
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:

خط قرمز مجلس وضعیت معیشت مردم است

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
جذب نیروی انسانی تنها در حوزه تولید ممکن است، گفت: 
در شرایط کنونی حدود پنج میلیون نفر حقوق بگیر در 
مجموعه های دولتی داریم و جایی برای جذب نیروی جدید در این 

مجموعه ها وجود ندارد.
عبدالرضا مصری در مراسم جشن دستیابی به ظرفیت تولید 
۳۰۰ هزار ُتنی آلومینیوم در المرد فارس افزود: در این شرایط، در 

ادارات دولتی با بروکراسی نیز روبرو هستیم و نامه ها در ادارات 2۰ 
دست بین کارمندان می چرخد.

وی با بیان این که در شرایط کنونی، تقویت عرصه تولید، تنها 
راه برون رفت از مشکل بیکاری است، گفت:  اگر مجتمع هایی همانند 
آلومینیوم جنوب ۱۰ هزار نفر نیرو جذب کنند، ساالنه می توانند ۱۵۰۰ 

میلیارد تومان به اقتصاد و بودجه کشور کمک کنند.
صفحه 2

حواشی ایربگ های بازنشده در تصادف بهبهان؛

درخواست اعالم جرم 
علیه خودروسازان

اين كشور يک زندگی به جوانان بدهكار است!
ما  به همه  و  جوانان  به  این کشور 
یک زندگی دیگر بدهکار است، یک زندگی 
معمولی، یک زندگی که بشود اسمش را 

زندگی گذاشت!
این کشور یک زندگی به جوانان بدهکار است؛ 
می توانستند  جوانان  آن  در  که  عادی  زندگی  یک 
شاد باشند، می توانستند بی دغدغه به دانشگاه بروند، 
می توانستند پس از فارغ التحصیلی به سر کاری بروند 
تا دانش خود را در آن جا به کار گیرند و لذت ببرند از 
تلفیق علم و عمل. شغلی داشته باشند که دست شان 
توی جیب خودشان باشد و هر روز برای گرفتن کرایه 
تاکسی و خرید چای و قهوه و... جلوی پدر و مادر سر 

خم نکنند و شرم زده نباشند!
صفحه 2

حاجی قاسمی دبیر شورای اسالمی کالنشهر کرج:

انعقاد قراردادهای سراسر تخلف توسط شهرداری 
باعث شگفتی است

4
جامعه افسرده و بی انگیزه، هیچ پیشرفتی نمی كند

صفحه 2

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1930- شنبه 25  دی 1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
هديه تهراني؛ 

يک سوپراستار 
واقعي

6ورزش
انتقاد تند مصری ها؛

كی روش مغرور 
است و بايد برود

نک 1با

اين روزها فيلم سينمايي بي همه چيز در اكران سينماها مي باشد و 
عليرغم خواشي زيادي كه داشته و برخي از سينماها اين فيلم را سانسور 
و يا تحريم كرده اند، اما فروش قابل قبولي داشته است. بی همه چيز 
فيلمی درام اجتماعی به كارگردانی محسن قرايی، نويسندگی محسن 

قرايی و محمد داوودی و تهيه كنندگی جواد نوروزبيگی است.

بازيکنان سابق تيم ملی فوتبال مصر به انتقاد تند از كارلوس كی 
روش پرداختند و خواستار جدايی اين مربی شدند، البته مربی 

دروازه بان های سابق پرسپوليس نظر متفاوتی داشت.
به گزارش اسپورت، شکست تيم ملی فوتبال مصر در ديدار برابر 
نيجريه باعث شده است تا انتقادها از كی روش بسيار زياد شود.

 جشن تکميل ظرفيت توليدی شركت مجتمع صنايع آلومينيوم جنوب 
با حضور سيدرضا فاطمی امين وزير صنعت، معدن و تجارت، عبدالرضا 
مصری نايب رييس مجلس شورای اسالمی، جمعی از نمايندگان 
مجلس، مسئوالن و مديران كشوری و استانی و با مشاركت و 
حمايت مالی بانک صادرات ايران در المرد استان فارس برگزار شد.

تكمیل ظرفیت 
بزرگترين مجتمع 

آلومینیوم كشور 
با مشاركت بانک 

صادرات ايران

جايی برای استخدام نیروی جديد در دولت نیست یارانه  دریافت  برای  متقاضی  هزار   4۵ بت نام  ث
اعتباری نمایشگاه مجازی کتاب

کتاب  مجازی  نمایشگاه  دومین  مالی  و  اداری  عاون  م
تهران، گفت: تا ساعت 2۱ روز نخست ثبت نام یارانه اعتباری 
خرید کتاب )بن کتاب(، ۴۵ هزار متقاضی برای دریافت یارانه 

اعتباری خرید کتاب نام نویسی کردند.
صفحه 2

دبیر شورای عالی مناطق آزاد اظهار داشت: می دانیم 
که ساالنه بیش از 2۰ میلیارد دالر درآمد کشور امارات 
از بانکرینگ سوخت و در واقع خدماتی که به کشتی ها 
و شناورهای مختلف از منطقه خلیج فارس به سمت بندر فجیره 
می روند، به دست می آید و متاسفانه باید بگوییم که بخش عمده ای 
از سوختی که امارات برای بانکرینگ از آن استفاده می کند از ایران 

قاچاق و به سمت فجیره می رود.
سعید محمد با بیان اینکه فاز اول پاالیشگاه نفت سنگین 
قشم، با حضور رییس جمهوری به بهره برداری رسید، گفت: این 
پاالیشگاه با سرمایه گذاری بخش خصوصی به انجام رسیده و فاز 

اول آن تکمیل شده  است.
صفحه ۳

درآمد ۲۰ میلیارد دالری امارات از سوخت قاچاق ايران 

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهي فراخوان
 مناقصه عمومي دو مرحله ای

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

الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( تامین نماید:

شناسه اگهی :۱2۵78۱8

2۰۰۰۰9۳۴98۰۰۰7۳2 شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران
تقاضای ۰۰۴۰۰2۱ مناقصه شماره ۱۴۰۰/۰۴۵  شماره مناقصه و تقاضا

 LINE PIPE موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی
9۰۱.8۰۰.۰۰۰ ریال مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره ۱2۳۴۰2/
ت۵۰6۵9 ه مورخ 9۴/۰9/22 هیات وزیران مي باشد. نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار

۱8.۰۳8.۰۰۰.۰۰۰ریال مبلغ برآوردي مناقصه
۵ روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد.  آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابي کیفي در سامانه ستاد

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد.
 آخرین مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزیابي کیفي

)رزومه( در سامانه ستاد
پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی از طریق سامانه 

ستاد ارسال می گردد.  آخرین مهلت بارگزاری پیشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد

استان بوشهر- شهرستان عسلویه- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی- فاز های ۱۵ و ۱6- ساختمان امور کاال-
اداره خرید پاالیشگاه ششم آدرس مناقصه گزار

بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی: WWW.SETADIRAN.IR انجام می پذیرد 
و به پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.

مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن های  ۴۴-۳6-۰77۳۱۳۱8۳۳۵ تماس حاصل فرمایند. 
روابط عمومي شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي

 جشن تکمیل ظرفیت تولیدی شرکت 
حضور  با  جنوب  آلومینیوم  صنایع  جتمع  م
معدن  صنعت،  وزیر  فاطمی امین  یدرضا  س
رییس  نایب  مصری  عبدالرضا  تجارت،  و 
مجلس شورای اسالمی، جمعی از نمایندگان 
و  کشوری  مدیران  و  مسئوالن  جلس،  م
استانی و با مشارکت و حمایت مالی بانک 
فارس  استان  المرد  در  ایران  ادرات  ص

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
بانک  این  هیئت مدیره  نائب رئیس  یران،  ا
نمایندگان  و  صمت  وزیر  سفر  با  مزمان  ه
مجلس شورای اسالمی، از شرکت مجتمع 
ضمن  و  بازدید  جنوب  آلومینیوم  نایع  ص
حضور در جشن تکمیل ظرفیت تولیدی این 
شرکت، راه های گسترش همکاری و حمایت 
از افزایش ظرفیت این واحد تولیدی را مورد 

ارزیابی قرار داد.
امیر یوسفیان در این سفر برای ادامه 

همکاری بانک صادرات ایران با این مجتمع 
طریق  از  آن  گردش  در  سرمایه  تامین  و 
اعتبارات اسنادی ریالی داخلی و تسهیالت 

ارزی اعالم آمادگی کرد. 

لومینیوم  آ یع  صنا مجتمع  رکت  ش
نه  رخا کا مدرن ترین  عنوان  به  نوب  ج
مشارکت  با  خاورمیانه،  آلومینیوم  ولید  ت
بانک های بزرگ کشور در کنسرسیومی با 

عاملیت بانک صادرات ایران و متشکل از 
بانک های ملت، ملی و تجارت با فاینانس 
یوآن(  میلیون   6۱۰2( میلیارد دالری   ۱ .2
در زمینی به مساحت 2۰۰ هکتار در منطقه 
و  راه اندازی  فارس  استان  المرد  صنعتی 
به   ۱۳99 سال  ماه  اردیبهشت  اوایل  ر  د

بهره برداری رسید.
در حال حاضر در این مجتمع صنعتی 
بیش از 2 هزار نفر مشغول به کار هستند 
که بیش از 9۰ درصد آنان از جوانان بومی 

شهرستان های المرد و مهر هستند.
جشن تکمیل ظرفیت تولید این شرکت 
با حمایت و تامین مالی بانک صادرات ایران، 
موجب افزایش توان تولید آن به بیش از ۳۰۰ 
هزار تن در سال )۳۰ درصد تولید آلومینیوم 
صنایع  مجتمع  که  نحوی  به  شده  شور(  ک
آلومینیوم به تولید شمش آلومینیوم در مقیاس 
۱۴۴هزار تن، بیلت به میزان 86 هزار تن و 
اسلب به میزان 7۰ هزار تن دست یافته است.

همزمان با سفر وزیر صنعت و نمایندگان مجلس صورت گرفت

تکمیل ظرفیت بزرگترین مجتمع آلومینیوم کشور با مشارکت بانک صادرات ایران

صفحه 2

تبدیل وب کاوی مجازی به ول گردی مجازی!
افراد در ابتدا فعالیت خود را با وب کاوی شروع 
ول گردی  به  وب کاوی  این  نهایت  در  که  ی کنند  م

مجازی ختم می شود.
اجتماعی  روان شناس  یزدی،  شریفی  لیرضا  ع
درباره ول گردی در فضای مجازی گفت: وقتی افراد با 
فضای دیجیتال درگیر شوند، فعالیت خود را با وب کاوی 
شروع می کنند؛ یعنی هدفمند وارد این فضا می شوند و 

خواسته های خود را دنبال می کنند.
مرور  به  افراد  این  فعالیت  گفت:  یزدی  شریفی 
با وقت اضافه ای  تبدیل به وب گردی می شود؛ یعنی 

که به دست می آورند، مدت بیشتری را در این فضا 
به  وب گردی  این  نهایت  در  اما  می کنند.  سپری 
ول گردی مجازی ختم می شود.سال 99 بود که الیو 
اینستاگرامی نوجوان ۱۴ ساله با یک بالگر ترکیه نشین 
بود.  شده  خبرساز  می پرداخت،  فحشا  اشاعه  به  ه  ک
تمامی واکنش های فعاالن اجتماعی و مجازی به این 
خبر جنجالی، عدم نظارت و مدیریت والدین نسبت به 

نوجوانان در فضای مجازی بود.
در واکنش به این الیو جنجالی، محمدجواد آذری 
منتشر  فیلم  بود:  گفته  ارتباطات  وقت  وزیر  جهرمی، 

شده، تلخ و آزاردهنده بود و باید نهاد هایی که وظیفه 
امداد رسانی به کودکان و نوجوانان را دارند، وارد عمل 
دارد  وضعیتی  چنین  ما  نوجوانان  از  یکی  اگر  وند.  ش
نتیجه  این رفتار ها  اید به مشکل آن رسیدگی کرد،  ب

مشکالت دیگر در جامعه است.
یکی از ویژگی های رسانه های دیجیتال این است 
که مخاطب آرام آرام جذب فضای مجازی می شود و به 
این فضا اعتیاد پیدا می کند. این امر به گونه ای است 
که مراجع بین المللی هم یکی از انواع اعتیاد را اعتیاد 

به فضای دیجیتال می نامند.
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رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
خط قرمز مجلس وضعیت معیشت مردم است

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی گفت: 
خط قرمز مجلس وضعیت معیشت مردم است و هر اقدامی که زندگی مردم را 

سخت کند ، ما در کنار مردم خواهیم بود.
و  ریزی  برنامه  شورای  جلسه  در  پنجشنبه  عصر  بابایی  رضاحاجی  مید  ح
توسعه استان گیالن افزود: الیحه بودجه ۱۴۰۱ با هوشیاری و دقت قابل توجه 

بررسیی می شود.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم برای اولین سال الیحه بودجه را به مجلس 
بار مطرح می شود همچون  نخستین  برای  هایی  بحث  کند، گفت:  قدیم می  ت
موضوع ارز ترجیحی ۴2۰۰ تومانی که مباحث و نگرانی های هم برای آن بین 

مردم ایجاد شده است. 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه هر 
تصمیمی که گرفته شود می تواند تغییرات وسیعی ایجاد کند گفت: به طور حتم 

تصمیمی گرفته نخواهد شد که معیشت مردم را به خطر بیاندازد.
حاجی بابایی با بیان اینکه ما از مشکالت عبور خواهیم کرد که نشانه های 
آنهم موجود است افزود: مجلس مسیری را طی خواهد کرد که از دولت به عنوان 
نهاد مجری حمایت و دولت را تقویت کند؛ ضمن اینکه باید تصمیمی گرفت که 

جایگاه مجلس آسیب نبیند. 
وی با اشاره به بازدید از تعدادی از پروژه های نیمه تمام استان گیالن و 
موانع پیش آمده برای عدم تکمیل آنها گفت: گیالن از استان های کلیدی و از 
امتیازات بسیار  مرزهای طالیی ما در کشور محسوب می شود که نشان دهنده 

باالی آن در حوزه اقتصادی است.
رئیس کمیسوین برنامه وبودجه مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: با وجود 
همه ویژگی و ظرفیت های استان، مشکالتی در حوزه های پسماند، آب شرب، 
سدهای نیمه تمام. فاضالب ها، امکانات بیمارستانی، تاالب انزلی وجود دارد که 

موجب نگرانی مجلس است.
حاجی بابایی گفت: در موضوعی مثل پسماند گیالن، همه ما طی ۴2 سال 

گذشته مقصر بودیم که این اتفاق افتاده است. 
وی با انتقاد از مدیریت های پیشین تاکید کرد: استان گیالن از ظرفیت های 

بودجه ای خود به خوبی استفاده نکرده است.
تعداد ۱2 نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه امروز طی سفری یکروزه 
به گیالن از ظرفیت های اقتصادی، مشکالت بخش های مختلف و پروژه های 

نیمه تمام استان بازدید کردند.

نایب رئیس مجلس:
جایی برای استخدام نیروی جدید در دولت نیست

انسانی  نیروی  جذب  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  ایب  ن
تنها در حوزه تولید ممکن است، گفت: در شرایط کنونی حدود پنج میلیون نفر 
حقوق بگیر در مجموعه های دولتی داریم و جایی برای جذب نیروی جدید در 

این مجموعه ها وجود ندارد.
عبدالرضا مصری در مراسم جشن دستیابی به ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار ُتنی 
آلومینیوم در المرد فارس افزود: در این شرایط، در ادارات دولتی با بروکراسی نیز 

روبرو هستیم و نامه ها در ادارات 2۰ دست بین کارمندان می چرخد.
برون  راه  تولید، تنها  تقویت عرصه  این که در شرایط کنونی،  بیان  با  وی 
جنوب  آلومینیوم  همانند  مجتمع هایی  اگر  گفت:   است،  بیکاری  مشکل  از  رفت 
۱۰ هزار نفر نیرو جذب کنند، ساالنه می توانند ۱۵۰۰ میلیارد تومان به اقتصاد و 

بودجه کشور کمک کنند.
نایب رئیس مجلس اظهار داشت:  ما دو واژه سرمایه و کار را داریم که اگر 
با یکدیگر ترکیب شوند، شاهد ایجاد مجتمع هایی مانند آلومینیوم جنوب در کشور 
خواهیم بود. امروز چهره نیروهای کار در کارخانه آلومینیوم چنان بشاش بود که 
غم و غصه را از یاد ما برد و این موضوع جای تبریک دارد. باید دست سرمایه 

گذاران را بوسید و امیدوارم دست سرمایه بران در کشور قطع شود.
مصری با اشاره به فرازهایی از بیانیه گام دوم انقالب ابالغی از سوی مقام 
از یک درصد جمعیت جهان و  برخورداری  با  ایران  معظم رهبری گفت: کشور 
داشتن هفت درصد ذخایر معدنی و جغرافیای بی نظیر در شرق، غرب،جنوب و 
شمال کشور، از ۱۴ میلیون نفر دارای تحصیالت علمی برخوردار است که از این 
منظر، رتبه دوم جهان در زمینه دانش آموختگان علوم و مهندسی را دارا هستیم.

وی افزود: مقام معظم رهبری اقتصاد را عامل قوی سلطه ناپذیری و نفوذ 
ناپذیری دانسته اند و طبق فرمایشات ایشان، اقتصاد می تواند محوری برای حفظ 

همه حریم ها و هجمه های فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی کشور باشد.

رئیس انجمن دیابت ایران:
دیابتی ها دز سوم واکسن کرونا را حتما تزریق کنند

رئیس انجمن دیابت ایران با بیان اینکه آمار مرگ و میر بیماران دیابتی 
مبتال به کرونا بسیار کاهش یافته، تاکید کرد: بیماران مبتال به دیابت حتما 

دز سوم واکسن علیه کرونا را بزنند.
»اسداهلل رجب« افزود: در گذشته میزان مرگ و میر دیابتی هایی دارای 
بیماریهای زمینه ای مانند چاقی، قلبی و عروقی و فشار خون باال  به علت 
ابتال به کرونا 22 درصد بود که با انجام واکسیناسیون این بیماران در دزهای 

اول و دوم این رقم بسیار کاهش  یافته است.
وی اظهار داشت: انجام واکسیناسیون بویژه دز سوم برای بیماران دیابتی 
با توجه به شیوع سویه اومیکرون بسیار ضروری است زیرا  واکسن  در برابر 
عفونت ها و ویروس ها، آنتی بادی های الزم را تولید و از بدن محافظت کرده 
و این آنتی بادی ها با میکروب هایی که وارد بدن می شوند مبارزه می کند.  

رجب تصریح کرد: واکسن هایی که علیه ویروس کرونا در کشور استفاده 
می شود، عوارض جانبی خفیفی دارند و شدید نیستند، افرادی که بیماری 
های زمینه ای دارند باید برای تزریق این واکسن با پزشک معالج مشورت 
کرده و پس از انجام واکسیناسیون ۱۵ تا ۳۰ دقیقه در محل تزریق واکسن 
بمانند و تحت نظر مراقبان بهداشتی باشند تا اگر عارضه شدیدی رخ داد، 

اقدامات درمانی سریع انجام شود.
رئیس انجمن دیابت ایران تاکید کرد: مشاهده شده پس از واکسیناسیون، 
سیستم ایمنی بدن در مقابل واکسن کرونا واکنش نشان داده و باعث بروز 
برخی عوارض جانبی مانند خستگی، تب، لرز، اسهال، سرگیجه، قرمزی، 
التهاب و تورم در محل تزریق و غیره می شود، این عالئم طبیعی بوده و 

نشانه هایی از فعالیت بدن برای ایجاد ایمنی است.
به گفته رجب، در کنار واکسیناسیون، رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
از جمله استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، شستشوی مکرر 
از تردد در محیط های شلوغ  آنها و پرهیز  دست ها یا ضدعفونی کردن 
برای بیماران مبتال به دیابت حائز اهمیت است زیرا در صورت ابتالی یک 
فرد دیابتی به ویروس کرونا، عالئم شدیدتر و وخیم تری را تجربه می کند.
وی افزود: مبتالیان به دیابت باید با دور کردن استرس و ترس از خود 
و نوشیدن کافی آب، دمای بدن خود را کنترل و توصیه های بهداشتی را 
دنبال کنند، آنها همچنین به طور مرتب باید دست های خود را با صابون و 

آب بشویند یا از محلول های ضدعفونی کننده استفاده کنند.
این پزشک اظهار داشت: مبتالیان به بیماری دیابت در شرایط کنونی 
مانند سایر افراد باید به اصول تغذیه ایمن و سالم خود توجه ویژه کنند و 
نیازی نیست آنها مصرف ویتامین ها و مکمل های دارویی را جزو تغذیه 

خود قرار دهند و بیشتر از مواد غذایی مفید استفاده کنند.
رجب با بیان اینکه ۱2 درصد جمعیت باالی 2۰ سال کشور دیابت 
دارند، خاطرنشان کرد: حدود 6۰ درصد جمعیت کشور اضافه وزن و چاقی 
د ارند که از عوامل اصلی بروز بیماری دیابت است و تغذیه نامناسب، چربی 
باال، فشارخون باال، مصرف دخانیات و مشروبات الکلی و اختالالت خواب 

از جمله عواملی است که ابتال به  این بیماری را تشدید می کند.

يک روانشناس در گفتگو با دنیای جوانان:

جامعه افسرده و بی انگیزه، هیچ پیشرفتی نمی کند
جامعه ای که در آن مردم 
امیدی  آینده  به  نسبت  ن  آ
نداشته باشند، درگیر ناامیدی، 

خشنونت و هرج و مرج خواهد شد.
باعث  می تواند  فرد  در  امیدی  ا  ن
آینده  جهان،  به  نسبت  منفی  گرش  ن
یکی  امیدی  نا  شود.  شخص  خود  و 
می  و  است  افسردگی  خصوصیات  ز  ا
تواند در جامعه منجر به مهاجرت های 
غیر قانونی، بیماری های روانی و کناره 
گیری از جامعه شود. در این موارد فرد 
کشور  از  هرشکل  به  کند  می  عی  س
خطر  به  قیمت  به  حتی  شود  ارج  خ

انداختن جان و مال خود.
را  پیشرفت  مسیر  آینده  به  مید  ا

هموار می کند
آینده  از  امیدی  نا  و  فسردگی  ا
جامعه  به  را  زیادی  بسیار  زینه های  ه
تحمیل می کند. هرچه قدر مردم نسبت 
به آینده کشور امیدواری بیشتری داشته 
جامعه  آن  در  پیشرفت  مسیر  اشند  ب

هموارتر خواهد شد.
در  روانشناس  مقدم  براهیمی  ا
از  بعضی  در  گفت:  افسردگی  ورد  م
مکاتب روانکاوی از افسردگی به عنوان 
خشم فروخورده یاد می شود. زمانی که 
فرد نمی تواند خشم خود را به درستی 
مدیریت، کنترل و ابراز کند دچار حالت 

افسردگی خواهد شد.
که  جامعه ای  در  است  بیعی  ط

منیت  ا احساس  د  فرا ا باشد،  شن  خ
مشکل  دچار  آن ها  روابط  و  می کنند  ن
خواهد شد و هدفمند زندگی نمی کنند، 
برای  را  مناسب  کار  و  ساز  می توانند  ن
است  و ممکن  باشند  داشته  رتباطات  ا
که  باشند  داشته  را  ذهنیت  این  ه   ک
نجام  ا نند  می توا که  کاری  هترین  ب
مثل  هم  آن ها  که  است  این  هند  د
کم تر  اینکه  تا  باشند  خشن  یگران  د
ما  زمان  این  در  شوند.  آسیب  چار  د
و  بود  نخواهیم  پیشرفتی  هیچ  اهد  ش
باعث اضطراب و استرس  امنیت  نبود 
نخبگان  به خروج  منجر  و  زیاد  خیلی 

از کشور خواهد شد.
بیماری  ایجاد  عامل  فسردگی  ا

های روحی و روانی
بسیاری  روانشناس  این  گفته  ه  ب

ز بیماری ها و مشکالت روحی ریشه  ا
می تواند  حتی  که  دارد  افسردگی  ر  د
منجر به اقدام به خودکشی و همچنین 
افراد  در  روانی  و  روحی  یماری های  ب

مختلف شود.
اختالل  گفت:  مقدم  براهیمی  ا
نشان می دهد  را  دوره هایی  فسردگی  ا
اخالق  دستخوش  فرد  آن  در  ه  ک
غمگین می شود که حال ماللت در فرد 
است. اغلب افرادی که حالت افسردگی 
دارند، اختالل شخصیت و اضطراب و 

مصرف مواد را هم دارند.
بحث  مقدم  براهیمی  ا گفته  ه  ب
شده  زیاد  جامعه  در  افسردگی  یوع  ش
است تا جایی که بعضی از روانشناسان 
روانی  عنوان سرماخوردگی  به  آن  ز  ا
یاد می کنند و به نظر می رسد که زن ها 

7۰ درصد بیشتر از مرد ها به افسردگی 
دلیل   به  می تواند  که  شوند  می  دچار 
مصرف قرص ضد بارداری، یا داشتن 
باشد.  آنها  در  ایکس  کروموزوم  و  د
که   باشد  این  تواند  می  دیگر  لیل  د
ورزشی  و  تفریحی  امکانات  از  ن ها  ز
کمتری برخوردارند یا نگاه پایین تر به 
وجود  ساالر  مرد  اجتماعات  در  ن ها  آ
دارد. فقر نیز در افسردگی بسیار موثر 
بیخوابی  ابراهیمی مقدم گفت:  است. 
ناگهانی و بی  تغییر وزن  یا پرخوابی، 
بی  و  گناه  احساس  یا  بودن  نگیزه  ا
ارزشی و  تغییرات هورمونی هم تاثیر 

زیادی دارد.
دارند  اعتقاد  روانکاو ها  از  عضی  ب
و  است  فروخرده  خشم  افسردگی  ه  ک
ابراز کند  آنرا  فرد زمانی که نمی تواند 

افسرده می شود.
نکته  گفت:  نشناس  ا و ر ین  ا  
خطرناک در افسردگی بحث خودکشی 
تهدید  یا  اقدام  آن  در  فرد  که  ست  ا
می دهد  ن  نشا بررسی ها   . ی کند م
به  اقدام  اقایان  از  بیشتر  خانم ها  ه  ک
به  خودکشی می کنند که معوال منجر 
معموال  مرد ها  اما  نمی شود.  خودکشی 
از روش هایی استفاده می کنند که منجر 
حالت  هر  در  می شود.  کشی  خود  ه  ب
تهدید یا اقدام به خود کشی خطرناک 
است و حتما باید برای حل این مشکل 

به روانشناس مراجعه کند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

معاون دانشگاه پیام نور:
 ۸۰۰ هزار دانشجو ظرفیت خالی داریم

معاون حقوقی، مجلس و هماهنگی امور استان  های دانشگاه پیام نور گفت: با 
وجود اینکه هم اکنون ۴۰۰ هزار دانشجو در مقاطع مختلف در این دانشگاه تحصیل 

می کنند، 8۰۰ هزار ظرفیت خالی نیز وجود دارد.
محمد جمال  زاده افزود: با توجه به اینکه ورودی   دانشجو از لحاظ جمعیتی 
کاهش پیدا کرده خیلی از مراکز دانشگاهی کشور از جمله پیام نور ظرفیت خالی دارند.
وی بیان کرد: ظرف 2 سال گذشته نیز ۱7۰ مرکز و واحد دانشگاه پیام نور 
در کشور ساماندهی شدند. جمال  زاده ادامه داد: پیام نور بزرگ ترین دانشگاه دولتی 
است که در همه نقاط کشور شعبه دارد و در سال  های گذشته در مناطق محروم و 
مرزی منشاء خدمات ارزشمندی بوده است.  وی اظهار کرد: دانشگاه پیام نور با ایجاد 
شعبه  های متعدد نقش زیادی در ارتقای فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی مناطق ایفا 
کرده است و قشر مستضعف کشور نیز به طور معمول در این دانشگاه تحصیل می  کنند.
جمال  زاده ادامه داد: این دانشگاه هم اکنون ۳8۰ مرکز و واحد در کشور و 
چندین نمایندگی نیز در خارج از کشور از جمله یک شعبه فعال در افغانسان دارد 
که به پذیرش دانشجو مشغول است.وی ادامه داد: مهارت آموزی، توسعه شرکت  های 
دانش بنیان، پارک  های فناوری و پژوهش  های منتج به حل مشکالت جامعه در 

دستور کار جدی دانشگاه پیام نور قرار گرفته است.

ثبت نام ۴۵ هزار متقاضی برای دریافت یارانه اعتباری نمایشگاه 
مجازی کتاب

معاون اداری و مالی دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، گفت: تا ساعت 
2۱ روز نخست ثبت نام یارانه اعتباری خرید کتاب )بن کتاب(، ۴۵ هزار متقاضی 

برای دریافت یارانه اعتباری خرید کتاب نام نویسی کردند.
به گزارش دنیای جوانان از ستاد خبری دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، 
محمد خلج با بیان این که در ساعت های اولیه بازگشایی سامانه ثبت نام یارانه اعتباری 
خرید کتاب )بن کتاب( ویژه دانشجویان، طالب و اعضای هیات علمی سراسر کشور 
استقبال چشم گیری صورت گرفت، اظهار کرد: تا ساعت 2۱ روز نخست چهارشنبه 
)22 دی ماه ۱۴۰۰(، ۴۵ هزار متقاضی برای دریافت یارانه اعتباری خرید کتاب ثبت 
نام کردند.وی افزود: با توجه به بودجه اختصاص یافته و سقف اعتبار تعیین شده، 

اولویت ثبت نام با متقاضیانی است که زودتر ثبت نام کنند.
خلج تصریح کرد: دانشجویان و طالبی که اطالعات آنها در سامانه ثبت  نام 
یارانه اعتباری خرید کتاب موجود نیست، باید به مراکز آموزشی خود مراجعه کنند. 
حوزه های علمیه کشور و دانشگاه ها باید این اطالعات را به وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مرکز مدیریت حوزه های 
علمیه کشور ارسال کنند تا ستاد برگزاری دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از 

این اطالعات استفاده و آن را در سامانه ثبت کند.
معاون اداری و مالی دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران بیان کرد: یارانه 
اعتباری خرید کتاب از سوی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با 
مشارکت بانک صادرات ایران به عنوان بانک عامل دومین نمایشگاه مجازی کتاب 
تهران تامین می  شود. همچنین سقف یارانه اعتباری خرید کتاب برای دانشجویان 
و طالب 2۵۰ هزار تومان است که از این مقدار ۱۵۰ هزار تومان سهم مشارکت 
دانشجویان و طالب بوده و ۱۰۰ هزار تومان نیز سهم معاونت امور فرهنگی وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی با مشارکت بانک صادرات ایران است.
خلج گفت: سقف یارانه اعتباری خرید کتاب برای اعضای هیئت علمی نیز 
۵۰۰ هزار تومان است که از این مقدار 2۵۰ هزار تومان سهم عضو هیات علمی و 
2۵۰ هزار تومان نیز برعهده معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با مشارکت بانک صادرات ایران خواهد بود.هر کد ملی تنها یکبار مجاز به دریافت 
یارانه خرید کتاب )بن کتاب( است و هنگام ثبت نام، شماره تلفن همراه باید فعال، 

در دسترس و »در اختیار« شخص ثبت نام کننده )کد ملی خریدار( باشد.
دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از سوم بهمن ماه آغاز می شود و تا دهم 
بهمن ماه ۱۴۰۰ به مدت هشت روز ادامه خواهد داشت. عالقه مندان برای بازدید و 

خرید کتاب می توانند به http://ketab.ir مراجعه کنند.

آتش زدن خودر وهای الکچری به دلیل حسادت! 
سرکالنتر چهارم پلیس پیشگیری تهران از دستگیری اوباش سابقه داری که اقدام 

به آتش زدن خودرو های شهروندان کرده بودند، خبر داد.
سرهنگ اردشیر نادری گفت: 2 نفر از اوباش سابقه دار در محله نارمک اقدام به 

آتش زدن و تخریب خودرو های گران قیمت شهروندان کردند.
به گفته سرکالنتر چهارم پلیس پیشگیری تهران متهمان دارای ۴ فقره حکم جلب 
خودرو های  دارای  دار  سرمایه  افراد  به  حسادت  اقدامشان،  از  متهمان  انگیزه  و  هستند 

الکچری است.
پیش تر سرهنگ قره باقری رئیس پایگاه دوم پلیس امنیت عمومی تهران از دستگیری 
اوباشی خبر داده بود که طی اختالف حساب شخصی اقدام به تخریب شیشه های آرایشگاهی 

در منطقه 22 تهران کرده بود. 

بازداشت بلوک انداز اتوبان های تهران
رئیس پلیس پایتخت، جزئیات دستگیری سنگ پران بزرگراه یادگار امام را تشریح 

کرد که باعث کشته شدن 2 نفر و مجروحیت 6 نفر شد.
سردار حسین رحیمی، با اشاره به اینکه حدود یک ماه قبل از حادثه بزرگ راه نواب 
حادثه ای مشابه در دوازدهم آذر ۱۴۰۰ در بزرگراه یادگار امام خودرویی به واسطه سنگ 
پرانی های انجام شده چند خودرو تخریب و در اثر این اتفاق راننده یکی از خودروها که 
مردی حدوداً ۳۳ ساله بود جان باخته بود، بیان داشت: از همان لحظه با توجه به اینکه 
این موضوع ناراحت امنیت هایی را برای اذهان مردم ایجاد کرده بود، از این رو دستگیری 
عامل یا عامالن این حادثه در دستور کار پلیس های پیشگیری و آگاهی قرار گرفت و 

بیش از ۵۰ تیم از آن روز مسئول پیگیری این موضوع شدند.
وی با اشاره به اینکه در این خصوص حدود ۱۰ نفر متهم دستگیر شدند، عنوان 
داشت: با اقدامات فنی و استفاده از دوربین های مداربسته، در حالی که متهم قصد رقم 
زدن جنایت و حادثه ای دیگر را داشت توسط پلیس پیشگیری دستگیر و با توجه به مدارک 
و مستندات مشخص بود که این فرد در حقیقت همان عامل حادثه بزرگ راه یادگار امام 
و بزرگراه نواب است. رحیمی با اشاره به اینکه متهم در همان لحظات اولیه دستگیری 
اعتراف کرد و در این حوادثی که این فرد رقم زد دو نفر کشته و حدود 6 نفر مجروح و 
حدود 8 خودرو صدمه دیدند افزود: این فرد همدستی نداشته است و در همان لحظات 

اولیه تحقیقات به انجام اقدامات مجرمانه خود اعتراف کرد

مرگ زن جوان در تصادف با سانتافه
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ اظهار داشت: عابر پیاده 

زن ۴۰ ساله در دم فوت کرد .
سرهنگ همه خانی معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ 
اظهار داشت: پنجشنبه شب گذشته در محدوده بزرگراه یادگار به شمال مقطع ایثارگران 
یکدستگاه سواری سانتافه که در این محل در حال تردد بوده به شدت  با عابر زن ۴۰  

ساله برخورد  که این عابر در دم فوت می کند.
سرهنگ همه خانی بیان داشت : بالفاصله پس از این حادثه عوامل راهور منطقه 

2۳ در محل حاضر و ضمن ایمن سازی محل  مشغول بررسی صحنه تصادف شدند.
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت : علت این 
حادثه از سوی راننده سانتافه بدلیل عدم توجه به جلو ۵۰ درصد  بوده و برای عابر پیاده نیز 
بدلیل عبور غیر مجاز از عرض بزرگراه ۵۰ درصد سهم تقصیر در نظر گرفته شده است .

وی ضمن ابراز تاسف از این حادثه به عابرین توصیه داشت که در عبور از خیابان 
مخصوصا در تاریکی هوا به صورت ناگهانی  به معابر و تقاطع ها وارد نشده و جوانب 
احتیاط را در نظر بگیرند و هیچگاه از عرض بزرگراه تردد نکرده و هرچند تا پل عابر فاصله 
باشد باز هم جهت تردد از پلهای عابر پیاده استفاده نمایند  وی همچنین به رانندگان 
نیز توصیه داشت که همیشه و در همه حال توجه کافی  و الزم را به جلو داشته باشند تا 

شاهد اینگونه حوادث در سطح شهر تهران نباشیم.
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رزبری پای با تکنیک خاصی می تواند بدافزارها را 
با دقت ۹۹٫۸۲ درصد شناسایی کند

این رایانه دارای دیسک سخت نیست ولی به کمک حافظه SD، خود را 
راه اندازی می کند.

رزبری پای قادر است به کمک یک کابل تصویر ویدئو و یک درگاه سوزنی، 
خروجی صدا و تصویر داشته یا با کابل اچ دی ام آی HDMI، خروجی تصویری 
 USB  دایی استریو داشته باشد. دو درگاه یو اس بیHD با دقت ویدیوی اچ دی
نیز برای آن در نظر گرفته شده است که می توان از آن برای ارتباطات مختلف 
و  کلید، ماوس، شبکه بی سیم  برای صفحه   USB درگاه های  از  استفاده کرد. 
کلیه دستگاه ها با پشتیبانی از درگاه مذکور می توان استفاده کرد. به کمک هاب 
USB می توان از پورت های بیشتری استفاده کرد. مدل های B نسخه یک و 
دو این رایانه یک درگاه شبکه نیز دارد که به کمک آن می توان به شبکه محلی 
یا اینترنت متصل شد. از خروجی HDMI برای صدا، تصویر و کنترل آن باهم 
می توان بهره جست. بدین ترتیب با کمک فقط یک نمایشگر لمسی قادر است 

تبدیل به یک تبلت شود.
محققان با استفاده از بردهای رزبری پای توانسته اند بدافزارها را ازطریق 

امواج و بدون استفاده از نرم افزار خاصی با دقت خیره کننده ای شناسایی کنند.
رؤیای همیشگی رزبری پای این بوده است که مردم را به خرید کامپیوتر 
ترغیب کند و سپس آن ها را به یادگیری برنامه نویسی در کامپیوتر سوق دهد. این 
نهاد در ابتدا بردهای توسعه ی خود را با هدف آموزش برنامه نویسی به کودکان 
رونمایی و روانه ی بازار کرد؛ اما دیری نپایید که این رایانه ها یا بردهای کوچک 
خود را در قلب خوره های فناوری جای دادند و اکنون رایانه های مذکور می توانند 
 AirPlay برای عالقه مندان انجام همه ی کارها، از ساخت گیرنده های ارزان قیمت

گرفته تا اتوماسیون خانه های هوشمند مفید و کاربردی باشند.
اکنون شاید جالب باشد بدانید که محققان توانسته اند از رزبری پای برای 
به طوری که دقت آن قطعًا غافلگیرتان خواهد  استفاده کنند؛  بدافزارها  شناسایی 
کرد. در دنیای امروزی با رواج شبکه های اینترنتی، بزرگ ترین شرکت های جهان 
با حمالت بدافزار پیچیده و گسترده ای دست وپنجه نرم می کنند؛ اما تکنیک جدید 
و جالب شناسایی بدافزار می تواند به شرکت ها کمک کند تا بدون نیاز به نرم افزار 

این تهدیدات را خنثی کنند.
تیمی از محققان مؤسسه ی تحقیقات علوم کامپیوتر و سیستم های تصادفی 
)IRISA( به طور مشترک راه حلی منحصربه فرد برای شناسایی بدافزارها ارائه 
بررسی  را  داده ای  بسته های  یا  رهگیری  را  نرم افزاری  هیچ  ظاهراً  که  کرده اند 
نمی کند. درعوض، رزبری پای با دقت بسیار زیاد فعالیت بدافزارهای مداوم را با 

تجزیه وتحلیل امواج الکترومغناطیسی خاص  EM تخمین می زند.
باشد؛  دقیق  نباید  نیز  آن چنان  تخمین  این  که  شود  تصور  ابتدا  در  شاید 
بااین حال، نتایج به طرز باورنکردنی دقیق هستند. در شرح توسعه ی سیستم تشخیص 
 Picoscope بدافزار، آمده است که محققان برد رزبر پای را به اسیلوسکوپ
6۴۰7 و کاوشگر میدان H برای تشخیص تغییرات میدان EM متصل کرده اند.

که  دادند  یاد  پای  رزبری  تک بردی  کامپیوتر  به  محققان  ساده،  زبان  به  
الگوهای غیرعادی امواج الکترومغناطیسی را تشخیص دهد که کامپیوترها هنگام 
حمله بدافزار ساطع می کنند. هنگامی که محققان راه حل خود را آزمایش کردند، 
سیستم یادشده موفق شد با دقت 99٫82 درصد تشخیص دهد که حمله بدافزار 

در حال انجام است.
درواقع، دستاورد محققان سیستم نظارتی خارجی ای است که بزرگ ترین 
مزیت آن نیز محسوب می شود. کاربران به نصب نرم افزار روی اهداف احتمالی 
نیازی ندارند؛ ازاین رو، سیستم دربرابر اقدامات متقابل بسیاری از بدافزارها مصون 
می ماند که برای فرار از شناسایی یا فلج کردن سیستم های ضدبدافزار به کار می روند.
درپایان، باید به این نکته نیز اشاره کنیم که دستاور یادشده هنوز در مراحل 
اولیه است و باید با بدافزارهای جدید آزمایش های متعددی را پشت سر بگذارد. 
بااین حال، تکنیک جدید می تواند نقطه ی عطفی در شناسایی بدافزارها با هزینه 

بسیار کم باشد.

کمیسیون حقوق بشر کانون وکالی 
تصادف  حادثه  دنبال  به  مرکز  دادگستری 
ـ  بهبهان  جاده  در  خودروها  زنجیره ای 
تعقیب  جهت  خواسته  دادستان  از  اهواز 
استاندارد  متولیان  و  داخلی  خودروسازان 

اعالم جرم عمومی شود.
درخواست کمیسیون حقوق بشر کانون 
سخنان  پی  در  مرکز  دادگستری  وکالی 
پلیس  رئیس  هادیانفر؛  کمال  سید  سردار 
بر  مبنی  کشور  انتظامی  فرماندهی  راهور 
در  از خودروها  کدام  ایربگ هیچ  بازنشدن 
تصادف زنجیره ای بهبهان مطرح شده است.

 ۵۰ از  بیش  زنجیره ای  تصادف  در 
خودرو در جاده بهبهان ـ اهواز که صبح روز 
دوشنبه 2۰ دی رخ داد، بنابر اعالم روابط 
بیمارستانی  پیش  اورژانس  مرکز  عمومی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  حوادث  مدیریت  و 
جندی شاپور اهواز پنج نفر شامل یک زن و 
چهار مرد کشته و ۴۱ نفر شامل پنج زن و 
۳6 مرد مصدوم شدند.کمیسیون حقوق بشر 
کانون وکالی دادگستری مرکز در درخواست 
تعقیب خودروسازان  برای  دادستان  از  خود 
تأسف بار  »خبر  است:  کرده  عنوان  داخلی 
داخلی  خودروهای  هوای  کیسه  نشدن  باز 
در حادثه بهبهان و آمار تلفات ۵۰ کشته و 

زخمی بار دیگر ضرورت رعایت و نظارت بر 
استانداردهای ایمنی ناظر بر ارتقای کیفیت 
را تداعی کرد.  امنیت خودروهای داخلی  و 
حیث  از  تولیدکنندگان  فعل  ترک  و  فعل 
بی واسطه،  و  واسطه  با  از  اعم  تسبیب 
نیازمند کارشناسی است. تمرکز بر اقدامات 
از حیث جنبه عمومی  پیشگیرانه و تعقیبی 
جرم مورد مطالبه عمومی است تا به تعبیر 
رئیس پلیس راهور کشور »ارابه مرگ« در 

اختیار شهروندان قرار نگیرد.
کرده  درخواست  مذکور  کمیسیون 
ضمن بررسی سریع کارشناسی و اعالن به 
خودروسازان  علیه  دادستان  عمومی،  افکار 

متخلف و متولیان استاندارد اعالم جرم کند 
و گزارش روند تعقیب و تحقیقات مقدماتی 
اثربخش  اصالح  و  بازدارندگی  هدف  با  را 
شهروندان  اطالع  به  پیشین،  رویه های 

برساند.
تصادف زنجیره ای جاده بهبهانـ  اهواز 

به روایت پلیس
بنا بر گزارش اعالمی پلیس، در این 
حادثه جو پایدار در کمتر از 2۰ دقیقه تبدیل 
به جو ناپایدار شد و توده ِمه غلیظی در جاده 
رفت  مسیر  و  بود  طرفه  دو  جاده  نشست، 
رانندگان  نداشت،  خاصی  مشکل  هیچ  آن 
در مسیر رفت با احتیاط عبور کردند و هیچ 

حادثه ای روی نداد.
در مسیر برگشت، یک دستگاه تریلی 
با سرعت 6۰ تا 7۰ کیلومتر بر ساعت وارد 
ِمه شده و در یک لحظه به دلیل باالرفتن 
تراکم زیاد مه، دید راننده محدود شد و وی به 
سرعت با ترمز گرفتن و توقف، سعی داشت 
با سرعت کم طی مسیر کند اما خودروهای 
پشت سر به علت عدم رعایت فاصله طولی 
و توجه به جلو با تریلی برخورد کرده بودند.
رئیس پلیس راهور می گوید در حادثه 
بسیار دلخراش بهبهان، ایربگ هیچ کدام از 
خودروها باز نشد، وی ضمن انتقاد جدی از 
خودروسازان، تعیین سهم تقصیر برای آنها 
در این حادثه و معرفی شان به مراجع قضائی، 
متذکر شده که چرا خودروسازان ارابه مرگ 
نظارت  درست  استانداردها  می کنند،  تولید 

نمی شود و وزارت صمت کنترلی نمی کند.
از اظهارات رئیس پلیس راهور؛  پس 
پیمان پیرایش؛ مدیر کل نظارت بر اجرای 
باید  که  است  گفته  فلزی  استاندارد صنایع 
آیا  شود  بررسی  نخست  موضوع  این  در 
ایربگ های سمت سرنشین قفل بوده است 
یا خیر)!(، در ضمن اگر پلیس گزارش تخلف 
مراجع  از  کند،  ارائه  آنها  به  را  خودروساز 

قضائی پیگیری خواهند کرد.

حواشی ایربگ های بازنشده در تصادف بهبهان؛

درخواست اعالم جرم علیه خودروسازان

یادداشت
این کشور یک زندگی به جوانان بدهکار است!

یونس قیصی زاده
این کشور به جوانان و به همه ما یک زندگی دیگر بدهکار است، یک زندگی 

معمولی، یک زندگی که بشود اسمش را زندگی گذاشت!
آن  در  که  عادی  زندگی  یک  است؛  بدهکار  جوانان  به  زندگی  یک  کشور  این 
بروند، می توانستند  دانشگاه  به  باشند، می توانستند بی دغدغه  جوانان می توانستند شاد 
پس از فارغ التحصیلی به سر کاری بروند تا دانش خود را در آن جا به کار گیرند و لذت 
ببرند از تلفیق علم و عمل. شغلی داشته باشند که دست شان توی جیب خودشان باشد 
و هر روز برای گرفتن کرایه تاکسی و خرید چای و قهوه و... جلوی پدر و مادر سر خم 

نکنند و شرم زده نباشند!
شغلی که آخر ماه با حقوقش می توانستند برنامه سفر با دوستان را بچینند و درباره 
تفریح در مناطق زیبا و دیدن جاهای تاریخی و... با هم صحبت کنند، شوق خرید داشته 
باشند و صدای پیامک واریز حقوق به حساب شان آنها را ذوق زده کند، روز تولد پدر و 
مادر یا خواهر و برادر کوچک تر با خرید یک کادوی خوب آن ها را غافلگیر کنند، امنیت 
مالی داشته باشند و چه بسا اگر والدین هم احتیاج به کمک داشتند، کارت بانکی شان را 

با غرور بدهند تا بگویند روی آنها هم می شود حساب کرد.
اقتصادی شان  شرایط  وقتی  تا  است؛  بدهکار  جوانان  به  زندگی  یک  کشور  این 
روبراه شد و عاشق  شدند، به طور جدی به ازدواج فکر کنند و لذت تشکیل خانواده را 
در همان جوانی بچشند، نه این که این قدر سردرگم نباشند که از یک طرف عشق خود 
را پیدا کرده و از طرفی آه در بساط برای ازدواج نداشته باشند و حسرت رسیدن به یار 
را بکشند تا باالخره قیچی بالتکلیفی و سردرگمی نخ های ارتباط عاطفی را پاره کند 
و بدانند آخر هر ماجرای عاشق و معشوقی و دوست داشتن، پایانی خوش نیست و به 

وصال و آرامش و ازدواج ختم نمی شود.
این کشور به جوانان یک زندگی بدهکار است؛ که راحت بروند دنبال فکر و اعتقادی 
که دارند، کتاب هایی بخوانند که می پسندند، فیلم هایی ببینند که به آن عالقه دارند، و 

بحث هایی کنند که به هیجان شان می آورد، به هنر و تفریحی بپردازند که دوست دارند؛ 
آن هم بی دغدغه و بدون ترس از عواقب و گرفتاری های بعدی!

رویا  برایشان  بدهکار است؛ که خانه خریدن  زندگی  به جوانان یک  این کشور 
ُعقده  کوه  حداقلی شان  نداشته های  نخورند،  حسرت  دیگران  ماشین  دیدن  با  نباشد، 
نشود، دست های خالی پدر و مادر عذاب شان ندهد، هر روز گوش به اخبار ندهند که 
آیا تحریم دیگری اضافه شده و یا مذاکرات می خواهد به سرانجامی برسد، این همه 
منتظر نباشند که باالخره کی اوضاع کمی آرام می شود تا اقتصاد باالخره تکانی بخورد 
و نفتی به فروش برسد و دالری آزاد بشود و در کنار ولخرجی ها و تامین هزینه های 
گزاف خارجی و داخلی و دولتی، باالخره چیزي هم تهش بماند تا شاید شغلی برای آنها 
ایجاد شود و خستگی سال ها به دنبال شغل گشتن و هر بار نه شنیدن، از تن شان به در 

رود و دست شان به یک شغل واقعی و آبرومندانه بند شود.
این کشور یک زندگی به جوانان بدهکار است؛ تا سال های سال شب با رویای 
شیرین مهاجرت نخوابند و صبح با فکر تلخ نتوانستن از خواب بیدار نشوند و همه این 
سال ها زندگی موقتی داشته باشند، تا تمام فکر و ذکرشان این نباشد که آیا باالخره 
فرصت مهاجرت پیدا شود یا نشود. این همه حرص از دست دادن فرصت های اندک را 
نخورند و با اعصابی خراب و روانی رنجور روزها را تکراری و بی انگیزه و خسته کننده 

پشت سر نگذارند.
این کشور یک زندگی به جوانان بدهکار است؛ از خوبی شنیدن و خوب دیدن، 
آرامش و آسودگی را بدهکار است. این که مجبور نباشند به صورت رگباری خبر فالن 
اختالس کالن و فساد مالی و... را بشنوند، کودکان کار و پیرهای تا کمر خم شده در 
سطل های زباله را نبینند، وعده های پوچ و ناکارآمدی مسووالن و اخبار اعصاب خوردکن 
در  بذر خشم  مثبت اندیشی،  جای شکوفه ی  به  تا  نکنند  تحمل  را  رسمی  رسانه های 

وجودشان ریشه نزند!
این کشور یک زندگی به جوانان بدهکار است؛ یک زندگی و یک جوانی حتی 
این مشکالت،  بار سنگین همه ی  زیر  میانساالن و سن و سال دارانی که  به همه ی 
جوانی شان را باد برد! این کشور به جوانان و به همه ما یک زندگی دیگر بدهکار است، 

یک زندگی معمولی، یک زندگی که بشود اسمش را زندگی گذاشت!
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زی  سا خصوصی  وعده 
قبل  سال ها  از  خودرو  صنعت 
داده  از سوی مسئوالن مختلف 

شده اما تاکنون اجرایی نشده است.
ما  کشور  در  خصوصی سازی  بحث 
همیشه با مشکالتی همراه بوده، در صنایع 
مختلف همچون خودرو از دهه ها قبل این 
موضوع جنجالی بوده است، رئیس جمهور 
سابق بر واگذاری شرکت های خودروسازی 
تاکید داشت اما تا کنون اجرایی نشده است.

این  البته  سازی  مشکالت خصوصی 
روزها در فوتبال پررنگ شده و یکی از عوامل 
حذف استقالل و پرسپولیس از آسیا، روند کند 
آن ها در خصوصی شدن بود. بحث خصوصی 
دولتمردان  میان  در  باشگاه  دو  این  سازی 
مطرح بوده و مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش 
پیشین بار ها از واگذاری سرخابی ها تا پایان 
عمر دولت دوازدهم خبر داده و در روز های 
پایانی این دولت بر رفع موانع سپردن این 
2 باشگاه به بخش خصوصی تاکید کرده بود 
که با گذشت زمان مشخص شد پرسپولیس 
و استقالل تا مستقل شدن از بخش دولتی 

مسیر طوالنی در پیش دارند.
روحانی  حسن  خودرو؛  حوزه  در  اما 
از  دولت  خروج  کرد  تاکید   9۵ سال  در 
قالب  در  می تواند  نه تنها  خودروسازی، 
انجام شود، بلکه  سهام فروشی به داخلی ها 
سهام  واگذاری  ناحیه  از  آن  اجرای  امکان 

به بخش خصوصی خارجی نیز وجود دارد.
وی حتی واگذاری سهام را راه میانبر 
برای توسعه صنعت خودروی کشور اعالم 
کرد و خواستار اجرایی شدن آن شد. تاکید 
خصوصی سازی  بر  پیشین  رئیس جمهور 
گفته  به  که  بوده  حدی  به  خودرو  صنعت 
منابع آگاه، روحانی طی سال های ریاست 
نیز در جریان یکی از جلسات هیات دولت، 
در  دولت  سهام  باقیمانده  واگذاری  دستور 
شرکت های خودروساز به بخش خصوصی 

را داده بود.
خودرو  صنعت  خصوصی سازی  لزوم 

از دید مسئوالن
جدا از رئیس جمهوری، برخی دیگر از 
مقامات دولتی و حتی مدیران خودروسازی 
صنعت  خصوصی سازی  لزوم  از  بار ها  نیز 
جمله  از  آورده اند،  میان  به  خودرو صحبت 
رضا رحمانی که در اظهار نظری تاکید کرده 
بود که پروسه خصوصی سازی خودروسازان 
در سه مرحله و تا پایان سال 99 انجام شود.

صمت،  بق  سا یر  ز و گفته  طبق 

در  دولت  سهام  باقیمانده  واگذاری  برای 
مرحله ای  سه  فرآیند  یک  خودروسازی، 
آن،  اولیه  مراحل  که  شده  گرفته  نظر  در 
و  غیر تولیدی  اموال  واگذاری  و  فروش 
ایران خودرو و سایپا است  زیرمجموعه های 
و در مرحله نهایی نیز خصوصی سازی خود 

این دو شرکت انجام شود.
اصل  کلی  سیاست های  ابالغ  از  بعد 
از بنگاه  ۴۴ در سال 8۴ قرار شد تا دولت 
داری خارج شود و تنها 2۰ درصد از سهام 
داشته  اختیار  در  را  خودروساز  شرکت های 
از سهام  اساس ۱۴ درصد  بر همین  باشد، 
ایران خودرو و ۱7.۳۱ درصد از سهام سایپا 
سهام  مابقی  و  ماند  باقی  دولت  دست  در 

واگذار شد.
در حال حاضر دولت در هر دو شرکت 
سهام  درصد   2۰ زیر  سایپا  و  ایران خودرو 
قرار  گفت  می  رحمانی  که  آن طور  و  دارد 
مسئله  این  اما  شود،  واگذار  آن  کل  بود 
انداخته  گوش  پشت  تاکنون  زمان  آن  از 
شده که پیامد های زیادی برای بازار خودرو 

داشته است.
واگذاری های  پیامد  مهم ترین  شاید 
هلدینگ های  نشینی  هم   بتوان  را  قبلی 
 ، نشستگی ز با ی  و ها صند  ، لتی و شبه د
زیرمجموعه  شرکت های  و  قطعه سازان 
ایران  سهام داران  فهرست  در  خودروساز 
دولت  است،  بهتر  دانست.  سایپا  و  خودرو 
خودروسازان  زیرمجموعه  ابتدا شرکت های 
به  وادار  را  شبه دولتی  سرمایه گذاران  و 
واگذاری سهام خودروسازی  و  عقب نشینی 
کند تا اولین پیام به بخش خصوصی توانمند 
در جهت حمایت واقعی از تولید مخابره شود.
دولتی بودن خودروسازان باعث زیان 

ده بودن آن ها شده است

خودروسازان  انجمن  دبیر  که  آنطور 
باعث  خودروسازان  بودن  دولتی  می گوید 

زیان ده بودن آن ها شده است.
نعمت بخش گفت: خودروسازان تمایل 
توانند  می  که  چرا  شوند  خصوصی  دارند 
رقابتی شوند و بازدهی باالیی داشته باشند. 
پیامدهای دولتی  از  بتوان یکی  شاید 
ماندن خودروسازان را در ساختار مدیریتی آنها 
دانست به طوری که اکنون به دلیل اینکه 
دولت، مدیران این 2 شرکت خودروسازی را 

تعیین می کند بازدهی باالیی ندارند.
زمانی  گفت:  خودرو  کارشناسان  یک 
بازدهی  شود،  اداره  خصوصی  شرکتی  که 
بودن  از حالت دولتی  دارند چرا که  باالیی 
خارج شده و مدیران آنها دیگر به فکر حقوق 
کارمندی نیستند و برای بازدهی بیشتر تالش 
می کنند و البته دیگر مدیران آن کارمندان 
دولتی نخواهند بود و دولت دیگر در تعیین 

مدیران آن نقشی نخواهند داشت. 
این  سکانداری  از  قبل  صمت  وزیر 
وزارت خانه گفته بود که دولت نباید بنگاه 
دار صنعت خودروسازی باشد و او هم تمایلی 
برای تعیین مدیرعامالن شرکت های خودرو 
ساز ندارد، بلکه تصمیم دارد که در یک دوره 

گذار آن ها را به سهامداران واگذار کند.
تیموری مدیر عامل گروه خودروسازی 

سایپا شد
کرسی  بر  امین  فاطمی  که  اکنون 
تصمیم  گویا  است  نشسته  صنعت  وزارت 
دارد مدیران 2 خودروساز کشور را تغییر دهد 
و اکنون سیدجواد سلیمانی سکان مدیریت 
سایپا را به محمد علی تیموری واگذار کرد. 
براساس اطالعات رسیده علی شیدایی 
نرمیقی و عظیمی فشی نیز به عنوان اعضای 
جدید هیئت مدیره سایپا معرفی خواهند شد. 

در کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص ایران خودرو 
نیز نام یوسف الهی شکیب از مدیران صنعت 
مدیرعاملی  وی  سابقه  در  که  خودروسازی 
گروه بهمن و عضویت در هیئت مدیره ایران 

خودرو است،  دیده می شود.
مدرس  محمدرضا  م  نا همچنین 
برای  کشتیرانی  فعلی  مدیرعامل  خیابانی، 
مدیریت ایران خودرو شنیده می شود. البته به 
نظر می رسد با توجه به سابقه الهی شکیب در 
صنعت خودرو، احتمال انتصاب وی به عنوان 

مدیرعامل ایران خودرو بیشتر باشد.
اما پس از پخش شدن این شایعات، 
این  از  و  درآمد  مجلس  نمایندگان  صدای 

تغییر مخالفت کردند.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه دولت با 
سهام نسبتا اندک در صنعت خودرو، اختیارات 
در  دولت  تصدی   گری  گفت:  دارد،  وسیعی 
صنعت خودرو سبب ضرر و زیان هنگفت به 

شهروندان و بازار سرمایه شده است.
است  بهتر  گفت:  طهماسبی  فرهاد 
در جهت خصوصی سازی واقعی و تفویض 
شرکت های  هیات مدیره  در  رات  ختیا ا
رها  را  خودرو  صنعت  دولت  خودروسازی، 
کند. با خروج دولت از خودروسازی، امکان 
با  مطابق  خودروسازی  بر  دقیق  نظارت 

منفعت شهروندان فراهم می شود.
خصوصی  سازمان  رئیس  تازگی  به   
سازی گفته است با توجه به حساسیتی که 
درمورد ایران خودرو و سایپا وجود دارد باید 
دید حاکمیت اراده به واگذاری این دو شرکت 

خواهد داشت یا نه؟ 
از طرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی 
هم اخیراً درخواست فروش بخشی از سهام 
متعلق به دولت ایران خودرو و سایپا را ارائه 

کرده است.
خاندوزی، به استناد جز دوم بند الف 
تبصره 2 ماه واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ 
درصد   ۴ واگذاری  درخواست  کشور،  کل 
ایران خودرو و  از شرکت های  سهام دولت 

سایپا را ارائه کرده است.
کنار  خودروسازی  از  دولت  وقتی   
خصوصی  بخش  ن،  ا ز قطعه سا  ، د و بر
صنعت خودرو و البته شرکت های خارجی 
با  رقابت  به  آزاد  فضایی  در  نند  می توا
هدف  که  اینجاست  و  بپردازند  یکدیگر 
و  ر  نحصا ا شکست  ز  ا صمت  رت  ا ز و
این  شد  خواهد  محقق  نیز  رقابت  ایجاد 

را کارشناسان صنعت خودرو می گویند.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران: 
تسهیل  ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک  در  ازدواج  وام  دریافت 

می شود
گفت:  ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک  مدیرعامل 
دریافت  فرآیند  شدن  آسان تر  برای  می توانند  متقاضیان 
وام ازدواج، افتتاح حساب خود را به صورت غیرحضوری 
»مهریران«  همراه بانک  و  بانک  وب سایت  طریق  از  و 

انجام دهند.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 

ایران، سید سعید شمسی نژاد، مدیرعامل این بانک گفت:  بانک قرض الحسنه مهر 
ایران سعی می کند تا در سریع ترین زمان ممکن، نسبت به پرداخت وام ازدواج 
معرفی شدگان از سوی سامانه بانک مرکزی که پرونده خود را تکمیل کرده اند اقدام 

کند تا متقاضیان عزیز بتوانند هر چه سریع تر وام خود را دریافت کنند.
شمسی نژاد یادآوری کرد: متقاضیان وام ازدواج می توانند برای آسان تر شدن 
فرآیند دریافت وام، افتتاح حساب خود را به صورت غیرحضوری و از طریق وب سایت 
بانک و همراه بانک »مهریران« انجام دهند. به این صورت برای افتتاح حساب در 
بانک قرض الحسنه مهر ایران نیازی به حضور در شعب بانک نیست. کارت بانکی 
نیز به محل سکونت یا کار متقاضیان که از سوی خودشان تعیین می شود، ارسال 

خواهد شد.
وی در همین رابطه اشاره کرد: خوشبختانه مجموعه خدمات غیرحضوری 
بانک قرض الحسنه مهر ایران کامل است و مشتریان می توانند خدمات مختلفی از 
جمله افتتاح حساب، درخواست تسهیالت، ارسال کارت هدیه، احراز هویت سجام، 
خدمات چک و... را توسط پیشخوان مجازی، اینترنت بانک و اپلیکیشن همراه بانک 

»مهریران« دریافت کنند.
شمسی نژاد تصریح کرد: امیدواریم مجموعه اقدامات بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، باعث آسان تر شدن دریافت خدمات بانکی برای مردم، به ویژه جوانان متقاضی 

دریافت وام ازدواج شده باشد.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران آماری را نیز درباره وام های ازدواج 
پرداخت شده اعالم کرد: از آغاز سال ۱۴۰۰ تا پایان آذر ماه، 28هزار و 667 فقره 

وام ازدواج توسط این بانک پرداخت شده است.
سید سعید شمسی نژاد گفت: مبلغ تسهیالت پرداخت شده بانک در حوزه ازدواج 

در پایان 9 ماه سال جاری به 2۴هزار و ۴۳9 میلیارد ریال رسیده است.
وی همچنین خبر داد: بانک قرض الحسنه مهر ایران در سال ۱۳99 نیز 2۴هزار 
68۰ فقره وام ازدواج به ارزش بیش از ۱2هزار و 826 میلیارد ریال پرداخت کرده است.

نقش بانک توسعه تعاون در حمایت از تعاونی های نوآور
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر 
نقش مهم بانک توسعه تعاون در حمایت از تعاونی های 

نوآور تاکید ورزید.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، مهدی 
مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
بازدید از غرفه بانک توسعه تعاون در هفتمین نمایشگاه 
تراکنش ایران اظهار داشت: فعالیت های نوآورانه و دانش 

بنیان امروزه به عنوان محرک رشد اقتصادی مطرح هستند و این فعالیت ها درصد 
باالیی از اقتصاد ملی کشورها را در بر گرفته اند.

وی افزود: بانک توسعه تعاون برنامه های ویژه ای در حوزه ارائه خدمات 
اعتباری و بانکی برای تعاونگران در نظر گرفته است و اعطای تسهیالت با نرخ 
ترجیحی به تولید کنندگان و کارآفرینان بخش تعاون از مهمترین ماموریت های 

بانک به شمار می رود.
مسکنی خاطر نشان کرد: در حال حاضر استارتاپ ها و شرکت های دانش 
بنیان در قالب شرکت تعاونی مشغول فعالیت هستند و از برنامه های مهم معاونت 
تعاون سازماندهی و ایجاد مکانیزم های تشویقی برای حمایت از تعاونی های دانش 

بنیان با همراهی بانک توسعه تعاون است.
بانک  به حضور  اشاره  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  تعاون  معاون 
توسعه تعاون در طرحهای ملی گفت: این بانک با ایفای نقش عاملیت در همکاری 
با دستگاه های اجرایی، در طرحهای اشتغال زایی حضور دارد و معاونت تعاون نیز 
برای حمایت از تعاونگران، همکاری های گسترده ای با بانک به اجرا در می آورد.
گفتنی است مسکنی به همراه سید معین هاشمی مدیر کل توسعه تعاون وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بازدیدهایی با دست اندرکاران صنعت تراکنش و 

پرداخت به گفتگو نشست.

در  کارگران  رفاه  بانک  فعالیت های حمایتی  و  اقدامات  توسعه 
خوزستان

از  هیاتی  راس  در  کارگران  رفاه  بانک  مدیرعامل 
توسعه  راه های  بررسی  هدف  با  و  بانک  عالی  مدیران 
این  به  خوزستان  استان  در  بانک  حمایتی  فعالیت های 

استان سفر کرد.
به گزارش  روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دیدار 
با دکتر خلیلیان استاندار خوزستان و مهندس عبائی رئیس 
کانون بازنشستگان استان و بازدید از برخی مجموعه های 

بزرگ فعال در حوزه پتروشیمی، فوالد و بهداشت و سالمت ازجمله برنامه های اجرایی 
مدیرعامل بانک رفاه کارگران در سفر به استان خوزستان بود.

دکتر للـه گانی در سخنانی در این سفر، از برنامه بانک رفاه کارگران به منظور 
توسعه اقدامات در بخش راه سازی استان خوزستان خبر داد و گفت: اقدامات حمایتی 
بانک رفاه در این بخش مسبوق به سابقه است و در حال حاضر عملیات اجرایی 
محور دزفول به شوشتر با حمایت های مالی و تسهیالتی بانک مراحل پایانی خود 

را طی می کند.
وی از حمایت بانک رفاه کارگران از پروژه محور ایذه به استان های همجوار 
خبر داد و گفت: برای این منظور مقرر شده است تا با استفاده بیش از پیش از 
ظرفیت های تسهیالتی بانک، نسبت به توسعه فعالیت ها در این بخش اقدام شود تا 
به دنبال آن شاهد بهبود شبکه ارتباطی استان خوزستان با استان های همجوار باشیم.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران به ضرورت توسعه فعالیت های این بانک در 
حوزه پتروشیمی استان خوزستان اشاره کرد و گفت: در همکاری مشترک با شرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی)شستا( به دنبال توسعه اقدامات در صنایع پایین دستی 

پتروشیمی استان هستیم.  
و شرکت  کارگران  رفاه  بانک  حمایتی  اقدامات  توسعه  وی،  گفته  به 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی)شستا( در حوزه پتروشیمی استان خوزستان منجر به 

بهبود وضعیت اقتصادی استان و توسعه اشتغال در این بخش می شود.
دکتر للـه گانی به برنامه های توسعه ای بانک رفاه کارگران در راستای حمایت 
از بازنشستگان استان خوزستان اشاره کرد و گفت: بازنشستگان و مستمری بگیران 
معزز سازمان تامین اجتماعی ولی نعمتان بانک هستند و ارائه خدمات به این بخش 

باید به شکل روزافزونی گسترش یابد.  

بانک دی دو برابر پارسال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت 
کرد

بانک دی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 77۴ 
میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان 

پرداخت کرده است. 
به گزارش روابط  عمومی بانک دی، میزان تسهیالت 
ابتدای  از  بانک  این  پرداخت شده  ازدواج  قرض الحسنه 
سال  ۱۴۰۰ تا 22 دی ماه نشان می دهد رشد تسهیالت 

پرداخت شده در این مدت نسبت به مدت مشابه قبل به بیش از دوبرابر افزایش 
یافته است.از ابتدای سال ۱۴۰۰ مبلغ تسهیالت ازدواج برای هر یک از زوجین 7۰۰ 
میلیون ریال تعیین شده است که مبلغ این تسهیالت در صورتی که سن زوج زیر 
2۵ سال و سن زوجه زیر 2۳ سال باشد، می تواند به ۱۰۰۰ میلیون ریال نیز افزایش 
یابد و برای فرزندان شاهد و ایثارگر تا سقف 2۰۰۰ میلیون ریال تعیین شده است.

گفتنی است بر اساس اطالعات دریافتی از سامانه تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج بانک مرکزی، با توجه به شکایات و تقاضاهای دریافتی در خصوص اخذ هزینه 
از سوی برخی سایت ها برای ثبت نام متقاضیان در سامانه تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج، به هم وطنان یادآور می شود، ثبت نام برای دریافت تسهیالت ازدواج، بدون 
https:// پرداخت هیچ هزینه ای، صرفاً از طریق سامانه تسهیالت ازدواج به نشانی

ve.cbi.ir/ با انتخاب یکی از بانک های فعال در این سامانه انجام می گیرد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد خبر داد؛ 
درآمد ۲۰ میلیارد دالری امارات از سوخت قاچاق ایران 

دبیر شورای عالی مناطق آزاد اظهار داشت: می دانیم که ساالنه بیش از 2۰ 
میلیارد دالر درآمد کشور امارات از بانکرینگ سوخت و در واقع خدماتی که به 
کشتی ها و شناورهای مختلف از منطقه خلیج فارس به سمت بندر فجیره می روند، 
به دست می آید و متاسفانه باید بگوییم که بخش عمده ای از سوختی که امارات 

برای بانکرینگ از آن استفاده می کند از ایران قاچاق و به سمت فجیره می رود.
سعید محمد با بیان اینکه فاز اول پاالیشگاه نفت سنگین قشم، با حضور 
رییس جمهوری به بهره برداری رسید، گفت: این پاالیشگاه با سرمایه گذاری بخش 

خصوصی به انجام رسیده و فاز اول آن تکمیل شده  است.
وی ادامه داد: فاز اول آن ظرفیت ۳۵ هزار بشکه نفت فوق سنگین را دارد 
که این نفت فوق سنگین از میادین سروش و نوروز تامین می شود و محصوالت 
بسیار استراتژیک مانند قیر که امروز مورد نیاز داخل و کشورهای خارجی است، 
تولید می شود. همچنین بخش دیگر هم به نفت سبک تبدیل می شود که یک 
محصول صادراتی است و از اسکله مجاور پاالیشگاه قابلیت صادرات آن وجود دارد.

مشاور رییس جمهوری با بیان اینکه این مجموعه ارزش افزوده بسیار باالیی 
را برای کشور تامین می کند، گفت: از این پاالیشگاه امکان استحصال ساالنه یک 

میلون تن قیر و 6.۵ میلیون بشکه نفت سبک وجود دارد.
وی درباره فاز دوم پاالیشگاه قشم افزود: فاز دوم با ظرفیت ۳۵ هزار بشکه 
هم اکنون 2۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با تامین منابع مالی توسط بخش 
خصوصی این فاز هم تکمیل و به اجرا می رسد. همچنین برنامه ریزی شده عالوه 
بر بحث پاالیش، بر روی تولید روغن های روانساز هم در این منطقه سرمایه 

گذاری شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با تاکید بر اینکه این پروژه تمام ایرانی است، 
گفت: این پروژه با ساخت و طراحی ایرانی به انجام رسیده و  9۵ درصد کل 
تجهیزات مورد استفاده در آن از داخل کشور تامین شده و نیروهای بومی در 
ساخت این پروژه مشغول به کار بوده و هستند. ساخت تمام ایرانی این پاالیشگاه 
را یک افتخار برای کشور می دانم و این مجموعه ارزش افزوده بسیار باالیی 
برای کشور دارد و یک دستاورد مهمی در قشم که به عنوان هاب انرژی تعریف 
شده محسوب می شود و قصد داریم عاله بر پاالیشگاه، سایر  بخش های انرژی 

را در قشم فعال سازیم.
مزیت بانکرینگ ایران در منطقه را احیا می کنیم 

محمد با اشاره به بازدید خود از بانکرینگ جزیره قشم در منطقه سلخ گفت: 
می دانیم که ساالنه بیش از 2۰ میلیارد دالر درآمد کشور امارات از بانکرینگ 
سوخت و در واقع خدماتی که به کشتی ها و شناورهای مختلف از منطقه خلیج 
فارس به سمت بندر فجیره می روند، به دست می آید و متاسفانه باید بگوییم که 
بخش عمده ای از سوختی که امارات برای بانکرینگ از آن استفاده می کند از 
ایران قاچاق می شود و به سمت فجیره می رود و این در شرایط ما  باید بتوانیم 

این مزیت رقابتی ایران در منطقه احیا کنیم.
مشاور رییس جمهوری با تاکید بر اینکه باید از تردد کشتی ها به سمت امارات 
برای سوختگیری جلوگیری کنیم اظهار داشت: از اینکه کشتی ها به سمت قشم 
جذب شوند فقط بحث فروش سوخت را دنبال نمی کنیم بلکه تیم اجرایی این 
کشتی ها و کرو آنها به طور قطع در در قشم نیاز به اسکان و استراحت و همچنین 
برای تعویض کرو و تیم اجرایی نیاز به پرواز دارند که تمام این اقدامات آورده 
قابل توجهی از لحاظ درآمدهای ارزی برای مردم به ویژه بومی های این منطقه 

خواهد داشت. در نهایت منجر به تحرک و چرخش اقتصادی کشور می شود.
وی ادامه داد: برای اجرای مقدمات این کار برنامه ریزی شده است تا بانکرینگ 

در جزیره قشم به زودی در حد قابل قبولی ارایه شود.
ساخت پل خلیج فارس در 2.۵ سال 

دبیر شورای عالی مناطق آزاد درباره پروژه ملی پل خلیج فارس در قشم 
گفت: پل خلیج فارس که اتصال بین بندرعباس به جزیره قشم برقرار می کند، 
آرزوی چندین ساله مردم این مناطق بوده و ما برنامه ریزی کرده ایم که در 
بازه زمانی 2.۵ سال این پل را تکمیل کنیم. علی رغم اینکه قیمت گذاری 
اولیه اجرای این پروژه 8۰۰ میلیون یورو بود و قرارداد با پیمانکار منعقد شده 
برنامه ریزی کرده ایم که  پل خلیج فارس را با 28۰ میلیون یورو در 2.۵ سال 

به انجام برسانیم.
محمد تاکید کرد: برای اینکه در مراحل پرداخت فشاری بر دولت وارد نشود با 
پیمانکار توافق کرده ایم که بخشی از پرداخت با تهاتر نفت انجام شود که پیمانکار 
هم موافقت کرده  است و همچنین درخواست کرده ایم که در بودجه سال آینده 
۱۰۰ میلیون یورو برای تهاتر نفت دیده شود که اگر با این پیشنهاد موافقت شود 

به زود عملیات اجرایی پل خلیج فارس آغاز خواهد شد.  
دبیر شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد: همچنین بخشی دیگر از تامین 
مالی برای ساخت پل خلیج فارس از محل فروش ویالهای لوکس ریاست 
جمهوری خواهد بود و برای پرداخت به پیمانکار در نظر گرفتیم که با اجازه آقای 
رییسی ویالهای لوکسی که متعلق به ریاست جمهوری بوده را واگذار کنیم و از 
این محل منابعی به عنوان پیش پرداخت تامین شود که هر چه زودتر عملیات 

اجرایی این پروژه را آغاز کنیم.
به زودی معضل آبرسانی به روستاهای قشم حل می شود  

وی با بیان اینکه از دیگر پروژه های بسیار مهم در منطقه آزاد قشم بحث 
تامین آب شرب قشم وندان است، گفت: در حال حاضر بیش از 7۰ روستا در این 
جزیره با مشکل تامین آب مواجه است و برای رفع این مشکل پیشنهاد داده ایم از 
سوی بخش خصوصی آب شیرین کن هایی ایجاد شود که این آب شیرین کن ها 
قابلیت تامین و تولید  2۰ هزار متر مکعب آب شرب در روز را دارند که می توان  مابه 
التفاوت نرخ تعرفه و نرخ آزاد را توسط دولت لحاظ و به بخش خصوصی پرداخت 
کرد. با لحاظ آن در بودجه و تامین منابع این 2۰ هزار متر مکعب را می توان در 
اختیار مردم قشم قرار داد و همچنین برنامه ریزی کرده ایم که شبکه های انتقال 
اب توسط منطقه آزاد قشم انجام شود و با این اقدامات به زودی معضل آبرسانی 

به روستاهای قشم حل خواهد شد.  

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی مطرح کرد؛

زیان شهروندان و بازار سرمایه از دخالت دولت در صنعت خودروسازی 

مه
و بی

ک 
بان
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نف

پاالیشگاه نفت خام فوق سنگین قشم وارد 
مدار تولید شد

فاز نخست پاالیشگاه ۳۵ هزار بشکه ای نفت خام فوق سنگین 
قشم با حضور آیت اهلل رئیسی، رییس جمهوری روز گذشته)جمعه( 

افتتاح شد و به بهره برداری رسمی رسید.
این پاالیشگاه هم اکنون به ظرفیت کامل تولید رسیده که از 
مزایای آن می توان به تضمین برداشت از پارس جنوبی، اشتغالزایی، 
تولید محصوالت با کیفیت باال و  کمک به ارتقای صادرات فراورده 

از جمله قیر اشاره کرد.
با بهره برداری از این واحد تولیدی ۴۰۰ نفر بصورت مستقیم 
و  بیش از ۱۰۰۰ نفر بصورت غیرمسقیم در این پاالیشگاه اشتغال 

می یابند.
همچنین مراسم کلنگ زنی فاز دوم این پاالیشگاه با حضور جواد 
اوجی، وزیر نفت و سردار سعید محمد در جریان چهاردهمین سفر 

استانی رئیس جمهوری به استان هرمزگان برگزار شد.

ی
صاد

اقت
له

مقا

ت
صنع

برنامه جدید دولت؛

 فروش نان با کارت نان!
پرداخت یارانه نان از طریق کارت به نانوا داده می شود و افراد نان را به همان 

قیمت قبل خریداری می کنند.
 رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه پرداخت یارانه نان از طریق کارت به 
نانوا است گفت: افراد نان را به همان قیمت قبل خریداری می کنند که بانک مرکزی و 

وزارت اقتصاد هنوز در حال و آماده سازی زیرساخت آن هستند.
وی ادامه داد:  پرداخت یارانه نان از طریق کارت به نانوا داده می شود و افراد 
نان را به همان قیمت قبل خریداری می کنند که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هنوز 
در حال و آماده سازی زیرساخت آن هستند تا به نحو اثرگذار انجام شود. فعال بحث 

ارز نهاده ها مطرح است و موضوع گندم و دارو برای مرحله دوم قرار داده شده است.
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه نشست کمیسیون تلفیق 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نمایندگان در این 
نشست سواالت خود را در ابعاد مختلف از جهت منابع مورد نیاز برای تامین مایحتاج 
مردم، نحوه توزیع و چگونگی پرداخت یارانه، حمایت از مردم در بحث کاالهای اساسی 

و دارو بعد از حذف ارز ترجیحی مطرح کردند.
وی ادامه داد: تالش شد، از طریق دستگاه های مختلف پاسخ نمایندگان ارائه شود، 
برگزاری این جلسات برای اقناع نمایندگان به منظور حذف ارز ترجیحی الزم است و قرار 
شد، کارگروهی از کمیسیون تلفیق بودجه برای بررسی ابعاد گسترده این طرح تشکیل 
شود تا با کمک دستگاه های مختلف و سازمان برنامه و بودجه به سواالت نمایندگان 
به شکل دقیق تر و جزئی تر در جلساتی مجزا از کمیسیون تلفیق بودجه پاسخ داده 

شود و در نهایت جمع بندی آن در تلفیق ارائه شود تا نمایندگان در جریان قرار بگیرند.
میرکاظمی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه تا چه حد اطمینان می دهید که حذف 
ارز ترجیحی مشکلی را در سفره مردم ایجاد نکند، گفت: تالش دولت براین است که ارز 
ترجیحی اثربخش شود زیرا این منابع متعلق به مردم است، اما متاسفانه اکنون بخشی 
از ارز ۴2۰۰ تومانی به صورت نامناسب در کشور مصرف می شود و بخشی دیگر از آن 
یعنی کاالهای یارانه ای متعلق به مردم خارج از شبکه توزیع آن هم در آن سوی مرزها 

حتی تا 7۰ کیلومتر آن طرف تر توزیع می شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: باید برای اینکه این منابع متعلق به مردم 
به خود مردم برسد، بهترین شکل پرداخت و حمایت یارانه ای را به صورت مستقیم انجام 
داد. بخش بهداشت و درمان از طریق بیمه ها و در بخش کاالهای اساسی و نهاده های 
به  به طور مستقیم  تاثیر دارد، پرداخت ها  لبنیات، مرغ و گوشت  دامی که روی قیمت 

خود مردم انجام شود.
وی افزود: دو نرخی بودن ارز و فاصله بین ۴2۰۰ و تا حدود 27 هزار تومان عدد 
قابل توجهی است که موجب گستردگی فساد در این حوزه شده و باید قطع شود، البته 
در حال حاضر مذاکرات میان مجلس و دولت برای رسیدن به تفاهم در حال انجام است.
میرکاظمی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه با توجه به اهمیت دارو 
و گندم سیاست دولت برای حمایت از مردم چیست، اظهار کرد: اگر امسال بحث حذف 
ارز ترجیحی اجرایی شود، باز هم بحث دارو و گندم جزو حلقه آخر قرار دارد. البته زمان 

اجرای این طرح به مصوبه مجلس ارتباط دارد.

زیر نظر: رضا بهشتیزیر نظر: محمدرضا الهی

خشایار بوذرجمهر

زیر نظر: صمد جعفری

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران، رانت و 
فساد را نتیجه ارز چند نرخی می داند و معتقد 
است که حرکت به سمت ارز تک نرخی به 

سود اقتصاد ایران خواهد بود.
اظهار  شهریاری  لتیان  عدا جمشید 
حتی  و  سال ها  در  ما  نه  متاسفا کرد: 
دهه های گذشته بارها به غلط بودن برخی 
و  رسیده ایم  خود  اقتصادی  تصمیم های 
اصالح  به  اقدام  سال  چند  از  پس  هربار 
متاسفانه  اما  کرده ایم  گذشته  اشتباهات 
مجددا  و  نگرفته  درس  اشتباهات  این  از 
وجود  به  کشور  اقتصاد  برای  مشکالتی 
از  نیز یکی  ارز  آورده ایم. نظام چند نرخی 

همین اشتباهات است.
وی با بیان اینکه خطر ایجاد رانت و 
چند  نظام  ویژگی های  اصلی ترین  از  فساد 
نرخی ارز است، توضیح داد: ما پیش از این 
نیز گرفتار چند نرخی شدن ارز شده  بودیم و 
در سال های اخیر نیز دوباره با در نظر گرفتن 
ارز دولتی مشکالتی در این حوزه به وجود 
آمده است. قطعا اصالح این روند و حرکت 

اقتصاد  سود  به  نرخی  تک  ارز  سمت  به 
ایران خواهد بود.

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران با اشاره 
به لزوم حمایت از اقشار کم درآمد مردم در 
حوزه کاالهای اساسی، بیان کرد: با توجه به 
مشکالتی که مردم در سال های اخیر با آن 

مواجه بوده اند، در این تردیدی وجود ندارد 
که دولت باید حمایت های الزم برای تامین 
دهد  قرار  کار  دستور  در  را  مردم  مایحتاج 
اما اینکه این حمایت ها به چه شکل انجام 
به کار گرفته شود که  شود و چه شیوه ای 
هزینه هایش از فایده اش بیشتر نشود سوال 

مهمی است که باید به آن پاسخ داده شود.
نقدی  حمایت  موضوع  به  عدالتیان 
از  بسیاری  در  و گفت:  کرد  اشاره  مردم  از 
درآمد  کم  اقشار  برای  نیز  دنیا  کشورهای 
حمایت های این چنینی انجام می شود اما ما 
باید با توجه به ساختار اقتصاد خودمان برنامه 
ریزی کنیم. متاسفانه با توجه به باال بودن 
نرخ تورم، ارزش نهایی یارانه نقدی در مدتی 
کوتاه از بین می رود و این موضوع می تواند 

به نارضایتی مردم منجر شود.
در  وقتی  مثال  برای  داد:  ادامه  وی 
تومانی  هزار   ۴۵ نقدی  یارانه   ۱۳89 سال 
آغاز به کار کرد، ارزش نهایی آن حدود ۴۵ 
دالر تخمین زده می شد اما امروز این یارانه 
ارزشی کمتر از دو دالر دارد و از این رو در 
تاثیرگذاری  مردم،  مشکالت  کردن  حل 
تالش  باید  دولت  رو  این  از  دارد.  کمتری 
تومانی،   ۴2۰۰ ارز  حذف  صورت  در  کند 
که  دهد  قرار  کار  دستور  در  سیاست هایی 
بیشترین کارایی و کمترین نارضایتی را به 

همراه داشته باشند.

عضو سابق اتاق ایران:

تک نرخی شدن ارز به سود اقتصاد ایران است

قیمت  که  یی  شرکت ها کثر  ا
محصوالت خود را افزایش دادند، هنوز 
اعالم  قیمت  لیست  فروشندگان  به 
نکردند. همچنین باید به این نکته توجه 
کرد که با توجه به کاهش قدرت خرید 

مردم بازار کشش گرانی ندارد.
لوازم  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
لوازم خانگی  قیمت  افزایش  از  خانگی 

در روزهای اخیر خبر داد.

 اکبر پازوکی، از افزایش 8 تا ۱2 
درصدی قیمت لوازم خانگی در روزهای 
اخیر خبر داد و گفت: بیشترین افزایش 
قیمت مربوط به یخچال و فریزر و کولر 
آبی بوده و قیمت ماشین لباسشویی و 
ماشین ظرفشویی افزایش نیافته است.

 همچنین به گفته وی آبگرمکن 
که  هستند  کاالهایی  سایر  بخاری  و 
افزایش  آن ها  قیمت  اخیر  روزهای  در 

یافته است.
شرکت های  اینکه  بیان  با  وی 
تولیدکننده مدعی هستند مجوز افزایش 
قیمت دریافت کرده اند، تصریح کرد: اکثر 
شرکت هایی که قیمت محصوالت خود 
فروشندگان  به  هنوز  دادند،  افزایش  را 
همچنین  نکردند.  اعالم  قیمت  لیست 
باید به این نکته توجه کرد که با توجه 
به کاهش قدرت خرید مردم بازار کشش 

گرانی ندارد.
صنایع  انجمن  دبیرکل  پیش تر 
 ۳9 افزایش  از  ایران  خانگی  لوازم 
از  تولید  نهاده های  قیمت  درصدی 
از  و  داده  خبر  تاکنون  امسال  ابتدای 
وزارت صمت خواسته بود که به قیمت 
نهایی  کاالی  برای  دستوری  گذاری 
و  تامین  بر  آن  جای  به  و  دهد  پایان 
نظارت بر نهاده های تولید متمرکز شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی خبر داد؛

افزایش دوباره قیمت لوازم خانگی در بازار
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ت  سسا مؤ با  نشست 
ر  د ی  هنر و  هنگی  فر
مساعدت  و  کمک  راستای 
غیردولتی)سکو(  حقوقی  اشخاص  به 

گردید برگزار 
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
معاون  آزاددل  نادر  حضور  با  اردبیل، 
کل  داره  ا منابع  و  مدیریت  توسعه 
ن  ستا ا سالمی  ا د  رشا ا و  فرهنگ 
فرهنگی  مؤسسات  با  نشست  اردبیل 
و هنری در راستای کمک و مساعدت 
غیردولتی)سکو(  حقوقی  اشخاص  به 

گردید. برگزار 
منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 

کمک  نه  سما گفت:  ردبیل  ا استان 
قی  حقو شخاص  ا به  عدت  مسا و 
اعطای  راستای  در  غیردولتی)سکو( 
کمک به طرح های ارائه شده توسط 

مرسسات فرهنگی و هنری با رویکرد 
اجتماعی  رفع آسیب های فرهنگی و 

استان راه اندازی گردیده است.
آزاددل افزود: این سامانه، آمادۀ 

بررسی و اعطای کمک در قالب کمک 
و  مندان  عالقه  به   ۱7 جدول  های 
فعالین فرهنگی و هنری دارای شرایط 

نماید. می 
راستا،  این  در  کرد:  بیان  وی 
هنری  و  فرهنگی  مؤسسات  کلیه 
صالحیت  صاحب  و  شرایط  رای  دا
نند،  ا تو می  بیل  د ر ا ن  ستا ا مرتبط 
به  ا  ر خود  پیشنهادی  های  طرح 
ره  دا ا به  کتبی،  درخواست  ه  همرا
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 

نمایند. تحویل  اردبیل 
به  نظر   : شت ا د ر ظها ا ی  و
سهم  سقف  و  نی  ما ز یت  د و محد
های  طرح  ارائۀ  در  تسریع  استان، 

است. انتظار  مورد  پشنهادی 

نشست با مؤسسات فرهنگی و هنری شبکه های برق در بازار قیصریه اصفهان و سرای ملک 
التجارساماندهی شد

بیش  گفت:  اصفهان  برق  توزیع  شرکت  یک  منطقه  برق  مدیر 
بازار  التجار  ملک  سرای  برق  شبکه های  سازی  بهینه  کیلومتر  یک  از 
فشار  کشی  کابل  هوایی،  ترانس  نصب  مرحله   ۴ در  اصفهان  قیصریه 
داخل سرای  هوایی  فشار ضعیف  بهینه سازی شبکه  و ضعیف،  متوسط 
ملک التجار و برکناری شبکه فرسوده نا ایمن با بیش از 6 هزار میلیون 

ریال هزینه اجرا شد.
علیرضا عریضی با بیان اینکه در این طرح شبکه فشار ضعیف سیمی 
که از پشت بام به صورت خطرناک عبور کرده بود و شبکه داخلی ملک 
به  ترانسفورماتور  دستگاه  یک  افزود:  شد  می کرد حذف  تغذیه  را  التجار 
ظرفیت ۴۰۰کیلو ولت آمپرنصب و در مدار قرار گرفت و اصالح شبکه با 
کابل خود نگهدار، همراه تعویض پایه های فرسوده و نصب 2۱ دستگاه 
چراغ LED و 9 اصله پایه فشار ضعیف و 2 اصله پایه فشار متوسط در 

این طرح اجرا شد.
وی گفت: در بازار های ایران یکی از بازار هایی که قدمت طوالنی 
تاریخی  اقتصادی، فرهنگی وپیشینه  از نظر  بازار قیصریه است که  دارد 
بسیار مهم است و برق رسانی به این مرکز خرید جدای از ساختار، قالب 

و چهارچوب های آن آیینه تمام نمای فرهنگ ایران است.
عوامل  از  قیصریه  بازار  برق  شبکه  سازی  بهینه  از  افزود:پس  وی 
معاونت  و  تحقیقات  و  ریزی  برنامه  معاونت  با حضور  طرح  این  اجرایی 

مهندسی و نظارت در امور برق یک قدردانی شد.
بازار قیصریه اصفهان از بزرگترین و مجلل ترین مراکز خرید و فروش 

در دوران صفویه به حساب می آمد.
این بازار در بافت تاریخی اصفهان که عمدتا به فعالیت فرش فروشان 
اختصاص دارد و در حال حاضر به عنوان بزرگترین مرکز عرضه صنایع 
دستی در استان اصفهان شناخته می شود که در سال ۱۰29 هجری قمری 

در شمال میدان تاریخی امام ساخته شد.

شهر  شورای  با  ن  اصفها منطقه  برات  مخا مدیر 
ورنامخواست زرین شهر دیدار کرد.

 به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، اسماعیل قربانی 
مناطق  این  در  اجرایی مخابرات  به طرح های  اشاره  با   دیدار   این  در 
ای  توسعه  اصفهان طرح های  منطقه  مخابرات  به همت  تاکنون  گفت: 
بسیاری در مناطق این شهرستان، در بخش ثابت و سیار عملیاتی شده 

که با حمایت نهادهای حاکمیتی و مردمی این روند ادامه خواهد یافت.
وی شورای شهر را یکی از نهادهای مردمی تصمیم ساز در عرصه 
شهر و روستا دانست و گفت: شوراهای شهر و روستا می توانند با اتخاذ 
مخابرات،  مانند  هایی  مجموعه  با  و همکاری  موثر  عملکردی  روشهای 

تاثیر بسزایی در روند توسعه شهر و روستا داشته باشند.
گفتنی است در این جلسه حضار به بحث و تبادل نظر در مورد راه 
این  در  ارتباطی  زیرساختهای  توسعه  پیش روی  های کاهش مشکالت 

پرداختند. شهرستان 
الزم به ذکر است، ورنامخواست، شهری در شهرستان لنجان از توابع 
استان اصفهان است که در محور ارتباطی زرین شهر- مبارکه بر روی 

جلگه رسوبی زاینده رود واقع شده است  .
این منطقه از شهرهای حاشیه زاینده رود می باشد که از چشم انداز 

بسیار زیبای شالیزارهای برنج لنجان برخوردار است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی:
به  کارت  دامدار  تسهیالت  ریال  میلیارد   ۳۷۶

دامداران ایالمی پرداخت می شود
میلیارد   ۳76 اختصاص  از  ایالم  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس   
عشایر  و  روستایی  دامداران  به  کارت  دامدار  قالب  در  تسهیالت  ریال 

استان خبر داد.
محمدعلی اقدسی در نشست ستاد تنظیم بازار استان اظهار داشت: 
ریالی  میلیون   ۵۰۰ و   2۰۰  ،  ۱۰۰ قالب تسهیالت  در  اعتبار  میزان  این 
تحت عنوان دامدار کارت بر اساس تعداد راس های دام و پالک کوبی 

آنها پرداخت می شود.
نامی ها زیاد است، بدون  اینکه میزان ثبت  به  با توجه  افزود:  وی 

شک همه این تسهیالت با سود ۱2 درصد جذب می شود.
رییس سازمان جهاد کشاورزی ایالم یادآور شد: این تسهیالت سرمایه 

در گردش و یک ساله است.
اقدسی تاکید کرد: به ازای هر راس دام سبک سه میلیون ریال و 

دام سنگین هفت میلیون ریال پرداخت می شود.
وی اضافه کرد: دولت با هدف اصالح و پرداخت نظام یارانه ها که 
بیشترین قشر دامداران و روستاییان و عشایر بودند با کمک وزارت جهاد 
از  در حمایت  کارت سعی  دامدار  قالب  در  بانک کشاورزی  و  کشاورزی 

این اقشار دارد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی ایالم از شروع پرداخت این تسهیالت 
امروز شروع شده تاکنون  از  اینکه پرداخت  با توجه به  خبر داد و گفت: 

۱۰۰ دامدار این تسهیالت را دریافت کرده اند.
ایالم  استان  به  یافته  اختصاص  سهم  کرد  امیدواری  ابراز  اقدسی 

هرچه سریعتر جذب شود.
بر اساس آمار منابع رسمی حدود سه میلیون راس دام سبک و سنگین 

در استان ایالم وجود دارد.

مدیرکل زندانهای استان ایالم :
اشتغال ۳۰ زندانی در کارخانجات تولید کودشیمیایی 

دهلران
مدیرکل زندانهای استان ایالم گفت: با همکاری و همراهی مدیرعامل 
کارخانجات تولید کودشیمیایی دهلران، تعداد ۳۰ نفر از زندانیان )دارای 

رأی باز( در این مجموعه تولیدی مشغول به کار شدند.
 مجید احسانی با اعالم این خبر اظهار داشت: یکی از اولویت های 
اصلی قوه قضائیه و سازمان زندانها؛ حرفه آموزی و فراهم ساختن زمینه 

اشتغال برای زندانیان است.
وی با اشاره به اینکه در سال»تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« 
حمایت از تولید و تولیدکنندگان و ایجاد اشتغال برای جامعه هدف، بطور 
جدی مورد توجه قرار گرفته است، افزود: در تالش هستیم تا با همراهی 
و مشارکت تولید کنندگان استان، زمینه اشتغال تعداد بیشتری از زندانیان 
دارای شرایط الزم برای اشتغال را در واحد های تولیدی، صنعتی و خدماتی 

فراهم کنیم.
مدیرکل زندانهای استان ایالم با بیان اینکه تحکیم بنیان خانواده، 
این  اهداف  از  زندانیان،  های  خانواده  مالی  بنیه  تقویت  و  آرامش  ایجاد 
طرح است، یادآور شد: طرح ایجاد اشتغال برای زندانیان استان با همکاری 
مجموعه های قضایی استان و تولیدکنندگان با جدیت دنبال خواهد شد.

بکارگیری  قبال  در  تولیدکنندگان  اینکه  به  اشاره  با  »احسانی« 
تصریح  هستند،  معاف  اجتماعی  تأمین  بیمه  حق  پرداخت  از  زندانیان، 
کرد: این اداره کل از واحد های تولیدی که در این زمینه پیشقدم شوند، 
از هیچ حمایتی دریغ نخواهد کرد. وی با بیان اینکه تولیدکنندگان استان 
می توانند با مراجعه به بنیاد تعاون زندانیان استان ایالم، زمینه بکارگیری 
زندانیان را فراهم کنند، تاکید کرد: امیدواریم با مشارکت واحد های تولیدی، 
امیدبخش  بازگشت  و  هدف  جامعه  برای  پایدار  اشتغال  ایجاد  بر  عالوه 
زندانیان به آغوش گرم خانواده، شاهد فعالیت بی وقفه واحدهای تولیدی 

و رونق تولید در سطح استان باشیم.
گفتنی است؛ کارخانجات تولید کودشیمیایی دهلران با مدیریت »روح 
اهلل زرین آبادی« از جمله واحد های تولیدی است که در راستای تحقق 
منویات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( و تأکیدات رؤسای قوه مجریه 
و قضائیه مبنی بر رونق تولید و حمایت از تولید؛ با حمایت بی دریغ رئیس 
ذیربط  مسئوالن  دیگر  و  استان  مرکز  دادستانی  استان،  دادگستری  کل 

استانی فعال شده و در مدار تولید قرار گرفته است.

همایش بانوی آب در شهرستان تنگستان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضالب استان بوشهر مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان دراین همایش اظهارداشت :برغم اینکه بیش از 
7۰ درصد سطح کره زمین آب فراگرفته ولی بالغ بر 97 درصد از آب ها که 
قابل  غیر  مستقیم  بصورت  شوری  بعلت  دریاهاست  و  ها  اقیانوس  به  مربوط 
شرب هستند و فقط حدود ۳ درصد آب های موجود در روی کره زمین شیرین 
و قابل شرب و استفاده جهت مصارف کشاورزی می باشد ایشان افزود کشور 
ایران جزء کشور های گرم و خشک دنیا و میزان بارش در ایران کمتر از یک 
سوم میانگین دنیا هست ولی سرانه مصرف آب در کشور بیش از میانگین حتی 
کشورها پر آب دنیا است ، ایشان گفت ما چاره ای نداریم که بر اساس داشت 
هایمان و شرایط آبی کشور مصارف مان مدیریت و خودمان را بر اساس میزان 

بارش ها و منابع آبی سازگار نمایبم.
عبدالحمید حمزه پور بیش از 8۰ درصد منابع آب شرب استان بوشهر را 
خارج از استان دانست و بیان کرد: خط آبرسانی کوثر یکی از منابع آب استان 
بوشهر  استان  آبرسانی  به شبکه  انتقال  کیلومتر خط  با 8۰۰  است که  بوشهر 

متصل می شود.
وی یکی دیگر از منابع آب شرب استان را شیرین سازی آب دریا دانست 
و افزود: هزینه هر مترمکعب آب شیرین کن 22 هزار تومان است که به صورت 

متوسط به قیمت 6۰۰ تومان در اختیار مشترکین قرار می گیرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر به نقش مدیریت مصرف 
در صرفه جویی پرداخت و افزود: با توجه به اینکه اکثر مصارف خانگی آب توسط 

بانوان انجام می شود نقش مدیریت مصرف آنان بسیار مهم است.
به دنبال استفاده  تاریخ  ایرانیان همواره در طول  اینکه  بیان  با  حمزه پور 
بهنیه از آب بوده اند، افزود: در احادیث، روایات و فرهنگ نیاکان ما نیز همواره 

بر مقوله صرفه جویی و مصرف بهنیه این کاالی با ارزش تاکید شده است.
فرماندار تنگستان نیز با بیان اینکه کاهش بارش باران و افزایش مصرف 
زمینه بروز مشکالت را فراهم می کند گفت: بانوان نقش اصلی انتقال فرهنگ 
مصرف بهینه آب و از مشارکت کنندگان اصلی در امر مدیریت مصرف آب هستند.
احمد لطفی با بیان اینکه درآستانه فصل تابستان باید فرهنگ مدیریت 
مصرف در جامعه ترویج شود افزود: بانوان نقش تعیین کننده در نهادینه کردن 

الگو صحیح مصرف آب دارند.
وی با قدردانی از تالش شرکت آب و فاضالب استان بوشهر اضافه کرد: در 
اوائل پیروزی انقالب اسالمی حتی شهرهای مختلف استان بوشهر از بی آبی در 
عذاب بود ولی اکنون همه شهرها و روستاها با تالش نظام اسالمی ایران دارای 
شبکه آبرسانی هستند که باید مدیریت مصرف مورد توجه ویژه قرار گرفته شود
در این همایش آموزش های الزم در کاهش مصرف و راهکارهای الزم 
در مدیریت مصرف و صرفه جویی در شستشوهای گوناگون غیرشرب ارائه شد.

مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي مازندران:
تأثیر سنجش عارضه ها و شناخت قابلیتهاي واحدهاي تولیدي، 

در بهبود محیط کسب و کار
مدیران  حضور  با  کار  و  کسب  مشاوره  سیار  کلینیک  پنجمین   
واحدهاي تولیدي، در شهرک صنعتي شهداي محمودآباد )تشبندان( برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي مازندران، یاسر امیني 
اظهار داشت: کلینیک سیار کسب و کار بمنظور انجام مشاوره هاي کاربردي، در 

راستاي فعالیتهاي بهتر و مناسب تر واحدهاي صنعتي برگزار مي شود.
 مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي مازندران تصریح کرد: حضور مشاوران 
با تجربه بمنظور در اختیار قرار دادن تجارب ارزنده خود به صاحبان واحدهاي 
تولیدي شهرکها و نواحي صنعتي، در حالتي صورت مي پذیرد که اینگونه واحدها 

جهت حل معضالت خود، به هم اندیشي و رایزني نیاز مبرم دارند.
رفع  به  تنها  نه  کاربردي،  و  تجربي  هاي  همفکري  انجام  افزود:   وي 
مشکالت بخش صنعت مي انجامد بلکه رشد و توسعه تولید و صنعت را نیز 

بهمراه خواهد داشت.
امیني ادامه داد: سنجیدن عارضه ها و شناخت قابلیتهاي واحدهاي تولیدي، 
در بهبود محیط کسب و کار و ایجاد شرایط بهتر محیط کار بسیار حائز اهمیت 

است و نشانگر نقش مؤثر مشاوران در این حوزه مي باشد.
 امیني اذعان داشت: پنجمین کلینیک سیار مشاوره کسب و کار مازندران 
با حضور متخصصین حوزه تولید و صنعت و جمعي از تولیدکنندگان، در شهرک 

صنعتي شهداي محمودآباد )تشبندان( برگزار شد.
با  )تشبندان(  به توضیح است، شهرک صنعتي شهداي محمودآباد  الزم 
مساحت ۱۱8 هکتار در سال ۱۳8۳ به تصویب هیئت دولت رسید و عملیات 
عمراني آن نیز در سال ۱۳8۵ آغاز گردید و تاکنون با 2۰۴ سرمایه گذار در این 
شهرک صنعتي قرارداد منعقد شد که تعداد 96 واحد با حجم سرمایه گذاري 
۳۵۴۴ میلیارد ریال و اشتغال ۳۱۳8 نفر به بهره برداري رسیده و در این شهرک 

صنعتي مشغول فعالیت مي باشند.

ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک  سوی  از  ازدواج  وام  دریافت 
تسهیل می شود

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران خبر داد: متقاضیان وام ازدواج 
می توانند برای آسان تر شدن فرآیند دریافت وام، افتتاح حساب خود را به صورت 
غیرحضوری و از طریق وب سایت بانک و همراه بانک »مهریران« انجام دهند. 
به این صورت برای افتتاح حساب در بانک قرض الحسنه مهر ایران نیازی به 

حضور در شعب بانک نیست.

پیام رئیس کل بیمه مرکزی به مناسبت سالروز تاسیس صندوق 
تامین خسارت های بدنی

خدمتگذاری در عرصه صنعت بیمه و بر دوش کشیدن َعلَم اطمینان بخشی 
و آرامش آفرینی بسیار ارزشمند است و حالوت آن وقتی بیشتر می شود که طعم 

خدمت بی منت در کام مردم شریف این سرزمین احساس شود.
از جمله مراکز حساس و سنگرهای  بدنی  تامین خسارت های  صندوق 
مهمی است که باید از آن به عنوان مکمل خدمت شایسته صنعت بیمه یاد کرد 

و بر خادمان راستین آن درود فرستاد.
خوشبختانه در چند ماه اخیر که رویکرد الکترونیکی سازی صندوق تامین 
خسارت های بدنی به اولویت اصلی مدیریتی و بدنه این مجموعه تبدیل شد 
روند خدمات رسانی، شتاب بیشتری به خود گرفت و ضریب رضایت ذینفعان را 
به شکل محسوسی افزایش داد.ارائه خدمت با کیفیت، پرهیز از بروکراسی های 
رایج اداری و صیانت از منابع باارزش صندوق، سه دستاورد چشمگیر است که 

نتیجه آن رفاه نسبی بخش مهمی از زیاندیدگان دردمند خواهد بود.
همانگونه که مقام معظم رهبری بارها اشاره فرمودند تحمل رنج بیماری و 
آسیب های بدنی به اندازه کافی طاقت سوز است و باید کاری کرد که مصیبتی 
و  مدیران  نشود.سیاستگذاران،  تحمیل  رانندگی  حوادث  قربانیان  مصائب  بر 
کارشناسان صندوق تامین خسارت های بدنی با درک این پیام والیی، تمام توان 
فنی، علمی و عملی خود را به کار بسته اند تا در تسکین آالم قربانیان حوادث 

اینچنینی، نقش تاریخی خود را به بهترین شکل ممکن ایفا کنند.
در آستانه سالروز تاسیس صندوق تامین خسارت های بدنی بر خود فرض 
می دانم از تالش های خستگی ناپذیر مدیران دانش محور، کارشناسان دلسوز 

و تمامی پرسنل شریف این مجموعه قدردانی نمایم.
انشاهلل در پناه پروردگاه یگانه و در ظل توجهات ولی عصر )عج( در ایفای 

ماموریت ها و مسئولیت های انسانی و قانونی خود موفق و سرافراز باشید.

سیل بند روستاهای مجاور سد شهدای رامشیر ترمیم و تقویت 
شد

مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره 
و جراحی از ترمیم و تقویت دایک حفاظتی و سیل بند خاکی روستاهای مجاور 

سد شهدای رامشیر خبر داد.
و  هواشناسی  توسط  نارنجی  اعالم هشدار سطح  با  دریس” گفت:  حمد 
دایک حفاظتی  تقویت  به  اقدام  وقوع سیالب،  و  روانآب  احتمال جاری شدن 
دبی  افزایش  احتمال  به  توجه  با  داد:  ادامه  نمودیم.وی  اسحاق  چم  روستای 
ورودی و جاری شدن روانآب های میان حوضه ای، احتمال افزایش دبی در 

کانال سیالب بر و عمل کردن فیوزپالک وجود دارد.
دریس در تشریح اینکه چرا این روستا در معرض خطر است، گفت: با توجه 
به اینکه روستا در سطح پایین تری نسبت به کانال سیالب بر قرار دارد و بارها 
به ساکنین تعداد اندک خانه های این روستا نسبت به خطرات باال آمدن آب 
در زمان بارندگی اطالع داده شد، اما متاسفانه برخی از آنان بدون توجه به این 

هشدارها در خانه ها مانده اند.
وی افزود: برای ما اندک افراد ساکن روستای چم اسحاق مهم و با ارزش 
کانال  در  آب  آمدن سطح  باال  احتمالی  راستای کاهش خطرات  در  و  هستند 
سیالب بر، دایک حفاظتی و سیل بند را برای این روستا ترمیم و تقویت نمودیم.

ستان  ا ز  گا شرکت  مدیرعامل 
ی  ا بر مجموعه  ین  ا گفت:  یالم  ا
از  ناشی  حوادث  کنترل  و  پیشگیری 
گاز برنامه های مختلفی در دستور کار 
قرار داده و در همه زمینه ها برای آحاد 
نیز  مقابله  راهکارهای  مردم  مختلف 

ارائه نموده است.
این  اعالم  با  عباس شمس اللهی 
کتاب هایی  توزیع  داشت:  اظهار  خبر 
برای  گاز  ایمنی  داستان های  قالب  در 
نیمیشن  ا تیزر های  پخش  کودکان، 
ایمنی به زبان فارسی و محلی از صدا 
با  متعدد  جلسات  استانی،  سیمای  و 
نظارت  برای  مهندسی  نظام  سازمان 
ساختمان های  گازهای  بر  دقیق تر 
تنها  مدارس  و  ادارات  آموزش  جدید، 
بخشی از اقدامات پیشگیرانه و کنترل 

حوادث بوده است.
و  بیمه  قرارداد  انعقاد  افزود:  وی 
حادثه  مشترکین  به  خسارت  پرداخت 
مشارکت  و  نمایشگاه  برگزاری  دیده، 
تحلیل  مختلف،  یشگا ه های  نما ر  د
علل حوادث مشترکین و غیره از دیگر 

حوادث  کنترل  و  پیشگیرانه  اقدامات 
گاز بوده است.

به  ایالم  گاز  شرکت  مدیرعامل 
ایالم  در  گاز  حوادث  علل  مهمترین 
نصب  عدم  کرد:  تصریح  و  ره  شا ا
وسایل  از  استفاده  دودکش،  اصولی 
پلوپز و اجاق گاز  پخت و پز همچون 
تهویه  عدم  گرمایشی،  وسایل  بعنوان 
مناسب، نواقص مربوط به نصب وسایل 
گازسوز از مهمترین عوامل حوادث گاز 

می باشند.
وی با بیان اینکه طی بررسی های 
گاز  حوادث  درصد   7۳ شده  انجام 
است،  بوده  دودکش ها  به  مربوط 
اصولی  نصب  عدم  کرد:  خاطرنشان 
دودکش های  ز  ا استفاده  دودکش، 
مجاری  بودن  مسدود  استاندارد،  غیر 
دودکش، نداشتن کالهک H بر روی 
خروجی دودکش، استفاده از دودکش 
گازسوز،  وسیله  چند  برای  مشترک 

دودکش،  بدون  بخاری  از  استفاده 
غیرمجاز  مسیرهای  از  دودکش  عبور 
طی  گاز  حوادث  عوامل  مهمترین  از 

سال های گذشته بوده است.
شمس اللهی گفت: در سال گذشته 
۱۱ مورد انفجار و آتش سوزی و یک 
به  استان  سطح  در  گاز گرفتگی  مورد 
وقوع پیوسته که منجر به بروز حوادث 
سوزی  آتش  از  ناشی  فوتی  مورد   ۴
 CO گاز  با  گازگرفتگی  مورد   2 و 

بوده است.
وی با بیان اینکه با انجام اقدامات 
از  ناشی  فوتی های  میزان  کنترلی، 
یافته  چشمگیری  کاهش  گاز  حوادث 
است، ادامه داد: از ابتدای سال جاری 
و  سوزی  آتش  اثر  در  نفر   2 تاکنون 

گاز گرفتگی فوت نموده است.
استان  ز  گا شرکت  مدیرعامل 
نکات  بیشتر  چه  هر  رعایت  خواستار 
گازسوز  لوازم  ز  ا استفاده  و  ایمنی 
نکات  رعایت  گفت:  و  شد  استاندارد 
گازسوز  وسایل  از  استفاده  و  ایمنی 
استاندارد باعث کاهش حوادث می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم: 

شرکت گاز ایالم برای کاهش حوادث مشترکین برنامه دارد

برق  توزیع  مدیریت  سرپرست 
پروژه   ۳۰ اجرای  از  آرادان  شهرستان 
عمرانی برق رسانی با سرمایه گذاری به 
مبلغ ۴۵ میلیارد و ۳۱۳ میلیون ریال در زمینه 
بهینه سازی و توسعه شبکه و تاسیسات 

توزیع برق این شهرستان خبر داد.
رحمان اشرفی با بیان این که به 
برق مشترکان جدید ۱۴  تغذیه  منظور 
قدرت  با  برق  توزیع  هوایی  ایستگاه 
یک هزار و ۴7۵ کیلوولت آمپر نصب و 
بهره برداری گردیده گفت : احداث چهار 
هزار و 82۵ متر شبکه فشار متوسط و 
فشار ضعیف، برای تامین برق اشتراک 
های جدید، از اقدامات صورت پذیرفته 
رسانی  خدمت  عرصه  در  جاری  سال 
به  اشاره  با  وی  شود.  می  محسوب 
این که در راستای پروژه کاهش تلفات 

انرژی الکتریکی و پیشگیری از سرقت 
سیم مسی، دو هزار و ۳6۰ متر شبکه 
فشار ضعیف هوایی به کابل خودنگهدار 
تبدیل شده افزود: برای حفظ و پایداری 
و ارتقای ضریب اطمینان خطوط برق 

رسانی ، هفت هزار و ۴۱۱ متر شبکه 
سازی  بهینه  شهرستان  برق  توزیع 

شده است.
 6۵ نصب  با  کرد:  تصریح  وی 
امسال  آغاز  از  هوشمند  کنتور  دستگاه 

شهرستان  این  ینک  ا هم  تاکنون، 
دارای ۳۴8 کنتور هوشمند در راستای 
طرح فراسامانه اندازه گیری و مدیریت 

انرژی “فهام” است.
اشرفی خاطر نشان ساخت: احداث 
دو هزار و 2۴۰ متر خط 2۰ کیلوولت 
پاده  فیدرهای  ارتباط  جهت  هوایی 
کشاورزی  آب  چاه  مسیر  در  فروان  و 
سازی  بهینه  مطهری،  نریمان  شهید 
فشار  و  متوسط  فشار  شبکه  کامل 
های  سرخط  و  هوایی  پست  ضعیف، 
زمینی روستای امامزاده ذوالفقار، اصالح 
شبکه فشار ضعیف هوایی کلیه کوچه 
های فرعی و سرخط های فشار ضعیف 
زمینی پست هوایی روستای فروان، در 
دستور کار این مدیریت قرار گرفته که 

تا پایان امسال اجرایی شوند.

سرمایه گذاری 4۵ میلیارد ریالی در تاسیسات توزیع برق شهرستان آرادان

دبیر شـورای اسـالمی کالنشـهر 
قـراردادی  انعقـاد  از  حالـی  در  کـرج 
سراسـر تخلـف توسـط شـهرداری بـا 
یـک مرکـز نیکـوکاری بـرای احداث 
محل نگهداری سـگ های بالصاحب 
انتقـاد کـرد کـه بـه گفتـه وی هنـوز 
برخـی زمیـن هـای زیـر پـای مـردم 
و معابر شـهر آسـفالت نشـده و خاکی 

. ست ا
بـر  سـمی  قا جـی  حا مهـدی 
ضرورت انجـام کار تخصصی و دوری 
از سیاسی کاری در شورای شهر تاکید 
و عنـوان کـرد: به ایـن پارلمـان آمده 
ایـم تـا کار تخصصـی انجـام دهیم و 
حـرف تخصصـی بزنیم نه اینکه اسـیر 
کار سیاسـی شـویم و در نطق هایمان 

بخوانیم. خطابـه 
می  سـال ا ی  ا ر شـو بیـر  د
مرکزاسـتان البـرز بـا تاکیـد بـر ایـن 
و  آزمـون  و  شـعارها  از  مـردم  کـه 
خطاهـا خسـته اند،اذعـان کرد:اینجـا 
محل کار اسـت و من شـرمنده مردم 
هسـتم کـه بـه رغم گذشـت 6 ماه از 
فعالیت شـورای شـهر حتی نتوانسـته 
ایـم معضل سـطل هـای زبالـه را در 

شـهر کـرج حـل کنیـم.
د  نعقـا ا بـه  سـمی  قا جـی  حا
قـراردادی از پایـه تخلف بـا یک مرکز 
نیکوکاری از سـوی شـهرداری اشـاره 
کرد و بیان داشـت:این مرکز در تاریخ 
سـوم آبـان ماه بـرای احـداث پناهگاه 
سـگ های بالصاحب درخواسـت داده 
اسـت کـه شـهردار بـه سـرعت روی 
ایـن درخواسـت دسـتور مـی دهـد تـا 
بـه صـورت تـرک تشـریفات و اعمال 

مـاده ۱۴ انجام شـود.
دبیر شـورای اسـالمی کالنشهر 
کـرج بـا بیان ایـن که به فاصلـه تنها 
چنـد روز از ایـن دسـتور، مکاتباتی با 
سـازمان سـیما،منظر و فضـای سـبز 
نیـاز  مـورد  زمیـن  اختصـاص  بـرای 
در منطقـه حصـار انجـام مـی گیـرد 

اظهـار داشـت: پـس از ایـن مکاتبـه 
بـه سـرعت بـا روسـای چند سـازمان 
شـهرداری و سـایر مدیـران سـتادی 
ذیربـط جلسـه ای برگـزار و برای هر 
هایـی  مسـئولیت  و  تکالیـف  بخـش 

تعییـن می شـود.
کلـی  نتیجـه  قاسـمی  حاجـی 
جلسـه را اختصاص زمینی با سـه هزار 
متـر مربـع مسـاحت بـه ایـن منظـور 
عنوان کرد و خاطرنشـان شد:همچنین 
مقرر شـد برای زمین مذکـور اعتباری 
بابـت  تومـان  میلیـون   86۰ معـادل 
چون:زیرسازی،آسـفالت،  اقداماتـی 
بات،سـرویس  نشعا ا درخت، کاشـت 
بهداشـتی و تهیـه کانکـس اختصاص 
داده شـود که متاسـفانه بخـش عمده 
ای از ایـن 86۰ میلیـون تومان هزینه 
شـده اسـت و متاسـفانه کلیه اقدامات 
نیـز خـارج از چارچوب فنـی و اصولی 

انجام شـده اسـت.
دبیر شـورای اسـالمی کالنشـهر 
اجـرای  از  شـگفتی  اعـالم  بـا  کـرج 
یـک امـر بـه ایـن سـرعت و بـا ایـن 
شـهری،عنوان  مدیریـت  در  کیفیـت 
و  خاکـی  مبلغ،عملیـات  ایـن  کـرد:از 
گـذاری  جـدول  زیرسازی،آسـفالت، 

حـدود  در  مبلغـی  بـا  درختـکاری  و 
انجـام  هزینـه  تومـان  میلیـون   7۰۰
شـده و مابقی در شـرف اجراسـت که 
ضروری اسـت به سـرعت از انجام آن 

شـود. جلوگیـری 
اظهـار کـرد:در  قاسـمی  حاجـی 
نگهـداری  مرکـز  دو  کـه  شـرایطی 
کـه  شـهر  بالصاحـب  هـای  سـگ 
باغسـتان  و  دره  حلقـه  مناطـق  در 
احـداث شـده تکمیـل نشـده و نیاز به 
رسـیدگی دارد،احـداث ایـن مرکـز بـا 
ایـن سـرعت و طـی قـرارداد بـا یـک 
مرکـز غیرکارشناسـی و غیرتخصصـی 

در ایـن امـور چـه توجیهـی دارد؟
می  سـال ا ی  ا ر شـو بیر د
کالنشـهرکرج بـه برخـی از تخلفـات 
نیـز  قـرارداد  ایـن  در  شـده  انجـام 
اشـاره کـرد و ادامه داد:کجـای قانون 
نگهـداری از سـگ هـای بالصاحـب 
کـه موضوعـی کامال تخصصی اسـت 
را در صالحیـت یک مرکـز نیکوکاری 
دیـده اسـت؟همچنین بر اسـاس کدام 
قانـون ایـن امکانـات در اختیـار یـک 
داده  قـرار  خـاص  نیکـوکاری  مرکـز 

شـده اسـت؟
دبیر شـورای اسـالمی کالنشـهر 

مرتبـط  مـوارد  رعایـت  کرج،عـدم 
معامالتـی  نامـه  آییـن   ۱۴ مـاده  بـا 
شـهرداری را نیـز از تخلفـات آشـکار 
در ایـن قـرارداد اعـالم کـرد و یادآور 
شـد:تخلف آشـکار بعـدی عـدم وجود 
بودجـه  در  طـرح  ایـن  بـرای  اعتبـار 
سـال ۱۴۰۰ اسـت. ضمن ایـن که در 
الیحـه متمـم بودجه سـال جـاری نیز 
ایـن موضـوع مطـرح شـده بـود کـه 

نشد.   مصوب 
بـه گفته حاجـی قاسـمی،آخرین 
نکتـه در احـداث ایـن پناهـگاه عـدم 
وجـود هر گونه طرح و نقشـه اسـت و 
بـه فـرض ضرورت اجـرا از لحاظ فنی 
باید از بتن برای کف سـازی اسـتفاده 
میشـد و نـه آسـفالت کـه هزینـه آن 

میشـود. نصف 
این مسـئول تاکید کـرد:در حالی 
که زیر پای بخشـی از مردم شـهرمان 
آسـفالت نیسـت چطور به این سـرعت 
بـرای پناهگاه سـگ هـای بالصاحب 

آسـفالت ریخته شـده است؟
دبیر شـورای اسـالمی کالنشـهر 
کار  حاصـل  را  اقدامـات  کرج،ایـن 
در  بـزن  اصطالحـًا  و  غیرکارشناسـی 
رو اعـالم کـرد که به نـام کار جهادی 
ای جـز  نتیجـه  و  گیـرد  مـی  انجـام 
صـرف و هدر کردن بیـت المال ندارد.

حاجـی قاسـمی تصریح کـرد:کار 
جهـادی هرگـز بـه معنـای کار عجله 
بلکـه  نیسـت  مـاژور  فـورس  و  ای 
کار  در  اسـتمرار  معنـای  بـه  جهـاد 

درسـت اسـت.
دبیر شـورای اسـالمی کالنشـهر 
از  تاسـف  ابـراز  بـا  پایـان  کـرج،در 
تسـویه حسـاب های شـخصی تعدادی 
از مدیـران شـهرداری با افراد وابسـته 
به اعضای شـورای شـهر پـس از بیان 
انتقـادات توسـط اعضـای شـورا تاکید 
مـردم  حقـوق  اسـتیفای  راه  کـرد:در 
معاملـه  و  نـدارم  تعـارف  کسـی  بـا 

نخواهـم کـرد.

حاجی قاسمی دبیر شورای اسالمی کالنشهر کرج:

انعقاد قراردادهای سراسر تخلف توسط شهرداری باعث شگفتی است
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دنیای جوانان/ ناظم رام
اسـم اسـتان گیـالن کـه به میـان مـی آیـد، یاد 
کلوچـه و چـای الهیجـان ناخـودآگاه به میـان می آید 
و بـه یـاد مـرداب انزلـی و جنگل هـای فومنـات و .... 
اسـتانی گیـالن پر اسـت از دیدنـی ها و سرسـبزی و 

فـراوان. جنگلهای 

در کنـار همـه زیبایی های خـدادادی این اسـتان 
و تاریـخ کهـن این خطـه . می توان به آداب و روسـم 

قدیمـی مردمان گیـالن پرداخت.
فرهنگـی  هـای  خصلـت  و  رسـوم  گسـتردگی 
گیالنیـان بـا توجه بـه تعدد قومـی و گوناگونـی لهجه 
هـا به حدی اسـت کـه حتـی آشـنایی مختصـر با آن 

در ایـن مختصـر نمـی گنجد. 
بعضـی از آداب و آییـن هـای مردمـی گیـالن به 
مـرور در همهمـه زندگـی شـهری رو بـه فراموشـی 
و برخـی دیگـر کـم رنگ شـده اسـت. اینک شـرح 
رسـوم  و  آداب  ایـن  از  برخـی  موجـز  و  مختصـر 

آمد: خواهـد 

باز باران با ترانه

پاشان،  آب   ( بازی  آب 
آبریزان، تیرماسیزه(

از مراسم متداول گیالن در گذشته، 
از  اثری  کمتر  امروز  که  بود  بازی  آب 
آن می توان یافت. این جشن در شرق 
گیالن و غرب مازندران به »تیرماسیزه« 
به معنی سیزدهم ماه تیر مشهور شده و 
احتمااًل همان تیرگان است. در فرهنگ 
روز سیزدهم هر  اسالم  از  پیش  ایران 
تیر  سیزدهم  روز  و  داشت  نام  تیر  ماه 
به  مراسم  این  گرفتند.  می  جشن  را 
»آبریزان« یا »آب پاشان« نیز معروف 
بود. جشن آبریزان تا عهد شاه عباس در 
طبرستان و گیالن برقرار بود و سپس به 

تدریج از یاد رفت.
از مراسم دیگر این روز فال گیری 
و »الل شوش زنی« است. در این مورد، 
بزرگ خاندان بر بدن اهل خانه و دام ها 
و نیز به در و دیوار و همه چیز چوب می 
زد و خاموشی اهل خانه در برابر ضربات 
ترکه چوب، به باور آنها باعث برکت و 
رونق اقتصادی و معیشتی آنان می شد.

آینه تکم
یکی دیگر از مراسم قبل از سال 
نو، اجرای یک نمایش عروسکی به نام 
»آینه تکم« است که در نواحی غربی 
»تکم  شد.  می  انجام  گیالن  استان 
نقاط هشتپر  به  آذربایجان  از  چی ها« 
و حتی انزلی و رشت می آمدند و پیام 

آور رسیدن سال نو و نوروز می شدند.
»تکم« عروسکی به شکل بز بود 
که به دسته ای متصل می شد و آن را 
با پارچه ها و منجوق های رنگی و پر می 
آراستند و با باال و پایین بردن دسته ای 
که از میان چوبی سوراخ دار می گذشت، 
آن را به حرکت و جنبش وا می داشتند. 
در کنار این نمایش با صدای دو چوب که 
به هم می خورد و آهنگی شاد را تداعی 
می کرد، تکم چی ها ترانه هایی خوش 

آهنگ می خواندند.

بندبازی )الفندبازی(
بندبازی

از نمایش های سنتی گیالن که 
عروسی،  مثل  هایی  جشن  در  بیشتر 
هفتگی  بازارهای  در  یا  و  نوروز  عید 
اجرا می شد، بندبازی است. در گیالن 
به آن »الفندبازی« نیز گفته می شود 
و مانند همان بندبازی در سیرک است. 
از روی دو  بر روی طنابی که  نمایش 
میله فلزی و چوبی محکم و ضربدری 
شکل گذشته و در دو طرف مهار شده، 
انجام می شود. اصلی ترین فرد نمایش 
طناب  روی  بر  که  دارد  نام  »پهلوان« 
برای  و  رود  می  راه  برهنه  پای  با  ها 
تعادل خود چوبی بزرگ به نام لنگر در 
دست می گیرد. پهلوان با ایستادن داخل 
تشت و یا قابلمه بر روی طناب راه می 
الستیک  که  ای  دوچرخه  با  گاه  رود. 
آن را برداشته اند فواصل دو تیر را می 
یک  داخل  صندلی  دادن  قرار  پیماید. 
سینی و نشستن روی صندلی و حفظ 
تعادل در همان حالت، از جمله عملیات 
دشوار این افراد است. در پایین طناب 
شخصی که لباس مسخره ای پوشیده 
و به »یاالنچی پهلوان« مشهور است با 
لودگی و مسخرگی به تقلید از پهلوان 
می پردازد. نقاره چی و سرناچی نیز با 
نواختن آهنگ، تماشاگران را در فضای 

شاد این نمایش سهیم می سازند.

کشتی گیله مردی
این کشتی که امروزه همچنان پای 
برجاست، یادگار صالبت و دالوری مردم 
این خطه است. کشتی »گیله مردی« 
در  »مقدسی«  دارد.  تاریخ  در  ریشه 
یاد  این کشتی  از  چهارم هجری  قرن 

کرده است.
مورد  در  مرعشی«  »ظهیرالدین 
است  دیلم  مردم  رسم  گوید  می  آن 
که جوانان روغن بر خود بمالند و پس 
از استراحت و خوراک کافی و لذیذ از 
گوشت، روغن، عسل و ... زور آنها زیاد 
شده و قدرت می یابند که با فرد دیگری 

کشتی بگیرند.
مراتب  مرد  گیله  گیران  کشتی 
پهلوان،  نوچه،  یا  تنگوله  نظیر  خاصی 
ین  ا رند.  دا ر  ندا میدا یا  سرپهلوان 
نام  به  کشتی در محوطه ای محصور 
برگزار  میدان«  »سبزه  یا  »سیمبر« 
معمواًل  مردی  گیله  کشتی  شود.  می 
در تابستان و اعیاد و عروسی ها انجام 
می شود. کشتی گیران که شلوارهایی 
با باالتنه  به نام »السپار« به پا دارند 
لخت، ابتدا به حضار احترام می گذارند 
قدرت  نمایشی  حرکات  با  سپس  و 
خویش را به رخ حریفان می کشانند. 
یا  »فوزوما«  نمایشی  حرکات  این 

»فّزومما« خوانده می شود.
پس از رجزخوانی، حریف با کف 
زدن به او پاسخ می دهد. نبرد ابتدا با 
شود.  می  آغاز  ها  مشت  کردن  حواله 
به  منجر  بسیار  موارد  در  بخش  این 
استخوان  شکستگی  و  شدن  مجروح 
یکی از طرفین می شود. در این کشتی 
زمین  با  طرفین  از  یکی  دست  هرگاه 
برخورد کند بازنده محسوب می شود. 
غیر  صورت  به  مسابقات  این  جایزه 
پیراهن،  آینه،  پارچه،  شامل  و  نقدی 
گوسفند و گاو و ... است. به این جایزه 

»برم« می گویند.

ورزا جنگ
دیرین  های  نمایش  و  رسوم  از 
جنگ  ایران،  نقاط  از  بعضی  و  گیالن 
آنها  به  گیالن  در  است.  نر  گاوهای 
شود.  می  گفته  »ورزو«  یا  »ورزا« 
گاوهای جنگی معمواًل توسط مالکین 
یا روستاییان مرفه نگهداری می شدند 
گیری  جفت  و  مبارزه  درد  به  فقط  و 
های  شاخ  از  گاوها  این  خوردند.  می 
و  دفاع  وسیله  که  برخوردارند  محکم 

حمله آنهاست. کوهان پشت ورزاها به 
آنها صالبتی می بخشد که هنرمندان 
سفالگر هزاران سال قبل را به الهام و 
ساخت شمایل سفالی آنان واداشته است. 
ساخت سفالینه های قرمز رنگ ملهم از 
این گاوهای نر زورمند از مشخصه های 

هنر باستانی گیالن است.
قدیمی ترین سندی که به چنین 
فرمانی  دارد  اشاره  گیالن  در  نمایشی 
است نوشته بر روی سنگ مرمر قهوه 
ای و به خط نستعلیق بر ایوان ورودی 
دستور  به  که  الهیجان  جامع  مسجد 
»سلطان حسین صفوی« نگاشته شده 
اعمال  ارتکاب  از  را  اهالی  آن  طی  و 
خالف بازداشته و امر به تأدیب و تنبیه 

خالفکاران کرده است.
۱۱۰6هـ.  تاریخ  که  فرمان  این   
پرانی،  کبوتر  از  را  مردم  دارد  را  ق 
قوچ  و  گاو  نگهداری  و  دوانی  گرگ 
با  جنگ  منظور  به  حیوانات  سایر  و 

یکدیگر بازداشته و این اعمال را ممنوع 
شمرده است.

چوگان بازی
این بازی که توسط اسب سواران 
شاه  زمان  در  بار  اولین  شد  می  انجام 
عباس صفوی به هنگامی که الهیجان 
را فتح نمود در گیالن مورد توجه قرار 
احمدحان«  فرار »خان  از  پس  گرفت. 
ملک  پیش،  بیه  کیای  حاکم  آخرین 
به  افتاد.  به دست صفویان  او  موروثی 
دستور شاه عباس باغ بزرگ او را برای 
و  کردند  خراب  بازی  این  زمین  ایجاد 
میدان  سبزه  به  محل  این  پس  آن  از 
ای  کلمه   )polo پولو) شد.  مشهور 
انگلیسی مأخوذ از واژه ای تبسی و به 

معنی چوگان است.

چاه نخجیر
حکام قدیم گیالن به شکار عالقه 
که  شکار  عملیات  در  داشتند.  فراوان 

ابتدا  شد،  می  نامیده  نخجیر«  »چاه 
شکارگاه  عنوان  به  جنگل  از  قسمتی 
هم  در  با  سپس  شد.  می  نتخاب  ا
رشته  دو  درختان  های  شاخه  پیچیدن 
دو  یا  یک  مساحت  به  محکم  پرچین 
فرسخ درست می کردند. این دو پرچین 
طوری تهیه می شد که به تدریج بر یک 
نقطه متمرکز می شدند به گونه ای که 
به زحمت گذرگاهی  مرحله  آخرین  در 
ماند.  می  باقی  شکار  یک  عبور  برای 
انتها، به محوطه ای در  این داالن در 
عرض ده متر با پرچین های محکم و 
النه هایی موسوم به چاه، محصور می 
دیلم  و  گیل  مردان  روز شکار  در  شد. 
پشت پرچین ها جمع می شدند و عده 
ای فریاد زنان با ساز و نقاره هیاهوی 
این  ایجاد می کردند.  انگیزی  وحشت 
آمدند  می  پیش  پرچین  دو  بین  گروه 
به طرف محوطه  را  آرامی شکار  به  و 
محوطه  اطراف  راندند.  می  نظر  مورد 
و کمی باالتر، صفه کوچکی ایجاد می 

شد که در آنجا مردان جای می گرفتند 
افتاد  به دام می  و هنگامی که حیوان 

درهای النه ها را می بستند.
وقتی که گرازها، گرگ ها، شغال 
... در این النه ها محبوس می  ها و 
از  توانستند  نمی  که  ها  گوزن  شدند، 
با ضربات  یابند  راه  داالن به النه ها 
پیکان و تبر کشته می شدند. والی و 
آمده  صفه  روی  آنگاه  دولت  بزرگان 
و برای گشودن در النه ها فرمان می 
گراز  یک  تنها  که  نحوی  به  دادند، 
خارج شود.  واحد  آن  در  توانست  می 
در این موقع مردی جوان برای ورود 
به محوطه انتخاب می شد و هنگامی 
که گراز به طرف جوان حمله ور می 
پای  از  را  گراز  ضربه  یک  با  او  شد 

در می آورد.
شاه عباس صفوی پس از تسخیر 
را  شکارهایی  چنین  بار  چند  گیالن 
ترتیب داده بود. در سال ۱۰۰۳هـ.ق 
۱۰هزار  با  او  توسط  شکاری  عملیات 
در  شد.  نجام  ا شکار  تعقیب  مأمور 
به  دیگر  بار  عباس  شاه  هـ.ق   ۱۰2۳
گیالن آمد و به فرمان او۳۰ هزار نفر 
مأمور تعقیب شکار از نواحی بیه پس 
و بیه پیش گرد آمدند و برای تعقیب 
شدند.  اعزام  رانکوه  جنگل  به  شکار 
از  زیادی  بسیار  تعداد  شکار  این  در 

ین  ا شدند.  کشته  وحشی  نات  حیوا
شکار چنان مقبول طبع شاه افتاد که 
با وجود مرگ 27۰۰ نفر از ماموران، 
ورزید.  امتناع  شکار  دادن  پایان  از 
و  گیالن  فرمانروایان  سقوط  از  پس 
گونه  این  شاهانه،  بازدیدهای  ترک 

گرفت. پایان  وسیع  کشتارهای 

نوروزخوانی
از مراسم آخر هر  نوروزخوانی     
که  نوروزخوانی  است.  گیالن  در  سال 
دارد،  رواج  بیش  و  کم  نیز  اکنون  هم 
در گیالن نماد ورود بهار و خیر و برکت 
است. برای این کار گروهی نوروزخوان 
و  می افتند  راه  به  خیابان  و  کوچه  در 
معروف ترین  از  نند.  می خوا اشعاری 
امام“  ”دوازده  به  می توان  اشعار  این 
اغلب  داشت.  اشاره  گوله“  ”عروس  و 
را  امام  دوازده  نخست  نوروزخوانان 
می خوانند و وقتی به قسمت ترجیع بند 
می رسند، آن را دو نفری تکرار می کنند 
و بعد نوروز و نوسال می خوانند. این شعر 

چنین آغاز می شود:

عروس گوله
از  نیز     نمایش ”عروس گوله“ 
دیگر مراسم قبل از حلول سال نو به 
با  همراه  نمایش  این  می رفت.  شمار 
آواز ریتمیک دارای مفاهیم اخالقی و 
آیینی خاصی بود. بازیگران این نمایش 
معمواًل سه نفر بودند و به نقش غول، 
پیربابو و نازخانم ظاهر می شدند. نقش 
نازخانم را بیشتر مواقع پسر جوانی که 
می کرد.  اجرا  بود  پوشیده  زنانه  لباس 
بود  پیرمردی  نقش  کوسه  پیربابویا 
نازخانم  تصاحب  سر  بر  غول  با  که 
غول  می پرداخت.  جدل  و  بحث  به 
هم خود را با کالهی از کلوش )ساقه 
هیبتی  به  چماق  و  زنگوله ها  برنج(، 
عجیب می آراست. این گروه به منازل 
خود  نقش  یفای  ا به  رفته،  مختلف 
تهنیت گویی  ازای  در  و  می پرداختند 
پر  و  پربرکت  سالی  آرزوی  و  خویش 

هدایایی  او  از  صاحبخانه،  برای  ُیمن 
دریافت می کردند.  

گل گل چهارشنبه
   از دیگر مراسم کهن ایرانیان که 
در گیالن هم با بعضی تغییرات جزیی به 
آن می پردازند، ”چهارشنبه سوری“ است 
که در غروب آخرین سه شنبه سال و در 
این  به  انجام می شود.  شب چهارشنبه 
منظور خار، بوته، َگَون و کاه جمع آوری 
می شد و با درست کردن پشته هایی که 
و  می نهادند  قبله  سمت  به  رو  معمواًل 
آتش  روی  از  آنها،  زدن  آتش  سپس 
می پریدند و هنگام پریدن با خوشحالی 

می خواندند:   
گل گل چهارشنبه به حق پنج شنبه   
نکبت  بایه  سرخی  ِبشه،  زردی 

ِبشه، دولت بایه
   یعنی: ای شعله آتش چهارشنبه، 
و  ضعف  و  زردی  پنج شنبه،  حق  به 
سرخی  نوبت  و  بربندد  رخت  بیماری 
و نشاط و خرمی فرا رسد. دوره نکبت 
اقبال  و  دولت  و  آید  سر  به  ناکامی  و 

روی نماید.
   این سنت که از روزگار زرتشت 
و حتی جلوتر بر جای مانده، در دوران 
اسالمی با اعتقادات مردم در هم آمیخته 
و رنگ و بویی دینی گرفته است. دود 
کردن اسپند هم از این رسوم است که 
سعی می شد از سادات خریداری شود و 
به هنگام دود کردن آن زمزمه می کردند:

 
سیزده سال

   آخرین مراسم نوروز، سیزده سال 
بیشتر  گیالن  مردم  روز  این  در  است. 
جنگل ها  دل  در  و  رودخانه ها  کنار  به 
می روند و به صورت گروهی، آخرین روز 
نوروز را گرامی می دارند. دختران گیالنی 
در این روز سبزه گره می زنند. این مراسم 
معمواًل با بندبازی، کشتی گیله مردی و 

نواختن ساز و نقاره همراه است.

شب چله
باستانی  مراسم  از  چله  شب     
ایران، در گیالن هم از منزلت خاصی 
هر  دی ماه  اول  شب  است.  برخوردار 
سال را اهل خانواده و خویشان و گاه 
همسایه ها گرد هم می آیند تا آیین شب 
چله را برگزار نمایند. برای مراسم شب 
و  تنقالت  و  خوردنی ها  معمواًل  چله، 
آجیل زیادی فراهم می آورند. هندوانه 
به سفره این شب رنگ و بویی دیگر 
در  اگر هر کس  قولی  به  و  می بخشد 
تابستان  در  بخورد،  هندوانه  چله  شب 
ز  ا یکی  نمی کند.  تشنگی  احساس 
زمزمه  شب  این  در  که  ترانه هایی 

می شود، چنین است:
 

ازدواج
حضور  خانواده،  تشکیل  برای     
عامل  یکدیگرند،  خواهان  که  زوجی 
به  گیالن،  در  است.  کننده  تعیین 
دلیل  به  روستایی  مناطق  در  خصوص 
در  مردان  و  زنان  همپایی  و  مشارکت 
آشنایی های  و  ارتباط  معیشتی،  امور 
روزمره  و  ساده  برخوردهای  از  اولیه 

اهالی آغاز می شود.    
   با توجه به گسترش فعالیت هایی 
که در بطن زندگی روستایی جریان دارد 
مثل آیش، وجین و درو و … شناخت 
وجود  به  دختران  و  پسران  ابتدایی 
می آید. این شناخت بعدها به انتخاب و 
سپس در صورت پذیرش خانواده ها به 
تهیه مقدمات ازدواج منجر می شود. به 
این ترتیب که با جلب موافقت خانوادٔه 
خواستگاری،  مراسم  از  پس  و  طرفین 

دوره نامزدی طی می شود.   
رسیدن  فرا  از  پیش  حنابندان:   
”حنابندان“  نام  به  مراسمی  عروسی 
مراسم  این  در  می شد.  برپا  شهرها  در 
و  دست  شب  این  در  می باید  عروس 

پایش را حنا ببندد.  
نارنج زنی: از دیگر مراسم ازدواج، 
اوایل  در  که  رابینو  است.  ”نارنج زنی“ 
می برد،  سر  به  گیالن  در  بیستم  قرن 
وی  بود.  مراسم  ین  ا شاهد  خود 
می نویسد که هنگام ازدواج، داماد نقل 
بعد  می پاشد،  عروس  سر  بر  سکه  و 
نارنج یا پرتقالی به طرف او می اندازد. 
آنگاه عروس و داماد دور چاه می گردند. 
عروس سکه ای به نشانه خوشبختی در 
چاه می اندازد و پس از آن درخت توتی 

در خانه می نشانند.
دیگر  ز  ا گیشه بری  گیشه بَری:
بردن  است.  ازدواج  به  مربوط  مراسم 
گیشه بری  را  داماد  خانه  به  عروس 
صدای  با  پرشور  مراسم  این  می نامند. 
شادمانی  و  ترانه خوانی  و  نقاره  و  ساز 
خانواده عروس و داماد و دیگر مهمانان 

همراه است.

تنوع جغرافیایی و قومی ایران بقدری است که هر استان  در 
نان های  و  ها  و روسوم قومی خویش غذاها و شیرینی  آداب  کنار 

خاص خود را  دارند. 
در این ستون می خواهیم انواع غذاها و نان های محلی هر استان 
را به تفکیک برای خوانندگان معرفی کنیم. تا بیشتر از پیش با غذاها و 

نان های محلی هر استان و هر شهر آشنا شوند.

کشتا )السونان( :

 از معروف ترین نان های عمومی گیالن زمین است. آرد این نان از مخلوط 
آرد برنج و گندم تهیه می شود و بدین ترتیب که خمیری خیلی شل از آرد برنج 
الک ریز شده و اندکی نمک و آب جوش تهیه می کنیم خمیر مذکور را که 
“کراته” نام دارد مانند شامی گرد و پهن کرده و داخل آب در حال جوشیدن 
می اندازیم تا عمل »السوپزی« انجام گیرد پس زمان کوتاهی آنرا در می آوریم 
و السو را در آبکش قرار می دهیم کمی که خنک شد با اضافه کردن کمی آرد 

گندم دوباره ورز می دهیم تا خمیر سفت تری بدست آید. 
کدونان )کویی نون( : 

آرد برنج الک ریزه شده را با کدو حلوایی له شده مخلوط می کنیم و 
کمی تخم شنبلیله ساییده شده و نمک به آن می زنیم اگر خمیر زیاد از حد 
سفت شد کمی آب کدو پخته اضافه می کنیم )البته برخی ته استکان آب 
جوش می افزایند( و خمیر را ورز می دهیم گلوله می کنیم و روی آنرا پارچه تمیز 
می کشیم و پس از نیم ساعت وردنه یا نانچو زده و روی توه گلی داغ دو 

طرفش را یکی پس از دیگری می پزیم.
نان خولفه :

 یکی از نان های معروف در شرق گیالن است شبیه کشتا با این تفاوت 
که در آن ساییده خُلفه دانه که از عطاری ها قابل تهیه است ریخته می شود. 
این نان هنگام پختن روی توه گلی مثل بادکنک باد می کند که اغلب روی 
آن نوخون می گذارند تا دو الیه فوقانی و تحتانی نان از هوا خالی شود سپس 
توسط نانوا دو طرفش چند لحظه روی شعله مستقیم آتش زیر توه گرفته 
می شود تا کمی سوخته به نظر آید. لطف خوردن این نان به نشستن در کنار 
نانوا و دیدن مراحل پخت آن است که عموماً برای کسانی که این مراحل را 

ندیده اند و خصوصاً کودکان جالب برنظر می رسد.
نان برنجی :

در  که  نانی  اصلی ترین   
تهیه  برنج  آرد  از  تنها  گیالن 
در  است.  برنجی  نان  می شود 
جنس  از  اگر  برنجی  نان های 
استفاده  مرغوب  غیر  برنج های 
شود به سرعت بیات و غیرقابل 
استفاده می  گردد به همین منظور 
از مقداری برنج که غالباً از گونه 
آب  در  باشد  بی نام  یا  صدری 
کم نمک خیس می کنند پس از 

ساعتی برنج را از آبکش رد کرده روی پارچه ایی پهن می کنند تا خیسی آن 
گرفته و دانه ها فقط مرطوب یا اصطالحاً »دو نم« شود. 

برنج دو نمه را آسیاب کرده و از آن خمیری با کمی زردچوبه تهیه می-
کنند که به آن »کراته« می گویند. کراته را هم بپزند »السو« می شود. السوها 
را خنک کرده زیر پارچه می گذارند و بعد برخالف خیلی از نان های محلی که 
دایره شکلند بصورت بیضی کشیده وردنه یا نانچو می زنند تا ضخامت آن 
یک تا دو میلیمتر برسد و بعد آنرا روی تنور نان پزی وروی دیواره داغ گنبدی 

شکل می چسبانند تا بپزد.
الکونان یا تخ تخی نان : 

نوعی نان برنجی است با ضخامت بسیار کم که آنرا هوادهی وخشک 
می کنند ماندگاری این نان بسیار زیاد است بطوریکه بیشتر از یک ماه هم 
قابل مصرف می باشد. برای مصرف نان آنرا کمتر از ۱ دقیقه در آب می-

اندازند بعد روی پارچه ایی تمیز پهن می کنند و رویش را هم پارچه می کشند 
بعد از ساعتی نان نرمی حاصل می شود که در فرهنگ آیینی مردم گیالن 
کاربردهای مختلف دارد مثل درست کردن مرغ الکو، هفتاد و دو تن، رقایب 
حلوا که هر کدام در قسمت های دیگر همین کتاب توضیح داده شد. در دیوشل 
)بین الهیجان و لنگرود( جزئی از درآمد اقتصادی خانواده را خانم ها با تهیه 
این نان و عرضه آن به کل استان تامین می کنند در این منطقه آنرا تخ تخی 
نان می گویند و این نام بخاطر آن است که این نان پس از خشک شدن 

شکننده و دارای صدای تق تق در حال شکستن می باشد.
نان الکوی غرب گیالن : 

 در اطراف شفت وبرخی نقاط غرب گیالن آرد برنج را با زرد چوبه وآب 
ورز می دهند وبه شکل پولک تو خالی در می آورند ومی پزند و دوباره با آرد 
گندم خام ورز می دهند تا طعم شیرین گندم بگیرد سپس باز میکنند ومی 
گذارند پشت گمج داغ و با ” فوکو” وسیله ایی ِگلی شبیه به گوشت کوب که 
زیرش نقوش لوزی دارد می کوبند تا نازکتر شده وبپزد و به آن نان الکو می 

گویند. شاید این نام بخاطر کوبیدن الیه خمیر باشد.
این نان را لول کش )نازک شده با لوله( یا کرچه نان هم درست می کنند 
که روی آن شکر و زیره سابیده می ریزند اما طرز تهیه اش همان است که 
در ردیف قبل توضیح داده شد.بعضا آنرا دور لوله ایی مثل لقمه تو خالی می 
پیچند و لوله را می کشند و نان را خشک می کنند.وکنار هم بسته بندی 

کرده و راهی بازار فروش می کنند.
نان تمیجان :

 همان نان الکو یا تخ تخی است که در برخی مناطق شرق گیالن 
اینطور نامیده می شود. می گویند این اسم بخاطر عزیز بودن افرادی که تحت 
عنوان هدیه یا خیرات مثل مرغ الکو یا هفتاد و دو تن و رغائب برایشان 
به  آن »تو می جان«  معنی  و  است  نامگذاری شده  پخته می شود  نان 
است.اما  یافته  تغییر  آن  تلفظ  اینگونه  که  می باشد  منی«  »تو جان  معنی 
محله ایی به همین نام هم بین شلمان و رودسر وجود دارد که عده ایی 
اعتقاد دارند خاستگاه این نوع نان بوده ودلیل نامگذاری آن صرفا معطوف 
که  اینست  در  تقی  تق  یا  الکو  با  آن  مصرف  تفاوت  است.تنها  این  به 
لزوما قبل از مصرف به آن آب میزنند ودر پارچه تمیز برای حفظ رطوبت 

نگهداری می کنند

نان، قوت الیموت-3

نان محلی مازندران

نشهر ا یر ا
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هادی ساعی:
فکر می کردم با رای بیشتری برنده انتخابات شوم

هادی ساعی که در یک انتخابات نزدیک به ریاست فدراسیون تکواندو رسیده، 
می گوید برای بازگرداندن تکواندو به روزهای اوج باید از همین امروز استارت بزند. 

بعد از 2۱سال تغییر بسیار بزرگی در فدراسیون تکواندو رخ داد. سیدمحمد پوالدگر 
پس از 2 دهه ریاست و پیروزی در ۵ مجمع انتخاباتی متوالی در ششمین مجمع توسط 
هادی ساعی متوقف شد. خوش بین ترین افراد هم فکر نمی کردند ساعی شانسی در 
مقابل پوالدگر داشته باشد ولی او در پایان رای گیری با 29 رای در مقابل 27 رای 

برنده انتخابات شد تا برای ۴ سال هدایت فدراسیون  تکواندو را در دست بگیرد. 
* انتخابات سختی داشتید و کمتر کسی فکر می کرد شما برنده این انتخابات 

باشید. قبول دارید؟
بله انتخابات سختی بود. حضور چندین ساله آقای پوالدگر به عنوان نایب رئیس و 
رئیس فدراسیون کار را دشوار کرده بود ولی خدا را شکر اعضای مجمع و اهالی تکواندو 
به من اعتماد کردند. من با برنامه جلو آمده بودم و با برنامه نزد تک تک اعضای مجمع 
رفتم و آنها هم به برنامه من رأی دادند تا خون تازه ای در تکواندو جریان پیدا کند. 
امیدوارم بتوانیم با همدلی و در کنار یکدیگر این رشته را به جایگاه خودش برگردانیم. 
مردم از تکواندو توقع کسب افتخار دارند و ما باید زمینه را برای افتخارآفرینی بچه ها 
مهیا کنیم. رقابت در انتخابات دیگر تمام شد و حاال باید یک صدا و همدل کار را برای 

ارتقای تکواندو پیش ببریم.
*  خودتان فکرش را می کردید رأی بیاورید؟

بله، حتی فکر می کردم بیشتر هم رأی بیاورم. ولی دیگر مهم نیست و نمی خواهم 
به این موضوع بپردازم. انتخابات تمام شد.

 * پیام های تبریک زیادی از فدراسیون های مختلف ازجمله بلغارستان و اسپانیا 
داشتید. ظاهرا آنها هم توقع تغییر در فدراسیون ایران را نداشتند.

دوستان لطف دارند و امیدوارم با همکاری و تعامل، تکواندو به جایگاه اصلی اش 
برسد.

* دلیل خاصی دارد که معارفه شما در فدراسیون تکواندو هنوز انجام نشده است؟
امیدوارم زودتر این مراسم انجام شود تا کارها را جلو ببریم چون زمان زیادی 
نداریم. میزبان چندین رویداد ازجمله مسابقات اوپن فجر، جام ریاست فدراسیون و جام 

باشگاه های آسیا هستیم و نباید فرصت را از دست بدهیم.
* از ایجاد همدلی گفتید. با آقای مهماندوست که هم اکنون مربی تیم آذربایجان 

هستند هم همکاری می کنید؟
از کار کردن با هرکسی که بتواند به تکواندو کمک کند استقبال می کنیم. دور 
افراد هیچ خط قرمزی نیست. در خانواده تکواندو باید همه کمک کنند تا شرایط خوبی 
را در المپیک پاریس رقم بزنیم. زمانی نداریم و اگر همین امروز هم شروع کنیم دیر 
با همدلی به  است. حضور خانواده تکواندو در کنار یکدیگر زیباست و اعتقاد دارم 

موفقیت خواهیم رسید.
* پیش بینی شما از حضور تکواندوکاران در المپیک2۰2۴ چیست؟

پیش بینی کار سختی است و اعتقادی به آن ندارم. باید سخت کار کنیم تا به 
هدفمان که کسب مدال المپیک است برسیم. واقعیت این است که شرایط خوب نیست 
و بچه ها در رنکینگ جایگاه خوبی ندارند. باید در تمام مسابقات رنکینگ شرکت و 
کسب امتیاز کنیم تا شرایط خوبی داشته باشیم. در هر وزن باید 2 تا ۳نفر را در جایگاه 

مناسب داشته باشیم تا در نهایت بتوانیم به هدف اصلی مان برسیم.
* بازی های آسیایی هانگژو کمتر از یک سال دیگر برگزار می شود. برای آن 

مسابقات شرایط را چطور می بینید؟
قبل از بازی های آسیایی هانگژو2۰22 بازی های کشورهای اسالمی را داریم. 
زمان خیلی کم است ولی تمام تالشمان را می کنیم. امیدوارم با همت بچه ها و اهالی 

تکواندو باعث شادی دل مردم شویم.
* در بخش بانوان چه برنامه ای دارید؟

در بخش بانوان پتانسیل خیلی خوبی در نوجوانان داریم که باید با برنامه ریزی 
المپیک و جهانی  در  تا  داریم  برنامه  آنها  برای  استفاده کرد. حتما  پتانسیل  این  از 

افتخارآفرین باشند.
 * حضور آقای پوالدگر را در معاونت قهرمانی چطور می بینید؟

برایشان آرزوی موفقیت می کنم و خوشحالم که از خانواده تکواندو، شخصی در 
معاونت قهرمانی وزارت ورزش حضور دارد. آقای پوالدگر هم کمک کنند و کنار ما 

باشند تا درنهایت تکواندو به موفقیت برسد.

قهرمانی  آزاد  کشتی  پیکارهای  در  حسین خانی  و  کریمی  غیبت 
کشور

پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی کشور و مرحله نخست چرخه انتخابی تیم ملی 
در حالی روز چهارشنبه در گرگان آغاز شد که »مصطفی حسین خانی« و »علیرضا 

کریمی« 2 غایب بزرگ این پیکارها هستند.
رقابت های کشتی آزاد قهرمانی کشور و مرحله اول چرخه انتخابی تیم ملی بعنوان 
مهمترین رقابت کشتی آزاد در سال جاری از روز گذشته )چهارشنبه( در سالن آزادی 

شهر گرگان آغاز شد و روز جمعه با شناخت نفرات برتر به پایان می رسد.
در این پیکارها مصطفی حسین خانی آزادکار المپیکی ایران در وزن 7۴ کیلوگرم در 
مسابقات حضور ندارد و برخی رسانه ها اعالم کرده اند وی از دنیای قهرمانی خداحافظی 
کرده اما به نظر می رسد که او قصد دارد در انتخابی جام جهانی پهلوان تختی کارش را 
در چرخه انتخابی تیم ملی آغاز کند. یکی دیگر از مدعیان تیم ملی کشتی آزاد »علیرضا 
کریمی« است که بعد از ناکامی برای دومین میدان المپیکی در توکیو، حضور پررنگی در 
میادین نداشت و تنها در مرحله نهایی لیگ کشتی آزاد به همراه تیم شرکت داروسازی 
سهند ارس حضور یافت که شکست او در وزن 92 کیلوگرم مقابل امیرحسین فیروزپور 

که عضو تیم فوالدین ذوب آمل بود، حاشیه های زیادی را ایجاد کرد.
از دیگر نکات این مسابقات حضور امیرمحمد یزدانی دارنده مدال نقره پیکارهای 
جهانی سال 2۰2۱ نروژ در وزن 6۵ کیلوگرم است که به دلیل تغییر وزن به 7۰ کیلوگرم 

در مسابقات قهرمانی کشور حضور یافته است.
اما در وزن ۵7 کیلوگرم رضا اطری، 6۱ کیلوگرم محمدباقر یخکشی، مجید داستان 
و محمد رمضان پور، 6۵ کیلوگرم مرتضی قیاسی، ایمان صادقی و حسن مرادقلی، 7۰ 
کیلوگرم امیرحسین مقصودی، امیرمحمد یزدانی و مهران شیخی، 7۴ کیلوگرم حامد 
رشیدی، عرفان الهی، سعید داداش پور، محمدرضا سرگو، جمال عبادی، 86 کیلوگرم 
هادی وفایی پور، عزت اهلل اکبری، سجادی غالمی، 92 کیلوگرم ارشک محبی، حسین 
شهبازی، احمد بذری، سینا غالمی، مهدی حاجیلوییان، 97 کیلوگرم مرصاد مرغزاری، 
حسین رمضانیان، علی شعبانی و دانیال شریعتی و در وزن ۱2۵ کیلوگرم نیز یداهلل 
محبی، امیررضا امیری، امین طاهری و علی اکبرپور از چهره های شناخته شده و مدعی 

هستند که به طور حتم تنور مسابقات را داغ خواهند کرد.
بر اساس چرخه انتخابی تیم ملی، تنها 6 مدال آور رقابت های جهانی نروژ از 
حضور در این رقابت ها معاف هستند و سایر کشتی گیران مدعی پوشیدن دوبنده تیم 
ملی باید در این مسابقات که بدون ارفاق وزن برگزار خواهد شد شرکت نمایند و 
نفراتی که از این مسابقات معاف نیستند در صورت غیبت از چرخه ی انتخابی تیم 

ملی کنار گذاشته خواهند شد.
خروجی مسابقات قهرمانی کشور به شرح زیر است:

الف: نفر اول ضمن باقی ماندن در چرخه انتخابی تیم  ملی، مستقیما به رقابت های 
قهرمانی آسیا اعزام خواهد شد.

ب: نفرات دوم و سوم مشترک در چرخه باقی خواهند ماند و مجوز حضور مستقیم 
در جام تختی را به دست خواهند آورد.

ج: به سایر کشتی گیرانی که در رقابت های قهرمانی کشور در جمع نفرات اول 
تا سوم قرار نگیرند، این مجوز داده خواهد شد تا در رقابت های انتخابی جام تختی 

حضور پیدا کنند.

انتقاد تند مصری ها؛
کی روش مغرور است و باید برود

بازیکنان سابق تیم ملی فوتبال مصر به انتقاد تند از کارلوس کی روش پرداختند 
و خواستار جدایی این مربی شدند، البته مربی دروازه بان های سابق پرسپولیس نظر 

متفاوتی داشت.
به گزارش اسپورت، شکست تیم ملی فوتبال مصر در دیدار برابر نیجریه باعث 

شده است تا انتقادها از کی روش بسیار زیاد شود.
سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران روزهای سختی را در مصر تجربه می کند.
تیم تحت هدایت کی روش که در دو بازی قبلی خود برابر تونس و قطر شکست 
خورده بود، این بار در جام ملت های آفریقا با یک گل برابر نیجریه شکست خورد که 

این اتفاق، انتقاد زیاد از سرمربی پرتغالی را به دنبال داشت.
احمد حسن)میدو( ستاره سابق فوتبال مصر که سابقه حضور در تاتنهام را در 
کارنامه دارد، گفت: کی روش به بازیکنان ظلم می کند. چگونه مصطفی محمد که 
پست اصلی او مهاجم نوک است در کناره ها به بازی گرفته می شود. اگر این اتفاق 
برای من رخ می داد قطعا با کی روش درگیر می شدم. کی روش، ترزگه را هم 
قربانی کرد. این بازیکن به تازگی دوران مصدومیت را پشت سرگذاشته بود و 9 ماه 

بود که بازی نکرده بود اما در ترکیب اصلی بازی کرد.
اوادامه داد: سرمربی نیجریه با محمد صالح عکس گرفت و این تفاوت دو 
تیم را نشان می دهد اما ما در این بازی شکست خوردیم.کی روش حتی تمرکز 
صالح را هم به زد. اگر کی روش نیجریه ای هم بود این اشتباهات را مرتکب نمی 
شد.سوال من این است که چرا دستیاران کی روش به او کمک نمی کنند.به نظرم 
کی روش مربی مغروری است. اگر درخشش الشناوی نبود ما با گل های بیشتری 

شکست می خوردیم.
از  بخشی  در مصر گفت: شکست  االسکندریه  باشگاه  مدیر  ابراهیم حسن 
فوتبال است. به نظر من مسئول این شکست کی روش است. بازیکنی مانند ترزگه 
اصال مهیای بازی نبود اما او در ترکیب اصلی حضور داشت و یا عمر مرموش تجربه 
چنین بازی را نداشت. بازیکنان مصر با ترس و استرس بازی کردند. مانوئل ژوزه و 
وینگادا دو مربی پرتغالی با االهلی و الزمالک تاریخ ساز شدند اما کی روش باعث 

شده تا هویت مصر از بین رود. او باید برود.
رضا عبدالعال بازیکن سابق تیم ملی فوتبال مصر هم گفت: به نظرم اخراج کی 
روش ضروری است. او باعث شده تا هویت تیم ملی مصر از بین رود.باید هدایت 
تیم به مربی دیگری سپرده شود چرا که کی روش چیزی از خود نشان نداده است. 

بازیکنان مصر مسئول این شکست نیستند و تنها باید کی روش پاسخگو باشد.
و اما احمد ناجی مربی سابق دروازه بان های پرسپولیس نظر متفاوتی در این 
زمینه داشت. او گفت: کی روش بسیار بدشانس است.آسیب دیدگی زود هنگام احمد 
توفیق همه تفکرات کی روش را به هم ریخت. نباید فراموش کرد که محمد صالح 
هم چیزی از خود نشان نداد این درحالی است که این بازیکن با هیکتور کوپر یک 

تنه تیم را به جام جهانی برد.

پاتریس اورا:
مسی نمی تواند به تنهایی PSG را قهرمان اروپا کند

پاتریس اورا، ستاره سابق تیم ملی فرانسه، معتقد است که جذب لیونل مسی 
به تنهایی برای فتح لیگ قهرمانان کافی نیست.

مسی تابستان امسال از بارسلونا جدا شده و به عنوان بازیکن آزاد به پاری 
سن ژرمن پیوست.

همین موضوع باعث شد که بسیاری مدعی شوند که پاری سن ژرمن حاال 
فرصت قهرمانی در لیگ قهرمانان را دارد و مدعی اصلی این رقابت ها به حساب 

می آید. اما به نظر می رسد که اورا چندان با این موضوع موافق نیست.
این بازیکن سابق تیم ملی فرانسه در مصاحبه با لوپاریزین درباره پی اس 
اینجا بزرگ  اما اهل پاریس هستم و  جی گفت:» من در مارسی بازی می کردم 
شدم، هرچند هیچوقت طرفدار پی اس جی نبودم. من درک نمی کنم که چرا همه 
باشگاه های فرانسوی علیه قهرمانی پی اس جی در لیگ قهرمانان هستند. از نظر 
من آنها نماینده فرانسه هستند. اگر پی اس جی برنده شود، من بسیار به این موضوع 

افتخار خواهم کرد!«
اورا همچنین درباره کیلیان امباپه و شرایط این بازیکن صحبت کرد:» او به 
خوبی تربیت شده و از همه مسائل آگاه است. من حس می کنم او بیش از حد در 
چارچوب رفتار می کند. من دوستش دارم اما حس می کنم چیزی را پنهان می کند. 
وقتی حرف زدنش را می شنوم این حس به من دست می دهد که در حال گوش 
کردن به صحبت های یک سیاستمدار هستم. امیدوارم او در زمین به جای اهداف 

شخصی به تیم فکر کند چون در واقع ستاره، تیم است، نه بازیکن.«
او همچنین درباره انتقال مسی به پی اس جی اظهار داشت:» آنها مسی را 
جذب کردند و بسیاری فکر کردند که این تیم حاال قهرمان اروپا خواهد شد اما این 
او نیست که آنها را قهرمان لیگ قهرمانان خواهد کرد. این اتفاقی است که باید به 

صورت جمعی رخ دهد.«

تالش ناموفق دروازه بان یونایتد برای جدایی در ژانویه
باشگاه منچستریونایتد با درخواست جدایی دین هندرسون، دروازه بان انگلیسی، 

در پنجره زمستانی مخالفت کرد.
هندرسون که امیدوار بود پس از بازگشت به اولدترافورد بتواند جای داوید دخیا 

در دروازه این تیم را بگیرد از شرایط چندان راضی نیست.
این دروازه بان جوان درخواست خود برای جدایی از جمع شیاطین سرخ در 
پنجره نقل و انتقاالت زمستانی را مطرح کرده اما رالف رانگنیک تایید کرد که از او 

خواسته تا تابستان به حضورش در اولدترافورد ادامه دهد.
این مربی آلمانی در گفتگو با تاک اسپورت اظهار داشت:» او چند هفته قبل از 
من پرسید که آیا می تواند جدا شود اما من به او گفتم که می خواهم تا پایان فصل در 
این تیم بماند. ما از دروازه بان هایی که داریم بسیار راضی هستیم اما اگر دست من 

باشد، اجازه جدایی او را صادر نخواهم کرد.«
هندرسون تا سال 2۰2۵ با منچستریونایتد قرارداد دارد و آماده است تا برای 

این که فرصت بیشتری برای حضور در میدان داشته باشد، این تیم را ترک کند.
داوید دخیا در ماه های اخیر عملکرد خوبی را در دروازه شیاطین سرخ به 
یونایتد  بار دیگر حضورش در جایگاه دروازه بان شماره یک  و  نمایش گذاشته 
را مستحکم کرده است. او این فصل در تمامی دیدارهای لیگ برتر در ترکیب 
قهرمانان  لیگ  مرحله گروهی  بازی  از شش  بازی  پنج  در  و  داشته  قرار  ثابت 

نیز به میدان رفته است.

که  استقالل  فوتبال  تیم 
به  را  فصل  نیم  قهرمانی  عنوان 
زمینه  در  داد،  اختصاص  خود 
آماری نیز در بسیاری از موارد بهتر از سایر 

تیم ها عمل کرد.
با  ایران  فوتبال  نخست  نیم فصل 
برگزاری ۱2۰ بازی در ۱۵ هفته برگزار شد و 
به طور مجموع 2۰9 گل در این تعداد بازی 
توسط تیم ها به ثمر رسید که آمار ۱.7۴ گل 
ثابت شود  تا  نشان می دهد  را  بازی  در هر 
لیگ برتر فوتبال ایران یکی از کم گل ترین 

لیگ های فوتبال جهان است.
تهران  آبی های  گذشته،  هفته  در ۱۵ 
موفق شدند بدون باخت و با ۳۵ امتیاز قهرمان 
نیم فصل شوند و رکوردی تاریخی را در لیگ 
برتر در تاریخ این باشگاه ثبت کنند. شاگردان 
فرهاد مجیدی با دریافت تنها ۵ گل، بهترین 
خط دفاع لیگ را به خود اختصاص داد و با 
2۴ گل زده، بهترین خط حمله لیگ را هم 
در اختیار گرفت. همچنین پرسپولیس و مس 
دیگر  نخست،  نیم فصل  پایان  تا  رفسنجان 
تیم های هجومی لیگ بیست و یکم هستند و 
سپاهان و آلومینیوم اراک نیز در رده دوم وسوم 
بهترین خط دفاع لیگ بعد از استقالل هستند.

تیم فوتبال شهرخودرو در حال ثبت یکی 
از بدترین آمارهای تاریخ لیگ برتر است و در 
نیم فصل نخست نتوانست پیروزی را به دست 
بیاورد. این تیم با کسب تنها ۴ امتیاز از ۱۵ بازی، 
در رده آخر جدول رده بندی قرار دارد و شانس 
کمی برای بقا در لیگ برتر دارد. شهرخودرو در 
لیگ امسال هیچ وقت نتوانسته در یک بازی 
بیش از یک گل به ثمر برساند و با به ثمر 
رساندن تنها ۴ گل، بدترین خط حمله لیگ را به 
خود اختصاص داده است. این تیم همچنین در 
خط دفاع هم، تمام بدترین ها را به نام خود ثبت 
کرده و با دریافت 2۳ گل، بدترین خط دفاع و 
تفاضل گل لیگ بیست و یکم را در اختیار دارد.

جزو  تراکتور  و  سپاهان  نساجی، 

لقب  و  هستند  لیگ  تیم های  خشن ترین 
تا  یکم  و  بیست  لیگ  تیم  جوانمردترین 
پایان نیم فصل نخست نیز به مس رفسنجان 
می رسد که بازیکنانش تنها ۱9 کارت زرد در 
۱۵ بازی دریافت کرده اند. استقالل بهترین 
آمار را در به ثمر رساندن گل اول دارد و در 
۱۰ دیدار موفق به انجام این مهم شده و این 
در حالی است که پرسپولیس با 9 و سپاهان 
و گل گهر با 8 بار در ردهای بعدی جای دارند. 
همچنین شهرخودرو در ۱۰ دیدار، گل نخست 
بازی را دریافت کرده و تراکتور با 8 بازی در 

رده دوم این جدول قرار دارد.
پرسپولیس با کسب 2۰ امتیاز، بهترین 
آمار دیدارهای خانگی لیگ بیستم را دارد و 
سپاهان  و  اراک  آلومینیوم   ،۱7 با  استقالل 
در  هستند.  بعدی  رده های  در  امتیاز   ۱6 با 
جدول بازی های خارج از خانه نیز استقالل با 
۱8 امتیاز صدرنشین است و سپاهان، پیکان 
تا  امتیاز در رده های دوم  با ۱۳  و گل گهر 

چهارم این جدول قرار دارند.

آمارهای نیم فصل نخست لیگ بیست 
و یکم فوتبال به شرح زیر است:

بهترین خط حمله:
استقالل)2۴ گل زده(، پرسپولیس )2۱ 

گل زده(، مس رفسنجان )2۱ گل زده(
بدترین خط حمله:

نفت   ، ) زده گل   ۴ ( شهرخودرو 
سپاسی  فجر  زده(،  گل   6( مسجدسلیمان 

)6 گل زده(
بهترین خط دفاع:

استقالل )۵ گل خورده(، سپاهان ) 6 
گل خورده(، آلومینیوم اراک )7 گل خورده(

بدترین خط دفاع:
تراکتور  خورده(،  گل   2۳( شهرخودرو 
 ۱8( مسجدسلیمان  نفت  خورده(،  گل   ۱8(

گل خورده(
بیشترین پیروزی:

استقالل با ۱۰ پیروزی
بیشترین باخت:

شهرخودرو با ۱۱ باخت

کمترین پیروزی:
شهرخودرو بدون پیروزی

کمترین باخت:
استقالل بدون باخت

بیشترین مساوی:
آلومینیوم اراک با 9 تساوی

کمترین مساوی:
سپاهان با 2 مساوی
بیشترین کارت زرد:

سپاهان )۳6 کارت زرد(، استقالل )۳۵ 
کارت زرد(، تراکتور )۳۵ کارت زرد(، نساجی 

)۳۵ کارت زرد(
کم ترین کارت زرد:

مس رفسنجان )۱9 کارت زرد(، هوادار 
)22 کارت زرد(

بیشترین کارت قرمز:
شهرخودرو با ۴ کارت قرمز

کمترین کارت قرمز:
اراک،  آلومینوم  پرسپولیس،  استقالل، 
مس رفسنجان، ذوب آهن، فجرسپاسی و نفت 

مسجدسلیمان بدون کارت قرمز
بیشترین خطای مرتکب شده:

در  خطا   ۱9.9 میانگین  با  استقالل 
هر بازی

کمترین خطای مرتکب شده:
خطا   ۱۱.9 میانگین  با  سپاسی  فجر 

در هر بازی
بیشترین خطای متحمل شده:

خطا   ۱8.۳ میانگین  با  فجرسپاسی 
در هر بازی

کمترین خطای متحمل شده:
در  خطا   ۱2.۱ میانگین  با  استقالل 

هر بازی
بیشترین کلین شیت

استقالل )۱۱ کلین شیت(، سپاهان )۱۰ 
کلین شیت(، آلومینیوم اراک )۱۰ کلین شیت(

کمترین کلین شیت
شهرخودرو با 2 کلین شیت

نیم فصل لیگ برتر فوتبال به روایت آمار؛

ثبت رکوردهای جدید برای استقالل!

بل  مقا پیروزی  با  پرسپولیس 
لیگ  نخست  فصل  نیم  فجرسپاسی، 
به  نسبت  کمتر  امتیاز  سه  با  را  برتر 
استقالل، به عنوان تیم دوم تمام کرد.

نیم  فصل  از  دیدار  آخرین  در 
ن،  یرا ا ل  تبا فو برتر  لیگ  نخست 
پرسپولیس از ساعت ۱7:۳۰ در ورزشگاه 
آزادی میزبان فجرسپاسی شیراز بود که 
این دیدار با یک گل به نفع شاگردان 
گل محمدی تمام شد. پرسپولیس با این 
پیروزی، ۳2 امتیازی شد و به رتبه دوم 
با  نیز  بازگشت. فجرسپاسی  برتر  لیگ 
رتبه  به  سقوط،  پله  یک  و  امتیاز   ۱2

چهاردهم رفت.
مسابقه،  این  ابتدایی  دقایق  در 
ارسالی به محوطه  مهدی عبدی توپ 
با  که  زد  تک ضرب، شوت  را  جریمه 
اختالف اندک از کنار دروازه فجرسپاسی 
به بیرون رفت. عبدی در دقیقه ۱7 هم 

خطرساز شد و پاس سیامک نعمتی با 
به  که  بود  همراه  بازیکن  این  شوت 

بیرون رفت.
دقیقه  در  ترابی  مهدی  شوت 

ضربه  شد.  مهار  صادقی  توسط   ۱8
داخل   26 دقیقه  در  نیا  کامیابی  سر 
چارچوب نبود. همچنین امیری دردقیقه 
۳۰ شوت زد که توپ با برخورد به مدافع 

فجر، با اتالف اندک به کرنر رفت که 
ثمری نداشت.

در دقیقه ۳6 ضربه سر وحید امیری 
در چارچوب بود ولی ایمان صادقی مانع 
باز شدن دروازه فجرسپاسی شد. عبدی 
موقعیت دیگری را خلق کرد که شوت 
این بازیکن توسط صادقی به کرنر رفت. 
روی همین ارسال، ضربه قیچی عبدی 

از باالی دروازه به بیرون رفت.
شروع نیمه دوم هم با یک ضربه 
سر خطرناک توسط فرشاد فرجی همراه 
بود که توپ با اختالف اندک به بیرون 
رفت. فرجی در دقیقه ۵7، در موقعیت 
بهتری ضربه سر زد که این بار صادقی 

مانع از ورود توپ به دروازه اش شد.
جدی ترین  روح،  زنده  احمدرضا 
که  کرد  خلق  را  فجرسپاسی  موقعیت 
شوت این بازیکن در دقیقه ۵8 توسط 

حامد لک دفع شد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای علی اشرف سرتیپی برابر در خواست شماره ۱۴۰۰626۵۰788۰۰۰۳8۰ 
اسناد  دفتر  تنظیمی  استشهادیه مصدق شده  ویکبرگ  مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰7 
یکباب  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  مدعی  گیالنغرب   -۴۰ رسمی 
ساختمان تجاری بمساحت ۳2/۴9متر مربع پالک 6- فرعی از ۳۱2- اصلی 
۱9۵- اصلی استاندارد شده به پالک 7۰7- فرعی از ۱9۵- اصلی گیالنغرب 
بخش  شش کرمانشاه ذیل ثبت 67۳۳ صفحه ۱۰۰ دفتر امالک جلد ۳8 به 
شماره سریال ۰2۳۱7۰6 الف /89/۱6 که به استناد صورت مجلس تفکیکی 
8877 مورخ ۱۳89/۱2/۱۵ بنام آقای علی اشرف سرتیپی فرزند سیاوش به 
مفقود  انگاری  سهل  بعلت   ، گردیده  وصادر  ملی۳۳296۰۵987ثبت  شماره 
ثبت  قانون  نامه  آیین  ماده ۱2۰  تبصره یک  لذا مراتب طبق  گردیده است 
آگهی می شود تا چنانچه شخصی مدعی انجام معامله ویا سند نزد خود با شد 
مراتب را ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار آگهی به این اداره اعالم وارسال 
نماید بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر نسبت بصدور سند مالکیت المثنی 
اقدام خواهد شد وسند مالکیت اولیه باطل واز درجه اعتبار ساقط خواهد شد .

نقدی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان گیالنعرب  

پرسپولیس یک - فجرسپاسی صفر؛

نبرد برای قهرمانی ادامه دارد

عروسی،  تاالرهای  بازگشایی  از  بعد 
استخرهای سرپوشیده، سینماها و بلیت فروشی 
هواپیما و اتوبوس با ظرفیت حداکثری، حال 
سالن های  در  تماشاگران  حضور  به  نوبت 
سرپوشیده والیبال در برخی استان های کشور 
رسیده است؛ این در حالی است که همچنان 
ورزشگاه های  در  تماشاگران  حضور  امکان 

روباز فوتبال در ایران فراهم نیست!
خصوص  در  شده  اتخاذ  رویه های 
بازگشت تماشاگران به ورزشگاه ها و سالن های 
ورزشی کشور باور کردنی نیست و در شرایطی 
عروسی،  تاالرهای  پیش  چندی  از  که 
استخرهای سرپوشیده، سینماها و... بازگشایی 
کامل  با ظرفیت  اتوبوس  و  هواپیما  و  شده 
اقدام به بلیت فروشی می کنند، حاال نوبت به 
سالن های ورزشی سرپوشیده رسیده و امکان 
حضور هواداران برای تماشای مسابقات لیگ 
برتر والیبال در برخی استان های کشور فراهم 
شده و سوال این است که چرا همچنان شاهد 
ممنوعیت ورود تماشاگران به ورزشگاه های 
لیگ برتر  تماشای مسابقات  به منظور  روباز 

فوتبال ایران هستیم؟
ورزشگاه های  به  هواداران   بازگشت 
کشور پس از حدود 2 سال دوری به دلیل 
برای  خوشایند  خبری  کرونا  ویروس  شیوع 
فوتبال ایران بود اما به دالیل نامعلوم تنها برای 
دو مسابقه به صورت آزمایشی اجرایی شد و 
پس از آن مجددا از ورود عالقه مندان فوتبال 

به ورزشگاه ها ممانعت به عمل آمد و تاکنون 
نیز پاسخ صریح و شفافی در رابطه با چرایی 
مساله به مخاطبان داده نشده و باور کردنی 
با فروکش کردن شیوع ویروس  نیست که 
کرونا، مجوز حضور در اماکن پرخطرتر داده 
شده است اما همچنان تماشاگران از حضور در 

ورزشگاه های کشور محروم هستند.
بهداشتی  پروتکل های  بنابر  هرچند 
در  تماشاگران  حضور  امکان  شده  تدوین 
تا  ورزشی  روباز  اماکن  سایر  و  ورزشگاه ها 
سقف ۳۰ درصد وجود دارد اما تصمیم بر این 
شد تا پس از گذشت حدود دو سال هواداران 
فوتبال به صورت آزمایشی و با ظرفیت ۵۰۰۰ 
استقالل  فوتبال  تیم های  دیدار  در  نفری 
تهران و نساجی قائمشهر و نیز پرسپولیس 

ورزشگاه  در  آبادان  نفت  صنعت  و  تهران 
آزادی حضور پیدا کنند اما این رویه ادامه دار 
نبود و پس از آن مجددا از حضور تماشاگران 
به ورزشگاه های کشور ممانعت به عمل آمد 
تا لیگ برتر فوتبال ایران همچنان از حضور 

عالقه مندان محروم بماند.
فوتبال ایران مدت های طوالنی است 
از  یکی  عنوان  به  تماشاگران  از حضور  که 
ورزشی  رشته  این  جذابیت های  مهم ترین 
محروم مانده و حال که شیوع ویروس کرونا 
در کشور نسبت به گذشته فروکش کرده و 
عموم مشاغل فعالیت خود را با ظرفیت کامل 
از سر گرفته اند! تاالرهای عروسی، استخرهای 
و  شده  بازگشایی  و...  سینماها  سرپوشیده، 
هواپیما و اتوبوس با ظرفیت کامل اقدام به 

بلیت فروشی می کنند، به چه علت با ممنوعیت 
ورود تماشاگران به ورزشگاه های روباز آن هم 

با ظرفیت ۳۰ درصدی مواجه هستیم؟
حضور  امکان  اما  تامل  قابل  نکته 
به  کشور  استان های  برخی  در  تماشاگران 
منظور تماشای مسابقات ورزشی است. قرار 
بر این است که بعد از دو سال دیدار تیم های 
والیبال شهرداری ارومیه با حضور تماشاگران 
برگزار شود و طبق اعالم ستاد استانی مبارزه 
به  کرونا، ۱۰ درصد ظرفیت سالن غدیر  با 
اختصاص  والیبال  هواداران  و  تماشاگران 

یافته است!
حال سوال اینجاست که یک بام و دو 
هوای صورت گرفته در رابطه با صدور مجوز 
حضور تماشاگران در سالن سرپوشیده والیبال 
و ممنوعیت ورود تماشاگران در ورزشگاه های 
روباز فوتبال چیست؟ چگونه در یک استان 
کشور مجوز حضور تماشاگران در سالن های 
سرپوشیده داده می شود و در همان استان و 
در  تماشاگران  حضور  امکان  استان ها  سایر 
ورزشگاه های روباز فوتبال وجود ندارد؟ علت 
از  ناشی  این تصمیمات جزیره ای در کشور 
چیست و آیا اساسا عدم حضور تماشاگران در 
ورزشگاه های کشور ناشی فشارهای بیرونی 
چه  به  پس  است،  منفی  پاسخ  اگر  است!؟ 
علت شاهد چنین تصمیمات عجیب و غریبی 
هستیم و هیچ فرد و نهادی نیز در این رابطه 

پاسخگو نیست؟

به بهانه بازگشایی اکثر مراکز ورزشی و فرهنگی؛

آقایان مسئول، فقط ورزشگاه های فوتبال ایران ویروس کرونا دارند!؟

عضو کمیته استیناف فدراسیون فوتبال گفت: شاید رای 
پرونده باشگاه گل گهر شکسته شود و شاید هم مورد تایید قرار 
گیرد اما آنچه مشخص است، رای نهایی پس از بررسی های 

الزم مشخص خواهد شد تا حق هیچ تیمی ضایع نشود.
»مهدی دادرس« عضو کمیته استیناف فدراسیون فوتبال 
فوتبال  پیچیده ترین حکم  این روزها درگیر جنجالی ترین و 
وظیفه  همکارانش  دیگر  و  او  است.  اخیر  سال ها  در  ایران 
دارند پرحاشیه ترین رای فوتبال را تایید یا مردود اعالم کنند.

او درباره این پرونده جنجالی حرف زد و گفت: باید رای 
نهایی با آرامش و پس از بررسی های الزم و فراوان صادر شود 

و هیچ  وقت دقت را فدای سرعت نخواهند کرد.
نشست شورای استیناف با تیم های درگیر پرونده بازیکن 

گابنی گل گهر برگزار شد، در این جلسه چه اتفاقی رخ داد؟
نمایندگان هر باشگاه آمدند حرف زدند، ادله خود را بر 
زبان آوردند و الیحه خود را نوشتند و رفتند ما نیز سه ساعت به 
حرف های آن ها گوش کردیم، سوال پرسیدیم و پاسخ شنیدیم.
چه پاسخی شنیدید؟ آیا گل گهر دفاع جدیدی داشت؟

نمی توانم  استیناف  کمیته  از  عضوی  عنوان  به  من   
جزییات جلسه را بیان کنم و بگویم چه اتفاقاتی در این نشست 
رخ داد اما دفاعیاتی کردند و این دفاعیات برای این بود که 
رای تغییر کند. همانطور که تیم های دیگری که از رای کمیته 
کمیته  اعضای  می کردند  بودند، تالش  برده  انضباطی سود 

استیناف را مجاب کنند تا رای مورد تایید قرار گیرد.

رای استیناف چه زمانی اعالم می شود؟
وقتی »علیرضا صالحی« رییس شورای استیناف تصمیم 

بگیرد. او رییس است و تصمیم گیرنده اصلی وی است.
خب چه زمانی ایشان تصمیم می گیرند؟

فکر می کنم باید یک جلسه داخلی برگزار شود. اعضای 
کمیته استیناف با توجه به دفاعیاتی که نمایندگان تیم های 
درگیر در این پرونده داشتند، زوایای روشن و تاریک این پرونده 

را بررسی کنیم و بعد تصمیم نهایی گرفته شود.
فکر می کنید چه زمانی جمع بندی نهایی حاصل شود؟

من یک خواهش دارم، خواهش من این است که اجازه 
بدهید در فضایی آرام و بدون تنش با فراغ بال تصمیم گیری 
رخ  اتفاقی  هیچ  شود  صادر  رای  دیرتر  روز  دو  اگر  شود. 

نخواهد افتاد.
رای شکسته می شود یا تایید؟

شاید رای پرونده باشگاه گل گهر شکسته شود و شاید 
هم مورد تایید قرار گیرد اما آنچه مشخص است رای نهایی 
پس از بررسی های الزم گرفته خواهد شد تا حق هیچ تیمی 

ضایع نشود.
درباره ماجرای پدیده و پرسپولیس نیز حرف بزنید. این 
پرونده هم سرو صداهای فراوانی را ایجاد کرده است. باشگاه 
تایید  مورد  انضباطی که  رای  به  توجه  با  دارد  اعتقاد  پدیده 
شورای استیناف قرار گرفت باید پرسولیس با جریمه و حتی 

کسر امتیاز روبرو شود.

شورای استیناف رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 
و تعیین وضعیت را تایید کرد و این بدان معناست که باشگاه 
پرسولیس باید بدهی خود را به باشگاه پدیده کامل پرداخت 
کند. اجرای حکم و اینکه امتیاز کسر شود و یا مسایل دیگر بر 

عهده نهاد دیگری است.
و نمایندگان ایران از لیگ قهرمانان آسیا حذف شدند!

این یک فاجعه برای فوتبال ایران است و به و به طور 
حتم تبعات سنگینی را به همراه خواهد داشت. در این اتفاق 

خیلی ها نقش داشتند.
چه افرادی؟

تمام افرادی که این روزها می خواهند دیگران را مقصر 
جلوه دهند و به زمین و زمان بدو بیراه می گویند. االن یک 
اتفاقی افتاده است که من را به آتش سوزی تشبیه می کنم. در 
این آتش سوزی باید همه اول به فکر آتش خاموش کردن باشند 
بعد به اتفاقات دیگر فکر کنند اما اینجا همه آمده اند و بنزین 

روی آتش می ریزند تا این آتش شعله ورتر شود.
کمیته استیناف سه ماه وقت داده بود. چرا قبل ازپایان 

سه ماه این حکم صادر شد؟
همین یک نکته ای است که باید در فضای آرام پرسیده 
شود. شاید محرومیت دالیل دیگر داشت و کنفدراسیون فوتبال 
 آسیا تصمیات دیگری اتخاذ کرده و اصال دادن این سه ماه وقت 
شاید دوستی خاله خرسه بود. آنچه مشخص است شخصیت 

فوتبال لطمه دیده و باید کالبدشکافی کرد.

مهدی دادرس:  شاید رای پرونده گل گهر شکسته شود
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۵ عادت مخرب را 

از زندگی روزانه خود حذف کنید!

اینکه زمانی که سن تان باالتر می  رود چه احساسی دارید یا چه 
طور به نظر می  رسید، ممکن است بستگی به این داشته باشد که وقتی 

جوان  تر هستید چگونه زندگی می  کنید.
شما در سن باالتر تا حد زیادی به تصمیمات شما در جوانی بستگی 
دارد. این به این معنی است که همین االن باید از عاداتی که ممکن است 
سالمت جسمانی شما را در آینده به خطر بیاندازد دست بکشید. در اینجا ۵ 
عادت نادرستی که شاید تصور کنید چندان هم غلط نیست، بیشتر معرفی 

شده است؛ عاداتی که به سرعت باید حذف یا اصالح شوند:
محرومیت از خواب: شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد خواب 
خیلی کم پتانسیل ابتال به زوال شناختی مرتبط با سن را دارد و فرد را مستعد 
ابتال به آلزایمر در سال های بعد زندگی می کند. کمبود خواب یعنی خواب 
کمتر از شش تا 8 ساعت در شبانه روز با افزایش نشانه های پیری پوست 
نیز همراه است، ضمن این که خطر ابتالبه افسردگی، دیابت و چاقی را 
نیز افزایش می دهد. هر فرد بزرگسالی برای دور ماندن از این بیماری 
های مزمن نیاز به دریافت حداقل 7 تا 8 ساعت خواب در شبانه روز دارد.
خواب بیش از حد: در سال 2۰۱۱ یک مطالعه روی عملکرد شناختی 
افراد ۴۵ تا 69 ساله نشان داد کسانی که از 7 تا 8 ساعت در شبانه روز 
بیشتر می خوابند، نمرات پایین تری در آزمون های عملکرد شناختی دارند. 
افزایش زمان خواب به بیش از 9 تا ۱۰ ساعت در شبانه روز نیز فرد را 

مستعد زوال شناختی می کند.
پرهیز از کرم های ضد آفتاب: تابش زیاد نور خورشید بر پوست بدن 
باعث ایجاد سرطان پوست می شود، ولی یک زخم پیش سرطانی به نام 
کراتوزیس خیلی جلوتر از بروز سرطان پوست، دیده می شود. استفاده روزانه 
از کرم ضد آفتاب بسیاری از این زخم ها را قبل از سرطانی شدن از بین می 
برد. استفاده از کرم ضد آفتاب در فصل تابستان، تا 6۰ درصد از تاثیر نور 
خورشید کاهش می دهد. ضمن این که منجر به کاهش خطر ابتال به لکه 
های قهوه ای و خاکسرتی بر روی پوست ناش از اشعه فرابنفش می شود.

ها می  رژیم   این طور  که  داده  اند  نشان  تحقیقات  ناگهانی:  رژیم 
 توانند با کاهش سطح انرژی شما باعث شوند شما احساس کنید که مسن  
تر هستید، تمرکزتان را برهم بزنند و شما را افسرده و زودرنج کنند. این 
رژیم  ها می  توانند چین و چروک و شل شدگی پوستی هم به وجود بیاورند، 
ارتجاعی کمی دارد، زمان  چون پوستی که دارد پیر می  شود و قابلیت 
آن را ندارد که خودش را با کاهش وزن منطبق کند. اینکه در سن باال 
حواستان به وزنتان باشد خوب است اما مراقب باشید که در هفته بیش از 

نیم تا یک کیلو کم نکنید.
به  توانایی ذهنی نمی  تواند  اندازه کاهش  به  استرس: هیچ چیزی 
شما احساس پیری بدهد. مطالعات مشخص کرده  که دوری و رهایی از 
استرس می  تواند در جلوگیری از اختالالت و آسیب  های مغزی و جوان 
نگه  داشتن ذهن شما مفید باشد. سعی کنید چیز هایی که باعث استرستان 
می شود را کشف و از آن  ها دوری کنید یا تاثیر آنها را با تکنیک  های 

مدیتیشن، ریلکسیشن و ورزش کاهش دهید.

استفاده بیش از دو سال از عینک آفتابی، 
چشم را کور می کند!

دانشمندان هشدار دادند که 
استفاده از یک عینک آفتابی به 
ممکن  سال،  دو  از  بیش  مدت 
است به کوری چشم منجر شود.

خبری  پایگاه  گزارش  به 
انگلیسی  روزنامۀ  العالم،  شبکه 
های  شیشه  نوشت:  میل  دیلی 
عینک آفتابی، به مرور زمان، زیر 
تابش اشعۀ خورشید فرسوده می 
شوند و این مسالۀ سبب می شود 

شیشه های عینک قادر به جلوگیری از نفوذ اشعۀ ماورای بنفش نباشد و 
این اشعه، به چشم نفوذ کند.

بر پایه این گزارش، با توجه به این که اشعۀ ماورای بنفش می تواند 
آسیب هایی جبران ناپذیر به چشم بزند، استفاده نکردن از عینک آفتابِی 

سالم می تواند شخص را در معرض کوری قرار دهد.
پژوهشگران برزیلی در تالش هستند از طریق برخی آزمایش ها به 

معیارهای الزم برای عینک آفتابی باکیفیت برسند.
بر اساس اعالم کارشناسان، استفاده نکردن از عینک آفتابی سالم، 
می تواند موجب ابتالی چشم به »اودیما« شود و آن، نوعی از تجمع مایع 

در چشم است که با ایجاد تورم، سبب لرزش دید می شود.
عالوه بر آن، امکان دارد که چشم بسته شود و شخص به تاری دید 
دچار شود یا بخشی از سفیدی چشم، زرد و بقیه بافت چشم قرمز شود و 
به دیِد شخص، آسیب برساند یا شبکیۀ چشم را که بخش اعظم دیدن به 

عهدۀ آن است، آسیب ببیند.
گفت:  خصوص  این  در  سائوپائولو  دانشگاه  استاد  ونتورا«  »لیلیان 
سالمتی چشم، به ویژه در کشورهای واقع بر روی خط استوا مایۀ نگرانی 
همگانی است، زیرا به ویژه در فصل گرما، میزان اشعه ماورای بنفش در 
این کشورها به شدت زیاد می شود و عینک های آفتابی که در کشورهای 
واقع در جنوب خط استوا استفاده می شوند، از کیفیت الزم برخوردار نیستند.

در حال حاضر، برای تعیین کیفیت عینک های آفتابی، در کشورهای 
آزمایشی  جنوبی،  آمریکای  از  هایی  بخش  و  نیوزیلند  استرالیا،  اروپایی، 

یکسان در دستور کار قرار گرفته است.
در این آزمایش، نور خورشید شبیه سازی می شود و المپی ۴۵۰ واتی 
به مدت ۵۰ ساعت از فاصله ۳۰ سانتیمتری به عینک ها تابانده می شود.
این آزمایش فاقد کارایی  باور است که  این  بر  لیلیان  این حال،  با 
الزم است و نمی تواند کیفیت عینک ها را به صورتی دقیق ارزیابی کند.

سمیرا امامی

بیماری های  ز  ا مدرن  علم 
مرگباری مانند فلج اطفال جلوگیری 
کرده، اما گرم تر شدن جهان و ظهور 
تغییرات  اثر  در  جدید  بیماری های 
آب وهوایی می تواند پیشرفت جمعی 

انسان را نابود کند.
به گزارش اینهبیتت، در اینجا به 
پنج بیماری مرگبار اشاره شده است 
آب وهوایی،  تغییرات  نتیجه  در  که 

گریبان مردم را گرفته است.
شایان ذکر است که گسترش 
می تواند  جدید  مرگبار  بیماری های 
رهای  هشدا به  بیشتر  توجه  با 
اقدامات  انجام  و  جوی  دانشمندان 
اقلیمی  تغییرات  برای کاهش  الزم 

کنترل شود.
سیاه زخم

انتشار غیرقابل کنترل متان در 
جو، تنها نگرانی ناشی از ذوب الیه 
منجمد دائمی سیبری نیست. با ذوب 
شدن این الیه منجمد، بیماری های 
هزاران  صدها  برای  که  مرگباری 
شده  مدفون  آن ها  زیر  در  سال 
بودند، ممکن است مجددا زنده شده 
و به سرعت به حیوانات و انسان ها 

شیوع یابند.
یک  الشه  امسال،  ژوئیه  در 
گوزن شمالی بر اثر گرم شدن هوا از 
زیر یخ ها بیرون آمد و باعث نخستین 
 ۱9۴۱ سال  از  زخم  سیاه  شیوع 

بین  از  باعث  امر  این  شد.  تاکنون 
رفتن بیش از 2۰۰۰ گوزن شمالی و 

بیمار شدن ۱۳ نفر در سیبری شد.
زیکا

با افزایش دما در ارتفاعات باال، 
مناطق  به  زمانی  که  بیماری هایی 
از  اکنون  بودند،  محدود  استوایی 
آمریکا و سایر بخش های  به  استوا 
از  ناشی  بیماری های  با  که  جهان 
پشه مانند زیکا روبرو نبودند، منتقل 
ویروس  ناقل  پشه های  شده اند. 
کرده  رد  را  آمریکا  مرزهای  اکنون 
و در فلوریدای جنوبی نیز گسترش 
یافته اند که باعث ایجاد یک وضعیت 
عمومی  بهداشت  برای  اضطراری 

شده اند.
اخیرا  بهداشت  ملی  موسسات 
مقصد  احتماال  که  داده اند  هشدار 
لویی زیانا  و  تگزاس  زیکا،  بعدی 
دانشمندان  گفته  به  بود.  خواهند 
می شود،  گرمتر  هوا  چه  هر  جوی، 
رشد این پشه از درون تخم به بلوغ 
بیشتری  با سرعت  و  شده  سریع تر 

ویروس تولید می کنند.
بیماری منتقله از کنه

کنه ها یکی دیگر از  ناقل های 
و  هستند  پشه ها  نند  ما بیماری 
آب وهوایی  تغییرات  اثر  در  احتماال 
و طوالنی تر و داغ تر شدن تابستان، 
کرده  مهاجرت  جدید  مناطق  به 
یک  بابزیوز  می شوند.  فعال تر  و 
بیماری منتقل شده از راه کنه است 
که شیوع آن اخیرا در آمریکا افزایش 

یافته است.
این عفونت تک یاخته ای بیشتر 
در شمال شرق و غرب میانه باالی 
آمریکا شیوع پیدا کرده است. در سال 
2۰۱۱ بیش از ۱۱۰۰ مورد بابزیوز در 

۱۵ ایالت آمریکا گزارش شد.
از  دیگر  یکی  الیم  بیماری 
کنه  راه  از  شده  منتقل  بیماری های 
است که اگر گرمایش جهانی باعث 
شیوع ادامه دار آن شود، ممکن است به 
سمت ایالت های شمالی کشیده شود. 

کنه عامل این بیماری نوعی کنه پا 
سیاه آمریکایی است که به آن کنه گوزن 
وزارت  گزارش  به  گفته می شود.  نیز 
بهداشت مینه سوتا، شیوع بیماری الیم 
در این ایالت در سال های اخیر افزایش 
داشته که نشانگر مهاجرت این موجود 

به سمت شمال است.
بیماری های زامبی

زامبی ویروس   بیماری های 
زیر  در  که  هستند  دیگری  مرگبار 
الیه منجمد قطبی مدفون شده اند، 
گرم  اثر  در  آن  شدن  ذوب  با  اما 

شدن تدریجی جهان، ویروس های 
بیماری ها  سایر  یا  آبله  نئاندرتال، 
باستانی ممکن است پس از هزاران 

سال مجددا به محیط انتشار یابند.
یک   2۰۱۵ سال  در  محققان 
زیر  در  که  را  غول پیکر  ویروس 
هزار   ۳۰ برای  قطبی  منجمد  الیه 
کردند  پیدا  بود،  شده  مدفون  سال 
و دریافتند که هنوز عفونت زا است. 
می تواند  تنها  ویروس  این  لبته  ا
آمیب ها را مبتال کند و برای انسان 
است  ممکن  اما  نیست.  خطرناک 
ویروس های خطرناک دیگری برای 
الیه  این  زیر  در  که  باشند  انسان 
نئاندرتال ها  شده اند.  منجمد  یخی 
و انسان ها تا 28 هزار سال قبل در 
ممکن  و  می کردند  زندگی  سیبری 
خطرناک  بیماری های  برخی  است 
وجود  آنجا  در  گونه  دو  هر  برای 

داشته باشند.
وبا

شیوه بیماری مرگبار وبا می تواند 
با ادامه دار شدن تغییرات آب وهوایی 
تغییر کند زیرا این بیماری باکتریایی 
که باعث اسهال شدید و کم شدن 
آب بدن می شود،  به اقیلم های گرم 
و آب های گرم جذب می شود. وبا از 
طریق آب های آلوده شیوع پیدا کرده 
و ممکن است در کشورهای در حال 
توسعه دارای بهداشت ضعیف که در 
قرار  آب وهوایی  تغییرات  اول  خط 

دارند، گسترش پیدا کند.
توفان های شدید  و  باال  دمای 
ناشی از تغییرات آب وهوایی می تواند 
به بروز سیل هایی منجر شود که آب 
خواهند  منتشر  اطراف  در  را  آلوده 
کرد. وبا هر ساله بیش از ۱۰۰ هزار 

تن را در جهان از بین می برد.

   ۵ بیماری مرگبار ناشی از گرم شدن زمین

افزایش ترشح  فلفل سیاه موجب 
اسید هیدروکلریک در معده می شود و 
از این رو فرآیند گوارش را تسهیل می 
برای  مناسب  و  درست  گوارش  کند. 
جلوگیری از اسهال، یبوست و گاز معده 

ضروری است.
فلفل سیاه یکی از ادویه های پر 
است.  جهان  مختلف  نقاط  در  مصرف 
از  سیاه  فلفل  گیاه  میوه  سیاه  فلفل 
می  محسوب   Piperaceae خانواده 
به  هم  و  ادویه  عنوان  به  هم  و  شود 
عنوان دارو مورد استفاده قرار می گیرد.

فواید فلفل سیاه
فکتس«،  »ارگانیک  گزارش  به 
فلفل  در  که  پیپرین  شیمیایی  ماده 
این  تندی  عامل  دارد،  وجود  سیاه 
بومی  سیاه  فلفل  است.  غذایی  ماده 
از  است.  در جنوب هند  ایالتی  کراال، 
از  یکی  فلفل سیاه  قدیم،  زمان های 
پر معامله ترین ادویه های جهان بوده 
فصلی  گیاه  یک  سیاه  فلفل  است. 
نیست و از این رو در تمام طول سال 
هنگامی  دارد.  وجود  آن  به  دسترسی 
که فلفل سیاه خشک می شود از آن 
و  شود  می  یاد  فلفل  دانه  عنوان  به 
در  تا  شود  می  پودر  به  تبدیل  سپس 
گرفته  قرار  استفاده  مورد  پز  و  پخت 

و عطر و مزه بهتری به آن ببخشد.
ضد  های  ویژگی  واسطه  به 
باکتریایی، فلفل به عنوان ماده ای برای 
حفظ و نگهداری مواد غذایی نیز استفاده 
از منگنز،  می شود. فلفل سیاه سرشار 
 ،K ویتامین ،C آهن، پتاسیم، ویتامین
و فیبر غذایی است. همچنین، فلفل سیاه 
عامل ضد التهابی بسیار خوبی است. در 
ادامه با فواید سالمت این ماده غذایی 

بیشتر آشنا می شویم.

مفید برای معده
فلفل سیاه موجب افزایش ترشح 
می شود  معده  در  هیدروکلریک  اسید 
از این رو فرآیند گوارش را تسهیل  و 
مناسب  و  درست  گوارش  کند.  می 
و  یبوست  اسهال،  از  جلوگیری  برای 
گاز معده ضروری است. فلفل سیاه به 
پیشگیری از تشکیل گازهای روده نیز 
کمک می کند و هنگامی که در رژیم 

غذایی فردی قرار می گیرد با افزایش 
تعریق و دفع ادرار به خروج سموم از 
به  کردن  عرق  کند.  می  کمک  بدن 
خروج سموم و پاکسازی منافذ پوست 
می  کمک  خارجی  جسم  گونه  هر  از 
اضافی  آب  تواند  می  و همچنین  کند 
یا انباشتگی که به نام ورم شناخته می 
شود را از بین ببرد. از نظر دفع ادرار، با 
مصرف فلفل سیاه شما می توانید اسید 
اوریک، اوره، آب اضافی و چربی را از 
بدن خود خارج کنید زیرا ۴ درصد ادرار 

از چربی تشکیل شده است.
غذا  گوارش  بهبود  با  سیاه  فلفل 
به کاهش وزن در فرد کمک می کند 
از  و  داده  ارتقا  را  بدن  و عملکرد کلی 
بیماری های دستگاه گوارش و  برخی 
سرطان روده بزرگ پیشگیری می کند. 
توانایی این ماده غذایی در خروج گاز از 
است  آن  بودن  نفخ  دلیل ضد  به  بدن 
و  ای سالم  به شیوه  گاز  به خروج  که 
با حرکت رو به پایین به جای فشار آن 
به سمت باال و فشار بر قفسه سینه و 
اندام های حیاتی دیگر کمک می کند. 
همچنین فلفل سیاه از تشکیل گاز بیشتر 

در بدن جلو
گیری می کند.
کاهش وزن

به  سیاه  فلفل  دانه  بیرونی  الیه 
می  کمک  چربی  های  سلول  تجزیه 
کند. از این رو، مصرف غذاهای حاوی 
فلفل روشی خوب برای کمک به کاهش 
هنگامی  است.  طبیعی  طور  به  وزن 
اجزا تشکیل  به  که سلول های چربی 
دهنده خود شکسته می شوند به راحتی 
توسط بدن فرآوری شده و در فرآیندها 
و واکنش های آنزیمی سالم تر به جای 
ذخیره در بدن و افزودن بر وزن به کار 

گرفته می شوند.

سالمت پوست
یا  ویتیلیگو  درمان  به  سیاه  فلفل 
پیسی، یک بیماری پوستی که موجب 
می شود برخی نواحی پوست رنگ عادی 
خود را از دست داده و سفید رنگ شوند، 
کمک می کند. محتوای پیپرین فلفل 
تولید  برای  را  پوست  تواند  می  سیاه 
موضعی  درمان  کند.  تحریک  رنگدانه 
پیپرین در ترکیب با درمان نور فرابنفش 

بهتر از درمان های شدیدتر و مبتنی بر 
مواد شیمیایی برای ویتیلیگو است. این 
روش همچنین احتمال ابتال به سرطان 
اندازه  از  پوست به واسطه تابش بیش 

نور فرابنفش را کاهش می دهد.

تسکین تنفسی
فلفل   ، آیورودا های  روش  در 
سیاه به داروهای نیروبخش مخصوص 
سرماخوردگی و سرفه افزوده شده است. 
فلفل سیاه سینوزیت و احتقان بینی را 
نیز تسکین می دهد. فلفل سیاه دارای 
ویژگی خلط آور است که به تجزیه خلط 
و مخاط تشکیل شده در دستگاه تنفسی 
کمک می کند. ویژگی محرک طبیعی 
آن به خروج این مواد از طریق سرفه و 
عطسه کمک می کند که با خروج آنها 
از هر  بهبودی  روند  تسریع  به  بدن  از 
بیماری که گرفتار آن  یا  گونه عفونت 

شده اید، کمک می کند.

ویژگی ضد باکتری
ویژگی ضد باکتری فلفل سیاه به 
مبارزه علیه عفونت ها و گزش حشرات 
سیاه  فلفل  از  استفاده  کند.  کمک می 
در رژیم غذایی به پاکسازی شریان ها 
به روشی مشابه با فیبر و از بین بردن 
کلسترول اضافی از دیواره رگ ها کمک 
می کند و از این رو به کاهش گرفتگی 
رگ ها، از عوامل اصلی بروز حمالت 

قلبی و سکته مغزی، کمک می کند.

پتانسیل آنتی اکسیدانی
فلفل  مانند  اکسیدان  آنتی  یک 
ترمیم  پیشگییری و  به  تواند  سیاه می 
آسیب های وارد شده از رادیکال های 
آزاد کمک کند و از این رو به پیشگیری 
و  قلبی  های  بیماری  بروز سرطان،  از 
عروقی و مشکالت کبدی منجر شود. 
از  زائد حاصل  آزاد مواد  رادیکال های 

به  که  هستند  سلولی  ساز  و  سوخت 
سلول های سالم حمله کرده و موجب 
آنها و تبدیل شدن شان   DNA جهش 
به سلول های سرطانی می شود. آنتی 
این  سیاه  فلفل  مانند  هایی  اکسیدان 
ترکیبات مضر را خنثی کرده و از بدن 
در برابر بسیاری از شرایط، حتی نشانه 
های پیری زودرس مانند شکل گیری 
چین و چروک، لکه های مرتبط با سن، 
انحطاط ماکوال، و از دست دادن حافظه 

محافظت می کند.

ارتقا فراهمی زیستی
فلفل سیاه به انتقال مزایای گیاهان 
دارویی دیگر به بخش های مختلف بدن 
کمک می کند و بهره وری مواد غذایی 
سالم دیگر که مصرف می کنیم را به 
اساس  همین  بر  رساند.  می  حداکثر 
غذاها  به  سیاه  فلفل  افزودن  که  است 
نه تنها طعم بهتری به آنها می بخشد، 

می  کمک  دیگر  مغذی  مواد  به  بلکه 
تا هر چه بیشتر در دسترس بدن  کند 

ما قرار بگیرند.

سالمت  و  شناختی  اختالل 
عصبی

مشخص  مختلف  لعات  مطا در 
اجزای  از  یکی  پیپرین،  است  شده 
اختالل  به کاهش  فلفل سیاه،  کلیدی 
حافظه و نقش شناختی کمک می کند. 
مسیرهای شیمیایی در مغز به نظر می 
رسد با این ترکیب طبیعی تحریک می 
اولیه  پژوهش های  رو  این  از  و  شوند 
بیماران  توسط  فلفل  مصرف  منافع  به 
از زوال  افرادی که  و  آلزایمر  به  مبتال 
عقل و دیگر نقص های شناختی مرتبط 
با افزایش سن یا انتشار رادیکال های 

آزاد رنج می برند، اشاره داشته اند.

زخم معده پپتیک
اند  داده  نشان  مطالعه  چندین 
مفیدی  آثار  است  ممکن  سیاه  فلفل 
های  زخم  و  معده  مخاط  آسیب  روی 
آنتی  های  ویژگی  واسطه  به  پپتیک 
داشته  خود  التهابی  ضد  و  اکسیدانی 
باشد. پژوهش های بیشتر در این زمینه 

همچنان ادامه دارند.

آسم و سیاه سرفه
فلفل سیاه از آنجایی که به عنوان 
و  می شود  شناخته  آور  خلط  ای  ماده 
همچنین دارای ویژگی های ضد التهابی 
است می تواند در درمان بیماری های 

دستگاه تنفسی کاربرد داشته باشد.

در پایان
تهیه پودر فلفل سیاه در خانه بهتر 
از خرید پودر آماده آن است. با این وجود، 
حتی پودرهای خانگی نیز تازگی خود را 
تنها برای سه ماه حفظ می کنند و این 
در شرایطی است که دانه های فلفل می 
توانند شادابی خود را به طور نامحدود 
حفظ کنند. از این رو، افزودن مقداری 
فلفل سیاه به وعده های غذایی روزانه 
گوارش  هم  و  مزه  شدن  بهتر  به  هم 
فلفل  همچنین،  کند.  می  کمک  بهتر 
انسان  بهزیستی  و  کلی  سالمت  سیاه 

را بهبود می بخشد.

دانه های سیاه سالمتی!

آگهی اختصاصی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نور 
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و به استناد تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون اخیر الذکر تحدید حدود 
پالک 67۴ فرعی از ۴ اصلی واقع در تاشکوه علیا بخش 6 ثبت نور ثبت نور به نام آقای 
/ خانم امیر حسین پویا نژاد فرزند رضا ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 228/۰۰ 
متر مربع طبق رای شماره ۱۴۰۰6۰۳۱۰۰6۰۰86۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰9/۰2 هیات قانون 
تعیین تکلیف در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱9 در محل وقوع ملک 

به عمل خواهد آمد 
لذا از متقاضی و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود در 
وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند بدیهی است در صورت عدم حضور 
متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده ۱۵ قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می توانند به استناد ماده 2۰ قانون 
ثبت و مواد 7۴ و 86 آیین نامه قانون ثبت ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضایی نمایند 

نماینده  یا  تقدیم دادخواست توسط متقاضی و  ارائه گواهی عدم  با  این صورت  در غیر 
قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد. 

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/2۵
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور 

شناسه آگهی ۱2۵8۴۱۵ 

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم منیره السادات حجازی رکاوندی به استناد 2 برگ استشهاد محلی که به امضا 
شهود و به گواهی دفترخانه شماره 2۳ سمنان رسیده مدعی می باشدکه سند مالکیت ششدانگ 
پالک 6789/۱۱ واقع در بخش یک سمنان مورد ثبت 7۰۳9۰ جلد ۴۵6 صفحه ۳۳6 و 
به شماره چاپی ۳996۳7 به علت جابجایی مفقود و مالک درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی را نموده است لذا مراتب به استناد ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود تا 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم با وجود اسناد مالکیت مذکور نزد 
خود می باشد ازتاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل 
سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از 

انقضای مدت مذکور و نرسدین واخواهی و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت 
به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد ضمنا پالک مذکور برابر سند 

رهنی 6۳8- ۱۳98/۱2/۱8 دفتر 26 سمنان در رهن بانک مسکن قائم می باشد. 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سمنان 

شناسه ۱2۵96۳۱

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
مورخ  رای شماره ۱۴۰۰6۰۳۱۰۰۱۳۰۱8۰79  برابر  و  رسمی مصوب ۱۳9۰/9/2۰  سند 
۱۴۰۰/۰9/22 هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد 
ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محترم رضائی فرزند یونس 
با بنای احداثی به مساحت 6۴۳/۰9 متر مربع به  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
شماره پالک ۱۴۳ فرعی از ۱2 اصلی واقع در قریه باغبانکال بخش ۱۱ خریداری شده از 
آقای / خانم یونس رضائی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ۳ قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه 

مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز ازطریق این روزنامه و محلی / سراسری 
تا در صورتی که اشخاص ذینفع به  الصاق  در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/2۵

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان 
شناسه آگهی ۱2۴92۱۳
شناسه آگهی ۱2۴92۰۵
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محمد حسین زاده

یي  سینما فیلم  ها  ز و ر ین  ا
سینماها  اکران  در  چیز  بي همه 
زیادي  خواشي  علیرغم  و  مي باشد 
این  سینماها  از  برخي  و  داشته  که 
فیلم را سانسور و یا تحریم کرده اند، 
اما فروش قابل قبولي داشته است. 
بی همه چیز فیلمی درام اجتماعی به 
کارگردانی محسن قرایی، نویسندگی 
داوودی  محمد  و  قرایی  محسن 
نوروزبیگی  جواد  تهیه کنندگی  و 
سی  و  نهمین  در  فیلم  این  است. 
جشنواره فیلم فجر در ۱۴ رشته نامزد 
دریافت سیمرغ بلورین شد که از این 
بهترین  سیمرغ های  توانست  بین 
تدوین،  بهترین  اقتباسی،  فیلمنامه 
بهترین  متن،  موسیقی  بهترین 
هیات  ویژه  جایزه  و  لباس  طراحی 
داوران را از آن خود کند. همچنین 
این فیلم در رتبه بندی بهترین فیلم 
از نگاه تماشاگران رتبه دوم را از آن 
خود کرد. داستان فیلم در روستایی 
فردی  که  مي گذرد  انقالب  از  قبل 
خان زاده با نام امیر به عنوان قاضی 
محلی در روستا فعالیت می کند و به 
خاطر سابقه خوبی که داشته، مردم 
بخش  و  دارند  کامل  اعتماد  او  به 
امیر  به  را  از کارهای روستا  مهمی 
سپرده اند. حال پس از سال ها یکی از 
اهالی روستا با نام لی لی که از روستا 
به خاطر تهمت مردم به فاحشه بودن 
رفته، به عنوان اشراف زاده به روستا 
برمی گردد و به مردم وعده می دهد 
پول  امیر،  کشتن  صورت  در  که 
زیادی به آنها خواهد داد! نقش اصلی 
بازیگر  مرد فیلم را پرویز پرستویی 
سینمای  ماندگار  چهره  و  توانمند 
ایران برعهده دارد. پرستویی در این 
فیلم نقش مردی به نام امیر را بازی 
می کند که با ورود زنی به نام لی لی 
به روستای محل زندگی اش، اتفاقات 
لی لی  با  او  که  رابطه ای  و  گذشته 
داشته برای مخاطب روایت می شود. 
سال های  سوپراستار  تهرانی  هدیه 
ایران که در دهه 9۰  دور سینمای 
گزیده کارتر شده و اغلب در آثار تلخ 
بعد  می کرد،  نقش  ایفای  اجتماعی 
از حضور موفق در سریال هم گناه، 
در فیلم بی همه چیز بار دیگر نشان 
داد که هنوز هم کسی به گرد پایش 
نمی رسد و کماکان سوپراستار باقی 
فیلم  در  تهرانی  هدیه  است.  مانده 
لی لی  نقش  قرایی  محسن  جدید 
در یک سوم  لی لی  دارد.  برعهده  را 
و  می شود  قصه  وارد  فیلم  ابتدایی 
کم کم تمام امور را به دست می گیرد. 
بازي درخشان هدیه تهراني در این 
فیلم نه تنها موردتوجه مخاطب عام 
اهالي  و  منتقدان  موردتوجه  بلکه 
مهر  دیگر  بار  و  گرفته  قرار  رسانه 
ستاره  این  توانایي هاي  بر  تاییدي 
ستاره اي  است.  زده  محبوب سینما 
که کم کار مي کند و گزیده انتخاب 
مي کند ولي درخشان است و هرگز 

شکست نمي خورد...

مسعود  با  سینما  به  د  و ر و
کیمیایي

ن  ا یر ا ي  سینما یخ  ر تا ر  د
که  نبوده اند  زیادي  زن  ستارگان 
کار خود را با درخشش آغاز کرده، 
در تمام آثارشان به این درخشیدن 
ادامه داده و هنوزهم به عنوان یک 
هدیه  شود.  برده  نام شان  ستاره 
تهراني که متولد تیرماه سال ۱۳۵۱ 
مي باشد و کار خود را حدود 2۵ سال 
از  یکي  کرد  آغاز  سینما  در  پیش 
همین ستارگان است که در مقعطي 
با  شدت  به  که  شد  وارد  سینما  از 
بودیم  فقدان ستاره هاي زن مواجه 
و شاید نیکي کریمي تنها ستاره آن 
سال ها بود. هدیه تهراني با ورودش 
ایران  سینماي  به  هدیه  یک  دقیقا 
از  بعد  هنوزهم  که  هدیه اي  داد، 
حدود 2۵ سال، براي مخاطب مانند 

یک هدیه است. شروع بازی برای 
هدیه تهرانی عجیب بود! او نخستین 
بار در دهه 7۰ برای بازی در فیلم 
سینمایی روز واقعه انتخاب شد، اما 
موفق به حضور در آن نشد و جای 
خود را به الدن مستوفی داد. در گام 
بعدی برای بازی در بودن یا نبودن 
کیانوش عیاری نامزد حضور شد اما 
به  بدیعی  عسل  زنده یاد  نهایت  در 
اینکه  تا  کرد  نقش آفرینی  او  جای 
فیلم سلطان  با  این طلسم  باالخره 
و  شکست  کیمیایی  مسعود  ساخته 
البته  او وارد سینمای حرفه ای شد. 
هدیه  که  بدانید  باشد  جالب  شاید 
تهراني که هنوز هیچ تجربه حرفه اي 
در بازیگري نداشت ۳ فیلم ابتدایي 
خود را شخصا رد کرد چرا که معتقد 
بود فیلم هاي خوبي براي حضور او به 

عنوان بازیگر تازه کار نیستند.

یک داستان عجیب براي بازیگر 
شدن

هدیه  شدن  بازیگر  داستان 
دارد.  زیادي  پیچیدگي هاي  تهراني 
درواقع قرار بود هدیه تهراني براي 
بازیگري  سالگي   2۰ در  بار  اولین 
را تجربه کند، جایي که فیلم چاي 
تلخ به کارگرداني ناصر تقوایي به او 
بدون هیچ  البته  بود،  پیشنهاد شده 
واسطه و ُمعرف... هدیه تهرانی که 
با تقوایی و اکبر عالمی فامیل و آشنا 
بوده، به همین خاطر در 2۰ سالگی 
ناصر تقوایی به او پیشنهاد بازی در 
چای تلخ را می دهد که درنهایت این 
دیدار  نمي رسد!  سرانجام  به  اتفاق 
محمدرضا  و  تهراني  هدیه  اتفاقي 
باعث  فروشگاه  یک  در  شریفي نیا 
روز  در  بازي  براي  او  تا  مي شود 
واقعه معرفي شود، جایي که گریم 
کارگردان  با  جلسه  چند  و  انجام 
از  بزگزار مي شود ولي همان موقع 
این نقش خوشش نمی آید، دلیلش 
هم کوتاهی نقش و دیالوگ های کم 
آن بود ولي شهرام اسدي )کارگردان 
روز واقعه( در مصاحبه اي گفته بود 
که هدیه تهراني دلیل کناره گیري را 
مسائل شخصي و خانوادگي عنوان 
کرده است. با این حال عکس ها و 
فیلم تست هایش در دفتر هدایت فیلم 
یک  فاصله  این  در  می ماند.  باقی 
اتفاق عجیب برایش می افتد. او در 
چند  و  می بیند  آسیب  تصادف  یک 
دقیقه هم می میرد! این را بعدها که 
کادر  و  همراهان  می آید  هوش  به 
تصادف  می گویند.  او  به  پزشکی 

را  او  ماه ها  که  بوده  سنگین  آنقدر 
کارش  هم  بعد  و  می کند  بستری 
به راه رفتن با واکر می رسد. در این 
سرگرم  مهرجویی  داریوش  مدت 
بود  لیال  فیلم  بازیگران  انتخاب 
اتفاقاتي، آناهیتا همتی که  که طي 
مي کرد،  زندگي  اکباتان  شهرک 
گذرش به دفتر مهرجویی می افتد و 
وقتي سراغ هدیه را از او مي گیرند 
زندگي  محله  همان  در  هم  او  که 
مي کرد، او مي گوید که هدیه تهراني 
چند  تهراني  هدیه  مي شناسد.  را 
روز بعد به دفتر مهرجویی می رود، 
تعریف می کنند  برایش  را  فیلمنامه 
می گیرند  او  از  هم  عکس  چند  و 
ولي هدیه قید بازی در این فیلم را 
هم می زند، چون برایش قابل هضم 
نبوده که یک مرد زن دار به خاطر نازا 
بودن همسرش به فکر ازدواج دوباره 
بیفتد! بعد از آن سریعا براي بازي در 
فیلم بودن یا نبودن کیانوش عیاري 
با او تماس گرفته مي شود، فیلمنامه 
را می خواند و می پسندد. کار تحقیق 
بیماران  سراغ  به  و  می کند  آغاز  را 
بود  قرار  چون  می رود،  هم  قلبی 
نقش دختری را بازی کند که بیماری 
قلبی دارد. اما بازی در این فیلم هم 
آخر  دست  و  نمی رسد  نتیجه  به 
نقش  این  در  بدیعی  عسل  زنده یاد 
ماجرا  این  از  پس  می شود.  ظاهر 
دستیار  که  مقدم  سامان  روز  یک 
تماس  او  با  بود  کیمیایی  مسعود 
می گیرد و کیمیایی با هدیه تهرانی 
صحبت می کند، قرار می گذارد و او 
هم باالخره این فیلمنامه را می پذیرد 
و سال 7۵ برای نخستین بار در فیلم 

سلطان ظاهر می شود.

به  ین  ر بلو غ  سیمر قتي  و
صاحبش رسید

تهرانی در سال 76 فیلم غریبانه 
و  کرد  بازی  را  امینی  احمد  ساخته 
سال 77 را با ۳ فیلم شوکران ساخته 
بهروز افخمی، سیاوش ساخته سامان 
مقدم و قرمز ساخته فریدون جیرانی 
پشت سر گذاشت. تا برای بازی در 
فیلم شوکران جایزه بهترین بازیگر 
دوره  از چهارمین  را  اول زن  نقش 
برای  او  کند،  دریافت  حافظ  جشن 
و  منتقدان  انجمن  جایزه  فیلم  این 
نیز  را  ایران   سینمای  نویسندگان 
از آن خود کرد تا مجموعه جوایزش 
را کامل کند، هرچند نامزد تندیس 
زرین  چهارمین جشن خانه سینما 
تا  نیافت  دست  جایزه  به  اما  شد، 

اینکه با حضور در فیلم قرمز موفق 
بهترین  بلورین  سیمرغ  دریافت  به 
از هفدهمین  زن  اول  نقش  بازیگر 
دوره جشنواره فیلم فجر شد. هدیه 
بازیگر  به  تبدیل  حاال  که  تهرانی 
شده  ایران  سینمای  شده  شناخته 
در  حضور  با  را   7۰ دهه  است، 
آلوده،  دست های  چون  فیلم هایی 
پارتی، آبی، چتری برای دو نفر به 
پایان رساند، فیلم هایی که برای او 

اتفاق چندانی را رقم نزدند.

عدم همکاري با فیلمساز مطرح 
هالیوود

که  فیلم هایي  از  دیگر  یکي 
هدیه تهراني بازي در آن را رد کرد، 
فیلم محدوده کنترل به کارگرداني 
برحسته  )فیلمساز  جارموش  جیم 
هالیوود( بود. جارموش بازی تهرانی 
کجاست؟  من  رمئوی  اپیزود  در  را 
ساخته عباس کیارستمی در مجموعه 
دیده  خودش  سینمای  کسي  هر 
فیلمنامه  او  بود.  آمده  خوشش  و 
تهرانی  برای  را  کنترل  محدوده 
نپذیرفت  را  آن  تهراني  اما  فرستاد 

چون از نقش خوشش نیامده بود!

تغییر مسیر ناگهاني و درخششي 
جدید

جور  را   8۰ دهه  تهرانی  هدیه 
 8۰ سال  او  کرد.  آغاز  دیگری 
بی خط،  کاغذ  زمانه،  فیلم های  با 
خوش  دیگر  بار  آب  روی  خانه ای 
درخشید و در ششمین جشن حافظ 
برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول 
زن برای بازی در فیلم کاغذ بی خط 
ناصر تقوایی شد. بازیگر  پرکاری که 
حاال از حضورش در سینما نزدیک 
به یک دهه می گذرد، در این دهه 
گزیده کار شد، او که در سال در چند 
و  می پرداخت  نقش  ایفای  به  فیلم 
او  آن  از  گیشه  سینمای  نیز  اغلب 
شناخته  ستاره  به  تبدیل  حاال  بود، 
به  نسبت  و  است  شده سینما شده 
گذشته گزیده کار تر دست به انتخاب 
می زند و از اوایل این دهه در آثاری 
ایرونی،  دختر  دنیا،  آبادان،  چون 
شبانه،  زندگی،  برای  جایی  دوئل، 
یک بوس کوچولو، چهارشنبه سوری، 
نیوه مانگ، نسل جادویی، هر کسي 
فرزند  شیرین،  خودش،  سینمای 
دقیقه  و هفت  تهران ۱۵۰۰  صبح، 
می پردازد.  نقش  ایفای  به  پاییز  تا 
متفاوتی  بازی های  که  فیلم هایی 
او دیده شد و در نهایت سیمرغ  از 

بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن 
بازی در چهارشنبه سوری  برای  را 
و  بیست  از  فرهادی  اصغر  ساخته 
فجر  فیلم  جشنواره  دوره  چهارمین 
او  بازیگر کرد.  این  از آن  بار دیگر 
همچنین تندیس زرین دهمین جشن 
خانه سینما را نیز برای این فیلم از 
آن خود کرد. تهرانی عالوه بر این 
سوری  چهارشنبه  در  حضور  برای 
نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر 
پوسان  جشنواره  از  زن  اول  نقش 
کره جنوبی شد و برای هفت دقیقه 
سیمرغ  دریافت  نامزد  نیز  پاییز  تا 

بلورین شد.

فیلم هاي متفاوت خانم ستاره
تک ستاره زن سینمای ایران که 
گذشته  به  نسبت  نقش هایش  حاال 
متفاوت تر شده است، دهه 9۰ را با 
حضور در پل چوبی آغاز کرد و پس 
از آن با حضور در آثاری چون یک 
روز دیگر، آشغال های دوست داشتنی، 
دوئت،  نمی کنیم،  آااادت  مبادا،  روز 
در  و  یافت  ادامه  پدیده  اسرافیل، 
امضا،  بدون  تاریخ  بدون  به  نهایت 
روزهای نارنجی، مسخره باز، سینما 
شد.  ختم  بی همه چیز  و  قصه  شهر 
تهرانی برای بازی در فیلم اسرافیل 
در سال 9۵ بار دیگر نامزد دریافت 
سیمرغ بلورین شد، در ادامه در سال 
97 برای بازی در روزهای نارنجی 
برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول 
زن از جشنواره سینه ایران تورنتو شد 
و از دو جشنواره ایمجین ایندیا اسپانیا 
و مانهایم هایدلبرگ از سوی هیات 

داوران مورد تقدیر قرار گرفت.

کلکسیوني از جوایز و افتخارات
با  تهرانی  هدیه  برای  سینما 
بلورین  سلطان آغاز شد. 2 سیمرغ 
را تاکنون از آن خود کرده و بعد از 
چهارشنبه  فیلم  در  که  درخششی 
به  سال  چندین  تا  داشت  سوری 
خارج از کشور رفت و تنها در فیلم 
کرد.  بازی  قبادی  بهمن  نیومانگ 
در فیلم قرمز که در سال 77 توسط 
فریدون جیرانی ساخته شد یکی از 
ماندگارترین بازی های او رقم خورد 
بهترین  بلورین  سیمرغ  برایش  که 
همراه  به  را  زن  اول  نقش  بازیگر 
داشت. در همان سال تهرانی جایزه 
چهارمین  از  زن  بازیگر  بهترین 
دوره جشن حافظ را برای بازی در 
شوکران از آن خود کرد و بازهم در 
سال 8۰ برای بازی در کاغذ بی خط 

زرین  تندیس  تقوایی،  ناصر  ساخته 
بهترین بازیگر نقش اول زن جشن 
خانه سینما را به خانه برد. بازی او 
اصغر  ساخته  سوری  چهارشنبه  در 
بهترین  سیمرغ  دیگر  بار  فرهادی 
و  بیست  از  زن  اول  نقش  بازیگر 
فجر  فیلم  جشنواره  دوره  چهارمین 
را از آن او کرد. هفت دقیقه تا پاییز 
امینی  علیرضا  کارگردانی  به  نیز 
محصول سال 88 بود و برای بازی 
بلورین  سیمرغ  نامزد  فیلم  این  در 
بهترین بازیگر نقش اول زن شد. او 
همچنین در سال 9۵ براي اسرافیل 
نامزدي  دیگر  پناهنده  آیدا  ساخته 
بلورین را کسب  خود براي سیمرغ 
کرد. سال 97 براي روزهاي نارنجي 
جشنواره  داوران  هیات  سوي  از 
بین المللی فیلم ایمجین ایندیا تقدیر 
سوي  از  اتفاق  همین  و  شد  ویژه 
بین المللی  جشنواره  داوران  هیات 
رخ  برای  هایدلبرگ  مانهایم  فیلم 
فیلم  همین  براي  نهایت  در  و  داد 
زن  بازیگر  بهترین  جایزه  برنده 
جشنواره سینه ایران تورنتو شد. در 
جشنواره فجر سال گذشته نیز فیلم 
که  داشت  را  بي همه چیز  درخشان 
در کمال ناباوري و با اینکه یکي از 
سیمرغ  دریافت  اصلي  شانس هاي 
لیست  در  حتي  مي شد،  محسوب 

کاندیدا قرار نگرفت!

در  تلویزیون  سریال  بدون 
شبکه خانگي

هدیه تهراني در طی سال های 
فعالیتش هرگز در هیچ سریالی در 
تلویزیون حضور نیافت و تنها یکبار 
فراموشت  تابستان  این  نمایش  در 

کردم سال 9۱ به کارگردانی بهاره 
حضور  صداپیشه  عنوان  به  رهنما 
یافت اما به نظر مي رسد که حضور 
به  را  خانگي  در سریال هاي شبکه 
در  او  است.  داده  ترجیح  تلویزیون 
سال 9۰ در فصل سوم سریال قلب 
مقدم  سامان  کارگردانی  به  یخی 
ایفای  خانگی  نمایش  شبکه  برای 
این  بار  برای دومین  و  نقش کرد  
ساخته  همگناه  سریال  با  را  تجربه 
مصطفی کیایی تکرار کرد. سریالی 
که باعث شد هدیه تهرانی بار دیگر 
بدرخشد و بازی به یادماندنی از خود 

به یادگار بگذارد.

و  هنر  جنس  از  خانواده اي 
فرهنگ

که  بدانید  باشد  جالب  شاید 
جوادیه  رضا  تهراني،  هدیه  پدر 
گرگانی  اصالتا  و  مي باشد  تهرانی 
از  هم  تهرانی  هدیه  مادر  است. 
گرگانی های اصیل است و این زوج 
بعد از ازدواج در تهران ساکن شدند. 
هیلدا تهراني، خواهر هدیه است که 
دستی در نویسندگی و شاعری دارد 
کوتاه  فیلم  فیلمنامه  نویسندگی  و 
از  بازی هدیه تهرانی یکی  با  شب 
آثار خواهرش مي باشد و کتاب شعر 
خواب های ندیده از وي منتشر شده 
ناصر  همسر  حال  عین  در  است. 
تقوایی )فیلمساز، نویسنده و عکاس 
با  فامیلی  نسبت  کشورمان(  نامدار 

هدیه تهرانی دارد.

از ورزش تا شایعات سیاسي!
هدیه تهراني پیش از اینکه به 
بازیگري  حرفه اي  و  جدي  شکل 

مختلفي  کارهاي  کند،  ز  غا آ ا  ر
سرگرم  روز  یک  کرد،  تجربه  را 
روز  و  می شد  صادرات  و  واردات 
به  تجر ا  ر شنا  بیگری  مر دیگر 
هم  داخلی  دکوراسیون  می کرد. 
برایش جذابیت داشت و حتی زمانی 
تصمیم گرفت که برای یاد گرفتن 
کامل این حرفه راهی آلمان شود. 
در عین حال ورزش تاي چي دیگر 
رشته ورزشي او بود که در نهایت 
مدتي در فدراسیون ووشو به عنوان 
نایب رئیس سبک تای چی منصوب 
شد. شایعات و حواشي دیگر موضوع 
که  بود  تهراني  هدیه  زندگي  مهم 
البته در زمان حضور نشریات متعدد 
بیشتر  برایش  شایعات  این  زرد 
شایعه  بارها  جایي که  تا  بود  هم 
چاپ  نشریات  این  در  او  ازدواج 
براي  دیگر  عجیب  حاشیه  شد. 
او  عکس  نمایشگاه  تهراني،  هدیه 
در زمان ریاست جمهوري محمود 
احمدي نژاد بود. هدیه تهرانی در آذر 
سال 88 نمایشگاه عکسی برپا کرد 
که از هزینه تا مهمانان آن حواشي 
گفته  آن سال  در  داشتند.  بسیاري 
نمایشگاه  برپایی  هزینه  که  شد 
یی  حیم مشا ر ر  یا سفند ا سط  تو
تابلوهای  از  یکی  و  شده  پرداخت 
باال  ر  بسیا قیمتی  با  ا  ر نی  تهرا
خریداری کرده است. صحبت های 
از این دست تنها به این نمایشگاه 
عکس ختم نشد و نقدهای بسیاری 
آنجا  تا  شد  وارد  تهرانی  هدیه  به 
که او در نامه ای روند و مشکالت 
برگزاری نمایشگاه را توضیح داد و 
را  رحیم مشایی  توسط  تابلو  خرید 
تکذیب کرد.  او توضیح داد که هیچ 
کمک بالعوضی را دریافت نکرده 
میراث  سازمان  از  حال  عین  در  و 
که  کرده  دریافت  وامی  فرهنگی 
تازه بخشی از آن وام را هم به او 

پرداخت نکرده اند!

ستاره اي از جنس مردم و جامعه
یران  ا سینمای  ره  ستا ین  ا
آثارش،  واسطه  به  تنها  نه  حاال 
و  خیر  کارهای  واسطه  به  بلکه 
طبیعت  برای  که  لمنفعه ای  عام ا
به  کمک  زیست،  محیط  حفظ  و 
آسیب دیدگان بالیای طبیعی انجام 
داده است، چهره ای شناخته شده و 
تهراني  هدیه  است.  دوست داشتنی 
به  همواره  که  است  هنرمنداني  از 
مسئولیت هاي اجتماعي و شهروندي 
سینما  ستاره  یک  عنوان  به  خود 
پایبند بوده و هرگاه در گوشه و کنار 
هموطنان  براي  مشکلي  کشورمان 
رخ داده، او به سرعت دست به کار 
شده است. از فعالیت هایش پیرامون 
به  کمک  تا  گرفته  زیست  محیط 
زلزله زدگان و سیل زدگان در مناطق 
مختلف کشور و همین اواخر کمک 
به بیماران کرونایي. اگر نگاهي به 
اینستاگرام  در  او  شخصي  صفحه 
بیندازید، سراسر از پست هایي است 
اندازه  چه  تا  او  مي دهد  نشان  که 
نسبت به مشکالت و معیشت مردم 
و همینطور محیط زیست و معضالت 

مربوط به آن دغدغه دارد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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