
دالر دیگر سودی ندارد؛

سرمایه گذاری در بازار ارز پایان می یابد!؟
محمد خطیبی گفت: درصورتی که تحریم های 
کشورهای  است  ممکن  هم  باز  نشود  لغو  نیز  ایران 
آسیایی با ایران قراردادهایی را در خصوص خرید نفت 
منعقد کنند، درحال حاضر باالی یک میلیون بشکه نفت صادر می 
شود و بعید نیست که این میزان افزایش یابد و تعداد خریداران نفت 
ایران بیش از حال حاضر شوند.نماینده سابق ایران در اوپک، با بیان 

اینکه وضعیت بازار به گونه ای است که تقاضا به سرعت به حالت 
قبل از کرونا باز می گردد و در حال رشد بوده اما عرضه نمی تواند 
به همان تناسب افزایش یابد به همین دلیل بازار با یک افزایش 
قیمت مواجه است، اظهار کرد:علی رغم اینکه مصرف کنندگان 
بزرگ از ذخایر خود برداشت می کنند اما شرایط بازار متعادل نیست.
صفحه 3

معاون اجتماعی پلیس فتا در گفت و گو با دنیای جوانان مطرح کرد؛

افزایش کالهبرداری های مجازی 
به بهانه فروش ویژه شب عید

وابستگی به فضای مجازی یک نوع اعتیاد است!
روانشناس  یزدی  شریفی  علیرضا 
قرار  اسکن  مورد  مغز  اگر  گفت:  اجتماعی 
بگیرد، فعل و انفعاالت در نتیجه اعتیاد به مواد 
مخدر با اعتیاد اینترنتی یکسان خواهد بود، البته برخی 
کارشناسان میان این دو تفاوت قائل هستند اما میتوان 

گفت عواقب این دو، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد. 
که  هایی  انسان  گفت:  شناس  جامعه  این 
چون  دارند  گیر  گوشه  و  پرهیزمدار  شخصیتی  تیپ 
نمی توانند در عالم واقع ارتباط اجتماعی مناسبی داشته 
باشند به فضای مجازی روی می آورند در نتیجه به 
مرور زمان به اینرنت اعتیاد پیدا می کنند یا کسانی که 
شخصیت وابسته و اعتماد به نفس کمتری نیز دارند از 
جمله افراد مستعد برای درگیری با این معضل هستند.
صفحه 2

توسط مهندس دانشی در بیستمین کنگره ملی خوردگی؛

برنامه ها و اقدمات مناطق نفتخیز جنوب 
برای کنترل خوردگی در تأسیسات و خطوط لوله تشریح شد
4

افزایش تسهیالت رفاهی برای بازنشستگان تا ایجاد اشتغال
صفحه 5
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سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1965- شنبه 7 اسفند 1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
از زیرخاکي

 تا دردسرهاي 
شیرین

6ورزش
ترکیب اصلی تیم پس 

از اردوی تدارکاتی 
ایتالیا مشخص می 

شود

5گردشگری

پرطرفدارترین  از  یکی  نوروز،  تعطیالت  ایام  در  سریال ها 
جایی  تا  می شوند.  محسوب  کشورمان  مردم  سرگرمی های 
پخش  نوبت  می کنند  تالش  تهیه کنندگان  و  کارگردانان  که 
سریال نوروزی به دست آوردند. از چندین ماه قبل گروه های 
نوروز  های  سریال  تولید  به  شروع  متعددی  فیلمبرداری 

1401 کردند.

پدیده بلوری زاده می گوید فرصت کمی تا مسابقات والیبال 
اما  است  مانده  باقی  جوانان  سنی  رده  در  آسیا  قهرمانی 
تالش بر این است تا بعد از کاپ ایتالیا ترکیب اصلی تیم 

را مشخص شود.

مسافرت واژه شیرینی است که هر خانواده را به وجد می 
آورد. حاال چه مسافرت داخل یا مسافرت خارج از کشور. چه 

مسافرت دو و یا نزدیک.

سوغاتی های شیرین 
و یادگاری های 

استانها

ایران یک منبع مطمئن در بازار نفت است نوباوه: از بازگشت طرح صیانت به صحن مجلس 
استقبال می کنیم

دبیر کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح حمایت از کاربران در فضای 
مجازی گفت: از بازگشت طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی به صحن 

مجلس استقبال می کنیم.
بیژن نوباوه وطن گفت: جمعی از نمایندگان در نامه ای به هیات رییسه خواستار 
بازگشت طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی برای رسیدگی به صحن مجلس شدند.
صفحه 2

یک فعال اقتصادی معتقد است پرداخت تسهیالت 
خرد بدون ضامن که به جای وثیقه محوری بر اساس 
اعتبارسنجی افراد انجام می شود، اگرچه حرکت مثبتی 
است اما با توجه به شرایط فعلی بانکها چندان قابلیت اجرایی ندارد.
محمدرضا حسینا – رییس مجمع فعاالن اقتصادی، با اشاره 
به اینکه بانک ها در شرایط فعلی به دلیل کمبود منابع مالی حتی 

گفت:  نمی کنند،  پرداخت  نیز  را  تولید  بخش  مصوب  تسهیالت 
برآوردها نشان می دهد که بانک ها به دلیل کمبود منابع اقدام به 
اضافه برداشت از بانک مرکزی کرده اند تا بتوانند هزینه های جاری 
خود را تامین کنند. از این رو چند ماهی می شود که از پرداخت 

تسهیالت به واحدهای صنعتی و تولیدی سر باز می زنند.
صفحه 3

پرداخت وام بدون ضامن چندان قابلیت اجرایی ندارد!
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شرکت فوالد مبارکه در نوزدهمین همایش ملی تعالی 
سازمانی، موفق شد برای چهارمین بار تندیس زرین جایزه 

ملی تعالی سازمانی را از آن خود کند.
ملی  نوزدهمین همایش  فوالد،  به گزارش خبرنگار 
تعالی سازمانی روز سه شنبه 3 اسفندماه ۱۴۰۰ با موضوع 
از  جمعی  حضور  با  و  سازمانی"  پایدار  نوآوری  و  "تعالی 
مقامات، مدیران شرکت ها و صاحب نظران این حوزه در مرکز 
همایش های سازمان مدیریت صنعتی کشور برگزار شد و 
سازمان های سرآمد در بخش های ساخت و تولید، خدمات، 
آموزش و عمومی پس از ارزیابی توسط کارشناسان انتخاب 
گردیدند که شرکت فوالد مبارکه توانست در بخش تولید 
موفق به کسب تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی شود؛ 
این در حالی است که شرکت فوالد مبارکه تنها برنده تندیس 
زرین جایزه ملی تعالی سازمانی در سال ۱۴۰۰ بود و این 
موفقیت را در بخش ساخت و تولید و در سطح سازمان های 

بزرگ این رویداد به دست آورد.
مبارکه  فوالد  شرکت  طیب نیامدیرعامل  محمدیاسر 
در  سازمانی  تعالی  ملی  همایش  نوزدهمین  حاشیه  در 
مسیرتعالییکمسیربی  خبرنگار فوالد اظهارکرد:  گفت وگوبا 
انتهااستوشرکت هایپیشرودراینعرصهبایدرشدوتعالیخودرابه 

صورت مستمر ادامه دهند.
زیرمجموعه  شرکت های  چشم گیر  حضور 

فوالد مبارکه در همایش ملی تعالی سازمانی
وی افزود: فوالد مبارکه و شرکت های زیرمجموعه 
حضوری  سازمانی  تعالی  ملی  جایزه  ملی  همایش  در  ما 
در  صورت گرفته  ارزیابی های  از  پس  و  داشتند  چشم گیر 

دریافت بسیاری از جوایز این همایش نیز سهیم بودند.
خاطرنشان  مبارکه  فوالد  شرکت  عامل  مدیر 
کرد:شرکت فوالد مبارکه در این مسیر رشد و تعالی را برای 
خود ترسیم کرده تا با تولید پایدار بتواند در مقیاس جهانی 

به نقش محوری خود در صنعت فوالد کشور ادامه دهد.
فوالد مبارکه در راستای رشد و توسعه پایدار برای 

دست یابی به تعالی سازمانی همیشه پیشرو بوده است
طیب نیا ادامه داد: رسیدن به جایگاه تراز جهانی یکی 
از اهداف مهم شرکت فوالد مبارکه است و برای دست یابی 
به این هدف ما باید فعالیت های خود را بیش از پیش توسعه 
دهیم و در این راستا با افزایش بهره وری به دنبال سرآمدی 

در مقیاس بین المللی هستیم.
با  رقابت  دنبال  به  این مسیر  در  اذعان داشت:  وی 
شرکت  عملکرد  ارزیابی های  در  و  هستیم  جهانی  رقبای 
فوالد مبارکه در رشد و توسعه پایدار دائمی شرکت برای 

دست یابی به تعالی سازمانی همیشه پیشرو بوده ایم.
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه بیان کرد: امروز در 
جهان شرکت های پیشرو به صنعت سبز توجه جدی دارند 
و شرکت فوالد مبارکه با در نظر گرفتن همین سیاست، در 
درجه نخست با نگاه ملی برنامه های توسعه خود را تعریف 

و به دنبال تحقق آن است.
رعایت الگوی ملی بنگاه داری برای توسعه پایدار کشور
از  برخی  برنامه  حاضر  حال  در  کرد:  عنوان  وی 
شرکت ها در کشور با گردش مالی باال یک نگاه بخشی و 
منطقه ای است اما شرکت فوالد مبارکه تاکنون ثابت کرده 
که نگاهش ملی و بین المللی است و در طرح های توسعه ای 
به وسعت ایران با نگاه به آمایش سرزمینی به تولید صنعت 

سبز و رعایت مسائل زیست محیطی توجه جدی دارد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در پایان تاکید کرد: در 
راستای تحقق توسعه پایدار و تعالی سازمانی شرکت فوالد 
مبارکه هم اکنون ۵۰ درصد آب مورد نیاز خود را از طریق 
بازچرخانی و جمع آوری پساب های شهری تأمین می کند و 
در دوره های مختلف سعی کردیم الگوی ملی بنگاه داری را 

در کشور برای توسعه پایدار به خوبی رعایت کنیم.
حفظ سطوح باالی تعالی از دست یابی به 

آن سخت تر است
شرکت  تکنولوژی  معاون  هرندی،  ناظمی  محمد 
اشاره  با  فوالد  خبرنگار  با  گفت وگو  در  نیز  مبارکه  فوالد 

به موفقیت این سازمان در کسب چهارمین تندیس زرین 
توسعه  و  سیستمی  نگرش  سازمانی،  تعالی  ملی  جایزه 
قابلیت های سازمانی را رمز موفقیت فوالد مبارکه در مسیر 
تعالی سازمانی دانست و اظهار کرد: از بدو تأسیس کارخانه 
با نگاهی که مدیران دوران ساخت و بهره برداری به این 
بنگاه داشته اند، همواره نگرش سیستمی در سازمان به عنوان 
یک ارزش، پشتیبانی و تقویت شده و اکنون به صورت یک 

فرهنگ در سازمان نهادینه شده است.
وی با اشاره به نقش رهبران در ایجاد فرهنگ تعالی 
رهبران  عهده  بر  سازمان ها  تعالی  در  اصلی  نقش  افزود: 
و  آینده نگری  همچون  مؤلفه هایی  و  سازمان هاست  آن 
الهام بخشی از ابعاد اصلی شایستگی رهبران در سازمان های 
متعالی می باشد؛ این رهبران سازمان هستند که از طریق 
استراتژی های  و  اهداف  کارکنان،  در  دلبستگی  ایجاد 
راهبری  برای ذی نفعان  ارزش  در جهت خلق  را  سازمان 

و هدایت می کنند.
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه، حفظ سطوح 
باالی تعالی را از دست یابی به آن سخت تر دانست و گفت: 
از طریق طراحی سیستم های مدیریتی،  مبارکه  در فوالد 
توسعه فرهنگ مشارکت و حل مسأله، کار تیمی و ایجاد 
به حرکت در مسیر  تا  ساختار تحول همواره تالش شده 
رشد و تعالی خللی وارد نشود که حضور در سطوح باالی 
تعالی سازمانی طی 2۰ سال گذشته نشان از موفقیت این 

الگو است.
گسترش فرهنگ تعالی و توسعه قابلیت های 

سازمانی سیاست  اصلی گروه فوالد مبارکه
وی با اشاره به این که در حال حاضر فوالد مبارکه 
با رشد و توسعه در حوزه های مختلف به گروهی به وسعت 
ایران تبدیل شده است، گسترش فرهنگ تعالی و توسعه 
از  را  مبارکه  فوالد  گروه  سطح  در  سازمانی  قابلیت های 
سیاست های اصلی این سازمان برشمرد و حضور ۱۰ شرکت 
از گروه فوالد مبارکه در فرآیند ارزیابی سال ۱۴۰۰ را ناشی 

از این مهم دانست.
که  مبارکه  فوالد  کارکنان  کلیه  از  هرندی  ناظمی 
نقش اصلی در این موفقیت را ایفا کردند، تشکر و قدردانی 
کرد و گفت: مسیر تعالی پایان ندارد و امیدواریم بتوانیم به 
عنوان الگوی ملی بنگاه داری نقش خود را در رشد و توسعه 

صنعتی کشور به خوبی ایفا کنیم.
نیا  د ر  د نی  ما ز سا لی  تعا ی  ل ها مد

کاربردهای روزافزونی پیدا کرده اند
تعالی  و  کیفیت  تضمین  مدیر  شجاعی،  سیامک 
سازمانی شرکت فوالد مبارکه نیز در خصوص این دستاورد، 
در گفت وگو با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: مدل های تعالی 
سازمانی در دنیا متناسب با فضای کسب و کار به عنوان 
چارچوبی برای ارزیابی عملکرد و سنجش میزان موفقیت 
سازمان ها در استقرار سیستم های نوین مدیریتی، کاربردهای 

روزافزونی پیدا کرده اند.
زبان  یک  ایجاد  با  واقع  در  مدل ها  این  افزود:  وی 
مشترک عملکرد سازمان ها در کسب نتایج مورد انتظار را 
مورد سنجش قرار می دهند که قدیمی ترین مدل در دنیا 
مدل دمینگ و متعلق به کشور ژاپن است، مدلی که از سال 

۱۹۵۰ طراحی و اجرا شده است.
مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی شرکت فوالد 
مبارکه ادامه داد: در ایران نیز مدل تعالی سازمانی و جایزه 
ملی تعالی سازمانی از سال ۱3۸2توسط مؤسسه مطالعات 
اصلی  چارچوب  شد؛  راه اندازی  انسانی  منابع  بهره وری  و 
مدل تعالی سازمانی ایران برگرفته از مدل تعالی سازمانی 
بار  یا همانEFQM است که طی سالیان اخیر چندین 
مورد بازبینی قرار گرفته و آخرین ویرایش آن در سال ۱۴۰۰ 

معرفی شده است.
مفاهیم بنیادین، معیارها و منطق ارزیابی 

از ارکان اصلی مدل تعالی سازمانی
را  ارزیابی  منطق  و  معیارها  بنیادین،  مفاهیم  وی، 
ارکان این الگو دانست و بیان کرد: مفاهیم بنیادین در واقع 
ارزش ها و اصول این الگو بوده که معیارهای مدل مبتنی 

بر آن ها طراحی شده است.
 2 در  مدل  معیارهای  کرد:  خاطرنشان  شجاعی 
رویکردهای  اول شامل  بخش طراحی شده اند که بخش 

یک سازمان متعالی در حوزه رهبری، استراتژی، کارکنان، 
نتایج  دوم شامل  و بخش  عملیات  و  مشتریان  قابلیت ها، 
حوزه ذی نفعان شامل مشتریان، کارکنان، جامعه، همکاران 

تجاری و تأمین کنندگان و همچنین نتایج سازمانی است.
سنجش رویکرد سازمان ها با توجه به مؤلفه های متنوع

بر  مبتنی  معیارها  ارزیابی  روش  داشت:  اذعان  وی 
منطقی به نام منطق رادار طراحی شده که رویکردها و نتایج 
سازمان را با توجه به مؤلفه های متنوعی مورد سنجش قرار 
می دهد و در نهایت سطح تعالی سازمان با توجه به امتیاز 

کسب شده در بازه هزار امتیازی مشخص می شود.
مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی شرکت فوالد 
مبارکه با اشاره به سطوح تعالی تعریف شده برای این جایزه 
یک  تقدیرنامه  تعالی،  به  تعهد  گواهی  سطح  کرد:  تأکید 
ستاره)امتیاز بیش از 2۵۰(، تقدیرنامه 2 ستاره)امتیاز بیش 
از 3۰۰(، تقدیرنامه 3 ستاره)امتیاز بیش از 3۵۰(، تقدیرنامه 
۴ ستاره)امتیاز بیش از ۴۰۰(، تندیس بلورین)امتیاز بیش از 
۴۵۰(، تندیس سیمین)امتیاز بیش از ۵۵۰(، تندیس زرین 

)امتیاز بیش از ۶۵۰( است.
ایجاد فضای رقابتی برای تعالی سازمان ها 

یکی از اهداف برگزاری این همایش است
وی با بیان این که از اهداف برگزاری این همایش 
می توان به ایجاد فضای رقابتی برای تعالی سازمان ها، کمک 
به شناسایی نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود در سازمان 
کرد،  اشاره  موفق  تجربیات  تبادل  برای  فضایی  ایجاد  و 
گفت: فرآیند ارزیابی بدین صورت است که ابتدا سازمان ها 
گزارشی تحت عنوان اظهارنامه تعالی که مبتنی بر معیارهای 
مدل، تهیه شده به دبیرخانه جایزه ارسال می کنند و پس 
از آن سازمان متقاضی توسط تیم ارزیابی که از مدیران و 
یا کارشناسان سایر حوزه های کسب و کار می باشند مورد 

ارزیابی قرار می گیرد.
شجاعی بیان کرد: تیم ارزیابی ابتدا اظهارنامه تعالی 
سازمانی را مورد بررسی قرار داده و سپس جهت رفع ابهام 
متقاضی  شرکت  محل  در  خود  سؤاالت  پاسخ  دریافت  و 
ارزیابی  تیم  اجماع  اساس  بر  نهایت  در  می یابد؛  حضور 
شامل  بازخورد  گزارش  و  مشخص  سازمان  نهایی  امتیاز 
معیارهای  اساس  بر  بهبود  قابل  حوزه های  و  قوت  نقاط 

مدل به سازمان ارائه می شود.

گروه فوالد مبارکه در نوزدهمین همایش ملی تعالی 
سازمانی جوایز متعددی کسب کردکه ازجمله می توان به 
کسب تندیس بلورین در بخش ساخت و تولید در سطح 
سازمان های بزرگ توسط شرکت فوالد هرمزگان اشاره کرد؛ 
همچنین تقدیرنامه تعالی سازمانی 3 ستاره برای تعالی در 
بخش ساخت و تولید نیز به شرکت ورق خودرو چهارمحال 

و بختیاری و شرکت صنعتی و معدنی فوالدسنگ رسید.
تقدیرنامه 2 ستاره برای تعالی در بخش خدمات به شرکت 
بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون)ایریسا( تعلق گرف؛ 
همچنین به شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان برای تعالی در 
بخش ساخت و تولید، تقدیرنامه یک ستاره و به شرکت های فنی 
مهندسی فوالد مبارکه و سرمایه گذاری توکافوالد برای تعالی در 

بخش خدمات، تقدیرنامه یک ستاره اهدا شد.
و  سپاهان  مبارکه  فوالد  متیل،  فوالد  شرکت های 
خدمات  بخش  در  تعالی  به  تعهد  گواهی  نیز  تدارک  فلز 

را دریافت کردند.
مروری بر پیشینه این جایزه ملی

همایش تعالی سازمانی از سال ۱3۸2 به همت سازمان 
مدیریت صنعتی آغاز شد که فوالد مبارکه پیش از نیز در 
سال های ۹۱، ۹3 و ۹۸ موفق به کسب تندیس زرین جایزه 

ملی تعالی سازمانی شده بود.
دوره  نخستین  از  و   ۱3۸2 سال  از  مبارکه  فوالد 
این همایش در این فرآیند شرکت کرده و موفق شده به 
عنوان اولین شرکت و پس از ۱۰ دوره حضور متوالی در 
سال ۱3۹۱ تندیس زرین این جایزه را دریافت و پس از 
آن در سال های ۹3و ۹۸ موفق به کسب این عنوان شود؛ 
فوالد خوزستان  تنها شرکت  ایرانی  میان شرکت های  در 
تعالی  ملی  جایزه  زرین  تندیس  شده  موفق   ۹۷ سال  در 

سازمانی را کسب کند.
در سال ۱۴۰۰ نیز با حضور یک تیم ۷ نفره از ارزیابان 
جایزه به مدت ۶ روز، ارزیابی برگزار و کلیه رویکردهای 
قرار  ارزیابی  مورد  تعالی سازمانی  بر مدل  مبتنی  سازمان 
گرفت و در نهایت فوالد مبارکه موفق شد برای چهارمین 
بار، تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی را دریافت کند.
شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در سال ۱3۹۹ و شرکت 
فوالد هرمزگان در سال ۱۴۰۰ از گروه فوالد مبارکه موفق 

به کسب تندیس بلورین تعالی سازمانی شده اند.

فوالد مبارکه تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانیرااز آن خود کرد؛

درخشش گروه فوالد مبارکه در همایش ملی تعالی سازمانی
 فوالد مبارکه با تعالی سازمانی مستمر به دنبال سرآمدی در عرصه جهانی است

صفحه 3
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عضو هیات رییسه مجلس:
را  کمیسیون صیانت«  رای گیری  »ابطال  رئیسه مجلس  هیات 

تایید کرد
عضو هیات رییسه مجلس گفت: هیات رییسه مجلس نظر اداره قوانین درباره 

رای گیری در خصوص طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی را پذیرفت.
حجت االسالم علیرضا سلیمی نماینده مردم محالت در مجلس شورای 
اسالمی و عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به نشست هیئت رئیسه مجلس گفت: 
اعضای هیئت رئیسه نظر اداره قوانین درباره رای گیری در خصوص طرح حمایت 

از کاربران در فضای مجازی در کمیسیون مشترک را پذیرفتند.
وی افزود: طبق نظر اداره قوانین روال قانونی درباره رای گیری در خصوص 
طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی در کمیسیون مشترک طی نشده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: همچنین بر اساس تصمیم امروز 
هیئت رئیسه مجلس پس از رسیدگی به الیحه بودجه و اتمام کار آن در صحن 

مجلس طرح شفافیت در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

با تصویب نمایندگان:
عوارض آزاد راه ها در سال آینده افزایش یافت

با تصویب نمایندگان عوارض آزاد راه هایی که پس از دوران مشارکت به 
دولت واگذار شدند به میزان ۱۰ درصد افزایش می یابد.

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی با  پیشنهاد اصالحی جز در بند الحاقی 
۵تبصره ۶ ماده  که از سوی جعفر قادری نماینده شیراز با عنوان »آزادراههای که 

پس از دوران مشارکت به دولت واگذار شدند« موافقت کردند.
 براساس بند الحاقی۵ تبصره ۶ در سال ۱۴۰۱ عوارض آزادراههای که پس 
از دوران مشارکت به دولت واگذار شدند به میزان ۱۰ درصد افزایش می یابد و 
منابع حاصله به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور 
واریز می گردد.»کیومرث سرمدی واله« نماینده مردم اسد آباد در مورد افزایش 
عوارض آزاد راهها گفت: مورد مصرف  افزایش عوارض آزاد راه ها باید در  جای 

صرف شود که به نفع محرومان باشد.

نوباوه: از بازگشت طرح صیانت به صحن مجلس استقبال می کنیم
دبیر کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح حمایت از کاربران در فضای 
مجازی گفت: از بازگشت طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی به صحن 

مجلس استقبال می کنیم.
بیژن نوباوه وطن گفت: جمعی از نمایندگان در نامه ای به هیات رییسه 
خواستار بازگشت طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی برای رسیدگی به 

صحن مجلس شدند.
وی با بیان اینکه تعداد امضاهای درخواست کنندگان این موضوع به ۱۵۰ 
نفر رسیده افزود: در صورت موافقت نمایندگان از بازگشت طرح حمایت از کاربران 

در فضای مجازی به صحن مجلس استقبال می کنیم.
دبیر کمیسیون مشترک حمایت کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح حمایت 
از کاربران در فضای مجازی اظهار داشت: طبق اصل ۸۵ قانون اساسی و با موافقت 
حدود 2۰۰ نفر از نمایندگان بنا شد تا طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی در 
کمیسیون مشترک مورد رسیدگی قرار گیرد و پس از تصویب طبق این اصل قانون 

اساسی بدون رسیدگی در صحن به شورای نگهبان ارسال شود.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در حال حاضر نیز  جمعی از نمایندگان 
درخواست دارند که این طرح در  صحن علنی مجلس بررسی شود، تا با اکثریت آرا 

به تصویب برسد، کمیسیون مشترک از این تصمیم استقبال می کند.
وی با تاکید بر اینکه کمیسیون مشترک به صورت شفاف طرح حمایت از 
حقوق کاربران را بررسی کرده است، افزود: کمیسیون مشترک جلسات مختلفی را 
برای رسیدگی به این طرح برگزار کرد و رئیس و نائب رئیس مجلس نیز در تعدادی 

از جلسات کمیسیون حضور داشتند.
وی تاکید کرد: حال هم اگر تصمیم بر این باشد که بررسی این طرح مجدد 
به صحن بازگردد ما از اینکه مسئولیت از گردنمان  برداشته شود، استقبال می کنیم.

معاون فرماندار تهران:
افزایش باالتر از نرخ تورم کرایه حمل و نقل عمومی پذیرفتنی 

نیست
معاون عمرانی فرمانداری تهران گفت: هیات تطبیق فرمانداری تهران 
افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی در تهران را باالتر از نرخ تورم 

نمی پذیرد.
غالمحسین آرام، درباره روند بررسی افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی 
و موافقت هیات تطبیق فرمانداری تهران با مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر 
افزایش 2۵ درصدی نرخ کرایه حمل و نقل عمومی، گفت: شورای اسالمی شهر 
تهران روز سه شنبه 3 اسفندماه سال جاری الیحه افزایش نرخ کرایه حمل و 
نقل عمومی را مصوب کرده است و هنوز به فرمانداری تهران ابالغ نشده است.

افزود: بر اساس آن چیزی که برخی اعضای شورای شهر تهران  وی 
اطالع رسانی کرده اند و رسانه ها نیز اعالم کرده اند افزایش در مرز حداکثر 2۵ 
درصد است؛ اگر افزایش در مرز حداکثر 2۵ درصد باشد با توجه به اینکه نظر 
استاندار تهران، معاونان استاندار و سیاست های عمومی دولت روی همین عدد 
است، مشروط بر اینکه نرخ کرایه ها کمتر از درصد تورم باشد، بالمانع است؛ البته 
هیات تطبیق نیز باید این رقم ها را بپذیرد.وی ادامه داد: مصوبه شورای شهر 
تهران باید به فرمانداری ارسال شود و تک به تک برای اتوبوس، مترو و تاکسی 
بررسی کنیم اگر شرایط همانند شرایط سال های قبل باشد قطعا همین کار را 
می کنیم و با همکاری که بین فرمانداری و شورای اسالمی شهر تهران وجود 

دارد، تاییدیه را می دهیم.
معاون عمرانی فرمانداری تهران تاکید کرد: بی تردید هیات تطبیق فرمانداری 
تهران افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی باالتر از نرخ تورم را نمی پذیرد.

دبیر ستاد ملی صبر:
ستاد رسیدگی به پرونده های قصاص تشکیل شد

معاون قضایی مرکز توسعه حل اختالف کشور و دبیر ستاد ملی صبر 
از تشکیل ستاد رسیدگی به پرونده های قصاص خبر داد و گفت: با همکاری 
دادستان های سراسر کشور، کارگروه های رسیدگی به این پرونده ها سازماندهی 

می شود.
ابوالفضل محبی با اشاره به تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر تعیین تکلیف 
پرونده های محکومان قصاص افزود: مرکز توسعه حل اختالف کشور با هماهنگی 
دادستانی کل، نشست هایی برای ساماندهی و تشکیل کارگروه های تخصصی 
رسیدگی به این پرونده ها برگزار کرده است.وی خاطرنشان کرد: البته رسیدگی 
به پرونده های قصاص با ظرفیت ستاد ملی صبر در دستور کار قرار دارد اما قرار 
است با همکاری دادستان های سراسر کشور، کارگروه های رسیدگی به پرونده های 
قصاص سازماندهی شود.محبی با بیان اینکه اکنون ۱۶ هزار صلح یار و سفیر 
صلح در 3۱ استان و بیش از 3۰۰ سازمان مردم نهاد برای ترویج فرهنگ صلح، 
بخشایش و رضایت تالش می کنند، افزود: قرار است در گام اول این پرونده ها و 
علل تاخیر تعیین تکلیف آنها بررسی شود و گام بعدی بررسی امکان و زمینه های 
اجرای صلح و سازش این پرونده ها است و اینکه آیا موضوع پرونده صالحیت 

اقدام برای صلح و سازش را دارد یا نه.
معاون قضایی مرکز توسعه حل اختالف کشور اضافه کرد: بعد از سپری 
شدن این 2 گام و جمع آوری اطالعات اولیه، ستادهای ملی صبر که در سراسر 
کشور فعال هستند اقدام به جلب رضایت در این پرونده ها می کنند و با توجه به 
ویژگی های هر پرونده سفیران و صلح یاران انتخاب می شوند و برای فرایند اخذ 

عفو و بخشش اقدام می کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا در گفت و گو با دنیای جوانان مطرح کرد؛

افزایش کالهبرداری های مجازی به بهانه فروش ویژه شب عید
پلیس  اجتماعی  معاون 
فتا از افزایش جرایم در حوزه 
استفاده  با  کالهبرداری مالی 
از شبکه اجتماعی اینستاگرام و پیج ها و 
کانال های فروشگاهی خبر داد و گفت: 
نبود نظام ساماندهی مشاغل تجاری و 
بومی،  غیر  رسان  پیام  در  فروشگاهی 
اقدام قضائی و انتظامی علیه مرتکبان 

را دچار مشکل کرده است.
به گزارش دنیای جوانان از پلیس 
فتا، سرهنگ رامین پاشایی در این زمینه 
اظهارداشت: با توجه به نزدیک شدن ایام 
پایانی سال و افزایش خریدهای نوروزی 
بهداشتی  های  توصیه  رعایت  به  نظر 
کاهش  بر  مبنی  مربوطه  مسئوالن 
ترددهای غیر ضروری در سطح معابر 
هموطنان  عمومی  استقبال  و  شهری 
برای تهیه و تدارک مایحتاج مورد نیاز، 
یکی از بسترهای جذاب و پر مخاطب 
ثبت سفارش، صفحات فروشگاهی در 

شبکه اجتماعی اینستاگرام است.
وی افزود: متاسفانه به علت ایفای 
پلتفرم  در  فعال  متعدد  مشاغل  نقش 
شبکه های اجتماعی اینستاگرام یا سایر 
کانال های پیام رسان غیربومی، بستر 
مناسبی برای وقوع کالهبرداری مالی از 
هموطنان فراهم شده و همه روزه پرونده 
متعددی  قضائی  های  شکوائیه  و  ها 
به  کشور  انتظامی  و  قضائی  مراجع  به 

خصوص پلیس فتا تحمیل می شود.
سرهنگ پاشایی در ادامه با اشاره 
این  در  جرایم  وقوع  نوع  و  سبک  به 
پیج ها و کانال های فروشگاهی بیان 
داشت: شایع ترین نوع کالهبرداری در 
این حوزه ساخت صفحات جعلی و تبلیغ 
وجود  اصال  که  است  اجناس  دروغین 
پایین  قیمت  با  عمدتا  و  ندارد  خارجی 
گذاشته  نمایش  به  بازار  عرف  از  تر 

می شوند.
معاون اجتماعی پلیس فتا انتظامی 
کشور توضیح داد: کالهبرداران در این 
دریافت  و  ثبت سفارش  از  شگرد پس 

قیمت محصوالت پاسخگوی متقاضیان 
نیستند یا پس از تبلیغ اجناس اصل و 
دریافت  و  سفارش  ثبت  و  اورجینال 
هزینه های موارد توافق، کاالهای کپی 
یا بی کیفیت را برای سفارش دهندگان 

ارسال می کنند.
در  کالهبرداری  نوع  ترین  شایع 
این حوزه ساخت صفحات جعلی و تبلیغ 
وجود  اصال  که  است  اجناس  دروغین 
خارجی ندارد و عمدتا با قیمت پایین تر 
از عرف بازار به نمایش گذاشته می شوند
ادامه به نوع  سرهنگ پاشایی در 
کالهبرداری  ترفندهای  از  دیگری 
اظهارداشت:  و  پرداخت  مجرمان  این 
سفارش،  ثبت  از  پس  کالهبرداران 
خریداران را به درگاه های جعلی پرداخت 
موسوم به فیشینگ هدایت می کنند و 
با این طریق از هموطنان کالهبرداری 

می کنند.
عرضه  متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
عمدتا  که  قاچاق  کاالهای  فروش  و 
شامل البسه و پوشاک است و می تواند 

تهدیدی علیه تولید کنندگان و فعاالن 
کامال  صورت  به  باشد  داخلی  حوزه 
پیج  این  در  ای  یافته و حرفه  سازمان 
کار  و  کسب  مجوز  فاقد  تجاری  های 

در جریان است.
سرهنگ پاشایی ضمن بیان اینکه 
ها  کالهبرداری  درصد   ۸۰ از  بیش 
کانال  و  ها  پیج  تبلیغ  و  اندازی  راه  با 
از  پلتفرم های خارجی  های تجاری و 
جمله اینستا گرام در حال وقوع است؛ 
تصریح کرد: اجرای طرح های عملیاتی 
پیش دستانه و نظارت بر نحوه فعالیت 
فروشگاهی  های  کانال  و  ها  پیج  این 
یکی از اولویت های پلیس فتا بوده و 
همه روزه پرونده های قضائی متعددی 
علیه مرتکبان و متهمان و دفاع از مال 
باختگان در پلیس فتا در حال پیگیری 

است.
معاون اجتماعی پلیس فتا انتظامی 
نظام  وجود  عدم  شد:  یادآور  کشور 
ساماندهی مشاغل تجاری و فروشگاهی 
پیام  اینستاگرام و سایر کانال های  در 

رسان غیر بومی که حلقه مفقوده تولید 
امنیت مالی برای کاربران و متقاضیان 
خرید محسوب می شد، اقدام قضائی و 
جرایم  اینگونه  مرتکبان  علیه  انتظامی 
و تخلفات را دچار مشکل نموده است.

هموطنان  از  سایبری  مقام  این 
جناس،  ا رش  سفا ی  ا بر ست  ا خو
درخواست خود را صرفا از سایت های 
قانونی  مجوز  دارای  که  فروشگاهی 
تحت  که  بانکی  رسمی  های  درگاه  و 
انجام  هستند،  شاپرک  شرکت  دامنه 
دهند و از ثبت سفارش و پرداخت وجوه 
کاال و خدمات قبل از تحویل در بستر 
ها  رسان  پیام  و  اجتماعی  های  شبکه 

جدا خودداری کنند.
هموطنان  به  پاشایی  سرهنگ 
هر  از  اطالع  صورت  در  کرد:  توصیه 
گونه فعالیت مجرمانه در فضای  مجازی 
را  موضوع  موبایلی  پیام رسان های  یا 
آدرس  به  فتا  پلیس   نشانی  طریق  از 
ارتباطات  بخش   cyberpolice.ir

مردمی گزارش کنند.
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فراگیر  دوره های  ورودی  آزمون  ثبت نام  زمان  اسفند؛   ۱۰
کارشناسی ارشد پیام نور

سرپرست دانشگاه پیام نور زمان ثبت نام آزمون ورودی دوره های فراگیر 
کارشناسی ارشد نوبت بیست و دوم این دانشگاه را ۱۰ اسفند ماه اعالم کرد.

ابراهیم تقی زاده با بیان اینکه دانشگاه پیام نور امسال نیز آزمون دوره های 
فراگیر مقطع کارشناسی ارشد را برای پذیرش دانشجو ویژه مهرماه ۱۴۰۱در گروه 
های آزمایشی علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی، منابع طبیعی و 
هنر برگزار می کند، افزود: ثبت نام آزمون ورودی دوره های فراگیر مقطع کارشناسی 
ارشد )نوبت بیست و دوم( از ۱۰ اسفندماه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش 
کشور به نشانی ww.sanjesh.org آغاز می شود و تا 2۰ اسفندماه ادامه دارد.
وی زمان برگزاری آزمون دانش پذیری را روز جمعه  2۴ تیرماه ۱۴۰۱ عنوان 
کرد و اظهار داشت: بیست و دومین دوره آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام 

نور با 2۶ هزار و ۷22 نفر ظرفیت در ۱۸۶ رشته محل برگزار می شود.
سرپرست دانشگاه پیام نور همچنین از افزایش ۶ رشته جدید زبان شناسی 
اجتماعی، ژئومورفولوژی نظری، روانشناسی شناختی، مدیریت دولتی )مدیریت منابع 
انسانی(، مدیریت صنعتی )تولید و عملیات( و شیمی کاربردی به دفترچه راهنمای 
بیست و دومین دوره آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور خبر داد و از 
تمامی داوطلبان خواست با مطالعه دقیق دفترچه راهنما که توسط سایت سازمان 
سنجش منتشر می شود، نسبت به انتخاب رشته و ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.
براساس اعالم دانشگاه پیام نور، تقی زاده با بیان اینکه سواالت آزمون فراگیر 
از منابعی است که در دوره دانش پذیری به دانشجویان معرفی شده است، گفت: 
دانشجوی  عنوان  به  بگذرانند  را  پذیری  دانش  دوره  موفقیت  با  که  دانشجویانی 
دانشگاه پیام نور شناخته شده وپس از این آزمون یک ترم تحصیلی خود را سپری 

کرده و برای ترم بعدی ثبت نام خواهند کرد.
مهرماه  های  کالس  برگزاری  نحوه  و  تکمیلی  اطالعات  شد:  یادآور  وی 
www.pnu. پیام نور به نشانی  پایگاه اطالع رسانی دانشگاه  از طریق   ۱۴۰۱

ac.ir اعالم می شود.

در یک مطالعه بررسی شد
دانشجویان پزشکی تا چه میزان خطر کرونا را درک می کنند؟

پژوهشگران با انجام یک مطالعه دانش دانشجویان پزشکی در مورد کووید-۱۹ 
و رفتارهای پیشگیرانه و میزان درک خطر آن ها از همه گیری را بررسی کردند.

دانشجویان پزشکی اولین افرادی هستند که ممکن است با افراد مبتال به کرونا 
تماس نزدیک داشته باشند و به همین دلیل بیشتر در معرض ابتال به این بیماری 
قرار می گیرند. در صورتی که این دانشجویان، دانش و آگاهی مناسبی نداشته باشند، 
ممکن است استرس و اضطراب زیادی را تجربه کرده و همین موضوع تصمیمات 

پزشکی آن ها را دچار اختالل کند.
با توجه به اهمیت این موضوع؛ پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز با انجام 
یک تحقیق در هفته اول پس از شیوع کرونا ویروس در ایران، به بررسی میزان دانش 
دانشجویان پزشکی در مورد کووید-۱۹، رفتارهای پیشگیرانه، خودگزارش دهی و میزان 
درک خطر این افراد از همه گیری پرداختند. پژوهشگران در این مطالعه، 2۴۰ نفر از 
دانشجویان پزشکی سال پنجم تا هفتم را با استفاده از پرسش نامه آنالین مورد ارزیابی 
قرار دادند. بررسی پرسش نامه ها نشان داد که میانگین سنی شرکت کنندگان در این 
تحقیق حدود 23 سال بود و حدود ۴۱ درصد از آن ها زن و ۵۹ درصد، مرد بودند. بر 

اساس این بررسی ، زنان درک خطر کم تری از این ویروس داشتند.
در این مطالعه 3۰ درصد از افراد، اینترن بودند و این افراد با موارد مشکوک 
در اورژانس تماس مستقیم داشتند. طبق بررسی های این تحقیق؛ میزان درک خطر 
در اینترن ها در مقایسه با نیروهای استاژر )کارورز بالینی( به طور معناداری کم تر 
بود. افرادی که در بخش های اورژانس آموزش دیده بودند، در مقایسه با افرادی 
که در بخش هایی مانند بخش داخلی و جراحی آموزش دیده بودند، درک خطر 
کم تری داشتند. همچنین مشخص شد که اکثر شرکت کنندگان عملکرد خوبی در 
رفتارهای پیشگیرانه داشتند. در کل مشخص شد که نمره درک خطر کووید-۱۹ 

در بین دانشجویان پزشکی، در محدوده متوسط قرار داشت.

همسر و دختر مقتول، اولین مظنونان قتل مرد تاجر
تحقیقات درباره رازگشایی از مرگ مرد تاجری که به طرز مرموزی جانش را از دست 

داده، از سوی تیم جنایی پایتخت آغاز شده است.
از همسر و دختر برادرش  چند روز قبل مردی به دادسرای جنایی تهران رفت و 
شکایت کرد و گفت آنها در مرگ برادرش مقصر هستند. وی در توضیح ماجرا گفت: برادر 
سالخورده ام تاجر بود و امالک زیادی داشت. او سرحال بود و هیچ مشکلی نداشت، اما چند 
روز قبل خبر فوت او را به ما اعالم و همه ما را شوکه کردند. همسر و دختر برادرم مدعی 
شدند که برادرم از مدتی قبل حالش بد بوده و گاهی دچار سرگیجه می شده است. به گفته 
آنها، در روز حادثه برادرم در خیابان با موتورسیکلتی تصادف کرده و تعادلش را از دست داده 
و زمین خورده بود. به همین دلیل او را به بیمارستان بردند، اما وی جانش را از دست داد.
شاکی ادامه داد:  من به حرف های همسر برادرم و دخترش مشکوک هستم. برادرم 
به هیچ عنوان بیماری خاصی نداشت و به نظرم قربانی توطئه خانوادگی شده است چرا که 
او وضع مالی خیلی خوبی داشت. وی ادامه داد: بعد از انجام مراسم خاکسپاری به محل 
زندگی برادرم رفتم و از اهالی محل تحقیق کردم، اما هیچ یک از مغازه داران و کسبه محل 
روز حادثه برادرم را ندیده اند که با موتورسیکلت تصادف کند و زمین بخورد. از سوی دیگر 
متوجه شدم امالک برادرم به نام همسر و دخترش منتقل شده و عالوه بر این در بررسی 
پرینت حساب برادرم متوجه شدم مدتی قبل مقدار زیادی پول از حساب های او به کارت 
همسر و دخترش منتقل شده و بعد، از کارت آنها به کارت دیگری انتقال یافته است.  با 
این شکایت، قاضی حبیب اهلل، بازپرس شعبه چهارم دادسرای جنایی همسر و دختر متوفی را 
به دادسرا احضار کرد. همسر متوفی گفت: شوهرم مدتی بود که بیمار شده بود و هرازگاهی 

تعادلش را از دست می داد و زمین می خورد. روز حادثه وقتی به خانه آمد گفت با یک موتور 
برخورد کرده و همین باعث شده تعادلش را از دست بدهد و زمین بخورد. ما هم او را فورا 
به بیمارستان منتقل کردیم، اما در بیمارستان فوت شد. وی ادامه داد: او قبل از مرگش 
بخشی از اموالش را به نام من و دخترمان زده بود؛ البته ما هیچ اطالعی از این موضوع 
نداشتیم چون او هیچ وقت از کارهایش با ما صحبتی نمی کرد و من بعد از مرگش متوجه 
شدم که اموالش را به نام ما زده است. در این شرایط بازپرس جنایی تهران دستور داد 
تا پزشکی قانونی پرونده پزشکی متوفی را بررسی و علت اصلی مرگ وی را اعالم کند.

خفت گیری در شمال تهران توسط راننده مسافرکش نما
محله  در  گیر  راننده خفت  از دستگیری  پایتخت  پیشگیری  پلیس  یکم  سرکالنتر 

لواسانات خبر داد.
سرکالنتریکم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری راننده خفت گیر محله لواسانات 

ساعاتی پس از سرقت خبر داد.
سرهنگ محمدباقر قدم زاده در تشریح جزییات این خبر بیان کرد: در پی مراجعه 
یکی از شهروندان به کالنتری ۱۶۶ لواسانات مبنی بر خفت گیری توسط راننده خودرویی 
که به بهانه مسافر کشی اقدام به خفت گیری و سرقت اشیاء قیمتی وی کرده بود مراتب 

در دستور کار عملیات کالنتری قرار گرفت.
وی با بیان اینکه با توجه به اهمیت موضوع، تیم عملیات کالنتری بالفاصله دست به 
کار شده و سرانجام پس از انجام یکسری اقدامات پلیسی هویت و مخفیگاه سارق، شناسایی 
شد افزود: با انجام هماهنگی های قضائی و پس از یک تعقیب و مراقبت چندساعته متهم 

در یک اقدام ضربتی در مخفیگاه خود دستگیر و به کالنتری منتقل شد.
سرهنگ قدم زاده تصریح کرد:متهم در تحقیقات اولیه به بزه انتسابی و سرقت اشیاء 
قیمتی شهروندان در پوشش راننده تاکسی با همدستی فرد دیگر و ۵ فقره سرقت مشابه 

معترف شد که مالباختگان نیز شناسایی شدند.
اینکه تحقیقات بیشتر جهت  به  با اشاره  پایتخت  سرکالنتر یکم پلیس پیشگیری 
کشف جرائم احتمالی متهم و دستگیری همدست وی ادامه دارد خاطر نشان کرد: امنیت 
شهروندان خط قرمز پلیس بوده و با کسانی که بخواهند این امنیت را به مخاطره بیاندازند 

برخورد جدی و قاطع صورت خواهد گرفت.
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ارزش بازار فیسبوک از زمان تغییرنام به متا 
۵00 میلیارد دالر کاهش یافته است

مـارک زاکربـرگ واقعا همه چیـز را در متاورس می بینـد. مدیرعامل 
متـا متقاعـد شـده اسـت که دنیـای مجازی و مشـترک آینـده ی فناوری 
خواهـد بـود؛ ازایـن رو، سـال گذشـته شـاهد تغییـر نام فیسـبوک بـه متا 
بودیـم. حـال پـس از ایـن تغییـر نـام، چـه اتفاقی بـرای این شـرکت رخ 
داده اسـت؟ گزارشـی جدیـد حاکـی از آن اسـت که متا پـس از این اقدام 

۵۰۰ میلیـارد دالر از ارزش بـازارش را از دسـت داده اسـت.
به گـزارش تک اسـپات، همان طورکـه نیویورک مگ نیـز اعالم کرده 
اسـت، کاهـش نیم میلیارددالری ارزش متا از زمـان تغییر نام تجاری این 
شـرکت، بـه سـقوط موقعیـت عالـی این برند به عنوان ششـمین شـرکت 
بـزرگ جهـان ازنظـر ارزش بـازار بـه جایـگاه یازدهم منجر شـده اسـت 
و شـرکت هایی مثـل انویدیـا و تن سـنت اکنـون در جایـگاه باالتـری از 

متـا قـرار گرفته اند.
بسـیاری از مشـکالت متا از تغییر نام این شـرکت نشـئت نمی گیرد؛ 
بلکـه بخشـی از آن نتیجه ی تغییرات سیاسـت های حریـم خصوصی اپل 
اسـت که در iOS ۱۴ معرفی شـد. این تغییرات به کاربران iOS اجازه 
می دهـد از تبلیغـات هدفمنـد خـودداری و از ردیابـی رفتـار اپلیکیشـن ها 
جلوگیـری کننـد. متـا اعالم کرد این تغییر در سـال جـاری باعث کاهش 
۱۰ میلیارد دالری در درآمد تبلیغاتی این شـرکت خواهد شـد؛ خبری که 
در یک روز 232 میلیارد دالر از ارزش بازار این شرکت را نیز کاهش داد.
گـوگل نیـز بـا ارائه ی سـندباکس حریـم خصوصی، اقدامی مشـابه 
اندرویـد در پیـش گرفتـه اسـت؛ اگرچـه  اپـل را بـرای سیسـتم عامل 
سیاسـت های غـول جسـت وجوی اینترنـت به انـدازه ی اپل سـخت گیرانه 

نیسـت و حداقـل تـا دو سـال آینـده اجرایـی نخواهد شـد.
افزون برایـن، فیسـبوک در جدیدتریـن گزارش درآمـدش، منظره ای 
ناخوشـایند را ارائـه کـرد؛ زیـرا در سـه ماهه ی پایانـی سـال 2۰2۱، برای 
اولین بـار شـاهد کاهـش تعـداد کاربـران روزانه ی این شـبکه ی اجتماعی 
بودیـم که باعث شـد ارزش سـهام آن به سـرعت 2۰ درصـد کاهش یابد. 
 Reality Labs عالوه برایـن، بخـش واقعیت افزوده و واقعیت مجازی
کـه یکـی از واحدهای مهم متاورس این شـرکت اسـت، در سـال 2۰2۱ 

با خسـارتی معادل ۱۰٫2 میلیارد دالر مواجه شـده اسـت.
مشـکل دیگـر متا این اسـت کـه درحالی که بسـیاری از شـرکت ها 
به دنبـال ورود به حوزه ی متاورس هسـتند، بیشـتر کاربـران عادی دربرابر 
آن بی تفـاوت هسـتند. شـاید متـاورس وب 3.۰ و NFT شـرکت هایی 
را هیجـان زده کنـد کـه به دنبـال سـرمایه گذاری روی ایـن فناوری هـا 
هسـتند. بااین حـال، بسـیاری از مـردم در بهتریـن حالـت ممکـن دربرابر 
ایـن واژه هـا بی اهمیت و در بدترین حالت ممکن خشـمگین باشـند. حتی 
پتنـت مربـوط به فنـاوری تبلیغاتی ردیابی چشـم در متـاورس نیز کمکی 

بـه بهبود وضعیـت متا نکرده اسـت.
ارزش بـازار متـا همچنـان ۵۶۱ میلیـارد دالر اسـت. درآمـد ایـن 
شـرکت در سـه ماهه ی چهـارم سـال گذشـته 33٫۷۶ میلیـارد دالر بـوده 
اسـت که درمقایسـه با سـال قبل حدود 2۰ درصد افزایش یافته اسـت و 
تعـداد کلـی کاربران فعـال روزانه  درمجموع اپلیکیشـن های این شـرکت 
اندکـی رشـد کـرده اسـت؛ بنابرایـن، چهارچـوب اصلی این برند مشـکل 
خاصـی نـدارد؛ امـا شـاید متـاورس آن طور کـه زاکربـرگ فکـر می کنـد، 

ایـده ای انقالبی نباشـد.

علیرضا شریفی یزدی روانشناس 
اسکن  مورد  مغز  اگر  گفت:  اجتماعی 
قرار بگیرد، فعل و انفعاالت در نتیجه 
اعتیاد به مواد مخدر با اعتیاد اینترنتی 
برخی  لبته  ا  ، د بو هد  ا خو ن  یکسا
قائل  تفاوت  دو  این  میان  کارشناسان 
هستند اما میتوان گفت عواقب این دو، 

تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد. 
میزان  روی  بر  افراد  شخصیت 
دلبستگی به فضای مجازی موثر است 
انسان  گفت:  شناس  جامعه  این 
پرهیزمدار  شخصیتی  تیپ  که  هایی 
نمی توانند  چون  دارند  گیر  گوشه  و 
در عالم واقع ارتباط اجتماعی مناسبی 
روی  مجازی  فضای  به  باشند  داشته 
به  زمان  مرور  به  نتیجه  در  می آورند 
کسانی  یا  می کنند  پیدا  اعتیاد  اینرنت 
که شخصیت وابسته و اعتماد به نفس 
کمتری نیز دارند از جمله افراد مستعد 

برای درگیری با این معضل هستند.
پناه  برای  فضایی  به  ینترنت  ا

گرفتن تبدیل شده است 
شریفی یزدی گفت: افرادی که در 
زندگی روزمره درگیر هستند و دغدغه 
به  بیشتر  دارند  مختلفی  ذهنی  های 
به  تا  می شوند  وابسته  مجازی  فضای 
نوعی برای مدت کوتاهی از مشکالت 
و  آنالین  بازی های  یا  بگیرند  فاصله 
رواج آنها مخصوصا زمانی که به جنبه 
گره  درآمد  کسب  و  اقتصادی  های 
به  افراد  که  می شود  باعث  می خورد 
وابستگی  ها  بازی  این  به  روانی  طور 

پیدا کنند.
ایجاد  روانشناس  این  گفته  به 
نوعی هیجان و ترشح هورمون هایی 
جمله  از  دوپامین  و  اندروفین  مانند 

فضای  به  دلبستگی  بر  موثر  عوامل 
مجازی هستند، برخی افراد نیز نوعی 
دنبال  و  اطالعات  کسب  به  وسواس 
کردن اخبار دارند که نمونه های آن در 
دوران پاندمی کرونا مشاهده می شود. 
به  اعتیاد  همراه  که  معضالتی 

اینترنت سراغ ما می آیند
گفت:  اجتماعی  روانشناس  این 
زیادی  معضالت  اینترنت  به  اعتیاد 
افرادی  می شود  باعث  می کند،  ایجاد 
کسب و کار خود را به دلیل عدم تمرکز 
از دست بدهند یا اعتیاد به سایت های 
قمار و بازی های آنالین هزینه های 
از  دیگر  یکی  بپردازند.  را  سنگینی 
به  اعتیاد  از  ناشی  اجتماعی  مشکالت 
دوستی های اینرنتی بدون مجاورت و 
میتواند  که  است  مقابل  فرد  شناخت 

باعث سو استفاده افراد مختلف بشود. 
یکی   : گفت  یزدی  یفی  شر
معضل  ساسی  ا معضالت  ز  ا دیگر 
اجتماعی از هم گسیختگی خانوادگی 
مجازی  فضای  در  شدن  غرق  است، 
نتیجه درون  ارتباطات اجتماعی و در 
به طور  را کاهش می دهد،  خانوادگی 
اشاره  فابینگ  پدیده  به  میتوان  مثال 
یک  افراد  آن  در  که  ای  پدیده  کرد؛ 
خانواده علیرغم زندگی زیر یک سقف 
پیدا  زیادی  فاصله  یکدیگر  به  نسبت 
می کنند و در نتیجه پیوندهای عاطفی 

کم می شود.
ینترنتی  ا د  عتیا ا با  بله  مقا ه  ا ر

چیست 
شریفی یزدی گفت: ترسیم راهی 
فراغت  اوقات  گذران  برای  درست 

نی  بخوا کتا گردی،  طبیعت  نند  هما
بازی  نجام  ا و  درمانی  گروه  یا  و 
ا  ر بستگی  وا ند  میتوا گروهی  های 
دوستی  روابط  به  توجه  دهد.  کاهش 
سطح  در  گردش  حتی  و  خانوادگی  و 
شهر از عوامل مهم دیگر برای مقابله 
باید  افراد  هستند.   اینرنتی  اعتیاد  با 
سعی کنند استعداد و ذوقی درونی خود 
را شناسایی کرده و به دنبال ارتقا آن 
باشند تا فرصت های خود را با فضای 

مجازی تلف نکنند.
چین  نند  ما کشورها  برخی  در 
سالم  زندگی  سبک  برای  استرالیا  و 
کمپ هایی برای ترک اعتیاد اینرنتی 
برپا شده است که سعی می کنند افراد 
و  دارند  نگه  دور  از فضای مجازی  را 

با جنبه های مفید زندگی آشنا کنند.

یک جامعه شناس:

وابستگی به فضای مجازی یک نوع اعتیاد است!
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دالر  فروش  و  خرید 
از  یکی  ها،  برخی  گمان  به 
و  راه های کسب سود سریع 
ابتدای  از  که  در صورتی  است،  آسان 
بازار  در  دالر  نرخ  گذشته  سال  اسفند 
تومان   2۰۰ و  هزار   2۵ حدود  آزاد 
محدوده  همان  در  هم  امسال  و  بود 
معامله گران  برای  سودی  و  دارد  قرار 

نداشته است.
اقتصادی،  مشکالت  به  توجه  با 
ملی،  پول  ارزش  کاهش  و  تورم  رشد 
در  یه گذاری  سرما دنبال  به  د  فرا ا
بدون  تا  هستند  مختلف  حوزه های 
زحمت و در کمترین زمان، سود کالنی 
از جمله  باور برخی  به  نصیبشان شود. 
با  کالن  سود  به  دستیابی  راه های 
زمان  کوتاه ترین  در  و  تالش  کمترین 

خرید و فروش دالر است.
بر این اساس با توجه به نوسانات 
نرخ دالر برخی همواره به گوش هستند 
تا هرگاه که قیمت دالر کاهش یافت 
اقدام به خرید آن  کنند و با رشد مجدد 
بهای دالر در بازار آزاد اقدام به فروش 
به  سود  تا  می کنند  بین المللی  ارز  این 

ارزهای  خرید  با  اینکه  یا  آورند؛  دست 
از  دیگر  موارد  و  دانشجویی  مسافرتی، 
آزاد  بازار  با  آنها  قیمت  تفاوت  محل 
منتفع شده و در اصطالح کیسه ای برای 

خود دوخته اند.
بانک  خیر  ا ه  ما چند  در  لبته  ا
مرکزی بیکار نشسته و اقدامات موثری 
تالش  که  سودجویانی  با  مقابله  برای 
سر  بر  مانعی  مختلف  طرق  به  کردند 
راه سوداگرانی که به دنبال واسطه گری 
ایجاد  هستند،  دالر  فروش  و  خرید  و 
کند و از جمله این اقدامات فروش ارز 
خدماتی در قبال ارائه مدارک مربوطه 

بوده است.
بررسی ها  مسائل،  این  بر  عالوه 
نشان می دهد داد و ستد دالر در یک 
سال گذشته برای معامله گران این ارز 
سودی نداشت و نرخ دالر اگرچه در یک 
سال گذشته همواره با نوسان همراه بود، 
ارز نه  اما در چند ماه گذشته نرخ این 
تنها افزایش نیافته بلکه همواره نزولی 

بوده است. 
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و 
عزم جدی دولتمردان برای خنثی  سازی 

صادرات  حجم  کشور،  تحریم هاعلیه 
نفتی کشور در مقایسه با دولت قبل ۴۰ 
درصد رشد داشته و در نتیجه این رشد 
افزایش  نیز  کشور  درآمدهای  قیمت، 

یافته است.
فعاالن  همت  با  براین  عالوه 
برای دور زدن تحریم ها و با آزادسازی 
پول های بلوکه شده کشور منابع ارزی 
بانک مرکزی رشد خوبی داشته است و 
در نتیجه این امر اقدام به تزریق ارز به 
صورت تدریجی به بازار کرده است به 
طوریکه نگرانی درخصوص کمبود منابع 

ارزی در کشور وجود ندارد.
شده  سبب  اقدامات  این  مجموع 
به  اقدام  سود  کسب  برای  که  افرادی 
خرید دالر از بازار آزاد کردند و منتظر 
رشد نرخ آن در بازار هستند به مقصود 
اسفند سال گذشته  نرسیدند و چنانچه 
قابل  سود  با  امسال  تا  خریدند  دالر 
توجهی بفروشند باید بدانند دالری که 
 2۰۰ و  هزار   2۵ قیمت  با  حدودا  آنان 
هزار تومان خریدند امسال ناچار هستند 
حالی  در  این  بفروشند.  نرخ  همان  با 
بانک ها  به  خود  سرمایه  اگر  که  است 

 ۱۸ گذشته  سال  یک  طی  می سپردند 
درصد سود کسب می کردند.

بر این اساس است که بسیاری از 
همواره  تجربه  صاحبان  و  کارشناسان 
به مردم توصیه می کنند به هیچ عنوان 
پررسیک  بازار  وارد  دریافت سود  برای 
برای  و  نشوند  دالر  فروش  و  خرید 
نتیجه  به  دستیابی  و  کمتر  ریسک 
مطلوب سرمایه خود را صرف کارهای 
بانک ها  در  سرمایه گذاری  یا  تولیدی 

کنند.
آزاد  بازار  در  دالر  قیمت  بررسی 
نخستین  در  که  است  این  از  حاکی 
روزهای آذرماه نرخ دالر 2۹ هزار تومان 
بود و در دهم این ماه به رقم 2۶ هزار و 
۶۰۰ تومان رسید اما در روزهای آینده 
دوباره به مدار صعودی برگشت اما این 
بار رشد قیمت شتاب گذشته را نداشت 
در  تومان  هزار   2۷ کانال  میانه  در  و 
نوسان بود و در 22 دی ماه به محدوده 
2۶ هزار تومان عقبگرد داشت. در آخرین 
ماه سال ۱۴۰۰ قیمت دالر در بازار آزاد 
رکود جدیدی را ثبت کرد و وارد کانال 

2۵ هزار تومان شد.

با  اعتباری ملل  مزایده عمومی امالک و مستغالت موسسه 
شرایط ویژه

 نوبت چهارم مزایده عمومی امالک و مستغالت و 
سرمایه گذاری های مازاد موسسه اعتباری ملل با شرایط 

ویژه برگزار می گردد .
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: این 
پرداخت  توان  افزایش  و  سازی  منظورچابک  به  موسسه 
تسهیالت به مردم نسبت به فروش امالک و مستغالت و 

سرمایه گذاری های مازاد اقدام می نماید.
 این گزارش می افزاید: متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت تهیه اسناد 
مزایده از روز چهارشنبه مورخ ۱۵/۱2/۱۴۰۰لغایت روز یکشنبه مورخ ۱۵/۱2/۱۴۰۰به 
مدت ۱۰ روز در ساعت اداری به آدرس تهران، اتوبان همت نرسیده به کردستان 
اداره امالک و  ،خیابان شیراز جنوبی، نبش خیابان رضوان، پالک ۷ طبقه سوم، 
ساختمان و یا به کلیه شعب موسسه اعتباری ملل مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر 

تا تاریخ ۱۵/۱2/۱۴۰۰تحویل و رسید دریافت نمایند.
 گفتنی است سایر اطالعات و جزئیات بیشتر اسناد مزایده در سایت اینترنتی 

موسسه به نشانی www.melalbank.ir     قابل دسترسی می باشد.

روابط  بین المللی  کنفرانس  هجدهمین  برگزیده  رازی  بیمه 
عمومی ایران شد

ه  یژ و ه  یز جا زی  ا ر بیمه  عمومی  بط  ا و ر
عمومی  بط  روا لمللی  بین  ا نس  کنفرا هجدهمین 
 » متاورس  عمومی  بط  »روا موضوع  با  یران  و ا
از همچنین جایزه ویژه نخستین جشنواره مردم داری را 

آن خود کرد.
اسالمی  ناصرالدین  دکتر   ، فارس  گزارش  به 
فرد مدیر روابط عمومی و اموربین الملل شرکت بیمه 

رازی در هجدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران که با حضور دکتر 
سعیدرضا عاملی ، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی و جمعی از اساتید حوزه 
ارتباطات و روابط عمومی برگزار شد، جایزه ویژه این کنفرانس را از آن خود کرد.
این جایزه در حالی به روابط عمومی بیمه رازی اعطا شد که تنها برگزیده 
صنعت بیمه در این رویداد بوده و شرکت های بزرگ ایران همچون بانک سپه، 
این کنفرانس بین  از دیگر برگزیدگان  ا  ا  راه آهن ج  ایرانول و شرکت  نفت 

المللی بودند.
و  انتشارات  مدیریت  جایزه  رازی  بیمه  شرکت  که  است  ذکر  به  الزم 
مهم ترین جایزه نخستین جشنواره مردم داری را نیز با عنوان روابط عمومی 

مردم دار از آن خود کرده است.
گفتنی است روابط عمومی بیمه رازی در یکسال اخیر ، تندیس و لوح 
تقدیر روابط عمومی برتر بیمه مرکزی ایران ، روابط عمومی برتر شانزدهمین 
نوین  الگوهای  کنفرانس  چهارمین  تندیس   ، عمومی  روابط  ملی  جشنواره 
مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران و همچنین تندیس و لوح تقدیر هجدهمین 
کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران و نخستین جشنواره مردم داری را 

از آن خود کرده است.

۱۳۳ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن به بانک معرفی شدند
انتهای بهمن ماه سال جاری ۱32 هزار ۷۰۹  تا  آمار،  بر اساس جدیدترین 
بانک  به  مسکن  ساخت  تسهیالت  دریافت  برای  مسکن  ملی  نهضت  متقاضی 

مسکن معرفی شدند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از فارس، بر اساس آمار 
انتهای  تا  پروژه های طرح نهضت ملی مسکن  از خالصه وضعیت  مستند رسیده 
بهمن ماه سال جاری، ۱32 هزار و ۷۰۹ متقاضی در قالب ۶ هزار و ۱۱2 پروژه برای 

دریافت تسهیالت ساخت مسکن به بانک عامل معرفی شده اند.
بیشترین سهم متقاضیان معرفی شده به بانک مسکن مرتبط با 33 هزار و 

۸۴۸ واحد مسکونی برای 3 هزار 332 پروژه خود مالکی است.
*بیشترین متقاضیان معرفی شده به بانک مرتبط با پروژه های خودمالکی است

پس از پروژه های خود مالکی بیشترین متقاضیان معرفی شده به بانک، 32 
هزار ۴۴3 واحد مسکونی بنیاد مسکن است که شامل 2 هزار و ۴۰2 پروژه است.

بر این مبنا تاکنون، 22 هزار و ۷3۷ متقاضی در شهرهای جدید، ۱۸ هزار 
2۰۱ متقاضی در قالب پروژه های اداره کل راه و شهرسازی، 22 هزار ۷۸۱ متقاضی 
همیاری  سازمان  متقاضی   ۶۹۹ هزار   2 و  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  پروژه های 

شهرداری ها نیز به بانک عامل برای دریافت تسهیالت مسکن معرفی شده اند.

توسعه فعالیت های بانک ملی ایران در حوزه فناوری های مالی
سرپرست معاونت فناوری اطالعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران با تاکید 
فناوری های مالی گفت: سرویس  بانک در حوزه های جدید  این  بر ورود جدی 
های بانک در حوزه های بازار سرمایه، بیمه و تسهیالت برای کسب و کارهای 

نوپا توسعه می یابند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، علیرضا ماهیار در بازدید از هلدینگ 
داده ورزی سداد با تأکید بر این که فضای تعامل میان بانک ملی ایران و این شرکت 
بسیار مساعد و مثبت است، افزود: بانک ملی ایران با بهره مندی از ظرفیت و توانمندی 
های شرکت داده ورزی سداد به  عنوان بازوی اجرایی خود در حوزه فناوری اطالعات، 

پیشران تکنولوژی  های نوین در صنعت بانکداری الکترونیک است.
وی ترسیم نقشه راه این شرکت در راستای همسویی با استراتژی های جدید 
بانک را خواستار شد و ضمن تبیین استراتژی تیم مدیریتی جدید بانک ملی ایران 
در ارتباط با حوزه فناوری، بر ارتقا و پیشرفت محصوالت و خدمات در شرکت داده 
ورزی سداد تأکید کرد.ماهیار هلدینگ سداد را شرکتی ابزاری و بازوی فنی توانمند 
و پیشرو در تحول دیجیتال بانک ملی ایران دانست و اظهار کرد: سداد باید بتواند 
در پایان سال ۱۴۰۱ با برنامه ریزی دقیق و تحول محور، برترین و تأثیرگذارترین 

هلدینگ کشور در زمینه فناوری اطالعات بانکی باشد.
وی ضمن قدردانی از زحمات همکاران در این شرکت، تجربه تبدیل واحد 
سازمانی بام شرکت سداد به SBU )کسب و کارهای نوپا( را اقدامی قابل تقدیر 
نیز  این تجربیات در سایر حوزه ها  از  باید  ارزشمند عنوان و خاطر نشان کرد:  و 

استفاده شود.
همچنین فرهاد فائز مدیر عامل شرکت داده ورزی سداد نیز ضمن قدردانی از 
حمایت های همه جانبه بانک ملی ایران، ابراز امیدواری کرد که با حضور مدیریت 

جدید در این بانک، جایگاه شرکت سداد نیز بیش از پیش ارتقا یابد.
در پایان نیز معاونان و سایر مدیران ارشد شرکت سداد به بیان دیدگاه ها و 
دغدغه های خود پرداخته و تاکید کردند اهداف بانک ملی ایران در حوزه بانکداری 

الکترونیک را با قوت پیگیری خواهند کرد.

نماینده سابق ایران در اوپک:
ایران یک منبع مطمئن در بازار نفت است

محمد خطیبی گفت: درصورتی که تحریم های ایران نیز لغو نشود باز 
هم ممکن است کشورهای آسیایی با ایران قراردادهایی را در خصوص خرید 
نفت منعقد کنند، درحال حاضر باالی یک میلیون بشکه نفت صادر می شود 
و بعید نیست که این میزان افزایش یابد و تعداد خریداران نفت ایران بیش از 

حال حاضر شوند.
نماینده سابق ایران در اوپک، با بیان اینکه وضعیت بازار به گونه ای است 
که تقاضا به سرعت به حالت قبل از کرونا باز می گردد و در حال رشد بوده 
اما عرضه نمی تواند به همان تناسب افزایش یابد به همین دلیل بازار با یک 
افزایش قیمت مواجه است، اظهار کرد:علی رغم اینکه مصرف کنندگان بزرگ 

از ذخایر خود برداشت می کنند اما شرایط بازار متعادل نیست.
وی با تاکید بر اینکه شرایط فعلی بازار بیانگر اوضاع نامطلوب بازار و عدم 
کفایت عرضه است، گفت: در چنین شرایطی برخی کشورها همچون هند، ژاپن 
و کره پاالیشگاه های خود را برای خرید نفت از ایران آماده می کنند، ممکن 
است این کشورها با آمریکا مذاکره و بدون توجه به رفع تحریم ها اقدام به 

آماده سازی پاالیشگاه ها کرده باشند.
نماینده سابق ایران در اوپک با بیان اینکه حتی ممکن است این کشورها 
با آمریکا نیز مذاکره ای نداشته باشند و باتوجه به نیاز خودشان تمایل به خرید 
نفت از ایران داشته باشند، اظهار کرد: باتوجه به رشد تقاضا و ناتوانی عرضه در 

تامین تقاضا بعید نیست که دچار یک کمبود در بازار شویم.
خطیبی  افزود: به مرور زمان این کمبود در بازار بیشتر نمایان می شود 
چراکه با رشد سالیانه تقاضا نیز مواجه هستیم، البته باورود به فصل تابستان 
وفصل پائیز وزمستان سال آینده شاهد رشد تقاضا خواهیم بود در این شرایط 
این کشورها تمایل دارند امنیت عرضه نفت ونیازمصرفی خود را از هم اکنون 
تامین کنند، در چند جا به کاهش قیمت ها درفصل بهار اشاره شده که بهتراست 

بجای کاهش قیمتها ازتعدیل قیمت ها استفاده شود.
وی تصریح کرد: باتوجه به اینکه تولیدکنندگان با حداکثر ظرفیت فعالیت 
می کنند تامین مازاد تقاضا مشکل خواهد بود، در این شرایط یک منبع مطمئن 
به نام ایران وجود دارد که همه می دانند به دلیل تحریم ها از تمام پتانسیل 
خود استفاده نمی کند، بنابراین سعی می کنند که تا دیر نشده از این پتانسیل 
استفاده کنند، هر کشوری زودتر وارد کار شود تصمیم خردمندانه ای گرفته 
چراکه ممکن است اگر دیر شود پتانسیل ایران نیز پر شود و جایی برای تامین 

تقاضا وجود نداشته باشد.
نماینده سابق ایران در اوپک با بیان اینکه شرایط بازار و نیاز کشورها به 
گونه ای است که تحریم ها دیگر معنایی ندارد، گفت: بحث تحریم روسیه که 
مطرح شد، آمریکایی ها بیانیه دادند و اعالم کردند که تحریم های روسیه منهای 
انرژی است، یعنی به هیچ عنوان تحریم جدیدی در حوز انرژی اعمال نخواهد 

شد، درحالی که تنش ها با اکراین و روسیه بسیار جدی است.
خطیبی با بیان اینکه علی رغم اینکه آمریکا اعالم کرد که تحریم های 
سنگینی علیه روسیه اعمال می کند اما انرژی شامل آن نشد چراکه می دانند 
اگر انرژی تحرم شود بحران بزرگ ایجاد خواهد شد که قیمت ها دیگر قابل 
پیشبینی نیست، گفت: وضعیت فعلی نشان می دهد که بازار بسیار حساس شده 
است و تحریم ها دیگر پاسخگو نیست.به گفته وی به نظر کشورهای اروپایی 
قصد دارند تا آخرین نفس با آمریکایی ها همکاری کنند اما کشورهای آسیایی 
دلیل  به همین  بیابند  تقاضا  به  پاسخ  برای  راهی  تا  افتادن  فکر خودشان  به 

نیز اقدام به آماده سازی پاالیشگاه های خود برای ورود نفت ایران کرده اند.
نماینده سابق ایران در اوپک با اشاره به وضعیت قیمت ها در بازار نفت  
در صورت شکست توافق و عدم تحقق برجام، گفت: با شروع فصل بهار قیمت 
ها تا حدودی کاهش می یابد یعنی سیستم های گرمایشی خاموش می شود 
اما مجدد در اواخر تابستان به شدت تقاضا رشد خواهد کرد و بازار نیازمند عرضه 
جدید است.خطیبی با بیان اینکه عرضه جدید به دلیل کاهش سرمایه گذاری 
ها کاهش یافته و در خیلی بخش ها کال سرمایه گذاری صورت نگرفته است، 
افزود: این در شرایطی است که اگر سرمایه گذاری نداشته باشیم عرضه جدیدی 
نیز نخواهد بود، علت این مساله تحریم ها کرونا و یا جود نا امنی در بازار نفت 
است، بازار نیز به این مساله واکنش نشان داده است و بعید نیست که قیمت ها 

از مرز ۱۰۰ دالر نیز بگذرد و در سطوح باال باقی بماند.
به گفته وی، اگر وضعیت اوکراین و روسیه و آمریکا بدتر از حال حاضر 
شود ممکن است اوضاع بازار نفت در شرایط بدتری قرار بگیرد، در این بین 
کشورهای آسیایی باید به فکر امنیت انرژی خودشان باشند و ایران یکی از 
منابع مطمئن است که نشان داده کشورها می توانند روی آن حساب باز کنند.

دالر دیگر سودی ندارد؛

سرمایه گذاری در بازار ارز پایان می یابد!؟
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قیمت نفت پس از ۸ سال از ۱۰۰ دالر عبور کرد
به دنبال تنش ها بین روسیه و اوکراین، قیمت نفت پس از سال ها مجددا 

سه رقمی شد و به ۱۰۰ دالر رسید.
قیمت هر بشکه نفت خام برنت در بورس لندن   با ۴.۵۴ دالر افزایش 
به ۱۰۱ دالر رسیده است. در بازار ایاالت متحده نیز هر بشکه نفت خام 

۴.23 دالر افزایش یافت و به ۹۶.3۴ دالر رسید.
را  دالر   ۱۰۰ باالی  قیمت  نفت   2۰۱۴ سال  آگوست  در  بار  آخرین 

تجربه کرده بود.
تنش ها اخیر همچنین بر بازارهای مالی اروپا و آمریکا نیز تاثیر منفی 
گذشته است و پس از سخنرانی شامگاه چهارشنبه والدیمیر پوتین رئیس 
جمهور روسیه مبنی بر اینکه تصمیم گرفته است به عملیات نظامی در اوکراین 
چراغ سبز نشان دهد، ارزش سهام در اروپا و آمریکا در حال کاهش است و 

شاخص بورس های آمریکا بیش از 2 درصد کاهش یافته است.

پیش بینی جدید بانک آمریکایی؛
تنشهای اوکراین قیمت نفت را تا ۱۱۰ دالر باال خواهد برد

نفت  قیمتهای  کرد  بینی  پیش  کو  اند  مورگان چیس  پی  بانک جی 
احتماال تحت تاثیر ادامه تشدید تنشها بر سر اوکراین، در سه ماهه دوم به 

۱۱۰ دالر در هر بشکه می رسند.
تحلیلگران بانک جی پی مورگان در یادداشتی نوشتند: بازار نفت احتماال 
شاهد استمرار قیمتهای باالتر در سه ماهه آینده خواهند بود اما قیمتها در 

پایان سال به ۹۰ دالر می رسد.
این پیش بینی فرض را بر این گرفته است که تنشها میان روسیه و 
غرب بر سر اوکراین تشدید می شود و توافق هسته ای ایران، بخشی از 

عرضه را به بازار برمی گرداند.
نفت برنت هفته جاری برای نخستین بار از سال 2۰۱۴ به مرز ۱۰۰ 
دالر در هر بشکه صعود کرد. در حالی که تنشها در اروپای شرقی قیمتهای 
نفت را باالتر برده است، معامله گران انتظار دارند ذخایر نفت با فراتر رفتن 

تقاضا از عرضه، کاهش پیدا کنند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، تحلیلگران جی پی مورگان اظهار کردند 
نفت برنت در سه ماهه آینده به ۱۱۰ دالر در هر بشکه و وست تگزاس 
اینترمدیت به ۱۰۷ دالر در هر بشکه می رسد که 22 دالر باالتر از برآورد 

قبلی این بانک برای این دو گرید نفت است.
قیمت نفت که روز چهارشنبه  گذشته ابتدا تحت تاثیر گزارش حمله 
اوکراین صعود  دولتی  امنیت  وزارت خارجه و سرویس  به دولت،  سایبری 
 ۰.3 معادل  سنت   ۱۱ برنت  نفت  و  کرد  معکوس  را  خود  روند  بود،  کرده 
درصد کاهش پیدا کرد و به ۹۱ دالر و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید. وست 
تگزاس اینترمدیت هم با ۱۱ سنت معادل ۰.۱ درصد کاهش، ۹2 دالر و 2۰ 

سنت در هر بشکه بود.
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رییس مجمع فعاالن اقتصادی:
پرداخت وام بدون ضامن چندان قابلیت اجرایی 

ندارد!
یک فعال اقتصادی معتقد است پرداخت تسهیالت خرد بدون ضامن که به 
جای وثیقه محوری بر اساس اعتبارسنجی افراد انجام می شود، اگرچه حرکت 

مثبتی است اما با توجه به شرایط فعلی بانکها چندان قابلیت اجرایی ندارد.
اینکه  به  اشاره  با  اقتصادی،  فعاالن  مجمع  رییس   – حسینا  محمدرضا 
بانک ها در شرایط فعلی به دلیل کمبود منابع مالی حتی تسهیالت مصوب 
بخش تولید را نیز پرداخت نمی کنند، گفت: برآوردها نشان می دهد که بانک ها 
به دلیل کمبود منابع اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی کرده اند تا بتوانند 
هزینه های جاری خود را تامین کنند. از این رو چند ماهی می شود که از پرداخت 

تسهیالت به واحدهای صنعتی و تولیدی سر باز می زنند.

وی اظهار کرد: نکته قابل تامل این است که در چنین شرایطی، وزیر 
را  این شیوه  به  پرداخت تسهیالت  داده است که  بانک ها دستور  به  اقتصاد 
قانونی  اندوخته   ، بهره  نرخ  که  است  حالی  در  این  کنند.  آغاز  زودتر  هرچه 
که   می رسد  نظر  به  بنابراین  است؛  نداشته  تغییری  نیز  بانکی  جریمه های  و 
و  نداشته  اجرایی  قابلیت  بانک ها  فعلی  وضعیت  به  توجه  با  طرحی  چنین 

دارد. نمایشی  جنبه  تنها 
این فعال اقتصادی افزود: این اقدامات و فشارها باعث می شود که نه تنها 
پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی با تعلل و مشکالت بیشتری از سوی 
بانکها روبه رو شود بلکه تورم موجود در اقتصاد را نیز تشدید خواهد کرد؛ چرا که 
بانک ها چاره ای جز خلق پول ندارند و با حرکت در این مسیر، منجر به ایجاد 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در دولت سیزدهم در کنار فساد ستیزی و 
شناسایی گلوگاه ها و تشکیل پرونده های 
افزایش  جمله  از  خدمت   ۴۰ قضایی، 
برای  رفاهی  تسهیالت  درصدی   2۰
بازنشستگان تا اطلس اشتغال کشور را به 

جامعه مخاطبان ارائه کرده است.
2۰ درصد افزایش تسهیالت رفاهی 
برای  بازنشستگان، اضافه کردن نماینده 
امنای  هیات  ترکیب  در  بازنشستگان 
سازمان تامین اجتماعی و صندوق های 
تابعه با تصویب شورای عالی رفاه )برای 
نخستین بار(، افزایش سهم سازمان تأمین 
اجتماعی از حق بیمه تکمیلی بازنشستگان 
از 3۰ درصد به ۵۰ درصد، ابالغ منع خرید 
از افراد فاقد کد اقتصادی در شرکت های 
زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری 
و ابالغ برگزاری هرگونه مزایده و مناقصه 
در شرکت های زیرمجموعه فقط از طریق 
صندوق  سامانه  در  اطالعات  بارگزاری 
بازنشستگی کشور، از جمله اقدامات این 
وزارتخانه در حوزه صندوق بازنشستگی 

است.
خدماتی  اجتماعی  تامین  حوزه  در 
از جمله برقراری بیمه ناباروری )پوشش 
ناباروری،  به درمان  هزینه های مربوط 
پس از ده ها سال چشم انتظاری زوج های 
نابارور(، اجرای طرح بیمه خانواده ایرانی 
برای زنان خانه دار، پرداخت حقوق ماهانه 
مرخصی زایمان، پوشش بیمه ای بیماران 
خاص )پس از چندین سال انتظار(، بیمه 
تامین اجتماعی برای دانشجویان و افزایش 
3۵ هزار متر فضای درمانی جدید ارائه شد 
که به نفع جامعه زنان و بیماران خاص بود.

استقرار و پیاده سازی زیرسامانه بیمه 
بیکاری و ارائه همه خدمات بیمه بیکاری 
به متقاضیان به صورت الکترونیکی در 
راستای شفاف سازی فرآیندها و کاهش 
گیرندگان،  خدمت  حضوری  مراجعه 
به  الحاق  الیحه  تصویب  و  پیگیری 
مقاوله نامه بازرسی کار و سازمان بین المللی 
کار )ILO( به منظور ارتقای نظام بازرسی 
این  اقدامات  دیگر  از  کشور  در  کار 

وزارتخانه است.
به  مسکنونی  واحد  تحویل ۱۴۰۰ 

خانواده های دارای 2 معلول
خدماتی در حوزه بهزیستی و برای 
معلوالن کشور در دولت سیزدهم اتفاق 
افتاد که مهمترین آنها تکمیل و تحویل 
به  مسکونی  واحد   ۴۰۰ و  یک هزار 
بیشتر،  معلول   2 دارای  خانواده های 
به  مسکن  ساخت  نامه  تفاهم  انعقاد 
واحد  هزار   ۱۶۰( واحد  هزار  تعداد ۵۶۰ 
برای خانواده های تحت حمایت سازمان 
بهزیستی و ۴۰۰ هزار واحد برای جامعه 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  مخاطب 
اجتماعی(، تهیه و توزیع هشت هزار تبلت و 
سیمکارت بین افراد تحت پوشش سازمان 
بنیاد مستضعفان  با همکاری  بهزیستی 

انقالب اسالمی و جهش در تزریق واکسن 
کرونا به معلوالن و سالمندان مراکز شبانه 
روزی سازمان بهزیستی )۹۸ درصد یک 

دز و ۸3 درصد دو دز( است.
بر اساس آمار بهزیستی، ۱۰ هزار 
خانواده دارای دو معلول دیگر در صف 
حق  مسکن  دارند.  قرار  مسکن  انتظار 
هر فرد و خانواده ایرانی مضمون مبنایی 
اصل 3۱ قانون اساسی جمهوری اسالمی 
است. در رتبه بندی این نیاز، محرومان و 
افراد دارای معلولیت در اولویت هستند و 
حاکمیت وظیفه دارد از بیت المال برای 
کسانی که مسکن ندارند و در تهیه آن 

ناتوان هستند، هزینه کند.
اطلس الگوهای اشتغال کشور

الگوهای  اطلس  اجرای  و  طراحی 
اشتغال کشور، اختصاص پنج هزار میلیارد 
برای  قرض الحسنه  اعتباری  خط  ریال 
حمایت از مشاغل خانگی، تصویب زیست 
بوم ملی اشتغال جمهوری اسالمی ایران و 
تقسیم کار ملی جهت ایجاد یک میلیون 
و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال 
۱۴۰۱، کاهش فرآیند صدور مجوز مرکز 
مشاوره خدمات کارآفرینی به سه روز و 
آغاز شناسایی ۴۰۰ هزار کارآفرین حرفه ای 
کشور و شناسنامه دار کردن آنها از دیگر 
خدمات این وزاتخانه در حوزه اشتغال و 

کارآفرینی است.
با  کشور  اشتغال  ملی  زیست بوم 
هدف ایجاد سالیانه یک میلیون و ۸۵۰ 
هزار شغل در اولین جلسه شورای عالی 
با  ماه،  آبان  در  سیزدهم  دولت  اشتغال 
حضور شخص رئیس جمهوری رونمایی 
زمینه  در  الزام   2 زیست بوم  این  شد. 
تکنیک ها و روش های ایجاد اشتغال دارد.
اطلس الگوهای اشتغالزایی کشور با 
۱۷۰ الگو تدوین شده است تا با همکاری 
دولتی  افزایی ۷۱ دستگاه بخش  و هم 
و بخش خصوصی اجرایی شود و طبق 
برنامه ریزی های انجام شده، ایجاد یک 
میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان سال 

۱۴۰۱ محقق خواهد شد.
مطابق آمارهای سامانه »رصد« این 
وزارتخانه در این دولت، 2۱۷ هزار فرصت 
شغلی ایجاد شده و در همین راستا ۱3۰ 
هزار فقره بیمه برای افراد صادر شده است.
برای منابع زیست بوم ملی اشتغال 

32 هزار میلیارد تومان در بخش هزینه ای 
و ۱۶۰ هزار میلیارد تومان هم تسهیالت 
تا در سال ۱۴۰۱ تخصیص  مطرح شد 
یابد تا یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت 
شغلی از شهریور ماه امسال تا شهریور ماه 

۱۴۰۱ ایجاد شود.
مجوز  صدور  درصدی   ۵۰۰ رشد 

تأسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد
یکی  ای  حرفه  و  فنی  سازمان 
آموزش  ارائه  در  متولی  نهادهای  از 
های مهارتی در جهت ایجاد اشتغال و 
سیزدهم  دولت  در  که  است  کارآفرینی 
اقداماتی از جمله تصویب و آغاز اجرای 
سربازان  اشتغال  و  مهارت آموزی  سند 
)نیروهای وظیفه(، افزایش 33 درصدی 
واحدهای فنی حرفه ای جوار کارگاهی 
واحد(،   ۸۰۰ از  بیش  به  واحد   ۶۰۰ )از 
و  آزمون  برگزاری  فرآیند  زمان  کاهش 
صدور گواهی نامه مهارت از ۴۵ روز به 
هفت روز کاری، اعطای مجوز به ۶۰۸ 
مرکز کارآموزی جوار و بین کارگاهی با 
رشد ۱۹۱ درصد نسبت به زمان مشابه، 
رشد ۵۰۰ درصدی صدور مجوز تأسیس 
افتتاح  و  آزاد  آموزشگاه فنی و حرفه ای 
ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مرکز   ۵۵۵
جوارگارگاهی را در کارنامه خود به ثبت 
و  کار  تعاون،  وزیر  است.معاون  رسانده 
رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای درباره تاسیس آموزشگاه 
های آزاد گفته است که در ۱۰ ماه اخیر 
سه هزار و ۴۰۰ آموزشگاه مجوز دریافت 
 ۵۰۰ رشد  نشانگر  آمار  این  که  کردند 
در  مشابه  زمان  به  نسبت  آن  درصدی 

سال گذشته است.
اضافه  حسینی نیا«  »غالمحسین 
کرده است که مواردی نظیر طوالنی بودن 
زمان اخذ مجوز که در برخی موارد تا 2 
سال هم به طول می انجامید، موجب به 
وجود آمدن بازار سیاه شده بود. بر همین 
اساس با بررسی های انجام شده و ابالغ 
زیست بوم اشتغال از سوی وزارت تعاون، 
به این نتیجه رسیدیم که این مجموعه 
تا صدور مجوزهای  دارد  را  ظرفیت آن 
تأسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد 

را تا سه روز کاهش دهد.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه 
ای کشور درباره جزییات این طرح عنوان 

کرده بود که متقاضیان می توانند با ورود 
به پورتال سازمان و بارگذاری اطالعات 
مربوط، طرح توجیهی و همچنین تعهدنامه 
محضری، پس از سه روز موافقت نامه 
آموزشگاه فنی و حرفه  تأسیس  اصولی 
ای آزاد خود را کسب کنند همچنین به 
دلیل طوالنی بودن برخی مراحل مانند 
گواهی عدم اعتیاد، گواهی سوء پیشینه، 
استعالم مدارک و غیره،  سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشور اصل را بر برائت 
گذاشته و تعهدنامه محضری از متقاضیان 

دریافت می کند.
سه  تا  متقاضیان  اساس،  این  بر 
از دریافت مجوز فرصت دارند  ماه پس 
تا مدارک مورد نظر را تهیه و ارائه کنند.

های  شرکت  ز  ا دستیزی  فسا
زیرمجموعه وازت رفاه تا مدیران

یکی از اقدامات دولت سیزدهم فساد 
ستیزی بوده است که در این زمینه تشکیل 
پرونده های مفاسد اقتصادی در شرکت ها 
پیگیری،  وزارتخانه،  تابعه  واحدهای  و 
سالم سازی و ارتقای کارآمدی مدیریتی 
وزارتخانه، منع خرید سکه، کارت هدیه 
و  در همه شرکت ها  محرمانه  بودجه  و 
و  ستاد  ارتزاق  منع  تابعه،  واحدهای 
شرکت های  و  صندوق ها  از  وزارتخانه 
تابعه آنها )خودرو، بودجه، نیروی انسانی، 
ساختمان و غیره(، کاهش شکاف حقوق، 
کارکنان  و  مدیران  مزایای  و  دستمزد 

انجام شد.
ی  گفته ها ین  خر آ ساس  ا بر 
»حجت اهلل عبدالملکی« وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، مبارزه با فساد در دولت 
به صورت ویژه مورد توجه است و در حال 
حاضر در این وزارتخانه در حال بررسی 

بیش از 3۰۰ پرونده فساد هستیم.
سیزدهم  دولت  در  وزارتخانه  این 
بیشترین انتصاب ها را انجام داده است 
که برای کاربران فضای مجازی و مردم 
سواالتی را ایجاد کرده است که در این 
باره  وزیر کار با اشاره به اینکه یک هزار 
برکنار  کار  وزارت  مجموعه  در  مدیر 
در  مدیر  هزار   2 است:  گفته  می شوند، 
ما  پیش بینی  که  داریم  مجموعه  این 
این است که یک هزار مدیر دست پاک 
ادامه  خود  کار  به  همچنان  کارآمد  و 
خواهند داد و یک هزار دیگر باید برکنار 
شوند که از این تعداد 3۵۰ نفر برکنار شده 
و مابقی در حال انجام است.عبدالملکی 
ادامه داده است همه افرادی که ما عذر 
آنها را خواستیم یا بازنشست شدند یا از 
به وزارت کار مأمور  سازمان های دیگر 
شده بودند و یا یکی از معیارها پنجگانه 

انتصاب رئیس جمهور را نداشتند.
طبق آخرین گزارش ها، ۱2 کارگروه 
لحاظ  با  انتصاب ها  حوزه  در  تخصصی 
معیارهای رئیس جمهوری از جمله انقالبی، 
و  دست پاکی  ستیزی،  فساد  کارآمدی، 

مردمی بودن فعالیت می کنند.

اقدامات وزارت کار در دولت سیزدهم؛

افزایش تسهیالت رفاهی برای بازنشستگان تا ایجاد اشتغال

تورم هرچه بیشتر خواهند شد.
رییس مجمع فعاالن اقتصادی همچنین با بیان اینکه تعداد کسانی که 
می توانند با شرایط بدون ضامن وام دریافت کنند محدود است، گفت: شرایط 
دریافت این تسهیالت به گونه ای است که امکان دریافت آن از سوی همه 
افراد وجود ندارد و موفقیت در این حوزه منوط به میزان حقوق افراد است. بر 
همین اساس بسیاری از افراد معترضند که بانک ها از پرداخت وام به آن ها 

خودداری می کنند.
وی با ذکر مثالی افزود: اقساط وام ۱۰۰ میلیون تومانی با فرض نرخ بهره 
۱۸ درصد و بازپرداخت سه ساله، حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است؛ 
بنابراین باید حکم حقوقی فردی که این وام را دریافت می کند، شش میلیون 
تومان باشد. البته این با فرض این است که فرد هیچ وامی نداشته و ضامن 
هیچ فردی هم نشده باشد که فرض دور از ذهنی است.  اگر این فرد اقساط 
دو میلیون تومانی در ماه داشته باشد، برای آنکه بتواند برای وام ۱۰۰ میلیون 
تومانی نامه کسر از حقوق بگیرد، حکم حقوقی او باید حدود ۹ میلیون و 3۵۰ 

هزار تومان باشد. 
حسینا همچنین اظهار کرد: ما فکر می کنیم که در شرایطی که مسووالن 
کشور و مقام معظم رهبری بر بخش صنعت و تولید تاکید دارند، منابع بانکی 
باید به سمت این بخش ها هدایت شود و از اظهارنظرهایی که قابلیت اجرایی 
ندارند، خودداری شود؛ چرا که این گونه صحبت ها باعث از دست رفتن هرچه 

بیشتر اعتماد مردم نسبت به دولتمردان می شود.
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ایالم  انتظامی  فرمانده 
برای  پلیس  جدی  عزم  از 
کنندگان  احتکار  با  برخورد 
پایانی  ایام  در  مردم  مایحتاج ضروری 

سال خبر داد.
سردار دالور القاصی مهر در حاشیه 
استانی  قرارگاه  نهمین جلسه  برگزاری 
این  در  ارز،  و  قاچاق  کاالی  با  مبارزه 
نزدیک  به  توجه  داشت:با  اظهار  باره 
شدن به ایام پایانی سال و نیاز مردم به 
کاالهای اساسی ،پلیس  ضمن تعامل 
استان  نهادهای  و  سازمان ها  سایر  با 
برنامه ویژه ای را برای برخورد با برهم 
زنندگان نظم عمومی جامعه و  نظارت 

بر بازار دارند.
وی افزود: پلیس با کسانی که با 
احتکار کاالهای اساسی و ضروری مردم 
بخواهند نظم اقتصادی بازار را به خطر 

بیاندازند مماشات نخواهد کرد.
با  ایالم  استان  انتظامی  فرمانده 
اشاره به اینکه در ۱۱ ماه گذشته بیش 
با  مبارزه  مرحله طرح سراسری  از ۱۵ 
قاچاق کاال و ارز در سطح استان انجام 

گرفته، گفت : ماموران انتظامی استان 
ایالم بیش از ۱۵3 هزار قطعه مرغ  خارج 
عرضه  شبکه  به  و  توقیف  را  شبکه  از 

سراسری توزیع برگردانند.
پایانی  های  ماموریت  به  وی 

و  کرد  اشاره  نیز  استان  پلیس  سال 
فرصت  افراد  با  ویژه  برخورد  گفت: 
محترقه  مواد  واردکنندگان  و  طلب 
بروز  از  پیشگیری  با هدف  منفجره  و 
آسیب های جسمی برای افراد جامعه 
ایام  در  پلیس  های  برنامه  دیگر  از 

پایانی سال است.
اینکه  بیان  با  القاصی مهر  سردار 
ای  عده  که  داد  نخواهد  اجازه  پلیس 
سودجو با احتکار مواد غذایی و مایحتاج 
رکود  دچار  را  جامعه  مردم،  ضروری 
ها  استانی  هم  ز  ا کنند،  قتصادی  ا
خواست تا در صورت مشاهده هرگونه 
سریعًا   ، قاچاق  کاالی  عرضه  یا  ورود 
فوریت های  مرکز  طریق  از  را  مراتب 
تا  بگذارند  میان  در  ما  با   ۱۱۰ پلیسی 
به  ممکن  زمان  کمترین  در  همکاران 

آن رسیدگی کنند.

سردار القاصی مهر؛ برخورد پلیس با احتکارکنندگان
 مایحتاج ضروری مردم در ایام پایانی سال

کسب رتبه برتر آبفای استان اصفهان 
و  بانوان  بخش  سالیانه  عملکرد  جامع  ارزیابی  در 

خانواده شرکت های آب و فاضالب کشور
سمیه کربالیی بادی: آبفای استان اصفهان رتبه برتر ارزیابی عملکرد 
امور بانوان و خانواده صنعت آبفای کشور در سال های ۱3۹۹ و ۱۴۰۰ را 

به خود اختصاص داد.
توانمندی های   ارتقاء  و  توانمند سازی  پنج شاخص  در  ارزیابی  این 
آموزشی، فرهنگ سازی  فعالیت های فرهنگی- ورزشی و  انجام  بانوان، 
مدیریت مصرف در خانواده، تعامل و همکاری زنان و خانواده با سمن ها 
بانوان شاغل در  برنامه ریزی استانی و ملی برای توسعه فعالیت های  و 

صنعت آبفا صورت گرفته است.  
مدیرعامل آبفای استان اصفهان در آیین تقدیر از بانوان موفق شرکت 
گفت: رمز موفقیت سازمان ها و شرکت های پیشرو ، ایجاد  تحول و تغییر 
سازنده  در روند فعالیت ها از سوی کارکنان است که آبفای اصفهان از این 

اصل مستثنی نیست.
اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  داشت:  اظهار  امینی  هاشم 
توانست با بهره مندی از خالقیت، نوآوری و دانش کارکنان، روش های 

نوین ارائه خدمات مستمر و بهینه به مردم را در دستور کار قرار دهد.
وی ادامه داد: کارکنان آبفای استان اصفهان باید با ایجاد خالقیت، 
زمینه رشد و شکوفایی این صنعت را بیش از پیش در کشور فراهم سازند تا 
مردم به صورت پایدار  از خدمات این شرکت که نقش به سزایی در ارتقاء 

سطح بهداشت و رفاه عمومی دارد بهره مند شوند.
مدیرعامل آبفای استان اصفهان به نقش مدیران در ایجاد انگیزه و نشاط 
در سازمان ها اشاره کرد و گفت: ارکان مدیریتی در هر سازمانی باید بستر 
رشد و شکوفایی ظرفیت های کارآمد کارکنان را فراهم سازد تا کارکنان با 
شور و هیجان و به دور از هرگونه سرخوردگی به فعالیت در زمینه اهداف 

عالیه شرکت گام بردارند.
امینی در خصوص نقش بانوان در کسب موفقیت های آبفا گفت: در سال 
های اخیر بانوان همگام و دوشادوش  با آقایان برای ارتقاء بهره وری صنعت 
آبفا در استان اصفهان تالش کرده اند که این روند  باید با قوت ادامه یابد.

گفتنی است در جلسه شورای معاونین از اعظم السادات مرتضوی به 
عنوان مشاور برتر در بخش امور بانوان و خانواده صنعت آب و فاضالب 
کشور، سعیده سعیدی با تالیف چهار جلد کتاب به عنوان پژوهشگر برتر 
صنعت آب و فاضالب کشور و نسیمه بارانی به عنوان مادر نمونه در صنعت 

آب و فاضالب تقدیرشد.

به همت مخابرات منطقه اصفهان شهرک امیرالمومنین 
)ع( کاشان به شبکه فیبر نوری مخابرات متصل شد

.سمیه کربالیی بادی:  در راستای ارائه خدمات مخابراتی و ارتباطی 
مطلوب به شهروندان کاشانی و به منظور بهره مندی آنان از خدمات دولت 
الکترونیک در شرایط کرونایی، شبکه فیبر نوری خانگی )FTTH( در شهرک 
امیرالمومنین )ع(  کوچه های ذوالفقار ۴۱  ، ۴3 ،  ۴۵ و ۴۷ در محدوده 
مرکز تلفن امیرکبیر این مدیریت اجرا و بدین وسیله زیرساخت مورد نیاز 

برای تحقق شهر هوشمند تامین گردید.
گفتنی است، برای اجرای این پروژه، حدود هزار و  ۸۰۰ متر حفاری  و 

سه هزار و ۴۰۰ متر کابل کشی فیبر نوری خاکی اجرا شده است.
فیبر نوری

فیبر نوری رشته ای از تارهای بسیار نازک شیشه ای است که قطر 
هر یک از تارها نظیر قطر یک تار موی انسان است.

تارهای یاد شده در کالف هایی سازماندهی می شوند وکابل های 
امواج نوری در  ارسال  از فیبر نوری به منظور  را بوجود می آورند.  نوری 

مسافتهای طوالنی استفاده می شود.
فیبر نوری یکی از محیط های انتقال داده با سرعت باالست.امروزه 
از فیبرنوری در موارد متفاوتی نظیر شبکه های تلفن شهری و بین شهری 

وشبکه های رایانه ای و اینترنت استفاده می شود

مدیر عامل شرکت پاالیش گاز ایالم: 
 دستگاه پایش خوردگی در پاالیشگاه گاز ایالم بومی 

سازی شد
مدیرعامــل شــرکت پاالیــش گاز ایــالم از بومــی ســازی دســتگاه 
پایــش خوردگــی بــه روش مقاومــت الکتریکــی در ایــن واحــد صنعتــی 
توســط متخصصــان داخلــی و بــه کمــک شــرکت هــای دانــش بنیــان 

خبــر داد.
روح الــه نوریــان بــا بیــان اینکــه دســتگاه هــای پایــش خوردگــی 
بــرای تعییــن ســرعت خوردگــی و در نتیجــه تخمیــن عمرباقــی مانــده 
ــار  ــوند، اظه ــی ش ــتفاده م ــد اس ــرویس قراردارن ــه در س ــی ک تجهیزات
داشــت: پایــش خوردگــی بــه دو روش لحظــه ای و دوره ای صــورت مــی 
گیــرد کــه بــا اســتفاده از ایــن روش هــا مــی تــوان ســرعت خوردگــی 

را محاســبه کــرد.
ــی  ــی خوردگ ــای وزن ــن ه ــتفاده از کوپ ــه اس ــان اینک ــا بی وی ب
ــار  ــد، اظه ــی باش ــی دوره ای م ــری خوردگ ــدازه گی ــن روش ان رایجتری
ــی  ــک دوره زمان ــی ی ــی ط ــرعت خوردگ ــت: در روش دوره ای، س داش

ــود. ــی ش ــری م ــدازه گی ــط ان ــورت متوس ــخص و بص مش
مدیرعامــل شــرکت پاالیــش گاز ایــالم بــا اشــاره به اینکــه در روش 
ــا اســتفاده از دســتگاه مربوطــه در هــر  ــی ب لحظــه ای ســرعت خوردگ
لحظــه انــدازه گیــری مــی گــردد، تصریــح کــرد: روش هــای متعــددی 
بــرای انــدازه گیــری خوردگــی بصــورت لحظــه ای و آنالیــن وجــود دارد 
و ضخامــت ســنجی معمولــی، پالریزاســیون خطــی ، مقاومــت الکتریکــی 
و غیــره از جملــه روش هــای متــداول انــدازه گیــری ســرعت خوردگــی 

بصــورت لحظــه ای و آنالیــن مــی باشــند.
وی بــا بیــان اینکــه در روش مقاومــت الکتریکــی ، ســرعت خوردگی 
بــا انــدازه گیــری مقاومــت الکتریکــی یــک المــان کــه در داخــل پــراب 
و در معــرض محیــط خورنــده قــرار دارد انــدازه گیــری مــی شــود، خاطــر 
نشــان کــرد: خوردگــی باعــث خــورده شــدن ســطح و کاهــش ضخامــت 

المــان و در نتیجــه افزایــش مقاومــت الکتریکــی آن مــی گــردد.
ــان  ــال جری ــا ارس ــی ب ــش خوردگ ــتگاه پای ــه داد: دس ــان ادام نوری
ــدازه  ــد ان ــی توان ــر لحظــه م ــان را در ه ــن الم ــت ای الکتریکــی، مقاوم
ــا اســتفاده از فرمــول مربوطــه تبدیــل بــه ضخامــت  گیــری و ســپس ب
شــده و بــا داشــتن ضخامــت اولیــه و ثانویــه و طــول دوره زمانــی بیــن 

ــرخ خوردگــی بدســت مــی آیــد. ایــن دو، ن
ــرعت  ــری س ــدازه گی ــرای ان ــته ب ــه در گذش ــان اینک ــا بی وی ب
خوردگــی بــه روش مقاومــت الکتریکــی از دســتگاه و پــراب هــای خارجی 
اســتفاده مــی شــد، گفــت: بــه دلیــل خــراب شــدن ایــن دســتگاه و عــدم 
ــر آن، پیشــنهاد ســاخت دســتگاه توســط یکــی از شــرکت  امــکان تعمی
هــای دانــش بنیــان دریافــت و ســاخت آن بــا هماهنگــی بازرســی فنــی 
ایــن شــرکت شــروع شــد.مدیرعامل شــرکت پاالیــش گاز ایــالم بــا بیــان 
اینکــه عملکــرد ایــن دســتگاه پــس از انجــام تســت هــای آزمایشــگاهی 
متعــدد مــورد تأییــد متخصصــان فنــی ایــن واحــد صنعتــی قرارگرفــت، 
افــزود: از جملــه مزایــای ایــن دســتگاه نســبت بــه نمونــه هــای خارجــی، 
ســرعت خوردگــی بالفاصلــه پــس از اندازه گیری توســط دســتگاه نشــان 
داده مــی شــود و نیــازی بــه اســتفاده از نــرم افــزار جانبــی بــرای تحلیــل 

و تبدیــل داده هــا نمــی باشــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه قیمــت ایــن دســتگاه نســبت بــه نمونــه 
هــای خارجــی بســیار کمتــر مــی باشــد، اظهــار داشــت: ارائــه خدمــات 
پــس از فــروش در داخــل کشــور، مشــاوره فنــی و دریافــت بازخــورد از 
ــر از  ــا نظــر کارب ــق ب عملکــرد دســتگاه و اعمــال اصالحــات الزم مطاب

جملــه مزایــای دیگــر ایــن دســتگاه مــی باشــد.
ــه از  ــات و دانشــی ک ــه تجربی ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــان تصری نوری
ســاخت این دســتگاه بدســت آمده اســت، ســاخت پــراب هــای هیدروژنی 
و دســتگاه انــدازه گیــری ســرعت خوردگــی بــه روش پالریزاســیون خطی 
)LPR( توســط ایــن شــرکت و بــا همــکاری بازرســی فنــی پاالیشــگاه در 

دســت اقــدام مــی باشــد.

قانـون مالیـات بر خانه هـای خالـی در ایالم بعد 
از بیسـت سـال اجرایی شد

  مدیـر کل امـور مالیاتـی ایـالم از عملیاتـی شـدن نحوه محاسـبه 
مالیـات واحد هـای مسـکونی خالـی از سـکنه در اسـتان خبـر داد.

سـعید کریمی با اعالم این خبر اظهار داشـت: قانون گرفتن مالیات 
از خانه هـای خالـی کـه یک بار در سـال ۱3۸۰ و یک بار در سـال ۱3۹۴ 

تصویب شـده بود بهمن ماه امسـال اجرایی شـد.
وی افـزود: بـه همیـن منظـور وزارت راه و شهرسـازی اقـدام به راه 
انـدازی سـامانه امـالک و مسـکن کرد که تـا کنون بیـش از پانصد خانه  

خالـی از سـکنه بصـورت خود اظهاری در آن ثبت شـده اسـت.
مدیـر کل امـور مالیاتـی ایـالم گفـت: از این تعـداد ۴۴۸ خانه  خالی 
کـه در شـهر های بـاالی یکصـد هزار نفر قـرار دارند که مشـمول مالیات 

شناخته شـده اند.

تأمیـن مالی پـروژه مجتمـع گردشـگری ارغوان 
در شهرسـتان عسلویه از سـوی بانک توسعه تعاون 
تامیـن مالـی ۵۸ میلیـارد ریالـی پـروژه بـزرگ مجتمع گردشـگری 
ارغـوان در شهرسـتان عسـلویه یکـی از اثـر بخـش ترین اقدامـات نظام 

بانکـی بـا راهبـری بانـک توسـعه تعاون در اسـتان بوشـهر اسـت .
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت شـعب بانـک توسـعه تعاون 
اسـتان بوشـهر، مجتمع گردشـگری ارغوان در زمینی به مساحت تقریبی 
۵3 هـزار متـر مربـع زیر بنا و با بیش از ۱۱ هزارمتر مربع شامل:رسـتوران 
و آشـپزخانه بـا پذیـرش ۴۰۰ نفـر، کافـی شـاپ و سـفره خانـه سـنتی و 
غرفـه صنایـع دسـتی بـا مسـاحت 3۵۰ متـر مربـع، دارای فضای سـبز و 
خیابـان هـای سرسـبز همراه بـا زمین ورزش سـاحلی و همچنین سـالن 
ورزشـی سرپوشـیده بـا تمامـی امکانـات و تعـداد 2۰۴ اتـاق دو تختـه با 
امکانـات کامـل، تهویـه مطبوع، یونیـت، یخچال، تلویزیون با اسـتفاده از 
تسـهیالت ۵۸ میلیـارد ریالـی بانک توسـعه تعاون از محل طرح اشـتغال 
پایدار روسـتایی و عشـایری در شهرسـتان عسـلویه روسـتای بزباز آماده 

ارائـه خدمـات به عموم اسـت.
ایـن پـروژه بـا ارائه خدمات منحصر بـه فرد در زمینه هـای اقامتی، 
رفاهی، تفریحی و پذیرایی به گردشـگران و شـرکت های مختلف مستقر 
در پـارس جنوبـی در شهرسـتان عسـلویه مـی پـردازد و به عنـوان اولین 
مجموعـه گردشـگری اقامتـی در شهرسـتان عسـلویه زیـر سـاخت های 

گردشـگری منطقه را بهبود بخشـیده اسـت .
در ایـن مجتمـع گردشـگری بالـغ بـر ۱3۰ میلیـارد ریـال از طریق 
سـرمایه گـذاری بخـش خصوصی و پرداخت تسـهیالت ثابت و سـرمایه 

در گـردش از سـوی بانـک توسـعه تعاون هزینه شـده اسـت .
گفتنـی اسـت شهرسـتان عسـلویه معروفتریـن بخش منطقـه ویژه 
اقتصـادی انـرژی پـارس اسـت که همه سـاله شـاهد حضور تعـداد قابل 
توجهـی از افـراد جویـای کارو گردشـگران اسـت و احـداث پروژه هـای 
توسـعه ای و حمایـت از صنعـت گردشـگردی در ایـن منطقـه مـی تواند 

نقـش مهمـی در اقتصاد و اشـتغالزایی اسـتان داشـته باشـد.

پـروژه روشـنایی نوار سـاحلی بوشـهر بـه اجرا 
مد آ ر د

*مدیرمنطقـه یـک شـهرداری بنـدر بوشـهر گفت: پروژه روشـنایی 
نـوار سـاحلی شـهر بوشـهر حدفاصـل شـرکت ملـی نفتکـش تـا پـارک 

سـیادت بـا ۶ میلیـارد ریـال اعتبـار بـه اجـرا درآمد.*
بـه گـزارش واحد خبر و رسـانه مدیریت ارتباطـات و امور بین الملل 
شـهرداری بندر بوشـهر، خداکرم ایزدپناه در تشـریح این خبر اظهار کرد: 
اکثـر مکان های سـاحلی در محدوده ذکر شـده مدت زیـادی خاموش بود 
کـه با دسـتور و پیگیری های شـهردار بندر بوشـهر هم اکنـون با برطرف 
شـدن مشـکالت فنـی، خیابـان سـاحلی بـه صورت کامل روشـن شـده 
اسـت.وی بیـان کـرد: روشـنایی نـوار سـاحلی همـواره یکـی از مطالبات 
جـدی شـهروندان بوده اسـت که ایـن مهم با تالش کارکنان شـهرداری 

منطقـه یک بخوبی محقق شـده اسـت.
وی گفـت: شـهرداری منطقـه یـک در ایـام منتهـی به پایان سـال 
برنامه هـای متنـوع و متعـددی را تـدارک دیده اسـت تا شـهر بـا امادگی 

مطلوبـی بـه اسـتقبال عید نـوروز برود.

ثبـت نـام ۴۸ هـزار نفر در سـامانه نهضـت ملی 
جهش تولید مسـکن در اسـتان بوشـهر

جلسـه شـورای مسـکن بوشـهر JPG.۱مدیر کل راه و شهرسـازی 
اسـتان بوشـهر گفـت: تاکنـون ۴۸ هـزار نفـر در سـامانه نهضـت ملـی 
جهـش تولیـد مسـکن در اسـتان بوشـهر ثبـت نـام کـرده اند کـه از این 
شـمار 2۰هـزار و 33۷ نفـر پاالیـش نهایـی شـده و یکهـزار و ۵۰۰ نفـر 
بـه عنـوان متقاضـی موثـر که اقـدام بـه پرداخـت آورده اولیه کـرده اند، 

شناسـایی شـده است.
بـه گـزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسـازی )بوشـهر (، سـید 
محمود دسـتغیبی  در جلسـه شـورای تأمین مسکن اسـتان بوشهر اظهار 
داشـت : براسـاس برنامه 2 سـاله باید در شـهرهای این اسـتان 2۱هزار 

و ۴۵۰ واحـد شـهری و پنـج هـزار و 2۰۰ واحد روسـتایی احداث شـود.
دسـتغیبی افـزود: برایـن اسـاس سـال اول ۱۰ هـزار و ۷2۶ واحـد 
مسـکونی بایـد انجـام شـود که تاکنـون عملیـات اجرایی یکهـزار و 2۱۷ 
واحـد معـادل ۱۱.3۵ درصـد از برنامه در این اسـتان محقق شـده اسـت.

وی اضافـه کـرد: از سـهمیه امسـال تاکنـون ۱۷هـزار و ۴3۵ واحد 
تامیـن زمیـن انجـام شـده اسـت.وی ادامـه داد: تاکنون ۴۸ هـزار نفر در 
سـامانه نهضـت ملـی جهـش تولید مسـکن در اسـتان بوشـهر ثبـت نام 
کـرده انـد کـه از ایـن شـمار 2۰هـزار و 33۷ نفـر پاالیش نهایی شـده و 
یکهـزار و ۵۰۰ نفـر بـه عنوان متقاضـی موثر که اقدام بـه پرداخت آورده 

اولیـه کرده اند، شناسـایی شـده اسـت.
مدیـر کل راه و شهرسـازی اسـتان بوشـهر در بـاره تامیـن زمیـن 
گفـت: در زمـان حاضـر در شهرسـتانهای جنوبی اسـتان بوشـهر از جمله 
جـم و عسـلویه مشـکل تامیـن زمین دارند که در شهرسـتان عسـلویه به 
دلیـل وجـود منطقـه ویـژه اقتصـادی انـرژی پـارس و نبود زمیـن دولتی 
نهضـت ملـی جهـش تولید مسـکن در شـهر جدیـد نایبند اجرا می شـود.

در 11 ماهه سال جاری تحقق یافت؛
تولیـد حـدود 9 میلیون مـگاوات سـاعت انرژی 

بـرق در نیـروگاه رامیـن اهواز 
ایـن میـزان تولیـد در شـرایطي حاصل شـد کـه طي ماههـاي اخیر 
واحـد 3۰۵ مگاواتـي شـماره 3 بمنظـور تعمیـرات اساسـي از مـدار خارج 
بـوده و سـایر واحدهـاي تولیـدي این نیـروگاه نیز طي ماه جـاري بدلیل 

تعمیـرات ایسـتگاه گاز بـا محدودیـت تولید مواجهـه بودند.
بـه گـزارش روابـط عمومی نیـروگاه رامین اهـواز : مهنـدس خلیل 
محمـدي مدیرعامـل نیروگاه رامین با اشـاره به عملکرد و تالش کارکنان 
ایـن نیـروگاه در تامیـن بـرق مورد نیاز مردم اظهار داشـت : ایـن نیروگاه 
در ۱۱ ماهـه سـال جـاری توانسـت ۸ میلیون ۷۹۸ هـزار و ۱22 مگاوات 
سـاعت انـرژی بـرق را تولیـد و بـه شـبکه سراسـری بـرق کشـور ارائـه 
نمایـد. وي گفـت : ایـن میـزان تولیـد در شـرایطي حاصـل شـد که طي 
ماههـاي اخیـر واحـد 3۰۵ مگاواتـي شـماره 3 بمنظور تعمیرات اساسـي 
از مـدار خـارج بـوده و سـایر واحدهاي تولیـدي این نیروگاه نیـز طي ماه 
جـاري بدلیـل تعمیـرات ایسـتگاه گاز بـا محدودیت تولید مواجهـه بودند. 
محمـدي میـزان تولید لحظه اي واحدهاي نیروگاه رامین را 23۱ مگاوات 
و سـاعت کارکـرد واحدهـاي تولیـدي از ابتـداي سـال جـاري تاکنون را 

3۸۱۴3 سـاعت عنـوان نمود.
شـایان ذکر اسـت نیـروگاه رامیـن اهواز بعنـوان بزرگتریـن نیروگاه 
بخـاری کشـور بـا ۶ واحـد تولیـدی بـا مجمـوع ظرفیـت ۱۸۵۰ مگاوات 
سـاعت نقش مهمی در تامین برق مورد نیاز اسـتان خوزسـتان و تقویت 

شـبکه سراسـری برق کشـور ایفاء مـی کند.

و  تعامالت  تقویت  منظور  به 
و  مسایل  بیان  مابین،  فی  ارتباطات 
کارگزاری  در   موجود  مشکالت  حل 
های استان، مدیر کل تامین اجتماعی 
بوشهر با روساء کارگزاری های استان 

دیدار و گفتگو کردند.
هدف  با  که  ر  ا ید د ین  ا ر  د
روی  پیش  وموانع  مشکالت  بررسی 
انتظارات  بیان   ، استان  کارگزاریهای 
اداره کل استان از کارگزاریها  و ارائه 
راهکارهای نو جهت حرکت به سمت 
تشکیل  استان  عملیاتی  برنامه  اهداف 
گردیده بود روسای کارگزاریها به بیان 
استان  ریهای  کارگزا فعلی  وضعیت 
ز  ا و  پرداخته  وکیفی  کمی  بعد  ز  ا
کارگزاریها به عنوان شریک اجتماعی 

سازمان یاد کردند.
 مدیر کل تامین اجتماعی استان 
و  ئل  مسا بررسی  و  تشریح  ضمن 
روسای  سوی  از  شده  ارایه  مشکالت 
با  ریم  میدوا ا گفت:  ها  کارگزاری 
افزایش تعامالت و استفاده از خدمات 
ن  شد بیمه  یند  ا فر  ، ی ر حضو غیر
زمان  کمترین  در  ساختمانی  کارگران 

ممکن انجام شود.
و  ترویج   بر  تاکید  ضمن  وی 
را  مهم  این  بیمه،  فرهنگ  گسترش 
روند  از  صیانت  راهبردهای  از  یکی 

عی  جتما ا مین  تا ن  ما ز سا لیتی  فعا
ضمن  باید  نمود:  عنوان  و  دانست 
قشر  این  تکریم  و  دقیق  بازرسیهای 
مستمر،  های  آموزش  با  زحمتکش 
ییمه  جامعه  به  را  ای  بیمه  فرهنگ 
در  و  کرد  عرضه  سازمان  شدگان 

آن کوشید. گسترش 
تالشهای  از  قدردانی  با  دیری 
صورت گرفته کارگزاریها در صیانت  از 
گفت:  اجتماعی،  تأمین  سازمان  منافع 
اجتماعی  تأمین  سازمان  در  ما  وظیفه 
به  نهاد  این  منافع  و  اموال  از  صیانت 
عنوان حق الناس است که خوشبختانه 
کارگزاری های موجود در سطح استان 
همراهی خوبی را در این زمینه دارند.

مدیر کل تامین اجتماعی بوشهر 

مسائل  بیان  و  نظرات  نقطه  بیان  با 
خصوص  د  موجود  مشکالت   و 
استان  اجتماعی  تامین  کارگزاریهای 
این مطلب که کارگزاری  بر   تاکید  و 
ای  ویژه  جایگاه  دارای  ما  نگاه  از  ها 
عنوان  به  ها  کارگزاری  افزود:  هستند 
ویترین این سازمان در بخش خصوصی 
باید به بهترین شکل ممکن و شفاف 
سازمان  مراجعین  به  را  خود  خدمات 

تامین اجتماعی ارائه نمایند
شماره  کارگزاری   رییس  رازه 
برخی  ارایه  بوشهر ضمن  دو  شعبه   2
مشکالت  اظهار کرد: بیمه بیکاری یک 
به  افرادی است که  از  فرایند حمایتی 
افراد  برخی  ولی  می شوند  بیکار  اجبار 
با سوء استفاده از خالءهای قانونی به 

دنبال بهره مندی از این مزایا هستند.
ییس  ر ه  د ر ا گز ز بر همچنین 
دو  شعبه  یک  ره  شما ری   رگزا کا
موجود  مشکالت  برخی  با  بوشهر 
توجه  است  نیاز   : گفت  و  پرداخت 
استان  به وضعیت حسابرسی  بیشتری 

صورت بگیرد .
تامین  کل  مدیر  دیری  پایان  در 
اجتماعی استان بوشهر ضمن تشکر از 
رفع  در  عزم جدی  رسمی،  کارگزاران 
مجموعه  برای  را  موجود  مشکالت 
اداره کل استان و کارگزاران ضروری 
ایجاد کارگروههای  دانسته و خواستار 
تخصصی با حضور کارگزاران و روسای 

ادارات اداره کل استان شد
 وی با تاکید برهمدلی و مشارکت 
کلیه افراد ، مسائل و مشکالت فراروی 
کارگزاریها را قابل حل دانست و گفت 
: با واگذاری فعالیت ها طبق برنامه و 
با آزاد سازی نیروی  هدف می توانیم 
فرآیندهای  در  آنان  وجود  از  انسانی 
گذاشتن  کنار  با  و  نمود  استفاده  دیگر 
نگاه بخشی و بخشی نگری در جهت 
و  مخاطبین  رضایتمندی  سطح  ارتقاء 
اقدامات  خدمات  کیفی  و  کمی  ارتقاء 
وجود  وی   . دهیم  انجام  را  زیربنایی 
کارگزاریها را برای دستیابی به اهداف 

کالن سازمان موثر دانست.

دیدار مدیر کل تامین اجتماعی استان بوشهر
 با روساء کارگزاری های تامین اجتماعی استان 

شبکه فشار ضعیف هوایی روستای 
در  سمنان،  شهرستان  توابع  از  عالء 
اصالح  متعالی،  خدمت  رزمایش  قالب 

و بهسازی شد.
مدیر توزیع برق شهرستان سمنان 
بیان کرد: با هدف کاهش تلفات انرژی 
خطوط  پایداری  و  ارتقا  الکتریکی، 
مندی  رضایت  افزایش  و  رسانی  برق 
ز  ا قسمتی  سازی  بهینه  مشترکان، 
قالب  در  روستا  این  برق  توزیع  شبکه 

طرح بهارستان به اجرا درآمده است.
تبدیل  گفت:  طینت  پاک  مهدی 
به  متر شبکه فشارضعیف هوایی   ۸۶2
کابل خودنگهدار، تعویض تعدادی کابل 
اشتراک  برخی  معیوب  های  سرویس 
های برق و جمع آوری یک اصله پایه 
ضربتی  جهادی-  برنامه  این  در  برق، 

کرد:  اظهار  وی  است.  شده  عملیاتی 
این  شده  بینی  پیش  سناریوی  اجرای 
شبکه  سیمبان   3۴ حضور  با  رزمایش 
بهره  و  ایمنی  و  فنی  ناظر  چهار  و 
گیری از ۱۰ دستگاه خودروی عملیاتی 
برق  اجرایی  های  گروه  مشارکت  با 
و  سرخه  سمنان،  های  شهرستان 

مهدیشهر به انجام رسیده است.
وی با اشاره به این که برنامه های 
موردنظر، ظرف سه ساعت اجرایی شده 
به  مقدمات  این  چنانچه  کرد:  تصریح 
روز  چهار  گیرد،  صورت  عادی  روال 
کاری زمان نیاز دارد و با بسیج نیروها 
ظرف  امکانات،  و  تجهیزات  تجمیع  و 
کمترین  و  ممکن  زمان  ترین  کوتاه 
وری  بهره  بیشترین  خاموشی،  حجم 

حاصل شده است.

با اجرای رزمایش خدمت متعالی

شبکه برق رسانی روستای عالء در شهرستان سمنان بهسازی شد

مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل 
نفتخیز جنوب در بیستمین کنگره ملی 
این  اقدامات  و  ها  برنامه¬  خوردگی 
خوردگی  کنترل  منظور  به  را  شرکت 
در تأسیسات و خطوط لوله تشریح کرد.
رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
نفتخیز، در این کنگره مهندس علیرضا 
دانشی با بیان اینکه خوردگی هزینه¬ 
های باالیی را به دنبال دارد گفت: تقریبا 
تمامی فلزات و عمده قطعات و تجهیزات 
در شرایط خورنده آسیب پذیر هستند و 
حتی فوالدهای زنگ نزن نیز در محیط 

های خاصی دچار تخریب می¬شوند.
وی افزود: هزینه ¬های مستقیم 
بین رفتن  از  خوردگی مانند تخریب و 
قطعات، هزینه های جایگزینی و تعمیر 
و همچنین هزینه های غیرمستقیم مانند 
و  تولید  توقف  زیست،  محیط  تخریب 
هدررفت محصوالت در صنایع باالست 
کاهش  برای  بتانیم  که  تالشی  هر  و 
دهیم  انجام  ها  هزینه¬  این  میزان 
در واقع به اقتصاد طرح ها و پروژه ها 

کمک کرده ایم.
مهندس دانشی با اشاره به حادثه 
بوپال هند که به دلیل خوردگی مخزن 
حادثه  این  در  داد:  ادامه  بود،  داده  رخ 
بیش از 3۵۰۰ نفر از مردم بوپال جان 
خود را از دست دادند در کشور ما نیز 
در  خوردگی  پدیده  از  متعددی  موارد 
و  است  داده  رخ  گاز  و  نفت  صنایع 
مقوله خوردگی و  به  پرداختن  بنابراین 
همگان  مدنظر  باید  آن  به  ویژه  توجه 

قرار گیرد.
مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل 
مطالعات  کرد:  تصریح  جنوب  نفتخیز 
انجام  دنیا  مختلف  نقاط  در  متعددی 
می  که  دهد  می  ن  نشا و  شده 
به  با  را  خوردگی  های  هزینه  توان 
اتخاذ  کارگیری روشهای پیشگیرانه و 
رویکردهای مناسب تا حدود ۷۰ درصد 

کاهش داد.
چنین  ینکه  ا به  اشاره  با  وی 
نگرفته  صورت  ایران  در  مطالعاتی 
افزود: میزان هزینه¬ های خوردگی در 
ایران نیز مشابه اغلب کشورهای دیگر 
بین 3 تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی 
تولید  اگر  که  شود  می  برآورد  کشور 
 ۶۰۰ حدود  را  ایران  داخلی  ناخالص 
میلیارد دالر در سال درنظر بگیریم بر 
مبنای 3 درصد حدود ۱۸ میلیارد دالر در 

سال هزینه خوردگی خواهد بود.
تغییر  با  خوردگی  چالش  رفع 
استراتژی¬های  تدوین  و  رویکرد 

مدیریتی
هم  داد:  ادامه  دانشی  مهندس 
مقوله  در  هم  و  باالدستی   صنایع  در 
افزایش  روند  به  باتوجه  و  تأسیسات 
افزایش  و  نفتی  میادین  از  وری  بهره 
میزان برش آب همراه نفت و ترکیبات 
مواجه  خوردگی  مشکل  با  خورنده 
هستیم و می بایست با تغییر رویکردها 
استراتژی  تدوین  و  نگرشها  اصالح  و 
نمودن  مرتفع  بر  سعی  مدیریتی  های 

آن نمود.
و  راهکارها  ز  ا برخی  به  وی 
استراتژی ها به منظور مدیریت خوردگی 
برنامه  پیاده سازی  اشاره کرد و گفت: 
مدیریت خوردگی، شناسایی ریسک ¬ها 

و خوردگی ¬های محتمل هر تجهیز، 
آگاهی از هزینه¬ های باالی خوردگی، 
افزایش آموزش و مهارت کارمندان به 
های  روش  شناسایی  و  شاخت  منظور 
فرایند  در  بازنگری  و  خوردگی  کنترل 
کاهش  رویکرد  با  تاسیسات  طراحی 
خوردگی از جمله اقداماتی است که می 

توان در این خصوص انجام داد.
مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل 
شرکت  داشت:  اظهار  جنوب  نفتخیز 
ملی مناطق نفتخیز جنوب به توجه به 
گستردگی و حجم باالی خطوط لوله و 
تأسیسات عظیم در چند استان و  قدمت 
این تأسیسات، فعالیت های مختلفی از 
جمله تدوین برنامه جامع پایش و ارزیابی 
روش  طریق  از  لوله  خطوط  وضعیت 
هوشمند  توپک¬رانی  همچون  هایی 
اطمینان  حصول  مستقیم،  ارزیابی  و 
انتخاب مناسب مواد در پروژه های  از 
نوین  فرایندهای  از  استفاده  جدید، 
پوشش دهی، ارزیابی و تحلیل مطالعات 

ریسک و ... را در برنامه دارد.
وی در پایان با اشاره به اینکه تمام 
خوردگی  که  است  این  بر  مان  تالش 
ممکن  حداقل  به  را  تأسیسات  در 
برسانیم، گفت: امیدواریم تعامالت فی 
در  خصوصًا  دانشگاه  و  صنعت  مابین 
بهبود  جهت  در  تحریم  خاص  شرایط 
و  کند  پیدا  گسترش  موجود  وضعیت 
ویژه  فناوری  و  علمی-تحقیقی  مراکز 
تا  ایجاد شود  به خوردگی  ای مختص 
بتوانیم خود را در مرز دانش قرار دهیم.

توسط مهندس دانشی در بیستمین کنگره ملی خوردگی؛

برنامه ها و اقدمات مناطق نفتخیز جنوب 
برای کنترل خوردگی در تأسیسات و خطوط لوله تشریح شد
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مسافرت واژه شیرینی است که هر خانواده را به وجد می آورد. حاال چه مسافرت داخل یا مسافرت 
خارج از کشور. چه مسافرت دو و یا نزدیک.

از زمانی که عزم مسافرت می کنید هیجان سوغاتی هایی که تهیه خواهید کرد هیجان شما را 

دوچندان می کند. حاال چه فصل بهار باشد، چه تابستان. چه پاییز و زمستان. کشور پهناور ایران با 
داشتم قومیت ها و دارا بودن سالیق قومی متفاوت استان به استان آن دارای سوغاتی هایی است که 

هر کدام برای خود جذابیت دارد. سوغاتی که چه خوردنی و چه صنایع دستی و غیره باشد.
سوغاتی گرفتن و سوغاتی دادن از دیرباز جزو رسم و رسوم نکوهیده بوده.

آنچه در پی خواهد آمد معرفی گوشه ای از سوغاتی های متدوال و معروف استانهای ایران است 
که برای شما خوانندگان روزنامه دنیای جوانان تهیه شده است.

سوغاتی های خوردنی که آب به دهان مصرف کننده می آورد و صنایع دستی استانها که چشم هر 
بیننده را خیر ه می کند. با هم می خوانیم.

سوغاتی های شیرین و یادگاری های استانها 
سوغات یزد

های  سوغاتی  بهترین  از 
آن  های  شیرینی  یزد،  شهر 
زولبیا،  قطاب،   ، باقلوا است. 
بید مشک، حاجی  لوز  پشمک، 
بادام و لوز پسته از شیرینی های 
سوهان،  است.  یزدی  معروف 
ارده یزد  عرقیات سنتی و حلوا 

نیز معروف است.
ا  ر ن  آ ستی  د یع  صنا

سرامیک و سفال، کاشی سازی، زرگری، زیلوبافی، شعربافی، ترمه 
بافی، فرش بافی، شمد، دستمال، مخمل، دارایی، چادرشب بافی، قناویز، 
دندانی، گیوه بافی، حصیر بافی، خورجین بافی، روفرشی، سفره، احرامی، 
قلم زنی، شیشه گری، چرم سازی، موتابی و نمدمالی تشکیل می دهند.
سرامیک و سفال: هنر سفال گری در استان یزد به ویژه در شهر 
از حال و هوای کویر نشأت  دارای طرح های ویژه ای است و  میبد 
گرفته است. در اصطالح محلی به تولیدات سفال ”کواره“ می گویند.
سفال و سرامیک میبد با نقش های اصیل »خورشید خاتم« و 
»مرغ و ماهی« شهرت فراوان دارد. »خورشید« سمبل آفتاب درخشان 
کویر، »مرغ« نماد گونه ای از گنجشکان نواحی کویری و »ماهی« 

کنایه از کم آبی این سرزمین است.

سوغات شهر گرگان 
شهر  سوغات  مهمترین 
اماج،  حلوا   : از  عبارتند  گرگان 
ن  نا  ، ی( ز لو نجبیلی) ز ن  نا
سرغربیلی،  )خرمایی(،  شیرینی 
شیرمال،  نان  پادرازی،  نان 
قطاب و عالوه بر موارد باال که 
همچنان در بازارهای استان به 
عنوان سوغات گرگان به فروش 
می رسند و بسیاری از گرگانی 

ها نیز در آستانه سال نو اقدام به پخت آنها می کنند؛ خوراکی ها و 
شیرینی جات سنتی و خانگی دیگری هم در گذشته های نه چندان 
دور پخته می شده است که از آن جمله می توان به این موارد اشاره 
نمود: ُکُلمبو، کالنی نون، گالج، رشته به رشته، شیرینی برنجی، نون 
قندی، نون کلوچه، سیچو کماچ. و شکالت های عیدی همچون: پشت 
از دیگر سوغاتی های   … ُمرده و  زیگ، پیسه گندله، شقزی، مار 
شهرگرگان می توان قالی و قالیچه، پشتی های ترکمنی، جاجیم های 
کوهستان های گرگان، صنایع دستی روستایی، ماهی و خاویار نام برد.

سوغات استان قزوین 
مانند  نیز  قزوین  استان 
دارای  کشور  های  استان  سایر 
که  است  سنتی  غذاهای  انواع 
مناسبت های  در  آنها  از  برخی 
ویژه و بعضی نیز به شکل عادی 

در طی سال تهیه می شود.
شیرینی های  متداول ترین 
استان عبارت اند از نان برنجی، 
نان  قندی،  نان  نخودی،  نان 

چایی،  نان  چرخی،  نان  نازک،  نان  پادرازی،  گردویی،  نان  بادامی، 
اتابکی،ولیعهدی، حاج کریمی، باقلوای پیچ، باقلوای لوزی نان چایی، 
نان قندی، نخودی، باقلوای سه رنگ قزوینی، که به طور قطع هر 

کدام سوغات مناسبی خواهند بود.
انگور  انار، گردو، فندق و  در فصل مناسب، محصوالتی چون 

هم به راحتی قابل تهیه اند.
همچنین در بازار قزوین فرآورده ای به فروش می رسد که کمتر 
جایی به چشم می خورد، پنیر کوزه ای با طعم زیره، سبزی یا ساده که 
بسیار خوش طعم است. الزم به ذکر است در گذشته برای نگهداری 
پنیر، آن را در کوزه گذاشته و زیر خاک می گذاشتند. حال این نوع 

پنیر چند ساله در بازار قزوین قابل تهیه است.

سوغات شهرکرد
لبنیات و انواع کشک تازه 
و خشک و عسل خوبی می توان 
در شهرکرد تهیه کرد. عالوه بر 
قره قورت های ترش که در این 
شهر وجود دارد نوعی قره قورت 
معروف به قارا وجود دارد که قره 
قورت شیرین است و برای آن 
که از شیرینی به هم نچسبد و 
خشک نشود به آن آرد می زنند. 

این  شیرینی های  از خوشمزه ترین  یکی  که  بلداجی  گز  همین طور 
استان است در شهرکرد به فروش می رسد.

جدای از خوراکی هایی که گفته شد در شهرکرد صنایع دستی 
متنوعی تولید می شود که هر کدام مورد مصرف خاص خود را دارد. 
در میان عشایر بختیاری قالی بافی از اهمیت زیادی برخوردار است. 
برخی از زنان نوعی قالی به نام بی بی باف می بافند که از کیفیت باالیی 

برخوردار است. طرح آن به لچک و ترنج معروف است.
و  در شهرکرد عرضه می شود  که  است  دیگری  هنر  نمدمالی 
تولیداتی مناسب زندگی امروزه مانند کیف و کیف گوشی همراه نیز 
به آن افزوده شده است. کاله مالی یکی دیگر از صنایع دستی مطرح 
است و در منطقه می توان کاله های خسروی، شب کاله و کاله قشقایی 
را دید. گلیم، جاجیم و وریس دیگر بافته های بختیاری است که باید 
پالس را نیز به آنها افزود. پالس نوعی زیرانداز است که آن را یا از 

تکه های پارچه و یا از نخ های پنبه ای و پشمی می بافند.

سوغات اصفهان
آثار  زیاد  تنوع  دیدن  با 
و  زیبا  دستی  صنایع  و  هنری 
شیرینی های خوشمزه اصفهان 
میان،  این  از  سوغاتی  انتخاب 
شما  شاید  است.  دشواری  کار 
ر  قرا موقعیتی  چنین  در  هم 
این  آنچه در  باشید ولی  گرفته 
خودنمایی  بیشتر  همه  از  بین 
می کند گز است که مخصوص 

نامش،  شنیدن  با  که  دلیل  این  به  شاید  باشد.  می  اصفهان  شهر 
کامتان شیرین می شود و اسم اصفهان به خاطرتان می آید. جالب 
است بدانید پادشاهان ایران، گز اصفهان را به عنوان هدیه ای گرانبها 

برای پادشاهان ممالک دیگر، انتخاب می کردند.
گز را می توان اصلی ترین سوغاتی اصفهان دانست. قدمت تولید 
گز در اصفهان تقریبا به ۴۵۰ سال قبل می رسد که همزمان با دوران 
صفویان و شروع مجدد فرهنگ و هنر ایرانی در اصفهان، بوده است. 

سوغات شیراز
سوغات عمده شیراز آبلیمووابغوره می  باشد. همین طور بهارنارنج 

پالوده  نوعی  شیرازی ها  همینطور  است.  عام  و  خاص  زبانزد  شیراز 
شیرازی  پالوده  نام  همان  به 
دارند که یکی از بهترین انواع 
انواع  از  است.  ایران  در  پالوده 
دیگر صنایع دستی می توان به 
قالی  منبت کاری،  خاتم کاری، 
و قالیچه اشاره کرد. خاتم این 

شهر معروف است.
قبیل  ز  ا دستی  صنایع 
خاتم کاری فارس ، نقره کاری 

، سفال سازی ، منبت کاری و قالی بافی از مهمترین سوغاتی های 
شیراز محسوب میگردد.

عرقیات و شربت های طبیعی بهترین سوغاتی های شیراز است. 
عرق شاتره ، نسترن ، بیدیمشک ، اترج ، تارونه ، بهار نارنج ، نعنا 
چهل گیاه ، کاسنی ، شربت به لیمو و نارنج ، گاوزبان و کیالک از این 

نمونه اند که هرکدام دارای خاصیت خود میباشند.
گالب میمند از سوغاتی های مهم فارس و شیراز است.

سوغات استان مرکزی
انگور  انار  از جمله  مواد خوراکی  انواع  استان مرکزی  سوغات 

بادام  گردو  کشمش  لبنیات 
شیره انگوه است.

های  سنت  از  فتیرپزی 
در شهرستان  نوروز  مانده  بجا 
شهر  این  مردم  است.  اراک 
معموال در خانه یک نفر جمع 
فتیر  پخت  به  و  شوند  می 
نوروز می پردازند. گفتنی است 
نان محلی است  فتیر که یک 

ریشه در تاریخ اراک دارد و هم اکنون اراک را با سوغات آن “فتیر 
“می شناسند.

سوغات قم
قم  ره آورد  مشهورترین 

سوهان است.
شهر قم بزرگ ترین مرکز 
تولید فرش ابریشمی در جهان 
است و ۹۰٪ از تولیدات آن به 
خارج از ایران صادر می شود که 
ایران  برای  آن  دالری  ارزش 
نزدیک به ۱۷ میلیون دالر در 
سال است. سابقٔه قالی بافی در 

قم با شیؤه فعلی به اواخر دهه دوم قرن 2۰ میالدی یعنی حدود ۸۰ 
سال قبل می رسد؛ یعنی زمانی که تجار کاشان دارهای قالی را به 
با گذشت 2۰  قم برده و کار را در مقیاسی محدود شروع کردند و 
ابعادی تجاری آغاز شد. این صنعت  با  ابریشم قم  سال تولید قالی 
به سرعت در شهر قم معمول و رایج شده و به تدریج به روستاهای 

اطراف نیز گسترش یافت.

سوغات مشهد
 . زیارت  بار  چند  از  بعد 
برای  تا  رود  می  بازار  به  زائر 
به  ای  هدیه  اقوام  و  دوستان 
.معموال  بگیرد  سوغات  عنوان 
تسبیح و مهر وسجاده و عطر و 
نبات و زعفران و زرشک فراوان 
است و بیشتر سوغات مشهد را 

این چیزها تشکیل می دهند.
عقیق  و  تراشی  فیروزه 

تراشی در استان خراسان رضوی از اهمیت و جایگاه واالیی برخوردار 
بوده و زینت آالت ساخته شده با نگین این سنگ ها امروزه در زمره 
سوغاتی است که زائرین و مسافران شهر مشهد به رسم تبرک به 
شهرهای خود می برند. از این سنگ انواع گردنبند، انگشترو.. ساخته 

و به بازار عرضه می شود .
یکی دیگر از سوغاتی های مشهد ، نوعی ادویه موسوم به »هفت 
قلم« است که بیشتر در آبگوشت ، خورشت و دیگر غذاهای ایرانی 
استفاده می شود. این ادویه مخلوطی است از: دارچین، سماق ،گلپر، 
زنجبیل،فلفل سیاه، فلفل قرمز و زردچوبه که در مراکز عرضه آنها ، 
به طرز زیبایی به رنگ های مختلف در کنار هم دیده می شود. از 
انواع دیگر آن می توان به ادویه پلویی و ادویه هجده رنگ اشاره نمود.

سوغات ارومیه
مشک  بید نقل  ع  ا نو ا

را  هویج  حلواي  و  گردو  حلواي  و  )ابریشمي،گردویي،زعفراني،…( 
میتوان از جمله مشهورترین سوغاتیهاي ارومیه نام برد و عالوه بر 
آن عرق بیدمشک و عرق بادرنجبو از شهرت بسزائي برخوردار است. 

عرقیات بیدمشک و بادرنجو عالوه بر خاصیت پزشکي براي
خوشبو و خوش طعم کردن شربت هاي گوناگون مورد مصرف 

قرار مي گیرد.

سوغات مراغه
عسل  غه،  ا مر بون  صا
مراغه، خشکبار مراغه، سجوق 
وباسلوق، صنایع دستی )گلیم-
فرش دستباف- تابلوفرش- قلم 
روی  حکاکی   – –سفال  زنی 

نقره(
بیش از نیم قرن است که صابون سنتی مراغه خود را در سبد 
سوغاتی شهر مراغه جای داده وتوسط مسافران وگردشگرانی که به 

این شهر سفر می کنند در تمام نقاط کشور گسترده می شود.
یکی از امتیازات صابون مراغه شیمیایی نبودن مواد اولیه آن است 

وهمین امتیاز توانسته سالها مشتریان خود را حفظ کند.
شهرستان مراغه از نظر تولید کمي و کیفي عسل مقام اول استان 
آذربایجان شرقي را به خوداختصاص داده¬است. غني بودن مراغه 
ازنظر مراتع کوهستاني و تنوع گل ها به ویژه در مراتع سهند از عمده 

دالیل تولید زیاد و مرغوبیت عسل این شهرستان است.
یکی از عمده ترین سوغاتی های این منطقه به حساب می¬آید.
باسلیق یا باسلوق از نشاسته ،آب، شکر، گالب، گردو،کره،َ پودر نارگیل 

تهیه میشود.
سجوق از شیره انگور یا دوشاب، نشاسته، مغز بادام یا مغز هسته 

شیرین زردآلو و گالب و هل تهیه می¬شود.
سوغات نیشابور

نام نیشابور به سبب وجود 
معادن غنی با فیروزه قرین بوده 
و تراشیدن و شکل دادن به این 
سنگ قیمتی از امروزه نیز حرفه 
های قدیمی و سودمند آن دیار 

به شمار می رود.
معادن  حاضر  حال  در 
فیروزه در شمال غرب نیشابور 

از  انواع گوناگونی دارد که  . فیروزه  بینالود قرار دارند  و دامنه های 
جمله می توان به فیروزه عربی، شجری، شروام، عجمی )بهترین نوع 
فیروزه( تو خال و چاغوله اشاره کرد . فیروزه بیشتر به عنوان نگین و 
ترصیع در انگشتر ، گردن بند و ظروف نقره استفاده می گردد . فیروزه 
مشهورترین سوغات شهرستان نیشابور است که شهرتی جهانی دارد. 
از سایر صنایع دستی می توان به قالی بافی ، سفال گری و لعاب 
کاری و از دیگر سوغات این شهر می توان به ساقه های ترد گیاه 

اساطیری ریواس و گلهای در فصل بهار اشاره کرد.

سوغات قمصر کاشان
در شهر قمصر نیز به علت 
الگوی غالب معیشتی در بخش 
دستاوردهای  دستی  صنایع 
زیادی در طول زمان به جا مانده 
دستی  از مجموع صنایع  است 
صنعت  به  توان  می  شهر  این 
قالی بافی .گالبگیری . صابون 
سازی . شیشه سازی .جوزقند 
نوع  نظر  .از  برد  رانام  سازی 

محصوالت کشاورزی باید گفت انواع گوناگون محصوالت سردسیری 
در قمصر وجود دارد نظیر بادام گردو فندوق زردآلو انواع گونه های 
گالبی انواع سیب درختی به گیالس خرمالو هلو انگور الگ )گونه ای 
از هلو(ترشه )گونه ای از گالبی (انواع آلوچه های برغانی و…اگرچه 
این محصوالت حجم تولید محدودی دارند ولی به علت موقعیت آب 
از بهترین کیفیت برخوردارند و  وهوایی و آب وخاک خاص قمصر 
علت آن تمرکز فوق العاده نظیر اسانس گل محمدی است.در این میان 
آلوچه خشک وسبز درآمد عمده کشاورزان شهر محسوب می شود .

سوغات استان ایالم
استان ایالم در غرب دامنه 
سلسله جبال زاگرس قرار گرفته 
و از جنوب با استان خوزستان، 
از  لرستان،  استان  با  شرق  از 
و  کرمانشاه  استان  با  شمال 
عراق  کشور  با  غرب  ار سمت 

همجوار است.
و  تی  غا سو ین  مهمتر
که  ایالم  استان  دستی  صنایع 

به دست هنرمندانه زنان و دختران ایالمی مخصوصا در نواحی ایالم، 
دره شهر، شیروان چرداول و ایوان تولید می شود فرش کرک و ابریشم 
و گلیم منحصر بفرد گل برجسته است که نقش و نگارهای آن از 

طبیعت و تاریخ و فرهنگ این منطقه الهام گرفته است.

سوغات استان خراسان شمال
با  استان خراسان شمالی 
پهنه  از  کوچکی  بخش  اینکه 
ولی  است،  خراسان  سرزمین 
تنوع طبیعی و فرهنگی، آن را به 
سرزمینی غنی بدل کرده است.
موسیقی،  سنن،  و  آداب 
پوشاک و صنایع دستی متنوعی 
ز  سا ساخت  و  منبت  نند  ما
موسیقی و زیورآالت عالوه بر 

جذابیتی که برای گردشگران دارند، بیانگر قدمت و تنوع این خطه است.
مهمترین  زعفران  است .  خراسان   استان   سوغاتی   معروفترین  
محصوالت صنایع دستی استان خراسان عبارتند از: انواع فرش وگلیم، 
انواع محصوالت ابریشمی، شعربافی، نمد، پشم ریسی، پیکره های 
سنگی، سنگ فیروزه، کارهای دستی سرامیکی و نی بافی می باشد.

سایر محصوالت دستی عبارتند از: گیوه، چاروق، کارهای چوبی 
و فلزی، نقاشی بر روی چرم، انواع مهر و تسبیح و بافته های مربوط 

به نشانه ها و پرچم های مذهبی.
سوغات این استان شامل: آبنبات، شکر پنیر، سفره کردی، لباس 
های محلی، قالی، گلیم، چارق پشتی و قالیچه های مرغوب ترکمنی، 
قالیچه و  بجنورد  در  رازقی )کالداری(  انگور  و  قوروت، کشک  قره 
در شیروان،  بهاره  و سیب  پوستین، خشکبار  نمد،  خرسگ، جاجیم، 
چادر شب روئین، سیب روئین، حوله دستی در اسفراین، کاله کرکی 
جاجرمی در جاجرم، جل و زیور آالت اسب اصیل ترکمن و هلوی 
درکش در مانه و سملقان و کشمش و آجیل در فاروج دیده می شود.
قالیچه و پشتی ترکمنی، گلیم و جاجیم، چادرشب ابریشمی، کاله 
کرکی، چارق دوزی، پوستین دوزی، زین سازی از مهمترین صنایع 
دستی استان محسوب می شود که نقش مهمی در جلب جهانگرد دارد.

سوغات اردبیل
بیل  د ر ا ن  ستا ا
و  دارد  فراوانی  سوغاتی های 
از:  عبارتند  آنها  معروف ترین 
حلوای  کره،  عسل،  سرشیر، 
شیرینی های  بنبات،  آ  ، ه سیا

محلی و تخمه آفتابگردان.
استان  در  دستی  صنایع 
ینت بخش  ز نیز  بیل  د ر ا
کانون های فرهنگی و مسکونی 

بسیاری از هموطنان و حتی کشورهای جهان است. انواع فرش، مسند، 
شال، ورنی، گلیم، جاجیم، اشیا سفالی، چوبی و فلزی و … هنرمندانه 
همراه با نقش و نگارهای زیبا از جمله صنایع دستی استان اردبیل 

به حساب می آیند.
شیرینیهای  آبنبات،  سیاه،  حلوای  کره،  سرشیر،  مسند،  قالی، 
خالص سبالن، عصاره شهدآمیز  آفتابگردان، عسل  تخمه  و  محلی 
مشهورترین  خلخال  سرسبز  طبیعت  عطرآگین  و  رنگارنگ  گلهای 

سوغات منطقه می باشد.
گلیم، جاجیم، شال، مسند، سفال، صنایع چوب مانند معرق، منبت 
و خراطی، مصنوعات چرمی و قالی بافی)قالیچه قوبای خلخال بسیار 
معروف است( قالب بافی، مفرش، خورجین، ورنی )ورنی و زیرانداز 
حاوی رنگ ها و طرحهایی برگرفته از طبیعت زیبای آذربایجان، بیشتر 

توسط عشایر شاهسون دشت مغان بافته می شود(.
دارد  نمین شهرت جهانی  استان مسند  میان صنایع دستی  از 
کشورهای  و  کشور  نقاط  سایر  به  استان  صادرات  مهم  اقالم  از  و 

خارجی است.

سوغات زنجان
ایران  از دیرباز در سراسر 
هرگاه سخن از زنجان به میان 
آید نقش چاقوهای آن در اذهان 
بسیاری  در  و  می گردد  پدیدار 
نزدیک  و  دور  سرزمین های  از 
چاقوهای ظریف و با دوام زنجان 
و  گلیم  فرش،  است.  معروف 
معروفیت  ز  ا زنجان  جاجیم 

خاصی برخوردارند.
چارق دوزی یکی دیگر از هنرهای دستی است که دست های 
این  دارند  ای  ویژه  مهارت  تولیدشان  در  زنجانی  هنرمندان  ظریف 

چارق ها مشخصا زنانه بوده و استفاده از آن جنبه تشریفاتی و تفننی 
دارد و مناسب ترین سوغات شهر محسوب می شود.

از کارهای دستی بومی استان زنجان ساخت وسایل نقره ای و 
بندرت طالیی به صورت ملیله کاری است که در اوایل فقط در زنجان 
معمول بوده که در زمان رضاخان تعدادی از هنرمندان زنجانی به تهران 
و اصفهان کوچ کردند و این هنر ظریف را در آن شهرها رواج دادند.
جاجیم،  گلیم،  فرش،  کاری،  ملیله  نمد،  گیوه،  چاروق،  چاقو، 
سبزی  سقز،  اردک،  نان  دوزی،  گل  دوزی،  منجوق  منبت،  چاقو، 
گل آقا، سبزی قاز یاقی، سبزی ماتار و پیاز کوهی چی دان، انگشت 

پیچ) شیرینی(.

سوغات کرمان 

کرمان شهر معروف ترین سوغاتی هاست. قالی کرمان، زیره 
کرمان، عرقیات کرمان و سوزن دوزی های ظریف کرمان... این ها 
سرشناس ترین سوغات های شهری هستند که با قدمت تاریخی خود 

شما را به دنیای فرهنگ و هنر دعوت می کند. 
این خوش  به  توانید  را هیچ جای دیگری نمی  کلمپه کرمان 
طعمی پیدا کنید. کلمپه با خرما، آرد و کمی روغن و گردو و گیاهان 
معطر درست می شود. کماچ سهن هم یکی دیگر از شیرینی های این 
شهر است که سرشار از انرژی و بسیار مقوی است و از جوانه گندم، 
خرما، مغز گردو، ادویه های مخصوص و کمی روغن تهیه می شود.
نمی شود تا کرمان آمده باشید و لب به خرمای بم نزنید. این 
شهر بیشترین و بهترین تولید خرمای کشور را دارد و بعد از آن شهداد 
خرماهایش معروف است. ۱2 درصد از نخلستان های ایران در کرمان 

قرار دارند و انواع خرماها را می توانید در این منطقه تهیه کنید.

سوغات بوشهر

بوشهر  استان  دستی  صنایع  محصول  و  سوغات  مشهورترین 
گبه و گلیم صادراتی است که در مناطق وسیعی از شهرستان های 

استان رواج دارد.
مهمترین مراکز گبه بافی در استان بوشهر عبارتند از: روستاهای 
شول، کمالی، بهمنیاری، محمدصالحی، عباسی، فخرآوری، کلر و چهار 

روستایی از توابع شهرستان گناوه.
پس از آن باید از عبای شتری بوشهر نام برد که در نوع خود 
تولید  محدودی  بسیار  مقدار  به  امروزه  و  می باشد  فرد  به  منحصر 
از دیگر صنایع  می گردد. گرگوربافی، حصیربافی، سفال و سرامیک 
دستی استان بوشهر هستند. محصوالت دریایی)ماهی و میگو( و شیره 

خرما و ارده از سوغاتی این استان هستند.
خرما، حلوای مسقطی، ارده، حلوا راشی، حلوای سنگک، خارک 
پخته، انواع ماهی و میگو، عروسک ها و کاالهایی تزئینی صدفی و 
انواع حصیرها و سبد های بافته شده از برگ درخت نخل از سوغاتی 

های استان بوشهر می باشد.

سوغات همدان
زیر  موارد  به  توان  استان همدان می  ز سوغات شهرهای 
اشاره داشت:باسلق،انگور،شیره انگورو کشمش تیزابی،قالی،گیوه 
فی  با ج  مو ، لو لبا آ ، لو آ ع  ا نو ا ، و د گر و ی  چا نقل  عسل، منبت، و
ی،  چا نقل  یی، و د گر ا  حلو دی، ر آ گز  شک، ا لو سنل، ل،  سفا و
ا  حلو ، غ و د ، ر شو ر خیا ، پنیر نی، ا حیو وغن  ر ن،  ا د بگر فتا آ تخمه 
و… چرم  چوب،  صنایع  وشیرمال،گیوه،  پیچ  شکری،انگشت 

کرد. اشاره 

سوغات کردستان

نند  هما نیز  ن  ستا د کر
راي  ا د کشور  مناطق  یر  سا
یر  سا و  خاص  شیریني هاي 
عًا  مجمو که  یي  کي ها ا ر خو
تشکیل  ا  ر ن  ستا ا ت  سوغا
شیریني  مهم ترین  مي دهند. 
است،  سنندج  شهر  خاص  که 
این  مي باشد.  کنجد  شیریني 
شیریني در دو نوع »شکري« و 

»گزانگبین« در محل هاي فروش عرضه مي گردد. از سایر شیریني ها 
مي توان به نان برنجي، بادام سوخته و نوعي باسلوق اشاره کرد که 
معمواًل توسط گردشگران به عنوان سوغاتي خریده مي شود. نوعي 
شیریني به نام »کماج« و نوعي حلوا سوهاني از شیریني هاي محلي 
آفتابگردان  بوداده  تخمه  انواع  مي گردد.  محسوب  بیجار  شهرستان 
به  همچنین  مي شود.  محسوب  سقز  شهرستان  سوغاتي هاي  از 
به عنوان  علت وضعیت جغرافیایي و کوهستاني کردستان خشکبار 
سوغات در تمام شهرستان استان عرضه مي گردد، به ویژه در شهر 
بانه نوعي مویز سیاه که شربت آن بسیار مقوي و مغزي مي باشد در 

آب میوه فروشي ها عرضه مي شود.

سوغات کرمانشاه

استان  معروف  های  سوغاتی  از  یکی  کرمانشاه،  برنجی  نان 
کرمانشاه است که در بین گردشگران و مسافران محبوبیت بسیاری 
دارد. پیشینه ی نان برنجی به دوران قاجار، حدود صد و پنجاه سال 
قبل باز می گردد زمانی که مسافران جاده ابریشم بدنبال غذایی برای 
مسیر  سفرشان بودند که ارزش غذایی و ماندگاری خوبی داشته باشد، 
از آن زمان بود که مردم کرمانشاه، نان برنجی را درست کردند. نان 
برنجی شیرینی است که در شهرهایی چون قزوین و کردستان هم 
کرمانشاه محسوب  اصیل  وجود سوغاتی  این  با  اما  میشود،  درست 
می شود. آرد برنج، تخم مرغ، شکر، روغن، هل ،گالب و تخم خرفه 
موادی هستند که نان برنجی از آن ها، درست می شود. هر کدام از 
این اجزای تشکیل دهنده را در نظر بگیریم فواید مخصوص به خود 
را دارند و اگر به روش سنتی تهیه شده باشد ضرری ندارد چون هیچ 

ماده نگهدارنده و غیر طبیعی به آن افزوده نمی شود. 
کاک کرمانشاه نیز سوغاتی خوشمزه و سنتی است که در شهر 
شیراز به نان یوخه می شناسند. کاک در بسیاری از قنادی ها به چشم 
از نظر شکل ظاهری ورقه های نازک ، شکننده و رول  می خورد 

شده است که از آرد ،تخم مرغ، هل، روغن و دارچین تهیه میشود.

سوغات گیالن 

سوغات گیالن صنایع دستی به ویژه صنایع دستی روستایی نوعی 
فعالیت اقتصادی است که آمیختگی شدید آن با سنت ها عادات و 
بینش سازندگان و همچنین تاثیر محسوس محیط جغرافیایی در این 

صنعت موجب تمایز آن از فرآورده های می شود.
در نقاط مختلف گیالن و با توجه به فرهنگ هر منطقه صنایع 
دستی خاصی رواج دارد از جمله: سفالگری در املش و روستای جیرده 
شفت، شال بافی که ویژه تالش ها و گالش ها است. چوموش دوزی یا 
چارق دوزی که در ماسوله رایج است. همچنین حصیر بافی و بامبو بافی، 

قالی و گلیم بافی و قالب دوزی در مناطق مختلف استان رایج است.
صنایع چوبی استان و دست ساختهای هنرمندان گیالنی بسیار 
مورد عالقه گردشگران است که یکی از نمونهای زیبای کار های 

چوبی، صندوق های مخصوصی به نام بوالکی است.
از دیگر سوغاتی های این استان می توان به کلوچه الهیجان و 
فومن، زیتون رودبار و برنج آستانه اشرفیه و چای الهیجان اشاره کرد.

سوغات مازندران

از جمله سوغاتی های استان مازندران می توان به آغوز نون، 
پشِت زیک، پیسن ُگندلِه، آب دندان، نان کوهی، عسل کوهی، رشته 
به رشته، شکر قرمز، شربت بهار نارنج، آلبالو، انار، بادمجان ترشی، سیر 
ترشی، هفت بیجار، ترشی یارسی، مربای پرتقال، گردو و سیب، صنایع 
پارچه)چوغا،  بافی،  موج  بافی،  گلیم، جاجیم، جوراب  چوبی، حصیر، 
ازگیل، گل  برنج، ماهی،  انار جنگلی،  نمد، سفال،  باشلق، وازشمد(، 
کاسنی، کلوچه، برنج، نارنگی، پرتغال، غذاهای شمالی مانند مرغ و 
اردک و ماهی شکم پر و آتش ترش، مرکبات، مرباها و ترشیجات و 
شیر و دوغ و کره محلی از مهمترین مواد غذایی هستند که بعنوان 

سوغاتی مازندران محسوب میشوند.
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سرمربی والیبال دختران جوان: 
ترکیب اصلی تیم پس از اردوی تدارکاتی ایتالیا مشخص می شود

پدیده بلوری زاده می گوید فرصت کمی تا مسابقات والیبال قهرمانی آسیا 
در رده سنی جوانان باقی مانده است اما تالش بر این است تا بعد از کاپ ایتالیا 

ترکیب اصلی تیم را مشخص شود.
لیگ برتر والیبال زنان با قهرمانی تیم باریج اسانس کاشان به پایان رسید. 
با اتمام لیگ اردوهای تیم ملی در حال برگزاری است تا تیم های رده های 

مختلف خود را برای مسابقات پیش رو آماده کنند.  
پدیده بلوری زاده سرمربی تیم ملی زنان جوان در مورد کیفیت مسابقات 
لیگ گفت: با توجه به اینکه تیم های شرکت کننده و تعداد بازی ها در هفته 
بیشتر بود، جذابیت مسابقات افزایش پیدا کرده بود اما از آنجایی که تیم ها دیر 
بسته شده بودند، فرصت  آماده سازی نداشتند و گاهی بازیکنان از این رفت و 

آمدها خسته می شدند. با این حال لیگ کیفیت خوبی داشت.  
او در مورد قهرمانی باریج اسانس بیان کرد: تیم کاشان جدا از اینکه مرحله 
به مرحله جلو آمد و به تدریج انسجام تیمی پیدا کرد، مهره های خیلی خوبی 
هم داشت. برخی از بازیکنانش لژیونر و برخی جوانانی بودند که در حال طی 
کردن سال های رسیدن به اوج خود هستند. از طرفی فکر می کنم مربیگری 
تیم هم خیلی به آنها کمک کرد و کادر خیلی از مواقع بازیکنان را از بحران 

نجات دادند که این در حفظ انسجام تیمی خیلی تاثیرگذار بود.  
او در ادامه افزود: ذوب آهن با مشکل مواجه شد؛  یکی از بازیکنان تکنیکی 
خود را از دست داد و پاسور این تیم هم از ناحیه مچ دست احساس ناراحتی 
می کرد. فکر می کنم خستگی زیاد، ابتالی برخی از بازیکنان و سرمربی به 
بیماری روی این تیم تاثیر گذاشت. مسابقات ورزشی همین است و تیم ها باید 
برای حفظ جایگاه خود بیشتر از قبل تالش کنند چون حفظ جایگاه سخت تر 

از به دست آوردن است.  
بلوری زاده در مورد بازیکنان جوانی که از لیگ برتر به تیم ملی دعوت 
شدند، گفت: هر آنچه که موجودی لیگ برتر بود به اردو دعوت کردیم و همه 

هم جزو بازیکنانی هستند که روی آنها حساب می کنیم.  
او در مورد وضعیت تیم ملی جوانان و مسابقات پیش روی این تیم 
گفت: اردوها پیش از این انتخابی بود اما اکنون تیم بسته شده و اردوی های 
آماده سازی در حال برگزاری است.  اواخر فروردین ماه ۱۴۰۱ یک کاپ جهانی 
در ایتالیا داریم که در رده سنی زیر ۱۹ سال برگزار می شود.  دعوتنامه آن برای 
ایران ارسال شده و آقای داورزنی و خانم محمدیان با اعزام تیم موافقت کردند 
تا به عنوان یک بازی تدارکاتی برای مسابقات قهرمانی آسیا در تیرماه باشد. 
۱۵ بازیکن را به ایتالیا می بریم، بعد از آن تقریبا به ترکیب اصلی تیم می رسیم 

و روند آماده سازی برای مسابقات آسیایی ادامه پیدا می کند.  
بلوری زاده با بیان اینکه فرصت آماده سازی تیم برای حضور در قهرمانی 
آسیا کم است، ادامه داد: بازیکنان با تیم هایشان در دسته یک و سوپر لیگ 
قرارداد داشتند و ما هدفمان این بود که بازی های لیگ هم به آنها کمک کند 
و تا حدی تجربه بازی در زمین پیدا کنند.  البته بازیکنان سوپر لیگ جز یکی، 
دو نفر از بازیکنان داخل زمین نبودند و این یکی از مشکالتی است که داریم 

اما تالش می کنیم تا تیمی منسجم و درخور ایران آماده کنیم.  
او در پاسخ به اینکه با کمپدلی، سرمربی ایتالیایی تیم بزرگساالن تعامل 
دارد، بیان کرد: سرمربیان همه رده های ملی همراه با خانم محمدیان قبل از 
آمدن خانم کمپدلی جلسه داشتیم و تبادل اطالعات کردیم. خانم کمپدلی هم 
هر زمان فرصت داشت به تمرینات آمد تا در حین تمرینات ما سنجش هایش 
را برای تیم بزرگساالن انجام بدهد تا اگر بازیکنی می تواند بعد از مسابقات 
جوانان به تیم بزرگساالن وارد شود، از همین االن محک خورده باشد. این 
تعامالت وجود دارد  اما از آنجایی که اکنون سه رده تیم ملی در اردو هستند  
و هم ما بیرون از کمپ چمران تمرین می کنیم، از این به بعد بعید می دانم به 

راحتی به همه تیم ها سر بزند.  

فدراسیون وزنه برداری همچنان در بالتکلیفی

با وجود اینکه معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان اعالم کرده بود در 
چهارشنبه گذشته تکلیف فدراسیون وزنه برداری مشخص می شود اما همچنان 

این فدراسیون در بالتکلیفی به سر می برد.
فدراسیون وزنه برداری از اول دی با اعالم بازنشستگی علی مرادی در 
بالتکلیفی به سر می برد. علی مرادی در ابتدا بازنشستگی خود را پذیرفت 
و حتی در بیانیه ای خداحافظی کرد اما ناگهان تغییر عقیده داد و عنوان کرد 
بازنشسته نیست. این مسئله باعث شد که سرپرست فدراسیون تعیین نشود و 

همه در انتظار نظر نهایی سازمان بازنشستگی باشند.
در این میان پوالدگر برای دومین مرتبه وعده تعیین تکلیف فدراسیون را 
داد که عملی نشد. او 2۵ بهمن اعالم کرد که تکلیف بازنشستگی علی مرادی تا 
پایان هفته مشخص می شود که این اتفاق رخ نداد. سپس در دوم اسفند دوباره 
اعالم کرد که در دو روز آینده باالخره فدراسیون وزنه برداری از این بالتکلیفی 
خارج می شود اما این دو روز هم به پایان رسید و هیچ اتفاق جدیدی رخ نداد.

فدراسیون وزنه برداری در حالی بالتکلیف است که سال آینده رویدادهای 
مهمی را در پیش دارد و  وزنه برداران کاماًل سردرگم هستند و نمی دانند برنامه 

فدراسیون برای حضور در این رویدادها به چه صورت است.
بازی های کشورهای اسالمی در مرداد ماه آغاز می شود و گفته می شود 
که در ۱۰ وزن برگزار خواهد شد اما مشخص نیست که وزنه برداری در کدام 
اوزان نماینده خواهد داشت و مهمتر از همه اینکه کدام یک از وزنه برداران به 

این رقابت ها اعزام می شوند. 
 پس از آن در شهریورماه بازی های آسیایی در پیش است که وزنه برداری 
در این رویداد هم شانس مدال دارد اما باز هم تکلیف نفرات اعزامی به این 

رقابت ها نامشخص است.
از طرفی حاشیه های این فدراسیون همچنان پابرجا است و اختالفاتی 
که بین برخی از وزنه برداران با سرمربی و مسئوالن فدراسیون وجود داشت 

همچنان به قوت خود باقی است.
مشخص نیست سهراب مرادی و کیانوش رستمی در صورت دعوت 
به اردو حاضر به تمرین در کنار دیگر ملی پوشان می شوند. تعدادی از ملی 

پوشان مصدومیت دارند که وضعیت رسیدگی به آنها هم نامشخص است. 
مسئله ناراحت کننده این است که علی مرادی به دلیل اینکه می خواهد 
بماند، این فدراسیون را در بالتکلیفی نگه داشته و حاضر نیست از موضع خود 
کوتاه بیاید. در این میان تنها وزنه برداری است که روزها را از دست می دهد 

و هیچ برنامه ریزی برای مسابقات سال آینده دیده نمی شود.

رونالدو، با سرعت به سوی خداحافظی!
افسوس؛ رونالدو روز به روز و بازی 
به بازی نشان می دهد که به پایان نزدیک 
شده و به زودی از او تنها خاطراتی زیبا به 

یاد آورده خواهد شد.
بازی  پنجشنبه شب مثل خیلی ها 
رونالدو با پیراهن منچستر را برابر اتلتیکو 
او  که  کنم  اعتراف  باید  و  کردم  تماشا 

!CR۷ بود و نه CR3.۵
وندامتروپولیتانو  در  صرفا  رونالدو 
غیر  نه چیزی  و  داشت  فیزیکی  حضور 
از آن. اگر مسی را پس از اینکه در بازی 
هفته پیش برابر رئال پنالتی اش را خراب 
کرد، تا مرز بازنشستگی بردیم، در مورد 

رونالدو هم باید بگوییم که دیگر باید با خاطراتش دل خوش باشیم.
شاید او همچنان در ادامه فصل بتواند چند گل دیگر هم بزند یا در بازی 
برگشت دو تیم در اولدترافورد تعیین کننده هم ظاهر شود ولی در بازی دیشب، 
این االنگای جوان بود که توانست گل تساوی را که بسیار مهم بود را به ثمر 
برساند. گلی که شاید سرنوشت صعود را در دیداری که اتلتیکو برتری محسوسی 

داشت، تغییر داد. 
فاکتور سن در حال ارسال نشانه هایی درست از رونالدو است و بازی به 

بازی، از قدرت فریادهای گلزنی معروف”siuuuuuu” او کاسته می شود.
از بزرگی رونالدو همین بس که با وجود باالرفتن سن و افت محسوس 
کیفیت در زمین، توانسته در لیگ قهرمانان زننده ۶ گل باشد. تنها هالر ستاره 
این روزهای آژاکس با ۱۱ گل، لواندوفسکی و محمد صالح و نیز انکنکو باالتر 
از رونالدو در جدول گلزنان قرار دارند و او تا به اینجا از کیلیان امباپه و کریم 
بنزما هم بیشتر گلزنی کرده با این حال مساله دیگر این است که رونالدو بر 
خالف گذشته، دیگر به تنهایی تعیین کننده نیست. همان بالیی که فصل جاری 
بر سر لوئیس سوارز در اتلتیکو نیز آمده است. دیگر هیچ کدام اینها به تنهایی 

سرنوشت بازی را عوض نمی کنند.
چرا نباید از بازی بد رونالدو حرف زد؟ این برای هر فوتبالیستی بیش از آنچه 
فکرش را بکنید، اتفاق می افتد. رونالدو حاال بیشتر از گذشته باید خوب بازی کند، 
خیلی بیشتر از قبل و بیش از همیشه نیز به حمایت هم تیمی هایش نیاز دارد. اینکه 
توپ را بیشتر به وی برسانند و بر خالف عادات قبلی، موقعیت های واضح تری 
برایش خلق کنند تا او به گل برسد. دیروز حتی عصبانیت های همیشگی رونالدو 
در زمین را هم کمتر دیدیم و نه ذره ای از آن حرص همیشگی که ترس و 
اضطراب را بر تن هم تیمی هایش می انداخت. عصبانیتی که ماهیت یک جانور 
جنگجو و رقابت طلب بود، جانوری که سال به سال مسی را مجبور می کرد 

برای بهترین بودن، دست به کارهای خارق العاده و فانتزی بزند.
به شخصه شاید بیش از ۵۰۰ گل رونالدو را گزارش کرده باشم و حاال 
نمی توانم با اطمینان بگویم که بازیکنی مثل ژوائو فلیکس می تواند رونالدوی 
بعدی پرتغال باشد یا خیر. با این حال نمی توانم هم بگویم که او بهترین می ماند 
و هر چیزی از گذشته بهتر خواهد بود. رونالدو به پایان خود نزدیک می شود و 
از او به زودی تنها خاطراتی پاک نشدنی و غیر قابل عبور به یاد آورده خواهند 

شد. فقط یک مشت خاطره.

لیگ فوتبال اروپا؛
بارسلونا صعود کرد، دورتموند حذف شد

مرحله پلی آف لیگ فوتبال اروپا با 
بورسیادورتموند  حذف  و  بارسلونا  صعود 

همراه شد.
پنجشنبه شب از دور برگشت مرحله 
پلی آف  لیگ اروپا و در ورزشگاه »دیگو 
مارادونا«، ناپولی ایتالیا میزبان بارسلونای 
اسپانیا بود که این دیدار با برتری چهار بر 

دو شاگردان »ژاوی« همراه شد.
کار در حالی آغاز شد که بازی رفت 
در ایالت کاتاالن  با تساوی یک بر یک 
همراه شده بود و با این اوصاف بارسلونا در 
مجموع دو بازی رفت و برگشت با حساب  

پنج بر سه برنده شد.
در دقیقه هفتم ضدحمله سریع بارسلونا با حرکت پا به توپ »آداما ترائوره« 
همراه شد و پاس  او به »یوردی  آلبا« رسید تا او گل نخست این دیدار حساس 

را برای میهمان به ارمغان آورد.
در دقیقه ۱۴ »فرانکی دی یونگ« هافبک هلندی بارسلونا با ضربه ای  
تماشایی و مهار نشدنی دومین گل تیمش را ثبت کرد تا کار ناپولی دشوارتر شود.
در دقیقه 22 ناپولی صاحب پنالتی شد و »اینسینیه« گل نخست تیمش 

را به ثمر رساند تا بازی حساس تر شود.
در دقیقه ۴۴ بارسلونا صاحب ضربه کرنر شد و توپ  ارسالی در یک رفت و 
برگشت به »جرارد پیکه« رسید و این مدافع باتجربه به کنترل مناسب و ضربه ای  
دقیقه توپ  را به قعر دروازه میزبان فرستاد تا کاتاالن ها به گل  سوم  دست یابند.
تماشایی موجب  پاسی   و  زیبا  با حرکتی  ترائوره«  »آداما  دقیقه ۵۶  در 
شد تا »اوبامیانگ«  چهارمین گل بارسلونا را به نام خود نوشته تا دیگر صعود 

تیمش قطعی شود.
در دقیقه ۸۷ اشتباه »نیکو گونزالس« باعث شد تا »پولیتانو« دومین  گل 

ناپولی را ثبت کند.
در دیگر دیدار مهم، گالسکو رنجرز اسکاتلند در ورزشگاه »همپتون پارک« 

پذیرای دورتموند آلمان بود که این بازی با تساوی 2 بر 2 به اتمام رسید.
گالسکو در بازی رفت به برتری تحسین برانگیز چهار بر دو رسیده  بود و 

در مجموع با پیروزی ۶ بر ۴ برنده شد و صعود کرد.
همچنین رئال بتیس در خانه خود مقابل زنیت روسیه به تساوی بدون 

گل رسید اما با توجه به برتری سه بر دو در دیدار رفت، جواز صعود گرفت.
در دیدارهایی  که ساعاتی قبل برگزار شد هم تیم های، پورتو از پرتغال، 
سه ویا از اسپانیا، الیپزیگ  از آلمان و آتاالنتا از ایتالیا با غلبه بر حریفان راهی 

مرحله بعدی شدند.

کاپلو: لوکاکو با مدافعان لیگ برتر مشکل دارد
فابیو کاپلو، سرمربی سابق تیم ملی انگلیس  درباره دالیل به مشکل خوردن 

روملو لوکاکو در لیگ برتر صحبت کرده است.
لوکاکو تابستان امسال و پس از پشت سر گذاشتن دو فصل موفق با اینتر 

که با قهرمانی این تیم در فصل گذشته همراه بود به چلسی پیوست. 
این بازیکن 2۸ ساله پس از حضور در استمفوردبریج نتوانست درخشش 
خود در ترکیب نراتزوری را تکرار کند و همین موضوع باعث شد که انتقادات 

بسیاری به او مطرح شود. 
عملکرد ضعیف این بازیکن در ترکیب تیم توماس توخل در بازی هفته 
گذشته برابر کریستال پاالس بسیار به چشم آمد، چرا که او در طول این بازی 

تنها هفت لمس توپ داشت که آماری فاجعه بار به حساب می آید. 
کاپلو درباره شرایط این بازیکن بلژیکی به اسکای اسپورت ایتالیا گفت:» 
لوکاکو با سبک بازی آنتونیو کونته سازگاری زیادی داشت چون فضای زیادی 
برای او بود و او می توانست از قدرت فیزیکی و سرعتش استفاده کرده و از سد 

مدافعان در سری A عبور کند.«
این مربی ایتالیایی که با سبک فوتبال انگلیس آشناست اضافه کرد:» با 
این حال، چلسی سبک متفاوتی از فوتبال را ارائه می دهد که پاس های کوتاه 
بسیاری در آن ارسال می شود و همین باعث شده که لوکاکو فضای زیادی برای 

حرکت در اختیار نداشته باشد.«
او با اشاره به توان فیزیکی باالی مدافعان حاضر در باشگاه های انگلیسی 
اظهار داشت:» این بازیکن با حضور در انگلیس متوجه شد که مدافعان تیم های 
حاضر در لیگ برتر فیزیکی شبیه به خودش دارند. او این قدرت و فضا برای 
عبور از مدافعان را در ایتالیا داشت و در آنجا به راحتی می توانست سرنوشت یک 

بازی را تغییر دهد.«

لیس  سپو پر بی  مر سر
دو  شدن  ز  سربا می گوید 
بازیکن استقالل هیچ اهمیتی 
مورد  در  باید  افراد  و  نداشته  برای شان 
باشگاه خود و به اندازه جایگاه و حدشان 

اظهار نظر کنند.
بی  مر سر گل محمدی،  یحیی 
در  و  گذشته  پنجشنبه  روز  پرسپولیس 
آیین نکوداشت مربیان برتر سال شرکت 
به  راجع  خبرنگاران  جمع  در  او  کرد . 
این مراسم گفت: خیلی تشکر می کنم 
افتخار  مراسم،  این  کنندگان  برگزار  از 
بزرگی بود که نصیب من شد به عنوان 
مدیون  را  عنوان  این  سال؛  برتر  مربی 
هواداران و همکاران پر تالشم هستم؛ 
انشاهلل این روند را ادامه دهم. مربیگری 
کردن در فوتبال ایران کار خیلی سخت 
عشق  و  انگیزه  است؛  طاقت فرسای  و 
زیادی می خواهد و تا حاال توانسته ام آن 
را در خودم نگه دارم ولی واقعا با امکانات 
کم وسختی های خاصی که فوتبال ایران 
است. خداراشکر  دارد کار کردن دشوار 
می کنم و از خانواده ام تشکر می کنم به 

خاطر صبری که دارند.
فدراسیون  آیا  اینکه  مورد  در  او 
داده  انجام  مربیان کاری  پرورش  برای 
مشکالت  از  یکی  داد:  توضیح  خیر  یا 
می توانم  است.  همین  ما  گالیه های  و 
شروع  از  نکرده اند؛  هیچ کاری  بگویم 
مربیگری خودم که یازده سال پیش بود 
تا االن که به عنوان سرمربی پرسپولیس 
حرکتی  هیچ  فدراسیون  می کنم  کار 
برای ارتقای سطح دانش مربیان از قبیل 
داشتن کالس، سفر برون مرزی، بازدید 
و  نکرده  بزرگ،  خارجی  باشگاه های  از 
حتی یک جزوه چند صفحه ای هم تهیه 
نکرده اند. این اتفاق در فوتبال دنیا میفتد 

و واقعا جای تاسف است.

یازده ماهه  ریاست  مورد  در  او 
این  به  راجع  من  گفت:  خادم  عزیزی 
چون  نمی کنم  صحبت  زیاد  مسائل 
بحث های مدیریتی کالن است و ترجیح 
می دهم تمرکزم بیشتر روی کارم باشد. 
هرکسی می آید برایش آرزوی موفقیت 

می کنم.
گل محمدی در مورد شایعاتی که 
پیرامون سرباز شدن بازیکنان پرسپولیس 
پس از مشمول شدن مرادمند و یزدانی 
مطرح شده بیان کرد: این اتفاق ممکن 
بود برای هر باشگاهی بیفتد و از طرف 
ما کسی موضع گیری نکرد. هیچ اهمیتی 
باشگاه ما به این مسائل نداده و نخواهد 
داد؛ ولی متاسفانه حتی مربی بدن سازشان 
که اصال نباید میکروفون جلوی دهانش 
ببرند، راجع به باشگاه پرسپولیس حرف 
هستید  که  جایی  و  اندازه  حد،  می زند. 
خواهشم  کنید.  صحبت  بعد  بدانید  را 
تیم  به  راجع  که  است  این  دوستان  از 
تیم شان  برای  که  اتفاقاتی  و  خودشان 

باشگاه  به  راجع  و  کنند  افتاده صحبت 
پرسپولیس لطفا حرف نزنند.

سرمربی پرسپولیس در مورد نگرانی 
هواداران پس از تساوی مقابل گل گهر 
اظهار داشت: به هواداران حق می دهم. 
دوست دارند این تیم قهرمان شود و همه 
ما این خواسته را داریم و برای آن تا لحظه 
آخر می جنگیم. لیگ مثل ماراتن است و 
باید تا آخرین لحظه و تا رسیدن به خط 
پایان تالش کنی و تسلیم نشوی. ما این 
کار را انجام می دهیم و هنوز تا پایان لیگ 
هفته های زیادی باقی مانده است. باید 
بیش تر کار کنیم و تمرکز مان روی کار 
خودمان باشد. همه می دانند که از شروع 
فصل چقدر مشکل داشتیم و اذیت شدیم 
اما هنوز به عنوان مدعی خودمان را نگه 
داشتیم و هفته  های زیادی تا مشخص 

شدن قهرمان باقی مانده است.
وحید  سربازی  بحث  مورد  در  او 
معافیت  بازیکن  این  کرد:  بیان  امیری 
دارد. نظام وظیفه نسبت به این مسائل 

مشکلی  به  توجه  با  است.  سخت گیر 
آن  از  بعد  و  گرفته  معافیت  داشت  که 
مشکلش حل شده است. قرار نیست که 
یک مشکل بعد از معافیت تا آخر عمر با 
آدم باشد. بیش تر به دنبال خراب کردن 
موضع  سر  هستند.  ما  تیم  داخلی  جو 
سربازان استقالل هیچ کس حرفی نزد 
و هیچ موضع ای از طرف باشگاه ما شما 
ندیدید و نمی بینید چون اینکه دو بازیکن 
آن ها سرباز شوند و نشوند برای ما اهمیتی 
نداشت و به ما ارتباطی پیدا نمی کند. یک 
سری مسائل قانونی در کشور وجود دارد و 
اگر این اتفاق برای آن ها نمی افتاد برای ما 
مهم نبود و االن هم که این اتفاق افتاده 

برای ما هیچ اهمیتی ندارد.
از  او در مورد کری هایی که پس 
صدرنشینی استقالل به وجود آمده گفت: 
تا تمام شدن لیگ هفته های زیادی باقی 
باشگاه ها،  این کری  بین  مانده است و 
نمک فوتبال ماست و همیشه این کری ها 
باعث شادابی و نشاط در جامعه بوده است. 
ما  این مسائل در جامعه  خوشحالم که 
وجود دارد و بخش بزرگی از مشکالت 
اقتصادی، اجتماعی، گرانی و مشکالتی 
که همه می دانند را آدم با توجه به وجود 
فوتبال و هواداران تیم ها فراموش می کند 
و من از این مسئله استقبال می کنم. در 
نهایت هر تیمی که حقش باشد قهرمان 
می شود. برای ما تالش مهم است و تا 
آخرین لحظه می جنگیم تا قهرمان شویم.
وضعیت  مورد  در  گل محمدی 
آل کثیر و جذب مهاجم گفت: خیلی بعید 
است که عیسی برسد. گرفتن مهاجم در 
این شرایط واقعا کار سختی است چون 
باید بازیکن آزاد باشد و کیفیت داشته باشد 
و از لحاظ مالی به تیم ما بخورد و همه  
این مسائل شرایطی است که کار ما را 

سخت می کند.

بهترین بودن، افتخار بزرگی است؛

گل محمدی: هر تیمی که حقش باشد قهرمان می شود!

با اعالم رسمیAFC، رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا در سال 2۰23 همگام 
با تقویم فوتبال اروپا برگزار می شود و 
 ۱+۵ به  نیز  خارجی  بازیکنان  سهمیه 

افزایش یافت.
رسمی  یت  سا وب  عالم  ا با 
کنفدراسیون فوتبال آسیا، مسابقات لیگ 
قهرمانان آسیا در فصل 2۰23، به تقویم 
پاییز – بهار منتقل شده و رقابت ها به 
صورت فصل 2۰23-2۰2۴ و همگام با 
تقویم اروپا و کشورهایی نظیر ایران برگزار 
خواهد شد. بدین ترتیب در رقابت های 
سهمیه  تیمی  هیچ  به  برتر  لیگ  فعلی 
آسیایی نخواهد رسید ضمن اینکه تعداد 
لیگ  جدید  فرم  در  خارجی  بازیکنان 

قهرمانان به ۵+۱ نفر افزایش یافت.
سایت  وب  رسمی  اطالعیه  در 
یی  جرا ا کمیته  است:  آمده   AFC
کنفدراسیون فوتبال آسیا چندین توصیه 
استراتژیک کلیدی توسط کمیته مسابقات 
تایید کرده  را  کنفدراسیون فوتبال آسیا 
است که نشان دهنده دوران جدیدی از 
رشد و موفقیت برای مسابقات باشگاهی 

AFC است.
آن  اصول  که  مهمی  اصالحات 
آل  ابراهیم  بن  سلمان  شیخ  توسط 
فوتبال  کنفدراسیون  رئیس  خلیفه، 
اجرایی  آسیا در هشتمین جلسه کمیته 
کنفدراسیون فوتبال آسیا در نوامبر 2۰2۱ 
بیان شد، شاهد انتقال لیگ قهرمانان آسیا 

و رقابت های AFC کاپ از فصل بهار 
و پاییز فعلی به تا پاییز تا بهار خواهد بود 
که هر دو تورنمنت قرار است در سال های 
 2۴-2۰23 فصل  از  دوگانه  تقویمی 

برگزار شود.
این تصمیم که در پی یک مطالعه 
امکان سنجی جامع و یک مشاوره دقیق 
 MAS AFC و عمیق و تمرین بازخورد با
اتخاذ شد، به باشگاه های برتر آسیا این 
امکان را می دهد که از پنجره های نقل 
و انتقاالت هماهنگ تر، فرصت های بهتر 
برای جذب بازیکنان و مربیان با کیفیت 
و هماهنگ با فصول لیگ های سراسر 
مسابقات  تر  یکنواخت  توزیع  و  جهان، 
با  تعادل  حفظ  برای  ساالنه  باشگاهی 

مسابقات تیم ملی برخوردار شوند.
کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال 
آسیا در تصمیم دیگری که با هدف تقویت 

رقابت های  جایگاه  و  رقابت  کیفیت، 
پیشنهاد  شد،  انجام   AFC باشگاهی 
در  خارجی  بازیکنان  سهمیه  افزایش 
سهمیه  از  بازیکنان  انتخابی  فهرست 
3+۱ موجود به ۵+۱ را تصویب کرد. )پنج 
بازیکن از هر ملیت و یک بازیکن آسیایی( 
که از فصل اصالح شده 2۰23-2۴ اجرا 
 3+۱ سقف  حذف  دنبال  به  شود.  می 
ثبت  در  مجاز  خارجی  بازیکنان  تعداد 
نام اولیه، لیست هر تیم نیز از 3۰ به 3۵ 

افزایش یافت.
یی  ا جر ا کمیته  همچنین 
به  توجه  با  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
اخطارها و محرومیت ها، پیشنهاد کمیته 
مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی 
بر اصالح قانون محرومیت های خودکار 
را تصویب کرد تا یک بازیکن تنها پس 
از دریافت سه کارت زرد از بازی بعدی 

در مسابقات مربوطه محروم شود. )در 
حال حاضر قانون محرومیت دو کارت 
زرد است( مدیریت کنفدراسیون فوتبال 
اجرا،  بعدی  تعیین مراحل  از  قبل  آسیا 
روند تحقیق بیشتر در مورد موضوع را 

آغاز خواهد کرد.
در  که  کشورهایی  برای  بنابراین 
حال حاضر فصل خود را در قالب فصول 
پاییز - بهار برگزار می کنند، نتایج فصل 
2۰2۱-22 خود را برای کسب سهمیه در 
لیگ قهرمانان آسیا و AFC کاپ بعدی 
در نظر نخواهند گرفت. در عوض تیم ها 
بر اساس نتایج فصل 2۰22-23 در این 

رقابت ها شرکت خواهند کرد.
این بدان معناست که در لیگ بیست 
و یکم و دوره فعلی لیگ برتر فوتبال ایران 
و جام حذفی، هیچ سهمیه آسیایی نصیب 
تیم ها نخواهد شد و برای مشخص شدن 
نمایندگان ایران در فصل 2۰23 – 2۰2۴ 
لیگ قهرمانان آسیا، باید در انتظار پایان 

لیگ بیست و دوم ماند.
طبق اعالم قبلی وب سایت فوتی 
لیگ  های  رقابت  در  ایران  رنکینگز، 
 2۰2۴  -  2۰23 فصل  آسیا  قهرمانان 
تیم  یعنی 3  است.  دارای سهمیه ۱+3 
به صورت مستقیم راهی مرحله گروهی 
می شوند و یک تیم نیز راهی دیدار پلی 
آف خواهد شد. این ۴ سهمیه در پایان 
لیگ بیست و دوم و جام حذفی سال بعد 

مشخص خواهند شد.
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الزیر نظر: مجتبی کاشی
وتب
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محمدرضا هاشمی کهندانی

افزایش سهمیه بازیکنان خارجی به 1+۵

لیگ بیست و یکم سهمیه آسیایی ندارد!

مهاجـم تیـم ملی ایـران بازی 
پورتـو برابـر التزیـو را کامـل و بی 

نقـص توصیـف کرد.
مرحلـه برگشـت پلـی آف لیگ 
اروپـا بـا برگـزاری چند دیـدار ادامه 
یافـت که در یکی از دیدارها التزیو 
در حالـی در خانـه بـه دیـدار پورتو 
رفـت کـه در بـازی رفت بـا نتیجه 
2 بـر یـک بـه ایـن تیـم پرتغالـی 

باختـه بود.
در ابتـدا چیـرو ایموبیله مهاجم 
بـرای  توانسـت  ایتالیـا  ملـی  تیـم 
تیمـش گلزنـی کنـد ولـی مهـدی 
طارمـی در محوطـه جریمـه التزیو 
 VAR سـرنگون شـد تا داور بعد از
دسـتور بـه زدن ضربـه پنالتی دهد 
کـه بازیکـن ایرانـی نیز ایـن ضربه 
نیمـه  تـا  کـرد  تبدیـل  بـه گل  را 
نخسـت این دیـدار با تسـاوی یک 
بـر یـک به پایـان برسـد. در نیه دو 
طارمی پـاس گل دوم تیمش را داد 
تـا اوریب بـرای پورتـو گلزنی کند.

دنیلـو کاتالدی گل تسـاوی را 
در اواخـر بـازی بـه ثمـر رسـاند تـا 
ایـن دیـدار با تسـاوی دو بـر دو به 
پایـان برسـد و پورتـو بـا توجـه بـه 
بـرد بازی رفت راهی دور بعد شـود.

مهـدی طارمی بعد از این دیدار 
گفـت: بـازی عالی بود مـا همانطور 
کـه مـی خواسـتیم  بـازی را کنترل 
کردیـم، آنچـه را کـه برنامـه ریزی 

شـده بـود انجام دادیـم و آنچه را که 
الزم بـود در زمین نشـان دادیم. من 
همیشـه بـرای تیـم بازی مـی کنم. 
ایـن تـالش بزرگـی از سـوی همه 
بـود، مـا خیلـی خـوب کار کردیم و 

یـک تیم واقعـی بودیم.
سـرجیو کونسیسـائو سـرمربی 
پورتـو نیـز گفـت:  بازی سـختی بود، 
می دانسـتیم که مبارزه سختی داریم 

و بایـد بتوانیـم در المپیکو گل بزنیم. 
یکی دو اشـتباه فردی مرتکب شدیم 
کـه التزیـو از آن اسـتفاده کـرد، آنها 
بازیکنان سـطح باالیی دارند. در نیمه 
اول بایـد هدفمندتـر مـی بودیـم.در 
نیمـه دوم متفاوت بودیم و سـه چهار 

موقعیت واضح داشـتیم. 
ه  ر بـا ر د تـو  ر پو بی  مر سـر
درخشـش مهـدی طارمـی بعـد از 

ایـن دیـدار نیز گفت: دوسـت ندارم 
درباره اشـخاص به تنهایی صحبت 
کنم. درسـت اسـت کـه او روی دو 
گل مـا تاثیـر زیـادی داشـت ولـی 
مـی خواهـم ایـن عملکـرد را پـای 
بازیکنـان در  بنویسـم. همـه  تیـم 
سرنوشـت تیـم مهـم هسـتند و به 
همیـن خاطـر مـی خواهـم بـه کل 

تیـم تبریـک بگویـم.

طارمی: مقابل التزیو فوق العاده بودیم
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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دستور ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱3۹۰/۹/2۰ و برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۱۰۰۱3۰22۱۸۱ 
مورخ ۱۴۰۰/۱۱/2۰ هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای / خانم 

سید رمضان علوی فرزند سید ابوالحسن نسبت به ششدانگ
یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت ۱2۸2/۶۵ متر مربع به شماره 
پالک 2 فرعی از 2۶3 اصلی واقع در قریه ریکبند بخش 2 خریداری شده از آقای 
/ خانم سید یوسف علوی 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 و محلی / 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: ۱۴۰۰/۱2/۰۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱2/2۱

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان 

شناسه آگهی ۱2۸3۷۷2

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دستور ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱3۹۰/۹/2۰ و برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۱۰۰۱3۰22۱۸۱ 
مورخ ۱۴۰۰/۱۱/2۰ و برابر رای شماره ۷۰ و ۱۴۰۰۶۰3۱۰۰۱3۰2۱۷۶۹ مورخ 
۱۴۰۰/۱۱/۱3 هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای / خانم سهیال 
و سلمان یعقوبی زاده فرزند محمد رضا و محمد حسن بالسویه نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت ۴۶۱/۱۵ متر مربع که مقدار 32 
سیر مشاع عرصه وقف می باشد به شماره پالک ۱3۴ فرعی از ۱3 اصلی واقع در 
قریه مرزنده بخش ۱۱ خریداری شده از آقای / خانم فاطمه پناهی 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 و محلی / 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: ۱۴۰۰/۱2/۰۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱2/2۱

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان 
شناسه آگهی ۱2۸2۶۸2

مفقودی
اینجانب محمود علیزاده میشامندانی مالک خودرو پژو ۴۰۵ جی ال ایکس 
به شماره شاسي ۸2۰۴۹2۵۴  و به شماره موتور ۱2۴۸2۰2۶۰۵۶ بعلت فقدان 
اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني مذکور را نموده ام.لذا چنانچه هرکس ادعایي 
در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ۱۰ روز به دفتر حقوقي شرکت ایران خودرو 
واقع در کیلومتر ۱۴جاده مخصوص تهران کرج شهرک پیکانشهر ساختمان سمند 
مزبور طبق ضوابط  انقضاي مهلت  از  است پس  بدیهي  نماید.  مراجعه  طبقه ۱ 

مقرر اقدام خواهد شد.

مفقودی
مدل  روغنی  سفید  رنگ  به  تیبا  سواری  مالکیت  شناسنامه 
موتور  شماره  به  ۵۷-ایران۵۶  ب   ۷2۵ انتظامی  شماره  به   ۱3۹۵
 NAS۸۱2۱۰۰G۵۸۹۹۷۹۴ شاسی  شماره  به   ۸3۱۴۰۴3/M۱۵
متعلق به بهنام ربیع زاد سنگاچین مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می 

باشد.

مفقودی
موتورسیکلت  یکدستگاه  مالکیت  شناسنامه  و  سندکمپانی 

انتظامی  شماره  به   ۱3۹۵ مدل  مشکی  رنگ  به  مهران  سیستم 
شماره  به    ۰۱2۵N2D۹۶3۹۱3 موتور  شماره  به   ۵۸2-۵۴۱۱2
شاسی N2D۱2۵M۹۵۵3۱2۸ مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰32۴۰۰2۰۰23۷2 مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی برازجان صرفات مالکانه و بالمعارض متعلق به آقای نصراله پاپری 
نژاد فرزند حسینقلی به شماره شناسنامه ۱۰۵ و شماره ملی 3۵2۰۷۷۸۰۴۱ صادره 
از دشتستان در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۴۰۶۶/۷۹ متر مربع 
قسمتی از پالک – فرعی از 3۵۴۰ اصلی واقع در بخش سه حوزه ثبت ملک برازجان 
اراضی نینیزک خریداری شده از آقای کرم روستایی به ایشان واگذار 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 اعتراض داشته 
باشند می توانند از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به مراجع ذیصالح قانونی )دادگاه( نیست 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱2/۰۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱2/22

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دشتستان 
م / الف ۹۸۰

طول عمر فرزندان با عمر والدین آنها ارتباط 
دارد

مطالعه محققان انگلیسـی نشـان می دهد که عمر طوالنی والدین، خطر 
مـرگ بـر اثر بیماری های قلبی در فرزنـدان را کاهش می دهد.

به گزارش پایگاه اینترنتی هلث دی، تازه ترین دسـتاورد پژوهشـی حاکی 
از آن اسـت کـه در خانـواده هایـی کـه والدین بیـش از ۷۰ سـال زندگی کنند، 
احتمـال مرگ ناشـی از بیماری قلبـی در فرزندان حدود 2۰ درصد کمتر اسـت.

›لـوک پیلینگ‹ محقق در اپیدمیولوژی و بهداشـت عمومی در دانشـکده 
پزشـکی اکسـتر گفت: در این مطالعه، در فرزندانی که والدین آنها عمر طوالنی 
تر داشـتند، احتمال ابتال به بیماری عروقی، نارسـایی قلبی، سـکته مغزی، فشار 

خون و کلسـترول بـاال کمتر بود. 
پیلینگ در عین حال خاطرنشـان کرد: این نتایج به این معنی نیسـت که 
اگر والدین به دهه ۸۰ ئ یا ۹۰ سـالگی رسـیدند، فرزندان دغدغه سـالمتی خود 
را نداشـته باشـند و یا عمر کوتاه والدین سـبب ناامیدی فرزندان شود. به عکس، 
الزم اسـت فرزندان با تصمیم قاطع برای حف سـالمتی، احتمال ابتالی خود را 
بـه بیمـاری های عروقی کاهش دهند. محققان وضعیـت ۱۸۶ هزار نفر ازمردم 
انگلیس را که ۵۵ الی ۷3 سـال داشـتند و والدین آنها سـال ها قبل درگذشـته 
بودنـد، در سـال هـای 2۰۰۶ تـا 2۰۱۰ دنبـال کردنـد، ۴ هـزار و ۷۰۰ نفر از این 

افراد در طول این دوره ۸ سـال درگذشـتند. 
محققـان متوجه شـدند که حتـی با لحاظ وضعیت تحصیل، سـن، وزن و 
فعالیـت بدنـی ایـن افراد، بین سـالمت قلبی این افـراد و عمر طوالنـی والدین 

آنهـا ارتباط وجود داشـت.

مصرف ُمسکن درزنان باردار
 احتمال بیش فعالی کودکان را افزایش می 

دهد
یک مطالعه انگلیسـی نشـان می دهد مصرف مسـکن های عادی مانند 

استامینوفن در دوران بارداری، احتمال بروز مشکالت رفتاری مانند بیش فعالی 
در کـودکان را افزایش می دهد.

بـه گزارش فاکس نیوز، بررسـی هفـت هـزار و ۸۰۰ زن در دوران بارداری 
نشـان مـی دهـد بیش از نیمی از آنـان در دوران بارداری از داروی های مسـکن 
از جملـه اسـتامینوفن اسـتفاده کردنـد. ادامـه مطالعه نشـان می دهد حـدود ۵ 
درصـد از کـودکان متولـد شـده از این مادران، در سـنین هفت سـالگی به یکی 

از مشـکالت رفتـاری مانند بیش فعالـی مبتال بودند. 
البتـه محققـان بـر این باورند که اسـتامینوفن برای کاهـش درد یا تب در 
دوران بـارداری، از دیگـر انواع مسـکن ایمن تر اسـت؛ ولی به زنان هشـدار می 

دهنـد کـه در مصرف این داروی مسـکن زیاده روی نکنند.
ریشـه مشـکالت رفتاری بسـیار پیچیده اسـت و نمی توان آن را فقط به 
یک عامل مانند مصرف مسـکن در دوران بارداری نسـبت داد؛ ولی این مطالعه 
نشـان مـی دهد مصرف مسـکن در دوران بـارداری می تواند این مشـکالت را 
تشـدید کنـد. محققان بـه زنان باردار توصیه مـی کنند که در دوران بـارداری تا 
حدامـکان از مصـرف داروهای شـیمیایی اجتناب کننـد و از روش های طبیعی 

برای کاهش درد اسـتفاده کنند.
اسـید هـای چرب امـگا 3، زنجبیل، میـوه های حاوی آنتوسـیانین )مانند 
توت فرنگی، انگور قرمز، گیالس، تمشـک و سـیب قرمز(، ویتامین C، نعنا و 
پونـه، روغـن زیتـون فرابکر و رژیـم غذایی ضد التهابی، مهمتریـن مواد غذایی 

آرام کننده درد هستند.

سواحل؛خطرناک ترین مکان در زمان رعدوبرق 
محققـان دریافتند سـواحل یکی از کشـنده ترین مناطق جهـان در هنگام 

رعدوبرق هستند.
بـه گـزارش نیچر، فکر رفتن به سـاحل در یک بعدازظهـر بارانی را تصور 
کنید. بسیار دلنشین و زیبا خواهد بود، اما محققان اظهار کردند: آفتاب سوختگی 
و وجود کوسـه تنها خطر سـواحل نیسـت و گاهی موارد دیگری هم این مکان 
را خطرنـاک می کنـد. هنـگام رعدوبرق، مانـدن در فضای آزاد خطرنـاک بوده، 
اما در سـواحل بسـیار خطرناک تر اسـت که باید از این مناطق دوری کرد. جان 
جنسـنیوس، متخصص این زمینه اظهار کرد: بودن در سـاحل هنگام رعدوبرق 
یک نگرانی اسـت، به طوری که منجر به آسـیب دیدن 3۸۸ نفر طی سـال های 

2۰۰۶ تا 2۰۱۶ شـده است.
بهتریـن مـکان بـرای حفظ ایمنـی در کنار سـاحل در زمان رعـد و برق، 

اتوموبیـل و پیـدا کردن پناهگاه اسـت.

قابل توجه بانوان؛
سیب زمینی های جوانه زده سمی هستند

احتماال برای شما هم پیش آمده مقداری سیب زمینی بخرید، آن ها را 
در گنجه بگذارید و بعد کامال فراموششان کنید. دفعه بعد که گنجه را باز می 
کنید با سیب زمینی های جوانه زده سبز رنگ مواجه می شوید که شبیه موجودات 
فضایی به نظر می رسند. اینگونه مواقع چه می کنید؟ جوانه را می برید و بقیه 
سیب زمینی را استفاده می کنید یا فکر می کنید غیر قابل مصرف شده اند و 

آن ها را در سطل آشغال می اندازید؟
احتماال داستان های وحشتناکی درباره افرادی که با سیب زمینی جوانه زده 
مسموم شده اند شنیده اید. اما آیا این داستان ها واقعیت دارد؟ برای دانستن این 
نکته اول بیایید کمی راجع به ساختار گیاه شناسی سیب زمینی بیشتر بدانیم.

بر اساس تحقیقی در دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا بیشتر مردم فکر 
می کنند که سیب زمینی ها نوعی ریشه گیاهی هستند چون مثل هویج و دیگر 
محصوالت ریشه ای زیر زمین رشد می کنند، اما در حقیقت آن ها نوعی ساقه 
تغییر یافته هستند به نام غده. غده ها ساقه های فشرده و متورمی هستند که 
در زیر زمین تشکیل می شوند و بعد از این که گیاه والد می میرد همانجا باقی 
می مانند. سیب زمینی ها غنی از کربوهیدرات هستند، زیرا باید ذخیره غذایی 

الزم برای ادامه زندگی گیاه را در طول زمستان داشته باشند.
می شوید،  »چشم ها«  متوجه  کنید  نگاه  خوب  سیب زمینی  به  اگر 
لکه های کوچکی که بر روی پوست سیب زمینی قرار گرفته اند. این لکه ها 
در حقیقت گره های ساقه هستند. در یک ساقه معمولی که بر روی زمین 
قرار گرفته این گره ها رشد می کنند و به شاخه و برگ تبدیل می شوند. وقتی 
سیب زمینی ها به مدت طوالنی در گنجه نگهداری شوند این گره ها هستند 

که شروع به رشد می کنند.
وجود گرما و نور رشد این گره ها را تحریک می کند. به همین دلیل 
است که سیب زمینی ها را باید در جای تاریک و سرد نگه داشت. اما رنگ 
سبز اطراف جوانه ها چه می شود؟ بیشتر ما شنیده ایم که نباید سیب زمینی های 

سبز شده را بخوریم اما چرا؟
تماس با نور واکنش های فیزیولوژیکی خاصی در داخل غده به راه 
می اندازد. تولید کروفیل رنگ سبز ایجاد می کند. این ماده اصال مضر نیست 

و در واقع حاوی مقادیر باالیی از مواد معدنی مغذی مثل آهن نیز هست.
اما نور و گرما باعث تولید ماده دیگری به نام سوالنین نیز می شود. 
ماده شیمیایی که اگر در مقادیر زیاد مصرف شود، می تواند بروز نشانه های 
مسمومیت را در پی داشته باشد. نشانه ها شامل حالت تهوع، اسهال، استفراغ 

، درد معده، سوزش گلو، سردرد و سرگیجه است. 
این ماده شیمیایی عمدتا همراه با کلروفیل در زیر پوست سیب زمینی 
که  می شود  لذا  پیشنهاد  می شود.  جمع  زده  جوانه  تازه  ساقه های  در  و 
سیب زمینی های سبز یا سیب زمینی هایی که شروع به جوانه زدن کرده اند، 

مصرف نشوند.
البته می توان بخش های سبز پوست و ساقه هایی که جوانه زده اند را 
جدا کرد تا احتمال وجود هر واکنش مسمومیت زا را به حداقل رساند، اما باز 
هم مزه تلخی در سیب زمینی باقی می ماند.  شروع فرآیند رشد باعث جذب 
قند و ویتامین های موجود در سیب زمینی نیز می شود که به این معنی است 

سیب زمینی جوانه زده ارزش غذایی کمتری دارد.
این بخش های سبز شده قابل خوردن نیستند، اما در عوض می توان 
آن ها را کاشت و یک گیاه سیب زمینی جدید پرورش داد. اگر طرفدار محیط 
زیست هستید و فضای کافی برای کاشت این بخش های سبز ندارید و در 
عین حال نمی خواهید زباله زیادی طول کنید جوانه ها و بخش های سبز را 
جدا کنید و سیب زمینی ها را بجوشانید، ریز کنید و به پرنده ها بدهید. با این 

کار حتما خوشحال شان می کنید.

مرکز سخاوت مغز 
شناسایی شد

محققان موفق به شناسایی بخشی از مغز شدند که مسئول سخاوت، 
بخشندگی و احساس همدردی است.

به گزارش ساینس دیلی، محققان دانشگاه های آکسفورد و یو سی ال 
ای موفق به شناسایی بخشی از مغز شدند که مسئول سخاوت، بخشندگی 
و احساس همدردی با سایرین است. این بخش از مغز قشر کمربندی قدامی 

subgenual نام دارد.
رفتارهایی نظیر بخشش و همدردی عالوه بر اینکه تاثیر مثبتی در 
جامعه دارد، به خود فرد نیز کمک می کند احساس رضایت بیشتری از زندگی 

داشته باشد و کمتر در معرض بیماری های روحی و افسردگی قرار بگیرد.
اینکه چرا برخی افراد همواره در صدد کمک به دیگران و خیرخواهی 
برای  همواره  دارند،  قرار  مقابل  نقطه  در  درست  دیگر  برخی  و  هستند 
متخصصان جای سوال بوده است؛ تا اینکه محققان با شناسایی بخشی از 

مغز به این سوال پاسخ دادند.
به  بر شناسایی بخش مربوط  عکسبرداری MRI داوطلبان عالوه 
سخاوت وهمدلی نشان می دهد افراد گزینه هایی را که به دیگر خیر می 
رساند، بسیار سریعتر از مواردی که برای خودشان مفید است یاد می گیرند. 
 subgenual این مطالعه همچنین نشان می دهد قشر کمربندی قدامی

در افراد سخاوتمند، خیرخواه و دلسوز، فعالتر است. 

نشـان  ن  پژوهشـگرا لعـه  مطا
می دهـد که دوقلوها احتمـاال به خاطر 
برخورداری از حمایت اجتماعی، بیشـتر 
از تـک قلوهـا عمر می کنند، موضوعی 
را  اجتماعـی  مـراوادات  اهمیـت  کـه 

پررنـگ تـر مـی کند.
دیلـی،  سـاینس  گـزارش  بـه 
دوقلوهـا نـه تنها از بدو تولد همنشـین 
و یـار نزدیـک دارنـد، بلکـه طوالنی تر 
هـم عمـر مـی کننـد؛ مطالعـه جدیـد 
دانشـگاه واشـنگتن نشـان مـی دهـد 
کـه ایـن دو فاکتور احتماال بـا یکدیگر 

مرتبـط هسـتند. 
لعـات  مطا موضـوع  قلوهـا  دو
بیشـماری بـوده انـد، امـا تحقیق جدید 
کـه در PLOS ONE منتشـر شـد، 
نخسـتین تحقیق دربـاره تاثیر دوقلویی 

بـر امیـد بـه زندگی اسـت. 
کـه  دادنـد  نشـان  تحلیلگـران 
نـرخ مـرگ و میـر دوقلوهـا بـه ویـژه 
دوقلوهای همسـان در هر دو جنسـیت 

کمتـر اسـت. 
ایـن یافتـه نتیجـه بررسـی داده 
هـزار  سـه  حـدود  بـه  مربـوط  هـای 

جفـت دوقلـوی دانمارکـی اسـت کـه 
در سـال هـای ۱۹۷۰ و ۱۹۰۰ بـه دنیا 
آمـده بودنـد. محققـان همچنین طول 
عمـر آنها و میانگیـن عمر کل جمعیت 

دانمـارک را مقایسـه کردنـد. 
معتقدنـد  تحقیـق  نویسـندگان 
کـه نتایـج ایـن بررسـی نشـانگر فواید 
تاثیـر  مشـابه  و  اجتماعـی  حمایـت 

اسـت.  ازدواج  محافظتـی 
بسـیاری از مطالعـات نشـان داده 

انـد کـه ازدواج بـه مثابـه یـک محافظ 
و سـازوکار ایمنـی اجتماعـی بـا فوایـد 
امـا  اسـت.  و جسـمی  روانـی  متعـدد 
پرسشـی کـه در خصوص ایـن فرضیه 
وجـود دارد، ایـن اسـت کـه آیـا ازدواج 
حقیقتـا موجب سـالمت بیشـتر اسـت 
و یـا ایـن کـه احتمـال بیشـتری برای 

ازدواج افـراد سـالم تـر وجـود دارد؟ 
بـه گفتـه دیویـد شـارو، محقـق 
واشـنگتن،  دانشـگاه  مطالعـه  ارشـد 

دهـد  مـی  نشـان  دوقلوهـا  بررسـی 
نتایـج  اجتماعـی  هـای  ارتبـاط  کـه 
مثبتـی روی سـالمتی افـراد دارند. زیرا 
برخالف مقولـه ازدواج، دوقلوها امکان 

ندارنـد.  انتخـاب 
مطالعـه  ایـن  در  افـزود:  شـارو 
همچنین مشـخص شـد که دوقلوهای 
دوقلوهـای  بـا  قیـاس  در  همسـان 
غیرهمسـان طول عمر بیشـتری دارند 
و همیـن امـر مـی توانـد تاثیـر قـوی 
تعلـق اجتماعـی را نشـان دهـد. هـر 
انـدازه شـباهت دوقلوها بیشـتر باشـد، 
بیشـتر مـی تواننـد نیازهـای یکدیگـر 
را درک کننـد و نقـش حمایتـی متقابل 

داشـته باشـند. 
روی  مطالعـه  شـارو،  گفتـه  بـه 
ایـن  نشـان مـی دهـد کـه  دوقلوهـا 
نـوع تعامـالت و یـا تعلقـات اجتماعـی 
افـراد  بیشـتر  دارنـد.  زیـادی  اهمیـت 
دوقلـو نیسـتند، امـا به عنـوان اعضای 
یـک اجتمـاع، بـرای افزایش سـالمتی 
و طـول عمـر خـود، مـی تـوان چنیـن 
تعامالتـی را بـا دیگـر اعضـای اجتماع 

ایجـاد کـرد.

امید به زندگی در دوقلوها بیشتر است

مطالعـات جدیـد محققـان نشـان 
مـی دهـد، رژیـم غذایـی DASH از 

عـود نقـرس جلوگیـری مـی کند.
بـه گـزارش مدیـکال اکسـپرس، 
مطالعـات محققان دانشـکده پزشـکی 
جـان هاپکینـز آمریکا نشـان می دهد، 
رژیم غذایی DASH با کاهش اسـید 
اوریـک، در جلوگیـری از عـود نقـرس 

نقش فـوق العـاده ای دارد.
یـک   DASH غذایـی  رژیـم 
رویکـرد مـادام العمـر بـرای مصـرف 
غـذای سـالم اسـت کـه تمرکـز عمده 
آن روی پیشگیری و درمان فشار خون 
بـاال اسـت. ایـن برنامـه غذایـی، افراد 
را بـه کاهـش مصرف سـدیم تشـویق 
مـی کنـد و در آن مـواد غذایـی حاوی 
پتاسـیم، کلسـیم و منیزیـم گنجانـده 

است.  شـده 
 ۱۰3 بررسـی  بـا  مطالعـه  ایـن 
بزرگسـال مبتـال بـه نقرس نشـان می 
دهـد رژیم غذایـی DASH به مدت 
یـک مـاه، مقدار اسـید اوریـک خون را 
۰.3۵ میلـی گـرم بر دسـی لیتر کاهش 
مـی دهد کـه تضمین کاهـش احتمال 
عـود بیمـاری اسـت. بیمـاری نقـرس 
کـه شـایع تریـن شـکل آرتریـت های 
التهابـی اسـت از تجمـع اسـید اوریک 
در بـدن ناشـی مـی شـود و معمـوال با 
درد شـصت پـا آغـاز می شـود. در این 
بیمـاری سـطح اسـید اوریـک افزایش 

مـی یابـد و باعـث تشـکیل کریسـتال 
هایـی می شـود کـه در مفاصل تجمع 
پیـدا مـی کنند. درد شـصت پـا یکی از 
مهمتریـن نشـانه هـای نقـرس اسـت. 
تـورم و درد مـچ پـا، زانوهـا، پاهـا، مچ 
دسـت و آرنـج نیـز از دیگـر عالیم این 
بیمـاری اسـت. بـه گـزارش موسسـه 
ملـی بهداشـت )NIH(، عـدم درمـان 
ایـن عارضـه به تدریج باعث آسـیب به 
مفاصـل و کلیـه هـا می شـود. بیماری 
شـایع نقـرس بیشـتر در مـردان و در 
سـنین ۴۰ تا ۵۰ سـال دیده می شـود. 
به گزارش موسسـه ملـی بیماری های 
آرتریـت، اسـکلتی عضالنی و پوسـتی، 
بیـش از ۶ میلیون بزرگسـال باالی 2۰ 

سـال به نقـرس مبتال هسـتند. 
***علل نقرس 

اسـید اوریـک محصـول زائـدی 

از مـواد  از تجزیـه برخـی  اسـت کـه 
غذایـی بـه خصـوص پروتئیـن هـا در 
بـدن تولیـد مـی شـود. تصفیـه اسـید 
اوریـک در بدن توسـط کلیه هـا انجام 
می شـود و این مایع مضـر با ادرار دفع 
مـی شـود؛ ولی زمانیکه مقـدار آن زیاد 
باشـد، فرآیند تصفیـه و دفع با موفقیت 
انجـام نمی شـود و مقدار اضافی آن در 

بـدن جمـع می شـود. 
اوریـک  اسـید  غلظـت  افزایـش 
خـون در نهایـت تبدیـل به کریسـتال 
اورات   ) بلـوری  هـای  )دانـه  هـای 
مـی شـود کـه در اطـراف مفاصـل و 
یابـد.  مـی  تجمـع  نـرم  هـای  بافـت 
هـای سـوزن شـکل  کریسـتال  ایـن 
دردنـاک  عالیـم  و  التهـاب  مسـئول 

هسـتند.  نقـرس 
برخـی از فاکتورهـا احتمـال بروز 

ایـن بیماری را افزایش مـی دهند. این 
عالیـم عبارتند از : 

• داشتن سابقه خانوادگی نقرس 
• اضافه وزن 

• داشتن مشکالت کلیوی 
• قرار گرفتن در معرض سرب 

• نوشیدن الکل 
بـه  داروهـا  برخـی  مصـرف   •
خصـوص داروی هـای مدر یا نیاسـین 
محققـان  فتـه  یا سـاس  ا بـر 
دانشـکده پزشـکی جان هاپکینز، رژیم 
غذایـی DASH بـه دلیـل کاهـش 
فشـار خون و اسـید اوریـک، مهمترین 
روش در کنتـرل نقـرس اسـت. رژیـم 
غذایـی DASH، احتمال بـروز انواع 
سـرطان، سـکته مغزی، بیمـاری های 
قلبـی، نارسـایی قلبـی، سـنگ کلیـه و 
دیابـت را کاهـش مـی دهـد و یک راه 
موثـر بـرای کاهـش وزن اسـت. ایـن 
رژیـم غذایـی از سـال 2۰۱۱ میـالدی 
تاکنـون، عنـوان برتریـن رژیـم غذایی 
 U.S. News خبـری  پایـگاه  در  را 
بـه خود اختصـاص داده اسـت. توصیه 
 ،DASH محققـان در رژیـم غذایـی
مصرف مقدار زیادی میوه، سـبزیجات، 
غـالت سـبوس دار، محصـوالت لبنی 
کـم چرب، روغن سـبزیجات و حبوبات 
اسـت و مصرف نوشـیدنی های شیرین 
و چربـی هـای اشـباع شـده را ممنـوع 

کند. مـی 

جلوگیری از عود نقرس با یک رژیم غذایی طالیی

دانشجوی  رارانی  امینی  سعید   
کارشناسی ارشد داخلی جراحی دانشکده 
پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان در پایان نامه خود تحت عنوان 
میزان  بر  سبز  چای  تأثیر  »بررسی 
استرس اکسیداتیو خون و شاخص توده 
بدنی پرسنل اتاق عمل بیمارستان شهید 
با   »۱3۹۴ سال  در  اصفهان  مطهری 
توجه به شرایط شغلی پرسنل اتاق عمل 

به تحقیق پرداخت.
معرض  در  عمل  تاق  ا پرسنل 
کار  محیط  از  ناشی  شغلی  خطرات 
افزایش  به  منجر  می تواند  که  هستند 
ایجاد  آن  دنبال  به  و  آزاد  رادیکال های 
از  شود.  آنها  در  مختلف  بیماری های 
پرسنل  در  وزن  اضافه  و  چاقی  طرفی 
هدف  لذا  است.  افزایش  به  رو  درمان 
چای  تأثیر  تعیین  مطالعه  این  انجام  از 
سبز بر سطح استرس اکسیداتیو )کاهش 

میزان رادیکال های آزاد خون با افزایش 
دفاع آنتی اکسیدانی( و شاخص توده بدنی 

در پرسنل اتاق عمل بود.
این مطالعه بر 2۴ نفر از پرسنل اتاق 
عمل به صورت کارآزمایی بالینی قبل و 
بعد انجام شد. بعد از گرفتن رضایت نامه 
روزانه  شد  خواسته  نمونه ها  از  آگاهانه، 
چهار فنجان چای سبز حاوی سه گرم 
از برگ چای سبز در 3۰۰ میلی لیتر آب 
جوش )در دمای ۸۰ درجه سانتی گراد( به 
مدت هشت هفته مصرف کنند. تعدادی 
پارامترهای آنتی اکسیدانی خون شامل 
میلوپراکسیداز، آسیبDNA ، گلوتاتیون 
پراکسیداز و سوپر اکسید دسموتاز جهت 
بررسی سطح آنتی اکسیدان ها، همچنین 
شاخص توده بدنی قبل و بعد از مصرف 

چای سبز اندازه گیری شد.
نتایج نشان داد که استفاده از چای 
سبز باعث افزایش معنادار در گلوتاتیون 

و  دسموتاز  اکسید  سوپر  و  پراکسیداز 
و  میلوپراکسیداز  در  معنادار  کاهش 
نشان دهنده  که  شد   DNA آسیب 
افزایش دفاع آنتی اکسیدانی بدن بعد از 
مصرف چای سبز است. همچنین چای 
سبز باعث کاهش وزن و شاخص توده 
بدنی شد، اما میزان کاهش آن از نظر 

آماری معنادار نبود.
یافته ها نشان دادند که چای سبز 
زمانی که به عنوان مکمل آنتی اکسیدانی 
مصرف شود به طور قابل توجهی می تواند 
باعث بهبود استرس اکسیداتیو و آسیب 
DNA شود، لذا استفاده از آن به عنوان 
یک مکمل آنتی اکسیدانی طبیعی توصیه 

می شود.
اتاق عمل  بر پرسنل  این مطالعه 
دائما  آنها  که  علت  این  به  شد،  انجام 
شیمیایی  مواد  و  بیهوشی  گازهای  با 
در اتاق عمل در تماس هستند که در 

رادیکال های  افزایش  باعث  مدت  دراز 
آزاد در بدن می شود. هر چند در جامعه 
آلودگی  معرض  در  گرفتن  قرار  با  نیز 
نیز   ... و  هوا، مواد شیمیایی و صنعتی 
رادیکال های  افزایش  باعث  می تواند 

آزاد در بدن شود.
زمانی که رادیکال های آزاد در بدن 
افزایش یابد، می تواند باعث بیماری های 
بیماری های  سرطان،  همچون  مختلف 
قلبی عروقی، دیابت، ناباروری و مشکالت 
تولید مثل و ... شود، لذا در این پژوهش از 
چای سبز جهت بررسی اینکه« آیا خواص 
آنتی اکسیدانی چای سبز می تواند باعث 
شود  بدن  در  آزاد  رادیکال های  کاهش 
را  بدن  اکسیدانی  آنتی  دفاع  و سیستم 
تقویت کند یا خیر« استفاده شد. در کنار 
آن نیز شاخص توده بدنی)BMI(  نیز 
قبل و بعد از مصرف چای سبز بررسی 

شد.

در یک پایان نامه دانشجویی بررسی شد؛

چای سبز موجب افزایش 
سطح دفاع آنتی اکسیدانی 
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محمد حسین زاده

سریال ها در ایام تعطیالت نوروز، 
سرگرمی های  پرطرفدارترین  از  یکی 
تا  می شوند.  محسوب  کشورمان  مردم 
تهیه کنندگان  و  کارگردانان  که  جایی 
سریال  پخش  نوبت  می کنند  تالش 
نوروزی به دست آوردند. از چندین ماه 
متعددی  فیلمبرداری  گروه های  قبل 
نوروز  های  سریال  تولید  به  شروع 
کدام  بمانیم  منتظر  باید  کردند.   ۱۴۰۱
سریال نوروزي بیشترین طرفدار را پیدا 
ژانر  با  این سریال ها  از  برخی  مي کند. 
و  رفته اند  دوربن  و کمدی جلوی  طنز 
برخی دیگر موضوعات اجتماعی با درون 
مایه ای شاد و مفرح را انتخاب کرده اند و 
امسال که در سینما فیلم کمدي چنداني 
شاید  داشت،  نخواهیم  نوروز  ایام  در 
سریال هاي طنز بتوانند مخاطب بیشتري 
اخیر  سال هاي  در  البته  کنند.  جذب 
نوروزي  سریال هاي  کیفیت  متاسفانه 
تلویزیون  تولیدات  دیگر  مانند  هم 
پایین آمده ولي شاید امسال استفاده از 
پژمان  مانند  محبوب  برخي چهره هاي 
جمشیدي و پوریا پورسرخ در سریال هاي 
نوروزي بتواند مخاطب بیشتري را پاي 

جعبه جادویي بنشاند.

شبکه یک، زیرخاکي 3
به  دست  دیگر  بار  سامان  جلیل 
را  زیرخاکي  فصل  سومین  و  شده  کار 
پژمان  مي کند.  کارگرداني  نوروز  براي 
جمشیدي و ژاله صامتي که در 2 فصل 
کرده  جذب  را  زیادي  مخاطب  قبلي 
هومن  قاسمی،  گیتی  بار  این  بودند، 
برق نورد، نادر فالح، پیام احمدی نیا و 
رایان سرلک را در کنار حود مي بینند. 
تماشایی  و  جذاب  سریال  سوم  فصل 

یک  شبکه  از  پخش  برای  زیرخاکی، 
سیما در نوروز ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده 
است. این سریال از اوایل آذرماه تولید 
خود را آغاز کرد و در حال فیلمبرداری 
سریال  است.  مقدس  دفاع  در شهرک 
زیرخاکی به تهیه کنندگی رضا نصیری نیا 
 ۱3۹۹ رمضان  ماه  در  را  خود  پخش 
آغاز کرد. استقبال بی نظیر مردم از این 
سریال باعث شد تا زیرخاکی 2 در سال 
باشد.  ما  خانه های  مهمان  هم   ۱۴۰۰
روند داستان سریال زیرخاکی جذابیت 
زیادی داشت و همین امر توانست آن را 
به ساخت فصل سوم بکشاند. حال باید 
منتظر پخش آن در نوروز ۱۴۰۱ باشیم. 
سریال  کارگردان  سامان  جلیل  البته 
پیشتر عنوان کرده بود، کیفیت سریال 
را فدای پخش آن در نوروز نمی کنیم. 
مراحل  و  زیرخاکی ساخت  اگر سریال 
فنی خود را تمام نکند، آن را به بعد از 
نوروز موکول خواهیم کرد. با وجود اینکه 

تاکنون شبکه یک سیما سریال دیگری 
سال  نوروزی  لیست سریال های  در  را 
۱۴۰۱ قرار نداده است، می توان پخش 
زیرخاکی 3 را از این شبکه برای نوروز 

۱۴۰۱ قطعی دانست.

شبکه دو، خداداد
جوان  کارگردان  غفاري  علي 
تلویزیون این بار در سریالي نوروزي با 
نام خداداد خود را مجک زده است. در 
این مجموعه رضا ناجی، پیام دهکردی، 
علی صبوری، سوسن پرور، مهرناز بیات، 
آرش تاج، آرش نوذری، افشین نخعی، 
زهره حمیدی، شیرین بینا، سارا باقری، 
فریبا  زیتونی،  جواد  جعفری،  مهرزاد 
و  اشعریون  سیامک  مرتضوی،  سادات 
سیاوش طهمورث ایفای نقش می کنند. 
این سریال با ژانر کمدی به کارگردانی 
ساخته   2 شبکه  براي  غفاری  علی 
مي شود. علی غفاری کارگردان سریال 

پرطرفدار بچه مهندس با تهیه کنندگی 
سعید سعدی ساخت یکی از سریال های 
سریال  دارد.  برعهده  را   ۱۴۰۱ نوروز 
کمدی  موضوعی  با  خداداد  تلویزیونی 
سریال  این  است.  درآمده  نگارش  به 
مشکالت مردم از قشرهای مختلف را با 
نگاهی طنز مورد بررسی قرار می دهد. در 
خالصه داستان این سریال آمده: میگن 
گره ای که با دست باز میشه رو نباید با 
دندون باز کرد. اما خداداد چاره دیگه ای 
نداره و روی این موضوع حساب کرده!

شبکه سه، برف بی صدا می بارد
شبکه سوم سیما یکی از شبکه های 
سریال های  که  است  تلویزیونی  اصلی 
زیادی  طرفداران  معموال  آن  نوروزی 
دارد. اما جالب است بدانید که تاکنون 
هیچ سریالی به عنوان سریال نوروزی 
۱۴۰۱ شبکه سه معرفی نشده و صرفا 
گمانه زني ها نشان مي دهد سریال برف 
پوریا  کارگرداني  به  می بارد،  بی صدا 
براي  بیشتري  شانس  از  آذربایجاني 
این  است.  برخوردار  نوروز  در  پخش 
محمدرضا  تهیه کنندگی  به  سریال 
شفیعی در فصل اول دارای ۱۰۰ قسمت 
است. با توجه به اینکه پخش سریال برف 
بی صدا می بارد از سوم دی ماه ۱۴۰۰ 
آغاز شد، می توان آن را از سریال های 
آئیش،  فرهاد  دانست.   ۱۴۰۱ نوروز 
عبدالرزاقی،  الیکا  طهماسبي،  ماتئده 
پوریا  رستمی،  پاشا  شیرزادی،  مریم 
بازیگران  از  پورسرخ  پوریا  و  شکیبایی 
سریال  اول  فصل  هستند.  سریال  این 
برف بی صدا می بارد با ژانری اجتماعی 
خانوادگی، روزهای جنگ و بمباران را 
در دهه ۶۰ کشورمان به تصویر کشیده 
است. داستان این سریال، زندگی حاج 
عطا و خانواده اش را روایت می کند. پس 
از مرگ ناگهانی حاج عطا و همسرش، 

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R

چاپ: گل آذین
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گفت:  اصفهان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
اسفندماه  چهارم  چهارشنبه  کشور  کل  با  همزمان 
در  اصفهان  برق  توزیع  های  ساختار شبکه  اصالح 
ایمنی  همچنین  و  ها  شبکه  سازی  بهینه  راستای 

بیشتر انجام شد.
فراگیر  اقدام  مانور  در  پیرپیران  رضا  حمید 
توزیع برق اصفهان  بهینه سازی شبکه  تعمیرات و 
افزود: این رویداد با رویکرد بهبود ایمنی همزمان با 
سراسر کشور انجام گرفت و در پی نظارت و سنجش 
و هماهنگی بین تیم ای امدادی و نظارتی ستادی 
و اجرایی هستیم تا از این طریق بتوانیم با سرعت 

بیشتری در مقابله با بحران ها فعالیت کنیم .
اقدام فراگیر تعمیرات و  با اشاره به مانور  وی 
در  کرد:  تصریح  اصفهان،  برق  شبکه  بهینه سازی 
این برنامه اصالح ساختار باالی ۵۰درصد شبکه ها 
توزیع برق اصفهان انجام شده و به دنبال پایداری و 

اصالح شبکه هستیم.
پایان  اینکه در  از  امیدواری  اظهار  با  پیرپیران 
نتایج این مانور مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد و نتایج 
آن قابل بهبود و شناسایی باشد، بیان کرد: از حدود 
پنج سال پیش در بحث اصالح ساختار شبکه های 

توزیع ۱۱ محور مدنظر قرار گرفت.
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اصفهان 
هدف از اجرای این مانور و اصالح ساختار شبکه را 
توزیع  شبکه  در  خطر  کانون های  رفع  و  شناسایی 
شبکه،  حریم  اصالح  افزود:  و  دانست  برق  نیروی 
جابجایی و اصالح پایه ها، افزایش نقاط قابل مانور 
ارتقاء  شبکه،  الکتریکی  حفاظت  ارتقاء  شبکه،  در 
برق،  توزیع  زیباسازی شبکه های  و  مبلمان شهری 
حفظ شبکه در برابر سرقت، حفظ محیط  زیست، ارتقا 
حفاظت الکتریکی، رویت پذیری شبکه، متعادل سازی 
بار شبکه توزیع و همچنین کاهش تلفات از جمله 

دیگر اهداف این مانور است.
پیرپیران با اشاره به نتایج اصالح ساختار شبکه، 
بیان کرد: کاهش میزان خاموشی ها از ۸۵۰ دقیقه در 
سال ۹3به زیر ۱2۰ دقیقه در سال جاری، رضایتمندی 
مردم، اصالح بهینه مصرف انرژی، هوشمند سازی 
شبکه های توزیع و درنهایت تحت کنترل بودن شبکه 

از جمله این نتایج است.
وی با بیان اینکه امروز به  طورکلی در این مانور 
حال  در  خدمات  حوزه  در  انسانی  نیروی  نفر   3۷2
با  اجرایی  اظهار کرد: ۶۷گروه  انجام وظیفه هستند، 
نظارت،  بحث  در  عملیاتی  گروه  نیرو،2۶  نفر   2۵۰
اجرا و کنترل، ۶3 ناظر به طور مستقیم و 22کارشناس 
ایمنی و همچنین ۹۷ دستگاه خودرو سبک و سنگین 

در این مانور حضور دارند.
بهره  معاون  آقایی،  رضا  مراسم حمید  این  در 
با اشاره به  نیز  برداری شرکت توزیع برق اصفهان 
اینکه بزرگترین دستاورد این مانور این است که به 
شود  می  برگزار  کشور  کل  در  و  سراسری  صورت 

حال  در  اصفهان  گانه   ۱3 مناطق  در  همچنین  و 
انجام است.

وی با اشاره به هدف این مانور گفت: بزرگترین 
است؛  شده  گرفته  نظر  در  مانور  این  در  که  هدفی 
افزایش قابلیت اطمینان شبکه، باال بردن سطح ایمنی 

شبکه و افزایش ایمنی شهروندان و پرسنل است.
راستای  در  بتوانیم  چه  هر  داد:  ادامه  آقایی 
تعمیرات تاسیسات شرکت توزیع برق که در معرض 
عموم و دارای خطرات و مخاطراتی در سطح شهر 

است را کمتر کنیم به هدفمان رسیده ایم.

معاون بهره برداری شرکت توزیع برق اصفهان 
تصریح کرد: همکاران ما تالش می کنند در راستای 
ایمن سازی شبکه مبلمان شهری، شبکه های برق 
دار و کلیه تجهیزاتی که به این شبکه ها نزدیک می 
شوند گام برداشته و نقاط ضعف را رفع و رجوع کنند 

تا ایمنی باالتر برود.
شبکه  بحث  سازی  استاندارد  داد:  ادامه  وی 
یکی از اهداف است و هر چه روی شبکه بیشتر کار 
کنیم و تعمیرات بیشتری انجام دهیم استانداردهای 
شبکه باالتر می رود و رفع کانون های خطر هم بهتر 

صورت می گیرد.
آقایی بیان کرد: از دیگر دستاوردهای این مانور 
هماهنگی بین حوزه ها و گروه های عملیاتی و آماده 
شدن برای لحظاتی است که با بحران روبرو می شویم 
و به این خاطر که به هر حال کشور ما در معرض 
بحث های مختلف از جمله سیل زلزله، طوفان و باد 

قرار دارد، ما باید آماده این مساله باشیم.
 وی افزود: این مانور این آمادگی را ایجاد می 
جهت  در  بیشتر  ایمنی  و  دقت  سرعت،  با  که  کند 
همانطور  و  کنیم  فعالیت  ها  شبکه  استانداردسازی 
بیشتری  عمل  سرعت  ها  بحران  در  شد  اشاره  که 

داشته باشیم.
جواد شب بیدار، رییس اداره برق شهر بهارستان 
نیز در این مراسم در پاسخ به سوال خبرنگار نصف 
کور شهر  نقاط  از  میزان  چه  اینکه  بر  مبنی  جهان 
بهارستان در این مانور به تاسیسات روشنایی مجهز 
خواهد شد و آیا در این مانور خاموشی نیز اعمال می 
شود یا خیر گفت: در کل پروژه ۴۴۰ اصله پایه فرسوده 
تعویض می شود که این پایه ها به طور کل بعد از 

اصالح می توانند معابر شهری را زیباتر هم بکنند.
وی افزود: همزمان با این فعالیت ها ما پست 
های توزیع برق را سرویس می کنیم و شبکه های 
فشار قوی را توسط گروه های خط گرم که به صورت 
اصالح  کنند  می  کار  تاسیسات  این  روی  دار  برق 
فرایندها  این  کلیه  اینکه  نکته مهم  و  خواهیم کرد 
انجام می شود و  اعمال هیچ گونه خاموشی  بدون 

هیچ خاموشی برای مشترکین اعمال نخواهد شد.
اصفهان  بهارستان  شهر  برق  اداره  رییس 
همچنین گفت: مانور تعمیرات و بهینه سازی برق 
اصفهان با رویکرد بهینه سازی انجام می شود و از 
خطرناک  های  کانون  شناسایی  مانور  این  اهداف 

برای شهروندان و همچنین پرسنل شرکت شرکت، 
پایه  اصالحات حرایم شبکه، تعویض و جابه جایی 
های شبکه که یا فرسوده هستند و یا احتمال سقوط 
دارند یا در مسیر تردد شهروندان هست، جابه جایی 
اشیا زاید، جابه جایی و اصالح پایه ها و دریچه های 
چراغ های روشنایی که از کانون های خطر هستند 
و  ممکن است شهروندان را به خطر بیاندازد از جمله 
فعالیت هایی است که در این مانور انجام می شود .

وی ادامه داد: همچین تعویض سیم های بدون 
روکش روی شبکه های توزیع و تبدیل آن به کابل 
های محافظ که روکش دار و ایمن هستند از دیگر 
فعالیت هایی است که باعث می شود در مسائل مشابه 
ساختمان سازی که از طریق پیمانکاران انجام می 

شود با ایمنی بیشتری همراه باشد.
شب بیدار افزود: در این پروژه در شش منطقه از 
محالت بهارستان شامل محله پردیس، محله خرم، 
مینو،  آرمان و خیابان های  محله سروستان، محله 
خیابان ارم و فروردین مشغول کار هستیم و در کل 
این پروژه، 2۰ کیلومتر از شبکه های مسی ما تبدیل 

به کابل های خود نگهدار می شود.
مانور  این  اصلی  محل  اینکه  به  اشاره  با  وی 
درمحله پردیس بهارستان به میزان ۸ کیلومتر اجرا 
خواهد شد بیان کرد: حجم این پروژه بسیار وسیع 
است و کل پروژه بدون خاموشی و بدون قطع برق 
انجام می شود و به نوعی کار بزرگی است که در 

حال اتفاق افتادن است.
اصفهان  بهارستان  شهر  برق  اداره  رییس 
تصریح کرد: هر جایی که نیاز باشد شبکه ها را به 
دلیل حفاظت از همکارانمان بی برق می کنیم و از 
دیزل ژنراتورها استفاده می کنیم تا مشترکان دچار 

قطعی برق نشوند.

وی ادامه داد: در این پروژه، هم روشنایی معابرها 
را اصالح می کنیم و هم اینکه پایه هایی که دارای 
سیستم های قدیمی بوده تعویض و با المپ های 

ال ای دی کم مصرف جابه جا می کنیم.
شب بیدار در پاسخ به این سوال خبرنگار ما که 
چه میزان صرفه جویی در تعویض این سیستم های 
قدیمی با سیستم های جدید ایجاد می شود گفت: 
این تعویض ها به سود شبکه های برق خواهد بود و 
با برآوردی که کردیم شبکه های مسی تلفاتی برای 
شبکه ایجاد می کرد و با تعویض آنها می توانیم به 
صراحت بگوییم که یک مگاوات انرژی ذخیره و از 

هدررفت انرژی جلوگیری خواهد کرد .
 ۶ منطقه  مدیربرق  همچنین  مراسم  این  در 
شرکت توزیع برق اصفهان از اجرای مانور اقدام فراگیر 
تعمیرات و بهینه سازی شبکه توزیع برق با رویکرد 
بهبود ایمنی درشهربهارستان خبر داد و گفت: یک 

اکیپ اجرایی و ۱۴۰نفر در این مانورشرکت دارند.
هفت  مانور  این  در  افزود:  نصر  مهران   
در  خطرآفرین  نقاط  که  سراسری  صورت  به  نقطه 
شهربهارستان محسوب می شوند بهینه سازی شبکه 

برق می شوند.
وی گفت:این مانور با هدف رفع نقاط خطرآفرین 
و ایمن سازی شبکه های توزیع برق در ۶نقطه بخش 
بهارستان و یک نقطه در منطقه ۶اصفهان )مرداویج( 

برگزار می شود.
پایه  های   اصله  مانور۴۴۰  این  در   : نصرافزود 
قالب  در  فرسوده  پایه های  وتعویض  معبر  معارض 

2۰ کیلومتر شبکه خودنگهدار انجام می شود.
مانور  این  اجرای  از  :هدف  کرد  تاکید  وی 
زمینی  های  پست  و  تابلوها  پایه های  ایمن سازی 
های  شبکه  حریم  سرویس  و  برق  های  کابل  و 

برق است .
مدیر برق منطقه ۶ شرکت توزیع برق اصفهان 
ادامه داد: هزینه اجرایی و تعویض پایه های برق در 
این عملیات سه میلیارد و 2۰۰ میلیون تومان است.

 وی گفت: در طول سال های گذشته نیز پروژه 
های ایمن سازی شبکه های برق در این محدوده اجرا 
شده است که در این مانور نیز محالتی که فرسودگی 
بیشتر در زمینه کابل ها برق داشته اند در طرح بهینه 

سازی شبکه های برق قرارگرفته اند.
 این مقام مسیول تاکید کرد: در محدوده شهر 
بهارستان سه بلوک دیگر نیاز به اصالح شبکه های 
برق دارد که حدود ۱2۰ کیلومتر  را شامل می شود. 
نصر با بیان اینکه هزینه اجرایی برای این میزان 
پروژه ۸میلیارد تومان است افزود: اصالح ساختار و 
رفع پایه های فرسوده؛ اصالح ضعف ولتاژ مشترکین 

از جمله اهداف این پروژه است.
کیلومتر   ۱۱۰ تاکنون  گفت:  پایان  در  نصر   
اصالح و بهینه سازی حریم شبکه در شهر بهارستان 

انجام شده است  .

با حضور مدیران شرکت توزیع برق اصفهان مانورسراسری تعمیرات و بهینه سازی شبکه توزیع برق 
با رویکرد بهبود و ایمنی در بهارستان برگزار شد

آگهي فراخوان مناقصه عمومي
 دو مرحله ای

نوبت دوم
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصة عمومي دو مرحله ای از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( تامین نماید:
20000934980010۵6 شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران

تقاضای R12 - ۰۰۴۰۰۰۸ - YK  مناقصه شماره 00/033     شماره مناقصه و تقاضا

خرید:   FILTER COALESCER ساخت داخل موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی

21/360/000/000 ریال مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره 
۱23۴۰2/ت۵۰۶۵۹ ه مورخ ۹۴/۰۹/22 هیات وزیران مي باشد.

نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار

1/068/000/000 ریال مبلغ برآوردي مناقصه

۱۰ روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد.  آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابي کیفي در سامانه ستاد

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد. آخرین مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزیابي کیفي )رزومه( در سامانه ستاد

پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی از طریق 
سامانه ستاد ارسال می گردد.

 آخرین مهلت بارگزاری پیشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد

 استان بوشهر- شهرستان کنگان- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی-پاالیشگاه
دوازدهم فاز 22& 24  -اداره کاال

آدرس مناقصه گزار

بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی www.setadiran.ir انجام 
می پذیرد وبه پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت 

گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.
مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت www.spgc.ir مراجعه و یا با شماره تلفن های )2841 ( 3131 077   تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومي شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي
۱2۸۰۵2۷

فرزندان این خانواده بر سر تقسیم اموال 
و نگهداری از خواهر و برادر کوچک تر 
خود به مشکل برخورده اند. در این بین 
دشمن قدیمی خانواده آتش اختالفات 

آنها را دامن می زند.

شبکه پنج، دردسرهای شیرین
یکی  شیرین  دردسرهای  سریال 
دیگر از سریال های تلویزیونی در نوروز 
از  خانوادگی  سریال  این  است.   ۱۴۰۱
سریال  شد.  خواهد  پخش  پنج  شبکه 
تهیه کنندگی  به  شیرین  دردسرهای 

زندگی  قصه  محمودی  سیدعلی اکبر 
زوج جوانی را روایت می کند. زندگی این 
زوج با بازی پوریا پورسرخ و مریم مومن 
کشمکش  آنها  دارد.  زیادی  مشکالت 
می کنند.  تحمل  زندگی  در  را  فراوانی 
اما در این بین با بروز حوادثی صفحه 

می شود.  باز  آنها  زندگی  در  جدیدی 
سهیل موفق، کارگرداني این مجموعه 
رضا  بایگان،  افسانه  و  دارد  برعهده  را 
پوراندخت  مرادیان،  یوسف  توکلی، 
مهیمن و سمیرا حسینی دیگر بازیگران 

این سریال هستند.


