ریاست  به  ای  حوزه  در  داشته 

المسلمین اژه ای است.
در  اقتصادی  فساد  پرونده   25 به  رسیدگی 

یک ماه
از طرفی؛ بررسی عملکرد شعب ویژه رسیدگی 
به پرونده های مفسدان و اخاللگران اقتصادی صرفا 
در شهریور 1400 ماه، از رسیدگی به 6 پرونده در 
شعبه سوم ویژه تهران، 9 پرونده در شعبه چهارم 
تهران، 4 پرونده در شعبه پنجم تهران، 2 پرونده در 
شعبه ششم تهران، 2 پرونده در شعبه ویژه اصفهان، 
یک پرونده در شعبه ویژه گرگان و یک پرونده در 
شعبه ویژه ساری حکایت دارد که نشان دهنده ادامه 
در  فساد  با  مبارزه  »همه جانبه«  و  »قاطع«  روند 
دستگاه قضایی است و داللت بر »ساختارمند بودن« دستگاه 

قضایی در امر مبارزه با فساد دارد.
»شیشه ای شدن دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی« 

مستلزم اصالح قانون است
»علنی شدن دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی« که 
رئیس کنونی قوه قضاییه یکی از مدافعان قدیمی آن است نیاز 
به اصالح قانون دارد که متولی انجام این کار، مجلس شورای 
اسالمی است و اصالح قانون، قطعا به »نظام مند شدن« و 

»سرعت پیدا کردن« امر مبارزه با فساد منتج خواهد شد.
و  ارتقاء  »ضرورت  بر  قضا  دستگاه  رئیس  تاکید 

به روزرسانی قانون مجازات اخاللگران اقتصادی«
نکته قابل توجه در این زمینه این است که »ضرورت 
ارتقا و به روزرسانی قانون مجازات اخاللگران اقتصادی«، یکی 
از تاکیدهای رئیس قوه قضاییه برای پیشبرد جدی تر امر مبارزه 
با فساد است؛ رئیس دستگاه قضایی در همین رابطه در جریان 
جلسه روز چهاردهم شهریور ماه با هیأت رئیسه کمیسیون 
قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: اگر واقعاً می خواهیم با 
فساد مبارزه جدی کنیم یکی از راه های آن ارتقاء و به روزرسانی 

قانون مجازات اخاللگران اقتصادی است

گزارش دنیای جوانان؛

مبارزه با فساد، رویکرد اصلی دستگاه قضا
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الیحه  رقام  ا بررسی 
می دهد  نشان   1401 بودجه 
ذ  تخا ا با  سیزدهم  دولت 
راستای  در  و  بینانه  واقع  رویکرد  یک 
با  و  بودجه  کسری  وقوع  از  جلوگیری 
نگاه به کنترل و کاهش تورم در سال 
آینده به طرز قابل توجهی جلوی رشد 

غیر منطقی هرینه ها را گرفته است.
بودجه ساالنه کشور در ساده ترین 
معنا یعنی حساب دخل و خرج دولت در 
یک سال پیش رو. از این رو موضوع تراز 
ارتباط درآمدها و  عملیاتی و چگونگی 
هزینه ها از اهمیت زیادی برخوردار است. 
زیرا در صورت نبود رابطه منطقی بین 
دخل و خرج دولت، کسری قابل توجهی 
آغاز  می تواند  که  آمد  خواهد  وجود  به 
وقوع تورم های افسار گسیخته و سایر 
مشکالت و معضالت اقتصادی باشد. 

تاکنون روند بودجه نویسی کشور به 
گونه ای بوده که هر سال به مقدار قابل 
افزوده و  دولت  هزینه های  بر  توجهی 
عملیاتی  تراز  با  پیوسته  ساالنه  بودجه 
منفی مواجه می شد. این موضوع ریشه 
در نظام غلط بودجه بندی دارد که حدود 
یک قرن است، به رغم تأکید فراوان و 
مصوبه های قانونی برای حل آن دامن 

اقتصاد کشور را رها نمی کند.
اخیر  سال  چند  در  حال  این  با 
اصالح ساختار بودجه و قدم نهادن در راه 
بودجه بندی عملیاتی بیشتر از هر زمان 
دیگری مورد توجه بوده است. همگان، از 
کارشناسان و اقتصاددانان کشور گرفته تا 
مسوولین و مدیران مختلف به ضرورت 
آن  اصالح ساختار  و  بودجه  جراحی 
اذعان دارند، اما مواجهه با چالش هایی 
همچون یارانه های پنهان، ارز ترجیحی، 
تک نرخی کردن ارز، کاهش هزینه ها و 
مواردی از این دست کار آسانی نیست. 
به همین خاطر در دولت های مختلف از 

ورود به این امر اجتناب می شد.
را   1401 بودجه  الیحه  که  آنچه 
اصالح  واقعی  شروع  می کند،  متفاوت 
ساختار بودجه است. کاستن از سهم و 
جایگاه نفت و افزودن بر وزن مالیات، 
دقیق تر  به عبارت  یا  کاهش هزینه ها، 
کاهش میزان رشد هزینه ها از مهم ترین 

ویژگی های الیحه بودجه است. 
دولت  هزینه های   1398 سال  در 
نسبت به سال قبل از آن 19.87 درصد 
رشد داشته است. سال بعد این عدد به 
 1400 بودجه  در  رسید.  درصد   23.76
میزان رشد هزینه ها به یکباره به بیش 
از 110 درصد می رسد. البته همانطور که 
می دانیم بودجه امسال به طور دو سقفی 
بسته شد و منوط به تحقق درآمدهای 
نفتی شد. اما این موضوع از اصل ماجرا 
چیزی کم نمی کند. حتی اگر درآمدهای 
پیش بینی شده نیز تحقق پیدا می کرد 
توجیه  قابل  هزینه ها  رشد  میزان  این 

نیست. 
الیحه  ینه های  هز بخش  ر  د
بیشتر  دولت  برآوردهای  1401 اگرچه 
این  اما  است،   1400 بودجه  قانون  از 
تفاوت قابل توجه نیست. دولت سیزدهم 
در راستای جلوگیری از کسری بودجه 

و خلق پول و افزایش نقدینگی میزان 
هزینه ها را حدود 9هزار و 651 میلیارد 
تومان در نظر گرفته است که به طور 
تقریبی 47 هزار میلیارد تومان از سال 

گذشته بیشتر است.
وقتی تراز عملیاتی امسال و سال 
آینده را مقایسه کنیم مشخص می شود 
از کسری  که رویکرد دولت جلوگیری 
قانون  در  عملیاتی  تراز  است.  بودجه 
هزار  منهای 464  بودجه 1400 حدود 
میلیارد تومان است. این درحالی است که 
در الیحه بودجه سال آینده تراز عملیاتی 
منهای 300 هزار میلیارد تومان است. 
این موضوع گام مثبتی در راستای کنترل 
افزایش نقدینگی و کاهش تورم است.

مستقیم  ارتباطی  همیشه  بعالوه، 
های  هزینه  و  عمرانی  بودجه  بین 
علّت  به  که  زمانی  است.  برقرار  دولت 
دولت  هزینه ها،  نشده  مدیریت  بسط 

زیادی  حدود  تا  می شود  کسری  دچار 
برای جبران این کسری از سهم بودجه 

عمرانی کشور کاسته می شود. 
کنار  در  خصوص  این  در  دولت 
کاهش سایر هزینه ها، سیاست افزایش 
پلکانی حقوق و دستمزد کارکنان دولت 
را در پیش گرفته است. در این سیاست 
به طور متوسط به حقوق کارمندان 10 
پایین ترین  از  می شود.  افزوده  درصد 
حقوق تا باالترین آن به طور معکوس 

از 29 تا 5 درصد اضافه می شود.
از  حمایت  ضمن  ترتیب،  بدین 
کارکنان با درآمد کمتر، متوسط افزایش 
حقوق و دستمزد کارکنان دولت کاهش 
کسری  میزان  طریق  این  از  و  یافته 
بودجه نیز پایین می آید. کاهش کسری 
بودجه به معنای این است که می توان 
به کنترل تورم و ثبات اقتصادی که مد 

نظر دولت سیزدهم است امیدوار بود.

دولت اساسنامه بانک سپه را اصالح کرد
ایراد  رفع  و  نگهبان  نظر شورای  تأمین  با هدف  دولت 
معاونت حقوقی  پیشنهاد  با  بانک سپه،  اساسنامه  درخصوص 

رئیس جمهور مبنی بر اصالح اساسنامه مذکور موافقت کرد.
به موجب اصالح اساسنامه یاد شده، مدیر عامل، قائم 
مقام و معاونین مدیر عامل باید از میان افراد مسلمان، مومن، 

موثق و امین انتخاب شوند.
همچنین ریاست هیأت عامل بانک با مدیر عامل است که با معرفی رییس 

ستاد کل نیروهای مسلح و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود.
اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از آنها ... حق امضای قراردادهای 
حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و انتخاب 

داور )با حق صلح یا بدون آن( با رعایت اصل )139( قانون اساسی خواهد بود.
و  باشد  می  حسابرسی  سازمان  بانک،  قانونی  بازرس  و  مستقل  حسابرس 
سازمان برای حسابرسی بانک و انجام وظایف بازرسی بانک، از افراد مسلمان و 

مومن استفاده می کند.

رمز اول پویا«، تضمین امنیت کارت های نقدی مشتریان بانک دی
با گذشت حدود دو سال از اجباری شدن استفاده از رمز 
پویا در تراکنش های اینترنتی، اکنون می توان به خوبی موفقیت 

آمیز بودن این پروژه را ارزیابی کرد.
در شرایطی که سرقت از حساب بانکی با تراکنش های 
جعلی اینترنتی باعث نا امن شدن فضای اقتصادی کشور و عدم 
اعتماد مشتریان نظام بانکی به اپلیکیشن های پرداخت شده 

بود، عملیاتی شدن پروژه رمز پویا و از کار افتادن رمزهای دوم ایستا در همه کارت 
های بانکی، میزان سوء استفاده از حساب مشتریان را تقریبا به صفر رسانده است.

اما این همه ماجرا نیست، چرا که هنوز هم کارت های بانکی به اندازه کافی امن 
نیستند. گرچه رمز دوم در هر دقیقه تغییر می کند و تراکنش های اینترنتی به نقطه 
مطلوبی از امنیت رسیده اند، اما تراکنش های حضوری که از طریق دستگاه های 
کارت خوان و با رمز اول ثابت انجام می شوند، همچنان با خطر سوء استفاده مواجه اند.

همه ما در خریدهای روزانه با این مشکل مواجه شده ایم که کارت خوان 
در نقطه ای غیرقابل دسترس مشتری قرار گرفته است و یا اساسا فرهنگ وارد 
بزرگ  اول کارت توسط مشتری هنوز در واحدهای صنفی کوچک و  کردن رمز 

مورد قبول واقع نشده است.
دارنده  توسط  آن  کردن  وارد  و  مشتریان  توسط  بلند  صدای  با  رمز  اعالم 
است، چرا که گم شدن  مالی  تبادالت  در  امنیتی  بزرگ  کارت خوان، یک حفره 
یا سرقت کارت بانکی با رمز مشخص، می تواند به تخلیه موجودی آن در زمان 

اندک منتهی شود.
بلکه  بانک ها،  تنها  نه  امروز  بدانیم  تر می شود که  زمانی خطرناک  ماجرا 
ارائه کارت خوان های عمومی و سیار می  به  نیز  شرکت های بخش خصوصی 
پردازند. در چنین شرایطی، احتمال وجود کارت خوان های بی هویت، کارت خوان 
های با هویت جعلی و یا کارت خوان های دارای هویت پیچیده و غیرقابل دسترس، 

بدون شک منتفی نیست.
اما راه حل چیست؟ آیا می توان دارندگان کارت خوان را به »نپرسیدن رمز« 
مجبور کرد؟ می توان از همه آنها خواست که کارت خوان را در دسترس مشتری 
قرار دهند تا او خود رمز کارتش را وارد کند؟ طبیعی است که این راهکارها می 
تواند چالش آفرین باشد، اما راهکار دیگری هم برای حل این مشکل وجود دارد و 
آن تامین امنیت رمز کارت از سوی دارنده کارت است.این امکان را بانک دی برای 
مشتریان خود ایجاد کرده است، به طوری که رمز اول کارت های بانک دی نیز 

همانند رمز دوم می تواند با انتخاب مشتری به صورت پویا و نه ایستا ارائه شود.
خدمت  جت«،  »دی  اپلیکیشن  در  دی«  »رمزساز  سامانه  منظور،  این  به 
فعالسازی »رمز اول« یکبار مصرف را به مشتریان معرفی می کند. در این سامانه، 
کاربر می تواند تنها با فعال کردن گزینه »رمز اول کارت«، هر بار یک رمز اول 4 
رقمی جدید داشته باشد.با این روش، کاربر حتی اگر رمز کارت خود را به صورت 
عمومی هم اعالم کند، هیچ کس امکان سوء استفاده از آن را نخواهد داشت، چرا 
که این رمز نه تنها پس از یک بار استفاده اعتبار خود را از دست می دهد، بلکه تنها 

با گذشت 30 ثانیه از دریافت، غیر معتبر خواهد شد.

مدیرعامل بانک رفاه تشریح کرد 
رفاه  بانک  توسط  اسالمی”  مالی  “تامین  مدل  اجرای  جزئیات 

کارگران
مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: با هدف اشتغالزایی و 
ایجاد رونق اقتصادی، مدل “تامین مالی اسالمی« برای اولین 

بار در کشور از سوی بانک رفاه اجرایی خواهد شد.
به گزارش  روابط عمومی بانک رفاه کارگران، اسماعیل 
للـه گانی با بیان این مطلب در حاشیه بازدید از شعبه مرکزی 

اسالم شهر، افزود: این مدل به صورت آزمایشی در 7 استان دارای نرخ باالی بیکاری 
اجرایی و پس از رفع ایرادات احتمالی، نسبت به اجرای کشوری آن اقدام خواهد شد.

وی افزود: به زودی با دعوت از استانداران 7 استان مذکور و تشریح ساز و کار 
و فرایند مدل تامین مالی اسالمی از سوی بانک رفاه کارگران، عملیات اجرایی در 
قالب مشارکت عمومی رسما آغاز خواهد شد.للـه گانی با بیان اینکه مدل »تامین 
مالی اسالمی« برای اولین بار است که در کشور اجرایی می شود، خاطرنشان ساخت: 
رفاه  در بانک  مدل  این  و استاندارد  مناسب  اجرای  منظور  به  مشخصی  کارگروه 
کارگران شکل گرفته است تا ضمن بررسی جوانب مختلف کار اقدامات و راهکارهای 

الزم به منظور ارتقای پویایی و شفافیت مدل اجرایی ارائه شود.
وی با بیان اینکه مشارکت کنندگان در مدل تامین مالی اسالمی بانک رفاه 
کارگران در سود و زیان اجرای پروژه ها شراکت دارند، افزود: به منظور اجرای مناسب 
این مدل با تعدادی از علمای بزرگ کشور نیز مکاتبه کرده ایم و در حال جمع آوری 
نظرات این عزیزان هستیم تا اجرای این مدل هیچ گونه شبهه ربوی نداشته باشد.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران تصریح کرد: با تامین سرمایه  در گردش واحدهای 
تولیدی، تکمیل واحدهای نیمه تمام و احداث واحدهای جدید در قالب مدل تامین 
مالی اسالمی بانک رفاه، رونق اقتصادی در کشور شکل خواهد گرفت و به دنبال 

آن شاهد توسعه اشتغال پایدار خواهیم بود.

با تاکید بر پنج چرخش استراتژیک؛ 
عملکرد نمایندگان بیمه رازی ۹00 درصد رشد کرد

نمایندگان شرکت بیمه رازی با حضور در لیگ ستارگان این شرکت با تاکید بر 
پنج چرخش استراتژیک شرکت بیمه رازی رشد 937 درصد را در زمینه بیمه نامه های 

عمر و زندگی به ثبت رسانده اند.
به گزارش  روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، این شرکت به عنوان 
اولین شرکت بخش خصوصی صنعت بیمه ایران همواره به دنبال آن بوده تا بهترین 
خدمات را به مشتریان و بیمه گزاران خود ارائه کنند و از سوی دیگر این ارائه خدمات 
این مهم  انجام شود و  نمایندگان شرکت  با همراهی و خالقیت شبکه فروش و 
در پنج چرخش استراتژیک شرکت بیمه رازی که در سال جاری از سوی مدیریت 

مجموعه ابالغ شده، کامال مشهود است.
حال با این تفاسیر شرکت بیمه رازی در راستای اجرای هرچه بهتر پنج 
چرخش استراتژیک به ویژه استراتژی نماینده و شعبه محوری، جشنواره دائمی 
آشنایی  هدف  با  را  رازی  ستارگان  لیگ  به  موسوم  میلیونی  هفت  هفته های 
با بیمه های عمر و زندگی و تغییر سبد فروش بیمه نامه  هر چه بیش تر جامعه 
به  تا  بررسی ها  است.طبق  آورده  در  اجرا  به  و  طراحی  نمایندگان  سوی  از 
جشنواره  این  در  رازی،  بیمه  شرکت  نمایندگان  از  توجهی  قابل  تعداد  امروز 
نامه های عمر  بیمه  فروش  زمینه  در  را  پرتفوی خود  و حجم  کرده اند  شرکت 

داده اند. افزایش  زندگی  و 
در این لیگ چهار تیم سه ستاره طالیی، سه ستاره نقره ای، سه ستاره برنزی و 
سه ستاره بلورین وجود دارد و در حال حاضر میترا زابلی- نماینده اردبیل، علی اکبر 
مهاجر- نماینده گرگان، رسول رزاقی- نماینده ساری و لیال موسوی- نماینده همدان 
در تیم سه ستاره طالیی رازی، هفت نماینده از کرمان، تبریز، سمنان، بندرعباس، 
گرگان، یزد و زنجان در تیم سه ستاره نقره ای رازی، سه نماینده از کرج، چالوس و 
قزوین در تیم سه ستاره برنزی رازی و 22 نماینده از کرمان، مشهد، بوشهر، بیرجند، 
قزوین، اهواز، منطقه آزاد ارس، کرمانشاه، تهران، تبریز، گرگان، ارومیه، شیراز و یزد 

در تیم سه ستاره بلورین رازی قرار گرفته اند.
بررسی ها نشان از آن دارد که عملکرد تنها این 36 نماینده در مدت اجرای 
لیگ ستارگان رازی رشد 937 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 
ثبت رسانده است و 11 نفر از نمایندگان رشد بیش از هزار درصد را از آن خود 
کرده اند که در این میان احمد نصرت پور- نماینده گرگان، هادی مودتی- نماینده 
از 15 هزار درصد را به  یزد و فرامرز شجاعت وکیل- نماینده تبریز رشد بیش 

ثبت رسانده اند.

توسعه یکپارچه میادین مشترک نفتی چه امتیازی دارد؟
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: می توانیم از طریق دیپلماسی اقتصادی 
ورود کرده و با کشورها مذاکره کنیم، باهم سرمایه گذاری کرده و با همکاری یک 

شرکت مشترکا از میادین نفتی استخراج داشته باشیم.
فریدون عباسی، درباره توسعه یکپارچه میادین مشترک نفتی و گازی اظهار 
داشت: اگر نگاهی به کشورهای همسایه در زمینه تامین انرژی و تولید نفت بیندازیم، 
بیشتر از میادین مشترکی که با ما و دیگر کشورهای همسایه دارند، استفاده می کنند 
یعنی حتی حاضرند به شرکت های خارجی پول بیشتری هم بپردازند تا از یک منبعی 

که تنها متعلق به خودشان نیست، برداشت بیشتری داشته باشند.
برای  را  خود  تالش  تمام  منطقه  کشورهای  که  شرایطی  در  افزود:  وی 
برداشت حداکثری از میادین مشترک دارند، ما نیز می توانیم یا از طریق دیپلماسی 
اقتصادی ورود کرده و با این کشورها مذاکره کنیم، باهم سرمایه گذاری کرده و 
با همکاری یک شرکت مشترکا از میادین نفتی استخراج داشته باشیم، راه دیگر 
اینکه از سرمایه و تخصص داخل استفاده کینم و نسبت به برداشت اقدام کنیم، 
مورد دیگر اینکه شریک خارجی داشته باشیم یعنی شرکت هایی از کشورهایی که 

حتی در دوران تحریم با ما کار می کنند را جذب کنیم.
شرکت های  اینکه  دیگر  راه  کرد:  تصریح  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
یا  کنند  ما همکاری  با  پیچیده  میادین  در  دارند  تجربه  و  تجهیزات  که  خارجی 
اینکه سرمایه گذار و شرکت های ایرانی و خارجی با هم جوینت شوند تا زمان از 
دست نرود و از منابع مشترک به اندازه برداشت کنیم تا از کشورهای دیگر عقب 

نمانیم و سرمایه ملی هدر نرود. 
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی که دنیا سعی دارد از سوخت های فسیلی 
داخلی  منابع  و  از ظرفیت  متوقف شویم هرقدر می توانیم  نباید  ما  بگیرد  فاصله 
استفاده کنیم و اشتغال و ارزش افزوده ایجاد کنیم تا سود منابع برای نسل های 

آینده نیز حفظ شود.

نفت صعودی شد
قیمت نفت در معامالت روز پنج شنبه بازار جهانی تحت تاثیر افزایش تقاضا 

برای فرآورده های نفتی در آمریکا، افزایش یافت.
بهای معامالت نفت برنت با 65 سنت معادل 0.9 درصد افزایش، به 74 دالر 
و 53 سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 

74 سنت معادل یک درصد افزایش، به 71 دالر و 61 سنت در هر بشکه رسید.
ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد شرکت OANDA در این باره گفت: با وجود 
افزایش موارد ابتال به کووید 19، گزارش هفتگی ذخایر نفت که از سوی اداره 
انرژی آمریکا منتشر شد، نشان داد تقاضا برای فرآورده های نفتی به  اطالعات 
رکورد باالیی صعود کرده، صادرات نفت بهبود یافته و ذخایر نفت ملی کاهش 
بیشتر از حد انتظاری داشته است. موج جدید شیوع اُمیکرون ممکن است به تدابیر 
قرنطینه ای محدودی در سراسر آمریکا منجر شود اما قرنطینه هایی که در دوران 

اوج بحران کرونا اجرایی شدند، تکرار نخواهند شد.
اداره اطالعات انرژی آمریکا روز چهارشنبه اعالم کرد ذخایر نفت آمریکا در 
هفته منتهی به 10 دسامبر، به میزان 4.6 میلیون بشکه کاهش پیدا کرد که این 
کاهش دو برابر میزان 2.1 میلیون بشکه بود که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز 

پیش بینی کرده بودند.
فرآورده های نفتی عرضه شده از سوی پاالیشگاه ها که معیاری برای سنجش 
تقاضاست، به دلیل رشد بنزین، دیزل و سایر فرآورده های نفتی افزایش چشمگیری 

داشت و به 23.2 میلیون بشکه در روز رسید.
تحلیلگران می گویند این رشد منعکس کننده انتظارات برای افزایش افرادی 
که برای تعطیالت به سفر می روند و کاهش محدودیتهای زنجیره تامین و در 

نتیجه تردد کامیونهای بیشتر حمل کاال در جاده هاست.
آمریکا  بانک مرکزی  قیمتها پشتیبانی کرد، سیگنال  از  عامل دیگری که 
برای مقابله با تورم پیش از آسیب زدن آن به رشد اقتصادی بود. بانک مرکزی 
آمریکا در پایان نشست سیاست پولی دو روزه خود اعالم کرد در مارس به خرید 
اوراق قرضه پایان می دهد و افزایش نرخهای بهره را با توجه به پایین ماندن نرخ 

بیکاری و صعود تورم، آغاز می کند.
به گفته ادوارد مویا، تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا، عامل مثبتی 
بود که اجازه داد ریسک پذیری برای رشد اقتصادی سالم و حمایت کننده بماند.

اما ادامه نگرانی ها نسبت به محدودیتهای وضع شده برای مقابله با شیوع 
ویروس کرونا، رشد قیمتها را محدود کرد.

بر اساس گزارش رویترز، انگلیس و آفریقای جنوبی با شیوع سریع واریانت 
اُمیکرون، رکورد روزانه باالی ابتال به کووید 19 را گزارش کرده اند و همزمان 
بسیاری از شرکتها در سراسر جهان از کارمندانشان می خواهند به دورکاری ادامه 

دهند که این امر تقاضا برای نفت را محدود خواهد کرد.

برنامه دولت در الیحه1401؛
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خنثی سازی تحریم نفتی و گلوگاهی
 به نام بازگشت ارز

یک کارشناس حوزه بین الملل انرژی گفت: نفت یک کاالی استراتژیک است 
اکنون  بفروشیم،  را  کاال  این  نتوانیم  که  نیست  اینگونه  و  دارد  مشتری  دنیا  در  و 
اگرچه میزان صادرات کم شده و از 2,4 به یک میلیون و حتی 300 هزار بشکه و 
کمتر هم رسید، اما صفر نشد، بنابراین در حوزه نفت شاید بهترین راه این باشد که 

تحریم ها خنثی شوند.
رؤسای  و  سفیران  گردهمایی   در  آذرماه   20 شنبه  روز  رئیس جمهوری 
و  خارجه  امور  وزیر  دولت  این  در  گفت:  ایران  اسالمی  جمهوری  نمایندگی های 
بخش های مختلف دولت، تالش برای خنثی سازی تحریم ها و اقدام جدی برای رفع 

آنها را دستور کار قرار دادند.
او تاکید کرده است که هم تالش برای خنثی سازی تحریم ها و هم اقدام جدی 
برای رفع آنها را دستور کار قرار دادند و تمام تصمیم های ما در فروش نفت و منابع 
مالی بر این است که اگر تحریم ها ادامه یافت چگونه بتوانیم کشور را مدیریت کنیم.
در همین ارتباط علی اصغر زرگر  درباره خنثی سازی تحریم در حوزه نفت اظهار 
داشت: مدت ها است که ما در حال دور زدن تحریم ها هستیم تا به نوعی اثرات آن 

را از تجارت خارجی و نفت ما بردارند. 
وی افزود: نفت یک کاالی استراتژیک است و در دنیا مشتری دارد و اینگونه 
نیست که نتوانیم این کاال را بفروشیم، اکنون اگرچه میزان صادرات کم شده و از 
2,4 به یک میلیون و حتی 300 هزار بشکه و کمتر هم رسید، اما صفر نشد، بنابراین 

در حوزه نفت شاید بهترین راه این باشد که تحریم ها خنثی شوند. 
این کارشناس حوزه بین الملل انرژی گفت: اکنون کشوری مثل چین با تخفیف 
نفت را از ایران می خرد و یا برخی کشورها پاالیشگاه هایی دارند که نفت سنگین 
ما را پاالیش می کنند و یا اینکه بخشی از نفت سبک و میعانات ما به ونزوئال صادر 
و با نفت این کشور ترکیب و پاالیش می شود، همچنین می توانیم از طریق سواپ 
نفت را به فروش برسانیم و یا خط سیر را پنهان کنیم و یا اینکه نفت را از دریا 
به کشتی دیگر منتقل و بارنامه ها را تغییر دهیم، اینها روش هایی است که تاکنون 
برای دور زدن تحریم ها طی کرده ایم و در آینده هم می توانیم در مسیر خنثی سازی 

تحریم همین مسیر را طی کنیم. 
وی بیان داشت: در هر حال شاید بتوان نفت را بین 300 تا 1,2 میلیون بشکه 
صادر کرد و تاکنون هم به این صورت بوده اما موضوع اساسی بازگرداندن ارز حاصل 
از صادرات است، اگر می شد ارز را از ذخایر ارزی خارج و یا از تعامالت بانکی برای 
خرید خارجی استفاده کرد و یا بخشی از آن را به داخل بیاوریم و به ریال تبدیل کنیم، 
مشکل خاصی نبود و نیازی نبود که کاالهای مان را گران تر از حد معمول بخریم. 

زرگر خاطرنشان کرد: وقتی نمی توانیم تعامل بانکی داشته باشیم، گاهی همه 
پول کاال را پرداخت می کنیم و شاید کاال را ارسال نکنند ممکن از طریق غیربانکی 
درصد باالیی انتقال پول انجام شود اما گاهی تا 25 درصد کاالها را گران تر خریداری 
میعانات دور زد ولی  را درباره فروش نفت و  بنابراین می توان تحریم ها  می کنیم، 
اصل قضیه استفاده از ارز حاصله چه برای خرید کاال و یا آوردن ارز به داخل کشور 
است که با مشکل حادی روبرو هستیم، زیرا چون گلوگاه منابع مالی در خارج از 
این و آن  از  اجازه نمی دهد که  امریکا در دست دارد و  بانک ها هستند که  کشور 

استفاه بهینه داشته باشیم.
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ایران خودرو از سایپا سبقت گرفت؛
تولید و فروش 70 هزار دستگاه خودرو در آبان ماه

مقایسه و بررسی آمار تولید و فروش ایران خودرو و سایپا نشان می دهد که در آبان 
ماه امسال در مجموع قریب به 70 هزار دستگاه خودرو تولید شده که بیش از 58 هزار 
دستگاه آن تجاری و روانه بازار شده است؛ علیرغم اینکه ایران خودرو در این ماه بخشی 
از تولیدات ناقص ماه های پیش خود )به جز محصوالت خانواده پژو و هایما( را تکمیل 
و تجاری کرده است اما سایپا بالغ بر 14 هزار خودرو احتماال ناقص در آبان ماه سال 

جاری تولید کرده که قابلیت تجاری سازی نداشته است.
گزارش عملکرد تولید و فروش خودروسازان بزرگ کشور نشان می دهد  که 69 
هزار و 949 دستگاه خودرو در آبان ماه امسال تولید شده است. از سوی دیگر از مجموع 
خودروهای تولید آبان ماه و پیش از آن ایران خودرو وسایپا برای 58 هزار و 872 دستگاه 

خودرو فاکتور فروش صادر شده است
طبق آمار، از مجموع 40 هزار و 387 دستگاه تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو 
در آبان ماه امسال، 25 هزار و 570 دستگاه محصوالت خانواده پژو است که 24 هزار 
و 310 دستگاه آن تجاری شده است و. 1260 دستگاه آن ناقص مانده است و قابلیت 

تجاری سازی نداشته است.
تولید محصوالت خانواده سمند در هشتمین ماه سال 1400 نیز 4698 دستگاه 
بوده است اما این خودروساز بخشی از تولیدات ناقص ماه های پیش تر خود را تکمیل 

کرده و بدین ترتیب در آبان ماه در مجموع 5186 دستگاه از این محصوالت را تجاری 
کرده است.

عالوه  بر این در این مدت، 4141 دستگاه دنا، 3955 دستگاه رانا و 1648 دستگاه 
تارا در مجموعه گروه صنعتی ایران خودرو تولید شده است. برای هر سه این خودروها 
نیز همچون سمندها، بخشی از تولیدات ماه های قبل تکمیل شده و در آبان ماه تجاری 

شده است.
ایران خودرو در آبان ماه  برای 4681 دستگاه دنا، 7052 دستگاه رانا و 2036 دستگاه 

تارا فاکتور فروش صادر کرده است.
ایران خودرو همچنین در ماه هشتم امسال، 375 دستگاه هایما تولید کرده است که 

350 دستگاه آن قابلیت تجاری سازی داشته و به فروش رسیده است.  
گروه صنعتی  خودرو  دستگاه   448 و  هزار   34 امسال،  مهرماه  در  اساس  این  بر 

ایران خودرو تجاری شده و 1894 دستگاه ناقص باقی مانده است.
در مجموع گروه صنعتی ایران خودرو در آبان ماه امسال برای 43 هزار و 616 دستگاه 

خودرو، فاکتور فروش صادر کرده است.
سایپا  ماه  آبان  تولیدی  دستگاه  هزار   29.5 بر  بالغ  از  دستگاه   256 و  هزار   15

ناقص ماند
در دیگر خودروساز بزرگ کشور )سایپا( نیز در مدت یک ماهه آبان ماه 29 هزار و 
562 دستگاه خودرو تولید شده است. در مقابل برای 15 هزار و 256 دستگاه خودرو نیز 

فاکتور فروش صادر شده است.
سایپا نیز علیرغم اینکه تعدادی از وانت 151 های تولیدی ماه های پیش را در آبان 
ماه تکمیل و تجاری کرده است، اما نتوانسته همه تیباها و شاهین های تولیدی این ماه 

را تجاری کند.  
جاری  سال  هشتم  ماه  در  مجموع  در  سایپا  خودروسازی  گروه  آمار،  تفکیک  به 
2176 دستگاه وانت پراید )سایپا 151( تولید کرده اما 3144 دستگاه از این محصول را 

تجاری کرده است.   
در مقابل اما در این مدت 24 هزار و 533 دستگاه از محصوالت خانواده تیبا و 2853 
دستگاه شاهین تولید شده است که به ترتیب برای 10  هزارو 572 دستگاه از محصوالت 

خانواده تیبا و 1540 دستگاه شاهین صورت مالی ثبت شده است.

در جدول زیر میزان رشد هزینه ها در بودجه دو سال گذشته، بودجه امسال و الیحه بودجه سال آینده آمده است.  

 هزار میلیارد تومان

سال هزینه ها درصد تغییر نسبت به سال قبل تراز عملیاتی

1۳۹۸ 352 19.87 143-

1۳۹۹ 436 23.76 147-

1400 918 110.76 464-

الیحه بودجه 1401 965 5.03 300-

کار  حوزه  فعاالن  و  کارگری  مقامات 
با اشاره به افزایش هزینه های سبد معیشت 
خانوارهای کارگری و رسیدن آن به مرز 11 
میلیون تومان در ماه، بر لزوم افزایش منطقی 
و واقعی شدن دستمزد سال آینده کارگران 

تاکید دارند.
کمیته  تخصصی  نشست  دومین   
شرکای  حضور  با  گذشته  دوشنبه  دستمزد 
امور  وزارتخانه های  نمایندگان  و  اجتماعی 
اقتصادی و دارایی و صمت برگزار شد؛ این 
اجرای طرح  از روند  ارائه گزارشی  با  جلسه 
توسط  ای  منطقه  مزد  موضوع  با  پژوهشی 
موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی همراه 

بود که در اختیار اعضای کمیته قرار گرفت.
موضوع منطقه ای کردن دستمزدها سال 
گذشته از سوی شرکای اجتماعی به ویژه گروه 
کارفرمایی به جریان افتاد؛ با این استناد که در 
ماده 41 قانون کار اشاره شده که شورای عالی 
نقاط  برای  کارگران  مزد  حداقل  میزان  کار 
مختلف کشور و یا صنایع مختلف را تعیین کند.

بر همین اساس مقرر شد موسسه عالی 
پژوهش تامین اجتماعی به این موضوع ورود و 
نسبت به آن تحقیق کند اما از آنجا که سال 
گذشته زمان کافی برای بررسی و جمع بندی 
در این خصوص نبود، ارزیابی این مساله به 

سال 1400 موکول شد.
دستمزد  کمیته  جلسات  برگزاری  با 
شورای عالی کار امسال موضوع مزد منطقه 
ای مجددا از سوی شورای عالی کار ارجاع 

شد و در دستور کار کمیته مزد قرار گرفت.
کوروش یزدان ـ رئیس کمیته مزد و 
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اهمیت 
داشتن  نظر  در  و  دستمزد  حداقل  موضوع 
ابعاد مختلف و دستمزد  عناصر معیشتی در 
بندی  جمع  و  تکمیل  می گوید:  ای  منطقه 
مطالعات در خصوص مزد منطقه ای نیازمند 

همکاری و حمایت هر چه بیشتر تشکل های 
کارگری و کارفرمایی است.

وی با اشاره به مصوبات دومین جلسه 
مزد  مطالعات  گزارش  ارسال  از  مزد  کمیته 
منطقه  ای به شورای عالی کار خبر داده و 
می افزاید: با موافقت اعضاء مقرر شد نشست 
کمیته مزد برای تکمیل مطالعات با حضور 
نمایندگان تشکل های کارگری وکارفرمایی، 
و  اقتصادی  امور  وزارتخانه های  کارشناسان 
دارایی و صمت، مرکز پژوهش های مجلس 
و صاحب نظران تشکیل و بعد از جمع بندی 
نظرات و پیشنهادات اعضاء درخصوص مزد 
تامین  پژوهش  موسسه  توسط  منطقه ای، 
اجتماعی برای تصمیمات نهایی به شورای 

عالی کار ارائه شود.
پیش از این محمد رضا تاجیکـ  عضو 
کمیته دستمزد شورای عالی کار از برگزاری 

برای  اجتماعی  شرکای  با  جداگانه  جلسات 
بررسی ابعاد مزد منطقه ای خبر داده بود.

به گفته وی، با توجه به ازدیاد آمار و 
جلسه  یک  در  شده،  آوری  جمع  اطالعات 
لذا  بپردازیم  مباحث  این  به  که  نمی گنجید 
مقرر شد تا طی روزهای آینده به طور مجزا 
جلساتی با شرکای اجتماعی برگزار و خروجی 
کار در قالب گزارشی تهیه و به جلسه بعدی 

کمیته مزد ارائه شود.
آنطور که نماینده کارگران در شورای 
نماینده موسسه  کار می گوید گزارش  عالی 
عالی پژوهش تامین اجتماعی در خصوص مزد 
منطقه ای مهر تاییدی بر افزایش هزینه های 
زندگی کارگران است چراکه از فاصله عمیق 

نمودار تورم و زندگی کارگران حکایت دارد.
عالی  کانون  دبیرکل  ابوی-  هادی 
ارزیابی  در  کارگران،  صنفی  های  انجمن 

منطقه ای شدن دستمزدها می گوید: مهمترین 
مساله در بحث مزد منطقه ای این است که 
ابتدا باید زمینه اشتغال برای افراد را به وجود 
آنها  برای  بتوانیم  کار  واسطه  به  تا  آوریم 
مزد تعیین کنیم ولی در شرایطی که هنوز 
کارگران  و  نیست  فراهم  اشتغال  بسترهای 
برای تامین معاش از شهری به شهری دیگر 
می روند و آمار بیکاری باالست نمی توانیم 

به مزد منطقه ای ورود کنیم.
حذف  معنای  به  را  منطقه ای  مزد  او 
مزد حداقلی ندانست و گفت: مزد منطقه ای 
فراتر از مزد حداقلی است و صرفنظر از تعیین 
حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برای 
شهرهایی در نظر گرفته می شود که هزینه 
های زندگی بیشتر است و امکان اداره زندگی 

با مزد حداقلی وجود ندارد.
به گفته ابوی، در بسیاری از کشورها 
به شکل پیمانهای دسته جمعی برای گروه 
می  تعیین  دستمزد  کار  نیروهای  از  خاصی 
شود و ما هم می توانیم در قالب پیمانهای 
دسته جمعی برای دستمزد صنوف در هر نقطه 

از کشور تصمیم بگیریم.
کارگران  اتحادیه  رئیس  این  از  پیش 
قراردادی و پیمانی گفته بود مزد توافقی به 
و  بردن حقوق حداقلی کارگر  بین  از  منزله 
نیروی کار است و امروز هزینه های زندگی 
در یک  آنقدر سنگین شده که کسی حتی 
روستای دور افتاده هم حاضر نیست در جایی 

کار کند که حقوق پایین به او داده شود.
کار  حوزه  فعاالن  و  کارگری  مقامات 
با اشاره به افزایش هزینه های سبد معیشت 
میلیون   11 مرز  به  آن  رسیدن  و  کارگران 
تومان در ماه و همچنین عدم مهار تورم و عدم 
کاهش قیمت بسیاری از اقالم و مولفه هایی 
نظیر مسکن و خوراکی ها بر لزوم افزایش 
آینده  سال  دستمزد  شدن  واقعی  و  منطقی 

کارگران تاکید دارند.

کارشناس حوزه کار:

مزد توافقی به منزله از بین بردن حقوق حداقلی کارگر است
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کل  یر مد  - م یال ا
و  نقل  و  حمل  و  راهداری 
گفت:  ایالم  استان  ای  جاده 
از مشکالت اساسی در جاده ها،  یکی 
سرقت تابلوهای  جاده های مواصالتی 
جاده  ایمنی  در  مهمی  نقش  که  است 

های استان دارند.
“نوراهلل دلخواه« در نشست خبری 
استان  مطبوعات  و  رسانه  اصحاب  با 
زبان  ها  رسانه  کرد:  اظهار  ایالم، 
گویای مردم و پل ارتباطی بین مردم و 
مسئوالن هستند، رسانه های استان تا 
کنون همکاری و تعامل بسیار گسترده 
استان  ای  جاده  و  نقل  و  حمل  با  ای 

داشته اند.
وجود  با  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  رانندگان  تالش  با  کرونا،  شیوع 
همکاران ما در حمل و نقل جاده ای، 
میزان باری که در کشور و استان جابجا 
شده است بیشتر از میزان نرم ساالنه 
از  تقدیر  پاس  به  افزود:  است،  بوده 
زحمات رانندگان 26 آذرماه به عنوان 
و  است  شده  نامگذاری  رانندگان  روز 
قدرددانی  راستای  در  هم  دیماه  یکم 
از زحمات راهداران در سرما و گرما و 
نگهداری  برای  مختلف  جوی  شرایط 
از راه ها به عوان سرمایه ملی کشور، 
به عنوان روز راهدار و بین این دور به 
راهداری  و  نقل  و  حمل  هفته  عنوان 

مطرح است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
با  کرد:  ابراز  ایالم   استان  ای  جاده 
بودجه  و  اعتباری  مشکالت  با  توجه 
ای اقدامات بسیار ارزشمندی در زمینه 
شده  انجام  استان  های  راه  نگهداری 
نفر  چهارصد  حاضر   حال  در  است، 
پرسنل در بخش حمل و نقل و راهداری 
و  پایانه مرزی را در این نهاد فعالیت می 
کنند و نگهداری 3 هزار و 178 کیلومتر 
مسیرها  و جاده های مواصالتی استان 

را برعهده دارند.
دلخواه با اشاره به اینکه همچنین 
در  بزرگ  و  کوچک  پل  دهنه  هزار   7
مسیرهای مواصالتی استان وجود دارد، 
نگهداری  به  باید  امروز  ما  شد:  یادآور 
سرمایه های کشور و راه ها و جاده های 
کشور بپردازیم و ارزش کار همکاران ما 
در این تنگنای اعتباری بسیار ارزشمند 

است، ما نمی گوییم که راه های استان، 
مشکلی ندارد اما با تالش همکاران ما، 
و  نگهداری  سال  طول  در  راهها  این 

حفاظت می شوند.
از  بیش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مشاغل  در   نیز  پرسنل  نفر  دویست 
وابسته به پروژه های راهداری و احداث 
راه های استان مشغول به کار هستند، 
وابسته  قیر  به  ها  راه  نگهداری  گفت: 
است که در طول مدت 4 سال گذشته 
داشته  رشد  برابر   10 حدود  قیر  قیمت 
است، راهداری و حمل و نقل جاده ای 
به عنوان دستگاه نگهدارنده  و خدمات 
رسانی مردم مطرح است و مردم نیز اتز 

ما انتظار دارند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان ایالم با تاکید بر اینکه  
راه  سطح  در  عوارضی  میزان  افزایش 
که  است  دلیل  این  به  کشور   های 
نگهداری  را  ها  جاده  و  مسیرها  بتوان 
کرد، گفت: برای نگهداری جاده ها باید 
درآمد پایدار وجود داشته باشد که همیشه 
بتوان حفظ و نگهداری جاده ها، دچار 

مکشل اعتباری نشود.
دلخواه  با اشاره به اینکه در استان 
با توجه به اینکه خط آهن و ریل نداریم 
حمل نقل در سطح استان به جاده ای و 

هوایی محدود می شود، ابراز کرد: سطح 
بسیار بزرگی از حمل نقل در استان از 
طریق مسیر جاده ای و زمین انجام می 
شود و جابجایی بیش از 2 میلیون تن 
کاال و 5 میلیون نفر در طول سال بر 
به طور قطع  نهاد است که  این  عهده 
حمل  سیستم  مدیریت  و  نگهداری 
و  مهم  بسیار  استان  ای  جاده  نقل  و 

ارزشمند است.
وی با اشاره به اینکه طرح زمستانی 
همکاری  با  استان  سطح  در  راهداری 
ویژه  به  مرتبط  اجرایی  های  دستگاه 
گفت:  است،  شده  شروع  راهور  پلیس 
که  مالی  های  محدودیت  به  توجه  با 
 34 همکاران،  تالش  با  دارد  وجود 
های  جاده  مسیر  در  راهداری  اکیپ 

استان فعالیت دارند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان ایالم با اشاره به اینکه 
از مشکالت اساسی در جاده ها،  یکی 
سرقت تابلوهای  جاده های مواصالتی 
جاده  ایمنی  در  مهمی  نقش  که  است 
تابلوهای  افزود:  دارند،  استان  های 
راهنمایی و رانندگی در مسیرها و جاده 
ها یکی امر ضروری برای حفظ سالمت 
مسافران و رانندگان است و باید تالش 
کرد با فرهنگ سازی مناسب از سرقت 

و تخریب تابلوها در مسیرها و جاده ها 
جلوگیری کرد.

هزینه  ینکه   ا بیان  با  ه  دلخوا
با  ده  جا کیلومتر  یک  در  لت  سفا آ
اصلی  ده  ما که  قیر  نرخ  یش  فزا ا
برابر  هشت  تا  هفت  است،  آسفالت 
کرد:  خاطرنشان  است،  یافته  افزایش 
و  ها  رسانه  همکاری  با  است  امید 
کشوری،  و  استانی  مسئوالن  حمایت 
گذشته  ز  ا بیش  ستان  ا ه  ا ر بخش 
تقویت شود که طور قطع نقش مهمی 

در توسعه استان خواهد داشت.
میلیون   25 از  بیش  ثبت  از  وی 
از اول سال  نقلیه  و 634 تردد وسایل 
جاری تاکنون در محورهای مواصالتی 
 107 از  بیش  افزود:  و  داد  خبر  استان 
دستگاه دوربین ثبت تخلف و تردد شمار 
و همچنین سه تابلو متغییر در محورهای 

مواصالتی استان ایالم فعال است.
و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
کرد:  خاطرنشان  ایالم  ای  جاده  نقل 
سامانه و تلفن گویای 141 به صورت 
ن  هموطنا پاسخگوی  وزی  نه ر شبا
وضعیت  نی  سا طالع ر ا درخصوص 
جاده های استان است و به مردم توصیه 
وضعیت  از  حتمًا  سفر  پیش از  می شود 

راه ها مطلع شوند

مدیرکل راهداری و حمل و نقل و جاده ای استان ایالم عنوان کرد:

 حفظ راه های استان به عنوان سرمایه ملی در اولویت قرار دارد
رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان آژیانه اردبیل مطرح کرد:
دامپرلی محصولی بی رقیب برای درمان سینوزیت 

رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان آژیانه اردبیل از شرکت های 
دامپرلی  گفت:  اردبیل  استان  دانشگاهی  جهاد  رشد  مرکز  در  مستقر 
سینوزیت  درمان  برای  بی رقیب  محصول  یک  بدون شک  می توان  را 

دانست. 
محمود خروشی 24 آذرماه در رویداد نیوز دی با بیان این مطلب افزود: 
قطره دامپرلی برگرفته از گیاهان دارویی از جمله سیاهدانه، رزماری و زیتون 
و  دارای خاصیت ضدمیکروبی  و  تولید شده  این شرکت  توسط  است که 
ضدباکتریایی بوده و موجب گشادی رگ ها، رفع احتقان، خلط آوری و دفع 
عفونت و در نهایت موجب تخلیه سینوس ها از عوامل بیماری زا می شود 
و می تواند برونش ها را از بازگشت سه باکتری مهم عامل عفونت مصون 

نگه دارد.
وی اضافه کرد: قطره دامپرلی به مدت 6 ماه از استقرار و ورود میکرو 

ارگانیسم های عامل سینوزیت جلوگیری می کند.
از  زینکوپر  استخوان  ضدالتهاب  کپسول  اینکه  به  اشاره  با  خروشی 
یکی  زینکوپر  کپسول  کرد:  تصریح  است،  شرکت  این  محصوالت  دیگر 
از مکمل های قدرتمند جهت رفع التهابات مفاصل و دارای منشأی کاماًل 

گیاهی و طبیعی است.
چنین  برگزاری  از  هدف  اینکه  بیان  با  محمدی  مهران  ادامه  در 
رشد  مرکز  در  مستقر  فناور  واحدهای  دستاوردهای  معرفی  رویدادهایی 
می باشد، خاطرنشان کرد: رویداد نیوز دی برای واحدهای فناوری که به 
مرحله ای از رشد رسیده اند که محصول آنها در حال اخذ مجوزهای مرتبط 
هست برگزار خواهد شد تا از ظرفیت رسانه ها و اصحاب خبر و فرهنگ 
دارویی  گیاهان  در حوزه  و  دارویی  معرفی محصوالت که عمدتًا  برای  و 

هستند، استفاده کنیم.
معاون فناوری مرکز رشد جهاد دانشگاهی استان اردبیل با اشاره به 
اینکه 18 واحد فناور و یک هسته ی دانش آموزی در مرکز رشد جهاد 
دانشگاهی استان اردبیل مستقر است، ادامه داد: دو مورد از این شرکت ها 

دانش بنیان و یک مورد به شرکت خالق تبدیل شده است.
 وی به ثبت 12 مورد اختراع در مرکز رشد جهاددانشگاهی اشاره کرد 
وگفت : حمایت از واحدهای فناور در قالب بسته های تدوین شده صورت 
می گیرد تا بتوانیم به صاحبان ایده و فکر و اندیشه کمک های الزم را 

برای تبدیل ایده به محصول و خدمات داشته باشیم.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان:
رشته های دانشگاه علمی کاربردی براساس نیاز جامعه 

ارائه می شود
 رئیـس دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی اسـتان اصفهـان گفـت: 
رشـته های دانشـگاه علمی کاربردی بر اسـاس نیاز جامعه ارائه می شـود 

و ممکـن از پـس از رفـع نیـاز، آن  رشـته ها حذف شـوند.
بهـزاد رضایـی، بـا اشـاره بـه شـروع پذیـرش ورودی بهمـن مـاه 
دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی اسـتان اصفهـان از 16 آذرمـاه، اظهـار 
کرد: پذیرش تکمیل ظرفیت مهرماه در رشـته های کارشناسـی ناپیوسـته 

و کاردانـی تـا 1 دی مـاه ادامـه دارد.
وی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر 11 هـزار و 409 دانشـجو در 
21 مرکـز فعـال دانشـگاه  علمـی کاربـردی اسـتان اصفهان مشـغول به 
تحصیـل هسـتند، افـزود: 256 کدرشـته محـل شـامل 159 کدرشـته 
محـل کاردانـی ناپیوسـته و 97 کـد رشـته محـل کارشناسـی ناپیوسـته 
مـورد نظـر اسـت کـه در مراکـز آمـوزش علمـی کاربـردی در اسـتان 

اصفهـان پذیـرش می شـوند.
جامـع  دانشـگاه  مهارت محـوری  رسـالت  بـه  اشـاره  بـا  رضایـی 
علمـی کاربـردی، گفـت: ایـن دانشـگاه به عنـوان یکـی از ارکان توسـعه 
آموزش هـای مهارتـی در کشـور و اسـتان مشـغول اسـت و بـا توجـه به 
نقـش مهارت آمـوزی و توسـعه مهارت هـا بـه جوانـان و لـزوم اشـتغال 
بهتـر آنهـا الزم اسـت، دانشـگاه ایـن نقـش کلیـدی را بـه بهتریـن نحو 
اجـرا کنـد کـه خوشـبختانه این رسـالت در دانشـگاه علمـی کاربردی به 

جدیـت دنبـال می شـود.
رئیـس دانشـگاه جامـع علمی کاربردی اسـتان اصفهان با اشـاره به 
آمـار پذیـرش قابـل قبـول دانشـجو در مهرماه در دانشـگاه جامـع علمی 
کاربـردی اسـتان اصفهـان، گفـت: عالقه منـدان و متقاضیـان می تواننـد 
بـرای ثبت نـام، بـه درگاه اینترنتـی سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور 
بـه نشـانی www.sanjesh.org  مراجعـه و در صفحـه اختصاصـی 

دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی نسـبت بـه ثبت نـام اقـدام کنند.
 

اختتامیه اولین کارگاه های آموزشی و تخصصی بازی 
مقاومت  ناحیه  در  اصفهان  استان  محلی  بومی  های 

بسیج لنجان برگزار شد.
در راسـتای تحقـق و عمـل به منویـات مقام معظم رهبـری که بازی 
هـای بومـی محلـی را برگرفتـه از فرهنـگ و سرشـت جامعـه مـی داننـد 
بـرای اولیـن بار هیـات ورزش روسـتایی و بازی های بومی محلی اسـتان 
اصفهـان بـا همـکاری مرکـز تربیـت بدنـی و ورزش بسـیج سـپاه صاحب 
الزمان ) عج (،  باشـگاه فرهنگی ورزشـی مقاومت ، رئیس سـازمان بسـیج 
ورزشـکاران اسـتان و ورزش بسـیج اسـتان اقدام به برگزاری کارگاه های 

آموزشـی و تخصصـی بـازی هـای بومی محلی اسـتان اصفهـان نمودند.
در حاشـیه اختتامیـه ایـن مراسـم سـرهنگ وحیـد رجبـی مدیرعامل 
باشـگاه فرهنگـی ورزشـی مقاومـت و رئیس سـازمان بسـیج ورزشـکاران 
اسـتان در تشـریح عملکرد کارگاه های آموزشـی برکزار شـده به خبرنگار 
مـا گفـت: ایـن کارگاه هـا ویـژه مدیـران تربیت بدنـی پایگاه هـای ناحیه 
مقاومـت بسـیج اسـتان اصفهـان طراحـی شـده بـود و در 28 شهرسـتان 
اجـرا گردیـد و بـا اسـتقبال 2600 نفـر از مدیران تربیتی بدنـی پایگاه های 

مقاومت بسـیج اسـتان روبرو شـد.
سـرهنگ وحیـد رجبـی در ادامـه افـزود: ایـن دوره طی یـک روز به 
صـورت تئـوری و عملـی برگزار شـد و پـس از پایان آن گواهـی حضور در 
کارگاه هـای آموزشـی بـه امضاء فدراسـیون ورزش روسـتایی و بازی های 
بومـی محلـی صـادر و بـه امضـای مشـترک دکتـر محمد تقـی امیـری 
خراسـانی رئیـس فدراسـیون و سـرهنگ ابوالفضـل خـدا قلی پـور رئیـس 
سـازمان ورزش بسـیج کشـور خواهـد رسـید و به شـرکت کننـدگان ارائه 

خواهد شـد.
وی بـه ارسـال بسـته هـای آموزشـی بـازی هـای بومـی محلـی 
شـامل: بسـته های آمـوزش بازی هـای بومی محلی شـامل؛ تختـه و توپ 
هفت سـنگ، طنـاب بازی، تخته و تـوپ دال پالن و تخته دارت و همچنین 
گواهینامه ها در دی ماه سـال جاری به محل پایگاه های مقاومت بسـیج  
اشـاره کرد و از برگزاری مسـابقات بومی محلی به مناسـبت گرامیداشـت 

دهـه  ی مبارک فجـر خبرداد.
رئیـس سـازمان بسـیج ورزشـکاران اسـتان اصفهان از برگـزاری این 
مسـابقات در 5 رشـته هفت سـنگ، دارت، دال پالن، طناب زنی و کالس 
ویـژه 2000 پایـگاه مقاومـت بسـیج در سـطح اسـتان در یـک روز به طور 

همزمـان خبر داد.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم: 
مجوز اجرای گازرسانی به 21 روستای زردالن صادر 

شد
اجرای  مجوز  از صدور  ایالم  استان  گاز  شرکت  ایالم_مدیرعامل    

گازرسانی به 21 روستای منطقه زردالن در شهرستان هلیالن خبر داد.
با  مجوز  این  داشت:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  شمس اللهی  عباس 
 3 افزایش  و  ایالم  استان  گاز  شرکت  توسط  گرفته  صورت  پیگیری های 
به 21  گازرسانی  برای  گازرسانی هر خانوار،  میزان سرانه مصوب  برابری 
شرکت  گازرسانی  مدیریت  از  هلیالن  شهرستان  زردالن  منطقه  روستای 

ملّی گاز ایران اخذ شده است.
وی افزود: این روستاها شامل پیازآباد، گراب، بان قال، بان لکان، بیشی علیا 
، پیامن سفلی و علیا و وسطی، تورم، چاله چاله، رودبره، سرچلوسکان سفلی 
تیراندازکه،  کله که،  گوالب،  گاودول،  شهمیار،  سول آباد،  سرویان،  علیا،  و 

کپرکه می باشند.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با بیان اینکه سرانه هزینه گازرسانی 
برای هر خانوار در این روستاها 320 میلیون ریال برآورد شده است، گفت: در 
حال حاضر میزان بهره مندی خانوارهای روستایی شهرستان هلیالن از گاز 
طبیعی 80 درصد می باشد که با گازرسانی به این تعداد روستا که در مرحله 

انتخاب پیمانکار می باشد، به 99 درصد خواهد رسید.
وی با بیان اینکه برای این تعداد روستا، 60 کیلومتر شبکه توزیع اجرا 
خواهد شد، تصریح کرد: عملیات گازرسانی به 2 روستای داربید کرنی و گراب 
نیز هم اکنون در دست اجراست و این دو روستا نیز بزودی گازدار خواهند شد.

شمس اللهی افزود: شرکت گاز استان برای گازرسانی به 6 روستای 
روستاهای  و شامل  بوده  گازرسانی  قابلیت  دارای  که  باقیمانده شهرستان 
داروند، میدر علیا و سفلی، گلدره، چال خشک، چشمه کبود می باشند، در حال 
برنامه ریزی، طراحی مسیر، تهیه اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار می باشد که 

عملیات اجرایی آنها در سال آینده شروع خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: این مجموعه به منظور ارائه خدمات رسانی مطلوب 
به مناطق کمتر  برخوردار و رفع محرومیت، جلوگیری از مهاجرت روستائیان، 
جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و قطع درختان، کاهش آلودگی محیط 
زیست ناشی از استفاده از سایر سوخت ها و نیز در راستای تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی خانوارهای روستایی، توسعه گازرسانی بصورت فراگیر را در 

دستور کار قرار داده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان خاطرنشان کرد: با گازرسانی به این 21 
روستا بیش از 400 خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند، گفت: برای 
گازرسانی به این تعداد روستا بیش از 127 میلیارد ریال از محل اعتبارات 

داخلی شرکت ملّی گاز ایران هزینه می شود.
شمس اللهی با اشاره به اینکه تالش می شود با گازرسانی به مناطق 
افزود:  دیار حذف شود،  این  نام  دنباله  از  استان پسوند محرومیت  محروم 
منطقه زردالن از توابع شهرستان هلیالن یکی از مناطق محروم و کمتر 
از  آن  روستاهای  اکثر  حاضر  حال  در  که  است  ایالم  استان  یافته  توسعه 

امکانات اولیه محروم هستند.

حضور آیت اهلل رئیسی در مهدیشهر منشا امید و برکت 
و رنج بی عدالتی مهدیشهر

آقای حبیب اهلل اقیان ریاست محترم شورای شهر مهدیشهر در نشست 
مطبوعاتی در جمع خبرنگاران مهدیشهر با گالیه فراوان بر ظلم روا یافته به 
مهدیشهر توسط مسئولین در بعداز انقالب به تشریح عملکرد چندماهه شورا 
پرداختند و فرمودند مهدیشهر خیری اداره میگردد و حتی ادارات شهرستان 

هم خیری اداره میشوند
سفر آیت اهلل رئیسی ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران به مهدیشهر 
برکات زیادی به استان و شهرستان داشت و مردم مهدیشهر قدردان ایشان 
هستند باتوجه به شعار انتخاباتی ایشان مهدیشهر بعنوان قطب دامپروری 
کشور قبل از حضور ایشان مصوب شده بود اجرایی گردید که برنامه جامع 
ایی در این خصوص در دست اقدام است انشاءاهلل موجب رشد و شکوفایی 
قرار خواهد گرفت و اعتباراتی نیز اختصاص یافته که در آینده اعالم خواهد شد 
خیرین  مجمع  تشکیل  خصوص  در  مهدیشهر  شهر  شورای  رئیس 
در مهدیشهر گفتند یک کمیسیون بزرگ خیرین در زمینه علمی ورزشی 
درمانی مذهبی خدماتی معیشتی و .... توسط شورای شهر با کمک و معید 
امام جمعه و فرماندار در حال تشکیل میباشد که می تواند کمک حال خوبی 

برای آبادانی و عمران شهر باشد
وی احداث جاده فیروزکوه گنداب به مهدیشهر و مهدیشهر به آهوان 
دامغان از نیازهای مهم و حیاتی این شهرستان خواند و گفتند از استاندار و 
مسئولین محترم مربوطه درخواست کمک داریم نسبت به احداث سریعتر 

آن که از ضروریات شهرستان میباشد 
ایشان در خصوص تشکیل کمیته سازش در شورای شهر اظهار داشتند 
با تشکیل این کمیته پرونده هایی که در سنوات گذشته شکل داشته مورد 

بررسی قرار گرفته و نسبت به حل و فصل ان اقدام می شود
اقای اقیان در خصوص احداث ترمینال مسافربری ، جاده سالمت 
، درختکاری مناسب و مثمر ، ساماندهی بازار ، بازگشایی مجدد جمعه 
تاکسیرانی  جایگاه   ، مطبوعاتی  کیوسک   ، بازار  شب   ، مهدیشهر  بازار 
ادامه   ، بیمارستان  ارتباطی  راه   ، دربند  بیمارستان  مکان  جابجایی   ،
 ، شهر  داخل  15خرداد  بیمارستان  بهداشتی  درمانی  خدمات  فعالیت 
برنامه های فرهنگی سطح شهر از 13دجب تا نیمه رمضان به سئواالت 

دادند پاسخ  خبرنگاران 
رئیس شورای شهر مهدیشهر با گالیه کم کاری و ظلم آشکار چهل 
و اندی ساله به شهر فرمودند روزی در مهدیشهر بالغ بر 7500نفر کارگر 
مشغول کار بودند و یک چهارم کارگران استان را مهدیشهر داشت اما با 

تعطیلی کارخانجات این شهر در حق مردم ما بی مهری کردند 
آقای عبدالمالکی وزیر محترم کار ما به این دولت امید داریم اما چرا 
اینقدر در حق ما بی مهری کند و درمانگاه  باید  اجتماعی  تامین  سازمان 
حضرت فاطمه زهرا طالب آباد که با نشست و صورتجلسه قرار به شبانه 
روزی بود اقدام نشد چرا مصوبه تبدیل کلینیک تخصصی ان در سال 1388 
به بوته فراموشی سپرده شده است چرا کارگر ما در وضعیت بیماری کرونا 
از خدمات داشته گذشته حتی در زمان بخشداری داشتن محروم میگردد و 

برای کمیسیون و شورای پزشکی باید به مرکز استان برود 
وی گفتند کارگر ما مشکل دارد چرا بدادشان نمیرسید اکثر کارهایی 
که انجام شده توسط خیرین انجام شده است پس بخش دولتی چه سهمی 

داشته است 
کارخانه پاکریس را تعطیل کردند و گفتند به صرفه و صالح نمی باشد 

اما دستگاههای ان در کرمان و یزد کار می کند
مهدیشهر را شهر گردشگری و مقصد گردشگری می نامند اما اعتبارات 

آن به شهرهای دیگر اختصاص داده می شود
بنیادمستضعفان و ستاداجرایی فرمان امام و شستا سرمایه مردم این 

شهر را به تاراج بردند اما دریغ از یک اقدامی در شهر انجام دهند
در این دوره ششم شورا و ریاست جمهوری آیت اهلل رئیسی که واقعا 
قدمشان برای مهدیشهر خیر و برکت بوده است یک امیدی در کالبد جامعه 
روییده و نشانه ایی از امید و کار و تالش در کل مجموعه شهرستان شکل 
بلکه کل  نبوده  مهدیشهر  برای  فقط  دامپروری  گرفت همان طرح قطب 
شهرستان را شامل میشودکه با 9زنجیره زیرمجموعه تمام جوانب را در بر 
میگیرد و همه بهره مند خواهند شد ولی دستهایی بوده تن مردم مهدیشهر 
را لرزانده است به تکاپو انداخته و مسائل دیگر که نمی دانم چه جمله ایی 
بگویم این دست های پشت پرده را بنده خواهم گفت در این جلسه عرض 
می کنم »مهدیشهر خیری اداره میشود ادارات ان هم خیری اداره می شوند 
» چرا نباید به ادارات ما برسند عزیزان قبل از انقالب در این شهر 18تیم 
فوتبال داشتیم باالی ده تیم والیبال داشتیم هاکی این شهر االن کجاست 
و در کشور هاکی مهدیشهر شناخته شده است و یک برند است کجاست 
من به فرد خاصی اتهام نمی زنم این شهر مورد ظلم قرار گرفته است در 
خصوص تمام مسائل گفته شده به اطالع می رسانم که تمام موارد را احصاء 
نمودیم و خودم به شخصه به نمایندگی از شورای مهدیشهر تاکید میکنم به 

پدافند  و  بحران  مدیریت  دفتر 
غیرعامل شرکت توزیع برق لرستان بر 
ارزیابی های شرکت توانیر  در  اساس 
سال 99 موفق به کسب رتبه برتر در بین 

شرکت های توزیع برق کشور گردید.
عمومی  روابط  دفتر  گزارش  به 
لرستان،  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
با  داشت:  ابراز  استان  برق  مدیرعامل 
از لحاظ  به شرایط خاص کشور  توجه 
و  سیل  همچون  طبیعی  بالیای  بروز 
و  سیاسی  شرایط  همچنین  و  زلزله 
تهدیدات موجود تامین انرژی خصوصًا 
رسانی  خدمات  جهت  نیاز  مورد  برق 
و  داخلی  تهدیدات  مقابل  در  مردم  به 
یا حوادث طبیعی در شرایط  خارجی و 
که  است  حیاتی  بسیار  امری  گوناگون 
در  شده  انجام  های  ریزی  برنامه  با 
این  از  خوشبختانه  کشور  برق  صنعت 
لحاظ پیشرفتهای بسیار خوب و شرایط 

مناسبی ایجاد گردیده است.
مهندس خودنیا افزود: کسب این 
رتبه نشانگر اقدامات، برنامه ریزی ها و 
اجرایی نمودن تکالیف و دستورالعمل ها 

و ماموریت های ابالغی از سوی شرکت 
استان در  توزیع برق  توانیر در شرکت 

سطح استاندارد  و مطلوب می باشد.
شاخص  اساس  بر   : گفت  وی   
ریزی،  برنامه  همچون  ارزیابی  های 
بانک  مستندسازی،  منابع،  سازماندهی 
نظارت  و  کنترل  و  اطالعاتی  جامع 
صورت گرفته توسط مدیر کل محترم 
عامل  غیر  پدافند  و  بحران  مدیریت 
مدیریت  دفتر   ،1399 سال  در  توانیر 
بحران و پدافند غیرعامل شرکت توزیع 

برق استان لرستان موفق به کسب مقام 
برتردر بین شرکتهای توزیع برق کشور 

در این حوزه گردیده است.
 در ادامه مهندس محمد حکیمی 
مدیر بحران و پدافند غیرعامل شرکت 
به  توجه  با  گفت:  استان  برق  توزیع 
دستورالعمل های شرکت توانیر اقداماتی 
و  معین  مانورهای  برگزاری  همچون 
جانشین در شهرستانهای استان لرستان، 
تشکیل جلسات کمیته تخصصی مدیریت 
صورت  به  غیرعامل  پدافند  و  بحران 

آموزشی  دوره های  برگزاری  مستمر، 
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، انجام 
کارهای پژوهشی و تحقیقاتی جهت ارتقاء 
سطح مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
از جمله عقد قرارداد با دانشگاه یاسوج به 
با رویکرد  آمایش شهری  پروژه  منظور 
و  النچر  دستگاه  یک  ساخت  و  پدافند 

یک دستگاه منوپل انجام شد.
 وی افزود: در سال آتی اقداماتی 
از قبیل تغذیه نمودن  دو سویه مراکز 
بیمارستانها،  جمله  از  مهم  و  حساس 
حوزه  در  مستمر  مانورهای  برگزاری 
باال  به منظور  اجرایی و سایبری  های 
بردن سطح آمادگی شرکت توزیع، دنبال 
نمودن کارهای پژوهشی و به کارگیری 
راستای  در  نوین  و  جدید  تجهیزات 
های  دوره  برگزاری  بحران،  مدیریت 
کلیه  جهت  بحران  مدیریت  آموزشی 

پرسنل در دست اجرا می باشد.
این  کسب  عمومی  روابط  دفتر 
موفقیت را به تمامی همکاران شرکت 
عرض  تبریک  لرستان  برق  توزیع 

مینماید.

مدیرعامل برق استان خبر داد:
کسب رتبه برتر دفتر مدیریت بحران 

و پدافند غیرعامل شرکت توزیع برق استان لرستان

 حجت االسالم و المسلمین حاج 
با  شهرستان  جمعه  امام  مختاری  آقا 
به  یعقوبی  مهندس  انتصاب  تبریک 
عنوان شهردار هشتگرد و آرزوی توفیق 
برای شهرداری و شورای اسالمی شهر 
، از حمایت ستاد نماز جمعه از مدیریت 
 : افزود  شهری سخن گفت . مختاری 
ستاد نماز جمعه از شهرداری و شورا به 
عنوان متولی شهر حمایت می کند چون 
معتقدیم که موفقیت مدیریت شهری در 
واقع موفقیت شهروندان و رضایتمندی 
ساوجبالغ  جمعه  .امام  بود  خواهد  آنها 
در  هشتگرد  خوشبختانه   : کرد  بیان 
از  زیرساخت ها  و  ها  مقوله  از  بعضی 
وضعیت  شهری  سبز  فضاهای  جمله 
و  نگهداری  و  حفظ  و  دارد  مناسبی 
مورد  برنامه های  جمله  از  آنها  توسعه 
تاکید می باشد .وی حضور شهروندان 
نجیب و فرهیختگان ارزشمند را از جمله 
مزیت های هشتگرد دانست که می توانند 
یاریگر مدیریت شهری در همه عرصه 
تا   : افزود  مختاری  آقا  .حاج  باشند  ها 
زمانیکه مدیریت شهری در مسیر انقالب 
و خدمت به مردم کار می کنند از حمایت 
اینجانب برخوردار خواهند بود و انتظار 
می رود برنامه ای 10 ساله برای مدیریت 
شهری تدوین گردد و برای تدوین آن از 
تیم های مطالعاتی بصورت  کارشناسانه 
راه های دسترسی  و  بهره گیری شده 
بررسی و درج گردد  نیز  اهداف آن  به 

. مهندس علی یعقوبی در این نشست 
از حضور امام جمعه معزز که  پشتیبان 
باشند  می  شورا  و  شهرداری  مجموعه 
نمود. شهردار هشتگرد  تشکر  و  تقدیر 
گفت : محوریت امام جمعه در مسائل 
جمعه  نماز  ستاد  همراهی  و  فرهنگی 
شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری  با 
و  پرکار  آینده  بخش  نوید  می تواند 
با  .وی  باشد  فرهنگی  حوزه  در  پرثمر 
تقدیر از اعتماد رئیس و اعضای شورای 
هایی  برنامه  تدوین  از   ، اسالمی شهر 
جامع در حوزه فرهنگی و سایر حوزه ها 
خبر داد و از امام جمعه معزز شهرستان 
در زمینه حمایت در به ثمر نشستن این 
برنامه ها درخواست یاری نمود . مهندس 
افشاری رئیس شورای اسالمی شهر نیز 
با اشاره به انتخاب شهرداری با تجربه 
شهری  مدیریت   : گفت  هشتگرد  در 

آمادگی دارد تا از پتانسیل های موجود 
از قبیل مجتمع فرهنگی هنری 9 دی 
در راستای اجرای برنامه های فرهنگی 
و  نماید  استفاده  شهرستان  مذهبی  و 
برای  را  شهر  فرهنگی  زیرساخت های 
اختیار  در  شهروندی  فرهنگ  ارتقاء 
.مهندس  دانست  متولی  دستگاه های 
اسالمی  شورای  رئیس  نایب  کاشف 
شهر هدف از این دیدار را بهره گیری 
از رهنمودهای امام جمعه معزز در شروع 
به کار شهردار جدید این شهر بیان کرد 
و افزود : با صدور حکم شهردار از سوی 
استاندار محترم و برگزاری مراسم معارفه 
وی ،  پس از ادای احترام به مقام شامخ 
محترم  جمعه  امام  با  دیدار   ، شهدا 
ایشان  رهنمودهای  از  گیری  بهره  و 
و  بوده  شهر  شورای  برنامه های  جزو 
شهردار  کار  به  شروع  که  خرسندیم 

جدید با حمایت های امام جمعه محترم 
رئیس  واحدی  رضا  .حاج  است  همراه 
اسالمی  شورای  فرهنگی  کمیسیون 
از  گزارشی  نیز  هشتگرد  شهرداری  و 
به  و  شده  اجرا  فرهنگی  برنامه های 
فرهنگی  روز  بزرگداشت  برنامه  ویژه 

هشتگرد ارائه کرد. 
با  خوشبختانه   : گفت  واحدی 
حمایت مسئولین و حضور فرهیختگان 
در  خوبی  های  برنامه  هنرمندان  و 
و  گردید  اجرا  هشتگرد  فرهنگی  هفته 
 ، فعالیت شورای ششم  اولین سال  در 
این برنامه تجربه مفیدی برای سالیان 
انشااهلل  گفت  .وی  بود  خواهد  آتی 
برنامه های فرهنگی طبق تقویم تدوین 
شده و با همکاری دستگاه های فرهنگی 
جمعه  امام  محوریت  با  و  شهرستان 
محترم با قوت بیشتری پیگیری خواهد 
شورای  عضو  فالحتکار  شد.مهندس 
همفکری  و  تعامل  به  شهر  اسالمی 
فرهنگی  برنامه های  در  اعضای شورا 
بخش  نوید  را  رویه  این  و  کرد  اشاره 
در  بویژه  شهروندان  به  خدمات  ارتقاء 
زمینه فرهنگی عنوان کرد . وی گفت : با 
همفکری و بهره گیری از پتانسیل سایر 
برای  تالش   ، شهرستان  دستگاه های 
جمله  از  شهروندان  به  خدمات  ارتقاء 
اولویت های کاری شورا و شهرداری بوده 
و امیدواریم با حضور شهردار جدید این 

رویه تقویت شود .

دیدار مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد
 به همراه رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر با امام جمعه شهرستان ساوجبالغ
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طی  خواب آلودگی  افراد  بیشتر 
نمی دانند. خیلی  را مشکل خاصی  روز 
وقت ها واقعًا هم مشکل بزرگی نیست 
اما اگر خواب آلودگی طی روزتان ادامه دار 
است و مانع فعالیت های روزانه تان شده، 
پس احتمااًل الزم است با پزشکتان این 

مسئله را مطرح کنید.
کردن  خستگی  احساس  همیشه 
بیماری  باشد.  دیابت  نشانه ی  می تواند 
ضعیف،  غذایی  رژیم  سرطان،  قلبی، 
نیز  دیگری  عوامل  و  ناکافی  خواب 
شوند؛  حالت  این  باعث  است  ممکن 
در این مطلب به برخی از آن ها اشاره 

کرده ایم، با ما همراه باشید...

دیابت
بدنتان  دارید،  دیابت  شما  وقتی 
انسولین کافی تولید نمی کند. در نتیجه 
که  می رود  باال  خونتان  قند  سطح 
و  گذاشته  اثر  تمرکزتان  بر  می تواند 
تحریک پذیری  و  خستگی  احساس 
احساس  اگر  دهد.  شما  به  عصبی 
پیدا  برایش  دلیلی  و  دارید  خستگی 
بر  کنید.  مراجعه  پزشک  به  نمی کنید 
بزرگساالن  روی  که  مطالعه ای  اساس 
مبتال به این بیماری انجام شده است، 
افراد مبتال به دیابت نوع 2 در مقایسه 
با افراد فاقد این بیماری مزمن تقریباً 10 

برابر بیشتر احساس خستگی می کنند.
در واقع گلوکز منبع اصلی انرژی 
برای تمام سلول های بدن ما، به ویژه 
مغز است. اما باید این را بدانید که در 

گلوکز  این که سطح  با   ،2 نوع  دیابت 
به ورود  قادر  این گلوکز  اما  زیاد است 
به سلول ها نیست و این یعنی سلول ها 
برای  کمتری  انرژی  رفته  هم  روی 
فرد  نتیجه،  در  دارند؛  عملکردشان 
احساس خستگی عمومی می کند. اوضاع 
وقتی بدتر می شود که بدانیم هم سطح 
بیش از حد زیاد و هم سطح پایین قند 
خون می تواند باعث خستگی بیشتر شود.

اما این پایان کار نیست. خستگی 
چند  معمواًل   2 نوع  دیابت  از  ناشی 
تحقیقات  حقیقت،  در  است.  عاملی 
افسردگی،  استرس،  که  می دهد  نشان 
افزایش شاخص توده بدن )BMI( و 
کمبود ورزش می توانند از عوامل مهم 
خستگی در افراد مبتال به دیابت نوع 2 
باشند که همه این عوامل می توانند به 
انسولین  به  حساسیت  از  مستقل  طور 
بکاهند و رساندن گلوکز از جریان خون 
به بافت ها از جمله قلب، مغز و عضالت 

را برای انسولین دشوارتر کند.
مبتال  افراد  از  بسیاری  در ضمن، 
به دیابت نوع 2 دارای شرایط مشترکی 
مانند بیماری قلبی، آسیب های کلیوی 
هم  این ها  که  هستند  آب  کمبود  و 
می توانند خستگی را بیشتر کنند. خوب 
است بدانید بسیاری از داروهای کاهنده 
خستگی  باعث  نیز  باال  فشارخون 

می شوند.
برای از بین بردن خستگی ناشی 
از دیابت به جز تنظیم قند خونتان در 
محدوده ی طبیعی باید موارد دیگری را 

نیز رعایت کنید: 
برای  سبک  بدنی  فعالیت  یک   .
خودتان ترتیب دهید. خوشبختانه، برای 

افزایش انرژی و تقویت روحیه ناشی از 
ورزش، نیازی به انجام تمرینات شدید 
نیست: بر اساس مطالعه ای که در ژوئن 
ورزش  توان بخشی  مجله  در   2018
منتشر شد، هر نوع فعالیت بدنی منظم، 

استرس را کاهش می دهد.
لیتی  فعا اهداف  خودتان  برای 
کوچک و قابل دستیابی مانند پیاده روی 
روزانه یا کشش را تعیین کنید و اهداف 
حرکتی خود را هرچه قدر که می توانید 

افزایش دهید.
. از سالمت روانتان مراقبت کنید. 
احساس  می تواند  تنهایی  به  دیابت 
اضطراب، استرس یا افسردگی در شما 
ایجاد کند و افسردگی هم به نوبه خود 
کمبود  و  خستگی  به  منجر  می تواند 
انرژی شود. طبق مطالعه 90686 نفری 
 Psychosomatic مجله  در  که 
Medicine در فوریه-مارس 2016 
منتشر شده است، افراد دیابتی در مقایسه 
برابر   3 تا   2 بیماری  این  فاقد  افراد  با 

بیشتر دچار افسردگی می شوند.
اگر به دلیل ابتال به دیابت احساس 
افسردگی و استرس می کنید، به دنبال 
کمک حرفه ای باشید. یک درمانگر که 
در زمینه درمان افسردگی آموزش دیده 
است می تواند به شما در بهبود سالمت 

روان کمک کند.
برقرار  ارتباط  خود  همساالن  با 
مبتال  د  فرا ا یر  سا با  گفتگو  کنید. 
حدی  تا  ند  ا می تو نیز  بت  یا د به 
انجمن  باشد.  حالتان  تسکین دهنده ی 
بحث  می کند  پیشنهاد  آمریکا  دیابت 
نگرانی ها  در مورد چالش های روزمره، 
شرایط  که  همساالنی  با  احساسات  و 
مشابهی را تجربه کرده اند، می تواند به 

شما در مدیریت استرس کمک کند.

. کیفیت خوابتان را بهبود ببخشید. 
تقریبًا نیمی از افراد دیابتی ممکن است 
عالوه  باشند.  داشته  مشکل  خواب  در 

که  افسردگی  و  اضطراب  استرس،  بر 
می توانند در بی خوابی نقش داشته باشند، 
این که مجبور باشید مرتب در شب برای 
نیز  شوید  بیدار  خواب  از  کردن  ادرار 
می تواند کیفیت کلی خواب را بدتر کند.

اگر شب خوب نمی خوابید، در طول 
روز خسته خواهید شد. تغییر در برنامه 
شبانه و محیط خواب می تواند به شما 

کمک کند تا بیشتر استراحت کنید.
هر روز سر یک ساعت مشخص 
بیدار  مشخصی  ساعت  سر  و  بخوابید 

شوید؛ حتی آخر هفته ها و تعطیالت.
اتاق خواب خود را خنک و تاریک 

نگه دارید.
می کند  توصیه  خواب  ملی  بنیاد 
و  تر  مپیو کا ( نیکی  و لکتر ا یل  سا و
تلویزیون( را یک ساعت قبل از خواب 

خاموش کنید.

دیگری  عوامل  دیابت  بر  عالوه 

ادامه  در  می شوند  خستگی  باعث  که 
آورده شده اند:

رژیم غذایی
وعده های  خوردن  به  میلی  اگر 
احتمااًل  پس  باشید،  نداشته  غذایی تان 
کالری الزم برای حفظ سطح انرژی تان 
را دریافت نمی کنید. فواصل طوالنی بین 
شود  باعث  می تواند  غذایی  وعده های 
قند خونتان افت کند و سطح انرژی تان 
وعده های  که  است  مهم  بیاید.  پایین 
باید  شما  کنید.  صرف  را  خود  غذایی 
نیز  سالمی  وعده های  میان  همیشه 
احساس  که  وقتی  خصوصًا  بخورید، 
خمودی و خستگی تان شروع می شود. 
اسنک های سالم شامل موز، کره بادام 
پروتئین  زمینی، کراکرهای سبوس دار، 

بار، میوه های خشک و مغزها.

کمبود ویتامین و امالح
تمام مدت احساس خستگی کردن 
باشد.  ویتامین  می تواند عالمت کمبود 
پایین  شامل  می تواند  ویتامین  کمبود 
 ،B12 ویتامین ،D بودن سطح ویتامین
آهن، منیزیم و یا پتاسیم باشد. آزمایش 
خون روتین می تواند به تشخیص کمبود 

ویتامین بدن کمک کند.
توصیه  است  ممکن  شما  پزشک 
شما  کنید.  مصرف  مکمل هایی  کند 
می توانید مصرف یک سری از غذاهای 
کمبود  تا  دهید  افزایش  نیز  را  طبیعی 
برطرف  طبیعی  راهی  از  ویتامین تان 
و  گوساله  گوشت  خوردن  مثاًل  شود. 
 12-B ویتامین  کمبود  می تواند  جگر 

را جبران کند.

کمبود خواب
ماندن  بیدار  دیروقت  تا  شب ها 

می تواند اثرات منفی بر سطح انرژی تان 
به هفت  بزرگسال  افراد  بیشتر  بگذارد. 
تا نه ساعت خواب شبانه نیاز دارند. اگر 
باید  بخوابید،  دیر  شب ها  دارید  عادت 
بدانید که خود را در معرض کمبود خواب 

مزمن قرار می دهید.
بهتر است عادت های سالم خواب 
را که در باال ذکر شد در پیش بگیرید تا 
سطح انرژی تان باالتر رود. اگر وضعیت 
خوابتان با این مراقبت ها بهتر نشد، با 
است  ممکن  کنید.  صحبت  پزشکتان 
بررسی  یا  داروی خواب  به تجویز  نیاز 

بیشتر داشته باشید.

اضافه وزن داشتن
می تواند  نیز  وزن  اضافه  داشتن 
وزن  باعث خواب آلودگی شود. هر چه 

بدنتان  کنید،  حمل  خود  با  بیشتری 
سخت تر می تواند کارهای روزانه تان را 
تحمل کند، مثاًل باال رفتن از پله ها یا 

تمیزکاری منزل.
برنامه ای برای کاهش وزنتان در 
نظر بگیرید. با فعالیت های سُبک مانند 
تدریجًا  پیاده روی و شنا شروع کنید و 
تا جایی که  را  بدنی تان  شدت تحرک 
می دهد  اجازه  استقامتی تان  ظرفیت 
افزایش دهید. همچنین میوه و سبزی 
تازه و غالت کامل بیشتر مصرف کنید. 
مصرف قند و هله هوله و غذاهای چرب 

را نیز محدود نمایید.

یکجانشینی و عدم تحرک
سطح  می تواند  نیز  بدنی  فعالیت 
سبک  اما  دهد؛  افزایش  را  انرژی تان 
شما  به  ند  می توا بی تحرک  زندگی 
در  دهد.  رخوت  و  خستگی  احساس 
پژوهشگران مشاهده کردند  مطالعه ای 

که چگونه بی تحرکی و یکجانشینی بر 
گذاشته  اثر  زنان  در  خستگی  احساس 
مطالعه  این  در  زن  سه  و  هفتاد  بود. 
بعضی  زندگی  سبک  داشتند.  شرکت 
بدنی  فعالیت های  شامل  افراد  این  از 
می شد و برخی دیگر هیچ گونه فعالیت 
زنانی  یافته ها،  طبق  نداشتند.  فیزیکی 
را  بدنی  تحرک  میزان  کمترین  که 
داشتند، دارای پایین ترین سطح انرژی و 
بیشترین میزان احساس خستگی بودند. 
این نتیجه نشان می دهد افزایش فعالیت 
بدنی می تواند انرژی خوبی به شما بدهد.

استرس
موجب  می تواند  مزمن  استرس 
سردرد، تنش عضالنی، مشکالت معده 
تحت  وقتی  شود.  خستگی  احساس  و 

فاز  وارد  شما  بدن  هستید،  استرس 
جنگ یا گریز می شود. در نتیجه میزان 
کورتیزول و آدرنالین خونتان باال می رود 
که بدنتان را برای مواجهه با شرایط مورد 
این هورمون ها در  آماده می کنند.  نظر 
دوزهای کم، واکنشی بی خطر هستند و 
ضرری ندارند. اما در مورد استرس مزمن 
می توانند  هورمون ها  همین  مداوم،  یا 
نرژی تان  ا سطح  بر  مخربی  ثرات  ا
گذاشته و احساس فرسودگی و ناتوانی 

به شما بدهند.
یاد بگیرید چگونه استرس خود را 
کنترل کرده و میزان انرژی تان را باال 
ببرید. با حد و مرزهای کوچک تر شروع 
کنید، مثاًل هدف های واقع گرایانه داشته 
تغییر  را  فکری تان  الگوهای  و  باشید 
نیز  مدیتیشن  و  عمیق  تنفس  دهید. 
می تواند به حفظ آرامش تان در شرایط 

استرس برانگیز کمک زیادی بکند.
در دیابت نوع 2، با این که سطح 

گلوکز زیاد است اما این گلوکز قادر به 
یعنی  این  و  نیست  سلول ها  به  ورود 
انرژی کمتری  سلول ها روی هم رفته 
برای عملکردشان دارند؛ در نتیجه، فرد 

احساس خستگی عمومی می کند

 افسردگی
وقتی احساس افسردگی می کنید، 
بی انرژی  و  خستگی  احساس  متعاقبًا 
دچار  اگر  کرد.  خواهید  نیز  بودن 
با پزشکتان در مورد  افسردگی هستید 
گزینه های درمانی مشورت کنید. پزشک 
ضدافسردگی  داروهای  است  ممکن 
همچنین  کند.  تجویز  ضداضطراب  یا 
کمک  درمانگر  یا  مشاور  از  می توانید 
بگیرید. درمان رفتاری شناختی نیز نوعی 
درمان است که به اصالح الگوهای فکر 
منفی  الگوهای  می کند.  کمک  منفی 
منفی  و  افسردگی  به  منجر  فکری 

گرایی می شوند.

اختالالت خواب
یک اختالل خواب گاهی می تواند 
اگر  باشد.  خستگی تان  پنهان  دلیل 
سطح انرژی تان بعد از چند هفته بهتر 
نشد یا بعد از تغییراتی در سبک زندگی 
نتیجه ای نگرفتید، با پزشکتان صحبت 
به  مراجعه  به  نیاز  است  ممکن  کنید. 

متخصص خواب داشته باشید.
یک اختالل خواب جدی می تواند 
دلیل احساس خستگی روزانه تان باشد. 
آپنه خواب زمانی است که تنفس شما 
متوقف  خواب  در  لحظه  چند  برای 
می شود. در نتیجه مغز و بدن شما شب ها 
این  نمی کنند.  دریافت  کافی  اکسیژن 
اتفاق، خستگی طی روز را به همراه دارد.

جدی  عارضه ی  یک  خواب  آپنه 
است. این عارضه می تواند سبب افزایش 
فشارخون، ضعف تمرکز، سکته مغزی یا 
حمله قلبی شود. درمان آپنه خواب شامل 
استفاده از ابزارهایی می شود که کمک 
وقتی  فوقانی  تنفسی  راه های  می کنند 

که در خواب هستید باز بمانند.

سندرم خستگی مزمن
خستگی  سندرم  دچار  شما  اگر 
وقت  تمام  است  ممکن  باشید  مزمن 
احساس خستگی کنید. این عارضه باعث 
خستگی مفرط می شود که با خوابیدن 
این سندرم  دلیل  نخواهد شد.  برطرف 

ناشناخته است.
سندرم  تائید  برای  خاصی  تست 
خستگی مزمن وجود ندارد. پزشک شما 
باید پیش از تشخیص، مشکالت دیگر 
عارضه  این  درمان  کند.  بررسی  نیز  را 
شامل این می شود که یاد بگیرید چگونه 
با توجه به محدودیت های فیزیکی تان 
و  صلح  در  خودتان  با  یا  کنید  زندگی 
متوسط  حد  در  ورزش  باشید.  آرامش 
نیز می تواند به شما کمک کند احساس 
را  انرژی تان  و  باشید  داشته  بهتری 

باالتر ببرید.

فیبرومیالژیا
ی  ها د ر د عث  با یا  لژ میا و فیبر
عضالنی گسترده می شود. این عارضه بر 
عضالت و بافت های نرم اثر می گذارد؛ 
اما می تواند سبب احساس خستگی هم 
بشود. برخی از افراد به دلیل درد ناشی 
از این عارضه قادر به خوابیدن نیستند. در 
نتیجه طول روز خواب آلودند و احساس 
داروهای  مصرف  می کنند.  خستگی 
مسکن OTC می تواند به کاهش درد 
کند.  تا حدودی کمک  بهبود خواب  و 
است  ممکن  افراد  از  بعضی  همچنین 
و  ضدافسردگی  داروهای  مصرف  با 
فیزیوتراپی و ورزش نتایج خوبی بگیرند.

دارو
گاهی دارو می تواند باعث احساس 
کنید  بررسی  بشود.  مداوم  خستگی 
روز  طی  زمانی  چه  بار  اولین  ببینید  و 
که  نبود  زمانی  آیا  بوده اید.  خواب آلود 
مصرف داروی جدیدی را شروع کردید؟ 
برچسب راهنمای دارو را مطالعه کنید 
و ببینید خستگی از عوارض جانبی آن 
نیست. اگر چنین است با پزشکتان در 
داروی  بتواند  او  شاید  بگذارید.  میان 
دیگری را با این دارو جایگزین کند یا 

دوز مصرفی تان را کاهش دهد.

کالم آخر
ه تر  خسته کنند ها  ز و ر خی  بر
که  است  مهم  دیگرند.  روزهای  از 
از  را  طبیعی  خستگی  و  خواب آلودگی 
خستگی مفرط و غیرمعمول تشخیص 

دهید.
مفرط  خستگی  موارد،  برخی  در 
با تغییراتی در سبک زندگی قابل رفع 
است؛ اما اگر مدتی خودتان تالش کردید 
مشکل را رفع کنید ولی نتیجه نگرفتید، 
با پزشکتان مشورت کنید. ممکن است 
عوارض  یا  خواب  اختالل  یک  دچار 

دیگری باشید که نیاز به بررسی دارد.

*کارشناس ارشد ایمنی شناسی پزشکی

چند توصیه برای افرادی که تمام مدت احساس خستگی می کنند

ارتباط دیابت و اختالالت خواب و افسردگی

مدیریت زمان 
اگر از من بپرسید مدیریت زمــــان چیست؟ من به سرعت به شما می گویم: 
مدیریت زمان )Time-Management( یعنی هوشمندانه کار کنید تا بهره  
افرادی هستید که بعضی  آیا شما هم جزو  افزایش دهید.  برابر  را چند  وری خود 
وقت ها به این نتیجه می رسید که اگر تنها چند ساعت بیشتر وقت داشتید، فردی 
موفق تر بودید؟ یا شاید به این فکر می کنید که مثاًل »فالنی با این همه کسب 
و کار موفق و این همه دفتر و دستک، چطور زمان را مدیریت می کند و می تواند 
به همه امور رسیدگی کند؟!« واقعیت این است که فعاًل امکان داشتن بیش از 24 
ساعت برای شما وجود ندارد. در تحقیقاتی که در دانشگاه هاروارد انجام شد، متوجه 
شدند که وقتی به افراد ناموفق، مهارت مدیریت زمان و برنامه ریزی را آموختند، 
نتایج در شغل و زندگی آن ها تا سه برابر بهتر شده و سطح رضایتمندی آنها نیز 

به شدت بهبود پیدا کرد.
یک تعریف ساده از مدیریت زمان این است: مدیریت کردن زمان یعنی فرآیند 
نظم  دهی و برنامه ریزی برای تقسیم زمان خود بین فعالیت های خاص. داشتن مهارت 
مدیریت کردن زماِن خوب، شما را قادر می  سازد تا هوشمندانه تر )و نه سخت تر ( کار 
کنید و کارهای بیشتری را با کیفیت بهتری در زمان کمتری انجام دهید، اگر زمان 
بسیار کمی دارید و فشار زیادی روی شماست، ناتوانی در مدیریت زمان به فعالیت 
مفید شما آسیب می  رساند و موجب ایجاد استرس می شود. شما وقتی از تعداد کار 
انجام شده در طول روز راضی نباشید، احساس رضایت در شما ضعیف می شود. ضعف 
رضایت از کارایی هم موجب، کم شدن انگیزه و افزایش نگرانی از کار خود می شود.
به طور خالصه اگر می خواهید از تعریف مدیریت زمان در جهت کسب موفقیت 
بهبود  را  از زمان خود  استفاده  : نحوۀ  ببرید، کافی است  های بزرگ زندگی سود 
بخشید، این یعنی مدیریت کردن زمان! به نظر می  رسد که زمان کافی در طول روز 
وجود ندارد. اما، از آن جا که همۀ ما 24 ساعت زمان داریم، چرا برخی از افراد بهتر 
از دیگران به کارهایشان می  رسند؟ جواب شما در مدیریت زمان نهفته است. افراد 
موفق به بهترین نحو مدیریت زمان می  نمایند یعنی مدیریت کردن زمان را به خوبی 
فرا گرفته اند. شما نیز با استفاده از تکنیک های مدیریت زمان که در این بخش آمده 
است، می توانید توانایی خود را برای عملکرد بهینه افزایش دهید حتی هنگامی که 
زمان بسیار کمی دارید و فشار زیادی روی شماست. برای مدیریت زمان الزم است 
که تمرکز از فعالیت ها به روی نتایج معطوف شود؛ پر مشغله بودن به معنی مؤثر 
بودن نیست. )جالب است که اغلب عکس این مطلب به حقیقت نزدیک تر است(. 
اینکه روز خود را در دریایی از فعالیت ها بگذرانید معمواًل دستاورد کمی دارید، زیرا 
توجه خود را بین تکالیف متعددی تقسیم کرده اید. مدیریت زمان خوب شما را قادر 
می  سازد هوشمندانه تر) و نه سخت تر ( کار کنید تا کارهای بیشتری را در زمان 

کمتری انجام دهید.

آیا هدفگذاری و زمانبندی شما واقعی است؟
یکی از دالیلی که باعث می شود ما دچار کمبود زمان شویم و مدیریت زمان 
خوبی نداشته باشیم این است که در هنگام هدفگذاری خود، زمانبندی معقولی را در 
نظر نمی گیریم و بعبارت دیگر برای اهداف بزرگ خود یک زمان غیرواقعی در نظر 
می گیریم، بعنوان مثال من می خواهم یک نویسنده بشوم و کتابی را تالیف کنم و 
این در حالی است که من هنوز هیچ تجربه ای در زمینه نویسندگی ندارم؛ اگر من 
برای این هدفم مثال مدت زمان یک ماه را در نظر بگیرم، بطور حتم دچار کمبود 
زمان شده و در مدیریت زمان شکست می خورم چرا که الزم است زمانی را برای 
ایجاد آمادگی در خودم در نظر بگیرم، کتاب های زیادی را مطالعه کنم و با فنون 

نویسندگی آشنا شوم و سپس اقدام به نوشتن کتاب خودم کنم.

اولویت بندی ازمهمترین عناصر کسب مهارت در مدیریت زمان است
ضعف در اولویت بندی اهداف ساالنه، ماهانه، هفتگی و روزانه از دالیل مهم 
کمبود زمان و شکست در مدیریت زمان است. هر اندازه روی مدیریت زمان و برنامه 
ریزی و اولویت بندی کارها قبل از شروع آنها زمان بگذارید کارهای مهمتری را 
خواهید کرد و موقعی که کاری را آغاز کردید سریعتر آن را به اتمام خواهید رساند 
هر اندازه کاری برای شما مهمتر و باارزش تر باشد انگیزه برای غلبه بر تنبلی و دست 
به کار شدن بیشتر خواهد شد. توانایی تجزیه و تحلیل لیست کارها و مشخص کردِن 
مهمترین کار سکوی پرشی است که شما را به باالترین سطوح مدیریت کردن زمان 

، موفقیت، اعتماد به نفس، عزت نفس و افتخار پرتاب می کند.

در  آیا شما  برسانید!  به سرانجام  باید خودتان  را  معتقدید که همه کارها  آیا 
مدیریت زمان موفق بوده اید؟!

اعمالی  لیست شما  کارهای  از  تعدادی  بطور حتم  کنید،  نگاه  را  لیست خود 
هستند که می توانید به شخص دیگری محول کنید و مدیریت زمان بهتری داشته 
باشید. اصول این است، در صورتی که شخص دیگری می تواند کاری را انجام دهد 
به او بسپارید تا زمان بیشتری برای موارد مهمی که مخصوص خودتان است پیدا 
کنید و در مدیریت کردن زمان موفق تر عمل کنید. الزم است بدانید که هیچگاه 
وقت کافی برای انجام همه کارها توسط خودتان وجود ندارد پس در مواقع مناسب 

برخی از کارهای غیرمهم خود را به دیگران بسپارید.

آیا جزو آن دسته از افرادی هستید که همه کارهایتان را باید به بهترین شکل 
ممکن انجام بدهید!

برایان تریسی در کتاب قورباغه تان را قورت بدهید که یکی از کتابهای پرفروش 
در حوزه مدیریت زمان است می گوید: یکی از وحشتناک ترین راه های استفاده 
از زمان آن است که کاری را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم که به هیچ وجه 
نیازی به آن نیست. در مباحث مدیریت زمان باید بدانید که هیچگاه برای انجام 
تمام کارهای ضروری وقت کافی وجود ندارد. از همین امروز تصمیم بگیرید که 
قاطعانه وقت بیشتری را صرف تعداد کارهایی بکنید که در زندگی شما می توانند 
تحول واقعی ایجاد کنند و به مدیریت زمان شما کمک کند و زمان کمتری را صرف 

فعالیت های کم اهمیت تر بکنید.

چقدر در مقابل خواسته های دیگران بله می گویید!
مقدار موفقیت شما در مدیریت زمان و کنترل زندگی فقط به این بستگی دارد 
که تا چه حد می توانید از انجام کارهایی که اهمیت کمتری در زندگیتان دارد یا 
اصال اهمیتی ندارند دست بردارید. در حقیقت شما زمانی موفق به مدیریت زمان 
خود می شوید که کارهای مهم را اول انجام بدهید و کارهایی که در اولویت نیستند 
اصال انجام ندهید. همیشه مواقعی پیش می آید که اطرافیانمان از ما می خواهند 
که زمان خود را در اختیار آنها قرار دهیم و درخواست هایشان را انجام دهیم، در 
چنین مواقعی اول باید درخواست آن شخص را بررسی نمایید و ضرورت بله گفتن 
انجام  اما  آنها خوب است  انجام  را بسنجید، مواردی هستند که  به آن درخواست 
ندادنشان عواقبی در پی ندارد بنابراین باید از بله گفتن به چنین درخواست هایی که 
در مدیریت کردن زمان نقش مهمی دارند اجتناب کنید و با گفتن نه زمان بیشتری 

را برای کارهای مهمتر خود بخرید.

با  آن  رابطه  و  کاری   اهمال  تعریف  هستید؟  کار  اهمال  فرد  یک  شما  آیا 
مدیریت زمان چیست؟

درباره اهمال کاری چقدر می دانید؟ یکی از موضوعات بسیار مهمی که در 
حوزه مدیریت زمان به چشم می خورد و از دالیل اصلی عدم موفقیت در مدیریت 
زمان است، بحث اهمال کاری است. افرادی که به دلیل تنبلی و تاخیر در انجام 
کار، برای تمام کردن کارهایشان زمان تعیین می کنند غالبا دچار استرس بیشتری 
در  یعنی  دوباره کاری مجبور می شوند  به  و  اشتباه شده  بیشتر دچار  می شوند، 
مدیریت زمان شکست می خورند. این افراد عادت کرده اند که کارهای خود را 
دقیقه نود انجام دهند و همیشه کارهای خود را به دقایق پایانی موکول می کنند. 
آنها می گویند که وقتی مجبور هستند در مدت معینی کاری را به اتمام برسانند 
همیشه مدیریت زمان بهتری دارند اما تحقیقات نشان داده است که این موضوع 
خورند.  می  زمان خود شکست  کردن  مدیریت  در  آنها  و  است  درست  ندرت  به 
موکول کردن کارها به دقایق واپسین باعث خوب انجام ندادن کار و باال رفتن 
هزینه ها می شود که در طوالنی مدت منجر به زیان های شدید مالی و شکست 

در مدیریت کردن زمان خواهد شد.

مزایای مدیریت زمان چیست؟
اهمّیت مدیریت زمان به روشی اشاره دارد که شما زمان خود را بین فعالیت های 
خاص نظم دهی و برنامه ریزی می کنید. مدیریت زمان از آنجا اهمیت پیدا می کند که 
اگر به یک زندگی معمولی تزریق شود، نتایج جدید و متفاوت از گذشته را در زندگی 
فرد ایجاد می کند. آیا این برای پر رنگ کردن انگیزه ما برای بکارگیری تکنیک 
های مدیریت کردن زمان کافی نیست. شاید برای بسیاری افراد ضد و نقیض به نظر 
برسد که زمان ارزشمند خود را به جای رسیدگی به کارهای مهم، صرف یادگیری 
در مورد مهارت ها و تکنیکهای مدیریت زمان کنیم، اما مزایای یادگیری مدیریت 

درست زمان بسیار تا بسیار فراوان است.

میثم اسدی

ت
یری
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ایجاد چارچوب شفاف برای فعالیت پرستاران در جامعه و تقویت آموزش 
پرستاران نقش بسزایی در رویکرد کار تیمی و اهمیت به نقش تمام اعضای تیم 

در ارائه خدمات باکیفیت به جامعه دارد.
 با توجه به اینکه افراد دیابتی همانند سایر بیماران مزمن در طول دوران 
بیماری، به دالیل متعدد درمان را رها می کنند، استفاده از روش های مختلف 
کنترل و پاسخگویی به بیماران مانند تله نرسینگ و مدل های جدید مراقبت مانند 

پرستار پیگیر می تواند در تداوم درمان و حمایت از بیمار مؤثر باشد.
: »دفاتر مشاوره و ارائه مراقبت پرستاری در منزل« مؤسسات مجوزداری 
هستند که می توانند در این زمینه فعالیت کنند. اما به دلیل تعرفه های غیر واقعی 
و نبود پوشش بیمه، امکان فعالیت و ارائه خدمات مناسب به بیماران مزمن و 
اقشار آسیب پذیر جامعه توسط این مراکز در حال حاضر مهیا نیست. از این رو 

ضروری است در این زمینه اقدام عاجل صورت بگیرد.

ضرورت آموزش پرستاران دیابت



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1908- شنبه 27 آذر 61400 ورزش دنیای 

سرپرست کشتی آلیش زنان:
 کسب سه مدال طال در جایزه بزرگ قرقیزستان قطعی است

سرپرست تیم ملی کشتی زنان گفت: سطح مسابقات جایزه بزرگ نسبت به 
برای آسیای میانه اهمیت زیادی  آلیش  باالتر است زیرا کشتی  مسابقات جهانی 
در  مدال طال  به  وزن  در سه  وزن   6 از  کاران  آلیش  قطعا  وجود  این  با  اما  دارد 

قرقیزستان می روند.
مونا میرزایی، اظهار داشت: اردوی تیم ملی کشتی آلیش زنان از 29 آبان تا 

چهارم آذر برگزار شد و اکنون اردوی دوم در حال برگزاری است.
وی افزود: با توجه به رایزنی با مسوول برگزاری کشتی آلیش اتحادیه جهانی 
قرار شد اولین مسابقاتی که قبل از سال میالدی برگزار شود، مسابقات جایزه بزرگ 
جام ارکینبایف قرقیزستان در اوخر آذر باشد و  اتحادیه جهانی کشتی هم به صورت 
رسمی دعوت نامه ای فرستاد. پیش از مطمئن شدن از برگزاری این رقابت ها اردوها 

را شروع کردیم به امید اینکه ملی پوشان برای مسابقات پیش رو آماده شوند.
وی افزود:  2 اردوی متصل به اعزام خواهیم داشت تا بتوانیم از جایگاه قهرمانی 
جهان در الیش دفاع کنیم. حفظ مقام قهرمانی از خود قهرمانی هم سخت تر و برای 
ما هم حایز اهمیت است زیرا در جهان حرفی برای گفتن داریم  و در 2019 توانستیم 
خوش بدرخشیم.سرپرست تیم ملی کشتی آلیش زنان درخصوص تعداد نفرات شرکت 
کننده در در اردوی تیم ملی گفت: با توجه به فضای خوابگاه نفرات اول و دوم 
هر دسته را به اردو دعوت کردیم و امیدوارم شرایطی فراهم شود تا تعداد بیشتری 
را به این اردوها دعوت کنیم و بتوانیم اردوهای خوبی را در پیش داشته باشیم و 

ملی پوشان به آن سطح از آمادگی جسمانی، روانی و فیزیکی برسند.
وی اضافه کرد: اردوها معموال یک هفته تا 10 روز است و تست کرونا را قبل 
از ورود ملی پوشان به اردو از آنها گرفتند و بیشتر کشتی گیران هر 2 دز واکسن ها را 
زده اند و این باعث می شود یک آرامش روانی در اردو داشته باشیم و با خیال راحت 

تمرینات را پیگیری کنیم.
میرزایی با اشاره به اینکه با قاطعیت عنوان می کنم که در مسابقات جایزه بزرگ 
قرقیزستان از 6 وزن در سه وزن به طال می رسیم، افزود: دختران ایرانی همه تالش 
خود را می کنند و در این رقابت ها هم خواهند درخشید.وی اضافه کرد: سطح مسابقات 
جایزه بزرگ با جهانی بیشتر است زیرا کشتی آلیش برای آسیای میانه مهم است.

سرپرست تیم ملی کشتی آلیش زنان درباره عدم حضور زهرا یزدانی دختر 
عموی حسن یزدانی در اردوی تیم ملی گفت: یزدانی کشتی گیر فنی است که در 
این عرصه بسیار زحمت کشید اما سال گذشته نتوانست در انتخابی استان خود مقام 

کسب کند تا به  مسابقات کشوری اعزام شود.
وی افزود: برای هر ورزشکاری در هر سطحی این موضوع پیش می آید و 
طبیعی است. امیدواریم امسال وی را در مسابقات قهرمانی کشور و در سطح ملی 

ببینیم.  برای همه ما اسم و خانواده یزدانی بسیار عزیز و محترم است.

با ثبت رکوردهای ملی صورت گرفت؛
درخشش زنان ایران در مسابقات وزنه برداری جهان

زنان  وزنه برداری  ملی  تیم 
در  خود  ملی  رکوردهای  ارتقای  با 
ازبکستان  جهان  قهرمانی  مسابقات 
مسیر  در  را  خود  گام های  توانستند 
برون  های  رقابت  در  تاریخ سازی 

مرزی محکم کنند.
ی  ر ا د نه بر ز و ی  بت ها قا ر
 21 از  جهان  بزرگساالن  قهرمانی 
آغاز  ازبکستان  میزبانی  به  آذرماه 
در  مسابقات  این  در  است.  شده 

مجموع 432 وزنه بردار شامل 245 مرد از 65 کشور و 187 وزنه بردار زن از 56 
کشور مختلف حضور دارند.

نکته قابل توجه مسابقات قهرمانی جهان ازبکستان این است که چین با وجود 
دارا بودن وزنه برداران مطرح در این رقابت ها به دلیل کرونا شرکت نکرده است.

هند با 10 وزنه بردار بیشترین آمار حضور ورزشکاران در مسابقات جهانی را در 
بخش زنان دارد.تیم ملی وزنه برداری زنان نیز در این رقابت ها قرار بود با چهار ملی 
پوش الناز باجالنی، یکتا جمالی، سیدالهام حسینی و فاطمه یوسفی شرکت کند اما 
الناز باجالنی که قرار بود در گروه B دسته 76 کیلوگرم زنان بروی تخته برود اما او 
در حالی به خاطر مصدومیت مسابقات قهرمانی جهان ازبکستان را از دست داد که 
هیچ خبری مبنی بر اعزام نشدن وی به ازبکستان از سوی فدراسیون منتشر نشد.

بنابراین الهام حسینی اولین نماینده تیم زنان ایران در گروه A دسته 81 کیلوگرم 
با رکورد ورودی 227 کیلوگرم به روی تخته رفت. وی با ثبت رکورد مجموع 223 
کیلوگرم در جایگاه ششم قرار گرفت. وی هم رکورد ملی 81 کیلوگرم زنان را در 
یکضرب 5 کیلوگرم و در دوضرب 3 کیلوگرم ارتقا داد.طالی مجموع این رقابت ها 

به آلینا ماروشکاک از اوکراین با 248 کیلوگرم رسید.
او پیش از این در مسابقات قهرمانی آسیا نینگبو چین در سال 98 در دسته 
71 کیلوگرم و با مجموع 176 کیلوگرم در جایگاه ششم قاره کهن قرار گرفت و در 
همین دسته در مسابقات جهانی تایلند در همان سال با مجموع 195 کیلوگرم در 
رده 16 جهان ایستاد. سیده الهام حسینی در مسابقات بین المللی جام نعیم سلیمان 
اوغلو در آبان 98 به میزبانی غازی آنتپ ترکیه برای آنکه گام های خود را در مسیر 
توکیو تثبیت کند، دسته وزنی خود را از 71 کیلوگرم به 76 کیلوگرم تغییر داد و در 
کنار 3 وزنه بردار دیگر در گروه اول و با مجموع 198 کیلوگرم در جایگاه سوم قرار 
گرفت و با کسب مدال برنز، نام خود را به عنوان نخستین مدال تاریخ وزنه برداری 
زنان ایران ثبت کرد. حسینی پس از آن در همان سال راهی قطر کاپ شد و در 
این مسابقات  با مجموع 202 کیلوگرم در رده نهم  گروه اول دسته 76 کیلوگرم 
ازبکستان در  جای گرفت. وی در مسابقات قهرمانی بزرگساالن آسیا در تاکشند 

اردیبهشت 1400 با مجموع 213 کیلوگرم با عنوان پنجمی به کار خود پایان داد.
همچنین فاطمه یوسفی در گروه B دسته به اضافه 87 کیلوگرم زنان با رکورد 
ورودی 220 کیلوگرم به روی تخته رفت و با 93 کیلوگرم یک ضرب، 126 کیلوگرم 
دوضرب و 219 کیلوگرم در مجموع رکورد ملی دسته فوق سنگین به اضافه 87 
کیلوگرم زنان را در یکضرب 6 کیلو و در دوضرب 5 کیلو و در مجموع 11 کیلوگرم 
آسیا 2021  قهرمانی  در مسابقات  بار  نخستین  برای  این  از  پیش  بخشید.او  ارتقا 
ازبکستان در دسته به اضافه 87 کیلوگرم شرکت کرد. وی 87 کیلوگرم یک ضرب، 
121کیلوگرم دوضرب و مجموع 208کیلوگرم را در دسته فوق سنگین قهرمانی زنان 

آسیا ثبت کرد و در جایگاه هفتم قاره کهن قرار گرفت.
یکتا جمالی آخرین وزنه برداری است که در گروه A دسته 87 کیلوگرم زنان 
امروز با رکورد ورودی 221 کیلوگرم به روی تخته رفت و در حرکت یک ضرب 100 
کیلوگرم و در دوضرب 122 کیلوگرم و در مجموع 222 کیلوگرم را باالی سر برد 
و موفق شد رکورد ملی یک ضرب را 6 کیلوگرم، دوضرب، 6 کیلوگرم و مجموع را 
12 کیلوگرم ارتقا بخشد و در رده هشتم جهان بایستد. طالی مجموع این رقابت ها 

به آنخسگ مونخانسان از مغولستان با 250  کیلوگرم رسید.
دختر 16 ساله وزنه برداری ایران در مسابقات قهرمانی 2021 جوانان جهان در 
ازبکستان در دسته 87 کیلوگرم به مدال برنز رسید و ر رقابت های دسته 81 کیلوگرم 

نوجوانان جهان در جده عربستان نقره ای شد.
رده بندی نهایی تیم ملی وزنه برداری زنان در جهان پس از برگزاری رده 

فوق سنگین به اضافه 85 کیلوگرم گروه A مشخص خواهد شد.  

دعوت 20 تیرانداز به دور جدید اردوهای تیم ملی
ملی  تیم  ردوهای  ا جدید  دور 
تیراندازی از شنبه 27 آذر آغاز خواهد شد.
دور جدید اردوهای تیم ملی تفنگ 
و تپانچه قرار است از امروز شنبه 27 آذر 
در محل سالن 80 خط سالن فدراسیون 

آغاز شود. 
این  برای  ملی  تیم های  سازمان  
فروغی،  جواد  از  تپانچه  ماده  در  مرحله 
پورحسینی،  سجاد  گل خندان،  وحید 
کیا،  محمدحسین  عفتی،  محمدرسول 

هانیه رستمیان، گلنوش سبقت اللهی، زینب طوماری، لعیا محمدی و الهام هریجانی 
دعوت کرده است.همچنین در رشته تفنگ مهیار صداقت، امیرمحمد نکونام، مهدی 
احمدی، مهدی جعفری پویا، هادی قره باغی، نجمه خدمتی، آرمینا صادقیان، فاطمه 

امینی، فاطمه کرم زاده و حسنا توتونچی اسامی دعوت شدگان به این اردو است.
مهدی مبینی سرپرست فدراسیون پیش از این اعالم کرد که از مرحله جدید 
اردوها به همه اعضای تیم ملی کمک هزینه پرداخت خواهد شد که این کمک هزینه 
برای همه رده های سنی و بین 1.5 تا 3 میلیون است که به باالی 20 ورزشکار 
پرداخت خواهد شد. این مبلغ براساس شاخصه هایی که کمیته فنی در نظر خواهد 

گرفت به هر ورزشکار اختصاص خواهد یافت.

درخشش ستاره نروژی در زمین و هوا!
ارلینگ هالند در جریان دیدار پنجشنبه شب گذشته دورتموند برابر گروترفورث 

یک گل فوق العاده را به ثمر رساند.
کریستیانو رونالدو و لیونل مسی به سال های پایانی دوران فوتبال خود نزدیک 
می شوند. این در حالی است که بسیاری معتقد هستند که ارلینگ هالند و کیلیان 
امباپه می توانند یک دوقطبی جدید را بعد از رونالدو و مسی در دنیای فوتبال به وجود 
بیاورند؛ اتفاقی که البته رقم خوردن آن در آن سطح کمی دشوار به نظر می رسد.
گلزنی برای ستاره نروژی دورتموند این روزها تبدیل به یک عادت شده 
است. در واقع اگر ارلینگ هالند در یک مسابقه حضور داشته باشد و در آن موفق 
به گلزنی نشود باید تعجب کرد؛ اتفاقی که پنجشنبه شب گذشته نیز برای این 
بازیکن رخ داد و او موفق شد و در جریان پیروزی 3-0 زنبور ها مقابل گروترفورث 

دو بار موفق به گلزنی شود.
اما گل دوم هالند در مسابقه پنجشنبه شب گذشته به شکلی فوق العاده زیبا 
زیبای  ارسال  استثنایی  با یک ضربه سر  هالند  ارلینگ  ثمر رسید؛ جایی که  به 
یولیان برانت را تبدیل به گل کرد تا ستاره نروژی به زیباترین شکل ممکن موفق 

به ثبت دبل شده باشد.
این گل ستاره نروژی همه را به یاد کریستیانو رونالدو انداخت. رونالدو بارها 
به این شکل و با مکث روی هوا موفق شده بود با ضربه سر گلزنی کند و این 

بار ارلینگ هالند بود که موفق شد که با روش فوق ستاره پرتغالی گلزنی کند.

خوشحالی فلیک از حضور آلمان در گروه مرگ لیگ ملت ها
فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
مرگ  گروه  در  حضور  از  آلمان 
لیگ ملت ها ابراز خوشحالی کرد.

مرحله  اسکای،  گزارش  به 
گروهی فصل جدید لیگ ملت های 
های  تیم  و  شد  قرعه کشی  اروپا 
سخت  در  انگلیس  آلمان،  ایتالیا، 

ترین گروه قرار گرفتند.
هانسی فلیک نسبت به گروه 
سخت تیم ملی آلمان در لیگ ملت 
ها واکنش نشان داد و گفت: بسیار 
عالی، عالی، بسیار جذاب است. ما 

خودمان را با بهترین ها می سنجیم. هواداران هیجان زده هستند. اینها رقیبان 
کالسیک هستند، ما می خواهیم عملکرد خوبی داشته باشیم.

در مجموع 6 بازی، که همگی در ژوئن و سپتامبر آینده برگزار می شود، 
همچنین بخش مهمی از آماده سازی برای جام جهانی قطر خواهند بود. فلیک 

اظهار داشت که می خواهد از بازی ها برای پیشرفت تیم استفاده کند. 
آلمانی ها برای صعود به نیمه نهایی لیگ ملت ها باید در گروه خود اول 
برنامه ریزی شده است.  برای 14 و 15 ژوئن 2023  نهایی  نیمه  شوند. مرحله 
بازی برای مقام سوم و فینال برای 18 ژوئن برنامه ریزی شده است. مدافع عنوان 
قهرمانی فرانسه است. پرتغال قهرمان اولین دوره این رویداد در سال 2019 شد.

 تیم ملی فوتبال آلمان یکی از تیم هایی بود که خیلی زود صعود خود را 
به جام جهانی قطعی کرد و اکنون منتظر آماده سازی برای این رویداد است تا با 

شرایط خوبی به قطر برسد.

مانچینی: می خواهیم قهرمان لیگ ملت ها شویم
سرمربی تیم ملی ایتالیا ابراز 
امیدواری کرد این تیم قهرمانی در 
دست  به  را  اروپا  ملت های  لیگ 

بیاورد.
مرحله  اسکای،  گزارش  به 
لیگ  ید  جد فصل  هی  و گر
و  شد  قرعه کشی  اروپا  ملت های 
انگلیس  آلمان،  ایتالیا،  های  تیم 
گرفتند.  قرار  گروه  در سخت ترین 
ایتالیا،  سرمربی  مانچینی،  روبرتو 
مشتاقانه منتظر یک »گروه جذاب« 
انگلیس،  مقابل  ملت ها  لیگ  در 

آلمان و مجارستان است.
مانچینی در واکنش به این قرعه لبخند زد و گفت: این گروه خوبی است و 
با انگلیس، آلمان و مجارستان، مطمئنًا یک گروه سرگرم کننده  و جذاب خواهد 
بود. رویارویی با حریفان قدرتمند بخشی از بازی های لیگ ملت ها است. ما قباًل 
در فینال یورو با انگلیس بازی کرده بودیم، بنابراین مطمئنًا این دو بازی فشرده 
خواهد بود. در مورد آلمان، دیدار آن ها با ایتالیا یک بازی کالسیک در فوتبال جهان 
است و این اولین باری است که در لیگ ملت ها با آن ها بازی می کنم، بنابراین از 
این بابت بسیار خوشحالم. اگر ایتالیا جواز حضور در جام جهانی 2022 را کسب 
کند، بازی های لیگ ملت ها حکم بازی های دوستانه را برای آمادگی برای حضور 
در جام جهانی خواهد داشت. مانچو در ادامه گفت: ما سعی خواهیم کرد که لیگ 
ملت ها را ببریم، البته هدف مهمی داریم و آن هم صعود به جام جهانی است و 
باید امسال بازی های مهمی که داریم را با برد به پایان برسانیم.لیست بازی ها 

هنوز مشخص نشده است، اما بازی ها در ژوئن و سپتامبر 2022 برگزار می شود.
قرعه کشی پلی آف جام جهانی در قاره اروپا نیز برگزار شد و تیم ها حریفان خود 
را شناختند. تیم ملی فوتبال ایتالیا در سخت ترین گروه ممکن باید با پرتغال، ترکیه 
و مقدونیه رقابت کند که از این چهار تیم تنها یک تیم راهی جام جهانی می شود.

روبرتو مانچینی در واکنش به این مساله گفت: گروه بسیار سختی داریم و 
شرایط برای صعود بسیار دشوار است. مقدونیه تیمی بسیار قوی است. در صورتی 
که این تیم را شکست دهیم باید با برنده پرتغال و ترکیه بازی کنیم که بازی 
سخت تری است. سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا ادامه داد: تیم های بسیار قدرتمندی 

در این گروه قرار دارند و این کار را برای صعود دشوار می کند.

ُامیکرون لیگ برتر انگلیس را فلج کرد

نوع اُمیکرون ویروس کرونا در انگلیس در حال گسترش است و اکنون به 
باشگاه های فوتبال زیادی رسیده است و باعث لغو خیلی از بازی ها شده است.

به گزارش استار، نوع اُمیکرون ویروس کرونا در انگلیس در حال گسترش 
است و اکنون به باشگاه های فوتبال زیادی رسیده است. بازی های بیش تری در 
لیگ برتر لغو می شود. اخیرا نیز تیمو ورنر، بازیکن ملی پوش آلمانی چلسی مبتال 

شده است.
باشگاه برنتفورد نمی تواند تمرین کند زیرا آن ها مجبور شدند زمین های تمرین 
خود را به دلیل شیوع کرونا تعطیل کنند. واتفورد  و نوریچ سیتی به دلیل موارد 
متعدد کرونا در تیم دیگر بازیکنان کافی برای بازی بعدی ندارند. و در لسترسیتی 
نیز شرایط همین گونه است. با توجه به گسترش سریع سویه اُمیکرون، لیگ برتر 
در حال حاضر چندین بازی را در آخر هفته لغو کرده است.  عصر پنج شنبه اعالم شد 
که تیمو ورنر، روملو لوکاکو، کالوم هادسون اودوی و بن چیلول بازیکنان حرفه ای 
چلسی نیز به ویروس مبتال شده اند. به گفته توماس توخل، کای هاورتز احساس 

ناراحتی زیادی می کرد. توخل گفت: منتظر نتایج آزمایشات بیش تری هستیم.
همان طور که لیگ در روز پنج شنبه اعالم کرد، بازی های شنبه ساوتهمپتون 
مقابل برنتفورد، واتفورد مقابل کریستال پاالس، وستهم یونایتد مقابل نوریچ سیتی 
به  بنا  بودند،  برنامه ریزی شده  برای یک شنبه  که  لسترسیتی  و  اورتون  دیدار  و 
درخواست باشگاه ها به تعویق افتاد. بازی منچستریونایتد و برایتون در روز شنبه  
نیز لغو شده است.در بریتانیا، دولت تخمین می زند که صدها هزار نفر هر روز به 

نوع اُمیکرون آلوده می شوند. 
است.  گونه  شرایط همین  نیز  تاتنهام  در  برنتفورد  و  منچستریونایتد  مانند 
توماس فرانک، سرمربی برنتفورد روز پنج شنبه خواستار لغو کل بازی های هفته 
است. فرانک گفت: »موارد کرونا در تمام باشگاه های لیگ برتر در حال افزایش 

است، همه باید با آن دست و پنجه نرم کنند و مشکالتی داشته باشند.

از کش  پس  و  باالخره 
از  فراوان رأی یکی  و قوس 
های  پرونده  ترین  جنجالی 
کمیته انضباطی اعالم و دیدارهای گل 
گهر برابر استقالل، پیکان و سپاهان 3 

بر صفر به سود این سه تیم شد.
از گذشته چند روز سرانجام  پس 
رأی یکی از جنجالی ترین پرونده های 
فوتبال ایران صادر شد. پرونده ای که در 
یک سمت آن تیم های استقالل، پیکان 
و سپاهان به عنوان شاکی حضور داشتند 
و باشگاه گل گهر نیز به دلیل استفاده 
از یک بازیکن گابنی در مقام متشاکی 

قرار داشت.
حضور اریک بوکوم بایناما مهاجم 
گابنی در فوتبال ایران با جنجال بزرگی 
نقل  در  که  گابنی  بازیکن  بود.  همراه 
سیرجانی  تیم  به  تابستانی  انتقاالت  و 
پیوست ولی از همان ابتدا حرف و حدیث 
هایی مبنی بر غیرمجاز بودن حضور این 

بازیکن در فوتبال ایران منتشر گردید.
طبق آیین نامه استفاده از بازیکنان 
برتر  لیگ  آغاز  از  پیش  که  خارجی 
فوتبال  فدراسیون  تصویب  به  امسال 
رسید، بازیکنانی که از برخی کشورهای 
آفریقایی نظیر گابن قصد حضور در لیگ 
برتر ایران را داشته باشند، می بایست 
حداقل 4 بازی در تیم ملی بزرگساالن 
انجام داده باشند تا مجوز حضور در لیگ 

برتر را کسب کنند.
پیش از اینکه بایناما نخستین بازی 
استقالل  برابر  را  گهر  گل  برای  خود 
انجام دهد، حرف و حدیث هایی مبنی 
بر اینکه هیچ سابقه و رزومه ای از این 
وجود  خارجی  های  سایت  در  بازیکن 
ندارد، منتشر شد. با این وجود، باشگاه 
سیرجانی با انتشار نامه ای از فدراسیون 
فوتبال گابن مدعی شد که این بازیکن 
در 4 بازی دوستانه تیم ملی کشورش 

به میدان رفته است.
گل  و  استقالل  دیدار  از  پس 
گهر بود که مدیران آبی های پایتخت 
شکایت رسمی خود را نسبت به حضور 
این بازیکن در میدان تحویل مسئوالن 

سازمان لیگ و کمیته انضباطی دادند. با 
این وجود، گل گهر در دیدارهای بعدی 
این  از  نیز  پیکان و سپاهان  برابر  خود 

بازیکن استفاده کرد.
در  سیرجانی  باشگاه  نهایت،  در 
پاسخ به ابهامات موجود، نامه جدیدی 
از فدراسیون فوتبال گابن منتشر کرد که 
در آن ذکر شده بود 4 دیدار اریک بوکوم 
بایناما برابر تیم های ملی بنین، لیبریا، 
توگو و رواندا برگزار شده اما این نامه 
پرونده  این  در  بیشتری  ابهامات  باعث 
در  گابن  ملی  تیم  اصوال  که  چرا  شد 
تاریخ های ذکر شده با 3 مورد از این تیم 
ها بازی دوستانه ای را برگزار نکرده و 
طبق مچ لیست و مدارک موجود از دیدار 
با بنین، اریک بوکوم بایناما حتی روی 

نیمکت گابن هم حضور نداشته است.
استقالل  باشگاه  شکل  هر  به 
پرونده  این  اصلی  عضو  عنوان  به  که 
مصرانه بر روی شکایت خود پافشاری 
تحویل  را  معتبری  مدارک  داشت، 
نیز  میان  این  در  داد.  انضباطی  کمیته 
و  گابن  فوتبال  فدراسیون  با  مکاتباتی 
کنفدراسیون فوتبال آفریقا انجام شد و 
کمیته انضباطی به این قطعیت رسید که 

مدارک این بازیکن گابنی جعلی بوده و 
بازیکن  مصداق  بایناما  بوکوم  اریک 

غیرمجاز تلقی می شود.
رأی  انضباطی  کمیته  نتیجه،  در 
نده  پرو ین  ا خصوص  در  ا  ر خود 
جنجالی صادر کرد و هر 3 دیدار گل 
پیکان و سپاهان  برابر استقالل،  گهر 
تیم  این  سود  به  صفر  بر   3 نتیجه  با 

ها اعالم شد.
این  برای صدور  انضباطی  کمیته 

رأی به ادله زیر استناد کرده است:
*  کمیته انضباطی در جهت کشف 
واقعیت ایمیل هایی فدراسیون گابن که 
گل  باشگاه  از سوی  مدرک  عنوان  به 
بررسی تخصصی  برای  ارائه شد،  گهر 
تبادل  و  تولید  پلیس فضای  به  فنی  و 

اطالعات )فتا( مراجعه کرد.
تخصصی  نظریه  اساس  بر   *
پلیس فتا ثبت نام بازیکن مورد شکایت 
بر اساس استفاده از مدارک و مستندات 
غیر واقعی و جعلی صورت پذیرفته است.
فاقد شرایط  بازیکن مورد نظر   *
الزم )4 بازی برای تیم ملی بزرگساالن( 

است.
های  تاییدیه  گابن  فدراسیون   *

ارائه شده برای ثبت نام بازیکن مبنی بر 
انجام 4 بازی در سطح ملی بزرگساالن 

را جعلی عنوان کرده است.
* در دیدار بنین و گابن مشخصات 
این بازیکن در لیست بازیکنان و فیلم 

بازی رویت نشد.
* باشگاه گل گهر پیش از صدور 
کارت بازی، باید دقت نظری بیشتری 
راجع به این موضوع اهتمام می داشت.

دستورالعمل   14 بند  اساس  *بر 
بازیکنان   ، مربیان  با  قراردادها  تنظیم 
فوتبال  کارگزاران  و  اجرایی  عوامل   ،
لیگ  سازمان   1399 /6 /30 مصوب 
مسئولیت احراز اصالت هرگونه مدارک 
عهده  به  شده  ارائه  قراردادهای  یا  و 
باشگاه بعنوان شخص حقوقی می باشد 
و این مقررات به وضوح بیانگر مسئولیت 
اسناد  خصوص  در  ها  باشگاه  مطلق 
ابرازی جهت ثبت نام بازیکنان معرفی 
دفاعیات  اساس  این  بر  و  بوده  شده 
باشگاه طرف شکایت در خصوص عدم 
توجه مسئولیت به این باشگاه به دلیل 
صدور کارت بازی پس از تایید اموربین 
تشخیص  غیرموجه  فدراسیون  الملل 

داده می شود .

سقوط آزاد گل گهر در جدول؛

تیم قلعه نویی نقره داغ شد!

قصد  فوتبال  فدراسیون  حالی  در 
شکستن طلسم صعود تیم ملی امید به 
المپیک را دارد که هنوز قرارداد اعضای 
کادرفنی امضا نشده و هیچ برنامه ای هم 

برای روزهای آینده ارائه نشده است.
امید  فوتبال  ملی  تیم  صعود  بعد 
آبان به مسابقات جام  اواسط  ایران در 
ملت های زیر 23 سال آسیا که در خرداد 
1401 برگزار می شود، کادرفنی تیم ملی 
اعم از مهدی مهدوی کیا و دستیارانش 
زمان  آن  از  و  کرده اند  ترک  را  ایران 
تاکنون هیچ خبری از برنامه های جدید 

برای تیم ملی امید نیست.
در واقع مهدوی کیا و دستیارانش 
یک روز بعد از اتمام بازی های مقدماتی 
تهران را ترک کرده اند و تا امروز هیچ 
برنامه ای برای برگزاری اردو و تمرین در 
روزها و ماه های آینده ارائه نشده است.

ملی  تیم  مدیر  محمدی،  محمد 
اعالم کرده که  تازگی  به  امید  فوتبال 
قراردادهای اعضای کادرفنی تیم ملی 
بعد از گذشت حدود سه ماه منعقد نشده 

قراردادی  دستیارانش  و  مهدوی کیا  و 
ندارند. حتی گفته  می شود این موضوع 
باعث ناراحتی و دلخوری مهدوی کیا از 
به طوری  فوتبال هم شده؛  فدراسیون 
که او به عنوان مشاور رئیس فدراسیون 
فوتبال در هیچ یک از سفرهای خارجی 
عزیزی خادم را همراهی نکرده اما چندی 
قبل در مراسم روزشمار جام جهانی در 

قطر حاضر شده بود.

امضا نشدن اعضای کادرفنی تیم 
ملی از یک سمت و همینطور ارائه نشدن 
برنامه زمانی برگزاری اردو و تمرینات 
نبود  نمایانگر  دیگر،  از سوی  ملی  تیم 
تیم  با  ارتباط  در  مناسب  ریزی  برنامه 
ملی امید است و مشخص نیست با این 
آینده  تا سه سال  ایران می تواند  روند، 
برای شکستن طلسم صعود به المپیک 

منسجم شود یا خیر.

طور  به  مهدوی کیا  این  از  پیش 
برای  برنامه ریزی  و  تالش  از  مکرر 
با  چهارجانبه ای  مسابقات  برگزاری 
حضور ایران، قطر، امارات و کره جنوبی 
در بهمن سال جاری در دوحه قطر خبر 
داده بود که فعال این برنامه هم به حال 
خود رها شده است.البته امضای تفاهم 
نامه همکاری مشترک ایران و قطر، یک 
گام مثبت و رو به جلو در صورت عزم 
کردن  نهایی  برای  فوتبال  فدراسیون 
این اردو با همکاری کشورهای نامبرده 
شده است ولی بالتکلیفی کادرفنی تیم 
جهت  در  مهمی  عامل  می تواند  ملی 
تیم  آماده سازی  روند  در  مشکل  بروز 

ملی امید شود.
البته محمد محمدی ابراز امیدواری 
کرده که قراردادی اعضای کادرفنی تا 
هفته آینده نهایی شود و باالخره بعد از 
دستیارانش  و  مهدوی کیا  کریسمس، 
ایران شوند تا حداقل چند بازی  راهی 
از مسابقات لیگ را به منظور شناسایی 

بازیکنان مدنظر خود تماشا کنند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 2855/1003 واقع در شهر دالکی بخش 
سه بوشهر 

آقای سید نصراله موسوی با ارائه دو برگ فرم استشهادیه اعالم نموده اند 
که یک فقره سند کاداستری ششدانگ یک باب خانه پالک 2855/1003 واقع در 
دالکی بخش سه بوشهر که در دفتر امالک الکترونیکی 139920324002000363 
به نام سید نصراله موسوی صادر و تسلیم گردیده و نامبرده به موجب درخواست 
شماره 1400/111/17420 – 1400/08/23 اعالم نموده است که سند مالکیت 
پالک مذکور در اثر جابجایی مفقود گردیده است اکنون نامبرده درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت مذکور را نموده لذا مراتب طبق اصالح تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت اعالم می شود که هر کس نسبت به ملک مورد 

آگهی معامله ای نموده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز 
پس از انتشار این آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دشتستان مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید 
چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 

نشود المثنی سند طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

تاریخ انتشار آگهی: 1400/9/27
حمیدرضا باقرپور 

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دشتستان 
م/الف 677

دلخوری مهدوی کیا از فدراسیون؛

تیم امید، بدون برنامه در راه صعود به المپیک!

فوتبال  تیم  سرمربی  نکونام،  جواد 
فوالد خوزستان گفت: سبک مربیگری  من 
تیمم  که  است  این  جوان  مربی  عنوان  به 

پرتالش باشد.
باشگاه  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
سرمربی  نکونام  جواد  خوزستان،  فوالد 
تیم فوالد خوزستان در گفت و گویی، درباره 
اظهار  خوزستان  فوالد  به  خود  بازگشت 
داشت: باعث افتخار است در خدمت باشگاه 
اینجا  که  مدتی  در  هستم  .  فوالد  بزرگ 
حضور دارم سعی کردیم عملکرد خوبی به 
جا بگذاریم و تیم روند رو به رشدی دارد. 
افتاد  فصل  اول  که  اتفاقاتی  به  توجه  با 
مجددا  اما  نشد،  فراهم  همکاری  شرایط 
بحث حضورم در فوالد مطرح شد و با توجه 
داشتم  تیم  این  از  کافی  شناخت  اینکه  به 
سال  تیم  همان  تیم،  درصد   95 تقریبا  و 
این  بر  و  است  خودم  بازیکنان  و  گذشته 

اساس تصمیم گرفتم برگردم.
لیگ  در  تیمی  هیچ  داد:  ادامه  وی 
همان  با  فوالد  جز  به  یک  لیگ  و  برتر 
حتی  ما  و  نرفته  میدان  به  پارسال  ترکیب 
یک جاهایی دست مان خالی تر از قبل بوده 
است. همه تیم ها برای رسیدن به موفقیت 
هزینه می کنند. از تیم ما 5-6 بازیکن جدا 
شدند که 4 بازیکن اصلی بودند و اکنون در 
در  و  اصلی هستند  بازیکنان  تیم های خود 

شده  ضعیف  ما  تیم  حیث  این  از  مجموع 
است. تیم های دیگر شرایط ایده آلی داشتند و 
امسال هزینه های آنچنانی کردند تا بازیکنان 

با کیفیت و گران قیمتی را بگیرند.
سرمربی تیم فوتبال فوالد خوزستان 
در  مجدد  حضور  از  بعد  کرد:  خاطرنشان 
از نظر روحی و روانی روی بچه ها  فوالد 
کار کردیم. هر پنج روز یک بار بازی داریم 
و سعی کردیم تیم را آماده نگه داریم و شکل 
تیم را حفظ کنیم تا تیم روند خوبش را ادامه 
بدهد. کار سختی است اما باید با مسائل اخیر 

مثل مصدومیت ها بسازیم.
مستحکم  دفاع  خط  مورد  در  نکونام 
سبک  با  مربی گری اش  سبک  مقایسه  و 
کارلوس کی روش گفت: آقای کی روش یکی 
از مربیان بزرگ دنیاست اما سبک مربی گری 
من اینگونه است که سعی کردم از هر مربی 

در اسپانیا و یا آقای کی روش نکاتی را یاد 
بگیرم. ایشان چیزهایی را در فوتبال می بیند 
که خیلی نیاز به تجربه دارد تا آن ها را بتوان 
متوجه شد. سبک مربی گری من، به عنوان 
یک مربی جوان این است که تالش کنم 
و تیمم پرتالش باشد. شما می دانید تقابل 
چون  پرمهره ای  و  هزینه   پر  تیم های  با 
سپاهان،  گل گهر،  پرسپولیس،  استقالل، 
اما هدف  مس رفسنجان کار سختی است 
ما دوندگی و مبارزه تا آخرین لحظه است . 
اینکه اگر ضعیف هستیم جبران کنیم، اگر 
قوت داریم سعی می کنیم که قوی تر شویم.
برای  که  مشکالتی  به  اشاره  با  وی 
ایجاد  پنجره  بودن  بسته  اثر  در  تیم  این 
شد، تصریح کرد: ما به خاطر پنجره بسته 
باشیم.  داشته  را  ایده آل  شرایط  نتوانستیم 
اما  داشتند  خوبی  تیم  که  بودند  تیم هایی 
چند بازیکن دیگر گرفتند که  آن ها نتیجه 
بازی را عوض می کنند اما ما با تالش و با 
داشتن ذهن برنده سعی کردیم این مسائل را 
جبران کنیم. با هر نتیجه ای که گرفتیم ادامه 
دادیم تا بتوانیم به موفقیت برسیم. نیم فصل 
می توانیم بازیکن بگیریم اما بازیکن گرفتن 
بازیکنان  است.  سخت  خیلی  راه  میانه  در 
خوب قطعا قرارداد دارند اما تالش می کنیم 
که نقاط ضعف و قوت را شناسایی کنیم تا 
در پست  هایی که نیاز داریم بازیکن بگیریم.

سرمربی تیم فوتبال فوالد خوزستان با 
اشاره به مصدومیت بعضی از بازیکنان افزود: 
گاهی مصدومیت ها یا محرومیت ها به ما ضربه 
زده است، اما سعی کردیم راه را با قدرت تر 
ادامه بدهیم . در این دو سال بازیکنان زحمت 
کشیدند؛ چه آنهایی که اکنون کنار ما هستند 
و چه آنهایی که جدا شدند. همه باهم سختی 

کشیدیم تا موفق باشیم.
با  دیدار  داوری  خصوص  در  نکونام 
نساجی و بیانیه باشگاه نساجی نیز گفت: در 
کنفرانس خبری بعد از بازی هم گفتم که 
فوتبال  بهترین های  از  یکی  حیدری  آقای 
ایران است که من عالقه شخصی به ایشان 
دارم و جامعه فوتبال باید به ایشان افتخار 
کند و به او و امثال او احترام بگذاریم. بعد 
از بازی 4 صحنه بود که من اعتراض داشتم 
که اکنون اعتراف می کنم روی دو صحنه 
یکی  و  بود  پنالتی  یکی  که  کردم  اشتباه 
اخراج. با احترام به همه دوستان کارشناس 
ما  تیم  برای  پنالتی  یک  من  عقیده  به  اما 
قطعی بود که گرفته نشد، به عنوان کسی 
که سال ها بازی کرده و حداقل فوتبال نگاه 
در صد  نساجی صد  گل  می گویم  کرده ام، 
حیدری  آقای  از  حال  این  با  اما  بود،  خطا 
که  می گویم  صادقانه  می کنم.  عذرخواهی 
اشتباه کردم و از این موضوع خوشحالم که 

عذرخواهی می کنم.

خدمت در باشگاه بزرگ فوالد افتخار است؛

نکونام: سعی می کنیم که قوی تر شویم



7 هنگسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1908- شنبه 27 آذر 1400 فر

کتاب  مجازی  نمایشگاه های  برگزاری  افراز  نشر  مدیر   
استانی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بازار کتاب همچنان درگیر 
کمبود نقدینگی و چک های درازمدت است؛ از این رو برگزاری 
چنین نمایشگاهی می تواند این مشکالت را در میان اهالی نشر 

کمی جبران کند.
اعظم کیان افراز  درباره برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب، 
مختلف  سال های  در طول  استانی  نمایشگاه های  کرد:  اظهار 
همواره مکمل نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بود و مخاطبانی 
استانی  نمایشگاه های  به  بیایند،  تهران  به  بودند  نتوانسته  که 
می رفتند. نمایشگاه های استانی اتفاق خوبی بود، زیرا در سراسر 
کشور تعداد ویترین کتابفروشی ها نسبت به تعداد ناشران و تولید 
کتاب خیلی کمتر و طبیعی است همه کتاب ها به همه شهرها و 

کتابفروشی ها نمی رسد.
او با بیان اینکه نمایشگاه های استانی فرصت برابری به همه 
مردم در نقاط مختلف کشور می دهد، یادآورشد: مردم در هر جایی از 
کشور می توانند به تازه های کتاب دسترسی داشته باشند و دو سال 

گذشته که نمایشگاه نداشتیم بسیاری از این دسترسی ها مختل شد.
مدیر نشر افراز با اشاره به برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب 
انتظار داشت استقبال در  البته نمی توان  اصفهان، توضیح داد: 
استان ها مثل نمایشگاه مجازی کتاب تهران باشد ولی به مرور 

می تواند به جایگاه خود دست پیدا کند.
کیان افراز در پایان برگزاری نمایشگاه های مجازی کتاب 
استانی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: مخاطبان می توانند با این 
نمایشگاه ها به تازه های ناشران دسترسی پیدا کنند؛ چون بازار کتاب 
همچنان درگیر کمبود نقدینگی و چک های درازمدت است از این 
رو برگزاری چنین نمایشگاهی می تواند این مشکالت اقتصادی را 

در میان اهالی نشر کمی جبران کند.
اولین نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان )پانزدهمین 
نمایشگاه کتاب استان اصفهان( از بیستم آذر آغاز شده و تا بیست و 
هفتم آذر 1400 به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت. عالقه مندان 
اصفهانی برای بازید و خرید کتاب می توانند به سایت خانه کتاب 

و ادبیات ایران  مراجعه کنند.

نمایشگاه مجازی کتاب می تواند کمبود نقدینگی را جبران کند

ن  ا یت گر ا و ر  ، کتاب ها
قصه های یلدا

بر  عالوه  یلدا  شب   
گوناگون  مناطق  در  مختلف  آیین های 
می شود؛  شناخته  قصه هایش  با  ایران 
را  آنها  هم  کتاب ها  امروز  که  قصه هایی 

روایت می کنند.
 شب یلدا گرچه بلند و تاریک است؛ 
ایرانیان از گذشته های دور چاره ای برای 
کنار هم جمع  اند.  اندیشیده  سیاهی  این 
شدن و قصه خواندن، قصه ها و افسانه های 
و  مادربزرگ ها  زبان  از  شنیدنی  و  زیبا 
روایت  کهنسال  نقاالن  یا  و  پدربزرگ ها 

می شد.
این  ثابت  قصه ها هنوز هم بخش 
روایت  اکنون  اما  هستند،  دیرسال  شب 
های الزم برای طوالنی ترین شب سال را 
می توان در کتاب ها یافت، کتاب هایی که 
از گذشته های دور تا امروز، همدم لحظه 

های عبور از سیاهی یلدا بوده اند.

8 هزار قصه از شب یلدا
این روزها حکایت های شیرین یلدایی 
رو به فراموشی می رود اما یک پژوهشگر 
صاحب نام و نظر، بخشی از عمر خود و 
نیروی گروه بزرگی از همکارانش را برای 
گردآوری این داستان ها صرف کرده است.
هنگ  فر ی  جلد  1 6 عه  مجمو
ترین،  مهم  از  یکی  یلدا،  قصه شناسی 
دقیق ترین و کامل ترین آثار درباره شب 

یلدا است.
هزار   8 از  بیش  مجموعه  این  در 
روایت از قصه های شفاهی مورد پژوهش 
و بررسی قرار گرفته و پس از بررسی 222 
گردآوری  مجموعه  این  در  مختلف  منبع 

شده است.
فرهنگ قصه شناسی یلدا، عالوه بر 
معرفی راویان، نویسندگان و گردآورندگان 
قصه ها و افسانه های ایرانی و درج خالصه 
اطالعات  شده،  جمع آوری  روایت های 
قصه،  هر  بن مایه ی  درباره   ارزشمندی 
 ، قصه ها فرعی  و  صلی  ا ی  م ها پیا
شخصیت های انسانی و غیرانسانی موجود 

در هر قصه را عنوان می کند.
 ، دعاها شامل  کتاب  ز  ا بخشی 
که  است  دشنام ها  و  نفرین ها  سوگندها، 
می تواند زمینه ساز بسیاری از فعالیت های 

اقوام و جوامع بر  تحقیقی و رفتارشناسی 
اساس قصه ها و افسانه های هر دیار باشد.

فرهنگ قصه شناسی یلدا، به کوشش 
علی خانجانی و 80 نفر از همکاران او پس 
از چهار سال پژوهش و نگارش، در 16 جلد 
تدوین شده و کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان آن را به چاپ رسانده است.

از  بازمانده  ایرانی  جشن  یک  یلدا، 
هزاران سال

ایران زمین، سرزمینی پر از شادمانی 
بوده است، چندان که هر ماه یک جشن در 
قلمرو فرهنگی ایران برگزار شده است، یلدا 
نیز یکی از جشن های مهم ایران باستان 
بوده است، جشنی که هنوز هم زنده است.
شرح  به  ایرانی،  های  جشن  کتاب 
کوتاه جشن های نوروز، تیرگان، مهرگان، 
برگزیدن  و  چهارشنبه سوری،  سده،  یلدا، 
میر نوروزی، همراه با پیشینه  آن ها پرداخته 
شناخته  تصویرگر  هفت  است.تصویرهای 
شده  ایرانی از جمله نورالدین زرین کلک، 
علیرضا  تقوی،  نیره  منوچهری،  مانلی 
پژمان  طباطبایی،  حسام الدین  گلدوزیان، 

رحیمی زاده و مهکامه شعبانی، متن کتاب 
جشن های ایرانی را همراهی می کند.

مخاطبان  کتاب،  ین  ا ندن  ا خو
رسوم  و  آداب  و  فرهنگی  پیشینه   با  را 
شادی  با  بیشتر  که  خود  سرزمین  کهن 
نعمت های  و  برکت ها  گرامیداشت  و 
و  بدی  بر  نیکی  پیروزی  و  ایران زمین 
داد بر بیداد همراه بوده اند، آشنا می کند و 
می تواند انگیزه ای باشد برای زنده کردن 
که  زیبایی  آیین های  پاسداشت  و  دوباره 
همه در راستای احترام به طبیعت، پاکیزگی، 
دادگری، میهن دوستی و شادی است و سبب 
تداوم تمدن کهن ایران و فرهنگ پربار آن 
خواهد شد.جشن های ایرانی، نوشته روزبه 
 48 در  و  است  ربانی  نسترن  و  تذهیبی 
نظر  نشر  توسط  قطع خشتی،  در  صفحه 

منتشر شده است.

یلدای داستان های شاعرانه
شاعری که برای کودکان و نوجوانان 
سروده است، یلدا را نیز به داستانی شاعرانه، 
مهمان کرده، برای نوجوانان خواندن این 

شاعرانگی، خالی از لطف نیست.

شب  داستان  در  احمدی،  احمدرضا 
یلدا، رنگ ها و عطرها و گل ها را با یکدیگر 
نوجوانی  داستان  یلدا،  زند.شب  می  پیوند 
می رود  خواب  به  شب  این  در  که  است 
تجربه  را  متفاوتی  دنیاهای  خواب  در  و 
می کند. او در این روایت ها با افراد مختلف 
زندگی اش روبرو می شود و هر بار به کشف 

و مکاشفه ای دست می زند.
کتاب  می خوانیم:  این  از  بخشی  در 
داوودی، گل  »گل شدم. گل الدن،  گل 
میخک، گل بنفشه، گل اطلسی، گل الله، 
ارغوان،  گل  نسترن،  گل  شیپوری،  گل 
رنگ های  با  شدم...  گل  و...  شقایق  گل 
جورواجور،  با شکل های مختلف و عطرهای 

گوناگون...«
احمدی در این کتاب برداشت آزادی 
از شب یلدا داشته و در روایت خود ماجراها 
پایان  یعنی  این شب  اصلی  مفهوم  به  را 

تاریکی گره زده است.
این کتاب مناسب گروه سنی 12 تا 
15 سال است و با تصویرگری محمدعلی 
کانون  توسط  صفحه   32 در  بنی اسدی 

پرورش فکری منتشر شده است.

داستان های شاعرانه از یلدا

ترجمه »لیلی مجنون« جامی به زبان فرانسه منتشر شد
و  لیلی  فرانسوی  ترجمه   
مجنون جامی که بخشی از هفت 
فرانسه  زبان  به  اوست  اورنگ 

منتشر شد.
سلیه  دو  دیان  نتشارات  ا
و  لیلی  ترجمه  انتشار  از  فرانسه، 
مجنون عبدالرحمن جامی، به زبان 

فرانسه خبر داد.
این کتاب با ترجمه لیلی انور، 

مترجم صاحب نام ایرانی، به چاپ رسیده است.
این کتاب بخشی از هفت اورنگ یکی از آثار عبدالرحمن جامی است که 
در قرن نهم هجری قمری سروده شده است. این  اثر سرشار از داستان های 

تمثیلی و آموزنده است. 
برخی بر این باورند که منظومه هفت اورنگ به دستور »سلطان حسین 

بایقرا« سروده شده است، اما این موضوع تایید نشده است.
هفت اورنگ از هفت بخش تشکیل شده است:

مثنوی سلسلۀالذهب در مسایل دینی و اخالقی همراه با قصص گوناگون 
که به نام سلطان حسین بایقرا سروده شده است.

سالمان و ابسال که داستانی است عاشقانه و عرفانی از منابع یونانی و 
پیش از جامی، پور سینا و دیگران آن را تصنیف کرده اند.

ناصرالدین  خواجه  نام  به  است  دینی  و  عرفانی  مثنوی  تحفۀاالحرار 
نقشبندی.

سبحۀاالبرار نیز در تصوف و مسایل اخالقی همراه با تمثیالت بسیار است.

یوسف و زلیخا که بهترین مثنوی های جامی و به نام سلطان حسین است.
لیلی و مجنون که روایتی از داستان لیلی و مجنون است.

خردنامه اسکندری در حکمت و مسایل فلسفی.
هر هفت منظومه در قالب مثنوی سروده شده اند.

ترجمه »لیلی مجنون« جامی به زبان فرانسه منتشر شد
لیلی انور، متولد 1347، دانشجوی سابق مدرسه عالی نرمال پاریس، 
دارای دکترای ادبیات فارسی و اکنون استاد مؤسسه ملی زبان ها و تمدن های 

شرقی در شهر پاریس است.
وی به عنوان متخصص ادبیات عرفانی فارسی در حال ترجمه و تدریس 
آثار موالنا جالل الدین رومی، شمس تبریزی، عطار نیشابوری و نویسندگان 
مدرن تر بوده است. او همچنین در خوانش شعرهای عارفانه به همراهی 

نوازندگان مختلف پرداخته است.
 او همچنین در دو ماهانه لوموند دو رولیژیون عهده دار نگارش بخشی در 
 )France Culture( مورد ادبیات و معنویت است و در رادیو فرانس کولتور

میزبان برنامه ای هفتگی در مورد مسائل مربوط به معنویات بوده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

معرفی نامزدهای بخش علمی بیست و سومین 
جشنواره قصه گویی

نامزدهای بخش علمی بیست وسومین جشنواره بین المللی قصه گویی کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان در چهار بخش جستارنویسی، مقاله و کتاب و 

پایان نامه معرفی شدند.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل 
کانون، حسن ذوالفقاری و مریم شریف نسب هیأت داوران بخش »جستارنویسی«، 
شش جستار شامل »راز باحال بودن قصه ها« اثر اسماعیل اله دادی از لرستان، »قصه 
دنیای کودکان سرزمین مرا خواهد ساخت« اثر لیلی باباخانی از همدان، »چند الیه 
کیک خامه ای بشنو« اثر رضیه حکیمی از قم، »از اثر انگشت تو تا اثر انگشت تو« اثر 
سولماز صادق زاده نصرآبادی از آذربایجان شرقی، »دردم از یار است و درمان نیز هم« 
اثر بهاره قانع نیا از خراسان رضوی و »دایی امین اهلل و جان لیبادی« اثر مریم کوچکی 

از تهران را به عنوان نامزد این بخش معرفی کردند.
همچنین امیرحسین زنجان بر، بهروز محمودی بختیاری، حسین زارع و سعید 
حسام پور هیأت داوران بخش »مقاله« شش اثر شامل »تحلیل تطبیقی نشانه های 
غیر زبانی قصه گویان ایرانی و خارجی در جشنواره بین المللی قصه گویی کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان )بررسی موردی(« اثر سمیه آورند و راضیه احمدی از فارس، 
»اثربخشی قصه درمانی گروهی بر کاهش مشکالت رفتاری کودکان پیش دبستانی« اثر 
طاهره رمضانی نژادمقدم و آیت اله کریمی باغملک از گیالن، »رویکرد بینامتنی و ترامتنی 
به حضور عناصری از هنرها و صنایع دستی در برخی از افسانه های عامیانه ایرانی« 
اثر سیدمحمدرضا طبسی و مریم صفانیا از سمنان، »بررسی حکایت شیر و نخجیران 
مثنوی و اثر بخشی آن بر سالمت روان و تربیت کودکان )بر اساس نظریه درمانگری 
آلبرت الیس( اثر سیده اسماء نجات از آذربایجان غربی و »نقد قصه های منتخب کودک 
بر اساس نظریه روایت مندی نیکو الیوا اثر سجاد نجفی بهزادی، زیبا علیخانی و معصومه 

مهری قهفرخی از چهارمحال و بختیاری را به عنوان نامزد این بخش معرفی کردند.
هیأت داوران بخش های »پایان نامه« و کتاب« شامل حسین شیخ االسالم، حجت 
کجانی حصاری و یوسف محمدنژاد در بخش »پایان نامه« پنج اثر شامل »بررسی تاثیر 
قصه گویی بر پرورش تفکر مثبت در نوجوانان دختر« اثر سمیه امیری از لرستان، »تاثیر 
توسعه گردشگری کودک بر ارتقاء رفتار مسئوالنه در گردشگری« اثر شیوا باباگپ پور 
از تهران، »اثر بخشی قصه گویی بر کاهش مشکالت درونی سازی شده برونی سازی 
شده کودکان پیش دبستانی« اثر میترا پوربهرام از گیالن، »تاثیر آموزش مهارت های 
ارتباطی به روش قصه گویی بر خود کارآمدی هیجانی و سازگاری اجتماعی کودکان 
9 تا 12 سال عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر بوشهر« اثر مهشید 
جهازی از بوشهر و »واکاوی تجارب معلمان قصه گو در ارتباط با نقش قصه در اجرای 
اثر بخش برنامه درسی دوره ابتدایی« اثر محبوبه قاسم شیرازی از آذربایجان شرقی را 

به عنوان نامزد این بخش اعالم کردند.
هیأت داوران همچنین در بخش »کتاب« نیز چهار اثر شامل »قصه نامه رسم 
تجارت و قصه نامه کارد استخوان« اثر علی خانجانی از تهران، »هشت افتتاحیه در 
قصه گویی« اثر عاطفه قاسمی از خراسان شمالی، »دستنامه قصه درمانی )قصه ها و 
افسانه ها در روان درمانی(/ استفان هامل« ترجمه محسن لعلی، سمیه نجارخدابخش و 
ناهید رمضانی از اصفهان و »مجموعه افسانه های ایرانی« اثر زهرا مهاجری از خراسان 

رضوی به عنوان نامزد معرفی کردند.

آگهی مفقودی سند مالکیت وسیله نقلیه 
مدل     روغنی  زرد  رنگ  به   )6*4(  10 ان  تیپ  ولوو  کمپرسی  کامیون 
1983ظرفیت 26 تن تعداد سلندر6  سوخت گازویئل تعداد محور 3 تعداد چرخ 
نقله   وسیله  شناسه  047662با  شاسی  شماره  و   161953 موتور  شماره  10با 
کد  با  قشالقی  نعمت صمدی  بنام   NIN()IRNC835k3RZ047662((

ملی 1461036488از درجه اعتبار ساقط می باشند .

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1400/08/11 مورخ   12003199
ثبتی  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت 
حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اصغر زارعی 
به شماره ملی 2181666202 فرزند ابراهیم در ششدانگ عرصه و اعیان یک 
قطعه زمین )مرغداری( به مساحت 10000 متر مربع پالک 11- اصلی واقع 
در مازندران بخش 9 ثبت نکا به کالسه 100/1400 خریداری شده از خانم 
معصومه جمشیدی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضا مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/27

امیر خندان رباطی 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا 

آگهی ابالغ احضاریه 
احتراما نظر به اینکه آقایان حسین و محسن و رضا و خانم ها طیبه و 
طاهره وارث عباس سیل سپور مالک پالک 111/965 درخواست تعیین حدود 
بند  لذا در اجرای  و مساحت پالک مذکور و صدور سند تک برگ را نموده 
381 و کد 914 م ب ث برابر دستور وارده  شماره 140085601060012245 
مورخ 1399/9/13 به مالکین مجاور پالک ثبتی 111/965 که پالک های 
1273 و 118 و 121 فرعی از یکصد و یازده  اصلی می باشند آقایان سید 
نرجس  و خانم   احمدی  احمدی و همایون  احمدی و سید حسین  مصطفی 
خاتون رضائی و کاظم شیرازیی و غالمرضا اعتمادی و خانم فاطمه اکبری و 
آقای مقبل ثقفی و خانم نیره سادات قاسمی و خانم فرزانه جندقی و مالکین 
احتمالی دیگر ابالغ می گردد که کارشناسان این اداره در تاریخ 1400/10/12 
ساعت 10 صبح جهت بازدید از پالک فوق و تثبیت عرصه ملک برابر سند 
مالکیت قبلی به محل پالک فوق واقع در شهر ورامین خ شهید زواره مراجعه 
می نمایند لذا چنانچه نسبت به تثبیت ملک فوق معترض می باشید در تاریخ 
اعالمی در محل ملک فوق با همراه داشتن سند مالکیت و مدارک هویتی به 

جهت عدم تضعییع حقوق خود حضور داشته باشید در غیر اینصورت این اداره 
نسبت به ادامه عملیات و صدور سند مالکیت مطابق با وضعیت موجود محل 
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آگهی احضار
در خصوص درخواست دبیر محترم شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
استان گیالن بخواسته تعیین تکلیف تعداد 26 دستگاه وسیله نقلیه بشرح لیست 
دو صفحه ای با مشخصات1-پژو 205 به شماره انتظامی )44-998 ج 73(  
2-پراید به شماره انتظامی )46-258 د 32( 3-پیکان بشماره انتظامی )521-46 
س 65( 4- آردی به شماره انتظامی )66-937 ل 48( 5- موتورسیکلت به 
شماره)579-99213( 6-پراید بشماره انتظامی )16-113 ص 73( 7- پژو 206 
به شماره انتظامی )88-154 د 96( 8-پژو 405 به شماره انتظامی )281-77 
ق 92( 9-موتور سیکلت به شماره )125-79535( 10- پژو 206 به شماره 
انتظامی )77-795 ج 52( 11-موتورسیکلت به شماره انتظامی )85636-579 
(12-پژو 405 به شماره انتظامی )21-837 ب77 ( 13-تیبا به شماره انتظامی 
)16-375 ل 58( 14-پژو 405 به شماره انتظامی )21-823 ی22( 15-پراید 
به شماره )56-884 م 36( 16-پژو 405 امبوالنس به شماره انتظامی )559-79 
ن 62( 17-پژو 405 به شماره انتظامی )56-245 س 71( 18-موتورسیکلت 
به شماره انتظامی )829 – 88793( 19-موتورسیکلت بشماره انتظامی )578-

21649( و 1-پژو پارس به شماره انتظامی )828-33 ص 25( 2-پراید  به 
شماره انتظامی )46-677 د  97( 3-نیسان پاترول به شماره انتظامی )تهران 
42-14684( 4-موتورسیکلت بشماره )578-82198(5-کابین وانت مزدا به 
شماره انتظامی )56-862 ق 29( 6-پیکان به شماره انتظامی )21-552 ج 
24( 7- پراید به شماره انتظامی )68-989 ی 56( واقع در پارکینگ شورای 
مذکور موضوع پرونده شماره بایگانی 0000097 در اجرای مقررات ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی به مالک یا مالکین احتمالی آنان ابالغ می گردد 
ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی با به همراه داشتن دالیل و مدارک خود 
جهت رسیدگی دراین دادگاه واقع در رشت فلکه نیروی دریایی مجتمع قضایی 
پل عراق حاضر شوند در غیراینصورت دادگاه غیابا مبادرت به رسیدگی نموده 

و اتخاذ تصمیم قانونی می نماید.
مدیردفتر دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی گیالن-نیکدل

مفقودی
 206 پژو  بک  چ  ها ری  ا سو لکیت  ما مه  سنا شنا و  نی  سندکمپا
س   738 می  نتظا ا ه  ر شما به   1396 مدل  وغنی  ر سفید  رنگ  به 
شاسی  شماره  به   165A0126696 موتور  شماره  به   46 یران 83-ا
پیرکالچائی  تیزکن  فاطمه  به  متعلق   NAAP03EE4HJ492132

باشد.  می  ساقط  اعتبار  وازدرجه  مفقود 

مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت و کارت یکدستگاه موتورسیکلت باختر به 
رنگ ابی اسمانی مدل 1390 به شماره انتظامی 28976-579به شماره موتور 
NEA1079679  به شماره تنه NBA125B9080840  متعلق به اصغر 

نیک پور مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ابالغ اجراییه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم

1- محمد رحیمی فرزند صحبت  نشانی استان ایالم – شهرستان ایالم – خ 
شهید عبدللهی پور پالک 23

مشخصات  محکوم علیه /محکوم علیهم
1- شور انگیز هیوری  نشانی چالوس

)فریبا(هیوری   معصومه  مرحوم  ورثه  رضا  فرزند  رزالنسری  فاطمه   -2
نشانی مجهول المکان

3- زهرا رزالنسری فرزند رضا ورثه مرحوم معصومه )فریبا(هیوری نشانی 
مجهول المکان

4- رضارزالنسری ورثه مرحوم معصومه )فریبا(هیوری  نشانی مجهوال 
المکان

5- منا عرب صیفی فرزند رضا ورثه مرحوم نسرین  نشانی هیوری  نشانی 
مجهول المکان

هیوری   نسرین  مرحوم  ورثه  رضا  فرزند  عرب صیفی   امین  محمد   -6
نشانی مجهول المکان

7- محمد مهدی عرب صیفی  فرزند رضا  ورثه مرحوم  نسرین هیوری  
نشانی مجهول المکان

8- رضا عرب صیفی ورثه مرحوم نسرین هیوری  نشانی مجهول المکان
نشانی  )علیا(هیوری   فریده  مرحوم  ورثه  احمد  فرزند  نجفی  مجید   -9

مجهول المکان
نشانی  )علیا(هیوری   فریده  ورثه مرحوم  احمد  فرزند  10- سعید نجفی 

مجهول المکان
11- محمد نجفی فرزند احمد ورثه مرحوم فریده )علیا(هیوری  نشانی 

مجهول المکان
12- زهرا نجفی فرزند احمد ورثه مرحوم فریده )علیا (هیوری  نشانی 

مجهول المکان
13- شهال نجفی فرزند احمد ورثه  مرحوم فریده )علیا( هیوری  نشانی 

مجهول المکان
14- احمد نجفی ورثه مرحوم فریده )علیا( هیوری  نشانی مجهول المکان

15- مرتضی هیوری  نشانی زندان

محکوم به :
دادگاه  اول  شعبه  از  صادره   1379/8/2-895 شماره  دادنامه  موجب  به 

عمومی حقوقی مهران محکوم علیهم
1- شورانگیز هیوری

2- وارث مرحومه معصومه )فریبا(هیوری فرزند حسین )1. زهرا رزالنسری 
به شماره ملی 44900513100   2.فاطمه رزالنسری فرزند رضا رزالنسری 

به شماره ملی0053141490(
3- وارث مرحوم نسرین هیوری  به اسامی )1. محمد امین عرب صیفی به 

شماره ملی 4529959430  2. منا عرب صیفی به شماره ملی 452997023  
3. محمد مهدی عرب صیفی به شماره ملی 4520076711  4. رضا عرب 

صیفی به شماره ملی4529690377(
4- وارث مرحومه فریده )علیا هیوری فرزند حسین به اسامی ) 1. محمد 
ملی  شماره  به  نجفی  زهرا   .2   4529711145 ملی  شماره  به  نجفی 
4529874559  3. مجید نجفی فرزند احمد  4 سعید نجفی فرزند احمد  

5. شهال نجفی فرزند احمد  6. احمد نجفی همسر متوفی (
5- مرتضی هیوری

محکومند به حضور در یکی از دفتر خانه ها وتنظیم و امضاء سند انتقال  
قطعی و رسمی پنج دانگ از جایگاه پمپ بنزین به پالک 212 اصلی واقع 
در ناحیه 10 مهران – قطعه 6 بخش 11 کرمانشاه به مساحت مندرج در 
سند و قرارذ دا  عادی و انتقال امتیاز فروشندگی به نام خواهان و همچنین 

پرداخت نیم عشر دولتی .
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مهران //طیبه یوسفی

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه :
1- ظرف مدت ده روز آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی (. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خودرقادر به 
باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل  اجرای مفاد اجراییه نداند 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ،به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او 
از  اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع  تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضایی ارئه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت می شود )مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
4- خود داری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجرای حکم ،حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون اجرای محکومیت 
مالی 1394 (. 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر 
دو مجازلت می شود . ) ماده 21 قانون نحو اجرای محکومیت مالی 1394( 
.6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم  
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
اجرای  قانون نحوه  .) تبصره 1 ماده 3  بود  توسط محکوم علیه خواهد 

محکومیت مالی 1394(.
قاضی دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان مهران – عبدالکریم سبزواری

زل
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ص
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از راست: نجف دریابندری، علی هاشمی، عباس زریاب خویی
 مهدی اخوان ثالث، محمدرضا شفیعی کدکنی، عبدالحسین ناخدا

صفدر تقی زاده و دکتر عاصی )اواخر دهه50( اختصاصی دنیای جوانان

چشمان من از چشمه ها
جوشیدنی تر

سهیال قربانی

ای از تمام دیدنی ها دیدنی تر!
گلبرگ های آرزویت چیدنی تر 

بوییده ام شب بو، شقایق، یاس اما 
پیراهنت از  هرچه  گل بوییدنی تر

نوشیده ام جام  شرابی  کهنه، اما
کهنه شراب عشق  تو نوشیدنی تر

بوسیده ام آیات قرآن را، ولیکن
آوای قرآن از  لبت، بوسیدنی تر

من بوی خشت خام باران خورده دارم
چشمان  من از چشمه ها، جوشیدنی تر

وقتی بیایی ای از  تبار سبز گستر
حتی کویر ازدیدنت، روییدنی....تر



صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هرمز هوشمند راد
قائم مقام مدیر مسئول: شبنم هوشمند راد

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

سرویس هنری: محمد حسین زاده
سرویس نرم افزار: محمدرضا هاشمی کهندانی

گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه 
رسولی،فرید توانارضا بهشتی

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است
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نمایش روغن کنجد به تهیه سعید چنگیزیان

با   ، کنجد غن  و ر یش  نما
نویسندگی ایمان صدیق، کارگردانی 
آرمان شهبازی و تهیه کنندگی سعید 
دی ماه  روز  نخستین  از  چنگیزیان، 
صحنه  روی  سپند  نه  تماشاخا در 
این نمایش 65  بازیگران  می رود.   

دقیقه ای عبارتند از مهدی صناعتی )سعید 
ابوالفضل  شاه علی،  امیر  زاده،  کریم  دلسا  گرگین پور،  چنگیزیان(، صبا 
این  خالصه  دهقانی.  دیبا  و  مقدس  پرسا  حسینی،  سیدعماد  وزیری، 
نمایش که به قلم ایمان صدیق نوشته شده، بدین گونه است که، یک 
به فشارهای  توجه  با  و  زندگی می کنند  پیر خود  پدر  با  فرهنگی  زوج 
صاحبخانه عجله ای برای تخلیه خانه ندارند. صاحبخانه در تالش است 
تا ملک خود را به مستاجر جدید اجاره دهد و این پریشانی با رسیدن 

نقاش و کارگر او به اوج می رسد...

پایاني براي آخرین فیلم حمید نعمت اهلل!

فیلم  ره  جشنوا چهلمین  دبیر 
سینمایی  فیلم  ماندن  کنار  از  فجر 
قاتل و وحشی، به کارگردانی حمید 
این  از حضور و رقابت در  نعمت اهلل 
یکی  گذشته  سال  داد.  خبر  دوره 

نمایش  پروانه  صدور  شورای  اعضای  از 
سازمان سینمایی گفته بود 80درصد قاتل 
موهای  با  حاتمی  لیال  فیلم  این  در  دارد.  شرعی  مشکل  وحشی«،  و 
امین  است.  کرده  نقش  ایفای  و  گرفته  قرار  دوربین  جلوی  تراشیده 
در گفتگویی  نقاش زاده  است.. مسعود  فیلم  اصلی  بازیگر  دیگر  حیایی 
درباره سرنوشت قاتل و وحشی گفت: به دلیل اینکه فیلم آقای نعمت اهلل 
اساس  بر  بود،  کرده  پر  را  حضور  فرم  جشنواره  گذشته  دوره های  در 
در  وحشی  و  قاتل  بازبینی  امکان  فجر  فیلم  جشنواره  جدید  آیین نامه 

دوره چهلم وجود ندارد.

ساالر عقیلي و اپراي عروسکي هماي همایون

بهروز غریب پور، کارگردان اپرای 
اشاره  با  همایون  همای  عروسکی 
دلیل  به  اثر  این  تولید  روند  آنکه  به 
وجود  با  گفت  متوقف شده  مشکالتی 
مقام  در  عقیلی  ساالر  همراه  به  این، 

خواننده شخصیت خواجوی کرمانی کار ضبط 
صدا و آواز شخصیت های این نمایش را به 
پایان رسانده اند. بهروز غریب پور کارگردان اپرای عروسکی عاشورا گفت: 
همواره در تولید اپراهای عروسکی گروه آران حساسیت های باالیی داشتم. 
کار ضبط موسیقی اپرای همای همایون حدود دوماه با ارکستر شهر کیف 
کشور اوکراین به آهنگسازی بهزاد عبدی به طول انجامید. خوشبختانه باوجود 
تنگناهای مالی توانستیم کار انتخاب خوانندگان شخصیت های مختلف به ویژه 
شخصیت خواجوی کرمانی با صدای ساالر عقیلی را به پایان و کار ضبط 

موسیقی و بخش آوازی این اثر را به سرانجام برسانیم.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

تصویر مصور مظفری

وحید نفر: نقش مظفرالدین شاه 
سال ها قبل به من پیشنهاد شده بود!

نمایـش تصویر مصور مظفری، نوشـته اصغر گروسـی به کارگردانی 
وحید نفر از 10 آذر در سـالن اسـتاد حمید سـمندریان تماشاخانه ایرانشهر 
روی صحنـه رفتـه و مجیـد  رحمتـی، سـعید  ابـک، پانتـه آ مرزبانیـان، 
امیرحسـین  انصافی، سامان  شـکیبا، مرتضی  دلداده، مرجان  رضایی، مریم 
روح بخش، سـاره گندمی، سـارا  رضایی، علی  نجاریان، محمدحسین دلیر، 

محمـد رضایـی و سـجاد احمدی نیا در آن بـازی می کنند.
وحیـد نفـر در گفتگـو بـا دنیـاي جوانـان دربـاره روند شـکل گیری 
نمایـش گفـت: پیشـنهاد بـازی در نقـش مظفرالدین شـاه سـال 1393 از 
سـوی آقـای گروسـی بـه مـن داده شـد. آن زمـان مـا تمرین هـا را آغاز 
کردیـم امـا پروژه نیمه تمام ماند. سـال 1395 تصمیـم گرفتم این نمایش 
را روی صحنه بیاورم که موفق نشـدم تا اینکه تابسـتان امسـال تمرین ها 
و اتودهـای نمایـش را بـا دانشـجویانم آغـاز کـردم و سـپس بازیگـران 

حرفـه ای بـه نمایش اضافه شـدند.
او دربـاره جذابیت هـای انتخاب این نمایشـنامه و اجـرای آن عنوان 
کـرد: ایـن اثـر سرشـار از ترفندهـا و بازی هـای نمایـش  ایرانـی اسـت و 
نمایشـنامه عـالوه بـر مضمـون جذابـی کـه برای مـن دارد به هنـر و به 
خصـوص سـینماتوگراف می پـردازد و ایـن موضـوع من را بر آن داشـت 

تـا این اثـر را روی صحنـه آورم.
ایـن بازیگـر و کارگردان تئاتر درخصوص موضوع و مضمون نمایش 
تصویـر مصـور مظفری اظهـار کرد: داسـتان این نمایش دربـاره ماجرای 
نخسـتین بـاری ا سـت که سـینماتوگراف یا همـان فیلمبـرداری متحرک 
بـه ایـران وارد شـد. مظفرالدین شـاه پـس از آخرین تـرور نافرجامش در 
آخریـن سـفر خود بـه فرنگ، یک سـینماتوگراف را به کشـور وارد کرد و 
تـا حدی سـرگرم آن شـد کـه زمام امـور مملکت را از کـف داده و قدرت 

در دسـتان اتابـک و تاج الملـوک می افتد.
وحیـد نفـر دربـاره سـبک و شـیوه اجرایی ایـن نمایش یادآور شـد: 
ایـن نمایش با سـبک و سـیاق معمـول نمایش های ایرانی متفاوت اسـت 
و بـه جـز بازی هـا در بخش تعزیـه و مضحک، تکنیـک متفاوتی از بازی 
در آن وجـود دارد. بـا شـیوه های مدرن و کارگاهی ایـن اثر را پیش بردیم 
و در نهایـت براسـاس تفکری که داشـتیم فضای متفـاوت از نمایش های 

آیینـی و سـنتی و بـه روزی را برای اجـرای آن در نظر گرفتیم.
او دربـاره ویژگی هـای نمایـش تصویـر مصـور مظفـری تصریـح 
کـرد: نمایـش کامـال متکـی بر بـازی بازیگران اسـت و می شـود گفت 
صحنـه را از نمایـش حـذف کردیـم البتـه بـه جـز صحنـه ای کـه فیلم 
در آن پخـش می شـود. صحنـه بـه وسـیله نـور، بـازی بازیگـران، بدن 
و فیزیـکال اداره می شـود. از آنجایـی کـه  متـن نیـاز بـه کالبدشـکافی 
داشـت، صحنه هـای آوازی را براسـاس توانایـی خوانندگـی بازیگران به 
نمایـش اضافـه کردیـم. حضور موسـیقی زنـده نیز از دیگـر ویژگی های 

ایـن نمایش اسـت.
وحیـد نفـر در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه تـا چـه میـزان در اجرای 
نمایـش وفـادار بـه نمایشـنامه اصلـی بـوده اسـت، گفـت: به جـز یک یا 
دو صحنـه کـه دیالوگ هـا را تبدیـل بـه شـعر و آواز کردیـم، 80 درصـد 
وفادار به نمایشـنامه اصلی بوده ام چراکه شـاکله اصلی داسـتان بر شـاخ 

داسـتان اصغر گروسـی اسـت.
او در پایـان صحبت هایـش عنـوان کـرد: مـا همچنـان چشـم بـه 
انتظـار  و  آییـن و سـنتی هسـتیم  نمایش هـای  بـزرگان  و  اسـاتید  راه 
داریـم همانطـور کـه در سـمینارها و گفتگوهای شـان همـواره توجـه بـه 
نمایش هـای آیینـی و سـنتی را فریـاد می زننـد اکنـون نیز در کنـار دیگر 

مخاطبـان بـه تماشـای ایـن نمایـش بنشـینند و لـذت ببرند.

یک خاطره عجیب و ترسناک از گوهر خیراندیش!

ي  چهره ا ندیش،  ا خیر گوهر 
که در یکی دو سال اخیر به واسطه 
پرسروصدا  بسیار  حاشیه اي  اخبار 
بوده است، در جریان ساخت سریال 
روستاهای  از  یکی  در  آرد،  حماسه 
می شود  ندیسیت  پا آ ر  دچا زنجان 

مرگ  قدمی  یک  تا  خودش  گفته  به  و 
پیش می رود! او در این باره گفت: با عفونت و تب 40 درجه با مشت 
دهد  خبر  بچه هایم  به  و  بیاید  همسایه  که  می کوبیدم  خانه  دیوار  به 
از  فرار  برای  فکر می کردند که  ببرند. عوامل سریال  آنجا  از  مرا  که 
شرایط سخت کار در روستا وانمود می کنم که مریض هستم. من را 
زند.  رفتارهای عجیبی سر  درمان  تیم  از  آنجا  و  بردند  بیمارستان  به 
در بیمارستان آنقدر حالم بد شد که شخصی تصمیم داشت من را با 

بکشد! آمپول هوا 

ما
سین
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محمد حسین زاده

روزبــه حصــاری پس از چندســال 
ــه  ــریال بچ ــا س ــون ب دوری از تلویزی
مهنــدس 3 بــه کارگردانــی علــی 
غفــاری بــه تلویزیــون بازگشــت و 
ــی  ــه کارگردان ــرا ب ــد در ســریال اف بع
بهرنــگ توفیقــی ایفــای نقــش کــرد 
کــه چنــد روز پیــش پخــش ایــن 
ســریال بــه پایان رســید. او کارش را از 
تئاتــر شــروع کــرد و ســپس بــه عرصه 
تصویــر آمــد و موفــق هم عمــل کرده 
ــی در  ــی عجیب ــد حواش ــت. هرچن اس
فصــل جدیــد بچــه مهنــدس رخ داد و 
ــار گذاشــته شــد ولــی  او از پــروژه کن
خــودش تمایــل چندانــی بــه صحبــت 

ــاره ایــن موضــوع نــدارد! درب

-در ابتــدا برایمــان بگوییــد کــه 
چــرا از بچــه مهنــدس 4 جــدا شــدید؟

ــه در آن  ــاره کاری ک ــن درب *م
بــازی نکــردم صحبــت نمی کنــم، 
امــا بــازی در بچــه مهنــدس 3 بــرای 
ــود  ــی ب ــوب و پربرکت ــه خ ــن تجرب م
ــم و  ــاری ممنون ــی غف و از اعتمــاد عل
خوشــحالم کــه فرصــت بــازی کــردن 

ــتم. ــردان را داش ــن کارگ ــرای ای ب

ــدود  ــریال ح ــن س ــس از ای -پ
یــک ســال فعالیتــی انجــام ندادیــد تــا 
رســیدیم بــه ســریال افــرا و بــا چهــره 
ســمپاتیک و مهارت تــان توانســتید 
مخاطبــان  از  را  خوبــی  بازخــورد 
ــن ســریال  ــاره ای ــد. درب ــت کنی دریاف

ــد؟ ــح دهی توضی
*مــن در ایــن جهــان دو کار 
بلــدم، یکــی بازیگــری و دیگــری 
مســیر  از  را  بازیگــری  خوانندگــی. 
تئاتــر شــروع کــردم و موســیقی را 
ــه احتمــاال راه هــای  از نوازندگــی. البت

دیگــری هــم وجــود داشــت امــا فکــر 
کــردم کــه ایــن روش علمی تــری 
اســت. ضمــن اینکــه چهــره خاصــی 
ــم  ــد ه ــما نمی توانی ــدارم. ش ــم ن ه
ــوش  ــد خ ــر بگویی ــا پیروزف ــه پارس ب
چهــره هــم بــه مــن! اصــال اینگونــه 
مشــکل  دچــار  زیبایی شناســی  در 
ــرا هــم  ــاره اف ــده(! درب می شــویم )خن
ــدگان  ــن ســریال بینن ــم ای ــد بگوی بای
ــه  ــی ک ــت و بازخوردهای ــادی داش زی
می گیــرم  شــهر  ســطح  در  مــن 
و  اســت  اعجاب انگیــز  همچنــان 
ــر  ــن تغیی ــان م ــف مخاطب ــی طی حت

ــت. ــرده اس ک

را  شــما  وقتــی  -مخاطبــان 
ــه  ــان در بچ ــتر بازی ت ــد، بیش می بینن
مهنــدس بــه یادشــان می آیــد یــا 

ــرا؟ ــریال اف س
ــی  ــت. حت ــبی اس ــال نس *کام
گاهــی اوقــات مــن را بــا ســریال 
ــن  ــد. ای ــه خاطــر می آورن ــادآوری، ب ی
ــا  ــون و ب ــه در تلویزی ــد کاری ک چن
ــام دادم،  ــک انج ــه ی ــای درج آدم ه
بســیار متفــاوت از هــم هســتند و 
می تواننــد طیف هــای گوناگونــی از 
ــا  ــد. واقع ــر بگیرن ــان را در ب مخاطب
ــودش را دارد  ــب خ ــر کاری مخاط ه
ــا بیشــتر تعییــن  ــر ی ــوان کمت و نمی ت

ــرد. ک

ــم  ــوش نکنی ــم فرام ــن را ه -ای
همیشــه  شــما  ســریال ها  در  کــه 
شــخصیت تلخــی داشــتید. وقتــی 
ــار  ــد، انتظ ــما را می بینن ــان ش مخاطب
دارنــد بــا شــخصیت خودتــان مواجــه 
ــان؟ ــخصیت بازیگری ت ــا ش ــوند ی ش

*آنجایــی کــه مــن زندگــی 
خیابــان  و  کوچــه  کــف  می کنــم 
ــا  ــم دقیق ــن ه ــان م ــت و مخاطب اس
همانجــا هســتند. در آنجــا نــوع گویش 

اهمیــت  برایــش  مــن  پوشــش  و 
ــن در  ــای م ــداد فالوئره ــه تع دارد ن
تــا  کارهایــت  اینکــه  اینســتاگرام. 
ــط  ــود، فق ــال می ش ــدازه دنب ــه ان چ

در رســانه تعریــف می شــود. کــف 
ــد معناســت.  ــوارد فاق ــن م ــان ای خیاب
ــر  ــک  نف ــردم، ی ــازی ک ــریالی ب در س
مــن را در خیابــان دیــد و گفــت ایــن 
ــازی  ــه در آن ب ــود ک ــریالی ب ــه س چ
گفتــم  حصــاری!؟  آقــای  کــردی 
ــراد داشــت،  درســت کــه یکســری ای
ــود.  ــد نب ــم ب ــدازه ه ــن ان ــا ای ــا ت ام
ــوب  ــی کاِر خ ــا آن یک ــه م ــت ن گف
ــود  ــی ب ــن چ ــم، ای ــما دیده ای را از ش
ــم!  ــم چش ــردی؟ گفت ــازی ک ــه ب ک
ــه  ــبیه ب ــنهادهای ش ــر پیش ــن دیگ م
فــالن کار کــه گفتیــد را قبــول نمــی 
ــوض راه  ــم در ع ــما ه ــا ش ــم، ام کن
معقــول اری بــرای تأمیــن هزینه هــای 
ــی  ــن معرف ــه م سرســام آور زندگــی ب
کنیــد! گفــت یعنــی االن شــما لنــگ 
ــه  ــم چ ــی هســتی؟ گفت ــه زندگ هزین
ــا  ــا م ــد، گوی ــاور نمی کنی ــر کــه ب بهت
خــوب بلــد بوده ایــم کــه صورت مــان 

ــم. ــه داری ــرخ نگ ــیلی س ــا س را ب

-به ســریال افــرا برگردیــم... این 
ــادی  ــای زی ــس از زمان ه ــریال پ س
توانســت دوبــاره بــرای مخاطب جذاب 
باشــد. بازیگــر و شــبکه همــان اســت 
کــه همیشــه وجــود دارد، امــا چــرا در 
ایــن ســال ها بــه غیــر از ســریال های 

ــود؟ ــز ب ــرا موفقیت آمی ــز فقــط اف طن
ــی، ســاختار  *در تیمــی کــه مرب
فنــی مناســب، لبــاس و زمیــن تمریــن 
را  مســی  لیونــل  نــدارد،  مناســب 
ــی رخ  ــه اتفاق ــوروارد، چ ــد ف بگذاری
ــر  ــه ثم ــت 4 گل ب ــد؟ در نهای می ده
ــل  ــی حاص ــا موفقیت ــد، ام ــی  رس م
نمی شــود، چــون کار گروهــی وجــود 
نــدارد. در بقیــه مــوارد هــم ایــن 
ــه در  ــا اینک ــود دارد ام ــوع وج موض
ــازی افــرا بــه موفقیــت  ایــن زمیــن ب
رســید بــه ایــن دلیــل اســت کــه کار 

ــد. ــام ش ــی انج ــورت گروه ــه ص ب

ــریال های  ــازی در س ــما 2 ب -ش
یــادآوری و افــرا داشــتید کــه در آنهــا 
ــه  ــا ب ــد، ام ــه دار رفتی ــای چوب ــا پ ت
بخشــش ختــم شــد. اتفاقــی کــه 
اخیــرا هــم بــرای آرمــان عبدالعالــی و 
غزالــه شــکور افتــاد. ایــن بخشــیدن و 

ــت؟  ــی از چیس ــیدن ناش نبخش
صحبتــی  نتیجــه  ره  بــا *در
نمی کنــم، امــا معتقــدم هــر 2 خانــواد 
ــتند.  ــونت هس ــم و خش ــی خش قربان
خانــواده ای کــه در فضــای خشــم 
ــان  ــدی را در هم ــده، فرزن ــزرگ ش ب
فضــا تربیــت می کنــد و آن خشــم 
نهایــت  در  و  می شــود  ســرکوب 
ــود.  ــت می ش ــک جنای ــه ی ــل ب تبدی
چــرا کــه بــه نظــرم مــا اساســا مردمی 
عصبانــی  هســتیم. همیــن هفتــه اخیر، 
شــاهد ســانحه تصــادف جزیــی بــودم 
کــه اتفاقــی ســاده داشــت تبدیــل بــه 
ــه ای  ــا حادث ــه بس ــران و چ ــک بح ی
ــب در  ــد! خ ــران می ش ــل جب غیرقاب
ایــن بــاره کدامیــک از طرفیــن مقصــر 
اســت؟ بــه خــدا کــه هیچکــدام! ایــن 
واکنش هــای تنــد، در واقــع یــک 
ــار شــده از خشــم اســت. انفجــار تلنب

بــه  نســبت  خشــم  -همیــن 
ــه  ــرا« ب ــه در ســریال »اف روابطــی ک
وجــود  هــم  می آمــد  در  نمایــش 
داشــت و باعــث شــد بخش هایــی 
ــا حــذف شــود.  ــاه و ی از ســریال کوت
پایان بنــدی  بــه  موضــوع  همیــن 
ــم در  ــلطانی ه ــدی س ــیب زد. مه آس
رابطــه بــا ایــن موضــوع پســتی را در 
ــاره  ــرد. درب ــر ک ــتاگرامش منتش اینس

ــد؟ ــح دهی ــوع توضی ــن موض ای
ــاس  ــر اس ــی ب ــکانس پایان *س
ــش داده  ــه نمای ــود ک ــن ب ــن همی مت
ــعود  ــد و مس ــن وحی ــی بی ــد. دوئل ش
ــه از  ــد دقیق ــرا و چن ــه چ ــود. اینک ب
ــد  ــت را بای ــده اس ــاه ش ــریال کوت س
از مســئوالن پرســید، ولــی موضوعــی 

کــه وجــود دارد، ایــن اســت کــه 
ــان  ــا روح م ــر ب ــوان بازیگ ــه عن ــا ب م
ــه و  ــه ثانی ــه ب ــم و ثانی ــازی می کنی ب
فریــم بــه فریــم بــرای کارمــان وقــت 
ــی از  ــه بخش ــی ک ــم. زمان می گذاری
ــت  ــا ناراح ــود، حتم ــذف می ش کار ح
ــرا  ــه چ ــم ک ــا نمی دانی ــویم. ام می ش
ــد.  ــاه ش ــریال کوت ــی از س بخش های
ــوان  ــه عن ــم کــه مــن ب ــن را بگوی ای
کارم  حــدودی  تــا  کــه  بازیگــری 
ــتم،  ــن هس ــر ذره بی ــده و زی ــده  ش دی
ــی  ــمت کارهای ــه س ــدم ب ــور ش مجب
ــه  ــی ب ــچ ارتباط ــه هی ــاورم ک رو بی
ــال  ــور مث ــه ط ــت. ب ــری نداش بازیگ
تدریــس شــیمی انجــام دادم. از دوران 
ــودم،  ــد ب ــیمی بل ــی ش ــگاه کم دانش
ــم و  ــتادم گرفت ــی از اس روش تدریس
تدریــس کــردم، یــک ســاز بلــد بــودم 
و نواختنــش را بــه چنــد نفــر آمــوزش 
دادم. حــاال در ایــن شــرایط، معــدودی 
از افــراد فکــر می کننــد مــا بازیگــران 
نیــاز بــه کارهــای جانبــی دیگــر بــرای 

ــم. ــاش نداری ــرار مع ام

-بــرای بــازی در افــرا کاندیــدای 
ــن  ــر جش ــزه از دوره اخی ــت جای دریاف
حافــظ شــدید هــر چنــد جایــزه به شــما 
نرســید امــا کمــی حاشــیه ایجــاد شــد. 
نظرتــان دربــاره ایــن موضوع چیســت؟

جشــن  از  ممنــون  *بســیار 
بــزرگ حافــظ کــه مــن را قابــل 
ــل  ــه اه ــال اینک ــه هرح ــتند. ب دانس
ــد  ــن صحــه ای روی کار آدم بگذارن ف
ــه  ــرای ادام ــزه ب ــاد انگی ــث ایج باع
مســیر می شــود و بســیار ارزشــمند 
اســت. ضمــن اینکــه کاندیدا شــدنم در 
افــرا، حاصــل یــک کار گروهــی بــود. 
بــرای اهــدای جایــزه هم شــکی وجود 
نــدارد. بــرای مــن همیــن کــه در کنار 
دوســتان و همــکاران کاربلــدم کاندیدا 
شــدم، بســیار امیدوارکننــده بــود، امــا 
ــتی  ــنواره دوس ــروج از جش ــع خ موق
بــه مــن گفــت روزبــه ناراحــت نبــاش. 
هرچنــد مــن ناراحــت نبــودم و اینکــه 
ــات  ــه را مالق ــن حرف پیشکســوتان ای

ــود. ــی ب ــاق خوب ــردم، اتف ک

-نظــر شــما دربــاره معرفــی فیلم 
قهرمــان به اســکار چیســت؟

ــی  ــن اهال ــال بی ــر ح ــه ه *ب
ســینما کــه اهــل فــن هســتند، تصمیم 
می گیرنــد فیلمــی را بــرای اســکار 
ــای  ــه آق ــد و از آنجــا ک انتخــاب کنن
افتخارآفرینــی  تاکنــون  فرهــادی 
ــرای کشــورمان انجــام داده  ــادی ب زی
ــر  ــا منتظ ــینماگران دنی ــه س و همیش
تماشــای آثــار آقــای فرهادی هســتند، 
چــه انتخابــی بهتــر از فیلــم قهرمــان. 
ــه واســطه  در هــر حــال سالهاســت ب
عبــاس  چــون  بزرگانــی  حضــور 
کیارســتمی، بهمــن فرمــان آرا و ناصــر 
ــینمای  ــه س ــان ب ــه جه ــی توج تقوای
ــن  ــه ای ــت. ب ــده اس ــب ش ــران جل ای
ــک  ــوان ی ــه عن ــوان ب ــوع می ت موض
ارزش نــگاه کــرد. اگــر موفقیتــی 
کــه فــرد بــه دســت مــی آورد حاصــل 
توانایــی شــخصی اش باشــد هــم، بــاز 
ــع  ــم در واق ــرای خــود می دانی آن را ب
موفقیــت قهرمــان موفقیــت همــه 
ــرام  ــرای ایشــان احت ماســت و مــن ب
قائلــم. ضمــن اینکــه فیلم های دشــت 
ــاده  ــی( و ج ــد بهرام ــوش )احم خام
خاکــی )پنــاه پناهــی( را هــم دیــده ام 
ــیل آن را  ــال پتانس ــرم کام ــه نظ و ب
ــده  ــکار دی ــم اس ــا در مراس ــتند ت داش
شــوند و چــه بســا مــورد تقدیــر قــرار 
گیرنــد. بــا ایــن حــال تصمیــم نهایــی 
را هیــات کارشناســی انجــام داد تــا در 
نهایــت قهرمــان راهــی اســکار شــود.
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