
یک فعال کارگری:

خط فقر واقعی می تواند جایگزین سبد معیشت شود

بازرگانی  اتاق  انرژی  کمیسیون  عضو  یک 
گفت: پول نفت در هزینه جاری می شود که اقتصاد 
ملی را دچار مرض هلندی کرده و بیش از همه به 
کم درآمدها آسیب می رساند، تا اصالح نشود نباید نگران فروش 
و یا عدم فروش نفت باشیم.علی شمس اردکانی، درباره خسارات 
تحریم به صنعت نفت ایران اظهار داشت: ابتدا باید ببینیم در 70 

سال گذشته پول نفت چگونه خرج شد. اکنون هم بودجه نفتی 
نوشته شده یعنی در نظر دارند که دوباره پول آن صرف هزینه 
جاری شود. بنابراین درآمد نفت در هر برهه ای، چه تحریم و چه 
غیرتحریم هر میزان هم باال برود اگر در راستای توسعه، ایجاد 

اشتغال و سرمایه گذاری کشور نشود، بهتر که نباشد. 
صفحه 3

اطالعیه وزارت بهداشت؛

واکسن های کرونا برای کودکان 
مورد تایید سازمان غذا و دارو است

دو سناریو برای پرداخت عیدی کارمندان دولت 
در حال حاضر دو سناریو برای پرداخت عیدی 
سال ۱۴00 کارکنان مطرح است که یکی عدد ثابت و 
یکسان در حد دو میلیون تومان برای همه و دیگری 
عددی متغیر از ۱.۵ میلیون تومان به باالتر. این در 
حالی است که طی سال های قبل عیدی کارکنان همواره مبلغی 
ثابت بود. بر اساس ماده 7۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، 
میزان امتیاز عیدی برای هر سال ۵000 است که با در نظر 
گرفتن ضریب حقوق تعیین شده توسط هیات وزیران در آن 
سال، میزان عیدی تعیین می شود. در این حالت محاسبات 
نشان می داد که رقم عیدی محاسباتی امسال، یک میلیون و 
۵۲۴ هزار تومان خواهد بود. اما به هر ترتیب در زمان پرداخت 
عیدی که همزمان با حقوق  بهمن ماه کارکنان است، طی 
بررسی  دستگاه های ذیربط ازجمله سازمان برنامه و بودجه و 
سازمان اداری و استخدامی پیشنهاداتی پیرامون رقم آن مطرح 

می شود و در نهایت در هیات وزیران به تصویب می رسد.
صفحه 3

همزمان با دهه فجر :

اتصال یک هزار و ۵۵۰ خانوار روستایی ایالم
 به اینترنت پرسرعت

4
صفحه 2آموزش مجازی به یادگیری دانش آموزان آسیب می زند

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1954- شنبه 23 بهمن 14۰۰- قیمت 1۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
شادی مختاری: 

شایعاتي درباره ام 
ساختند که باور 

نمي شود!

7دهه فجر
دهه فجر

مظهر کوه،عظمت 
و فداکاری ملت 

ایران

نک 1با

در میان بازیگران پرتعداد آخرین ساخته سیروس مقدم یعنی 
سریال جزیره، که به صورت اختصاصی از فیلیمو پخش شد، 
نام های مشهور و باسابقه متعددی دیده می شود. اما هر 2 نقش 

اصلی این سریال به 2 بازیگر تازه کار سپرده است.

درباره اهمیت دهه فجر و لزوم گرامیداشت آن صدها مطلب 
و مقاله به رشته تحریر درآمده، اما موجزترین و جامع ترین 
آنها را می توان در کالم حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 

انقالب اسالمی یافت. 

مدیرعامل بانک صادرات ایران از دستاوردهای نظام بانکی 
پس از پیروزی انقالب اسالمی می گوید که شاه بیت آن تصویب 
»قانون عملیات بانکداری بدون ربا« و توانایی نظام بانکی برای 

مدیریت شرایط سخت تحریم ها است.

تصویب »قانون 
عملیات بانکداری 

بدون ربا« شاه بیت 
تحوالت بانکی پس از 

انقالب

پول نفت باید صرف سرمایه گذاری شود اثربخشی واکسن کووپارس 
سه برابر سینوفارم است

مدیر بیوتکنولوژی موسسه رازی با بیان اینکه بر اساس مطالعات انجام 
شده، اثربخشی واکسن کووپارس ۲.۵ تا سه برابر بیش از سینوفارم بوده 
است، گفت: تزریق دز استنشاقی واکسن رازی منجر به افزایش مقدار آنتی 
بادی در قسمت های بینی و مخاطی شده و هم ورود ویروس به قسمت فوقانی دستگاه 

تنفسی کمتر شده و در نتیجه انتقال ویروس کمتر اتفاق می افتد.
صفحه ۲

اینکه  به  اشاره  با  جمهور  رییس  پارلمانی  معاون 
منطق،  بر  تکیه  با  و  قدرت  و  قوت  با  را  وین  مذاکرات 
استدالل و استقالل دنبال می کنیم، گفت:در این راستا 
بدنبال خنثی سازی تحریم ها علیه ایران هستیم؛ به طوری که اکنون در 
حوزه نفت تحریم ها خنثی سازی شده و صادرات آن افزایش یافته است.

سید محمدحسینی روز جمعه در مراسم راهپیمایی یوم اهلل ۲۲ 
بهمن در بندرعباس افزود: ما هرگز دوگانه میدان و دیپلماسی ایجاد 

نمی کنیم و بدنبال دیپلماسی التماسی نیز نیستیم،  بلکه می گوییم میدان 
و نیروهای نظامی نقطه قوت کشور هستند.

وی تاکید کرد: امید مردم باید استمرار داشته باشد و اکنون زمینه 
مساعد است که همه نخبگان در صحنه باشند تا مشکالت کمتر شود و 
تاکید رییس  جمهور به اعضای دولت نیز این است که با توده های مردم 

و نخبگان در تماس باشید و حرف های آن ها را بشنوید. 
صفحه ۲

بدنبال خنثی سازی تحریم ها علیه ایران هستیم

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهي  مناقصه)  عمومي  (
) كد فراخوان :  31582473(  

نوبت اول
۱-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوي

 ۲-موضوع مناقصه : اصالح و جایگزینی تجهیزات دارای نشتی علمک های ناحیه گازرسانی تایباد 
3- شرایط اولیه متقاضیان: 

الف- دارا بودن رتبه در رشته تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه
ب- دارا بودن ظرفیت خالي ارجاع کار

ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمني از اداره کار و امور اجتماعي
د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي

 ۴- مدت اعتبار پیشنهادها : از تاریخي که براي تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه مي  بایست معتبر باشد. 
۵- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: -/   768.3۵0.000  )  هفتصد و شصت و هشت میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال ( مي باشد که مي بایست بر اساس یکي از 
تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معامالت دولتي به شماره۱۲3۴0۲/ت۵06۵9 ه مورخ 9۴/09/۲۲ تهیه گردد و حتما اصل آن قبل ازآخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت 

به صورت دستي تحویل دفتر حراست شرکت گاز استان خراسان رضوي واقع درمشهــد - بلوار خیام – نبش تقاطع ارشاد– طبقه همکف گردد.
6- مهلت اعالم آمادگي و دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۱9/ ۱۴00/۱۱ لغایت ۱۴00/۱۱/۲7           

7- آخرین مهلت بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت : ساعت ۱۴:00 مورخ ۱۴00/۱۲/07
8- پیشنهادهاي واصله در ساعت 09:30  مورخ ۱۴00/۱۲/08 در کمیسیون مربوطه باز و خوانده             مي شود و حضور پیشنهاد دهندگان و یا یک نفر نماینده مجاز آنها با 

همراه داشتن معرفینامه ممهور به مهر شرکت در جلسه آزاد است.
9- یادآور مي گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

۱0-رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتي کشور و حمایت از کاالي ایراني الزامي است و صرفا موسسات و شرکتهاي ایراني ثبت شده در فهرست توانمندي 
هاي مندرج در سامانه توانیران مجاز مي باشد. 

شایان ذکر است دسترسي به متن  این آگهي، در سایت WWW.nigc-khrz.ir  امکان پذیربوده و در صورت  نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن: 0۵۱-3707۲۲۱۲ 
تماس بگیرید.

 روابط عمومي شرکت گاز استان خراسان رضوي
شناسه اگهی ۱۲7۴۱09

آگهي
 برگزاري مناقصه عمومي 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایي به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومي به مشاوران 
واجد شرایط واگذار نماید .

 محل تامينموضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ برآورد )ريال(اعتبار

400-4-297
اجرای پروژه GIS شبکه آب و فاضالب 

منطقه یک اصفهان
)ارزيابی کيفی(

19.984.500.000جاری

مهلت تحویل اسناد به دبِیرخانه معامالت شرکت اتاق۲9۲ : تاساعت : ۱3:00 روز شنبه به تاریخ ۱۴00/۱۲/07
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ ۱۴00/۱۲/08

دریافت اسناد : ساِیت اِینترنتِي
WWW.abfaesfahan.ir  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات
شماره تلفن گویا:  36680030-8- 03۱

)  داخلي 338  (

آگهی تجدید مناقصه عمومی
 دو مرحله ای 

)نوبت اول (
شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه درنظر دارد اقالم مشروحه ذیل را ازطریق مناقصه عمومی خریداری نماید .لذا کلیه فروشندگان وتولید 
کنندگان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه پس ازدرج نوبت دوم این آگهی مورخ ۱۴00/۱۱/۲۴درروزنامه دنیای جوانان به 
مدت 6روز به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد (به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. الزم به ذکر است برگزاری مناقصه 
های فوق ازطریق سامانه تدرکات الکترونیکی دولت انجام می پذیرد، لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد تاارائه پیشنهاد مناقصه 
گران وبازگشایی پاکت ها ازاین طریق انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام درسایت مذکور 

ودریافت امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند .

مبلغ تضمین شرکت مبلغ برآورد اولیه )ریال(شرح مناقصه شماره مناقصه 
درمناقصه )ریال(

خرید 3۵/۵00 عدد انواع کلمپ کابل خود ۲- ۴00/80
نگهدار )ازمحل اعتبارات داخلی (

9/6۲۱/۵00/000807/000/000

توضیحات 
نوع تضمین شرکت درمناقصه )ضمانت نامه بانکی ،واریزوجه نقدو.....به شرح مندرج دراسناد مناقصه (

مهلت ومکان تسلیم پیشنهاد تاساعت ۱۱:30روزچهارشنبه مورخ ۱۴00/۱۲/۱۱،دبیرخانه شرکت )پاکت الف( وبارگذاری در سامانه ستاد
زمان ومکان بازگشایی پاکات ساعت ۱۲:30روزچهارشنبه مورخ ۱۴00/۱۲/۱۱،اتاق کنفرانس شرکت درسامانه ستاد 

به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپرده مخدوش ،سپردهای کمتر ازمیزان مقرر ،چک شخصی ونظایر آن مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
به پیشنهاد های فاقد امضاء،مشروط،مخدوش وپیشنهاداتی که بعد ازانقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل می شود ،مطلقًا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد .
سایر اطالعات وجزئیات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است

جهت کسب اطالعات بیشتر باشماره 38۲۵۵۵7۵-083 تماس حاصل فرما یید.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه  

از  ایران  صادرات  بانک  مدیرعامل 
پیروزی  از  پس  بانکی  نظام  دستاوردهای 
آن  شاه بیت  که  می گوید  اسالمی  انقالب 
بدون  بانکداری  عملیات  »قانون  تصویب 
مدیریت  برای  بانکی  نظام  توانایی  و  ربا« 

شرایط سخت تحریم ها است.
برای  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
مرور دستاوردهای نظام بانکی پس از پیروزی 
انقالب اسالمی با حجت اله صیدی، مدیرعامل 
نشستیم.  گفت وگو  به  ایران  بانک صادرات 
سال های  در  بانکی  نظام  تحول  از  صیدی 
پس از پیروزی انقالب می گوید که تصویب 
»قانون عملیات بانکداری بدون ربا« به عنوان 
چارچوبی مترقی، سرآغازی بر آن بود. در گام 
بعد، تقویت مزیت های نسبی کشور و تأمین 
مواد  سیمان،  فوالد،  قبیل  از  صنایعی  مالی 
داشت  قرار  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  غذایی، 
که به استقالل اقتصادی به عنوان ساحتی 
از استقالل در مفهوم انقالبی و همه جانبه آن 
یاری رساند؛ مسیری که هر چند با موانعی 
چون جنگ تحمیلی و تحریم های ظالمانه 
ارتقای  و  ساختار  اصالح  با  اما  بود،  مواجه 
استانداردهای نظام بانکی و استفاده حداکثری 
او چشم انداز  نوین طی شد.  فناوری های  از 
گام  افق  در  که  را  بانکی  نظام  روی  پیش 
دوم انقالب معنا می یابد، با دو مفهوم حمایت 
از تولید و گسترش عدالت اجتماعی همساز 
می انگارد؛ دو مفهومی که بانک صادرات ایران 

با توجه به حضور همیشگی در متن مردم برای 
هریک طرح ها و  محصوالتی نو عرضه داشته 
و بر آن است که عالوه بر اصالت عدالت به 
عنوان یکی از اصلی ترین آرمان ها، تأمین مالی 
مردم کم برخودار و کم درآمد کمک می کند 
تا پیشرفت اقتصادی نیز بهتر و سریع تر در 

دسترس قرار گیرد.
فارس: نظام بانکی ما پس از پیروزی 
انقالب اسالمی تا چه حد متحول شد و چقدر 
توانست با اهداف و آرمان های انقالب همسو 

و منطبق شود؟
بر  مبتنی  اسالمی  انقالب  صیدی: 
آموزه ها و اصول دین مبین اسالم و شعارهای 
جمهوری  و  آزادی  استقالل،  آن  کلیدی 
اسالمی بود. طبیعی است که بعد از پیروزی 
انقالب و برقراری نظام جمهوری اسالمی 
که مؤلفه ها و تعاریف خود را دارد و تدوین 
دچار  باید  نیز  بانکی  نظام  اساسی،  قانون 
تحول می شد و از انقالب تأثیر می پذیرفت. 
همان  در  که  کارهایی  مهمترین  از  یکی 
سال های اول استقرار نظام جمهوری اسالمی 
اتفاق افتاد، این بود که فقها  با کار ویژه و 
قانون  منسجم در خصوص عقود اسالمی، 
عملیات بانکداری بدون ربا را تدوین کردند 

که در سال 6۲ تصویب شد.
در اسالم و اقتصاد اسالمی چند مفهوم 
خیلی برجسته است و وقتی به قانون عملیات 
بانکی بدون ربا می نگریم، متوجه می شویم 

که توجه خوبی به آنها شده است. یکی از 
این مفاهیم محاسبه سود واقعی و دیگری 
توزیع عادالنه سود است. در عملیات بانکی 
بدون ربا اولین نکته در محاسبه سود واقعی 
فعالیت  به یک  این است که وقتی وجهی 
سودی  تا  می کند  پیدا  تخصیص  اقتصادی 
باشد.  باید واقعی  حاصل شود، آن عملیات 
دوم این که این سود بین شرکا یا افراد درگیر 
در آن فعالیت اقتصادی به صورت عادالنه 
توزیع شود. )می دانیم که عادالنه به معنی 
مساوی نیست(. این امر در قالب عقود معین 
ممکن  عقد  طرف های  که  می شود  محقق 
فعالیت  دهنده  )انجام  عامل  و  بانک  است 
مضاربه،  باشند.  شریک  دو  یا  اقتصادی( 
این  جمله  از  مشارکت  و  مرابحه  مساقات، 
عقود هستند. با این که هر متن قانونی قابل 
نقد است، اما من این قانون را قانون بسیار 
پیشرفته ای می دانم. یکی از نشانه های آن 
هم این است که تا امروز که بیش از 38 سال 
از جاری شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا 
می گذرد، نیازی به تغییر آن احساس نشده 
ثمرات  از  یکی  بحمداهلل  قانون  این  است. 

انقالب بود.
شعارهای  مهمترین  از  یکی  فارس: 
انقالب اسالمی، استقالل بود. بانک ها برای 
کاهش وابستگی و افزایش خوداتکایی کشور 
در این بیش از چهاردهه چه نقشی ایفا کردند 

و در دستیابی به آن چقدر موفق بودند؟

صیدی:  بحث استقالل برای جمهوری 
اسالمی خیلی مهم است و بانک ها هم باید 
در همین مسیر حرکت کنند. در این بحث 
استقالل را در حوزه اقتصاد در نظر می گیریم، 
اگرچه می توان در حوزه سیاست و فرهنگ و  
سایر حوزه ها هم به طور مبسوط گفت وگو 
بانکداری  حوزه  در  که  آنجایی  از  اما  کرد؛ 
بحث می کنیم، استقالل اقتصادی را مدنظر 
داریم. برای دستیابی به استقالل اقتصادی، 
محکم  کشور  زیرساخت های  که  بود  الزم 
شوند و برای این که کشور روی پای خود 
کالن  اقتصاد  حوزه  در  شاخص ها  بایستد، 
نسبی  مزیت های  از  باید  کند.  پیدا  بهبود 
می کردیم  تقویت  را  آنها  و  استفاده  کشور 
و این ها نیاز به تأمین مالی داشت که نظام 
که  این  جای  به  می داد.  انجام  باید  بانکی 
ایجاد  سمت  به  باید  کنیم،  فروشی  خام 
کشور  ذخایر  و  معادن  در  افزوده  ارزش 
شد؛  بزرگی  کارهای  فوالد  در  می رفتیم. 
مثل فوالد مبارکه، فوالد خوزستان و فوالد 
خراسان. الحمدهلل االن در استان هرمزگان 
چند طرح بزرگ فوالدی داریم که چند تا از 
آنها به بهره برداری رسیده است. برای این 
که زنجیره فوالد تکمیل شود، باید از معادن، 
سنگ آهن استخراج می  شد و فرآیند تبدیل 

به  شمش فوالدی را طی می کرد.
مشروح این گزارش را در سایت 
روزنامه دنیای جوانان بخوانید.

تصویب »قانون عملیات بانکداری بدون ربا« شاه بیت تحوالت بانکی پس از انقالب
نظام بانکی تحریم ها را مدیریت کرد

صفحه 3



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1954- شنبه 23 بهمن 21400 معه جا

معاون پارلمانی رییس جمهور:
بدنبال خنثی سازی تحریم ها علیه ایران هستیم

معاون پارلمانی رییس جمهور با اشاره به اینکه مذاکرات وین را با قوت 
و قدرت و با تکیه بر منطق، استدالل و استقالل دنبال می کنیم، گفت:در این 
راستا بدنبال خنثی سازی تحریم ها علیه ایران هستیم؛ به طوری که اکنون 
در حوزه نفت تحریم ها خنثی سازی شده و صادرات آن افزایش یافته است.

سید محمدحسینی روز جمعه در مراسم راهپیمایی یوم اهلل ۲۲ بهمن 
در بندرعباس افزود: ما هرگز دوگانه میدان و دیپلماسی ایجاد نمی کنیم و 
بدنبال دیپلماسی التماسی نیز نیستیم،  بلکه می گوییم میدان و نیروهای 

نظامی نقطه قوت کشور هستند.
وی تاکید کرد: امید مردم باید استمرار داشته باشد و اکنون زمینه مساعد 
است که همه نخبگان در صحنه باشند تا مشکالت کمتر شود و تاکید رییس  
جمهور به اعضای دولت نیز این است که با توده های مردم و نخبگان در 

تماس باشید و حرف های آن ها را بشنوید. 
معاون پارلمانی رییس جمهور اظهار داشت: امروز مردم در یکهزار و 
۵00 شهر و سه هزار روستا مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن دارند تا به دشمنان 
نشان دهند ما این مسیر را ادامه می دهیم و در مقابل زورگویان دنیا ایستاده ایم.
حسینی ادامه داد:  اینکه ۴3 سال ملت ما در صحنه هستند؛ یک نقطه 
قوت برای نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است و در سال ۵7 با تدبیر 
امام خمینی)ره( رهبر کبیر انقالب میلیون ها انسان  بسیج شدند و انقالب 

اسالمی به پیروزی رسید.
وی ابرازداشت: با وجود همه موانع امروز مردم ما عزتمند،سربلند و 
این  برای کشورهای دیگر است و  الهام بخش  الگو و  سرافراز هستند و 
انقالب در کمال ناباوری با اراده مردم به پیروزی رسید؛ چنانچه کسانی 
مانند »فیدل کاسترو« با شگفتی می گفتند که چگونه انقالب اسالمی ایران 

بدون تسلیحات نظامی به پیروزی رسید. 
این مقام مسوول ادامه داد: آمریکایی ها در آن زمان هر چه برنامه ریزی 
کردند برای جلوگیری از پیروزی انقالب اسالمی ایران اما موفق نشدند تا 
جلوی اراده مردم را بگیرند و بر خالف خواست شرق و غرب؛ انقالب اسالمی 
ایران پیروز شد و  به یاری خداوند این انقالب در ۴3 سال هم مقاومت کرد 

و هم به بالندگی و تحول رسید.
حسینی عنوان  کرد: امروز کاستی هایی داریم اما باید گفته شود که 
وضعیت ما در گذشته چگونه بوده است و امروز به کجا رسیده ایم و در آن زمان 
صنعت و نظامی کامال وابسته داشتیم و کشاورزی هم در حال نابودی بود.

گذشته  های  سال  در  کرد:  تصریح  جمهور  رییس  پارلمانی  معاون 
کشورهای مستکبر نظیر آمریکا علیه مردم ایران اقدام می کردند اما امروز 
که قدرت داریم و پهپاد آمریکایی را سرنگون می کنیم دشمنان نمی توانند 

در مقابل ما دست از پا خطا کنند.
حسینی تاکید کرد: امام راحل روحیه خودباوری، جرات و جسارت را در ما 
ایجاد کرد؛ چرا که در قبل از انقالب تمام امور در دست مستشاران آمریکایی 
بود و بعد از انقالب این میدان وسیع ایجاد شد که هر کسی استعداد دارد؛ 

رشد کند و مسوولیت بپذیرد.
االن  بود  هم  سابق  رژیم  اگر  می گویند  برخی ها  کرد:  تصریح   وی 
پیشرفت حاصل شده بود اما این طور نیست آن ها قائل بر ارباب و رعیتی 
بودند و استکبار نمی گذاشتند کسی خارج از اراده آنان رشد کند، خوشبختانه 
اکنون در شرایطی هستیم که دولت مردمی و تحول گرا در کنار قوه قضاییه 

و مجلس در خدمت مردم، انقالب و اعتالی ایران هستند. 
و  جانفشانی ها  کرد:  خاطرنشان  جمهور  رییس  پارلمانی  معاون 
فداکاری های دوران انقالب را نباید فراموش کنیم و باید به فرزندانمان ایثار 
و از خودگذشتگی ها را آموزش دهیم؛ البته در دفاع از حرم دیدیم که نسل 

جدید نیز این فرهنگ غنی را فرا گرفته است . 

اطالعیه وزارت بهداشت؛
واكسن های كرونا برای كودكان مورد تایید سازمان غذا و 

دارو است
سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت گفت: 
واکسن های مورد استفاده برای کودکان علیه کووید۱9 از سازمان غذا و دارو 
که مورد تایید سازمان جهانی بهداشت است، مجوز گرفته و این مجوز مورد 
تایید سازمان جهانی بهداشت است و مرتبا توسط آن سازمان، بررسی می شود.
مهندس محمد هاشمی، با اشاره به انتشار مطالب خالف واقع در فضای 
مجازی مبنی بر تزریق واکسن های تایید نشده به کودکان، اظهار داشت: 
تاکید کرد،  نیز روز گذشته  همانگونه که معاون بهداشت وزارت بهداشت 
واکسن های مناسب کووید۱9 برای تزریق به کودکان، در مجامع و کمیته 
های تخصصی همچون کمیته علمی کشوری کرونا، کمیته ملی واکسن 

کووید۱9 و ستاد ملی مقابله با کرونا، تایید و تصویب شده است. 
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، وی افزود: تا کنون همه 
واکسن های تایید و مصرف شده در کشور به تایید سازمان غذا و داروی 
و  از سوی سازمان غذا  نیازمند هیچ مجوزی  آن،  ایران رسیده و مصرف 

داروی آمریکا نیست.

حوادث ترافیکی و جاده ای؛
 اولین علت مرگ  ومیر در كشور

وزیر بهداشت گفت: اولین علت مرگ و میر در کشور ما متاسفانه حوادث 
ترافیکی، جاده ای و تصادفات است.

دکتر بهرام عین اللهی در مراسم افتتاح پایگاه های اورژانس افزود: توجه 
به اورژانس از سیاست های اصلی وزارت بهداشت است و کار پرسنل شریف 
اورژانس مجاهدت در راه خداست. به ویژه در شرایط فعلی این عزیزان به 
صورت شبانه روزی به خدمت رسانی مشغول اند و من در سفرهای متعدد 

می بینم که این عزیزان در مناطق صعب العبور خدمت رسانی می کنند.
اورژانس  در  ما  همکاران  تالش های  با  مردم  شاید  داد:  ادامه  وی 
کمتر آشنا باشند. این عزیزان در شرایط و مناطقی که ما کمتر حضور پیدا 
می کنیم حضور دارند و به ارائه خدمت می پردازند. ثواب جهاد این عزیزان 

قابل محاسبه نیست. 
وزیر بهداشت بیان داشت: امروز مشکالت زیادی در تامین آمبوالنس 
داریم که در این رابطه خیرین خیلی به ما کمک می کنند. همین پایگاه هم 

به همت خیرین راه اندازی شده است.
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، عین اللهی خواستار ادامه 
کمک خیرین به اورژانس کشور شد و گفت: اورژانس امروز خیلی پیشرفته 
شده و آمبوالنس ها امروز مجهز به وسایل و تجهیزات پیشرفته و کافی 

همچون ونتیالتور هستند. 
با  اورژانس  خدوم  پرسنل  که  ایم  بوده  شاهد  بارها  داد:  ادامه  وی 
رسیدگی های اولیه خود که بسیار مهم است، بیماران و سانحه دیدگان را 

از مرگ نجات داده اند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در پایگاه اورژانس 
۱۱۵ شهر قدس تهران، ضمن افتتاح این پایگاه به صورت ویدئو کنفرانس 

۱۵8 پایگاه اورژانس سراسر کشور را همزمان با دهه فجر افتتاح کرد.

یک مقام عالی در وزارت آموزش و پرورش:

آموزش مجازی به یادگیری دانش آموزان آسیب می زند
ش  ز مو آ فتر  د یر  مد
ت  ر ا ز و ی  نظر سطه  متو
آموزش و پرورش گفت: وقتی 
دانش آموز به طور کامل در کالس های 
تحت  و  باشد  نداشته  حضور  درس 
قرار  حضوری  شیوه  به  معلم  آموزش 
یادگیری  افت  داریم  انتظار  ما  نگیرد 
که  هست  نگرانی  این  و  بیفتد  اتفاق 
آن  با  دنیا  آموزشی  نظام های  همه 

روبرو هستند.
عباس سلطانیان مدیر دفتر آموزش 
و  آموزش  وزارت  نظری  متوسطه 
وضعیت  از  ارزیابی  درباره  پرورش، 
امتحانات دی ماه دانش آموزان متوسطه 
گفت: دانش آموزان از اسفندماه سال 98 
به بعد، به جز دو پایه نهم و دوازدهم 
که امتحانات آنها در خرداد ماه حضوری 
برگزار شد، مابقی پایه ها به شیوه استفاده 
مورد  مجازی  فضای  در  ارزشیابی  از 

ارزیابی قرار گرفتند. 
بازگشت   از  بعد  کرد:  اضافه  وی 
دانش آموزان به مدرسه از ابتدای سال 
تحصیلی، این نگرانی وجود داشت که 
دوره  گذراندن  از  بعد  آموزان  دانش 
آموزش های مجازی، وقتی می خواهند 
کنند  شرکت  حضوری  امتحانات  در 
عده ای  طرفی  از  باشند،  داشته  ترس 
به  درس  کالس  در  آموزان  دانش  از 
شکل حضوری بودند و عده ای دیگر در 
زمان دیگری به صورت غیر حضوری 

از آموزش معلم استفاده کردند. 

سلطانیان تاکید کرد: این مسایل 
آسیب  آموزان  دانش  یادگیری  به 
یادگیری  می شود  موجب  و  می زند 
شایسته  که  طوری  آن  آموزان  دانش 

بوده، انجام نشود. 
مدیر دفتر آموزش متوسطه نظری 
وزارت آموزش و پرورش گفت: طبیعتًا 
در  کامل  به طور  دانش آموز  که  وقتی 
باشد  نداشته  کالس های درس حضور 
و تحت آموزش معلم به شیوه حضوری 
قرار نگیرد ما انتظار داریم افت یادگیری 
که  هست  نگرانی  این  و  بیفتد  اتفاق 
آن  با  دنیا  آموزشی  نظام های  همه 

روبرو هستند. 
خاطرنشان  ادامه  در  سلطانیان 
کردند  تالش  خیلی  ما  همکاران  کرد: 
و  برسانند  حداقل  به  را  آسیب ها  این 
زمینه  این  در  که  راهکاری  مهمترین 
وجود داشت، استفاده حداکثری از زمان 

کالس های  در  آموزان  دانش  حضور 
درس بوده است. بازدیدهای میدانی ما از 
مدارس، تماس هایی که به طور مستقیم 
و غیر مستقیم با مدارس و به خصوص 
دبیران داشتیم نشان از همین امر داشت. 
اعالم  ما  دبیران  کرد:  اشاره  وی 
می کنند که امتحانات نیمسال اول نشان 
دهنده این است که دانش آموزان با یک 
افت یادگیری به خصوص در مطالبی که 
مربوط به سنوات قبل است و پیش نیاز 
درس هایی که امسال دانش آموز باید یاد 

بگیرد، روبرو شده اند. 
مدیر دفتر آموزش متوسطه نظری 
بر  تاکید  با  پرورش  و  آموزش  وزارت 
تالش جهت کاهش آسیب های ناشی 
وزارت  تالش  تمام  گفت:  یادگیری  از 
آموزش و پرورش مبنی بر این بوده که 
با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 
با  مقابله  ملی  ستاد  که  ضوابطی  و 

حضور  بتواند  است،  کرده  اعالم  کرونا 
مدرسه  در  را  دانش آموزان  حداکثری 
داشته باشد تا در حد توان بتوانیم این 
آسیب های پیش آمده را برطرف کنیم. 
یا  حضوری  ره  با در نیان  سلطا
درس  کالس های  بودن  غیرحضوری 
تصمیم گیری  گفت:  متوسطه  مقاطع 
بودن  و مجازی  با حضوری  رابطه  در 
متوسطه  آموزان  دانش  برای  آموزش 
اعالم  کرونا  با  بله  مقا ستاد  توسط 
شده، بدین گونه که آن ها به ستادهای 
استانی خود اعالم کرده اند؛ با توجه به 
وضعیتی که در سطح هر استان وجود 
دارد برنامه الزم را برای مدارس خود 

اعالم کنند. 
مدیر دفتر آموزش متوسطه نظری 
وزارت آموزش و پرورش در پایان گفت: 
اکنون در برخی ستادهای استانی کشور 
اعالم شده که در برخی نقاط یک هفته 
و در برخی نقاط حتی بیشتر از این زمان، 
با  بگیرند.  نظر  در  را  مجازی  آموزش 
توجه به شیوع امیکرون، یک تا دو هفته 
کالس ها باید به شکل غیرحضوری باشد 
تا از شدت شیوع بیماری کاسته شود. ما 
اکنون به صورت کلی در سطح کشور 
اعالم  کلی  صوت  به  را  چیزی  هیچ 
کرونا  با  مقابله  ستاد  ولی  نکرده ایم، 
بر  استانی  ستادهای  که  کرد  مصوب 
اساس شیوع امیکرون در استان تصمیم 
گیری کرده و این تصمیم گیری را به 

مدارس خود ابالغ کنند.
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زیر نظر: علی هوشمند

مهلت مجدد نام نویسی در كنکور 
سازمان سنجش آموزش کشور با انتشار اطالعیه ای از اصالح شرایط و ضوابط 
سهمیه بهیاران در دفترچه راهنمای ثبت نام و مهلت مجدد نام نویسی در آزمون  

سراسری  سال  ۱۴0۱ خبر داد.
سازمان سنجش آموزش کشور اعالم کرد پیرو اطالعیه های دهم و هفدهم 
بهمن ماه جاری ضمن اعالم اصالح شرایط و ضوابط سهمیه بهیاران به  اطالع  
متقاضیان  ثبت نام  و شرکت  در آزمون  سراسری  سال ۱۴0۱ در دوره های  روزانه، 
نوبت دوم »شبانه«، نیمه حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات  
آموزش  عالی، دانشگاه  پیام  نور و مؤسسات  آموزش  عالی  غیرانتفاعی  و همچنین 
رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد که موفق به دریافت کدسوابق تحصیلی نشده یا 
به نتوانستند ثبت نام کنند می رساند، مهلت مجدد برای ثبت نام  از روز یکشنبه یکم 

اسفند تا چهارشنبه چهارم اسفندماه ۱۴00در نظر گرفته شده است.
مهلت تعیین شده قبلی برای ثبت نام  دهم تا بیستم بهمن ماه جاری بود. 
متقاضیان می توانند منحصراً از طریق درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش در این 

خصوص اقدام کنند.
براساس این اطالعیه، متقاضیانی که قباًل در این آزمون ثبت نام کرده اند، 
درصورت تمایل در بازه زمانی فوق اطالعات ثبت نامی خود را ویرایش کنند. این 
آزمون در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه هشتم تا ۱۱ تیر ماه ۱۴0۱ 

برگزار می شود.
اعمال خواهد  از کنکور ۱۴0۱  بهیاران  برای  ضریب چهار درس تخصصی 
شد. همچنین پیش از این ظرفیت رشته بهیاری به دوره روزانه اختصاص داشت 
که با تغییر در پذیرش این رشته، بهیاری در تمام دوره ها و دانشگاه آزاد اسالمی 

پذیرش خواهد داشت.
اصالحات مربوط به سهمیه بهیاران: 

۱- دارا بودن شرایط عمومی شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴0۱
۲- برخورداری از سالمت کامل جسمی و روانی

3- دارا بودن دیپلم »بهیاری« مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در یکی 
از نظام های زیر:

- نظام قدیم آموزش متوسطه
- نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی به عالوه مدرک پیش دانشگاهی

- نظام جدید )6-3-3(
غیردولتی  یا  و  دولتی  از  اعم  خدمت،  به  اشتغال  گواهینامه  بودن  دارا   -۴
بعنوان»بهیار« در استان محل خدمت پس از اخذ    مدرک دیپلم به تایید دفتر 

پرستاری محل خدمت.
از دولتی و غیردولتی به  ۵- دارا بودن حداقل سه سال سابقه خدمت اعم 
عنوان »بهیار« در استان محل خدمت پس از دریافت مدرک دیپلم بهیاری به تایید 

دفتر پرستاری محل ارائه خدمت.
6- پذیرفته شدگان رشته محل هایی که شروع تحصیل آن ها در مرحله انتخاب 
رشته، نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴0۲-۱۴0۱ اعالم می شود باید تا 3۱/06/۱۴0۱ 
پذیرفته شدگان  باشند.  »بهیار«  عنوان  به  خدمت  سابقه  سال  سه  حداقل  دارای 
دوم  نیمسال  رشته،  انتخاب  مرحله  در  آن ها  تحصیل  شروع  که  رشته محل هایی 
سال تحصیلی ۱۴0۲-۱۴0۱ اعالم می شود باید تا 30/۱۱/۱۴0۱ دارای حداقل سه 

سال سابقه خدمت به عنوان »بهیار« باشند.
شرایط سهمیه:

۱- این تسهیالت فقط برای ورود به رشته کارشناسی پیوسته پرستاری در 
آزمون سراسری است.

۲- این سهمیه از سال ۱۴00 به مدت پنج سال قابل اجرا است.
3- اختصاص ظرفیت پذیرش به میزان حداکثر۵ درصد از ظرفیت پذیرش 
هر یک از رشته محل های رشته کارشناسی پیوسته پرستاری واقع در استان محل 
خدمت)اشتغال( متقاضی در تمامی دوره ها )روزانه، شهریه پرداز، دانشگاه آزاد اسالمی، 
...( به جز رشته محل های مخصوص »مناطق محروم« و »مناطق درگیر بالیای 

طبیعی« و دارای تعهد خدمت خواهد بود.

محاكمه مرد معتادی كه پدرش را كشت
پسر جوانی که از شدت خشم خانه را به آتش کشیده و باعث مرگ پدرش شده 
این پرونده به دنبال وقوع  بود، در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.رسیدگی به 
آتش سوزی شبانه در خانه ای در شرق تهران آغاز شد. مردی با آتش نشانی تماس گرفت 
و از وقوع حریق در خانه همسایه اش خبر داد.وقتی مأموران آتش نشانی به محل رفتند و 
به مهار شعله ها پرداختند، با جسد مرد سالخورده ای به نام مرتضی روبه رو شدند که شواهد 

نشان می داد به خاطر خفگی جان سپرده است.
جسد با دستور قضائی به پزشکی قانونی منتقل شد و کارشناسان پزشکی قانونی 
با مرگ  از آتش سوزی اعالم کردند.  ناشی  استنشاق گاز مونوکسیدکربن  را  علت مرگ 

پیرمرد کارشناسان آتش نشانی به بررسی پرداختند و آتش سوزی را عمدی اعالم کردند.
در این میان همسر مرتضی به مأموران گفت: پسر ۴0ساله ام به نام فراز معتاد است. 
او در درگیری به خاطر گرفتن پول از من و پدرش، خانه را شبانه و عمدی آتش زد و موجب 
کشته شدن شوهرم شد. من و پسر کوچکم هنوز نخوابیده بودیم که متوجه آتش سوزی 
شدیم و بالفاصله از خانه بیرون رفتیم؛ اما چون شوهرم خواب بود کشته شد. ما از پسر 
معتادم شاکی هستیم. او بعد از آتش سوزی گریخته است.به دنبال اظهارات این زن، فراز 

ردیابی و بازداشت شد و به آتش افروزی کینه جویانه اعتراف کرد.
متهم گفت: مادرم از سال ها قبل وقتی که کوچک بودم همیشه برادرم را از من بیشتر 
دوست داشت و به من بی اعتنا بود. به همین خاطر به دام اعتیاد افتادم و معتاد شدم. او همیشه 
به برادرم پول می داد؛ اما هر وقت من از او پول می خواستم بهانه می آورد. این ماجرا تأثیر 

بدی در روحیه ام گذاشته و موجب شده بود همیشه با آنها درگیر باشم. او ادامه داد: آن 
شب می خواستم به خاطر اعتیادم متادون بخرم اما پول نداشتم. به مادرم گفتم گوش درد 
دارم و برای تهیه دارو مبلغ 78 هزار تومان پول می خواهم؛ اما او فقط ۲0 هزار تومان به 
من داد و گفت پول داروی گوش ۲0 هزار تومان بیشتر نیست. او فهمیده بود می خواهم 
با پول او متادون تهیه کنم، به همین خاطر به من پول نداد. من که عصبانی شده بودم سر 
همین موضوع با او درگیر شدم. در آن دعوا پدرم هم از مادرم طرفداری کرد. من که از 
رفتار آنها عصبانی شده بودم تا نیمه شب صبر کردم. وقتی آنها به رختخواب رفته بودند، 
همه جا بنزین پاشیدم و خانه را آتش زدم. وقتی آتش شعله ور شد خودم از خانه بیرون 
رفتم چون مادر و برادرم بیدار بودند موفق به فرار شدند و زنده ماندند اما پدرم کشته شد. 

من هرگز راضی به مرگ پدرم نبودم. من برای اینکه آنها را بترسانم خانه را آتش زدم.
قانونی  پزشکی  کارشناسان  گزارش  به  توجه  با  معتاد،  پسر  اعتراف های  به دنبال 
و آتش نشانی برای وی به اتهام تسبیب در قتل پدرش و اقدام به قتل مادر و برادرش 
کیفرخواست صادر و پرونده اش به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
متهم در حالی در دادگاه از خود دفاع کرد که برادرش برای وی حکم قصاص خواست. 
برادر فراز گفت: فراز با رفتارهایش همه ما را خسته کرده بود. او می خواست همه ما را 
بکشد که من و مادرم معجزه آسا زنده ماندیم. من از خون پدرم گذشت نمی کنم و برای 
برادرم قصاص می خواهم. مادر فراز نیز گفت: پسرم سال هاست به مواد مخدر اعتیاد دارد. او 
به خاطر اعتیادش خیلی ما را اذیت کرده است و همیشه از من و پدرش به زور پول می گرفت 
و ما را خیلی اذیت می کرد. روز حادثه هم من می دانستم پسرم پول را برای اعتیادش 

می خواهد و دروغ می گوید داروی گوش می خواهد و قصد دارد با این پول مواد بخرد.
این زن گفت: من از روزی که پسرم معتاد شد بیچاره شدم و به خاطر کارهایش 

از او ناراحت هستم.
بعد از گفته های این زن، متهم در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من به عمد پدرم 
را نکشتم. اتهام قتل عمدی را قبول ندارم من اعتیاد داشتم و پدر و مادرم هم برادرم را 
بیشتر از من دوست داشتند و من همیشه به همین خاطر از آنها ناراحت بودم. من همیشه 
از طرف پدر و مادرم تحقیر می شدم؛ اما قصدم کشتن پدرم نبود و فقط می خواستم به 
آنها بفهمانم که می توانم کارهای خطرناکی بکنم. بعد از گفته های متهم و وکیل مدافع 

او هیئت قضات برای تصمیم گیری وارد شور شدند.
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اگزینوس ۲۲۰۰ فقط پنج درصد
 از اگزینوس ۲1۰۰ سریع تر است

بر   اساس گزارشی جدید، عملکرد تراشه ی جدید اگزینوس ۲۲00 نسبت 
به اگزینوس ۲۱00 سال گذشته فقط پنج درصد بهبود یافته و عالوه براین 

عملکرد پردازنده ی گرافیکی این تراشه کمتر از وعده های تبلیغاتی است.
ارائه ی یک پردازنده ی  AMD برای  با  به دلیل مشارکت سامسونگ 
گرافیکی با کارایی باال در گوشی های هوشمند، بسیاری افراد امید زیادی به 
اگزینوس ۲۲00 داشتند. بااین حال، طبق آخرین آمار منتشرشده، عملکرد این 
تراشه ی جدید در  مقایسه با اگزینوس ۲۱00 تغییر درخورتوجهی نداشته است.
به گزارش wccftech، آماری که TechAltar در  مورد عملکرد 
اگزینوس ۲۲00 ارائه داده، هرکسی را که انتظار داشت سامسونگ سرانجام 
از فهرست طوالنی اشتباه های خود درس بگیرد و تراشه ای سفارشی تولید کند 
که هم از نظر کارایی و هم مصرف انرژی عملکرد درخورتوجهی ارائه دهد، 
ناامید می کند. متأسفانه پردازنده ی هشت هسته ای جدید کره ای ها در  مقایسه 

با تراشه ی اگزینوس ۲۱00 فقط پنج درصد سریع تر است.
اگرچه انتظار نمی رفت سامسونگ با ارائه ی اگزینوس ۲۲00 در بخش 
گرافیکی  تراشه ی  اما  آورد،  به دست  عظیمی  دستاورد  مرکزی  پردازش 
که  است  چیزی   AMD RDNA۲ معماری  مبتنی بر   9۲0  Xclipse
بیشتر به  دیدن عملکرد آن عالقه مند بودیم. بسیاری افراد معتقد بودند که 
تخصص AMD به تالش های سامسونگ در تولید تراشه ، کمک خواهد 
کرد اما متأسفانه ظاهراً این اتفاق رخ نداده است، زیرا آمار ارائه شده از عملکرد 
اگزینوس ۲۲00 نشان می دهد پردازنده ی گرافیکی جدید این سیستم-روی-
چیپ  SoC نسبت به MP۱۴ ARM Mali-G78 موجود در اگزینوس 

۲۱00 فقط ۱7 درصد سریع تر است.
در ادامه آمار ارائه شده توسط TechAltair در  مورد بهبود عملکرد 

اگزینوس ۲۲00 نسبت به اگزینوس ۲۱00 آورده شده است:
پردازنده ی مرکزی CPU پنج درصد

پردازنده ی گرافیکی )GPU( ۱7 درصد
پردازنده ی هوش مصنوعی )NPU( ۱۱۵ درصد

تنها نکته ی امیدوارکننده در  مورد اگزینوس ۲۲00، بهبود واحد پردازش 
هوش مصنوعی این تراشه است که نسبت به نسل قبل ۱۱۵ درصد سریع تر 
نیز محسوس خواهند بود؟  این بهبودها در دنیای واقعی  آیا  اما  شده است، 
در پاسخ به این پرسش باید اشاره کنیم احتمااًل بسیاری افراد متوجه بهبود 
اعمال شده روی اگزینوس ۲۲00 نخواهند شد. TechAltair خاطرنشان 
کرده که معیارهای راندمان انرژی و گرما به  اشتراک گذاشته نشده و بنابراین 
اگر اگزینوس ۲۲00 با مشکل داغ شدن مواجه شود، وضعیت عملکرد این 
تراشه نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. وی همچنین اعالم کرد که کوالکام، 
پردازنده ی گرافیکی بهتری را توسعه داده است به طوری که تراشه ی گرافیکی 
اسنپدراگون 8 نسل یک نسبت به نسل قبلی این پردازنده ۵0 درصد بهبود 
یافته است. این ویژگی شکاف عملکرد نسخه های اگزینوس و اسنپدراگون 

سری گلکسی اس ۲۲ را بیشتر خواهد کرد.
که  داد  نشان   OpenCL GPU قبلی  آزمایش های  بااین حال، 
شکست  به راحتی  را  یک  نسل   8 اسنپدراگون  تراشه ی   ۲۲00 اگزینوس 
داده است. در  واقع اگزینوس ۲۲00 در بخش عملکرد چندهسته ای، بهتر از 
رقیب خود عمل می کند اما اسنپدراگون 8 نسل یک در بخش تک هسته ای 

پیروز این رقابت است.
نسخه های  روی  گرافیکی  مختلف  آزمایش های  زمانی که  تا  البته 
در  نمی توان  نشود،  انجام   ۲۲ اس  گلکسی  سری  اگزینوس  و  اسنپدراگون 
مورد قدرت عملکرد این دو تراشه با اطمینان کامل صحبت کرد. احتمااًل در 
آینده ی نزدیک اطالعات بیشتری در این رابطه در   دسترس قرار خواهد گرفت.

رازی  موسسه  بیوتکنولوژی  مدیر 
با بیان اینکه بر اساس مطالعات انجام 
اثربخشی واکسن کووپارس ۲.۵  شده، 
تا سه برابر بیش از سینوفارم بوده است، 
گفت: تزریق دز استنشاقی واکسن رازی 
در  بادی  آنتی  مقدار  افزایش  به  منجر 
قسمت های بینی و مخاطی شده و هم 
ورود ویروس به قسمت فوقانی دستگاه 
انتقال  نتیجه  در  و  شده  کمتر  تنفسی 

ویروس کمتر اتفاق می افتد.
دکتر سید رضا بنی هاشمی، درباره 
واکسن رازی کووپارس، گفت: واکسن 
به  که  است  واکسنی  کووپارس،  رازی 
دو صورت تزریقی و استنشاقی استفاده 
می شود. به طوری که با تزریق دو دز 
از واکسن و بعد از ۱۴ روز از تزریق دز 
این  می شود.  ایجاد  کامل  ایمنی  دوم، 
بیماری  برابر  در  را  فرد  کامل،  ایمنی 

حاد محافظت می کند.
کاهش انتقال کرونا با دز استنشاقی 

واکسن کووپارس
که  مهمی  موضوع  افزود:  وی 
توجه  آن  به  واکسن سازها  از  بسیاری 
را  واکسن  وقتی  که  بود  این  نکردند، 
دچار  دارد که  احتمال  تزریق می کنید، 
بیماری حاد نشوید، اما می توانید آلودگی 
عنوان  به  فرد  یعنی  کنید.   پخش  را 
را  بیماری  می تواند  خاموش  ناقل  یک 
باتوجه  اساس  همین  بر  دهد.  انتقال 
به واکسن هایی که قبال هم به صورت 
ایجاد   ... و  آنفلوآنزا  برای  استنشاقی 
شده بود، ایده ای به ذهن مان آمد مبنی 
بر اینکه روشی را ابداع کنیم که بعد از 
تزریق دو دز واکسن کرونا که احتمال 
بین  از  را  بیماری حاد و بستری شدن 
صورت  در  که  کنیم  کاری  می برد، 
بیماری،  به  فرد  عالمت  بدون  ابتالی 
فرد  طریق  از  ویروس  مقدار  کمترین 

انتقال پیدا کند.
همین  بر  داد:  ادامه  بنی هاشمی 
شد  ایجاد  استنشاقی  دز  یک  اساس 
به  بینی  داخل  تزریق  صورت  به  که 
صورت اسپری استفاده می شود. بر این 
اساس فازهای مطالعاتی واکسن رازی 
کووپارس با همین متد پیش رفت. به 
طوری که بعد از تزریق دو دز تزریقی 
استفاده  استنشاقی  دز  یک  واکسن، 

می شود تا ویروس کمتر منتقل شود.
م  قدا ا ین  ا ُحسن  گفت:  وی 
با  اپیدمیولوژی  نظر  از  که  است  این 
می توان  استنشاقی  دز  این  از  استفاده 
کرد.  جلوگیری  هم  ویروس  چرخه  از 
در ابتدای پاندمی کرونا با سویه ووهان 
ووهان  سویه  پایه  بر  واکسن ها  که 
واکسن  کارآزمایی  نتایج  شدند،  ایجاد 
از دز  کووپارس نشان داد که استفاده 
استنشاقی میزان انتقال ویروس کرونا 
این  که  فردی  از  ووهان  سویه  با  را 
به  بعدها  و  کرده  تزریق  را  واکسن 
شده،  مبتال  عالمت  بدون  کرونای 
دلتا  با ظهور  به صفر می کرد.  نزدیک 
و اُمیکرون این میزان از صفر مقداری 
میزان  باز هم حداقل  اما  رفت،  باالتر 
مطالعاتی  به  باتوجه  و  دارد  را  انتقال 
کردیم  مشاهده  دیم،  دا نجام  ا که 
میزان  استنشاقی  دز  از  استفاده  که 
آنتی بادی را در قسمت باالی دستگاه 
تنفسی، بیشتر می کند و بر این اساس 
فرد  سوی  از  ویروس  انتقال  احتمال 

مبتال بسیار کمتر می شود.
اولین  اینکه  بیان  با  بنی هاشمی 
به  در جهان  کرونا  واکسن  که  بود  بار 
دو صورت تزریقی و استنشاقی استفاده 
می شد، گفت: این واکسن در این زمینه 
در جهان  حال حاضر  در  و  بود  پیشرو 
هم تنها یکی دو شرکت با این سیستم 
پیش می روند. بنابراین در واکسن رازی 
کووپارس، افراد دو دز اول را به صورت 
از یک  بعد  تزریقی دریافت می کنند و 
به صورت  از دز دوم، دز سوم که  ماه 
استنشاقی است تزریق می شود. ۱۴ روز 

بادی  آنتی  مقدار  استنشاقی  دز  از  بعد 
باالتر  مخاطی  و  بینی  قسمت های  در 
باعث  آنتی بادی  این  ترشح  و  رفته 
می شود که هم ورود ویروس به قسمت 
فوقانی دستگاه تنفسی کمتر شود و هم 
بینی  در قسمت  لوکالیزاسیون ویروس 
کمتر و در نتیجه انتقال کمتر اتفاق افتد.
کووپارس  برابری   3 اثربخشی 

نسبت به سینوفارم
وی درباره میزان اثربخشی واکسن 
کووپارس بر روی اُمیکرون، گفت: باید 
این موارد را از طریق مطالعه مشخص 
که  است  این  مسلم  موضوع  اما  کرد، 
حال  در  دلتا  اوج  در  ما  بالینی  مطالعه 
انجام بود. در عین حال فاز سوم مطالعه 
واکسن  مقابل  در  کووپارس  واکسن 
سینوفارم انجام شد؛ به طوری که برای 
و  می شد  تزریق  سینوفارم  گروه  یک 
که  کووپارس  واکسن  گروه  برای یک 
اثربخشی  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج 
واکسن کووپارس ۲.۵ تا سه برابر بیش 
از سینوفارم بوده است. همچنین در فاز 
واکسن  که  افرادی  از  نفر   ۱00 سوم، 
رازی تزریق کرده بودند، دز استنشاقی 
دریافت کردند و به ۱00 نفر از افرادی 
هم که واکسن سینوفارم را دریافت کرده 
واکسن  عنوان  به  دیگری  ماده  بودند، 
دو  این  مقایسه  شد.  تزریق  استنشاقی 
گروه نشان داد که افرادی که واکسن 
رازی را به عنوان دز استنشاقی دریافت 
باالی  قسمت  آنتی بادی  مقدار  کردند 
قسمت های  یعنی  تنفسی شان  دستگاه 
برابر  هفت  تا  شش  مخاطی  و  بینی 
تزریق  سینوفارم  که  گروهی  از  بیش 

کرده بودند، بوده است. این نتیجه نشان 
داد که استفاده از دز استنشاقی، مقدار 
انتقال آن را  ورود ویروس و همچنین 

کمتر می کند.
دز  میلیون   ۱00 تولید  قابلیت 

کووپارس تا شهریور ۱۴0۱
تولید  وضعیت  آخرین  درباره  وی 
ما  گفت:  کووپارس،  رازی  واکسن 
قابلیت تولید تا ۱00 میلیون دز واکسن 
را تا شهریور سال آینده داریم. در تولید 
واکسن اینگونه است که وزارت بهداشت 
از کمپانی واکسن سازی تعهد گرفته و 
اعالم می کند مثال ما تا پایان سال از 
شما ۲0 میلیون واکسن می خواهیم. حال 
تا شهریور ماه ۱۴0۱، تولید  قابلیت ما 
۱00 میلیون دز است. وزارت بهداشت 
هم تاکنون ۵ میلیون دز واکسن از ما 
خواسته که این ۵ میلیون دز را تحویل 
 ۵ که  کرده  اعالم  هم  حاال  داده ایم. 
که  می خواهیم  هم  دیگر  دز  میلیون 
حال  در  و  کردیم  فراهم  را  مقدماتش 
تا  و  است  مربوطه  تست های  انجام 
اسفند ماه این ۵ میلیون دز دیگر را هم 
به وزارت بهداشت تحویل می دهیم. باز 
هم اگر وزارت بهداشت درخواست داشته 
باشد، تا 80 تا 90 میلیون دیگر آمادگی 
داریم که تولید کنیم، اما به شرط اینکه 
سه ماه قبل به ما درخواست دهند. زیرا 
انجام کنترل های واکسن حدود سه ماه 

تولید می کشد.
مجوز  دریافت  برای  برنامه ریزی 

جهانی
مجوز  دریافت  درباره  بنی هاشمی 
واکسن  برای  بهداشت  سازمان جهانی 
اینکه  برای  گفت:  کووپارس،  رازی 
جهالنی  سازمان  در  رازی  واکسن 
بهداشت ثبت شود، سلسه مراتبی وجود 
مطالعات مان  و  مدارک  باید  که  دارد 
تاکنون  دهیم.  ارائه  و  کرده  ترجمه  را 
بهداشت  جهانی  سازمان  با  جلسه  دو 
آماده  را  مقدمات  داریم  و  داشته ایم 
و  است  زمان بر  فرآیند  این  می کنیم. 
علیه  ظالمانه  تحریم های  به  توجه  با 
کشورمان، شرایط خاصی داریم. ما داریم 
تا  می کنیم  آماده  را  نیاز  مورد  مدارک 
برای اخذ مجوز سازمان جهانی بهداشت 

مدارک را به آن ها تحویل دهیم.

مدیر بیوتکنولوژی موسسه رازی:

اثربخشی واکسن کووپارس سه برابر سینوفارم است
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کمیسیون  رئیس  نایب 
تولید  رونق  و  جهش  ویژه 
زمزمه های  گفت:  مجلس، 
یش  ا فز ا عث  با جیحی  تر ف  حذ
هنوز  است؛  اساسی  کاالهای  نرخ 
برای  دولت  و  مجلس  پیگیری های 
و  نبوده  بخش  نتیجه  قیمت ها  کنترل 
همچنان شاهد افزایش روزانه قیمت ها 

در کشور هستیم.
غالمرضا نوری قزلجه، در پاسخ به 
افزایش  این پرسش که هر روز شاهد 
نرخ کاالهای اساسی در کشور هستیم 
کنترل  برای  برنامه ای  مجلس  یا  آ
قیمت ها دارد؟ گفت: مجلس برای ایجاد 
سازوکار برای کنترل قیمت ها در کشور 
با حذف ارز ترجیحی مخالفت کرد و تا 
پافشاری  دیدگاه خود  در  امروز هم  به 

کرده است.
در  باد  آ بستان  مردم  ینده  نما
ارز  حذف  خبر  کرد:  تصریح  مجلس، 
ترجیحی برای واردات کاالهای اساسی 
به بازار شوک وارد و ما شاهد افزایش 
افرایش  روند  متاسفانه  شدیم؛  نرخ ها 

حتی   ( دارد  ادامه  همچنان  قیمت ها 
ما  و  آن(  نشدن  اجرایی  خبر  از  بعد 
قیمت ها  افزایش  ترمز  نتوانستیم  هنوز 

را بکشیم.
مجلس  در  مردم  نماینده  این 
در  میدانی  نظارت های  نبود  یازدهم 
عنوان  ضعیف  را  ذی ربط  دستگاه های 
کرد و افزود: کمیسیون های تخصصی 
آنها جلسات  با وزرا و معاونان  مجلس 
خواسته  آنها  از  کردند  برگزار  زیادی 

شد که در این زمینه شفاف سازی کنند 
مشکالت  این  آمدن  به وجود  چرایی  و 
همچنین  کنند  باز  مجلسیان  برای  را 
راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی 

را نیز از آنها جویا شدیم.
این پرسش که  به  پاسخ  وی در 
شد؟  نتیجه  به  منتج  جلسات  این  آیا 
منفی  پرسش  ین  ا به  پاسخ  گفت: 
روند  نتوانستیم  هنوز  که  چرا  است 
را  اساسی  کاالهای  قیمت  افزایشی 

روزانه  نرخ ها همچنان  و  کنترل کنیم 
باال می روند. اما از سوی دیگر بخشی 
از افزایش قیمت ها می تواند با نظارت 

موثر کنترل شوند.
نوری قزلجه ادامه داد: کمیسیون 
ارز  بودجه مجلس موافق حذف  تلفیق 
که  امیدواریم  ما  و  نیست  ترجیحی 
 ۲ باشد.  پابرجا  نظر  این  بر  همچنان 
بحث  قالب الیحه  در  دولت  پیش  ماه 
که  کرد  مطرح  را  ترجیحی  ارز  حذف 
رای  الیحه  آن  به  قاطعیت  با  مجلس 
داد و من پیش بینی می کنم که  منفی 
ترجیحی  ارز  حذف  با  مجلس  صحن 

مخالفت خواهد کرد.
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش 
و رونق تولید مجلس، خاطر نشان کرد: 
حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت ها را 
تشدید می کند و بسته های حمایتی که 
ترجیحی  ارز  حذف  الیحه  در  دولت 
پیش بینی کرده بود یک سوم هزینه های 
خانوارها را جبران می کرد و دوم سوم 
آن را مردم باید از جیب خود پرداخت 

می کردند.

بیمه  انداز  پس  و  عمر  جامع  های  بیمه  فروش  جشنواره  ششمین 
آسیا آغاز شد

بیمه آسیا، ششمین جشنواره فروش بیمه های جامع عمر و پس انداز را آغاز کرد.
 به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، همزمان با گرامیداشت  ایام ا… دهه 
مبارک فجر انقالب اسالمی، ششمین جشنواره فروش بیمه های عمر و پس انداز 

بیمه آسیا با صدها جایزه طالیی و ارزنده آغاز شد.
بنابر این گزارش، در این جشنواره، معادل حق بیمه یکسال عمر و پس انداز 
به برندگان خرید بیمه نامه پرداخت می شود و امکان خرید بیمه درمان انفرادی 

)طرح ارمغان( نیز وجود دارد.
این گزارش می افزاید: همچنین خریداران بیمه عمر و پس انداز بیمه آسیا 
در مدت برگزاری این جشنواره)۱۲بهمن ۱۴00تا ۱۲ فروردین ۱۴0۱( می توانند 
از تخفیفات ویژه در سایر رشته های بیمه ای از جمله خرید اقساطی بیمه شخص 
ثالث، ۲۵ تا 3۵ درصد تخفیف ویژه در بیمه نامه بدنه اتومبیل، ۵0 درصد تخفیف در 
بیمه های آتش سوزی ، 30درصدت تخفیف در بیمه های  عمر و حوادث انفرادی 
، ۵0 درصد تخفیف در بیمه های جامع مسئولیت و ۱0 درصد تخفیف در بیمه های 

باربری بهره مند شوند.
گفتنی است امسال 38٫۲ درصدی سود قطعی مشارکت در منافع در پایان 

سال ۱399 به حساب اندوخته بیمه گذاران عمر و پس انداز بیمه آسیا واریز شد.

رونمایی از طرح ایمن بیمه كوثر
شرکت بیمه کوثر طرح جدید بیمه  نامه آتش  سوزی با نام »ایمن« را برای 

رفع دغدغه جامعه هدف تدوین کرد.
 به گزارش  روابط عمومی و اعالم مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه کوثر، در 
پی توافق شرکت بیمه کوثر و سابا و در پاسخ به مطالبه بازنشستگان تحت پوشش 
سابا، با هدف جبران هزینه های ناشی از مخاطرات گوناگون و تامین امنیت خاطر 
بازنشستگانی که می خواهند بیش از یک واحد مسکونی متعلق به خود را تحت پوشش 

بیمه آتش سوزی قرار دهند، »طرح ایمن« اجرایی شد.
لیال رحیمی با اشاره به اینکه پیش از این هر بازنشسته می توانست تنها یک 
منزل مسکونی را با نرخ تعدیلی تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار دهد، گفت: از 
از یک واحد مسکونی به نام خود یا همسرشان  بازنشستگانی که بیش  این پس 
دارند، می توانند پوشش بیمه ای منازل دوم تا چهارم را نیز با همان نرخ حق بیمه 

واحد مسکونی اول تهیه کنند.
وی از اجرایی شدن طرح ایمن از ۱6 بهمن ۱۴00 در سراسر کشور خبر داد 
و گفت: بازنشستگانی که تمایل به خرید بیمه نامه آتش سوزی در قالب این طرح 
ارائه  با  الکترونیک ساتا در سراسر کشور،  به دفاتر خدمات  از مراجعه  دارند، پس 
اسناد و مدارک مالکیت خود یا همسرشان، تکمیل کاربرگ مربوط و اعالم موافقت 
با کسر حق بیمه از حقوق، می توانند واحدهای مسکونی دوم تا چهارم خود را در 
مقابل تمامی حوادثی که محل های یادشده را تهدید می کند، با لحاظ تخفیفات و 

شرایط ویژه بیمه کنند.

عضو هیئت مدیره بیمه آسماری تبیین کرد:
ارائه  در  تحریم  ویژه  صندوق  و  مركزی  بیمه  كننده  تعیین  نقش 

پوشش اتکایی به شركت ها
عضو هیئت مدیره شرکت بیمه آسماری دیدگاه های خود را درباره اهمیت 
بیمه اتکایی و شرایط حال و آینده آن در کشور بیان و تاکید کرده است که بیمه 
مرکزی و صندوق ویژه تحریم در ارائه پوشش های اتکایی به شرکت های بیمه، 

نقش تعیین کننده ای داشته و دارند.
به گزارش  روابط عمومی شرکت بیمه آسماری، متن پرسش و پاسخ با لطف 

اهلل نکوئی را در ادامه می خوانید:
از  بعد  و  قبل  بخش  دو  به  را  آن  توانیم  می  اتکایی،  پروسه  بررسی  برای 

تحریم تقسیم کنیم؟
بله. قبل از تحریم، بازار بیمه ایران شرایط بسیار خوبی با بازارهای اتکایی 
دنیا به ویژه کشورهای غربی داشت. این بازار با بهترین و معروفترین شرکت های 
اتکایی دنیا از جمله شرکت های اتکایی مونیخ یا مونیخ ری، سوئیس ری، آلیانس، 
اسکور و سایر بیمه گران اتکایی در بازار لندن بازار اروپا و خاور دور، ژاپن، کره 
جنوبی، چین و کشورهای منطقه از جمله ترکیه، پاکستان و هند ارتباط و همکاری 

های بسیار نزدیک داشت.
بازار بیمه ایران برای آنها بسیار جذاب و سودآور بود و این شرکتها در جلب 

و جذب بازار ایران با یکدیگر رقابت داشتند.
ما بهترین و کاملترین شرایط قراردادها )وردینگ ها( را در این ارتباط در اختیار 
داشتیم. دوره های بیمه ای تخصصی زیادی چه در ایران و چه در خارج کشور برگزار 
می شد. باید گفت که اکثر مدیران صنعت بیمه در آن زمان یک یا چند بار در این 
دوره های بیمه ای شرکت داشتند و در جریان شرایط بازار روز دنیا قرار می گرفتند 
و آن را در روند فعالیت بیمه ای خود به کار می بستند؛ اما از زمان شروع تحریم 
های سازمان ملل و اتحادیه اروپا، این همکاری و ارتباطات روز به روز کمتر شد و 

با روی کار آمدن رئیس جمهور آمریکا –ترامپ- کال قطع شد.
بعد از این اقدام، شرکت های بیمه برای پوشش اتکایی راهی جز واگذاری 
ریسک های خود در داخل کشور نداشتند. این واگذاری ها با راهبری بیمه مرکزی 
قبولی  اتکایی و شرکت هایی که مجوز  بیمه  بین دو شرکت  ایران  بیمه  بعضا  و 
اتکایی داشتند و همچنین صندوق ویژه تحریم که با حمایت دولت ایجاد شده بود، 

انجام شده و می شود.
بیمه مرکزی و صندوق ویژه تحریم در ارائه پوشش های اتکایی به نیاز پوشش 

اتکایی شرکت های بیمه، نقش تعیین کننده ای را داشته و دارند.
لطفا جایگاه ایران را با کشورهای دیگر در آن زمان مقایسه کنید.

و  منطقه  در  ایران  بیمه  بازار  که  بینیم  می  بازگردیم،  عقب  به  کمی  اگر 
پاکستان و کمی دورتر کره  ترکیه،  مانند  با کشورهای همتراز خود  در مقایسه 
ای  بیمه  صندوق  زمان  آن  در  بود.  برخوردار  برتری  کامال  موقعیت  از  جنوبی 
نام  به  ای  منطقه  های  همکاری  چارچوب  در  پاکستان  و  ترکیه  و  ایران  بین 
ECO تغییر نام یافت. کل حق بیمه بازار ایران  RCD تشکیل شد که بعدا به 
گذر  با  لکن  بود،  بیشتر  پاکستان  و  ترکیه  بیمه  حق  مجموع  از  منطقه  آن  در 
زمان و شرایط بد اقتصادی، جنگ تحمیلی این توازن ها بر هم خورد. در حال 
حاضر وضعیت بیمه ای از نظر تولید حق بیمه و حق بیمه سرانه از بازار ترکیه 

و کره جنوبی کمتر است.
این بازار به هیچ وجه قابل مقایسه با بازار بیمه غرب نبوده و نیست. آنها در 
حال حاضر از پیشرفت های قابل مالحظه ای برخوردارند. ما هم امیدواریم با رفع 

تحریم ها بتوانیم این فاصله را روز به روز کمتر کنیم.
تا قبل از تحریم و زمان های دورتر، بازار بیمه ایران در دنیا از اعتبار و احترام 
قابل مالحظه ای برخوردار بود. بیمه گران اتکایی برای دست یابی به این بازار با 
یکدیگر رقابت می کردند و سعی داشتند با برگزاری سمینارها و دوره های تخصصی 

بیمه و بیمه اتکایی، جایگاه خود را در این بازار استوارتر کنند.
واگذاری های اتکایی در آن زمان چقدر به ایران کمک می کرد؟ آیا در آن 

زمان قبولی اتکایی هم داشتیم؟
در همه مقاطع زمانی، شرکت های بیمه نیاز به واگذاری اتکایی داشتند و دارند. 
اصوال هیچ شرکتی بدون واگذاری اتکایی مازاد ظرفیت خود نمی تواند فعالیت کند. 
مقایسه ای آماری نشان می دهد که در سال ۱399 حق بیمه اتکایی ۱9 درصد کل 
حق بیمه صادره بازار است، در حالی که تا قبل از تحریم این واگذاری ها کمتر از ۵ 
درصد برای رشته های آتش سوزی، مهندسی، کشتی، هواپیما، باربری و مسئولیت 
بوده است. دو رشته بیمه درمان و شخص ثالث که تقریبا 6۵ درصد پرتفوی بازار 

را تشکیل می دهند، پوشش اتکایی نداشتند.
پوشش های اتکایی که با راهبری شرکت های اتکایی بزرگ دنیا مانند مونیخ 
ری، سوئیس ری یا اسکور انجام می شود، توسط سایر بیمه گران اتکایی معتبر 
دنیا فالو می شوند و در موارد خاص و به ویژه وقوع خسارت های بزرگ سریعا به 

پرداخت خسارت یا همکاری الزم اقدام می کنند.
باید  باشد  از خارج  اتکایی  قبولی  اگر منظورتان  اتکایی  قبولی  با  رابطه  در 
عرض کنم که در آن زمان شرکت بیمه ایران و بیمه مرکزی قبولی اتکایی از 
خارج داشتند و با تأسیس دو شرکت بیمه اتکایی، آنها نیز حسب ماهیت کار خود 

قبولی اتکایی داشتند.
شرکت بیمه اتکایی امین که من چند سال مسئولیت مدیر عاملی آن را داشتم، 
از همان ابتدا اقدام به قبولی اتکایی از خارج کرد. از آنجا که این شرکت همچون 
سایر شرکت های بیمه در ایران رتبه ای از مؤسسات رتبه بندی بین المللی نداشت،  
عمدتا ریسک های خوب به ما پیشنهاد نمی شد و در مجموع با سود یا زیان زیادی 

مواجه نشدیم، اما تجربه بسیار خوبی را برای ما به همراه داشت.
با به روزرسانی خود،  از تحریم تالش کنند که  بعد  باید  بیمه  شرکت های 
شرایط اخذ رتبه از مؤسسات رتبه بندی بین المللی را فراهم کنند. در کل و با توجه 
به تجربه شخصی در بیمه اتکایی امین، من قبولی اتکایی از خارج را بدون داشتن 

رتبه به صالح نمی دانم.

نفت سنگین ایران دالر گران شد
جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد که قیمت نفت سنگین ایران ماه 

میالدی گذشته ۱۴.6 درصد رشد کرده است.
قیمت نفت سنگین ایران در ژانویه به 8۵ دالر و ۵9 سنت در هر بشکه رسید 
که ۱0 دالر و 9۱ سنت معادل ۱۴.6 درصد در مقایسه با قیمت 7۴ دالر و 68 سنت 
دسامبر افزایش داشت. میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال ۲0۲۲ تا ۲۲ 
ژانویه، به 8۵ دالر و ۵9 سنت در مقایسه با میانگین قیمت ۵۴ دالر و 38 سنت در 
مدت مشابه سال ۲0۲۱ رسید. ارزش سبد نفتی اوپک در ژانویه رشد قوی داشت و ۱۱ 
دالر و سه سنت معادل ۱۴.8 درصد در مقایسه با دسامبر افزایش یافت و به 8۵ دالر 
و ۴۱ سنت در هر بشکه رسید. میانگین ارزش سبد نفتی اوپک در سال ۲0۲۲ به 8۵ 
دالر و ۴۱ سنت در هر بشکه در مقایسه با ۵۴ دالر و 38 سنت در سال ۲0۲۱ رسید.
طبق گزارش منابع ثانویه، تولید نفت اوپک متشکل از ۱3 کشور در ژانویه 
به ۲7.98 میلیون بشکه در روز رسید که 0.06 میلیون بشکه در روز در مقایسه 
با دسامبر افزایش داشت. تولید نفت عمدتا در نیجریه، عربستان سعودی، امارات 
متحده عربی و کویت افزایش پیدا کرد اما در ونزوئال، لیبی و عراق کاهش داشت. 
تولید نفت ایران ۲۱ هزار بشکه در روز در ژانویه نسبت به ماه پیش از آن رشد کرد 

و از ۲.۴8۲ میلیون بشکه در روز به ۲.۵03 میلیون بشکه در روز افزایش یافت.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی:
پول نفت باید صرف سرمایه گذاری شود

یک عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: پول نفت در هزینه جاری 
می شود که اقتصاد ملی را دچار مرض هلندی کرده و بیش از همه به کم درآمدها 
آسیب می رساند، تا اصالح نشود نباید نگران فروش و یا عدم فروش نفت باشیم.
علی شمس اردکانی، درباره خسارات تحریم به صنعت نفت ایران اظهار داشت: 
ابتدا باید ببینیم در 70 سال گذشته پول نفت چگونه خرج شد. اکنون هم بودجه نفتی 
نوشته شده یعنی در نظر دارند که دوباره پول آن صرف هزینه جاری شود. بنابراین 
درآمد نفت در هر برهه ای، چه تحریم و چه غیرتحریم هر میزان هم باال برود 
اگر در راستای توسعه، ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری کشور نشود، بهتر که نباشد. 
وی افزود: ما اکنون در زمانی که نفت بهترین قیمت را پیدا کرده و شاید 
آخرین بار هم باشد غایب صحنه هستیم، چون بلد نیستیم در دنیایی که داد و 
ستد دارد زندگی کنیم. تصور می کنیم چون در داخل کشور رانت خوری است در 

خارج از کشور هم می توانیم همین کار را انجام دهیم. 
این عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تصریح کرد: در شرایط امروز و 
اوضاع نفت ما باید به قانون ملی شدن نفت برگردیم این قانون دنبال این بود که 
پول نفت سرمایه گذاری شود، در تارک ماده واحده قانون ملی شدن صنعت نوشته 
بود »به نام سعادت ملت ایران«، این همان چیزی است نسلی که ملی شدن نفت 
را در سال ۱3۲9 رقم زد و همچنین نسل های بعدی و نسل بعدتر از ما خواستار 
است. اما تاکنون نه به سعادت ملی و نه  سعادت اجتماعی، اقتصادی و نه به سعادت 
معنوی نرسیده ایم، چون بوروکرات ها پول نفت را طبق قانون ملی شدن صنعت 
نفت و طبق قانون برنامه آن زمان که هنوز موضوعیت دارد، سرمایه گذاری نکردند.
وی خاطرنشان کرد: از دولت مصدق گرفته تا سازمان برنامه و وزارت اقتصاد 
امروز کارهای ضد ملی می کنند، بدترین آن نیز صرف پول نفت در هزینه جاری 
است که اقتصاد ملی را دچار مرض هلندی کرده و بیش از همه به کم درآمدها 
آسیب می زند، تا این اصالح نشود نباید نگران فروش و یا عدم فروش نفت باشیم. 
اکنون ثروت بین نسلی را نسل فعلی مصرف می کند، و این از نظر عقلی درست 

نیست به لحاظ شرعی هم تصرف در مال غیر و اموال نیامده گان است.
شمس اردکانی تاکید کرد: پول نفت باید صرف سرمایه گذاری شود چه نفتی 
که در داخل فروش می رود و چه آن میزان که صادر می کنیم، تنها در این صورت 
است که قدرت اقتصادی خواهیم داشت و با داشتن بزرگترین ذخیره هیدروکروبروی 

جهان غایب صحنه نفت و گار نخواهیم بود.

حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت ها را تشدید می کند؛

یک نماینده مجلس: تالش برای كنترل قیمت ها نتیجه بخش نبوده است
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امکان 1۲۰ دالری شدن نفت در۲۰۲۲ 
وجود دارد

تردید، بازارهای انرژی را فراگرفته است. از ماه جوالی، اوپک موافقت کرد 
که تولید خود را ۴00 هزار بشکه در روز افزایش دهد اما متخصصان نمی دانند 
که آیا این میزان کم است یا زیاد و اینکه آیا این هدف اصال معنی دارد یا خیر؟
به گزارش اکونومیست، آخرین نشست این کارتل در دوم فوریه با تشدید 
نگرانی ها درباره تهاجم روسیه به اوکراین برگزار شد )روسیه، دومین صادرکننده 
بزرگ نفت جهان، یکی از اعضای کارتل توسعه یافته موسوم به اوپک پالس 
است.( تنها یک هفته پیش از آن، قیمت هر بشکه نفت خام برنت به باالی 90 
دالر رسیده بود که باالترین سطح هفت سال گذشته بود. این معاهده وعده داد 
که تولید را بار دیگر به میزان معمول افزایش دهد و همین خبر موجب اندکی 

آرامش بازارها شد. اما اکنون سوال این است که در ادامه چه اتفاقی می افتد؟
بسیاری از تحلیل گران وال استریت پیش بینی خود را از قیمت نفت در سال 
جاری به باالی ۱00 دالر در هر بشکه رسانده اند. آنها می گویند که جنگ در 
اوکراین می تواند قیمت نفت را به بیش از ۱۲0 دالر برساند. بر خالف گازی که 
به اروپا ارسال می شود، روسیه بیشتر نفت خود را از طریق دریا صادر می کند. در 
عوض، ترس از تحریم های احتمالی در تجارت ممکن است قیمت ها را بیش 

از پیش داغ کند.
از ژئوپولتیک که بگذریم، این مساله موجب روند صعودی تقاضا می شود. 
پایان سال، حتی  تا  نفت  انرژی تخمین می زند که مصرف  بین المللی  آژانس 
 97 یعنی حدود  کنونی خود  از سطح  هوانوردی جهانی،  کامل  احیای  از  قبل 
میلیون بشکه در روز به ۱00 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. دیمین 
کوروالین از بانک گلدمن ساکس بر این باور است که مصرف کنندگانی که از 
گاز به نفت روی می آورند )به دلیل افزایش قیمت های عجیب در اروپا( ممکن 
است تقاضا را تا ۱ میلیون بشکه در روز افزایش داده و منجر به »سطح ذخایر 

به شدت پایین« شوند.
سمت عرضه نیز مشکالتی دارد. پل شلدون از اس اندپی گلوبال پالتس، 
یک شرکت داده بر این باور است که ظرفیت تولید مازاد جهانی تنها حدود ۲.6 
میلیون بشکه در روز است و نمی توان بر روی تعهدات اوپک پالس حساب باز 
کرد. بسیاری از اعضا به دلیل سرمایه گذار اندک و تنگناهای مرتبط با کووید 
برای افزایش تولید خود تالش کرده اند. شرکت تحقیقاتی بلومبرگ نف در این 
باره خاطرنشان می کند که در ماه دسامبر این کارتل 7۴7 هزار بشکه کمتر از 
تاثیر  نشود،  قطع  روسیه  است.اگر صادرات  داشته  روزانه خود  تولید  مجاز  حد 
تنش های ژئوپولتیکی باید تا تابستان از بین برود. تا آن زمان، آمریکا احتماال 
نرخ بهره، کاهش رشد و تقاضای نفت را افزایش داده است – درست همان 
از سرگیری توافق  بازار خواهد رسید.  طور که عرضه اضافی اوپک پالس به 
هسته ای ایران، در عین حال، محتمل تر از هر زمان دیگری از سال ۲0۱7 به 
نظر می رسد یعنی زمانی که توافق هسته ای ملغی اعالم شد. لغو تحریم های 

ایران هم می تواند یک میلیون بشکه دیگر در روز آزاد کند.
از سوی دیگر به نظر می رسد که شیل نیز به افزایش قیمت ها تمایل 
داشته باشد؛ تا پیش از سال ۲0۱۴ حفاری ها و سرمایه گذاری های باالی شیل، 
آمریکا را به بزرگترین تولیدکننده نفت جهان تبدیل کرد؛ اما سقوط قیمت نفت 
به افزایش ضرر حدود 300 میلیارد دالری سرمایه گذاران منجر شد؛ نکته ای 

که باعث می شود افزایش قیمت نفت مورد وثوق آن ها باشد.
هر چند بازیگران اصلی بازار نفت همواره بر انضباط تاکید دارند اما مقاومت 
کردن برای قیمت های نفت از سوی آن ها دور از انتظار است. شرکت خدمات 
می کند  ژانویه شمارش  اواخر  در  آمریکا  در  فعال  دکل  هیوز 6۱0  بیکر  نفتی 
که ۲۲6 دکل بیشتر از یک سال پیش است. بلومبرگ نف همچنین پیش بینی 
می کند که تولید در حوضه پرمیان تا پایان سال ۲0۲3 تا ۱ میلیون بشکه در 
روز افزایش یابد. شرکت بزرگ نفتی اکسون موبیل قصد دارد تولید خود را در 
سال جاری یک چهارم افزایش دهد. همانطور که »فیلسوفان« انرژی معتقدند 

بهترین درمان برای قیمت های باال، قیمت های باالست.
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زیر نظر: بهنام مومنی

رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اتاق تهران:
آگاهی جامعه نسبت به فساد اقتصادی 

افزایش یافته است  
بازرگانی تهران  اتاق  با فساد  رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه 
اظهار داشت: ادراک فساد یک شاخص برداشتی و مبتنی به نظر مردم است، 
بنابراین رتبه ۱۵0 ایران نشان می دهد که از دیدگاه جامعه ایرانی فساد بیشتری 

نسبت به گذشته وجود دارد.
حسن فروزانفرد  در مورد ذی نفع بودن سیاست گذاران و آسیب های آن اظهار 
داشت: ذینفع بودن سیاست گذاران همان موضوع تعارض منافع است که مدیریت 
آن می تواند زمینه های حاکمیت خوب را ایجاد کند. متاسفانه ما هنوز به یک 
قانون منسجم در این موضوع نرسیده ایم. در بعضی قوانین مانند قانون تجارت 
اشاراتی به این موضوع شده اما قانون مجزا و قواعد کلی برای آن وجود ندارد.
وی افزود: در دولت آقای روحانی برای این موضوع اقداماتی در دست 
انجام بود که قرار شد به صورت الیحه دربیاید. در دوره اول ریاست جمهوری 
آقای روحانی پیش نویس این طرح آماده شد و در روزهای پایانی آخرین سال 
دولت در اختیار مجلس قرار گرفت، در نهایت با اضافه کردن برخی موارد تحت 
از  آینده شاهد قانون جلوگیری  تا چند وقت  عنوان جدید داده شد و احتماال 

تعارض منافع خواهیم بود که البته ایراداتی هم به آن وارد است . 
فروزان فرد تصریح کرد: تعارض منافع ممکن است همه جا وجود داشته 
باشد مهم این است که با قانون مدیریت شده و تحت نظارت قرار گیرد اما اگر 
مدیریت مناسب انجام نشود به راحتی می تواند فضای ایجاد رانت شکل دهد. 
وی اضافه کرد: از آنجا که در اقتصاد ما چنین قاعده ای به صورت مقرره 
وجود ندارد تاکنون این موضوع جدی گرفته نشده است بلکه سعی می شود با 
انتخاب کسانی که تعهد الزم را دارند یا از دیدگاه کسانی که انتخاب می کنند 
صالحیت دارند جلوی سواستفاده از تعارض منافع گرفته شود. اما این قابل قبول 

نیست بلکه باید ساختار اصالح شده تا امکان تعارض منافع به حداقل برسد.
رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران بیان 
کرد: در برخی دستگاه ها این موضوعی پیچیده تری است برای مثال در وزارت 
بهداشت مسئولیت های زیادی به یک نهاد سپرده شده است؛ سازمانی که خود 
صاحب بیمارستان است رگوالتوری بیمارستان را هم انجام می دهد. در حوزه 
اقتصاد نیز بسیاری از نمایندگان وزرای یا تصمیم گیران در حین فعالیت یا پس 
از آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم وارد فعالیت های اقتصادی می شوند، 

در پیش نویسی که به آن اشاره شد تا چند سال چنین کاری ممنوع شده بود.
وی  افزود: تا زمانی که این مشکل را به رسمیت نشناسیم هر لحظه زمینه 
را برای اهداف سودجویانه وجود دارد. فرض کنید شخصی متولی صدور مجوز 
برای معدن یا یک صنعت است و به طور غیرمستقیم با بخشنامه، مقرره و غیره 
آثاری روی موضوع می گذارد و طبعًا زودتر از بقیه می داند که چه اتفاقاتی قرار 
است رخ دهد. همچنین رانت اطالعاتی را در اختیار بستگان خود که در همین 
کار هستند قرار دهد یا اینکه در حالت بدتر با توجه به منافع خود و نزدیکان خود 
اقدام به تصمیم گیری کند. در سطح جهانی موضوع تعارض منافع بسیار جدی 
است، در کشورهایی که سطح توسعه و دموکراسی در آنها باالتر است اهمیت 

بیشتری به این موضوع می دهند.
فروزان فرد در مورد اظهارات امروز رئیس اتاق بازرگانی تهران مبنی بر رتبه 
۱۵0 ایران در موضوع ادراک فساد گفت: ادراک فساد یک شاخص برداشتی و 
مبتنی به نظر مردم است بنابراین رتبه ۱۵0 ایران نشان می دهد که از دیدگاه 
جامعه ایرانی فساد بیشتری نسبت به گذشته وجود دارد. فضاهای عدم شفافیت 
که قسمت عمده آن مربوط به شرایط تحریمی بوده مانند ارزش چند نرخی و... 

به این شرایط دامن زده است.
وی خاطرنشان کرد: این شاخص لزوماً به معنای افزایش ریالی فساد نیست و 
می تواند نشانگر آن باشد که آگاهی جامعه نسبت به فساد افزایش یافته یا می تواند 
نشان از کم شدن اعتماد و یا ترکیبی از اینها باشد. البته رشد بقیه کشورها هم 
تاثیرگذار است گرچه وضعیت عمومی در سال ۲0۲۱ خوب نبوده و بهبودهای 
زیادی را شاهد نبودیم ما نیز به طور چشمگیری وضعیتمان وخیم تر شده است.

فروزان فرد افزود: یکی از عناوین اصلی شکل گیری فساد به رسمیت نشناختن 
تعارض منافع و مدیریت آن است نگرانی که در این مورد وجود دارد این است 
که اگر بیش از اندازه در این مورد سخت گیری شود ممکن است در کوتاه مدت 
ایجاد مشکل کند. قانونی که در مجلس است این نگرانی را ایجاد می کند که 
احتماال شرایط برای تصمیم گیری مدیران سخت شود. مسلمًا یک نقطه تعادل 

باید وجود داشته باشد و مجلس باید نقطه تعادل را پیدا کند.

برای  سناریو  دو  حاضر  حال  در 
پرداخت عیدی سال ۱۴00 کارکنان مطرح 
است که یکی عدد ثابت و یکسان در حد دو 
میلیون تومان برای همه و دیگری عددی 
متغیر از ۱.۵ میلیون تومان به باالتر. این 
در حالی است که طی سال های قبل عیدی 

کارکنان همواره مبلغی ثابت بود.
بر اساس ماده 7۵ قانون مدیریت 
عیدی  امتیاز  میزان  کشوری،  خدمات 
برای هر سال ۵000 است که با در نظر 
گرفتن ضریب حقوق تعیین شده توسط 
هیات وزیران در آن سال، میزان عیدی 
تعیین می شود. در این حالت محاسبات 
نشان می داد که رقم عیدی محاسباتی 
امسال، یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان 
زمان  در  ترتیب  هر  به  اما  بود.  خواهد 
حقوق   با  همزمان  که  عیدی  پرداخت 
بررسی   است، طی  کارکنان  ماه  بهمن 
سازمان  ازجمله  ذیربط  دستگاه های 
و  اداری  سازمان  و  بودجه  و  برنامه 
استخدامی پیشنهاداتی پیرامون رقم آن 
نهایت در هیات  در  و  مطرح می شود 

وزیران به تصویب می رسد.
تا  مانده  هفته  یک  آستانه  در 
عیدی  واریز  موعد  و  ماه  بهمن  پایان 
کارکنان، پیگیری  در این رابطه نشان 
می دهد که هنوز توافق نهایی در مورد 
نحوه و میزان پرداخت صورت نگرفته 
گذشته  از  متفاوت  سناریوهایی  اما 

مطرح است.

پیشنهاد عیدی دو میلیونی برای همه 
طبق اطالعات دریافتی  با توجه به 
بر اساس محاسبات، مبلغ عیدی  اینکه 
تومان  میلیون و ۵۲۴ هزار  امسال یک 
می شود، یک پیشنهاد این است که دولت 
این رقم را  تا ۵00 هزار تومان افزایش 
داده و برای تمامی کارکنان مبلغ دو میلیون 

تومان را مصوب و پرداخت کند.
عیدی به تناسب اعضای خانواده

برای  عیدی  دیگر  سناریو  در  اما 
کارکنان متفاوت بوده و رقم پرداختی  برای 
افراد متاهل و دارای فرزند با افراد مجرد و 
بدون فرزند یکسان نیست. پیشنهاد شده 
که به تمامی افراد همان رقم یک میلیون 
و ۵۲۴ هزار تومان تعلق گیرد؛ با این تفاوت 
که برای افراد متاهل، برای همسر تحت 
تکفل یک مبلغ ثابت و برای هر یک از 

فرزندان نیز تا نصف آن پرداخت شود.
به عنوان مثال یک کارمند می تواند 

تومان عیدی  هزار  و ۵۲۴  میلیون  یک 
بگیرد ولی به ازای همسر تحت تکفل وی 
رقمی مثال ۴00 هزار تومانی اختصاص پیدا 
کند و برای هر یک از فرزندان نیز نصف 
این رقم یعنی ۲00 هزار تومان پرداخت 
شود. در این حالت افراد مجرد فقط همان 
عیدی محاسباتی امسال یعنی یک میلیون 
و ۵۲۴ هزار تومان را دریافت خواهند کرد. 
به عبارتی عیدی امسال در هر صورت 
این  اگر  ولی  نیست  رقم  این  از   کمتر 
پیشنهاد  تصویب شود، حداقل پرداختی 
به میزان عیدی سال گذشته خواهد بود. 

تصویب عیدی متغیر محتمل است 
اما...

بررسی ها از این حکایت دارد که 
تصویب سناریو دوم یعنی متغیر بودن مبلغ 
عیدی از احتمال بیشتری برخوردار است 
اما مسایل خاص خود را نیز خواهد داشت. 
اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری 

نحوه پرداخت پاداش پایان سال کارکنان 
)عیدی( تعیین شده است و آیا دولت می 
از قانون نحوه محاسبه و  تواند متفاوت 

پرداخت آن را تغییر دهد؟
یا اینکه اگر در یک خانواد هم مرد 
پرداخت  باشند  دولت  کارمند  زن  هم  و 
عیدی به آنها چگونه خواهد بود؟ به نظر 
می رسد در این حالت فقط به هر یک 
که دیگری تحت تکفل او است عیدی 
به تناسب همسر و فرزند پرداخت شده 
و برای دیگری همان مبلغ یک میلیون 

و ۵۲۴ هزار تومان واریز شود.
پیشنهاد عیدی معادل یک ماه حقوق

عیدی  سازوکار  تعیین  جریان  در 
کارکنان پیشنهاداتی هم در مورد پرداخت 
معادل یک ماه حقوق مطرح شده که از 

احتمال بسیار کمتری برخوردار است.
سناریوها  این  تاکنون  حال  هر  به 
مطرح بوده و در حال چکش کاری قرار 
دارد ولی در نهایت در هفته آینده و احتماال 
در جلسه یکشنبه هیات دولت تصویب 

خواهد شد.
گذشته،  سال  هشت  حداقل  در 
دولت از مدل مبلغ ثابت عیدی بر اساس 
محاسبات قانون مدیریت خدمات کشوری 
پیروی کرده است؛ هر چند  که در مقاطعی 
مثل سال قبل با رشد همراه شد؛ به طوری 
هزار   ۲00 و  میلیون  یک  حدود  از  که 
تومان به یک میلیون و ۵00 هزار تومان  

افزایش یافت.

اولویت متاهل ها به مجردها؛

دو سناریو برای پرداخت عیدی کارمندان دولت 

یک مقام مسئول کارگری معتقد 
است از آنجا که خط فقر دربرگیرنده و 
معیشت  سبد  های  هزینه  از  برگرفته 
کارگران است چنانچه به طور واقعی در 
کشور اعالم شود، مانعی در جایگزینی 
آن به جای هزینه سبد معیشت در تعیین 

حقوق و دستمزد وجود ندارد.
فتح اهلل بیات با اشاره به تعیین رقم 
سبد معیشت کارگران در شورای عالی 
دادن  قرار  مبنا  و  محاسبه  درباره  کار، 
خط فقر برای تعیین حقوق و دستمزد 
و  فقر  خط  گفت:  و  کرد  عقیده  ابراز 
هزینه سبد معیشت می تواند هر دو در 

تعیین دستمزد مبنا قرار گیرد ولی اگر به 
درستی تعیین شود، نتیجه بخش است.
است  مسلم  آنچه  داد:  ادامه  وی 
قانون در ماده ۴۱ مالک و معیار تعیین 
حداقل دستمزد را مشخص کرده است 
سبد  و  تورم  نرخ  گوید  می   ۴۱ ماده 
معیشت در تعیین دستمزد باید محاسبه 
شود و سبد معیشت در زندگی کارگران 
فقر  خط  تاکنون  اما  است  تاثیرگذار 
و  نگرفته  قرار  دستمزد  تعیین  مبنای 
آن  مورد  در  مشخصی  و  واحد  تعریف 

ارایه نشده است.
این مقام مسئول کارگری متذکر شد: 

ایرادی ندارد که در تعیین حقوق و دستمزد 
به جای محاسبه هزینه سبد معیشت، خط 
فقر مدنظر قرار گیرد چون خط فقر به 
نوعی دربرگیرنده و برگرفته از هزینه های 
سبد معیشت است و لذا اگر خط فقر واقعی 
اعالم شود مانعی در جایگزینی آن به جای 

سبد معیشت وجود ندارد.
بیات تصریح کرد: در حال حاضر 
با  ای  لحظه  کاالها  و  اجناس  عمده 
تغییر قیمت مواجه می شوند ولی می 
بینیم خط فقر ثابت می ماند در حالی 
بازار  که مصرف کننده و کسی که در 
خرید می کند کاهش قیمت را احساس 

نمی کند و اقالم مصرفی خود را روز به 
به  بیند  می  قیمت  تغییر  حال  در  روز 
همین دلیل تاکید داریم که سبد معیشت 
حائز اهمیت است و اگر به طور واقعی 
تعیین شود، کارگران و دستمزد آنها نیز 

واقعی و به خط فقر نزدیک می شود.
به اعتقاد رییس اتحادیه کارگران 
علیرغم  دولتها  پیمانی،  و  قراردادی 
اند  نتوانسته  تالش های صورت گرفته 
قیمتها را در بازار ثابت نگه دارند و تورم 
بهانه  به  نباید  این رو  از  را مهار کنند، 
دستمزدها  افزایش  به  نسبت  تورم، 

مقاومت صورت گیرد.

یک فعال کارگری:

خط فقر واقعی می تواند جایگزین سبد معیشت شود
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آلودگی  رفع  منظور  به 
تجهیزات پست ها و جلوگیری 
آن،  از  ناشی  حوادث  بروز  از 
فوق  برق  پست های  تجهیزات  کلیه 
برق  شرکت  شمال شرق  ناحیه  توزیع 

منطقه ای خوزستان شستشو شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
امور  مدیر  خوزستان،  منطقه ای  برق 
این  شمال شرق  ناحیه  بهره برداری 
شرکت گفت: با توجه به ماهیت شرایط 
جوی خوزستان و آلودگی ناشی از گرد 
پست های  تجهیزات  روی  بر  خاک  و 
الزم  اقدامات  که  است  ضروری  برق، 

برای رفع این آلودگی ها انجام شود.
به  کرد:  بیان  علی پناهی  محسن 
ناحیه  برداری  بهره  امور  دلیل  همین 
کلیه  شستشوی  به  اقدام  شمال شرق 
و  کرده  ناحیه  پست های  تجهیزات 
در  فوق توزیع،  و  نتقال  ا پست   ۲0
شهرستان های مسجدسلیمان، شوشتر، 
کامل  بطور  گتوند   و  اندیکا  اللی، 

شستشو  شد.
وی افزود: آلودگی تجهیزات باعث 
و  می شود  تجهیزات  در  عایقی  ضعف 
می تواند در  شرایط آب و هوایی شرجی 
حوادث،  بروز  موجب  باال  رطوبت  و 

خاموشی های گسترده  و آسیب دیدگی 
تجهیزات شود.

ناحیه  بهره برداری  مور  ا مدیر 
منطقه ای  برق  شرکت  شمال شرق 
خوزستان تصریح کرد: با  اقدامات انجام 

با  گرفته  صورت  شستشوهای  و  شده 
همکاری امور حمل و نقل، حادثه ای در 

این زمینه رخ نداده است.
امور  گزارش،  این  اساس  بر    
وظیفه  شرق  شمال  ناحیه  بهره برداری 

حفظ، نگهداری و بهره برداری از پست 
توزیع  انتقال و فوق  برق  ها و خطوط 
را در  شرکت برق منطقه ای خوزستان 
شهرستان های مسجدسلیمان، شوشتر، 

اللی، اندیکا و گتوند بر عهده دارد.

شستشوی تجهیزات پست های برق فوق توزیع شمال شرق خوزستان   ایران به جمع صادركنندگان محصول خاص پتروشیمی 
پیوست

شد/  صادر  عراق  به  ایران  دی سولفید«  »دی متیل  محموله  اولین   
مدیرعامل »ایالم«: دومین محموله را روسیه خرید

 مدیرعامل پتروشیمی »ایالم« با اشاره به دستیابی ایران به دانش ساخت 
محصول استراتزیک و کاربردی در کوره های الفین صنعت پتروشیمی به نام 
»دی متیل دی سولفید« از توان تولید ساالنه 8000 تن از این محصول خاص 
خبر داد و گفت: اولین محموله به پتروشیمی »بصره« عراق و به زودی دومین 

محموله به روسیه صادر خواهد شد.
 »حسن نجفی« قیمت هر تن از این محصول کاربردی را حدود ۲۴00 
یورو عنوان کرد و گفت: انحصار تولید این محصول در اختیار شرکت های 
ایرانی   داخلی،  متخصصان  ابتکار  به  بار  نخستین  برای  که  بود  آمریکایی 

سازی شد.

پنجمین دوره مسابقات مناظرات دانشجویی به میزبانی 
استان اصفهان برگزار می شود

دبیر اجرائی پنجمین دوره مسابقات با اعالم این خبر گفت : هر ساله 
معاونت فرهنگی -دانشجویی دانشگاه مسابقات مناظره دانشجویی را با هدف 
رشد و شکوفایی فرهنگ گفت وگو، زمینه سازی برای شکل گیری تفکر خالق 
و نقاد در میان دانشجویان، ایجاد انگیزه در جامعه در راستای گرایش به ارتقاء 
دانش و آگاهی، آموزش مسائل و مطالب علمی به صورت جذاب، قابل پذیرش 
و اثربخش و تمرین و تقویت فعالیت های گروهی منسجم و هدفمند در این 
دانشگاه  برگزار می کند و  امسال برگزاری این مسابقات به استان اصفهان 

واگذار شده است .
دکتر بهزاد رضائی افزود : با جلسات که با معاونت فرهنگی دانشجویی 
دانشگاه برگزار شد بازبینی آیین نامه برگزاری ، گزاره ها و همچنین تقویم 
مسابقات تهیه شد که بر اساس این تقویم مراکز آموزش علمی کاربردی می 
بایست تا 30 بهمن ماه نسبت به ثبت نام از عالقمندان اقدام کرده و نسبت 
به تشکیل تیم و معرفی به واحد های استانی اقدام کرده و واحد های استانی 
نیز  تا ۲۲ اسفند ماه مسابقات مناظرات را در شهرستان خود برگزار و تیم برتر 

را به دبیرخانه اجرائی معرفی نمایند. 
رضائی تصریح کرد: بر این اساس و پس از بازبینی فیلم مسابقات برنامه 
ریزی جهت برگزاری مسابقات کشوری انجام خواهد شد و مرحله کشوری 

این مسابقات در اردیبهشت ماه ۱۴0۱ برگزار می شود. 
رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اضافه کرد: نحوه برگزاری 
مسابقات کشوری به صورت آنالین و یا حضوری بستگی به شرایط موجود 
کشور در خصوص بیماری کووید ۱9 داشته و با هماهنگی دبیرخانه مرکزی 

تصمیم الزم اتخاذ خواهد شد.

رئیس دانشگاه معارف قرآن و عترت)ع(:
ا نقالب اسالمی باعث شکوفایی دانشگاه ها و رشد علم 

و دانش:
انقالب اسالمی موجب شکوفایی تمدن اسالمی، جهان اسالم و امت 
اسالمی شد و نقش دین را به عنوان قدرتی تاثیرگذار بر پویش های بین 

المللی آشکار ساخت.
دکتر محسن حاج کاظمیان ضمن تبریک چهل و سومین بهار انقالب 
شکوهمند اسالمی، اظهار کرد: انقالب اسالمی موجب شکوفایی نهضت های 
آزادی و همچنین ارتقای توان بازیگرانی نوین از جمله تمدن اسالمی، جهان 
اسالم و امت اسالمی شد و نقش دین را به عنوان قدرتی تاثیرگذار بر پویش 

های بین المللی آشکار ساخت.
وی ادامه داد: دهه فجر و فرا رسیدن سالروز پیروزی انقالب اسالمی، 
فرصت مغتنمی برای بازخوانی انقالب اسالمی و دستاوردهای آن در حوزه های 
گوناگون می باشد. هرچه از زمان پیروزی انقالب اسالمی فاصله گرفته شود، 
اهمیت پرداختن به موضوع دستاوردهای انقالب اسالمی و اهمیت تبیین 

دستاوردها و پیش رفت های جمهوری اسالمی بیش تر می شود.
رئیس دانشگاه معارف قرآن و عترت)ع( افزود: امام خمینی )ره( قرآن را 
از چنان ظرفیت و جامعیتی برخوردار می داند که می تواند تأمین کننده جامع 
نیازهای مادی و معنوی بشریت در مسیر تدارک زندگی سعادتمندانه در همه 
زمان ها و مکان ها باشد.وی ادامه داد: انقالب اسالمی بر دانشگاه  ها تاثیرات 
متنوعی گذاشته است از جمله رشد در حوزه فرهنگی و اجتماعی و همچنین 

تقویت دین دانشجویان می باشد

رئیس شورای اسالمی مركزاستان البرزبه شهردار كرج 
تذكر داد:انتصابات اخیر در شهرداری موجب ابهام شورا 

و افکار عمومی شده است
کرج؛  شهردار  به  تذکری  البرز؛در  مرکزاستان  اسالمی  شورای  رئیس 
انتصاب های اخیر مدیر ارشد شهرداری را مایه ابهام اعضای شورا و افکار 

عمومی ارزیابی کرد.
جواد چپردار اظهار کرد:مسئولیت چینش مدیریت های شهرداری در اختیار 
شهردار منتخب می باشد و اعضای شورا صرفاً ناظر عملکرد شهردار و مدیریت 
های تابعه هستند.مشورت یا توصیه شخصیت ها، جریانات سیاسی اثرگذار یا 
نقطه نظرات قانونی شهردار منتخب در معرفی مدیران از هر وجهی و به هر 
میزان که باشد،تفاوتی در اصل موضوع ندارد،هم در اختیار و هم پاسخگویی 

از عملکرد با شهردار محترم خواهد بود.
چپردارافزود:اما از آنجایی که در جابجایی ها و چینش ها،رعایت شایسته 
گزینی و بهره مندی و رصد همه پتانسیل ها و نیروهای کارآمد در بدنه مدیریت 
شهری ضرورت و اولویت دارد و همواره این امر مورد درخواست و تذکراینجانب 
قرار داشته،به نظر می رسد چینش برخی از همکاران عزیز شهرداری در رأس 
مناطق،سازمان ها و ادارات کل و جابجایی و بکارگیری زودهنگام همان افراد 
ظرف یک،دو یا سه ماه در پست های دیگر از دو وجه یا منظر مورد تذکر و 
ابهام اینجانب و شاید افکار عمومی باشد.وی تصریح کرد:فارغ از نتایج صالحیت 
ها،چرا در جانمایی مدیریت ها از ابتدا رعایت تدبیر،ثبات، دورنگری و کارآمدی 
را نکرده اید تا امکان خدمت و ارزیابی عملکرد و ثبات برنامه ریزی در مهلت 

های بیشتر و منطقی تری ممکن و فراهم شود؟
رئیس شورای اسالمی شهرکرج با طرح پرسشی دیگر از شهردار، ادامه 
داد:آیا در خیل عظیم نیروهای انسانی در شهرداری،نخبگان جوان و مدیران 
مجرب سال های اخیر،قابلیت، سالمت و کارآمدی در واگذاری مسئولیت ها 
ادارات  اینگونه ریاست سازمان ها،مدیریت مناطق و  محقق نمی شود که 
کل در برخی نفرات به طریق محدود،کوتاه،موقت،مشترک یا تکراری شود؟!

وی بیان کرد:آیا نمی شود در تفکرات مدیریتی و شایسته گزینی شعاع 
دایره ی بهره مندی از پتانسیل ها در مدیریت های شهری و بین همکاران 
عزیز شهرداری قدری وسیع تر و واقعی تر لحاظ شود تا در عوض تکرار پازل 
کارآمدی  و  برنامه،ثبات مدیریتی  به حصول  بیشتر  اعتماد  با  های محدود 

گسترده تری نائل شوید؟
پاسخ شهردار درباره احداث مرکز نیکوکاری تکیه گاه مرتضی علی)ع( 

قانع کننده نبود
به  تذکر دیگری  رئیس شورای اسالمی  کالنشهر کرج همچنین در 
شهردار،خواهان پاسخگویی و عملکرد فوری و مناسب در خصوص ساخت 
و در اختیار قرار دادن سه هزار متر در فاز اول به منظور راه اندازی مرکز 
نیکوکاری تکیه گاه مرتضی علی)ع( برای نگهداری سگ های بالصاحب شد.

طبیعی  منابع  كل  اداره  داری  آبخیز جدید  معاونت 
خوزستان معرفی شد

طی حکمی از سوی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان بهزاد 
تجری به عنوان سرپرست آبخیزداری منصوب گردید .

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان 
برگزار شد،  ادارات ستادی  روسای  و  معاونین  با حضور  که  این جلسه  در 
سجادی مدیرکل با توجه به اهمیت آبخیزداری گفت : آبخیزداری از ارکان 
اصلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشوراست و یکی از ملزومات آن 
به حساب می آید که می تواند نقش اساسی در جلوگیری از فرسایش زمین 

و کنترل سیالبها داشته باشد .
گفتنی است: بهزاد تجری رییس اداره برنامه و بودجه اداره کل بوده و 
مهراج خائیز که قبال سمت معاون آبخیزداری را بر عهده داشتند به عنوان 
منصوب  کشور  آبخیزداری  و  مراتع  جنگلها،  سازمان  مطالعات  سرپرست 

شده است.

پیشرفت 8۰ درصدی طرح بهارستان در دیواندره
مدیر توزیع برق شهرستان دیواندره با اشاره به پیشرفت 80 درصدی 
از ۴۱ روستای مورد هدف برای  این شهرستان گفت:  طرح بهارستان در 
اصالح تجهیزات شبکه درسال جاری تاکنون این  طرح در 3۲ روستا به 

طور کامل اجرا شده است.
عطااهلل میرزایی مدیر توزیع برق شهرستان دیواندره گفت: طول شبکه 
فشار ضعیف هوایی در شهرستان دیواندره ۵۲9 کیلومتر است که ۱۲3 کیلومتر 

آن شهری و ۴06 کیلومترآن نیز در حوزه روستایی قرار دارد.
شهرستان  شهری  ضعیف  فشار  شبکه  اینکه  به  اشاره  با  میرزایی 
دیواندره در خرداد ماه امسال به طور کامل به کابل خودنگهدارتبدیل شد، 
افزود: از مجموع ۴06 کیلومتر شبکه فشارضعیف هوایی سطح روستاهای 
این شهرستان تاکنون در این بخش نیز بیش از ۱۲0 کیلومتر آن اصالح و 

به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه اصالح و بهسازی شبکه برق در روستاها جهت 
تامین برق مطمئن و پایدارهمچنان تداوم دارد، افزود: از ابتدای سال جاری 
تاکنون از مجموع ۴۱ روستای موردهدف برای اجرای طرح بهارستان در 
دیواندره، شبکه توزیع برق 3۲ روستای استان با اعتباری بالغ بر 8 میلیارد 

و۵6۱ میلیون تومان اصالح و به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.
مدیر توزیع برق شهرستان دیواندره با تاکید بر اینکه طرح بهارستان 
در شهرستان دیواندره از پیشرفت 80 درصدی برخوردار است، اظهار داشت: 
مقرر است تا  پایان سال جاری اجرای این طرح در ۴۱ روستای دیواندره 

به طور کامل عملیاتی شود.
وی در پایان با اشاره به اینکه شهرستان دیواندره با بیش از 8۵ هزارنفر 
جمعیت 33 هزارو ۴۱7 هزار مشترک برق دارد، افزود: ۱87 روستای باالی ۵ 

خانوار در شهرستان دیواندره به شبکه سراسری برق متصل هستند.
  

عمومی  فرهنگ  شورای  جلسه  هشتمین  برگزاری 
استان بوشهر

 هشتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر در سال جاری، 
با حضور آیت اهلل صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
معظم بوشهر، با هدف ارائه عملکرد ستاد دهه فجر، در سال جاری ۱8 بهمن 

ماه به صورت وبینار برگزار گردید.
 به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
استان  عمومی  فرهنگ  شورای  جلسه  هشتمین  بوشهر،  بندر  شهرداری 
صفایی  اهلل  آیت  حضرت  ریاست  /۱۱/۱۴00،به   ۱8 مورخ  در  بوشهر 
با  و  بوشهر  معظم  جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  بوشهری 
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  معاون سیاسی،  ایرانی  تقی  حضور محمد 
بوشهر وآقای روح اهلل اسماعیلی مشاورفرهنگی،اجتماعی،ورزشی شهردار 
بندر بوشهر و سایر اعضا، به منظور گزارش عملکرد ستاد بزرگداشت ایام 
اهلل دهه مبارک فجر، به صورت مجازی برگزار شد. در این نشست رئیس 
شورای فرهنگ عمومی استان، با بیان اینکه انقالب اسالمی ویژگی هایی 
قرآنی و  مبانی  از  نظام اسالمی متخذ  احیای  را  دارد؛ مهمترین ویژگی 
و  داشتند: جنس  اظهار  و  دانسته  السالم  علیهما  روایی سیره معصومین 
سنخ این انقالب با دیگر انقالب ها متفاوت است، و تفاوت آن در اساس 

این انقالب است که اساس دین اسالم است.
مقابل  در  دشمنانی  اسالم  دین  ظهور  ابتدای  از  افزودند:  ایشان 
سعی  فرهنگی  غیر  و  فرهنگی  تهاجمات  با  نیز  اکنون  و  بودند  آن 
این  ادامه  در  دارند.  را  ایران  اسالمی  انقالب  در  انحراف  ایجاد  در 
را  هایی  گزارش  استان،  عمومی  فرهنگ  شورای  اعضای  نشست  
شهرداری  های  برنامه  نمودند.اهم  ارائه  فجر  دهه  ویژه  عملکرد  درباره 
بوشهر،فضاسازی  شهرداری  ساختمان  بندی  عبارتنداز:آذین  بندربوشهر 
مبارک  دهه  اهلل  م  یا ا بنرهای  نصب  شهر، سطح  بندی  ذین  آ و 
فجردرسطح شهرباهمکاری شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی،غبارروبی 
وعطرافشانی گلزارمطهرشهداوتجدیدمیثاق باارمان های انقالب اسالمی 
همراه  به  انقالب  سالگردپیروزی  وسومین  چهل  جشن  وشهدا،برگزاری 
نورافشانی،برپایی غرفه خوداشتغالی،برگزاری تئاتر خیابانی، مراسم خاطره 
گویی در مسجد قرآن، برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان شهرداری بندر 
افتتاحیه  برپایی مراسمات،  با گروه های مردمی برای  بوشهر، همکاری 

و کلنگ زنی پروژه های عمرانی شهرداری بندر بوشهر

با  نوروزی  تسهیالت  ستاد  جلسه  چهارمین  برگزاری 
حضور شهردار بندر بوشهر

 به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
با  شهرداری  نوروزی  تسهیالت  ستاد  جلسه  بوشهر،  بندر  شهرداری 
تسهیالت  ستاد  اعضای  و  بوشهر  بندر  شهردار  حیدری  حسین  حضور 
این  آغاز  در  گردید.  برگزار  شهرداری  های  همایش  سالن  در  نوروزی 
نشست شهردار بندر بوشهر اظهار داشتند: دست اندرکاران ستاد تسهیالت 
و  پذیرایی  بر  عالوه  که  نمایند،  ریزی  برنامه  طوری  بایستی  نوروزی، 
راهنمایی مسافران، هویت مردم شریف بندر بوشهر و ارزش های فرهنگی 
با  نیز به مسافران و گردشگران معرفی گردد. حیدری  آنان  اجتماعی  و 
تاکید بر ضرورت برنامه ریزی برای خدمات ارزنده به مسافران نوروزی 
ابراز نمودند: خدمت رسانی به مسافران نوروزی، فرصتی برای نمایش، 
فرهنگ مهمان نوازی مردم کهن دیار بندربوشهر است. ایشان افزودند: 
ایجاد  با  تا  کنیم  کاری  باید  بندر،  این  گردشگری  پتانسیل  به  توجه  با 
فضای شاد و سالم و امن برای مسافران موجبات رضایت آنان را فراهم 
با خاطره های خوش بوشهر را به مقصد  از شهر  کنیم تا هنگام خروج 

نمایند.  ترک  دیارشان 
مرتبط  بخش های  همه  اینکه  بر  تاکید  بوشهر ضمن  بندر  شهردار 
شهرداری باید از ظرفیت ها و توانمندی های نیروی انسانی در مجموعه 
شهرداری استفاده و نسبت به مرتفع نمودن موانع و کاستی های موجود 
در سطح شهر اقدام نمایند اظهار داشتند: افرادی جهت استقرار در کمپ 
های نوروزی قرار گیرند که ضمن رعایت اصول اخالقی، آشنایی نسبت 

به شهر و اطالعات گردشگری داشته باشند. 
آمادگی  و  باال  با حساسیت  تا  ما موظفیم  نمودند: همه  وی عنوان 
در  بهینه  خدمات  شهروندان،  و  مسافران  به  مناسب  تجهیزات  و  کامل 
در  یکپارچگی  و  اینکه همدلی  بیان  با  نماییم. حیدری  ارائه  سال جدید 
این ستاد می تواند عملکرد شما را در ارائه خدمات ارزنده باال ببرد ابراز 
داشتند: طرح ایده های نو می تواند آسایش و رفاه مسافران نوروزی را 
از سفر به این شهر دوچندان نماید. در ادامه این جلسه هر یک از اعضا، 
در  مطلوب  رسانی  خدمات  جهت  را  خود  پیشنهادهای  و  نظرات  نقطه 
راستای زیباسازی شهر و خدمات رسانی بهینه در ایام تعطیالت نوروز به 
مسافران و همشهریان ارائه نمودند. در پایان این نشست، آقایان فرشید 
جدید  سرپرستان  عنوان  به  ترتیب  به  پور  حسین  رضا  محمد  و  کارمزد 
سازمان های  مدیریت پسماند و آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
بندر بوشهر معرفی گردیده و از زحمات و تالش های سرپرستان قبلی 

تقدیر و تشکر به عمل آمد

اخترشناس  عبدالکریم  مهندس 
و  راهداری  کل  ادره  راهداری  معاون 
حمل و نقل جاده ای استان بوشهرمعاون 
اداره  کل راهداری و حمل و  راهداری 
نقل جاده ای استان بوشهر گفت: برای 
منعقد  قرارداد  اساس  بر  بار  نخستین 
)اسالری سیل(  حفاظتی  آسفالت  شده 
در ۲0۴ کیلومتر از جاده های این استان 

اجرا می شود.
به گزارش پایگاه حبری وزارت راه 
و شهرسازی از بوشهر معاون راهداری 
اداره  کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان بوشهر گفت: برای نخستین بار 
آسفالت  شده  منعقد  قرارداد  اساس  بر 
حفاظتی )اسالری سیل( در ۲0۴ کیلومتر 

از جاده های این استان اجرا می شود.
اساس  این  بر  افزود:  اخترشناس 
7۲ کیلومتر از جاده های اصلی شمال، 
 ۵7 و  جنوب  راه های  از  کیلومتر   7۵
ین  ا فرعی  محورهای  ز  ا کیلومتر 
اسالری  حفاظتی  آسفالت  زیر  استان 

سیل می روند.

نگهداری  از روش های  وی یکی 
از  استفاده  را  راه ها  آسفالت  مرمت  و 
روش اسالری سیل عنوان کرد و ادامه 
داد: این پروژه با هدف بهبود وضعیت 
راه های ارتباطی اجرا شده و امیدواریم 
بهره  به  زمانی  بازه  کوتاه ترین  در 

برداری برسد.
اخترشناس سرعت باال در اجرای 
عملیات، کاهش هزینه این نوع آسفالت 
کاهش  و  گرم  آسفالت های  به  نسبت 

از  استفاده  مزایای  از  را  قیر  مصرف 
عنوان  اسالری سیل  آسفالت حفاظتی 

کرد.
وی گفت: ۴3 میلیارد تومان اعتبار 
برای اجرای این پروژه مهم راهداری در 

استان بوشهر پیش بینی شده است.
معاون راهداری اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر 
رویه  موقع  به  ترمیم  کرد:  اضافه 
و  مالی  خسارت های  بروز  از  آسفالتی 

هزینه های اضافی جلوگیری و به جای 
روکش مجدد با روش های ارزان تری 
صرفه  بودجه  در  و  ترمیم  راه  رویه 

جویی می شود.
اعتباری  نیاز  درباره  اخترشناس 
طور  به  افزود:  بوشهر  استان  راه های 
این  موجود  سرمایه های  ارزش  کلی 
میلیارد  هزار   ۲0 راه  بخش  در  استان 
تومان و برای حفظ این راه ها ساالنه به 
هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است این 
در حالی است که ساالنه تنها ۲۵ درصد 
این میزان اعتبار تخصیص پیدا می کند.

میزان  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
نگهداری  مکان  ا تخصیصی  ر  عتبا ا
انجام  سخت  خیلی  استان  راه های  از 
می شود و به همین دلیل تنها جاده های 
ترمیم  موردی  به صورت  و  اضطراری 

راه ها انجام می شود.
کل  طول  گفت:  خترشناس  ا
راه های استان بوشهر چهار هزار و ۴00 
کیلومتر راه  اصلی، فرعی و روستایی و 

۱۴هزار و ۲00 دهانه پل اعالم کرد.

آسفالت حفاظتی در ۲۰4 کیلومتر از جاده های استان بوشهر اجرا می شود 

فجر،  دهه  روز  دهمین  با  همزمان 
ر  د نی  سا ر برق  نی  ا عمر طرح  هفت 
و  میلیارد   ۱30 مبلغ  با  میامی  شهرستان 

افتتاح شد. 769 میلیون ریال 
میامی  شهرستان  برق  توزیع  مدیر 
توسعه  طرح  گفت:  مطلب  این  بیان  با 
فشارضعیف  شبکه  متر   ۱6۲ و  هزار  سه 
هوایی جهت تامین برق متقاضیان جدید 
با اعتبار ۱0 میلیارد و ۲۱9 میلیون ریال، 
طرح احداث دو هزار و 889 متر شبکه و 
روستاهای  در  هوایی  پست  دستگاه  دو 
 888 و  میلیارد  مبلغ هشت  با  شهرستان 
و  هزار   ۱0 توسعه  طرح  ریال،  میلیون 
۱38 متر شبکه و نصب ۱6 پست هوایی 
با  جدید  ن  متقاضیا برق  مین  تا جهت 
ریال  میلیون   6۲7 و  میلیارد   3۱ اعتبار 

شدند. افتتاح 
عباس ربیعی به افتتاح طرح اصالح 
برق  توزیع  شبکه  متر   7۱۲ و  هزار   37
و  میلیارد   63 مبلغ  با  کالپوش  منطقه  در 

۴7۲ میلیون ریال به مناسبت ایام ا... دهه 
یادآور شد: طرح نصب  فجر اشاره کرد و 
واصالح ۴۵ دستگاه کنتور هوشمند و ۴8 
دستگاه تابلوی قطع از راه دور و بهسازی 
جایگزین  موتوردار  سکسیونر  دستگاه  سه 
با  کالپوش  منطقه  در  معمولی  سکسیونر 
ریال،  میلیون   87۵ و  میلیارد   ۱۲ اعتبار 
هوایی  پست  دستگاه  چهار  تقویت  طرح 
 99۴ و  میلیارد  یک  مبلغ  با  کالپوش  در 
میلیون ریال و طرح احداث شبکه و نصب 
برق  تامین  منظور  به  پست  دستگاه  یک 
ایستگاه شیرگاز قدس با مبلغ یک میلیارد 
دیگر طرح های  از  ریال،  میلیون   99۴ و 
به  فجر  دهه  روز  دهمین  در  افتتاح  قابل 

شمار می روند.
این هفت طرح  افتتاح  گفتنی است: 
برق رسانی، در آئین افتتاح همزمان پروژه 
های عمرانی و اقتصادی شهرستان میامی، 
امام  فرماندار،  سمنان،  استاندار  حضور  با 

جمعه و شماری از مسئوالن انجام شد.

در دهمین روز دهه مبارک فجر

هفت طرح عمرانی صنعت توزیع برق شهرستان میامی افتتاح شد

دهه  میداشت  ا گر مناسبت  به 
محور  از  برداری  بهره  فجر،  مبارک 
بدره  ارتباطی شهرستانهای سیروان- 
یی  اجرا عملیات  و  رسید  نجام  ا به 
خان  قاضی  لومار-  اصلی  راه  احداث 

آغاز شد.
با  و  نه  گا جدا مراسم  دو  طی 
ر  ندا استا نیا«  م  »بهرا دکتر  حضور 
مدیرکل  »بهادری«  مهندس  ایالم، 
فرمانداران  و  استان  و شهرسازی  راه 
شهرستانهای بدره و سیروان و جمعی 
محور  استان؛  مسئوالن  و  مدیران  از 
سیروان به بدره به بهره برداری رسید 
اصلی  راه  احداث  اجرایی  عملیات  و 

لومار- قاضی خان آغاز شد.
ایالم  استاندار  نیا«  دکتر »بهرام 
و  فتتاحی  ا پروژههای  خصوص  در 

شهرستانهای  راه  حوزه  زنی  کلنگ 
نه  خوشبختا گفت:  بدره  و  سیروان 
یک  از  برداری  بهره  شاهد  امروز 
هستیم  راهسازی  مهم  بسیار  طرح 
بسیار  تأثیر  اما  کم  وجود طول  با  که 
مهمی برای منطقه دارد چرا که عالوه 
قابل  میزان  به  مسیر  کردن  کوتاه  بر 
بن  از  را  سیروان  شهرستان  توجه، 
مهمی  مسیر  و  آورده  بیرون  بست 
و  شمال  شهرستانهای  ارتباط  برای 

جنوب استان خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان 
محور  کل  طول  گفت:  زمینه  این  در 
که  است  کیلومتر   ۱3 شده  احداث 
از سمت شهرستان  آن  شش کیلومتر 
حجم  و  شده   تکمیل  قباًل  سیروان 
عملیات راه سازي در 7هفت کیلومتر 

به وضعیت کوهستاني  توجه  با  بعدی 
قرار  مسیر  در  که  بزرگی  رودخانه  و 
میلیون  یک  بود)  زیاد  بسیار  داشت 
خاکبرداری  مترمکعب  هزار   ۲00 و 
خاکریزی(  مترمکعب  هزار   700 و 
همچنین برای اجرای آن یک تونل به 
طول 3۵ متر حفاري و تکمیل شد، پل 
بزرگ جابر هم در این مسیر با 8 دهنه 
 ۲0 حدود  رسید،  پایان  به  متري   ۲0
احداث شد که در  پل دیگر در مسیر 
مجموع برای این محور ۴7۵ میلیارد 

اعتبار هزینه شد. ریال 
وی افزود: افزود: این طرح که با 
عرض 9 متر اجرا شده است، حدود 8۵ 
شهرستان  ارتباطی  مسیر  از  کیلومتر 
ن های  شهرستا سمت  به  ن  ا و سیر
و  شهر  ه  ر د  ، ه بدر ن) ستا ا جنوبی 

آبدانان( را کوتاه تر می کند.
مدیر کل راه و شهرسازی استان 
مسیر  اجرایی  عملیات  خصوص  در 
لومار – قاضی خان نیز تصریح کرد: 
که  است  کیلومتر   ۲۱ مسیر  این  کل 
هم اکنون فاز اول این طرح به طول 
قطعه  این  شد،  اجرایی  کیلومتر   ۱۱
اصالح  هدف  با  متر   ۱۲ عرض  با 
شهرستان  مرکز  لومار)  قدیمی  مسیر 
حذف  و  خان  قاضی  به  ن(  سیروا
غیر  و  حادثه  پر  پیچهای  و  قوصها 

استاندارد مسیر، اجرایی می شود.
»بهادری« مبلغ قرارد این طرح 
تومان  میلیارد   ۱۵۵ به  نزدیک  را 
ارزیابی و تأکید کرد: در صورت تأمین 
اعتبار این طرح ظرف ۲۴ ماه به پایان 

رسید. خواهد 

با حضور استاندار و جمعی از مسئوالن استانی و شهرستانی صورت گرفت؛

بهره برداری از محور ارتباطی سیروان- بدره و آغاز احداث راه اصلی لومار- قاضی خان

ایالم  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرعامل 
گفت: امسال و در ایام دهه مبارک فجر یک هزار و 
۵۵0 خانوار روستایی با جمعیتی افزون بر پنج هزار و 

600 نفر به اینترنت پرسرعت مجهز شدند.
 عباس بیرامی  از افتتاح و بهره برداری 3۲ پروژه 
تکنولوژی نسل  به  ارتقای  و  )احداث سایت  ارتباطی 
سوم و چهارم در روستاهای باالی ۲0 خانوار( در نقاط 
مختلف استان در ایام دهه مبارک فجر خبر داد و اظهار 
داشت: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر ۴70 میلیارد 
ریال اعتبار در ایام دهه فجر مورد بهره برداری گرفت.

وی در خصوص تامین اعتبار این طرح ها افزود: 
اعتبار این طرح ها از محل توسعه ارتباطات روستایی 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تامین شده است.
مدیرعامل ارتباطات و فناوری اطالعات ایالم از 
بهره برداری ۵0 کیلومتر فیبرنوری در مسیر صالح آباد 
به میمک و روستاهای اطراف در ایام دهه مبارک فجر 
خبر داد و یادآور شد: این پروژه شامل فاز اول دهستان 
بولی تا سه راهی سرنی و روستاهای مسیر و پاسگاه 

های مرزی به بهره برداری رسید.
پروژه  ایام همچنین  این  در  کرد:  تاکید  بیرامی 

فیبر نوری سه راهی کارزان تا سفیدخانی با اعتباری 
افزون بر 30 میلیارد ریال نیز کلنگ زنی شد و ظرف 
مدت یک ماه آینده این پروژه نیز تکمیل و به بهره 

برداری خواهد رسید.
وی درخصوص پروژه های آتی حوزه ارتباطات 
ایالم اضافه کرد: ایجاد چهار سایت جدید در روستاهای 
پیشرفت  با  وند  ریزه  و  گرزلنگر  پیازآباد،  گاو،  سیاه 
بهره  با  که  است  اقدام  دست  در  درصد   80 فیزیکی 
برداری از آنها ۱0 روستای دیگر از اینترنت پرسرعت 

بهره مند خواهند شد.

همزمان با دهه فجر :
اتصال یک هزار و ۵۵۰ خانوار روستایی ایالم

 به اینترنت پرسرعت
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یـن  مهمتر ز  ا یکـی 
دغدغه هـای مدیریـت منابع 
اداری  سـالمت  انسـانی، 
سـالمت  اسـت.  کارکنـان 
کـه  اسـت  وضعیتـی  اداری 
در  اداری  فسـاد  آن،  در 
عملکـرد یـک سـازمان، بـه 
میـزان قابـل قبولـی کاهش 
یافتـه باشـد. فسـاد اداری، 
همـه  انکارناپذیـر  بیمـاری 
بسـتر  کـه  حکومت هاسـت 
و  کشـور  اداری  نظـام  آن، 
اداره امـور دولتـی اسـت و با 
حرکـت رو بـه جلـو جوامـع، 
بـد  می یا بیشـتری  نمـود 
توجـه   .)۲۰۰۲ )هیـوود1، 
بـه سـالمت اداری بـه ویژه 
در سـازمان هـای خدماتـی 
بانک ها  گمـرکات،  همچـون 
از اهمیـت ویـژه ای برخوردار 

اسـت. 
انگیزه ارتکاب به فسـاد اداری 
و دوری از سالمت اداری را باید در 
قلمـرو علوم اخالق، جامعه شناسـی 
تحلیـل  اجتماعـی  روان شناسـی  و 
کـرده زبـرا فسـاد، پدیده ای وسـیع 
معلـول  کـه  اسـت  گسـترده  و 
مجموعـه ای از شـرایط اجتماعـی، 
سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگـی در 
کشـور اسـت و نمی تـوان آن را بـه 
یـک حطیوه و حـوزه خاص محدود 
کرد )الوانـی، ۱393(. هر چه مقابله 
مؤثـر بـا فسـاد روانـی و دور کردن 
از فرسـودگی و کاهـش  کارکنـان 
عواطف منفی بیشـتر باشد و تالش 
و  بـردن رضایتمنـدی  بـاال  بـرای 
مؤثـر  مثبـت،  عواطـف  افزایـش 
باشـد، بهـره وری افزایـش می یابد. 
بررسـی  بـه  زیـادی  مطالعـات  در 
ایـن مـوارد در محیـط کار پرداخته 
شـده اسـت که نتایج حاصل نشـان 
می تـوان  سـازمان ها  در  می دهـد، 
بعضـی  دسـتکاری  و  مداخلـه  بـا 
متغیرهـا جـو سـازمانی را دگرگون 
کرد و شـادی، خشـنودی شـغلی و 
در پـی آن بهـره وری را افزایش داد 

)فانـی، ۱39۲(.
در بهداشـت روانی، شـادمانی، 
عواطـف مثبت را افزایش و عواطف 
بـه  و  می دهـد  کاهـش  را  منفـی 
افزایـش رضایتمنـدی و در نتیجـه 
بهـره وری منجر می شـود. به همین 
دلیـل برای ایجـاد جامعه ای سـالم 
و سـازمان های پویا و بانشـاط و به 
طـور کلی، بـرای افزایـش عواطف 
مثبت، نیازمند راهکارهایی هسـتیم 
کـه بتوانـد بـا ایجـاد مهارت هـای 
در  بـودن  شـاد  و  زیسـتن  شـاد 
فضـای سـازمانی، جامعـه و زندگی 
ایسـتایی  و  خمودگـی  از  را  افـراد 
نجـات دهـد. ایـن مسـئله نـه تنها 
می توانـد محیـط کار را به محیطی 
بویـا، خـالق و رشـدیابنده تبدیـل 
نمایـد، بلکـه می توانـد بـر خانـواده 
کارکنـان نیـز اثرگـذار بـوده و آنان 
سـازمانی  اهـداف  راسـتای  در  را 
توجـه  بـا  بـه عـالوه  قـرار دهـد؛ 
داشـتن بـه اشـتراک عوامـل مؤثـر 
بـر شـادمانی و عملکـرد، مـی توان 
در  شـادمانی  افزایـش  بـر  عـالوه 
سـازمان، عملکـرد را نیـز ارتقـا داد 

)فـری، ۱99۵(.
یک نظام اداری سـالم، نظامی 
کارآفرین و شـاد اسـت که به رفاه و 
آسایش فکری، جسـمی، خشنودی 
و انگیـزش مثبـت نیـروی انسـانی 
در کنـار تولیـد کاال و ارائـه خدمت 
و  مشـتری  واقعـی  نیـاز  براسـاس 
بـا توجـه بـه کیفیـت و کمیـت آن 
دارد.  توجـه  منطقـی  و سـودآوری 
در  چنیـن وضعیتـی  بـه  دسـتیابی 
صورتـی امکان پذیر اسـت که کلیه 
عوامـل سـازمان در جهـت اهـداف 
)حاجـی  نماینـد  حرکـت  سـازمان 

خلیـل، ۱393(
ضـرورت پرداختـن بـه مقولـه 
می شـود  ناشـی  آنجـا  از  شـادی 
کـه شـادی از یـک طـرف عوامـل 
مثبت کارکنـان را افزایش داده و از 
سـویی بـا کاهـش عواطـف منفی، 
باعـث افزایـش بهـره وری خواهـد 
شـد )انـدرو۲ و همـکاران، ۲0۱0(. 
شـادی در محیط کار زمانی حاصل 
می شـود کـه فـرد جهت دسـتیابی 
و  توانایی هـا  از  کاری  اهـداف  بـه 
اسـتعدادهای خود استفاده می نماید 

)دوتـان3 و همـکاران، ۲007(

کیفیـت زندگـی کاری عبارت 
اسـت از ادراک کارکنان از بهداشت 
فیزیکـی )جسـمی( و روانی )ذهنی( 
خود در محیط کار )کاسیو۴، ۱99۵(. 
امـروزه در مدیریـت معاصـر مفهوم 
کیفیـت زندگـی کاری بـه موضـوع 
سراسـر  در  عمـده ای  اجتماعـی 
)لوتانـز  اسـت  شـده  مبـدل  دنیـا 
زندگـی  کیفیـت  برنامـه   .)۱988،
کاری شـامل هـر گونـه بهبـود در 
فرهنگ سـازمانی اسـت کـه باعث 
رشـد و تعالـی کارکنان در سـازمان 
می شـود )فلیپـو۵، ۱988(. از این رو 
نظام ارزشـی کیفیـت زندگی کاری 
بـه  را  افـراد  روی  سـرمایه گذاری 
عنـوان مهمتریـن متغیـر در معادله 
توجـه  مـورد  راهبـردی  مدیریـت 
 .)۱990 )شـریف6،  می دهـد  قـرار 
یافته هـای مطالعاتی نشـان می دهد 
کیفیـت  برنامه هـای  اجـرای  کـه 
کاهـش  موجـب  کاری  زندگـی 
میـزان شـکایت کارکنـان، کاهش 
نـرخ غیبـت از کار، کاهـش میـزان 
اعمـال مقررات انضباطـی، افزایش 
نگـرش مثبـت کارکنـان و افزایش 
مشـارکت آنهـا در برنامه های نظام 
پیشـنهادها بـوده اسـت )گـوردن7، 
از طرفـی مفهـوم شـادی   .)۱993
بـا مفهـوم کیفیـت زندگـی کاری 
در ارتبـاط اسـت؛ چراکـه کیفیـت 
و  پویـا  سـاختاری  کاری  زندگـی 
چدبعـدی دارد کـه مفاهیمـی مانند 
امنیـت شـغلی نظام هـای پـاداش، 
شـرکت  و  آموزشـی  فرصت هـای 
دربرمی گیـرد  را  تصمیم گیـری  در 

)شـهبازی و همـکاران، ۱388(.
مـل  ا عو ثیـر  تا سـی  ر بر
روان شـناختی همچـون شـادی بـر 
سـالمت اداری و همچنین بررسـی 

تأثیـر اجـرای برنامه هـای کیفیـت 
اداری  بـر سـالمت  کاری  زندگـی 
امـروز  جامعـه  ضرورت هـای  از 
ایـران اسـت. دو بیماری افسـردگی 
و فسـاد اداری از سـوی بسـیاری از 
دلسـوزان و اندیشـمندان بـه عنوان 
دغدغه هـای امروز و فـردای جامعه 
مطـرح و در پی یافتـن راهکارهای 
دو  ایـن  درمـان  جهـت  مناسـب 

می باشـند. 

شادی
ابتـدای  از  همـواره  انسـان 
آفرینـش تا به امروز در جسـتجوی 
شـادی یعنـی تالش برای رسـیدن 
بـه »برداشـت و تلقـی« یـا »حس 
اسـت.  بـوده  زندگـی«  از  خوبـی 
هـر قـدر از عمـر انسـان می گـذرد 
تـالش او بـرای دسـت یافتـن بـه 
ایـن تلقـی و حس خـوب از زندگی 
بیشـتر می شـود )فاضلـی، ۱390(. 
شـادی احسـاس و هیجانـی اسـت 
که هنـگام ارضای نیازهای انسـان 
را  زندگـی  و  می آیـد  پدیـد  او  در 
آدمـی  وقتـی  می سـازد.  خشـنود 
بـه  و  می شـود  ارضـا  نیازهایـش 
چیزهـای مـورد عالقـه اش دسـت 
در  هیجانـی  و  احسـاس  می یابـد، 
بـه  آن  از  کـه  می آیـد  پدیـد  او 
شـادی و نشـاط تعبیـر می شـود و 
با واژه هایی چون شـادمانی، سـرور 
و وجـد هم معناسـت )مـک ماهان، 
۲006(. شـادی اشـاره بـه این نکته 
مـورد  در  دارد کـه چگونـه مـردم 
زندگـی احسـاس و فکـر می کننـد، 

خلـق  هیجانی شـان،  واکنش هـای 
و خـو و قضاوت هـای مربـوط بـه 
رضایت و اعمال زندگیشـان چگونه 

اسـت )سـلین،۲0۱۲(.
در قرآن کریم از شادی با واژه 
فـرح یاد شـده اسـت. فـرح عبارت 
اسـت از لذت قلب و روح از رسیدن 
بـه آنوعه که میل دارد. در آیه ۱70 
سـوره مبارکـه آل عمـران خداونـد 
می فرمایـد: »ًفِرِحیـَن بَِمـا آتَاُهُم«؛ 
بـه آنچـه خـدا از فضـل خـود بـه 
آنان داده اسـت، شـادمان هسـتند. 
ایـن شـادمانی بـه خاطـر فضـل و 
بخشـش الهـی اسـت کـه از آن به 
عنـوان فضیلـت اخالقـي یاد شـده 
اسـت. ایـن نـوع شـادی از بهترین 

انـواع شادی هاسـت.
تـا قبل از پیدایش و گسـترش 
علـوم انسـانی و اجتماعـی در قرن 
موضوعاتـی  از  شـادی،  نوزدهـم، 
ن،  فا فیلسـو تـًا  عمد کـه  د  بـو
دربـاره  دیـن  عالمـان  و  ادیبـان 
اظهارنظـر  یـا  نظریه پـردازی  آن 
قـرن  اواخـر  از  امـا  می کردنـد. 
نوزدهـم و اوایـل قـرن بیسـتم بـا 
علـوم  گسـترش  و  شـکل گیری 
موضـوع  اجتماعـی،  و  نسـانی  ا
مختلـف  شـکل های  بـه  شـادی 
در قلمـرو ایـن علـوم قـرار گرفـت 
یـک  نشـاط،   .)۱390 )فاضلـی،
پدیـده فـردی نیسـت، بلکـه یـک 
لیکـن  اسـت؛  اجتماعـی  پدیـده 
فـردی  موضـوع  یـک  شـادی 
اسـت و بـه رضایتمنـدی از شـغل 
مربـوط می شـود. در واقع برخالف 
نیازمنـد  آن  ایجـاد  کـه  نشـاط 
یـک برنامـه فراگیـر و چندبعـدی 
عـالوه  می توانـد  شـادی  اسـت، 
بـر برنامه هـای مذکـور بـا اجـرای 

برخـی فعالیت هـای سـاده و تغییـر 
ایجـاد  نیـز  سـازمان  محیـط  در 
)باپاتیسـته، ۲009(. شـادی  شـود 
مجموعـه ای  بـه  نیـز  سـازمانی 
اطـالق  مفـرح  لیت هـای  فعا ز  ا
و  تفریـح  موجبـات  کـه  می شـود 
خنـده کارکنـان را فراهـم می کند. 
ایـن فعالیت هـا می تواننـد هـم بـه 
شـکل رسـمی و هـم غیررسـمی 
 .)۲009 )پلسـتر8،  شـوند  فراهـم 
شـادی در محـل کار حداقـل سـه 
و  اسـتخدام  راهبـردی:  عامـل 
نگهـداری کارکنـان عالی، افزایش 
را  بهـره وری  بهبـود  و  خالقیـت 
تحـت تأثیـر قـرار می دهـد )جـف 

.)۲006 کـوات، 
شـادی عـالوه بر اینکـه برای 
خـود فـرد سـودمند اسـت، بـرای 
سـازمان هـم مؤثـر اسـت. شـادی 
بهـره وری،  افزایـش  بـا  کارکنـان 
افزایـش ایمنی کار، رضایت شـغلی 
)نصـر  دارد  رابطـه  خانوادگـی  و 

)۱390 اصفهانـی، 
معتقدنـد  محققیـن  از  برخـی 
می شـود  موجـب  شـادی  کـه 
محـل  در  اشـتیاق  بـا  کارکنـان 
و  )فـورد  شـوند  حاضـر  خـود  کار 
همـکاران، ۲00۴( و ایـن امـر بـا از 
بیـن بـردن عوامـل مخـرب رواني 
مانند اسـترس، اضطراب، احسـاس 
افسـردگی،  و  خسـتگی  ناامنـی، 
نیازهای روانـی و هیجانی کارکنان 
حادث می شـود )ون میل،9 ۲00۱(. 
 )۲009( میکـز  و  الم  اعتقـاد  بـه 
می شـود  حاصـل  زمانـی  شـادی، 

کـه مـرز میان کار و بازی شکسـته 
دوران  هماننـد  فضایـی  و  شـده 
تحصیـل بـر سـازمان حاکم شـود. 
تجربـه  را  شـادی  کـه  کارکنانـی 
می کننـد، رضایت شـغلی بیشـتری 
دارنـد. بـه عبـارت دیگـر، کسـانی 
قائـل  اهمیـت  شـادی  بـرای  کـه 
می شـوند، رضایت شـغلی بیشـتری 
نیـز دارند. ایـن کارکنان بـاور دارند 
محصوالتـی  آنهـا  سـازمان  کـه 
قابـل اعتماد، مسـئوالنه و مناسـب 
ارائـه می دهـد و کارمندان سـازمان 
افـرادی متخصص و معتبر هسـتند 

)۲006 همـکاران،  و  )کارل 
)پژوهشـگر   ۱0 داول مـک 
آمریکایـی( در رسـاله، دکتری خود 
)۲006( مدلـی نظـری از شـادی را 
ارائـه نموده اسـت کـه در آن چهار 
مؤلفـه مشـخص ذیـل وجـود دارد:

۱- معاشرت کردن
۲- جشن گرفتن در کار

3- استقالل های شخصی

۴- شادی سراسری
سـه مؤلفه أول مشـابه شـادی 
تجربـه شـده ای اسـت کـه توسـط 
کارل و همکارانـش تعریـف شـده 
اسـت. در حالی که سـاختار شـادی 
نگـرش  یـک  بیشـتر  سراسـری 
نسـبت به شـادی در کار اسـت. در 
هـر صـورت شـادی تجربه شـده و 
نگـرش نسـبت بـه شـادی عناصر 
مهـم در مطالعـه نظام مند در محیط 
می شـوند.  گرفتـه  نظـر  در  کار 
مـک داول تأثیـر شـادی را بـر ابعاد 
شـادی  خروجی هـای  از  مختلـف 
نظیـر رضایـت شـغلی، تعهـد مؤثر 
مـورد  را  جابه جایـی  نیت هـای  و 
بررسـی قـرار داد و نتایـج تحقیقات 
وی بیـان داشـت که نشـاط در کار 
اثـر مثبت بر رضایت شـغلی و تعهد 
مؤثـر دارد و اثـر منفـی بـر نیـت 

جابه جایـی خواهـد داشـت.
حاصـل  سـازمان  در  شـادی 
شادی سـاز  فعالیت هـای  اجـرای 
بـه  اعتمـاد  وجـود  همچنیـن  و 
مدیـران و همـکاران اسـت )هانتر، 
شادی سـاز  فعالیت هـای   .)۲0۱0
بقات  مسـا ننـد:  ما یـی  لیت ها فعا
)کاریکاتـور، عکس کودکی(، مبادله 
هدایـا، بازی ها، برگزاری جشـن ها، 
صرف غذا در رسـتوران، برنامه های 
تورهـای  ناهـار،  هنـگام  آموزشـی 
و  ارتباطـات  کارگـروه  گردشـی، 
می باشـند  عقده گشـایی،  جلسـات 
کـه  زمانـی   .)۲003 )راکمـن۱۱، 
اعتماد باالسـت، کارکنـان معتقدند 
آنـان  مدیـران  و  همـکاران  کـه 

گشـاده رو، صادق، راسـتگو، سازگار 
و منصـف هسـتند و تعامـل خوبـی 
بـا یکدیگـر دارنـد. در ایـن حالـت 
و  اسـترس  کارکنـان کمتـر دچـار 
فرسـودگی می شـوند، زیرا این افراد 
رئیـس  تالفی جویانـه  اقدامـات  از 
خـود نمی ترسـند و احساسـات آنان 
تلقـی  حمایت گرایانـه  و  مثبـت  را 
وقتـی  دیگـر،  از سـوی  می کننـد. 
کارکنـان بـه همکاران خـود اعتماد 
داشـته و محیـط کاری را کنجـکاو 
یـا مشـکوک ارزیابـی نکننـد، بـه 
دسـت  گسـترده تری  فعالیت هـای 
زده و شـادتر هسـتند، یعنـی وقتـی 
کارمنـدان به یکدیگـر اعتماد دارند، 
انتقـادات را بهتـر می پذیرنـد و در 
مورد اشـتباهات، حساسیت کمتری 
را  احساسـات  و  می دهنـد  نشـان 
راحت تـر بیـان می کننـد )راکمـن، 

.)۲003
از سـوی دیگـر عوامـل مؤثـر 
برخـی  نـزد  مقاومـت  ایجـاد  در 

محیـط  یجـاد  ا در  مدیـران  ز  ا
دو  بـه  می تـوان  را  شـاد  کاری 
اول؛  نمـود: گـروه  دسـته تقسـیم 
ه  منعکس کننـد کـه  ملـی  ا عو
یـک  داشـتن  از  مدیریـت  تـرس 
محیـط کاری شـاد کـه منجـر بـه 
ایجـاد  از دسـت دادن بهـره وری، 
وضعیت هـای خطرنـاک یـا تولیـد 
می شـود،  هزینه هـا  غیرضـروری 
همچـون محدودیت هـای زمانـی، 
هزینه هـای مالـی، تـرس از عـدم 
پشـتیبانی مافـوق و.... گـروه دوم؛ 
عواملـی را مشـخص می نمایـد که 
داشـتن  از  تـرس  منعکس کننـده 
یـک محیط کاری شـاد که به نظر 
دیگـران بـه نوعی غیرحرفـه ای یا 
شـرم آور خواهـد بـود. ماننـد ترس 
از عـدم جدی گرفتـن کار گروهی، 
از  تـرس  قانون شـکنی،  از  تـرس 
از  تـرس  و  کنتـرل  دادن  دسـت 
)فـورد،  رسـیدن  نظـر  بـه  احمـق 

.)۲003
الکسـاندر ژرولـف مدیر ارشـد 
سـازمان شـادی کارکنان، در سـال 
۲0۱۴ بـا چاپ مقاله ای پژوهشـی، 
بـا عنـوان “شـادی در محـل کار، 
یـک قانـون نـه اسـتثنا” بـه ارتباط 
میـان شـادی و بهـره وری پرداخته 
و عنـوان می کنـد: پیونـد و رابطـه 
کار  در  شـادی  میـان  آشـکاری 
رابطـه  دارد.  وجـود  بهـره وری  و 
دوطرفـه ای کـه پیونـد »از شـادی 
بـه بهـره وری« قوی تـر اسـت، بـه 
می خواهیـد  اگـر  کـه  معنـی  ایـن 
بهـره ور باشـید بهتریـن چیـزی که 

تمرکـز  کنـد  کمک تـان  می توانـد 
بـر شـاد بـودن در کاری اسـت که 

می دهـد. انجـام 
کارل۱۲ و همـکاران )۲006( 
الگویی از شـادی در کار را پیشنهاد 
عناصـر  از  ترکیبـی  کـه  داده انـد 
نگرش نسـبت به شـادی و شـادی 
تجربه شـده است. در تحقیق کارل 
و همکارانـش تأثیـر ایـن عناصر بر 
شـخصیت، ناهنجاری هـای عاطفی 
و خسـتگی عاطفـی مـورد بررسـی 
شـادی  آنهـا  اسـت.  گرفتـه  قـرار 
تجربـه شـده را بـه عنـوان حـدی 
تعریف کرده اند که شـخص شـادی 
موجود در کار را تجربه کرده اسـت. 
نگرش نسـبت به شـادی را شـامل 
عناصر مهم شـادی در کار، تناسـب 
شـادی با کار و نیز درک پیامدهای 
مربـوط بـه داشـتن شـادی در کار 

تعریـف کرده انـد.
مطالعـه ذاکریـان و همکاران 
کـه  اسـت  آن  نشـانگر   )۱39۲(
باالتـر،  کاری  زندگـی  کیفیـت 
رضایـت شـغلی بیشـتری را بـرای 
کارکنـان به همـراه دارد و مدیران 
در  مهمـی  نقـش  سرپرسـتان،  و 
انجـام مداخالت مؤثر بـرای بهبود 
کیفیـت زندگـی کاری و رضایـت 
شـغلی دارنـد. یافته هـای پژوهش 
سـید محمـد مقیمـی و همـکاران 
)۱39۲( در زمینـه بررسـی رابطـه 
بیـن عدالـت سـازمانی و کیفیـت 
نشـان  کارکنـان،  کاری  زندگـی 
داد کـه رابطـه مثبـت و قـوی بین 
عدالـت سـازمانی و کیفیت زندگی 
کاری وجـود دارد. یافته هـای دکتر 
همکارانشـان  و  اصفهانـی  نصـر 
اسـت  نکتـه  ایـن  مؤیـد   )۱39۱(
کـه بـرای اجـرای بهتـر کارهـا در 
سـازمان نیـاز بـه محیطـی شـاد و 
مفـرح اسـت تـا کارکنان احسـاس 
خسـتگی و تنفـر از سـازمان پیـدا 
نکنـد. بـرای ایـن مهـم توجـه بـه 
مسـائلی چون: حسـن خلق، شـرح 
صـدر، پایبنـدی به عهـد و پیمان، 
عـدم احتجاب، بر پاداشـتن سـن و 
عدل و دلسـوزی از سـوی مدیران 
پژوهـش  دارد.  بسـزایی  اهمیـت 
جاناتـان پینتـو و همکاران )۲008( 
نیز وسـعت سـازمان و فساد فردی 
کارکنـان را از عوامـل مؤثر بر عدم 
سـالمت اداری دانسـته و خواستار 
نظـارت دقیق فرآیندهـا و کارکنان 

. هستند

نتیجه گیری و پیشنهادها
موفقیت هر سـازمان بسـتگی 
بـه نحـوه تخصیـص، به کارگیری 
ابـزار، تجهیـزات، پول، مـواد خام 
سـازمان  آن  نسـانی  ا بـع  منا و 
ایـن  و  دارد  آن  برنامه هـای  در 
ن پذیـر  مکا ا تـی  ر صو ر  د مـر  ا
خواهـد بـود کـه ایـن سـازمان ها 
یی هـا  نا ا تو  ، مهارت هـا ننـد  ا بتو
جمعـی  و  فـردی  خصوصیـات  و 
کارمنـدان را در راسـتای اهـداف 

گیرنـد. کار  بـه  سـازمان 
تفصیـل  بـه  کـه  همان گونـه 
بیـان شـد، چهـار فـرض در ایـن 
پژوهـش مـورد توجـه قـرار گرفت 
کـه بـر مبنـای تاییـد فـرض اول، 
مشـخص شـد کـه شـادی بـا اثـر 
میانجی کیفیـت زندگی کاری تاثیر 
مثبـت و معنـی داری بـر سـالمت 
نتیجه گیـری  ایـن  دارد،  اداری 
پژوهش هـای  از  کـدام  هیـج  در 
گذشـته مشـاهده نشـده و به اعتقاد 
نویسـندگان، اثبـات رابطـه مثبت و 
معنـی دار میان حسـن خلق و شـاد 
بـودن کـه ناشـی از وجود سـالمت 

روانـی مناسـب در میـان کارکنـان 
اسـت و سـالمت اداری کـه حاصل 
از  دوری  و  کاری  مناسـب  تعهـد 
هرگونـه تخلـف و کج راهـه اسـت، 
در بسـتری مناسـب از فراهم بودن 
امکانـات رفاهی و شـرایط مناسـب 
برنامـه  یـک  پرتـو  در  کـه  کاری 
در  خـوب  کاری  زندگـی  کیفیـت 
سـازمان حاصل می شود، بزرگترین 
دسـتاورد پژوهـش پیـش رو اسـت.

برمبنـای تپدیید فـرض فرعی 
اول تحقیق پیش رو، مشـخص شـد 
که شـادی تأثیر مثبت و معنی داری 
بـر کیفیـت زندگـی کاری کارکنان 
دارد، ایـن نتیجه گیـری با تحقیقات 
مشـابهی کـه در گذشـته در رابطـه 
بـا کیفیـت زندگـی کاری، شـادی 
و یـا عوامـل مشـابه آنهـا صـورت 
دارد.  مطابقـت  اسـت،  پذیرفتـه 
مونکویچیـس۱3  نمونـه؛  بـرای 
را  کاری  زندگـی  کیفیـت   )۲0۱۴(
در شـادی کارکنـان مؤثر دانسـته و 
لزوم توجه به شـادی را در راسـتای 
افزایـش بهـره وری سـازمان الزامی 
می داند. همچنین براسـاس تحقیق 
سـینتیا۱۴ نتیجـه مسـتقیم شـادی 
در سـازمان، افزایش سـطح کیفیت 

زندگـی کاری اسـت.
بـا تأییـد فـرض فرعـی دوم، 
تأثیـر  مشـخص شـد کـه شـادی 
مثبـت و معنـی داری بـر سـالمت 
اداری دارد، این یافته شـباهت دارد 
ایندوماتـی۱۵  تحقیـق  نتیجـه  بـا 
بـر سـالمت  کـه شـادی   )۲0۱۲(
تصمیم گیـری  و  کارکنـان  کاری 
دارد. همچنیـن  نقـش  آنهـا  بهتـر 
سـطح باالی کیفیت زندگی کاری، 
در جـذب نیـروی مناسـب، کاهش 
غیبـت کارکنان و نیـز حفظ نیروی 
انسـانی مناسـب در سـازمان نقش 

مؤثـری دارد.
برمبنـای تأییـد فـرض فرعی 
سـوم تحقیـق پیـش رو، مشـخص 
شـد که کیفیت زندگـی کاری تأثیر 
مثبـت و معنـی داری بـر سـالمت 
اداری دارد، ایـن نتیجـه بـا تحقیق 
بخشـنده و همـکاران )۱39۲( کـه 
همـه  میـان  نمودنـد؛  مشـخص 
مؤلفه هـای کیفیـت زندگـی کاری 
و عملکـرد کارکنـان رابطـه مثبـت 
و معنـی داری وجود دارد، اما شـدت 
متفـاوت  آنهـا  میـان  همبسـتگی 

اسـت، همسـو می باشـد.
دغدغـه اصلـی پژوهش انجام 
سـالمت  سـطح  افزایـش  شـده، 
کاری  فضـای  ایجـاد  و  اداری 
بـروز و  امـکان  اسـت کـه فسـاد 
ظهـور کمتـری پیـدا نمایـد. توجه 
بـه عوامـل پیشـگیرانه همیشـه در 
نبـوده  مدیـران  نخسـت  اولویـت 
نظارتـی  سـاختارهای  ایجـاد  و 
خشـک و رعب آور جهت ترسـاندن 
بـه  میـل  پیامدهـای  از  کارکنـان 
نـواع  ا برقـراری  و  ناصواب هـا 
سـاده ترین  تنبیهـی  سیاسـت های 
سـوی  ز  ا شـده  ذ  تخـا ا روش 
بـا  تصمیم گیرنـدگان  و  مدیـران 
اسـت.  بـوده  کوتـاه  نـگاه  افـق 
در  گرچـه  ا یـی  روش ها چنیـن 
کوتـاه مـدت مؤثر واقع می شـوند، 
بـه  را  سـالمت  نمی توانـد  لیکـن 
سـاختار  و  فرهنـگ  ز  ا بخشـی 
نـرم یـک سـازمان تبدیـل نمایـد. 
پژوهـش  فته هـای  یا برمبنـای 
پیـش رو، شـادی و بانشـاط بـودن 
ظاهـری  نمودهـای  از  یکـی  کـه 
وجـود سـطح مناسـبی از سـالمت 
روان در کارکنـان اسـت، یکـی از 
کاهـش  در  مهـم  بسـیار  عوامـل 
سـطح هنجارشـکنی و فساد اداری 

اسـت. برای تحقق چنین شرایطی 
محقـق پیشـنهادهای ذیـل را ارائه 

کـرده اسـت.
* تشـویق کارکنان به شرکت 
و  تصمیم سـازی  فرآیندهـای  در 
ایجـاد فضایی که اعضای سـازمان 
اهمیت حضور فعال و پرنشـاط خود 

را در سـازمان در نمایند. 
رضایـت  سـطح  افزایـش   *
میـان کارکنـان بـا ایجاد شـفافیت 
در عملکرد و احسـاس وجود عدالت 

سازمانی. 
میـان  تعـادل  برقـراری   *
زندگـی شـخصی و کاری کارکنان 
کاری  فضـای  ایجـاد  در  سـعی  و 
فاقـد اسـترس های غیرضروری که 
سـطح افسـردگی روانی کارکنان را 

تحـت تأثیـر قـرار می دهـد.
* توجـه بـه طراحـی محیـط 
عناصـر  از  اسـتفاده  برمبنـای  کار 
نشـاط انگیز و همچنیـن بهره گیری 
از  اسـتفاده  و  سـبز  معمـاری  از 
گیاهـان در محیـط کار کارکنـان.
امـکان  نمـودن  فراهـم   *
ایجـاد فضـای کاری شـخصی هـر 
چنـد کوچـک بـرای هـر کـدام از 
کارکنـان کـه منطبـق بر سـلیقه و 
نظـر خودشـان آمـاده شـده اسـت 
)بـه سـبب افزایش حس اسـتقالل 

کار(. محیـط  در  شـخصی 
سـالمت  سـطح  بررسـی   *
و  کارکنـان  نـی  روا و  جسـمی 
معاینـات  اجـرای  و  برنامه ریـزی 
دوره ای. روان سـنجی  و  پزشـکی 

* فراهـم نمـودن برنامه هـای 
ردوهـای  ا برپایـی  و  تفریحـی 
توجـه  و  ری  کا فرین  دی آ شـا
اجـرای  و  کارکنـان  خانـواده  بـه 
برنامه هـای رفاهـی جهت ایشـان.

اجـرای  و  برنامه ریـزی   *
مهارت هـای  آمـوزش  دوره هـای 
ت  مـال تعا ه  نحـو بـا  تبـط  مر
اجتماعـی، در جهت افزایش سـطح 
مهارت هـای رفتـاری کارکنـان، در 
کنـار توجه به افزایش سـطح دانش 

ایشـان. تخصـص  و 
* توجـه به ایجـاد تنوع کاری 
سیاسـت های  نمـودن  لحـاظ  و 
بـا غنی سـازی  و  چرخـش شـغلی 
ز  ا ی  گیـر جلو جهـت  شـغلی 
شـدن  تکـراری  و  کار  یکنواختـی 

کارکنـان. بـه  محولـه  امـور 
سیاسـت های  از  اسـتفاده   *
درخصـوص  تشـویقی  و  ترغیبـی 
اهمیـت دادن بـه کارکنان بانشـاط 

و فعـال.
اخالقـی  فضـای  ایجـاد   *
بـه خاطـر  مناسـب در سـازمان و 
داشـتن ایـن موضـوع کـه کارکنان 
سـازمان، افرادی بالغ، سـالم و قابل 
احترامـی هسـتند و بـه آنهـا احترام 

بگذاریـم.
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 تأثیر شادی بر سالمت اداری
و افزایش بهره وری کارکنان



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1954- شنبه 23 بهمن 61400 ورزش دنیای 

ملی پوش کشتی فرنگی:
عادت كرده ایم كه حرف بزنند و به آن عمل نکنند!

چهره شاخص و عنوان دار کشتی فرنگی ایران گفت: کشتی فرنگی ایران پتانسیل 
تشکیل دو تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی و بازی های آسیایی را دارد.

محمدعلی گرایی، درباره آخرین شرایط خود اظهار کرد: در حال حاضر به همراه 
برادرم محمدرضا به صورت شخصی در شیراز تمریناتمان را دنبال می کنیم تا در حد 
مناسبی از آمادگی بدنی باشیم. انشاءاهلل با آغاز اردوهای تیم ملی از ۱۵ اسفند، تمریناتمان 

را زیر نظر کادر فنی تیم ملی برای حضور در رویدادهای پیش رو آغاز می کنیم.
دارنده 3 مدال برنز جهان، در پاسخ به این سوال که قرار است در کدام تورنمنت 
به میدان برود، گفت: فعال هیچ چیز مشخص نیست تا اینکه اردوهای تیم ملی آغاز 
انتخابی، درباره اعزام به مشابقات  شود و کادر فنی تیم ملی پس از جام تختی و 

مختلف تصمیم گیری کند.
وی درباره کار دشوار تیم ملی کشتی فرنگی در سال آینده برای حضور در 
۲ رویداد مسابقات جهانی و بازی های آسیایی که به فاصله کم از یکدیگر برگزار 
می شوند، خاطرنشان کرد: قطعا هر ۲ رویداد مسابقات قهرمانی جهان و بازی های 
آسیایی سخت و دشوار خواهد بود اما کشتی فرنگی ایران دست و پا بسته نیست و 
این پتانسیل را دارد تا با تشکیل دو تیم ملی، در هر ۲ رویداد بهترین ننایج را کسب 
کند. امیدوارم با توجه به حضور نفرات شایسته در کشتی فرنگی ایران، بتوانیم بهترین 

نتایج را بدست بیاوریم.
گرایی در پاسخ به این سوال که اولویت او حضور در کدام یک از این ۲ رویداد 
است، گفت: این موضوع بستگی به نظر و تصمیم کادر فنی تیم ملی دارد و با تشخیص 

کادر فنی، نفرات اعزامی مشخص می شوند.
وی ادامه داد: در سال های اخیر همیشه این سعی را داشتم که در هر مسابقه ای 
بهترین نتیجه را کسب کنم. قطعا در مسابقات پیش رو و مخصوصا مسابقات جهانی و 
المپیک نیز تمام سعی ام را می کنم تا مدال هایی را که در کارنامه ام ندارم، بدست بیاورم.

دارنده مدال های برنز جهان و طالی بازی های آسیایی در پایان درباره عمل 
به وعده مسئوالن استان فارس، گفت: مدیرکل ورزش و جوانان تغییر کرده و در این 
مدت نیز به ما سر زده است. امیدوارم با آمدن ایشان وضعیت ورزش در استان فارس 
بهتر شود و مشکالت ورزشکاران و کشتی گیران برطرف گردد. مسئوالن استانی قول 
های زیادی برای پاداش دادند اما هیچ کدام عملی نشد. ما دیگر عادت کرده ایم که 

حرف بزنند و به آن عمل نکنند!

مدیرفنی تیم ملی هندبال:
اشتباهات فرناندز باعث شد نتوانیم روی سکو برویم!

مدیرفنی تیم ملی هندبال در حالی از عملکرد سرمربی اسپانیایی سابق تیم ملی 
انتقاد می کند که بازیکنان نظر دیگری در این خصوص دارند؛ اظهاراتی که صحت و 

سقم ادعاهای طرفین را زیر سوال می برد!
تیم ملی هندبال کشورمان پس از کسب سهمیه جهانی در مسابقات قهرمانی 
آسیا و کسب عنوان چهارم این رقابت ها، »مانوئل مونتایا فرناندز« سرمربی اسپانیایی 
خود را از دست داد تا بار دیگر فدراسیون هندبال به دنبال یک مربی با کیفیت باشد. 
بازیکنان تیم ملی هم قبل از برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا و پس از بازگشت 
از عربستان در خصوص کیفیت این مربی اسپانیایی نظرهای بسیار مثبتی داشتند و 
همواره عنوان می کردند که تیم ملی با این مربی می تواند احیا شود که البته این موضوع 

در مسابقات قهرمانی آسیا به واقعیت تبدیل شد.
برای مثال »مهرداد صمصامی« در مصاحبه ای در مورد فرناندز عنوان کرده بود 
که »نباید از عملکرد فنی فرناندز در کسب این سهمیه جهانی غافل شویم. در بین 
مربیان خارجی که به ایران آمده اند، او جزو مربیانی بود که نه تنها دانش فنی خوبی 
داشت، بلکه بازیکنان هم با جان و دل برایش  بازی و تمام دستوراتش را در زمین پیاده 
می کردند. فرناندز از نظر فنی و همچنین اخالقی فردی بسیار حرفه ای بود و در لحظات 
حساس بازی های مختلف کارهایی کرد که همه به چشم دیدند. واقعا برایم عجیب 
است که برخی کارشناسان ادعا می کنند که از فرناندز چیز فنی ندیدند؛ چرا که من به 
عنوان بازیکن فهمیدم او در لحظات حساس چه اقدامات خوب و موثری انجام می دهد.”

محمد غالمی نیز در گفت وگویی بیان کرده بود که »فرناندز نقش اصلی را در 
این جریان داشت و یکی از ستون های اصلی ما برای جهانی شدن بود. او تالش زیادی 
می کرد و آنالیزهای خوبی از تیم ها داشت. این مربی همه چیز را قبل از مسابقه به ما 
می گفت و می دانستیم در بازی دقیقاً چه کاری باید انجام دهیم. همین مسئله باعث 
شد به نتیجه مورد نظرمان برسیم. او مثل پدر کنار همه بچه ها بود و از ما حمایت 
می کرد، همین موضوع باعث شد تا هر روز تیم قوی تر و یکدل تر باشد. حتی در یکی 

دو بازی از حریف عقب بودیم، اما توانستیم به پیروزی برسیم.”
البته فدراسیون هندبال نیز پس از انتخاب فرناندز برای هدایت تیم ملی به 
خوبی می دانست که این مربی چه جایگاهی در هندبال جهان دارد. »علیرضا پاکدل« 
رییس فدراسیون در نشست خبری معارفه این مربی گفته بود: کارنامه و رزومه کاری 
مانوئل مونتایا فرناندز مشخص است. بسیاری از مربیان بزرگ حال حاضر هندبال 

جهان شاگردان وی بوده اند. 
اما حاال »کیوان صادقی« مدیرفنی تیم ملی هندبال در مصاحبه ای به انتقاد از 
عملکرد فرناندز پرداخته و معتقد است که این مربی اسپانیایی مربی تراز اولی در دنیا 
نیست. البته اینجا سوال پیش می آید که اگر او مربی تراز اولی نبوده، پس چرا صادقی 

با این شخص کار کرده است؟
مدیرفنی تیم ملی هندبال در اظهارات خود گفته است که »ما می توانستیم 
مدال برنز هم کسب کنیم و روی سکو برویم اما در بازی رده بندی ضعف هایی در 
کوچینگ)بحث مربیگری( وجود داشت که باعث شد مقابل عربستان مغلوب شویم. 
او زحمات زیادی کشید اما اشتباهات فرناندز باعث شد نتوانیم روی سکو برویم. خیلی 
راحت می شد به مقام سوم برسیم که متاسفانه این اتفاق رخ نداد. ضمن اینکه با مربی 
ایرانی هم می توانستیم این سهمیه را بگیریم. فرناندز در ظاهر با دستیارانش مشورت 
می کرد اما این مشورت ها تاثیری در تصمیمات او نداشت. به نظر من انتخاب مربی 

خارجی برای تیم ملی بزرگساالن اشتباه است.”
این در حالی است که صادقی در مصاحبه ای در گذشته عنوان کرده بود که 
»هدف اصلی ما رسیدن به مراحل پایانی و کسب سهمیه رقابت های جهانی است، 
چه پنجم شویم به عنوان تیم پنجم سهمیه بگیریم و چه به عنوان اولی برسیم، کسب 
سهمیه رقابت های جهانی مدنظر همه قرار دارد. در مجموع من فکر می کنم اگر بتوانیم 

جزو چهار تیم اول باشیم، به نظرم کار فوق العاده ای کرده ایم.”
البته صادقی در مورد نارضایتی فرناندز از امکانات نیز مصداق هایی آورده که 
خواندن آن خالی از لطف نیست. او در این خصوص گفته است که »نمی توانست بپذیرد 

بازیکنان در ظروف یکبار مصرف غذا بخورند یا اینکه فقط یک نوع غذا سرو شود.”
اما اوج صحبت های صادقی در مورد فرناندز در مصاحبه اش به این جمله تعلق 
دارد که »مانوئل مربی تراز اولی نبود. فرناندز سابقه سرمربیگری در برخی تیم ها را 
داشته اما در قطر آنالیزور بود.« بدون شک هیچ کسی در هندبال ایران و دنیا نمی تواند 
این گفته را قبول کند و آن را منطقی بداند چرا که فرناندز به گفته خود فدراسیون 
یکی از مربیان تراز اول دنیا بوده اما حاال چطور می شود که این مربی به انتقاد از این 

سرمربی اسپانیایی پرداخته است؟!
فرناندز هر کاری هم که نکرده باشد، توانسته سهمیه جهانی را برای ایران به 
ارمغان بیاورد؛ سهمیه ای که برای ایران دست نیافتنی بود. بدون شک تاثیر او بر تیم 
ملی بر هیچ کارشناسی پوشیده نیست اما باید دید هدف این اظهارات از سوی مدیر 

فنی تیم چه بوده است.  

بارسلونا به دنبال دروازه بان جدید

باشگاه بارسلونا قصد دارد دروازه بان جدیدی را برای فصل آینده به خدمت 
بگیرد.

مدیران بارسلونا مدتی است که شرایط دروازه بان های مختلف را زیر نظر 
دارند و افراد متفاوتی را بسته به سن و عملکردشان بررسی کرده اند.

لیدز  از  ملیه  ایالن  مانند  متفاوتی  نام های  مطرح شده  گزینه های  بین  در 
یونایتد، بارتومیه دراگووفسکی از فیورنتینا، یاسین یونو از سویا، مارتن فاندرفورت 

از خنک و آلبان الفون از نانت به گوش می رسد.
ادامه حضور قدرتمندانه تراشتگن

مارک  آینده  و  کیفیت  در  تردیدی  اما  نبوده  اوج  در  فصل  این  او  هرچند 
آندره تراشتگن در بارسلونا وجود ندارد. مدیریت ورزشی این باشگاه تردیدی در 
توانایی های او ندارد و این موضوع درباره ژاوی هرناندز نیز صادق است که باور 

دارد جایگاه این دروازه بان در تیمش دست نیافتنی است
برابر  او  نه چندان درخشان  از عملکرد  به صورت علنی و پس  این مربی 
الچه به دفاع از این دروازه بان پرداخت و در کنفرانس خبری گفت:» حضور مارک 
برای ما ضروری است. تعهد او در تیم عالی است. گاهی اشتباهاتی پیش می آید. 
او می داند که باید بهتر شود اما کار با پای او عالی است. از این نظر تنها نویر 
در سطح او است. شکی نیست که او یکی از بهترین ها در دنیاست و ما باید به 

پیشرفت او کمک کنیم.«
با این حال این صحبت ها باعث نشد این حقیقت پنهان شود که این باشگاه 
می خواهد رقابتی جدی برای تراشتگن ایجاد کند تا باعث شود که او به صورت 
جدی پیشرفت کند. عالوه بر این، مصدومیت او از ناحیه زانو باعث شده که تردیدی 

در مدیریت ورزشی بارسا به وجود بیاید.
نتو، دروازه بان گرانقیمت

ادامه حضور نتو مورارا که تا سال ۲0۲3 با بارسا قرارداد دارد چندان قطعی 
نیست. از جنبه ورزشی، این دروازه بان برزیلی پس از سه فصل حضور زیر سایه 

تراشتگن به دنبال فرصت بیشتر برای بازی است.
از سوی دیگر نیز دستمزد این بازیکن برای این باشگاه بسیار باالست و 
این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی بارسا کار را سخت می کند و جدایی او 

می تواند به نفع این باشگاه باشد
با این حال همین دستمزد باال کار جذب این دروازه بان را برای سایر باشگاه ها 
سخت می کند، چرا که به نظر می رسد او تصمیمی برای کاهش دستمزدش ندارد.
نیز  باقی مانده  باشگاه  این  با  او  از قرارداد  این واقعیت که تنها یک سال 
باعث شده که بسیاری در بارسلونا به فکر فروش او در تابستان پیش رو باشند. با 
این حال باید به این نکته توجه شود که مدیران بارسا از حرفه ای گری و رفتار او 

در رختکن بسیار رضایت دارند.
احتمال بازگشت اینیاکی

اینیاکی پینیا که تا سال ۲0۲3 با بارسا قرارداد دارد به صورت قرضی در 
پنجره نقل و انتقاالت زمستانی به گاالتاسرای ملحق شد و انتظار می رود که در 

فصل ۲3-۲0۲۲ به این باشگاه برگردد تا دروازه بان دوم پس از تراشتگن باشد.
بارسا در تالش  است تا قرارداد این بازیکن را که در تابستان ۲0۲3 به پایان 
می رسد تمدید کند. انتقال قرضی او به گاالتاسرای تنها شش ماهه است و بندی 

برای خرید ندارد تا این تصور بیش از پیش تقویت شود
دومنک تورنت، مربی گاالتاسرای، درباره انتقال این بازیکن گفت:» قرارداد 
قرضی او شش ماهه است چون بارسا فصل آینده به او نیاز دارد. این دروازه بان 
قرار است پس از تراشتگن دوم باشد. او یکی از بهترین دروازه بان های جوان در  

اروپا است.«
بارسا امیدوار است که او در گاالتاسرای که باشگاهی بزرگ است بتواند فشار 

کافی را از سر گذرانده و تجربه خوبی را به دست آورد.
پنج گزینه اصلی

ایالن ملیه، دروازه بان ۲۱ ساله فرانسوی لیدز، تا سال ۲0۲6 با این باشگاه 
قرارداد دارد و ارزش او به گفته سایت ترانسفر مارکت ۲0 میلیون یورو است. او با 
۱.97 متر قد بسیار بلندی دارد و چپ پا است. او که عضو تیم ملی زیر ۲۱ سال 

فرانسه است از لورین به لیگ برتر آمد.
آلبان الفون بازیکن فرانسوی دیگری است که در بورکینافاسو به دنیا آمده 
است. او ۲3 سال دارد و دو سال گذشته یکی از بازیکنان اصلی تیم زیر ۲۱ سال 
بازار ۱0 میلیون یورو  او در  نانت قرارداد دارد و ارزش  با  او تا سال ۲0۲۴  بود. 
تخمین زده می شود. او هم با ۱.96 متر قد بلندی دارد و راست دست است. او در 
تولوز رشد کرده و اولین بازی اش در لیگ فرانسه را در ۱6 سالگی انجام داده است

بارتومیه دراگووفسکی، دروازه بان ۲۴ ساله لهستانی، تا سال ۲0۲3 با فیورنتینا 
با قد  او  یورو تخمین زده می شود.  بازار ۱۱ میلیون  او در  ارزش  قرارداد دارد و 
۱.9۱ متر با دست راست بازی می کند. پس از دو سال حضور در ایتالیا و انجام 
بازی های بسیار، مصدومیت از ناحیه ماهیچه باعث شده که عملکرد او در این 
فصل کمی ضعیف شود.جوان ترین گزینه در بین این افراد مارتن فاندرفورت ۱9 
ساله است که دروازه بان اصلی خنک و تیم ملی زیر ۲۱ سال به حساب می آید. او 
تا سال ۲0۲3 قرارداد دارد و ارزش این بازیکن در بازار چهار میلیون یورو است. 

او ۱.9۲ متر و راست دست است.
ماهرترین و شناخته شده ترین گزینه برای هواداران بارسا در این بین یاسین 
بونو  دروازه بان 30 ساله سویا است. او تا سال ۲0۲۴ با این تیم قرارداد دارد و ارزش 
او در بازار ۱۵ میلیون یورو تخمین زده می شود. قد او ۱.9۲ و چپ دست است و 
در تیم ملی مراکش بازی می کند. او پیش از این سابقه بازی برای اتلتیکو مادرید 

بی، زاراگوزا و خیرونا را داشته و در سال ۲0۱9 به سویا آمده است
نکته جالب این است که هر پنج بازیکن حاضر در این فهرست قد باالی ۱.9 

متر دارند و این در حالی است که تراشتگن ۱87 سانتیمتر است.
از سوی دیگر توانایی آنها برای بازی با توپ نیز برای بارسا بسیار مهم است. 
بونو چند سال قبل از این نظر آسیب دید اما تا به حال پیشرفت زیادی داشته است. 
ملیه دقت زیادی روی بازی با توپ دارد چون تجربه بازی در تیم مارسلو بیلسا 
را داشته است. این ویژگی همچنین یکی از نقاط قوت فاندرفورت است، هرچند 
این بازیکن بلژیکی بیشتر با کورتوا مقایسه می شود چون در خنک تمرین کرده 
است. الفون و دراگووفسکی نیز در این زمینه درخشان ظاهر شده و واکنش های 

خوبی نیز به نمایش گذاشته اند

رئیس فدراسیون فوتبال 
ایران با چالشی جدی مواجه 
به نظر 6 عضو هیئت  است. 
رئیسه تمایلی به ادامه کار وی ندارند و 
اتفاقاتی  چه  هستند.  او  عزل  صدد  در 

پیش روی فدراسیون فوتبال است؟
در  ایران  فوتبال  خبر  مهم ترین 
دستور  شدن  علنی  گذشته  روزهای 
جلسه ای است که در آن اعضای هیئت 
رئیسه قرار است برای طرح موضوع عزل 
شهاب الدین عزیزی خادم و جانشینی 
مهرداد  احتماال  تازه)  سرپرست  یک 

سراجی( دور هم جمع شوند.
عزیزی  با  درگوشی  صحبت های 
خادم بارها و بارها انجام شده و اصحاب 
رسانه از قریب الوقوع بودن آن اطالع 
داشتند. زمانی هم که برای این موضوع 
در نظر گرفته شده بود پس از بازی با 
شیوه  همان  به  سناریو  که  بود  امارات 

پیش رفت. 
وقتی اواخر هفته گذشته خبرگزاری 
فارس اولین خبر را در مورد عزل عزیزی 
خادم منتشر کرد، همه به دنبال رسمیت 
این خبر و به نتیجه رسیدن آن بودند 
واکنش  می رفت  انتظار  حالی که  در 
اول  حالت  به  را  چیز  همه  فدراسیون 
برگرداند. در نهایت مشخص شد رئیس 
در  چندانی  موافق  فوتبال  فدراسیون 
هیئت رئیسه ندارد و از بین 9 نفر، حداقل 
6 نفر با ادامه کار وی مخالف هستند. 

تایید  مورد  امضا  پنج  با  نامه ای 
جلسه ای  در  احتماال  تا  گرفت  قرار 
می شود  برگزار  رو  پیش  یک شنبه  که 
در  فدراسیون  رئیس  استیضاح  مساله 
قرار  بررسی  مورد  رئیسه  هیئت  جلسه 
گیرد و اگر این مساله در آن جلسه رای 
مجدد بیاورد، آن وقت برکناری رسمی 
حضور  با  جلسه ای  در  خادم  عزیزی 

یک  در  و  فدراسیون  مجمع  اعضای 
نشست پرهیاهو به رای گذاشته خواهد 
شد که البته در آنجا ممکن است اعضای 
مجمع این درخواست را تایید یا رد کنند.
اما آنچه که در فدراسیون فوتبال 
بود.  نادری  تقریبا  مورد  افتاد،  اتفاق 
علیه  رئیسه  هیئت  اعضای  ین که  ا
رئیس فدراسیون چنین  موضعی جدی ای 
را  برکناری اش  درخواست  و  بگیرند 

بدهند.
برکناری  درخواست  حال  این  با 
نیست  ماجرا  یان  پا دم  خا عزیزی 
روی  پیش  مختلفی  سناریو های  و 
فدراسیون فوتبال است که آنها را باهم 

مرور می کنیم:
یک( عزل عزیزی خادم و برگزاری 

مجمع
- مهرداد سراجی، احسان اصولی، 
و  موسوی  شهره  ییان،  رضا بهرام 
میرشاد ماجدی پنج عضوی هستند که 
فدراسیون  رئیس  برکناری  درخواست 
که  جلسه ای  در  آنها  دارند.  را  ایران 
رئیس فدراسیون دو هفته برای برگزاری 
آن وقت دارد شرکت کرده و این موضوع 
را به شور خواهند گذاشت. اگر نظرات 

تا آن زمان تغییر نکند، در رای گیری 
مخفی بعدی رئیس فدراسیون از سمت 
این  سپس  و  شد  خواهد  برکنار  خود 
پیشنهاد به رای مجمع گذاشته می شود 
و در صورت رای مثبت مجمع برکناری 
این  اگر مجمع  ولی  قطعی می شود  او 
موضوع را تایید نکند عزیزی خادم به 

پست خود بر می گردد.
هیئت  جلسه  برگزاری  عدم  دو( 

رئیسه
به  خادم  عزیزی  است  ممکن   -
برگزاری جلسه هیئت رئیسه اقدام نکند 
که در این صورت اعضا دور هم جمع 
شده و در یک جلسه راسا تصمیم گرفته 
و نامه مجددی له یا علیه او به مجمع 
انشا خواهد شد .البته اگر این موضوع با 
استعفای عزیزی خادم همراه شود دیگر 

نیازی به برگزاری مجمع نیست.
سه( عدم برگزاری نشست هیئت 

رئیسه و جانشینی کمیته انتقالی
اسفند  دهم  تا  باید  ایران  فوتبال 
ارائه  فیفا  به  را  خود  اساسنامه  تاییدیه 
کند اگرچه در فدراسیون عزیزی خادم 
تالش هایی برای این مهم انجام شده 
و حتی مصوبه سازمان بازرسی به عنوان 

نهاد باالدستی مورد استناد قرار گرفته 
به  فعلی  اساسنامه  زمانی که  تا  اما  بود 
تصویب نرسید فدراسیون به تعهد قبلی 
وصف  این  با  است.  نکرده  عمل  خود 
ممکن است تعلل در این مساله باعث 
شود کمیته عادی سازی )انتقالی( جای 
هیئت رئیسه را در تصمیم گیری بگیرد و 
پس از تایید اساسنامه، اقدام به برگزاری 
ممکن  این صورت  در  که  کند  مجمع 
است چینش اعضای هیئت رئیسه مورد 

تغییر قرار بگیرد.
بین  فعلی  درگیری  به  توجه  با 
رئیس فدراسیون و اعضای هیئت رئیسه 
که ممکن است موجب اختالل در امور 
جاری و اداری فدراسیون فوتبال شود، 
این مساله را نیز باید جدی گرفت که 
فیفا سه عضو داخلی و سه عضو دیگر 
را برای کمیته انتقالی تعیین کرده و بر 
سر کار بگذارد. نکته جالب این است که 
مجمع فدراسیون فوتبال پس از انتخاب 
عزیزی خادم در پایان سال گذشته دیگر 
که  نیست  مشخص  و  نشده  برگزار 
تشکیل مجمع بعدی دوباره  چه زمانی 

در دستور کار فدراسیون قرار بگیرد.
فوتبال  که  است  حالی  در  این 
حال  در  جاری  مر  ا یک  به عنوان 
فوتبال  ملی  تیم  و  است  پیشروی 
برای  نرمال  شرایط  در  تدراکات  به 
مرحله  باقی مانده  بازی های  برگزاری 
مقدماتی و هم چنین شروع اردوی های 
بازی های  برگزاری  و  سازی  آماده 
دوستانه برای جام جهانی  احتیاج دارد. 
کادر  دهای  ردا قرا له  مسا هم چنین 
تیم های مختلف ملی و برگزاری اردوها 
) امید، فوتسال و ...( نیز از چالش های 
پیش روی فوتبال ایران است که باید 
دید در شرایط جدید چه مسائلی بر آن 

مترتب خواهد بود.

چالش جدید در فدراسیون فوتبال ایران ؛

هیئت رئیسه عزیزی خادم را نمی خواهد!

قهرمانی یاران سادیو مانه در جام 
ملی  تیم  تا  شد  سبب  آفریقا  ملت های 
سنگال در رنکینگ جدید فیفا، باالتر از 
ایران و در جایگاه هجدهم قرار بگیرند.

در حالی که هفته گذشته رنکینگ 
از رتبه بندی تیم های ملی دنیا  اولیه ای 
توسط وب سایت های غیررسمی منتشر 
شده بود، تیم ملی ایران به دلیل عملکرد 
خوب در مرحله مقدماتی جام جهانی و 
به صورت  بود  توانسته  قطر  بلیت  رزرو 
موقت باالتر از سنگال و در رده بیستم 
دنیا قرار بگیرد، اما با اتمام فیفا ِدی اخیر 
و قهرمانی هم تیمی های سادیو مانه در 
جام ملت های آفریقا، آنها یک بار دیگر 
باالتر از ایران و این بار در جایگاه هجدهم 
قرار گرفتند تا ملی پوشان ایران به جایگاه 

بیست و یکم بازگردند.
تیم ملی سنگال در فیفا ِدی  اخیر 
امتیاز،   ۲6.۱8 آوری  جمع  با  توانست 
اختالف خود با ایران را جبران کرده و 
از  نیز  را  ولز  و  کلمبیا  حتی کشورهای 
پیش روی بردارد. دو شکست ناامید کننده 
کلمبیا، ۲۱.۲۵ امتیاز منفی را برای آنها در 
پی داشت. این اتفاق برای تیم ملی ایران 
که امیدوار بود در سید دوم رقابت های 
جام جهانی قرار بگیرد، اتفاق خوشایندی 
این که  برای  محسوب نمی شود و حاال 
امیدهای ایران جهت قرارگیری در سید 
دوم زنده بماند، نیازمند پیروزی مصر برابر 
سنگال و جلوگیری از صعود یاران مانه 
عدم صعود  هم چنین  و  جهانی  جام  به 
تیم های ولز، سوئد، کلمبیا و اروگوئه  به 

جام جهانی است.
اعالم  از  قبل  تا  ایران  ملی  تیم 
اعالم  از  پیش  تا  و  نهایی  رنکینگ 
رسمی  دیدار   ۲ جهانی،  جام  سیدبندی 
را در پیش دارد. شاگردان اسکوچیچ در 
صورت پیروزی در این دو دیدار، ۱6.۵7 
امتیاز جمع آوردی کرده و شمار امتیازات 
خود را به عدد ۱۵89.۴6 خواهد رساند. 
کسب نتیجه تساوی و یا شکست، باعث 
ایران  رتبه  و  شده  منفی  امتیاز  کسب 
ولز  حاضر  حال  در  می آورد.  پایین تر  را 
)۱۵78(، کلمبیا )۱۵8۵(، سنگال )۱۵87(، 
سوئد )۱۵88( و اروگوئه )۱6۱۴( باالتر از 

ایران قرار دارند.
رقابت های جام جهانی ۲0۲۲ قطر 
در 8 گروه برگزار می شود پس کشورها 

می بایست به ۴ سید تقسیم شوند که در 
هر سید نیز نام 8 کشور وجود داشته باشد 
که این سیدبندی نیز همان طور که ذکر 
شد، براساس رنکینگ فیفا خواهد بود. در 
حال حاضر حضور 7 تیم  قطر، بلژیک، 
برزیل، فرانسه، انگلیس، آرژانتین و اسپانیا 
در سید یک قطعی شده و از میان ایتالیا 
و پرتغال تنها یک تیم قادر به حضور در 
سید یک جام جهانی خواهد بود. تیم راه 
یافته به قطر، به عنوان هشتمین تیم در 
سید یک قرار می گیرد و اگر هر دو تیم 
حذف شوند، آنگاه دانمارک به سید یک 

راه پیدا خواهد کرد.
هم چنین، حضور ۵ کشور دانمارک، 
هلند، آلمان، سوئیس و کرواسی در سید 
دوم قطعی است و شانس صعود آمریکا 
و مکزیک زیاد است مگر این که پاناما 
جای  و  شده  شگفتی ساز  کاستاریکا  و 
گرفته  را  آنها  از  یکی  یا  و  تیم ها  این 
حال  در  کنند.  جهانی صعود  جام  به  و 
حاضر آمریکا، مکزیک، کلمبیا و اروگوئه 
به ترتیب از تیم های مدعی ایستادن در 
اگر  آنها  از  کدام  هر  هستند.  دوم  سید 
ایران  شانس  نشود،  جهانی  جام  راهی 

افزایش می یابد.
رده  جدول  وضعیت  به  توجه  با 
در  جهانی  جام  مقدماتی  مرحله  بندی 
و  مرکزی  و  شمالی  آمریکای  منطقه 
به  را  مکزیک  و  آمریکا  صعود  این که 
آن گاه  بدانیم،  شده  قطعی  جهانی  جام 
تنها یک جای خالی در سید دوم باقی 
خواهد ماند که به ترتیب تیم های کلمبیا، 

اروگوئه، سنگال، ولز، سوئد و ایران برای 
رسیدن به آن در رقابت هستند. از میان 
این تیم ها، تنها صعود ایران به جام جهانی 

قطعی شده است.
دیدارهای  در  آنها  اروگوئه:   *
جام  مقدماتی  مرحله  از  خود  باقی مانده 
جهانی، باید به مصاف پرو و شیلی بروند. 
در صورت پیروزی برابر پرو و توقف شیلی 
برابر برزیل، صعود اروگوئه به جام جهانی 
قطعی شده و رویای حضور در سید دوم 

برای ایران از بین می رود.
* سوئد: این تیم در مرحله پلی آف 
جام جهانی، باید ابتدا به مصاف جمهوری 
چک برود و در صورت پیروزی، با برنده 

روسیه و لهستان دیدار خواهد کرد.
* سنگال: تیم ملی سنگال باید در 
فیفا ِدی بعدی، در ۲ بازی رفت و برگشت 
به مصاف تیم ملی مصر برود و برنده این 

دیدار، راهی جام جهانی می شود.
* کلمبیا: این تیم وضعیت وخیمی 
در جدول رده بندی دارد و صعود یاران 
بعید  جهانی  جام  به  رودریگز  خامس 
دیدار  دو  در  باید  آنها  می رسد.  نظر  به 
باقی مانده با بولیوی و ونزوئال دیدار کنند.

ابتدا  باید  بیل  گرت  یاران  ولز:   *
از  پیروز  اگر  و  کنند  بازی  اتریش  با 
زمین خارج شوند، به مصاف برنده دیدار 

اسکاتلند و اوکراین خواهند رفت.
نکته: چنانچه ولز در ضربات پنالتی 
امتیاز   ۴.66 کند،  عبور  اتریش  سد  از 
این  پیروزی  با فرض  به دست می آورد. 
تیم در ضربات پنالتی و در دیدار فینال 

برابر برنده اسکاتلند یا اوکراین و راهیابی 
به جام جهانی، این تیم امتیاز مشابهی را 
کسب می کند، جمع امتیازات آنها حداکثر 
به ۱۵87 می رسد. اگر ایران بتواند کره 
جنوبی و لبنان را شکست دهد، به امتیاز 
۱۵89 می رسد. آن گاه حتی در صورت 
صعود ولز با این شرایط )پیروزی در هر 
دو بازی و در ضربات پنالتی( ایران باالتر 
از ولز قرار می گیرد. امری که رخ دادن 

آن سخت و بعید است.
دو  از  یکی  اگر صعود  جمع بندی: 
تیم های  صعود  و  پرتغال  و  ایتالیا  تیم 
جهانی  جام  به  را  مکزیک  و  آمریکا 
قطعی بدانیم، گلدان دوم مسابقات تنها 
یک ظرفیت خالی دارد. چنانچه فرض 
کنیم رنکینگ تیم ها در دو ماه باقی مانده 
باشد،  نداشته  تغییری  قرعه کشی  تا 
راهیابی  و  فوق  سناریوی  تحقق  شرط 
ایران به گلدان دو این است که اواًل در 
قاره آمریکای جنوبی تیم های کلمبیا و 
اروگوئه موفق به صعود مستقیم به جام 
جهانی نشوند، ثانیاً تیم های ولز و سوئد 
از قاره اروپا در مسیر سخت خود در راه 
صعود به جام جهانی ناکام شوند )حداکثر 
این که ولز هر دو بازی خود را در ضربات 
پنالتی ببرد( ثالثاً در قاره آفریقا سنگال در 
پلی آف مقابل مصر شکست بخورد. )در 
این سناریو حضور یکی از دو تیم ایتالیا و 
پرتغال در جام جهانی قطعی در نظر گرفته 
شده است(. در غیر این صورت تیم ملی 
فوتبال ایران در گلدان سوم قرعه کشی 

جام جهانی قرار می گیرد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی دعوت سهامداران شركت پاسارگاد  شیمی 
خاورمیانه سهامی خاص ثبت شده به شماره 752  و شناسه 

ملی 1۰861666152 جهت تشکیل مجمع عمومی  فوق 
العاده)نوبت دوم(

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده که در ساعت ۱0 صبح مورخ ۱۴00/۱۲/۴ در محل 
مرکز اصلی شرکت به آدرس قروه ،جاده همدان، کیلومتر ۱۲، اول جاده 
میهم، کد پستی 666۴۱۴8۴7۴ تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
) در دعوت نخست، مورخ ۱۴00/۱۱/۲0 اعضای حاضر در جلسه به حد 
نصاب قانونی دعوت اول به جهت اخذ تصمیم نرسیده و برای نوبت 

دوم تجدید دعوت می گردد(
دستور جلسه:

۱-تصمیم درخصوص افزایش سرمایه ثبتی شرکت  
۲-تصمیم در مورد سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی می باشد.

هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شركت سازه گر  )سهامی خاص (

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سازه گرسهامی خاص به 
شماره ثبت ۱۱8۵ شناسه ملی ۱06۱00۴86۱۱  دعوت به عمل می 
آید تا در مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده در روز دوشنبه 
مورخ ۱۴00/۱۲/9 ساعت ۱۱ صبح در محل قانونی شرکت واقع در 
استان کردستان ، شهرستان سنندج ، بخش مرکزي ، شهر سنندج، 
محله پاسداران ، کوچه هما ، خیابان پاسداران ، پالک ۲۱0 ، مجتمع 
تجاري کردستان ، طبقه اول کد پستی 66۱7633۵9۴ تشکیل می 

گردد حضور بهم رسانید . 
دستور جلسه : ۱- انتخاب مدیران ۲- انتخاب بازرسین 3- انتخاب 
مجمع  در صالحیت  که  مواردی  سایر   -۴ االنتشار  کثیر  روزنامه 

عمومی عادی به طور فوق العاده  باشد .

هیئت مدیره شرکت سازه گر

آگهی دعوت مجمع  عمومی فوق العاده  
شركت سازه گر  )سهامی خاص (

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سازه گرسهامی خاص به 
شماره ثبت ۱۱8۵ شناسه ملی ۱06۱00۴86۱۱  دعوت به عمل 
مورخ  دوشنبه   روز  در  العاده  فوق  عمومی  مجمع  در  تا  آید  می 
۱۴00/۱۲/9 ساعت 9 صبح در محل قانونی شرکت واقع در استان 
کردستان ، شهرستان سنندج ، بخش مرکزي ، شهر سنندج، محله 
، مجتمع  ، پالک ۲۱0  پاسداران  ، خیابان  ، کوچه هما  پاسداران 
تجاري کردستان ، طبقه اول کد پستی 66۱7633۵9۴ تشکیل می 

گردد حضور بهم رسانید . 
مدیران  تعداد  اصالح   -۲ سهام  انتقال  و  نقل   -۱: جلسه  دستور 
)کاهش/ افزایش  تعداد اعضای هیئت مدبره  3- سایر مواردی که 

در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد 

هیئت مدیره شرکت سازه گر 

بررسی آخرین رنکینگ فیفا؛

قرار گرفتن ایران در سید دوم جام جهانی در گرو نتیجه نگرفتن دیگران!
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مفقودی
وانت  ومدارک  اسناد  کلیه  و  کارت  و  مالکیت  شناسنامه  و  سندکمپانی 
پالک  شماره  به  روغنی  سفید  رنگ  به   ۱388 مدل   ۱600OHV تیپ  پیکان 
شاسی  شماره  به   ۱۱۴880607۵۱ موتور  شماره  به  96-ایران۴6  د   ۵۲۴
NAAA۴6AA0AG08۵383 متعلق به علی هادی پور طهارم مفقود وازدرجه 

اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای حسینعلی رحمانی سمنان به استناد ۲ برگ استشهاد محلی که به امضا 
شهود و به گواهی دفترخانه شماره ۲ سمنان رسیده مدعی می باشد که سند 
مالکیت ششدانگ پالک 8۴73 اصلی واقع در بخش یک سمنان به شماره چاپی 
3۲08۵9 مورد ثبت 60۱۲ جلد 63 صفحه ۱۲6 به علت اسباب کشی مفقود و 
مالک درخواست صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب به استناد 
ماده ۱۲0 آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود اسناد مالکیت مذکور نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند 
مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال 
پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و در صورت اعتراض اصل اسناد 
ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سمنان 
شناسه آگهی ۱۲763۵3

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای حسینعلی رحمانی به استناد ۲ برگ استشهاد محلی که به امضا شهود 
و به گواهی دفترخانه شماره ۲ سمنان رسیده مدعی می باشد که سند مالکیت 
یک و یک سوم دانگ مشاع از ششدانگ پالک 8۴73/۲ واقع در بخش یک 
سمنان مورد ثبت 60۱۱ جلد 63 صفحه ۱۲۲ به شماره چاپی ۲۱9۵۵6  به علت 
است  نموده  را  المثنی  مالکیت  درخواست صدور سند  مالک  و  مفقود  جابجایی 
لذا مراتب به استناد ماده ۱۲0 آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود تا چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود اسناد مالکیت مذکور 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
به ضمیمه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید تا مورد 
رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و در 
صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق 

مقررات اقدام خواهد شد. 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سمنان 

شناسه آگهی ۱۲763۴9

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

هیات   ۱۴00/۱0/۲6 تاریخ   ۱۴00603۱۲00800363۵ شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی شهرستان آق قال پرونده کالسه ۱۴00۱۱۴۴۱۲0080000۲۴ 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای ایوب حبیب لی فرزند امان محمد به 
شماره شناسنامه 3۵ کدملی ۵3۱96۴۵۴8۱ صادره از مراوه تپه در ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 66۲/۴0 متر مربع در قسمتی از ششدانگ 
باقیمانده پالک شماره ۱3۴۴ فرعی از ۴ اصلی واقع در اراضی مرتع شوره زار )گل 
آباد( بخش 7- حوزه ثبتی ملک شهرستان آق قال از سهمی حاج قلی خیر خواه تایید 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه عتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: روز شنبه ۱۴00/۱۱/۲3
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز یکشنبه ۱۴00/۱۲/08

م / الف ۱0۲۱0
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آق قال 

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

هیات   ۱۴00/۱0/0۱ تاریخ   ۱۴00603۱۲008003۴۵3 شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی شهرستان آق قال پرونده کالسه ۱399۱۱۴۴۱۲008000۱96 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مهدی داورزهی شورو فرزند محمد 
علی به شماره شناسنامه ۱۵۴۱ کدملی ۲۲699۵9۴93 صادره از علی آباد در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3۲6۲۲/90 متر 
مربع در قسمتی از باقیمانده ششدانگ پالک شماره ۱03 فرعی از ۱- اصلی واقع 
در اراضی شیخ موسی بخش ۱۲- حوزه ثبتی ملک شهرستان آق قال از سهمی 
آقای یوسف داورزهی شورو تایید گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه عتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: روز شنبه ۱۴00/۱۱/۲3
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز یکشنبه ۱۴00/۱۲/08

م / الف ۱0۲۱7
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آق قال 

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

برابر رای شماره ۱۴00603۱۲008003630 تاریخ ۱۴00/۱0/۲۵ هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی شهرستان آق قال پرونده کالسه ۱399۱۱۴۴۱۲008000۲93  تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای بهروز صحنه فرزند سعید اله به شماره شناسنامه 
37 کدملی ۴97969۱76۵ صادره از آق قال در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 60/۲6 متر مربع در قسمتی از ششدانگ باقیمانده پالک شماره 
۵30 فرعی از ۱ اصلی واقع در اراضی آق قال بخش 7 حوزه ثبتی ملک شهرستان 
تایید  از ورثه بخشی محمد بیگلری  از سهمی آقای رحیم بیگلری احد  آق قال 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه عتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: روز شنبه ۱۴00/۱۱/۲3
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز یکشنبه ۱۴00/۱۲/08

م / الف ۱0۲۱9
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آق قال 

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

هیات   ۱۴00/۱0/۱۱ تاریخ   ۱۴00603۱۲008003۴88 شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی شهرستان آق قال پرونده کالسه ۱۴00۱۱۴۴۱۲00800007۲ 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عبدالوهاب صحنه فرزند قربان محمد 
به شماره شناسنامه ۴۱۴۵ کدملی ۴97908۱606 صادره از آق قال در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 77/۵0 متر مربع در قسمتی از ششدانگ 
باقیمانده شماره 8۲6 فرعی از ۱- اصلی واقع در اراضی آق قال بخش 7 حوزه 

ثبتی ملک شهرستان آق قال از سهمی آقای تقانگلدی توفیقی راد تایید گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه عتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: روز شنبه ۱۴00/۱۱/۲3
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز یکشنبه ۱۴00/۱۲/08

م / الف ۱0۱99
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آق قال 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب ۱390/9/۲0 و برابر رای شماره ۱۴00603۱00۱30۱99۲7 
مورخ ۱۴00/۱0/۱8 هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور 
 / آقای  مالکانه و بالمعارض متقاضی  ثبتی چمستان تصرفات  مستقر در واحد 
احمد احمدی فرزند حسن نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۱6۱/00 متر مربع که مقدار 3۲ سیر مشاع عرصه وقف می باشد به 
شماره پالک ۱۲6 فرعی از ۱3 اصلی واقع در قریه مرزنده بخش ۱۱ خریداری 

شده از آقای / خانم محمد صادق راشدی مالک رسمی محرز گردیده است 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز از طریق این روزنامه محلی / سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای 
هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴00/۱۱/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴00/۱۱/۲3

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان
شناسه آگهی: ۱۲660۵8

دهه فجر عین واقعیت است
دهــه  فجــر مثــل خیلــی از چیزهای 
ــوری  ــام جمه ــالمی و نظ ــالب اس انق
ــرد  ــده  منحصربه ف ــک پدی ــالمی، ی اس
اســت در تاریــخ شــناخته شــده  مــا. 
ایــن درســت  ایــن، شــعار نیســت؛ 
عیــن واقعیــت اســت، بــا مطالعــه و 
ــت؟  ــرد اس ــرا منحصربه ف ــر. چ ــا تدب ب
وقتــی  از  دنیــا،  انقالب هــای  همــه 
ــای  ــا و حضوره ــان انقالب ه ــه جری ک
ــت،  ــده اس ــت ش ــخ ثب ــی در تاری مردم
ســالگردهایی داشــتند و دارنــد. اینــی که 
ایــن ســالگردها بــه وســیله  همــان عامل 
ــاد  ــه ی ــود و ب ــل بش ــری تجلی و عنص
مانــده بشــود کــه اصــل آن حادثــه را بــه 
وجــود آورد، ایــن در تاریــخ نظیــر نــدارد. 
ــالگرد  ــه س ــانی ک ــال آن کس ــر س ه
ــته  ــد، برجس ــم کردن ــالب را مجس انق
ــردم  ــاد م ــد، آح ــن گرفتن ــد، جش کردن
بودنــد. میلیون هــا مــردم هــر ســال ۲۲ 
بهمــن در سرتاســر کشــور بــه خیابان هــا 
ــد  ــد عی ــالم می کنن ــا اع ــد؛ آنه می آین
ــود  ــالب را، یادب ــالروز انق ــالب را، س انق
انقــالب را. ایــن معنایــش چیســت؟ ایــن 
معنایــش ایــن اســت کــه انقــالب، قائــم 

ــت.  ــردم اس ــاد م ــای آح ــه ایمان ه ب
مراسم دهه فجر مردمی باشد

ــل  ــد مث ــر، بای ــه  فج ــزاری ده برگ
برگــزاری جشــن نیمــه  شــعبان باشــد... 
روی ایــن قضیــه کار کنیــد. چــکار بایــد 
بکنیــد کــه وقتــی آدم در شــب بیســتم و 
ــه  ــن ب ــت ودوم بهم ــت ویکم و بیس بیس
ــم زده  ــا پرچ ــه ج ــرود، هم ــان می خیاب
ــم و  ــر در ادارات پرچ ــط س ــند و فق باش

چــراغ نباشــد؟ اصــل قضیــه ایــن اســت 
ــد  ــم، بای ــه مراس ــزاری این گون ــه برگ ک
در میــان مــردم بــرود. جلســاتی کــه برپــا 
ــیرینی   ــد. ش ــاد باش ــد ش ــود، بای می ش
ــد، مداحــی شــعر  ــد، شــربتی بدهن بدهن
بخوانــد، شــعرا شــعر بخواننــد و یــک نفر 
هــم صحبــت مختصــری بکند، اشــکالی 
نــدارد. همین قــدر مــردم بداننــد کــه بــه 
مناســبت دهــه  فجــر، شــب یــک چــراغ 
در اینجــا روشــن اســت و دســته دســته 
ــان،  ــان، نوجوان ــد... جوان ــد و برون بیاین
در  اینهــا،  امثــال  و  بچه مدرســه ای ها 
هــر خانــه ا ی کــه هســتند، متعهد بشــوند 
ــن  ــا ای ــان را ب ــای خودش ــه کوچه ه ک

کاغذهــای رنگــی تزیین کنند و خودشــان 
را مشــغول نماینــد... مثاًل فــرض کنید در 
ســطح تهــران، ده هــزار پســربچه  جــوان 
را چنــد روز مشــغول ایــن کار بکنیــد. بــا 
شــوق و ذوق بیــرون بیاینــد، نردبــان 
بگذارنــد، بــاال برونــد، کاغــذ رنگــی 
قیچــی کننــد و بــه ایــن نخها بچســبانند. 
اینجــا بچســبانند، آنجــا بچســبانند، ایــن 
بچــه پاییــن بیایــد، آن بچه باال بــرود، آن 
بچــه تصحیــح کنــد. ایــن خــودش یــک 
هیجــان اســت و احســاس می کنــد کــه 

ــد.  ــر کاری می کن ــه  فج ــرای ده ب
را  استکبار  دنیای  فجر  دهه 

تکان داد

دهــه  فجــر، یعنــی خاطــره  شــکفتن 
ــال  ــده شــدن و فع ــم و زن ــروی عظی نی
ــای  ــه دنی ــی ک ــان بزرگ ــدن آتشفش ش
دهــه   ایــن  داد.  تــکان  را  اســتکبار 
فجــر را خیلــی قــدر بدانیــد و البتــه 
ــر روزی  ــد. ه ــدر می دان ــران ق ــت ای مل
از روزهــای ایــن دهــه - مخصوصــًا 
روز بیســت ودوم بهمــن - ایــام اهللَّ و 
بــرای  فراموش نشــدنی  خاطره هــای 
ملــت ایــران هســتند. حقیقتــًا ملــت مــا 

ــت.  ــان گرف ــه ج ــن ده در ای
مقطع رهایی ملت

ــالب  ــوع انق ــه  طل ــه  فجــر، ده ده
اســت. بــه همین خاطــر، بزرگداشــت آن 

بایســتی بــا اهمیت انجــام بگیــرد... دهه  
فجــر، در حقیقــت مقطــع رهایــی ملــت 
ایــران و آن بخشــی از تاریــخ ماســت که 
گذشــته را از آینــده جــدا کــرده اســت... 
در ایــن کشــور، قبــل از دوران حکومــت 
اســالمی و جمهوری اســالمی، حاکمیت 
و مناســبات بیــن حاکــم و مــردم، همواره 
رابطــه  غیراســالمی - رابطــه  ســلطان و 
رعیــت، رابطــه  غالــب و مغلــوب - بــوده 
اســت... دهــه  فجــر آمــد و ایــن سلســله  
غلــط، ایــن هندســه  معیوب و این رشــته  
بیمــار را قطــع کــرد و تمــام شــد... ایــن 
بــرکات، ایــن انتقــال مهــم و ایــن تغییــر 
خــط، در نقطــه  دهــه  فجــر انجــام گرفته 

اســت. ایــن لحظــه ی تاریخــی، لحظــه  
مهمــی اســت. 

درخشــش خورشــید اســالم 
در آیینــه دهــه فجــر

ــاد  ــی زی ــر خیل ــه  فج ــت ده اهمی
واقعــًا مثــل  تاریــخ،  اســت. مــا در 
ــا  ــالم ب ــی اس ــم. حّت ــر نداری ــه  فج ده
ــا  ــرای م ــر ب ــه  فج ــت، در ده آن عظم
ــن اســت؟  ــر از ای ــا غی ــر بخشــید. آی اث
اســالمی کــه نبیّ اکــرم )صلـّـی اهللَّ علیــه 
والــه وســلّم( آورد، در روزگار اموی هــا و 
ــه  ــر نبخشــید. البت ــا اث ــه م عباســی ها ب
ــت داد و  ــن مل ــه ای ــه  دو را ب ــار درج آث
ــاب  ــخصیت های ن ــته و ش ــراد برجس اف

و عرفــا و علمــا و زهــادی بنــدرت پیــدا 
شــدند و توانســتند در آن فضــا پــروازی 
بکننــد؛ امــا عامــه و تــوده  مــردم و نیــز 
ــری  ــرکات خی نظــام اجتماعــی، از آن ب
ــودش را  ــروز خ ــرکات، ام ــد. آن ب ندی
نشــان مــی دهــد. البتــه دهه  فجــر، جزو 
ــد  ــال نکنی رشــحات اســالم اســت. خی
کــه دهــه  فجــر منهــای اســالم، چیــزی 
اســت. دهــه  فجــر منهــای اســالم، یــک 
پــول هــم ارزش نــدارد. دهــه  فجــر، آن 
آیینــه ا ی اســت کــه خورشــید اســالم در 
ــه مــا منعکــس شــد.  آن درخشــید و ب

ــت و  ــکوه، عظم ــر ش مظه
ــت ــداکاری مل ف

تجدیــد  دهــه   فجــر،  دهــه  
ــا و  ــا یاده ــی ب ــای انقالب ــوای نیروه ق
خاطره هــای ُپرشــکوه آن روزهاســت؛ 
دهــه  تجدیــد عهــد و میثــاق ملــت مــا 
ــت  ــه  گرامیداش ــت؛ ده ــالب اس ــا انق ب
ایــن  در  الهــی  معجــزه   بزرگتریــن 

روزگارهاســت. 
از هنــگام ورود امــام تــا وقتــی کــه 
ــی کمــر طاغــوت بــه دســت ایــن  به کلّ
ــای  ــت روزه ــن مل ــت، ای ــردم شکس م
ُپرشــکوه و پرحماســه ای را گذرانــد. دهه 
ــت و  ــکوه و عظم ــر آن ش ــر، مظه فج
ــّزت  ــت. ع ــران اس ــت ای ــداکاری مل ف
ــالم  ــّزت اس ــه ع ــی، بلک ــران و ایران ای
ــت  ــه دس ــه، ب ــن ده ــلمین، در ای و مس
ملــت مقــاوم و شــجاع و قهرمــان ایــران 
پایه گــذاری شــد. بــا شــروع دهــه فجــر، 
خاطــرات ایــن ملــت تکــرار می شــود و 
چقــدر خــوب اســت کــه ایــن خاطــرات 
و ایــن حــوادث، به وســیله آگاهــان، 
موبه مــو بــه نســل جدیــد منعکس شــود.

دهه فجر
 مظهر شکوه،عظمت 

و فداكاری ملت ایران
دهه مبارک فجر یادآور حضور حماسی و پر شورمردم ایران در خیابان ها و 
خشم و خروش آنها علیه حکومت طاغوت است. چهل و سه سال پیش در چنین 
روزهایی ملت بپاخاسته ایران در صفوفی متحد و یکپارچه حرکتی را به رهبری 
امام خمینی)ره( آغاز کردند که منجر به سقوط رژیم شاهنشاهی و استقرار نظام 
جمهوری اسالمی ایران شد. 1۲ بهمن سال ۵7 سالروز ورود امام خمینی)ه( 
به ایران و ۲۲ بهمن سالگرد پیروزی انقالب اسالمی دو واقعه تاریخی و مهم 
در تقویم جمهوری اسالمی ایران است که هر ساله توسط مردم جشن گرفته 
می شود و میلیون ها نفر با شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن، با آرمان های انقالب 

و امام راحل تجدید میثاق می کنند.
درباره اهمیت دهه فجر و لزوم گرامیداشت آن صدها مطلب و مقاله به رشته 
تحریر درآمده، اما موجزترین و جامع ترین آنها را می توان در کالم حضرت 

آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی یافت. 
در زیر به بخش هایی از بیانات ایشان درباره دهه فجر اشاره می شود:

دیدگاه رهبر معظم انقالب اسالمی
 در مورد دهه فجر

دهه فجر، سرآغاز طلوع اسالم، خاستگاه ارزش های اسالمی، مقطع رهایی ملت 
ایران و بخشی از تاریخ ماست که گذشته را از آینده جدا ساخته است. در دهه فجر 
اسالم تولدی دوباره یافت و این دهه در تاریخ ایران نقطه ای تعیین کننده و بی مانند 
به شمار می رود. تا قبل از انقالب اسالمی، در ایران نظام اسالمی وجود نداشت و 
رابطه پادشاهان با مردم رابطه »غالب و مغلوب« و »سلطان و رعیت« بود و پادشاهان 
احساس می کردند که فاتحینی هستند که بر مردم غلبه یافته اند . حضرت امام رضوان 
اهلل تعالی علیه این سلسله معیوب را قطع کردند و نقطه عطفی در تاریخ ایران به وجود 
آوردند و شمشیر اسالم را علیه دشمنان اسالم، مردم و استعمارگران به کار گرفتند.

دهه فجر انقالب از رشحات اسالم است و آئینه ای است که خورشید اسالم در 
او درخشید و این دهه فجر باید با عظمت هر چه تمامتر برگزار شود. این مراسم را با 
هیجان های عاطفی صحیح باید با طراوت و تازه برگزار کرد. در مذهب ما، احساسات، 
گریه و شادی، حب و بغض و عشق و نفرت جایگاه واالیی دارد. از این رو جشن های 
دهه فجر می بایستی همچون مراسم و اعیاد مذهبی گرامی داشته شود و مردمی 
باشد. باید کلیه مساجد فعال شوند و مردم با حضور در مساجد خاطره فراموش نشدنی 

حضرت امام و پیروزی انقالب اسالمی را جشن بگیرند.
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نمایش بازي ازدواج با فاطمه گودرزي

نمایشنامه نمایش بازی ازدواج، با 
نقش خوانی فاطمه گودرزی و سیروس 
همتی روخوانی می شود. این نمایشنامه 
نوشته ادوارد آلبی است که با ترجمه 
حسن فاضل و کارگردانی آساره هداوند 
و تهیه کنندگی محمود پاکزاد روخوانی 

می شود. این جلسه نمایشنامه خوانی روز شنبه 
بیست وسوم بهمن در  پردیس تئاتر شهرزاد برگزار می شود. آساره هداوند 
بازیگر تئاتر است که با کارگردانی این نمایشنامه خوانی، اولین تجربه خود 
را در زمینه کارگردانی انجام می دهد. او عضو گروه تئاتر مانی به سرپرستی 
سیروس همتی است و با بازی در نمایش های مختلف روي صحنه رفته 
است و به عنوان دستیار اول کارگردان و برنامه ریز در بعضی از نمایش های 
سیروس همتی، با او همکاری داشته است و از این رو به نظر مي رسد بتواند 

نمایش خوبي را کارگرداني کند.

سعید روستایي راهي فرانسه مي شود

سعید روستایی کارگردان جوان و 
محبوب سینماي کشور با فیلم متری 
به  رسمی  صورت  به  نیم،  و  شیش 
مراسم سزار فرانسه دعوت شد. چهل 
و هفتمین دوره مراسم سزار، معادل 

اسکار آمریکایی، 6 اسفند در سالن المپیا در 
پاریس برگزار خواهد شد. امسال در بین 7 
فیلمی که نامزد نهایی بهترین فیلم خارجی شده اند، متری شیش و نیم، 
دومین ساخته سعید روستایی که با نام قانون تهران، توسط کمپانی وایلد 

بانچ به پرده سینما رفت قرار دارد. 
برای حضور در مراسم  فیلم  این  از کارگردان  آکادمی سزار رسما 
دعوت کرده است. ژاک اودیار کارگردان مهم فرانسوی، ضمن تجلیل 
بسیار از فیلم متری شیش و نیم شانس سعید روستایی را برای دریافت 

جایزه سزار باال می بیند.

کنسرت مشترک علي زندوکیلي در ترکیه

کنسرت مشترک علی زندوکیلی 
و خواننده موسیقی پاپ ترکیه، کورای 
سالن  در   ۱۴0۱ فروردین   ۴ آوجی 
کورای  می شود.  برگزار  ترکیه   icc
مورد  خود  شاخص  آلبوم   ۲ با  آوجی 

توجه قرار گرفت. این خواننده در کنسرت 
علی  از  ترکیه،  در  خود   ۱۴00 تیرماه   ۲6
زندوکیلی دعوت کرد تا ۲ قطعه را به عنوان مهمان در کنسرتش اجرا 
کند و همین زمینه ساز کنسرت مشترک آنها در ۴ فروردین ۱۴0۱ در 
icc ترکیه شد. حضور علی زندوکیلی در کنسرت قبلی کورای  سالن 
همین  و  داشت  دنبال  به  ترکیه  رسانه های  در  را  زیادی  واکنش های 
باعث شد ایده برگزاری کنسرت مشترک این دو خواننده مطرح شود و 
با بررسی جوانب مختلف، تهیه کننده آثار علي زندوکیلي با اجراي این 

کنسرت مشترک موافقت کرده است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  4۰

ستاره اي که تمام نمي شود...
نیکي کریمي: با عشق و عالقه در دسته 

دختران بازي کردم
نیکی کریمی که فیلم های برج مینو و بوی پیراهن یوسف را پیش 
از این در ژانر جنگ و دفاع مقدس داشته، حاال در چهلمین دوره جشنواره 
فجر با دسته دختران، بار دیگر در این ژانر حضور داشت و بازي او هرچند 
که برایش جایزه اي به ارمغان نیاورد ولي مورد تحسین و تقدیر منتقدان 
و مخاطبان قرار گرفت. او ستاره اي است که تمام نمي شود و با اینکه در 
سال هاي اخیر بیشتر به کارگرداني و تهیه کنندگي پرداخته ولي هرزمان 
که در فیلمي به ایفاي نقش پرداخته ارزش هاي خود را نشان داده است.

او درباره خضورش در فیلم دسته دختران ساخته منیر قیدي، مي گوید: 
آنچه بیش از همه برای من جذابیت داشت، یک فیلمنامه جدید بود چون 
حتی اگر من پیش از این، برج مینو و بوی پیراهن یوسف را کار کردم، 
آن فیلم ها در پس زمینه اش جنگ بود ولی دسته دختران، برای من یک 

کشمکش جدید بود.
این بازیگر و کارگردان سینمای ایران که همواره یکي از چهره هاي 
درخشان سینما به شمار مي رود درباره چالش هاي این فیلم مي گوید: من 
انجام  ملموس  خیلی  را  فیزیکی  کارهای  دختران،  دسته  در  می توانستم 
بدهم اما خارج از این موارد، آنچه برای من مهمتر بود، قصه بود. مادری 
فرزندانش را در موشک باران های جنگ از دست می دهد و به خط مقدم 
جنگ می رود تا بمیرد. این قصه برایم از لحاظ درماتیک خیلی مهم بود.

این بازیگر که نقش یگانه کمالی را در دسته دختران بازی کرده است، 
خاطرنشان کرد: نمی توان گفت که یگانه کمالی فرمانده است. زنانی به 
او می پیوندند که هر کدام قصه خود را دارند با این حال او پیش رو گروه 

به شمار مي رود.
دختران  دسته  فیلم  در  کاراکترش  درباره  همچنین  کریمی  نیکی 
خاطرنشان کرد: این خانم افسرده و غمگین است و بچه هایش را از دست 
داده و کارگردان تاکید داشت که یگانه )با بازی نیکی کریمی( از همه 
باید ریکشن هاش کمتر باشد، با نگاه هایی خیره و خسته و تنها انگیزه اش 

برای اینکه بخواهد بجنگد، کشته شدن بچه هایش است.
او درباره لهجه اش در فیلم دسته دختران نیز مي گوید: خانم قیدی 
به شدت تاکید داشت که یگانه کمالی تهران درس خوانده  و در جنوب 
معلم شده و در حقیقت یکی از اشخاصی هست که خیلی محلی صحبت 
نمی کند. کارگردان در تمرینات می گفت که هر کسی میزانی از لهجه را 
باید داشته باشه و در مورد نقش یگانه تاکید داشت که به طور ملموسی 
باید مشخص باشد که این شخص با لهجه صحبت نمی کند و فقط یکسری 
کلمات را با لهجه می گوید. خودم به عنوان بازیگر نگران بودم و به خانم 
قیدی می گفتم که بهتر نیست لهجه همه یک دست باشد و او گفت نه 
من دلم می خواهد که هر کدام از شما به یک ترتیبی لهجه داشته باشید 

و لهجه ها یکدست نباشد و روی این موضوع تاکید داشت.
فیلم  این  صحنه  سر  که  حادثه ای  درباره  همچنین  کریمی  نیکی 
برایش پیش آمد یادآور شد: بعد از یک ماه از فیلمبرداری دسته دختران، 
سانحه ای برایم پیش آمد که هم جمجمه ام شکست و هم مهره گردنم 
آسیب دید، اما آنقدر به کار عالقه داشتم که هر روز تفنگ چند کیلویی را 

بلند می کردم و سر فیلمبرداری می رفتم.
این بازیگر و کارگردان در پایان صحبت هایش گفت: من به خانم 
قیدی تبریک می گویم، اینجور فیلم ها تولیدشان سخت است و تصمیم گیری 
برای اینکه چنین فیلمی بسازی کار دشواری است و همچنین باید به همه 

گروه بازیگران فیلم که تجربه دشواری را آزمودند، هم تبریک گفت.

رضا عطاران با شیشلیک در عید نوروز

به  شیشلیک،  سینمایي  فیلم 
مهدویان  محمدحسین  کارگردانی 
متقاضی اکران نوروزی ۱۴0۱ شد اما 
گفته می شود، این فیلم هم با وجود 
فیلتر  از  باید  نمایش  پروانه  داشتن 
مدیران جدید سازمان سینمایی بگذرد! 

پژمان  و  عطاران  رضا  بازی  با  فیلم  این 
جمشیدی یکی از فیلم هایی است که مي تواند برای رونق گیشه سینما 
خصوصا در ایام نوروز کمک کننده است و حاال پس از یک سال، محمد 
شایسته، مدیر دفتر پخش شایسته فیلم می گوید که برای اکران نوروزی 
این فیلم آماده و متقاضی است. شیشلیک، نوشته امیر مهدی ژوله و به 
تهیه کنندگی محمدرضا منصوری اولین کمدی مهدویان با نگاهی انتقادی 
به مسائل اجتماعی است و جمشید هاشم پور، ژاله صامتی، وحید رهبانی، 

مه لقا باقری و عباس جمشیدی دیگر بازیگران آن هستند. 
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ستاره نوظهور شبکه نمایش خانگي

شادی مختاری: شایعاتي درباره ام ساختند که باور نمي شود!
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حسین زاده محمد 

در میان بازیگران پرتعداد آخرین 
سریال  یعنی  مقدم  سیروس  ساخته 
از  اختصاصی  صورت  به  که  جزیره، 
مشهور  نام های  شد،  پخش  فیلیمو 
می شود.  دیده  متعددی  بقه  باسا و 
سریال  این  اصلی  نقش   ۲ هر  اما 
است.  سپرده  تازه کار  بازیگر   ۲ به 
صحرا  نقش  در  که  مختاری  شادی 
صراف خبرنگار جسور و جوان جلوی 
از  دوربین سیروس مقدم رفت، پیش 
تلویزیون  در  کوتاهی  تجربه های  این 
قدم  و سریال جزیره،  داشته  و سینما 
او برای ورود به دنیای حرفه ای  اول 
بازیگری محسوب می شود. با او درباره 
تجربه  و  بازیگری  دنیای  به  ورودش 
بازی در سریال جزیره و حاشیه هایی 
داشتیم  گفتگویي  آمد،  سراغش  که 

بدانیم... این مسائل  بیشتر درباره  تا 

روزنامه نگاری شیرین  تجربه 
دوست داشتم به هنرستان بروم، 
اما آن زمان این تصور بد وجود داشت 

است،  خوب  درسش  کسی  اگر  که 
از  هم  من  برود.  هنرستان  به  نباید 
تصمیم  نبودم.  مستثنی  قاعده  ین  ا
گرفتم رشته انسانی را انتخاب کنم و 
علوم ارتباطات خواندم. روزنامه نگاری 
تجربه خیلی خوبی برایم بود. استادی 
داشتیم که می گفت در روزنامه نگاری 
تجربه زیسته ای به دست می آوری که 
یک فرد عادی شاید اگر صد سال هم 
نمی آورد.  دست  به  را  آن  کند  عمر 
می بینی  آدم هایی  و  می روی  جاهایی 
خیلی  امکانش  عادی  زندگی  در  که 

کم است.

رویاهای کودکی شادي
کودکی  از  بازیگری  به  عالقه 
یکی  در  پدرم  گرفت.  شکل  من  در 
هندی کم  دوربین  یک  سفرهایش،  از 
برایم آورد که هم بازی بچگی های من 
ما  خانه  در  همیشه  دوربین  این  شد. 
زندگی  در  بزرگی  تاثیر  و  بود  روشن 
دوستان  بزرگسالی  در  داشت.  من 
سر  پالتوها  در  داشتم.  خیلی  تئاتری 
ما  سرگرمی  و  بودم  آنها  تمرین های 
صحبت کردن درباره تئاتر و سینمای 

روز دنیا بود. این ارتباط مرا یاد رویای 
بچگی انداخت. در همین جمع ها باخبر 
شدم که نوید محمودی برای یک فیلم 
سینمایی تست می گیرد. در این تست 
نوید محمودی به من گفت وقتی این 

پتانسیل و توانایی را دارم، حیف است 
و  نروم  آموزش  و  یادگیری  که سراغ 
نبرم. من  را هدف مند پیش  استعدادم 
به موسسه کارنامه رفتم و بعد از چند 
نوید  فیلم  در  را  نقشم  اولین  سال 

نیم،  هفت و  فیلم  یعنی  محمودی، 
بازی کردم.

برای جزیره انتخاب 
باخبر  نکردن،  کار  مدتی  از  بعد 
شدم که آقاي سیروس مقدم سریالی 
گرفتن  تست  حال  در  و  زد  می سا
خیلی  او  و  رفتم  تست  برای  است. 
صحبت  من  با  نه  ا پدر و  نه  ا دلسوز
بعد  و  می دادم  تست  مدت ها  کرد. 
و  صحرا  قصه  قصه،  گفتند  من  به 
نقش اول یک سریال نمایش خانگی 
حس  داشتم،  عجیبی  احساس  است. 
می کردم بعد از مدت ها خسته نشدن 
ادامه دادن، باالخره نتیجه گرفتم.  و 
نه  ا سخت گیر خیلی  مقدم  سیروس 
است،  مهم  نقش  این  گفت  من  به 
نکن  فکر  و  کنی  تالش  خیلی  باید 
اگر  است.  تمام  بستی  قرارداد  اگر 
هم  فیلمبرداری  وسط  نباشی  خوب 

بازیگر را عوض می کنم. نقش صحرا 
نزدیک  من  به  که  همان قدر  صراف 
و  بود  دور  من  از  هم  همان قدر  بود، 

داشت. چالش  برایم 

حرفه ای ها با  همبازی 
بود  پربازیگری  مجموعه  جزیره 
و شانس بزرگی آوردم که توانستم با 
با سبک ها  بازیگران،  از  زیادی  طیف 
این  کنم.  بازی  مختلف  دوره های  و 
وقتی  بود.  برایم  لذت بخشی  تجربه 
بزرگ  شاهنگ  نقش  شدم  متوجه 
ذوق  می کند  بازی  زنجانپور  اکبر  را 
کردم، برای هر بازیگری باعث افتخار 
است که در پروژه ای با ایشان همراه 
بودن و کنار هم  باشد. در یک گروه 
من  برای  دادن،  انجام  را  پروژه ای 

بود. لذت بخشی  تجربه 

کار بهترین  بودن  محترم 
وقتی کاری خیلی دیده می شود، 
همانقدر نگاه ها به سمت تو می آید و 
شود.  حاشیه  ایجاد  باعث  ند  می توا
من تالش کردم تا جایی که در توانم 
هست از این مسائل دوری کنم. قبل 
وقتی  اولین قسمت سریال،  از پخش 
معرفی  نقش صحرا  بازیگر  عنوان  به 
هجمه هایی  عده ای  طرف  از  شدم، 
فکر  بود.  عجیب  برایم  که  شد  وارد 
ندارد  اهمیت  موضوعات  این  می کنم 
است  کاری  بهترین  بودن،  محترم  و 
که آدمها می توانند انجام دهند. بعد از 
پخش سریال، واکنش ها مختلف بود، 
از مردم واقعا ممنونم و یک هزارم این 
حجم از محبت را هم انتظار نداشتم.

بود باورنکردنی  حاشیه ها 
حواشی درباره من وجود دارد که 
بازیگر  چون  چرا؟  نیست.  باورکردنی 
با  کردن  کار  سال ها  از  بعد  جوانی 
رسیده،  ینجا  ا به  کوچک  قدم های 
باید شروع کنیم به زدن انواع اتهام ها؟ 
شایعه  برای من  اما  نمی شود  باورتان 
سرمایه گذار  پدرم  که  کردند  درست 
فیلم است. جز یک مغز مریض کسی 
نمی تواند این صحبت ها را بکند و جز 
یک انسان بیمار، کسی نمی تواند این 

حرف ها را باور کند.

عجله اي براي کار ندارم
خودم  من  و  بود  اول  قدم  این 
بازی  برای  ابتدای راه می دانم.  را در 
کردن عجله ندارم.بعد از جزیره خیلی 
نقش عوض  انتخاب  در  معیارهایم  از 
زیادی  اهمیت  برایم  متن  است.  شده 
پیدا کرده است. به دنبال نقشی هستم 
که در آن چالش داشته باشم و تکرار 
می خواهم  نباشد.  صحرا  شبیه  نقشی 
از فرصتی که دارم حساب شده استفاده 

کنم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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این روزها نام مسعود کیمیایي به 
شده  عجیبن  حاشیه  با  عجیب  شکلي 
کهنه کار  و  برجسته  فیلمساز  است. 
زیادي  ماندگار  آثار  که  سینماي کشور 
را در تاریخ سینماي کشور ساخته است، 
حاال مدتي است که درگیر حواشي است 
بدون  اصال  حواشي  این  از  بسیاري  و 

حضور وي ایجاد شده است!
فجر  جشنواره  از  پیش  چندروز 
داوران  اسامي  اعالم  با  که  بود  امسال 
کیمیایي  مسعود  فجر،  فیلم  جشنواره 
انصراف  امسال  جشنواره  در  حضور  از 
داد. درواقع دلیل اصلي این موضوع هم 
داوران  بین  در  حسیني  شهاب  حضور 
این دوره بود و حواشي مربوط به ۲ سال 
پیش که بین این ۲ چهره سینمایي رخ 
داده بود و انتقاداتي به انصراف مسعود 
در  سپس  شد.  جشنواره  از  کیمیایي 

نشست هاي رسانه اي فیلم خائن کشي، 
ساخته مسعود کیمیایي که بدون حضور 
وي در جشنواره به نمایش درآمد، علي 
اوجي، تهیه کننده فیلم گفت که مسعود 
کیمیایي به دلیل عمل جراحي در این 
زمان  همان  و  ندارد  حضور  نشست 
خائن کشي  بازیگر  که  مدیري  مهران 
است گفت که مسعود کیمیایي دوست 
نداشته در جشنواره باشد! همین موضوع 
بار دیگر پاي کیمیایي را به حواشي باز 
کرد و عده اي در فضاي مجازي به وي 

فحاشي کردند و...
ن  ا د گر ر کا  ، ند لو ا س  و سیر
به  که  ن  یرا ا سینمای  پیشکسوت 
از همدوره اي هاي کیمیایي هم  نوعي 
بعضی ها  می گوید  مي رود،  شمار  به 
مثل  معتبر  دم  آ یک  به  می گردند 
و  بد  و  بدهند  کیمیایی فحش  مسعود 

کسب  خودشان  برای  تا  بگویند  بیراه 
اعتبار کنند! سیروس الوند، فیلمسازی 
یک  را  باال  سن  در  کیمیایی  مسعود 
نکته باارزش می داند و می گوید: مهم 
آقای کیمیایی همچنان  است که  این 
در این سن و سال دارد فیلم می سازد. 
کسی  دانست.  قدر  باید  را  نکته  این 
و  بد  فیلم های  می سازد  زیاد  فیلم  که 
فیلم های  نه  می شود  زیاد  متوسطش 
فیلم های آخر  به عنوان مثال  خوبش. 
فیلم  با  مقایسه  قابل  اصال  هیچکاک 

ارزشمند سرگیجه نیست.
خود  که  کهنه کار  کارگردان  این 
دارد  کارنامه  در  را  فیلم هاي شاخصي 
کیمیایی  مسعود  که  نکته  این  بیان  با 
و  زلی  ا ر  طرفدا دسته  یک  همیشه 
ابدی و یک دسته مخالف داشته است 
اظهار می کند: پریدن و دشمنام دادن 

به هر کسی برای آدم اعتبار نمی آورد. 
معتبر  آدم  یک  به  می گردند  بعضی ها 
مثل مسعود کیمیایی فحش بدهند و بد 
و بیراه بگویند تا برای خودشان کسب 
اعتبار کنند. ممکن است همان فیلم ها 
چیزی  من  به  کسی  و  بسازم  بنده  را 
کیمیایی  را  فیلم  آن  چون  اما  نگوید. 
بگیرند.  را  یقه اش  می خواهند  ساخته 
را  خودشان  دیگران  نفی  در  خیلی ها 
را  دیگران  وقتی  و  می کنند  معرفی 
نفی می کنند، تشخصی برایشان ایجاد 
اثبات  در  که  می بینیم  کمتر  می شود. 
کسی  من  وقتی  بزنند.  حرف  دیگران 
فرد  گیر  امتیازها  انگار  کنم  اثبات  را 

دیگری می آید.
یادآوری  ضمن  لوند  ا سیروس 
این نکته که هنوز خودم را مطبوعاتی 
از  بعضی  متاسفانه  می افزاید:  می دانم 

هستند  این  دنبال  مطبوعاتی  دوستان 
که یک چیزی گیر بیاورند و نفی کنند. 
حتی اگر به قیمت بدنامی خودشان تمام 
بشود. آنها طرفدار آن نظریه هستند که 

بدنامی بهتر از گمنامی است.
او درباره آخرین فیلمی که ساخته 
است توضیح می دهد: آخرین فیلم من 
آنجا همان ساعت، است که هنوز موفق 
فیلم  این  امیدوارم  اکرانش نشده ام.  به 
نشود،  دیده  تا  فیلم  چون  شود.  اکران 
کارش تمام نشده است. هر جنس فیلمی 
است.  تماشاچی  برای  می سازی  که 
دولتمردان  ولی  هستند  هیمشه  مردم 
یک  می شوند.  عوض  مسئوالن  و 
شما  به  و  می دهد  وام  من  به  مسئول 
بلیتی  پول  با  مردم  ولی  نمی دهد.  وام 
که می خرند هم به من و هم به شما 

وام می دهند.

حمایت فیلمساز قدیمي از فیلمساز قدیمي تر

سیروس الوند: یک عده به مسعود کیمیایي فحش مي دهند تا معروف شوند!


