
هشدار رییس مرکز پژوهش های اتاق ایران؛

بودجه۱۴۰۱زمینه ساز رانت های جدید نشود!
سازمان  آفریقایی  عربی  بازرگانی  دفتر  کل  مدیر 
توسعه تجارت ایران گفت: صادرات ایران به جهان در ۹ 
ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵ میلیارد و ۱۴۴میلیون 
افزایش  به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد  بوده که نسبت  دالر 

نشان می دهد.
به گزارش دنیای جوانان از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت 
ایران فرزاد پیلتن افزود: در میان ۲۰ کشور اول هدف محصوالت 

میلیارد و ۵۳۷  با میزان صادراتی در حدود ۳۲  صادراتی ج.ا.ایران 
میلیون دالر) ۹۲.۶ کل صادرات ( کشورهای عربی شامل عراق با 
۶ میلیارد و ۷۸۰ میلیون دالر و سهم ۱۹.۳ درصدی ) پس از چین( 
در رتبه دوم و امارات متحده عربی با ۳ میلیارد و ۴۳۴  میلیون دالر 
و سهم ۹.۸ درصدی) بعد از ترکیه( در رتبه چهارم بازارهای هدف 

صادراتی محصوالت ایرانی قرار داشته اند.  
صفحه ۳

نماینده تهران در مجلس:

بحث حذف ارز ترجیحی
 در شرایط فعلی کامال خطاست! 

با تهدید، فرزندتان درس خوان نمی شود!
به  ره  شا ا با  نشناس  روا یک 
تهدیدهای برخی والدین در شب امتحان 
درس  به  آموزان  دانش  ترغیب  برای 
ترغیب  منظور  به  والدین  بعضا  گفت:  خواندن، 
دانش آموزان به درس خواندن از جمالت تهدید 
آمیزی نظیر »منتظر کارنامه ات هستم«، » وای 
به حالت اگر نمره های خوبی نگیری« و ... استفاده 
می کنند. حال آنکه این تهدیدها نه تنها به ترغیب 
دانش آموزان برای درس خواندن کمکی نمی کند 
بلکه با افزایش ترس و استرس در آنها منجر به 
بی تفاوتی نسبت به درس خواندن، رویاپردازی و 

انجام هر کاری به غیر از درس خواندن می شود.
صفحه ۲

شهردار رشت:

رفع موانع پیش روی سرمایه گذاری
 در پروژه های عمرانی شهر از اهداف شهرداری است

4
حذف استقالل و پرسپولیس دیر یا زود اتفاق می افتاد!

صفحه 6

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1925- یکشنبه 19  دی 1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
عاشق مردم هستم 

و تا وقتي توان 
دارم برایشان كار 

مي كنم

6ورزش
ساعی: شکایتی از 
انتخابات تکواندو 

نشده است

نک 1با

نام هنرمندان  از گوشه و كنار  اين روزها عادت كرده ايم كه 
پيشكسوت را بشنويم كه سال هاست از اين عرصه دور افتاده اند 
و اصال مشخص نيست كه چرا هيچ مسئول و مدير فرهنگي و هنري 
به اين پيشكسوتان رسيدگي نمي كند، پيشكسوتاني كه گنجينه هاي 

هنر به شمار مي روند و بايد ارزش آنها را بدانيم...

هادی ساعی در حاشيه جلسه كميسيون ورزشكاران كميته 
معاون  عنوان  به  پوالدگر  انتخاب  مورد  در  المپيک  ملی 
قهرمانی وزارت ورزش  بيان كرد:  خدا را شكر اقای پوالدگر 

به معاونت رفت. به آقای پوالدگر تبريک می گويم.

قرعه كشی  ايران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
اولين مرحله طرح »پنجره« باشگاه مشتريان بانک صادرات 
ايران برگزار شد و ٧١٩ برنده از ميان مشتريان يک تا ١٠ 
ريال  ميليون  ميليارد و ٣٦٠  به دريافت ١٢  ستاره موفق 

جوايز نقدی شدند. 

برندگان طرح »پنجره« 
بانک صادرات ایران 

١٢ میلیارد ریال جایزه 
گرفتند

افزایش ۴۰ درصدی صادرات ایران به جهان رئیس جمهور:
بازگشایی مدارس و دانشگاه ها بالمانع است

رئیسی گفت: ستاد ملی مقابله با کرونا به عنوان مرجع تصمیم گیری، 
بازگشایی مدارس و دانشگاه ها را بالمانع دانسته است.

روز  رئیس جمهور  رئیسی  ابراهیم  المسلمین سید  و  حجت االسالم 
گذشته)شنبه( گفت با وجود کاهش موارد بیماری و فوتی همه باید شیوه نامه ها و اصول 
بهداشتی را به دقت رعایت کنند تا زنجیره سویه جدید بیماری کرونا نیز قطع شود.

صفحه ۲

در شرایطی که بانک مرکزی بر اعطای وام ازدواج 
در چارچوب اخذ وثایق وفق قانون تاکید کرده است اما 
برخی از بانک ها دو ضامن رسمی و چک یا سفته ۱۵۰ 
میلیونی از زوج ها درخواست می کنند که برخالف بندهای قانون است.

سخت گیری های بانک ها در پرداخت وام ازدواج به خصوص 
در زمینه معرفی ضامن موضوعی است که اغلب زوج های ایرانی با 
آن درگیر شده اند و با تعدد سنگ اندازی بانک ها در این زمینه، بانک 

مرکزی در ابتدای ماه گذشته در نامه ای به بانک ها نسبت به بررسی 
و اعطای وام ازدواج در چارچوب اخذ وثایق وفق قانون مربوطه تاکید 
کرده و خواستار تسریع در این امر شد. اما گزارش های میدانی حاکی 
از آن است که بانک ها برای پرداخت این وام ضمانت را طبق قانون 
درخواست نمی کنند و در اکثر موارد از زوج ها دو ضامن رسمی به 

همراه چک یا سفته ۱۵۰ میلیونی می خواهند. 
صفحه ۳

سختگیری غیرقانونی بانک ها برای وام ازدواج!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی 
مناقصه عمومی

شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در نظر دارد خدمات مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 
شرایط واگذار نماید:

شماره مناقصهموضوعردیف

1

طرح سیم به كابل منطقه نخل ناخدا - مديريت برق ناحیه 2 بندرعباس با حجم عملیات: شبكه فشار متوسط هوايي 300 
متر - پست هوايي يك دستگاه - شبكه فشار ضعیف هوايي 7500 متر از محل اعتبارات داخلی )كاهش تلفات( 

مبلغ تضمین شركت در مناقصه: 810/000/000 ريال                  
مدت زمان انجام كار: حداكثر 3ماه                            پیش پرداخت: ندارد

131-1400

لذا کلیه پیمانکارن واجد شرایط که دارای تجربه، تخصص و تجهیزات الزم بوده؛ می توانند پس از تاریخ درج آگهي نوبت دوم در روزنامه 
جهت خرید اسناد مناقصه به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند و جهت دریافت اسناد اقدام  نمایند.

آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس – بلوار جمهوری اسالمی – جنب شهرک مسکونی زیتون )نیروگاه قدیم( شرکت توزیع نیروی برق 
هرمزگان تلفن: ۳۱۲۰۱۵۹۴-۰۷۶، فاکس دبیر خانه: ۳۱۲۰۱۴۰۲ - ۰۷۶

مشخصات شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان: کد اقتصادی:۴۱۱۱۴۳۵۸۹۳۱۵   شناسه شرکت:۱۰۱۰۱۳۳۵۵۷۷      ش ثبت:۱۹۵۴     
کدپستی:۷۹۱۳۶-۷۵۱۱۵

محل بازگشایی پاکات : شرکت توزیع برق هرمزگان – دفتر امور تدارکات و انبارها
به پیشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضا ء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل مي شود مطلقا ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
)www.setadiran.ir( .میباشد )آدرس دانلود اسناد: خرید اسناد فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه فقط به سه صورت ضمانت بانکی –کسر از مطالبات یا واریز وجه نقد مورد قبول می باشد.

 برندگان مرحله اول قرعه کشی 
مشتریان  باشگاه  »پنجره«  طرح 
بانک صادرات ایران مشخص شدند 
جوایز  ریال  میلیارد   ۱۲ از  بیش  و 
متنوع نقدی به ۷۱۹ برنده این مرحله 

تعلق گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک 
اولین  قرعه کشی  ایران،  ادرات  ص
ه  باشگا »پنجره«  طرح  رحله  م
یران  ا صادرات  بانک  شتریان  م
میان  از  برنده   ۷۱۹ و  شد  رگزار  ب
مشتریان یک تا ۱۰ ستاره موفق به 
دریافت ۱۲ میلیارد و ۳۶۰ میلیون 

ریال جوایز نقدی شدند. 
در این طرح مشتریان متناسب 
موجودی  رشد  درصد  پنج  هر  ا  ب
حساب خود در هر ماه، ۱۰۰ امتیاز 
در صورت عضویت  و  کرده  کسب 
بانک  مشتریان  باشگاه  سامانه  ر  د
https:// :صادرات ایران به نشانی
 ۱۰۰ معادل  هم   c lub.bsi.ir
می کنند.  دریافت  تشویقی  متیاز  ا
در نهایت مشتریان دارنده باالترین 
برنده  برای  بیشتری  شانس  متیاز  ا

شدن در قرعه کشی خواهند داشت. 
 ۳ طرح،  این  اول  مرحله  ر  د
جایزه ۳۰۰ میلیون ریالی، ۳ جایزه 
 ۵۰ جایزه   ۲۰ ریالی،  میلیون   ۱۰۰
میلیون ریالی، ۶۰ جایزه ۴۰ میلیون 
ریالی، ۶۳ جایزه ۳۰ میلیون ریالی، 

 ۹۰ ریالی،  میلیون   ۲۰ جایزه   ۸ ۰
جایزه ۱۵ میلیون ریالی، ۱۰۰ جایزه 
 ۸ جایزه   ۱۴۰ ریالی،  میلیون   ۱ ۰
میلیون ریالی و ۱۶۰ جایزه ۵ میلیون 
ریالی به قید قرعه به مشتریانی که 
 ۵ حداقل  ماهانه  افزایش  به  موفق 
شدند،  خود  ریالی  منابع  رصدی  د

اهدا شد.
طرح »پنجره« باشگاه مشتریان 
مرحله  در سه  ایران  انک صادرات  ب
برگزار می شود و مشموالن طرح در 
صورتی که در هر دوره برنده نشوند، 
افزوده  بعدی  دوره  به  آنها  متیاز  ا

می شود. مرحله اول طرح »پنجره« از 
ابتدای تیرماه شروع و در ۳۰ مهرماه 
۱۴۰۰ به پایان رسید. مرحله دوم از 
ابتدای آبان آغاز و تا پایان بهمن ماه 
ادامه دارد و مرحله سوم هم از ابتدای 
اسفندماه ۱۴۰۰ آغاز و در ۳۱ خرداد 

۱۴۰۱ به پایان می رسد.
اعضای باشگاه مشتریان بانک 
برای  نند  می توا یران  ا ادرات  ص
مرحله  قرعه کشی  نتیجه  شاهده  م
این  به سامانه  اول طرح »پنجره« 
https://club. :باشگاه به نشانی

bsi.ir، مراجعه کنند.

با قرعه کشی مرحله اول باشگاه مشتریان

برندگان طرح »پنجره« بانک صادرات ایران 1٢ میلیارد ریال جایزه گرفتند

رییس دانشگاه آزاد اسالمی:
ناکارآمدی  در کشور امروز بیشتر نمود پیدا کرده است

رییس دانشگاه آزاد اسالمی درباره خروج ژن نخبگی از کشور گفت: در سند انگلستان، 
چشم اندازی وجود دارد مبنی بر اینکه ما باید آهن ربای جذب نخبگان دیگر کشورها باشیم؛ 

این موضوع به خصوص در مورد نخبگان کشور ما وجود دارد.
محمد مهدی طهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسالمی در واکنش به خروج ژن نخبگی 
از کشور و تاثیر آن در بهره هوشی نسل آینده اظهار داشت: بعضی  افراد در کشور باور ندارند 
که ما در جنگ هستیم، عالوه بر آن نکته مهم دیگری که وجود دارد و باید به آن توجه 

کرد، این است که ما نسبت به بکارگیری منابع انسانی در تحریم هستیم.
وی در ادامه با اشاره به تالش آمریکا برای جذب نیروهای کارآمد از سراسر دنیا 
اکنون  اینکه  بر  مبنی  کرد  مطرح  را  گزارشی  آمریکا،  در   NSF  ،۲۰۱۶ سال  در  گفت: 
که آموزش عالی و تحصیالت تکمیلی در کشورها مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته 
است، ما باید برای برتری جهانی، نیروهای کارآمد را از سایر کشورها و همچنین جوامع 

کنیم. جذب  مختلف 
رییس دانشگاه آزاد اسالمی با بیان اینکه انگلیس معتقد است باید آهن ربای جذب 
نخبگان باشد و آنها را به کشور خود جذب کنند، گفت: در سند انگلستان، چشم اندازی وجود 
دارد مبنی بر اینکه ما باید آهن ربای جذب نخبگان دیگر کشورها باشیم؛ این موضوع به 
خصوص در مورد نخبگان کشور ما وجود دارد.، اما به طور کلی مساله مهاجرت منحصر به 

کشور ما نمی شود.
در  می کنند،  آن سعی  توسط  که  است  بحثی  عنوان شده،  موضوع  گفت:  طهرانچی 
جوان ایرانی بذر ناامیدی بکارند زیرا جوانان و نخبگان ایرانی می توانند در جهان موثر باشند

صفحه ۳



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1925- یکشنبه 19 دی 21400 معه جا

نماینده تهران در مجلس:
بحث حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی کامال خطاست! 

رویکرد  یک  با  باید  بودجه  این  معتقدم  گفت:  مجلس  در  تهران  ماینده  ن
سبد  هزینه های  نیاید،  ضعیف  اقشار  به  فشار  مطلقًا  شود،  نوشته  دالت محور  ع
خانوار ضعیف را افزایش ندهد و خط فقر را گسترش ندهد. ما االن ۱۰ میلیون 
این  به  ارز ترجیحی  اجرای حذف  با  خانوار زیر خط فقر داریم و مطمئنیم که 

تعداد افزوده خواهد شد.
روح اهلل ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، 
در رابطه با الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ که نخستین الیحه بودجه دولت سیزدهم 
رویکرد  با   ۱۴۰۱ بودجه  الیحه  گفت:  است،  رئیسی  ابراهیم  سید  ریاست  ه  ب
تامین هزینه های  نگاه  با همان  و دوستان  نشده است  نوشته  اجتماعی  عدالت 
دولت، نگاه پولی و جبران کسری بودجه و به صورت تعجب برانگیزی هم با 
نگاه رشدمحور بودجه را نوشته اند؛ یعنی رویکرد نظری بودجه محل ایراد است. 
این  ناکارآمدی هاست؛  و  رانت ها  انحصارات،  در شرایطی که االن کشور دچار 

نگاه، نگاه خوشبینانه ای  است و به نوعی اولویت بندی را از دست داده است.
وی ادامه داد: نکته دوم اینکه بحث حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی 
کامال خطاست، با توجه به تورم انتظاری موجود و عدم استقرار کامل دولت در 
تمام حوزه ها، این اقدام کاری است که ممکن است افسار مدیریت را از دست 

دولت خارج کند.
سه شنبه  روز  من  داشت:  ابراز  همچنین  مجلس  در  تهران  مردم  ماینده  ن
گذشته هم نطق کردم و گفتم که راهکارهای دیگری وجود دارد که با رویکرد 
اصالح ساختاری می شود دنبال کرد، قبل از اینکه بخواهیم ارز ترجیحی را حذف 
کنیم. اساسًا رویکرد اصلی، مساله تقویت ارزش پول ملی است که در این بودجه 

خبری از این موضوع نیست.
وی اضافه کرد: بحث بعدی این است که بودجه به نوعی »نظارت گریز« 
نوشته شده است، یعنی با این الیحه ای که آمده است، مجلس امکان نظارت 
تجمیع  بحث ها  از  یکی  داشت.  نخواهد  را  بودجه  ابعاد  همه  بر  کافی  و  کامل 
ردیف هاست و یک جاهایی هم در واقع سقف گذاشته نشده است؛ مثال در فروش 
اوراق یک جا گفته ۸۸ هزار میلیارد تومان اما سقفی گذاشته نشده و چند جای 
دوستان  اینکه  علیرغم  دیگر  از سوی  است.  گذاشته  باز  را  دولت  دست  یگر  د
و  هستیم  هزینه ها  رشد  شاهد  ما  همچنان  اما  است  انقباضی  بودجه  می گویند 

نسبت به سقف امسال ۴۶ درصد رشد داشتیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به مساله رشد درآمدهای مالیاتی 
باید نظام  در الیحه بودجه، عنوان کرد: در بحث مالیات هم درست است که 
مالیاتی اصالح شود، اما قاعده مشخصی داده نشده و ما نگران این هستیم که 
دوباره فشار به تولیدکنندگان بیاید و ممیزهای مالیاتی موظف شوند که به هر 
طریقی مالیات را از تولیدکنندگان و مؤدیان فعلی بگیرند؛ علیرغم اینکه دولت 

می گوید ما بنا داریم سراغ فرارهای مالیاتی برویم.
ایزدخواه با تاکید بر اهمیت رعایت عدالت محوری و عدم تحمیل فشار بر 
اقشار ضعیف، تصریح کرد: من معتقدم این بودجه باید با یک رویکرد عدالت محور 
نوشته شود، مطلقًا فشار به اقشار ضعیف نیاید، هزینه های سبد خانوار ضعیف را 
افزایش ندهد و خط فقر را گسترش ندهد. ما االن ۱۰ میلیون خانوار زیر خط فقر 
داریم و مطمئنیم که با اجرای حذف ارز ترجیحی به این تعداد افزوده خواهد شد. 
یارانه های مستقیم جبران کننده نیست، در توزیع دچار انحراف می شود، همیشه 
تورم از یارانه جلو می زند و ما نمی توانیم با یارانه مستقیم جلوی افسارگسیختگی 
تورم را بگیریم؛ در این شرایط دولت مجبور است با بازار چکشی برخورد کند که 

باز این هم دوباره لطمه می زند و فضای امن را از بین می برد.
وی اضافه کرد: رویکرد جایگزین باید اصالحات ساختاری می بود و دولت 
باید به خودش یک سال فرصت می داد که کامال مستقر شود، فعال دست به 
ساختار هزینه های دولت نمی زد و یک سال را صرف می کرد و زمینه را فراهم 
می کرد مانند شعارهایی که آقای رئیسی هنگام انتخابات داد، از جمله اینه گفت 
من بانک ها را به خط می کنم. جلوی خلق نقدینگی را می گرفت و بحث اصالح 
نظام بازار، اصالح سامانه های اقتصادی و یکپارچه سازی سامانه ها را در اولویت 
می گذاشت؛ بعد از آن که مطمئن می شد بر تمام جوانب اقتصادی مسلط است، 

در آن شرایط به حذف ارز ترجیحی اقدام می کرد.

رئیس جمهور:
بازگشایی مدارس و دانشگاه ها بالمانع است

رئیسـی گفـت: سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا بـه عنـوان مرجـع 
دانسـته  بالمانـع  را  دانشـگاه ها  و  مـدارس  بازگشـایی  تصمیم گیـری، 

ست. ا
حجت االسـالم و المسـلمین سـید ابراهیـم رئیسـی رئیـس جمهـور 
روز گذشته)شـنبه( گفـت بـا وجـود کاهـش مـوارد بیمـاری و فوتـی همه 
بایـد شـیوه نامه ها و اصـول بهداشـتی را بـه دقـت رعایت کنند تـا زنجیره 

سـویه جدیـد بیمـاری کرونـا نیز قطع شـود.
رئیـس جمهـور کـه در جلسـه سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا سـخن 
می گفـت تاکیـد کـرد طبـق گزارش هـای ارائـه شـده در کشـور هیـچ 
داخـل و چـه  واکسـن های سـاخت  واکسـن، چـه  زمینـه  کمبـودی در 
واکسـن های وارداتـی وجـود نـدارد و از همـه دعـوت می کنـم نسـبت به 
تزریـق دز سـوم واکسـن اقـدام کننـد تـا بـه شـکل موثرتری از سـالمت 

جامعـه صیانـت کنیـم.
رئیـس قـوه مجریـه از اقدامـات انجـام شـده بـرای کنترل تـردد از 

مرز هـای کشـور تشـکر کـرد.
رئیـس جمهـور بـا اشـاره تصمیم سـتاد ملـی مقابلـه با کرونـا برای 
بازگشـایی مدارس و دانشـگاه ها با توجه به وضعیت فعلی شـیوع بیماری 
کرونـا یـادآور شـد با توجه بـه کاهش آمار ابتـال و فوتی با واکسیناسـیون 
گسـترده، سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا بـه عنـوان مرجـع تصمیم گیـری، 

بازگشـایی مدارس و دانشـگاه ها را بالمانع دانسـته اسـت.
رئیسـی مـی گوید از همـه مسـئوالن مربوطه و از جمله اسـتانداران 
می خواهـم کـه همچنـان با حساسـیت از تردد در مرز های کشـور مراقبت 
کننـد و بـه ویـژه ورود افـراد را بـه طـور دقیـق کنتـرل کننـد تا بـا ورود 

افـراد مبتـال به کرونا دچار مشـکل نشـویم.
تصمیـم گیـری دربـاره محدودیت های وضع شـده بـرای ورود اتباع 
برخـی کشـور هایی کـه سـویه اُمیکـرون در آن هـا فراگیر شـده بـه ایران 
بـه وزارت کشـور و قـرارگاه مربوطـه واگـذار می شـود تا حسـب وضعیت 
نسـبت بـه ادامـه یـا رفـع ایـن محدودیت هـا تصمیم گیری هـای مقتضی 

انجـام شـود؛ ایـن جملـه را رئیـس جمهور مـی گوید.
دربـاره  شـده  انجـام  علمـی  بررسـی های  از  ن  ـ ی چن هم ی  سـ ی ئ ر
واکسیناسـیون کـودکان در برابـر ویـروس کرونـا قدردانـی کـرد و گفـت 
گـزارش خوبـی ارائـه شـد، امـا با توجـه بـه سـواالت و مخالفت هایی که 
همچنان نسـبت به این موضوع مطرح اسـت، الزم اسـت کار کارشناسـی 

در ایـن زمینـه ادامـه یابد.
رئیسـی تاکیـد کـرد هر زمـان کـه وضعیت شـیوع بیمـاری تغییری 
کنـد سـتاد ملـی مقابله بـا کرونا با حساسـیت و دقت نسـبت بـه وضعیت 

جدیـد تصمیم گیـری و اقـدام خواهـد کرد.
رئیـس قـوه مجریـه در بخـش دیگـری از سـخنانش دربـاره اجرای 
قانون نسخه نویسـی الکترونیکی گفت خوشـبختانه امروز در قریب به ۹۵ 
درصـد مـوارد و در برخی اسـتان ها تـا ۱۰۰ درصد، این قانـون با موفقیت 
اجرا می شـود، اما برای برخی از مناطق کشـور که با مشـکالتی در زمینه 
پایـداری اینترنـت مواجه هسـتند، این اجازه داده شـده اسـت کـه تا زمان 
تکمیـل زیرسـاخت ها و رفـع مشـکل در دوره زمانـی تعییـن شـده، برای 
جلوگیـری از ایجـاد مشـکل بـرای مـردم و جلوگیری از ابتـالی به کرونا 

نسـخه های دسـتی موقتًا تا اول اردیبهشـت ارائه شـود.

در دو سال اخیر صورت گرفت؛

عدم توانایی خرید لبنیات توسط ۳۰ درصد مردم
د  و ب ه ب ر  ت ف د کل  ر ی د م
تغذیه وزارت بهداشت گفت: 
به دلیل تبعات اقتصادی کرونا 
و افزایش قیمت مواد غذایی و تورم 
میزان مصرف شیر و لبنیات حدود ۳۰ 
درصد در سفره مردم کمتر شده و یا 

حذف شده است.
»زهرا عبداللهی«، مدیرکل دفتر 
درباره  بهداشت  وزارت  ه  ی ذ غ ت د  و ب ه ب
مصرف شیر و لبنیات در کشور گفت: به 
طور کلی مصرف شیر و لبنیات در برنامه 
غذایی ایرانیان همیشه کمتر از مقدار 
توصیه شده بوده است؛ یعنی مطالعات 
بررسی مصرف غذایی خانوارهای کشور 
نستیتو تحقیقات تغذیه در  ا که توسط 
کشور انجام شده، همیشه نشان داده 
از مقدار توصیه  است که مردم کمتر 

شده شیر و لبنیات مصرف می کنند. 
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت 
بهداشت گفت: در حال حاضر با توجه 
به شرایط فعلی و افزایش قیمت شیر و 
بنیات این مقدار مصرف بسیار کمتر  ل
انستیتو  در  لعه ای که  شده است. مطا
انجام  کرونا  ایام  در  ه  ی ذ غ ت ت  ا ق ی حق ت
دادیم، نشان داد که در این وضعیت به 
دلیل تبعات اقتصادی کرونا و افزایش 
قیمت مواد غذایی و تورم، میزان مصرف 
شیر و لبنیات حدود ۳۰ درصد در سفره 
مردم کمتر شده و یا حذف شده است. 
او افزود: دلیل این مسئله همانطور 
که گفتم اول به دلیل افزایش قیمت 
است که در حال حاضر قیمت ها بسیار 
بیشتر شده است و دلیل دوم آگاهی های 
پایین مردم در مورد اهمیت مصرف شیر 
بنیات است. بنابراین آن مقدار که  و ل
تمایل دارند نوشابه های گازدار بخرند، 
تمایلی برای مصرف شیر وجود ندارد. 

اهمیت  توضیح  ر  د هی  ل ل ا د ب ع
مصرف کافی شیر و لبنیات گفت: شیر 
و لبنیات یکی از گروه هایی اصلی غذایی 
است و کارشناسان و متخصصان تغذیه 
توصیه می کنند همه افراد در هر گروه 
سنی، روزانه باید حداقل ۲ واحد از گروه 
شیر و لبنیات مصرف کنند. منظور از یک 
واحد شیر و لبنیات، یک لیوان شیر و یا 
به همان اندازه ماست و یا در حدود ۵۰ 

گرم پنیر است. 
او افزود: شیر و لبنیات مهمترین 
برای  که  است  فسفر  و  کلسیم  منبع 
رشد استخوانی و سالمت و استحکام 
استخوان و دندان برای همه گروه های 
 ۵ زیر  کودکان  در  صًا  مخصو  ، ی سن
را  رشد  دوره  که  ان  ن ا و ج و ن و  ل  سا
و  است  الزم  ارند،  ذ گ ی  م سر  شت  پ
همینطور از پوکی استخوان جلوگیری 
می کند. کسانی که با کمبود دریافت 
پوکی  شانس  هستند  ه  ج ا و م م  سی ل ک
شکستگی های  اعث  ب ه  ک ن  ا خو ست ا
آن ها  در  ستخوان  ا ی  د خو ه  ب د و خ

می شود، بیشتر است. 
حاضر  حال  در  گفت:  هی  ل ل ا د ب ع
پوکی استخوان یکی از مشکالت عمده 
در جامعه ماست و هزینه های زیادی را 
تحمیل  درمان  و  شت  ا د ه ب خش  ب ر  ب
می کند و در حال حاضر با این وضعیت 
قیمت شیر و لبنیات بسیار افزایش پیدا 
کرده است و این مشکالت بیشتر خواهد 
شد. از طرفی مصرف آن در رشد قدی 
کودکان تاثیر قابل مالحظه ای دارد و 
برای رشد استخوانهای طولی مهم است. 
او افزود: از طرفی همه مطالعات 
که  در جوامعی  است که  ده  ا د نشان 
اندازه  به  لبنیات  و  آن شیر  در  مردم 
کافی می خورند، شیوع فشار خون باال 
کمتر  و عروقی  قلبی  ماری های  ی ب و 
است، زیرا کلسیم موجود در این ماده 
غذایی به کنترل فشار خون و تنظیم آن 

کمک می کند. 

وضعیت  با  ارتباط  ر  د هی  ل ل ا د ب ع
در  شده  تولید  لبنیات  و  ر  ی ش ت  ی ف ی ک
کارخانه ها گفت: شیر و لبنیات که به 
صورت صنعتی تولید می شوند به این 
بهداشتی  رای مجوز های  ا د یل که  ل د
دارو هستند و کنترل  و  زمان غذا  سا
آن ها به صورت منظم پایش و نظارت 
می شود، از نظر پایین آمدن کیفیت شیر 
مشکلی در ارتباط با آن ها وجود ندارد. 
تا حدودی آگاهی های پایین و تبلیغات 
نادرستی که وجود دارد، مردم را نسبت 
به مصرف شیرهای پاستوریزه بی اعتماد 
می کند و تصور می کنند که شیرهای 
ید شده به صورت صنعتی کیفیت  تول
کافی را ندارند و یا این تصور غلط به 
وجود می آید که شیر های فرادما دارای 

مواد نگهدارنده هستند. 
او افزود: در حالی که اصال اینگونه 
نیست و مردم باید بدانند که شیرهایی 
دما هستند و قابلیت نگهداری  که فرا
بهتری  کیفیت  اتفاقا   ، د ن ر ا د ی  طوالن
دارند و علت ماندگاری آن ها این است 
که در شرایط خال بسته بندی می شوند 
و به همین دلیل ماندگاری باالیی دارند. 
از طرفی تبلیغاتی که برای لبنیات سنتی 
می شود مردم را بیشتر به سمت شیر و 
لبنیات سنتی سوق می دهد. درحالیکه 
نباشد،  شده  توریزه  س ا پ ه  ک ی  ر شی
می تواند آلودگی های مختلف داشته و 

احتمال بروز تب مالت را باال ببرد. 
این سوال  به  درپاسخ  لهی  ل دا عب
مبنی  بینی ها  پیش  رخی  ب وجه  ت ا ب که 

بر احتمال افزایش ۶۰ درصدی قیمت 
شیر و لبنیات، چه پیشنهاداتی از سوی 
دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت برای 
افزایش مصرف شیر و لبنیات توصیه 
شده است، گفت: باید برای شیر و لبنیات 
یارانه تخصیص داده شود که مردم به 
خصوص دهک های درآمدی پایین قادر 
به خرید و مصرف شیر و لبنیات باشند، 
در سال های گذشته یکی از پیشنهادات 
و درخواست های وزارت بهداشت بوده و 
هست. اما متاسفانه چندان جدی گرفته 
ممکن  که  فعلی  رایط  ش ر  د و  ه  شد ن
است افزایش قیمت شیر و لبنیات در 
و  باشد  تا ۶۰ درصد  نده  ی آ سال های 
مردم  از  بیشتری  تعداد  ز سفره  ا ًا  م حت
حذف می شود، در نظر گرفتن یارانه به 
هر شکلی که می تواند یارانه نقدی، بن 
کارت و غیره باشد، به خصوص برای 
دهک های درآمدی پایین باید عملی 

شده و اجرا شود.
او با اشاره به طرح شیر مدارس 
ز  ا یکی  مدرسه  ر  ی ش ح  ر ط  : ت ف گ
برنامه های مهم و اولویت داری است 
که از سال های پیش دفتر بهبود تغذیه 
و  آموزش  با کمک  شت  هدا ب رت  ا ز و
در  و  کرده  پیشنهاد  ا  ر ن  آ رش  و ر پ
از  هدف  بود.  شده  ی  ی ا ر ج ا س  ر ا د م
همان سالیان پیش این بود که مقداری 
از نیازمندی های تغذیه کودکان که در 
سن رشد هستند از طریق شیر که در 
تامین شود و  توزیع می شود  مدارس 
برای  شیر  فرهنگ مصرف  ز طرفی  ا

کودکان جا بیفتد. 
عبداللهی در انتها افزود: این یکی 
از برنامه های بسیار مهم است که حتما 
باید اجرا شود. این طرح پیش از شیوع 
به دلیل  ا و تعطیلی مدارس هم  کرون
کمبود اعتبارات در مدارس درست اجرا 
نشد و االن یکی از پیشنهادات اولویت 
دار و مهم این است که اعتبارات مورد 
نیاز طرح شیر مدرسه تامین شده و اجرا 
شود. زیرا به خصوص در حال حاضر که 
قیمت شیر بسیار باال رفته است، حداقل 
با اجرای این برنامه کودکان می توانند 
را در مدارس  قل یک وعده شیر  حدا

مصرف کنند.
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زیر نظر: علی هوشمند

اعالم آمادگی دانشگاه شریف برای آموزش حضوری در 
ترم آتی 

سال  دوم  نیمسال  برای  که  کرد  اعالم  شریف  صنعتی  گاه  ش ن ا د
تحصیلی جاری به صورت تدریجی به آموزش حضوری بازمیگردد و بخشی 

از کالس های این دانشگاه به شیوه آموزش حضوری برگزار خواهد شد.
با توجه به شرایط فعلی کشور، حرکت تدریجی به سمت حضوری شدن 
تمامی فعالیت های دانشگاه ها همراه با حفظ آمادگی برای تغییر یا بازگشت 
به وضعیت غیرحضوری ضروری است، در این راستا، معاونت آموزشی و 
تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف برای بازگشت تدریجی به روال 

عادی در این دانشگاه شرایط جدیدی را اعالم کرده است.
این شرایط با در نظر گرفتن امکانات موجود در این دانشگاه و با توجه 
به توصیه های ستاد ملی مبارزه با کرونا و کمیته بازگشایی تصویب شده و 

به تایید هیات رئیسه دانشگاه صنعتی شریف رسیده است.
بر این اساس ، بخشی از کالس های درس در نیمسال آتی )۲ -۱۴۰۰( 
دانشگاه صنعتی شریف به صورت حضوری و با رعایت کامل پروتکل های 
دانشجویان  به  مربوط  این کالسها  و عمده  برگزار خواهد شد  شتی  هدا ب

کارشناسی ترم چهارم و دروس مختص مقطع دکترا است.
با اعالم دانشگاه شریف، این دروس بر اساس سوابق گذشته و با کمک 
معاونین دانشکده ها و روسای مراکز  دانشگاه صنعتی شریف تعیین شده و 
اضافه شدن دروس دیگر به این فهرست بر اساس درخواست دانشکده ها 
قابل بررسی است و ثبت نام همه دانشجویان در این دروس بالمانع است.

همچنین،  امتحانات پایان ترم همه دروس ترم بعد )صرف نظر از نحوه 
ارائه( و امتحانات میان ترم دروسی که به صورت حضوری ارائه می شوند 

با رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
پایان نامه های  از  دفاع  جلسات  کرد  اعالم  شریف  صنعتی  شگاه   ن ا د
به صورت حضوری  دانشگاه  این  دکتری  رساله های  و  ارشد  رشناسی  ا ک
برگزار خواهند شد و در شرایط خاص که به دالیلی موجه و با تأیید معاون 
در  خارجی  داوران  حضور  امکان  مربوطه،  دانشکده  تکمیلی  الت  ی ص ح ت
دانشجو،  با حضور  و  نیمه حضوری  به صورت  نباشد، جلسه  دفاع  جلسه 

استاد راهنما و دیگر داوران
برگزار خواهد شد. حضور مستمعین در جلسات دفاع نیز به صورت 
معاون  هماهنگی  با  تنها  و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  و  د  و حد م

تحصیالت تکمیلی دانشکده مربوط مجاز خواهد بود.
همچنین دانشجویان متقاضی استفاده از خوابگاه برای شرکت در جلسه 
دفاع می توانند برای حداکثر ۳ روز در بازه زمانی قبل یا بعد از روز دفاع از 

امکانات خوابگاهی بهره مند شوند.
دانشگاه صنعتی شریف اعالم کرد که معاونت دانشجویی این دانشگاه 
با رعایت پروتکل های بهداشتی برای دانشجویان  را  نات خوابگاهی  مکا ا
کارشناسی ورودی ۹۹ و امکان اسکان موقت همه دانشجویان را در ایام 
امتحانات فراهم خواهد کرد. ارائه غذا در سلف نیز برای همه دانشجویانی 

که در دروس حضوری ثبت نام کرده اند انجام خواهد شد.

قتل پسرخوانده توسط نامادری
ساعت ۳ بامداد یکشنبه ۵ دی، یکی از رفتگران شهرداری هنگام نظافت خیابان 
متوجه یک گونی بزرگ شد که در نزدیکی سطل زباله افتاده بود ،اما وقتی قصد جا 
به جا کردن گونی را داشت متوجه جسد مرد جوانی داخل گونی شد و موضوع را 

به پلیس خبر داد.
با کشف جسد، محمد تقی شعبانی بازپرس شعبه دهم دادسرای امور جنایی 
پایتخت و تیم جنایی راهی محل کشف جسد در منطقه مشیریه شدند،گرچه هیچ 
در  بازپرس جنایی  اما  نبود،  کند، همراه جسد  برمال  را  مقتول  مدرکی که هویت 
بررسی های میدانی متوجه رد خونی شد که در همان نزدیکی روی زمین کشیده 
شده بود. با دنبال کردن رد خون و پس از طی مسافتی حدود ۱۰۰ متر، به خانه ای 
دیدن  به محض  بود  سالخورده  مردی  که  رسیدند.صاحبخانه  قدیمی  و  سه طبقه 
جسد داخل گونی وی را شناسایی کرد و گفت این پسرم کوروش است که از ۱۱ 

روز قبل ناپدید شده بود.
پدر کوروش در ادامه تحقیقات گفت: چند سال قبل همسر اولم فوت کرد و 
من هم با زنی دیگر ازدواج کردم و با پسرم سه نفری دراین خانه زندگی می کردیم 
تا اینکه به طرز مرموزی پسرم ناپدید شد و موضوع را به پلیس هم خبر داده بودیم.
نامادری کوروش نیز اظهارات همسرش را تأیید کرد، اما صحبت های ضد و 
نقیض آنها، احتمال دست داشتن این زوج در قتل پسر جوان را مطرح کرد و به دستور 

بازپرس جنایی بازداشت شدند.
با گذشت ۱۰ روز از دستگیری آنها سرانجام نامادری لب به اعتراف گشود و راز 
این جنایت را برمال کرد، گرچه زن میانسال مدعی شده که به تنهایی پسر خوانده اش 

را کشته است اما فرضیه همدستی پدر مقتول همچنان در حال بررسی است.
گفت  و گو با متهم

چرا پسرخوانده ات را کشتی؟
از وقتی با پدرش ازدواج کردم او ارتباط خوبی با من نداشت و دلش نمی خواست 
ا پدرش زندگی کنم. با این حال من به خاطر شوهرم بدی های او را تحمل  من ب
می کردم و حرفی نمی زدم .وقتی بزرگتر شد تصمیم گرفت در طبقه باالی خانه ما 
به تنهایی زندگی کند من و پدرش هم مخالفتی نکردیم تا اینکه چند روز قبل به 
سراغم آمد و دوباره سر موضوعی با من درگیری لفظی پیدا کرد و با تهدید از من 

خواست که از پدرش طالق بگیرم.
به همین خاطر او را به قتل رساندی؟

از شنیدن حرف هایش شوکه شده بودم با این حال آن روز حرفی نزدم تا اینکه 
روز حادثه دوباره سر موضوعی با هم بحث کردیم و من هم ناگهان خشم و عصبانیت 
چند ساله ام را یک جا سرش خالی کردم و با یک میله آهنی ضربه ای به سر او زدم، 

بعد هم با چاقو کشتمش.
با جسدش چه کار کردی؟

پس از قتل، جسد را به داخل حمام بردم. وقتی شوهرم به خانه آمد و سراغ 
پسرش را گرفت گفتم نمی دانم کجا رفته یکی دو روز بعد شوهرم نگرانش شد و به 
پلیس خبر داد و با همه دوستان و آشنایان تماس گرفت اما خبری پیدا نکرد من که 
می ترسیدم جسد را پیدا کند  یا بوی تعفن خانه را پر کند بعد از ۵ روز زمانی که شوهرم 
در خانه نبود جسد را از حمام بیرون آوردم و به حیاط بردم و داخل گونی قرار دادم. 
بعد به یک کارتن خواب پول دادم که گونی را تا سر کوچه ببرد و داخل سطل زباله 
بیندازد. بعد از انتقال جسد، خانه را تمیز کردم و برای اینکه ردی به جا نماند، گوشی 
اش را شکستم و داخل سطل زباله انداختم تا فیلمی که از من گرفته بود  از بین برود.
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چگونه می توان با استخراج  غیرقانونی
 رمزارز مقابله کرد؟

استخراج ارز دیجیتال معمواًل در دنیا غیرقانونی نیست، اما استفاده ی بدون 
اجازه از یک رایانه یا شبکه  برای انجام این کار مسلمًا در چارچوب قانون نخواهد 
بود. در این مقاله به نحوه ی تشخیص اینکه آیا کسی منابع سیستم یا شبکه ی 

شما را به  منظور استخراج رمزارز مورد استفاده قرار داده یا نه، خواهیم پرداخت.
توکن های مجازی ای که ارزهای دیجیتال از آن ها به عنوان سکه استفاده 
می کنند، زمانی ضرب می شوند که تعداد زیادی از مسائل ریاضی پیچیده ، حل 
شده باشند. تالش محاسباتی مورد نیاز برای حل این مشکالت، بسیار زیاد است.
به گزارش وب سایت cloudsavvyit، این یک تالش مشترک بزرگ است 
که در آن بسیاری از رایانه ها به یکدیگر متصل شده اند تا پلتفرمی به  نام استخر 
)Pool( برای پردازش توزیع شده تشکیل دهند. حل مسائل ریاضی یا کمک به 
حل آن ها با عنوان استخراج شناخته می شود. ثبت تراکنش های انجام شده با ارز 
دیجیتال مثل خرید و پرداخت نیز نیازمند استخراج است. پاداش استخراج مقدار 

کمی از ارز دیجیتال خواهد بود.
ضرب سکه های جدید با گذشت زمان سخت تر خواهد شد. هر ارز دیجیتال، 
تعداد از پیش تعیین شده ای سکه را در طور عمرش ضرب خواهد کرد. همان طور 
که با گذشت زمان سکه های بیشتری ایجاد می شود، سکه های کم تری برای ایجاد 
شدن باقی خواهد ماند و تالش الزم برای استخراج و ضرب سکه های جدید افزایش 
خواهد یافت. روزهایی که امکان کسب درآمد از طریق رمزنگاری در مقیاس کوچک 
وجود داشت، گذشته است و امروزه مقدار برقی که برای استخراج استفاده می کنید 

سود اندک ارز دیجیتال شما را از بین خواهد برد.
رمزنگاری سودآور به دکل های تخصصی و حتی کل مزارع ماشین آالت مرتبط 
با این کار نیاز دارد. هزینه های سخت افزاری و هزینه های جاری نیز همیشه باید 
جبران شوند. بنابراین حتی در این شرایط نیز همه ی پول به دست آمده رایگان 
نخواهد بود؛ البته مگر اینکه از منابع محاسباتی شخص دیگری برای انجام عملیات 
از منابع IT شخص دیگری بدون اجازه، جرم  استخراج استفاده کنید. استفاده 

محسوب می شود اما این مورد برای مجرمان سایبری بازدارنده نیست.
آلوده،  وب سایت های  یا  فیشینگ  حمالت  از  استفاده  با  می توانند  ا  ه هکر
برق  بدون اطالع شما نصب کرده و چرخه های  را  بدافزار رمزنگاری  راحتی  ه  ب
و پردازنده ی شما را کنترل کنند. یکی دیگر از روش های استخراج ارز دیجیتال 
این است که وب سایت ها را آلوده می کنند تا مرورگرهای بازدیدکنندگان به یک 
اجرا  اسکریپ  جاوا  رمزنگاری  اسکریپ های  و سپس  بپیوندد  رمزنگاری  ستخر  ا
خواهد شد. عامالن تهدید از هر روشی که استفاده کنند، به آن کریپتوجکینگ 
)Cryptojacking( می گویند؛ عملیاتی که به هکرها اجازه می دهد تا زمانی 
که هنوز قربانیان این عملیات با قبض های آب و برق باالتر و کاهش عملکرد 

مواجه نشده اند، به سود دست یابند.
از آنجا که هکرها سعی دارند تا آنجا که ممکن است رایانه های زیادی را 
در سازمان های مختلف به خطر بیندازند، مجموعه  ی رایانه های آن ها بزرگ تر و 
قدرتمندتر خواهد شد. این قدرت به این معنی است که آن ها می توانند به طور 

مادی به فرایندهای استخراج کمک کرده و پاداش دریافت کنند.
استخراج در مقیاس بزرگ

کریپتوماینینگ حتی توسط برخی از گرو ه هایی که تحت حمایت دولت ها 
فعالیت می  کنند نیز انجام می شود. مایکروسافت در وبالگ امنیتی خود توضیح 
داده یک گروه جاسوسی تحت حمایت دولت، چگونه سرقت رمزنگاری شده را 

به روش های معمولی فعالیت های مجرمانه ی سایبری خود اضافه کرده است.
این گروه ها حمالت گسترده ای را در فرانسه و ویتنام انجام داده اند و از این 
روش برای استخراج ارز دیجیتال محبوب مونرو )Monero( بهره گرفته اند. 
استخراج ارز دیجیتال در مقیاس بزرگ مثل این حمالت، مسلمًا باعث سودآوری 

برای گروه های مذکور خواهد شد.
چگونه می توان کریپتوجکینگ را تشخیص داد؟

اگر شما یا کاربرانتان متوجه کاهش عملکرد رایانه ها یا سرورها شده اید و 
بار پردازنده ی مرکزی و فعالیت فن باال است، شاید این موارد نشانه هایی از این 

باشد که کریپتوجکینگ در حال انجام است.
امنیت باالیی ندارد  برنامه ای که  یا  گاهی اوقات وصله های سیستم عامل 
نیز می تواند اثرات نامطلوبی در عملکرد سیستم ها ایجاد کند که عالئم آن شبیه 
نشانه های کریپتوجکینگ است؛ اما در صورتی که آسیب به سیستم به طور گسترده 
و ناگهانی صورت گیرد و و عالوه بر این هیچ وصله ی برنامه ریزی شده ای روی 
آن سیستم اجرا نشده باشد، ممکن است با یک حمله ی رمزنگاری مواجه باشید.

به  ره  شا ا با  نشناس  وا ر ک  ی
شب  در  لدین  وا برخی  دهای  ی د ه ت
امتحان برای ترغیب دانش آموزان به 
به  درس خواندن، گفت: بعضا والدین 
درس  به  دانش آموزان  ترغیب  ر  ظو ن م
خواندن از جمالت تهدید آمیزی نظیر 
»منتظر کارنامه ات هستم«، » وای به 
حالت اگر نمره های خوبی نگیری« و ... 
استفاده می کنند. حال آنکه این تهدیدها 
نه تنها به ترغیب دانش آموزان برای 
درس خواندن کمکی نمی کند بلکه با 
افزایش ترس و استرس در آنها منجر 
به بی تفاوتی نسبت به درس خواندن، 
رویاپردازی و انجام هر کاری به غیر از 

درس خواندن می شود.
گوهر یسنا انزانی،  با بیان اینکه 
جمالت تهدید آمیز والدین برای درس 
خواندن دانش آموزان منجر به افزایش 
شکاف روابط آنها می شود، اظهار کرد: 
والدین باید به این نکته دقت کنند که 
امتحان  شب  در  یکباره  به  می توان  ن
آموزان  دانش  عملکرد  و  افکار  ار،  ت ف ر
سال  طول  در  باید  بلکه  داد  تغییر  ا  ر
برای  دقیق  برنامه ریزی  به  صیلی  ح ت
داشت.  توجه  فرزندان  خواندن  س  ر د
دانش آموزان در ایام امتحانات به آرامش 
و امنیت نیاز دارند و این جمالت تهدید 
آمیز تنها عملکرد آنها را تضعیف می کند.

این روانشناس »تحقیر« فرزندان 
بی عرضه ای«،  »تو  نظیر  جمالتی  ا  ب
نمره  بخوانی  درس  هم  هرچقدر  و  ت «
را  بی دقتی«  چراکه  نمی گیری  ی  ب و خ

آنها موثر  افزایش ترس و استرس  در 
دانست و ادامه داد: در فصل امتحانات 
دانش آموزان به خودی خود استرسی را 
متحمل می شوند که در حد طبیعی برای 
درس خواندن مفید است اما والدین با 
بیان این جمالت و ایجاد استرس های 
آنها  عملکرد  از  فرزندان  برای  شتر  ی ب

می کاهند.
دانش  لجبازی  افزایش  به  ی  و
نیز  تهدیدها  این  واسطه  به  زان  و م آ
جمالت  این  کرد:  تصریح  و  ره  ا ش ا
بلکه  نیست  اصالح گر  تنها  نه  دین  ل ا و
باعث می شود دانش آموز دقیقا جرات 
انجام و ادامه دادن همان کاری را پیدا 
کند که والدین آن را نهی می کنند و این 
جمالت تحقیر آمیز اثرات منفی در روند 
باعث می شود  او می گذارد و  تحصیلی 

دانش آموز از درس خواندن زده شود.
انزانی افزایش استرس، اضطراب، 
دیگران،  با  ارتباط  برقراری  در  ضعف 

از  ترس  طلبی،  انزوا  گیری،  شه  و گ
طرد  از  ترس  نبودن،  داشتنی  دوست 
از  را  نفس  به  اعتماد  کاهش  و  شدن 
تهدید  جمالت  مخرب  اثرات  له  م ج
از  پس  افزود:  و  دانست  والدین  یز  م آ
مدتی نیز دانش آموز این صفات را باور 
کرده و دیگر ویژگی های  مثبت خود را 
نمی بیند، چراکه ترس باالی القا شده 
ایجاد حس شرمساری  او منجر به  به 
شده و دانش آموز تصور می کند لیاقت 
رسیدن به جایگاه های باالتر را ندارد. 
در واقع احساس خودارزشمندی فرزند 
و  ناامیدی  احساس  و  آمده  یین  ا پ
درماندگی او باال می رود و در عین حال 
نیز نسبت به سخنان والدین بی تفاوت 
شده و اینگونه از اعتبار والدین کاسته 

می شود.
معتقد  رواشناس  این  چنین  م ه
ایجاد  بدبینی،  گزینی،  انزوا  که  ست  ا
آوردن  روی  و  خواهانه  خود  ایالت  م ت

از  می تواند  نیز  آزارگرانه  رفتارهای  ه  ب
دیگر اثرات مخرب جمالت تهدید آمیز 
والدین باشد به طوری که ممکن است 
جمالت  و  رفتارها  همان  آموز  نش  ا د
بر  بزرگسالی  در  را  والدین  آمیز  تهدید 
روی دیگران اعمال کرده و یا به سمت 
مهر طلبی بیش از حد روی آورده و از 

دیگران گدایی محبت کند.
باید  والدین  که  است  معتقد  وی 
عشق بی قید و شرط نسبت به فرزند 
خود داشته باشند و به جای استفاده از 
واژه های تحقیرآمیز دانش آموز را تشویق 

به درس خواندن کنند.
خود  سخنان  پایان  در  زانی  ن ا
لدین  ا و له«  مسا »حل  همیت  ا ه  ب
اظهار  و  اشاره  نیز  فرزندان  سط  و ت
ز  ا پس  لدین  ا و ست  ا بهتر   : د ر ک
نتایج  آمدن  و  امتحانات  ایام  مام  ت ا
دانش  با کمک خود  آزمون ها،  نهایی 
و  کرده  مساله  حل  به  شروع  وز  م آ
و  بررسی  را  احتمالی  هکارهای  ا ر
آموز  دانش  نمرات  برای  نهایت  ر  د
که  معنا  این  به  کنند.  اندیشی  امد  ی پ
آموز،  دانش  تهدید  جای  به  لدین  ا و
برای افزایش نمرات او، در امتحانات 
بعدی برنامه ریزی کرده و در این  راه 
نیز  آموز  دانش  خود  راهکارهای  ز  ا
استفاده کنند. همچنین نباید فراموش 
کرد که خود والدین بزرگترین الگوی 
والدینی  رو  این  از  و  فرزندان هستند 
که مطالعه نمی کنند نباید انتظار درس 

خواندن از فرزندان داشته باشند.

یک روانشناس:

با تهدید، فرزندتان درس خوان نمی شود!
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اقتصادی  امور  معاون   
اینکه  بیان  با  اقتصاد  زارت  و
نی  توما  ۴۲۰۰ رز  ا ذف  ح
غلط انداز است و عبارت دقیقی نیست، 
تورم  به  موجود،  وضع  تداوم  فت:  گ
پایدار منجر می شود و دامن می زند و از 
محل افزایش پایه پولی، تورم افزایش 
پیدا می کند در حالی که با تغییر روش 
افزایش  مصرف کنندگان  از  مایت  ح
اقالم  از  برخی  قیمت  در  را  طعی  ق
بین  دلیل  همین  به  و  داشت  واهیم  خ
این دو افزایش قیمت تفاوت معنادار و 

ماهوی وجود دارد.
سید محمد هادی سبحانیان درباره 
نرخی  تک  برای  دولت  یاست های  س
شدن ارز اظهار داشت:  آنچه که درباره 
آینده  سال  در  ارز  شدن  نرخی  ک  ت
 ۴۲۰۰ ارز  حذف  به  مربوط  شده  فته  گ
بین   تفاوتی  چند  هر  است.  ومانی  ت
اما  دارد  وجود  سنا  و  نیمایی  ارز  رخ  ن
این اختالف و فاصله می تواند کاهش 
پیدا کند اما مبنا همان نرخ نیما خواهد 
بود و در حال حاضر هم عمده واردات 
است که سازوکار  ارزی  نرخ  بر  مبتنی 

نیما کشف می شود.
وی با اشاره به حذف ارز تک نرخی از 
سال آینده گفت: وارداتی که انجام می شود 
چه در بخش کاالهای اساسی و چه در 
موجب  به  اساسی  غیر  کاالهای  خش  ب
قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت باید ۸ میلیارد 
دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کند اما دولت 
در بودجه سال اینده به موجب توافقاتی که 
با مجلس انجام شده بود باید به سمت باز 
توزیع منابع برود و نحوه حمایت خود را از 

مصرف کنندگان تغییر دهد.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد 
با تاکید بر اینکه معتقدم عبارت حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومان عبارت دقیقی نیست و 

بار معنای منفی دارد و غلط انداز است، 
ادامه داد:  واقعیت این است که با یک 
روشی قصد حمایت از مصرف کنندگان را 
داشتیم که در حال حاضر قرار است شیوه 
کند.  تغییر  مصرف کنندگان  از  مایت  ح
روش قبل شیوه ناکارآمد و غیرموثری 
بود که قرار است آن را به شیوه موثر و 
کارآمد تغییر دهیم تا به جامعه هدف به 

درستی اصابت کند.
این  تورمی  بار  درباره  بحانیان  س
سیاست اظهار داشت: نکته بسیار مهم 
تصور شود که  اینگونه  نباید  که  است 
اجرای این سیاست هیچ افزایشی را در 
سوال  اما  کرد  نخواهد  ایجاد  یمت ها  ق
موجود  وضع  تداوم  آیا  که  است  ین  ا
به  ترجیحی  ارز  اختصاص  تداوم  عنی  ی
برخی از کاالها مانع از افزایش قیمت 
این کاالها شده و می شود؟حتما پاسخ 

این سوال منفی است.
ارقام  و  اعداد  اتفاقا  افزود:  ی  و
می دهد  نشان  گذشته،  در  شده  جربه  ت
کاالها  از  برخی  قیمت  در  که  رشدی 
مرغ،  گوشت  قرمز،  گوشت  جمله  ز  ا
بیش  داشتیم،  روغن  حتی  و  خم مرغ  ت
با  کل  شاخص  در  که  بوده  رشدی  ز  ا
آن موجه بودیم به عبارت دیگر متوسط 

رشد قیمت این اقالمی که به نهاده های 
آن ها ارز ترجیحی اختصاص داده می شد، 
باالی ۲۰۰ درصد افزایش بوده است در 
حالی که شاخص کل از فرودین سال 
۹۷ تا به امروز کمتر از این میزان و اعداد 

را نشان می دهد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: انتخاب 
امروز از بین دو مسیری است و حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی هرچند درصدی را به 
درصد  این  اما  می کند  اضافه  یمت ها  ق
ادامه  و  تداوم  از  پایین تر و کمتر  حتما 

وضع موجود است.
تاکید کرد: نکته بسیار  سبحانیان 
مهم تر این است که تداوم وضع موجود، 
دامن  و  می شود  منجر  پایدار  تورم  ه  ب
پولی،  پایه  افزایش  محل  از  و  ی زند  م
تورم افزایش پیدا می کند در حالی که با 
تغییر روش حمایت از مصرف کنندگان 
از  برخی  قیمت  در  را  قطعی  فزایش  ا
اقالم خواهیم داشت و این جهت بین 
دو این افزایش قیمت تفاوت معنادار و 

ماهوی وجود دارد
مقطعی  تورم  منشا  درباره  ی  و
تومانی   ۴۲۰۰ ارز  از  پس  یمت ها  ق
اظهار داشت: محل تورم مقطعی قبال به 
واردات یکسری کاالهای مشخص شده 

ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می شد 
و با تغییر این شیوه و مدل قرار براین 
است که همان کاال با نرخ ارز باالتری 
اقتصادی وزارت  امور  وارد شود.معاون 
ایجاد  تورم  میزان  به  اشاره  با  قتصاد  ا
تومانی   ۴۲۰۰ ارز  حذف  از  پس  شده 
است  مصطلحی  غلط  یک  این  فت:  گ
واردات  ارز  نرخ  اگر  می شود  گفته  ه  ک
آن کاال ۵ برابر  شود بنابراین قیمت آن 
کاال هم باید ۵ برابر شود. این محاسبات 

و تحلیل ها کامال غلط است.
وی افزود: در حال حاضر بسیاری 
نرخ  با  تولیدی  کاالهای  نهاده های  ز  ا
از  یکی  و  می شود  محاسبه  آزاد  رز  ا
چالش هایی که درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی 
با آن مواجه بودیم و تولیدکنندگان درباره 
آن گالیه داشتند این بود که ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به دست آنها نمی رسد و نهاده ها 
با ارز بازار آزاد به دست تولید کنندگان 
کاالی  تولید  فرایند  تمام  و  ی رسید  م

نهایی با ارز آزاد انجام می شد.
این  به  باید  داد:   ادامه  بحانیان  س
ارز  که  باشیم  داشته  توجه  وضوع  م
قابل توجهی در قیمت  ترجیحی سهم 
تمام شده کاال ندارد و به این صورت 
نیست که بین قیمت ارز، قیمت نهاده 
یک  به  یک  رابطه  محصول  قیمت  و 
داشته باشیم و می توان گفت نهایتا ۲۰ 
تا ۳۰ درصد قیمت نهایی سهم قیمت 

ارز است.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد 
در پاسخ به این سوال که آیا یارانه جبران 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومان برای هر نفر ۹۰ 
تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود، گفت: تا 
به امروز هیچ عددی نهایی نشده است 
و به محض اینکه اعداد و ارقام نهایی 
آن  درباره  دولت  رسمی  مراجع  وند  ش

اطالع رسانی خواهند کرد

پیام مدیر عامل بانک سرمایه به مناسبت سالروز تأسیس بانک
رسیدن  فرا  مناسبت  به  سرمایه  بانک  دیرعامل  م

شانزدهمین سالروز تأسیس این بانک پیامی صادر کرد.
به گزارش  روابط عمومی بانک سرمایه، مدیرعامل 
بانک سرمایه به مناسبت فرا رسیدن شانزدهمین سالروز 

تأسیس این بانک پیامی به شرح زیر صادر نمود:
سپاس پروردگاِر توانا را که به ما آن توان را داد تا 
شانزدهمین برگ از دفتر ایام بانک سرمایه را عزتمندانه 

ورق بزنیم و به انتظاِر فردایی روشن تر و امیدبخش تر بنشینیم.
اینک بانک سرمایه شانزده ساله شده است و در اوِج نیرو و نشاط، حرکت پیوسته 
و رو به رشِد خود را صبورانه پی می گیرد؛ حرکتی که در سایه عنایت پروردگار، هر 
لحظه از وفادارِی تحسین برانگیِز سهامداران و مشتریان ارجمند، و دانش و تعهِد 

مثال زدنِی پرسنل خدوم بانک نیرو می گیرد.
هم اکنون صورت های مالی بانک سرمایه در نهایت شفافیت در معرض دید 
و قضاوت افکار عمومی است، و مسیر پرافتخاِر ترمیم، ثبات، اصالح و پیشرفت در 

آن به روشنی و وضوح قابل مشاهده است.
سهامداران ارجمند بانک سرمایه این مسیِر بازآفرینی و پیشرفت را با دقت و 
حساسیت پی گرفته اند و به آینده پرافتخار این بانک بی نهایت امیدوارند. بانک 
را برای تصمیم گیری در خصوص  این عزیزان  آینده ای نزدیک  نیز در  سرمایه 
افزایش سرمایه گرد هم خواهد آورد تا رشد و اعتالی بانک آهنگی هرچه شتابان 

تر به خود بگیرد.
مشتریان گرانقدر بانک سرمایه نیز هم اکنون از انواع خدمات بانکی، در قالب 
جدیدترین فناوری های موجود در شبکه بانکی کشور بهره مندند و پرسنل زحمتکش 
بانک، خشنود و پرانگیزه، در خدمت رسانی شایسته به آن ها می کوشند و با اراده 
ای استوار، فردای درخشان این خانواده بزرگ، خانواده بانک سرمایه، را می سازند.

و در این میان حمایت ها و تأییدات بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی 
و قضایی نیز نقشی حیاتی و بسیار پررنگ در حرکت سازنده و رو به رشِد بانک 
سرمایه داشته است. پس در این مناسبت مبارک از همه این عزیزان تشکر می کنم 

و دستشان را به گرمی و مهر می فشارم.
شانزدهمین سالگرد تأسیس بانک سرمایه را به یکایک اعضای این خانواده 
تبریک  بانک  پرسنل خدوم  و  ارجمند، مشتریان گرامی  از سهامداران  اعم  بزرگ 
و شادباش عرض نموده، از درگاه حق تعالی مسألت دارم که بانک سرمایه را در 
مسیر خدمتی مسئوالنه و پرافتخار در شبکه بانکی کشور، همواره مؤید و منصور 

بدارد. ان شاء اهلل.
فرج اهلل قدمی مدیر عامل و عضو هیأت مدیره 

گزارشی از ضرورت گسترش و توسعه بیمه های زندگی در کشور 
جان دانا چگونه بازار بیمه کشور را متحول می کند؟

یکی از نقاط ضعف بیمه های زندگی در کشور مزیت آن پس از مرگ فرد 
بیمه شده است، اما جان دانا آمده تا عالوه بر این مورد، پوشش های زمان زندگی 
بیمه شده را هم فراهم کند. به عبارت دیگر جان دانا ترکیبی از پوشش های مرگ و 
زندگی است و اولین بیمه نامه تمام دیجیتال صنعت بیمه است که با تنوع پوشش های 
بیمه ای موجب برقراری امنیت روحی و روانی افراد جامعه در ایام حیات و همچنین 

در پایان زندگی بیمه شده خواهد شد.
بیمه نامه جان دانا برای اولین بار در صنعت بیمه کشور پوشش”تشخیص فوت 
تا شش ماه آینده” را ارائه می کند. در این پوشش در صورت قطعی بودن فوت بیمه 
شده) به هر علت ظرف شش ماه آینده( معادل ۵۰ درصد سرمایه فوت خریداری 

شده در بیمه نامه را پرداخت می کند.
در حال حاضر بیشتر اقشار مردم به ویژه نوجوانان و جوانان و افراد تحصیل 
کرده با توجه به پیشرفت تکنولوژی حضور فعالی در فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی دارند، لذا نقش آفرینی در این حوزه که روز به روز بر تعداد مشتریان و 

مخاطبانش اضافه می شود، اهمیتی دوچندان دارد.
با توجه به این اهمیت مدتی است که بحث تحول دیجیتال در صنعت بیمه 
مطرح و مورد استقبال دست اندرکاران آن قرار گرفته، به طوری که همایش امسال 
بیمه و توسعه نیز از این رویداد تاثیر پذیرفت و محورهای آن بر اساس این ضرورت 

شکل گرفت و برگزار شد.
تحول دیجیتال و بهره گیری از ابزارهای نوین کسب و کار در صنعت بیمه 
آنقدر دارای اهمیت است که اگر شرکت های فعال به این حوزه ورود نکنند و یا 
دانش خود را در جهت بسط و گسترش آن بکار نگیرند، در آینده نزدیکی از گردونه 

رقابت کنار خواهند رفت.
با توجه به این ضرورت مدتی است که شرکت بیمه دانا با هدایت و راهبری 
دکتر کاردگر نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت، محور برنامه ها و 
سیاست های خود را مبتنی بر تحول دیجیتال قرار داده و توانسته برای اولین بار 
در صنعت بیمه، بیمه نامه جدیدی را در حوزه بیمه های زندگی روانه بازار کند که 
تمام دیجیتال بوده و مزیت های فراوان آن در زمان حیات بیمه شده قابل توصیف 

و ارزیابی است.
ضرورت های عصر دیجیتال

در کشورهای توسعه یافته قابلیت های فناوری دیجیتال برای افزایش آگاهی 
و سواد بیمه ای نسبت به ریسک ها، اعم از زندگی، غیرزندگی و مسوولیت و همین 
طور پوشش های بیمه   ای برای کاهش آثار زیان بار مالی آن به خصوص در افراد 
با درآمدهای متوسط و پایین تر از آن بسیار موثر است و برای توسعه آن، گام های 
موثری برداشته شده است، اما این امر هنوز در جامعه ما چندان مورد توجه قرار 

نگرفته و برای گسترش این فضا راه درازی پیش رو داریم.
اگر مردم به واسطه فناوری دیجیتال به مزایای بیمه به ویژه بیمه زندگی و 
جایگاه آن در کمک به دیگران در قالب سرمایه مشخص یا مستمری، واقف شوند، 
بخشی از درآمد ماهیانه و سالیانه خود را نه تنها برای خود، بلکه برای کمک به 
دیگران نیز سرمایه گذاری می کنند تا مزایای طوالنی مدت آن بتواند ثمره بخش تر 

از روش های سنتی تامین آتیه باشد.
یکی از ابزارهای توسعه به کمک فناوری دیجیتال، داده کاوی در اطالعات 
بیمه نامه های صادرشده به منظور بررسی سطح سواد بیمه ای بیمه گذاران وتالش 
از یک طرف و طراحی، عرضه و  آنها  افزایش سواد بیمه ای  برنامه ریزی برای  و 
معرفی محصوالت با توجه به سالیق و نیازهای مشتریان از طرف دیگر با کمک 

این فناوری است.
حضور نیروهای جوان و متخصص در صنعت بیمه می تواند نوید بخش گشایش 
دریچه ای تازه به روی این حوزه باشد که با بهره گیری از تکنولوژی های نوین و 

کارآمد بتوان بیشتر از همیشه، فرهنگ بیمه را در میان آحاد جامعه گسترش داد.
تاثیر جان دانا در رونق صنعت بیمه

با توجه به نکات ذکر شده و اهمیت حرکت به سمت عصر دیجیتال و رونق 
گرفتن کسب و کارهای نوین به نظر می رسد محصول تازه بیمه دانا با عنوان جان 
دانا می تواند تحول بزرگی در رشد و توسعه بیمه های زندگی در جامعه بوجود آورد. 
همانطور که اشاره شد، مسیر حرکت در اقتصاد آینده قطعا از جاده بیمه های زندگی 
عبور می کند و اگر صنعت بیمه و شرکت های فعال در این حوزه بتوانند با تولید 
محصوالت جدید، مردم را به خرید بیمه نامه های زندگی تشویق کنند، می توان به 
دورنمای مثبت این صنعت امیدوار بود، یعنی همان کاری که بیمه دانا مدتی است 
در پیش گرفته و می کوشد با حرکت در این مسیر، آینده مطمئن و آرامش بخشی 

را برای بیمه گذاران خود فراهم کند.
فراموش نکنیم فناوری امروز می تواند اهرمی سودمند برای ترویج فرهنگ 

بیمه در کشورمان باشد.

نقش بی بدیل بانک توسعه تعاون در تقویت مالی بخش تعاون
محمدجعفرایرانی عضوهیات مدیره بانک توسعه تعاون 
در بازدید ازشعب تهران بر نقش بی بدیل بانک در تقویت 

بخش تعاون تاکید کرد.
ایرانی با بیان این مطلب که تبادل دانش و تولید ایده 
باید رفت و برگشتی بین ستاد و صف باشد افزود:بانک،در 
این دوره از حیات و فعالیت اقتصادی خود نیاز به مشارکت 
کلیه سطوح درتصمیم سازی وحتی تصمیم گیری موثر دارد.

عضوهیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت:باید باانگیزه باالتر وتالش مضاعف 
راه پیموده شده را تقویت وتثبیت نمائیم.

وی با اشاره به خدمات بانکی به بخش تعاون افزود:امروز همگان به نقش کم 
نظیر ویا بی بدیل بانک متبوع در تامین وتقویت مالی بخش تعاون،معترف اند وباید 
به سهم ۲۵ درصدی از کیک اقتصاد برسیم.ایرانی درپایان ضمن تقدیر وتشکر از 
زحمات همکاران شعب تهران در دستیابی به اهداف ترسیمی گفت:کارهای زیادی 

کرده ایم و راه ومسیر طوالنی طی نشده ایی را درپیش رو داریم.
در این بازدید همکاران ستادی ومدیرو معاونین مدیریت شعب استان تهران 

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون را همراهی می کردند.

چشم انداز روشن بازار نفت برای ایران
آخرین تصمیم اوپک پالس تداوم افزایش تولید بود و آنطور که کارشناسان 
می گویند شرایط فعلی بازار نفت مطلوب است و چشم انداز خوبی نیز برای ایران 

ترسیم می شود.
)ائتالف  متحدانش  و  نفت  صادرکننده  کشورهای  سازمان  عضو  شور  ک
اوپک پالس( در آخرین نشست خود، بر سر افزایش ۴۰۰ هزار بشکه ای تولید روزانه 
در ماه فوریه )بهمن- اسفند( به توافق رسیدند. اوپک و متحدانش در نوزدهمین 
نشست خود در ماه ژوئیه نیز توافق کردند هر ماه تولیدشان را در مجموع ۴۰۰ 
هزار بشکه در روز افزایش دهند تا به محدودیت عرضه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار 

بشکه در روز پایان بخشند، این تصمیم از ماه اوت اجرایی شده است.
ویروس  شیوع  بحران  اوج  در  تقاضا  فروپاشی  به  واکنش  در  وپک پالس  ا
کووید-۱۹، تولید خود را از ماه مه سال ۲۰۲۰، ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در 
روز معادل حدود ۱۰ درصد از تقاضای جهانی محدود کرد، اما پس از آن زمان با 

بهبود تقاضا، محدودیت عرضه را به مرور تسهیل کرده است.
جواد اوجی - وزیر نفت با تشریح بیست و چهارمین نشست وزارتی اوپک 
پالس اعالم کرد: آخرین تصمیم ادامه تصمیم ماه پیش مبنی بر ادامه افزایش 
تولید ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز برای ماه فوریه ۲۰۲۲ بود، با توجه به گزارش 
اقتصاد جهان  از چشم انداز  ارزیابی های صورت گرفته کارشناسان  کمیته فنی و 
و متغیرهای تعیین کننده در وضع عرضه و تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۲ 
کشورهای اوپک پالس، همگی در تصمیم برای افزایش تولید ۴۰۰ هزار بشکه ای 

اشتراک نظر داشتند. 
البته اوپک پالس دوباره بر رصد و نظارت مداوم و منظم خود بر تحوالت 
بازار و انجام هرگونه اقدام الزم برای حفظ ثبات حاکم بر بازار نفت تأکید کرد و 
همه کشورها به تالش های جمعی خود برای حفاظت از دستاوردهای این توافق 

ادامه خواهند داد.
بهبود  لطف  به  منتشرشده  گزارش های  و  آمار  براساس  وی،  گفته  ه  ب
اقتصادهای بزرگ مصرف کننده نفت و  اقتصادی در جهان به ویژه  شاخص های 
به حدود ۱۱۷ درصد  نوامبر  ماه  اوپک پالس که در  ایبندی مناسب کشورهای  پ
رسید، بازار جهانی نفت با وجود برخی نگرانی ها درباره شیوع سویه امیکرون، در 

مسیر رضایت بخش برای توازن و ثبات در حال حرکت است.
کشورهای اوپک پالس نیز از نظر شرایط کنونی رضایت دارند و تالش جمعی 
همه تولیدکنندگان، بر حفظ و پایدار کردن ثبات کنونی بازار نفت متمرکز شده و 
به نظر می رسد با توجه به چشم انداز اقتصادی امیدوارکننده ای که برای سه ماه 
نخست سال ۲۰۲۲ پیش بینی شده است، روند کنونی حفظ شود، البته کشورهای 
اوپک پالس آمادگی دارند در هر زمان که بازار و مصرف کنندگان نیاز داشته باشند، 

به مسئولیت خود در زمینه تأمین سریع و مطمئن نفت اقدام کنند.
مرتضی بهروزی فر - کارشناس ارشد حوزه انرژی در این رابطه و تاثیر شرایط 
ادامه  تولید  افزایش  ایران گفت: تصمیم اوپک پالس برای تداوم  بر  بازار  فعلی 
روند سابق بوده است و باتوجه به وضعیت فعلی بازار باید گفت که اکنون شرایط 
نامناسب نیست و برای تولیدکنندگان و هم عرضه کنندگان قیمت در دامنه ۷۰تا 
۸۰ دالر معقول است.وی با بیان اینکه باید درنظر داشت که حتی اگر تصور شود 
که کشورهای اوپک پالس تصمیم می گرفتند که به میزان بیشتری افزایش تولید 
داشته باشند، منطقی و قابل قبول نبود و بازار بیش از این میزان را نمی تواند در 
میان مدت ساپورت کند، گفت: ظرفیت مازادی که اعالم می شود در حدی نیست 

که تولیدکنندگان بتوانند افزایش تولید قابل قبولی را داشته باشند.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی افزود: از سوی دیگر باتوجه به اینکه قیمت ها 
در سطح قابل قبولی قرار دارد، دلیلی برای کاهش تولید نبود و به اعتقاد من این 
تصمیم منطقی بوده است و بهتر از این نیز نمی توانست تصمیم گیری صورت بگیرد. 
قیمت فعلی برای مصرف کننده و تولید کننده قابل قبول است و باید در نظر داشته 
باشیم که عمال ظرفیت مازادی وجود ندارد مگر اینکه تحریم های ایران حذف شود 
و ایران بخواهد وارد بازار شود.بهروزی فر با بیان اینکه باتوجه به شرایطی که بازار 
دارد به نظر می رسد که مشکلی برای ورود ایران به بازار نفت وجود نداشته باشد 
و ایران به راحتی می تواند وارد بازار شود، بدون آنکه تغییر چندانی در قیمت ها 
اتفاق بیفتد، گفت: در گذشته زمانی که برجام اتفاق افتاد، ایران در کمتر از شش 
ماه توانست تقریبا به سطوح قبل از تحریم ها دست یابد اکنون نیز امیدواریم این 
اتفاق بیفتد و ایران به راحتی بتواند در کمتر از شش ماه میزان تولید خود را به 

۳.۵ تا ۳.۸ میلیون بشکه برساند.
وی با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری بیشتر در صنعت نفت ایران، گفت: جذب 
سرمایه گذاری خارجی، جذب تکنولوژی، استفاده از ظرفیت های ایران با بهره گیری 
از سرمایه خارجی امری مهم و ضروری در صنعت نفت ایران است، اما به طور کلی 
بازار برای ایران روشن است و حداقل در شرایط کنونی چشم انداز تاریکی برای 
ایران دیده نمی شود و باتوجه به تجاربی که دانشمندان ویروس شناس در دنیا 
در طول دو سال گذشته در مورد کرونا بدست آوردند، این تصور که در ماه های 
پیش در مورد امیکرون وجود داشت که می تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد فعال 
دیگر مطرح نیست و مشکل خاصی بازار را تهدید نمی کند.به گفته این کارشناس 
حوزه انرژی، چشم اندازهای مناسبی در بازار نفت دیده می شود و انتظار می رود تا 
سال ۲۰۲۲ حداقل سطح تقاضا به سمت قبل از شیوع ویروس کرونا پیش برود.

معاون وزیر اقتصاد:

تورم حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مقطعی است
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زیر نظر: بهراد مومنی

اوجی:
برای سوآپ روزانه ۴۰ میلیون مترمکعب گاز آمادگی داریم

وزیر نفت در دیدار با هیئت ترکمنستان با بیان اینکه زیرساخت کافی 
برای واردات و سوآپ گاز وجود دارد، گفت: برای انتقال ۴۰ میلیون مترمکعب 

گاز در روز یا ۱۰ تا ۱۵ میلیارد مترمکعب در سال آمادگی داریم.
جواد اوجی پس از پایان نشست با هیئت ترکمنستان، با اشاره به نتایج 
خوب این دیدار گفت: با سردار بردی محمدف، معاون رئیس کابینه وزرای 
ترکمنستان و رشید مردوف، معاون رئیس کابینه وزرا و وزیر امور خارجه 
ترکمنستان، در حوزه های مختلف مرتبط با انرژی گفت وگوهای خوبی داشتیم.

از مسیر  از ترکمنستان  وی ضمن تشریح عملیاتی شدن سوآپ گاز 
ابتدای ماه ژانویه سال جاری میالدی  از  آذربایجان  ایران به کشور  خاک 
ترکمنستان  سرخس  منطقه  میترینگ  ایستگاه  در  که  ما  همکاران  فت:  گ
مستقر هستند بر اجرای سوآپ با شروع ۴ تا ۵ میلیون مترمکعب در روز یا 

به عبارتی ۱.۵ تا ۲ میلیارد متر مکعب  در سال نظارت دارند.
امضای اسناد همکاری بین ایران و ترکمنستان

امضا می شود، گفت:  بین دو طرف  اسنادی  اینکه  بیان  با  وزیر نفت 
این اسناد از سوی کارشناسان ایرانی و کارشناسان کشور دوست و برادر، 
ترکمنستان، تهیه شده است و مربوط به حوزه های نفت و گاز می شود که 

دو طرف ظرفیت خوبی برای همکاری در این زمینه ها دارند.
اوجی افزود: در قراردادهایی که امضا می شود، برای احیای قرارداد گازی 
و نیز بحث افزایش سوآپ با کشورهای همسایه تمرکز می کنیم، همچنین در 
حوزه های انرژی، تهاتر فرآورده های نفتی و تبادل خدمات فنی - مهندسی 

مذاکرات خوبی انجام شد.
وی بر تمرکز برای افزایش سهم تجارت انرژی تأکید کرد و گفت: 
بعد گاز،  انرژی در  افزایش سهم تجارت  اسناد پیش رو،  یشتر تمرکز در  ب

فرآورده های نفتی و محصوالت پتروشیمی است.
وزیر نفت با بیان اینکه زیرساخت کافی تا ظرفیت روزانه ۴۰ میلیون 
مترمکعب گاز برای واردات و سوآپ گاز از ترکمنستان وجود دارد، تصریح 
کرد: امروز به کشور دوست و برادر اعالم کردیم که آمادگی واردات و سوآپ 
گاز با کشورهای همسایه تا ۴۰ میلیون مترمکعب در روز یا به عبارتی ۱۰ 

تا ۱۵ میلیاردمکعب ساالنه را داریم.
اوجی از عزم دولت سیزدهم و وزارت نفت برای توسعه روابط بین المللی 
یاد کرد و گفت: ان شاءهلل با توجه به عزم و اراده ای که در وزارت نفت ایران 
و وزارت انرژی ترکمنستان وجود دارد، بتوانیم باالترین میزان روابط را با 

کشور ترکمنستان به ویژه در حوزه انرژی داشته باشیم.

زیر نظر: راضیخ بخشنده

ی
صاد

اقت
له

مقا

ت
صنع

زیر نظر: شاهین جالل وندی

در ۹ ماهه ابتدایی سال 1400؛
افزایش 40 درصدی صادرات ایران به جهان

ایران  تجارت  توسعه  سازمان  آفریقایی  عربی  بازرگانی  دفتر  کل  دیر  م
گفت: صادرات ایران به جهان در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵ میلیارد 
و ۱۴۴میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد افزایش 

نشان می دهد.
به گزارش دنیای جوانان از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران 
فرزاد پیلتن افزود: در میان ۲۰ کشور اول هدف محصوالت صادراتی ج.ا.ایران 
با میزان صادراتی در حدود ۳۲ میلیارد و ۵۳۷ میلیون دالر) ۹۲.۶ کل صادرات 
( کشورهای عربی شامل عراق با ۶ میلیارد و ۷۸۰ میلیون دالر و سهم ۱۹.۳ 
درصدی ) پس از چین( در رتبه دوم و امارات متحده عربی با ۳ میلیارد و ۴۳۴  
میلیون دالر و سهم ۹.۸ درصدی) بعد از ترکیه( در رتبه چهارم بازارهای هدف 

صادراتی محصوالت ایرانی قرار داشته اند.  
وی ادامه داد: همچنین عمان با ۴۴۲میلیون دالر و۱.۳ سهم از کل صادرات 
ایران طی مدت مذکور) پس از افغانستان، هند، پاکستان، اندونزی، تایلند( در 

رتبه ۱۰ کشورهای هدف صادراتی ایران قرار گرفته است.
کشور سوریه نیز طی مدت مذکور با ۱۶۳ میلیون دالر در ردیف ۱۹ مهمترین 

بازارهای هدف صادرات ج.ا.ایران قرار گرفته است
 مدیر کل دفتر بازرگانی عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: 
همچنین ج.ا.ایران در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶ میلیارد و ۶۲۲ میلیون 
دالر )سهم  ۵۳ درصد از کل صادرات کشور ( به ۱۵ کشور همسایه داشته است 
که از این میزان حدود ۱۰ میلیارد و ۸۸۰ میلیون دالر به کشورهای عربی حوزه 

خلیج فارس صادر شده است.
پیلتن ادامه داد: در میان فهرست فوق کشور های عراق رتبه اول و امارات) 

پس از ترکیه( در رتبه سوم طرفهای صادراتی ج.ا.ایران قرار داشته اند.
همچنین عمان) پس از کشورهای افغانستان، پاکستان ( در رتبه ۶ طرفهای 

صادراتی ایران قرار داشته است.
کشورهای کویت با ۱۰۹ میلیون دالر و  قطر با ۱۰۸ میلیون دالر، کویت با 
۹۲ و بحرین با ۶ میلیون دالر ) پس از کشورهای روسیه، آذربایجان، ترکمنستان، 
ارمنستان و قزاقستان( به ترتیب در رتبه های ۱۲ الی ۱۴ طرفهای صادراتی 
ج.ا.ایران در میان ۱۵ کشور همسایه طی مدت مذکور قرار گرفته اند. عربستان 
نیز کماکان بدون کسب سهم قابل توجهی از صادرات ایران در رتبه آخر طرفهای 

صادراتی ج.ا.ایران در میان همسایگان قرار داشته است.
وی یاد آور شد: صادرات ج.ا.ایران به عراق و امارات در ۹ ماهه اول سال 
۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش  به ترتیب ۱۴ درصد و ۴ 

درصد رشد را نشان می دهد.
گفتنی است در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹، صادرات ج.ا.ایران به دیگر 
کشورهای عربی مانند عمان ۶۰ درصد رشد و قطر ۱۳ درصد کاهش  کویت ۴ 

درصد کاهش و بحرین حدود ۱۲ درصد  رشد را نشان می دهد.

بر  مرکزی  بانک  که  شرایطی  ر  د
ازدواج در چارچوب اخذ وثایق  اعطای وام 
از  برخی  اما  است  کرده  تاکید  قانون  وفق 
یا سفته  و چک  رسمی  دو ضامن  انک ها  ب
۱۵۰ میلیونی از زوج ها درخواست می کنند 

که برخالف بندهای قانون است.
سخت گیری های بانک ها در پرداخت 
معرفی  زمینه  در  خصوص  به  ازدواج  ام  و
زوج های  اغلب  که  است  موضوعی  ضامن 
تعدد  با  و  شده اند  درگیر  آن  با  یرانی  ا
بانک  زمینه،  این  در  بانک ها  سنگ اندازی 
مرکزی در ابتدای ماه گذشته در نامه ای به 
بانک ها نسبت به بررسی و اعطای وام ازدواج 
در چارچوب اخذ وثایق وفق قانون مربوطه 
تاکید کرده و خواستار تسریع در این امر شد. 
آن  از  میدانی حاکی  ما گزارش های  ا
وام  این  پرداخت  برای  بانک ها  که  ست  ا

ضمانت را طبق قانون درخواست نمی کنند 
و در اکثر موارد از زوج ها دو ضامن رسمی به 
همراه چک یا سفته ۱۵۰ میلیونی می خواهند. 
بانک ها  غریب  و  عجیب  یط  را ش

برای ضمانت
یکی از متقاضیان وام ازدواج می گوید 
که یک بانک برای وام ازدواج ۱۰۰ میلیونی 
دو راه پیش روی او قرار داده است؛ اینکه 
یک ضامن رسمی با حقوق ۱۰ میلیون تومان 
که تا ۱۰ سال دیگر بازنشسته شود، معرفی 
کند. همچنین، یک جواز کسب و سفته ۱۰۰ 
میلیونی با امضای صاحب جواز نیز تحویل 
وام  برای ضمانت  بانک  دوم  دهد.پیشنهاد 
این است که متقاضی یک ضامن بازنشسته 
دارای دو خانه سند دار با حقوق ۱۰ میلیون 
تومان به همراه گواهی کسر از حقوق معرفی 
کند و این فرد یکی از خانه های متعلق به 

خود را اجاره داده و کد رهگیری داشته باشد. 
عالوه بر این، یک جوان ایرانی روند 
اخذ ضامن برای پرداخت وام ازدواج در یکی 
از بانک ها اینگونه شرح می دهد که بانک از 
چک  دو  همراه  به  کارمند  ضامن  دو  ی  و
۱۵۰ میلیونی و سفته درخواست کرده است.
اینکه  از  دیگری  شخص  مچنین،  ه
بانک برای وام ۱۴۰ میلیونی ازدواج از او و 
همسرش ۲۰۰ میلیون سفته و ۱۵۰ میلیون 

تومان چک خواسته گله دارد. 
ضامن  دو  اخذ  گزارش،  این  طبق 
 ۱۵۰ سفته  یا  چک  و  کارمند  یا  سمی  ر
میلیون تومانی از گله های پرتکرار متقاضیان 

وام ازدواج است. 
چقدر وام ازدواج پرداخت شد؟ 

این اظهارات متقاضیان وام ازدواج در 
حالی است که طبق قانون، در سال جاری 

هر  برای  ازدواج  قرض الحسنه  سهیالت  ت
یک از زوج ها معادل ۷۰ میلیون تومان و با 
دوره بازپرداخت ۱۰ ساله است و به منظور 
مرکزی  بانک  جوانان،  ازدواج  سن  کاهش 
مکلف شد که تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
برای زوج های زیر ۲۵ سال واجد شرایط را 
تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان افزایش دهد و 
بانک ها باید برای ضمانت این وام صرفا یکی 
از سه مورد اعتبارسنجی، یعنی یک ضامن و 
سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی 

را به منزله ضمانت بپذیرند.
البته، طبق آخرین آماری که از سوی 
بانک مرکزی در اختیار ایسنا قرار گرفته، از 
ابتدای سالجاری تاکنون ۷۶۹ هزار و ۸۳۹ 
فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 
بیش از ۶۶ هزار میلیارد تومان به متقاضیان 

پرداخت شده است.

دو ضامن رسمی و چک 1۵0 میلیونی؛

سختگیری غیرقانونی بانک ها برای وام ازدواج!

اتاق  پژوهش های  مرکز  ییس  ر
بازرگانی ایران می گوید در فرایند نهایی 
اشکاالت   ،۱۴۰۱ سال  بودجه  شدن 
صورت  در  که  دارد  وجود  ابهاماتی  و 
نپرداختن به آنها، بستر رانت های جدید 

در اقتصاد ایران شکل خواهد گرفت.
دولت سیزدهم در نیمه دوم آذر ماه، 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ را به مجلس 
ارائه کرد. این الیحه که نخستین تجربه 
در  است،  جدید  دولت  نویسی  بودجه 
هفته های گذشته در مجلس مورد بررسی 
قرار گرفته و نمایندگان فعال به کلیات آن 

رای مثبت داده اند.
محدودیت ها در تامین منابع مالی، 
نحوه اجرای قوانین مالیاتی و چگونگی 
حمایت از فعاالن اقتصادی و مردم بخشی 
از دغدغه هایی بوده که در روزهای گذشته 
از سوی نمایندگان بخش خصوصی در 
رابطه با الیحه بودجه سال آینده مطرح 
شده و به نظر می رسد این بخش نظرات 
خاص خود را در این حوزه خواهد داشت.

مرکز  رییس   – قاسمی  محمد 
پژوهش های اتاق بازرگانی ایران – در 
تازه ترین اظهارنظر در این رابطه از خطر 

ایجاد رانتی جدید در این حوزه خبر داده و 
از نادیده گرفتن بخش خصوصی در فرایند 

تدوین بودجه انتقاد کرده است.
وی  با بیان اینکه اتاق های سه گانه 
باید موضع هماهنگی درباره بودجه داشته 
ارباب-رعیتی  نگاه  داد:  ادامه  باشند 
شده  تشدید   ۱۴۰۱ بودجه  در  دولت 
است. برخالف سال های قبل که بخش 
دعوت  شکل صوری  به  ولو  خصوصی 
می شد، امسال در فرآیند تدوین بودجه 
از اتاق های سه گانه هیچ دعوتی در ستاد 

تدوین بودجه به عمل نیامد.
در  اینکه  مهم  نکته  داد:  ادامه  او 
توسعه  منظور  به   ۱۸ تبصره  الف  بند 

آمایش  مبنای  بر  سرمایه گذاری ها 
سرزمینی دولت تصمیم گرفته صندوق 
کارآفرینی امید را به صندوق پیشرفت و 
عدالت ایران با ۳۱ صندوق استانی تابعه 
در  مالی همه طرح ها  منبع  دهد.  تغییر 
سطح استان و نظارت بر حسن اجرای 
استان  برنامه ریزی  شورای  با  طرح ها 
است. به نظر می رسد ممکن است توزیع 
رانت در شهرستان ها و استان ها از این 

محل اتفاق بیفتد.
قاسمی تأکید کرد: در واقع دولت 
قصد دارد از محل افزایش قیمت سوخت 
از  را  پول  مالیات ها  افزایش  از محل  و 
در  صندوقی  به  و  برداشته  مردم  جیب 

استان ها واریز کند تا استاندار به عنوان 
رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان 

اشتغال و رشد ایجاد کند.
وی گفت: این اتفاق جدیدی است. 
دولت هم کمبود منابع خود را از جیب 
بر  کشور  تولیدی  و  خصوصی  بخش 
می دارد و هم آن را در فرآیند کار مشارکت 
نمی دهد. در حالی که دولت باید ۴۰ درصد 
از درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی 
واریز می کرد تا رشد و توسعه ایجاد کند 
اما تصمیم گرفت این مبلغ را به صندوق 
واریز کند تا شورای برنامه ریزی و توسعه 

استان رشد ایجاد کند.
بر اساس گزارش پایگاه خبری اتاق 
اینکه این نگاه ها،  با تأکید بر  او  ایران، 
نگاه دولت گرایانه است بیان کرد: برای 
اولین بار حتی یک بار هم عبارت بخش 
خصوصی در الیحه بودجه نیامده است. 
کم  دست  که  قبل  سال های  برخالف 
را  عمومی-خصوصی  مشارکت  عبارت 
حذف  هم  آن  امسال  می بردند  کار  به 
از بخش خصوصی  شده و هیچ اسمی 
برده نشده است اما به جای آن از عبارت 

غیردولتی استفاده کرده اند.

هشدار رییس مرکز پژوهش های اتاق ایران؛

بودجه1401زمینه ساز رانت های جدید نشود!



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1925- یکشنبه 19 دی 41400 زمین ایران 
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان 

اصفهان مطرح کرد؛
سکونت بیش از ۴۵۰ هزار نفر از جمعیت استان اصفهان 

در سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه ای 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی )اصفهان(؛ امیر 
استان  شهرسازی  و  راه  اداره کل  ساختمان  و  مسکن  معاون  زاغیان 
این که استان اصفهان وسیع ترین شبکه شهری در  بیان  با  اصفهان 
بین استان های کشور را دارد، اظهار کرد: سکونتگاه های غیررسمی، 
مشخصات  واجد  هستندکه  محدوده هایی  و  محله ها  سکونتگاه ها، 
غیر  سکونتگاه های  ساماندهی  و  توانمندسازی  سند  بند)۲(  موضوع 
رسمی بوده، خارج از ضوابط وقوانین در درون و یا مجاور شهرها به 
صورت شتابزده ساخته شده و دچار ضعف شدید خدمات وسرانه های 

دارای مشکالت حقوقی هستند.   آنها  اغلب  شهری است همچنین 
  وی اذعان داشت: اکنون حدود ۱۴ هزار هکتار از اراضی شهری 
قرار  شهری  ناکارآمد  و  فرسوده  بافت های  زمره  در  اصفهان  استان 
دارد که این میزان حدود ۱۰ درصدکل بافت های فرسوده و ناکارآمد 

شهری کشور را شامل می شود.  
استان  شهرسازی  و  راه  اداره کل  ساختمان  و  مسکن  معاون   
و  امالک  از  هکتار   ۷۸۳ و  هزار   ۳ حدود  که  این  بیان  با  اصفهان 
اراضی بافت فرسوده استان در سکونتگاه های غیررسمی و بافت های 
به  تحقیقات  و  مطالعات  اساس  بر  کرد:  عنوان  دارد،  قرار  حاشیه ای 
استان  رسمی  غیر  سکونتگاه های  و  حاشیه ای  بافت های  آمده  عمل 
اصفهان دربرگیرنده ۵۰ محله با جمعیتی بالغ بر ۴۵۰ هزار نفر است.  
استان  این  اجرای  حال  در  شهری  بازآفرینی  پروژه   ۹ به  وی   
اشاره کرد و گفت: این پروژه ها در راستای محرومیت زدایی، ایجاد 
تاریخی  بافت  احیای  و  زندگی  محل  کیفیت  ارتقاء  آموزشی،  فضای 

در قالب قرارداهایی مشخص در دست احداث هستند.  
قالب  در  پروژه ها  این  از  مورد  اینکه شش  به  اشاره  با  زاغیان   
است،  احداث  حال  در  مسجد  امنا  هیات  یا  و  شهرداری  با  مشارکت 
عنوان کرد: برخی از پروژه های بازآفرینی استان که دارای پیشرفت 
امام  مسجد  ساختمان  احداث  شامل  است  درصد   ۹۰ باالی  فیزیکی 
۶ میلیارد ریال، احداث  از  با مبلغ قرارداد بیش  صادق )ع( همت آباد 
مدرسه ۹ کالسه نجف آباد با مبلغ قرارداد بالغ بر پنج میلیارد ریال، 
ریال  میلیارد  دو  قرارداد حدود  مبلغ  با  تاریخی دستگرد  مرمت حمام 
و پروژه های روکش آسفالت معابر محالت زینبیه و دارک اصفهان، 
هارونیه،  محله  جنگجویان  تاریخی  خانه  نوسازی  و  بهسازی  و  احیا 
بهسازی معابر خمینی شهِر درچه و تکمیل محوطه سازی برج کبوتر 
از  بیش  مبلغ  به  قراردادهای  دارای  آن  پیرامون  و محیط  آباد  شاپور 

ریال هستند.   میلیارد  دو 

با دستور و تأکید دادستان مرکز استان:
ساماندهی اوضاع نابسامان معابر شهر ایالم آغاز شد

ایالم-  »عبدالوهاب بخشنده« دادستان استان ایالم در راستای 
احیاء حقوق عامه و رعایت حقوق شهروندی؛ دستور داد و تأکید کرد 
که اوضاع نامناسب و غیر قابل قبول معابر و کوچه های شهر ایالم 

شود. ساماندهی 
و  دستور  این  دنبال  به  دادستانی؛  عمومی  روابط  از  گزارش  به 
تأکید؛ بالفاصله هفته گذشته با حضور »حسین علی رحمی« معاون 
دادستان مرکز استان ایالم در امور حقوق عامه  و مسئولین شهرداری؛ 
بازدید میدانی از معابر حد فاصل بین زیرگذر شهید کشوری تا میدان 

دادگستری به عمل آمد.
پس از این بازدید میدانی و احصاء موارد و مشکالت حوزه خدمات 
نسبت  بالفاصله  شهرداری  مسئولین  که  شد  تأکید  و  مقرر  شهری؛ 
با قید  به بهسازی و رفع نواقص اقدام کنند که تحقق این امر مهم 
فوریت در دستور کار شهرداری ایالم قرار گرفت و عملیات بهسازی 

معابر آغاز گردید و هم اکنون در حال انجام است.
گفتنی است؛ قرار است شهرداری ایالم  گزارش مکتوب خود را 
در خصوص اقدامات به عمل آمده برای بهسازی معابر، به دادستانی 

مرکز ایالم ارسال کند.

ایالم: استان  انتظامی  فرمانده 
۵۰۰ رأس دام قاچاق در مهران کشف شد

فاقد مجوز در  دام  ۵۰۰ رأس  از کشف  استان  انتظامی  فرمانده 
این شهرستان خبر داد.

القاصی  ایالم؛ »سردار دالور  پلیس  پایگاه خبری  از  به گزارش 
و  ایست  انتظامی  پاسگاه  ماموران  گفت:  خبر  این  تشریح  در  مهر« 
خودروهاي  کنترل  حین  مهران،  شهرستان  انتظامی  جنداهلل  بازرسی 
عبوري، یکدستگاه کامیون حامل دام زنده را به منظور بررسی بیشتر 

کردند. متوقف 
در  و  راننده  مدارک  بررسی  از  پس  ماموران  داشت:  اظهار  وي 
بازرسي از این کامیون، تعداد ۵۰۰ راس گوسفند فاقد مجوز بهداشتي 

و حمل را کشف کردند.
احشام  ارزش  کارشناسان  اینکه  بیان  با  مهر«  القاصی  »سردار 
کشف شده را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند، افزود: متهم پس از 
قانونی تحویل مراجع قضائی شد. پرونده جهت سیر مراحل  تشکیل 

مردم  همکاری خوب  از  تشکر  با  ایالم  استان  انتظامي  فرمانده 
با نیروی انتظامی از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از 
کمترین  در  پلیس  تا  کنند  رسانی  اطالع  پلیس  به   ۱۱۰ تلفن  طریق 

زمان بتواند با مخالن نظم و امنیت جامعه برخورد کند.

شهردار رشت:
پروژه های  در  گذاری  سرمایه  پیش روی  موانع  رفع 

عمرانی شهر از اهداف شهرداری است
در  گذاری  سرمایه  پیش روی  موانع  رفع  رشت  شهردار  علوی 
گفت:  و  کرد  اعالم  شهرداری  اهداف  از  را  شهر  عمرانی  پروژه های 
بخش  مشارکت  بیشتر  چه  هر  جلب  برای  دارد  قصد  شهرداری 
کند. تعریف  اقتصادی  مدل   عمرانی شهر  پروژه های  برای  خصوصی 

الملل شهرداری  بین  امور  ارتباطات و  به گزارش واحد خبر مدیریت 
با مدیرعامل  در جلسه  امیر حسین علوی شهردار رشت  رشت  سید 
شهرداری  مشارکت  موضوع  ایران،  سازان  مسکن  و  عمران  شرکت 
و این شرکت برای ساخت مجتمع تجاری گلسار در گذشته را مورد 
اشاره قرار داد و اظهار داشت: شهرداری در راستای همین مشارکتها 
دو نوبت به شرکت عمران و مسکن سازان ایران کمک کرد.شهردار 
آن  با  با مسائل و مشکالتی که شهرها  مواجهه  اینکه  بیان  با  رشت 
برنامه های مشارکتی و سرمایه گذاریهای خصوصی  با  تنها  درگیرند، 
شهری  پروژه های  اجرای  در  شهرداریها  افزود:  است،  دستیابی  قابل 

مواجه اند. بودجه  با محدودیت 
گذاری  سرمایه  پیش روی  موانع  رفع  علوی  حسین  امیر  سید 
اضافه  و  دانست  شهرداری  اهداف  از  را  شهر  عمرانی  پروژه های  در 
دولتی و خصوصی  و مشارکت بخشهای  دو طرفه  کرد: همکاریهای 
گستره ای جهانی دارد، به نحوی که روز به روز بر اهمیت و جایگاه 
افزوده می شود.شهردار  در حوزه  شهرداریها  ویژه  به  چنین مشارکتی 
رشت با بیان اینکه شورای اسالمی شهر رشت وقت برای فروش ملک 
تجاری گلسار نهایت همکاری را به خرج داد، عنوان کرد: اعتقاد دارم 
وقتی مجموعه ای مانند شرکت عمران و مسکن سازان ایران در پروژه 
نقش کمک  باید  می کند، شهرداری  ورود  سرمایه گذاری کالن شهر 
رویکردی  چنین  استمرار  و  سازی  اعتماد  برای  و  باشد  داشته  کننده 
هم اصرار دارد..شهردار رشت یادآور شد: با توجه به مشکالت اعتباری 
با  کشور  شهرداریهای  از  بسیاری  مانند  رشت  شهرداری  که  مالی  و 
آن دست و پنجه نرم می کند، قصد داریم با رویکردی کامال جدید و 
سرمایه   شرکتهای  مشارکت  امکان  اقتصادی  مدلهای  ریزی  طرح   با 

گذاری و بخش خصوصی را فراهم سازیم.

درشرکت توزیع برق استان گیالن راه اندازی شد:
سامانه جامع مانیتورینگ و اتوماسیون کلیدها 

هنرمند مدیر عامل توزیع برق گیالن  گفت : بیش از ۸۰% خاموشی ها  
ناشی از بروز خطا در شبکه های توزیع است. از این  رو افزایش فعالیت های 
تحقیقاتی درزمینه اتوماسیون توزیع و توسعه روزافزون کاربرد آن در شبکه های 
توزیع با هدف کاهش مشکالت و رفع چالش های موجود در این شرکت شکل 
گرفت.وی افزود : یکي از مسائلي که در شرکتهاي توزیع حائز اهمیت است 
مساله کلیدزني است،این مساله هم به صورت عادي و هم غیرعادي محتمل 
است. به این شکل که تجهیزات شبکه ناگزیر باید سرویس و تعمیر شوند و 
همچنین مساله نوسازي و گسترش شبکه نیز متصور است که براي انجام 
چنین فرآیندی طبیعتًا کلیدزني ) باز و بسته کردن کلید ها( اتفاق خواهد افتاد 
و به این نکته باید کلید زنیهاي مواقع اضطراري را نیز افزود که در هنگام 
بروز خطا و اتفاقات در شبکه نیاز به اعزام گروه و انجام کلید زني و کار میدانی 
اتوماسیون جهت  اجراي  از  :  پس  اظهار داشت  راستا  این  است.هنرمند در 
انجام فرآیندکلیدزني، به سبب اینکه امکان ارسال فرمان قطع و وصل از مرکز 
دیسپاچینگ میسر است، نیازي به اعزام گروههاي عملیاتي در صحنه نخواهد 

بود و در تمامی هزینه هاي مرتبط صرفه جویي خواهد شد.

حضور شرکت آب و فاضالب گیالن در جشنـواره پژوهش و 
فناوری وزارت نیـرو

شرکت آب و فاضالب گیالن با ۲ طرح پژوهشی، یک اختراع و ۲۵ مقاله 
در جشنـواره پژوهش و فناوری وزارت نیـرو حضور یافت.به گزارش دفتر روابط 
عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب گیالن؛ معاون منابع انسانی و 
تحقیقات شرکت گفت: این جشنواره به صورت مجازی از تاریخ ۲۹ آذر لغایت 
۵ دی ماه برگزار شد.مژگان امیدی افزود: شرکت آب و فاضالب گیالن در این 
جشنواره ۲ طرح پژوهشی با عنوان »ارزیابی عملکرد فلومترهای حجیم مورد 
استفاده در استان گیالن و ارائه راهکار بهبود« و »طراحی و ساخت دستگاه 
تست کنتور پرتابل« ارائه کرد.وی گفت: همچنین یک اختراع ثبت شده آقای 
سعید پورکریم از کارکنان امور آبفای شهرستان رشت با عنوان »فرآیند تصفیه 
کامل شیرابه کمپوست با روش های ترکیبی شیمیایی، اُزناسیون، بیولوژیک و 
واکنش فنتون« به همراه ۲۵ مقاله، توسط شرکت آبفای گیالن در جشنواره 
پژوهش و فناوری وزارت نیرو ارائه شد.وی با اشاره به برگزاری ۱۳ کارگاه¬ 
تخصصی آب و فاضالب در حاشیه این جشنواره، افزود: در همین راستا کارگـاه 
تخصصی ارزیابی عملکرد فلومترهای حجیم مورد استفاده در استان گیالن و 
ارائه راهکار بهبود توسط همکاران شرکت آبفای گیالن خانم مژگان فرزین 

و آقای رضا عقیلی برگزار شد.

و فضای سبز شهری  رئیس سازمان سیما،منظر  پور  بضاعتی 
شهرداری کرج:

پویش هرخانه یک درخت تاپایان فروردین ماه ادامه دارد
سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  فشخامی:رئیس  البرز،محمدحاتم 
از  کاشت حدود ۵۰ هزار اصله نهال در پویش هر  شهری شهرداری کرج 

خانه یک درخت اطالع داد.
پیمان بضاعتی پور با اشاره به این که کاشت درختان پویش »هر خانه 
یک درخت«  از  )۱۳ دی ماه( آغاز شده،گفت:تاکنون ۸۰۰ تقاضا برای شرکت 

در این پویش به ثبت رسیده و آدرس دقیق آن ها لیست شده است.
کرج  شهرداری  شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رئیس 
اظهارکرد:آدرس  شهروندان با گونه های درخواستی آن ها به مناطق ارسال شده 

و فرایند کاشت درختان شروع شده است.
بضاعتی پورعنوان کرد:پویش هر خانه یک درخت تا پایان فروردین ادامه 
دارد و شهروندان می توانند در این بازه با ارسال پیامک به سامانه  ۱۰۰۰۱۱۴۷ 

تقاضای کاشت نهال خود را ثبت کنند.
وی توضیح داد:گونه هایی که قرار است در راستای اجرای این پویش 
کاشته شوند،بیشتر گونه های غیر مثمر هستند ولی به درخواست شهروندان 
امکان کاشت محدود گونه های مثمری مثل آلبالو، گردو و گیالس، بادام و 

توت وجود دارد.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج بیان 
در  نهال  اصله  هزار   ۵۰ حدود  کاشت  پویش،امکان  این  اجرای  داشت:با 
ادارات دولتی،  از  اعم  مجتمع های مسکونی،تمامی فضاهای مستعد شهری 

خصوصی،فضاهای عمومی،مدارس،مساجد و... وجود دارد.
وی یادآورشد:طبق روال سال های گذشته با نزدیک شدن به ایام پایانی 
به همه  پیدا می کند که  افزایش  نهال  برای کاشت  سال،تعداد درخواست ها 

آن ها در اسرع وقت پاسخ داده می شود.
)طرح کاشت درخت در ۵۰ هکتارازاراضی حلقه دره درحال انجام است(
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج از آغاز 

۵۰ هکتار درختکاری در مرکز دفن زباله حلقه دره اطالع داد.
بضاعتی پور با اشاره به شروع کاشت ۵۰ هکتار درخت در مرکز دفن 
زباله حلقه دره گفت:با تالش شبانه روزی همکاران این سازمان، سال گذشته 
در  ۲۰۰ هکتار از اراضی این محدوده بیش از ۱۵ هزار اصله درخت با هدف 

کاهش آالیندگی زیست محیطی در این مرکز کاشته شده است.
وی با اشاره به این که دور جدید کاشت درخت در اطراف محل تجمع 
با  زیرزمینی  سفره های  تهدید  و  آلودگی  مشکل  تا  می شود  انجام  شیرابه 
مخاطرات کمتری مواجه باشد،بیان داشت:عملیات درختکاری سایت حلقه دره 
مثل  آبی  کم  با  مقاوم  و  اقلیمی  شرایط  با  سازگار  گونه های  از  استفاده  با 

سروطبری،زیتون تلخ،سرونقره ای و کاج صورت می گیرد.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج با بیان 
این که افزایش سرانه فضای سبز شهر کرج با رویکرد دستیابی به توسعه پایدار 
صورت می گیرد،ابرازداشت:هدف نهایی درختکاری در مرکز دفن زباله حلقه 

دره به حداقل رساندن آثار سوء زیست محیطی و کاهش آلودگی هوا است.
بضاعتی پور توضیح داد:فعالیت های مربوط به حوزه کاشت و نگهداری 
درختان در این سازمان تنها محدود به هفته درختکاری نمی شود و هرساله 
با آغاز سرما و زمان مناسب غرس نهال برنامه های جدید و متنوعی برای 

مشارکت شهروندان در امر کاشت درخت برنامه ریزی می شود.
وی تشریح کردد: هضت کاشت درخت و جنگل کاری های شهر کرج 
اراضی  حصار،  در  اکولوژیکی  مساعد  زمینه های  آوردن  فراهم  رویکرد  با 
پیام و  آباد،فرودگاه  باغستان )لشکر ۱۰ سیدالشهدا(،کالک،خلج  ضلع غربی 
قزل حصار تداوم خواهد داشت و همزمان با فصل سرما این فعالیت ها سرعت 

بیشتری خواهد گرفت.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج درپایان  
و  برنامه ها  مهمترین  از  یکی  توسعه سرانه فضای سبز  که  این  به  توجه  با 
اهداف کالن مدیریت شهری کرج در نیمه دوم سال است افزود:توسعه پایدار 
شهری،حفظ پاکیزگی هوا،جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای،کاهش آلودگی 
هوا،جلوگیری از نفوذ شیرابه ها به آب های زیر زمینی و جلوگیری از فرسایش 

خاک از اهداف درختکاری است.

کاشت دو و نیم میلیون اصله نهال در عرصه های طبیعی گیالن
استان  آبخیزداری  و  منابع طبیعی  اداره کل  روابط عمومی  به گزارش 
سراوان  جنگلی  پارک  در   نهال  کاشت  حاشیه  در  گیالن  استاندار  گیالن، 
ارزشمند  احیای عرصه های طبیعی و جنگل های  و  بر ضرورت حفظ  رشت 
گیالن تاکید کرد و گفت: این مهم در بستر تشریک مساعی و  تعامل منطقی 
مجموعه ی دست اندرکاران دولتی با مردم و سازمان های مردم نهاد به نتایج 
مطلوب خواهد رسید.اسداهلل عباسی پویش ملی ایران سرسبز - ایران قوی را 
آغازی برای احیای طبیعت متنوع ایران و متناسب با اقلیم و جغرافیای خاص 
هر استان عنوان کرد و افزود: در گیالن سرسبز نیز می توان فرایند کاشت 
نهال و احیای جنگل را در بستر جایگزینی گونه های بومی عملی ساخت و گام 
مهمی در راستای  حفظ و بازسازی جنگل های هیرکانی گیالن برداشت.وی 
همچنین به اداره ی کل منابع طبیعی گیالن دستور داد تا پایان فصل نهالکاری 
یعنی تا اواخر فروردین ماه سال آینده گونه های مختلف بومی را رایگان در 
اختیار مردم قرار دهد تا  با مشارکت همگانی در پویش نهالکاری، زمینه ی 
ارتقاء سرانه ی فضای سبز در مناطق شهری و احیای عرصه های طبیعی و 
جنگلی در مناطق روستایی و باالدست فراهم آید.استاندار در ادامه از برنامه 
ریزی برای تشکیل صندوق توسعه ی استان از سال آینده خبر داد و افزود: 
با راه اندازی این صندوق از محل درآمد های اختصاصی دستگاه های دولتی 
استان برای اجرای طرح های استانی هزینه خواهد شد و با این کار محدودیت 
اختصاص منابع برای حفظ و احیای عرصه های جنگلی  نیز برطرف می شود. 
مدیر کل منابع طبیعی گیالن نیز از برنامه ریزی این اداره کل برای کاشت 
دو و نیم میلیون اصله نهال در مناطق مختلف استان خبر داد وافزود: این کار 

از امروز آغاز شده و تا ۴ ماه آینده ادامه دارد. 

ر  نگا خبر رش  ا گز به 
ندیشی  هم ا نشست  فوالد، 
می  عمو بط  ا و ر یر  مد
رسانه های  با  مبارکه  فوالد  شرکت 
شهرستان های مبارکه و لنجان برگزار 

شد.
نباتی نژاد،  هادی  نشست،  این  در 
فوالد  شرکت  عمومی  روابط  مدیر 
مناسبت  به  تسلیت  ضمن  رکه  مبا
زهرا  فاطمه  حضرت  سوگواری  ایام 
)سالم اهلل علیها( اظهار کرد: در راستای 
بط  روا منظم  سلسله جلسات  وم  تدا
عمومی شرکت فوالد مبارکه با اصحاب 
محترم رسانه، فرصت دیگری فراهم شد 
مبارکه  رسانه شهرستان  اصحاب  با  تا 

دیداری صورت گیرد.
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه با 
اشاره به برگزاری جلسات متعدد روابط 
عمومی این شرکت با فعاالن رسانه ای 
حجم  کرد:  خاطرنشان  کشور  سراسر 
میان  ارتباطات رسانه ای  از  گسترده ای 
و  مبارکه  روابط عمومی شرکت فوالد 

رسانه های کشور شکل گرفته است. 
اصحاب  بازدید  به  اشاره  با  وی 

فوالد  شرکت  تولید  خطوط  از  رسانه 
مبارکه در راستای آشنایی با سازگاری 
گفت:  محیط زیست  با  صنعت  ین  ا
رویکردهای فوالد مبارکه در تأمین آب 
و تصفیه پساب در خاورمیانه و جهان 
مصرف  بهینه سازی  است؛  کم نظیر 
جمع آوری  تولید،  فرایندهای  در  آب 
و  تصفیه  شهری،  پساب  نتقال  ا و 
بازچرخانی پساب صنعتی شرکت عالوه 
به  مبارکه  فوالد  وابستگی  کاهش  بر 
و  بهداشت  سطح  ارتقای  به  خام،  آب 
حفظ محیط زیست منطقه منجر شده و 
بازدیدی که  از  رسانه ها می توانند پس 

اقدامات مهم زیست محیطی  داشته اند، 
فوالد مبارکه را انعکاس دهند.

وظیفه  اینکه  بیان  با  نباتی نژاد 
به  منصفانه  آگاهی رسانی  رسانه ها، 
جامعه است، با تأکید بر ضرورت تولید 
حوزه  در  به ویژه  رسانه ای  محتوای 
خاطرنشان  فوالدی  صنایع  و  صنعت 
کرد: طی ماه های اخیر هجمه هایی بر 
صنایع کشور وارد شده و این در حالی 
است که صنایع علی رغم نیاز به انرژی 
و مصرف آن، سهم بسزایی در کمک 
به اقتصاد و اشتغال کشور دارند. بنا بر 
این گزارش، مدیر روابط عمومی شرکت 

فوالد مبارکه در نشست هم اندیشی با 
رئیس  و  لنجان  شهرستان  رسانه های 
این  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
مبارکه  فوالد  اینکه  بیان  با  شهرستان 
یک افتخار ملی است و نقش رسانه ها در 
روایت توانمندی ها و دستاوردهای این 
صنعت ضروری است، اظهار کرد: فوالد 
استراتژیک  صنعت  به عنوان  مبارکه 
تبلیغات  و  بازاریابی  به  نیازی  کشور، 
برای جلب مشتری ندارد، اما همواره از 
رسانه ها خواسته و می خواهد که با روایت 
توانمندی ها و دستاوردهایش، احساس 

غرور و امید را به جامعه تزریق کنند.

ضرورت روایت دستاوردهای فوالد مبارکه برای تزریق امید به جامعه

ه  سپا ه  ند ما فر  - م  یال ا   
امیرالمومنین )ع( ایالم گفت: شخصیت 
ها و فرماندهان بزرگی در دنیا و حتی 
شخصیتی  هر  اما  اند  زیسته  ما  کشور 
مکتب دار نمی شود، در حالیکه شهید 
و  ماندگار  مکتب  یک  خالق  سلیمانی 

مسیر روشن در جهان شد.
جمع  در  شاکرمی  جمال  سردار 
خبرنگاران اظهار داشت: انتظار از رسانه 
است  این  هنرمندان  و  نویسندگان  ها، 
که ابعاد و وجوه مختلف شخصیتی این 
فرد را برای جامعه جهانی، نسل کنونی 

و آیندگان تشریح کنند.
شبانه  و تالش  افزود: هدف  وی 
دشمن  خبرپراکنی  های  بنگاه  روزی 
مردم  منفی  ذهنیت  ایجاد  و  تخریب 
به ویژه قشر جوان و نوجوان نسبت به 
ایشان  دستاوردهای  و  سلیمانی  شهید 
در جبهه مقاومت است در حالیکه مردم 
شهید  اند  کرده  ثابت  ایران  قدرشناس 
سلیمانی در قلب آنها جای دارد و جایگاه 
حاج قاسم در بین مردم تیرهای توطئه 

دشمنان را خنثی ساخت.
شاکرمی یادآور شد: شهید سلیمانی 
سرباز وطن و پیشمرگ و دلسوز واقعی 
مردم بود و اگر اشرار یا ضد انقالب در 
هر گوشه ای برای مردم ایجاد مزاحمت 

ترین  در سریع  قاسم  حاج  کردند،  می 
زمان ممکن آنجا حضور پیدا می کرد.

وی با بیان اینکه شهید سلیمانی 
بود  فدایی  ناپذیر  خستگی  سرباز  یک 
افراد  حال  رعایت  و  داری  مردم  که 
در سرلوحه کارش بود، ادامه داد: حاج 
شخصیت  یک  خورشید  همانند  قاسم 
عالمتاب و شناخته شده است که خود و 
عملکردش قابل پوشاندن یا انکار نیست.
با  دشمنان  کرد:  تاکید  شاکرمی 
قبال  در  هدفشان  و  کار  آنکه  وجود 
سلیمانی  سپهبد  و  اسالمی  جمهوری 
و  نیکی  به  او  از  نیز  است  مشخص 
دشمنانی  آن  و  اند  کرده  یاد  مردانگی 

صف  ایشان  مقابل  رزم  میدان  در  که 
مردانگی،  به  کردند  مبارزه  و  آرایی 
شجاعت، درایت و زیرکی این شخص 
کاربلد اذعان دارند و معترفند و او را به 

نیکی می ستایند.
وی اضافه کرد: این شخصیت یک 
فرد کامال مردمی بود و حرکت و منش 
وی همان تداوم و ادامه مسیر سیدالشهدا 
)ع( و نهضت عاشورا بود و حتی ایرانیان 
مقیم کشورهای خارجی در ایام حزن و 
اندوه سالگرد شهادت این سردار رشید 
منازل  بر سردر  اسالم پرچم های عزا 
سوگواری  مجالس  و  برفراشتند  خود 
نیز  مسلمان  کشورهای  و  کردند  برپا 

سالروز  در  ما  کشور  مردم  همپای 
ابوالمهدی  و  سلیمانی  سردار  شهادت 
مهندس و همراهانشان اقامه عزا کردند 
تا به جهانیان ثابت کنند قاسم سلیمانی 

فراموش شدنی نیست.
بامداد  دقیقه   ۲۰ و  یک  ساعت 
پهپادهای   ۱۳۹۸ ماه  دی   ۱۳ تاریخ 
فرودگاه  در  آمریکا  تروریستی  رژیم 
را  سلیمانی  سردار  حامل  ماشین  بغداد 
به دستور ترامپ رییس جمهور آمریکا 

مورد هدف قرار دادند.
در این حادثه تلخ تروریستی سردار 
قدس،  سپاه  فرمانده  سلیمانی  قاسم 
حسین  پاسدار  سرتیپ  سردار  شهیدان 
پورجعفری )جعفری نیا(، سرهنگ پاسدار 
شهرود مظفری نیا، سرگرد پاسدار هادی 
طارمی و سروان پاسدار وحید زمانی نیا 
جعفر  جمال  و  سردار  ایرانی  همراهان 
به  مشهور  إبراهیم  آل  علی  محمد 
فرمانده  جانشین  المهندس  ابومهدی 
حشد شعبی عراق، سامر عبداهلل، داماد 
شهید عماد مغنیه، محمد رضا جابری، 
مسوول تشریفات الحشد الشعبی، حسن 
حیدر  لشیبانی،  ا محمد  لهادی،  عبدا
نیروهای  از  کاظم  محمدرضا  و  علی 
مدافعان  و  مبارزان  عراق  حشدالشعبی 
حرم و محور مقاومت به شهادت رسیدند.

فرمانده سپاه استان ایالم:

قاسم سلیمانی یک شخصیت مکتب ساز بین المللی است

و  فرهنگ  مدیرکل  حضور  با 
پوستر  از  اردبیل  استان  اسالمی  ارشاد 
سومین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری 
اردبیل  استان  پایگاه های خبری  ها و 

رونمایی گردید. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل، 
عبداهلل بحرالعلومی مدیرکل فرهنگ و 
آئین  در  اردبیل  استان  اسالمی  ارشاد 
جشنواره  سومین  پوستر  از  رونمایی 
مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاههای 
خبری استان اردبیل در خانه مطبوعات 
گفت: اصحاب رسانه در جامعه با مطالبه 
مطبوعات  و  شوند  می  شناخته  گری 
را  خطیری  رسالت  خصوص،  این  در 

برعهده دارند. 

که  ای  جامعه  در  افزود:  وی 
جامعه  آن  قطعًا،  باشد  پویا  مطبوعات، 
از پویایی برخوردار خواهد شد و میتوان 
گفت؛ پویایی جامعه، از پویایی مطبوعات 

نشأت میگیرد.
اصلی  صاحبان  کرد:  بیان  وی 
رسانه و فعالین واقعی این عرصه، باید 
میدان داری کنند و امیدواریم با برگزاری 
رویدادهای مختلف رسانه ای، تحرک و 
حرکت قابل اعتنایی را شاهد باشیم و در 
این خصوص، فعال بودن خانه مطبوعات 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
سومین  پوستر  از  آئین  این  در 
و  ریها  خبرگزا مطبوعات،  ره  جشنوا
پایگاههای خبری استان اردبیل رونمایی 

گردید.

رونمایی از پوستر سومین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری استان اردبیل 

 شهردار مشهد الرضا علیه السالم 
در حاشیه مراسم تشییع و تدفین شهدای 
گمنام در عرصه میدان شهدا اظهار داشت: 
در روزهای آتی میدان شهدا آماده بهره 
با  بزرگترین حسینیه مسقف  از  برداری 

مساحت ۳۸ هزار متر مربع خواهد بود.
میدان  افزود:  ارجائی  عبداهلل  سید 
هویت  آور  یاد  مقدس  مشهد  شهدای 
تاریخی و رشادت های فوق العاده زیاد 
مردم با بصیرت مشهد در دوران انقالب 

اسالمی است.
 وی با اشاره به اینکه، آنچه امروز 
بازگشت  میدهد  رخ  سال   ۴۳ از  بعد 
»میدان شهدا« به »شهدا« است، تصریح 
کرد: این میدان در ابتدای انقالب کانون 
مبارزات مردم علیه رژیم ستم شاهی بوده 
و امروزه با دفن این سه شهید، به هویت 

خود بازمی گردد
به  شهدا  میدان  شدن  مسمی 

شهدای واقعی
مراسم   این  حاشیه  در  ادامه  در 
معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی 
و اجتماعی شهرداری مشهد گفت: هدف 
از اجرای این برنامه زمینه سازی برای 
هویت پیدا کردن میدان شهدا و مسمی 
شدن میدان شهدا به شهدای واقعی بود.

امروز  کرد:  اظهار  باغگلی  حسین 
موفق به تدفین سه شهید گمنام با کمک 
همه دوستان در بخش های مختلف در 

میدان شهدا شدیم.
باغگلی خاطرنشان کرد: از این پس 

میدان شهدا به معنای واقعی کلمه میدان 
شهدایی است که حضور دارند در گذشته 
میدان شهدایی بود که در مقطعی در این 
مکان به شهادت رسیدند اما امروز میزبان 
سه تن از شهدا به صورت دائم است و از 
این پس برنامه های فرهنگی مشهد و 
میدان شهدا بر مدار این موقعیت تنظیم 
شده برنامه ریزی و پیگیری خواهد شد.

رییس شورای اسالمی شهر مشهد 
در ادامه در مراسم تشییع و تدفین سه 
دفاع  سال  هشت  شهدای  مطهر  پیکر 
مقدس، ضمن عرض تسلیت به مناسبت 
شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل 
خاطره  و  یاد  داشتن  نگه  زنده  و  علیها 
شهدا باالخص شهید سردار حاج قاسم 
سلیمانی اظهار کرد: نام یکی از بزرگترین 
میدان های شهر مشهد، میدان شهدا است 
اما هیچ المانی از شهدا در این میدان دیده 
نمی شود، به همین دلیل بنیاد حفظ و نشر 

آثار و ارزش های دفاع مقدس با همکاری 
استانداری خراسان رضوی تصمیم گرفتند 
پیکر مطهر چند شهید در این مکان دفن 
شهری  مدیرت  عنوان  به  نیز  ما  شود. 

وظیفه داشتیم به این امر کمک کنیم.
حسن موحدیان در پایان از خداوند 
متعال خواست تا همه شهدا را با اولیا اهلل 

و ما را با شهدا محشور کند.
تشیع  با  فاطمیه  سوگواری  ایام 

شهدای گمنام در مشهد مقارن شد
عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی 
شهر مشهد با اشاره به جانمایی شهدا در 
عرصه میدان شهدا اضافه کرد: وظیفه 
بنیاد حفظ نشر و آثار دفاع مقدس جانمایی 
شهدا و چون زمین از شهرداری بود در 

کمیسیون فرهنگی تصویب شد.
 فاطمه سلیمی با اشاره به زیبایی 
و  روزی  چنین  با  مراسم  این  تقارن 
اینکه در این شرایط  در جامعه نیازمند 

پررنگ تر شدن ارزش ها و هویت های 
فرهنگی و مذهبی هستیم افزود: از این 
قبیل مراسمات و جانمایی ها الزم است 
که میدان شهدا واقعا میدان شهدا شود 
گمنام  شهدای  حسینیه  که  انشااهلل  و 
محلی برای تجمع مردم در این مکان 

روحانی شود.
حضور  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
بانوان مشهدی با نماد »زنان نوغان« 
داران  علم  نوغان  زنان  کرد:  تصریح 
عزای غریب طوس بوده و با حضور بر 
پیکر پاک حضرت رضا)ع(، عزاداری کرده 
و اشک ماتم ریختند؛ شجاعت، ارادت و 
سنتی که یک هزار و ۲۰۰سال گذشته 
توسط بانوان مشهدی صورت پذیرفت، 
مایه افتخار و مباهات امروز جهان اسالم 
وسعت  به  است  محله ای  نوغان  است؛ 
از  تاریخی  نوغان نمودی  ایران و زنان 
جوهره اصیل بانوان این آب و خاک که 

جملگی سلمان پرور هستند.
عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی 
شهر مشهد خاطر نشان کرد:  ما زنان 
مشهدی هم به نماد زنان نوغان صاحب 
خواهری  نه  که  گمنام  شهدای  عزای 
و حضرت  بود  مادری،خواهیم  نه  دارند 
زهرا )س( مادر و زنان مشهدی خواهران 

آنها هستند
گفتنی ست: این شهیدان از شهدای 
۸ سال دفاع مقدس با رمز عملیات )یا 
زهرا( هستند و سن آنها ۱۶، ۱۹ و ۲۷ 

ساله است.

شهردار مشهد در مراسم تدفین 3 شهید دفاع مقدس در میدان شهدا خبر داد؛

میدان شهدا آماده بهره برداری از بزرگترین حسینیه مسقف 
با مساحت 38 هزار متر مربع خواهد شد
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سـرزمینهای  از  یـزد  اسـتان 
قدیمـی و تاریخـی اسـت و در میـان 
پـارس،  بـزرگ  و  قدیمـی  ایالتهـای 
قـرار  خراسـان  و  کرمـان  اصفهـان، 

اسـت. داشـته 
و  معابـر  از  سـرزمین  ایـن 
تاریخـی  ادوار  در  مهـم  گذرگاههـای 
محسـوب می شـده اسـت. این استان 
از درگیریهـا و جنگهای سیاسـی تاریخ 
کشـور ایران تـا حدودی ایمنی داشـته 
اسـت. از طرفـی صعـب العبـور بـودن 
منابـع  محدودیـت  همـراه  بـه  راههـا 
آبـی و غیـره مانـع عمـده تسـخیر این 
منطقـه توسـط بعضـی از حکومتهـای 
بـزرگ و کوچـک حاشـیه و پیرامـون 
بـوده  تاریـخ  طـول  در  منطقـه  ایـن 
اسـت. بـا توجـه و گواهـی گرفتـن از 
منابـع تاریخـی آبـادی نشـینی در این 
منطقـه از قدمـت طوالنـی برخـوردار 
مـادی  فرهنـگ  مظاهـر  از  اسـت. 
از  خطـه  ایـن  مـردم  کـه  معنـوی  و 
خـود یـه جـای گذاشـته انـد و میراث 
تاریخـی آنهـا در دوره هـای قدیمی به 
حسـاب آمـده و نشـانه هایـی از مهـر 
و آناهیتـا ، ایسـاتیس و هخامنشـی و 
زنـدان اسـکندر و بـرج و بـارو و کهن 
دژهـای بزرگ و عظیـم و پناهگاههای 
متعـدد و موبـدان و سـران ساسـانی و 
ابنیـه و یادگارهـای بعد از اسـالم نظیر 
مسـاجد و امامـزاده هـا و مزارهـا و ... 
نشـانگر فرهنـگ و تمـدن مـردم چـه 
قبـل و چـه بعـد از دوره اسـالمی بوده 

. ست ا
«« مـردم یـزد بـه زبـان فارسـی 
رایـج بـا پـاره ای ویژ گیهای گویشـی 
سـخن مـی گوینـد و بسـیاری از واژه 
را  فارسـی  زیبـای  ترکیبـات  و  هـا 
انـد.  کـرده  حفـظ  خـود  گویـش  در 
ویژگیهـای  برخـی  یـزد  اسـتان  در 
گویشـی میـان شهرسـتانها ی مختلف 
محسـوس اسـت. معتقـدی بـه آییـن 
زرتشـتی در میـان خـود هنوز بـه زبان 
تیاک نشـان سـخن می گویـد و بویژه 
مراسـم مدهبـی خـود را بـا ایـن زبان 

انجـام مـی دهنـد. 
نوروز 

تـدارک رسـیدن نـوروز از اوایـل 
اسـفند مـاه بـا خانـه تکانـی آغـاز می 
شسـتن  و  خانـه  کـردن  تمیـز  شـود. 
تمـام وسـایل از اعتقـادات مـردم ایـن 
سـرزمین و نشـان از تغییـری اساسـی 
در زندگـی اسـت. چیـدن سـفره هفت 
اصلـی  ارکان  از  دیگـر  یکـی  سـین 
سـفره،  ایـن  در  اسـت.  جشـن  ایـن 

همچنیـن  و  آب  سـبزی،  نمادهـای 
شـود.  مـی  دیـده  مذهبـی  نمادهـای 
هنـگام تحویـل سـال، افـراد خانـواده 
دور سـفره هفـت سـین می نشـینند و 
بـزرگ خانـواده دعـای تحویـل سـال 
را می خوانـد. غـذای سـنتی ایـن روز، 
سـبزی پلـو بـا گوشـت اسـت. بعـد از 
تحویـل سـال، کوچک ترهـا بـه دیدن 
بزرگ ترهـا می روند و با تبریک سـال 
نـو، از آن هـا عیـدی می گیرنـد. در این 
دید و بازدیدها، با شـیرینی و شـکالت 
از میهمانـان پذیرایـی می کننـد. دیـد 
سـیزدهم  روز  تـا  عیـد  بازدیدهـای  و 

بـه طـول می انجامـد. فروردیـن 

مراسم ازدواج 
مراسـم ازدواج و جشـن عروسـی 
مختلـف  روسـتاهای  و  شـهرها  در 
بـه  تفـاوت  اندکـی  بـا  یـزد  اسـتان 
خواهـر  نخسـت  شـبیه اند.  یکدیگـر 
و مـادر پسـر بـرای دیـدن دختـر بـه 
خانـه آن هـا مـی رونـد؛ اگـر دختـر را 
پسـندیدند، هفتـه بعـد بـا یـک حلقـه 
و یـک  انگشـتر، یـک جفـت کفـش 
جعبـه شـیرینی دوبـاره بـه خانـه آن ها 
رفتـه و دختر را خواسـتگاری می کنند. 
چنـد روز پـس از خواسـتگاری، اقـوام 
دامـاد همـراه بـا روحانـی )عاقـد( بـه 
خانـه عـروس رفتـه و عـروس را بـر 
سـر سـفره می نشـانند. در سـفره عقد، 
سـیاه،  فلفـل  فنـدق،  گـردو،  بـادام، 
زنجبیـل، دارچیـن، نقل، نبات، عسـل، 

روغـن، نـان، پنیـر و سـبزی خـوردن، 
می گذارنـد. میـوه  و  ماسـت 

نخل گردانی 
مراسـم  و  هـا  آییـن  از  یکـی 
ویـژه مـاه محـرم کـه در تمـام نقـاط 
نخـل  آییـن  می شـود،  برگـزار  یـزد 

بنـدی و نخـل گردانـی اسـت. نخل از 
جنـس چـوب اسـت و آن را به شـکل  
بـرگ درخـت و یـا  سـرو می سـازند. 
معمـوال وزن نخـل زیـاد اسـت و جـا 
کمـک  بـه  نیـاز  آن  کـردن  جـا  بـه 
ده هـا نفـر دارد. نخـل را بـه عنـوان 
از  تابـوت »سیدالشـهداء« یـا نمـادی 
تابـوت شـهدای کربـال می شناسـند و 
ریشـه سـنتی کهـن دارد. مـردم یـزد 
در گویـش محـاوره ای بـه آن »نقـل« 
می گوینـد و معتقدنـد کـه »نخـل« یا 
برافراشـته  قامـت  از  نشـانی  »نقـل« 

شـهدا اسـت.

و  نخل بنـدی  مراسـم 
صـورت  بدیـن  یـزد  در  نخل گردانـی 
اسـت کـه چنـد روز پیـش از شـروع 
)خادمـان(  »باباهـای«  محـرم،  مـاه 
میـدان شـروع به تزیین و آذین بسـتن 
نخـل  آذین بنـدی  می کننـد.  نخـل 
حداقـل یـک هفتـه طـول می کشـد. 

در طـول ایـن مـدت، باباهـای میدان، 
زیـورآالت و وسـایل مربوط بـه تزیین 
نخـل را ـ کـه قدمـت آن هـا بـه دوره 
بیـرون  انبـار  از  ـ  می رسـد  صفویـه 
آورده و تمـام روز را بـا پاهـای برهنـه 
بـه ایـن امـر می پردازنـد. بسـتن نخل 
نیـاز بـه مهـارت و سـلیقه خـاص دارد 
و خادمـان میـدان، شـیوه های آن را از 
پـدر و اجـداد خـود آموخته انـد. آن هـا 
ابتـدا بدنـه نخـل را بـا پارچـه سـیاه 
می پوشـانند، آنـگاه روی پارچـه سـیاه 
را شمشـیربندان می کننـد. بـرای ایـن 
خنجـر  و  قمـه  کار، صدهـا شمشـیر، 

برهنـه ـ بعضـی از آن ها جنس بسـیار 
عالـی دارد و نام سـازنده آن ها بر روی 
آن هـا نقـر شـده ـ را در دو ردیـف بـر 
دو بدنـه نخـل می بندنـد. بـه طـوری 
کـه هر دو طـرف نخل، شمشـیربندان 
می شـود و هیـچ جـای خالـی در آن 

نمی مانـد. باقـی 
سـپس تزیینـات دیگـری از قبیل 
منگله هـا  قـاب دار،  بـزرگ  آیینه هـای 
و  رنگـی  ابریشـمی  دسـتمال های  و 
زری را در دو سـوی نخـل می بندنـد 
از  فلـزی  جقه هـای  آن  تـارک  بـر  و 
رنـگ  هـم  و  برنـج  و  فـوالد  جنـس 
آن هـا پرهـای طـاووس یـا میـوه انـار 
یـک  ماننـد  را  نخـل  و  می گذارنـد 
حجلـه، زیبـا و خـوش بو می کننـد. در 
داخـل آن نیـز زنگ هـای بزرگـی را با 
طنـاب می آویزنـد و بچـه هـا هنـگام 
حرکـت، آن هـا را به صـدا در می آورند.

در روز بلنـد کـردن نخـل، ده هـا 
تـن از مـردان محلـه، زیـر پایه هـای 
نخـل رفتـه و آن را با عظمـت تمام به 
حرکـت در می آورنـد و چـون جنازه ای 
بـا شـکوه آن را از میـان مـوج جمعیت 
عبـور می دهنـد. نخل گردانـان نخل را 
تـا مسـیری می برنـد و یـا آن را چنـد 

بـار دور حسـینیه محـل می چرخاننـد.
در اطـراف یزد رسـم بر این اسـت 
کـه درختـان را وقـف می کننـد تـا پس 
از کهنسـال شـدن، سـاقه های آن هـا را 
ببرنـد و نخـل را بـا آن مرمـت کننـد . 
نخل سـازی صنعـت ظریفـی اسـت که 
نمی آینـد.  بـر  آن  عهـده  از  همـگان 

اسـتادان این رشـته، شـیوه های ساخت 
آن را بـه دیگـران می آموزنـد. بـه دلیل 
اهمیـت نخـل و نخل گردانـی در یـزد، 
هـم اکنـون خانواده هایـی در این شـهر 
وجـود دارنـد که شـهرت آن هـا »نخل 

بنـد« و »نخل سـاز« اسـت.

کتل بستن
در یـزد بـه اسـب زیـن کـرده ای 

کـه بـه طـرز خـاص آراسـته شـده و 
حرکـت  عـزاداری  دسـته  پیشـاپیش 
می کند،»کتـل« می گوینـد. گاهـی به 
گـردن ایـن اسـب چند شـال ترمـه یا 
ابریشـمی بـه رنگ های سـبز و سـرخ 
آویـزان کـرده و سـر و صـورت حیوان 
را بـا چند قطعـه آیینه کوچـک، نگین، 
گاه  و  می نماینـد  آذیـن   … و  قـرآن 
بنـا بـر سـلیقه شـخصی و بـه تعبیری 

دیگـر، پارچـه سـفید خون آلـودی را بر 
پشـت حیـوان می کشـند و چنـد قطعه 
چـوب رنگ شـده قرمـز به نشـانه تیر 
می کننـد.  فـرو  پارچـه  در  پیـکان  و 
همچنیـن کبوتـر خونی زنـده ای را نیز 

بـر پشـت اسـب می گذارنـد.
افسـار ایـن اسـب یا کتـل همواره 
در دسـت محافظ آن اسـت و جلو دسته 
سـینه زنـی حرکـت می کنـد و محافظ 

را  حیـوان  صـورت  و  سـر  مرتـب  آن 
نـوازش می کنـد. ایـن حرکـت نمادین 

را »اسـب و کتـل« می نامنـد.

جشن مهرگان 
مهـرگان  جشـن  گوینـد  مـی 
بـر  ایرانیـان  پیـروزی  مناسـبت  بـه 
»ضحـاک« سـتمگر به رهبـری»کاوه 
بـه  ایرانیـان  شـد.  پـا  بـر  آهنگـر« 

دنیای جوانان/ ناظم رام
  یـزد جلوه هایي  از باشـکوه ترین  
و  فرهنگـي   میـراث   درخشـانترین   و 
تمـدن  کهـن  ادوار مختلـف  تاریخـي  
ایـران  را در خـود جـاي  داده  اسـت . 
تاریـخ  سـکونت  انسـان  در این  خطه  
از هـزاره  سـوم  پیـش  از میـالد فراتر 
رفتـه  اسـت ، بـه  طـوري  کـه  در عهد 
پیشـدادیان  طوایـف  در حـال  کـوچ  از بلـخ  بـه  پـارس ، ایـن  سـرزمین  
را یـزدان ، نامیدنـد و از آن  زمـان  بـه  بعـد یـزد محـل  عبـادت  شـد. از 
مهم تریـن  مراکـز اسـکان  اولیـه  ایـن  سـرزمین  بـه  مهرپادیـن  )مهریز( 
فهرشـان ، پهـره  )فهـرج (، خورمیـش ، ادر )اردکان (، شـواز، قـالع  موبدان  

)میبـد(، طرنـج ، عقدا و اشـکذر مي توان  اشـاره  کرد. شـهر یزد بـه  عنوان  
محلـي  پـاك  و مقـدس  در رأس  تمام  آبادي هاي  مزبور قرار داشـته  اسـت.
دره هـاي  سرسـبز و مناطـق  ییالقـي  ، چشـمه  سـارها ، ارتفاعـات  و 
قله هـا ، غارهـا ، حیات  وحـش  و شـکارگاهها و به ویژه  جاذبه هـاي  کویري  
از خصوصیـات  جالـب  توجـه  طبیعـت  یـزد اسـت  کـه  برخـي  از آنهـا جزء 

تفرجگاههـاي  مهـم  مـردم اسـتان  بـه  شـمار مي آید.
اسـتان  یـزد از لحـاظ  کنش هـاي  فرهنگـي  نیـز جالـب  توجه  اسـت . 
ایـن  منطقه  از لحـاظ  رفتارهـاي  فرهنگـي  مردم کانون  گوناگوني هاسـت  و 
در این  بین  خصوصیات  فرهنگي  زرتشـتیان  از پیشـینه  تاریخي  درخشـاني  
برخورداراسـت . زرتشـتیان  طبـق  آئیـن  زرتشـت  مراسـم  ویـژه اي  را در 
روزهـاي  معیني  از سـال  برگـزار مي کننـد کـه  از دیـدگاه  جهانگردي براي  

افـراد مسـلمان  و پیـروان  سـایر ادیـان  جالـب  توجه  و دیدني  اسـت.

سرزمین تاریخی 
بادگیرهای قدیمی

روز  در  کـه  پیـروزی  ایـن  شـکرانه 
روی  مهـر  مـاه  از  )دهـم(   »مهـر« 
داد، جشـنی بـزرگ بـر پـا کردنـد. این 
جشـن شـش روز به طـول می انجامد. 
در برخـی از روسـتاها جشـن مهـرگان  
بـا سـاز و شـادمانی نیـز همـراه اسـت 
از  گروهـی  جشـن،  پنجـم  روز  در  و 
جوانـان در محـل آدریان یا سرچشـمه 
شـادمانی  بـه  و  شـده  جمـع  قنـات 

زنـد. می پردا

جشن سده
جشـن  همـان  سـده  جشـن 
عهـد  از  کـه  اسـت  آتـش  پیدایـش 
اسـت.  داشـته  رواج  تاکنـون  باسـتان 
چـون ایـن جشـن را در صدمیـن روز 
را  آن  می کننـد،  برگـزار  زمسـتان 
ایرانیـان  می نامنـد.  سـده«   « جشـن 
باسـتان، سـال را به دو فصل تابسـتان 
بـزرِگ هفـت ماهـه و زمسـتان بزرِگ 
پنـج ماهـه تقسـیم می کردنـد. چـون 
از روز اول آبـان کـه زمسـتان بـزرگ 
کـه  بهمـن  دهـم  تـا  می شـود  آغـاز 
روز برگـزاری ایـن جشـن اسـت صـد 
سـده  را  جشـن  ایـن  می گـذرد،  روز 

نـد. نامیده ا

جشن هیرومبا 
هیرومبا جشـنی اسـت شبیه آتش 
افـروزی جشـن سـده کـه هر سـال در 
روسـتای »شـریف آباد« اردکان برگزار 
می شـود. تاریـخ برگزاری این جشـن با 
گاه شـماری بـدون کبیسـه، هفتـه آخر 

مـاه فروردین اسـت.
زرتشـتیان شـریف آباد بـرای تهیه 
نیایشـگاه  بـه  هیرومبـا  آتـش  هیـزم 
»پیرهریشـت« می رونـد. آن هـا زمانی 
حرکـت می کننـد کـه پیـش از غـروب 
آفتـاب بـه پیرهریشـت برسـند. آن هـا 
اسـباب و اثاثیـه خـود را بـا وانـت یـا 
جـا  همـان  در  شـب  و  می برنـد  االغ 

اقامـت می کننـد. سـپیده دم روز بعـد، 
مـردان و جوانـان پـس از نیایـش بـه 
خـار  هـای  بوتـه  و  می رونـد  صحـرا 
جمـع آوری  هیرومبـا  آتـش  بـرای  را 
می کننـد. بانوانـی کـه در پیرهریشـت 
و  کـرده  تهیـه  ناشـتایی  مانده انـد، 
پـس  می فرسـتند.  صحـرا  بـه  را  آن 
از آنکـه هیـزم آمـاده شـد، مـردان بـه 
مراسـم  و  برمی گردنـد  پیرهریشـت 
مراسـم  انجـام می شـود.  زنـی  چـوب 
چوب زنـی این گونـه برگزار می شـود: 
در  بـار  اولیـن  بـرای  کـه  را  کسـانی 
شـرکت  هیـزم  جمـع آوری  مراسـم 
صاحـب  سـال  آن  در  یـا  کرده انـد 
بلنـد  فرزنـد شـده اند، بـر سـر دسـت 
می کننـد و بـا شـادی و سـرور بـه او 
چـوب می زننـد. بسـتگان این شـخص 
بایـد کلـه قنـدی تقدیم کنند تـا او رها 
شـود. بـا ایـن کله قند شـربت درسـت 
می کننـد و آن را می نوشـند. بـه هنگام 
عصـر، هیـزم هـا را بـا وانـت یـا االغ 
میـدان  در  و  می برنـد  شـریف آباد  بـه 
کنار آدریان انباشـته می سـازند. سـپس 
آتـش می افروزنـد و مراسـم مذهبی را 

می کننـد. برگـزار  آتـش  گرداگـرد 
زنـان  بعـد،  روز  بامـداد 
شـریف آبادی بـه محـل آتـش هیرومبا 
می آینـد. خاکسـترها را کنـار می زننـد. 
گلولـه های سـرخ آتش را در آتشـدان 
گذاشـته، بـه خانـه خـود می برنـد. در 
خانـه با چوب سـندل، کنـدر دود کرده 
و آن را دور خانـه می چرخاننـد، آنـگاه 
خـارج می شـوند و بـه سـوی آدریـان 
شـریف آباد بـاز می گردند و آتـش را به 
آتش بنـد )مسـئول نگهبانـی از آتـش( 
می سـپارند. جشـن هیرومبا در گذشـته 
نیـز  کالنتـر«  »مزرعـه  روسـتای  در 

می شـد. برگـزار 

مراسم سدره پوشی
هنگامـی کـه دختـر یـا پسـر بـه 
)سـن  می رسـد  سدره پوشـی  سـن 
تکلیـف، هفـت تا ده سـالگی ( مراسـم 
پـا  بـر  او  والدیـن  طـرف  از  جشـنی 
اکثـر  کـه  مراسـم  ایـن  در  می شـود. 

افـراد فامیل در آن حضور دارند، سـفره 
رنگینـی پهـن می کننـد و آن را با انواع 
نقل و شـیرینی، خشـکبار و یک مجمر 
آتـش می آراینـد. سـپس دختر یا پسـر 
که قبـاًل حمام کرده، سـدره می پوشـد 
و بـر سـر سـفره حاضـر می شـود. در 
ایـن موقـع، موبـد در حیـن خوانـدن 
دعـای »اورمـزد« بنـد بلنـد و باریکـی 
را کـه بـه »گشـتی« معروف اسـت، به 
پشـت کمر سـدره پوش می بنـدد و در 
پایـان مراسـم نقـل و شـیرینی تعارف 

می کننـد.
دلیـل  بـه  یـزد  شـهر  مـردم 
نـام  اطـالق  و  شـهر  ایـن  موقعیـت 
بـه  کمتـر  آن،  بـه  “دارالعبـاده” 
موسـیقی توجه نشـان داده اند. بیشـتر 
کسـانی کـه صـدای خـوب و خـوش 
دارنـد، هنر خـود را از طریـق مجالس 
مداحـی  و  روضه خوانـی  عمومـی 
چـون  طرفـی،  از  می کننـد.  عرضـه 
در  شـهر  ایـن  جغرافیایـی  فضـای 
مقایسـه بـا موقعیت هـای جغرافیایـی 
نشـاط  و  طـراوت  از  همجـوار، 
آن  مـردم  نبـوده،  برخـوردار  چندانـی 
کار و تـالش را بـر تفریحـات دیگـر 
ترجیـح داده انـد. تنهـا سـازی کـه در 
یـزد بـه عنـوان سـاز بومـی و محلـی 
اسـت.  »عربانـه«  می شـود  نواختـه 
عربانـه همـان دایره اسـت کـه یزدی 
هـا در مجالـس شـادمانی و عروسـی 
می نوازنـد و سـایرین بـا کـف زدن و 
گاهـًا بـا خوانـدن ترانه هـای محلی و 
رقـص این سـاز را همراهـی می کنند.
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فدراسیون وزنه برداری بی رییس و بی سرپرست!
ترک  از  هفته  یک  که  حالی  در 
علی  سوی  از  برداری  وزنه  فدراسیون 
این  سرپرست  هنوز  گذرد،  می  مرادی 

فدراسیون مشخص نشده است.
از  نیم  و  اینکه هنوز یک سال  با 
در  مرادی  علی  ساله   ۴ مدیریت  دوره 
فدراسیون وزنه برداری باقی مانده بود، 
رییس  بازنشستگی  حکم  ورزش  وزیر 

رسما  او  خدمت  سال   ۳۳ از  بعد  تا  کرد  امضا  را  برداری  وزنه  باسابقه  و  قدیمی 
بازنشسته شود.  همین باعث شد تا از ابتدای هفته گذشته علی مرادی فدراسیون 
وزنه برداری را ترک کند، اما هنوز که یک هفته از این ماجرا می گذرد سرپرستی 
برای فدراسیون تعیین نشده است.  برخی از فشار علی مرادی توسط نمایندگان 
مجلس برای بازگشت او خبر می دهند و برخی می گویند وزیر ورزش هنوز هم 

تصمیمش را برای تغییرات در این فدراسیون نگرفته است.
به هر حال وزنه برداری به عنوان یکی از رشته های مدال آور ایران در فاصله 
کمتر از ۹ ماه مانده تا بازی های آسیایی ۲۰۲۲ بدون رییس و حتی سرپرست مانده و 
مشخص نیست تا چه زمانی این قصه ادامه خواهد داشت.  شایعات درباره سرپرست و 
حتی رییس بعدی فدراسیون هم زیاد شده و اسامی افرادی همچون سجاد انوشیروانی 

و حسین رضازاده بیش از سایرین به گوش می رسد.

سرمربی والیبال زنان ایران:
هدف ما رسیدن به نیمه نهایی آسیا است

با  صحبت  در  کمپدلی  الساندرا 
رسانه ایتالیایی به مساله حجاب بازیکنان 
ایران پرداخت و هدف تیمش را رسیدن 

به نیمه نهایی دانست.
کمپدلی،  الساندرا  خبری  نشست 
سرمربی ایتالیایی تیم والیبال زنان ایران 
این  برگزار شد.  المپیک  در کمیته ملی 
مربی ایتالیایی صحبت هایی را با سایت 

d۱softballnew داشته است که در ادامه می خوانید:
* ایده درخواست برای حضور روی نیمکت ایران چگونه شکل گرفت؟

- من فقط شانسم را می خواستم امتحان کنم. در ایتالیا، معمواًل فرصت های 
سطح باال به مردان ارائه می شود. زنان اغلب به عنوان فیزیوتراپیست یا مدیر تیم 
استخدام می شوند. اکنون این یک واقعیت است که اکثریت قریب به اتفاق مربیان 
سطح باال از مردان تشکیل شده اند، علیرغم بسیاری از مربیان خوب و شایسته زنان 

این فرصت به ما داده نمی شود.
* راه رسیدن به فدراسیون ایران چه بود؟

- فهمیدم دنبال مربی زن خارجی هستند و دو سال پیش رزومه را فرستادم. 
آن ها تحت تأثیر تمرینات فرهنگی و ورزشی من در سطح جوانان قرار گرفتند، با 
والسکو صحبت کردند که همه چیز را تأیید کرد و پس از این دوره که جهان تغییر 
کرد، آن ها قدرت و ثبات الزم را داشتند که دوباره با من تماس بگیرند. من با چهار 

نفر دیگر گزینه تیم ملی بودم اما در پایان آبان ماه انتخاب شدم.
* آیا اهدافی تعیین شده است؟

- با هدف رسیدن به نیمه نهایی آسیا، کارمان را شروع می کنیم. تیم های 
قدری چون چین، ژاپن، کره و تایلند  در آسیا هستند که در بین بیست تیم برتر 
جهان قرار دارند. یک هدف بلندپروازانه اما من دوست ندارم به راحتی کنار بکشم. 

* آیا در قرارداد، اقامت شما در ایران پیش بینی شده است؟
- در حال حاضر دو هفته است که ایران هستم و در پایان ژانویه برمی گردم. 
من یک قرارداد ۱ + ۱ سال خواستم و می خواهم با جست وجو در تمام استان ها کمی 
وقت بگذارم تا باشگاه ها، مربیان و دختران را بشناسم. االن در یکی از هتل های 

تهران زندگی می کنم و به سراسر کشور سفر خواهم کرد.
* زن بودن در ایران به چه معناست؟

- من می خواهم این تصور را از بین ببرم که زن مطیع حجاب دارد و کار 
انتخاب می کنند نمادی را  ایران آگاه هستند که  دیگری نمی تواند بکند. زنان در 
بپوشند که بخشی از فرهنگ آن هاست. آن ها نوع حجاب را کوتاه یا بلند، تیره یا 
رنگی می پوشند اما آن را به عنوان مسوولیت سخت  احساس نمی کنند. هیچ کس 
تا به حال مرا مجبور به پوشیدن آن نکرده است، اما من این کار را به عنوان نوعی 

احترام انتخاب کرده ام و به هیچ وجه بر من تأثیر نمی گذارد.
* آیا احساس می کنید پیشگام هستید؟

- کامال. آنقدر زنان برای من نامه می نویسند. مساله شجاعت نیست، بلکه 
خواستن رویارویی با یک چالش است، من هم چنین خوش شانس هستم که خانواده ای 

دارم که از من حمایت می کند.

فیروزجا پدیده شطرنج جهان در ۲۰۲۱ شد
 chess.com سایت  اعالم  با 
علیرضا فیروزجا به عنوان پدیده شطرنج 
جهان و نفر دوم برترین شطرنج بازهای 

سال ۲۰۲۱ قرار گرفت.
CHESS . سایت  گزارش  به 
 ۲۰۲۱ سال  پایان  ز  ا بعد   ،COM
جهان  شطرنج  برترین های  میالدی 
نیز در  فیروزجا  و علیرضا  معرفی شدند 

بازهای جهان مگنوس  برترین شطرنج  دارد.در بخش  بخش های مختلف حضور 
کارلسن نروژی به عنوان برترین شناخته شد و در جای نخست قرار گرفت. علیرضا 

فیروزجا دوم شد و ایان نپومنیچچی در رده سوم قرار گرفت.
در بخش پدیده سال )ستارهای آینده( علیرضا فیروزجا در رده نخست قرار 
گرفت و به عنوان پدیده سال انتخاب شد. در این بخش نیهال سارین دوم شد و 

آندره اسیپنکو در رده سوم قرار گرفت.

ساعی: شکایتی از انتخابات تکواندو نشده است
گفت:  تکواندو  فدراسیون  رئیس 
فدراسیون  انتخابات  مورد  در  شکایتی 
هم  کسی  اگر  اما  است  نشده  تکواندو 
شکایت دارد حقش است که پیگیری کند.

جلسه  حاشیه  در  ساعی  هادی 
کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک 
در مورد انتخاب پوالدگر به عنوان معاون 

قهرمانی وزارت ورزش  بیان کرد:  خدا را شکر اقای پوالدگر به معاونت رفت. به 
آقای پوالدگر تبریک می گویم.

او در پاسخ به این پرسش که فکر می کند حضور پوالدگر در معاونت قهرمانی 
به تکواندو کمک کند؟ گفت: ۱۰۰ درصد همین طور خواهد بود.  همانطور که در 

کمیته بودم از تکواندو حمایت می کردم او هم همین کار را انجام می دهد.
او در مورد اختالفات پیش آمده در شمار ش آرای مجمع انتخابات تکواندو 
تصریح کرد:  اختالف نظر هایی هست اما فعال شکایتی نشده است و اگر هم کسی 
شکایت دارد حق مسلم او است. باید حقوقدان ها بگویند.  کسی اعتراض داشته باشد 
حقش است.  همانطور که در مجمع درخواست بازشماری آرا  دادند اینجا هم حق 
دارند پیگیر باشند. تا االن شکایتی نیامده است اما در مطبوعات مطرح شده است.

ساعی در پاسخ به این پرسش که مراسم معارفه اش چه زمانی است؟ تاکید 
کرد: امروز بعد از ظهر یا فردا انجام می شود.

او در پاسخ به این پرسش که برنامه ای برای حضور در انتخابات کمیته ملی 
آیم.   یا خیر؟ تصریح کرد: خیلی زیاد. برای هیات اجرایی حتما می  المپیک دارد 
بخاطر حق تکواندو می آیم . چون تکواندو همیشه نماینده داشته است.  این دوره 
هم من به عنوان نماینده تکواندو بودم. وظیفه ما است که از تکواندو حمایت کنیم.  
او در مورد اینکه در بخش مسائل فنی تیم ملی تکواندو ورود می کند؟ گفت: 
تنهایی تصمیم نمی  به صورت  اما  دارند  باالخره کسانی که فنی هستند نظراتی 
گیرم. هر تغییری در تکواندو اتفاق بیفتد با نظر کمیته فنی خواهند بود و باید ابتدا 

کمیته فنی تشکیل شود.
ساعی در مورد اینکه فکر می کند چه زمانی در المپیک پاریس کسب کنند؟ 
گفت: زمان کمی داریم . برای آماده شدن جهت حضور در  المپیک ۲ سال و نیم 
کم است اما تمام تالشمان را می کنیم پشتاز ورزش ایران باشیم.  کار سختی است 

اما دور از دسترس نیست.
او در مورد حفظ کرسی پوالدگر در آسیا تاکید کرد: تالش می کنیم کرسی 
بیشتر بگیریم اما کرسی آقای پوالدگر را قطعا حفظ می کنیم و حتی تالش می 

کنیم کرسی بیشتر برای او بگیریم.

پیشنهاد عجیب لیورپول به ستاره بارسلونا؛
 ۵۰ برابر دستمزد فعلی می دهیم!

باشگاه لیورپول آماده است تا 
دستمزدی باورنکردنی را به گاوی، 

ستاره جوان بارسلونا، ارائه دهد.
در  که  درخششی  با  گاوی 
توجه  شته  دا نا  رسلو با ترکیب 
بزرگ  باشگاه های  از  بسیاری 
اروپایی را به خود جلب کرده است.

یکی از تیم هایی که به نظر می رسد قصد دارد به صورت جدی برای 
از  تا  لیورپول است. یورگن کلوپ مشتاق است  اقدام کند،  جذب گاوی 

توانایی های این بازیکن ۱۷ ساله در ترکیب تیمش استفاده کند.
گفته می شود لیورپول آماده است تا پیشنهاد دستمزد ۹۶ هزار یورو 
در هفته را به این ستاره نوظهور ارائه کند تا او را برای حضور در آنفیلد 

متقاعد کند.
این هافبک که بسیاری باور دارند قصد دارد در آینده نیز به حضورش 
در  نوکمپ ادامه دهد، بند فسخ ارزان قیمتی به ارزش ۵۰ میلیون یورو 

دارد که مورد توجه لیورپول نیز قرار گرفته است.
بسیاری این بازیکن را جزئی از آینده بارسلونا می دانند اما با توجه به 
شرایط مالی دشواری که این باشگاه کاتاالن در آن قرار دارد شاید چاره ای 

جز فروش این ستاره نداشته باشد.
این باشگاه هفته گذشته اقدام به جذب فران تورس از منچسترسیتی 
کرد اما هنوز نتوانسته قرارداد این بازیکن را به صورت رسمی در اللیگا 
به ثبت برساند و به همین دلیل نمی تواند از او استفاده کند. این تیم از 
محدوده دستمزد پرداختی تعیین شده اللیگا فراتر رفته و به همین دلیل 

اجازه ثبت قرارداد تورس را ندارد.
در همین راستا، بارسا در تالش است تا بازیکنانش را در این پنجره 
نقل و انتقاالتی به فروش برساند و فیلیپه کوتینیو امروز با امضای قرارادادی 

به استون ویال ملحق شد.
باشگاه  این  از  باعث شده که بسیاری جدایی گاوی  همین شرایط 
را نیز محتمل بدانند. این بازیکن در سال ۲۰۱۵ در سن ۱۱ سالگی به 
آکادمی بارسا پیوست و اولین قرارداد حرفه ای خود را در سپتامبر ۲۰۲۰ 

به امضا رساند.

مدافع سیتی با قرار وثیقه آزاد شد
چند  از  بعد  مندی  بنجامین 
ماه حضور در زندان با قرار وثیقه 

آزاد شد.
دادگاه  تایمز،   گزارش  به 
نگلیس،  ا چستر  شهر  سلطنتی 
باشگاه  مدافع  مندی  بنجامین 
فوتبال منچسترسیتی را که متهم 

به تجاوز و آزار و اذیت بود، به قید وثیقه آزاد کرد. 
از  پس  فرانسوی  ساله   ۲۷ ورزشکار  این  که  شود  می  خاطرنشان 
بازداشت در ۲۶ آگوست، ۱۳۴ روز را در بازداشت گذراند. مندی بیش تر 
این مدت در زندان آلتکورس لیورپول بود، اما در پایان دسامبر به زندان 

اصلی این شهر منتقل شد. 
پاتریک تامپسون قاضی پرونده این فوتبالیست را تا ۲۴ ژانویه، یعنی 
تاریخ تعیین شده برای جلسه بعدی دادگاه در مورد تجاوز جنسی، به قید 

وثیقه آزاد کرد. 
مندی متهم به هفت مورد تجاوز جنسی به چهار زن و هم چنین آزار 
جنسی یک زن دیگر است. طبق اظهارات شاکیان، موارد تجاوز جنسی 
بین اکتبر ۲۰۲۰ تا اوت ۲۰۲۱ رخ داده است.  در صورتی که مندی به 
دلیل جنایات ادعایی محکوم شود، تقریبًا قطعی است که در نتیجه وی 
با زندان طوالنی مدت روبرو خواهد شد و هم چنین احتمااًل قرارداد وی با 

قهرمان لیگ برتر فسخ خواهد شد.
مندی ۲۷ سال سن دارد و از سال ۲۰۱۷ برای منچسترسیتی بازی 
کرده است. این باشگاه قبال او را از تمرینات محروم کرده بود. این مدافع 
به  را  بار جام حذفی کشور  انگلیس شد و دو  بار قهرمان  فرانسوی سه 

دست آورد.

بیلد: رویای هالند حضور در رئال است
مدعی  آلمان  بیلد  روزنامه 
شد که مهاجم بوروسیا دورتموند 
رئال  پیراهن  با  که  دارد  دوست 

مادرید به میدان رود.
به گزارش بیلد، ارلینگ هالند 
مشتریان زیادی دارد و به احتمال 
خیلی زیاد در تابستان از بوروسیا 

دورتموند جدا شود.
پیراهن  با  بازی  هالند  ارلینگ  رویای  نوشت:  گزارش خود  در  بیلد 
رئال مادرید است. او مانند کریستیانو رونالدو دوست دارد که با رئال دست 

به تاریخ سازی بزند.
هالند مشتریان زیادی دارد و به نظر می رسد که بارسلونا هم دوست 

دارد که با این مهاجم نروژی قرارداد امضا کند.
رقم فسخ قرارداد هالند در تابستان ۷۵ میلیون یورو خواهد بود و این 
باعث می شود تا رئال و دیگر مشتریان او به راحتی بتوانند او را جذب کنند.

خداحافظی گرت بیل از فوتبال به یک شرط
بازنشسته شود و تنها  گرت بیل تصمیم گرفته که در پایان فصل 
تصمیم صرفنظر  این  از  بگیرد،  جهانی  جام  سهمیه  ولز  که  در صورتی 

خواهد کرد.
را پشت سر  مادرید  رئال  با  قرارداد خود  پایانی  ماه های  بیل  گرت 
می گذارد. در واقع به نظر می رسد که پر افتخار ترین تیم فوتبال اروپا حاال 
برای رهایی از شر این بازیکن که حقوق باالیی می گیرد، لحظه شماری 
می کند. در واقع می توان به راحتی پیش بینی کرد که قطعًا فصل آینده 
گرت بیل را با پیراهن رئال مادرید مشاهده نخواهیم کرد و او راهی تیم 
دیگری خواهد شد.در این بین و طی ماه های اخیر شایعات زیادی در مورد 
آینده ستاره ولزی مطرح شده است. حتی پیش از رقابت های یورو گفته شد 
که ممکن است گرت بیل در پایان فصل به طور کلی از فوتبال باشگاهی 

خداحافظی کند اما این موضوع سریعًا تکذیب شد.
بازیکن ولزی با ۱۰۱ میلیون یورو دومین بازیکن گرانقیمت تاریخ 
رئال مادرید است که البته با دستمزد ساالنه ۱۷ میلیون یورو پردرآمدترین 
بازیکن تیم نیز به شمار می رود. در همین رابطه امروز اسکای اسپورتس 
گزارش داد که بیل برای آینده دو گزینه پیش رو دارد؛ یکی این که در 
پایان فصل از فوتبال بازنشسته شود یا این که به تیمی از ولز)کاردیف 
سیتی یا سوانسی( برود و به این ترتیب در لیگ دسته دو انگلیس بازی کند.

تیم ملی ولز باید در بازی های پلی آف راهیابی به جام جهانی شرکت 
کند و اگر سهمیه جام جهانی را کسب کند، بیل به فوتبال ادامه خواهد داد 
تا آمادگی بدنی خود را حفظ کند اما اگر ولز سهمیه جام جهانی را نگیرد، 

بیل در تابستان از فوتبال بازنشسته خواهد شد.
ولز ماه مارس در ابتدا باید به مصاف اتریش  برود و در صورت پیروزی 
باید مقابل برنده بازی اسکاتلند و اوکراین قرار بگیرد. بیل در حال حاضر 
مصدوم است و آخرین حضورش در رئال مادرید به پنج ماه قبل و بازی 

مقابل بتیس در آغاز فصل برمی گردد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

تیم های فوتبال استقالل 
و پرسپولیس از لیگ قهرمانان 
آسیا حذف شدند و باشگاه گل 
گهر سیرجان هم موفق نشد جایگزین 

این ۲ تیم شود.
فوتبالدوستان  گذشته  جمعه  روز 
تیم   ۳ حذف  خبر  شنیدن  با  ایرانی 
سیرجان  گهر  و  پرسپولیس  استقالل، 
شوکه شدند. هر چند AFC از مدت ها 
باشگاه ها  این  از  اساسی  ایرادات  قبل 
لیگ  از  بود و حذف سرخابی ها  گرفته 
قهرمانان آسیا، محتمل به نظر می رسید 
اتفاق برای فوتبال  این  اما خبر قطعی 
ایران ناراحت کننده و تامل برانگیز بود.

دلیل حذف تیم های ایرانی از لیگ 
قهرمانان آسیا

 AFC ماجرا از این قرار است که
برای حرفه ای کردن ساختار باشگاه های 
برای  حرفه ای  مجوز  صدور  آسیایی، 
این  داد.  قرار  کار  دستور  در  را  آن ها 
اساسی  و  اصلی  معیار   ۵ شامل  مجوز 
ورزشی، زیرساخت ها، پرسنلی، حقوقی 
و مالی هستند که روی هم رفته دارای 
تمامی  و  هستند  آیتم   ۶۰۰ حدودا 
را  حرفه ای  باشگاه  یک  بخش های 
باشگاه های  متاسفانه  می شوند.  شامل 
معیار   ۵ هر  در  پرسپولیس  و  استقالل 
برآورده  را   AFC انتظارات  نتوانستند 
کنند و حتی گل گهر که شرایط بهتری 
نیز  داشت  پایتخت  تیم های  به  نسبت 
نتوانست از فیلتر های سخت گیرانه این 

نهاد عبور کند. 
سمیعی،  فرشید  گفته های  طبق 
مشاور حقوقی باشگاه استقالل از تاریخ 
هیچ   ۱۴۰۰ مهر   ۱ تا   ۹۹ اسفند   ۱۰
از  حرفه ای  مجوز  اخذ  جهت  اقدامی 
سوی باشگاه ها انجام نشد، زیرا همه فکر 
حرفه ای  مجوز  کسب  روال  می کردند 
و  خط  اما  است،  قبل  سال های  مانند 
نشان AFC این بار شوخی بردار نبود.
فاجعه ای که قابل پیش بینی بود

فوتبال  کنفدراسیون  قبل  چندی 
آسیا با ارسال نامه ای بلند باال، مشکالت 
و موانع پیش روی ۳ باشگاه ایرانی برای 
دریافت مجوز حرفه ای را یادآوری کرد و 
از این باشگاه ها درخواست کرد، ظرف 
چند روز پس از ارسال نامه دفاعیه خود را 
 AFC تنظیم و ارسال کنند. ایراداتی که
و  پرسپولیس  استقالل،  باشگاه های  از 
گل گهر سیرجان گرفته بود، به قدری 

بر  زمان  آن ها  کردن  برطرف  و  زیاد 
بود که از همان زمان می شد به حذف 
لیگ  جدید  فصل  از  ایران  نمایندگان 
قهرمانان آسیا پی برد. در نهایت دفاعیه 
باشگاه های ایرانی نیز راه به جایی نبرد 
تا AFC همان کاری را بکند که مطابق 

میل فوتبالدوستان ایرانی نبود.
مسئوالن  و  کارشناسان  بیشتر 
یوش  ر ا د جمله  ز  ا ر  کشو ل  تبا فو
ز  مجو کمیته  ئیس  ر  ، ی مصطفو
مدیران  فوتبال  فدراسیون  حرفه ای 
سابق باشگاه های استقالل و پرسپولیس 
را مقصر فاجعه پیش آمده می دانند، اما 
سوالی که مطرح می شود این است که 
چه کسانی مدیران قبلی این ۲ باشگاه 
با در نظر گرفتن چه فاکتور هایی  را و 
رترین  پرطرفدا مدیریت  صندلی  بر 
از  نشاندند؟  آسیا  و  ایران  باشگاه های 
طرف دیگر وقتی بیشتر مدیران دوران 
مدیریتی کوتاهی دارند و حتی فرصت 
ندارند،  هم  مدت  میان  ریزی  برنامه 
تصمیمات  عواقب  به  که  است  طبیعی 
برای  و  باشند  نداشته  توجهی  خود 
بدون  خود  مدیریت  تحت  باشگاه های 

دغدغه تعهد تراشی کنند.
تکراری و عجیب؛ تکذیب های بی 

اساس مسئوالن
که  عجیبی  اتفاق  مدت  این  در 
عامل  مدیران  تکذیب های  داد،  رخ 
پرسپولیس  و  استقالل  باشگاه های 
هایشان  تیم  حذف  ماجرای  به  نسبت 
یک  هنوز  بود.  آسیا  قهرمانان  لیگ  از 
آسیایی  از  آجورلو  که  نگذشته  ماه 
ماندن استقالل و پرسپولیس خبر داد و 
کمک های مسئوالن کمیته استیناف و 
سازمان لیگ را در این زمینه تاثیرگذار 
واکنش های  چنین  مسلما  کرد.  عنوان 
شتابزده و بی اساسی باعث بی اعتمادی 

هواداران می شود.
خصوصی  بحث  دیگر  طرف  از 

سازی همواره در میان دولتمردان داغ 
بوده و مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش 
تا  واگذاری سرخابی ها  از  بار ها  پیشین 
داده  خبر  دوازدهم  دولت  عمر  پایان 
دولت  این  پایانی  روز های  در  و  بود 
بر رفع موانع سپردن این ۲ باشگاه به 
بخش خصوصی تاکید کرده بود که با 
گذشت زمان مشخص شد پرسپولیس 
بخش  از  شدن  مستقل  تا  استقالل  و 
دولتی مسیر طوالنی و پر پیچ و خمی 

در پیش دارند.
حذف  به  واکنش  در  زارع  رحیم 
آسیا  لیگ قهرمانان  از  ایرانی  تیم های 
تومان  میلیارد   ۱۰۰ که  کرد  اعالم 
و  استقالل  بدهی های  پرداخت  برای 
شده  گرفته  نظر  در  بودجه  پرسپولیس 

است.
با در نظر گرفتن بدهی های انباشته 
باشگاه های دولتی  شده و تجدید پذیر 
به ویژه استقالل و پرسپولیس، بهترین 
راه این است که یک بار برای همیشه 
بدهی های این باشگاه ها پرداخت شود 
تا بخش خصوصی برای قبول مالکیت 

آن ها رغبت کافی داشته باشد.
کرسی های بدون البی

این  همواره  گذشته  سال های  در 
برخالف  ایران  که  بوده  مطرح  بحث 
گری  البی  قدرت  عربی  کشور های 
باعث  موضوع  همین  و  دارد  کمی 
و  با شگاهی  تیم های  حق  تا  می شود 
مانند بحث  ملی کشورمان در مسائلی 

میزبانی پایمال شود.
یکی از دالیل پایین بودن قدرت 
کرسی های  نداشتن  ایران،  گری  البی 
مهم در AFC بوده است. این در حالی 
است که مهدی تاج در حال حاضر یکی 
کنفدراسیون  کرسی های  مهم ترین  از 
فوتبال آسیا را در اختیار دارد، اما فوتبال 
 AFC ایران از حضور این نماینده خود در

بهره چندانی نبرده است.

می شود  گفته  که  شرایطی  در 
عالوه بر کنار گذاشته شدن ۳ باشگاه 
قهرمانان  لیگ  جدید  فصل  از  ایرانی 
لیگ  از  باشگاه ها  این  حذف  آسیا، 
در سال ۲۰۲۳، جریمه  آسیا  قهرمانان 
فدراسیون فوتبال به خاطر صدور نابجای 
باشگاه های  جریمه  و  حرفه ای  مجوز 
جرایم  بابت  پرسپولیس  و  استقالل 
مالی در دستور کار AFC قرار گرفته، 
باید امیدوار بود تاج با توجه به قولی که 
به وزیر ورزش و جوانان داده بود، برای 
کاهش تنبیهات احتمالی علیه فدراسیون 

فوتبال و ۳ باشگاه ایرانی تالش کند.
برون  حل  راه  سازی،  خصوصی 

رفت از بحران 
بنا به گفته مسئوالن کمیته بدوی 
در  حرفه ای  مجوز  صدور  استیناف  و 
پرسپولیس  باشگاه   ۲ از   AFC ایران، 
ایراد  از ۴۰۰ صفحه  استقالل بیش  و 
گرفته است. مسلما برطرف کردن این 
ایرادات در چند روز و چند هفته شدنی 
چند  شاید  و  ماه  چند  کار  و  نیست 

سال است.
ایران  نمایندگان  حذف  با   AFC
و چند کشور دیگر از فصل جدید لیگ 
رعایت  که  داد  نشان  آسیا  قهرمانان 
قواعد حرفه ای کنفدراسیون فوتبال آسیا 
شوخی بردار نیست و دیگر نمی توان با 
وعده های توخالی و فریب دادن مقامات 
کنفدراسیون فوتبال آسیا، برای یک سال 

دیگر فرصت خرید.
د  ا د رخ  که  قی  تفا ا چند  هر 
فراوانی  اعتباری  و  مالی  پیامد های 
اما  دارد،  پی  در  ایران  فوتبال  برای 
آن  به  ن  می توا که  نکته ای  تنها 
و  فشار ها  که  است  این  بود،  امیدوار 
شود  باعث   AFC گیری های  سخت 
پس  ایرانی  باشگاه های  ساختار  که 
به  و  شود  تغییر  دستخوش  سال ها  از 

استاندارد های مدنظر AFC برسد.
مهم ترین  ز  ا یکی  که  کنون  ا
ایرانی  تیم های  با   AFC مشکالت 
خصوصی نبودن آن ها است، الزم است 
واگذاری  با  همیشه  برای  بار  یک  که 
عالوه  خصوصی،  بخش  به  باشگاه ها 
بر بیرون آوردن دست تیم های دولتی 
یک  المال،  بیت  جیب  از  خصوصی  و 
بار برای همیشه باشگاه ها و لیگ برتر 
ایران همانند نامی که یدک می کشند، 

حرفه ای شوند.

حذف استقالل و پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا؛

لزوم بازخواست تمام مقصران قبلی، فعلی و آتی!

مسعود اقبالی گفت: حذف استقالل 
آسیا  قهرمانان  لیگ  از  پرسپولیس  و 
ضربه بزرگی به فوتبال ایران بود. این 
اتفاق دیر یا زود رخ می داد و پیش بینی 
می شد که این خبر از سوی کنفدراسیون 

فوتبال آسیا اعالم شود.
مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا، 
از االن  باید  نظر من  به  اظهار داشت: 
خیلی جدی تر به این موضوع رسیدگی 
آینده این مشکل  تا در سال های  شود 

برطرف شود.
ن  نشا طر  خا همچنین  ی  و
همان  واسطه  به  ما  فوتبال  در  کرد: 
واژه هایی مانند فوتبال حرفه ای هزینه 
باید منتظر  اما  انجام می شود،  بسیاری 
که  باشیم  هم  مناسب  خروجی های 
متاسفانه این اتفاق نمی افتد و باید پرسید 

مشکل کار کجاست.
در  ایران  فوتبال  داد:  ادامه  وی 
روزگاری نه چندان دور بازیکنانی مانند 
علی دایی، علی کریمی، خداداد عزیزی، 
خود  به  را  آنها  امثال  و  باقری  کریم 
دیده است اما در فوتبال امروز به غیر 
از چند نمونه که به انگشتان یک دست 
هم نمی  رسد چه خروجی برای فوتبال 

داشتیم که نشان دهد اصولی و منطقی 
کار کرده ایم؟

کارشناس فوتبال کشورمان یادآور 
شد: از سویی دیگر فوتبال خوبی را هم 
بتوان  شاید  نمی بینیم؛  بازی  زمین  در 
مس  سپاهان،  مانند  تیم هایی  گفت 
و  گل گهر  اراک،  آلومینوم  رفسنجان، 
بازی  بهتر  تیم ها  سایر  از  پرسپولیس 
آنکه  با  استقالل  همین  اما  می کنند 
می برد و االن در صدر جدول است هم 

فوتبال خوبی را بازی نمی کند. 
اقبالی به شرایط آبی پوشان اشاره 
و  بازی می کند  استقالل  و گفت:  کرد 
پیروز می شود، اما اگر واقعا بخواهیم به 

درستی قضاوت کنیم باید اذعان داشت 
که فوتبال خوبی را بازی نمی کند. آنها 
هستند  برنامه  بدون  بازی  زمین  در 
مساله  این  که  حمله  خط  در  ویژه  به 
است.  مشهود  کامال  آنها  عملکرد  در 
فقط  مشکل  این  می کنم  تاکید  البته 
و  فوتبال  و  نمی گردد  باز  استقالل  به 
مواجه  مشکل  این  با  ما  باشگاه های 

هستند.
وی در خصوص برگزاری کالس 
آسیا  فوتبال  کنفدراسیون   B مربیگری 
در خوزستان، افزود: در استان خوزستان 
نفراتی را داریم که در مهارت های فردی 
به  متاسفانه  اما  هستند  عالی  بسیار 

دلیل نبود ساختار تشکیالتی و اصولی 
در  را  آنها  تاکتیکی  شعور  نتوانسته ایم 
حد مهارت های فردی افزایش دهیم و 
این به دلیل مدیریت های غلط و اشتباه 
است. خوزستان مهد فوتبال ایران است 
اما در همین فضا هم کارهای زیربنایی 
درستی انجام نشده، باشگاه فوالد نیز با 
آن همه سرمایه گذاری و هزینه ای که 
در تیم های خود انجام می دهد، چرا باید 
بازیکن خارجی بیاورد؟ مگر با وجود این 
همه استعداد و خالقیت های فردی که 
در این منطقه از کشور وجود دارد نباید 
خوزستانی  بازیکنان  تا  داشت  انتظار 
خارجی  باشگاه های  و  آسیا  فوتبال  در 

بازی کنند. 
آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  مربی 
هست،  پول  ما  فوتبال  در  داد:  ادامه 
کارهای  اما  می شود،  فراهم  امکانات 
ی  ر ختا سا تشکیالت  و  یی  بنا یر ز
همین  برای  و  است  مشکالت  دچار 
خروجی های درستی از فوتبال ما دیده 
از  اما  باشیم  بازیکن ساز  باید  نمی شود. 
حضور بازیکنان خارجی در حد متوسط 
استفاده می کنیم و این نشان از ضعف 

ما در فوتبال روز دنیا دارد.

مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا:

حذف استقالل و پرسپولیس دیر یا زود اتفاق می افتاد!

مـورد  در  فوتبـال  کارشـناس   
و  آسـیا  از  ایـران  نماینـدگان  حـذف 
خطـر تعلیـق فدراسـیون فوتبـال ایران 

داد. توضیحاتـی 
مجیـد جاللـی در خصوص حذف 
دو تیم اسـتقالل و پرسـپولیس از لیگ 
قهرمانان آسـیا بـه دلیل عـدم دریافت 
مجـوز حرفـه ای اظهـار داشـت: ایـن 
اتفـاق کامـاًل قابـل پیـش بینـی بود و 
مـا نبایـد از خودمـان االن بپرسـیم که 
چـرا دو تیـم مجوز حرفـه ای نگرفتند و 
سـوال اصلی اینجاسـت که سـال های 
دریافـت  را  ایـن مجـوز  قبـل چطـور 
مشـکالت  شـکل  بـدون  می کردنـد. 
حـال حاضر دو باشـگاه و فوتبال ایران 
سـال های قبل هـم وجود داشـت ولی 
سـخت گیری امسـال AFC بیشتر بود 
و دیگـر کوتـاه نیامـد تا دو تیـم نتوانند 
ایـن بـار از ایـن مرحلـه عبـور کنند. به 
عقیـده مـن بـا ایـن شـرایط سـال بعد 
هـم ایـن مجـوز کسـب نمی شـود چرا 
که اشـکاالتی بنیادین وجـود دارد و به 

ایـن راحتی هـا قابـل رفع نیسـت.
وی افـزود: مشـکل اصلـی در حال 
حاضـر دولتـی بودن دو باشـگاه اسـت و 
سـایر مسـائل و مشـکالت را هـم اگـر 
نـگاه کنیـد ریشـه اش همیـن مشـکل 

دولتـی بودن اسـت و از طرفی خصوصی 
سـازی هم در ایران برای این دو باشـگاه 
هرگز انجام نخواهد شـد. شما نگاه کنید 
سرنوشـت سـایر تیم هـای خصوصـی را 
ایـن روزهـا می بینید. سرنوشـت تراکتور 
و شـهر خودرو جلوی چشـممان اسـت و 
بـرای همیـن فکـر می کنم اسـتقالل و 
پرسـپولیس هرگـز خصوصـی نخواهند 
شـد. فوتبـال درآمدهای مشـخصی دارد 
و یـک ورزش پرهزینـه اسـت ولـی اکثر 
ایـران اجرایـی  راه هـای درآمدزایـی در 
نمی شـود و بـرای همیـن اگـر کسـی 
بخواهـد وارد عرصه تیم داری شـود فقط 
هزینه های بدون بازگشـت روی دوشش 
اسـت و کـدام آدم عاقلـی دسـت به این 
کار می زنـد؟ اگـر هـم کسـی نادانسـته 
وارد شـود طبق نمونه های مشـابه بعد از 
چند سـال کـم می آورد و کنار می کشـد.
کارشـناس فوتبال در ادامه با اشاره 
به وضعیت تراکتور و شـهرخودرو زیرنظر 
بخـش خصوصـی گفـت: همانطـور که 
گفتـم بخش خصوصـی در فوتبال ایران 
دو  ایـن  از  پیـش  و  نمی دهـد  جـواب 
مجموعه، باشـگاه های دیگری هم بودند 
کـه از خصوصی سـازی عاقبـت بـه خیر 
نشـدند. ممکن اسـت افـرادی بـه دنبال 
رانـت باشـند و به این عرصـه ورود کنند 

ولی کسـی با سـرمایه شـخصی نمی آید 
بـدون درآمـد هزینـه  ایـن فوتبـال  در 
کنـد. بـه نظـر مـن وضعیـت تراکتـور و 
شـهرخودرو کـه خصوصـی سـازی آنها 
پیـش درآمـدی بـرای خصوصی سـازی 
اسـتقالل و پرسـپولیس بود، حـاال که با 
شکست مواجه شده راه خصوصی سازی 
دو تیـم را مسـدود کـرده اسـت. اگر این 
باشـگاه هـا تجربه موفقی بودند می شـد 
امیـدوار بـود که با رفع یک سـری موانع 
به سـمت خصوصی سـازی سـرخابی ها 
برویم ولی در این شـرایط شـدنی نیست.
جاللـی در رابطه بـا اینکه فوتبال 
بابـت  دیگـر هـم  ایـران یـک خطـر 
اساسـنامه فدراسـیون کـه در مجلـس 
بـه  بانـوان  ورود  ماجـرای  و  اسـت 
ورزشـگاه هـا در پیـش دارد و ممکـن 
اسـت تعلیـق شـود، توضیـح داد: بـه 
هـر حـال مـا باید یک سـری مسـائل 
را بپذیریـم و دیـر یـا زود بـا آن کنـار 
از  عضـوی  می خواهیـم  مـا  بیاییـم. 
جامعـه جهانـی فوتبـال باشـیم یـا نه؟ 
اگـر بلـه پـس بایـد بـه قوانیـن آن بـا 
حفـظ چهارچوب هـای خودمـان احترام 
بگذاریـم و اگـر نمی خواهیـم و یـا بـه 
هـر دلیلی امـکان اجـرای آن را نداریم 
خـب بهتـر اسـت کنـار بکشـیم چـون 

دیـر یـا زود باید با این موضـوع مواجه 
شـویم و یـا بـه آن تـن بدهیـم یـا مـا 
را کنـار خواهنـد گذاشـت. فوتبـال مـا 
متاسـفانه سال هاسـت بـه جـای رفـع 
مشـکالت ایـن چنینی به دنبـال وقت 
خریـدن و عقـب انداختن کاری اسـت 
کـه مزلـم بـه اجرای آن اسـت و دیر یا 
زود بایـد بـا آن مواجـه شـود. مـا بازی 
بـا کامبـوج را در حضـور بانـوان برگزار 
کردیـم مگـر چه مشـکلی پیـش آمد؟ 
واقعًا نمی دانم چرا مسـائل خیلی سـاده 
را بـرای خودمـان بـزرگ و تبدیـل بـه 
یـک معضل می کنیـم در حالیکه اصاًل 
موضـوع بـزرگ و پیچیـده ای نیسـت.

وی در مـورد مطرح شـدن دوباره 
بحث جادوگـری در فوتبال در روزهای 
اخیـر گفـت: مـن در ایـن مـورد چیـز 
زیـادی نمی دانـم ولـی خـب معمـواًل 
می گیـرد  خوبـی  نتایـج  تیمـی  هـر 
مـوردش  در  صحبت هایـی  چنیـن 
مطـرح می شـود و االن هـم یـک تیم 
آمـده و نتیجـه گرفته و این مسـائل در 
مـوردش مطـرح شـده اسـت. اطالعی 
از ایـن جریانـات نـدارم ولی بـا مطرح 
کـردن چنین موضوعاتـی چهره فوتبال 
زشـت می شـود و مردم اعتمادشان را از 
دسـت می دهنـد و اتفاق خوبی نیسـت.

دیر یا زود با ماجرای ورود بانوان به استادیوم ها مواجه شویم؛ 

مجید جاللی: استقالل و پرسپولیس هرگز خصوصی نخواهند شد!
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آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان 
سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله 
مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم در روزنامه 
کثیر االنتشار و محلی آگهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و 
در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
اداره  دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل 
ثبت نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
مانع مراجعه  سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت 

متضرر به دادگاه نیست . 
تاریخ نوبت: اول ۱۴۰۰/۱۰/۴           تاریخ نوبت دوم : ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

بخش ۳سنندج: 
فرزند حسن  شماره  نژاد  قربانی  آقای رحمن  نام  به  ۱- ششدانگ حیاط 
شناسنامه ۳۰۴ صادره سنندج کد ملی ۲۸۸۹۲۷۲۵۹۱ تحت پالک ۸۷۶۵ فرعی 
از ۲۷۱۲ بخش ۳ سنندج به مساحت۱۳/۸۸متر مربع به آدرس سنندج دگایران 

خیابان باالتر از کوچه شریعتی ۲ 
رئیس ثبت بهنام قباد    م الف ۲۲۱۹

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 ۳ قانون و ماده۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قانون  موضوع  اول/  هیات   ۱۴۰۰۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۱۴۷۰ شماره  رأی  برابر 
فاقد سند رسمی مستقر در  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / 
محسن رابری دلیر فرزند داود بشماره شناسنامه ۹۸ صادره از کبودر آهنگ*** 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۸۵/۴۵ متر مربع از پالک شماره  ۲۷۶۸ فرعی 
از ۱۲ اصلی واقع در خیرآباد بخش حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت  محمد 
رضا خانی*** 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 ۴۵۸ – دنیای جوانان

محمود داودی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین 
تاریخ انتشار نوبت اول:   ۱۴۰۰/۱۰/۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

آگهی مزایده مال غیر منقول )رهنی( 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت یکهزار و ششصد 
و نود و شش متر مربع و پنجاه دسیمتر مربع دارای پالک سیصد فرعی از بیست 
– خ  – خوبان رزگاه  اصلی واقع در بخش ۴ ثبت تنکابن به نشانی: تنکابن 
شهید حیدری – نبش کوچه معلم فداکار که ذیل ثبت ۷۳۰ صفحه ۴۲۱ دفتر 
۶ به نام آقای ایرج حیدری با حق عمری برای احسان اله حیدری و مریم بانو 
به  آن  و حدود و مشخصات ششدانگ  باشد  ثبت می  دارای سابقه  مشهدیان 
شرح ذیل است: شماال: به طول ۳۰ متر به دیوار قطعه دوم مورد تفکیک شرقا: 
به طول ۷۰ متر چپر و سیم خاردار به کوچه جنوبا: در سه قسمت به طولهای 
۹/۵ متر و ۱۴ متر و ۴ متر هر سه قسمت چپر اشتراکی با ۲۹۹ فرعی. غربا: 
اشتراکی  چپر  و  زراعی  نهر  به حریم  متر   ۷۱/۴۰ به طولهای  منکسر  به طور 
حیدری  ایرج  آقای  به  است  متعلق  مذکور  پالک  فرعی.   ۳۰۴ پالک  با  است 
که بانک کشاورزی شعبه مرکزی به استناد سند رهنی علیه نامبرده اقدام به 
صدور اجراییه نموده است. طبق نظریه کارشناس پالک مذکور مشتمل بر یک 
دستگاه ساختمان در دو طبقه قدیمی کال به مساحت ۲۷۰ متر مربع که طبقه 
همکف به صورت مسکونی شامل دو اطاق خواب، هال، آشپزخانه و سرویس 
بهداشتی در حال بهره برداری به مساحت حدود ۱۵۰ متر مربع دارای اسکلت 
بنایی با تعمیر سیمان سیاه و سفید با درب و پنحره های چوبی با حفاظ فلزی 
و طبقه اول که در حال احداث با سازه فلزی اجرا شده به مساحت حدود ۱۲۰ 
و  فلزی  خرپای  با  سربندی  و  پیرامونی  سفالی  آجر  چینی  دیوار  با  مربع  متر 
پوشش ایرانیت و هدایت آب ناودانی و فاقد هرگونه عملیات ساختمانی داخلی 
فاقد درب و پنجره می باشد. فضای داخلی طبقه همکف شامل هال، خواب، 

آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد. بنای مذکور دارای امتیازات آب برق و 
گاز می باشد دور تا دور محوزه به صورت دیوار بلوکی سیمانی و دروازه های 
انبار  آثار  بنای احداثی  فلزی سمت جنوب محصور گشته است. قسمت غربی 
باشد  فاقد سربندی می  پنجره  و  دیوارها و درب ورودی  بودن  دارا  با  قدیمی 
در محوطه تعدادی درختان مرکبات مثمر مشاهده می گردد در قسمت گوشه 
شمال غربی یک باب مغازه تحت عنوان نانوایی مشغول به کار می باشد که 
مطابق اظهارات مالک به صورت سند عادی فروخته شده است بنای قدیمی 
دارای پروانه ساختمان به شماره ۹۲۰۱۱۹۰۶ مورخه ۹۲/۱۲/۲۵ به مساحت کل 
۲۶۴ متر مربع از شهرداری تنکابن می باشد. مطابق مدارک ارائه شده دارای 
به  مربع  متر   ۳۶۰/۹۰ به مساحت کل   ۹۹/۱۲/۹ تاریخ  به  تمدید شده  پروانه 
صورت ۶ احد تجاری از شهرداری تنکابن می باشد و مطابق پروانه ساختمانی 
از عقب نشینی به میزان  ایرج حیدری پس  آقای  از شهرداری مساحت ملک 
۱۴۰۶/۳۶ متر مربع باقی می ماند. پالک مذکور طبق اعالم بانک بیمه نمی 
باشد. پالک فوق طبق نظریه کارشناس به مبلغ هشتاد و نه میلیارد و هفتصد 
و هشتاد و یک میلیون و ششصد هزار ریال رزیابی گردید که در روز دوشنبه 
مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۴ از ساعت ۹ الی ۱۲ در شعبه اجرای ثبت تنکابن واقع در 
تنکابن – ساحل طالیی – اداره ثبت تنکابن از طریق مزایده به فروش می 
رسد. مزایده از مبلغ فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد 
شد. حق حراج و نیم عشر اجرایی بر عهده بدهکار پرونده است. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
خواهد شد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی 
به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار و یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده 
است برنده مزایده مکلف است که ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مهلت ۵ 
روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف 
مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل 
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. کلیه هزینه های قانونی به 

عهده برنده مزایده است. شناسه آگهی :۱۲۵۴۵۷۰
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنکابن  

به  نیاز   ۲ نوع  دیابت  به  مبتال  بیماران  اگرچه 
روند  ادامه  و  خون  قند  میزان  متعدد  های  پیگیری 
دارودرمانی دارند، اما در کنار داشتن یک شیوه زندگی 
می  جات  ادویه  برخی  که  است  شده  ثابت  مناسب، 
توانند در درمان و یا کنترل قندخون در افراد دیابتی 

مفید واقع شوند.
لیستی از ادویه های دیابت پسند از این قرار است:

و  است  فالونوئیدها  از  سرشار  ریحان  ریحان: 
مصرف آن با گوجه فرنگی، روغن زیتون و سرکه منجر 
به کنترل فشار خون می شود. با توجه به تحقیقاتی که 
خالصه آنها در مجله آمریکایی تحقیقات علوم پزشکی 
در سال ۲۰۱۴ منتشر شد، فشار خون باال یک نگرانی 
عمده برای ابتال به دیابت نوع دو است. دونفر از هر 
سه نفر از افراد مبتال به دیابت، از فشار خون باال نیز 

رنج می برند.
و  است  اکسیدان  آنتی  یک  دارچین  دارچین: 
بهبود  به  منجر  آن  که مصرف  داده  نشان  تحقیقات 
ناشتا  خون  قند  و  شود  می  انسولین  به  حساسیت 
در  موجود  های  اکسیدان  آنتی  دهد.  می  کاهش  را 
سلولی  های  آسیب  از  پیشگیری  به  منجر  دارچین 

آهسته می شوند.
سیر: با توجه به تحقیقاتی که نتایج آنها در مجله 
آمریکایی تغذیه بالینی به چاپ رسیده، مصرف سیر با 
کاهش فشار خون و کاهش قند خون در ارتباط است. 
البته مصرف سیر ممکن است منجر به برخی تداخالت 
دارویی شود بنابراین قبل از اضافه کردن آن به رژیم 

غذایی تان با پزشک تان حتما مشورت کنید.
رزماری: بهترین آنتی اکسیدان است بخصوص 
یا کلم ترکیب می شود.  با فلفل، حبوبات  زمانی که 
رزماری خواص ضد التهابی دارد و باعث کاهش استرس 
اکسیداتیو، کاهش خطر سرطان و پیشگیری از ابتال به 

سندرم متابولیک می شود.
ن  ا کسید نتی  ا آ ز  ا غنی  میخک  میخک: 
فعال  ترکیب  یک  بعالوه  کوئرستین  و  آنتوسیانین 
به نام اوژنول است و همچنین منبع عالی از منیزیم 
ویتامین های ث  امگا۳،  اسید چرب  از  منبع خوب  و 
شود.  می  محسوب  منیزیم  و  کلسیم  و  فیبر  کا،  و 
طبیعی،  ضدعفونی کننده  یک  ادویه  این  همچنین 
ضدالتهاب و مسکن نیز محسوب می گردد. محققان 

نشان داده اند که مصرف ۱ تا ۳ گرم میخک در روز 
برای افراد مبتال به دیابت نوع ۲ برای کنترل بهتر 
سطوح قند، کلسترول بد و کلسترول کل و نیز کاهش 

تری گلیسیرید خون مفید است.
یک  کورکومین،  حاوی  ادویه  این  زردچوبه: 
آنتی  و  ضدالتهابی  ویژگی  های  با  فعال  ترکیب 
بهبود می  بخشد.  را   اکسیدانی است و جریان خون 
و  می  شود  انسولین  عملکرد  بهبود  باعث  زردچوبه 
پروتئین  کربوهیدرات،  ساز  و  سوخت   در  همچنین 
و چربی دخیل است. کورکومین موجود در زردچوبه 
دیواره  در  چربی  های  پالک   رسوب  کاهش  باعث 
جلوگیری  آن  گرفتگی  از  و  می  شود  عروق  داخلی 

کرده و به جریان خون کمک می  کند.

ادویه های كنترل كننده  قند خون درافراد دیابتی را بشناسید

ترکیب عسل و زنجبیل یک خلط 
و  شود  می  محسوب  العاده  فوق  آور 
برای  فوری  تسکین  اساس،  همین  بر 
افرادی که از سرفه، سرماخوردگی، گلو 
به  برند  رنج می  بینی  آبریزش  و  درد، 

همراه دارد.
زنجبیل  و  عسل  سالمت  فواید 
تقریبا  تنفسی  مشکالت  درمان  برای 
مقایسه  قابل  دیگری  معجون  هیچ  با 
ابزار  این، عسل یک  بر  افزون  نیست. 
فواید  بهتر  چه  هر  انتقال  برای  عالی 
انسان  بدن  در  زنجبیل  مانند  گیاهانی 
فکتس«،  »ارگانیک  گزارش  به  است. 
فواید  دارای  دو  هر  زنجبیل  و  عسل 
سالمت مختص به خود هستند و ترکیب 
این دو با یکدیگر مزایای بیشتری را نیز 
به همراه دارد. در ادامه با فواید سالمت 
عسل و زنجبیل بیشتر آشنا می شویم.

آسم
باور بر این است که ترکیبی از عسل 
و زنجبیل به همراه فلفل سیاه توانایی 
این  را دارد.  آثار آسم  یا کاهش  درمان 
ترکیبی است که به طور طبیعی تسکین 
دهنده و ضد التهاب محسوب می شود و 
به کاهش تنش و بهبود جریان اکسیژن 
به ریه ها و آرامش رگ های خونی در 

ریه ها کمک می کند.
مشکالت تنفسی

ترکیب عسل و زنجبیل یک خلط 
و  شود  می  محسوب  العاده  فوق  آور 
برای  فوری  تسکین  اساس،  همین  بر 
افرادی که از سرفه، سرماخوردگی، گلو 
به  برند  رنج می  بینی  آبریزش  و  درد، 

همراه دارد.
مدیریت سرطان

تهوع  کاهش  به  زنجبیل  مصرف 
و استفراغ کمک می کند که از جمله 
موارد مرتبط با سرطان و شیمی درمانی 
ناتوان  تهوع  از  اغلب  بیماران  هستند. 
کننده پس از سرطان و شیمی درمانی 
رنج می برند و بر همین اساس راه حل 
های جایگزین برای مقابله با آن را مد 

نظر قرار می دهند.
طریق  از  را  معده  تخلیه  زنجبیل 
تسریع می  گوارشی خود  ویژگی های 
و  معده  ناراحتی  از  تواند  می  که  کند 

تهوع  کند.  جلوگیری  تهوع  احتمال 
ناشی از شیمی درمانی به واسطه سیس 
پالتین، یک جز اصلی شیمی درمانی، 
شکل می گیرد و زنجبیل می تواند آثار 

قدرتمند آن را متعادل سازد.
کاهش  با  مثبتی  ارتباط  زنجبیل 
و  بارداری  با  مرتبط  استفراغ  و  تهوع 
ترکیب  دارد.  نیز  صبحگاهی  بیماری 
طبیعی  بخش  آرامش  آثار  با  زنجبیل 
قدرتمندی  پیشگیرانه  حل  راه  عسل 
را برای استفراغ و تهوع ناشی از منابع 

مختلف فراهم می کند.
پیشگیری از سرطان

سرطان،  از  پیشگیری  زمینه  در 
ترکیب  که  اند  داده  نشان  مطالعات 
عسل و زنجبیل به ویژگی های شیمی-
پیشگیرانه منجر می شود و آنزیم های 
آنتی اکسیدانی که احتمال رشد سرطان 
و متاستاز را کاهش می دهند را تحریک 
و  عسل  تونیک  نتیجه،  در  کند.  می 
کاهش  به  تنها  نه  تواند  می  زنجبیل 
نشانه های شیمی درمانی کمک کند، 
بلکه احتمال ابتال به سرطان و نیاز به 
کاهش  نخست  وهله  در  نیز  را  درمان 

می دهد.
سوء هاضمه

زنجبیل و عسل به شکل تونیک 
است  این  بر  باور  هستند.  دسترس  در 
واسطه  به  شربت  یا  تونیک  این  که 
زنجبیل  ذاتی  گوارشی  های  ویژگی 
است.  خوب  گوارش  به  کمک  برای 
دارای  زنجبیل  و  این، عسل  بر  افزون 
ویژگی های آنتی اکسیدانی هستند و از 
این رو قدرت سیستم ایمنی بدن انسان 

را افزایش می دهند. در نتیجه، مصرف 
یک قاشق چایخوری از تونیک زنجبیل 
و عسل برای افرادی که دارای دستگاه 
گوارش ضعیفی هستند بسیار مفید است.
دارای  عسل  و  زنجبیل  تونیک 
به  که  است  پروتئین  باالی  سطوح 
فرآیند گوارش کمک می کند و همچنین 
ترشح صفرا را تحریک می کند که به 
حل کردن چربی کمک می کند. افزون 
بر این، این تونیک رشد میکرو ارگانیزم 
های روده را تحریک می کند که فرآیند 
گوارش را سرعت می بخشد و حرکات 
نهایت،  کند.در  می  تسهیل  را  روده 
تونیک زنجبیل و عسل توانایی افزایش 
جذب دیگر مواد مغذی از مواد غذایی و 
کاهش ضایعات را دارد. دیر زمانی است 
که از این تونیک برای کاهش التهاب 

معده در کودکان استفاده می شود.
سالمت قلب

نی  کسیدا ا نتی  آ های  ویژگی 
رفتار  تعدیل  زنجبیل  و  عسل  تونیک 
را  انسان  بدن  در  ها  پروستاگالندین 
ها  پروستاگالندین  است.  داده  نشان 
ترکیبات چربی مشتق از اسیدهای چرب 
هستند که در زنجبیل وجود دارند. این 
پروستاگالندین ها در سراسر بدن یافت 
می شوند و عناصر کاربردی در تقریبا 
سالمت  نظر  از  هستند.  ها  اندام  تمام 
تونیک عسل  کننده  متعادل  آثار  قلب، 
و زنجبیل در زمینه کاهش تنش رگ 
فشار  کاهش  نتیجه  در  و  خونی  های 
خون و کاهش احتمال ابتال به بیماری 
هایی مانند تصلب شرایین، حمله قلبی، 

و سکته مغزی مشاهده شده است.

این دالیل و بسیاری  به  با توجه 
دالیل دیگر، مردم در سراسر جهان، به 
ویژه در هند، همواره در خانه خود دارای 
این ترکیب  زنجبیل و عسل هستند و 
مفید را هنگامی که سرما خورده اند یا 

سرفه می کنند به کار می گیرند.
مصرف  ی  ا بر روش  بهترین 
قاشق  یک  ترکیب  عسل  و  زنجبیل 
زنجبیل  ریشه  عصاره  از  چایخوری 
است.  عسل  چایخوری  قاشق  یک  با 
زنجبیل  های  کریستال  خرید  امکان 
نیز  ها  عطاری  و  بازارها  ز  ا عسل 
وجود دارد. زنجبیل و عسل کریستال 
در  موجود  سالمت  فواید  بیشتر  شده 
کرده  حفظ  را  تازه  عسل  و  زنجبیل 
آسان  و  سریع  سازی  آماده  برای  و 
نوشیدنی عسل و زنجبیل به این شکل 

در آورده می شوند.
آب نبات های زنجبیل عسل نیز 
محبوب  بسیار  مختلف جهان  نقاط  در 
هستند. اگر دچار گرفتگی گلو شده اید 
و به خوبی قادر به صحبت نیستید می 
توانید از آب نبات های زنجبیل عسل 
گلوی  سرعت  به  که  کنید  استفاده 
شما را صاف می کنند. آب نبات های 
زنجبیل عسل هنگام سفر نیز سودمند 
هستند زیرا به مقابله با بیماری حرکت 
به  تواند  می  کنند.عسل  می  کمک 
زنجبیل افزوده شود تا مزه آن را بهبود 
شیرین  یک  عنوان  به  عسل  ببخشد. 
کننده عمل می کند که زنجبیل را بسیار 
خوش طعم تر می سازد. افزون بر این، 
عسل می تواند به نان زنجبیلی، شیرینی 
زنجبیلی، کلوچه زنجبیلی، سوپ هویج 
کیک  زنجبیلی،  بیسکوئیت  زنجبیل، 
العمل  دستور  دیگر  انواع  و  زنجبیلی 
بهبود  به  تا  اضافه شود  زنجبیلی  های 

مزه آنها کمک کند.
ریشه  چای  به  تواند  می  عسل 
دارچین  و  زنجبیل  چای  یا  زنجبیل 
اضافه شود. در حالی که چای زنجبیل 
آماده می کنید، شما می توانید استفاده 
از شکر را کنار گذاشته و آن را با عسل 
جایگزین کنید و از این طریق به چای 
زنجبیلی خود فواید سالمت هرچه بیشتر 

اضافه کنید.

زنجبیل و عسل؛ معجونی قدرتمند برای درمان مشکالت تنفسی 

انتشار جزئیات یک تحقیق 34 ساله :
جامع ترین و واضح ترین نقشه
 ازمغز انسان، فراتر ازام آر آی 

محققان موسسه آلن جامع ترین اطلس از مغز انسان را ارائه کرده اند که 
می تواند منبع استاندارد جدیدی برای محققان باشد.

 Comparative اطلس مرجع مغز انسان آلن« به طور رسمی در مجله«
Neurology منتشر شده و همچنین به عنوان یک منبع رایگان در سایت 
موسسه نیز قابل دسترس است. این نقشه چیزی فراتر از چند ام .آر.آی بوده 
و موسسه آلن جزئیات ۳۴ سال تحقیقات بر روی مغزهای اهدایی را از طریق 
ام .آر.آی و تصویربرداری پخش تانسور مغز سالم و همچنین برش های آن ها 
به همراه بافت شناسی مناطق رنگ آمیزی شده خاص ارائه کرده است. همه 
این اطالعات ثبت، تصویربرداری، دیجیتالی و نقشه برداری شدند تا اطلسی 

با ۸۶۲ ساختار مشروح تولید شود.
با این جزئیات، اطلس مذکور یکی از جامع ترین و واضح ترین نقشه از 
مغز انسان است که دانشمندان در تحقیقات خود می توانند به آن رجوع کنند. 
کاربران می توانند در این اطلس به گردش پرداخته و جزئیات بخش های 
دلخواه را بررسی کنند.این پروژه باعث شده که اطلس مغز انسان به استاندارد 
جدیدی برسد و به فراگیر بودن نقشه مغز موجوداتی مانند کرمها، موش ها و 

سایر موجودات ریز که پیش از این طراحی شده بود، نزدیکتر شود.

یک محقق طب اسالمی عنوان کرد :
انگور، سم زدای قوی وتقویت کننده 

سیستم عصبی بدن 
یک محقق طب اسالمی گفت: انگور میوه ای پرخاصیت، سم زدای بدن 

و تقویت  کننده معده است.
محمد امین افرا اظهار کرد: انگور میوه ای تابستانی است که یبوست را 

برطرف کرده و  نیز تقویت کننده سیستم عصبی بدن است.
وی با اشاره به خواص دیگر انگور، تصریح کرد: انگور میوه ای پرخاصیت، 

سم زدای بدن، تقویت  کننده معده و مناسب برای دستگاه گوارش است.
افرا تصریح کرد: انگور دارای مقادیر زیادی ویتامین است که مصرف 

آن نیازهای بدن را به برخی ویتامین ها تامین می کند.
این محقق طب اسالمی افزود: انگور از ابتدا تا انتهایش پرخاصیت بوده 
و مورد استفاده قرار می گیرد به طوری که از غوره آن آبغوره گرفته می شود 
و از هسته آن روغن تهیه شده و با خشک کردن آن نیز مویز و کشمش به 

وجود می آید و برخی نیز انگور را تبدیل به شیره پرخاصیت می کنند.
وی خاطرنشان کرد: شیره انگور نیز سرشار از خواصی است که در فصل 
پاییز نباید از خوردن آن غافل شد.افرا با اشاره به اینکه در هر فصلی انگور 
یافت نمی شود، تصریح کرد: در فصولی که انگور وجود ندارد بهتر است از 
شیره آن که دارای قند باالیی بوده و بسیار مقوی و مغذی است، استفاده کرد.

وی در ادامه افزود: شیره انگور ضد نفخ است و در تقویت بنیه بدن تاثیر 
زیادی دارد، انرژی زا  و خون ساز نیز است.این محقق طب اسالمی یکی از 
دالیل ریزش مو را کم خونی دانست و گفت: بهترین درمان این بیماری انگور 

و شیره انگور است زیرا امالح و  آهن بدن را تأمین می کند.
وی افزود: شیره مزاج گرم دارد و بیشتر افراد می توانند از آن استفاده کنند 
همچنین بعضی افراد با شیره شربت درست می کنند که روش بسیار خوبی 
است و طبع شربت نیز گرم است. افرا سرکه شیره انگور را یک سرکه انگبین 
مناسب برای فصل گرما دانست و گفت: سرکه انگبین انگور سبب پاکسازی 

کبد چرب، درمان فشارخون و دیابت است.
وی افزود: مصرف شیره در افرادی که فشارخون دارند، منجر به افزایش 

فشارخون آن ها نمی شود اما بهتر است در حد اعتدال مصرف شود.
این محقق طب اسالمی در خصوص ویژگی های شیره مرغوب نیز اظهار 
کرد: شیره مرغوب شیره ای است که رنگ آن شفاف بوده و خاک آلود نباشد.

با روش نوین دانشمندان انگلیسی:
تشخیص آسم از بزاق بیمار

دانشمندان موفق به توسعه یک روش جدید شدند که به سادگی و تنها 
از طریق بررسی بزاق بیمار می تواند آسم را تشخیص دهد.

آسم یک بیماری است که در حدود ۲۵ میلیون نفر در آمریکا را درگیر 
کرده است. اما هنوز هیچ آزمایش قطعی برای تشخیص آن وجود ندارد 
.پزشکان تاریخچه پزشکی بیمار را مورد بررسی قرار داده، گوش و چشم و 
قفسه سینه وی معاینه می کنند و از تجهیزاتی مانند سپیرمترس برای تست 
ظرفیت ریه وی به عنوان یک وسیله ای برای تشخیص استفاده می کنند.

اما به تازگی محققان به پیشرفت هایی در این زمینه دست یافته  و 
سرنخ هایی از درمان این بیماری را کشف کرده اند.

افراد  خون  در  مولکولی  شناسایی  به  موفق  محققان  قبل،  ماه  چند 
بیماری کمک می کند  این  به تشخیص  تنها  نه  به آسم شدند که  مبتال 
بلکه راه هایی برای درمان این بیماری را نیز ارائه می دهد.با این پیشرفت و 
همچنین پیشرفت های در زمینه دیگر  ابزارهای پوشیدنی تشخیص آسم، 
امید محققان برای درمان این بیماری افزایش یافته است.آخرین پیشرفت 
در این زمینه مربوط به محققان دانشگاه Loughborough انگلیس است 
که در همکاری با بیمارستان شهر ناتینگهام انجام شده است.. تیم پزشکی 
نمونه بزاق از هر دو بیماران مبتال به آسم و افراد سالم جمع آوری کردند 
 liquid( مایع  کروماتوگرافی  جرمی  سنجی  طیف  روش  از  استفاده  با  و 
تشخیص  به  موفق   )chromatography-mass spectrometry

نشانگرهای زیستی شدند که در این بیماری دخیل است.

ابتال 40 تا ۵0 درصد سفید پوستان
 به سرطان پوست!

آمار سرطان در ایران چند سالی است که افزایش داشته و بسیاری از مردم 
درگیر این بیماری شده اند. تا به حال سرطان های ریه، پستان، روده بزرگ، معده 
و پروستات به عنوان شایع ترین انواع این بیماری در ایران معرفی می شدند. اما 
هفته گذشته خبری منتشر شد که نشان می داد سرطان دیگری صدرنشین این 
فهرست است؛سرطان پوست! به نظر می رسد این سرطان شایع ترین سرطان 

بین مردان ایرانی است و باید بیشتر از گذشته به آن توجه شود.
اولی بین مردان، دومی بین زنان

غیرمالنومی  سرطانهای  درمان  و  تشخیص  تازه های  همایش  در 
پوست، دکتر افسانه مداح متخصص رادیوتراپی آنکولوژی گفت:  »تومورهای 
غیرمالنومی پوست درآقایان شایع تراز خانم ها است و می توان گفت سرطان 
پوست در ایران در مردان، به عنوان اولین و در زنان، دومین سرطان شایع است.« 

امیدوار بود که این سرطان درمان شود چون به گفته  البته می توان 
این متخصص تومورهای غیرمالنومی اگر به موقع تشخیص داده شود قابل 

درمان خواهد بود.
تومورهای  بروز  اصلی  فاکتورهای  از  دار  ریشه  خالهای  و  آفتاب  نور 
غیرمالنومی است به همین دلیل به افراد به خصوص افرادی که در معرض 
نور آفتاب مشغول به فعالیت هستند توصیه می شود از کاله، دستکش، ضد 
آفتاب و عینک آفتابی استفاده کنند و اگر نشانه ای از بیماری های پوستی دیدند 
آن را جدی بگیرند چون مراجعه و دریافت خدمات درمانی به موقع موجب 
پیشگیری از وخامت بیماری می شود. به خصوص مردان ایرانی که کمتر عادت 
به استفاده از ضدآفتاب و کاله دارند و حاال مشخص شده بیشتر در معرض 

این سرطان هستند.
سرطان پوست را بشناسم

سرطان پوست در دنیا بسیار شایع است و براساس آمار ۴۰ تا ۵۰ درصد 
سفید پوستانی که باالی ۶۵ سال دارند به سرطان پوست دچار می شوند.این 
سرطان ابتدا با ضایعات پیش سرطانی بروز می کند که سرطانی نیستند ولی 
با گذشت زمان سرطانی می شوند و به همین دلیل تشخیص زودهنگام آن 

مهم است.  
مهمترین عالیم سرطان پوست اینها هستند: 

 - شاخی شدن پوست در اثر آفتاب )اکتینیک کراتوزیس(: ضایعات پوستی 
کوچکی هستند که پوسته ریزی دارند و در اثر تماس طوالنی با نور خورشید 
ایجاد می شوند و بیشتر در سر، گردن، دستها ایجاد می شوند. ممکن است این 
ضایعات در نواحی دیگر بدن نیز ایجاد شوند. ممکن است این ضایعات پوستی 
اولین نشانه های سرطان پوست باشند. شاخی این ضایعه معموال بعد از ۴۰ 

سالگی ظاهر می شود اما ممکن است در افراد جوانتر نیز بروز کند. 
 -التهاب شاخی لب:تورم لب و بین رفتن مرز دو لب که معموال در لب 
پایینی ظاهر می شود. در لبها، ضایعات پوسته دار، خشکی پایدار لب یا ترک 

لب ممکن است بروز کنند. 
 -شاخک پوستی:این ضایعه پوستی به شکل یک برامدگی مخروطی شکل 
است که از یک پایه قرمز رنگ در سطح پوست رو به خارج رشد می کند. این 
ضایعه از کراتین )همان ماده ی تشکیل دهنده ی ناخن( تشکیل شده است. 
شکل و اندازه ی این ضایعات بسیار متفاوت است اما بیشتر آنها چند میلیمتر 
هستند. این ضایعات در سفید پوستان مسنی که سابقه مواجهه زیاد با آفتاب 

را دارند دیده می شود.
-خال های پوستی: همه ما در بدن مان خال داریم اما تعداد کمی از آنها 
ممکن است بدخیم شوند. تغییر شکل در خال ها یکی از نشانه های سرطان 

پوست است.  
 -خال غیر معمولی )دیسپالستیک(:این خالها سرطانی نیستند اما می توانند 
تبدیل به سرطان شوند. این خالها می توانند در نواحی از بدن که با آفتاب مواجهه 
دارند و یا در نواحی دیگر بدن تشکیل شوند. بیشتر شکل نامنظم دارند و حاشیه 

آنها نامنظم است یا حالت محو شده دارد.
سرطان پوست به چند دسته تقسیم می شود. مالنوم بدخیم اگر در مراحل 
پیشرفته باشد، درمان سخت و مشکلی دارد. مالنوما معموال از یک خال 
شروع می شود. این نوع از بدخیمی پوست به اندازه انواع دیگر شایع نیست اما 
خطرناک ترین نوع آن است و می تواند کشنده باشد. عالئم احتمالی آن شامل 
تغییر در شکل خال یا لکه ها است. اگر خال یا لکه ای در پوست شما از نظر 
اندازه، شکل، رنگ یا حاشیه ها تغییراتی داشت یا در صورت داشتن بیش از 
یک رنگ، عدم تقارن، خارش، ترشح یا خونریزی حتما به پزشک مراجعه کنید. 

سرطان سلول سنگفرشی هم از انواع بدخیم است و ممکن است به 
صورت برامدگی نرم، قرمز رنگ و پوسته داری تظاهر کند که رشد می کند و 
ممکن است خونریزی یا ترشح داشته باشد و یا ممکن است به صورت یک 
زخم بروز کند که خوب نمی شود. بیشتر اوقات در بینی، پیشانی، گوشها، لب 
تحتانی و مناطقی از بدن که بیشترین مواجهه با آفتاب را دارند ایجاد می شود. 
این نوع بدخیمی در صورتی که زود تشخیص داده شده و درمان شود به خوبی 
درمان پذیر است. اما اگر در زمان تشخیص پیشرفت کرده باشد درمان به میزان 

پیشرفت بیماری بستگی دارد. 
اما قابل درمان ترین نوع سرطان است.در این  سرطان سلول پایه ای 
بیماری سلولهای پایه ای پوست بدخیم می شوند اما به کندی پیشرفت می کند. 
ضایعات سرطانی ممکن است شکلهای مختلفی داشته باشند ممکن است به 
شکل یک ضایعه گرد، سفید رنگ و مروارید شکل و یا به صورت برامدگی پر 
از چربی باشد که اغلب عروق کوچکی هم در آن دیده می شود.ضایعه می تواند 

در گوشها، گردن یا صورت ایجاد شود.  
افرادی که سابقه مواجهه طوالنی با نور شدید آفتاب یا سابقه آفتاب 
سوختگی شدید دارند،افرادی که پوست سفید دارند یا رنگ چشم آنها روشن 
است،افرادی که تعداد زیادی خالهای بزرگ و با اشکال نامنظم دارند،افرادی 
که در خانواده آنها فرد یا افرادی سابقه ی سرطان پوست داشته اند،زندگی در 
مکانهایی که ارتفاع زیاد دارند و بیشتر سال تابش آفتاب دارند و افرادی که به 

علتی پرتو درمانی شده اند، بیشتر در معرض سرطان پوست هستند.  
پیشگیری کنیم

پیشگیری از سرطان پوست چندان سخت نیست. مهمتر از همه این است 
که به پوست تان توجه کنید و هر تغییری را جدی بگیرید. تغییر رنگ و اندازه 

خال ها، ضایعات پوستی و…
ضد آفتاب را هم فراموش نکنید. مردان ایرانی معموال از زدن ضدآفتاب 
بدشان می آید. اما ضدآفتاب های مخصوص آقایان در داروخانه ها به فروش 
می رسند و بسیار مناسب هستند. اگر مدت زیادی به خصوص در تابستان در 

معرض تابش آفتاب هستید حتما از
ضد آفتاب و حتی کاله و دستکش استفاده کنید.

بعضی روش های زیبایی که چند سالی است مد شده هم ممکن است 
باعث بروز سرطان شود. برنزه شدن با آفتاب و دستگاه بسیار خطرآفرین است. 

خودتان را در معرض چنین خطری قرار ندهید.
با خوراکی ها هم می توانید به جنگ این سرطان بروید.دنبال کردن یک 
رژیم غذایی مملو از سبزیجات شامل هویج، چغندر، کدو حلوایی، کلم و بروکلی 
و استفاده از غالت سبوس دار، ماهی، آرد سبوس دار و روغن زیتون، مقاومت 
بدن را بیش از ۵۰ درصد در مقابل ابتال به سرطان پوست افزایش می دهد. 
اسیدهای چرب امگا ۳ به همراه فیبر خوراکی و ویتامین های  E  و  D  نیز مواد 
مغذی ای هستند که ترکیبات مورد نیاز برای مقابله با سلول های سرطانی را 
در اختیار بدن قرار می دهند.به طور کلی آنتی اکسیدان ها که به میزان قابل 
توجهی در میوه ها وجود دارند شما را از گزند سرطان پوست در امان می دارند. 
انگور و انار می توانند التهاب سلول های پوستی )که در نتیجه اشعه های ماورای 

بنفش به وجود می آیند( را از بین ببرند.  
پلی فنول موجود در قهوه و چای سبز از ترشح آنزیم هایی که سبب رشد 
تومورهای سرطانی می شوند، جلوگیری می کند.فلفل ها هم حاوی ترکیبات 
شیمیایی خاصی به نام کاپسایسین هستند و زمانی که این ترکیبات وارد 
سلول های سرطانی پوست می شوند شروع به از بین بردن آن ها می کنند. در 
واقع فلفل ها به خصوص انواع تند آن سلول های سرطان زا را به کشتن می دهند.

یادتان باشد سبک زندگی تان هم در این زمینه موثر است. اگر عادت به 
نوشیدن الکل دارید حتما این عادت را ترک کنید چون افرادی که الکل مصرف 
می کنند ۶۵ درصد بیشتر در معرض ابتال به سرطان پوست قرار می گیرند.ورزش 
را هم فراموش نکنید. ورزش هایی مثل یوگا با ایجاد آرامش در بدن و پوست 

بدن شما، احتمال ابتال به این سرطان را کاهش می دهد. 
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حامد کمیلي و داوري جشنواره تئاتر کوتاه کیش

دبیر  نجاری،  عباس  دعوت  با 
کوتاه  تئاتر  ملی  جشنواره  چهارمین 
کیش، ۳ تن از هنرمندان عرصه سینما 
و تئاتر عهده دار ارزیابی و داوری آثار 
کوتاه  تئاتر  جشنواره  مسابقه  بخش 
بازیگر  آئیش  فرهاد  شدند.  کیش 

سینما و تئاتر، حمیدرضا نعیمی نویسنده و 
کارگردان تئاتر، حامد کمیلی بازیگر سینما و تئاتر که پیش از این در تئاتر 

نیز با هم همکاري داشته اند، 
باید ۱۳ نمایش حاضر در بخش مسابقه چهارمین جشنواره ملی تئاتر 
ارزیابی و داوری می کنند. چهارمین جشنواره ملی تئاتر  کوتاه کیش را 
کوتاه کیش با دبیری عباس نجاری و قائم مقام عبدالرضا شیبانی در ۴ 
بخش و در ۲ فضای کافه  و ساحل ۱۸ لغایت ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰ در جزیره 

زیبای کیش برگزار می شود.

پیمان معادي داور جشنواره ساندس شد

نویسنده  بازیگر،  معادی  پیمان 
ز  ا یکي  که  یرانی  ا کارگردان  و 
چهره هاي بین المللي سینماي کشور 
هالیوود  در  بارها  و  مي رود  شمار  به 
همراه  به  است،  کرده  هنرنمایي  نیز 

بارنارد و ماریل هلر، داوران بخش  چلسی 
آمریکایی  بلند  فیلم های  مسابقه  فیلم های 

جشنواره فیلم ساندنس هستند. 
جشنواره فیلم ساندنس که یکي از جشنواره هاي شاخص سینمایي در 
دنیا به شمار مي رود، امسال قرار بود از تاریخ ۲۰ تا ۳۰ ژانویه )۳۰ دی تا 
۱۰ بهمن( به صورت تلفیقی از رویدادهای حضوری و آنالین  با رعایت 
پروتکل های بهداشتی برگزار شود اما مسئوالن این رویداد سینمایی اخیرا 
اعالم کردند در سایه گسترش سویه جدید ویروس کرونا، جشنواره در 

همین تاریخ و کامال به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

حسین نمازي: فیلم من اصال کمدي نیست!

فنی  مراحل  پایان  با  همزمان 
فیلم سینمایی شادروان«،برای حضور 
در  فیلم  کارگردان  فجر،  جشنواره  در 
فیلمش  کمدی خواندن  به  یادداشتی 
به  شادروان،  د!  دا نشان  واکنش 

تهیه کنندگی  و  نمازی  حسین  کارگردانی 
گالره  مهراد،  سینا  بازی  با  نادران  عباس 
عباسی، نازنین بیاتی، بهرنگ علوی، رویا تیموریان، رضا رویگری و بهرام 

ابراهیمی یکي از فیلم هاي حاضر در جشنواره امسال است. 
کرده  معرفي  را کمدي  او  فیلم  که  اخباري  پي  در  نمازي  حسین 
بودند، در یادداشتي این موضوع را کامال تکذیب کرد و نوشت که فیلم 
شادروان، یک فیلم کمدی نیست و در عجیب ترین و سخت ترین شرایط 
اجتماعِی شیرین و دغدغه مند، حال  فیلِم  با ساخت یک  سعی کرده اند 

خوب را به مخاطب هدیه کنند.
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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

کنسرت تبذیل به تفریحي الکچري شده است!
چه کسي بر قیمت گذاري بلیت کنسرت ها 

نظارت دارد!؟
قیمت بلیت کنسرت های موسیقی پس از پایان موج های چندگانه 
کرونا به گونه ای است که از میان دوستداران عادی موسیقی شاید کمتر 
کسی بتواند از پس هزینه آن برآید، آن هم در زمانه ای که بسیاری از 

همین خواننده ها شب و روز دم از خواندن برای مردم می زنند!
دی ماه ۱۴۰۰ آغاز دورانی تازه در موسیقی ایران است. چرا که پس از 
۲ سال کرونازده که جز جزیره کیش تقریبا هیچ جغرافیایی در ایران اجازه 
برگزاری کنسرت نداشت، اکنون دور تازه برنامه های موسیقی آغاز شده 
است. نکته جالب در این آغاز دوباره، افزایش قیمت نجومی بلیت هاست. 
بیشتر  فرهنگی  سبد  از  ساده  تفریح  این  حذف  باعث  اتفاق  این  طبیعتا 
خانواده های ایرانی است که همه می دانیم به دلیل تحریم و شرایط اقتصادی 
که کرونا و تورم همیشگي در کشور که البته این بار سرسام آورتر از همیشه 

بوده، باعث و بانی آن بوده با چه مشکالتی مواجه هستند.
در حال حاضر قیمت بلیت این کنسرت ها از ۸۰ هزار تومان شروع 
می شود و به ۴۵۰ هزار تومان هم می رسد. این در حالی است که ۲ سال 
قبل این قیمت از ۲۰۰ هزار تومان بیشتر نبود. در این بین کنسرت های 
پاپ افزایش بیشتری را اعمال کرده اند. در بین کنسرت هایی که از ابتدای 
دی  برگزار شده، همچنان نجومی ترین قیمت ها برای جزیره کیش است. 
بر این اساس، قیمت بلیت کنسرت بابک جهانبخش از ۳۰۰ تا ۴۵۰ هزار 
تومان، آرش و مسیح از ۱۸۰ تا ۴۵۰ هزار تومان و بهنام بانی از ۱۵۰ هزار 
تا ۴۵۰ هزار تومان است که گفته می شود همه آنها فروش رفته است. 
نرخ بلیت کنسرت خوانندگان دیگری چون سینا شعبانخانی، رضا بهرام، 
مهدی احمدوند، روزبه نعمت اللهی، هوروش بند و محسن ابراهیم زاده که 
عموما در تهران روی صحنه رفته اند، از ۱۰۰ تا ۳۹۵ هزار تومان است. 
کنسرت های علی یاسینی و رضا صادقی هم با قیمت های ۱۹۰ تا ۳۸۰ 
هزار تومان عرضه شده و بر مبنای اخبار انتشار یافته همگی به فروش 
رسیده است. البته در بین این خوانندگان، بلیت کنسرت حسین صفامنش 
در تاالر وحدت با پایین ترین نرخ عرضه شد و از ۸۰ هزار تا ۳۰۰ هزار 
تومان به فروش رسید. بلیت کنسرت گروه ماخوال در برج آزادی هم با 

قیمت ۱۰۰ تا ۱۴۰ هزار تومان عرضه شده است.
بر مبنای برنامه اعالم شده در سایت ایران کنسرت، کنسرت حسین 
صفامنش در دور تازه اجراهای خود در تاالر وحدت در روزهای ۲۲ و ۲۳ 
دی با قیمت ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به فروش می رسد. سینا ذکایی هم 
۲۸ دی در تاالر وحدت برنامه اجرا می کند و قیمت بلیت این کنسرت از 
۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است. مهدی احمدوند ۲۲ دی در سالن همایش 
ایرانیان در ۲ سانس میزبان عالقمندان و قیمت بلیت کنسرت او ۱۰۰ تا 
۳۹۵ هزار تومان است. امید حاجیلی دیگر خواننده ای است که ۲۷ دی در 
۲ نوبت در سالن میالد نمایشگاه بین المللی تهران برنامه اجرا می کند و 

بلیت این کنسرت از ۱۴۰ تا ۳۹۵ هزار تومان عرضه می شود.
ارکستر سمفونیک تهران در دوره تازه اجراها به رهبری نصیر حیدریان 
هفتم و هشتم بهمن میزبان عالقمندان می شود و بلیت اجرای این کنسرت 
از ۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در حال فروش است. عالوه بر این، هوروش بند 
۲۳ دی در جلفا با قیمت بلیت ۱۰۰ تا ۲۸۰ هزار تومانی و مسعود صادقلو 
۲۱ دی در فردیس با قیمت بلیت ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی برنامه دارند.

قیمت هایی که اینجا مرور کردیم، از اتفاقی تازه در بازار موسیقی ایران 
خبر می دهد چرا که پس از این می توان کنسرت رفتن را هم یک تفریح 
اشرافی دانست که فقط گروهی خاص از جامعه توان پرداختن هزینه های 
آن را دارند. اگر هزینه رفت وآمد و یک وعده پذیرایی بیرون از خانه را هم 
به بهای بلیت کنسرت بیفزاییم، یک خانواده ۴ نفری باید چیزي نزدیک 
به ۲ میلیون تومان برای سرگرمی محبوب هزینه کنند! پس باید به اهالي 
موسیقي کشور این نکته را گوشزد کنیم که صرفا در حرف از مردمي بودن 

نگویید و آنجا که سخن از پول و درآمد است، کجایید!؟

قهرمان در صدر گیشه سینماهاي فرانسه

ساخته  قهرمان،  سینمایی  فیلم 
فروش  صدرنشین  فرهادی  اصغر 
سال هاي  در  شد.  ایرانی  فیلم های 
در  مختلفي  ایراني  فیلم هاي  اخیر 
سینماهاي فرانسه روي پرده رفته اند 
که کشتارگاه و خورشید از حمله آنها 

هستند. اخیرا هم فیلم هاي متري شیش و 
نیم و قهرمان که هر دو از فیلم هاي تحسین شده سینماي کشور هستند، 
آمار  تازگي و در پي اعالم  به  اما  اکران شده اند.  فرانسه  در سینماهاي 
فروش فیلم هاي سینمایي در فرانسه، فیلم سینمایی قهرمان، ساخته اصغر 
فرهادی، صدرنشین گیشه در میان فیلم های ایرانی شد که در فرانسه اکران 
شده اند. تا آخر هفته سوم این فیلم ۱۴۷هزار تماشاگر آن را دیده اند و این 
نشان مي دهد که فیلم فرهادي تا چه اندازه در کشور فرانسه موردتوجه 

سینمادوستان بوده است.
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لیلی گلستان یکي از چهره هاي 
تاثیرگذار و شاخص عرصه فرهنگ و 
ادبیات کشور به شمار مي رود و آثار 
در  خاصي  تاثیرگذاري  همواره  وي 
خصوصا  جامعه  مختلف  اقشار  بین 
جوانان دارد. حال او توصیه مي کند 
از  کناب  نشده اید،  عاشق  اگر  که 

عشق، را مطالعه نکنید!
لیلي گلستان نویسنده و مترجم 
شاخص کشورمان، با ابراز خوشحالی 
از اینکه در دوران همه گیری کرونا 
ه  شد بیشتر  ن  ا بخو کتا جمعیت 
چند  از  گفت:  جوانان  دنیاي  به 
ز  ا مخاطبان  شنیدم  کتابفروشی 
خرید آنالین راضی هستند و از این 
می رود  فروش  خوب  کتاب  طریق 
آسانی  شرایط  کتابفروشان  که  چرا 
را به وجود آورده اند. امسال ۲ کتاب 
در  که  شدند  منتشر  من  ترجمه  با 
به چاپ  هفته ای  کوتاه ۳-۲  مدت 
دوم رسیدند. از این استقبال به وجد 
آمدم و این موضوع باعث امیدواریم 

شد که کتاب خوانده می شود.
حال  که  توضیح  این  با  و  ا
حیرت، یکی از کتاب ها دربرگیرنده 
است،  مطبوعات  در  نوشته هایم 
تصریح  کرد: سال ها قبل نیز کتاب 
همین  با  را  بودیم،  که  آن چنان 
کتاب  فرق  کرده ام.  منتشر  رویکرد 

چند  شامل  که  است  این  در  تازه 
مصاحبه می شود، حتی یکی از این 
که  نشده  منتشر  تاکنون  گفتگوها 
است.  )نقاش(  محصص  بهمن  با 
شخصا این مصاحبه را بسیار دوست 
دارم. کتاب را انتشارات حرفه هنرمند 

منتشر کرده است.
او که مدیریت گالری گلستان 
اینکه  بیان  با  دارد،  برعهده  هم  را 
کتاب دیگر وي از عشق، نام دارد، 
افزود: این اثر مهم نوشته خوزه ارتگا 
ای گاست، فیسلوف اسپانیایی است. 
مقاالت منتشر شده در کتاب قبال در 
یک روزنامه اسپانیایی نشر یافته بوده 
و بعد همه کنار هم به صورت کتاب 
چاپ شده است. تمامی این مقاالت 
درباره عشق و جوانب آن است. در 
این دورانی که غیبت عشق و محبت 
را  کتاب  این  ترجمه  می شود  حس 

الزم دیدم.
بر  مقدمه ای  که  گلستان  لیلي 
داد:  ادامه  است،  نوشته  کتاب  این 
افرادی  به  مطلب  این  انتهای  در 
توصیه  نشده اند  عاشق  حاال  تا  که 
نخوانند  را  عشق،  از  کتاب  کردم 
چون چیزی از آن متوجه نمی شوند. 
حتما باید عاشق باشیم تا درک کنیم 
نویسنده کتاب چه می گوید. این اثر 
شیرین مورد عالقه من است و وقتی 

مطالعه آن را شروع کردم یک سره 
خواندمش. نشر مرکز کتاب را منتشر 

کرده است.
او که این روزها مشغول ترجمه 
است،  نوجوانان  برای  کتاب   ۱۰

این  گه گاه  انتشارات  داشت:  اظهار 
مجموعه را منتشر می کند که از میان 
یک سری کتاب انتخاب شده اند. هر 
کتاب درباره یک شخصیت  معروف 
یک  که  است  زیبا  نقاشی های  با 

تصویرگر ایرانی این تصویرها را از 
نو می کشد. ترجمه کتاب گاندی و 
زاها حدید، تمام شده و باقی جلدها 
را در دست ترجمه دارم. این کتاب ها 
زیبا  بسته بندی  یک  در  است  قرار 

استقبال خوبی  نظرم  به  ارائه  شود. 
از آن شود چرا که اطالعات خوبی 
و  مطالعه  در  خودم  می دهد.  ارائه 
برگردان این مجموعه نکات زیادی 

یاد می گیرم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده
از  که  کرده ایم  عادت  روزها  این 
نام هنرمندان پیشکسوت  گوشه و کنار 
را بشنویم که سال هاست از این عرصه 
دور افتاده اند و اصال مشخص نیست که 
چرا هیچ مسئول و مدیر فرهنگي و هنري 
نمي کند،  رسیدگي  پیشکسوتان  این  به 
به  هنر  گنجینه هاي  که  پیشکسوتاني 
شمار مي روند و باید ارزش آنها را بدانیم...

سعید پیردوست که مدت هاست در 
قاب تلویزیون دیده نمی شود، دلیل این 
غیبت طوالنی را تنها کرونا عنوان می کند 
و می گوید: کرونا تمام شود، انشاءاهلل اگر 
کارم  به  باشد  خوب  جسمانی ام  قوای 
و  هستم  مردم  عاشق  من  برمی گردم. 
دیگری  کار  کردن،  کار  مردم  برای  جز 

بلد نیستم.
این هنرمند پیشکسوت که در آستانه 
تولد ۸۲ سالگی است، در گفتگویی که 
به بهانه تولدش انجام گرفت، می گوید: 
الحمداهلل حالم خوب است. ممنون که به 
یادم بودید، اما من مدت هاست به خاطر 
کرونا متاسفانه همه پیشنهادهای کاری ام 
را رد می کنم و در این مدت هیچ کاری 
نکردم و این خیلی بد است. اما چه کنیم، 
باید به خاطر سن و سال و شرایطمان بیشتر 
مراقبت کنیم. فقط سال گذشته در فیلم 
آقای مسعود کیمیایی با عنوان خائن کشی، 
حضور داشتم که گویا قرار است امسال 
اکران شود آن هم به واسطه اینکه ایشان 
یکی از دوستان قدیمی بنده است و از من 

درخواست کردند تا حضور داشته باشم.
را  پیردوست صحبت هایش  سعید 
به  دارم  دوست  می دهد:  ادامه  اینگونه 
برگردم.  تلویزیون  ویژه  به  هنر  فضای 
قوای  و  بخواهد  اگر خدا  کرونا  پایان  با 
جسمانی هم اجازه دهد و شرایط خوب 
باشد، قطعا به تلویزیون برمی گردم چون 
به غیر از این کار، کار دیگری بلد نیستیم.
به  واکنش  در  سپس  هنرمند  این 
جمله ای مبنی بر اینکه مردم هم شما را 
دوست دارند و دلشان می خواهد شما را 

در تلویزیون ببینند، خاطرنشان می کند: 
همین  هستم.  مردم  همه  مخلص  من 
مردم هستند که ما را سرحال و خوشحال 
از مردم کسی  به غیر  ما  نگه می دارند. 
را نداریم امیدوارم هرچه زودتر بتوانم در 

خدمتشان باشم.
بازیگر مجموعه های طنز شاخص 
تلویزیون در پاسخ به اینکه آیا این روزها 
پاسخش  اگر  و  تماشا می کند  تلویزیون 
را چطور  سریال ها  کیفیت  است،  مثبت 
می بیند؟ پاسخ می دهد: گاهی تلویزیون 
تماشا می کنم و سریال ها را دنبال می کنم 
اما معتقدم کیفیت کارها با زمان خومان 
قابل مقایسه نیست چون آن موقع شرایط 
خیلی فرق داشت و عشق در کارها بود. 
تا  از صبح که سرکار حضور داشتیم  ما 
ساعت ۸شب بازهم احساس می کردیم 
دیگر  االن  اما  داریم  کردن  کار  توان 
هم  کرونا  اینکه  ضمن  نیست.  اینطور 
خیلی مردم را اذیت می کند و متاسفانه 
عده ای از بهترین دوستان و رفیقان مان 
را از ما گرفت، چه ورزشکار و چه هنرمند، 
همه رفتند و داغ شان را بر دل ما گذاشتند. 
از مردم خواهش می کنم همچنان رعایت 
کنند، دست به دست هم بدهند تا این 

دوران تمام شود.
پاسخ  در  سپس  پیردوست  سعید 
پیشکسوت  هنرمند  عنوان  به  اینکه  به 
صداوسیما،  مسئوالن  به  خطاب  پیامی 
جبلی(  )پیمان  سازمان  رئیس  ویژه  به 
دارید؟ می گوید: دست ما کوتاه و خرما بر 
نخیل! اما به طور کلی تنها خواهش من 
از مسئوالن مخصوصا خود آقای جبلی که 
رئیس و سرپرست ما هستند این است که 
ایشان باید مراقب پیشکسوت ها باشند. ما 
که نزدیک به ۵۵ سال است در این حرفه 
کار  و  گذاشتیم  را  عمرمان  کردیم،  کار 
دیگری هم بلد نیستیم، وقتی هم که دیگر 
توان سابق را نداریم باید یک نفر باشد زیر 
پر و بال مان را بگیرد تا بتوانیم از جای مان 
بلند شویم. فقط توقع دارم یک نفر زیر 
بازوان مان را بگیرد تا بتوانیم سرپا شویم.

این هنرمند همچنین درباره اینکه در 
آستانه تولدش چه آرزویی برای خودش و 
تولد ۸۲  می گوید:  دارد،  کشورش  مردم 
سالگی ام است و از همه تشکر می کنم، 
فقط  هم  کشورم  مردم  برای  آرزویم 
سالمتی است و بس و اینکه هیچ وقت 
ما را فراموش نکنند. برای خودم هم آرزو 
دارم هیچ وقت پیش خانواده ام خجالت زده 
ما  همکاران  از  عده ای  متاسفانه  نشوم، 
خانواده هایشان  پیش  مالی  لحاظ  به 
آنها  همه  انشاءاهلل  هستند.  خجالت زده 
بربیایند.  زندگی هایشان  پس  از  بتوانند 
به  می خواهم  مسئوالن  از  همینطور 
تا  کنند  کارافتاده کمک  از  پیشکسوتان 

پیش خانواده هایشان خجالت زده نشوند.
ادامه  اینگونه  را  او صحبت هایش 
می دهد: ممنون از اینکه به یادم بودید. 
از قول من به همه دوستان و همکاران 
خودتان و خودم خسته نباشید بگویید. برای 
همه شما آرزوی سالمتی دارم. امیدوارم 
روزهای خوبی داشته باشید و همگی موفق 
باشید و بهترین دعایی که دارم این است 
که امیدوارم کرونا هرچه زودتر شرش را 
از سر مردم کم کند تا مردم باز هم بتوانند 
با هم معاشرت کنند، همدیگر را بغل کنند 

و به هم تبریک های صمیمانه بگویند.
سعید پیردوست در پایان گفتگو در 
پاسخ به این پرسش که با توجه به حضور 
شما در اکثر کارهای آقای مدیری، طی این 
۲ سالی که در خانه هستید، پیشنهادی از 
طرف این کارگردان داشتید؟ خاطرنشان 
دل  عزیز  مدیری  مهران  آقای  می کند: 
من است و من هر چه دارم از ایشان دارم. 
انشاءاهلل هرجا که هست صحیح و سالمت 
باشد و سایه اش باالی سر هنر این مملکت 
بماند ولی حتما ایشان نقشی برای من 
نداشته اند که از من دعوت نکردند. بعد از 
قهوه تلخ، دیگر ایشان پیشنهادی برای من 
نداشتند. در هر حال من همیشه به یادشان 
امیدوارم  ایشان و  از  هستم، سپاسگزارم 
هر کجا که هستند موفق باشند. ممنون 

از تماس شما و اینکه به یاد من بودید.

گالیه هاي یک هنرمند پیشکسوت

سعید پیردوست: عاشق مردم هستم و تا وقتي توان دارم برایشان کار مي کنم


