
کارشناس بازار سرمایه:

تا پایان سال از بورس انتظاری نداشته باشید!
را  شامخ  گزارش  جدیدترین  ایران  بازرگانی  اتاق 
منتشر کرده که نشان از ثبات نسبی این شاخص با وجود 

افزایش برخی نگرانی ها دارد.
شامخ)شاخص  عدد  ایران  بازرگانی  اتاق  اعالم  اساس  بر 
مدیران خرید( در آذر ماه به عدد ۵۰.۹۷ رسیده که نسبت به ماه 
قبل کاهش ۰.۱ درصدی را نشان می دهد. عدد شامخ میان صفر 
 ۵۰ از  عدد  هرچه  آن  اساس  بر  که  می شود  بندی  طبقه   ۱۰۰ تا 

به معنی ورود  باشد  پایین تر  به معنای رونق و هرچه  باشد  باالتر 
به دوره رکود است.

عدد شامخ آذر ماه در حالی نزولی شده که در بسیاری از ماه های 
سال جاری، این عدد صعودی بود اما ثبت پایین ترین شامخ در چهار 
ماه گذشته نشان دهنده افزایش نگرانی های فعاالن بخش خصوصی 

و صاحبان بنگاه های اقتصادی است.
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
اگر شرايط 

تلويزيون اصالح 
شود، به تلويزيون 

بازمي گردم

6ورزش
صفی: َدر جديدی را 

به روی تنیس ايران 
باز کردم

زمین 7ایران 

بارها شاهد مصاحبه هنرمندان  اخير  متاسفانه در سال هاي 
مختلف عليه تلويزيون بوده ايم و بسياري از اين هنرمندان 
از مديران رسانه ملي و همينطور اعمال نظرات سليقه اي آنها 
گاليه داشته و به همين ترتيب شاهد اين بوده ايم كه بسياري 
فاصله  تلويزيون  از  بزرگ  و  كاربلد  محبوب،  هنرمندان  از 
گرفته اند كه طبيعتا اين موضوع به ضرر هر دو طرف مي باشد

مشکات الزهرا صفی كه در رده بندی جهانی در جايگاه 87 
جهان قرار گرفته است گفت: از اينکه در رده زير 100 نفر 
جهان هستم خيلی خوشحالم. از خانواده، مربيانم و همه كسانی 
برای موفقيت من كمک كردند، تشکر می كنم. خيلی خوشحالم 

كه در ديگری را به روی تنيس ايران باز می كنم 

مدير كل امور مالياتی استان سمنان گفت: 15 دی ماه، آخرين 
پاييز  بر ارزش افزوده دوره  ماليات  اظهارنامه  ارايه  مهلت 
1۴00 است.مدير كل امور مالياتی استان سمنان گفت: 15 
دی ماه، آخرين مهلت ارايه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده 

دوره پاييز 1۴00 است.

15 دی ماه، آخرين 
مهلت ارايه اظهارنامه 

مالیات بر ارزش 
افزوده فصل پايیز

نوسان نرخ ارز، اصلی ترين نگرانی اقتصاد ايران راه کاهش کسری بودجه، ایجاد کسری 
در جیب مردم نیست

روح اهلل ایزدخواه نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی در جریان نطق 
میان دستور خود، در سخنانی با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در الیحه بودجه، 
گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که به تازگی در مجلس با دوفوریت آن مخالفت 
کننده  نگران  است،  شده  حذف  اساس  از  بوجه  الیحه  در  زیرکانه  اکنون  و  شد 
است. حذف ارز ترجیحی از کاالهای اساسی در شرایط کنونی موجب افزایش تورم انتظاری 

موجود می شود که معنای فارسی اش می شود گران کردن غذای مردم.
صفحه ۲

فعلی  وضعیت  تشریح  با  سوری  حمید  دکتر 
شیوع کرونا در کشور، گفت: برنامه ریزی ها باید به 
گونه ای باشد که از غافلگیر شدن مان جلوگیری کند 
و مجددا در شرایطی قرار نگیریم که مجبور باشیم با هزینه باال 

آن تبی را که به سراغ جامعه می آید را کنترل کنیم.
دکتری رشته اپیدمیولوژیست، با اشاره به اینکه در مورد 

کرونا همچنان در حالت بیم و امید هستیم،  گفت: امید داریم 
از این مرحله با موفقیت و کمترین آسیب عبور کنیم و بیم 
داریم از این جهت که شاید به اندازه کافی سیاست های ما 
بالقوه ای که جامعه را  با این خطر  کارایی نداشته باشند که 

تهدید می کند بتوانیم روبرو شده و شرایط را مدیریت کنیم.
صفحه ۲

ساده انگاری »اُمیکرون« نگران کننده است

DONYAYEJAVANANMAG.IR

روانشناسی  نظام  سازمان  رئیس 
فضای  است،  معتقد  کشور  مشاوره  و 
پاندمی  از  پس  خصوص  به  مجازی 
تعلیم  آموزش،  برای  مکانی  به  کرونا 
نوعی  به  و  بازی  سرگرمی،  تربیت،  و 
حضور و زندگی کودکان بدل شد و این 
موضوع بر اخالق، خلق وخو و روحیات 

آنان اثر گذاشت.
کودکان  هویت  و  اخالق  رعایت 
در زندگی و ارتباطات اجتماعی ضرورت 

انسانی زیستن است.
اخالق و هویت کودکان منحصر 
نیست  اول  زندگی  و  واقعی  فضای  به 
و فضای مجازی  دوم  زندگی  در  بلکه 
از آن  توان  نیاز است و نمی  نیز مورد 
غفلت کرد. این روزها که بیش از پیش 
شاهد حضور و فعالیت کودکان در فضای 
مجازی و تغییر رفتارهای آنان هستیم، 
شاید نیاز باشد که نگاهی جدی تر به 

فضای مجازی داشته باشیم.
همه  رغم  به  مجازی  فضای 
کاربردها و نکات مثبتی که در خود دارد، 
دربرگیرنده آثار منفی و تهدیدکننده ای 
هم هست؛ به خصوص به موازات سن 
و عدم آگاهی می تواند آسیب ها متعددی 

را متوجه کودکان سازد.
بی صداقتی، فریب و دروغ، کاهش 
نوعدوستی و خیر خواهی، عدم رعایت 
حقوق و احترام دیگران، کاهش عزت 
نفس، کمرنگ شدن هویت های ملی و 
اجتماعی را می توان از جمله پیامدهای 
درنظر  مجازی  فضای  و مخرب  منفی 

گرفت.

آنچه اولویت دارد این است که به 
جای برخورد سلبی با این مساله بررسی 
و ریشه یابی مشکالت و پیش گرفتن راه 
حل های اصالحی مسلما نتایج بهتری 

در بر خواهد داشت.
رد  دا ضرورت  ستا  را ین  ا در 
سیاستگذاران و برنامه ریزان به عنوان 
با  و  جهانی  عرصه  در  فعال  بازیگران 
به  و  هوشمندانه  الزم،  تدابیر  اتخاذ 
محققانه  رویکرد  با  مستمر  صورت 
از  استفاده  با  و  کرده  نگاه  امر  این  به 
شده  ایجاد  های  فرصت  و  امکانات 
و  اخالق  گسترش  و  تقویت  شرایط 
هویت کودکان اجتماعی را برای افراد 

جامعه فراهم نمایند.
اثرات فضای مجازی بر کودکان 

رئیس سازمان نظام روانشناسی و 
مشاوره کشور در توضیح اثرات فضای 
گفت:  نوجوانان  و  کودکان  بر  مجازی 
در دو سالی که شرایطی ویژه بر کشور 
حاکم و جامعه تحت فشار کووید ۱۹ بود 
این بودن در قرنطینه و تعطیلی مدرسه 
بیش از همه روی تربیت و رفتار کودکان 

و نوجوانان اثر گذاشت.
محمد حاتمی تصریح کرد: تفاوت 
بچه ها با بزرگساالن اینجا برجسته بود 
که آنان خواهان شادی و نشاط و فعالیت 
شاید  اما  هستند  دیگران  با  ارتباط  و 
فضای قرنطینه و در انزوا بودن نیازی 
بود که بزرگساالن به دلیل مشغله های 

زندگی به آن نیاز داشتند.
اساس  این  بر  داد:  ادامه  وی 
در  ها  بچه  گذشت  که  سالی  دو  در 

به  مجبور  و  مجاز  که  مکانی  تنها 
بود؛  مجازی  فضای  بودند،  حضور 
خواندن  درس  دلیل  به  که  فضایی 
انتقال مدرسه به آن پس از درس  و 
نوعی  به  و  یافت  می  استمرار  هم 
این  و  بدل شد  برای کودکان  عادت 
نوجوانان  و  کودکان  همه  برای  فضا 
ایرانی و برای خانواده ها با شدت و 

بود. جریان  در  متفاوت  ضعف 
شرایط  این  کرد:  تاکید  حاتمی 
به  ها  بچه  عادت  اصلی  علت  خاص 
برای  مکانی  که  بود  مجازی  فضای 
سرگرمی،  تربیت،  و  تعلیم  آموزش، 
بازی و به نوعی حضور و زندگی آنان 
در دو سال گذشته شد و این موضوع 
بر اخالق، خلق و خو و روحیات آنان 

اثر گذاشت.
وی با تاکید بر لزوم چاره اندیشی 
بیان  مجازی  فضای  اثرات  باب  در 
کرد: حضور مستمر در فضای مجازی 
نوعی گسست بین خانواده و کودکان و 
نوجوانان ایجاد کرده و باید در صدد رفع 

و این مهم باشیم.
ین  ا  : د و فز ا نشناس  ا و ر ین  ا
آموزش،  وسیله  به  باید  را  گسست 
برنامه ها و مهارت هایی که در خانه و 
خانواده و مدرسه به والدین و معلمین 
بتوانیم  باید  پرکنیم.  دهیم،  می  یاد 
برای کودکان  را  فعالیت های جاذبی 
و نوجوانان تعریف کنیم تا آنان را به 
سمت فاصله گرفتن از فضای مجازی 

کنیم. ترغیب 
وی ادامه داد: فعالیت های بدنی 

و حرکتی، بخشی است که در این دوره 
مغفول مانده، حرکاتی است که نسل ما 
داشت چنانچه بخش زیادی از زندگی 
و فراغت ما با بازی و تحرک همراه با 
دوستان و همساالنمان می گذشت و در 
نسل جدید و به خصوص در این دوسال، 

این تحرکات بدنی حذف شده است.
فضای  در  حضور  محدودیت 
مجازی باید برای کودکان اعمال شود

حاتمی در ادامه با اشاره به فعالیت 
هایی که می تواند اثرات منفی فضای 
اظهارداشت:  دهد،  کاهش  را  مجازی 
کردن،  بازی  نقش  کشیدن،  نقاشی 
می  خواندن،  داستان  نوشتن،  داستان 
تواند اثر فضای مجازی را کاهش دهد 
انکار  واقعیتی  مجازی  فضای  که  البته 
در  که  بپذیریم  باید  که  است  ناپذیر 
زندگی همه وجود دارد و راه فراری بر 
آن نیست. باید با آن کنار آمد و راه های 
مقابله با پیامدهای منفی آن را آموخت.
وی افزود: در بسیاری از کشورها 
آموزان  دانش  اروپا  در  ویژه  به  و 
افسارگسیخته در فضای مجازی نیستند 
و محدودیت هایی برایشان اعمال شده 
و آنها بسته به سن با کنترل والدین و 

جامعه در این فضا هستند.
روانشناسی  نظام  سازمان  رئیس 
و  نقش  بر  تاکید  با  کشور  مشاوره  و 
اهمیت خانواده ها در محافظ از کودکان 
در مقابله با فضای مجازی خاطرنشان 
کرد: مسئول اول این وضعیت خانواده 
ها هستنند. فرزندپروری صحیح از نقش 

های اصلی خانواده است.
وی بیان کرد: محرومیت افراد در 
کودکی و زمانی که به نیازهای کودکان 
پاسخ داده نشود، باعث به وجود آمدن 
چیزی می شود که آن را شخصیت رشد 
نیافته یا شخصیت نابهنجار می نامند. 
روانی  هم  که  دارند  نیازهایی  کودکان 

هستند و هم جسمانی.
دارند  نیاز  کودکان  گفت:  حاتمی 
اطراف  محیط  توسط  هیجانی  نظر  از 
که خانواده مهمترین آنان است تامین 
آنها توجه و به سواالتشان  به  شوند و 
پاسخ داده شود. از همه مهمتر رها نشدن 
بچه ها در سنین خاصی از زندگی هست 
توجه  مورد  والدین  سوی  از  باید  که 

قرار گیرند.
شیوع ویروس کرونا از چین آغاز 
شد و مرکز بیماری شهر ووهان با تقریبا 
این  است  بوده  جمعیت  نفر  میلیون   ۹
ویروس  درایران  از ابتدای اسفند سال 

۱3۹۸ در کشور شیوع یافت.

رئیس سازمان نظام روانشناسی مطرح کرد؛

لزوم محدود کردن کودکان در استفاده از فضای مجازی

صفحه 3



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1923- چهارشنبه 15 دی 21400 معه جا

نماینده مجلس:
راه کاهش کسری بودجه، ایجاد کسری در جیب مردم نیست

نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
در الیحه بودجه انتقاد کرد.

اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  نماینده  ایزدخواه  اهلل  روح 
در جریان نطق میان دستور خود، در سخنانی با اشاره به حذف ارز 
تومانی که   ۴۲۰۰ ارز  بودجه، گفت: حذف  تومانی در الیحه   ۴۲۰۰
اکنون زیرکانه  با دوفوریت آن مخالفت شد و  تازگی در مجلس  به 
در الیحه بوجه از اساس حذف شده است، نگران کننده است. حذف 
افزایش  موجب  کنونی  شرایط  در  اساسی  کاالهای  از  ترجیحی  ارز 
فارسی اش می شود گران  معنای  انتظاری موجود می شود که  تورم 

کردن غذای مردم.
وی ادامه داد: راه کاهش کسری بودجه، ایجاد کسری در جیب مردم 
نیست. این مسیر نتیجه ای جز تعمیق شکاف های اجتماعی ندارد. ظاهرا 
فرمودند نظر منتقدین را شنیدیم اما راه کار جایگزینی نداریم، راهکار 
نداریم بر وارده نهاده ها که ۶۰ درصدش در دست شرکت های دولتی 
و خصولتی است نظارت کنید، راه کار ندارید شیوه های میدان میوه و 
تره را که بی قاعده ترین بازار دنیا است و هنوز به صورت دستی نظارت 
می شود درست کنید، راه کار ندارید محصوالت اساسی کشاورزی را به 
قیمت جهانی از کشاورز داخلی بخرید تا تولید کاالهای اساسی رونق 

بگیرد و مردم مرغ یخی خارجی نخورند.
این نماینده مجلس مطرح کرد: راه کار ندارد انحصار دالل مشهور 
نهاده ها را در بازار بشکیند و دست 3 هزار تعاونی کشاورزی و روستایی 
را در تولید نهاده ها باز کنید راه کار ندارید مافیای واردات دارو را مهار 
کنید، راه کار ندارید همچون شکار ریگی در آسمان ۶۵ میلیاد دالر ارز 
ترجیحی را پیگیری قضایی کنید که اگر ۲۰ درصد این رانت به بیت 
المال برگردد مشکل کمبود ارز را جبران می کند بودجه ارزی و ریالی 

را از هم تفکیک کنید تا بودجه دالریزه نشود.
ایزدخواه گفت: البته زمانی که همان تئوریسن های بودجه حسن 
روحانی ایدئولوگ بودجه شده است این راه کارها را تجویز کنند مرحوم 
هاشمی خودش که تکنوکرات نبود اما وقتی به مسند رسید برخی درس 
خوانده های اقتصاد در انگلیس و آمریکا چنان دورش را گرفتند کار را 
به جایی رسانند که حضرت اهلل  با سابقه خبطه های طوالنی در باب 
عدالت اجتماعی در دهه ۶۰ بیاید در سال ۶۹ در تریبون بگوید مانور 
تجمل دهید همان زمانی که هنوز پیگر یاران حاج قاسم در شلمچه 

مهمان بیابان ها بود.
وی اظهار داشت: امروز همچنان آموزه های نظریه منسوخ بازار آزاد 
و مکتب پولی دیده می شود یعنی ادامه همان راهی که اقتصاد کشور 
را از اصالحات ساختاری و نهادی به نفع سیاست صنعتی، تولیدگرایی 
و خود کفایی و نو آوری به سمت تغییر صرف سیاست های پولی و 
مکالی نا فرجام و دور باطل قیمت درمانی و در رأس آزاد سازی قیمت 

ها و پرداخت یارانه نقدی منحرف می کند.
شعارهای  به  گفت:  مجلس  در  معادن  و  کمیسیون صنایع  عضو 
اندیشمند  نیروهای  به  و  کنید  توجه  انتخابات  ابتدای  در  خود  اصلی 
با  اقتصاد اسالمی در دانشگاه و حوزه دل ببندید همان ها که گاهی 
نماز و روزه استیجاری هزینه تحقیقات بنیادی در باب اقتصاد اسالمی 
و مردمی سازی اقتصادی تامین می کنند نگذارید شما را مستعصل کنند 
از سیاست  را  اقتصادی و مدیریتی  و سوخت تداوم جریان تکنوکرات 

های شما تامین کنند./

جمع آوری اتوبوس های »کارتن خوابها« از سطح شهر
رئیس شورای شهر تهران از قول آقای زاکانی برای جمع کردن اتوبوسهای 

مستقر برای کارتن خوابها خبر داد.
در  تهران  در حاشیه جلسه شورای شهر  در جمع خبرنگاران  مهدی چمران 
واکنش به اتوبوس خوابی گفت:  فضای عمومی تبلیغاتی به ویژه خبرگزاری های 
خارجی بر مسئله اتوبوس خوابی متمرکز شده. خبرگزاری های خارجی یادشان رفته 

که زباله گردهای لندنی یا دیگر کشورها چگونه زندگی می کنند.
فیلمی  حتی  گفت:  نیست  استراحت  جای  اتوبوس  البته  اینکه  بیان  با  وی 
منتشر شده که یک اتوبوس خواب به راننده می گوید بخاری بزن اما می گویند 
نداریم. به او پتو می دهند البته مسئله دریافت پول مطرح نیست و عده ای درمانده 

به اتوبوسها پناه می آورند.
وی با بیان اینکه در گذشته به یاد دارید که برخی از این افراد را به زور به 
گرمخانه ها می بردند تا در سرمای تابستان جانشان را از دست ندهد که فیلمهایش 
یا  با آقای زاکانی صبحت کردم و قرار شد شنبه  البته من  هم منتشر شد، گفت: 
یکشنبه بساط اتوبوسهایی که در شب محل خواب افراد است جمع کنند چون اتوبوس 
بهداشتی نیست. صبح که این افراد بیدار می شوند چه کنند؟ مشکالتی هم در این 
زمینه وجود دارد اما دقت کنید هر کاری کنیم از کار ما برداشت دیگری می شود 

و تبلیغات جهانی علیه ماست و زیر ذره بین رسانه های داخلی و خارجی هستیم.
وی افزود: البته قرار است این اتوبوسها را جمع کنند و این افراد را در مکانی 

دیگر سامان دهند.
وی با اشاره به وعده شهرداری برای توسعه همراه سراها گفت: البته کار خیر 
است اما صرفا وظیفه شهرداری نیست و بهتر است که به افراد جامانده کمک شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران اعالم کرده بود برای کمک به افراد 
بی خانمان و کارتن خواب که تمایل به حضور در گرمخانه ها ندارند در میادین اصلی 
اتوبوس مستقر کرده اند تا برای فرار از سرما، شب را در  این اتوبوسها به صبح برساند.

تداوم بارندگی در کشور
رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ازبیشینه 
بارش برای نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان و بارش برف و باران و وزش باد شدید 

در بیشتر نقاط کشور خبر داد.
پیش یابی  های  نقشه  آخرین  تحلیل  براساس  اظهارکرد:  ضیائیان  صادق 
هواشناسی، در استان های سیستان و بلوچستان، شرق هرمزگان، کرمان، خراسان 
جنوبی و یزد بارش  باران، وقوع رعد و برق، وزش  باد شدید در مناطق مرتفع بارش 
برف و در بخش هایی از مرکز، شمال غرب، شمال شرق و ارتفاعات زاگرس مرکزی 

بارش پراکنده باران و برف پیش بینی می شود.
رییس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد:  
چهارشنبه)۱۵دی ماه( با شمالی شدن جریانات برای استان های ساحلی دریای خزر 

بارش باران و کاهش نسبی دما پیش بینی می شود.
وی افزود: با عبور امواج تراز میانی جو برای مرکز، ارتفاعات و دامنه های البرز 
و زاگرس مرکزی، شمال شرق، شرق بارش باران و برف و وزش باد شدید موقت و 

در شمال غرب بارش پراکنده انتظار می رود.
کرمان،  استان های  در  بارش  ماه(  )۱۶دی  پنجشنبه  داد:  ادامه  ضیاییان 
سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و با شدت کمتر در خراسان رضوی، یزد و 
شرق هرمزگان ادامه خواهد داشت و اواخر وقت این روز سامانه بارشی از جنوب 

شرق کشور خارج خواهد شد.
پایدار پیش بینی  افزود: جمعه)۱۷دی ماه( در غالب نقاط کشور جوی  وی 
انتظار  باران  بارش  خزر  دریای  سواحل  در  دوباره  ماه(  شنبه)۱۸دی  می شود. 

می رود.
ضیاییان با اشاره به مواج بودن دریای خزر گفت: طی سه روز آینده در نواحی 
جنوب شرق و شرق وزش باد شدید و خیزش گرد وخاک پیش بینی  می شود. خلیج 
آینده مواج و متالطم خواهد بود  فارس، تنگه هرمز و دریای عمان طی سه روز 

همچنین دریای خزر چهارشنبه)۱۵دی ماه( مواج پیش بینی می شود.

هشدار یک اپیدمیولوژیست؛

ساده انگاری »ُامیکرون« نگران کننده است
با  سوری  حمید  دکتر 
شیوع  فعلی  وضعیت  تشریح 
گفت:   ، ر کشو ر  د نا  و کر
باشد  گونه ای  به  باید  برنامه ریزی ها 
که از غافلگیر شدن مان جلوگیری کند 
که  نگیریم  قرار  شرایطی  در  مجددا  و 
را  تبی  آن  باال  با هزینه  باشیم  مجبور 
که به سراغ جامعه می آید را کنترل کنیم.

با  اپیدمیولوژیست،  رشته  دکتری 
اشاره به اینکه در مورد کرونا همچنان 
گفت:  هستیم،   امید  و  بیم  حالت  در 
با موفقیت و  این مرحله  از  داریم  امید 
کمترین آسیب عبور کنیم و بیم داریم 
کافی  اندازه  به  شاید  که  این جهت  از 
سیاست های ما کارایی نداشته باشند که 
با این خطر بالقوه ای که جامعه را تهدید 
می کند بتوانیم روبرو شده و شرایط را 

مدیریت کنیم.
وی تاکید کرد: خیلی از اقداماتی 
که باید انجام شود باید با فوریت باشد. 
اعالم  مرزها،  کنترل  نظیر  اقداماتی 
رنگبندی شهرها با معیار درست،  کنترل 
و  واکسیناسیون  تجمعات،  کاهش  و 
تقویت ارزیابی افراد از طریق اخذ تست،  
ویروس  ژنتیکی  الگوی  تعیین  تسریع 
مراقبت  مدون  نظام  ایجاد  کووید۱۹، 

ژنومیک و... اهمیت باالیی دارد.
عنوان  به  من  توقع  داد:  ادامه  او 
این  در  که  کسی  و  متخصص  یک 
چیزی  از  بیش  می کند  فعالیت  حیطه 
است که اکنون اتفاق می افتد و طبیعی 
است که نگرانی زیادی داشته باشم؛ اما 
باید در عین هشدارهایی که می دهیم 
به جامعه امید هم بدهیم. برنامه ریزی ها 
باید به گونه ای باشد که از غافلگیر شدن 
ما جلوگیری کند و مجددا در شرایطی 
قرار نگیریم که مجبور باشیم با هزینه 
باال آن تبی را که به سراغ جامعه می آید 
را کنترل کنیم. اگر آمادگی کافی داشته 
باشیم برنامه ها اثربخشی بیشتری خواهد 
با صرف هزینه کمتر مسائل  و  داشت 

مدیریت می شود.
وی در پیش بینی از شرایط کرونا 
در روزهای آتی، تصریح کرد: امیکرون 
کشندگی  میزان  که  نیست  جهشی 
باالیی داشته باشد و این سبب می شود 
ابتالی  میزان  افزایش  به  چیز  همه 
در  داریم  انتظار  که  باشد  وابسته  آن 
این صورت فراوانی بستری و مرگ و 
برخی  اکنون در  یابد.  افزایش  میر هم 
استان ها تغییرات روند اپیدمی ملموس 
و محسوس است که هنوز در همه کشور 
گسترده نشده است. االن نمی دانیم چه 
سهمی از مردم مبتال هستند و چرخش 
و  دارد  سرعتی  چه  کشور  در  ویروس 
موارد  تراکم  و  تجمع  نقاطی  چه  در 

ابتال را داریم.
این اپیدمیولوژیست افزود: رویکرد 
یک  موجود،  وضعیت  بررسی  برای  ما 
باید  یعنی  که  است  غیرفعال  رویکرد 
منتظر بمانیم ببینیم چند نفر به مراکز 
درمانی و بیمارستان ها مراجعه می کنند؛ 
اما رویکرد فعال یعنی به شکل منظم 
و  برویم  جامعه  دل  به  سیستماتیک  و 
اتفاق  این  برای  کنیم.  پیدا  را  آلودگی 
باید تعداد تست هایمان را بیش از چیزی 
که اکنون انجام می شود افزایش دهیم.
سویه  اینکه  به  اشاره  با  سوری 
است،   گریز   PCR اندکی  امیکرون 
اینکه  علی رغم  یعنی  این  کرد:  تاکید 
مبتال  امیکرون  به  فردی  است  ممکن 
باشد اما امکان دارد تستش منفی شود 
و این مازاد بر موارد منفی کاذب تست ها 
است؛ بنابراین می توانیم به شکل  ذهنی 
بگوییم وضعیت موجود چگونه است، اما 
به شکل عینی مستندات قوی برای دفاع 
از آنچه بیان می کنیم به دلیل مشکالت 
موجود نداریم و خطر بالقوه ویروس و 
وجود  قطعا  جامعه  در  ویروس  گردش 
دارد. وقوع خطر بسته به سرعت گردش 
ویروس در جامعه متفاوت است. هرچقدر 
واریانت امیکرون گردش بیشتری داشته 
بیشتر  هم  آن  عوارض  و  تبعات  باشد 
نداریم  اطالعاتی  ما  چون  اما  است 
قضاوت  آن  مورد  در  نمی توانیم  خیلی 
مراجعه  میزان  کنیم مگر در جایی که 

به مراکز درمانی افزایش یابد.
او با تاکید بر اینکه باید برای پیک 

باشیم،   آمادگی داشته  ششم کرونا هم 
تصریح کرد: ما هیچ نشانه ای در دنیا از 
باشد،  داشته  افولی  روند  اپیدمی  اینکه 
بیماری  وضعیت  یعنی  پاندمی  نداریم. 
تنها در کشور ما مهم نیست، چون دور 
کشور دیوار بیولوژیک نداریم که هیچ 
بنابراین  نکند؛  نفوذ  داخل  به  بیماری 
اتفاقات تنها محدود به کشور ما نیست 
و دنیا می تواند بر روند ما تاثیرگذار باشد. 
برآوردهای جهانی نشان می دهد حداقل 
تا دو سال آینده با شدت و ضعف های 
مختلف درگیر این بیمای خواهیم بود.

به  اشاره  با  اپیدمیولوژیست  این 
اینکه هنوز سویه غالب کرونا در کشور 
نوع دلتا است، ادامه داد: البته در برخی 
کشورها سویه غالب در حال تغییر است 
و در کشور ما هم این اتفاق دور از انتظار 
خود  بقای  برای  ویروس  زیرا  نیست؛ 
تغییرات انجام می دهد ولی خوشبختانه 
هنوز هم رعایت پروتکل های بهداشتی 

برای سویه امیکرون پاسخگو است.
صحبت  هایی  خصوص  در  او 
و  امیکرون  سویه  تلفیق  مورد  در  که 
مطرح  »دلمیکرون«  عنوان  تحت  دلتا 
است،  اظهار کرد: ویروس مرتبا در حال 
جهش و تلفیق است. مهم این است که 
آزمایشگاه ها  کمک  با  که  جهش هایی 
بر  می توانند  چقدر  می شوند  شناسایی 
الگوی اپیدمیولوژی جامعه تاثیر بگذارند. 
میزان  نشود  مشخص  که  زمانی  تا 
کشندگی، شدت ابتال و سرعت انتشار 
ویروس بر الگوهای اپیدمی چقدر است،  

شاید الزم نباشد خیلی این واریانت ها را 
جدی بگیریم.

گشت  ز با ثیر  تا ه  ر با ر د ی  و
محدودیت ها و برقراری دورکاری ها در 
مواجهه با امیکرون، گفت: به عنوان یک 
از  قاعده کلی وقتی طغیاِن معنی داری 
یک جهش مانند امیکرون داریم، توصیه 
تا ۵۰  در محیط های سربسته  می شود 
 ۲۵ تا  باز  سر  محیط های  در  و  درصد 
درصد از تراکم حضور افراد کاسته شود 
و یا محدودیت هایی برای بازگشایی ها 
ارزیابی  باید  موضوع  این  افتد.  اتفاق 
که  خطری  با  متناسب  و  شود  خطر 
الزم  کجا  کنیم  مشخص  می سنجیم 

است محدودیت اعمال کنیم.
داد:  ادامه  اپیدمیولوژیست  این 
چرخش ویروس در نقاطی که تجمعات 
پایین  پروتکل ها  رعایت  و  باشد  بیشتر 
الگوی  بیاید، باالتر است. ما هنوز هم 
انتقال مان جامعه محور است؛ یعنی هیچ 
جایی نیست که از ابتال مصون باشیم و 
هنوز وارد فاز خوشه ای نشده ایم، توزیع 
ابتال در همه جوامع انسانی وجود دارد 
بنابراین باید رعایت نکات بهداشتی به 

دقت انجام شود.
وی درخصوص برخی اظهار نظرها 
مبنی بر احتمال افزایش ابتالی کودکان 
و نوجوانان به کرونا به دنبال برگزاری 
امتحانات، تصریح کرد: قطعا  حضوری 
احتمال این موضوع هم وجود دارد ولی 
اینکه شدت آن چه میزان است وابسته 

به رعایت پروتکل ها است.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

معاون دانشگاه آزاد:
اولویت دانشگاه آزاد برگزاری »حضوری« امتحانات است

معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی اعالم کرد نحوه برگزاری 
امتحانات پایان ترم دانشجویان به عهده خود واحدها در استان ها است و با توجه به 

وضعیت شیوع کرونا در هر شهر تعیین می شود.
دکتر جواد علمائی با بیان اینکه مدیریت نحوه برگزاری امتحانات به عهده 
واحدهای استان ها است، گفت: سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی به مراکز استان ها 
اعالم کرده که با توجه به شرایط منطقه ای، لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی و با 
توجه به سالمتی دانشجویان، اساتید، کارمندان و کارکنان تصمیم منطقی را در نحوه 

برگزاری امتحانات اتخاذ کنند.
وی ادامه داد: اگر به تصمیم واحدها، امتحانات به صورت حضوری برگزار شود، 
پروتکل هایی بهداشتی بر اساس نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا است. چراکه وزارت 
علوم و ستاد ملی مبارزه با کرونا به ما اعالم کرده اند که با برگزاری حضوری امتحانات 
مشکلی ندارند. ما نیز در سازمان مرکزی این موارد را به واحدهای استانی ابالغ کرده ایم 

تا در صورت برگزاری حضوری امتحانات، پروتکل های بهداشتی رعایت شود.
علمائی با اشاره به نحوه برگزاری امتحانات دانشگاه آزاد در مقاطع مختلف 
خاطرنشان کرد: برآورد میکنم با توجه به تعداد زیاد دانشجویان کاردانی و کارشناسی، 
امتحانات این دانشجویان به صورت مجازی برگزار شود. اما اولویت دانشگاه آزاد اسالمی 
این است که امتحانات به صورت حضوری برگزارشود تا از مدارک علمی دانشجویان 
صیانت شود. البته در امتحانات حضوری نیز ممکن است تقلب صورت گیرد، اما امکان 
کنترل شرایط در امتحانات حضوری بیشتر است و بروز خطا در امتحانات حضوری به 
حداقل می رسد.معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی افزود: اما در 
مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تعداد کم است. به خصوص اگر قرار باشد امتحانات 
دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی مجازی برگزار شود، شرایط برای برگزاری 

حضوری امتحانات دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بیشتر فراهم می شود.  

رئیس سازمان امور دانشجویان:
امکانات ورزشی دختران دانشجو افزایش می یابد

معاون وزیر علوم و سازمان امور دانشجویان گفت: افزایش امکانات ورزشی برای 
دانشجویان دختر از اولویت های ورزشی وزارت علوم است.

به  دانشگاه ها  ورزشی  پروژه   ۱۶ از  برداری  بهره  آیین  در  داداش پور  هاشم 
برگزار شد گفت:  برخط  به صورت  که  بزرگداشت شهید سردار سلیمانی  مناسبت 
سازمان امور دانشجویان در حوزه ورزش سه راهبرد را برای ارتقای ورزش دانشگاهی 

تعریف کرده است.
وی اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور دانشجویان را در حوزه 
امور  اساس، سازمان  بر همین  و  قلمداد می کند  راهبر  دانشگاهی، سازمان  ورزش 
دانشجویان سه برنامه محوری را تعریف کرده است که افزایش سرانه های ورزشی 
بین  امکانات ورزشی  از  بهره مندی  نابرابری در  امکانات، کاهش  و  از لحاظ فضا 
دانشگاههای مختلف و همچنین افزایش بهره مندی دانشجویان دختر در استفاده از 

امکانات ورزشی محورهای این راهبرد هستند.
داداش پور تاکید کرد: متاسفانه متناسب با درصد افزایش دختران در دانشگاه ها، 
در گذشته نسبت به تخصیص امکانات ورزشی متناسب با این جمعیت اقدام جدی 

نشده است و سازمان امور دانشجویان برای جبران این کمبود اقدام خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه میزان فضای ورزشی دانشگاهها، یک میلیون ۵۵۰هزار متر 
مربع و سرانه ورزشی ۲/۰۲ متر مربع است گفت: با طرح هایی که امروز به بهربرداری 
رسیدند ۱۷۰۰۰ مترمربع به فضای ورزشی دانشگاه ها افزوده می شود و غالب این 
فضاهای جدید به دانشگاه های در حال توسعه اختصاص دارد.گفتنی است: در این 
افتتاح، ۱۶ پروژه شامل تجهیز 3 اتاق تندرستی در دانشگا های )صنعتی امیرکبیر، 
حکیم سبزواری و زابل(، ۶احداث کفپوش هوشمند تعاملی در دانشگاه های )اراک، رازی 
کرمانشاه، اصفهان، شیراز، شهید باهنر کرمان و تهران(، ۵ پیست دوچرخه سواری در 
دانشگاه های )دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان، گنبد کاووس، لرستان، یاسوج و 
والیت(، یک کفپوش زمین روباز ورزشی در دانشگاه مجتمع آموزش عالی الرستان 
و یک سالن ورزشی چند منظوره ویژه دختران در دانشگاه قم به بهره برداری رسید.

کالهبرداری زن جوان با آگهب جعلی خودروی میلیاردی
زن و مرد جوان با ترفند انتشار آگهی جعلی در سایت های واسطه گر دست 

به کالهبرداری سریالی زدند.
خوش قیمت بود و ظاهرش هم بسیار تمیز. مرد جوان دلش نمی خواست 
این موقعیت خوب از دستش برود. فروشنده نیز مرغش یک پا داشت و می گفت 
نمی تواند تا فردا صبح صبر کند و اگر مرد جوان مشتری واقعی است باید ۵۰ 

میلیون ریال به عنوان بیعانه به او بدهد.
مرد جوان پس از مشورت با همسرش به این نتیجه رسید که مبلغ بیعانه را 
بپردازد از همین رو فروشنده دستگاه کارت خوانش را در اختیار آن ها قرار داد و 

بعد هم تراکنش خریدار با موفقیت انجام شد.
فروشنده که زنی جوان بود به خریدار خودرو لوکس و میلیاردی خود گفت 
فردا تماس می گیرد و قرار و مدار کارهای اداری را با او می گذارد. همه چیز 
اما با طلوع خورشید رنگی دیگر به خود گرفت و مرد جوان زمانی فهمید از زن 

فروشنده رکب خورده که دیگر دیر شده بود.
مال باخته که تا روز گذشته خریدار یک خودرو لوکس میلیاردی بود برای 
از  از همین رو پس  بود  قرار گرفته  خودش، حاال طعمه کالهبرداری یک زن 
اینکه متوجه شد فروشنده تلفن همراهش را خاموش کرده و نشانی اعالم شده 

غیر واقعی است به دادسرا رفت و علیه این زن شکایت کرد.

شاکی پس از طرح شکایت علیه فردی که هیچ نشانی از او نداشت، با در 
فتای شهرستان رشتخوار شد. مرد  پلیس  راهی  داشتن مرجوعه قضایی  دست 
جوان پس از طرح موضوع به کارشناس پلیس فتای این مرکز فرماندهی معرفی 

و تحقیقات برای شناسایی عامل این کالهبرداری آغاز شد.
شاکی این پرونده در اظهاراتش به پلیس گفت: آگهی فروش ویژه یک دستگاه 
خودرو شاسی بلند )سانتافه( را در سایت دیوار مشاهده کردم و با فروشنده تماس 
گرفتم. قیمت خودرو کمتر از فی بازار بود و فروشنده که زنی جوان بود مدعی 
با همسرم در محل حاضر شدم.با  او قرار گذاشتم و  با  نیاز دارد.  شد به پولش 
توجه به اینکه مبالغی کسر داشتم و فردای آن روز به دستم می رسید زن جوان 
قبول نکرد که خودرو را در اختیارم قرار دهد و از سویی چون نمی خواستم این 
موقعیت را از دست بدهم، طبق درخواست فروشنده مبلغ پنج میلیون تومان به 
عنوان بیعانه به او دادم. مبلغ بیعانه را هم به وسیله یک دستگاه کارت خوانی 
که زن جوان همراهش داشت پرداخت کردم. فردای آن روز چند مرتبه با گوشی 
از  تلفنش  هم  بعد  و  نبود  پاسخگو  او  اما  گرفتم  تماس  فروشنده  همراه  تلفن 
دسترس خارج شد. هیچ گاه فکر نمی کردم شخصی با یک خودرو گران قیمت، 

کالهبردار از آب دربیاید.
در حالی پیگیری های پرونده ادامه داشت که چند گزارش مشابه دیگر نیز 
به مرکز فرماندهی پلیس فتای استان خراسان رضوی اعالم شد. پرونده هایی 
که مال باختگانش همچون مرد جوان طعمه کالهبرداری با ترفند فروش خودرو 

گران قیمت، شده بودند.
با توجه به اهمیت و حساسیت پرونده تحقیقات به صورت ویژه در دستور کار 
کارشناسان پلیس فتای مرکز استان خراسان رضوی قرار گرفت و طولی نکشید که 
مأموران با توجه به سرنخ هایی که از متهم به دست آورده بودند، رد او را زدند.

مأموران سرانجام با هماهنگی مقام قضایی متهم که زنی جوان بود را در 
مخفیگاهش در اطراف شهرستان رشتخوار شناسایی و دستگیر کردند.
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چرا مشکل کمبود جهانی تراشه ها 
همچنان ادامه دارد؟

محسوب  تکنولوژی  پیشرفت  مسیر  از  مهمی  جزو  نیمه هادی  صنعت 
مسیر  حرکت  ادامه ی  برای  تراشه  کافی  تعداد  هم اکنون  چرا  اما  می شود؛ 
فناوری تولید نمی شود؟ با اینکه حدود دو سال از اختالالت ناشی از بیماری 
همه گیر کرونا می گذرد، مشکل کمبود شدید تراشه های کامپیوتری، مهم ترین 
اجزای گوشی های هوشمند و لپ تاپ ها و محصوالت بی شمار دیگر ، همچنان 

بر تولیدکنندگان سراسر جهان تأثیر می گذارد.
به عنوان مثال، خودروسازان در ماه های اخیر به دلیل کاهش میزان فروش، 
مجبور شدند برخی از خطوط تولید خود را متوقف کنند؛ زیرا دیگر می توانند 
این کمبود بر صنایع دیگر مثل کنسول های  به اندازه ی کافی خودرو بسازند. 
بازی و تجهیزات شبکه و حتی تجهیزات پزشکی تأثیر گذاشته است. ماه اکتبر، 
اپل کمبود تراشه  را مهم ترین دلیل کاهش میزان درآمد خود اعالم کرد و اینتل 
نیز هشدار داده است که این وضعیت احتماال تا سال ۲۰۲3 ادامه خواهد داشت.
به گزارش وب سایت Wired، به طور خالصه زنجیره ی تأمین کنندگان 
صنایع نیمه هادی به  روش های جدیدی سوق پیدا کرده اند که ریشه ی آن ها 
عمیق و حل آن ها نیز دشوار است. میزان تقاضا برای تراشه ها با سرعت بسیار 
حال  در  کنند،  تولید  می توانند  تراشه ها  سازندگان  آنچه  درمقایسه با  بیشتری 
اساسی  اجزای  برای  به خصوص  تراشه ها،  برای  تقاضا  افزایش  افزایش است. 
باعث  دارند،  قرار  بزرگ  تغییرات  انواع  درمعرض  که  گسترده  درعین  حال  و 

به خطر افتادن سرمایه گذاری در این حوزه شده است.
برایان ماتاس، معاون تحقیقات بازار در IC Insights، درباره ی این 

موضوع گفت:
بسیار شگفت انگیز است که پس از توقف اقتصاد جهانی در طول دوره ی 
همه گیری کووید ۱۹، زنجیره ی تأمین تراشه ها برای بازگشت به حالت اولیه 

زمان زیادی را صرف کرده است.
در سال ۲۰۲۰ یعنی زمانی که کووید در حال گسترش بود، صنعت تراشه ها 
انتظار جهشی بزرگ را می کشید. طبق گزارش انجمن صنعت نیمه هادی، فروش 
تراشه ها در سراسر جهان در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۲ درصد کاهش یافت؛ اما در 
دسامبر ۲۰۱۹، این گروه پیش بینی کرد فروش جهانی تراشه ها در سال ۲۰۲۰ 

حدود ۵٫۹ درصد و در سال ۲۰۲۱ حدود ۶٫3 درصد رشد خواهد کرد.
بین اوت ۲۰۲۰  تراشه ها  آمار نشان می دهد که فروش  در واقع، آخرین 
تا اوت ۲۰۲۱ حدود ۲۹٫۷ درصد رشد یافته است. تقاضای فناوری هایی مثل 
رایانش ابری و ۵G همراه با استفاده ی رو به رشد از تراشه ها در انواع محصوالت 
مختلف از خودرو گرفته تا لوازم خانگی افزایش پیدا کرده است. در همان زمان، 
تحریم های آمریکا علیه شرکت های چینی مثل هواوی، یکی از تولیدکنندگان 
پیشرو در حوزه ی گوشی های هوشمند و تجهیزات شبکه، برخی از شرکت های 
چینی را بر آن داشت که تاحدممکن در عرضه ی محصوالت خود احتکار کنند.
دیوید یوفی، استاد دانشکده ی بازرگانی هاروارد و عضو سابق هئیت مدیره ی 

اینتل، توضیح می دهد:
فناوری  با  محصوالتی  برای  دور  راه   از  کار  از  ناشی  تقاضای  افزایش 
پیشرفته و نگرانی های قرنطینه و تغییر به سمت تجارت الکترونیک، بسیاری 

را شگفت زده کرده است.
یوفی می گوید شرکت های تولیدکننده ی تراشه تا حدود یک سال پیش، 
پرداخت  امکان  اما درعین حال  نمی کردند؛  قدردانی  پایدار  تقاضای  میزان  از 
پول را هم نداشتند. ساخت کارخانه های جدید تولید تراشه به میلیاردها دالر 
هزینه نیاز دارد و تجهیز این کارخانه ها سال ها به طول خواهد انجامید. یوفی 
زمان خواهد  دو سال  کارخانه ی جدید حدود  خاطرنشان می کند که ساخت 
برد؛ به همین دلیل، تأسیس کارخانه های بسیار بزرگ تر هزینه  و زمان بیشتری 

نیاز خواهد داشت.
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توصیه یک روانشناس به زوج های جوان؛
عشق در زندگی مشترک نیازمند رسیدگی 

است!
یک روانشناس درباره چرایی فروکش کردن »تب عشق« زوجین جوان در 
نیازمند مراقبت است، گفت:  اینکه عشق  بیان  با  اولیه زندگی مشترک  سالهای 
هنگامی که نیازهای افرد توسط همسرشان بر طرف می شود، افراد احساس عشق 
این رو شاید تب تند عشق همان توجه به رفع  از  و هیجان را تجربه می کنند 

نیازهای همسر است که با قطع این توجه، تب تند عشق نیز فروکش می کند.
شبنم طلوعی، درباره چرایی کاهش عشق زوجین پس از دوران نامزدی و 
را  بعضا دو فرد عاشقانه یکدیگر  اولیه زندگی مشترک، اظهار کرد:  در سالهای 
انتخاب کرده و در دوران نامزدی تا ماه عسل هیجان را به صورت خاص تجربه 
می کنند اما کم کم این هیجان سرد شده و در بعضی زوج ها خاموش می شود 

چراکه عشق نیازمند مراقبت است.
وی ادامه داد: عشق در روزهای نخست آشنایی و زندگی مشترک مثل گلی 
در گلخانه است که در دوران نامزدی و ماه عسل رسیدگی زیادی به آن می شود 
اما پس از کاشته شدن در گلدان بدون رسیدگی رها شده و این پروسه منجر به 
همان سردی روابط زوجین و کاهش شور و شوق در زندگی مشترک می شود 

چراکه زوجین پس از ازدواج احساس می کنند یکدیگر را به دست آورده اند و از 
این رو از یکدیگر غافل می شوند.

این روانشناس زندگی مشترک را از لحظه آغاز با عشق تا لحظه پایان آن 
قرار  یکدیگر  کنار  در  ازدواج  با  افزود: دو فردی که  و  دانست  نیازمند رسیدگی 
ازدواج  از  پیش  مشاوره  در  می توان  را  نیازها  این  که  دارند  نیازهایی  می گیرند 
شناسایی کرد تا زوجین به صورت اشتباهی و یا بر خالف نیازهای یکدیگر  گام 
بر ندارند. مشاوره پیش از ازدواج برای آموزش دادن زوجین و شناخت تفاوت های 
زن و مرد است تا اینگونه هیجان اولیه زندگی مشترک باقی بماند و سردی در 
روابط ایجاد نشود.طلوعی در ادامه با اشاره به پنج نیاز اولیه افراد یعنی بقا، قدرت، 
عشق و تعلق خاطر، آزادی، تفریح و لذت از دید »گالسر« )روانپزشک( این را 
هم گفت که این نیازها در ارتباط با دیگران ارضا می شوند و در صورت برآورده 

نشدن هر کدام از آنها نوعی نا خرسندی در افراد ایجاد می شود.
به گفته وی، تازگی در کارها منجر به ایجاد هیجان در افراد می شود و از 
این رو زوجین باید با شناسایی اولویت نیازهای همسر خود از دلسردی در زندگی 
زناشویی جلوگیری کرده و حتی دلسردی را تبدیل به هیجان و شور و شوق کنند.

این روانشناس در عین حال این را هم گفت که نباید سردی حاصل از عدم 
ارضای نیاز در زندگی مشترک را با طالق عاطفی اشتباه گرفت که سنجش این 

دو امر بحران زا برای زندگی مشترک بر عهده روانشناس است.
طلوعی در پایان سخنان خود به زوجین توصیه کرد: درباره نیازهای مهم خود 
با همسرتان گفت وگو کنید. برای این کار زمان بگذارید و آخر هفته ها با شریک 
زندگی خود گفت وگو داشته باشید. اگر قادر به گفت وگو با همسر خود نیستید و 
در هر گفت وگو دعوایی بین شما رخ می دهد برای گرفتن مشاوره به روانشناسان 
متخصص مراجعه کنید. با این وجود یک راه حل کوتاه مدت برای جلوگیری از 
این دعواها و گفت گوی بهتر با همسر این است که گفت وگوی خود را به صورت 
نوشتاری و بر روی کاغذ پیش ببرید و یا به صورت مجازی به همسر خود درباره 

مسائل مختلف پیام دهید.
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ر  ا ز با س  شنا ر کا یک 
ین  ا بر  ینکه  ا ضمن  یه  سرما
پایان  تا  نمیتوان  که  است  باور 
سال انتظار بازدهی چشم گیری را از این 
حاضر  درحال  که  کرد  تاکید  داشت،  بازار 
بوده  خوب  سرمایه  بازار  عمومی  شرایط 
بلند  برای سرمایه گذاری  زمان  بهترین  و 

مدت در آن است.
فردین آقابزرگی، با اشاره به وضعیت 
گذشته  روزهای  در  سرمایه  بازار  نوسانی 
از محورهای  به نظر من یکی  اظهار کرد: 
اعداد  مقایسه  بازار،  جذابیت  عدم  اصلی 
سال  با   ۱3۹۹ سال  در  بازدهی  ارقام  و 
برای  که  گیری  چشم  ارقام  است.  جاری 
است  ممکن  و  بودند  قبل  ماه   ۱۰ حدود 
توجیه  عقالنیت،  حاضر  درحال  شود  باعث 
پذیری و فاصله اندک ارزش ذاتی و ارزش 
داران،  سهام  برخی  برای  معامالتی  روز 
مخصوصا سهامدارانی که برای کوتاه مدت 

درحال سرمایه گذاری هستند، خوشایند به 
نظر نرسد.

بازار  وضعیت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
سرمایه در سال ۱3۹۹ تکرار نشدنی است، 
گفت: باید گفت درحال حاضر شرایط برای 

 P/E سرمایه گذاران بلند مدت به دلیل اینکه
متوسط  و  پنج  از  کمتر  ها  فوروراد شرکت 
TTM P/E  شرکت ها کمتر از هشت بوده، 
مناسب است. چراکه عقالنیتی در بازار حاکم 
شده است که حکم بر این میکند که نوسان 

در  خاصی  اولویت  سازی  نوسان  و  گیری 
بازار فعلی ندارد.

ادامه  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
نقدینگی  و  سرمایه  خروج  از  بخشی  داد: 
اشخاص حقیقی و سهام داران خرد متوجه 
افرادی است که بازار سال جاری را با بازار 
برای مدت  و  میکنند  مقایسه  سال گذشته 
بازار سرمایه گذاری کرده  این  در  کوتاهی 
حاضر  درحال  که  است  درحالی  این  اند. 
شرایط عمومی بازار خوب است و در میان 
مدت، بازدهی خوبی نسبت به سایر بازارها 

خواهد داشت.
آقابزرگی با بیان اینکه نمیتوان تا پایان 
سال انتظار بازدهی کوتاه مدت از بازار داشت، 
اظهار کرد: البته باید گفت اکنون مقطع خوبی 
برای سرمایه گذاری در بازار است. در سال 
بازارها  سایر  به  نسبت  بورس  بازدهی  اتی 
معقول تر و مناسب تر خواهد بود اما  قابلیت 

مقایسه با سال ۱3۹۹ را نخواهد داشت.

رییس شعبه ارومیه بانک توسعه صادرات اعالم کرد:
پرداخت دو هزار و 281 میلیارد ریال تسهیالت در هشت ماهه 1400

رییس شعبه ارومیه بانک توسعه صادرات اعالم کرد 
که مانده تسهیالت پرداختی این شعبه به صادرکنندگان، 
تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی استانی در پایان آبان ماه 

امسال ۲هزار و ۲۸۱ میلیارد ریال بوده است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران 
حسین آتش پیکر در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوزگفت: سقف 
تجمیعی انباشته در خصوص پرداخت تسهیالت صادراتی و 

غیر صادراتی، اعتبارات اسنادی داخلی و ضمانت نامه های گمرکی با وثایق نوع یک، 
مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال است.

و  داخلی  اسنادی  اعتبارات  صادراتی،  غیر  و  صادراتی  تسهیالت  حجم  وی 
ضمانت نامه های گمرکی با وثایق نوع دوم را ۱۵۰میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: 
سقف تجمیعی وثایق نوع سوم برای تسهیالت صادراتی و غیرصادراتی، اعتبارات 
اسنادی و ضمانت نامه گمرکی به طور انباشته ۷۵ میلیارد ریال است و ارقام باالتر به 

اداره اعتبارات مرکزی بانک توسعه صادرات ارجاع داده می شود.
رییس شعبه ارومیه بانک توسعه صادرات، تعداد کارکنان این شعبه را ۱۱ نفر اعالم 
کرد و افزود: این شعبه دارای ۱۷۲ مشتری فعال اقتصادی، یک هزار و ۶۵ حساب و 

سپرده ارزی، ۸۱۵ فقره سپرده کوتاه مدت و ۲۱۷ سپرده ارزی است.
آقای آتش پیکر خاطرنشان کرد: شعبه ارومیه بانک توسعه صادرات عامل خرید 
ارز و اسکناس صادرکنندگان در استان بوده و در هشت ماهه نخست امسال بیش 

از 3.۵ میلیون دالر از ارز صادرکنندگان را خریداری و از آنها رفع تعهد کرده است
به گفته رئیس شعبه ارومیه، این بانک از نظر رتبه دستیابی به اهداف در آبان ماه 
۱۴۰۰بابت مانده تسهیالت ارزی رتبه هشتم در بین سایر شعب در خصوص تسهیالت 
اعطایی ریالی در رتبه پنجم، حواله های ارزی وارده و صادره رتبه دوم واعتبار اسنادی 

داخلی رتبه پنجم و از نظر صدور ضمانت نامه های ریالی در رتبه شانزدهم قرار دارد.

مشارکت کارکنان بانک سینا در اهدای خون به نیازمندان
به  عمل  خون،  اهدای  فرهنگ  گسترش  منظور  به 
مسئولیت های اجتماعی و کمک به بیماران نیازمند، مدیران 
و کارکنان ستاد و شعب بانک سینا نسبت به اهدای خون 

خود اقدام کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا؛ با استقرار پایگاه 
سیار سازمان انتقال خون ایران در بانک، کارکنان در یک قرار 

همدلی با حضور پرشور خود در امر خداپسندانه اهدای خون مشارکت کردند. اهدای 
خون یکی از جلوه های نوع دوستی و نیکوکاری است و از سنت های نیک فرهنگ 

ایرانی به شمار می رود و ارزش معنوی زیادی دارد.
گفتنی است بانک سینا از بانک های فعال در زمینه مشارکت های اجتماعی 
است و این اقدام نوع دوستانه همه ساله با همکاری سازمان انتقال خون و استقبال 

کارکنان این بانک اجرایی می شود.

تحول در صنعت بانکداری با »نئوبانک«
اولویت  به  دیجیتالی  بانکداری  به سمت  حرکت 
نخست بانک ایران زمین مبدل شده به گونه ای که هر 
بانک  این  از سوی  نوینی  ابزارهای  روز شاهد طراحی 
هستیم که در راستای افزایش خدمات در بستر دیجیتال 
راه اندازی  با  هم اکنون  که  موضوعی  می گیرد  صورت 
را در  بزرگی  این موسسه تحول  اولین »نئوبانک« در 

صنعت بانکداری رقم خواهد زد. آ
پورسعید  عبدالمجید  رابطه  این  در  آنالین،  ملی  آرمان  گزارش  به 
مدیرعامل این بانک با عنوان اینکه شرایط رقابتی ایجاد شده بین بنگاه های 
اقتصادی عاملی برای تقویت و کارهای موثر در ایجاد ارتباط قوی بین همه 
باعث  که  است  سازمانی  هر  نیاز  سیستماتیک  روابط  گفت:  است،  همکاران 
کنیم.  بتوانیم حل  و  کنیم  پیش می آید مطرح  و مشکلی  مساله  اگر  می شود 
مهمتر این است که وقتی آگاهی نسبت به امور و تالش های صورت گرفته 
حاضر  حال  در  بانک  که  است  جایگاهی  به  رسیدن  نتیجه اش  شود،  کامل 

به دست آورده است.
راه اندازی اولین نئوبانک واقعی در کشور، تحول بزرگ بانک ایران

مدیرعامل بانک ایران زمین خاطرنشان کرد: قدم اول بانک ارائه خدمات 
بانکداری در حوزه دیجیتال با اپلیکیشنی به نام »فراز« است که مشتریان بتوانند 
دریافت  را  نیاز خود  مورد  در شعب خدمات  بدون حضور  تکنولوژی  از طریق 
کند. قدم بعدی هوشمندسازی سیستم است. به صورتی که مشتریان زمانی که از 
خدمات بانک استفاده می کنند، براساس نوع رفتار آنها )ارزش مشتری( خدمات 
خاصی برای آنها طراحی و ارائه شود. پورسعید در خصوص نئوبانک ایران زمین 
بیان داشت: راه اندازی اولین نئوبانک واقعی در کشور، تحول بزرگ بانک ایران 
زمین در صنعت بانکداری خواهد بود. این قرارداد با شرکت بزرگ های وب منعقد 
شده و قطعًا در آینده نزیک تعداد قراردادها و کسب وکارهایی که می توانند در 

این بستر فعالیت کنند بیشتر خواهد شد.
»انتخاب« تسهیالت 

البته رویکرد بانک ایران زمین تنها به خدمات بانکداری الکترونیک محدود 
نشده و در حوزه تهسیالت دهی نیز موفق به ایجاد نوآوری شده است به طوری که 
با راه اندازی طرح تسهیالتی »انتخاب« اعطای تسهیالت به مشتریان را براساس 
نیاز واقعی و مطابق با شرایط مشتریان تخصیص می دهد. بر این اساس هدف 
اصلی بانک از اجرای این طرح، انتخاب نوع و شکل دریافت تسهیالت توسط 
مشتریان  تسهیالتی  طرح  این  در  است.  نیازشان  به  توجه  با  مشتریان،  خود 
برداشت، دریافت و نرخ  امکان واریز و  با  تا سقف یک میلیارد ریال  می توانند 
سود سالیانه را از ۱۰ تا ۱۸ درصد به دلخواه انتخاب کنند. البته برای دریافت 
این تسهیالت افتتاح حساب با حداقل مبلغ ۵ میلیون تومان الزامی است و این 

طرح از دیماه به مدت یکسال اجرا خواهد شد.

فروش ۹ماهه بیمه کوثر از 4هزارمیلیارد تومان گذشت
حق بیمه  تولیدی شرکت بیمه کوثر در ۹ ماه سال ۱۴۰۰، با ۵۰درصد رشد 

نسبت به مدت مشابه سال قبل، به مبلغ ۴هزارو۱۶۵ میلیارد تومان رسید.
به گزارش روابط عمومی و اعالم معاون برنامه ریزی و نوآوری بیمه کوثر، 
بیمه کوثر، سهم  پرداختی شرکت  تولیدی و خسارت  از حق بیمه  این مدت،  طی 
رشته های غیرزندگی به ترتیب ۸۵ و ۸۶ درصد، و سهم بیمه های زندگی به ترتیب 
و  درمان  انرژی،  مهندسی،  رشته های  این مدت،  در  است.  بوده  و ۱۴ درصد   ۱۵
باربری شرکت بیشترین رشد فروش را نسبت  به مدت مشابه سال گذشته، در میان 

سایر رشته ها داشته اند.
مسعود طاهری وسیه سری گفت: نسبت خسارت بیمه کوثر در ۹ماه سال جاری 

۴۹٫۴درصد بوده است.
وی خاطرنشان  کرد: خوشبختانه در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ به نتایج مهمی 
از جمله صدور مجوز فعالیت بیمه کوثر در منطقه عسلویه، دریافت گواهینامه ایزو 
3۱۰۰۰ نسخه ۲۰۱۸ و کسب جایزه طرح فروش بیمه نامه بدنه سفری در یازدهمین 

جشنواره ملی بهره وری دست یافتیم.

بیمه تعاون، میزبان مسابقات فوتسال صنعت بیمه
بیمه تعاون در روزهای دهه مبارک فجر، میزبان مسابقات فوتسال صنعت 

بیمه خواهد بود.
تربیت  نمایندگان  نشست  نخستین  تعاون،  بیمه  عمومی  روابط  گزارش  به 
بدنی صنعت بیمه با حضور هادی عبداللهی معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه 
مرکزی ج.ا. ایران برای هم اندیشی در سه محور ضرورت توسعه ورزش و شادابی 
در صنعت، تشکیل شورای توسعه ورزش صنعت بیمه و هماهنگی در زمینه نحوه 

برگزاری مسابقات ورزشی صنعت بیمه برگزار شد.
در این جلسه نمایندگان تربیت بدنی شرکتها در زمینه برگزاری ماهانه نشست 
های شورای توسعه ورزش صنعت بیمه به توافق رسیدند و مقرر شد مسابقات فوتسال 
صنعت بیمه ویژه ایام فجر در بخش آقایان به میزبانی شرکت بیمه تعاون برگزار شود.

شایان ذکر است که شرکت بیمه تعاون در نخستین دوره برگزاری این مسابقات 
که با نام شهید سلیمانی برگزار شده بود، در بین ۲۲ تیم شرکت کننده، قهرمانی 

را از آن خود کرده بود.
همچنین توجه این شرکت به ارائه خدمات به ورزشکاران سبب شده بود 
و  بلوچستان  و  سیستان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  زابلی،  کرد  ادهم  تا 
و  سیستان  استان  اندام  پرورش  و  بدنسازی  هیأت  رئیس  محمدپرست،  صمد 
های  رسانی  خدمت  گسترش  خواستار  و  کرده  تقدیر  این شرکت  از  بلوچستان 

شوند. تعاون  بیمه 

خبر چهارم
مدیرامور استانها و بازاریابی پست بانک ایران خبرداد: 

اعطای کارت اعتباری مروارید پالس تا سقف ۲۰۰۰ میلیون ریال به متقاضیان
افزود:  خبر  این  اعالم  با  وی  ایران:  بانک  پست  عمومی  روابط  گزارش  به 

وزیر نفت اعالم کرد؛
تقویت شبکه گاز شمال کشور با آغاز سواپ گازی سه جانبه

وزیر نفت با بیان اینکه از روز دوشنبه عملیات اجرای توافق سواپ 
گازی بین ایران ترکمنستان و جمهوری آذربایجان شروع شده است، گفت: 
روزانه بالغ بر چهار تا چهار و نیم میلیون متر مکعب گاز در شمال شرق کشور 
دریافت می کنیم که به تقویت شبکه در شمال شرق کشور کمک می کند.
جواد اوجی بعد از حضور در جلسه سه شنبه کمیسیون انرژی مجلس 
درباره تامین سوخت زمستانی گفت: به فضل الهی و تالش همکاران و 
حمایت مردم تا امروز خوشبختانه در هیچ جای کشور قطعی گاز یا افت 

فشار نداشته ایم.
اکثر  افزود:  خانگی  بخش  در  گاز  مصرف  به  اشاره  با  نفت  وزیر 
استان های کشور دچار کاهش شدید دما هستند و در نزدیک به ۲۰ استان 
دمای نزدیک به صفر و گاهی اوقات تا منهای یک تا دو درجه را داریم.

اوجی بیان کرد: با توجه به تدابیری که از قبل برای تامین سوخت مایع 
نیروگاه ها و صنایع اندیشیده شده بود، آن دسته از صنایع یا نیروگاه هایی 
را که از سوخت گاز استفاده می کردند را محدود کرده ایم و خوشبختانه با 

استفاده از سوخت مایع به کار خود ادامه می دهند.
وزیر نفت از مردم تقاضا کرد همانگونه که تاکنون در بحث کاهش 
مصرف گاز و بهینه استفاده کردن از این نعمت خداوندی نهایت همکاری 
را داشته اند، از این پس هم به همکاری خود ادامه دهند تا فصل زمستان 

بدون چالش و قطعی گاز در بخش خانگی صنایع طی شود.
وزیر نفت با اشاره به مصرف سوخت در بخشهای مختلف ادامه داد: 
در بخش خانگی، تجاری، حمل و نقل نزدیک به ۶۰۰ میلیون متر مکعب 
این روزها مصرف می شود، در حوزه نیروگاهی نزدیک به ۱۰۰ میلیون متر 
مکعب یا سوخت معادل با نفت گاز مصرف مازوت بسیار کم و نزدیک به 
۲۵ میلیون مترمکعب است و با تامین سوخت مایع اجازه نداده ایم فعالیت 

صنایع متوقف شود.
این  این است که در  از مردم  تقاضای من  اوجی خاطرنشان کرد: 
ایام خصوصا هفته هایی که در پیش داریم با توجه به اینکه کاهش دمای 
شدیدتری اتفاق خواهد افتاد، با خادمین خود در شرکت ملی گاز و وزارت 
نفت همکاری کنند تا پایان زمستان هیچ کجا شاهد قطعی گاز خصوصا 

برای بخش صنایع نباشیم.
وی درباره اقدامات انجام شده در زمینه سوآپ گازی گفت: در حاشیه 
اجالسی که در کشور ترکمنستان  با حضور آیت اهلل رییسی برگزار شد، 

قرارداد سوآپ میان ترکمنستان، ایران و آذربایجان به امضا رسید.
وزیر نفت ادامه داد: قرار بود عملیات سوآپ گاز از ابتدای سال نو 
میالدی انجام شود که خوشبختانه از روز دوشنبه این عملیات انجام شده 
و ما از نقطه چاال یک در شمال شرق کشور روزانه قالب بالغ بر چهار تا 
چهار و نیم میلیون مترمکعب گاز را دریافت می کنیم که در همان استان ها 

برای تقویت شبکه کمک خوبی است.
اوجی افزود: از نقطه شمال غرب کشور و جمهوری آذربایجان هم 
این عملیات سواپ انجام می شود که با توجه به مصارف ما در بخش شمال 

شرق کشور به پایداری شبکه گاز کشور کمک می کند.

کارشناس بازار سرمایه:

تا پایان سال از بورس انتظاری نداشته باشید!
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زیر نظر: محمد امامی

مخالفت قاطع کمیسیون انرژی 
با طرح بازتوزیع یارانه بنزین

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: اکثریت 
اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی زمان اجرای طرح بازتوزیع 
یارانه بنزین را مناسب ندانسته و الزم است این طرح با تعامل و همفکری 

فراقوه ای مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
مصطفی نخعی، ضمن تشریح جلسه کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون انرژی میزبان وزیر نفت بودیم 
و پیشنهاد دولت در خصوص روش جدید توزیع یارانه های بنزین مورد بحث 
و بررسی صورت گرفت. هدف این جلسه این بود که بدانیم دولت دقیقا چه 

هدفی را با این روش دنبال می کند. 
وی در ادامه اظهار کرد: توضیحاتی را وزیر نفت در این خصوص به 
اعضای کمیسیون ارائه کردند. به گفته ایشان سهمیه ای برای هر فرد ایرانی 
درنظر گرفته خواهد شد. این سهمیه یا ۱۵ لیتر و یا ۲۰ لیتر خواهد بود. هنوز 

جمع بندی بر روی میزان سهمیه انجام نشده است. 
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در ادامه تصریح 
کرد: بر اساس این طرح به جای دادن سهمیه بنزین به خودروها، این سهمیه 
بین تمامی افراد جامعه تقسیم خواهد شد. این برنامه کلی است. نمایندگان 
نیز سواالت و دغدغه های خود را در ارتباط با این طرح بیان کردند. عمده 
اشکاالتی که به این طرح وارد شد اوال زمان اجرای طرح بود. با توجه به 
التهاباتی که در حوزه اقتصاد کشور وجود دارد اکثریت اعضای کمیسیون 
زمان را برای اجرای چنین طرح هایی مناسب نمی دانند. به خصوص اینکه 

بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز در بودجه مطرح است. 
نیست.  مناسب  هایی  طرح  چنین  اجرای  برای  زمان  عنوان  هیچ  به 
قاچاق  گیری  شکل  شد،  مطرح  نمایندگان  سوی  از  که  دیگری  انتقادات 
گسترده سوخت در مرزها، ایجاد تورم ناشی از پرداخت این یارانه ها و ایجاد 
بازار سیاه که ممکن است در سامانه پیش بینی شده برای خرید و فروش 
بنزین شکل بگیرد، بودوی در ادامه تاکید کرد: هم زمانی این برنامه ها باعث 
ایجاد نگرانی هایی در سطح جامعه شده است. به نظر می رسد به هیچ عنوان 
زمان برای اجرای چنین طرح هایی مناسب نیست. انتقادات دیگری که از 
سوی نمایندگان مطرح شد، شکل گیری قاچاق گسترده سوخت در مرزها، 
ایجاد تورم ناشی از پرداخت این یارانه ها و ایجاد بازار سیاه که ممکن است 

در سامانه پیش بینی شده برای خرید و فروش بنزین شکل بگیرد، بود. 
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: اجرای طرح های این چنینی 
نیازمند تعامل و همفکری بین تمام بخش ها بوده و یک مسئله فراقوه است. 
اینگونه نیست که دولت به تنهایی چنین تصمیمی را اتخاذ کرده و آن را 
اجرایی کند. اجرای این طرح نیازمند همفکری تمامی بخش ها در کشور 
است. پیوست های اقتصادی و اجتماعی باید در این طرح دیده شود. یک 
نگرانی دیگر که مطرح شد بحث محل اجرای این طرح در جزیره قشم و 
کیش بود. نماینده این منطقه اعالم کرد که این دو جزیره آمادگی الزم برای 

اجرای چنین طرح هایی را ندارد و باید تجدید نظر شود. 
یک نگرانی دیگر که مطرح شد بحث محل اجرای این طرح در جزیره 
قشم و کیش بود. نماینده این منطقه اعالم کرد که این دو جزیره آمادگی 
الزم برای اجرای چنین طرح هایی را ندارد و باید تجدید نظر شودوی در 
پایان بیان کرد: به طور کلی باتوجه به ابهامات بسیار زیادی که در خصوص 
این طرح وجود داشت درخواست کمیسیون انرژی از دولت این بود که طرح 
بازتوزیع یارانه بنزین را با نگاه دقیق تر ببیند. نباید با یک اقدام شتاب زده 
مشکالت جدی تری را در کشور به وجود آورد. وزیر نفت تاکید داشتند که 
این طرح به صورت پایلوت در مناطق اعالم شده اجرایی شده و معلوم نیست 
که به طور قطع در کل کشور اجرایی شود. ممکن است نتیجه اجرای طرح 
در مناطق پایلوت این باشد که اصال اجرایی نشود. این طرح به هیچ عنوان 

به دنبال افزایش قیمت بنزین نیست.
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زیر نظر: بهنام مومنی

پایین ترین شامخ چهار ماهه ثبت شد؛
نوسان نرخ ارز، اصلی ترین نگرانی اقتصاد ایران

از ثبات  ایران جدیدترین گزارش شامخ را منتشر کرده که نشان  بازرگانی  اتاق 
نسبی این شاخص با وجود افزایش برخی نگرانی ها دارد.

بر اساس اعالم اتاق بازرگانی ایران عدد شامخ)شاخص مدیران خرید( در آذر ماه 
به عدد ۵۰.۹۷ رسیده که نسبت به ماه قبل کاهش ۰.۱ درصدی را نشان می دهد. عدد 
شامخ میان صفر تا ۱۰۰ طبقه بندی می شود که بر اساس آن هرچه عدد از ۵۰ باالتر 

باشد به معنای رونق و هرچه پایین تر باشد به معنی ورود به دوره رکود است.
عدد شامخ آذر ماه در حالی نزولی شده که در بسیاری از ماه های سال جاری، این 
عدد صعودی بود اما ثبت پایین ترین شامخ در چهار ماه گذشته نشان دهنده افزایش 

نگرانی های فعاالن بخش خصوصی و صاحبان بنگاه های اقتصادی است.
نظرسنجی های انجام شده از فعاالن اقتصادی حاکی از این است که ادامه رکود 
و نابسامانی قیمت های بازار ارز و کاهش قدرت خرید بر روی انتظارات مثبت فعاالن 
اقتصادی اثر منفی گذاشته و شرکت ها به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مشتریان، با 
کمبود نقدینگی و کاهش سفارشات مواجه شده اند. از سوی دیگر، به عقیده اکثر فعاالن 
اقتصادی به دنبال نابسامانی شدید در ثبات قیمت ارز و سایر هزینه های تولید، امکان 
پیش بینی و برنامه ریزی برای ماه های آینده وجود ندارد و نمی توانند هیچ افق برنامه ریزی 

برای ادامه فعالیت ها طی ماه های آینده متصور باشند.

طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید 
)تعدیل فصلی نشده( برای کل اقتصاد ایران در آذر ۱3۹۷، ۵۰  به دست آمده است و رشد 
شاخص کل به کمترین نرخ ۴ ماه اخیر رسیده است. در این ماه به  جز شاخص مقدار 
تولید محصوالت و سرعت انجام و تحویل سفارش، سایر مؤلفه های اصلی زیر ۵۰ ثبت 
شده اند. دلیل اصلی کاهش شاخص کل در آذر ناشی از رکود در بخش های ساختمان، 

خدمات و کشاورزی بوده است.
شاخص میزان فعالیت های کسب وکار در آذرماه )۵3.۱3( طی ۴ ماه اخیر کمترین 
رشد را داشته است. این شاخص در بخش ساختمان به دنبال اثرات فصلی با رکود و 

کاهش شدید همراه بوده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان )۴۸.۰( در آذرماه کاهش داشته اما شدت 
کاهش آن اندکی نسبت به آبان کمتر بوده است. در آذرماه بخش ساختمان به دلیل اثرات 
فصلی با کاهش شدید تقاضا روبرو بوده است. بخش خدمات نیز به دنبال افزایش قیمت ها 

و کمبود شدید نقدینگی با کاهش تقاضای مشتریان روبرو بوده اند.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده )۴۶.۴۹( در آذر افزایش داشته 
است. این شاخص که در بخش های ساختمان و خدمات و کشاورزی کاهش زیادی داشته 
است به عقیده فعاالن اقتصادی ناشی از افزایش نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی است.

آذرماه کاهش  انسانی )۴۸.۷۴( در  نیروی  به کارگیری  استخدام و  شاخص میزان 
داشته است. هم زمان با افزایش هزینه های بنگاه ها این شاخص به ویژه در بخش خدمات 

و کشاورزی و بعد از آن ساختمان با کاهش بیشتری همراه بوده است.
شاخص میزان صادرات کاال یا خدمات )۴۷.۷۷( همچنان در آذرماه نیز کمتر از ۵۰ 
است و در هر سه بخش اقتصادی با کاهش روبرو بوده است. شدت کاهش این شاخص 

به ویژه در بخش صنعت بیشتر هم بوده است.
بر اساس داده های به دست آمده از بنگاه های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید 
صنعت در آذرماه عدد ۵۶.۵3 به دست آمده است. به اعتقاد اکثر فعاالن بخش صنعت، 
نرخ رشد فعالیت ها اندکی کمتر از ماه قبل است. در آذرماه همه زیرشاخص های اصلی 
شاخص صنعت، عدد باالی ۵۰ را به ثبت رسانده اند و شاخص کل صنعت در اکثر رشته 
فعالیت ها به جز صنایع فرآورده های نفت و گاز، صنایع پوشاک و چرم، باالی ۵۰ بوده و 
همچنین در صنایع الستیک و پالستیک و صنایع غذایی نیز عدد شاخص ۵۰ بوده است.

تا کنون دو میلیون و 3۹۵ هزار نفر 
اول طرح نهضت ملی  فراخوان مرحله  در 
امروز۱۵  که  کرده اند  نام نویسی  مسکن 
دی ماه مهلت ثبت نام به پایان می رسد و 
بنا بر اعالم معاون وزیر راه و شهرسازی، 
از  قبل  تا  شد؛  نخواهد  تمدید  زمان  این 
مجرد  افراد  از  نام  ثبت  نیز  دی ماه  پایان 

آغاز می شود.
فرصت ثبت نام در سامانه نهضت ملی 
مسکن که از ۲۸ مهرماه آغاز شده بود و چند 
مرحله تمدید شد ۱۵ دی ماه ۱۴۰۰ به پایان 
می رسد.   محمود محمودزاده ـ معاون وزیر 
راه و شهرسازی گفت که این زمان تمدید 
نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازی در حال 
تا  است  بررسی های حقوقی  و  برنامه ریزی 

ثبت نام از افراد مجرد را آغاز کند.
در فراخوان مرحله اول طرح نهضت 
ملی مسکن تا روز ۱3 دی ماه ۱۴۰۰ تعداد 
این  سامانه  در  نفر  هزار   3۹۵ و  میلیون   ۲
طرح به نشانی saman.mrud.ir ثبت 

نام کرده اند.
پاالیش متقاضیان هم زمان با ثبت نام 
تمامی  اولیه  پاسخ  است.  انجام  حال  در 
استعالمات از جمله نداشتن سابقه فرم »ج«، 
و  خرید  بانکی  تسهیالت  و  مالکیت  سابقه 
ساخت به طور کامل در سامانه آمده است.

امکان ثبت نام مجردها تا پایان دی ماه 
فراهم می شود

ثبت نام  پیشنهاد  وضعیت  تازه ترین 
را  مسکن  ملی  نهضت  طرح  در  مجردها 
گفت:  که  کردیم  پیگیری  محمودزاده  از 
ثبت  حقوقی  بررسی های  و  دستورالعمل ها 
نام از افراد مجرد آماده شده که مباحث آن 
در مجموعه وزارت راه و شهرسازی در حال 
پیگیری است. باید تاییدیه نهایی را بگیریم 
و انشاءاهلل تا قبل از پایان دی ماه امکان ثبت 

نام از افراد مجرد را فراهم می کنیم.
بنابراین گزارش، در حال حاضر ثبت نام 

معلوالن،  سال،   3۵ باالی  مجرد  بانوان 
بیماران خاص و نخبگان علمی وآقایان مجرد 
باالی ۴۵ سال در سامانه میسر است. پس 
از ابالغ دستورالعمل، افراد مجرد می  توانند 
ثبت  نام کنند اما در زمان تحویل واحد باید 

متأهل باشند.
انجام  حال  در  ۷۲۶ شهر  در  ثبت نام 
طرح  ثبت نام  هنوز  شهر   ۶۷۴ در  و  است 
است.  نشده  آغاز  مسکن  ملی  نهضت 
بازگشایی دیگر شهرها برای اجرای نهضت 
ملی مسکن نیز در دستور کار قرار گرفته که 
طی دو مکاتبه در ۲۹ آبان و ۲۷ آذر امسال 
نیازهای مربوط به تجهیز و توسعه سامانه 
اعالم شده است. به محض تأمین این موارد 
آمادگی ثبت  نام در تمام شهرها وجود دارد.

در  مسکن  نهضت  متقاضیان  آورده 
تهران ۱۵۰ میلیون تومان

قبل  روز  چند  شهرسازی  و  راه  وزیر 
آورده  مبلغ  دقیق  طور  به  هنوز  گفت: 
متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن مشخص 
نشده اما فکر می کنم متقاضیان شهر تهران 
اگر ۱۵۰ میلیون تومان بیاورند می توانند در 

این طرح صاحب خانه شوند.
مبلغ  درباره  هم چنین  قاسمی  رستم 

امروز  که  کسانی  گفت:  طرح  این  اقساط 
پس  سال  دو  قسطشان  می کنند  نام  ثبت 
دو  یعنی  می شود.  شروع  واحد  تحویل  از 
تومان  میلیون   ۵ یا   ۴ مبلغ  آینده  سال 
نشده  تعیین  هنوز  که  دیگری  عدد  هر  یا 
امروز اگر یک  اقساط باالیی نخواهد بود. 
نفر این وام ۱۸ درصد را دریافت کند و به 
طور مثال ۵ میلیون تومان بپردازد با توجه 
به تورم کشور ما تا ۱۵ سال آینده پرداخت 
اقساط ۱۰ میلیون تومان رقم قابل توجهی 
تا  می کنیم  کاری  ینکه  ا ضمن  نیست. 
متقاضیان، اقساط را پلکانی پرداخت کنند. 
ممکن است کسی که در حال حاضر ۴۵۰ 
میلیون تومان دریافت می کند در ۲۰ سال 
ولی  بدهد  پس  تومان  میلیارد   ۱.۵ آینده 

اقساط حتما پلکانی خواهد بود.
اصالح استعالم های چهارگانه )سابقه 
سکونت، سابقه مالکیت، فرم »ج« و تاهل(

اجرایی  آیین نامه  اصالحیه  اساس  بر 
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه 
هیئت  امسال  آبان   ۲۴ مصوب  مسکن 
سرپرست  افراد  مسکن  فاقدین  وزیران، 
خانواری هستند که خود و افراد تحت تکفل 
آنان فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی 

بوده و از تاریخ ۲۲ بهمن ۱3۵۷ از هیچیک 
نهادهای  امکانات  یا  دولتی  امکانات  از 
عمومی غیر دولتی مربوط به تأمین مسکن 
شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیالت 
مسکونی  واحد  یا ساخت  و  خرید  یارانه ای 

استفاده نکرده باشند.
مسکن  فاقد  متقاضیان  اولویت بندی 
بر اساس میزان تقاضای متوسط هر استان 
اساس  بر  و  مسکن  درخواست  سامانه  در 
شاخص هایی از قبیل نداشتن سابقه مالکیت، 
تعداد  و  درآمد  میزان  زمان سکونت،  مدت 
بهره  مندی  می  شود.  انجام  خانوار  افراد 
اشخاصی که مالک واحد مسکونی مشاعی 
هستند براساس متراژ و مرغوبیت در شهرها 
و روستاهای مختلف تعیین می شود. موضوع 
این بند ظرف شش ماه پس از تصویب این 
شهرسازی  و  راه  وزارت  توسط  آیین  نامه 

تدوین و ابالغ می  شود.
مربوط  دستورالعمل  اساس  این  بر 
مالکیت  و  سکونت  سابقه  اولویت بندی  به 
مالکیت  دارای  و  مسکن  فاقد  متقاضیان 
مشاعی بر اساس شاخص های تعیین شده 
از سوی وزارت راه و شهرسازی تدوین شده 
عالی  در شورای   تصویب  از  که پس  است 

مسکن قابل اجرا خواهد بود.
مجرد،  افراد  از  نام  ثبت  درخصوص 
طبق اعالم وزارت راه و شهرسازی در جلسه 
شورای عالی مسکن مورخ ۲۵ آبان امسال، 
متقاضیان  ثبت نام  به  مربوط  دستورالعمل 
مجرد از سوی وزارت راه و شهرسازی تدوین 
و پس از تصویب در شورای عالی مسکن قابل 

اجرا خواهد بود.
متقاضیان  پیشنهاد،  این  اساس  بر 
می توانند  سن  سال   ۲۵ باالی  مجرد  مرد 
کند.  ثبت نام  حمایتی مسکن  در طرح های 
همچنین تحویل واحد به آنها پس از اتمام 
ایفای تعهدات متقاضی منوط به  ساخت و 

ارائه عقدنامه رسمی ازدواج است.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبرداد؛

امروز، آخرین مهلت ثبت نام در نهضت ملی مسکن

بررسی خبرنگار دنیای جوانان از بازار 
خودروی پایتخت حاکی از کاهش 3۵ تا ۴۰ 
مونتاژی  خودروهای  برخی  تومانی  میلیون 
نسبت به ابتدای هفته است. موضوعی که 
افزایش  از  ناشی  را  آن  دلیل  کارشناسان 
به  خودرو  تحویل  و  خودروسازان  عرضه 

مشتریان اعالم می کنند.
در  ویژه  به  قیمت ها  کاهش  این 
بلندهای  شاسی  و  بهمن  گروه  خودروهای 
نوبرانه آن نمود داشته و دیگنیتی و فیدیلیتی 
میلیون   ۴۰ تا   3۵ افت  با  خودروساز  این 
تومانی در روز جاری نسبت به ابتدای هفته 

خرید و فروش می شوند.
بررسی ها حاکی است در روزهای اخیر 
با تحویل خودروهای ثبت نامی، عرضه این 
همین  که  یافته  افزایش  بازار  در  خودروها 
مساله منجر به کاهش قیمت ها شده است.

یه  د تحا ا ییس  ر  ، مینه ز ین  ا ر  د
افزود:  پایتخت  خودروی  نمایشگاه داران 
بازار خودرو این روزها در رکود به سر می برد 

و خبری از خرید و فروش نیست.
»سعید موتمنی« بیان داشت:  با کاهشی 
 ۲۹ کانال  در  آن  حرکت  و  ارز  نرخ  شدن 
بازار  واقعی  خریداران  اندک  تومان،  هزار 
دست  قیمت ها  بیشتر  کاهش  انتظار  با  نیز 

از خرید کشیده اند.

وی تاکید کرد:  با این حال همه چیز 
در بازار به عرضه خودروسازان برمی گردد و 
هرگاه روند عرضه ها افزایشی بوده، قیمت ها 

کاهش داشته اند.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد:  هرچه 
عرضه خودرو به بازار افزایش یابد، تقاضای 
کاذب برای سرمایه گذاری افت خواهد کرد 
موثر  قیمت ها  روند  شدن  کاهشی  در  و 
سه  همین  تا  شد:  یادآور  افتاد.وی  خواهد 
قیمت  اختالف   )۹۷ )شهریور  پیش  سال 
بازاری و کارخانه ای خودروها بین یک تا پنج 
اما اختالف قیمت هایی  میلیون تومان بود، 
که این روزها حتی به بیش از ۱۰۰ میلیون 
تومان افزایش داشته، ناشی از کمبود عرضه 

خودرو است.
موتمنی ادامه داد: در دسته خودروهای 
قیمتی  تغییر  گذشته  روز  چند  در  داخلی، 
قیمت  افزایش  و  نبودیم  شاهد  را  خاصی 
دامن  آن  به  سایت ها  برخی  که  آن طور 
می زنند اتفاق نیفتاده است و به نظر می رسد 
و  بیننده  بیشتر  جلب  برای  سایت ها  این 
جعلی  قیمت های  انتشار  به  دنبال کننده 

دست می زنند.
وی تصریح کرد: برخی خودروها مثل 
پراید، پژو ۴۰۵ جی. ال. ایکس، پژو پارس 
تولید  دیگر  ساندرو  و   ۹۰ ال  اتوماتیک، 

این  دارندگان  اندک  بنابراین  نمی شوند، 
خودروها قیمت های باالیی برای آنها اعالم 

می کنند که نمی تواند مالک باشد.
بازار  خروج  راهکار  بیشتر،  عرضه 

خودرو از التهاب
رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی 
پایتخت تاکید کرد: تنها راه فروکش کردن 
تولید و عرضه  بازار،  التهابات خودرویی در 
بیشتر خودرو است، در این زمینه ستاد تنظیم 
بازار نیز باید به سنجش نیاز بازار بپردازد تا 

آن میزان نیاز تامین شود.
سالیانه  تولید  زمانی  بیان داشت:  وی 
و  بود  میلیون دستگاه  از یک  بیش  خودرو 
منعی برای واردات هم وجود نداشت، اما در 
چند سال اخیر تیراژ به کمتر از ۷۰۰ هزار 
ممنوعیت  با  اینکه  ضمن  رسیده،  دستگاه 
شرایط  این  همه  و  هستیم  مواجه  واردات 
و  عرضه  از  تقاضا  گرفتن  پیشی  به  منجر 

افزایش قیمت ها شده است.
موتمنی خاطرنشان کرد: مشارکت بیش 
از پنج میلیون نفر در برنامه قرعه کشی اخیر 
باالی  تقاضای  نشان دهنده  ایران خودرو 
که  است  خودرو  برای  جامعه  در  موجود 
تبدیل به کاالیی سرمایه ای شده و همگان 
رانت،  توزیع  این  در  شرکت  با  می خواهند 

شانس خود را امتحان کنند.

تومانی؛  میلیارد  تا ۲.۵  خودروهای ۱ 
جذاب ترین خارجی ها

در  نمایشگاه دار  طواحن«  »کورش 
خودروهای  بازار  در  گفت:  پایتخت  شمال 
خارجی با رکود شدید مواجه هستیم و خرید 

و فروش ها انگشت شمار است.
وی بیان داشت: فروشندگان قیمت های 
باالیی برای خودروهای خود اعالم می کنند 

و راغب به فروش نیستند.
از ۲۰ درصدی  از رشد بیش  طواحن 
چند  در  خارجی  خودروهای  برخی  قیمت 
ماه اخیر به تبع افزایش قیمت خودروهای 
داخلی خبر داد و خاطرنشان کرد: به طور نمونه 
مدل  کیلومتر  صفر  رنگ  مشکی  تیگوان 
۲۰۱۷ که تا چند ماه پیش ۲.۷ میلیارد تومان 
قیمت داشت، این روزها بیش از سه میلیارد 
و 3۵۰ میلیون تومان قیمت گذاری می شود.
خارجی  خودروهای  بازار  فعال  این 
افزود: این روزها اندک خرید و فروش ها در 
خودروهای با بازه قیمتی یک تا ۲.۵ میلیارد 

تومان است.
صورت  در  معتقدند:  رشناسان  کا
عرصه  در  سیاسی  مثبت  سیگنال های 
آزاد  و  تحریم ها  شدن  ضعیف  بین المللی، 
شدن واردات خودرو، شکست قیمت  خودروها 

را شاهد خواهیم بود.

یک فعال بازار خودرو مطرح کرد؛

عرضه بیشتر، راهکار خروج بازار خودرو از التهاب
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مالیاتی  امور  کل  مدیر 
 ۱۵ گفت:  سمنان  استان 
ارایه  مهلت  آخرین  ماه،  دی 
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره 
پاییز ۱۴۰۰ است.مدیر کل امور مالیاتی 
استان سمنان گفت: ۱۵ دی ماه، آخرین 
ارزش  بر  مالیات  ارایه اظهارنامه  مهلت 

افزوده دوره پاییز ۱۴۰۰ است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل 
امور مالیاتی استان سمنان ، جواد انوری 
بر  مالیات  قانون  براساس  گفت  گفت: 
حداکثر  مالیاتی  مودیان  افزوده،  ارزش 
مهلت  هر فصل  پایان  از  روز پس   ۱۵
ارائه  را  خود  مالیاتی  اظهارنامه  دارند 
کنند؛ براین اساس، آخرین مهلت ارایه 
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوه دوره سه 

ماهه سوم ) پاییز ( ۱۴۰۰ ، روز چهارشنبه 
۱۵ دی ماه می باشد.

مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان 
از  می توانند  مودیان  کرد:  خاطرنشان 
آدرس به  مالیات  ملی  درگاه  طریق 
 ،  WWW . INTAMEDIA . IR
میز  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قسمت 
مالیاتی،  الکترونیک  عملیات  خدمت 
اطالعات تکمیلی در این ارتباط را دریافت 
پرداخت  و  اظهارنامه  ارائه  به  نسبت  و 
مالیات متعلقه اقدام کنند.وی یادآور شد: 
مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر 
تا  را   ۱۴۰۰ پاییز  فصل  افزوده  ارزش 
پایان مهلت مقرر ارائه نکنند، عالوه بر 
محرومیت از تسهیالت و معافیت مالیاتی، 

مشمول جرایم قانونی خواهد شد.

مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان :

15 دی ماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل پاییز
 ۷۷ ایالم  در  گواهینامه  صدور  راهور:  پلیس  رئیس 

درصد افزایش یافت
 ایالم_   آذر یعقوبیان :  رئیس پلیس راهور استان ایالم گفت: طی 
با مدت  انواع گواهینامه در استان در مقایسه  نه ماهه سال جاری صدور 

مشابه سال قبل ۷۷ درصد افزایش یافت.
سرهنگ علی احمد شاوردی اظهار کرد: کارکنان پلیس راهور استان 
با توجه به درخواست های مردمی در حوزه خدمات حوزه صدور گواهینامه، 

به شکل مضاعفی به متقاضیان و مردم خدمات رسانی کردند.
وی افزود: در ۹ ماه گذشته در استان ایالم ۵ هزار و ۶۸۴ فقره گواهینامه 
صادر و به شهروندان تحویل داده شده است، که در این خصوص به نسبت 

مشابه سال قبل شاهد افزایش ۷۷ درصدی هستیم.
رئیس پلیس راهور استان ایالم بیان کرد: در همین راستا از ابتدای 
سال جاری تاکنون در مجموع ۶ هزار و۲۴۰ مورد خدمت در رابطه با صدور 
گواهینامه و اقدامات مرتبط با این حوزه به مراجعان انجام گرفت که این رویه 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته از افزایش ۶۹ درصدی برخوردار بوده است.

وی ادامه داد: از جمله مواردی که در افزایش شمار متقاضیان گواهینامه 
نقش داشته است اقدامات فرهنگ سازی در سطح مدارس، دانشگاه ها، مراکز 
پایبند بودن  را در  اثربخشی خود  بوده است که  دولتی و جلسات مردمی 
به قوانین و مقررات و ارتقاء فرهنگ صحیح رانندگی در بین شهروندان 

نشان داده است.

مدیرکل  ارتباطات و فناوری اطالعات ایالم خبر داد: 
راستای  در  سرعت  پر  اینترنت  به  روستا   1۳ تصال 

مصوبات سفر رییس جمهور به ایالم
اتصال ۱3  از  ایالم  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  ایالم_مدیرکل    
اینترنت پر سرعت در راستای  به شبکه ملی اطالعات و  استان  روستای 

مصوبات سفر رییس جمهور به استان خبر داد.
عباس بیرامی در جلسه شورای اداری حوزه  ICT استان اظهار داشت: 
در راستای اجرای مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان و تاکید بر اتصال 
روستاهای باالی ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطالعات تاکنون ۱3 روستای 
اینترنت  بالغ بر ۱3۰۰ خانواربه شبکه ملی اطالعات و  با جمعیتی  استان 
پر سرعت متصل شدند و اتصال روستاهای باقیمانده در دست اقدام است.

وی افزود: اعتبار این طرح ها از محل توسعه اعتبارات روستایی 
از  و  گردیده  تامین   )uso اطالعات) فناوری  و  رتباطات  ا وزارت 
پیمانکار  و  مجری  عنوان  به  مخابرات  شرکت  همراهی  و  همکاری 

نمود. یاد  ها  پروژه 
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات ایالم ادامه داد: بر اساس 
فیبر  کیلومتر   ۱۷۵ تکمیل  استان  به  جمهوری  ریاست  سفر  مصوبات 
و  روستا   ۴۰ در  فیبرنوری  زیرساخت  اجرای  جهت  روستایی  نوری 
 %۹۴ تاکنون  که  است  اقدام  دست  در  همراه  تلفن  سایت  مرکز   ۲3

دارد. فیزیکی  پیشرفت 
وی  ادامه داد: از ۱۷۵ کیلومتر فیبر نوری تنها ۹ کیلومتر در حدفاصل 
سه راهی کارزان باقی مانده که در صورت همکاری اداره کل راهداری و حمل 
ونقل جاده ای ۱۰۰% درصد مصوبات سفر ریاست جمهوری اجرا شده است.

وی خاطر نشان کرد: اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان 
همکاری  با  تاکنون  ارتباطی  عدالت  شعار  تحقق  و  استان  توسعه  جهت 
 )swapp( و همچنین برگردان USO اپراتورهای تلفن همراه از محل پروژه
شبکه همراه استان بیش از ۱۶۰ روستای باالی ۲۰ خانوار با جمعیت بالغ 

بر ۵۰ هزار نفر به اینترنت پرسرعت و شبکه ملی اطالعات متصل شدند.
بیرامی گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان سال ۱۴۰۱ شاهد 
تحقق اتصال کلیه روستاهای باالی ۲۰ خانوار استان به اینترنت پرسرعت 

خواهیم بود.
بر اساس این گزارش روستاهای کورگ، سرچم دهارون ، پلکانه ، آب 
انار، هفت چشمه آبدانان، بانکت،فرهاد آباد،چم ژاب، چشمه داوی ، شان 
کبود ، قجر ، بانویزه و بردی  بر اساس مصوبات سفر ریاست جمهوری به 

اینترنت پر سرعت مجهز شدند.

از ابتدای سالجاری تاکنون؛ 
همدان  استان  در  وظیفه  سرباز  هزار   2 از  بیش 

آموزش های مهارتی را فراگرفتند
 مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان گفت: ۲ هزار و ۷۰۶ 
سرباز وظیفه با رعایت پروتکل های بهداشتی در دوره های آموزش فنی و 

حرفه ای پادگان ها و یگان های نظامی استان شرکت کردند. 
وهب مختاران هدف از ارائه آموزش های مهارتی به سربازان را کمک 

به اشتغال پذیری و تسهیل برای ورود آنان به بازار کار عنوان کرد.
وی افزود: در این مدت آموزش های مهارتی در ۱۰3 حرفه به این تعداد 
سرباز وظیفه مستقر در پادگان ها و یگان های نظامی استان همدان ارائه شد.

مختاران ارائه دوره های مهارتی به سربازان را متناسب با نیاز بازار کار 
عنوان کرد و افزود: این دوره های آموزشی در ۱3۰ کارگاه)محیط واقعی 
کار( و ۷۲ کارگاه ثابت و سیار مستقر در پادگان  و محل خدمت سربازان 

برگزار شده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان خاطرنشان کرد: این 
آموزش ها بر اساس تفاهم نامه و قرارداد با نیروی انتظامی، سپاه و ارتش 
برگزار شده است تا هر سرباز در حین خدمت حداقل یک مهارت فنی را 

آموزش دیده و گواهی مهارت دریافت کند.
مختاران با اشاره به اینکه مهارت آموزی به سربازان وظیفه در چهار 
شاخه صنعت، خدمات، کشاورزی و هنر ارائه می شود گفت: تعمیرکار سیستم 
تعمیرکار  خودرو،  نگهدار  و  سرویس  مداربسته(،  تصویری)دوربین  نظارت 
وسایل گاز سوز خانگی، آرایشگری، طراح شبکه های فیبر نوری، نصب و 
تعمیر پکیج شوفاژ گازی از رشته های آموزشی ارائه شده برای سربازان 

در استان همدان است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان افزود: دوره سربازی 
یک فرصت مناسب برای استفاده از ظرفیت و سرمایه اجتماعی جوانان 
در راستای مهارت آموزی و زمینه سازی برای حضور موثر افراد در بازار 

کار است.
مختاران خاطرنشان کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای با برنامه ریزی 
با وجود محدودیت های شیوع ویروس کرونا، توانسته  های انجام شده و 
با همکاری پادگان ها و یگان های نظامی استان برای آموزش مهارت به 

سربازان گام های مثبتی بردارد.
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان دارای ۲۲ مرکز آموزش 

دولتی و ۱۹۸ آموزشگاه خصوصی است.

شهردار مشهد؛
هویت اصلی مشهد به وجود مضجع امام هشتم است  

شهردار مشهد الرضا علیه السالم گفت: هویت اصلی این شهر به وجود 
مضجع امام هشتم است و هرآنکس که در این شهر زیست دارد یاخادم یا 
زائر و یا مجاور است و سبک زندگی خادم، زائر و مجاور الگوی مدیریت 

ششم برای ترویج فرهنگ رضوی در شهر است.
 سید عبداهلل ارجائی در آیین تکریم و معارفه معاون شهردار و رییس 
سازمان اجتماعی وفرهنگی شهرداری مشهد اظهار کرد: هزاران نفر در سراسر 
اند؛  ندیده  نزدیک   از  را  او  بار  دارند که یک  امروز دل در گرو  کسی  دنیا 
آنها برای کسی به عرصه آمدند که فرسنگ ها از نظر ظاهری با او فاصله 
داشتند. امروز ما خادم این چنین مردمی شدیم که جای شکر و مباهات دارد

وی با اشاره به اینکه چه اتفاقی رخ داد که باغ خصوصی در کمتر از 
از نظر  بیان کرد: این شهر  ۱3۰۰ سال به جهان شهر تبدیل شده است، 
کالبدی به سمت غرب حرکت کرده و دیوار بتنی در شرق کشیده شده و 
یک منطقه ممنوعه ایجاد کرده است. از تولیت آستان قدس بابت توجه ویژه 

به این موضوع و دستورات خوب در این زمینه تشکر می کنم.
ارجائی تصریح کرد: هویت اصلی این شهر به وجود مضجع امام هشتم 
است و هرآنکس که در این شهر زیست دارد یا خادم یا زائر و یا مجاور 
است و سبک زندگی خادم، زائر و مجاور الگو مدیریت ششم برای ترویج 

فرهنگ رضوی در شهر است.
وی با اشاره به فوت پاکبان منطقه سه در حین خدمت اضافه کرد: باید 

الیحه ای در شورا ایجاد شود تا به خانواده پاکبان ها کمک کنیم.
شهردار مشهد عنوان کرد: مشهد حرم شهر است و تسری صفات امام 

به شهر راهبرد ما است. شهر باید مهربان باشد.
ارجائی ضمن اشاره به دفن شهدا در میدان شهدا گفت: امیدوارم این 
اقدام مبارک باعث تغییر فضا در اصلی ترین و هویتی ترین میدان مشهد شود.

شهرداری متولی اخالق اجتماعی
وی با اشاره به انتصاب معاون شهردار و رییس سازمان اجتماعی و 
فرهنگی شهرداری مشهد ادامه داد: هر لشکری افسرانی دارد. مانباید متولی 
حوزه های تخصصی شویم بلکه باید از آنان حمایت کرده و در کنارشان 

باشیم. ما متولی اخالق اجتماعی هستیم
شهردار مشهد اظهار کرد: اولویت ما مسایل اجتماعی است و باید مورد 
توجه قرار بگیرد همچنین باید کمیته های خالقیت اجتماعی در عرصه های 
مختلف راه اندازی شود و حلقه های میانی و تشکل های مردمی فعال شود.

ارجائی با اشاره به حوزه ورزش و بانوان تصریح کرد: اسالم زن را به 
اوج عزت رسانده و ما نیز باید به این موضوع اهمیت دهیم.

در ادامه عضو هیات رییسه شورای اسالمی شهر مشهد گفت: باید به 
حوزه زیارت در مشهدالرضا علیه السالم توجه شود.

ویژگی های  باغ گلی  آقای  کرد:  اظهار  عسکری  طهوریان  مجید   
منحصربه فرد خود را دارند و جزو افرادی هستند که در حوزه تربیت می توان 

ایشان را مثال زد.
سرمایه  انسانی،  منابع  افزود:  شهر  شورای  توقعات  در خصوص  وی 
شهرداری است. بیش از ۲۲ سال از عمر شورا و تصمیم گیری برای شهر 
همکاران  باید  می شود.  توجه  کمتر  انسانی  سرمایه های  به  اما  می گذرد 
و  بگذارند  طراز  مدیریتی  دوره  یک  در  فرهنگی  حوزه  در  ویژه  به صورت 
برای انقالب سربازانی مانند خود تربیت کنند. ساالنه رقم زیادی در حوزه 
فرهنگ هزینه می کنند اما چرا تاکنون شخصیت برجسته ای از دل همکاران 

بیرون نیامده است؟
افزود: حوزه  عضو هیات رییسه شورای اسالمی شهر مشهد مقدس 
خانواده بزرگ ترین بنیاد است و شما محور خانواده هستید. باید شیب طالق 
در دوره چهارساله کم شود و بنا به توصیه مقام معظم رهبری، جوانی جمعت 

مورد توجه قرار گیرد.
فرهنگی،  حوزه  در  را  مشهد  شهر  حاشیه  عسکری  طهوریان  مجید 
زیرساخت ها و حوزه ورزش را نیازمند تامل و تفکر دانست و بیان کرد: هزار 
و ۲۰۰ میلیارد برای جمع آوری پسماند هزینه می شود اما حوزه فرهنگی 

می تواند این رقم را کاهش دهد..
وی با درخواست برای توجه ویژه به حوزه بوستان موضوعی گفت: امروز 
نگاه دنیا به بوستان ها نگهداری نیست و بلکه بهره برداری از آن مهم است. 
بر مردم محوری  تاکیدات شهردار مبنی  امیدوارم سازمان فرهنگی، طبق 

جامه عمل بپوشاند تا نقش مردم در اداره شهر متبلورشود
کودک کار و بازمانده از تحصیل در شهر غوغا می کند

رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر مشهد مقدس گفت: 
کودک کار و بازمانده از تحصیل در شهر غوغا می کند. خواهش می کنم 
طبق سیاست های کمیسیون فرهنگی، کارهای های فرهنگی را اولویت 

خود قرار دهید.
وی افزود: در حال حاضر سهم معاونت فرهنگی از بودجه ۲.۷ دهم 
درصد است که خوب نیست؛ زیرا بودجه فرهنگی  تناسبی با مسایل مذهبی 
شهر ندارد در حالی که تهران هفت تا ۱۰ درصد بودجه فرهنگی دارد بنابراین 

خواهش دارم فکری برای این موضوع شود..
رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر مشهد مقدس بیان کرد: 
باید الگو حکمرانی مردمی مبتنی بر نظام اجتماعی اسالم با نگاه فعال سازی 
حلقه های مردمی ایجاد شود..منصوریان خاطرنشان کرد: ما باید دنبال اثر 
و خروجی باشیم اگر طالق روز به روز بیشتر می شود یا باید مدیر فرهنگی 
عوض شود یاعالجی برای آن پیدا کنیم تا کی باید در ماده ۱۶ ده میلیارد 
پول هزینه شود اما سال بعد هزار معتاد به شهر افزوده شود؟! درباره حجاب 

مصوبه وجود دارد اما در هیچ جا رعایت نمیشود
وی اضافه کرد: کودک کار و بازمانده از تحصیل در شهر غوغا می کند. 
خواهش میکنم طبق سیاست های کمیسیون فرهنگی، کارهای فرهنگی 
را اولویت خود قرار دهید.رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر 
مشهد مقدس با اشاره به ماده ۶۸ تشکیالت حوزه ها و بند ج خاطرنشان 
کرد: باید به سمت مشارکت مردمی حرکت کنیم. در شهر دو هزار خیریه 
وجود دارد اما همچنان فقرای واقعی در شهر حضور دارند. معتمدین محالت 
باید فقرای واقعی را شناسایی و به خیریه ها معرفی کنند.منصوریان گفت: 
تمام حرف اسالم این است که اگر حکومت تشکیل می دهید باید جامعه 
سالم باشد تا بتوان کارهای فرهنگی انجام داد. زیر پوست شهر حال خوبی 

ندارد و باید به کمک مدیریت شهری حلقه میانی را فعال کنیم

سردار  سالگرد  دومین  بزرگداشت  مراسم  برگزاری 
در  شهیدش  همرزمان  و  سلیمانی  قاسم   حاج  شهید 

شهر جدید هشتگرد
مراسمی بمناسبت بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سردار دلها حاج 
و  مدیره  هیئت  اعضای  و  امام جمعه، سرپرست  با حضور  سلیمانی  قاسم 
مدیران شرکت عمران، شهردار و شورای اسالمی شهر جدید هشتگرد و 
جمعی از خانواده شهدا و مردم والیتمدار در مسجد حضرت ولیعصر )عج( 
عمران  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  شد.به  برگزار  هشتگرد  شهرجدید 
این  در  البرز  استان  خاتم االوصیا)ص(  قرارگاه  مسئول  شهرجدیدهشتگرد؛ 
با  بزرگوار در مقابله  این شهید  به ذکر رشادت ها و جانفشانی های  مراسم 
گروه های تروریستی خاصه، گروه تروریستی داعش پرداخت.حسین امیدیان 
گفت: اقدامات شهید سلیمانی متعلق به کل جامعه بشریت بود و تاثیر اقدامات 
ایشان فرای مرزهای جغرافیایی می باشد و امنیت کشورمان نتیجه اقدامات 
او بوده است.وی گفت: راه حاج قاسم عزیز را رفتن با اشک و آه ممکن 
نیست چرا که مسیر حاج قاسم، مسیر والیتمداری است و اینگونه می توان 
از ایشان الگو گرفت و راهش را ادامه داد.حجت االسالم والمسلمین مجید 
صفدری امام جمعه شهر جدید هشتگرد نیز ضمن عرض تسلیت ایام فاطمیه 
و دومین سالروز شهادت سردار ملت شهید قاسم سلیمانی و برشمردن امتیازات 
برجسته سردار شهید سپهبد سلیمانی، گفت: شهادت جزئی از قله های کمال 
است و بهترین هدیه ای که خداوند به بنده اش می دهد شهادت است که 
این هدیه الهی نصیب حاج قاسم عزیز شده و شهادت او نیز مانند حیاتش، 
موجب عزت اسالم و انقالب شد.در این مراسم، قاری قرآن کریم به تالوت 
آیاتی از کالم اهلل مجید پرداخت و ذاکر اهل بیت علیهم السالم در مصائب 
حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها نوحه سرایی کرد و اشعاری در فضلیت جهاد 

و مجاهدان راه خدا از جمله شهید سلیمانی قرائت شد.

به گزارش روابط عمومی و آموزش 
همگانی شرکت آب و فاضالب استان 
استاندار  عمرانی  امور  معاون  بوشهر: 
بوشهر در بازدید از آب شیرین کن کنگان 
نقش مهم این پروژه در تامین آب شرب 

این شهرستان را مهم دانست.
رستمیان  محمدهادی  مهندس 
آب شیرین کن  فعالیت  روند  بررسی  در 
کنگان با قدردانی از تالش شرکت آب 

و فاضالب استان در آبرسانی شهرها و 
روستاها اظهار داشت: با توجه به کمبود 
منابع آبی در استان اجرا آب شیرین کن 
نقش مهمی در تامین آب شرب ساکنان 
دارد.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اقدامات  به  اشاره  با  نیز  بوشهر  استان 
شهرها  در  شرب  آب  تأمین  در  مهم 
از  یکی  کرد:  نشان  خاطر  روستاها  و 
پروژه های تأمین آب شرب در شهرها و 

آب شیرین کن  پروژه های  اجرا  روستاها 
است.

افزایش  از  حمزه پور  عبدالحمید 
ظرفیت تولید آب از پروژه آب شیرین کن 
کنگان خبر داد و بیان کرد: حجم تولید 
کنگان  آب شیرین کن  پروژه  از  آب 
 ۱۲ به  کنگان  مترمکعب  هزار   ۱۰ از 
شبانه روز  در  مترمکعب   ۵۰۰ و  هزار 

افزایش یافت.

وی، با بیان اینکه تاکنون در تأمین 
ایجاد  بحران  بوشهر  استان  شرب  آب 
نشده است گفت: برای ادامه راه نیاز و 
ضرورت دارد مردم در مدیریت مصرف 
آب همکاری و از آبیاری به فضای سبز 
و درختان و باغ ها خودداری کنند چراکه 
وظیفه شرکت آب و فاضالب تنها تأمین 
در  مردم  بهداشتی  و  شرب  آب  کننده 

شهرها و روستاها است.

بازدید معاون عمرانی استاندار بوشهر از آب شیرین کن کنگان

و  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
و  آب  شـرکت  همگانـی  آمـوزش 
فاضـالب اسـتان بوشـهر : مدیر عامل 
شـرکت آب و فاضالب اسـتان بوشهر 
آزمایشـگاه مرکـزی  اینکـه  بیـان  بـا 
آب و فاضـالب اسـتان در بخش هـای 
باکتریولـوژی  و  شـیمیایی  و  فیزیـک 
موفـق بـه اخذ اسـتاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ 
شـد گفت: اخـذ این اسـتاندارد موجب 
کنتـرل  پایـش  صحـت  از  اطمینـان 

کیفـی آب اسـت.
بیـان  بـا  حمزه پـور  عبدالحمیـد 
صالحیـت  رد  ندا اسـتا یـن  ا ینکـه  ا
و  مـون  ز آ ر  د ا  ر هها  یشـگا ما ز آ
کالیبراسـیون بـه رسـمیت می شناسـد 
را  الزاماتـی  بایـد  آزمایشـگاه  گفـت: 
بـرآورده سـازد تـا بتواند اثبـات کند که 
سیسـتم کیفیت را بکار گرفته و از نظر 

فنـی صالحیت داشـته و قادر به فراهم 
می باشـد. معتبـر  نتایـج  آوردن 

اسـتاندارد  ایـن  مزایـای  از  وی 
را ارتقـا سـطح آزمایشـگاه و کسـب 
اعتبـار، افزایـش اطمینـان از صحـت 
نتایـج ارایه شـده توسـط آزمایشـگاه 
اسـتاندارد  کـرد:  بیـان  و  دانسـت 
کـردن روش های اجرایـی و مدیریتی 
مشـتری  سـطح  ارتقـا  آزمایشـگاه، 
مـداری، امـکان پذیـرش آزمایشـگاه 
ز  ا مرجـع  آزمایشـگاه  عنـوان  بـه 
اسـت. اسـتاندارد  ایـن  دیگرمزایـای 
و  آب  شـرکت  عامـل  مدیـر 
تـالش  از  بوشـهر  اسـتان  فاضـالب 
فشـرده و بی وقفـه مجموعـه کارکنـان 
مرکـز پایش و نظـارت بر کیفیت آب و 
فاضالب شـرکت و مشـاور مربوطه در 
طـول مدت یک سـال را قدردانی کرد.

آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و فاضالب استان بوشهر موفق
 به اخذ استاندارد ایزو 1۷0۲۵ شد

در بیست و چهارمین جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر اصفهان از اقدامات 
آب  تامین  در  فاضالب  و  آب  شرکت 
شرب پایدار شهروندان به رغم کاهش 
ها  چاه  شدن  خشک  و  آبی  منابع 

قدردانی شد. 
شورای  رئیس  نشست  این  در 
موضوع  به  اصفهان  شهر  اسالمی 
به  امسال  تابستان  در  سیار  آبرسانی 
شهروندان اصفهانی اشاره کرد و گفت: 
به  شرب  آب  لیتر  میلیون   ۶۲ توزیع 
داد  نشان  آبرسان  تانکرهای  وسیله 
اصفهان  استان  آبفای  مسئوالن  که 
به  رسانی  خدمت  برای  امکانی  هر  از 

شهروندان استفاده می کنند. 
به  همچنین  نورصالحی  محمد 

اقدامات صورت گرفته در زمینه اصالح، 
بازسازی و توسعه شبکه های آبرسانی 
اشاره  فاضالب  انتقال  و  آوری  و جمع 
استان  آبفای  و گفت: خوشبختانه  کرد 
اصفهان در ۱۲ سال گذشته همکاری 
و هماهنگی تنگاتنگی با شهرداری در 
زمینه اجرای طرح های عمران شهری 
به ویژه در مناطق محروم داشته است. 
تعدادی از اعضای شورای اسالمی 
شهر اصفهان نیز در سخنان جداگانه ای 
ضمن قدردانی از شرکت آب و فاضالب 
آب  تامین  زمینه  در  اصفهان  استان 
بر  فاضالب  های  شبکه  گسترش  و 
تخصیص سهم بیشتری از پساب برای 
آبیاری فضای سبز شهری و حفاظت از 

اکوسیستم تاکید کردند. 

اصفهان  استان  آبفای  مدیرعامل 
نیز با بیان این که از دوره های گذشته 
و  آب  شرکت  میان  نزدیکی  تعامل 
شهرداری  و  شهر  شورای  فاضالب، 
اصفهان وجود داشته است گفت: حاصل 
این همکاری، حل بسیاری از مشکالت 
شهر در زمینه ارائه خدمات استراتژیک 
به  بخشیدن  فاضالب و سرعت  و  آب 

طرح های عمران شهری بوده است.
هاشم امینی عدالت در توزیع آب را 
از مهم ترین سیاست های شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان عنوان کرد 
و گفت: در سال های اخیر سعی کرده 
ایم با مدیریت فشار، زون بندی شبکه، 
هوشمند  متری،  تله  سامانه  استقرار 
سازی شبکه توزیع و در نهایت آبرسانی 

سیار، آب مورد نیاز شهروندان اصفهانی 
را از مرکز تا محالت حاشیه ای و محروم 

شهر به عدالت توزیع کنیم. 
وی توسعه شبکه های جمع آوری، 
انتقال و دفع فاضالب را از دیگر سیاست 
های آبفای استان اصفهان اعالم کرد 
و گفت: در حال حاضر ۹۵ درصد کالن 
خدمات  پوشش  تحت  اصفهان  شهر 

فاضالب قرار دارد. 
اصفهان  استان  آبفای  مدیرعامل 
همچنین بر استفاده از ظرفیت شرکت 
پکیج  ساخت  بنیان جهت  دانش  های 
برای  فاضالب  تصفیه  کوچک  های 
مجتمع های مسکونی و استفاده از آب 
خاکستری در آبیاری فضای سبز آن ها 

تاکید کرد.

در بیست و چهارمین جلسه شورای اسالمی شهر اصفهان صورت گرفت؛
تقدیر شورای شهر از آبفای استان اصفهان برای تامین آب شرب پایدار شهروندان اصفهانی

دفتر  مدیر  جاوری  رضا  حمید 
گیری  اندازه  لوازم  کنترل  بر  نظارت 
گفت  اصفهان  برق  توزیع  شرکت 
:دستگاههای ماینر دارای توان مصرفی 
چندین  تا  مختلف  های  رنج  در  برق 
این  کاربران  که  باشند  می  کیلووات 
از  استفاده  با  عمده  طور  به  دستگاهها 
انشعابات غیر مجاز و با استقرار تجهیزات 
در کارخانه ها و کارگاهها و ...اقدام به 
انشعاب گیری از شبکه های برق می 
نمایند که استفاده از انشعابات غیر مجاز 
باعث افزایش تلفات انرژی و افت ولتاژ 
برای مشترکین واقعی خواهد شد و در 
دیدگی  آسیب  و  اختالل  باعث  نهایت 
در  بروز مشکالتی  و  برق  های  شبکه 
برق رسانی می شود و به عبارتی باعث 

تضعییع حقوق بیت المال است .

و  مالی  :مجازات  کرد  تاکید  وی 
استفاده کنندگان غیر مجاز  برق  قطع 
درخصوص  اقدامات  جمله  از  ماینرها 
باشد  می  خاطی  د  فرا ا با  برخورد 
در  اصفهان  برق  توزیع  شرکت  و 
صورتی که مشترکین خانگی ،صنعتی 
باشند  داشته  ماینر  ،کشاورزی دستگاه 
را  ها  آن  اشتراک  و  را قطع  آنها  برق 
توصیه  بنابراین  کند  می  آوری  جمع 

فروش  و  خرید  زمان  در  شود  می 
یا  مسکونی  امالک  اجاره  ویا  خانه 
کتبی  حساب  تسویه  اخذ  تجاری طی 
اندازه  از صحت  از شرکت توزیع برق 
گیری موجود در محل و عدم استفاده 
انشعاب موجود برای استخراج رمز ارز 

اطمینان حاصل نمایند.
که  صورتی  :در  داشت  ابراز  وی 
ماینر  وجود  از  شهروندان  از  کدام  هر 

در محل یا منطقه ای مطلع شدند می 
 ۱۵۲۱ تلفن  با شماره  تماس  با  توانند 
یا فوریت های برق ۱۲۱ و یا با نصب 
اپلیکیشن »برق من »اطالعات الزم 
را در اختیار شرکت توانیر و توزیع برق 

اصفهان قرار دهند .
این سامانه  : در  وی عنوان کرد 
هر کاربری می تواند گزارش های رمز 
ارز غیر قانونی را اعالم و پس از ثبت 
رهگیری  کد  سامانه  توسط  گزارش 
در  بعدی  مراحل  پیگیری  منظور  به 
توجه  قابل  گیرد  می  قرار  اختیارش 
اینکه این همکاری به صورت محرمانه 
تا  کاربران  توانیربرای  شرکت  و  است 
به  توجه  با  تومان  میلیون   ۲۰ سقف 
نظر  در  پاداش  ماینرها  موجود  شرایط 

گرفته است .

رصد رمز ارزهای غیر مجاز با اپلیکیشن »برق من «

حضور  با  ای  جلسه  ایالم-  
»شیرخانی«  دادستان،  »بخشنده« 
اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
»ملکشاهی« مدیرکل تامین اجتماعی، 
 ، یستی بهز کل  یر مد  » همتی «
حرفه ای،  و  فنی  مدیرکل  »رشیدی« 
رفاه  بانک  شعب  مدیر  »باالوندی« 
صندوق  مدیر  »سرواندام«  کارگران، 
روستاییان  کشاورزان،  اجتماعی  بیمه 
صندوق  مدیر  »ناصری«  عشایر،  و 
کارآفرینی امید و »پیری« مدیر شعب 
تعاون، در دفتر دادستانی مرکز  توسعه 

استان برگزار شد.
دادستان مرکز استان ایالم در این 
جلسه گفت: تالش دادستانی و قضات 
روند  در  مردم  رضایت  تا  است  آن 

پرونده ها و حفظ  شأن و  به  رسیدگی 
منزلت مردم در بررسی پرونده ها به دقت 
با رضایت  ارباب رجوع  تا  رعایت شود 

کامل دستگاه قضایی را ترک کند.
اظهار  بخشنده«  لوهاب  »عبدا
پرتالش،  مدیران  پشتیبان  داشت: 
جهادی و خادم مردم هستیم  و مردم 
بهتری  خدمات  دارند  توقع  نظام  از 

دریافت کنند.
که  است  اینکه الزم  بیان  با  وی 
هاي  خانواده  توانمندسازي  راستاي  در 
بین  آموزشي  نامه  تفاهم  نیان،  زندا
سازمان فني و حرفه اي جهت مهارت 
افزود:  گردد،  منعقد  زندانیان،  آموزي 
امیدواریم که با حرفه آموزي زندانیان، 
شاهد ایجاد فرصت هاي شغلي مناسبی 

بر اساس استعدادها و عالئق شخصي 
آنان  کارآفرینی  و  اشتغال  و  زندانیان 

باشیم.
ه  فا ر و  ر  کا تعاون،  مدیرکل 
این  در  نیز  ایالم  استان  اجتماعی 

رفاه  تعاون، کار و  جلسه گفت: وزارت 
لحاظ گستردگی، خدمات  به  اجتماعی 
فراوانی در بخش های مختلف به مردم 

ارائه می کند.
»شکراله شیرخانی« اظهار داشت: 

اهداف  به  توجه  با  کل  داره  ا این 
از  اجتماعی  حوزه   در  خود  سازمانی 
و  تولید  مشکالت  و  مسائل  قبیل: 
مراجع  با  کارفرمایی(  و  )کارگری  کار 
قضایی و به طور اخص حوزه دادستانی، 
از  یکی  و  دارد  نزدیکی  کاری  ارتباط 
کارگری  مشکالت  استان،  مشکالت 
این  در  پیشگیرانه  فعالیت  که  است 
دستگاه  دو  هر  تعامل  با  صرفًا  زمینه 

انجام  می شود.
مشترک  حوزه  به  اشاره  با  وی 
کاری دادگستری و حوزه معاونت روابط 
کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
کار،  قانون   ۱۵۷ استنادماده  به  افزود: 
و  کارگر  بین  اختالفات  به  رسیدگی 
قضایی  شبه  مراجع  توسط  کارفرما 

می  انجام  اختالف  حل  و  تشخیص 
شود، متعاقب براساس ماده ۱۶۶ قانون 
کار، حسن اجرای آراء صادره در مراجع 
حل اختالف کار برعهده اجرای احکام 
دادگستری است و تخلف از اجرای مواد 
صالحیت  در  کار  قانون   ۱۸۴ تا   ۱۷۱
است،  دادگستری  کیفری  دادگاه های 
مع الوصف ضرورت دارد تعامل بیشتر 
و سازنده ای میان اداره کل دادگستری 
و اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی 

برقرار گردد.
گفتنی است؛ در این دیدار مدیران 
رفاه  و  کار  تعاون،  تابعه  های  دستگاه 
اجتماعی استان ایالم، بخشی از آخرین 
مدیریت  تحت  های  دستگاه  اقدامات 

خود را ارائه و تشریح کردند.

دادستان مرکز استان ایالم تاکید کرد:

حفظ شأن و منزلت مردم/حمایت از مدیران پرتالش و جهادی
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زبان  به  اصفهان  استان  مردم 
می  سخن  اصفهانی  لهجه  با  فارسی 
استان  وسعت  به  توجه  با  و  گویند 
و  شهرها  برگرفتن  در  و  اصفهان 
متفاوتی  های  لهجه  متعدد  روستاهای 
نایینی و…  چون لهجه کاشی، لهجه 
در این استان رایج است. به طور مثال در 
منطقه آران و بیدگل، فارسی رایج است 
ولی با لهجه های متفاوت مخصوص آن 
محل گویش انجام می شود. زبان ملی 
زبان  آن  اصطالح  در  که  منطقه  این 
پهلوی  زبان های  از  می گویند  “دهی” 
استان  نواحی  از  یک  هر  است.  قدیم 
خاص  های  ویژگی  دارای  اصفهان 
خود است. عشایر قشقایی زبان ترکی 
عشایر  و  دارند  را  خود  به  مخصوص 
می  بختیاری سخن  زبان  به  بختیاری 

گویند. کاشانی ها لهجه کاشی دارند. 
بطور خالصه در این استان مردم 
با  و  فارسی  زبان  به  اصفهان  استان 
 ، نایینی   ، اصفهانی  لهجه های شیرین 
نطنزی ، خوانساری ، خوری ، کاشانی 
، اردستانی ، جندقی ، گزی ، فریدنی ، 
لری ، کوهستانی ،... سخن می گویند . 
آداب  و  رسوم  از  برخی  با  هم  با 
در مناسبت های مختلف در این استان 

آشنا می شویم:

آتش افروزی و جل جالنی
در نطنز و آبادی های آن رسم است 
و  هیجدهم  هفدهم،  شب های  در  که 
دسته های  در  کودکان  دی ماه  نوزدهم 
در  دسته  هر  و  می شوند  مختلف جمع 
یکی از تپه ها و بلندی های آبادی بوته 
و خار و هیزم را که از پیش جمع کرده اند 
شعله های  به طوری که  می زنند  آتش 
آنها  کند.  را روش  آبادی  آتش سراسر 
معتقدند روشنائی اگر به درخت ها برسد 
آن  سال میوه و سردرختی بیشتر می شود 
و آفات از بین می رود. برخی به نیت آنکه 
درختان میوه بیشتری بدهند به قبرستان 
بزرگ  و  کوچک  سنگ های  و  رفته 
به شاخه های درختان  جمع می کنند و 
می آویزند. در مراسم آتش افروزی بعد از 
خاموش شدن آتش ها و تاریکی دوباره 
به ده برمی گردند و به یک نفر توبرهٔ  
به  گروهی  به حالت  و  می دهند  بزرگی 
هم  با  دسته ها  گاهی  رفته،  خانه ها  در 
برخورد می کنند و با هم درگیر می شوند 

تا یکی پیروز شود .
 

شب اسفند
را  ماه  آن  اطراف  و  کاشان  در 
سی روز محاسبه می کنند و برای گرفتن 
جشن  قرار  اسفند  اول  شب  جشن 
می گذارند. از یک ماه تا چهل روز پیش 
از اسفند قرار می گذارند که در یک روز 
و یک شب همهٔ  اهل آبادی شب اسفند 
بگیرند. این نوع محاسبه را به کاشی ها 

منسوب می دارند
 

چلهٔ  بزرگ و چلهٔ  کوچک
در مرق )Marag( کاشان برای 
زمستان تقسیم بندی مخصوص دارند: ده 
روز اول زمستان و چهل روز بعد از آن را 
›چلهٔ  بزرگ‹ و بیست روز بعدی را ›چله 
ٔ کوچک‹ می دانند و به ده روز بعد ›امن 
و بهمن‹ می گویند. از ده روز باقی مانده 
هفت رو ›سرما پیرزن‹ و سه روز ›سرما 

عجوزه‹ است .
هم  کاشان  استرک  جوشقان  در 
و  می شود  شروع  دی ماه  دهم  از  چله 
چهل  این  دارد.  ادامه  بهمن  بیستم  تا 

روز را به چهار قسمت کرده اند که هر 
قسمت ده روز است و هر ده روز نامی 
دارد: ده روز اول را چلهٔ  بزرگ یا چله 
چلهٔ   را  دوم  روز  ده  می نامند.  قوس   ٔ
کوچک و ده روز سوم را چلهٔ  برزگر و 
ده روز چهارم را چلهٔ  جوال می نامند . 
در این مدت بنا به رسم محل برزگران 
به خانهٔ  مالک می روند و برف بام ها را 
پائین می کنند. در آن روز زن ارباب آش 
هوا می پزد تا بعد از روئیدن برف ها از 

این آش میل کنند .
 

اسنبدی کاشان
مردم کاشان و اطراف آن ماه های 
سال را سی روز حساب می کنند و یک 
سال را سیصد و شصت روز و حساب 
می دارند  نگه  جدا  را  باقیمانده  پنج روز 
ترتیب،  این  به  می نامند.  پنجه  آن را  و 
تقویم  ماه  بهمن  پنجمین  و  بیست 
آن را  که  است  اسفند  اول  رسمی شب 
شب اسبند رعینی یا زراعتی می نامند و 
عقیده دارند هر سال ده پانزده روز قبل 
از رسیدن اسفند باد معتدل می وزد که 
به آن ›باد اسبند‹ می گویند و آن را پیک 

بهار می دانند .
در این شب دکاندارها دکان ها را 
دکان های  آرایش  می کنند.  چراغانی 
صورت  یبا  ز ر  بسیا سبزی فروشی 
اسبندی  برای  آجیل فروشان  می گیرد. 
آجیل آچار درست می کنند و خوردن این 

آجیل در این شب رسم است .
برای  شب  این  در  کاشان  اهالی 
دودی  ماهی  پلو  و  می پزند  پلو  شام 
کشمش پلو  یا  می پزند  کوکو  با  چلو  یا 
می خورند. پنیر و ماست نیز بر سر سفره 
برای شگون می گذارند . معتقدند در این 
شب نباید تخم مرغ خوردو باید آن را در 

خانه نگاه داشت .
 

مراسم ازدواج
ز  غا آ ری  ستگا ا خو با  ج  ا و د ز ا
موافقت  دختر  والدین  اگر  می شود. 
شبی  در  داماد   . نمایند  اعالم  را  خود 
عروس  خانهٔ   به  خوانچه  خوش یمن 

شیریني،  از  خوانچه  این  می فرستد. 
آئینه، سبزي، شربت،  قرآن،  جلد  یک 
نمک،  دارچین،  میخک،  هل،  حنا، 
کندر، تخم مرغ، شانه، اسفند و ابریشم 
مراسم  از  این شکل  است.  هفت رنگ 

بیشتر از جندق مشاهده می شود .
کسی  نچه  ا خو دن  بر م  هنگا
مدح  در  قصیده ای  گروه  پیشاپیش 
صلوات  بقیه  و  می خواند  اطهار  ائمه 
می فرستند. و وارد خانه عروس می شوند. 
بعد از این مرحله مراسم عقد با حضور 
در  می شود.  برگزار  طرف  دو  بستگان 
این مراسم زنی با سوزن خیاطی ابریشم 
داماد  و  عروس  سر  به  را  رنگ  هفت 
می کشد یعنی آنها را به هم می دوزد تا 

پیوند آنها ابدی شود .
صبح روز بعد دو مرد و دو زن از 
بستگان عروس و داماد مردم را برای 
صرف چای و شیرینی دعوت می کنند. 
این  در  این رسم طلبون می گویند.  به 
مجلس یک زن خوش شانس حلقه ای 
او  پای  به  کفشی  و  عروس  به دست 
سیمان  مجلس  بعد  روز  سه  می کند. 
در  مردها  که  می شود  برگزار  عروس 
خانه داماد و زن ها درخانه عروس جمع 

می شوند .
مراسم زفاف و بردن عروس سه 
چهار روز بعد از عقد یا چند ماه و حتی 
بکشد.  طول  می تواند  هم  سال  دو 
رخت  مراسم  آن  از  پیش  هفته  یک 
آرایش  مراسم  پیش  روز  و یک  برون 
عروس برگزار می شود. سپس عروس 
انجام  حنابندان  و  می برند  به حمام  را 
می شود. همین مراسم به طور جداگانه 
برای داماد برگزار می شود. سپس همه 
به خانهٔ  عروس می روند و داماد یکی 
و  می نشیند  عروس  کنار  ساعت  دو 
زن ها برای دیدن عروس می آیند و سر 
و صدا را می اندازند. سپس داماد به خانه 
ٔ می رود تا مقدمات را فراهم کنند اواخر 
شب داماد و عده ای از مدعوین به خانه 
عروس رفته تا عروس را بیاورند. این 
غزل خوانی  و  دمبک  دایره  با  مراسم 
برگزار می شود. عروس را از زیر قرآن 

رد می کنند و زنی آئینه بزرگی روبه روی 
صورت عروس می گیرد. عروس از پدر 
و مادر خود خداحافظی می کند. و مردها 
با قصیده و غزل خوانی از جلو و زن ها با 
گفتن هولولو و شاباش از ؟؟؟ به سمت 
به راه می افتند. مقابل خانه  خانه داماد 
پاانداز  تا داماد  داماد عروس می ایستد 
را تقدیم کند. سپس داماد چند انار یا 
می کند.  پرت  عروس  سمت  به  سیب 
جلو در خانه داماد عروس را در آغوش 
یا  دائی  می برد.  حجله  به  و  می گیرد 
و  می شود  حجله  وارد  عروس  عموی 
سر  و  می کند  تالوت  الرحمن  سوره 
تا  می زند  به هم  را  داماد  و  عروس 
متفرق  جمعیت  بریزد.  آنها  خجالت 
می شوند. داماد و عروس باید با آفتابه 
لگن پای یکدیگر را بشویند. داماد این 

آب را به چهارگوشه خانه می ریزد .
ناهار  عروس  والدین  بعد  روز 
در  به نام  هدیه ای  اقوام  و  می فرستند 

حجلگی می برند .
 

مراسم نوروز
چهارشنبه سوری

بانوی  سال  آخر  سه شنبه  غروب 

آن را  و  می زد  آتش  را  بوته ای  خانه 
در کوچه می انداخت. کوزه آبی با چند 
می ریخت  آتش  روی  هم  اسفند  دانه 
بال دور شود. شب چهارشنبه سوری  تا 

فالگوشی و فال کوزه انجام می شد .
 

تحویل سال
می پختند.  پلو  را  نوروز  عید  شب 
سفره پهن می کردند و انواع خوراکی ها 

استفاده می شد .
 

سنت هاي پایدار محرم در 
استان اصفهان

در اصفهان از شب اول ماه محرم 
مراسم عزاداري براي امام حسین علیه 
السالم شروع مي شود. قبل از شروع ماه 
مردم اصفهان شروع به سیاهپوش کردن 

تکایا و حسینیه ها مي کنند .
دسته  محله  هر  اصفهان  ر  د
عزاداري مخصوص به خود را دارد که 
غالبًا نام محله را روي دسته مي گذارند 
. دسته هاي چهارسو، لومبان، در کوش 
هاي  محله  نام  کدام  هر  طوقچي  و 
قدیمي و معروفي در اصفهان است. در 
عزاداري  دسته هاي  شب هاي محرم 
به  و  روند  مي  یکدیگر  هاي  محله  به 
طور مشترک با سینه زن هاي میهمان 
شان از محله دیگر، مراسم را با هم برپا 

مي کنند .

 
سقاخواني در ایام محرم

امام  به  ارادتمندان  از  بسیاري 
حسین علیه السالم در حالي که با یک 
دست مشک آب و با دست دیگر کاسه 
لبان  تشنه  یاد  به  دارند  دست  در  اي 

کربال، عزاداران را سیراب مي کنند .
برخي از سقایان در گذشته اشعاري 
آوازهاي دشتي و  نیز در دستگاه ها و 

بیات و غیره مي خواندند .
گروه  جمله  از  گروه  این  نظیر 
کاشان  در  هنوز  آباد  نوش  و  ضیغم 
فعالیت  بیدگل  و  آران  آباد  نوش  و 
گروه  ترین  قدیمي  از  یکي  و  دارند 
این  عزاداري  هاي  آیین  سنتي  هاي 

. مناطق هستند 
در  هنوز  که  خواني  فرات  آیین 
بویژه مناطق خشک کویري  کاشان و 
مرسوم است، خواننده اشعاري را بر آب 
فرات مي خواند، به طوري که واقعه غم 
انگیز کربال را در ذهن تجسم مي کند 
این آیین نوعي آیین سوگ و مویه است 
که بیشتر در آواز دشتي اجرا مي شود .

پیش خواني نیز یکي از آیین هاي 
مناطق روستاهاي کوهستاني کاشان و 
خواندن  که شکل  است  مناطق  برخي 
آن شبیه سقاخواني است، ولي محتواي 
از  برخي  در  دارد.  تفاوت  آن  شعري 
خوان  پیش  شخص  آیین،  این  اشعار 
به طبیعت از سوگ حسین علیه السالم 

گالیه مي کند .
روستاهاي کوهستاني وش، ابیانه 
و هنجن و تعداد دیگري از روستاهاي 
کوهستاني کاشان و نطنز این نوع اشعار 

مناطق  در  برعکس  و  خوانند  مي  را 
کویري بیشتر فرات خواني رایج است .

آیین  از  یکي  حیدري  زنگ  آیین 
نوعي  که  است  منطقه  کهن  هاي 
بیشتر  و  آید  به حساب مي  ادبي  آرایه 
در گذشته در نوش آباد آران و بیدگل 
مرسوم بوده، ولي حدود نیم قرن است 

که دیگر اجرا نمي شود .
در این آیین زنگ کهني را به پایه 
منبر مسجد مي بسته اند و سقاخوان ها 
پاي زنگ مي نشستند و به اشعار خواننده 

زنگ حیدري گوش فرا مي دادند .
از  دیگر  یکي  خواني  تعزیه  آیین 
آیین هاي مرسوم کاشان، نطنز، اردستان 
و آران و بیدگل بویژه نوش آباد است 
که در سال هاي اخیر با سبکي جدید 
نام  با  فضاسازي  و  محتوایي  لحاظ  به 
علیه  عباس  تعزیت حضرت  در  علقمه 
ماهور،  آوازهاي  هاي  ردیف  و  السالم 
بغداد  شور  و  چهارگاه  ابوعطا،  دشتي، 

اجرا مي شود .
زني  سنگ  یا  زني  سنج  آیین 
نمایش سنگ زدن گروهي در مخالفت 
تازاندن  قصد  به  شمر  ملعون  سپاه  با 

یاران  جان  بي  پیکر  بر  خود  اسبان 
دراین   . است  السالم  علیه  حسین 
با  نمادین  شکل  به  گروهي  مراسم، 
یا سنج  آنها سنگ  به  چوب هایي که 
به  و  گرفته  کف  در  و  شود  مي  گفته 
اشعار خاصي  و  آوردند  حرکت در مي 

دنیای جوانان/ ناظم رام
زیبایـي و شـکوه آثـار و ابنیـهء تاریخـي در کنار آداب و رسـوم 
و مردمـی بـا لهجـه شـیرین اصفهانـی چنـان بیننـده را مفتـون مي 
سـازد که حتـي براي شـهروندي که سـالها در کنـار این آثـار بدیع 
زندگـي کـرده اسـت نه تنهـا خسـته کننـده نیسـت بلکه با هـر بار 
مشـاهده مکـّرر، راز و رمزهاي تازه و شـگفتي را کشـف مـي کند.بي 
مناسـبت نیسـت کـه ))نصـف جهانـش(( نامیده انـد و ازهزار سـال 
پیـش این شـهر پذیـراي جهانگـردان و سـیاحان بي شـماري بوده 

کـه هـر یک بـه زباني عظمـت و زیبایـي شـهر و بناهـاي آن را سـتوده اند.
اصفهـان یـک نیمـهء جهان اسـت و این در زبان فارسـي بازتابي اسـت کـه بازدید کننـدگان آن 

در دوران عظمـت و شـکوهي کـه تـا به امروز باقي اسـت از شـگفتي بـرآورده اند.
 با هم با برخی از رسوم و آداب مردم این استان زیبا و تاریخی  آۀشنا می شویم

آداب و رسوم با لهجه شیرين اصفهانی
با گویش محلي مي خواندند. این آیین 
بیدگل  و  آران  از  مناطقي  و  روشا  در 
هنوز هم به شیوه اي دیگر رایج است .
آیین سنگ زني و یا سنج زني در 
ابیانه  جمله  از  دیار  این  مناطق  دیگر 
یا  زني  آن جاق جاقه  به  نیز که  نطنز 
شکلي  با  شود  مي  گفته  زني  جقجقه 
اجرا  این منطقه  نقاط  از سایر  متفاوت 

مي شود .
آیین وداع خواني یکي از سوزناک 
ترین قسمت هاي یک تعزیه است که 
نقاط  به صورت گروه خواني در برخي 
کاشان و اطراف آن در عزاداري حسین 
علیه السالم و برادر بزرگوارش حضرت 

ابوالفضل علیه السالم اجرا مي شود .
از  نوعي  خواني  طویل  بحر  آیین 
صنعت شهري است که به صورت عموم 
در محرم و به صورت خاص در تعزیه 
از سوي برخي گروه ها در این منطقه 

اجرا مي شود .
آیین خیل عرب، نمادي از حرکت 
طایفه بني اسد است، حرکتي که بعد از 
جنایت سپاهیان یزید بن معاویه و زماني 
کربال  از صحراي  سپاهیان دشمن  که 
مانده  زمین  بر  شهدا  پیکرهاي  رفتند، 
بود و کسي جرأت به خاک سپاري آنها 
را نداشت. زنان طایفه بني اسد که در 
نزدیکي زمین کربال زندگي مي کردند 
با بیل، چوب و هر وسیله دیگر به طرف 
دشت کربال رفتند تا پیکرهاي شهدا را 

به خاک سپارند .
در  نمادین  صورت  به  آیین  این 
نوش آباد آران و بیدگل اجرا مي شود و 
در آن گروهي عزادار در حالي که لباس 
سفید عربي بر تن دارند، با ضربات ریتم 
دار ني هاي چوبي، اشعاري موزون مي 
خوانند و با اجراي ریتم و آهنگ سوگ و 
مویه خود را در غم جانگداز شهادت امام 
حسین علیه السالم و اصحاب باوفایش 

به نمایش مي گذارند .
شهرستان  از  برخي  و  کاشان  در 
ره  زوا جمله  ز  ا آن  ر  همجوا هاي 

و  از عالئم  استفاده  بر  اردستان عالوه 
و  علم  نخل،  همچون  عزاداري  ادوات 
از  شترسوار  هاي  کاروان  هرساله  کتل 
عزاداران سیاهپوش همراه با خیمه گاه 
حسیني به راه مي افتند و در سوگ آن 

حضرت به عزاداري مي پردازند.

موسیقی
موسیقی دانان اصفهانی در طول 
وجود  به  خاصی  سبک  متوالی  سالیان 
یا  اصفهانی  مکتب  به  که  اند  آورده 
پنجاه  در  است.  اصفهانی شهره  سبک 
موسیقی  از  صحبت  جا  هر  اخیر  سال 
اصیل ایرانی می شود، نام تاج اصفهانی و 
صدای گرم او بر سرزبان است. سلیقه او 
در انتخاب اشعار، تلفیق شعر و موسیقی 
کار  مشهورترین  است.  اعجاب  باعث 
در  که  است  ”همایون“  صفحه  در  او 
موسیقی ایران هم چنان بی رقیب است. 
او صفحات خود را با استاد حسن کسایی 
)استاد مسلم نی( و نیز استاد جلیل شهناز 
که در نواختن تار سبکی بی بدیل ابداع 
نمود، اجرا کرده است. در مکتب اصفهان 
برای ۷ اصل زیر در آوزاه خوانی اعتبار 

قائل شده اند:
۱-  انتخاب شعر

۲- تلفیق شعر و موسیقی
3- ابداع و تنوع ملودی
۴- ادوات وتنوع تحریر

۵- جمله بندی
۶- هم سازی )هم نوایی با خواننده(

۷- ابداع )خالقیت(
نندگان  خوا ایرانی  موسیقی  در 
شعر  دقیق  بیان  روی  اصفهان  مکتب 
دارای  را  مفهوم  نا  آواز  و  دارند  تاکید 
که  خوانندگانی  ولی  دانند  می  کاستی 
حتی نشان هایی از مکتب اصفهان در 
هستند  هم  شود؛  می  دیده  آوازشان 
می  که  شعری  تشخیص  گاهی  که 
است.  مشکل  شنونده  برای  خوانند، 
اصفهانی،  عبدالحیم  چون  استادانی 
اسداهلل و میرزاحسین ساعت ساز  نایب 
و حاج عندلیب از موسیقی دانان بزرگ 
این خطه هستند که شاگردان بزرگی را 

پرورش داده اند.

نشهر ا یر ا
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غیبت تکواندوکاران ایران در میان نفرات برتر رنکینگ المپیک

هیچ کدام از تکواندوکاران ایران در میان نفرات اول تا سوم رنکینگ المپیکی 
تکواندوکاران در سال ۲۰۲۱ حضور ندارند.

را  ژانویه  ماه  در  تکواندوکاران  المپیکی  رنکینگ  تکواندو  جهانی  فدراسیون 
اعالم کرد.

براساس اعالم قبلی فدراسیون جهانی با توجه به آغاز دوره جدید رنکینگ برای 
کسب امتیاز و حضور در بازی های المپیک ۲۰۲۴ پاریس، رنکینگ فدراسیون جهانی 
از اول آگوست ۲۰۲۱ )۱۰ مردادماه ۱۴۰۰( به این شکل محاسبه می شود؛ از امتیازات 
سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، ۲۵ درصد؛ از امتیازات ۲۰۱۹، ۵۰ درصد؛ از امتیازت ۲۰۱۸، ۷۵ 

درصد و از امتیازات ۲۰۱۷ و قبل از آن ۱۰۰ درصد کسر خواهد شد.
در رده بندی اعالم شده از سوی فدراسیون جهانی، آرمین هادی پور نماینده وزن 
۵۸- کیلوگرم کشورمان با ۵۵/۱3۶ امتیاز در رده هشتم باقی ماند؛ حسین لطفی دیگر 
تکواندوکار ایران در این وزن با ۵۰/۵۱ امتیاز در رده چهل و ششم جای گرفته است.

در وزن ۶۸- کیلوگرم میرهاشم حسینی با ۱۸/۱۴۶ امتیاز رده ششمی خود را 
حفظ کرد، سروش احمدی با ۷۸/۱۰۹ امتیاز در جایگاه دوازدهم باقی ماند و امیرمحمد 

بخشی نیز با ۶۶/۸۷ امتیاز رده بیست و یکم را به نام خود ثبت کرده است.
محمدعلی خسروی در وزن ۸۰- کیلوگرم با ۱۶/۴۲ امتیاز در رده پنجاه و چهارم 
قرار دارد و علی اشکوریان نیز با ۴۰ امتیاز رده پنجاه و هفتم را به خود اختصاص داده 
است؛ مهدی جاللی با ۱۰/3۸ امتیاز در رده شصت و دوم جای دارد و مهران برخورداری 
نیز با کسب ۷۶/3۷ امتیاز رده شصت و سوم این وزن را به نام خود ثبت کرده است.

سجاد مردانی تکواندوکار وزن ۸۰+ کیلوگرم با ۶۹/۱۱۹ امتیاز در رده هشتم 
قرار دارد. سعید رجبی دیگر نماینده این وزن با ۴۶/۵۶ امتیاز رده سی و چهارم را در 
اختیار دارد. علیرضا نادعلیان در این وزن با ۲۶ امتیاز در رده شصت و سوم جای گرفت. 
اما در گروه زنان مهال مومن زاده در وزن ۴۹- کیلوگرم با ۱3/۴3 امتیاز رده 
شصت و سوم را به نام خود ثبت کرده است. نگار اسماعیلی با ۴۰ امتیاز رده شصت و 

هفتم را به خود اختصاص داده است.
در وزن ۵۷- کیلوگرم زهرا شیدایی  با ۷۵/۵۴ امتیاز توانست رده ۴۷ را به خود 
اختصاص دهد. ناهید کیانی دیگر نماینده کشورمان در این وزن با دو پله صعود و 
33/۵3 امتیاز در رده چهل و نهم جای گرفته است. پریسا جوادی با ۸۹/۴۰ امتیاز در 

رده شصت و پنجم قرار گرفت.
در وزن ۶۷- کیلوگرم ملیکا میرحسینی با ۸۰/۷۱ امتیاز در رده ۲۸ قرار گرفت.  
کیمیا همتی با ۴۹/33 امتیاز رده پنجاه و هفتم را به نام خود ثبت کرده است؛ کوثر 
اساسه دیگر نماینده این وزن که مدال برنز مسابقات جهانی را بدست آورد، با ۶3 پله 

صعود و ۴۰/۲۴ امتیاز رده هفتادوششم را به خود اختصاص داد.
در وزن ۶۷+ کیلوگرم نیز زهرا پوراسماعیل با ۰۹/۲۷ امتیاز در رده شصت و 
یکم قرار گرفته است. اکرم خدابنده دیگر نماینده این وزن با ۰۱/۱۹ امتیاز در رده 

هفتاد و ششم جای دارد.

صفی: َدر جدیدی را به روی تنیس ایران باز کردم
تنیسور جوان ایران که رنکینگ زیر 
۱۰۰ جهان را کسب کرده است، می گوید: 
خیلی خوشحالم که در دیگری را به روی 
تنیس ایران باز می کنم و می توانم بازیکنان 

زیر ۱۰۰ دنیا را ببینم.
مشکات الزهرا صفی که در رده بندی 
جهانی در جایگاه ۸۷ جهان قرار گرفته است 
گفت: از اینکه در رده زیر ۱۰۰ نفر جهان 
هستم خیلی خوشحالم. از خانواده، مربیانم 
کمک  من  موفقیت  برای  کسانی  همه  و 
کردند، تشکر می کنم. خیلی خوشحالم که 
در دیگری را به روی تنیس ایران باز می کنم 
و می توانم بازیکنان زیر ۱۰۰ دنیا را ببینم و با 

آنها آشنا شوم و امیدوارم این مسیر هم در جوانان و هم در بزرگساالن ادامه پیدا کند.
 وی این جایگاه را شروع خوبی برای ادامه مسیر موفقیت دانست و افزود: ابتدای 
سال میالدی را با این نتیجه شروع می کنم و شروع خوبی است که زیر ۱۰۰ نفر هستم 
و می توانم خیلی از مسابقات را شرکت کنم و بهترین تالشم را می کنم که در چند ماه 

آینده در جدول اصلی گرنداسلم ها بیشتر بازی کنم.
از  قبل  داشت:  اظهار  استرالیا  گرنداسلم  درباره مسابقات  ایران  موفق  تنیسور 
استرالیا یک مسابقه را به خاطر ویزا از دست دادم و فکر می کنم نفر دهم جدول اصلی 
مسابقات باشم اما سعی می کنم در گرنداسلم های دیگر موقعیت بهتری داشته باشم 

تا خیلی راحت تر امتیاز بگیرم.
وی همچنین قصد دارد در مسابقات هند شرکت کند و در این خصوص گفت: 
درحال حاضر مسابقات »جی تو« هند است که در سطح باالیی برگزار می شود و 
امتیاز زیادی دارد و بازیکنان شرکت می کنند تا آمادگی خودشان را اول سال حفظ 
کنند و برای شرکت در گرنداسلم های بعد آماده تر باشند و بازیکنان مطرح در این 
مسابقات بازی می کنند و اگر مشکلی پیش نیاید و شرایط کرونا محدودمان نکند در 

این مسابقات بازی می کنم.
صفی در پایان درباره اسپانسر اظهار داشت: قرارداد با اسپانسر هنوز به نتیجه 

نرسیده است و احتماال در این مدت یا قبل از مسابقات به نتیجه می رسیم.

حضور تیم ملی کشتی آزاد در امارات

اعضای تیم ملی کشتی آزاد جهت دریافت روادید آمریکا در امارات حضور دارند.
با توجه به دعوت رسمی فدراسیون کشتی آمریکا برای انجام دیدار تیم به تیم 
بین تیم های کشتی آزاد ایران و آمریکا، اعضای تیم ملی کشتی آزاد برای پیگیری 

اخذ روادید هم اکنون در کشور امارات حضور دارند.
پس از دعوت رسمی »بوریس بومگارتنر« رییس فدراسیون کشتی آمریکا از 
فدراسیون کشتی ایران برای برگزاری یک دیدار تیم به تیم در این کشور، سایت 

فدراسیون کشتی آمریکا زمان برگزاری این رقابت ها اعالم کرد.
در توضیحات سایت فدراسیون کشتی آمریکا آمده است: ایران یکی از قدرت های 
سنتی کشتی آزاد است که دارای قهرمانان متعدد جهانی و المپیکی است. رقابت دوستانه 
بین ایران و آمریکا به چند دهه قبل بر می گردد و آخرین باری که تیم ایران در آمریکا 

حضور داشت در سال ۲۰۱۶ و در جام جهانی لس آنجلس بود.
تماشای مسابقات کشتی آمریکا و ایران به طور سنتی در هر دو کشور جمعیت 

زیادی را به خود جلب می کند.
»ریچ بندر« مدیر اجرای کشتی آمریکا نیز گفته است: کشتی فراتر از سیاست 
است و هیچ چیز بهتر از این رقابت دوستانه بین کشتی ایران و آمریکا نیست. این 
دو کشور بهترین کشورهای کشتی آزاد جهان هستند و ما خوشحالیم که تیم آمریکا 

فرصتی پیدا کرده تا با یکی از قوی ترین تیم های کشتی جهان کشتی مبارزه کند.
براساس برنامه ریزی انجام شده دیدار دوستانه بین کشتی ایران و آمریکا روز 
۲3 بهمن ماه سال جاری و در آرلینگتون داالس در ایالت تگزاس برگزار خواهد شد.

در جریان برگزاری پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی جهان، دیوید تیلور در وزن 
۸۶ و جی دن کاکس در وزن ۹۲ کیلوگرم مقابل حسن یزدانی و کامران قاسم پور 
متحمل شکست شدند. از سوی دیگر گیبل استیوسون دارنده مدال طالی وزن ۱۲۵ 
کیلوگرم آمریکا در بازی های المپیک نیز که از دنیای کشتی خداحافظی کرده است 

نیز از امیرحسین زارع برای مبارزه رودرو با او دعوت کرده است.

پیشنهاد 50 میلیونی رئال به امباپه
 ۲۰۰ و   ۱۸۰ پیشنهاد  دو  از  پس 
حاال  رئال  تابستان،  در  یورویی  میلیون 
پیشنهادی ۵۰ میلیون یورویی برای کیلیان 

امباپه به پی اس جی ارائه داده است.
رئال  دیرینه  رویای  امباپه  کیلیان 
مادرید است. رویایی که قرار بود تابستان 
محقق شود ولی پی اس جی حاضر نشد 
به هیچکدام از دو پیشنهاد هنگفت رئالی 
پی  مدیر  الخلیفی  ناصر  بدهد.  پاسخ  ها 
اس جی تاکید داشت که قادر به تمدید 
با امباپه هستند و روی او برای طوالنی 

مدت حساب می کنند.
به زمستان ۲۰۲۲ رسیده ایم بدون 

اینکه امباپه با پاریسی ها تمدید کند. او حاال بدون هیچ مشکلی می تواند با رئال 
پای میز مذاکره بنشیند اما اخیرا تاکید کرد که نیم فصل دوم را نیز در پاریس خواهد 
ماند. طبق ادعای ال چیرینگیتو، امباپه پس از بازی برگشت با رئال در یک هشتم 
نهایی لیگ قهرمانان)۱۸ اسفند( خبر جدایی اش در پایان فصل را رسما اعالم خواهد 
کرد، اما از رئال نامی نخواهد برد هرچند که توافق او با کهکشانی ها نهایی شده و 

تنها امضای نهایی باقی مانده است.
در حالی که امباپه صراحتا از ماندنی شدن در پی اس جی تا پایان فصل صحبت 
کرده بود، امروز »جیوانی برانکینی« ایحنت فوتبال ایتالیایی ادعایی جالب را مطرح 
کرد. او در مصاحبه با گاتزتادلو اسپورت گفت که رئال برای جذب امباپه در انتقاالت 

ژانویه پیشنهادی ۵۰ میلیون یورویی به پی اس جی ارائه کرده است.
برانکینی گفت:» همه چیز به پی اس جی ارتباط دارد. رئال روی امباپه برای 
همین زمستان حساب باز کرده و می خواهد هر چه زودتر او را جذب کند. به همین 
دلیل پیشنهادی ۵۰ میبلیون یورویی ارائه کرده که هنوز مشخص نیست پاسخش 

چه خواهد بود.
نمی دانم در نهایت مذاکره ای انجام خواهد شد یا خیر ولی واضح است که این 
اقدام فلورنتینو پرز، شایسته پاسخگویی است. او روی جذب امباپه جدیت نشان داده 
و معتقدم حیف است فوق ستاره ای چون امباپه در تابستان به عنوان بازیکن آزاد و 
رایگان جدا شود. پی اس جی می تواند حداقل ۵۰ میلیون یورو از این انتقال سود کند.
امباپه جذب  به جای  تابستان مهاجمی بزرگ  پاریس در  اطمینان دارم که 
خواهد کرد. هری کین، دوشان والهوویچ و حتی ارلینگ هالند می توانند جانشینی 

مناسب برای کیلیان باشند.«

ضرب االجل برای هالند؛ زودتر تصمیمت را بگیر! 
تصمیم  آینده  هفته  چند  فاصله  در  دورتموند،  بروسیا  ستاره  هالند،  ارلینگ 

نهایی اش برای فصل آینده را می گیرد و مقصد او نیز اللیگاست.
ارلینگ هالند در طول دوران حضورش در ماربیا در تعطیالت درباره مقصد 

احتمالی اش برای فصل آینده صحبت کرده است.
افرادی که بسیار به این بازیکن نروژی نزدیک هستند نیز اظهارات این بازیکن 

درباره مقصد بعدی او را تایید می کنند.
مدیران دو باشگاه رئال مادرید و بارسلونا نیز به خوبی از شرایط این بازیکن 

آگاه هستند و قصد دارند تا حد توان برای جذب او تالش کنند.
جلساتی از سوی بارسا درباره جذب این بازیکن برگزار شده و از سوی دیگر 
رئال نیز در حال بررسی شرایط است تا شانس خود را برای خرید این مهاجم جوان 
امتحان کند. عالوه بر این هردوی این باشگاه ها می دانند که توافق باید نهایتا تا 3۱ 

ژانویه انجام شود و به هیچ عنوان نباید به تابستان آینده موکول شود.
الپورتا برای انجام هرکاری آماده است که شامل فروش بعضی از بازیکنان 
فعلی تیمش نیز می شود تا بتواند هزینه مورد نیاز برای جذب هالند را تامین کرده 
و البته با محدودیت پرداخت دستمزد تعیین شده از سوی بارسلونا برای فصل آینده 
نیز مقابله کند. با توجه به شرایطی که این باشگاه در حال حاضر دارد، آنها حتی 

نمی توانند به این انتقال فکر کنند.
با این حال رئال مادرید دورنمای مالی بسیار خوبی دارد و می تواند بدون هیچ 
مشکل خاصی برای جذب هالند اقدام کند. علیرغم مسائلی که مطرح شده، هیچ 

توافقی بین این باشگاه با این بازیکن یا باشگاه بروسیا دورتموند انجام نشده است.
باشگاه  این  مدیران  اما  گرفته  طرف صورت  دو  هر  و  رئال  بین  مذاکراتی 
اسپانیایی هنوز در حال بررسی شرایط هستند تا به بهترین شکل ممکن این انتقال 
را به انجام برسانند. تماس هایی با رایوال نیز برقرار شده اما هیچ توافق قطعی ای 

صورت نگرفته است.
در حال حاضر جذب هالند در رئال کامال محتمل به نظر می رسد. عالوه بر 
این، بسیاری احساس می کنند که این بهترین زمان است که بتوانند برتری رئال در 
یک دهه پیش رو را قطعی کرده و بار دیگر احساس ترس و احترام را در وجود رقبا 

زنده کنند. آنها می دانند که این اقدام نباید به تاخیر بیفتد.
از سوی دیگر، بروسیا دورتموند نیز از این مهاجم و مینو رایوال خواسته که 

تصمیم شان برای ادامه حضور یا جدایی از این تیم در فصل آینده اعالم کنند.
شایعات بسیاری درباره آینده او به گوش می رسد و همه چیز نشان از این دارد 
که تصمیم این بازیکن به زودی مشخص خواهد شد اما هیچ چیز تا پایان فصل 

قطعی نیست و او قصد ندارد در ژانویه از این تیم جدا شود.
اگر قرارداد هالند با دورتموند تا سال ۲۰۲۴ است، پس این همه عجله برای 
چیست؟ باید به این نکته اشاره کرد که در زمان امضای قرارداد ذکر شد که این 
بازیکن تنها دو سال در دورتموند می ماند و بند فسخی نیز با توجه به این موضوع در 
قراردادش در نظر گرفته شد.رایوال می داند که می تواند با این بند فسخ ۷۵ میلیون 
یورویی، توافقی بسیار خوب برای این بازیکن، پدر او و خودش در نظر بگیرد. به 
لطف تصمیمی که او دو سال پیش گرفت، حاال همه چیز به سود آنهاست اما او به 

خوبی می داند که قرارداد جدید نباید خیلی به تعویق بیفتد.

اتمام حجت آلگری با موراتا در مورد بارسلونا
سرمربی یوونتوس موافق جدایی آلوارو موراتا نیست و برای جدایی او شرط 

گذاشت.
آلوارو موراتا این فصل عملکرد چندان بدی در ترکیب یوونتوس نداشته اما با 
این حال تمایل به جدایی و بازگشت به فوتبال اسپانیا را دارد. همین موضوع باعث 
شده بود که بسیاری به جدایی احتمالی او از یووه در پنجره نقل و انتقاالت زمستانی 

اشاره کنند و این باشگاه نیز به دنبال جذب جانشینی برای او باشد.
هفته گذشته صحبت هایی مبنی بر عالقه ژاوی به جذب این بازیکن و آغاز 
مذاکرات بارسا با یووه و اتلتیکو مادرید به گوش رسید و به نظر می رسد موراتا با 
بارسا برای امضای قراردادی ۱۸ ماهه به توافق رسیده و این یعنی در صورت توافق 

باشگاه ها با یکدیگر، این انتقال رسمی خواهد شد.
شرایط اما کمی پیچیده شده و در ایتالیا معتقدند یوونتوس تا زمانی که جانشینی 
برای موراتا جذب نکند، اجازه جدایی وی را صادر نخواهد کرد. برای این مهم مائورو 
ایکاردی و اسکاماکا مدنظر قرار دارند ولی جذب هیچکدام شان ساده نخواهد بود. 
در واقع اگر یوونتوس به موراتا اجازه جدایی بدهد، تنها ۷.۵ میلیون یورو از این بابت 
انداز خواهد کرد که برای جذب بازیکنی دیگر کفایت نمی کند. گاتزتا دلو  پس 
اسپورت نوشت که مکس آلگری سرمربی یووه در صحبت با موراتا به وی تاکید 
کرده است که شانسی برای پیوستن به بارسا ندارد چرا که روی او برای نیم فصل 
دوم و به خصوص بازی سوپرکاپ ایتالیا برابر اینتر)۲۲ دی( به شدت حساب می کند.

یتم  ر حفظ  غم  علی ر
لیس  سپو پر  ، خیر ا ل  فصو
برای  آماده  رقیب  دو  امسال 

تکرار قهرمانی خود دارد.
هفته  در  پرسپولیس  خوب  روند 
های اخیر ادامه یافته و تیم یحیی گل 
محمدی علیرغم از دست دادن فرصت 
های فراوان گلزنی، در خانه ۱-۲ موفق 
قرمزپوشان  شد.  تراکتور  بر  غلبه  به 
قرار  قهرمانی  تکرار  مسیر  در  دوباره 
داشته و تنها یک امتیاز با صدر فاصله 
دارند، اما به نظر مسیر به مانند سال های 
گذشته برای پرسپولیس هموار نیست.

حفظ میانگین  کسب امتیاز؛ همون 
همیشگی

پرسپولیس علیرغم برخی انتقادات 
در شروع فصل در حال حاضر و بعد از 
 ۲۸ کسب  به  موفق  هفته   ۱3 گذشت 
در  امتیاز  دو  میانگین  از  و  شده  امتیاز 
است.  ظاهر شده  بهتر  نیز  مسابقه  هر 
های  هفته  در  شکست  یک  علیرغم 
ابتدایی مقابل آلومینیوم و البته تساوی 
در  تیم  این  هوادار،  مقابل  غیرمنتظره 
یعنی  قهرمانی  اصلی  دو مدعی  مقابل 
کسب  به  موفق  سپاهان  و  استقالل 
چهار امتیاز شده و از این حیث نیز در 
شرایط خوبی قرار دارد. علیرغم از دست 
دادن سه مهره تاثیرگذار، تیم یحیی گل 
به  مانند فصل قبل همچنان  محمدی 
وضوح شخصیت قهرمانی خود را حفظ 

کرده است.
سد بزرگ در راه دبل هت تریک؛ 

دو رقیب گردن کلفت
اما بی تردید مهم ترین مانع یحیی 
گل محمدی و پرسپولیس برای تکرار 
قهرمانی را باید دو رقیب پرمهره به نام 
استقالل و سپاهان دانست. آبی پوشان 
خوب  را  فصل  قبل  فصول  خالف  بر 
از  اند و تیم فرهاد مجیدی  آغاز کرده 

داده  نشان  انتظار  از  فراتر  دفاعی  نظر 
گذشته  سال  که  نیز  سپاهان  است. 
پنجمین  از  جلوگیری  تا  ای  فاصله 
از  بعد  نداشت،  قرمزپوشان  قهرمانی 
چند هفته ضعیف امروز موفق به کسب 
پیروزی شده و دوباره به آرامش رسید. 
این مثلث احتماال تا ثانیه آخر لیگ یقه 

یکدیگر را خواهند گرفت.
گمشده ای که باالخره پیدا شد

جدایی  از  بعد  پرسپولیس  اگرچه 
محسوسی  شکل  به  اللهی  نور  احمد 
داده  از دست  را  ترکیب خود  هارمونی 
اما  ندارد،  باکس  تو  باکس  هافبک  و 
در هفته های اخیر یحیی گل محمدی 
باالخره به ترکیب مورد نظر خود در خط 
میانی رسیده است. زوج میالد سرلک و 
کمال کامیابی نیا قطعا بهترین ترکیب 
برای حفظ قدرت جنگندگی و باز پس 
گیری توپ در میانه میدان است و گزینه 
و  شریفی  مهدی  مانند  جانشین  های 
برای  دشواری  کار  اسدی  رضا  البته 
تغییر نظر یحیی و بازگشت به ترکیب 

ثابت دارند.
فرصت سوزی های پیاپی؛ حسرت 

آخر فصل؟
عادت بد پرسپولیس فصل گذشته 
همچنان حفظ شده و این تیم به ندرت 
کار حریف را زودتر از سوت پایان مسابقه 
مسابقه  در  قرمزپوشان  کند.  می  تمام 
پنالتی،  یک  بر  عالوه  تراکتور  مقابل 
نیز  را  دیگر  گلزنی  خوب  فرصت  چند 
در مقابل دروازه حریف از دست دادند 
شانس  پایانی  های  ثانیه  تا  تراکتور  تا 
زدن گل تساوی و بازگشت به بازی را 
داشته باشد. در لیگ پانزدهم حتی نام 
تیم قهرمان لیگ برتر نیز با تفاضل گل 
تعیین شد و یحیی گل محمدی امیدوار 
روزهای  در  و  فصل  پایان  در  است 
سوزی  فرصت  این  حسرت  دشوارتر، 

های پیاپی را نخورد.
امید اول دبل هت  ستاره ای که 

تریک است
اخیر  های  هفته  در  اتفاقی  هیچ 
هواداران  و  محمدی  گل  یحیی  برای 
بازگشت  ز  ا تر  شیرین  پرسپولیس 
تیم  این  ارزشمند  مهره  ترابی،  مهدی 
از  علیرغم  نیست.  ثابت  ترکیب  به 
ترابی  مهدی  پنالتی،  یک  دادن  دست 

ستاره قرمزپوشان بوده و بارها با زدن 
خط  خود  مسیرهای  تغییر  و  عمق  به 
دفاعی تراکتور را آزار داد. گل اول نیز 
با حرکت هوشمندانه و پاس ترابی به 
ثمر رسید تا این ستاره کم افت و خیز 
در صدر جدول بهترین پاسورهای لیگ 

برتر این فصل قرار بگیرد.
مشکلی که فکر یحیی را مشغول 

کرده
سید جالل حسینی ۴۰ ساله شده 
و باید پذیرفت که این مدافع پرافتخار 
در  به خصوص  گذشته  مانند  به  دیگر 
آماده  بازیکنان جوان حریف  با  کورس 
باال،  تجربه  علیرغم  نیست.  سرحال  و 
قدرت رهبری و موفقیت در دوئل های 
هوایی، دشوار است تا تمام فصل بتوان 
خط دفاعی را به یک بازیکن ۴۰ ساله 
سپرد. به جز علی نعمتی که قابل قبول 
علیرضا  چون  بازیکنانی  شده،  ظاهر 
ابراهیمی و فرشاد فرجی پرفراز و نشیب 
بوده اند و یحیی باید خیلی زود چاره ای 
برای این مسئله بیندیشد؛ مسئله ای که 
وضوح  به  تراکتور  گل  تنها  در صحنه 

قابل رویت بود.

رمز موفقیت نبرد تا ثانیه آخر؛

پرسپولیس در مسیر تکرار قهرمانی!

مهدی طارمی توانست با کسب آراء 
پایانی کسب  نامزد  به جمع 3  مردمی، 
سال  گل  بهترین  یا  پوشکاش  جایزه 

۲۰۲۱ میالدی راه یابد.
پس از اینکه پسر بوشهری فوتبال 
ایران جوایزی همچون بهترین گل فصل 
لیگ قهرمانان اروپا را از آن خود کرد، 
قرار  مدنظر  را  بزرگتری  هدف  او  حاال 
داده است. مهدی طارمی پس از پشت 
سر گذاشتن ۷ حریف گردن کلفت، اکنون 
خود را در میان 3 نفر پایانی برای کسب 
عنوان جایزه پوشکاش یا بهترین گل سال 

دنیای فوتبال می بیند.
پوشکاش جایزه ای است که در ۲۰ 
اکتبر ۲۰۰۹ توسط فدراسیون بین المللی 
فوتبال )فیفا( و به دستور سپ بالتر رئیس 
وقت این نهاد تأسیس شد تا به مرد یا 
زنی اعطا شود که از نظر زیبایی بهترین 
گل سال را در تقویم 3۶۵ روز میالدی 
به ثمر رسانده باشد و اکنون فوتبال ایران 
تا تصاحب بزرگترین عنوان جهانی خود، 

فاصله چندانی ندارد.
یک  مرحله  از  برگشت  دیدار  در 
اروپا،  قهرمانان  لیگ  نهایی  چهارم 
پورتو برای جبران شکست ۲ بر صفر 
نچز  سا ستادیوم  ا در  چلسی  مقابل 
پیسخوان شهر سویا به مصاف این تیم 
به دلیل شرایط  بود. دیداری که  رفته 
شد.  برگزار  استادیوم  این  در  کرونایی 
طارمی در بازی رفت و به دلیل اخراج 
مقابل یوونتوس غایب بود و در مسابقه 
زمین  وارد   ۶3 دقیقه  از  نیز  برگشت 
پایانی مسابقه روی  شد و در لحظات 

با ضربه  و  برخاست  هوا  به  نانو  پاس 
ای قیچی برگردان و استثنایی، دروازه 

ادوارد مندی را باز کرد.
هر چند که گل زیبای طارمی باعث 
پیروزی یک بر صفر تیمش شد اما به 
تنها شکست  آنها  و  نیامد  پورتو  کمک 
لیگ  های  رقابت  از  دوره  آن  قهرمان 
قهرمانان اروپا را رقم زدند اما این این گل 
استثنایی دستاوردهای فردی متعددی را 
برای مهاجم ایرانی پورتو در پی داشته و 
اکنون او فاصله ای تا تصاحب یک عنوان 

بزرگ دیگر ندارد.
برای  گیری  رأی  نخست  مرحله 
انتخاب بهترین گل سال فوتبال جهان 
بین کاربران وب سایت رسمی فیفا برگزار 

شد و از میان ۱۰ گلی که کاندیدا بودند، 
چلسی  به  طارمی  مهدی  محشر  گل 
در کنار گل پاتریک شیک مهاجم تیم 
ملی چک به اسکاتلند در یورو ۲۰۲۰ و 
همچنین گل اریک المال بازیکن تاتنهام 
سه  انگلیس  برتر  لیگ  در  آرسنال  به 
کاندیدای نهایی تصاحب جایزه پوشکاش 

محسوب می شوند.
رقابت  گل   ۲ این  با  باید  طارمی 
که  گلی  و  المال  رابونایی  گل  کند. 
پاتریک شیک از میانه میدان وارد دروازه 

اسکاتلند کرد.
عنوان  این  برنده   ،۲۰۱۸ سال  تا 
وب  در  هواداران  رای  اساس  بر  کاماًل 
با  شد.  می  تعیین  فیفا  رسمی  سایت 

این حال، پس از یک جنجال در جایزه 
۲۰۱۸، فیفا رویه را تغییر داد. اکنون، این 
فیفا  منتخب  کارشناسان  توسط  جایزه 
تعیین می شود که برنده را بر اساس سه 
گل برتری که مردم به آن رای داده اند، 

انتخاب می کنند.
و  پیش  ه  ما چند  می  ر طا
کسب  و  احتمالی  پیروزی  درخصوص 
گفته  گاال  مراسم  در  پوشکاش  جایزه 
یا  ام  را گفته  این  بود: نمی دانم قبال 
این  به  که  است  سالی  چند  ولی  نه 
در  مراسمی  روز  فکر هستم که یک 
که جایزه هایی  به بازیکنان تعلق می 
گیرد حضور داشته باشم. نمی دانستم 
اما  باشم  آنجا  باید  عنوانی  چه  برای 
همیشه مدنظرم بود که من باید روی 
آنجا باشم. حاال خوشبختانه شاید گلی 
پوشکاش  گل  جایزه  کاندید  زدم  که 
به  همیشه  مردم  که  محبتی  با  باشد. 
هم  باز  من  گل  امیدوارم  داشتند  من 
باشد  پایانی  3 گل  و جزو  بیاورد  رای 

و در این مراسم حضور داشته باشم.
حاال بخش نخست رویای مهاجم 
بوشهری رخ داده و نام طارمی در میان 3 
کاندیدای پایانی دیده می شود. او توانست 
رأی اعتماد را از کاربران وب سایت فیفا 
دریافت کند و اکنون برای تصاحب جایزه 
اصلی و پایانی، باید نظر کارشناسان فیفا 
را به خود جلب کند. مراسمی که قرار 
است ۲۷ دی ماه برگزار شود و همگان 
از  یکی  بتواند  ایرانی  یک  تا  امیدوارند 
بزرگترین جوایز فردی دنیای فوتبال را 

از آن خودش کند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی دعوت مجمع عمومي عادی بطور 
فوق العاده مؤسسه جمعیت فضیلت وحی 

بدینوسیله ازکلیه سهامداران مؤسسه فوق الذکر 
بشماره ثبت3۴۴۱وشناسه ملی 3۸۰۱۰۶۰۶۵3۰دعوت 
بطورفوق  عادي  عمومي  مجمع  میشوددرجلسه 
العاده،ساعت ۱۷ مورخ۱۴۰۰/۱۰/3۰ درمحل موسسه 
به آدرس مشهد۱۷شهریور۶نسترن۱۲پالک۲۴کدپس
تی ۹۱۶۶۹۶۵۶۶۹حضور بهمرسانند دستورجلسه۱ـ 

انتخاب اعضاي هیات مدیره۲-تعیین بازرس
هیات مدیره

جایزه پوشکاش، در دسترس تر از همیشه؛

یک قدم تا بهترین اتفاق سال برای طارمی

تیــم فوتبــال امید پرســپولیس در 
شــهرآورد تهــران موفق شــد اســتقالل 
ــدر  ــه ص ــته و ب ــش رو برداش را از پی

جــدول مســابقات بازگــردد.
ــدار از دور برگشــت  در اولیــن دی
ــران،  ــای ته ــگ امیده ــای لی رقابت ه
ــگاه  ــتقالل در ورزش ــال اس ــم فوتب تی
ــا )ع(  ــام رض ــی ام ــود یعن ــی خ خانگ
بــه مصــاف تیــم امیدهای پرســپولیس 
ــا  ــدار در نهایــت ب رفــت کــه ایــن دی
ــر ۲ سرخپوشــان خاتمــه  برتــری 3  ب
ــن  ــری در ای ــا برت یافت.پرســپولیس ب
ــه صــدر  ــازی شــد و ب ــدار 3۴ امتی دی
جــدول مســابقات بازگشــت. اســتقالل 
هــم بــا ۲۴ امتیــاز در رده چهــارم 
باقــی ماند.هدایــت تیــم امیدهــای 
پرســپولیس بــه عهــده اســماعیل 
حاللــی بــود و آرش برهانــی نیــز 
ــر  ــت امیدهــای اســتقالل را ب هدای

ــت. ــده داش عه
جــدال رفــت دو تیــم بــا تســاوی 

بــدون گل خاتمــه یافتــه بــود.
****

ــث  ــی  باع ــم تجربگ ــی: ک برهان
باخــت اســتقالل در شــهرآورد امیدهــا 

شــد
ســرمربی تیــم فوتبــال امیــد 
اســتقالل گفــت: از عملکــرد بازیکنــان 
اســتقالل در شــهرآورد امیدهــا رضایت 
دارم؛ آنهــا نمایــش خوبــی را بــه اجــرا 

ــم  ــی ک ــاز دفاع ــا در ف ــتند ام گذاش
ــم. ــز بودی ــم تمرک ــه و ک تجرب

ــان  ــس از پای ــی« پ »آرش برهان
شــهرآورد امیدهــا کــه بــا شکســت 3 
ــار  ــت، اظه ــه یاف ــش خام ــر ۲ تیم ب
داشــت: وقتــی مــی بینــم کــه فرهــاد 
مجیــدی بــه جوانــان بــازی مــی 
ــم  ــی شــوم. در تی دهــد خوشــحال م
بــزرگ بــازی دادن بــه جوانــان خیلــی 
ســخت اســت. البتــه در فصل گذشــته 
هــم محمــود فکــری توجــه خوبــی به 

ــان جــوان داشــت. بازیکن
ســرمربی امیــد اســتقالل اضافــه 
ــا  ــه م ــر روزی ک ــفانه ه ــرد: متاس ک
بزرگســاالن  تیــم  داشــتیم  بــازی 
ــی  ــت و کادر فن ــازی داش ــم ب ــا ه م
بزرگســاالن نتوانســت بیایــد و شــرایط 
ــن  ــا ای ــد. ب ــتقالل را ببین ــان اس جوان
ــن در  ــن بازیک ــدوارم چندی ــال امی ح
ــا  ــال م ــه فوتب ــن نســل ب ــده از ای آین
ــح کــرد:  ــی شــوند.برهانی تصری معرف
ــا  ــای م ــام تعویض ه ــرم تم ــه نظ ب

جــواب داد و همــه خــوب کار کردنــد، 
از تمامــی تعویــض های خــودم راضی 
هســتم امــا فشــار دربــی یــک مقــدار 
زیــاد اســت و بازیکنــان بایــد کــم کــم 

ــه شــوند. باتجرب
بازیکــن اســبق اســتقالل گفــت: 
ــا در بازی هــای  بایــد تــالش کنیــم ت
آینــده ایــن باخــت را جبــران و نتایــج 
بهتــری را کســب کنیــم. به طــور حتم 
ــان  ــن بازیکن ــل از همی ــه فص در ادام

زیــاد خواهیــد شــنید.

برتری پرسپولیس برابر استقالل در شهرآورد امیدها



7 هنگسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1923- چهارشنبه 15 دی 1400 فر

مفقودی
کارت سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی مدل ۱3۸۷ به رنگ 
سفید روغنی به شماره پالک ۶۴۴ د ۵۹-ایران ۴۶ به شماره موتور 
۲۵۷۹۹۸۱ به شماره شاسی S۱۴۱۲۲۸۷۵۲۵۱۰۷ متعلق به اقای 
شاهین بزرگ مهر فرزند نصراله مفقود وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.

آگهی حصر وراثت 
آقای ابراهیم کاظمی دارای شناسنامه شماره ۱۸۶۰۵ به شرح دادخواست 
به کالسه ۱۴۰۰/۲۵۰ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان درویش کاظمی به شناسنامه ۸3۴ در تاریخ ۱۴۰۰/۹/3 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱- محمود کاظمی ف درویش به شماره ملی 3۵۲۰۸3۵۰۱۰ و متولد ۱3۵3/۶/۲۵ 
صادره از دشتستان ۲- ابراهیم کاظمی ف درویش به شماره ملی 3۵۲۰۱۸۰۴۱3 
و متولد ۱3۵۵/۷/۱ صادره از دشتستان 3- منصور کاظمی ف درویش به شماره 
ملی 3۵۲۰۹۱۱۶۵۵ و متولد ۱3۶۰/۲/۱۶ صادره از دشتستان ۴- مسعود کاظمی 
ف درویش به شماره ملی 3۵۱۱۶۷۷۸۱ و متولد ۱3۶۴/۲/۷ صادره از دشتستان 
)پسران متوفی( ۵- طاهره کاظمی ف درویش بشماره ملی 3۵۲۰۱۸۷۹۷3 و 
متولد ۱3۵۷/۱/۲۰ صادره از دشتستان ۶- فاطمه کاظمی ف درویش به شماره 

از دشتستان ۷- زهرا کاظمی  ملی 3۵۱۰۱۴۷۱۵۴ و متولد ۱3۵۷/۱/۶ صادره 
ف درویش به شماره ملی 3۵۴۰۱۰۲۱۶۷ و متولد ۱3۷۲/۴/۱۵ صادره از دشتی 
)دختران متوفی( ۸- خیری کاظمی ف درویش بشماره ۱۸۱۷۸۰۷۶۶۸ و متولد 

۱333/۶/۵ صادره از آبادان )همسر دائمی متوفی( والغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف بوشهر 
م / الف ۲۵3

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ۴۷۰/۴۵
با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده  اینکه آقای منصور زائری  نظربه 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک ۴۷۰/۴۵ واقع در خورموج بخش ۵ 
خورموج به شماره سریال ۷۴۶۸۴۸ که به نام منصور زائری صادر و تسلیم گردیده 
که به علت جابجایی مفقود گردیده و پس از جستجوی کامل یافت نگردیده است 
مراتب طی بخشنامه ی مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ به کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر 
کشور ابالغ گردیده است لذا در اجرای تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه 
قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام 
معامله یا وجود سند مالکیت نزدخود می باشد ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار 

این آگهی اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم دارد در غیر این صورت پس 
از سپری شدن مدت مقرر قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی به نام 
مالک صادر خواهد شد و سند مالکیت قبلی به شماره سریال ۷۴۶۸۴۸ از درجه 

اعتبار ساقط خواهد شد. 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

رئیس واحد ثبتی شهرستان دشتی

آگهی مفقودی نورآباد
اینجانب قدرت محرابی مالک خودرو سواری سمند    مدل ۱3۸۵به شماره 

شهربانی ۱۰ایران ۸۹۴م۱۶وشماره بدنه
شناسنامه    سندو  فقدان  موتور۱۴۵۵۶۴۹۷بعلت  ۱۲۴۸۵۰۸۸۹۱۱شماره 

تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است.
لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور داردظرف ده روز به 
دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان 
سمند مراجعه نماید.بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ظوابط مقرر 

اقدام خواهد شد. 

اداره ثبت  اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱۴۰۰۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۴۰۵۲ هیات اول/ موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/  رحمت اله 
راهبی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 3 صادره از سراب** ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در آن  به مساحت ۲۱/۶۸ متر مربع از پالک شماره  ۱۰3۱  
فرعی از ۱۰۰ اصلی واقع در عمرآباد بخش حوزه ثبت ملک ورامین خریداری از  
محمود و مهدی و رضوانه همگی شیرکوند   **  محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  م. الف ۴۹۴

محمود داودی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین 
تاریخ انتشار نوبت اول:   ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۱۰/3۰

ــتم  ــرا )س( در بیس ــرت زه حض
جمــادی الثانــی ســال پنجــم پــس از 
بعثــت در مکــه مکرمــه بــه دنیــا آمــد 
و ســوم جمــادی الثانــی ســال یازدهــم 
ــه  ــالگی در مدین ــری و در ۱۸ س هج

منــوره بــه شــهادت رســید.
حضــرت زهــرا )س( یکــی از پنج 
بانــوی قدســی تاریــخ جهــان به شــمار 
ــی در  ــیار رفیع ــگاه بس ــی رود و جای م
ــرت )س(  ــالم دارد. آن حض ــن اس دی
ســومین معصــوم، دختــر معصــوم، 
ــوم و  ــادر معص ــوم و م ــر معص همس
ــددی  ــاز متع ــای ممت دارای ویژگی ه

اســت.
۱۲ امــام بزرگــوار شــیعه )علیهــم 
ــه  ــرت فاطم ــل حض ــالم( از نس الس
ــات  ــق روای زهــرا )س( هســتند؛ مطاب
ســوره و آیاتــی از قــرآن کریــم ماننــد 
ســوره کوثــر، ســوره انســان، آیــه 
تطهیــر و آیــه مــودت در حــق آن 
حضــرت )س( و همســر و فرزندانــش 
نــازل گردیــده اســت و دوســتی و 
دشــمنی بــا ایشــان، بــه منزله دوســتی 

ــت. ــر )ص( اس ــا پیامب ــمنی ب و دش
بی شــک بــر کســی پوشــیده 
)س(  زهــرا  کــه حضــرت  نیســت 
ــرت  ــان، حض ــات پدرش ــوع صف مجم
محمــد )ص( را در خــود دارنــد. حضرت 
زهــرا )س( نــه تنهــا صفــات پــدر را در 
خــود داشــتند، بلکــه هــر آنچــه از علم، 
معرفــت، اخــالق وایمــان پدر در دســت 
داشــتند و بــرای دیگــران بــه اشــتراک 
می گذاشــتند، کــه حقیقــت اســالم 

ــه شــود. ــد و جاودان ــده بمان زن

زندگینامه حضرت زهرا )س(
)س(  زهــرا  فاطمــه  حضــرت 
دختــر گرامــی خاتــم االنبیــاء حضــرت 
خدیجــه  حضــرت  و  )ص(  محمــد 
کبــری )س(، همســر مکرمــه حضــرت 
ارجمنــد  مــادر  و  )ع(  علــی  امــام 
حضــرت امــام حســن )ع( و امــام 
حســین )ع( و حضــرت زینــب کبــری 

)س( اســت.
پــدر بزرگــوار حضــرت زهــرا 
)س( خاتــم پیامبــران الهــی و برتریــن 
مخلــوق خداونــد و مــادرش خدیجــه، 
ــش و  ــریف قری ــزرگ و ش ــان ب از زن
نخســتین بانویــی بــود کــه بــه اســالم 
گرویــد و تمامــی ثــروت و دارایــی 
ــالم  ــه اس ــت ب ــرای خدم ــود را ب خ
ــه  ــرد. خدیج ــرف ک ــلمانان ص و مس
پیــش  دوران  و  جاهلیــت  دوران  در 
ــی  ــه پاکدامن ــز ب ــالم نی ــور اس از ظه
مشــهور بــود، تــا جایــی کــه از او بــه 

ــد. ــاد می ش ــزه( ی ــره )پاکی طاه

والدت حضرت زهرا )س(
ــرا )س( در  ــه زه ــرت فاطم حض
روز بیســتم جمــادی الثانــی ســال 
پنجــم پــس از بعثــت در مکــه مکرمه، 

ــه جهــان گشــود. چشــم ب
ــان  ــخ والدت ایش ــورد تاری در م
ــخ والدت  ــود دارد. تاری ــالف وج اخت
حضــرت زهــرا )س( در بیشــتر منابــع 
اهــل ســنت، پنج ســال پیــش از بعثت 
و در زمانــی کــه قریــش مشــغول 
مرمــت خانــه کعبــه بودنــد، در برخــی 
ــع  ــتر مناب ــت و در بیش ــال دوم بعث س
ــت  ــس از بعث ــال پ ــج س ــیعی، پن ش
پیامبــر اســالم )ص( ذکر شــده اســت.

مطابــق بــا برخــی روایات رســول 
انعقــاد نطفــه  از  خــدا )ص( قبــل 
ــدا  ــوی خ ــرا )س( از س ــرت زه حض
ــور شــد کــه چهــل شــبانه روز از  مام
حضــرت خدیجــه )س( فاصلــه بگیــرد 
ــی  ــوده در مکان ــرک نم ــه را ت و خان
معتکــف گــردد. آن حضــرت ایــن ایــام 
را بــه روزه و عبــادت ســپری نمــود و 
ــل روزه  ــکاف چه ــن اعت ــان ای در پای
ــر رســول خــدا فــرود آمــد  جبرئیــل ب
و در حالــی کــه طعامــی بــا خــود بــه 
همــراه آورده بــود، بــه پیامبــر گفت: به 
فرمــان خداونــد بــا ایــن طعامــی که به 
دســتور خدا از بهشــت برای تو آورده ام 

افطــار کــن. پــس رســول خــدا بــا آن 
ــار  ــس از افط ــود و پ ــار نم ــذا افط غ
ــد  ــه روان ش ــه خدیج ــوی خان ــه س ب
ــه  ــاک فاطم ــه پ ــب نطف ــان ش و هم

ــد. منعقــد گردی
در روایتــی آمــده اســت کــه 
رســول خــدا )ص( در دوران حمــل 
حضــرت زهــرا )س( توســط خدیجــه 
ــل  ــه! جبرئی ــود: ای خدیج ــه او فرم ب
مــرا بشــارت داده کــه او دختــر اســت، 
ــاک و  و گفتــه کــه او منشــأ نســلی پ
ــارک و  ــد تب ــت و خداون ــارک اس مب
ــّدر نمــوده کــه نســل مــن  ــی مق تعال
از طریــق او برقــرار و پایــدار بمانــد، و 
ــدان او پــس  مقــرر فرمــوده کــه فرزن
از انقطــاع وحــی امــام و خلیفــه خــدا 
ــرم )ص(،  ــند.پیامبر اک ــن باش در زمی
ــه  ــود را فاطم ــز خ ــد عزی ــام فرزن ن
ــن  ــت ای ــورد عل ــه در م ــتند ک گذاش
نامگــذاری در حدیثــی از آن حضــرت 

ــت: ــده اس )س( آم
ــی  ــَم ابَْنتِ ــلَّ َفط َوَج »إّن اهلّل َعَزّ
ــَن  ــْم ِم ــْن أََحًبُّه ــة َو ُولَدهــا َو َم فاِطَم

ــة« ــّمَیْت فاِطَم ــَک ُس ِ ــاِر َفلِذل الّن
ترجمــه: خداونــد دختــرم فاطمــه 
و فرزندانــش و هــر کــس کــه آن ها را 
دوســت داشــته باشــد را از آتــش دوزخ 
جــدا کــرده، بــه ایــن دلیــل او فاطمــه 

نامیــده شــده اســت.
در جایــی دیگــر، دلیــل نامگذاری 
ایشــان بــه نــام فاطمــه را ایــن گونــه 
بیــان کردنــد کــه از هــر گونــه بــدی 

جــدا و بریــده شــده اســت.
اکثــر مفســران شــیعی و عــده ای 
از مفســران بــزرگ اهــل تســنن نظیــر 
فخــر رازی، آیــه آغازیــن ســوره کوثر را 
بــه حضــرت فاطمــه زهــرا )س( تطبیق 
ــث  ــر و باع ــر کثی ــد و او را خی نموده ان
بقــا و گســترش نســل و ذریــه پیامبــر 
ــر  ــایان ذک ــد. ش ــر نموده ان ــرم ذک اک
ــن ســوره  ــی ای ــه انتهای ــه آی اســت ک
ــت  ــن مدعاس ــی برای ــه خوب ــز قرین نی
کــه در آن خداونــد بــه پیامبــر خطــاب 
ــمن  ــا دش ــد همان ــد و می فرمای می کن

تــو ابتــر و بــدون نســل اســت.
ــرا  ــرت زه ــات حض ــق روای طب
)س( چــون بــه دنیــا پانهــاد، بــه قدرت 
الهــی لــب بــه ســخن گشــود و گفــت: 
ــدا،  ــز خ ــه ج ــم ک ــهادت می ده »ش
ــدا  ــول خ ــدرم رس ــت و پ ــی نیس اله
ــوهرم  ــت و ش ــران اس ــای پیامب و آق
ســرور اوصیــاء و فرزندانــم )دو فرزندم( 

ــتند.« ــوادگان هس ــرور ن س

ازدواج و فرزندان حضرت زهرا )س(
ــه  ــرا )س( ب ــرت زه ــی حض وقت
ســن ازدواج رســید، افــراد زیــادی 
از صحابــه پیامبــر )ص( و بــزرگان 
ایشــان  از  و سرشناســان مســلمان 
ــن  ــه ای ــد. از جمل ــتگاری کردن خواس
ــن  ــد، لیک ــر بودن ــر و عم ــراد ابوبک اف
ــان  ــر اســالم )ص( در جــواب آن پیامب
ــر  ــه منتظ ــورد فاطم ــد: »در م فرمودن

ــتم.« ــی هس ــان اله فرم
از  خویشــاوندان  آن،  از  پــس 
علــی )ع( خواســتند تــا حضــرت زهــرا 
ــد؛  ــتگاری کن ــر خواس )س( را از پیامب
ــور  ــه حض ــخصا ب ــی )ع( ش ــذا عل ل
پیامبــر )ص( شــرفیاب شــد؛ ولــی 
ــن  ــخن گفت ــع از س ــا مان ــرم و حی ش
ایشــان گردیــد. پیامبــر )ص( پرســید: 
ــی  ــی؟ و عل ــه می خواه ــن چ اباالحس
)ع( همچنــان ســاکت بــود تــا پیغمبــر 
ــار ســؤال خــود را تکــرار  )ص( ســه ب
ــه  ــا فاطم ــود: گوی ــود. ســپس فرم نم
)س( را می خواهــی؟ علــی )ع( جــواب 
داد: آری؛ و بنابــر نقــل دیگــری علــی 
ــرد:  ــرض ک ــر )ص( ع ــه پیامب )ع( ب
ــو  ــاد. ت ــو ب ــدای ت ــادرم ف ــدر و م »پ
می دانــی کــه مــرا در کودکــی از 
پــدرم »ابوطالــب« و مــادرم »فاطمــه 
بنــت اســد« گرفتــی و در ســایه تربیت 
خــود پــرورش دادی و در ایــن پرورش 
ــر  ــن مهربان ت ــر م ــادر ب ــدر و م از پ
ــه  ــک ک ــرگردانی و ش ــودی و از س ب

ــا  ــد، ره ــار آن بودن ــن دچ ــدران م پ
ــا  ــرت تنه ــا و آخ ــو در دنی ــودی. ت نم
ــه  ــون ک ــتی. اکن ــن هس ــه م اندوخت
خداونــد مــرا بــه وســیله تــو نیرومنــد 
ســاخته اســت، می خواهــم بــه زندگــی 
ــم.  ــم و ازدواج کن ــامان بده ــود س خ
مــن بــرای خواســتگاری فاطمــه آمــده 

ــی؟« ــول می کن ــا قب ام. آی
ــره  ــر چه ــن خب ــنیدن ای ــا ش ب
از شــادمانی  پیامبــر )ص(  مبــارک 
)ع(  علــی  روی  بــه  و  برافروخــت 
ــزی داری  ــا چی ــود: آی ــد و فرم خندی
کــه مهریــه فاطمــه قــرار دهــی؟ 
ــما  ــر ش ــن ب ــال م ــرد: ح ــرض ک ع
پوشــیده نیســت. جــز شمشــیر و شــتر 
ــر  ــدارم. پیامب ــزی ن ــش و زره چی آبک
بــرای  را  فرمودنــد: شمشــیر  )ص( 
ــه  ــرای آب دادن ب ــتر را ب ــاد و ش جه
نخل هــای خرمــا و بارکشــی در ســفر 
می خواهــی، همــان زره را مهــر قــرار 
بــده؛ و بنابــر نقــل دیگــر پیامبــر )ص( 
ــو  ــش از ت ــود: »پی ــی )ع( فرم ــه عل ب
کســانی بــه خواســتگاری او آمــده انــد، 
امــا دختــرم نپذیرفتــه اســت.« ســپس 
بــه خانــه رفــت و بــه دختــرش فرمود: 
»علــی تــو را از مــن خواســتگاری 
ــد و ســبقت او  ــو پیون ــرده اســت، ت ک
در اســالم را می دانــی و از فضیلــت او 
آگاهــی.« حضــرت زهــرا )س( بــدون 
ــد،  ــود را برگردان ــورت خ ــه ص آن ک
ــون  ــر )ص(، چ ــد. پیامب ــوش مان خام
ــد،  ــره او دی ــنودی را در چه ــار خش آث
ــر، ســکوتها، اقرارهــا،  ــود: اهلل اکب فرم

ــت. ــت اوس ــانه رضای ــکوت او نش س
بــه هــر حــال علــی )ع( مهریــه 
حضــرت زهــرا )س( را کــه مبلــغ ۴۸۰ 
درهــم بــود و بــه قولــی ۴۰۰ درهــم و 
یــا همــان مهرالســنه یعنی مبلــغ ۵۰۰ 
ــروش زره  ــق ف ــود؛ و از طری ــم ب دره
آن حضــرت تامیــن گردیــد، بــه پیامبر 
)ص( داد. آن حضــرت یــک ســوم آن 
ــه  ــه وســیله آن عطــر تهی ــا ب را داد ت
کننــد و بقیــه را بــدون آن که بشــمارد 
بــه ابوبکــر داد تــا بــا آن لــوازم زندگی 
بــرای حضــرت زهــرا )س( تهیــه کند. 
در مــورد علــت ایــن امــر پیامبــر بارهــا 
بــه »ســلمی« فرمــود: »مــن فاطمــه 
ــه  ــردم، بلک ــج نک ــی تزوی ــه عل را ب
خــدا فاطمــه را بــه علــی تزویــج 
ــی )ع(  ــت عل ــز در فضیل ــود.« و نی نم
فرمــود: »لــو لــم یخلــق علــی )ع( مــا 
کان لفاطمــه کفــو؛ اگــر علــی )علیــه 
بــرای  نمی شــد،  خلــق  الّســالم( 
فاطمــه همســری پیــدا نمی شــد.« 
فرمودنــد: »فاطمــه جــان؛  نیــز  و 
خداونــد بــه رضــای تــو راضــی و بــه 
خشــم تــو خشــمگین می شــود« و نیــز 
»عایشــه« از رســول اکــرم )ص( نقــل 
می کنــد کــه آن حضــرت بــه فاطمــه 
زهــرا )س( فرمودنــد:  »ای فاطمــه 
بشــارت بــر تــو بــاد کــه همانــا خداوند 
تــو را بــر همــه زنــان عالــم و بــر همه 
زنــان اهــل اســالم برگزیــده اســت«.
حضــرت  برکــت  پــر  ازدواج 
ــی )ع(  ــرت عل ــرت )س( و حض حض
طبــق نقــل مشــهور در ســال دوم 

هجــرت در مدینــه اتفــاق افتــاد.
زندگــی مشــترک آن هــا در ســن 
ــرا )س( و در  ــرت زه ــالگی حض ۹ س
کمــال صفــا و محبــت آغــاز گردیــد؛ 
بــه طــوری کــه علــی )ع( می فرمــود:
»بــه خــدا قســم تــا فاطمــه )س( 
زنــده بــود او را بــه خشــم نیــاوردم و او 
نیــز کاری نکــرد کــه مــرا بــه خشــم 
آورد.«ثمــره ایــن ازدواج مبــارک، پنــج 
ــه نام هــای حســن، حســین،  ــد ب فرزن
ــه در  ــوم و محســن )ک ــب، ام کلث زین
جریــان وقایــع پــس از وفــات پیامبــر 

)ص( ســقط شــد(، بــود.
امــام حســن و امــام حســین 
ــیعیان  ــان ش ــالم( از امام ــا س )علیهم
هســتند کــه در دامــان چنیــن مــادری 
تربیــت یافته انــد و ۹ امــام دیگــر )بــه 
غیــر از امــام علــی )ع( و امــام حســن 
)ع(( از ذریــه امــام حســین )ع( هســتند 
و بدیــن ترتیــب و از طریــق حضــرت 
ــدا  ــول خ ــه رس ــرا )س( ب ــه زه فاطم
ــه  ــد و از ذری ــب می گردن )ص( منتس
ایشــان بــه شــمار می رونــد. بــه خاطــر 
منســوب بــودن ائمــه اطهــار )بــه غیــر 
از امیــر المومنیــن )ع(( بــه آن حضرت، 
فاطمــه زهــرا )س( را »ام االئمــه« 

)مــادر امامــان( گوینــد.
 

ــای  ــی و فعالیت ه ــگاه علم جای
ــرا )س( ــرت زه ــی حض اجتماع

ــرا )س( در  ــه زه ــرت فاطم حض
نــزد شــیعیان اگــر چــه امــام نیســت، 
ــد  ــزد خداون ــت او ن ــام و منزل ــا مق ام

ــوص  ــه خص ــلمانان ب ــان مس و در می
شــیعیان، نــه تنهــا کمتــر از ســایر ائمه 
ــای  ــرت همت ــه آن حض ــت، بلک نیس
ــی  ــن )ع( و دارای منزلت ــر المومنی امی
عظیم تــر از ســایر ائمــه طاهریــن 

ــم الســالم( اســت. )علیه
اگــر بخواهیــم مقــام علمــی 
حضــرت زهــرا )س( را درک کنیــم 
و بــه گوشــه ای از آن پــی ببریــم، 
در  او  گفتــار  بــه  اســت  شایســته 
ــا  ــه آنج ــم؛ چ ــه بنگری ــه فدکی خطب
کــه اســتوارترین جمــالت را در توحیــد 
ذات اقــدس ربوبــی بــر زبــان جــاری 
ــا آن هنــگام کــه معرفــت  می کنــد، ی
ــه رســول  ــش خــود را نســبت ب و بین
در  یــا  و  می ســازد  آشــکار  اکــرم 
مجالــی کــه در آن خطبــه، امامــت را 

شــرح مختصــری می دهــد.
و  خطبــه  ایــن  جــای  جــای 
ــه  احتجاجــات ایــن بانــوی بزرگــوار ب
ــریع  ــت تش ــان عل ــم و بی ــرآن کری ق
ــر  ــم ب ــندی محک ــود س ــکام، خ اح
اقیانــوس بی کــران علــم اوســت کــه 
ــت. ــی اس ــرای وح ــه مج ــل ب متص

ــه آن  ــه ب ــواهدی ک ــر ش از دیگ
ــو  ــه ای از عل ــوان گوش ــیله می ت وس
ــام حضــرت فاطمــه زهــرا )س( را  مق
درک نمــود، مراجعــه زنــان و یــا حتــی 
ــی و  ــائل دین ــه در مس ــردان مدین م
ــه آن بزرگــوار اســت کــه  اعتقــادی ب
ــل  ــخ نق ــون تاری ــای گوناگ در فرازه

ــت. ــده اس ش
همچنیــن اســتدالل های عمیــق 

فقهــی فاطمــه )س( در جریــان فدک، 
بــه روشــنی بــر احاطــه حضــرت زهــرا 
)س( بــر سراســر قــرآن کریم و شــرایع 

اســالمی داللــت می نمایــد.

    مرجعیت علمی اصحاب
ــرای  ــکام شــرعی ب ــان اح     بی

ــوان بان
از  پرســتاری  و  مــددکاری      

جنگ هــا مجروحــان 
ــی  ــر مرتض ــید جعف ــه س عالم
عاملــی درخصــوص مرجعیــت حضرت 

زهــرا )س( می نویســد:
»تاکیدهــای مکرر و مــداوم پیامبر 
اکــرم )ص( در گفتــار و رفتــار، بــه عالوه 
ــت حضــرت زهــرا )س(  ــام و موقعی مق
ــا ایشــان مــورد مراجعــه  ســبب شــد ت
ــت  ــه و موقعی ــند و از درج ــردم باش م
خاصــی برخــوردار گردنــد. چنانکه منزل 
ایشــان پایــگاه و پناهگاهی برای کســان 
زیــادی بــود کــه بــه آنجــا رفــت و آمــد 
می کردنــد. عــالوه بــر زنــان همســایه، 
دیگــر بانــوان مدینــه نیز بــه آن حضرت 
ــش رفــت و  ــه منزل ــه کــرده و ب مراجع

آمــد داشــتند.«
 

شهادت حضرت زهرا )س(
در مــورد تاریــخ شــهادت حضرت 
فاطمــه زهــرا )س( چنــد روایــت وجود 
دارد کــه بنــا بــر روایتــی ۷۵ روز پــس 
ــر اســالم )ص( در ۱3  ــت پیامب از رحل
جمــادی االولــی )کــه نظــر اهــل 
ســنت نیــز بــر همیــن تاریــخ اســت( و 
بــه روایــت مشــهورتری ۹۵ روز پــس 
از رحلــت پیامبــر اســالم )ص( مطابــق 
ــادی  ــوم جم ــنبه س ــه ش ــا روز س ب
الثانــی در ســال یازدهــم هجــری -در 
ــر  ــه ۱۸ ســال بیشــتر از عم ــی ک حال

ــت. ــت- اس ــان نمی گذش مبارکش
ــر آن  ــه« و غی ــف الغم در »کش
ــات  ــون وف ــه، چ ــد ک ــت کرده ان روای
ــد،  ــک ش ــرا )س( نزدی ــرت زه حض
ــه  ــود ک ــس را فرم ــت عمی ــماء بن اس
ــازم،  ــو بس ــن وض ــه م ــاور ک ــی بی آب
ــی  ــه روایت ــاخت و ب ــو س ــس وض پ
ــل ها و  ــن غس ــرد نیکوتری ــل ک غس
بــوی خــوش طلبیــد و خــود را خوشــبو 
ــد و  ــو طلبی ــای ن ــد و جامه ه گردانی
پوشــید و فرمــود کــه »ای اســماء 
جبرئیــل در وقــت وفــات پــدرم چهــل 
درهــم کافــور آورد از بهشــت، حضرت 
آن را ســه قســمت کــرد یــک حصــه 
بــرای خــود گذاشــت و یکــی از بــرای 
مــن و یکــی از بــرای علــی )ع(، 
ــه آن  ــرا ب ــه م ــاور ک ــور را بی آن کاف
حنــوط کننــد.«، چــون کافــور را آورد 
فرمــود کــه نزدیــک ســر مــن بگــذار 
ــه کــرد و  ــه قبل ــای خــود را ب پــس پ
خوابیــد و جامــه بــر روی خــود کشــید 
ــاعتی  ــماء س ــه »ای اس ــود ک و فرم
صبــر کــن بعــد از آن مــرا بخــوان اگــر 
جــواب نگویــم علــی )ع( را طلــب کن، 
بــدان کــه مــن بــه پــدر خــود ملحــق 
ــار  ــاعتی انتظ ــماء س ــده ام«، اس گردی
کشــید بعــد از آن، آن حضــرت را نــدا 
کــرد و صدایــی نشــنید، پــس گفــت:  
ای دختــر مصطفــی، ای دختــر بهترین 
فرزنــدان آدم، ای دختــر بهترین کســی 
کــه بــر روی زمیــن راه رفته اســت، ای 
دختــر آن کســی کــه درشــب معــراج 
ــه مرتبــه »قــاَب َقْوَســین اَْو اَْدنــی«  ب
ــواب نشــنید  ــیده اســت، چــون ج رس
ــت  ــش برداش ــه را از روی مبارک جام
ــاض  ــه ری ــرغ روحــش ب ــه م ــد ک دی
ــر  ــس ب ــرواز کــرده اســت پ ــات پ جّن
ــرت  ــاد آن حض ــرت افت روی آن حض
ــه  ــون ب ــت: چ ــید و می گف را می بوس
خدمــت حضــرت رســول )ص( برســی 
ــه  ــس را ب ــت عمی ــماء بن ــالم اس س
ــال  ــن ح ــان؛ در ای ــرت برس آن حض
حضــرت امــام حســن و امــام حســین 

ــد. ــا الســالم( تشــریف آوردن )علیهم
در روایــت دیگــر اســت کــه 
اســماء گریبــان خــود را چــاک زد و از 
نــزد فاطمــه )ع( بیــرون شــد، حســنین 

)علیهمــا الســالم( او را مالقــات کردند 
ــد:  ای اســماء، مــادر مــا کجــا  فرمودن
اســت؟ اســماء ســکوت کــرد، آن 
و  بیــت شــدند  داخــل  دوبزرگــوار 
دیدنــد کــه مادرشــان خوابیــده اســت، 
حضــرت امام حســین )ع( نزدیک شــد 
و حرکــت داد آن حضــرت را دیــد که از 
دنیــا رفتــه اســت »َفقــاَل یــا اَخــا آَجــَر 
اهلّل فــی الْوالـِـَدة؛ گفــت:  ای بــرادر؛ خدا 
اَجــر دهــد تــو را در مصیبــت مــادر.« 
ــود را روی  ــن )ع( خ ــام حس ــس ام پ

مــادر افکنــد.
ــی  ــس از آگاه ــه پ ــردم مدین م
از شــهادت فاطمــه زهــرا )س(، در 
اطــراف خانــه آن بزرگــوار جمع گشــتند 
و منتظــر تشــییع و تدفیــن فاطمه )س( 
ــن  ــه تدفی ــد ک ــالم ش ــا اع ــد، ام بودن
حضــرت زهــرا )س( بــه تأخیــر افتــاده 
ــدند.  ــده ش ــردم پراکن ــذا م ــت؛ ل اس
هنگامــی کــه شــب فــرا رســید و 
چشــمان مــردم بــه خــواب رفــت، امــام 
علــی )ع( بنــا بر وصیت فاطمــه )س( و 
بــه دور از حضــور افــراد، به غســل بدن 
ــده همســر خویــش  ــج دی مطهــر و رن
ــن نمــود. پرداخــت و ســپس او را کف

ــل دادن او  ــه از غس ــی ک هنگام
ــام  ــن و ام ــام حس ــه ام ــد، ب ــارغ ش ف
حســین )علیهمــا الســالم( کــه در 
زمــان شــهادت مــادر هــر دو کــودک 
بودنــد. امــر فرمــود تــا عــده ای از 
صحابــه راســتین رســول خــدا )ص( را 
کــه البتــه مــورد رضایــت فاطمــه )س( 
بودنــد و تعدادشــان از هفــت نفر بیشــتر 
ــا در مراســم  ــد ت ــر نماین نمی شــد، خب

ــد. ــرکت کنن ــوار ش ــن آن بزرگ تدفی
ــر  ــه، امی ــور صحاب ــس از حض پ
المومنیــن )ع( بــر حضــرت زهــرا 
ــان  )س( نمــاز گــزارد و ســپس در می
ــالش  ــودکان خردس ــدوه ک ــزن و ان ح
ــوان  ــادر ج ــراق م ــه در ف ــه مخفیان ک
خویــش گریــه می نمودنــد، بــه تدفیــن 

ــت. ــه )س( پرداخ فاطم
ــرت  ــن حض ــه تدفی ــی ک هنگام
فاطمــه زهــرا )علیهــا الســالم( بــه پایان 
رســید، رو بــه ســمت مــزار رســول خــدا 
)ص( نمــود و گفــت: ســالم بــر تــوای 
رســول خــدا، از جانــب مــن و از دخترت؛ 
آن دختــری کــه بــر تــو و در کنــار تــو 
ــه  ــدک ب ــی ان ــده اســت و در زمان آرمی
ــدا،  ــول خ ــده. ای رس ــق ش ــو ملح ت
صبــر و شــکیبایی ام از فــراق حبیبــه ات 
ــراق او از  ــم در ف ــده، خودداری ــم ش ک
ــم و بســوی  ــا از خدایی ــت... م ــن رف بی
او بــاز می گردیــم... بــه زودی دختــرت، 
تــو را خبــر دهــد کــه چــه ســان امتــت 
فراهــم گردیدنــد و بــر او ســتم ورزیدند. 
سرگذشــت را از او بپــرس و گــزارش را 
از او بخــواه کــه دیــری نگذشــته و یــاد 

تــو فرامــوش نگشــته... »
بنــا بــر روایتــی حضــرت علی )ع( 
بــر دور قبــر حضــرت زهــرا )س( هفت 
قبــر دیگــر ســاخت کــه نداننــد قبر آن 
ــی  ــه روایت حضــرت کــدام اســت. و ب
دیگــر، چهــل قبــر دیگــر را آب پاشــید 
کــه قبــر آن مظلومــه در میــان آن هــا 
ــر  ــت دیگ ــه روای ــد، و ب ــتبه باش مش
قبــر آن حضــرت را بــا زمیــن همــوار 
کــرد کــه عالمــت قبــر معلــوم نباشــد. 
این هــا بــرای آن بــود کــه عیــن 
موضــع قبــر آن حضــرت را نداننــد و بر 
قبــر او نمــاز نکننــد و خیــال نبــش قبر 
آن حضــرت را بــه خاطــر نگذرانند و به 
ایــن ســبب در موضــع قبــر آن حضرت 

اختــالف واقــع شــده اســت.
بعضــی گفته انــد کــه در بقیــع 
اســت نزدیــک قبــور ائمــه بقیــع )علیهما 
الســالم( و بعضــی گفته انــد مــا بیــن قبر 
حضــرت رســول )ص( و منبر آن حضرت 
مدفــون اســت؛ زیــرا کــه پیامبــر اســالم 
ــن و  ــر م ــن قب ــا بی ــد: »م )ص( فرمودن
ــای  ــت از باغ ه ــی اس ــن باغ ــر م منب
ــر دری اســت از  بهشــت و منبــر مــن ب
درهــای بهشــت«؛ و بعضــی گفته اند که 
حضــرت علــی )ع(، حضرت زهــرا )س( را 

در خانــه خــود دفــن کردنــد.

زندگینامه حضرت زهرا )س( از والدت تا شهادت

بانوی قدسی تاریخ جهان
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میکائیل شهرستاني و اجراي 3 نمایش مختلف

از  پیش  و  شاعر  نمایش های 
کارگردانی  و  طراحی  به  صبحانه 
به  سم،  ا و  نی  شهرستا ییل  میکا
و  فرخنده نژاد  شیرین  کارگردانی 
تماشاخانه  در  شهرستانی  طراحی 
مهرگان روی صحنه می رود. میکاییل 

شهرستانی که از هنرمندان شاخص تئاتري 
مي باشد، با 3 نمایش مختلف حضوري قدرتمند در عرصه تئاتر خواهد 
کارگردانی  و  به طراحی  از صبحانه،  پیش  و  نمایش هاي شاعر  داشت. 
میکاییل شهرستانی، هر روز ساعت ۱۷:3۰ و ۱۸:3۰ در سالن ۲ خانه 
نمایش مهرگان روی صحنه می روند. نمایش اسم، به نویسندگی الکساندر 
طراحی  شیرین  فرخنده  نژاد،  کارگردانی  ماتیو  دوالپورت،  و  دوالپتولیر 
میکاییل شهرستانی و ترجمه شهال  حایری هم هر روز ساعت ۲۰ در 

سالن ۲ خانه نمایش مهرگان روی صحنه می رود.

اعالم اسامي سینماهاي جشنواره فیلم فجر

جشنواره  سینماهای  امور  مدیر 
سینماهای  اسامی  گفت  فجر  فیلم 
جشنواره  چهلمین  آثار  نمایش دهنده 
مي شود.  اعالم  امروز  فجر  فیلم 
چگونگی  درباره  فرجی  محمدرضا 

سینماهای  در  جشنواره  فیلم های  اکران 
ر  با ولین  ا برای  مسال  ا گفت:  کشور 
شیوه نامه ای برای اکران فیلم ها در سینماها تدوین و منتشر شد که توجه 
فعاالن این عرصه را جلب کرد. بر اساس این شیوه نامه، نسبت به بررسی 
و رایزنی با سینماهای مورد نظر اقدام شد و امروز اسامی سینماهای اکران 
فیلم های چهلمین جشنواره فیلم فجر را به صورت رسمی اعالم خواهیم 
از سینماداران متوجه شدند که  این شیوه نامه، بسیاری  به واسطه  کرد. 
باید چه ویژگی های داشته باشد تا وارد رقابت  سالن های سینمای آنها 

براي جضور در جشنواره شوند.

صفار هرندي رئیس شوراي نظارت بر صداوسیما

بر  نظارت  شورای  جلسه  در 
اعضا،  رای  با  سیما  و  صدا  سازمان 
رئیس  هرندی  صفار  محمدحسین 
نایب رئیس  الریجانی  محمدجواد  و 
شورا انتخاب شدند. در این جلسه که 

با حضور نمایندگان قوای سه گانه در محل 
دبیرخانه شورای نظارت برگزار شد، رئیس و 
نایب رئیس شورا از سوی اعضا انتخاب شدند. در این جلسه ضمن معارفه 
حجت االسالم و المسلمین محمد مصدق و آقایان دکتر محمدحسین صفار 
به احکام روسای قوه  هرندی و دکتر محمدمهدی اسماعیلی که اخیراً 
قضائیه و مجریه به عنوان نمایندگان جدید این قوا در شورای نظارت بر 
سازمان صدا و سیما انتخاب شدند، انتخابات هیئت رئیسه شورا با حضور 
این  رئیس  به عنوان  هرندی  صفار  محمدحسین  و  برگزار  اعضا  تمامی 

شورا انتخاب شد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

علي نصیریان: حوصله هر کاري را ندارم!

گفتگویي  در  نصیریان  علی 
در  خود  فعالیت های  آخرین  درباره 
تازگی  به  گفت:  بازیگری  عرصه 
در  بازی  برای  د  پیشنها چندین 
تلویزیون و سینما دارم که باید همه 
حال  در  فعال  کنم،  بررسی  را  آنها 

مطالعه فیلمنامه این آثار هستم و باید دید 
در آخر چه خواهد شد. آخرین بار برای بازی در فیلم سینمایی روشنایی، 
به کارگردانی میکائیل کوشان جلوی دوربین رفتم، فیلمی اجتماعی که 
کار  هنوز  فیلم  آن  از  بعد  می پردازد،  روزمره  معضالت  و  مشکالت  به 

تازه ای را قبول نکرده ام.
 از سویی خسته ام و حوصله هر کاری را ندارم و اثر باید خیلی جذاب 
باشد تا بازی در آن را بپذیرم، در ضمن ۲ سال گذشته کرونا نگذاشت 

سر پروژه خاصی بروم.
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پرکارترین بازیگران مرد جشنواره فجر

وقتي پژمان جمشیدي از بسیاري از بازیگران جلوتر است!

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: ۲630۵8۲4- فکس: ۲630۵8۲4 صندوق پستی: 11۵- 19۵۵8 

سازمان شهرستان ها:  091۲۲۷۵۲190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

اخیار  بیت هاي  جذا ز  ا ره  هموا
بازیگراني  حضور  فجر،  فیلم  جشنواره 
است که در چند فیلم و نقش مختلف 
با  توحه  با  و  امسال  دارند.  حضور 
مسابقه،  بخش  شده  اعالم  فیلم هاي 
امین میری، مصطفی زمانی، امیر آقایی، 
صابر ابر، پژمان جمشیدی و نادر فالح 
پرکارترین  فیلم   ۲ داشتن  با  کدام  هر 
دوره  در  فجر  فیلم  جشنواره  بازیگران 

چهلم را تشکیل می دهند.
چهلمین جشنواره فیلم فجر پس 
اوج  دوران  سال   ۲ از  بیش  از  گذار  از 
برای  تازه  شروعی  ند  می توا کرونا 
که  سینمایی  باشد،  کشور  سینمای 
مشکالت  کرونایی  سال های  این  طی 
فراوانی تجربه کرد و در عرصه تولید و 
پخش به نوعی بحران تازه ای را پشت 
سر گذاشت. با شروع واکسیناسیون در 
سال ۱۴۰۰، بازگشایی سینما ها و پس 
از آن اعالم فروش صددرصد ظرفیت 
نفس  هفتم  هنر  نمایش،  سالن های 
تازه ای کشید و همین عاملی بود تا اهالی 
سینما به برگزاری با شکوه چهلمین دوره 
از جشنواره فیلم فجر امیدوار شوند. از 

سوی دیگر تلفیق دوباره جشنواره جهانی 
و ملی فیلم فجر گامی مثبت و رو به جلو 
برای برگزاری قدرتمند چهلمین دوره از 
مهمترین رویداد سینمایی کشور بود، با 
شنیدن این اخبار و رونق دوباره سینماها، 
اخبار مربوط به ساخت آثار سینمایی و 
فرستادن شان به جشنواره فیلم فجر هم 

قوت گرفت.
ره  جشنوا بازیگران  پرکارترین 
برای  زیادی  شانس  همواره  فجر  فیلم 
نامزدی و یا کسب سیمرغ بلورین این 
جشنواره را داشته اند، امسال امین میری، 
ابر،  صابر  آقایی،  امیر  زمانی،  مصطفی 
پژمان جشمیدی و نادر فالح هر کدام 
بازیگران  پرکارترین  فیلم   ۲ داشتن  با 
را  چهلم  دوره  در  فجر  فیلم  جشنواره 

تشکیل می دهند.

امین میری
سال های  همچون  امسال  میری 
گذشته دست پر به جشنواره فیلم فجر 
غیبت  واسطه  به  هرچند  است،  آمده 
این  با  فیلمی  امسال  آبیار وی  نرگس 
 ۲ با  میری  اما  ندارد  سینما  کارگردان 

فیلم  جشنواره  بازیگر  پرکارترین  فیلم 
میری  است.   چهلم  دوره  در  فجر 
کارگردانی  به  فلکی  صورت  فیلم  در 
مرتضی  ساخته  بیرو  و  دارابی  حسین 
و  دارد  حضور  میرزایی  عباس  علی 
اعالم کرده یک فیلم دیگر هم هست 
منتشر  آن  عوامل  اطالعات  هنوز  که 
نخستین  برای  تتیب  این  به  و  نشده 
فیلم فجر در  بلورین جشنواره  سیمرغ 

کارنامه خود می جنگد. 

صابر ابر
بدون  فیلم   ۲ با  امسال  ابر  صابر 
بهروز شعیبی  کارگردانی  به  قبلی  قرار 
آرین  ساخته  رویا  بی  سینمایی  فیلم  و 
جشنواره  چهلمین  راهی  وزیردفتری 
فیلمي  فیلم فجر خواهد شد.  بی رویا، 
است که صابر ابر در این فیلم به عنوان 
تنها بازیگر مطرح مرد حضور دارد. ابر 
با طناز طباطبایی و شادی  اثر  این  در 
خالصه  در  است.  همبازی  کرم رودی 
داستان فیلم بدون قرار قبلی هم آمده 
است: یک هنرمند پس از سال ها دوری، 
به کشور باز می گردد تا ادای دینی باشد 

به غم غربت هنرمندانی که سال ها در 
غربت زندگی کرده اند. ابر در این فیلم 
پگاه  و  کیانی  لیندا  زمانی،  با مصطفی 

آهنگرانی همبازی شده است.

امیر آقایی
فیلم   ۲ با  امسال  قایی  آ میر  ا
د  مسعو نی  ا د گر ر کا به  ئن کشی  خا
کیمیایی و بی ماد« ساخته سیدمرتضی 
فاطمی نویسی راهی چهلمین جشنواره 
خالصه  دتر  شد.  خواهد  فجر  فیلم 
داستان فیلم بی مادر آمده است: انسان 
چیزی به دست نمی آورد، مگر چیزهایی 
با  فیلم  این  در  آقایی  بدهد.  دست  از 
پژمان جمشیدی و میترا حجار همبازی 
فیلم  دومین  خائن کشی،  است.  شده 
آقایی در جشنواره چهلم است. داستان 
که  است  رفیق  چند  درباره  فیلم  این 
سر  می خواهند  گانگستری  فضایی  در 
با  و  کنند  پیدا  را  حیاتی  موضوعی  نخ 
افت و خیز های زیادی مواجه می شوند. 
مانند  هم  کیمیایی  فیلم  این  قهرمان 
جسور  عبوس،  آدمی  سابقش  کار های 
آرمانی  دنیای  با  مناسب  صفاتی  با  و 

کارگردان است. این قهرمان قرار است 
با پوشش گانگستری )کاله شاپو و پالتو( 
در این فیلم ظاهر شود و در خیابان های 
تهران به دنبال پیدا کردن نشانی برای 
آقایی  باشد.  جنایی  موضوع  یک  حل 
مدیری،  مهران  با  خائن کشی  فیلم  در 
پانته آ بهرام، نادر فالح و پوالد کیمیایی 

همبازی است. 

پژمان جمشیدی
ی  ل ها سا همچون  جمشیدی 
جشنواره  در  پررنگی  حضور  گذشته 
 ۲ با  هم  امسال  وی  دارد،  فجر  فیلم 
فیلم بی مادر به کارگردانی سیدمرتضی 
فاطمی نویسی و علفزار ساخته کاظم 
فیلم  جشنواره  چهلمین  راهی  دانشی 
فجر می شود.  در خالصه داستان فیلم 
بهتره  راز ها  بعضی  است:  آمده  علفزار 
دفن  باید  هرگز...  برخی  بشن،  فاش 
برای  دسترس،  از  دور  جایی  یه  بشن 
همیشه. جمشیدی در این فیلم با سارا 
بهرامی، ترالن پروانه و ستاره پسیانی 
همبازی شده است. بی مادر دیگر فیلم 
جمشیدی است که در آن با امیر آقایی 

دیگر بازیگر پرکار جشنواره فیلم فجر 
فیلم  داستان  در خالصه  است.  همراه 
به  چیزی  انسان  است:  آمده   بی مادر 
ز  ا چیز هایی  مگر  نمی آورد،  دست 

دست بدهد!

نادر فالح
بازیگران  جمله  ز  ا فالح  نادر 
دوره  در  فجر  فیلم  جشنواره  ُپرکار 

فیلم   ۲ با  امسال  وی  است،  چهلم 
و  یی  کیمیا د  مسعو ز  ا ئن کشی  خا
به  خصوصی  مالقات  سینمایی  فیلم 
جشنواره  در  شمس  امید  کارگردانی 
فیلم  در  دارد. فالح  فجر حضور  فیلم 
پریناز  با  خصوصی  مالقات  سینمایی 
ایزدیار، رویا تیموریان و هوتن شکیبا 
ت  مالقا مه  فیلمنا ست.  ا زی  همبا
توسط  مشترک  صورت  به  خصوصی 

نوشته  سرآهنگ  علی  و  شمس  امید 
است.  عاشقانه  داستانی  روایتگر  شده 
ر  د فالح  فیلم  دومین  ئن کشی  خا
این  داستان  است.  چهلم  جشنواره 
بزرگترین  ز  ا یکي  به  درواقع  فیلم 
پرداخته  یران  ا تاریخ  کالهبرداران 
با  خائن کشی  فیلم  در  فالح  است. 
میر  ا م،  بهرا نته آ  پا مدیری،  مهران 
آقایی و پوالد کیمیایی همبازی است.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

بارها  اخیر  سال هاي  در  متاسفانه 
مختلف  ن  هنرمندا حبه  مصا هد  شا
از  بسیاري  و  بوده ایم  تلویزیون  علیه 
این هنرمندان از مدیران رسانه ملي و 
آنها  سلیقه اي  نظرات  اعمال  همینطور 
گالیه داشته و به همین ترتیب شاهد 
هنرمندان  از  بسیاري  که  بوده ایم  این 
تلویزیون  از  بزرگ  و  کاربلد  محبوب، 
فاصله گرفته اند که طبیعتا این موضوع 
ولي  مي باشد  طرف  دو  هر  ضرر  به 
بیشتر  تلویزیون  براي  آن  آسیب هاي 
بوده و شاهد افت کیفي آثار تلویزیون و 
درنهایت ریزش مخاطب رسانه ملي در 
سال هاي اخیر بوده ایم. کتایون ریاحی، 
یکي از چهره هاي محبوب و شاخصي 
پیامبر،  یوسف  سریال  از  بعد  که  است 
دیگر در هیچ اثري در تلویزیون ظاهر 
نشد و هرچند که اعالم کرده بود اگر 
به  باشد،  می خواهد  که  آنطور  شرایط 
هنوز  ولي  بازمی گردد  بازیگری  دنیای 

این شرایط برایش مهیا نشده است.
ن  هنرمندا ز  ا یاحی  ر یون  کتا
که  است  کشور  محبوب  و  بي حاشیه 
خصوصا در این سال ها کمتر حضوری 
از او در این عرصه دیده  ایم و بیشتر خود 
را وقف امور خیریه کرده است. او یکي 
از پیشگامان حضور در امور خیریه بوده 
و سال ها با موسسات خیریه و بنیادهاي 
مختلف همکاري کرد تا اینکه تصمیم 
گرفت شخصا دست به کار شده و بنیاد 
نیکوکاري کمک )کیش مهر کتایون( را 
تاسیس نمود. بنیاد کمک یک موسسه 
نیکوکارانه و مستقل است که در اسفند 
انسانی،  عالی  اهداف  با  و  سال ۱3۹۱ 
فعالیت  به  شروع  فرهنگی  و  اجتماعی 
حضور  بر  عالوه  امروز  به  تا  و  کرد 
متمرکز و تخصصي روي کودکان ناشنوا 
و حمایت از کودکان نیازمند به کاشت 
حلزوني شنوایی در امور خیریه دیگر نیز 

فعال مي باشد.
نقش  ایفای  که  ریاحي  کتایون 
زلیخا در سریال یوسف پیامبر)ع(، آخرین 
از  بود و پس  حضورش در دنیای هنر 
آن به اختیار خودش از دنیای بازیگری 
راهکار  اینکه  درباره  کرد،  خداحافظی 
فعلی  بهبود شرایط  برای  پیشنهادی  و 
فرهنگ و هنر و به خصوص صداوسیما 
دارد و اگر شرایط فراهم شود، بار دیگر 

شاهد حضورش خواهیم بود؟ خاطرنشان 
می کند: درباره تلویزیون واقعا نمی دانم 
چون  بدهم  راهکاری  یا  پیشنهاد  چه 
طبیعتا کسانی هستند که از حرف هایی 
که من می زنم خوششان نمی آید بنابراین 
درباره صداوسیما فقط می توانم بگویم 
کرد  درست  می شود  پیشنهاد  کدام  با 
است  ویران  پایبست  از  که  را  خانه ای 
و اینکه اصال آیا کسی به پیشنهاد من 
گوش می دهد؟ به نظرم در حال حاضر 
این است  بزرگترین معضل صداوسیما 
به  و  نیست  مردم  برای  تلویزیون  که 
گروهی  برای  ابزاری  و  سخنگو  یک 
خاص تبدیل شده که متاسفانه نمی دانیم 
آیا حقیقتا دوست هستند!؟ مسلم است 
هم  باز  دارم  دوست  هنرمند  من  که 
به  مگر  کنم،  کار  کشورم  مردم  برای 
می توانم  چه کسی  برای  مردم  از  غیر 
کار کنم؟ کار من برای مردم است اما 
آنهایی که می گویند هنرمندان چه کار 
کرده اند، من در اینجا در پاسخ می گویم 
البته  نکرده اند؟  چه ها  واقعا  هنرمندان 
هنرمندان  صحبت ها،  این  از  منظورم 
اصیلی هستند که زحمت می کشند. ما 
هنرمندان اصیلی داریم که واقعا دوست 
دارند کار کنند، آیا به آنها اجازه می دهند 

که کار کنند؟
این هنرمند محبوب و شاخص در 
ادامه در پاسخ به این پرسش که کارنامه 
هنری و اجتماعی اش را در این سال ها 

چطور ارزیابی می کند و آیا از عملکرد 
خودش راضی است؟ اینگونه پاسخ داد: 
اینکه از خود راضی باشم، خیر! اما  نه 
فکر می کنم با وجود بی حاشیه بودن و 
خلوت گزینی که همیشه داشتم و اینکه 
از خودم  همیشه کمتر مصاحبه کردم، 
که حرفی  زمانی  تا  من  راضی هستم. 
صحبت  باشم،  نداشته  گفتن  برای 
می کنم،  بعضا صحبت  اگر  و  نمی کنم 
امروز یکی از  مسائلم بنیاد کمک است 
و بعد مسائلی مثل فرهنگ و هنر و شغل 
بازیگري که برایم مهم است. من هرگز 
نداشتم  ویژه ای در کار هنری ام  روابط 
کارنامه ای  که مرا حمایت کند، همین 
هم که تا به حال دارم، تمامش خواست 
خداوند بوده و حامی همیشگی و رابطه 
محکم و همیشگی ام با خداوند، همواره 
حمایت  و  هدایت  سال ها  این  در  مرا 

کرده است.
او سپس به سریال یوسف پیامبر)ع(  
اشاره می کند و آن را جزو آثاری می داند 
که ایران را به دنیا معرفی کرد. بازیگر 
فکر  همچنان  می گوید:  زلیخا  نقش 
می کنم آن کاری که من برای تلویزیون 
به عنوان یک بازیگر در سریال یوسف 
پیامبر انجام دادم، نه تلویزیون و کمتر 
مسئولی برای مردم انجام دادند. یوسف 
و  کرد  معرفی  دنیا  به  را  ایران  پیامبر، 
سرزمین مان  در  کپی رایت  حق  ما  اگر 
داشتیم، تمام کسانی که در این سریال 

بودند، از منافع آن منتفع می شدند ولی 
شد،  منتفع  منافعش  از  که  کسی  تنها 
خود تلویزیون بود. آنهایی که می گویند 
چرا  کردند،  چه  مردم  برای  هنرمندان 

زحمت هنرمندان را نمی بینند؟ 
این هنرمند سینما و تلویزیون در 
از  حمایت  لزوم  بر  تاکید  با  حال  عین 
هنرمندان، اینگونه بیان می کند: صنعت 
فیلمسازی، صنعت گران قیمتی است و 
به حمایت نیاز دارد البته منظورم قشری 
می سازند،  فیلم  خودشان  که  نیستند 
حرف هایشان را می زنند و فکر می کنند 
مردم متوجه نمی شوند که آنها را فریب 
بلکه منظورم کسانی هستند  می دهند، 
خرد  و  اندیشه  از  کارهایشان  در  که 
استفاده می کنند و واقعا لیاقت کار کردن 
دارند و باید هم کار کنند اما اغلب آنها 
حمایت نمی شوند. بنابراین من در چنین 
شرایطی ترجیح می دهم کار نکنم، مگر 
اینکه شرایط فراهم شود و من احساس 
می دهم،  انجام  که  کاری  اوال  کنم 
و  می آورد  وجود  به  را  خودم  رضایت 
دوم اینکه حضورم برای مردم کشورم 

رضایت مندی ایجاد می کند.
کتایون ریاحي در پاسخ به اینکه 
که  بوده  نقشی  آیا  سال ها  این  طی 
آن  تلویزیون  در  باشید  داشته  دوست 
را ایفا کنید و این اتفاق نیفتاده است؟ 
نبوده.  نقشی  خیر!  می کند:  خاطرنشان 
اول  ما،  از  هرکدام  می کنم  فکر  من 

و  هستیم  خودمان  زندگی  اول  نقش 
از  این  و  بربیایم  از پسش  بتوانیم  باید 

همه مهمتر است.
ره  با در یان  پا در  زیگر  با ین  ا
فعالیت هایش در امور خیریه خاطرنشان 
کرد: مدتهاست که نیکوکاري و حضور 
در امور خیریه جزئي از زندگي من شده 
است. به خاطر نوع شغلم که بازیگري 
است، افراد مختلفي از من مي خواستند 
خیریه شان  موسسه  یا  بنیاد  براي  که 
با  هم  من  و  باشم  داشته  فعالیت هایي 
مي دادم  انجام  را  کار  این  میل  کمال 
آشنا  خیریه  موسسات  با  وقتي  ولي 
شدم، متوجه شدم که بعضي از آنها کار 
بعضي  براي  و  مي دهند  انجام  خیریه 
دیگر از آنها کار خیر در مرحله دوم و 
سوم قرار دارد و بیشتر بیزینس کرده و 
یا از موسسه شان به عنوان یک پلکان 
استفاده کرده تا به اهداف دیگري برسند. 
به همین دلیل احساس خیلي بدي در 
من ایجاد شد چون به نظرم مردم این 
مسائل را متوجه شده و دچار ناباوري و 
عدم اعتماد مي شوند. بنابراین فکر کردم 
که در حال حاضر نفس نیکوکاري نیاز 
بتوانم  اینکه  براي  و  دارد  حمایت  به 
شخصا  برگردانم،  مردم  به  را  اعتماد 
سال هاي  حتي  و  شدم  کار  به  دست 
را خودم  بنیاد کمک  اول همه مخارج 
براي  که  هرکسي  و  مي کردم  تامین 
کمک کردن مي آمد به آنها مي گفتم که 
در میان خانواده، دوستان، همسایه ها و... 
بگردند و به کساني که نیاز دارند کمک 
کنند و براي من دقیقا این حس وجود 
بنیاد کمک، کمک شده  به  داشت که 
است. این شعار اصلي من بود تا اینکه 
خداوند کاشت حلزوني را سر راه ما قرار 
داد و ما افتخار این را پیدا کردیم که در 
خدمت جامعه ناشنوا مخصوصا کودکان 
ناشنوا باشیم. بهترین زمان برای جراحی 
کودکان ناشنوا زیر ۴سالگي می باشد که 
به صورت دولتی جراحی می شوند و پس 
از ۴سالگي این جراحی به صورت آزاد 
انجام می گردد که در این راه عالوه بر 
بودجه شخصي خودم، دوستان و عزیزانم 
حقی  خانم  و  باران مهر  موسسه  در 
هزینه  تامین  برای  و  کردند  همراهي 
جراحی این کودکان کمک می کردیم و 
بچه ها را تحت پوشش قرار مي دادیم تا 
اینکه احساس کردم حاال مي شود مردم 

را سهیم کرد و از آنها کمک خواست.

بازگشت به دنیاي بازیگري، شاید...

کتایون ریاحي: اگر شرایط تلویزیون اصالح شود، به تلویزیون بازمي گردم


