
رییس کمیسیون صنایع معدنی اتاق بازرگانی؛

عواقب حقوقی سند ۲۵ ساله را در نظر بگیریم

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: قیمت بنزین 
در سال آینده افزایش نخواهد داشت.

الیحه  بررسی  به  اشاره  با  نیاسر  شریعتی  مالک 
بودجه سال ۱۴۰۱ در مجلس، افزود: قیمت بنزین در الیحه بودجه 
سال آینده به قیمت امسال پیشنهاد شده است از همین رو بنزین 
تومان  نیز ۳ هزار  آزاد  بنزین  و  تومان  سهمیه ای یک هزارو ۵۰۰ 

خواهد بود. 

وی ادامه داد: در مجلس نیز قرار نیست تغییری در قیمت بنزین 
برای سال بعد اتفاق بیافتد. 

شریعتی تاکید کرد: نه دولت و نه مجلس قصد افزایش قیمت 
حامل های انرژی از جمله بنزین را ندارند و حتی این اجازه در الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ هم به دولت داده نشده است. از این رو هیچ افزایش 

قیمتی نخواهیم داشت.
۳ صفحه 

احترام به قانون، وظیفه یا سلیقه

صفحه 3سال سختی برای تعیین دستمزد داریم
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
جوان ها 

مي خواهند یك 
شبه ستاره شوند!

6ورزش
پیروزی بزرگ مقابل 

مارک ویلیامز؛
وفایی؛ قهرمانی جهان 

شد!

معه 2جا

برنامه چهل تیكه به تهیه کنندگی و کارگردانی الهام حاتمی يكي 
است.  تلويزيون شده  روزهاي  اين  پرطرفدار  برنامه هاي  از 
محمدرضا علیمرداني مجري اين برنامه مي باشد که با دعوت از 
هنرمندان محبوب و البته خاطره بازي با آنها باعث شده تا مخاطب 

اين برنامه به شدت پیگیر مهمانان بعدي آن باشد. 

رقابت های  در  قهرمانی  با  سالگی  از 17  که  وفايی  حسین 
در  بپیوندد،  حرفه ای ها  جمع  به  توانست  جهان  آماتوری 
برخی  و در  را طی کرده  به رشدی  رو  اخیر روند  سال های 
دنیا  اسنوکر  نابغه های  برابر  را  بزرگی  پیروزی های  مقاطع 

کسب کرده است.

در دولت سیزدهم اتفاق نظر وجود دارد که بیشترين حمايت 
از مادران به نسبت تعداد فرزندانی که دارند انجام شود و 
در اين دولت قطعا اهمیتی که به مادران داده خوهد شد به 
نسبت تعداد فرزندانی که دارند و به دنیا می آورند، بیشتر 

از گذشته خواهدبود. 

حمایت دولت از 
مادران برحسب 

تعداد فرزند!

بنزین سال آینده گران نمی شود پرداخت وام یک میلیارد ریالی
 به سربازان ماهر 

مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی سربازان ستاد کل 
نیروهای مسلح از ابالغ بخشنامه پرداخت تسهیالت اشتغال زایی به 

سربازان ماهر پس از پایان خدمت خبر داد.
سردار موسی کمالی، با بیان اینکه اشتغالزایی وحمایت از اشتغال یکی از 
اصلی ترین اهداف قرارگاه مهارت آموزی سربازان ستادکل نیروهای مسلح است، 
2 صفحه 

سیدعلی موسوی در مورد تصویب واردات 
کرد:  اظهار  بودجه  تلفیق  کمیسیون  در  خودرو 
هزار   ۱۰ و  سواری  خودرو  هزار   ۵۰ واردات 
تلفیق  کمیسیون  در  شرایط  این  با  راه داری  ماشین آالت 
به تصویب رسید که عوارض واردات آنها بسیار باال باشد. 
شاید  می شود  اخذ  محل  این  از  که  عوارضی  مجموع 

درآمدزایی  دولت  برای  تومان  میلیارد  هزار   2۰ از  بیش 
هنوز  طرح  این  می شود.  واریز  خزانه  به  و  داشت  خواهد 
در کمیسیون تلفیق است و احتماال در صحن به تصویب 
نرسد. هنوز جزیییات بیشتر مانند شرایط واردات مشخص 

است. نشده  تصویب  و 
۳ صفحه 

واردات خودرو سواری عوارض بسیار باال

DONYAYEJAVANANMAG.IR

اخیرا خبری مبنی بر اخذ مالیات ارزش افزوده 
از مطبوعات منتشر شده است، بر این اساس کلینیک 

رسانه جلسه فوری تشکیل داد.
به گزارش روابط عمومی کلینیک رسانه در پی 
ارزش  مالیاتی  اخذ  بخشنامه  بر  مبنی  انتشار خبری 
افزوده از مطبوعات، نشست تخصصی با حضور اعضاء 

و کارشناسان حقوقی و فنی تشکیل داد.
اطالع  جهت  تخصصی  نشست  این  خالصه 
عموم و مقام محترم معاونت مطبوعاتی به نمایندگی 

از مدیران مسئول درج می گردد.
کلیه تصمیمات و مقرراتی که توسط قوه مجریه 
صادر می گردد، از منشاء قانونی باید برخوردار باشد 
به استناد ماده ۱۳9 بند ل قانون مطبوعات صراحتا 

 ۵ بند  در  و  باشد  معاف می  مالیات  از  مطبوعات   ،
درج  صریح  طور  به  افزوده  ارزش  قانون   ۱2 ماده 
انواع  تحریر و  دفاتر  مطبوعات،  کتاب،  گردیده" 
مالیات  پرداخت  از  مطبوعات  و  تحریر  چاپ  کاغذ 
معاف می باشد" لذا هر گونه قانون جدید بایستی 
در مجلس شورای اسالمی مصوب شود و تا قانونی 
فراهم  را  قانونی  موارد  این  تخصیص  یا  نقض  که 

نماید تصویب نشده است.
فلذا این گونه مقررات جدید متناقض با قانون در 
غالب بخشنامه و شیوه نامه می باشد و مغایر قانون 

بوده و قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
بر این اساس از مسئولین محترم اجرایی تقاضای 

پایبندی و احترام به قانون را داریم.

صفحه ۳
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نماینده شازند: 
صدای مردم شدن قطعا هزینه دارد

نماینده مردم شازند در مجلس تاکید کرد: بعنوان خادم ملت مصمم 
تر از هر زمان دیگر پرچم حریت و عدالت خواهی را باال خواهم برد و در 
آینده ای نه چندان دور شلیک های دقیق تری بر النه کرکس ها خواهم 

داشت و بی تردید خواب و آرامش آنها را بر هم خواهم زد.
محمود احمدی بیغش نماینده مجلس یازدهم بعد از انتشار مطالب 
زنجیره ای هدفدار و تخریبی علیه ایشان در فضای مجازی، ضمن رد 
صریح تمام مطالب و کذب خواندن آنان، نشر چنین اکاذیبی را ناشی از 
عجز و ناتوانی کسانی دانست که بواسطه مواضع صریح ایشان در مجلس 
و نقد جسورانه نسبت به برخی عملکردها و جریان ها عصبی و نارحت 

هستند، دانست.
وی در همین راستا با اشاره به دیدگاه های مستقل و افشاگرانه خود 
نسبت به بعضی از نارسایی ها در امور اجرایی و نظارتی کشور و همچنین 
انتقاد شفاف و مستند خود نسبت به وضع موجود در جامعه،  اظهار داشت: 
در شرایط خاص و جایی که خیلی ها در برابر ظلم و بی عدالتی سکوت 
اختیار کرده اند ، فریاد برآوردن و صدای مردم شدن قطعا هزینه دارد که 

این خدمتگزار مردم حاضر به پرداخت آن شده ام.
نماینده مردم شازند در مجلس بیان کرد: لذا  نشر مطالب کذب و 
لجن پراکنی های یک عده بزدل بی خاصیت و اجیر کردن افرادی مغرض 
و بی دین برای مخدوش کردن حیثیت یک مسلمان بحدی چندش آور و 
مذبوح است که حتی اگر هم بخواهی از سر ناچاری بدان پاسخ بدهی، 

کاری سخت است.
گزارش های  این  منتشرکنندگان  ولی  گفت:  مجلس  نماینده  این 
سخیف و کذب بدانند که اگر هر روز هم دست به این اقدامات کثیف بزنند، 
اینجانب بعنوان خادم ملت عزیز ایران و حوزه انتخابیه ام، مصمم تر از هر 
زمان دیگر پرچم حریت و عدالت خواهی را باال خواهم برد و در آینده ای 
نه چندان دور شلیک های دقیق تری بر النه کرکس ها خواهم داشت و بی 
تردید خواب و آرامش آنها را بر هم خواهم زد و تا پای جان از این راه بی 

پایان دست نخواهم کشید.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: 
در همین جا اعالم می دارم و با صراحت و صدای رسا از نهادهای نظارتی و 
مسئول می خواهم تک تک موارد مطروحه را بررسی و به رئیس قوه مقننه 
بدهند تا از تریبون رسمی مجلس قرائت  شود.  اگر هر چیزی غیر از این 
موارد ادعایی و دروغین بود، از نهادهای امنیتی، اطالعاتی و انتظامی بویژه 
پلیس فتا می خواهم صحنه گردانان اصلی این بازی مذبوحانه را شناسایی 

و النه عنکبوتی خناسان را بر سرشان خراب کنند.
احمدی بیغش تاکید کرد: اینجانب نیز تا کشف سرچشمه های ناپاک 
منتشر کنندگان و حامیان پشت صحنه آنان دست از تالش نخواهم کشید 
و با توکل به خداوند متعال و توسل به ائمه اطهار علیه السالم آنان را برمال 
و در تریبون خانه ملت رسوای شان خواهم کرد. همانطور که خداوند متعال 
در سوره نساء آیه ۱۱2 می فرماید: » َوَمن َیْکِسْب َخِطیَئًة أَْو إِثًْما ُثَمّ َیْرِم 
بِیًنا؛ و هر کس خطا یا گناهی مرتکب  بِِه بَِریًئا َفَقِد اْحَتَمَل بُْهَتانًا َوإِثًْما ُمّ
شود سپس آن را به بی گناهی نسبت دهد قطعا بهتان و گناه آشکاری 

بر دوش کشیده است.«

امدادرسانی هالل احمر به ۱۵۰ هزار نفر در ۱۰ روز گذشته
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر با اشاره به عملیات امدادی 
در حوادث کشور بویژه حوادث جوی در ۱۰ روز گذشته گفت: امدادگران هالل احمر 

در این بازه زمانی به حدود ۱۵۰ هزار نفر امدادرسانی کرده اند.
به گزارش دنیای جوانان از جمعیت هالل احمر، مهدی ولی پور افزود: از روز 2۴ 
دی تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه چهارم بهمن  ماه، ۳۱ استان کشور، متاثر از برف و 
کوالک و سیل و آبگرفتگی بودند که امدادگران در 2۴۵ شهرستان شامل ۵۱ شهر، 
۳۳۱ روستا، ۳۵ منطقه عشایرنشین و 2۸۶ محور کوهستانی خدمات امدادی ارائه دادند.
وی گفت: تعداد کل عملیات امدادونجات در کشور و در بازه زمانی ۱۰ روز 
گذشته ۱۴۴۵ مورد بوده که از این تعداد، ۷۳۵ مورد شامل ۵۱ درصد از کل ماموریت ها، 
مربوط به سوانح جوی بوده است. بدین ترتیب ۵۵۴ مورد عملیات امدادی هالل احمر 
در این مدت مربوط به حوادث برف و کوالک، ۱۱۳ مورد سیل و آبگرفتگی، 2 مورد 

طوفان و ۶۶ مورد مربوط به حوادث کوهستان بوده است.
ولی پور افزود: امدادگران در این مدت در مجموع به ۱۴۸ هزار و 9۱۴ آسیب دیده 

از حوادث جوی امدادرسانی کرده و 2۱ هزار و ۱۳ نفر را اسکان اضطراری دادند.
رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر گفت: در بازه زمانی یاد شده، 
۱9۱۴ تیم شامل ۷۳۶۳ امدادگر و نجاتگر هالل احمر به متاثران از حوادث ۱۰ روز 
گذشته خدمت رسانی کرده و به 2۳ نفر خدمات درمان سرپایی ارائه کردند. همچنین 
۱۱2 نفر به مناطق امن و ۱۶۰ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند. متاسفانه هشت 
نفر از هموطنان نیز بر اثر سیل وآبگرفتگی و برف وکوالک )2 نفر ریگان، یک نفر 
قلعه گنج، یک نفر کهنوج، 2 نفر بندرعباس، یک نفر البرز و یک نفر سنندج( جان 

خود را از دست داده و ۶ نفر هم مفقود شده اند.
ولی پور خاطرنشان کرد: در عملیات امدادرسانی به متاثران از حوادث جوی در این 
مدت، از ۳۰۱ واحد مسکونی تخلیه آب انجام و ۳۰۴۵ خودرو نیز از برف رهاسازی شد.

وی افزود: در حوادث پنج روز گذشته 2۴۸۶ دستگاه چادر، 29 هزار و 2۶۷ 
تخته پتو، ۷2۴۱ تخته موکت، ۴۵ هزار و ۷۷۴ کیلوگرم نایلون، ۷2۰ شعله والور، ۱۵ 
هزار و 9۰2 بسته بسته غذایی، ۴۱9 بطری آب معدنی، ۶۰۶۱ قوطی کنسروجات، 
۶۱ هزار و ۵۷۸ قرص نان، ۱۶۱۶ کیلوگرم خرما، ۱۶ هزار و 2۱۱ کیلوگرم برنج، 
۵۷۷2 عدد بیسکوییت و ۵۰۱ کیلوگرم قندوشکر میان حادثه دیدگان توزیع شده است.

به گفته رئیس سازمان امداد ونجات جمعیت هالل احمر، امدادرسانی در ۳۱ 
شهرستان، استان های کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان ادامه دارد.

پرداخت وام یک میلیارد ریالی به سربازان ماهر 
مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی سربازان ستاد کل نیروهای مسلح 
پایان  از  پس  ماهر  سربازان  به  اشتغال زایی  تسهیالت  پرداخت  بخشنامه  ابالغ  از 

خدمت خبر داد.
از  یکی  اشتغال  از  وحمایت  اشتغالزایی  اینکه  بیان  با  کمالی،  موسی  سردار 
اصلی ترین اهداف قرارگاه مهارت آموزی سربازان ستادکل نیروهای مسلح است، 
گفت:  در واقع طرح مهارت آموزی به سربازان در این راستا به اجرا درآمده تا اوال 
فرا  را  ثانیا مهارتی  و  بیاموزند  را  سربازان در طول خدمت دست کم یک مهارت 
بگیرند که مورد نیاز کشور است و بتوانند پس از پایان خدمت نیز در همان حوزه 

جذب به کار شده و فعالیت کنند.
وی ادامه داد:  در همین راستا نیز قرارگاه مهارت آموزی سربازان پیگیری هایی 
را برای پرداخت وام های اشتغالزایی به سربازان ماهر پس از پایان خدمت آغاز کرد 
و بانک های  ملی ، صادرات ، ملت و تجارت نیز روند پرداخت وام را آغاز کردند. 
در تازه ترین پیگیری ها نیز خوشبختانه بانک سپه به عنوان یکی دیگر از بانکهای 

عامل، انجام یکسری تعهدات را برعهده گرفت.
نیروهای  کل  ستاد  سربازان  آموزی  مهارت  مرکزی  قرارگاه  عالی  مشاور 
ستادکل  و  سپه  بانک  همکاری  با  وام  این  اعطای  ضوابط  اینکه  بیان  با  مسلح 
و  ابالغ شده  اجرا  برای  این ضوابط  گفت:  نهایی شد،  و  تدوین  مسلح  نیروهای 
از این پس سربازان ماهر پس از پایان خدمتشان می توانند از این تسهیالت در 

راستای اشتغالزایی بهره مند شوند.
براساس  گفت:  نیز  شرایط  واجد  افراد  و  ابالغیه  این  جزئیات  درباره  کمالی 
این ابالغیه، تسهیالت تنها به طرح های اشتغال متقاضیان معرفی شده از کارگروه 
تخصصی مهارت تا اشتغال هر استان تعلق می گیرد و معرفی نامه مذکور با امضای 

معاون اقتصادی استاندار و معاون وظیفه عمومی استان خواهد بود.

نزدیک به پیک اُمیکرون هستیم؛

دکتر جماعتی: مردم سریعا نوبت سوم واکسن کرونا را تزریق کنند
علمی  کمیته  بیر  د
کشوری مقابله با کرونا گفت: 
باتوجه به روند افزاینده تعداد 
موارد مثبت مبتال به اُمیکرون در سراسر 
کشور به نظر می رسد که نزدیک به پیک 

اُمیکرون باشیم.
اظهار  جماعتی  حمیدرضا  دکتر 
کمیته  گذشته  روز  جلسه  در  داشت: 
از موج سنگین  برای پیشگیری  علمی 
کرونا، بحث و بررسی های زیادی شد. 
یکی از توصیه ها این بود که استفاده 
از ماسک در تمامی مجامع، سازمانها، 
ادارات، دانشگاهها و تمامی محل های 
تجمع مسقف، الزامی شود و از ماسک 
چراکه  شود؛  استفاده  استاندارد  های 
ماسک های پارچه ای، کارایی چندانی 
سه  و  استاندارد  های  ماسک  و  ندارند 
الیه برای افراد عادی، مورد تایید است.

وی افزود: در مطالعات نشان داده 
 ۳۰ حدود  ماسک  از  استفاده  که  شده 

ابتال  از  پیشگیری  در  تواند  می  درصد 
به اُمیکرون موثر باشد.

کرونا  دبیر کمیته علمی کشوری 
به مطالعاتی که در  باتوجه  تاکید کرد: 
شده،  انجام  واکسیناسیون  اثرات  مورد 
توصیه کمیته علمی این است که مردم 
سریعا نوبت سوم واکسن کرونا را تزریق 
کنند؛ چراکه تزریق ُدز سوم، می تواند 
بیش از ۸۰ درصد از بستری شدن در 

همچنین  کند.  پیشگیری  بیمارستانها 
واکسیناسیون کارکنان سازمانها و ادارات 

دولتی، باید الزامی شود.
به   : کرد خاطرنشان  عتی  جما
بهداشت  وزارت  بهداشت  معاونت 
توصیه شد که افرادی که تست سریع 
دارای عالئم  و  دهند  می  انجام  کرونا 
ای  سامانه  در  هستند،  مثبت  تست  و 
بتوانند نتایج این تست ها را به صورت 

خوداظهاری ثبت کنند.
روابط عمومی وزارت  اعالم  بنابر 
بهداشت، وی تاکید کرد: اخیرا سازمان 
غذا و دارو آمریکا، مصرف داروی سه 
کلینیک های  در  را  رمدسیویر  روزه 
نیز  مساله  این  و  کرد  تایید  سرپایی 
مورد  علمی  کمیته  گذشته  جلسات  در 
بحث و تصویب قرار گرفته بود و مقرر 
شد که تزریق رمدسیویر در کلینیک های 
سرپایی و بستری موقت که قبال از سوی 
مجوز  بهداشت  وزارت  درمان  معاونت 
دارند، برای افرادی که تا ۷ روز از شروع 
عالئم آنها گذشته باشد و واجد عوامل 
نقص  و  زمینه ای  بیماری های  و  خطر 
ایمنی باشند که باعث افزایش بستری 
به صورت ۳  آنها شود،  و مرگ و میر 
روزه مورد استفاده قرار گیرد و مذاکراتی 
از طریق معاونت درمان وزارت بهداشت 
با سازمان های بیمه گر انجام شود تا این 

دارو، تحت پوشش بیمه قرار گیرد.
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سخنگوی بنیاد ملی نخبگان:
آمار مهاجرتی منتشرشده در فضای مجازی کذب است

از  شده  منتشر  آمار  تکذیب  ضمن  نخبگان،  ملی  بنیاد  سخنگوی 
شبکه های  در  کشور  از  خارج  به  علمی  المپیادهای  برگزیدگان  مهاجرت 
مجازی، گفت: بر اساس مطالعات آماری انجام شده بر روی بیش از 2۸۰۰ 
نفر از برگزیدگان المپیادی های جهانی و کشوری )مدال های طال، نقره و 
برنز( ۶2درصد برگزیدگان المپیادهای جهانی در کشور هستند که از این 
میان ۵۷ درصد قطعی در داخل بوده و ۴/۴ درصد نیز توسط برنامه بازگشت 

پس از ادامه تحصیل به کشور بازگشته اند.
پرویز کرمی پیرو درج اطالعات و آمار کذب و بدون منبع در شبکه های 
مجازی، مبنی بر خروج ۸2 نفر از ۸۶ نفر دارنده مدال آورندگان المپیادهای 
علمی از کشور، ضمن تکذیب اخبار منتشر شده با اشاره به مطالعات صورت 
گرفته در بنیاد ملی نخبگان و آمار مندرج در کتاب سالنامه مهاجرتی ایران، 
۶2درصد  نفر   2۸۰۰ از  بیش  روی  بر  آماری  مطالعات  اساس  بر  گفت: 
این میان ۵۷ درصد  از  المپیادهای جهانی در کشور بوده که  برگزیدگان 
قطعی در داخل کشور بوده و ۴/۴ درصد نیز توسط برنامه بازگشت پس از 

ادامه تحصیل به کشور بازگشته اند.
وی افزود: همچنین در برنامه ریزی های صورت گرفته در سال های 
اخیر، تمهیدات الزم برای بازگشت آن تعداد از المپیادی های دانش آموزی 
جهانی و کشوری )معادل ۳۸ درصد( که مشغول تحصیل و یا کار در خارج 
فعالیت های  انجام  امکان  بستر  و  اندیشیده  برنامه هایی  هستند،  کشور  از 

مشترک با این افراد نیز مهیا شده و در جریان است.
پایان گفت: اطالعات دقیق درباره آمار مهاجرت و موارد  کرمی در 
خانه  رصد  همت  به  که  ایران  مهاجرت  آمار  سالنامه  کتاب  در  مذکور 
مهاجرت ایران وابسته به دانشگاه صنعتی شریف تهیه شده، موجود است و 
عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر در این باره می توانند با مراجعه به 
این کتاب و بویژه )فصل 9 صفحه 2۶۰( اطالعات مستند را کسب کرده 

و مورد استفاده قرار دهند.

زمان ثبت نام آزمون دستیاری مشخص شد
طبق اعالم مرکز سنجش آموزش پزشکی ثبت نام از متقاضیان برای شرکت 

در چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری نیمه دوم بهمن آغاز می شود.
مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت اعالم کرد؛ دفترچه راهنمای 
ثبت نام در نیمه دوم بهمن ماه ۱۴۰۰ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر 

می شود و داوطلبان می توانند در این زمان نسبت به ثبت نام خود اقدام  کنند.
بر اساس تقویم آموزشی وزارت بهداشت، چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری 

سال ۱۴۰۱ در تاریخ 22 اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود.
چندی پیش نیز دکتر باقری فرد معاون آموزشی وزیر بهداشت، با اشاره به 
آخرین تصمیمات در شورای آموزش پزشکی درباره آزمون دستیاری پزشکی تاکید 
کرده بود: در نشست شورا مقرر شد با توجه به مشکالت داوطلبان و شلوغی های 

اسفند ماه، از دوره چهل و نهم، آزمون اردیبهشت ماه برگزار شود.
وی درباره قدیمی بودن برخی منابع آزمون دستیاری پزشکی و رای دیوان 
بر  اداری  عدالت  دیوان  که  بود  گفته  منابع  این  تغییر  در خصوص  اداری  عدالت 
اساس مصوبات قبلی وزارت بهداشت مبنی بر این که منابع آزمون دستیاری هر 
2 تا ۵ سال یکبار باید تغییر کند، رای به تغییر منابع آزمون داده بود که با حذف 
شرط سال و رفع نقص مصوبات، مشکل قدیمی بودن منابع حل شد و منابع آزمون 

دوره ۴9 تغییری نمی کند.
معاون آموزشی وزارت بهداشت تصریح کرده بود: به منظور سهولت داوطلبان، 
منابع آزمون دستیاری مشابه آزمون پیش کارورزی خواهد بود و منابع آزمون را 

هیات بورد تعیین و وزارت بهداشت این منابع را اعالم می کند.

محکومیت سنگین برای دزد گردنبند علی دایی 
سارق گردنبند طالی علی دایی پس از محاکمه به حبس و رد مال محکوم 

شد.
عصر پنجشنبه ۸ آبان وقتی علی دایی به همراه دختر کوچکش از محل 
کار خود واقع در خیابان آصف خارج شد تا به  سمت خودرواش برود ناگهان مرد 
جوانی به او نزدیک شد و در یک درگیری گردنبند طالی او را سرقت کرد و 

بالفاصله سوار برموتورسیکلت همدستش از محل متواری شد.
با اعالم شکایت این فوتبالیست و مربی سرشناس، تحقیقات پلیسی آغاز و 
در نهایت متهم اصلی این پرونده دو روز بعد شناسایی و دستگیر شد. پسر جوان 
در تحقیقات به سرقت گردنبند اعتراف کرد اما مدعی شد که نمی دانسته از چه 

کسی سرقت کرده است.
در ادامه تحقیقات مشخص شد متهم سرقت های دیگری نیز مرتکب شده 
است. با شناسایی سایر مالباختگان، در صورتی که همدست او همچنان متواری 
بود، کیفرخواست متهم  صادر شد.با صدور کیفرخواست، پرونده برای صدور حکم 

به شعبه ۱۱۴۸ مجتمع قضایی بعثت ارسال شد.
بدین ترتیب متهم پای میز محاکمه رفت و پس از دفاع  رأی قضات صادر 
شد. قضات دادگاه متهم را به اتهام مشارکت در سرقت مقرون به آزار به پنج سال 

و نیم حبس و برای مشارکت در قاپیدن گردنبند طالی شاکیان به سه سال و نیم 
حبس و رد مال محکوم کردند. این در حالی است که تحقیقات برای شناسایی 

همدست متواری او از سوی پلیس ادامه دارد.

مرد شیشه ای با ضربات متعدد به سر همسرش او را کشت
چند روز قبل مرد ۵۰ ساله ای به یکی از کالنتری های غرب استان تهران 

رفت و پرده از جنایتی هولناک برداشت.
وی به افسر کالنتری گفت: دیشب با همسرم سر موضوعی دعوا کردیم و 
آنقدر عصبانی شدم که شروع به کتک زدن او کردم اما ناگهان به خاطر ضربه هایی 

که به سرش زدم از هوش رفت و متوجه شدم دیگر نفس نمی کشد.
پس از این اعتراف تیم جنایی راهی خانه مرد میانسال شد و به محض ورود 

به خانه جسد مقتول را داخل اتاق پذیرایی پیدا کردند.
و  شد  منتقل  قانونی  پزشکی  به  جسد  قتل،  کشیک  بازپرس  دستور  به 
همسرش در تشریح این جنایت گفت: سال هاست که اعتیاد دارم و هر نوع ماده 
مخدری که به دستم برسد مصرف می کنم این اواخر هم شیشه می کشیدم اما 
بعد از مصرف مواد دچار توهم می شدم به قدری اعتیاد زندگی ام را تحت تأثیر 
قرار داده بود که دیگر دوست و فامیل به خاطر رفتار و حرکات من با ما رفت و 
آمد نمی کردند و همسرم می گفت اعتیاد تو باعث شده همه با ما قطع رابطه کنند. 
از چند هفته قبل هم مدام فکر می کردم همسرم به من خیانت می کند و با هم 
سر این موضوع دعوا می کردیم و کتکش می زدم این روزهای آخر به حدی آزار 
می دیدم که دیگر تحمل نداشتم. روز حادثه وقتی همسرم در خانه کار می کرد 
به سراغش رفتم و دوباره موضوعی را بهانه کردم و او را کتک زدم؛ صدایی در 
سرم می پیچید و به من می گفت باید همسرم را بکشم بعد هم آنقدر به سرش 

ضربه زدم که جان باخت.
بدنبال اعتراف های این متهم، وی به اتهام قتل عمد بازداشت شد.
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گوگل تبانی با فیسبوک 
در حوزه  تبلیغات را رد کرد

گوگل شکایت مطرح شده علیه این شرکت مبنی بر تبانی با فیسبوک 
در حوزه ی تبلیغات را رد کرد.

ایالت های  از  ائتالفی  و  پکستون  کن  تگزاس،  کل  دادستان  اخیراً 
دیگر شکایتی علیه رفتار ضدرقابتی گوگل و فیسبوک در حوزه ی تبلیغات 
مطرح کردند. اکنون، گوگل درخواستی برای ردکردن بخش های زیادی 

از این پرونده ارائه داده است.
به گزارش گیزمودو، در شکایت پیشین گوگل به تبانی با فیسبوک 
متهم شده است. در بخشی از این شکایت، گفته شده است که گوگل در 
پروژه ی موسوم به Jedi Blue امتیازهای ناعادالنه ای در مزایده های 
تبلیغاتی به فیسبوک اعطا کرده است. این شکایت تا جایی پیش می رود 
که گفته شده است ساندار پیچای از گوگل و مارک زاکربرگ و شریل 

سندبرگ از فیسبوک همگی توافق نامه ی آن را امضا کرده اند.
گوگل مدعی شد که ایاالت نتوانسته اند ثابت کنند که این شرکت رفتار 
ضدرقابتی انجام داده است. درعوض، این شرکت نمونه های ثبت شده در 
اتهامات را مجموعه ای از شکایت ها توصیف کرد. گوگل مدعی شده است 
اگر اتهامات مطرح شده ی ایاالت واقعیت داشته باشد، این یعنی شرکت 
مذکور مجبور شده است نتیجه ی سرمایه گذاری و نوآوری های خود را با 
رقبایش به اشتراک بگذارد. گوگل درادامه استدالل کرد که برخی اتهامات 

ایاالت سال ها پیش به پایان رسیده و این ادعاها را نامربوط کرده است.
آدام کوهن، مدیر سیاست اقتصادی گوگل، پستی وبالگی منتشر کرد 
که در آن، جزئیات بیشتری از تصمیم این شرکت برای ثبت درخواست 
رد شکایت مطرح شده ارائه می دهد. کوهن به ویژه پکستون را به ارائه ی 
ادعاهای نادرست و تحریک آمیز متهم کرد که تجارت و محصوالت و 
انگیزه های گوگل را نادرست معرفی می کند.         وی تعداد انگشت شماری از 
ادعاهای مطرح شده در شکایت پکستون و به ویژه ادعاهای مرتبط با تبانی 

با فیسبوک را رد کرد.
گوگل می گوید که در سال 2۰۱۸ مشارکت فیسبوک در برنامه ی 
ضدرقابتی بودن،  به جای  گوگل  کرد.  اعالم  علنًا  را  خود  باز  مناقصه ی 
برای  درواقع  مزایده ها  این  در  فیسبوک  مشارکت  که  کرد  استدالل 

تبلیغ کننده و نمایش دهنده مفید بوده است.
کوهن نوشت:

اگر فیسبوک بخشی از مناقصه باز نبود، پکستون می توانست ادعا 
کند که مانع از دسترسی رقیب به محصوالتمان می شویم و ناشران را از 

درآمد اضافه محروم می کنیم.
کوهن درنهایت نظر گوگل را تکرار کرد که غول جست وجوی اینترنت 
هیچ مزیتی در مناقصه ها برای فیسبوک قائل نشده است       و فیسبوک نیز 

مثل سایر پیشنهاددهندگان در مناقصه ها رقابت می کند.
ناگفته نماند گوگل مشکل خاصی درباره ی قانون نوآوری و انتخاب 
آنالین آمریکایی مطرح کرد که درصورت تصویب آن، برتری ناعادالنه ی 
محصوالت و خدمات خود در پلتفرم هایشان را برای بزرگ ترین شرکت های 
اینترنتی فناوری غیرقانونی می سازد. ساندار پیچای، مدیرعامل گوگل، در 
برخی مواقع، شخصًا با چند تن از قانون گذاران تماس گرفت و از آنان 
خواست تا با این قانون مخالفت کنند. درنهایت، این تالش ها به شکست 
انجامید و روز پنجشنبه، کمیته ی قضایی سنا با اکثریت قاطع )۱۶-۶( به 

پیش برد این قانون رأی داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
به  سیزدهم  دولت  اهتمام  بر  تاکید  با 
در  گفت:  مادران،  از  حمایت  منظور 
دارد  وجود  نظر  اتفاق  سیزدهم  دولت 
که بیشترین حمایت از مادران به نسبت 
تعداد فرزندانی که دارند انجام شود و در 
این دولت قطعا اهمیتی که به مادران 
داده خوهد شد به نسبت تعداد فرزندانی 
از  بیشتر  می آورند،  دنیا  به  و  دارند  که 

گذشته خواهدبود. 
حجت اهلل عبدالملکی در مراسمی 
که به منظور بزرگداشت روز زن برگزار 
فاطمه  حضرت  میالد  تبریک  با  شد، 
وزارت  در  ما  تاکید  کرد:  اظهار  )س(، 
حفظ  اجتماعی  رفاه  و  کار  و  تعاون 
جایگاه بانوان است. بانوان همکار ما در 
ویژه ای  توانمندی های  وزارتخانه  این 
خدمت  ماه  پنج  مدت  این  در  دارند؛ 
توانمندی  با  خواهران  این  از  تعدادی 

ویژه شناسایی شده اند. 

این  در  ما  تاکید  داد:  ادامه  وی 
وزارتخانه به انتصاب خواهران انقالبی 
کنون  تا  و  است  متخصص  توانمند 
تعدادی از این بانوان منصوب و در آینده 
نیز انتصاب تعداد بیشتری از زنان در رده 

مدیریتی خواهیم داشت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد: 
قطعا اگر بخواهیم شان و کرامت جنس 
زن را با جنس مرد مقایسه کنیم شان 
و کرامت جنس زن باالتر است چراکه 
هیچ مرد موفق و قهرمان و تاریخ سازی 
را نداریم که نشانی از یک مادر قهرمان 
و تاریخ ساز نداشته باشد و شاید مادر 
است که اگر در قید حیات باشد تا دم 
خیر  و  سوزترین  دل  فرزندش  مرگ 

خواه ترین است. 
این  در  داد:  ادامه  عبدالملکی 
وزارتخانه خدمت جمعیت قابل توجهی 
از بانوان در سطوح مختلف هستیم. در 

میلیون   ۶۵ حدود  ما  مخاطب  جامعه 
از جمعیت  نیمی  تقریبا  و  مردم  از  نفر 
توفیق  که  هستند  بزرگواران  خواهران 
اینکه  شاید  داریم.  را  آنها  خدمتگزاری 
روزی به نام زن نام گذاری شده از این 
جهت باشد که در جهان امروزی شان 
عنوان  با  که  موجودی  این  کرامت  و 

»مادر« شناخته می شود به قدر کفایت 
مورد توجه نبوده است. 

وی افزود: به رغم اینکه اسالم و 
قرآن و پیامبر بزرگ ما بیش از ۱۵۰۰ 
تاکید  مادر  و  زن  جایگاه  به  قبل  سال 
»تمدن  دوره  در  بشر  اما  داشته اند، 
و  گرفت  نادیده  را  جایگاه  این  جدید« 
را  مقدس  موجود  این  وجودی  جوهره 
آنگونه که خداوند متعال مد نظر داشته، 
حفط نکرده است. بعد از انقالب اسالمی 
اینکه امام خمینی )ره( تاکید می کنند روز 
میالد حضرت زهرا )س( به عنوان روز 
مادر شناخته شود به نوعی توجه دادن 
جامعه بشری به شان این موجود است. 
تاکید  خود  سخنان  پایان  در  وی 
کرد: آروز می کنیم روزی آید که زن و 
مادر و همسر در جایگاه اصلی و با احترام 
و کرامتی که مورد نظر پیامبر )ص( بوده 
و مراد خداوند از تکریم زن بوده است، 

قرار گیرند و این جایگاه حفظ شود. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد؛

حمایت دولت از مادران برحسب تعداد فرزند!

ی
هر

ش

زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

معاون وزیر آموزش و پرورش تشریح کرد؛
جزییات جدید از نحوه »حضور« دانش آموزان در مدارس 

 معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش با تشریح آمار واکسیناسیون 
فرهنگیان و دانش آموزان، درباره آخرین روند بازگشایی مدارس گفت: باید نسبت به جذاب 

سازی فعالیت ها و برنامه های مدرسه، فعالیت هایی را در دستورکار قرار دهیم.
صادق ستاری فرد اظهار کرد: بر اساس اطالعات به دست آمده در خصوص آخرین آمار 
واکسیناسیون، حدود 92.۵ درصد دانش آموزان ۱2 تا ۱۸ سال دز اول و ۷۵درصد دانش آموزان 
نیز دز دوم را دریافت کرده اند. این موضوع برای فرهنگیان و معلمان در دریافت دز اول 

92درصد و در دریافت دز دوم واکسیناسیون کرونا ۸۶درصد است.
وی افزود: سیاست وزارت بهداشت تزریق دز سوم واکسیناسیون است که این موضوع 
باید برای فرهنگیان در دستور کار قرار گیرد؛ در حال حاضر حضوری شدن مدارس و توسعه 

آموزش های حضوری به تصویب رسیده و باید میزبان دانش آموزان و فرهنگیان باشیم.

ستاری فرد درخصوص آخرین وضعیت بازگشایی مدارس و جزئیات آن ادامه داد: با 
توجه به مصوبه اخیر ستاد ملی کرونا در خصوص لزوم حضوری شدن آموزش های مدارس، 
مدیریت این مهم از طریق شورای مدرسه با همکاری انجمن اولیاء انجام شود. در مناطق 
روستایی و کم جمعیت و مدارس با تراکم کالسی کمتر، حضور دانش آموزان می تواند به 
صورت روزانه در ۵روز هفته باشد البته رصد وضعیت منطقه و دانش آموزان از حیث ابتالی 

به بیماری نیز باید مدنظر باشد.
معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش گفت: در مدارس روستایی و 
کم جمعیت شهری، از مدت ها قبل، آموزش در مدارس به صورت کامل حضوری انجام 
می شود. در دوره متوسطه اول و دوم یعنی پایه هفتم تا دوازدهم تمام آزمون های پایان 
نیمسال اول کاماًل حضوری بود اما برای توسعه آموزش های حضوری در کالن شهرها 
و مناطق پرجمعیت به ویژه شهر تهران و شهرستان های استان تهران در نمیسال دوم 
مساله افزایش تراکم جمعیت کالسی و نیز ساماندهی سرویس های تردد مدارس موضوع 

جدی است که الزم است مورد توجه مدیران مدارس قرار گیرد.
ستاری فرد با تأکید بر این که رعایت فاصله اجتماعی و ماسک زدن نیز از سوی ستاد 
ملی کرونا برای حضوری شدن آموزش ها الزامی است، افزود: ضمن رعایت این مهم و 
ساماندهی سرویس های مدارس به ویژه در شهر تهران و مدیریت تراکم کالس ها، توصیه 
می شود به نحوی اقدام شود که دانش آموزان به صورت زوج و فرد و روزانه در کالس 
حاضر شوند.وی گفت: سیاست ما برای توسعه آموزش حضوری به صورت تدریجی و رصد 
وضعیت موجود با استفاده از سامانه رصد نظام مراقبت کووید ۱9و نیز توجه به مالحظات 
و تصمیمات ستاد ملی کرونا است چراکه برای این مهم، حفظ سالمت دانش آموزان برای 

ما یک اصل و ضرورت است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور 
این  اخیر  طرح های  از  یکی  اینکه  بیان  با 
معاونت به منظور جلوگیری از آسیب طالق 
مشاورین  کمک  با  که  است  شده  طراحی 
مجرب در سال های اول تا چهارم ازدواج که 
بیشترین طالق ها اتفاق می افتد، اجرا می شود 
گفت: امید است جوانان ما از پشتیبانی های 
مشورتی و تربیتی بهره مند شوند و از انتشار 
کاهش  شاهد  و  جلوگیری  آسیب ها  برخی 

آنها باشیم.
انسیه خزعلی در همایش بانوی خردمند 
که به مناسبت والدت حضرت زهرا )س( و 
کانون  در  مادر  مقام  و  زن  روز  بزرگداشت 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، 
با بیان اینکه ان شاهلل بتوانیم در مسیر تحقق 
اهداف گام دوم انقالب و در مسیر اهل بیت 
و امام خمینی گام های بزرگی برداریم گفت: 

روایتی از حضرت زهرا)س( نقل شده است 
و مبنی بر اینکه »سه چیز را از دنیای شما 
ضروری  بعد  سه  بیانگر  که  کردم؛  انتخاب 
زندگی انسان برای رسیدن به کمال است، 
نخست ارتباطی که انسان با کالم خدا داشته 
باشد، دوم ارتباطی که با رهبر جامعه داشته 

باشد و سوم انفاق در راه خداست.« 
وی افزود: توجه به کمبودها، نقص ها و 
مشکالت جامعه و بی تفاوت نبودن نسبت به 
آنچه در جامعه می گذرد به عبارتی مسئولیت 
است.  اهمیت  حائز  بسیار  داشتن  اجتماعی 
حضرت زهرا گاه آن چیزی که مورد عالقه 
را  اش  عروسی  لباس  یعنی  است  دختران 
آن  به  که  را  چیزی  آن  گاه  می کند،  انفاق 

احتیاج دارد می بخشد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور 
با بیان اینکه رهبرمعظم انقالب بر این ویژگی 

حضرت زهرا تاکید می کنند، انفاق ضرورت 
زنان  گفت:  می دهد  نشان  را  جامعه  فعلی 
نیازمند و زنان سرپرست خانواری داریم که 
وظیفه داریم در تأسی به سیره و سنت حضرت 

زهرا به ایشان توجه کنیم.
ریاست  زنان  معاونت  افزود:  خزعلی 
آماده کرده که دیروز  را  جمهوری دو طرح 
رونمایی شد. نخست »نهضت ایجاد کسب و 
کار پایدار و خانواده محور« است. با توجه به 
شرایط جامعه، افزایش طالق و کاهش ازدواج، 
شمار زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست در 

حال افزایش است و باید به آنها توجه شود.
وی با اشاره به اینکه طرح بعدی به 
منظور »جلوگیری از آسیب طالق« طراحی 
شده است که با کمک مشاورین مجرب در 
سال های اول تا چهارم ازدواج که بیشترین 
اجرا می شود گفت:  اتفاق می افتد  طالق ها 

پشتیبانی های  از  ما  نان  جوا است  امید 
مشورتی و تربیتی بهره مند شوند و از انتشار 
کاهش  شاهد  و  جلوگیری  آسیب ها  برخی 

آنها باشیم.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور 
ادامه داد: بهترین مددکاران ما بانوان فرهنگی 
هستند. فرهنگ سازی برای اهدای خون را 
شروع کردیم. بیشترین مصرف کنندگان خون 
به دلیل وضع حمل، زنان هستند ولی از آن 
سو کمترین اهداکنندگان اند که فرهنگ سازی 
الزم انجام نشده و از ۵۰ درصد در دوران دفاع 
مقدس اکنون به پنج درصد رسیده است. به 
زودی پویشی برای سالمت جامعه به ویژه 
زنان و ترویج فرهنگ اهدای خون راه اندازی 
می کنیم. پویش حمایت از خانواده های دچار 
آسیب زنان زندانی را هم در هفته های آتی 

راه اندازی می کنیم.

معاون امور زنان رئیس جمهور:

مشکالت اقتصادی موجب افزایش طالق و کاهش ازدواج شده است
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عضو کانون عالی شوراهای 
اسالمی کار معتقد است که برای 
تعیین دستمزد ۱۴۰۱ سال سختی 
در پیش است. وی در پاسخ به این پرسش 
که رقم واقعی سبد معیشت کارگران چقدر 
است؟ می گوید: در شرایطی که قیمت اقالم 
اساسی تغییر کرده و هزینه های درمان چند 
سه  را  معیشت  سبد  رقم  است،  شده  برابر 
کسی  چه  کنیم  اعالم  هم  تومان  میلیون 

باور می کند؟
علی اصالنی ، درباره برگزاری جلسه 
روز دوشنبه کمیته دستمزد و احتمال نهایی 
شدن رقم سبد معیشت کارگران، اظهار کرد: 
جلسه کمیته مزد طبق روال سالهای گذشته 
با حضور نمایندگان هر سه گروه کارگری، 
کارفرمایی و دولت برگزار می شود و هر گروه 
برآورد و رقمی که از سبد معیشت به دست 
آورده را ارائه می کند. این رقم برای چانه زنی 
و چکش کاری به جلسه شورای عالی کار 
می رود تا مورد تایید قرار گیرد اما اینکه سبد 
هزینه اعالم شده چقدر به واقعیات نزدیک 
باشد، در شورای عالی کار مشخص می شود.

 وی در توضیح بیشتر افزود: هر عددی 
که از کمیته دستمزد بیرون بیاید عدد نهایی 
نیست که مبنای تعیین مزد قرار بگیرد بلکه 
هر گروه عدد نهایی خود را اعالم می کنند و 
در جلسه رسمی دو هفته آینده شورای عالی 
کار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد یعنی 

شورای عالی کار بر اساس این رقم هزینه 
وارد اعداد و ارقام تعیین مزد می شود؛ مثال 
رقم سبد هزینه گروه کارگری ۱۰ میلیون تا 
۱۱ میلیون تومان و رقم سبد هزینه دولت، 
و  می شود  تومان  میلیون   9 تا  میلیون   ۸
کارفرمایان هم عددی که به آن رسیده اند 
را اعالم می کنند، در نهایت روی این سه 
عدد بحث و بررسی می شود لذا تا زمانی 
که رقم سبد معیشت به طور رسمی اعالم 
نشود نمی توان در مورد تورم یا هزینه های 

دیگر صحبت کرد.
عضو کانون عالی شوراهای اسالمی 
سبد  هزینه  محاسبه  فرایند  مورد  در  کار 
این  به  کار  روند  داد:  توضیح  نیز  معیشت 

شکل است که هزینه سبد معیشت استانها را 
در آورده و به کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار سراسر کشور ارسال می کنند.هر عددی 
که از هر استان به دست آمد، میانگین آن 
را برای یک خانوار سه و نیم نفره محاسبه 
دستمزد  کمیته  به  و  کنند  می  استخراج  و 

و سپس شورای عالی کار ارائه می دهند.
این مقام مسئول کارگری با اشاره به 
ماده ۴۱ قانون کار ادامه داد: ماده ۴۱ می گوید 
که دستمزد طبق تورم اعالم شده و سبد هزینه 
معیشت تعیین شود.وقتی هزینه سبد معیشت 
فرضا ۷ میلیون و 9۸۰ هزار تومان می شود با 
کدام شاخص حداقل دستمزد را چهار میلیون 

تومان تصویب می کنیم؟

اصالنی افزود: سال قبل گروه کارگری 
به عدد ۷ میلیون و 9۸۰ هزار تومان برای 
دولتی ها  ولی  بود  رسیده  معیشت  سبد 
در  و  است  تومان  میلیون  شش  می گفتند 
نهایت حداقل مزد دو میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومان تصویب شد و با بن خوار و بار و حق 

مسکن به چهار میلیون تومان رسید.
اینکه امسال کار سختی  با بیان  وی 
برای تعیین دستمزد در پیش داریم، گفت: 
بودجه  در  که  است  جهت  این  از  سختی 
سنواتی افزایش حقوق ۱۰ درصد پیش بینی 
شده و از طرفی در چند جلسه کمیته دستمزد 
که به حاشیه رفت به بحث مزد منطقه ای 
به اجرای آن  پرداخته شده که کارفرمایان 
نشست شورای  آخرین  در  و  داشتند  اصرار 
تا  شد  مقرر  کار  وزیر  حضور  با  کار  عالی 
طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزدها بررسی 

و تصویب شود.
پایان  در  کارگری  مسئول  مقام  این 
در پاسخ به این پرسش که رقم واقعی سبد 
است؟  چقدر  کارگری  خانوارهای  معیشت 
کارگری  جامعه  که  شرایطی  در  گفت: 
افزایش هزینه ها را لمس می کند و قیمت 
اقالم اساسی مثل برنج، گوشت و خوراکی 
ها تغییر کرده و هزینه های درمان چند برابر 
شده است، اگر هزینه سبد معیشت را پایین 
و در حد سه میلیون تومان هم اعالم کنیم 

چه کسی باور می کند؟

تقدیر از واحدهای برتر ستادی، استانی و شعب بانک توسعه تعاون
و  استانی  ستادی،  برتر  واحدهای  از  تقدیر  مراسم 
شعب بانک توسعه تعاون به طور همزمان در سراسر کشور 
و  مدیرعامل  حضور  با  کنفرانسی  ویدئو  ارتباط  ازطریق 

اعضاء هیات مدیره برگزار شد.
حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون 
در این مراسم با تبریک به واحدهای برگزیده بانک گفت: 
تداوم بهبود عملکرد بانک منوط تالش همکاران شعب در 

ارتقای شاخص های عملکردی در دوره های زمانی جدید می باشد.
مدیرعامل با اشاره به توقعات رییس جمهور از سیستم بانکی اظهار داشت: 
رییس  تعبیر  و  است  ارزشمند  و  بسیار سازنده  بانکی  به شبکه  نگاه دولت جدید 
جمهور به بانکداران به امنای جامعه نشان از عمق نگاه راهبردی ایشان به ارکان 

پولی و مالی در اقتصاد است.
عنوان  به  و  تعاون  توسعه  بانک  همکاران  از  نمایندگی  به  افزود:  وی 
و  جمهور  رییس  حضور  در  بانکی  شبکه  منتخب  عامل  مدیر  هشت  از  یکی 
مقامات اقتصادی دولت، درخصوص اقدامات موثر، مزیت ها و تجارب بانک در 
نمودم  عنوان  مطالبی  بانک  سرمایه  کمبود  مشکل  همچنین  و  ملی  طرح های 
و  تعاونگران  از  حمایت  در  بانک  موثر  نقش  دولت،  حمایت  با  است  امید  و 

گردد. تقویت  کارآفرینان 
مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت: الزامات حاکمیت شرکتی در این بانک 
در دو سال اخیر اجرایی شده است و عمده تصمیمات و راهبردهای اجرایی بانک 
در حال انتقال به هیات عامل است و نقش هیات مدیره در جایگاه سیاستگذاری 

و نظارت تقویت می شود.
در ادامه جلسه سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: 
تداوم عملکرد مالی مثبت واحدهای بانک در ضمن انجام تکالیف توسعه ای در 
سال جاری دنبال شده است و 22 استان در وضعیت مناسب مالی قرار دارند و 
سایر استان ها نیز در مسیری هدایت می شوند تا با اتکا به ارتقاء درآمدهای مشاع 
و غیر مشاع مبتنی بر خدمات مناسب و نیز قراردادهای کارمزد محور، به لحاظ 

عملکرد مالی به نقطه قابل اتکایی دست یابند.
 ۱۸ تبصره  الف  بند  تسهیالت  موضوع  در  بانک  عاملیت  به  اشاره  با  وی 
و  با همکاری  تا  است  فرصتی  ملی  این طرح  ۱۴۰۰ گفت:  بودجه سال  قانون 
هم افزایی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
وزارت راه و شهرسازی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ 
نقش حمایتی بانک از کارآفرینان و تعاونگران ارتقاء یابد و همکاران شعب نیز 
تسهیالت  این  دریافت  مسیر  در  را  شرایط  واجد  مشتریان  سویی  از  می توانند 
بانک  پایدار  مشتریان  عنوان  به  شدگان  معرفی  جذب  در  نیز  و  نمایند  هدایت 

باشند. را داشته  اهتمام کافی 
وی افزود: سقف اختیار مدیریت استان ها جهت پرداخت تسهیالت مذکور 

به 2۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.
مبنی  رییس جمهور  فرمان  تعاون گفت:  توسعه  بانک  مدیره  رییس هیات 
بر رعایت سهل گیری و تسهیل فرآیند اعطای تسهیالت عمومی و خرد همواره 
طی سال های اخیر مورد تاکید مدیران ارشد بانک بوده است و لزوم تبعیت برای 
و  مدیریتی  سطوح  در  بانکی  شبکه  برای  جمهور  رییس  ابالغی  اهداف  تحقق 

اجرایی حائز اهمیت است.
در این مراسم که همچنین با حضور امیر هوشنگ عصارزاده و محمد جعفر 
ایرانی اعضای هیات مدیره بانک همراه بود، تقدیر از شعب و باجه های برتراستانی 
نیز به صورت همزمان با حضور مدیران استانی برگزار شد و روسای شعب برتر 

لوح تقدیر مدیرعامل را دریافت نمودند
ضمن آنکه »امور فناوری اطالعات و ارتباطات«، ادارات کل »برنامه ریزی 
توسعه  و  کار  و  کسب  »هوش  و  روش ها«  و  »سازمان  عملکرد«،  مدیریت  و 
»امور  و  اطالعات  فناوری  و  برنامه ریزی  امور  معاونت  زیرمجموعه  محصول« 
بانکی به عنوان واحدهای ستادی  بین الملل« زیرمجموعه معاونت امور عملیات 

منتخب مورد تقدیر قرار گرفتند.
استانهای البرز و مازندران در بین مدیریت های شعب درجه یک، استانهای 
گیالن و گلستان در بین مدیریت های شعب درجه دو و استانهای زنجان و قم 
تجلیل  مورد  برتر  استان های  عنوان  به  سه  درجه  های شعب  مدیریت  میان  در 

واقع شدند.
همچنین شعب برتر در هر یک از رده های شعب ممتاز و درجه یک، دو ، سه 
، چهار و پنج، شعب موفق در هر یک از شاخص های پرداخت تسهیالت اشتغال 
پایدار روستایی و عشایری، پرداخت تسهیالت حمایتی، تحقق سود حسابداری، 
درصد تحقق منابع، درصد تحقق منابع ارزان قیمت، عملکرد اخذ کارمزد، صدور 

ضمانت نامه و باجه های برتر نیز مورد تشویق قرار گرفتند.
شعب،  و  استان ها  امور  مدیر  محمدی  احمد  نشست  این  در  است  گفتنی 
کنفرانسی  ویدئو  به صورت  نیز  برگزیده  شعب  روسای  و  استانی  مدیران  برخی 
مطالب خود را مطرح نمودند، ضمن آنکه در این مراسم یاد همکاران فقید بانک 

نیز گرامی داشته شد.

به منظور اجرای درخواست رئیس جمهور صورت گرفت:
سپه  بانک  ریالی  میلیارد  یک  از  کمتر  تسهیالت  ضمانت  شرایط 

تغییر کرد
ضمانت  شرایط  تغییر  ز  ا سپه  بانک  مدیرعامل 
تسهیالت پرداختی کمتر از یک میلیارد ریالی این بانک 

خبر داد.
 ، سپه نک  با نی  سا طالع ر ا ه  یگا پا رش  ا گز به 
افزود:  فوق  خبر  اعالم  ضمن  ابراهیمی  آیت اله  دکتر 
تسهیل  در  رئیس جمهور محترم  تدابیر  اجرای  به منظور 
فرآیند اعطای تسهیالت، شرایط جدید اخذ ضمانت در 

پرداخت تسهیالت کمتر از یک میلیارد ریال به واجدین شرایط در شعبه های 
می شود. عملیاتی  بانک  این 

یط  شرا تسهیل  بر  محترم  رئیس جمهور  تأکید  به  ره  شا ا ضمن  وی 
مل  عا ن  ا یر مد ندیشی  هم ا جلسه  ر  د ن  یا مشتر به  تسهیالت  خت  ا د پر
و  بازنشستگان  کارکنان،  به  سپه  بانک  زاین پس  ا داشت:  اظهار  بانک ها 
اجرایی،  دستگاه های  )شامل  عمومی  و  دولتی  بخش های  مستمری بگیران 
بزرگ  شرکت های  و  لتی  و غیرد عمومی  دهای  نها لتی،  و د شرکت های 
از  ضمانت  اخذ  می کنند،  دریافت  بانک  این  از  را  خود  حقوق  که  خصوصی( 

می دهد. انجام  جدید  شرایط  با  را  گیرندگان  تسهیالت 
ارکان  تصمیم های  و  مقررات  قوانین،  رعایت  ضرورت  به  ابراهیمی  دکتر 
بانک  و گفت:  کرد  اشاره  تسهیالت  پرداخت  در  بانک سپه  مدیریتی  و  اعتباری 
سپه در ایفای وظیفه ذاتی خود چنانچه حسب تشخیص بانک شرایط سهل تری 
برای مشتریان به منظور پرداخت تسهیالت وجود داشته باشد، در چارچوب ضوابط 

و بر اساس رویه خود عمل خواهد کرد.
دریافت  در  مشتریان  اعتباری  رتبه  ویژه  اهمیت  بر  سپه  بانک  مدیرعامل 
تسهیالت تأکید کرد و افزود: داشتن رتبه اعتباری مناسب از شروط الزم برای 
دریافت تسهیالت با شرایط جدید در این بانک است.وی ضمن اشاره به تأکید 
سپه  بانک  مجموعه  کرد:  تصریح  دارایی،  و  اقتصادی  امور  محترم  وزیر 
شرایط  تسهیل  بر  مبنی  رئیس جمهور  تدابیر  تحقق  منظور  ببه  می کند  تالش 
مبتنی  اعتباری  ظرفیت  مبنای  بر  بتوانند  شرایط  واجدین  تسهیالت،  پرداخت 

کنند. دریافت  آسان تر  را  خود  موردنیاز  تسهیالت  اعتبارسنجی،  بر 
دکتر ابراهیمی کمک به تحقق هدف تسهیل فرآیند ارتباط و استفاده مردم 
از خدمات نظام بانکی به عنوان یکی از برنامه های دولت سیزدهم را از برنامه های 
اولویت دار بانک سپه خواند و گفت: در شرایط جدید سعی خواهیم کرد اعتبارسنجی 
و  دغدغه ها  از  یکی  تا  شود  بانکی  خرد  تسهیالت  پرداخت  در  جایگزین ضامن 

مشکالت اصلی مردم در این زمینه برطرف شود.
وی همچنین اشاره کرد: این اقدام مبارک قباًل نیز در دستور کار بانک سپه 

قرار داشته و اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفته است.
وی افزود: شاغالن، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه های اجرایی اعم 
از وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی واجد شرایط دریافت تسهیالت خرد 
می توانند تسهیالت تا سقف ۵۰۰ میلیون ریالی و تا حداکثر یک میلیارد ریالی را با 
شرایط ضمانت جدید دریافت کنند.مدیرعامل بانک سپه خاطرنشان کرد: شرایط 
پرداخت تسهیالت بر مبنای سیاست های وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و 

به تمامی شعب بانک سپه برای اجرا ابالغ می شود.
وی تصریح کرد: بانک سپه پس از آماده سازی سامانه ها و تمهید مقدمات 

این امر، مراتب را از طریق رسانه ها اعالم و توسط شعب عملیاتی می کند.
دکتر ابراهیمی ابراز امیدواری کرد: این امکان برای سایر هموطنان نیز بر 
اساس نظام رتبه بندی اعتباری و با توجه به هماهنگی بین وزارت امور اقتصادی 

و دارایی و بانک مرکزی فراهم شود.

بنزین سال آینده گران نمی شود
افزایش  انرژی مجلس گفت: قیمت بنزین در سال آینده  عضو کمیسیون 

نخواهد داشت.
مالک شریعتی نیاسر با اشاره به بررسی الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مجلس، 
امسال پیشنهاد شده  به قیمت  آینده  بنزین در الیحه بودجه سال  افزود: قیمت 
است از همین رو بنزین سهمیه ای یک هزارو ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد نیز ۳ هزار 

تومان خواهد بود. 
وی ادامه داد: در مجلس نیز قرار نیست تغییری در قیمت بنزین برای سال 

بعد اتفاق بیافتد. 
شریعتی تاکید کرد: نه دولت و نه مجلس قصد افزایش قیمت حامل های 
انرژی از جمله بنزین را ندارند و حتی این اجازه در الیحه بودجه ۱۴۰۱ هم به 

دولت داده نشده است. از این رو هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت.
بعد از آنکه طرح اجرای آزمایشی اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی در 
کیش و قشم مطرح شد، برخی این طرح را مقدمه ای برای افزایش قیمت بنزین 

در سال آینده اعالم کردند. 
موضوعی که البته درست نیست و طرح تخصیص سهمیه بنزین به کد ملی، 

نقشی در قیمت گذاری بنزین نخواهد داشت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد؛
جهش فروش نفت در دولت سیزدهم با تقویت دیپلماسی انرژی

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: جهش فروش نفت در 
دولت سیزدهم با تقویت دیپلماسی انرژی و ورود بخش خصوصی به این بخش 

محقق شده است.
حسین حسین زاده درباره میزان فروش نفت در دولت سیزدهم و برنامه های 
دولت در این باره گفت: از زمان تغییر دولت و استقرار وزیر جدید نفت، اتفاقات 
ارزشمندی در وزارت نفت اتفاق افتاده است. از جمله در موضوع فروش نفت، میعانات 
و فرآوردهای نفتی و بازگشت ارز به کشور، شاهد تغییر رویه های اساسی هستیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی افزود: فعال شدن در حوزه 
اکو، عضویت در سازمان همکاری های شانگهای، سفرهای  کشورهای سازمان 
برون مرزی رییس جمهور از دیگر نکات بسیار مثبت در افزایش دیپلماسی انرژی 

دولت سیزدهم است که جای تقدیر و تشکر دارد.
وی با بیان اینکه قراردادهای نفتی بسیار خوبی با کشورهای روسیه و چین 
منعقد شده که قطعا منشاء اثر خواهد بود، گفت: باید برای بازسازی تجهیزات و 

خطوط لوله نفت هم سرمایه گذاری کرد.
نماینده مردم الر در استان فارس با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری وزارت نفت 
در حوزه های باال دستی و پایین دستی صنایع مرتبط با نفت گفت: در سفر اخیر 
رییس جمهور و وزیر نفت به روسیه، قراردادی در این باره منعقد شده که نشان 
می دهد دیپلماسی انرژی جمهوری اسالمی ایران در دولت سیزدهم بسیار فعال 

شده و مجلس نیز به عنوان بازوی مشورتی به این موضوع کمک خواهد کرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: مجلس از دیپلماسی فعال انرژی 

با کشورهای همسایه و کشورهای راهبردی حمایت می کند.
وی با اشاره به اقدامات بخش خصوصی برای افزایش فروش نفت گفت:  
وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه برنامه ریزی خوبی برای اجرای 
پروژه های عمرانی در قبال تهاتر با نفت انجام داده است. اعتبار مورد نیاز برای 

اجرای بسیاری از پروژه هابا این روش تامین  شده است .
گفت:  نفت  فروش  در  خصوصی  بخش  موفقیت  به  اشاره  با  زاده  حسین 
پیش از حضور در مجلس به عنوان عضو کمیته مذاکره کننده توسعه قراردادهای 
نمایندگان کشورهای  با  نفت و گاز کشور فعالیت می کردم و در دیدارهایی که 
چین، روسیه، مالزی و... داشتیم، آنها توقع داشتند با شرکت های نفتی در بخش 
خصوصی همکاری کنند و این رویکرد در دولت سیزدهم در حال رخ دادن است. 
این امر سبب رونق صادرات نفت ایران شده و هم اینکه رشد بخش  خصوصی 

را به همراه خواهد داشت.
وی درباره میزان فروش نفت در حال حاضر گفت: در بودجه ۱۴۰۱ گفته 
شده که دولت سیزدهم روزی یک و نیم میلیون بشکه با قیمت ۶۰ دالر خواهد 
فروخت که امیدواریم دولت بیشتر از این میزان بتواند در سال ۱۴۰۱ در آمد نفتی 
برنامه  در  نفت  درآمد بخش  از  میلیارد دالر  به ۳۰  نزدیک  کند. چرا که  کسب 

بودجه پیش بینی شده است.

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار:

سال سختی برای تعیین دستمزد داریم
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آخرین وضعیت تامین سوخت در کشور
برودت هوا در روزهای گذشته در برخی نقاط کشور، طی چند سال 
اخیر بی سابقه بوده و با توجه به بارش سنگین برف و باران های سیل آسا در 
بسیاری از استان های غربی و شمال غرب، بعضی از مسیرهای مواصالتی و 
حتی راه های روستایی بسته شده است و امکان تردد در برخی از نقاط وجود 
ندارد. با این حال طبق اعالم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در هیچ 
نقطه ای از کشور کمبود سوخت وجود ندارد و سوخت مورد نیاز روستاییان 

در نقاط سخت گذر نیز تأمین شده است.
از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون به طور میانگین روزانه ۸۶ میلیون لیتر بنزین 
در کشور مصرف شده است که این رقم با توجه به مدت مشابه پارسال با 
۷۴.۷ میلیون لیتر مصرف، رشد ۱۵ درصدی نشان می دهد. میانگین مصرف 
روزانه بنزین کشور در دی ماه به حدود ۸9.9 میلیون لیتر رسید که این رقم 
در مدت مشابه سال گذشته )دی 99( ۷۶ میلیون لیتر بود و با توجه به نزدیک 

شدن به روزهای پایانی سال باز هم افزایش خواهد یافت.
همچنین از ابتدای امسال تا پایان آذرماه به طور میانگین روزانه ۵۱۰۰ 
تن گاز مایع نیز در کشور توزیع شد، مصرف گاز مایع در دی ماه امسال روزانه 
۵۷۰۰ تن بود، همچنین در دی ماه دی ماه به صورت میانگین روزانه ۸.۸ 
میلیون لیتر نفت سفید در کشور توزیع شد که به صورت میانگین از ابتدای 

سال ۳.۸ میلیون لیتر بود.
امسال  ابتدای  از  نیز  کشور  در  غیرنیروگاهی  نفت گاز  مصرف   میزان 
روزانه ۷۶ میلیون لیتر بوده که این رقم در دی ماه امسال به صورت میانگین 

روزانه ۷۷ میلیون لیتر بوده است.
با  این آمار در حالی است که در هفته گذشته در بیشتر نقاط کشور 
بارش شدید برف و در برخی نقاط از جمله استان های هرمزگان، سیستان و 
بلوچستان، جنوب کرمان و بوشهر و فارس با بارش بی سابقه باران و سیل 
با این حال آنطور که کرامت ویس کرمی - مدیرعامل  اما  روبه رو بودیم 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی روز گذشته به وزارت نفت اعالم کرده 
با ذخیره سازی مناسب سوخت، با هیچ مشکلی در تأمین سوخت گرمایشی، 

پخت وپز و سوخت موردنیاز خودروها مواجه نشدیم.
به گفته وی، در نیروگاه ها نیز افزون بر آن سوخت رسانی زمستانی به 
نیروگاه ها نیز به صورت مستمر انجام شد. در زمستان که مصرف گاز خانگی 
به شدت باال می رود و رکورد می زند، سوخت  نیروگاه ها و نیز صنایعی که 
مشمول قطع گاز طبیعی می شوند، از جمله کارخانه های سیمان با سوخت 

دوم )گازوئیل و مازوت( جایگزین  می شود.
سوخت رسانی به نیروگاه ها در شرایط سخت امسال استمرار داشت و با 
مدیریت صحیح مصرف توسط وزارت نیرو نیز تاکنون مشکلی در زمینه تأمین 
برق در کشور به وجود نیامده و برق به صورت پایدار در کشور تولید شده است.

مناسب  وضع  از  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
ذخیره سازی سوخت در انبارهای نفت کشور خبر داد و گفت: وضع ذخایر 
بنزین، گازوئیل و دیگر فرآورده های کشور مناسب است و اگرچه مصرف 
اما تالش می کنیم  با توجه به شرایط برودت هوا باالست،  سوخت بنزین 
افزون بر تأمین بنزین موردنیاز روزانه کشور، ذخیره سازی مناسب برای ایام 
عید نوروز را نیز انجام دهیم تا بتوانیم در تعطیالت نوروزی پاسخگوی نیاز 

هموطنان باشیم.
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عضو کمیسیون عنوان کرد:

واردات خودرو سواری عوارض بسیار باال
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: واردات ۵۰ هزار خودرو 
که  رسید  تصویب  به  شرط  این  با  راهداری  ماشین آالت  هزار   ۱۰ و  سواری 
عوارض واردات آنها بسیار باال باشد. عوارضی که از این محل گرفته می شود 

احتماال بیش از 2۰ هزار میلیارد تومان برای دولت درآمدزایی خواهد داشت.
سیدعلی موسوی در مورد تصویب واردات خودرو در کمیسیون تلفیق بودجه 
اظهار کرد: واردات ۵۰ هزار خودرو سواری و ۱۰ هزار ماشین آالت راه داری با 
این شرایط در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید که عوارض واردات آنها بسیار 
باال باشد. مجموع عوارضی که از این محل اخذ می شود شاید بیش از 2۰ هزار 
میلیارد تومان برای دولت درآمدزایی خواهد داشت و به خزانه واریز می شود. این 
طرح هنوز در کمیسیون تلفیق است و احتماال در صحن به تصویب نرسد. هنوز 

جزیییات بیشتر مانند شرایط واردات مشخص و تصویب نشده است.
وی افزود: یک طرحی بود که خودروهایی که قبال وارد شده اند و در منطقه 
آزاد مورد استفاده قرار می گیرند به تعداد محدود شماره گذاری و وارد سرزمین 
اصلی شود تا از این طریق هم مشکل نیازهای داخلی حل شود و هم دولت 
می تواند از محل کسب عوارض درآمدی کسب کرده و در موارد مختلف از آن 
استفاده کند. اما این طرح در کمیسیون تصویب نشد و نمایندگان مخالف قانع 
نشدند. علت آن هم مواردی مانند احتمال آسیب به تولید داخلی بود و گفته 
می شد که نباید بازار را به راحتی در اختیار تولیدکنندگان خارجی قرار داد. با 

این حال باید کیفیت خودروها افزایش یابد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ بیان کرد: موضوع شرکت کروز به 
دادگاه کشیده شده و دادگاه با جدیت ورود پیدا کرده است. این شرکت قطعه را 
به صورت گران وارد می کرد، حتی قطعه داخلی را به قیمت باال به خودروساز 
می فروختند و این یک ظلم بود. تولید برخی قطعات  انحصاری بود که قیمت و 
تولید خودرو را تحت تاثیر قرار می دادند و حتی جلوی افزایش تیراژ را می گرفتند، 
چراکه اگر برخی از قطعات در انحصار باشد با وقت کشی و افزایش قیمت می توانند 
زمان تولید خودرو را افزایش دهند. از طرف دیگر بازار عطش زیادی دارد و 
قیمت بازار نسبت به قیمت کارخانه متفاوت است و این شرایط باعث می شود 
که تنها دالالن سود ببرند. امیدواریم با تغییر مدیران سایپا و ایران خودرو این 

دست مشکالت برطرف شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وظیفه هر خودروساز این 
است که حتما به امنیت و کیفیت خودروها توجه کند. مشکل کیفیت خودرو و 
برخی قطعات نشان از ترک فعل دارد. کمیسیون اصل 9۰ و کمیسیون صنایع 
و معادن می تواند این ترک فعل را پیگیری کند. وظیفه ما نظارت بر عملکرد 
مدیران است چراکه این ترک فعل جان و سالمتی مردم را وارد خطر می کند. 
من از قوه قضاییه درخواست می کنم که ترک فعل برخی از مدیران ایران خودرو 
و سایپا به خصوص مدیران قبلی را پیگیری کنند. مدیران سازمان استاندارد 
و  سازمان حمایت و همه سازمان ها و نهادهایی که در این رابطه تاثیرگذار 
هستند باید پاسخگو باشند. این موضوع هم وظیفه مجلس است و هم از قوه 

قضاییه مطالبه می کنیم.
***

افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارکنان دولت توسط کمیسیون تلفیق
سال  در  حقوق  درصدی   ۶۰ افزایش  از  بودجه  تلفیق  کمیسیون  عضو 
هزار  و ۶۰۰  میلیون   ۵ را  مبلغ  این  و  داد  خبر  سال ۱۴۰۰  به  نسبت   ۱۴۰۱

تومان اعالم کرد.
 مهدی عسگری در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در خصوص 
حداقل حقوق پرداختی از سوی دولت به کارکنان گفت: حقوق دریافتی در سال 
۱۴۰۰ مبلغ ۳میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که در الیحه بودجه ۱۴۰۱ این مبلغ 

از سوی دولت ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیشنهاد شده بود.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد ادامه داد: با تصویب کمیسیون تلفیق 
مبنی بر اصالح الیحه دولت در خصوص حقوق دریافتی کارکنان دولت، حداقل 

حقوق نسبت به سال ۱۴۰۰، ۶۰ درصد افزایش یافت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در خصوص افزایش حقوق کارکنان توسط 
کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: حداقل حقوق در بودجه ۱۴۰۱ به پنج میلیون 
و ششصد هزار تومان و حداقل حقوق بازنشستگان به پنج میلیون تومان رسید.

افزایش  افزود:  پایان  در  مجلس  اقتصادی  دیپلماسی  فراکسیون  رئیس 
حقوق ها مطابق پیشنهاد دولت به صورت پلکانی اعمال می شود، درعین حال 
کمیسیون تلفیق تصویب کرد که این افزایش درهرحال، نباید کمتر از ۱۰درصد 

باشد.
***

احتمال افزایش یارانه نقدی در سال آینده
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از احتمال افزایش میزان یارانه 
نقدی در سال آینده خبر داد و گفت که میزان یارانه نقدی و معیشتی در بودجه 

۱۴۰۱ مشخص خواهد شد.
رحیم زارع، درباره میزان افزایش یارانه نقدی در سال آینده گفت: هنوز 
کمیسیون تلفیق وارد بخش هزینه ای هدفمندی یارانه ها نشده است، ولی با 
این وجود حتما یارانه نقدی افزایش پیدا می کند، البته هنوز مبلغ و میزان آن 

مشخص نیست.
وی افزود: صد در صد میزان یارانه نقدی از ۴۵ هزار تومان بیشتر خواهد شد 
و در نهایت میزان یارانه نقدی و یارانه معیشتی در الیحه بودجه مشخص می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ درباره زمان تشکیل کمیته مشترک 
مجلس و دولت برای بررسی حذف ارز ترجیحی گفت: طی چند روز آینده این 
جلسات تشکیل خواهد شد و احتماال از مجلس، هیات رئیسه کمیسیون تلفیق و 

از دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد حضور خواهند داشت.
زارع در واکنش به انتشار اخباری در خصوص تشکیل نشدن جلسات کمیته 
ارز ترجیحی گفت: موضوع ارز ترجیحی بسیار مهم است و باید جلسات آن در 
سطح کالن و بین مجلس و دولت تشکیل شود، چون مستقیم به معیشت مردم 
ربط دارد. آقای نادران رئیس کمیته ارز ترجیحی است و قطعا با توجه به تجربه 
ای که دارد می تواند به بهترین شکل تصمیم گیری کند. حال این که جلسات 
از  تلفیق بیش  ندارم چون کمیسیون  بنده اطالعی  نه،  یا  کمیته تشکیل شده 

2۰ کمیته دارد.
زارع درباره جلسه هیات رئیسه تلفیق با رئیس مجلس گفت: در این جلسه 
کلیات بودجه و نحوه تامین هزینه های معیشتی و راهکارهای جایگزین حذف 
ارز ترجیحی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، قرار است آقای قالیباف هم در 

جلسه نوبت شب تلفیق حضور پیدا کرده و این موارد مورد بررسی قرار گیرد.

خشایار بوذرجمهر

زیر نظر: صمد جعفری

زیر نظر: رضا بهشتیزیر نظر: محمدرضا الهی

صنایع  و  معادن  کمیسیون  رییس 
در  فعال  داشت:  اظهار  ایران  اتاق  معدنی 
از  که  هستیم  مجبور  موارد  از  بسیاری 
ماشین آالت چینی استفاده کنیم و تا حدودی 
نیازهای  بتوانیم  باید  هم جواب داده است. 
کنونی  برهه  در  و  کنیم  برطرف  را  خود 
موقعیت خوبی  ماشین آالت چینی می تواند 

را برای ما ایجاد کند.
ابراهیم جمیلی در مورد نقش معادن 
چین  و  ایران  همکاری  ساله   2۵ سند  در 
به  نیاز  ما  معدن  با  رابطه  در  کرد:  اظهار 
سرمایه گذاری داریم و همچنین نیاز داریم که 
محصوالت خود را در بازارهای جهانی عرضه 
کنیم، اگر این سند 2۵ ساله کمک کند که 
بتوانیم سرمایه گذار و تکنولوژی جذب کرده 
و به چین صادرات داشته باشیم، باید از آن 

استقبال کنیم.
این  اجرای  برای  داد:  ادامه  جمیلی 
برنامه 2۵ ساله باید یک سری پیش زمینه ها 
را آماده کنیم. از جمله باید بررسی شود که 
در چه مواردی می خواهیم همکاری کنیم، در 
چه معادنی سرمایه گذاری می شود، در مورد 
اکتشاف، فرآوری و تامین ماشین آالت چه 

کمکی می توانیم از چینی ها بگیریم.
سرمایه گذاری  اصوال  افزود:  وی 
مشترک اقدام بسیار مثبتی است و می تواند 
توجه  اما  باشد  داشته  سود  طرف  دو  برای 
داشته باشیم که باید بخش خصوصی ورود 

کند و برای کارهای حقوقی هم از مشاورین 
حقوقی بین المللی استفاده شود. اینطور نباشد 
که قراردادهایی را ببندیم بدون آنکه توجه 
داشته باشیم عواقب حقوقی آن چه چیزی 
خواهد بود. اگر قرارداد به نفع دو طرف باشد 

باید از آن استقبال کرد.
صنایع  و  معادن  کمیسیون  رییس 
کرد:  تصریح  ایران  بازرگانی  اتاق  معدنی 
پتانسیل های  معدنی  زمینه  در  هم  ایران 
ن  یرا ا در  چینی ها  گر  ا  ، د ر ا د یادی  ز
سرمایه گذاری نکنند می توانند در کشورهای 
بر  عالوه  کنند.  سرمایه گذاری  ما  همسایه 
سرمایه گذاری  جذابیت  باید  ما  چینی ها 
دیگر  برای  را  یران  ا معادن  حوزه  در 
در  بتوانیم  تا  کنیم  تعریف  هم  کشورها 
باشیم.  داشته  خوبی  همکاری  موارد  این 
اگر چارچوب ها رعایت شود همکاری های 

معدنی بسیار خوب است.
آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
معادن  توسعه  مورد  در  بازرگانی  اتاق  با 
یا  شده  مذاکره  سند  این  چارچوب  در 
حوزه  در  متخصصین  با  قطعا  گفت:  خیر 
از  اگر  با ما خیر.  اما  معادن مشورت شده 
باشد  نشده  گرفته  نظر  معدن  متخصصین 

جای گالیه دارد. 
تکنولوژی  و  حوزه  کرد:  اضافه  وی 
معادن بسیار گسترده است، در هر حوزه ای 
برای  بتواند  پیدا کنند و  اگر بخواهند ورود 
ما ارزش افزوده بیاور اقدام مثبتی است. در 
واقع بستگی به توافقی دارد که یک شرکت 
یا معدن با طرف چینی منعقد می کند. ما باید 
برای تکمیل زنجیره تولید تالش کنیم چراکه 
به هر میزان که بتوانیم جلوی خام فروشی را 

بگیریم به نفع ما است.

وی افزود: باید تالش کنیم که ارزش 
کنیم.  ایجاد  جدید  محصوالت  و  افزوده 
است  جدید  اشتغال  معنای  به  جدید  تولید 
که به رشد و توسعه کشور کمک می کند. 
کسانی که قرارداد می بندند باید آگاهانه این 
را  انجام دهند و عواقب حقوقی آن  را  کار 

در نظر بگیرند.
می توان  آیا  که  مورد  این  در  جمیلی 
مشکل کمبود ماشین آالت معدنی را از این 
طریق حل کرد؟ بیان کرد: شاید ماشین آالت 
چینی کیفیت ماشین آالت کشورهای اروپایی 
را نداشته باشد اما در حال حاضر در بسیاری 
ماشین آالت  از  که  مجبور هستیم  موارد  از 
چینی استفاده کنیم و تا حدودی هم جواب 
را  نیازهای خود  بتوانیم  باید  ما  است.  داده 
برطرف کنیم و در برهه کنونی ماشین آالت 
ما  برای  را  خوبی  موقعیت  می تواند  چینی 

ایجاد کند.
وی همچنین با اشاره به طرح استیضاح 
وزیر صمت در مجلس که یکی از دالیل آن 
بوده  معادن  از  بهره برداری  بر  نظارت  نوع 
گفت: برای استیضاح زود است و نمی توان 
در مورد کارنامه دولت جدید قضاوت کرد. 
این  از  ببینیم  تا  تا  شود  داده  فرصت  باید 
فرصت چقدر استفاده شده است، استیضاح 
آخرین مرحله است نه اولین آن. البته این از 
اختیارات مجلس است ولی االن نیاز ما در 

این شرایط آرامش است.

رییس کمیسیون صنایع معدنی اتاق بازرگانی؛

عواقب حقوقی سند ۲۵ ساله را در نظر بگیریم
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با حضور دکتر علی محمد 
آخوندعلی سرپرست دانشگاه 
دکتر  و  اهواز  چمران  شهید 
فرهاد ایزدجو رئیس سازمان آب و برق 
دوازدهمین  خبری  نشست  خوزستان 
رودخانه  مهندسی  بین المللی  سمینار 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه 
علی محمد  دکتر  اهواز،  چمران  شهید 
از  پیش  این نشست که  در  آخوندعلی 
برگزار  بهمن ماه  دوم  امروز شنبه  ظهر 
کنفرانس  نخستین  کرد:  بیان  شد، 
به  پیش  سال   ۳۰ رودخانه  مهندسی 
بازنشسته  استادان  از  بهنیا  همت دکتر 
گروه  هیئت علمی  اعضای  دیگر  و 
نشکده ی  دا آب  منابع  هیدرولوژی 
دانشگاه  محیط زیست  و  آب  مهندسی 

شهید چمران اهواز برگزار شد.
این  برگزاری  طی  در  افزود:  وی 
با  است  شده  تالش  علمی  رویداد 
منابع  حوزه ی  مختلف  مسائل  بررسی 
آبی ازجمله رسوبات رودخانه ها، مسائل 
لی،  خشک سا سیل،  زیست محیطی، 
برای  ه کارهایی  را  . . و. آب  کمبود 
مسئوالن  به  مشکالت  از  برون رفت 

کشور و استان خوزستان ارائه شود.
شهید  ه  نشگا ا د ست  پر سر
از  دیگری  بخش  در  اهواز  چمران 
صحبت های خود، بیان کرد: کارشناسان 
و صاحب نظران حوزه ی منابع آبی کشور 
گاهی در بررسی مسائل مرتبط با این 
نتایج  که  دارند  اختالف نظرهایی  حوزه 
آن در تصمیم گیری های کالن تأثیرگذار 
است؛ و گاهی موجب بروز اختالف نظر 

آبی  منابع  حوزه ی  مشکالت  حل  یا 
شده است.

نجام  ا اشاره  به  با  آخوندعلی 
و  هیدرولوژی  گروه  در  پژوهش هایی 
و  آب  مهندسی  دانشکده ی  آب  منابع 
چمران  شهید  دانشگاه  محیط زیست 
اقلیمی و نقش  تغییرات  بر روی  اهواز 
آن در منابع آبی، بیان کرد: در یکی از 
این پژوهش ها دوره ی آماری آب وهوای 
کشور بررسی شد و این نتیجه حاصل 
تغییر  با  کشور  نقاط  برخی  در  که  شد 
جزئی دما تا حدود نیم درجه مواجه است. 
در حوزه ی ریزش های جوی نیز متوسط 
درازمدت بارش ها ارزیابی شد و بر اساس 
نتایج این پژوهش آنچه از آن به عنوان 
کشور  در  هیدرولوژیکی«  »شکست 
صحیحی  نظریه ی  می شود،  نام برده 
نیست و به ارزیابی های بیشتر نیاز دارد.
وی از وجود ۴۰۰ میلیارد مترمکعب 
آبی  منابع  به عنوان  جوی  ریزش های 
منابع  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  در کشور 
با  کارون  و  کرخه  رودخانه های  آبی 

آن  اثر  بر  و  است  شده  مواجه  کاهش 
کاهش  پایین دست  استان های  آورد 
بهره گیری  دیگر  سوی  از  است؛  یافته 
توسعه ی  و  روخانه ها  آبی  منابع  از 
استان های باالدست یا در مسیر امری 
طبیعی است و موجب کاهش آورد در 

پایین دست می شود.
چمران  شهید  دانشگاه  سرپرست 
 ۱۳9۸ سال  سیل  در  گفت:  اهواز، 
بسیاری از مسئوالن اجرایی کشور تصور 
می کردند که این حجم از سیالب برای 
نخستین بار در استان خوزستان رخ داده 
است و دلیل این تصور نیز نبود دوره ی 

آماری دقیق است.
دکتر فرهاد ایزدجو رئیس سازمان 
آب و برق خوزستان نیز در این نشست 
بیان کرد: کنفرانس بین المللی مهندسی 
برگزار  سه ساالنه  به صورت  رودخانه 
داخلی  از  شرکت کنندگانی  و  می شود 

و خارج از کشور در آن حضور دارند.
وی بیان کرد: استان خوزستان با 
رودخانه ی  کیلومتر   9۰۰ و  هزار  چهار 

رودخانه ی  کیلومتر  هزار   ۱۱ و  دائمی 
مختلفی  چالش های  با  هرساله  فصلی 
روبه رو است و تالش خواهیم کرد در 
این کنفرانس به بررسی مسائل مرتبط 
با رسوب گذاری، فرسایش، آلودگی منابع 
آبی، حق آبه تاالب ها، حریم بستر، کنترل 
سیالب و خشک سالی و کمبود آب و... 

بپردازیم.
دبیر  احدیان  جواد  دکتر  ادامه  در 
دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی 
این  در  مقاله  دریافت 2۱۶  از  رودخانه 
کنفرانس خبر داد و افزود: از این تعداد 
 ۶۰ که  است  پذیرفته شده  مقاله   ۱۶۰
مقاله به صورت شفاهی و دیگر مقاالت 

به صورت پوستر ارائه می شود.
ین  ا ینکه  ا به  ه  ر شا ا با  وی 
بهمن ماه  ششم  تا  چهارم  کنفرانس 
امسال به صورت حضوری و برخط برگزار 
می شود، خاطرنشان کرد: برگزاری 2۰ 
با  مرتبط  تخصصی  نشست  و  کارگاه 
حوزه ی منابع آبی، محیط زیست و تأثیر 
انسان ها بر تغییرات اقلیمی و منابع آبی 
بین المللی  این کنفرانس  برنامه های  از 
ز  ا صاحب نظرانی  آن  در  که  است 
آلمان،  ایتالیا،  کانادا،  هند،  کشورهای 

برزیل، امریکا و... حضور دارند.
گفتنی است این سمینار به منظور 
تبادل اطالعات و ارائه ی نتایج آخرین 
زمینه ی  در  تحقیقاتی  دستاوردهای 
مهندسی رودخانه با تأکید بر چالش هایی 
ازجمله تغییر اقلیم، خشک سالی و بحران 
کمی و کیفی آب رودخانه ها و به میزبانی 
دانشگاه شهید چمران اهواز و سازمان 

آب و برق خوزستان برگزار می شود.

برگزاری نشست خبری دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه کم برخوردار  محالت  مسکونی  واحد  هزار   ۶۰۰ نوسازی 
در ۴ سال 

معاون وزیر راه و شهرسازی از برنامه ریزی برای نوسازی ۶۰۰ هزار 
واحد مسکونی در محالت کم برخوردار کشور در مدت چهار سال خبر داد.

محمد آیینی در پایان نشست ستاد بازآفرینی شهری که در استانداری 
خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: در مقوله مسکن با توجه به شرایطی که 
در دولت سیزدهم فراهم شده و نوسازی ۱۵۰ هزار واحدی که ساالنه در 
برنامه قرار داده ایم، امیدواریم در مدت چهار سال نوسازی ۶۰۰ هزار واحد 
مسکونی در این مناطق انجام شود که فرصت بسیار خوبی است. از مردم 

نیز دعوت می کنم از این فرصت فراهم شده استفاده کنند.
وی افزود: هر آنچه به عنوان امتیاز و تشویق برای طرح نهضت ملی 
مسکن در نظر گرفته شده، در طرح سازماندهی بافت های فرسوده و محالت 
کم برخوردار نیز فراهم است اما با این تفاوت که دیگر نیازی به شرایطی از 
جمله سکونت در شهر و فرم »ج« مسکن سبز و موارد دیگر نیست. عالوه 
بر این، شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز تسهیالتی برای نوسازی محالت 

کم برخوردار فراهم می کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: آنچه اکنون در طرح نهضت ملی 
مسکن فراهم شده، اعطای تسهیالت است و در شرایط حاضر برای ۱۰ 
هزار واحد، وام ۳۰۰ میلیونی با نرخ 9.۵ درصد فراهم کرده ایم. این رقم در 
شهر اهواز به عنوان کالن شهر ۴۰۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۳۵۰ 

میلیون تومان است.
تومان  میلیون  میزان ۳۰  به  نیز  موقت  اسکان  وام  داد:  ادامه  آیینی 
قرض الحسنه دیده شده تا این مناطق زودتر نوسازی شوند. از شهرداران 
خواهش می کنم که تخفیف صددرصدی برای عوارض پروانه ساخت در نظر 

بگیرند و در اسرع وقت و حداکثر تا یک ماه پروانه را صادر کنند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه دستگاه های 
حمایتی فضا را فراهم می کنند که نوسازی مسکن سریع تر انجام شود، گفت: 
این نهادها به مقوله معیشت، اشتغال  و بهداشت و درمان نیز توجه می کنند 

و فضا را برای نوسازی مسکن فراهم می کنند.
وی با اشاره به آغاز اجرای پایلوت طرح ساماندهی محالت کم برخوردار 
توانمندسازی  راهبری  و  این طرح، مسئولیت هدایت  در  افزود:  خوزستان 
محالت کم برخوردار شامل بافت های فرسوده، با استاندار خوزستان است.

آیینی بیان کرد: از امروز به عنوان پایلوت این کار برای چند مسکن 
انجام می شود و ما نیز این آمادگی را داریم که برای شهرداران آموزش های 
الزم را ارائه دهیم که چگونه پروانه دریافت کنند و حمایت کنند تا این کار 
سریع تر انجام شود. همه این افراد و نهادها را به عنوان لشکریان نوسازی 

مسکن می دانیم تا سقف ناامن باالی سر مردم برداشته شود.

اجتماعی  تامین  درمان  مدیریت  بانوان  حراست  رابط 
خوزستان معرفی گردید

طی مراسمی با حضور دکتر علی ولی منش مدیر درمان ، عنایت آقایی 
معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت ، دکتر رضا همتی رئیس اداره حراست و 
جمعی از روسای ادارات ستاد مدیریت خانم مهرنوش امیری به عنوان اولین 
رابط حراست بانوان ستاد مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خوزستان 

انتخاب و معرفی گردید .
در این مراسم دکترعلی ولی منش مدیردرمان تامین اجتماعی خوزستان 
ضمن تبریک میالد دخت پیامبراسالم)ص( و گرامیداشت روز زن و مقام 
: نامگذاری سالروز والدت سرور زنان دو عالم حضرت  شامخ مادر گفت 
نظام  بدیل زن در  رفیع وبی  بیانگر جایگاه  به عنوان روز زن  زهرا )س( 
جمهوری اسالمی و نقش منحصر به فرد  او در خانواده و جامعه است و از 
اینرو شایسته است که حضرت زهرا )س( الگوی همه زنان و تک تک  آحاد 

جامعه به خصوص کارکنان دستگاههای مختلف قرارگیرد. 
امنیت و  به نقش حمایتی حراست در  اشاره  با  دکترعلی ولی منش 
تقویت سازمان گفت : با عنایت به اینکه ۱۵۷۰ نفر از جمعیت 29۵۳ نفری 
بانوان تشکیل می  را  اجتماعی خوزستان  تامین  درمان  کارکنان مدیریت 

دهند الزم بود از خانم استفاده گردد .
عنایت آقایی معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت درمان در این مراسم 
گفت : حراست بازوی توانمند مدیران است  ودر واقع به عنوان چشم مدیر 

و بازوی قوی و مشاوری امین می تواندمدیر را حمایت و پشتیبانی کند.
در این جلسه دکتر رضا همتی رئیس اداره حراست مدیریت درمان  به  
نقش اصلی حراست اشاره کرد و گفت : رویکرد حراست ، رویکرد تخصصی و 
تعامل و ایجاد امنیت و صیانت از کارکنان و مراجعان و منابع سازمانی است .

وی تاکید کرد : نقش حراست پیشگیری و هشدار دهنده است و به 
هیچ وجه حراست به دنبال مچ گیری نیست .

مدیرکل  بیمه سالمت استان ایالم خبر داد؛
 اجرای طرح پوشش بیمه سالمت برای ساکنان محله های 

کم  برخوردار ایالم
   مدیرکل بیمه سالمت ایالم از اجرای طرح پوشش بیمه سالمت 

برای ساکنان محله های کم برخوردار در استان خبر داد.
فنی در  نظارت  و  ارزیابی  نوالدین رحیمی در نشست کارگروه  دکتر 
خصوص بیمه نمودن ساکنین حاشیه شهرها و محالت کم برخوردار ایالم 
اظهار داشت: با اجرای این طرح برای ساکنین محالت کم برخوردار دفترچه 
درمانی سالمت رایگان صادر و از خدمات بیمه سالمت بهره مند می شوند.

وی با  اشاره به طرح تحول و توسعه اجتماع محور محالت کم برخوردار، 
افزود: بسیاری از ساکنین محالت کم برخوردار ممکن است از اینکه می توانند 
به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سالمت همگانی قرار گیرند، اطالع 
نداشته باشند بر همین اساس با تشکیل کارگروه تصمیم گیری های الزم 
برای فراخوان و شناسایی افراد ساکن در این مناطق داده می شود و تحت 
پوشش بیمه  سالمت قرار می گیرند،  .مدیرکل بیمه سالمت ایالم گفت: 
در این راستا تفاهمنامه ای بین سازمان بیمه سالمت و وزارت کشور در 
خصوص بیمه نمودن ساکنین محالت کم برخوردار و حاشه شهر ها  امضا 
شده و بدنبال این تفاهم نامه در استان ایالم ، کارگروه فنی نظارت و ارزیابی 
طرح تحول و توسعه اجتماع محور محالت کم برخوردار در سازمان بیمه 

سالمت تشکیل شد و اقدامات الزم صورت گرفت.
رحیمی افزود: اجرای این طرح با کارگروهی به عنوان کارگروه فنی، 
نظارت و ارزیابی شامل ۷ عضو از  بیمه سالمت، استانداری، دانشگاه علوم 
پزشکی، کمیته امداد امام خمینی)ره(، ستاد اجرایی فرمان امام، بهزیستی و 
جمعیت هالل احمر تشکیل  شد.که در قالب این طرح مناطق حاشیه های 

و کم برخوردار زیر پوشش خدمات بیمه سالمت قرار می گیرند.

مدیرعامل آبفا ایالم؛ زنان نقش بسزایی در پیشبرد 
اهداف شرکت دارند

و  پرسنل  بهترین  زنان  ایالم گفت:  استان  آبفا  مدیرعامل شرکت    
سرمایه های انسانی محسوب و نقش بسزایی در پیشبرد اهداف شرکت دارند.

نوراهلل تیموری در مراسم بزرگداشت روز زن، با ابراز رضایت از عملکرد 
بانوان شاغل در شرکت اظهار داشت: زنان در آموزه های دینی مسلمانان از 
جایگاه واالئی برخوردار هستند و امروز نیز در امور مختلف نقش اساسی دارند.

وی افزود: زنان جزء بهترین پرسنل و سرمایه های انسانی محسوب 
و نقش بسزایی در پیشبرد اهداف شرکت دارند.

مدیرعامل شرگت آبفا ایالم گفت: در سالجاری علیرغم کاهش بارندگی 
ها و منابع تامین آب، کمبود اعتبارات و …. با تالش و همکاری کارکنان 
مشکالت  بر  اداری  و  فنی  مختلف  بخشهای  در  بانوان  ویژه  به  شرکت 

موجود غلبه شد.
مشاور مدیرعامل در امور زنان و خانواده نیز در این آیین ضمن تبریک 
میالد خجسته حضرت فاطمه زهرا)س( و روز زن، با ارائه گزارشی از عملکرد 
و فعالیت های انجام شده به بیان برخی مسائل و مشکالت این حوزه پرداخت.

معصومه میرزایی در ادامه تعداد کارکنان زن شاغل در شرکت آب و 
فاضالب ایالم  را ۵۱ نفر عنوان کر و افزود: خوشبختانه مجموعه مدیریت 

شرکت با درایت و تدبیر توانسته مطالبات بانوان شرکت را مرتفع نمایند.
گفتنی است؛ در پایان این مراسم از بانوان شاغل شرکت آب و فاضالب 

با اهداء لوح و  هدیه تقدیر شد.

ابراهیم محمدی خبر داد؛
اصفهان  استان  آبفای  کارکنان  درصد   9۶.۵ از  بیش 

دربرابر کرونا واکسینه شده اند
مدیر مرکز مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وHSE آبفای استان 
اصفهان گفت: بیش از 9۶.۵ درصد ازکارکنان رسمی و غیر رسمی آبفای 
استان اصفهان با تزریق حداقل دوز اول و دوم واکسن کرونا در مقابل 

ویروس کووید ۱9 واکسینه شده اند.
ابراهیم محمدی با اعالم این که در روزهای اخیر با هدف افزایش 
ایمنی کارکنان آبفای استان اصفهان در مقابل بیماری کووید ۱9، عملیات 
واکسیناسیون دوز دوم و سوم در ستاد مرکزی انجام شد گفت: این اقدام 
با پیگیری های صورت گرفته توسط پایگاه مقاومت بسیج آبفا و همکاری 
دفتر ایمنی و بهداشت HSE و مرکز بهداشت اصفهان صورت گرفت.

وی افزود: در روزهای 2۸ و 29 دی ماه بالغ بر ۱۵۰ نفر از کارکنان 
آبفا دوز دوم و سوم واکسن های برکت، سینوفارم، اسپایکوژن و آسترازنکا 

را دریافت کردند. 
مدیر مرکز مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و HSEآبفای استان 
اصفهان به آن گروه از کارکنانی که تاکنون واکسن کووید ۱9 را تزریق 
نکرده اند اشاره کرد و اظهار داشت: این افراد شامل زنان باردار، افرادی 
که حساسیت یا بیماری خاص دارند و یا مبتال به بیماری کرونا شده و 

دوره نقاهت را می گذرانند، هستند. 
محمدی افزود: افراد واکسن نزده به محض رفع مشکل باید اقدام به 
تزریق دوز اول واکسن کرونا کنند چرا که بر اساس مصوبات هفدهمین 
نشست ستاد کرونای آبفای استان اصفهان، شرط ورود افراد به شرکت 
ارئه کارت واکسیناسیون و یا جواب منفی تست PCR که ۷2 ساعت 

از اعتبار آن نگذشته باشد، است.
گفتنی است واکسیناسیون در محل شرکت آبفای استان اصفهان، 
مناطق ششگانه شهر اصفهان و تصفیه خانه های فاضالب، از شهریور 
ماه سال جاری آغاز شد و همه کارکنان به ویژه نیروهای عملیاتی نظیر 
به حوادث، ماموران قرائت کنتور و کارکنان تصفیه  ماموران رسیدگی 

خانه ها بر ضد ویروس کرونا واکسینه شدند.

به مناسبت میالد حضرت زهرا انجام شد؛
برق  توزیع  شرکت  شاغل  بانوان  شامخ  مقام  از  تجلیل 

استان سمنان
همزمان با میالد باسعادت حضرت فاطمه زهرا سالم ا... علیها و 
بانوان شاغل شرکت توزیع نیروی برق استان  از مقام شامخ  روز زن، 

سمنان تجلیل به عمل آمد.
»محمد متین« مشاور خانواده در این مراسم با عنوان این که زن 
در کلمه، کوتاه و در مفهوم بسیار گسترده است گفت: در هر خانه ای 

که زن ورود پیدا کند، خانواده مفهوم پیدا می کند.
وی با اشاره به این که مفهوم زن با مادری همراه است و رسالت 
زن بسیار بسیار گسترده است افزود: زنان بسیاری در تاریخ هستند که 
علمدار تحول می باشند و حضرت فاطمه زهرا )س( الگوی بی بدیل 

برای همه مردان و زنان است.
»متین« با بیان این که قبل از این که به خوشبختی فکر کنیم باید 
به ماهیت خوشبختی فکر نماییم اضافه کرد: در کالم مادران ما اعجاز 
وجود دارد و ضرورت ها، مادر را به سخن وا می دارد و مادران صادق 

هستند و در کنار صداقت، محبت دارند.
وی اظهار کرد: رسالت بانوان در آرامش، آسایش، آراستگی و آمایش 
مفهوم پیدا می کند و این رسالت ها باعث می شود تا نقش های زنان 

در جامعه شکل بگیرند.
این مشاور خانواده با بیان این که فقر عاطفی به خاطر سبک زندگی 
و تغییر و تحلیلی که از ارزشهای انسانی می شود به وجود می آید یادآور 
شد: انساِن دارای اضطراب و دلهره دائمی، دلشوره و بی قراری، آرزوهای 
واهی و دست نیافتنی، حرص و ولع و بی توجهی به ارزشهای انسانی، 

نشانه فقر عاطفی است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: زندگی با نگاه آغاز، با دل ادامه پیدا 
می کند، با محبت محکم، با صداقت جهت پیدا کرده، با تبسم آرام و 

با عشق زیبا می شود.
گفتنی است: این مراسم که با حضور سرپرست شرکت توزیع برق 
استان و جمعی از همکاران همراه بود، برنامه مولودی خوانی نیز انجام شده 
و با اعطای هدایایی از بانوان شاغل این شرکت تجلیل صورت پذیرفت.

تربیت  عهده دار  و  خانواده  اصلی  رکن  به عنوان  زن   
نسل های آینده

استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل  حقیقی  مرادی  جعفر 
سمنان در مراسم تجلیل از بانوان شاغل در اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان سمنان که به مناسبت سالروز میالد حضرت فاطمه 
زهرا)س( ومیالد حضرت امام خمینی )ره( در سالن اجتماعات شهدای 
منابع طبیعی برگزار شد، با اشاره به نقش موثر زنان در خانواده و تربیت 
جامعه، افزود: پیشگیری از آسیب های اجتماعی با تأکید و توجه به تحکیم 
نهاد خانواده و توجه به اخالق امکانپذیر است زیرا اخالق به عنوان نقطه 
مشترک تمامی باورها و موضوعات اجتماعی منشأ اثرگذاری و مقبولیت 

در جامعه می باشد. 
استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل  حقیقی  مرادی  جعفر 
سمنان اظهار داشت: زن به عنوان رکن اصلی خانواده و عهده دار تربیت 

نسل های آینده، همواره شایسته تجلیل و بزرگداشت بوده است.
وی افزود: وجود مقدس حضرت زهرا)س( نشان داد که حتی در مدت 
زمان کوتاه زندگی دنیا هم می توان در کل تاریخ منشأ توجه و تأثیر بود.  
مرادی حقیقی اظهار داشت: فضای اداری و کاری نشانگر تساوی 
میان مرد و زن است اما این تساوی الزاما تشابه حقوق این دو محسوب 
نمی شود و الزم است با توجه به مقتضیات و شرایط با عناوین مختلف 
امکانات الزم در مسیر کارآمدی بانوان فراهم شود و در این خصوص 

تسهیل گری گردد.
وی با اشاره به جایگاه واالی زن در دین مبین اسالم، خاطرنشان 
کرد: دین اسالم احترام ویژه ای به نوع بشر به  ویژه جنس زن قائل است، 

بنابراین هیچ کس حق ندارد حقوق زنان را زیر پا بگذارد.
جعفر مرادی حقیقی مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان سمنان 
در ادامه به الگوگیری مادران و همسران شهدا از حضرت ام البنین)س(و 
نقش ارزشمند و خطیر این عزیزان در موفقیت های دوران دفاع مقدس 
اشاره و تصریح کرد:. شکل گیری انقالب اسالمی و دفاع مقدس مدیون 
فرهیخته  بانوان  همین  است،  شهدا  همسران  و  مادران  ارزنده  نقش 
بودند که مشوق فرزندان این مرزبوم در پاسداری از میهن اسالمی و 

ارزش های واال شدند.
حضرت حجه االسالم و المسلمین مصطفی مرادی مسئول حوزه 
نمایندگی ولی فقیه اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان سمنان 
امام  ومیالد حضرت  )س(  زهرا  فاطمه  والدت حضرت  تبریک  ضمن 
خمینی )ره( ، بیان داشت: حضرت صدیقه طاهره )س( به عنوان الگوی 
تمام عیار برای جامعه زنان مسلمان و بانوان تراز اول انقالب اسالمی 
به شمار می رود. حضرت زهرا )س( به عنوان بهترین زن عالم و کوثر 
آفرینش، الگوی عملی و عینی زنان مسلمانان است و با تربیت فرزندانی 
تاریخ ساز، نقش موثری در تحوالت ماندگار تاریخ اسالم داشت. حضرت 
حجه االسالم و المسلمین مصطفی مرادی مسئول حوزه نمایندگی ولی 
فقیه اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان سمنان درمراسم تجلیل 
اظهار  )س(  مرضیه  زهرای  حضرت  والدت  بمناسبت  شاغل  ازبانوان 
داشت:روش زندگی دخت نبی مکرم اسالم دارای درس های آموزنده و 

جذابی برای انسان های آزاده و الگوی همه دوران است.

گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
بین  در  واحد صنعتی  این  گفت:  ایالم 
کارفرمای  برتر  رتبه  استان،  صنایع 

سالمت محور را کسب کرده است.
این  اعالم  با  نوریان  اله  روح 
عنوان  این  کسب  داشت:  اظهار  خبر 
و  سالمت  به  م  هتما ا ستای  ا ر در 
های  پروتکل  رعایت  شاغلین،  ایمنی 
 ، نا کرو ندمی  پا با  بله  مقا شتی  بهدا
غیره  و  واکسن  ۱۰۰ درصدی  تزریق 

بوده است.
این  کسب  ینکه  ا بیان  با  وی 
عنوان توسط معاون بهداشتی و رئیس 
مرکز بهداشت استان ابالغ شده است، 
به  میدانی  بازدید  اساس  بر  افزود: 
سالمت  کارشناس  توسط  آمده  عمل 
دانشگاه  بهداشتی  معاونت  حوزه  کار 
علوم پزشکی، کارشناس امور اجتماعی 

اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی و 
درمان  مدیریت  ای  حرفه  کارشناس 
اجرا  روند  از  اجتماعی  تامین  سازمان 
الذکر  فوق  های  فعالیت  پیگیری  و 
در جلسه  مربوطه  بررسی مستندات  و 

این  شدگان،  بیمه  هماهنگی  شورای 
شرکت بعنوان کارفرمای سالمت محور 

استانی انتخاب شده است.
گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
ایالم با بیان اینکه پارامترهای سنجش 

کارفرمای سالمت محور شامل ۴ بخش 
اظهار  است،  بوده  مجموعه  زیر   29 و 
محل  در  مدیریتی  مداخالت  داشت: 
کار با ۷ زیر مجموعه، مداخالت ایمنی 
زیر مجموعه،  با ۱۰  و کاهش حوادث 
مداخالت کاهش عوامل خطر کارکنان 
میزان  و  مجموعه  زیر   ۵ با  خانواده  و 
رعایت اصول زیست محیطی در چرخه 
 ۷ با  محصول  نهایی  مصرف  تا  تولید 
از مهمترین شاخص ها  زیر مجموعه، 
محور  سالمت  کارفرمای  تعیین  در 

بوده است.
پیگیری  با  اینکه  ذکر  با  نوریان 
های مستمر اداره HSE و پشتیبانی 
مسئولین و همکاران مجموعه، دستیابی 
به این هدف محقق شده ابراز امیدواری 
نمود که شاهد کسب رتبه برتر کشوری 

شرکت پاالیش گاز ایالم باشیم.

شرکت پاالیش گاز موفق به کسب رتبه برتر کارفرمای سالمت محور
 استان ایالم شد

روش های  و  لورژی  متا مدیر 
گفت:  رکه  مبا فوالد  شرکت  تولید 
ز  ا بیش  که  ر مبا فوالد  کنون  هم ا
حوزه های  در  فوالدی  گرید   ۵۰۰
خودروسازی،  خانگی،  لوازم  مختلف 
 ... و  قوطی سازی  صنایع  لوله سازی، 

می کند.  تولید 
علیرضا مولوی زاده مدیر متالورژی 
و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه 
مبارکه و  در نشست هم اندیشی فوالد 
مشتریان  با  که  کار  و  کسب  شرکای 
لوازم  تولید  عرصه  در  مبارکه  فوالد 
برای  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  خانگی 
فوالد  گرید  هر  از  صحیح  استفاده 
مبارکه، مشتریان این شرکت می توانند 
از خدمات مشاوره فوالد مبارکه در این 

زمینه استفاده کنند.
وی با بیان این که در صورتی که 

سفارش گذاری ها به درستی انجام شود، 
مشکالت مشتریان به حداقل می رسد، 
افزود: از آن جا که فوالد مبارکه قابلیت 
کششی،  تجاری،  محصوالت  تولید 

دارد،  را  باال  استحکام  و  کششی  فوق 
تولید  می تواند  شرکت  این  بنابراین 
محصوالت کیفی ویژه را در دستور کار 

خود قرار دهد.

مدیر متالورژی و روش های تولید 
کرد:  خاطرنشان  مبارکه  فوالد  شرکت 
خوشبختانه شرکت فوالد مبارکه از نظر 
تلرانس های ابعادی درخواستی مشتریان 
مطابق با استانداردهای بین المللی را در 
2 حالت تلرانس نرمال و تلرانس ویژه 
می تواند محصوالت خود را به مشتریان 

عرضه کند.
وی با بیان این که فوالد مبارکه 
از توانمندی شرکت های زیر مجموعه 
خود برای تأمین خواسته مشتریان در 
تولید محصوالت جدید استفاده خواهد 
از  راستا  این  در  داشت:  اذعان  کرد، 
همه  داریم  درخواست  خود  مشتریان 
خواسته های بلندمدت خود را به همراه 
برای  مبارکه  فوالد  به  مصرفی  تناژ 
تصمیم گیری در طرح های توسعه این 

شرکت ارائه کنند.

مدیر متالورژی و روش های تولید فوالد مبارکه :

تولید و عرضه بیش از ۵00 گرید فوالدی در فوالد مبارکه 

خزانه دارورئیس کمیته بانوان،خانواده و 
کودک شورای اسالمی مرکزاستان البرز مسیر 
ارتقای شغلی را برای بانوان شاغل در شهرداری 

کرج ناهموار و دشوار توصیف کرد.
در سی و ششمین جلسه رسمی شورای 
اسالمی کالنشهرکرج که در سالن جلسات این 
شورا برگزار شد،فاطمه منعمی خواستار توجه و 
رسیدگی ویژه به موضوعات مرتبط با بانوان شد.

کودک  و  بانوان،خانواده  کمیته  رئیس 
شورای اسالمی کالنشهر کرج گفت:کم توجهی 
به بانوان در حالی است که سیره عملی حضرت 
فاطمه زهرا)س( و حضرت زینب)س( نشان می 
دهد این حضرات عالوه بر نقش همسری و 
های  عرصه  در  جدی  کنشگران  مادری،از 
سیاسی و اجتماعی بوده اند. همچنین سابقه 
بانوان ما در وقایعی چون: مشروطه، ۱۵ خرداد، 
پیروزی انقالب اسالمی و دفاع مقدس نشانگر 
نقش پررنگ آنها در تعیین سرنوشت کشور و 

جامعه است.
منعمی با تاکید بر این که سابقه مذکور 
نشان می دهد اگر بانوان در جایگاه اصلی خود 
قرار گیرند،به طور قطع بسیار موثر واقع خواهند 
شد،تصریح کرد: متاسفانه مشکل از گذشته تا 
امروز بانوان شهرداری کرج عدم قرارگیری آنها 
در جایگاه مناسب و روشن نبودن مسیر ارتقای 
شغلی شان در کنار عدم وجود فضای رقابتی 

سالم با آقایان است.
این مسئول، با اشاره به دوران همه گیری 
کرونا و محدودیت هایی است که بانوان برای 
حضور در محل کار و رسیدگی به فرزندانشان 

داشتند،خاطرنشان کرد: در این شرایط شهرداری 
امکاناتی را در اختیار این بانوان قرار نداد و اکنون 
نیز موضوع دورکاری خانم ها با شرایط خاص 
که مصوبه مجلس شورای اسالمی است مورد 

کم توجهی قرار می گیرد.
مرکزاستان  اسالمی  دار شورای  خزانه 
البرز،از دیگر مشکالت بانوان مجموعه مدیریت 
شهری را عدم انتخاب و انتصاب بانوان شایسته 
و توانمندی ذکر کرد که بسیاری از آنها در 
سطوح مدیران کل و مدیریت منطقه هستند 
ولی در این جایگاه ها قرار ندارند.منعمی تعداد 
این بانوان شایسته در شهرداری را بسیار زیاد 
ارزیابی کرد و ادامه داد:امیدواریم و انتظار داریم 
شاهد تحوالتی جدی در زمینه تغییر رویکرد 
نسبت به مدیریت بانوان و توجه ویژه به آنها 

در شورای ششم باشیم.
ضرورت صیانت از سرمایه های شهر 

و شهرداری
منعمی، در بخش دیگری از گفته های 

مراسم  برگزاری  در  یکپارچگی  عدم  خود، 
روز مادر و روز زن در سازمان ها و مناطق 
نوع  این  و  داد  قرار  اشاره  را مورد  شهرداری 
اقدامات جزیره ای را موجب هدررفت اعتبارات 

این دستگاه دانست.
کرج  کالنشهر  اسالمی  شورای  عضو 
تصریح کرد:بنده به صراحت مخالف برگزاری 
برنامه های ویترینی که صرفا به  این گونه 
می  اجرا  عملکرد  گزارش  کردن  پر  منظور 
باید  شهری  مدیریت  معتقدم  و  شود،هستم 
رویکرد خود را در برپایی مراسم و برنامه های 
مرتبطی که به ویژه در تقویم نیز ثبت شده 

است، تغییر دهد.
برخی پروژه ها با هیاهوی بسیار آغاز و 

نیمه کاره رها می شوند
منعمی، همچنین عدم حفظ و نگهداری 
شهر با اجرای پرهیاهو و هیجان زده پروژه هایی 
که بعضی نیز مطالعه شده نیست را مورد انتقاد 
قرار داد و اضافه کرد:این پروژه ها به رغم آغاز 

پرهیاهو،نیمه راه رها می شود و آسیب های 
متعددی را برای شهروندان به همراه دارد.

کودک  و  بانوان،خانواده  کمیته  رئیس 
شورای اسالمی کالنشهر کرج، نمونه هایی 
از این پروژه ها را پل حصارک، خیابان شهید 
ادامه  و  کرد  عنوان  میانجاده  پل  و  بهشتی 
داد:برای مثال خیابان شهید بهشتی که یکی 
از ورودی های اصلی شهر به شمار می آید در 
برخی قسمت ها پهن و برخی نقاط باریک 
است و انواع و اقسام درختان و جزایر ترافیکی 
عابرین که وسط خیابان است و کله قندی های 
شبرنگ آن از بین رفته و تنها پل بتنی آن باقی 
مانده که باعث بروز خطراتی همچون تصادف 
و خطرات جانی می شود. پل میانجاده نیز یک 
طرف زیرگذر و طرف دیگر آن روگذر است که 
سیمای بصری بسیار نامناسبی را به وجود آورده 
است. پروژه های عمرانی که هیچ گونه پیوست 

اقتصادی و فرهنگی ندارد.
بر  خود  های  گفته  ادامه  در  منعمی 
ضرورت بکارگیری مشاوران جوان و متخصص 
و مدیرانی کاربلد به منظور رفع این مشکالت 

تاکید کرد.
خزانه دار شورای اسالمی کالنشهرکرج 
در  خود  همکاران  و  شورا  رئیس  از  درپایان 
این مجموعه خواست با جلوگیری از صرف 
در  شهری  پارلمان  تعهدات  به  وقت،نسبت 
قبال شهر،دستگاه ها و ارگان های دیگر عمل 
کرده و زمینه را برای دعوت از مسئوالن این 
دستگاه های شهری به منظور رفع مشکالت 

شهروندان فراهم کنند.

رئیس کمیته بانوان شورای اسالمی مرکزاستان البرز انتقاد کرد:
مسیر ناهموار و تاریک ارتقای شغلی بانوان در شهرداری کرج

ضرورت صیانت از سرمایه های شهر و شهرداری
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یا  داخل  مسافرت  چه  حاال  آورد.  می  وجد  به  را  خانواده  هر  که  است  شیرینی  واژه  مسافرت 
مسافرت خارج از کشور. چه مسافرت دو و یا نزدیک.

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

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

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

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

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

سوغاتی های شیرین و یادگاری های استانها 
سوغات یزد

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

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

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

کنایه از کم آبی این سرزمین است.

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

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

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

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

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

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

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

پنیر چند ساله در بازار قزوین قابل تهیه است.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بادام  گردو  کشمش  لبنیات 
شیره انگوه است.

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

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

سوغات قم
قم  ره آورد  مشهورترین 

سوهان است.
شهر قم بزرگ ترین مرکز 
تولید فرش ابریشمی در جهان 
است و 9۰٪ از تولیدات آن به 
خارج از ایران صادر می شود که 
ایران  برای  آن  دالری  ارزش 
نزدیک به ۱۷ میلیون دالر در 
سال است. سابقٔه قالی بافی در 

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

اطراف نیز گسترش یافت.

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

این چیزها تشکیل می دهند.
عقیق  و  تراشی  فیروزه 

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

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

سوغات ارومیه
مشک  بید نقل  ع  ا نو ا

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

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

قرار مي گیرد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اساطیری ریواس و گلهای در فصل بهار اشاره کرد.

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

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

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

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

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

طبیعت و تاریخ و فرهنگ این منطقه الهام گرفته است.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

خارجی است.

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

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

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

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

پیچ) شیرینی(.

سوغات کرمان 

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

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

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

سوغات بوشهر

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

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

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

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

های استان بوشهر می باشد.

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

کرد. اشاره 

سوغات کردستان

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

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

آب میوه فروشي ها عرضه مي شود.

سوغات کرمانشاه

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

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

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

سوغات گیالن 

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

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

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

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

سوغات مازندران

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

سوغاتی مازندران محسوب میشوند.
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صعود هیجان انگیز هندبال ایران به جام جهانی؛ 
رستگاری در آخرین دقیقه

در  ایران  هندبال  ملی  تیم 
دیداری نفس گیر کویت را شکست 
جهانی  جام  به  را  صعودش  و  داد 

قطعی کرد.
در  ایران  هندبال  ملی  تیم 
دومین بازی از مرحله اصلی بیستمین 
دوره رقابت های هندبال قهرمانی اسیا 
سالن  در  و  عربستان  دمام  در شهر 
مصاف  به  شهر  این  ورزش  وزارت 
پوشان  ملی  رفت.  کویت  ملی  تیم 
قبلی  دیدار  چهار  در  که  کشورمان 

خود به برتری رسیدند در شرایطی به مصاف تیم ملی کویت رفتند که این تیم از چهار 
مسابقه قبلی خود دو برد و دو شکست را در کارنامه داشت.

کویتی ها که چهار بار به مقام قهرمانی، دوبار نایب قهرمانی و چهار بار هم به 
مقام سومی اسیا دست یافتند، در آن دیدار با لباس های ابی رنگ به مصاف تیم ملی 
هندبال ایران رفتند و ملی پوشان ایرانی نیز با لباس های قرمز رنگ با قضاوت کوبل 

داوری مجارستان مقابل کویت صف آرایی کردند.
گل اول ایران را در این بازی یونس اثاری از روی ضربه پنالتی به ثمر رساند . 
نیمه نخست برابر و پایا پای دنبال شد و دروازه بان های دو تیم ستاره میدان در این 
نیمه بودند تا با واکنش های زیبا از محمدسیاوشی و علی صفر دوتیم بدون برنده با 

نتیجه برابر ۱۱ به رختکن بروند.
در شروع سی دقیقه نیمه دوم  کویتی ها تیم برتر میدان بودند و کار را بهتر از 
شاگردان مانوئل آغاز کردند. آنها در این نیمه در دقایقی از بازی با دوگل از ایران پیش 
افتادند که اگر هر دروازه بانی جز محمد سیاوشی در چارچوب ایران قرار می گرفت 

اختالف گل ها حتی به پنج الی ۶ گل می رسید.
در ادامه شاگردان مانوئل به بازی برگشتند و در شرایطی که تا دقایقی پایانی 
این دیدار از حریف قدرتمند خود که هشت بار به مسابقات جهانی راه یافته و دوبار در 
المپیک شرکت کرده، عقب افتادند اما در پایان در شرایطی که فقط پنج ثانیه به پایان 
این مسابقه فرصت باقی مانده بود شلیک از راه دور سجاد استکی گل پیروزی بخش 
تیم ملی هندبال ایران را به ثمر رساند تا ملی پوشان هندبال ایران برای دومین بار 

جواز شرکت در مسابقات قهرمانی جهان را کسب کنند.
شوت لحظه آخری سجاد استکی آب سردی بر پیکر هندبالیست های کویتی 
بود که تصور می کردند بازی با نتیجه تساوی 2۶ بر 2۶ به پایان رسیده، اما در نهایت 
این ایران بود که در ادامه روند فوق العاده خود در عربستان یک برد میلیمتری اما 

شیرین را کسب کرد.
تیم ملی هندبال ایران چهارشنبه در اخرین بازی این مرحله به مصاف تیم ملی 
بحرین می رود، اما حتی در صورت شکست در این بازی هم شاگردان مانوئل به جمع 

۴ تیم برتر آسیا و جام جهانی 2۰2۳ راه خواهند یافت.

پیروزی بزرگ مقابل مارک ویلیامز؛
وفایی؛ قهرمانی جهان شد!

حسین وفایی با پیروزی برابر مارک ویلیامز به اولین ایرانی قهرمان در رقابت های 
حرفه ای اسنوکر جهان تبدیل شد.

حسین وفایی که از ۱۷ سالگی با قهرمانی در رقابت های آماتوری جهان توانست 
به جمع حرفه ای ها بپیوندد، در سال های اخیر روند رو به رشدی را طی کرده و در 
برخی مقاطع پیروزی های بزرگی را برابر نابغه های اسنوکر دنیا کسب کرده است. او 
که اخیرا مارک سلبی، مرد شماره یک جهان را هم در انگلستان مغلوب کرده بود، در 

اولین ماه از سال 2۰22 میالدی دست به کار بزرگی زد. 
وفایی سکشنبه شب گذشته موفق شد عنوان قهرمانی رقابت های شوت اوت را 
با ۷۱ امتیاز اختالف به دست آورد و این پیروزی را به مادربزرگ فقیدش که به تازگی 
درگذشته تقدیم کرد. اسنوکرباز ایرانی با غلبه بر مارک ویلیامز موفق شد بر بام دنیای 
اسنوکر ایستاده و به عنوان قهرمانی در مسابقات Shoot out 2۰22 دست پیدا کند.
اما مسیر قهرمانی وفایی با درخشش در مقابل پیتر دولین در نخستین گام آغاز 
شد و در ادامه الن تیلور، مایکل جورجیو، دنیل وومرزلی و لیانگ ونبو را از پیش روی 
بردارد و در مسابقه فینال نیز موفق شد با یک بازی برتر مارک ویلیامز سرشناس را 

شکست دهد و به عنوان قهرمانی این مسابقات دست پیدا کند. 
این قهرمانی در حالی برای وفایی به دست آمد که او در آستانه شکست در دیدار 
نیمه نهایی برابر لیانگ ونبو، حریف چینی، بود اما در نهایت موفق شد با اختالف ۴۸ 

به دیدار نهایی صعود کند. 
قهرمانی وفایی در این مسابقات باعث شد نخستین جام ورزشکاران ایرانی در 
رویداد حرفه ای های اسنوکر جهان رقم بخورد. حسین وفایی عالوه بر این قهرمانی موفق 
شد با کسب ۱2۳ امتیاز در نخستین رویداد جایزه باالترین امتیاز)بریک( را نیز کسب کند.

پسر آبادانی اسنوکر ایران با این قهرمانی موفق شد در مجموع به ۵۵ هزار پوند 
انگلستان جایزه مسابقات و به باالترین امتیاز این رویداد اسنوکر جهان دست پیدا کند.

این اسنوکرباز 2۷ ساله پس از پایان بازی به یورو اسپورت گفت:» این قهرمانی 
را به مادربزرگم تقدیم می کنم. امروز در ایران روز مادر است و من از این که موفق به 
انجام چنین کاری شدم بسیار به خودم افتخار می کنم. نمی توانم بیشتر از این خوشحال 
باشم. این دستاوری بزرگ برای کشوری مانند ایران است. هیچ کس پیش از این چیزی 
درباره اسنوکر نمی دانست اما حاال آن را می شناسند. من به سختی تالش کردم و خدا 

را شکر که در نهایت قهرمانی را به دست آورده و باعث افتخار مردم کشورم شدم.«
مارک ویلیامز از ولز که پیش از این سابقه سه بار قهرمانی جهان را در کارنامه 
دارد نیز پس از پایان این بازی گفت:» فکر می کردم بتوانم بازی خوبی داشته باشم اما 
انجام چنین بازی ای وقتی تحت فشار کسب اولین قهرمانی هستی بسیار دشوار است. 

باید کاله ها را به احترام وفایی از سر برداشت.«
حاال نام حسین وفایی در تاریخ به ثبت رسیده و طلسم نرسیدن به قهرمانی در 
یک رقابت حرفه ای برای او شکسته شده است. بدون شک او از این پس با اعتماد به 
نفس بیشتری برای رسیدن به قهرمانی در رقابت های معتبرتر گام برمی دارد. سال 
2۰22 با آمادگی ای که وفایی از خودش اخیرا نشان داده می تواند یک سال رویایی 

برای این پسر ایرانی باشد.

»احمدی« و »سید« پرچمداران ایران در المپیک زمستانی

المپیک  در  ایران  کاروان  پرچمداران  صید«  »سیدستار  و  احمدی«  »عاطفه 
زمستانی چین خواهند بود.

مراسم بدرقه نمایندگان ایران به المپیک زمستانی 2۰22 پکن، روز دوشنبه در 
سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

از  جمعی  و  اسکی  فدراسیون  مسووالن  چین،  سفیر  جوانان،  و  ورزش  وزیر 
پیشکسوتان و ورزشکاران اسکی در مراسم حضور داستند.

عاطفه احمدی و حسین ساوه شمشکی در بخش آلپاین و سیدستار صید در 
صحرانوردی نمایندگان اسکی ایران در المپیک زمستانی هستند.

بنابر تصمیم اتخاذ شده، احمدی و سید پرچمداران کاروان کشورمان در این 
رویداد هستند.

این رویداد از ۱۵ بهمن تا اول اسفند در شهر پکن برگزار خواهد شد.

خبر خوب به کارلتو؛
برزیلی های رئال با پروازی اختصاصی باز می گردند

فدراسیون فوتبال برزیلی موافقت کرد تا برزیلی های رئال را با پروازی اختصاصی 
به پایتخت اسپانیا برگرداند.

رئال مادرید با پیروزی بر الچه در یک هشتم نهایی کوپا دل ری توانست مجوز 
حضور در دور بعد را به دست بیاورد و پنجشنبه هفته بعد باید در زمین بیلبائو به میدان 

برود. برای این بازی حساس رئال با یک معضل بزرگ روبرو است.
طبق برنامه، این هفته و هفته بعد در آمریکای جنوبی مرحله مقدماتی جام 
جهانی 2۰22 برگزار خواهد شد و بر این اساس رئال چندین بازیکن خود را برای 
یک چهارم نهایی در اختیار نخواهد داشت. فیفا باشگاه ها را موظف کرده تا بازیکنان 

خود را در اختیار تیم های ملی قرار دهند.
وینیسیوس، رودریگو، کاسیمیرو و ادر میلیتائو برزیلی های رئال به اردوی سلسائو 
دعوت شده اند و امشب مستقیما راهی اکوادور خواهند شد)دیداری برزیل و اکوادور 
پنجشنبه شب برگزار خواهد شد(. صعود برزیل قطعی شده با این حال تیته سرمربی 
سلسائو حاضر نشد با درخواست باشگاه مادریدی موافقت کند و هر ۴ بازیکن موظف 

شدند خود را به اردوی تیم ملی کشورشان برسانند.
بازی بعدی برزیل سه شنبه شب هفته بعد برابر پاراگوئه خواهد بود. درخواست 
رئال برای آزادسازی این ۴ بازیکن پس از بازی اکوادور هم مورد موافقت برزیل 
قرار نگرفت اما رئال در نهایت توانست فدراسیون فوتبال برزیل را متقاعد کند که 
وینیسیوس، کاسیمیرو، رودریگو و میلیتائو با پروازی اختصاصی بامداد چهارشنبه 

راهی مادرید شوند.
به این ترتیب کارلو آنچلوتی سرمربی رئال می تواند این ۴ بازیکن را پس از 
یک روز استراحت برای بازی با بیلبائو در اختیار داشته باشد و در صورت صالحدید 

از آنها استفاده کند.
برزیلی های رئال پس از رسیدن به مادرید مستقیما راهی منزل می شوند 
ولی صبح پنجشنبه با کاروان رئال راهی بیلبائو خواهند شد و در هتل این فرصت را 
دارند تا ریکاوری مختصری داشته باشند. وینیسیوس برای بازی یکشنبه دو هفته 
بعد برابر گرانادا محروم است و به نظر می رسد حتی با وجود خستگی هم در ترکیب 

رئال برابر بیلبائو قرار بگیرد.

می خواهم در اروپا بمانم؛
پاسخ منفی کاپیتان آرسنال به پیشنهاد نجومی الهالل!

ستاره  اوبامیانگ،  آمریک  پیر 
باشگاه  به  پیوستن  به  تمایلی  آرسنال 

متمول الهالل ندارد.
مشکالت انضباطی ماه های اخیر 
پیر آمریک اوبامیانگ منجر به عصبانیت 
میکل آرتتا و کادر مدیریتی آرسنال شده 
لیست  در  ها  توپچی  گلزن  کاپیتان  و 
فروش قرار گرفته است. چند بار تاخیر 
اردوهای  و  تمرینات  در  هنگام حضور 
آرسنال در یک سال اخیر، کاسه صبر 

سرمربی این تیم را لبریز کرده و میکل آرتتا تمایلی به ادامه همکاری با اوبامیانگ 
در فصول پیش رو ندارد.

نشریه دیلی هفته گذشته فاش کرد که باشگاه الهالل عربستان پیشنهاد داده 
که اوبامیانگ را به صورت قرضی تا پایان فصل و با گزینه ای برای خرید دائم این 
ملی پوش گابنی در تابستان جذب کند. الهالل به عنوان موفق ترین باشگاه عربستانی 
سال های اخیر، از نظر مالی در شرایط خوبی قرار داشته و حاضر است تمام دستمزد 

۳۵۰ هزار پوند در هفته این بازیکن ۳2 ساله را بپردازد.
علیرغم تمایل آرسنال به نهایی شدن این انتقال، خود اوبامیانگ قصد دارد 
در ماه ژانویه راهی یک باشگاه دیگر اروپایی شود و به همین علت او شخصا انتقال 
به عربستان را رد کرده است. اوبامیانگ تصور می کند هنوز قادر است در باالترین 

سطح بازی کند و انتقال به آسیا در دستور کار این بازیکن قرار ندارد.
اما این تصمیم اوبامیانگ باعث نارضایتی مدیران آرسنال شده است. مشتریان 
اروپایی از جمله یوونتوس و پاری سن ژرمن احتماال تمایلی به پرداخت کامل دستمزد 
اوبامیانگ ندارند و بدین ترتیب توپچی ها مجبور به پرداخت درصدی از حقوق این 
بازیکن خواهند بود. مذاکرات در مورد انتقال احتمالی اوبامیانگ به عربستان تا اواخر 

یکشنبه ادامه داشت، اما خود این بازیکن ترجیح می دهد در اروپا باقی بماند.

تئو تا ۲0۲6؛
با تایید مالدینی، تمدید قرارداد ستاره میالن قطعی شد

قرارداد تئو هرناندز به زودی تا سال 2۰2۶ تمدید می شود تا یکی از نگرانی 
های بزرگ باشگاه برطرف شود.

تئو هرناندز یکی از بهترین بازیکنان میالن در فصل گذشته بود و نمایش 
های درخشانی در ترکیب تیم استفانو پیولی ارائه داد. در واقع بسیاری از او در کنار 
بازیکنانی نظیر زالتان ابراهیموویچ و هاکان چالهان اوغلو که در تابستان به تیم رقیب 
یعنی اینتر پیوست، به عنوان دالیل اصلی کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا توسط 

روسونری یاد می کنند. 
مدافع فرانسوی که چند فصل ناامیدکننده را در تیم هایی نظیر رئال مادرید و 
رئال سوسیداد پشت سر گذاشت، در فصل گذشته مجموعا ۳۳ بازی در سری آ برای 
میالن انجام داد و آمار ۷ گل و ۵ پاس گل را از خود به ثبت رساند که برای بازیکنی 
در پست او امری فوق العاده محسوب می شود.فصل جاری نیز تئو مهره کلیدی 

روسونری است ولی تمدید قرارداد او یکی از نگرانی های باشگاه و هواداران بود.
از قرارداد تئو دو سال و نیم دیگر باقی مانده و باشگاه پیشنهاد تمدید تا 2۰2۶ 
را به وی ارائه داده است. در حالی که گفته می شد تئو تمایلی برای تمدید ندارد ولی 
روز گذشته پائولو مالدینی مدیر ورزشی میالن تایید کرد که قرارداد تئو در روزهای 

آینده و تا 2۰2۶ تمدید خواهد شد و توافق نهایی شده است.
دستمزد فعلی تئو 2 میلیون یورو خالص در سال است که دو برابر خواهد شد. 
ارزش تئو در بازار ۶۰ میلیون یورو تخمین زده می شود. او در ۱۰۵ بازی برای میالن 

۱9 گل زده و 2۰ پاس گل هم داده است.

رونالد دی بوئر:
دلیل افت دی یونگ در بارسلونا بوسکتس است

رونالد دی بوئر معتقد است ژاوی 
باید سرخیو بوسکتس را نیمکت نشین 
کرده و پست او را به فرانکی دی یونگ 

بدهد.
درخشان  نمایش های  ز  ا بعد 
آژاکس  ترکیب  در  دی یونگ  فرانکی 
بود که چشم باشگاه های بزرگ اروپایی 
به این ستاره جوان و هلندی دوخته شد 
اما نهایتاً این بارسلونا بود که گوی سبقت 
را از رقبای خود از جمله پاری سن ژرمن 

ربود و توانست این بازیکن آینده دار را به خدمت بگیرد.
در حالی که تصور می شد فرانکی دی یونگ به یک مهره تاثیرگذار و کلیدی در 
بارسلونا تبدیل شود اما او چندان نتوانسته انتظارات را در نوکمپ برآورده کند. اگرچه 
ستاره هلندی طی مدت زمان حضور خود در بارسا بازیکن ثابت و اصلی بوده اما در 
ارائه عملکردی مشابه با آن چیزی که در آژاکس به نمایش می گذاشت، ناتوان بوده 
است.همین نمایش های ناامیدکننده فرانکی دی یونگ در ترکیب بارسلونا باعث 
شده که شایعاتی در رابطه با آینده این بازیکن مطرح شود.روز گذشته شایعاتی در 
مورد مذاکرات بایرن با این بازیکن به گوش رسید که از سوی مدیر باشگاه مونیخی 
تکذیب شد. دی یونگ دیشب توانست دقیقه ۸۷ تک گل پیروزی بخش بارسا در 

زمین آالوس را به ثمر برساند. گلی که اهمیت فراوانی داشت.
رونالد دی بوئر ستاره سابق تیم ملی هلند و بارسا معتقد است فیکس بازی 
کردن سرخیو بوسکتس باعث شده تا دی یونگ نتواند همه توانایی هایش را بروز 
دهد. او به مارکا گفت:» فرانکی همچنان برای بارسا بازیکن مهمی است ولی اآلن 
تصور می کنم در زمین با احتیاط حرکت می کند و جسارت الزم را در شکل بازی اش 
نمی بینم.  او توانایی های واقعی خودش را نشان نمی دهد و احساس می کنم اعتماد 
به نفسش تا حد زیادی تحلیل رفته است.« دی بوئر ادامه داد:» تغییر مربی و رفتن 
کومان هم نمی تواند بی دلیل باشد اما معتقدم بیش از هر چیزی حضور ثابت سرخیو 
بوسکتس است که به دی یونگ ضربه زده چون هر دو هم پست هستند. اشتباه 
نکنید، من همیشه عاشق سبک بازی بوسکتس بوده ام ولی او در سال های پایانی 
فوتبالش است و من اگر جای ژاوی باشم، پست شماره ۶ را به دی یونگ می دهم. 
بوسکتس در پستی بازی می کند که منطقه مهمی است ولی او دیگر بازیکن سابق 
نیست و افت او به تیم و بازیکنان کناری اش مثل دی یونگ هم ضربه زده است. 

با دی یونگ، پدری، گاوی و نیکو، بارسا خط هافبکی باورنکردنی خواهد داشت.«

خبر  ملی  تیم  اردوی  از 
می رسد که تست کرونای احمد 
نوراللهی مثبت شده و ممکن است 

او در دیدار برابر امارات غایب باشد.
در فاصله ۴۸ ساعت تا برگزاری دیدار 
حساس ایران و عراق، اخبار خوبی از اردوی 
ملی پوشان به گوش نمی رسد. روز یکشنبه 
گذشته اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران 
برای برگزاری دو بازی از مرحله مقدماتی جام 
جهانی 2۰22 قطر اعالم شد و این بازیکنان 
با حضور در کمپ تیم های ملی، تست های 
کرونای خود را به عمل آوردند تا در صورت 
تمرینات  در  آزمایشات،  این  بودن  منفی 

حضور پیدا کنند.
در اسامی که از سوی دراگان اسکوچیچ 
به همراه  نیا  کامیابی  نام کمال  اعالم شد، 
دراگان  انتظار  لیست  در  دیگر  بازیکن  چند 
اسکوچیچ قرار داشت که روز گذشته اعالم 
شد هافبک باتجربه پرسپولیس به اردوی تیم 

ملی فراخوانده شده است.
علت دعوت ناگهانی از کامیابی نیا با 
بازیکنانی نظیر میالد سرلک،  وجود حضور 
کمی  اللهی  عزت  سعید  و  نوراللهی  احمد 
عجیب به نظر می رسید تا اینکه مشخص 
شد غیبت احمد نور در بازی با عراق قطعی 
اردو  به  علت  همین  به  نیز  کمال  و  است 

فراخوانده شده است.
در نمونه گیری تست کرونایی که روز 
گذشته از بازیکنان تیم ملی به عمل آمده، 

تست احمد نوراللهی مثبت شده و این بازیکن 
به ویروس کرونا مبتالست و به همین دلیل او 
قادر به همراهی ایران در بازی با عراق نیست. 
البته قرار است نوراللهی ظهر امروز یک بار 
دیگر تست کرونا داده تا کادرفنی از مثبت یا 

منفی بودن آن به قطعیت برسد.
از سوی دیگر، از دبی خبر می رسد که 
تست کرونای مهاجم تیم ملی نیز مثبت شده 
است خبری که البته هنوز قطعی و رسمی 
نیست و باید منتظر اعالم مقامات فدراسیون 
بود. گفته می شود سردار آزمون که به همراه 
برد،  به سر می  نیم فصل  اردوی  در  زنیت 
تست کرونای او نیز مثبت شده و این خبر به 
صورت شفاهی به اطالع مدیران فدراسیون 

فوتبال رسیده است.
البته در خصوص آزمون هنوز چیزی در 

خصوص عدم حضور او در اردو قطعی نیست. 
فدراسیون فوتبال برنامه سفر سردار آزمون را 
هماهنگ کرده و با وجود اعالم شفاهی مثبت 
بودن تست کرونای او، منتظر پاسخ کتبی در 
مورد وضعیت این بازیکن است. باید دید در 
اتفاقی درخصوص حضور  ساعات آینده چه 

سردار در تهران رخ می دهد.
بدین ترتیب دراگان اسکوچیچ دو نفر از 
مهره های اصلی خود در را در دو دیدار برابر 
عراق و امارات در اختیار ندارد. نوراللهی در 
بازی های گذشته یکی از بازیکنان کلیدی 
دلیل  به  بود ولی حاال  میانی  ایران در خط 
روز  بازی  در  به حضور  قادر  کرونا  به  ابتال 

پنج شنبه نیست.
مهدی  همراه  به  نیز  آزمون  سردار 
طارمی مهاجمان اصلی تیم ملی بودند و پس 

از اینکه مهاجم پورتو اردوی قبلی و 2 دیدار 
برابر لبنان و سوریه را از دست داد و آزمون 
به تنهایی در خط حمله به میدان رفت، اکنون 
نوبت طارمی شده تا بدون زوج همیشگی خود 

برابر عراق بازی کند.
قرار است که احمد نوراللهی ظهر امروز 
اگر  بگیرد.  قرار  کرونا  تست  تحت  مجددا 
تست او همچنان مثبت باشد، بازی با عراق 
را از دست خواهد داد. همچنین باید دید تا 
پیش از دیدار برابر امارات، تست های بعدی 
او و سردار آزمون منفی خواهد شد یا خیر. در 
صورتی که کرونای این دو بازیکن تا پیش از 
دیدار با امارات همچنان مثبت باشد، آنها هر 
دو بازی حساس دورهای هفتم و هشتم از 
مرحله مقدماتی جام جهانی را از دست خواهند 
داد در غیر اینصورت قادر به همراهی تیم ملی 

در بازی بعدی خواهند بود.
در صورتی که که مثبت شدن تست 
مهاجم  دید  باید  شود،  تأیید  آزمون  سردار 
جدیدی به جای او به تیم ملی دعوت خواهد 
شد یا خیر اما نکته مهم اینکه با دعوت از 
به  ملی  تیم  پرسپولیسی  بازیکنان  کمال، 
عدد ۴ می رسد تا سرخپوشان پایتخت بیش 
از مجموع بازیکنان ملی پوش سه تیم لیگ 
نماینده  سپاهان  و  فوالد  استقالل،  برتری 

داشته باشد.
این در حالی است که اخباری، اسماعیلی 
فر، نیک نفس، آقاسی و رفیعی ۵ بازیکن باقی 

مانده در لیست استندبای اسکوچیچ هستند.

احتمال غیبت آزمون و نوراللهی به دلیل کرونا؛ 

امیدواری دراگان به لیست ذخیره های تیم ملی 

تا مشخص  از ۳ روز  در فاصله کمتر 
گمانه زنی  ورزش،  عالی  دادگاه  حکم  شدن 
درباره رای نهایی پرونده شکایت النصر باال 

گرفته است.
بل  مقا شکست  ز  ا پس  تی  عا سا
لیگ  نهایی  نیمه  چارچوب  در  پرسپولیس 
النصر  باشگاه  بود که  قهرمانان 2۰2۰ آسیا 
عربستان اعالم کرد به اتهام استفاده از بازیکن 
غیرمجاز از باشگاه پرسپولیس شکایت کرده 
است. موارد شکایت النصر مربوط به این بود 
که سرخپوشان پایتخت در زمان بسته شدن 
پنجره نقل و انتقاالتی، میالد سرلک، علی 
پهلوان،  احسان  رمضانی،  آرمان  شجاعی، 
حامد لک و سعید آقایی را به خدمت گرفتند.

اما کمیته انضباطی ای اف سی آنطور 
که در گراندز رای توضیح داد، پس از جمع 
تماس  و  پرسپولیس  و  النصر  اسناد  آوری 
پرسپولیس  نتیجه رسید که  این  به  فیفا،  با 
قرارداد  محرومیت،  اعمال  از  پیش  روز  سه 
بازیکنانش را ثبت کرده و از این جهت هیچ 
اقدام غیرقانونی صورت نگرفته است. با این 
»النصر  که  بود  آمده  انتهای حکم  در  حال 
می تواند تا ۵ روز آینده به کمیته استیناف« 

برای فرجام خواهی مراجعه کند.
باشگاه النصر شکایت خود را به کمیته 
استیناف ای اف سی برد و پس از شکست 
حقوقی در این کمیته، با استخدام وکالی پاری 
سن ژرمن، راهی دادگاه عالی ورزش شد. در 
حالی که برخی از هواداران پرسپولیس نگران 
حکم این دادگاه بودند، CAS اعالم کرد که 
دستور توقف لیگ قهرمانان آسیا را نمی دهد 
تا مشخص شود با صبر و حوصله قرار است 
به این پرونده رسیدگی کند.در این بین برای 
بارها و بارها زمان صدور حکم نهایی تمدید 
شد و طرفین مدارک خود را ارائه کردند و حاال 
در آستانه موعد صدور حکم، گمانه زنی درباره 
است.  گرفته  باال  پرونده  این  قاضیان  رای 
آنطور که CAS اعالم کرده، ۸ بهمن زمانی 
است که حکم صادر خواهد شد. البته مشخص 
نیست که این تاریخ دوباره تمدید شود یا خیر.

این در حالی است که اعضای بین الملل 
و حقوقی باشگاه پرسپولیس معتقدند باشگاه 

النصر هیچ شانسی برای پیروزی در این پرونده 
ندارد. آنها اعتقاد دارند که بر اساس حکم ای 
اف سی در مکاتبه با فیفا، پرسپولیس تا روز 
۱۱ سپتامبر فرصت جذب بازیکن داشته و ۸ 
سپتامبر قرارداد بازیکنانش را ثبت کرده است.
با این وجود النصر در ادعای تازه خود 
که البته پرسپولیس در جلسه استماع به آن 
پاسخ داد، نکته جدیدی را مطرح کرده است. 
از  النصر، چون هیچ کدام  اعتقاد باشگاه  به 
 FIFA Number پرسپولیس  بازیکنان 
و  هستند  غیرمجاز  بازیکن  بنابراین  ندارند، 
به  رسمی  تورنمنت  یک  در  نمی توانسته اند 
میدان بروند. فیفا نامبر، یک کد چند رقمی 
در  بازیکنان  قرارداد  ثبت  از  پس  که  است 
TMS به آنها داده می شود و کد ثابتی است 
دیگر  تیمهای  به  انتقال  با  بازیکنی  هر  که 
برای خود حفظ می کند اما چون استفاده از 
این سامانه در ایران مرسوم نیست، بازیکنان در 
سامانه DTMS قرارداد خود را ثبت می کنند.
آن  در  که  سی  اف  ای  نهایی  حکم 
آمده »بسته شدن پنجره پرسپولیس روز ۱۱ 

سپتامبر پرسپولیس بود، در حالی که مدارک 
نشان می دهند بازیکنان پیش از این تاریخ و 

روز ۸ سپتامبر ثبت شده است.«
اگرچه این ادعای النصر می تواند درست 
باشد اما پرسپولیس پاسخ خاص خود را به این 
پرونده داشته و به گفته یکی از اعضای سابق 
کمیته حقوقی این باشگاه »با تائید قاضی های 
حاضر در جلسه« همراه بوده است. قرمزها 
می گویند اوال باتوجه به مرسوم نبودن استفاده 
از این سامانه در لیگ عربستان، بسیاری از 
بازیکنان النصر هم فیفا نامبر ندارند و دوما 
رسیدگی  صالحیت  ورزش،  عالی  »دادگاه 
به شکایتی با مدارک جدید را ندارد« و فقط 
می تواند اعتراض به حکم قبلی را بررسی کند.
باشگاه پرسپولیس همچنین روز هشتم 
آذر اعالم کرد که دادگاه عالی ورزش مدارک 
جدید النصر را نپذیرفته است و اعالم کرده 
که این مدارک تاثیری در روند صدور حکم 
ندارند. مشخص نیست که این مدارک، همان 

مسئله فیفا نامبر است یا خیر.
سال  یک  از  بیش  النصر  شکایت  از 

دادگاه عالی  نهایی  اما هنوز حکم  می گذرد 
ورزش صادر نشده است.

با این حال اگرچه باشگاه پرسپولیس از 
پیروزی قطعی خود در این پرونده خبر می دهد 
اما اگر حکم به سود النصر صادر شود، هیچ 
جریمه خاصی در آیین نامه ای اف سی وجود 
ندارد و تنها ممکن است بازی ۳-۰ شود که 
در این صورت کلیت برگزاری لیگ قهرمانان 
آسیا هم زیر سوال خواهد رفت اما با این حال 
در صورتی که چنین حکمی صادر شود، کل 
پاداش 2.۷ میلیون دالری پرسپولیس در خزانه 

ای اف سی، به النصر می رسد.
نکته مهم اینکه پرسپولیس پاداش خود 
را به دلیل پایبندی ای اف سی به تحریم های 
بین المللی دریافت نکرده اما به پشتوانه آن 
توانسته رقم هنگفتی را استقراض کند و حاال 
اگر النصر پرونده را به سود خود خاتمه دهد، 
این ذخیره ارزی قرمزها از بین خواهد رفت؛ 
نه چندان  به جز برخی شایعات  هرچند که 
موثق، همه شواهد حکم به پیروزی پرسپولیس 

در این پرونده می دهد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی مزایده
آگهی مزایده اتومبیل

به موجب پرونده اجرائی کالسه 9۸۰۵۰29 یک دستگاه اتومبیل آریسان 
کاربری وانت به شماره ۱۷2 ج ۵۱-۴۶ مدل۱۳9۶ به رنگ سفید روغنی شماره 
شاسی ۴۰۰2۱۸ شماره موتور ۵۰۰۴۷۷۸ نوع سوخت دوگانه سوز متعلق به آقای 
علیرضا محمدی)که وراث وی عبارتند از: سکینه خوشحال سوستانی و ))مانی 
آقاجانپور  منیره  و  آقاجانپور((  محمود  قیومیت  با  محمدی  مهرشاد  و  محمدی 
کلشتری )زوجه( مدیون پرونده اجرائی کالسه 9۸۰۵۰29 که در قبال طلب خانم 
منیره آقاجانپور کلشتری و نیم عشر دولت توقیف شده است وضعیت اتومبیل اتاق 
سالم بدون رنگ آثارخوردگی جزئی روی گلگیر جلوسمت راست ودرب پهلوی 
سمت راست داشته و چراغ جلو سمت راست شکسته است بیمه ثالث در شرکت 
بیمه آسیا در تاریخ خرداد ۱۴۰۱ اعتبار قانونی دارد خودرو با یک استارت روشن 
شد از نظرموتوری سالم و بدون ناقص می باشد آخرین کیلومتر کارکرد رویت 
شده ۵۶۸۶۶ می باشد هر ۴حلقه رینگ و الستیک خوب و الستیک ها دارای 
آج به میزان۷۵درصد می باشد تودوزی چرم مشکی رادیو و ضبط فابریک زاپاس 
و آچار و جک رویت شده و طبق نظرمورخه ۱۴۰۰/۰9/۱۴ کارشناس رسمی به 
مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده از ساعت9 الی ۱2 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/2۵ 
انتهای کوچه ۵۵ مقدم ساختمان آرین واحد اول از طریق  در خیابان رشتیان 
مزایده به فروش می رسد مزایده ازمبلغ فوق شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته می شد و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و 
نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمی اعالم می گردد مزایده با تعیین وقت مجدد در همان ساعت ومکان مقرر 
برگزار خواهد شد. همچنین شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ۱۰ درصد 
مبلغ کارشناسی به حساب سپرده ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی او 
در جلسه مزایده الزامیست وبرنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش 
را ظرف مدت ۵ روزاز تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت واریز نمایند و در 
صورتیکه ظرف مهلت مقرر مبلغ مزایده را به حساب ثبت واریزنکند مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه دولت واریز و عملیات فروش از درجه اعتبار 

ساقط ومزایده تجدید میگردد . تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۱۱/۵
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت-شهرام دریا

 
مفقودی

گواهی می شود فاکتور اتاق شماره IRFC9۰۱V۱۰۰۵۰۰9۶۶ به شماره 
 NAAP۰۳EDVBJ۵۰۰9۶۶ شاسی  شماره  به   ۱۴۱9۰۰۰۵9۷۳ موتور 
سواری پژو 2۰۶ به رنگ سفید مدل ۱۳9۰ به شماره انتظامی ۸۴9 ب ۵۶-ایران۵۶ 

متعلق به ستار محسنی فرزند محسن مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳2۴۰۰2۰۰22۶۸ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/2۰ هیات اول 

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساخختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی برازجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متعلق به آقای سید 
نژاد فرزند سید علی به شماره شناسنامه ۱2۳۰ و شماره ملی  محمد موسوی 
با کاربری  باب ساختمان  از سعدآباد در ششدانگ یک  ۵۳29۷۰۳9۶۴ صادره 
فضای سبز به مساحت ۱۵۴/۶2 متر مربع قسمتی از پالک ۳۳2۳ اصلی واقع 
در بخش سه حوزه ثبت ملک برازجان شهر برازجان خریداری شده از آقای سید 

محمد کاظمیان به ایشان واگذار گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عمم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذیصالح قانونی )دادگاه( نیست. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/2۰

حمیدرضا باقرپور 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دشتستان 

م / الف ۸۸۱

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

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

مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
تاریخ نوبت اول : ۱۴۰۰/۱۰/2۰     تاریخ نوبت دوم : ۱۴۰۰/۱۱/۵

بخش ۱۳:
۱-ششدانگ یک قطعه زمین دیم به نام آقای سید محمد ناجی نقشبندی 
ملی  کد  سنندج  صادره   ۱۱۳۵ شناسنامه  شماره  الدین  شهاب  سید  فرزند 
۳۷۳۱۱۴۱۶۸۱ تحت پالک ۴۸2 فرعی از 2۸ اصلی بخش ۱۳ حسین آباد به 

مساحت 2۰2۸۶۷ متر مربع به آدرس سنندج روستای امروله 
بهنام قباد رئیس ثبت منطقه یک سنندج     م الف 2۳۰۰

باشگاه عربستانی کل پاداش را می خواهد؛

نقشه شوم النصر برای ذخیره ارزی پرسپولیس!



7 علمیسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1939- سه شنبه 5 بهمن 1400
طول عمر فرزندان با عمر والدین آنها 

ارتباط دارد

مطالعـه محققان انگلیسـی نشـان مـی دهد که عمـر طوالنی 
والدیـن، خطـر مـرگ بـر اثـر بیمـاری هـای قلبـی در فرزنـدان را 

کاهـش مـی دهد.
بـه گـزارش پایـگاه اینترنتـی هلـث دی، تـازه ترین دسـتاورد 
پژوهشـی حاکـی از آن اسـت که در خانواده هایی کـه والدین بیش 
از ۷۰ سـال زندگـی کننـد، احتمال مرگ ناشـی از بیمـاری قلبی در 

فرزنـدان حـدود 2۰ درصد کمتر اسـت.
›لـوک پیلینـگ‹ محقق در اپیدمیولوژی و بهداشـت عمومی در 
دانشـکده پزشـکی اکسـتر گفـت: در ایـن مطالعـه، در فرزندانی که 
والدیـن آنهـا عمـر طوالنـی تـر داشـتند، احتمـال ابتال بـه بیماری 
عروقـی، نارسـایی قلبـی، سـکته مغـزی، فشـار خـون و کلسـترول 

بـاال کمتـر بود. 
پیلینـگ در عیـن حـال خاطرنشـان کـرد: ایـن نتایـج بـه این 
معنی نیسـت که اگر والدین به دهه ۸۰ ئ یا 9۰ سـالگی رسـیدند، 
فرزنـدان دغدغـه سـالمتی خـود را نداشـته باشـند و یا عمـر کوتاه 
والدین سـبب ناامیدی فرزندان شـود. به عکس، الزم است فرزندان 
بـا تصمیـم قاطـع بـرای حف سـالمتی، احتمـال ابتالی خـود را به 
بیمـاری هـای عروقـی کاهش دهنـد. محققان وضعیـت ۱۸۶ هزار 
نفـر ازمـردم انگلیـس را که ۵۵ الی ۷۳ سـال داشـتند و والدین آنها 
سـال هـا قبـل درگذشـته بودنـد، در سـال هـای 2۰۰۶ تـا 2۰۱۰ 
دنبـال کردنـد، ۴ هـزار و ۷۰۰ نفـر از ایـن افراد در طـول این دوره 

۸ سـال درگذشتند. 
محققـان متوجـه شـدند کـه حتی با لحـاظ وضعیـت تحصیل، 
سـن، وزن و فعالیـت بدنـی این افراد، بین سـالمت قلبـی این افراد 

و عمـر طوالنـی والدیـن آنها ارتباط وجود داشـت.

مصرف ُمسکن درزنان باردار
 احتمال بیش فعالی کودکان را افزایش می دهد

یـک مطالعه انگلیسـی نشـان مـی دهد مصرف مسـکن های 
عادی مانند اسـتامینوفن در دوران بارداری، احتمال بروز مشـکالت 

رفتـاری ماننـد بیش فعالـی در کـودکان را افزایش می دهد.
به گزارش فاکس نیوز، بررسی هفت هزار و ۸۰۰ زن در دوران 
بـارداری نشـان مـی دهـد بیش از نیمـی از آنـان در دوران بارداری 
از داروی هـای مسـکن از جملـه اسـتامینوفن اسـتفاده کردند. ادامه 
مطالعـه نشـان مـی دهد حـدود ۵ درصـد از کودکان متولد شـده از 
ایـن مادران، در سـنین هفت سـالگی به یکی از مشـکالت رفتاری 

ماننـد بیش فعالی مبتـال بودند. 
البتـه محققـان بـر ایـن باورند کـه اسـتامینوفن بـرای کاهش 
درد یـا تـب در دوران بـارداری، از دیگـر انـواع مسـکن ایمـن تـر 
اسـت؛ ولـی بـه زنان هشـدار می دهند کـه در مصرف ایـن داروی 

مسـکن زیـاده روی نکنند.
ریشـه مشـکالت رفتـاری بسـیار پیچیـده اسـت و نمـی توان 
آن را فقـط بـه یـک عامـل مانند مصرف مسـکن در دوران بارداری 
نسـبت داد؛ ولـی ایـن مطالعـه نشـان مـی دهد مصرف مسـکن در 
دوران بـارداری مـی توانـد این مشـکالت را تشـدید کنـد. محققان 
بـه زنـان باردار توصیـه می کنند که در دوران بـارداری تا حدامکان 
از مصـرف داروهای شـیمیایی اجتناب کننـد و از روش های طبیعی 

بـرای کاهش درد اسـتفاده کنند.
حـاوی  هـای  میـوه  زنجبیـل،   ،۳ امـگا  هـای چـرب  اسـید 
آنتوسـیانین )ماننـد تـوت فرنگـی، انگـور قرمز، گیالس، تمشـک و 
سـیب قرمـز(، ویتامیـن C، نعنا و پونه، روغن زیتـون فرابکر و رژیم 
غذایـی ضد التهابـی، مهمترین مواد غذایی آرام کننده درد هسـتند.

سواحل؛خطرناک ترین مکان در زمان رعدوبرق 

محققـان دریافتند سـواحل یکی از کشـنده ترین مناطق جهان 
در هنگام رعدوبرق هسـتند.

بـه گـزارش نیچـر، فکـر رفتن بـه سـاحل در یـک بعدازظهر 
بارانـی را تصـور کنیـد. بسـیار دلنشـین و زیبـا خواهـد بـود، امـا 
محققـان اظهـار کردنـد: آفتـاب سـوختگی و وجـود کوسـه تنهـا 
خطـر سـواحل نیسـت و گاهـی مـوارد دیگـری هـم ایـن مـکان 
را خطرنـاک می کنـد. هنـگام رعدوبـرق، مانـدن در فضـای آزاد 
خطرنـاک بـوده، امـا در سـواحل بسـیار خطرناک تر اسـت که باید 
از ایـن مناطـق دوری کرد. جان جنسـنیوس، متخصص این زمینه 
اظهـار کـرد: بودن در سـاحل هنگام رعدوبرق یک نگرانی اسـت، 
به طوری کـه منجـر بـه آسـیب دیـدن ۳۸۸ نفـر طـی سـال های 

2۰۰۶ تا 2۰۱۶ شـده اسـت.
بهتریـن مـکان بـرای حفـظ ایمنـی در کنـار سـاحل در زمان 

رعـد و بـرق، اتوموبیـل و پیـدا کـردن پناهگاه اسـت.

قابل توجه بانوان؛
سیب زمینی های جوانه زده سمی هستند

احتمـاال بـرای شـما هـم پیـش آمـده مقـداری سـیب زمینی 
بخریـد، آن هـا را در گنجـه بگذاریـد و بعـد کامـال فراموششـان 
کنیـد. دفعـه بعـد کـه گنجـه را باز مـی کنید بـا سـیب زمینی های 
جوانه زده سـبز رنگ مواجه می شـوید که شـبیه موجـودات فضایی 
بـه نظر می رسـند. اینگونـه مواقع چـه می کنید؟ جوانـه را می برید 
و بقیـه سـیب زمینی را اسـتفاده می کنید یا فکـر می کنید غیر قابل 

مصـرف شـده اند و آن هـا را در سـطل آشـغال می اندازید؟
بـا  کـه  افـرادی  دربـاره  وحشـتناکی  داسـتان های  احتمـاال 
سـیب زمینی جوانـه زده مسـموم شـده اند شـنیده اید. امـا آیـا ایـن 
داسـتان ها واقعیـت دارد؟ بـرای دانسـتن ایـن نکتـه اول بیاییـد 
کمـی راجـع بـه سـاختار گیاه شناسـی سـیب زمینی بیشـتر بدانیم.

بـر اسـاس تحقیقـی در دانشـگاه پنسـیلوانیای آمریکا بیشـتر 
مـردم فکـر می کننـد کـه سـیب زمینی ها نوعـی ریشـه گیاهـی 
هسـتند چـون مثـل هویـج و دیگـر محصـوالت ریشـه ای زیـر 
زمیـن رشـد می کننـد، امـا در حقیقـت آن هـا نوعـی سـاقه تغییـر 
یافتـه هسـتند بـه نام غـده. غده هـا سـاقه های فشـرده و متورمی 
هسـتند کـه در زیـر زمیـن تشـکیل می شـوند و بعـد از ایـن کـه 
گیـاه والـد می میـرد همانجـا باقـی می ماننـد. سـیب زمینی ها غنی 
از کربوهیـدرات هسـتند، زیـرا بایـد ذخیره غذایـی الزم برای ادامه 

زندگـی گیـاه را در طول زمسـتان داشـته باشـند.
اگـر بـه سـیب زمینی خـوب نـگاه کنیـد متوجـه »چشـم ها« 
می شـوید، لکه هـای کوچکـی کـه بـر روی پوسـت سـیب زمینی 
قـرار گرفته انـد. ایـن لکه هـا در حقیقـت گره هـای سـاقه هسـتند. 
در یـک سـاقه معمولـی کـه بر روی زمیـن قرار گرفتـه این گره ها 
وقتـی  تبدیـل می شـوند.  بـرگ  و  بـه شـاخه  و  رشـد می کننـد 
سـیب زمینی ها بـه مـدت طوالنـی در گنجـه نگهداری شـوند این 

گره هـا هسـتند کـه شـروع بـه رشـد می کنند.
وجـود گرمـا و نـور رشـد ایـن گره هـا را تحریـک می کند. به 
همیـن دلیـل اسـت کـه سـیب زمینی ها را بایـد در جـای تاریک و 
سـرد نگـه داشـت. امـا رنـگ سـبز اطـراف جوانه ها چه می شـود؟ 
بیشـتر مـا شـنیده ایـم کـه نبایـد سـیب زمینی های سـبز شـده را 

بخوریـم امـا چرا؟
تمـاس بـا نـور واکنش هـای فیزیولوژیکـی خاصـی در داخل 
غـده بـه راه می انـدازد. تولیـد کروفیـل رنگ سـبز ایجـاد می کند. 
ایـن مـاده اصـال مضـر نیسـت و در واقع حـاوی مقادیـر باالیی از 

مـواد معدنـی مغـذی مثـل آهن نیز هسـت.
امـا نـور و گرمـا باعـث تولید مـاده دیگـری به نام سـوالنین 
نیـز می شـود. مـاده شـیمیایی کـه اگـر در مقادیـر زیـاد مصـرف 
شـود، می تواند بروز نشـانه های مسـمومیت را در پی داشـته باشد. 
نشـانه ها شـامل حالت تهوع، اسهال، اسـتفراغ ، درد معده، سوزش 

گلو، سـردرد و سـرگیجه است. 
زیـر  در  کلروفیـل  بـا  مـاده شـیمیایی عمدتـا همـراه  ایـن 
جمـع  زده  جوانـه  تـازه  سـاقه های  در  و  سـیب زمینی  پوسـت 
می شـود. لـذا  پیشـنهاد می شـود کـه سـیب زمینی های سـبز یـا 
سـیب زمینی هایی کـه شـروع بـه جوانـه زدن کرده انـد، مصـرف 

نشـوند.
البته می توان بخش های سـبز پوسـت و سـاقه هایی که جوانه 
زده انـد را جـدا کـرد تـا احتمال وجود هـر واکنش مسـمومیت زا را 
بـه حداقـل رسـاند، امـا بـاز هم مـزه تلخـی در سـیب زمینی باقی 
می مانـد.  شـروع فرآینـد رشـد باعـث جـذب قنـد و ویتامین های 
موجـود در سـیب زمینی نیـز می شـود کـه بـه ایـن معنـی اسـت 

سـیب زمینی جوانـه زده ارزش غذایـی کمتـری دارد.
این بخش های سـبز شـده قابل خوردن نیسـتند، اما در عوض 
می تـوان آن هـا را کاشـت و یک گیاه سـیب زمینـی جدید پرورش 
داد. اگر طرفدار محیط زیسـت هسـتید و فضای کافی برای کاشت 
ایـن بخش هـای سـبز نداریـد و در عیـن حـال نمی خواهیـد زباله 
زیـادی طـول کنیـد جوانه هـا و بخش هـای سـبز را جـدا کنیـد و 
سـیب زمینی ها را بجوشـانید، ریـز کنیـد و بـه پرنده هـا بدهیـد. بـا 

ایـن کار حتمـا خوشحال شـان می کنید.

مرکز سخاوت مغز 
شناسایی شد

محققـان موفـق بـه شناسـایی بخشـی از مغـز شـدند کـه 
مسـئول سـخاوت، بخشـندگی و احسـاس همـدردی اسـت.

هـای  دانشـگاه  محققـان  دیلـی،  سـاینس  گـزارش  بـه 
آکسـفورد و یـو سـی ال ای موفـق به شناسـایی بخشـی از مغز 
شـدند کـه مسـئول سـخاوت، بخشـندگی و احسـاس همدردی 
بـا سـایرین اسـت. ایـن بخـش از مغـز قشـر کمربنـدی قدامی 

دارد. نـام   subgenual
رفتارهایـی نظیـر بخشـش و همـدردی عـالوه بـر اینکـه 
تاثیـر مثبتـی در جامعـه دارد، بـه خـود فـرد نیز کمـک می کند 
احسـاس رضایـت بیشـتری از زندگـی داشـته باشـد و کمتـر در 

معـرض بیمـاری هـای روحـی و افسـردگی قـرار بگیرد.
اینکـه چـرا برخی افـراد همواره در صدد کمـک به دیگران 
و خیرخواهـی هسـتند و برخـی دیگـر درسـت در نقطـه مقابـل 
بـوده  سـوال  جـای  متخصصـان  بـرای  همـواره  دارنـد،  قـرار 
اسـت؛ تـا اینکـه محققـان بـا شناسـایی بخشـی از مغز بـه این 
سـوال پاسـخ دادنـد. عکسـبرداری MRI داوطلبـان عـالوه بر 
شناسـایی بخـش مربـوط بـه سـخاوت وهمدلی نشـان می دهد 
افـراد گزینـه هایـی را کـه بـه دیگـر خیـر مـی رسـاند، بسـیار 
سـریعتر از مـواردی کـه بـرای خودشـان مفیـد اسـت یـاد مـی 
گیرنـد. ایـن مطالعـه همچنیـن نشـان مـی دهد قشـر کمربندی 
قدامـی subgenual در افراد سـخاوتمند، خیرخواه و دلسـوز، 

اسـت.  فعالتر 
نتایـج ایـن مطالعـه در درمـان رفتارهـای ضـد اجتماعی 
و  کنـد  مـی  کمـک  روانپزشـکان  و  روانشناسـان  بـه  بیمـار 
در  افسـردگی  درمـان  زمینـه  در  را  ارزشـمندی  اطالعـات 

اختیـار متخصصـان قـرار مـی دهـد.

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

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

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

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

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

جفـت دوقلـوی دانمارکـی اسـت کـه 
در سـال هـای ۱9۷۰ و ۱9۰۰ بـه دنیا 
آمـده بودنـد. محققـان همچنین طول 
عمـر آنها و میانگیـن عمر کل جمعیت 

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

اسـت.  ازدواج  محافظتـی 
بسـیاری از مطالعـات نشـان داده 

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

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

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

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

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

ایجـاد کـرد.

امید به زندگی در دوقلوها بیشتر است

مطالعـات جدیـد محققـان نشـان 
مـی دهـد، رژیـم غذایـی DASH از 

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

نقش فـوق العـاده ای دارد.
یـک   DASH غذایـی  رژیـم 
مصـرف  بـرای  العمـر  مـادام  رویکـرد 
غذای سـالم اسـت که تمرکز عمده آن 
روی پیشـگیری و درمـان فشـار خـون 
بـاال اسـت. این برنامـه غذایی، افـراد را 
بـه کاهش مصرف سـدیم تشـویق می 
کند و در آن مواد غذایی حاوی پتاسـیم، 
کلسـیم و منیزیم گنجانده شـده اسـت. 
 ۱۰۳ بررسـی  بـا  مطالعـه  ایـن 
بزرگسـال مبتـال بـه نقرس نشـان می 
دهـد رژیم غذایـی DASH به مدت 
یـک مـاه، مقدار اسـید اوریـک خون را 
۰.۳۵ میلـی گـرم بر دسـی لیتر کاهش 
مـی دهد کـه تضمین کاهـش احتمال 
عـود بیمـاری اسـت. بیمـاری نقـرس 
کـه شـایع تریـن شـکل آرتریـت های 
التهابـی اسـت از تجمـع اسـید اوریک 
در بـدن ناشـی مـی شـود و معمـوال با 
درد شـصت پـا آغـاز می شـود. در این 
بیمـاری سـطح اسـید اوریـک افزایش 
مـی یابـد و باعـث تشـکیل کریسـتال 
هایـی می شـود کـه در مفاصل تجمع 
پیـدا مـی کنند. درد شـصت پـا یکی از 
مهمتریـن نشـانه هـای نقـرس اسـت. 
تـورم و درد مـچ پـا، زانوهـا، پاهـا، مچ 
دسـت و آرنـج نیـز از دیگـر عالیم این 
بیمـاری اسـت. بـه گـزارش موسسـه 

ملـی بهداشـت )NIH(، عـدم درمـان 
ایـن عارضـه به تدریج باعث آسـیب به 
مفاصـل و کلیـه هـا می شـود. بیماری 
شـایع نقـرس بیشـتر در مـردان و در 
سـنین ۴۰ تا ۵۰ سـال دیده می شـود. 
به گزارش موسسـه ملـی بیماری های 
آرتریـت، اسـکلتی عضالنی و پوسـتی، 
بیـش از ۶ میلیون بزرگسـال باالی 2۰ 

سـال به نقـرس مبتال هسـتند. 
***علل نقرس 

اسـید اوریـک محصـول زائـدی 
از مـواد  از تجزیـه برخـی  اسـت کـه 
غذایـی بـه خصـوص پروتئیـن هـا در 
بـدن تولیـد مـی شـود. تصفیـه اسـید 
اوریـک در بدن توسـط کلیه هـا انجام 
مـی شـود و ایـن مایـع مضـر بـا ادرار 
دفـع مـی شـود؛ ولـی زمانیکـه مقـدار 
آن زیـاد باشـد، فرآینـد تصفیـه و دفـع 
بـا موفقیـت انجـام نمـی شـود و مقدار 

اضافـی آن در بـدن جمـع مـی شـود. 
افزایـش غلظـت اسـید اوریـک خـون 
در نهایـت تبدیـل بـه کریسـتال هـای 
)دانـه هـای بلـوری ( اورات مـی شـود 
کـه در اطـراف مفاصـل و بافـت هـای 
نـرم تجمـع مـی یابـد. این کریسـتال 
هـای سـوزن شـکل مسـئول التهاب و 

عالیـم دردنـاک نقـرس هسـتند. 
برخـی از فاکتورهـا احتمـال بروز 
ایـن بیماری را افزایش مـی دهند. این 

عالیـم عبارتند از : 
• داشتن سابقه خانوادگی نقرس 

• اضافه وزن 
• داشتن مشکالت کلیوی 

• قرار گرفتن در معرض سرب 
• نوشیدن الکل 

بـه  داروهـا  برخـی  مصـرف   •
خصـوص داروی هـای مدر یا نیاسـین 
بر اسـاس یافته محققان دانشکده 

پزشـکی جـان هاپکینـز، رژیـم غذایـی 
فشـار  کاهـش  دلیـل  بـه   DASH
خـون و اسـید اوریـک، مهمترین روش 
در کنتـرل نقـرس اسـت. رژیـم غذایی 
DASH، احتمال بروز انواع سـرطان، 
سـکته مغـزی، بیمـاری هـای قلبـی، 
نارسـایی قلبـی، سـنگ کلیـه و دیابـت 
را کاهـش مـی دهـد و یـک راه موثـر 
بـرای کاهـش وزن اسـت. ایـن رژیـم 
غذایـی از سـال 2۰۱۱ میالدی تاکنون، 
در  را  غذایـی  رژیـم  برتریـن  عنـوان 
پایـگاه خبـری U.S. News بـه خود 
اختصاص داده است. توصیه محققان در 
رژیـم غذایـی DASH، مصرف مقدار 
زیادی میوه، سـبزیجات، غالت سبوس 
دار، محصـوالت لبنی کـم چرب، روغن 
سـبزیجات و حبوبـات اسـت و مصـرف 
نوشـیدنی هـای شـیرین و چربـی های 

اشـباع شـده را ممنـوع مـی کند.

جلوگیری از عود نقرس با یک رژیم غذایی طالیی

 سـعید امینـی رارانی دانشـجوی 
جراحـی  داخلـی  ارشـد  کارشناسـی 
دانشـکده پرسـتاری و مامایی دانشگاه 
پایـان  در  اصفهـان  پزشـکی  علـوم 
»بررسـی  عنـوان  تحـت  خـود  نامـه 
تأثیـر چـای سـبز بـر میـزان اسـترس 
اکسـیداتیو خون و شـاخص توده بدنی 
پرسـنل اتاق عمل بیمارسـتان شـهید 
مطهـری اصفهان در سـال ۱۳9۴« با 
توجـه به شـرایط شـغلی پرسـنل اتاق 

عمـل بـه تحقیـق پرداخت.
پرسـنل اتـاق عمـل در معـرض 
محیـط  ز  ا ناشـی  شـغلی  خطـرات 
منجـر  نـد  می توا کـه  هسـتند  ر  کا
بـه افزایـش رادیکال هـای آزاد و بـه 
دنبـال آن ایجـاد بیماری های مختلف 
و  چاقـی  طرفـی  از  شـود.  آنهـا  در 
اضافـه وزن در پرسـنل درمـان رو به 
افزایـش اسـت. لـذا هـدف از انجـام 
ایـن مطالعـه تعییـن تأثیـر چای سـبز 
بر سـطح استرس اکسـیداتیو )کاهش 
بـا  خـون  آزاد  رادیکال هـای  میـزان 
و  اکسـیدانی(  آنتـی  دفـاع  افزایـش 
شـاخص توده بدنـی در پرسـنل اتاق 

بود. عمـل 
ایـن مطالعه بر 2۴ نفر از پرسـنل 
کارآزمایـی  صـورت  بـه  عمـل  اتـاق 
بالینـی قبـل و بعـد انجـام شـد. بعـد 
از  آگاهانـه،  رضایت نامـه  گرفتـن  از 
نمونه هـا خواسـته شـد روزانـه چهـار 
فنجـان چـای سـبز حـاوی سـه گـرم 
از بـرگ چـای سـبز در ۳۰۰ میلی لیتر 
آب جوش )در دمای ۸۰ درجه سـانتی 
گـراد( بـه مدت هشـت هفتـه مصرف 
آنتـی  پارامترهـای  تعـدادی  کننـد. 
اکسیدانی خون شـامل میلوپراکسیداز، 
آسـیبDNA ، گلوتاتیون پراکسیداز 
و سوپر اکسـید دسموتاز جهت بررسی 
سـطح آنتـی اکسـیدان هـا، همچنیـن 

شـاخص تـوده بدنـی قبـل و بعـد از 
مصـرف چـای سـبز اندازه گیری شـد.
اسـتفاده  کـه  داد  نشـان  نتایـج 
از چـای سـبز باعـث افزایـش معنادار 
سـوپر  و  پراکسـیداز  گلوتاتیـون  در 
اکسـید دسـموتاز و کاهـش معنادار در 
میلوپراکسـیداز و آسـیب DNA شـد 
کـه نشـان دهنده افزایـش دفـاع آنتی 
اکسـیدانی بـدن بعـد از مصـرف چای 
سـبز اسـت. همچنین چای سبز باعث 
کاهـش وزن و شـاخص تـوده بدنـی 
شـد، امـا میـزان کاهـش آن از نظـر 

نبود. معنـادار  آمـاری 
یافته هـا نشـان دادنـد کـه چـای 
سـبز زمانـی کـه بـه عنـوان مکمـل 
بـه  شـود  مصـرف  اکسـیدانی  آنتـی 
باعـث  می توانـد  قابل توجهـی  طـور 
بهبـود اسـترس اکسـیداتیو و آسـیب 

DNA شـود، لـذا اسـتفاده از آن بـه 
عنـوان یـک مکمـل آنتـی اکسـیدانی 

می شـود. توصیـه  طبیعـی 
اتـاق  پرسـنل  بـر  مطالعـه  ایـن 
علـت  ایـن  بـه  شـد،  انجـام  عمـل 
کـه آنهـا دائمـا بـا گازهـای بیهوشـی 
و مـواد شـیمیایی در اتـاق عمـل در 
تمـاس هسـتند که در دراز مدت باعث 
بـدن  در  آزاد  رادیکال هـای  افزایـش 
می شـود. هـر چنـد در جامعـه نیـز بـا 
قـرار گرفتـن در معـرض آلودگی هوا، 
نیـز   ... و  و صنعتـی  مـواد شـیمیایی 
می توانـد باعث افزایـش رادیکال های 

آزاد در بـدن شـود.
آزاد  رادیکال هـای  کـه  زمانـی 
می توانـد  یابـد،  افزایـش  بـدن  در 
باعـث بیماری هـای مختلـف همچون 
سـرطان، بیماری هـای قلبـی عروقی، 

دیابـت، نابـاروری و مشـکالت تولیـد 
مثـل و ... شـود، لـذا در ایـن پژوهش 
از چـای سـبز جهـت بررسـی اینکـه« 
آیـا خواص آنتی اکسـیدانی چای سـبز 
می توانـد باعـث کاهـش رادیکال های 
دفـاع  و سیسـتم  بـدن شـود  در  آزاد 
آنتـی اکسـیدانی بـدن را تقویـت کند 
یـا خیـر« اسـتفاده شـد. در کنـار آن 
نیـز شـاخص توده بدنـی)BMI(  نیز 
سـبز  چـای  مصـرف  از  بعـد  و  قبـل 

شد. بررسـی 
از  بعـد  کـه  داد  نشـان  نتایـج 
سـبز  چـای  مصـرف  هفتـه  هشـت 
بـدن  اکسـیدانی  آنتـی  دفـاع  سـطح 
یافـت،  افزایـش  بـه طـور معنـاداری 
همچنیـن میـزان شـاخص تـوده بدن 
نیـز کاهـش یافـت اما ایـن کاهش از 

نبـود. آمـاری معنـادار  نظـر 

در یک پایان نامه دانشجویی بررسی شد؛

چای سبز موجب افزایش 
سطح دفاع آنتی اکسیدانی بدن می شود
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نمایش مجدد فیلم خیلي دور خیلي نزدیک

نسخه مرمت شده فیلم سینمایی 
ساخته  نزدیک،  خیلی  دور  خیلی 
و  چهارصد  در  میرکریمی  سیدرضا 
خانه  سینماتک  برنامه  دومین  و  نود 
هنرمندان ایران نمایش داده می شود. 
به  امروز  سینماتک  برنامه  تازه ترین 

سینمایی  فیلم  شده  مرمت  نسخه  نمایش 
خیلی دور خیلی نزدیک، محصول ۱۳۸۳ به کارگردانی رضا میرکریمی 
اختصاص دارد. نویسندگان این فیلم سینمایی رضا میرکریمی و محمدرضا 
گوهری هستند و مسعود رایگان و الهام حمیدي بازیگران اصلي آن بودند. 
در خالصه داستان این فیلم آمده: دکتر عالم، جراح برجسته مغز و اعصاب 
به دالیل مختلف فرزندش را فراموش کرده است. وی به صورت اتفاقی در 
شب تولد پسرش، از مریضی او که تومور مغزی است، باخبر می شود و 

به دنبال پسر ستاره شناسش در کویر به راه می افتد

سوسن پرور بهترین بازیگر جشنواره داکا

ن  نا ز فیلم  ین  بهتر ه  یز جا
بازیگر  و  مستند  بهترین  فیلمساز، 
داکا  فیلم  جشنواره  بیستمین  زن 
بیستمین  رسید.  ایران  سینمای  به 
تا   ۱۵ تاریخ  از  داکا  فیلم  جشنواره 

تا سوم بهمن(  ژانویه 2۰22 )2۵ دی   2۳
در کشور بنگالدش برگزار شد و در نهایت 
فیلم شهربانو ساخته مریم بحرالعلومی برنده جایزه بهترین فیلم بخش 
زنان فیلمساز شد و جایزه بهترین مستند جشنواره هم به نان مقدس به 

کارگردانی رحیم ذبیحی رسید. 
همچنین سوسن پرور نیز برای ایفای نقش در فیلم سینمایی بوتاکس 
ساخته کاوه مظاهری به عنوان بهترین بازیگر زن این رویداد سینمایی 
انتخاب شد. سوسن پرور چندي پیش هم موفق شده بود جایزه بهترین 

بازیگر زن از جشن حافظ را از آن خود کند.

نخستین کنسرت حمید حامي در کرونا

حمید حامی که به تازگی و پس 
از ۷ سال آلبوم نارنج و ترنج را منتشر 
کرده، نخستین کنسرت خود را در زمانه 
برگزار  بهمن ماه   ۱2 تاریخ  در  کرونا 
می کند. این کنسرت روز سه شنبه ۱2 

بهمن ماه در سالن همایش ایرانیان میزبان 
بود  قرار  پیش  تر  بود.  خواهد  مخاطبانش 
کنسرت حامی یک سانس برگزار شود اما به دلیل استقبال عالقمندان، 
این اجرا برای یک نوبت دیگر نیز تمدید شد. بلیت فروشی ساعت ۱۸:۳۰ 

کنسرت در سایت ایران کنسرت آغاز شده است. 
و  نی  و  نای  هنری  فرهنگی  موسسه  همت  به  کنسرت  این 
هشتمین  ترنج،  و  نارنج  می شود.  برگزار  قنواتی نژاد  تهیه کنندگی 
دوم  تیراژ  به  موسیقی  مخاطبان  استقبال  دلیل  به  حامی  حمید  آلبوم 
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

بزرگداشت اکبر عالمي در جشنواره فجر

صمدیان  سیف اهلل  سخنرانی  با 
و شهاب الدین عادل، یاد اکبر عالمی، 
استاد فقید سینما در چهلمین جشنواره 
می شود.  داشته  نگه  زنده  فجر  فیلم 
برپایی  بر  عالوه  است  قرار  امسال 
سینمای  فقید  هنرمندان  نکوداشت  

ایران، به عنوان یکی از برنامه های بخش 
فرهنگی جشنواره، به فعالیت این هنرمندان، به طور ویژه و تخصصی 
پرداخته شود. بر اساس برنامه بخش فرهنگی، یکی از این برنامه ها به 
بر  استاد فقید سینما اختصاص دارد که  اکبر عالمی،  نکوداشت زنده یاد 
اساس برنامه ای که متعاقبا اعالم می شود، در یکی از روزهای جشنواره 
ماندگار،  نقش  عنوان  با  و سخنرانی هایی  نشست ها  سلسله  قالب  در  و 
دستاوردهای هنری و نقش تاثیرگذار و مهم او در ارتقای سینمای ایران 

مورد واکاوی قرار خواهد می گیرد.
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خاطره بازي با حمید لوالیي

ما سختي زیادي براي بازیگري کشیدیم ولي جوان ها مي خواهند یک شبه ستاره شوند!
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محمد حسین زاده

بـه  تیکـه  چهـل  مـه  نا بر
لهـام  ا کارگردانـی  و  تهیه کنندگـی 
ي  مه هـا نا بر ز  ا یکـي  تمـی  حا
تلویزیـون  روزهـاي  ایـن  پرطرفـدار 
علیمردانـي  محمدرضـا  اسـت.  شـده 
مجـري ایـن برنامـه مي باشـد کـه بـا 
دعـوت از هنرمنـدان محبـوب و البتـه 
خاطره بـازي بـا آنهـا باعـث شـده تـا 
مخاطـب ایـن برنامـه به شـدت پیگیر 
مهمانـان بعـدي آن باشـد. در آخریـن 
برنامـه از چهـل تیکـه، حمیـد لوالیي 
دوست داشـتني  و  محبـوب  بازیگـر 
سـینما و تلویزیون مهمـان محمدرضا 
بسـیار  خاطـرات  و  بـود  علیمردانـي 
جذابـي را از زندگـي و همینطور برخي 

کـرد... بیـان  آثـارش  از 
حمیـد لوالیـي کـه بـدون شـک 
بـا بـازي در نقـش خشـایار مسـتوفي 
بـه  شـهر،  آسـمان  زیـر  سـریال  در 
پیـدا کـرد،  محبوبتـي خـاص دسـت 
در ابتـداي ایـن برنامـه دربـاره نقـش 
زیـر  سـریال  در  خشـایار  معـروف 
آسـمان شـهر و عالقـه اش بـه ایـن 
نقـش  گفـت:  یشـی  نما شـخصیت 
داشـتم.  دوسـت  خیلـی  را  خشـایار 
خشـایار بـه تنهایـی داسـتان داشـت 
و بـه تنهایـی می توانسـت روایـت را 
جلـو ببـرد. از نظـر روحـی خیلـی بـر 
مـن تاثیر گذاشـت. بعد از خشـایار که 
یک سـال و نیم هم گذشـته بود، رضا 
عطـاران همـه اش به مـن می گفت از 
خشـایار بیـا بیـرون. بعـد از ایـن کار 
مـن در ایـن نقـش فـرو رفتـه بـودم. 
حتـی دسـت هایم هـم لـرزش گرفتـه 
بود! سـر همیـن برنامه اتفاقاتـی افتاد 
کـه اگـر بخواهـم روایـت کنـم، برای 
یکـی  شـد.  خواهـد  کتابـی  خـودش 
تعریـف می کـرد که یک وانـت نامه از 
روابـط عمومی به دسـتمان می رسـید. 
کار موفقـی بـود کـه ۳۰۰ شـب طول 
کشـید. کار بـه جایـی رسـید کـه هـر 
روز  همـان  و  می کردیـم  ضبـط  روز 
هـم پخش می شـد. گاهی هـم برخی 
سـکانس ها را زمـان کم داشـتیم، من 
و بهـروز را کنـار هـم می گذاشـتند تـا 

آن تایـم را پـر کنیـم!
او بـا بیـان اینکـه عمیقا در نقش 
خشـایار فـرو رفتـه بـود، عنـوان کرد: 
یـک روز از مـن پرسـیدند کـه ایـن 
کتک زدن هـا در نقـش خشـایار خیلـی 
آره.  گفتـم  برایتـان؟  اسـت  شـیرین 
چـون پدرم هـم از این کتک هـا به ما 
مـی زد. آن روزنامه طوری تیتر زده بود 
که گویی من نقش خشـایار را از روی 
پدرم برداشـت کـرده بودم. درحالی که 
پـدرم خیلـی سـرحال بـود و در حدود 
زیـر  ۶۰ سـالگی فـوت کـرد. وقتـی 
آسـمان شـهر را کار می کردیـم قـرار 
نبـود اصـال خشـایار نقـِش پیرمـردی 
اینچنینـی باشـد. در چند قسـمت اول 
فقـط یـک سـرایداری بـود کـه خیلی 
صریـح بـود. ۷-۸ قسـمت کـه پیـش 
رفتیـم مـن فکـر کـردم کـه خشـایار 
عطـاران  رضـا  باشـد.  پیـر  می توانـد 
هـم آمـد و دید، چـون مشـاور مهران 
غفوریـان بـود. رضـا هم تاییـد کرد و 
دیگـر بـا مـن در نقـش خشـایار کار 
همیـن  بـا  کار  گذاشـتند  و  نداشـتند 

رویـه پیـش برود.
حمیـد لوالیـی در بخش دیگري 
از ایـن گفتگـو دربـاره تولـد و  دوران 
کودکـی خـود گفـت: سـوم دی سـال 
۱۳۳۴ در میـدان سـپاه )عشـرت آباد( 
بـه دنیا آمـدم. فرزنـد چهـارِم خانواده 
آن  در  بودیـم.  فرزنـد   ۱۰ مـا  بـودم. 
دوران امکانـات خیلـی کـم بـود. در 2 
اتـاق تودرتـو بودیـم و همـه دور هـم 
زندگـی می کردیـم. خانـه مـا قدیمـی 

نبـود  االن  مثـل  بـود.  دار  حیـاط  و 
کـه بچه هـا هـر کـدام صاحـب اتاقی 
هسـتند و بـرای خودشـان امپراتـوری 
دارنـد. آن زمـان من همیشـه مشـکل 
جـوراب داشـتم. هـر کسـی زودتـر از 
جوراب هـای  می شـد  بیـدار  خـواب 
می رفـت.  و  می پوشـید  را  موجـود 
خیلـی از مواقع می شـد کـه من بدون 

جـوراب بـه مدرسـه می رفتـم.
این بازیگر دوست داشـتني و طناز 
در بخـش دیگـري از خاطـرات خود از 
دوران کودکـي درباره شـخصیت خود 
گفت: کـودک آرامی بـودم. بازی های 
دوران کودکـی و نوجوانی را به عشـق 
گاهـی  مـی دادم.  انجـام  بازیگـری 
می گفتنـد  و  می آمدنـد  همسـایه های 
بـه حمیـد بگوییـد بیایـد کمـی مـا را 
بخندانـد. کم کـم بـا عکس هایـی کـه 
از کتاب هـا درمـی آوردم بـراي خـودم 
در  بـودم.  کـرده  درسـت  سـینمایی 
آشـپزخانه متروکی که داشـتیم سـینما 
درسـت کردم. خواهرم هـم بلیت ها را 
می فروخـت. بچه هـا می آمدنـد و بلیت 
می خریدنـد. اجـرا کـه تمـام می شـد 
می رفتنـد  خانه هایشـان  بـه  بچه هـا 
امـا پـس از مدتـی خانواده هـا دم خانه 
مـا می آمدنـد بـه اعتـراض کـه حمید 
پـول بچه هایمـان را گرفتـه اسـت و 
مـن  می کننـد.  گریـه  االن  بچه هـا 
مـی دادم.  پـس  را  پول هایشـان  هـم 
در واقـع هـدف اصلـی ام ایـن بـود که 
و  رعایـت شـود  واقعـی سـینما  ُفـرم 
بچه هـا بـرای دیـدن اجرا حتمـا بلیت 

)خنده(. بخرنـد 
تلویزیـون  طنـاز  بازبگـر  ایـن 
افـزود:  کودکـی اش  دوران  دربـاره 
خانـه  نزدیـک  آقـا  عبـاس  مغـازه ی 

مـا بـود. عبـاس آقـا پسـری داشـت 
کـه هم سـن و سـال مـن بـود. مـن 
بـه  این هـا  بـه  کمـک  بـرای  هـم 
یـن  ا بـه  وقتـی  می رفتـم.  مغـازه 
از  می کـردم،  کمـک  پسـر  و  پـدر 
داشـتند  کـه  نخودچی کشـمش هایی 
گاهـی یه مشـت به جیبـم می ریختم. 
بچه هـا را جمـع می کـردم و داسـتانی 
برایشـان تعریـف می کردم. داسـتان ها 
بـود.  خـودم  ذهـن  سـاخته  همگـی 
حساسـش  جـای  بـه  کـه  داسـتان 
بچه هـا  نمی گفتـم.  دیگـر  می رسـید 
اعتـراض می کردنـد کـه آخـر ماجـرا 
می گفتـم  بچه هـا  بـه  می شـود.  چـه 
کـه برویـد از خانه تـان کمـی نـان و 
آقـا  عبـاس  پسـر  بـه  بیاوریـد،  پنیـر 
مغـازه  از  بـرو  کـه  می گفتـم  هـم 

پـدرت کمـی پسـته بیـاور. آن زمـان 
وقتـی  بـود.  لواشـک  و  قره قـروت 
بچه هـا می رفتنـد و چیـزی می آوردند، 
مـن هـم ادامـه داسـتان را برایشـان 

می کـردم. تعریـف 
بـا  پیشکسـوت  زیگـر  با یـن  ا
حـال  در  کـه  جوان هایـی  مقایسـه 
سـر  در  بازیگـری  سـودای  حاضـر 
دارنـد بـا دوران جوانـی خـود گفـت: 
آن زمـان دوران سـخت امـا شـیرینی 
بـود. بچه هـا و جوان هـای االن خیلی 
امکانـات دارنـد. همـه دوسـت دارنـد 
یـک شـبه بیاینـد و خـوب هـم دیـده 
عرصـه  ایـن  بـه  شـدن  وارد  شـوند. 

راحت اسـت، اما ماندن دشـوار اسـت. 
باید بازی و اسـتعداد را داشـته باشـی، 
اگـر بادسـت پـر وارد ایـن کار شـوید، 
ماندگار می شـوید. کسـانی هم هستند 
کـه بـا پارتـی می آیند و نقـش مهمی 
هـم می گیرنـد امـا ماندگار نمی شـوند 

و مـردم آنهـا را پـس می زننـد.
حمیـد لوالیـي در بخش دیگري 
حرفـه  ه  ر بـا ر د یـش  صحبت ها ز  ا
بازیگـری عنـوان کـرد: در میان مردم 
یـاد  بازیگـری  خیلـی چیزهـا دربـاره 
گرفتـم. آدم باسـواد ایـن کار نیسـتم، 
بیشـتر براسـاس سـنت و تجربه پیش 
بازیگـری همـان  اولیـه  مـواد  رفتـم. 
اسـتعداد و عشـق و عالقـه و پشـتکار 
می خواهـد  کسـی  اگـر  اسـت.  آدم 
بازیگر شـود و راه دانشـگاه را انتخاب 

درس  سـال   ۴ و  بـرود  کـه  کـرده 
اصـال  شـود،  بازیگـر  بعـد  و  بخوانـد 

نیسـت. اینگونـه 
سـریال هاي  شـاخص  بازیگـر 
طنـز تلویزیوني بـا یادآوری نخسـتین 
نمایش هایـش گفـت: زمانی کـه وارد 
عرصه بازیگری شـدم، سـبزه دوسـت 
بچه هـا، را بـا رضـا ژیـان کار کردیم. 
بـا  عبـدی  اکبـر  آقـای  و  مـن  ورود 
همیـن نمایـش شـروع شـد و بعـد از 
تمریـن پوِل کرایه ماشـین نداشـتیم و 
پیـاده از تئاتر شـهر تا میدان خراسـان 
می رفتیـم. خمـره سـخنگو، را با آقای 
تهمـورث کار کردیـم. آن شـصت نفر 

غفـاری  علیرضـا  هـزار،  شـصت  آن 
کارگـردان کار بـود. ولی ایـن نمایش 
را اصال اجرا نرفتیم. بعد از آن سـریال 
سـربداران به من پیشـنهاد شـد. رفتیم 
کاشـان و آنجـا ضبـط کردیـم. چنـد 
قسـمتی کـه مـن در آن بـازی کـردم 
هیچ وقـت پخـش نشـد. همـان زمان 
یـه فیلم سـینمایی هم کـه تولید بنیاد 
بـود به من پیشـنهاد دادند. اسـم فیلم 
پیکرتـراش بود. دسـتمزدم برای بازی 

در ایـن فیلـم ۵ هـزار تومـان بود.
حمیـد لوالیـی با یـادآوری اینکه 
کار  پیشـنهاد  سـال   ۱۰ تـا   ۷ حـدود 
پـدرم  داشـت:  بیـان  اسـت  نداشـته 
تهدیـدم کرد کـه باید بیایی سـرکار... 
بـا  کار  تـا  بـرد  کارخانـه  بـه  را  مـن 
موتـور را یـاد بگیـرم. یـک سـال هم 

رفتـم سـراغ معلمی و دیـدم که اصال 
شایسـته ایـن کار نیسـتم. یـک مـاه 
هـم بـرای کار بـه بانـک رفتـم و بـه 
خـودم گفتم کـه این چه کاری اسـت 
کـه پـول مـردم را بایـد از صبـح تـا 
هـزار  کـه  حالـی  در  بشـماری  شـب 
تومـن پول تـوی جیب خودت نیسـت 
)می خنـدد(، عقلـم نمی رسـید کـه اگر 
در بانـک بمانـم وضـع مالـی ام خـوب 

می شـود.
لوالیی درباره تالشـش برای کار 
هنـری و بازیگـری گفـت: چنـد فیلـم 
کوتاه هشـت میلیمتری سـاختم. هنوز 
هـم ایـن فیلم هـا را دارم. فیلم هـا را 
نمایـش  بچه هـا  بـرای  آپـارات  بـا 
نمی شـدند  متوجـه  بچه هـا  مـی دادم. 
را  راسـتش  چیسـت.  فیلم هـا  کـه 
نمی دانسـتم  هـم  خـودم  بخواهیـد 
عشـق  همـه  این هـا  سـاخته ام!  چـه 
بـود. بدون آمـوزش و بـدون حمایت، 
شـدیم.  عرصـه  ایـن  وارد  خودمـان 
دارنـد  دوسـت  همـه  االن  جوان هـا 
بازیگـر شـوند. خـب مـن هم دوسـت 
دارم دکتـر شـوم؛ آیـا می توانـم؟ بهتر 
اسـت کـه جوان هـا جوگیـر نشـوند. با 
دسـت پـر جلـو بیاینـد. با تئاتر شـروع 
کننـد. آن زمـان من ناراحت می شـدم 
که من را می شـناختند. دوسـت داشتم 
سـالی دو نمایش بـازی کنم. االن 2۰ 
سـال اسـت که مشـهور شـدم و از آن 

زمـان دیگـر زندگی نـدارم.
حمیـد لوالیی داسـتان انتخابش 
اینگونـه  را  بـه عنـوان مدیـر سـینما 
را  فیلـم  مجلـه  روز  یـک  داد:  شـرح 
نـگاه کـردم و دیـدم که نوشـته، برای 
ارتقـای سـالن های سـینما به کسـانی 
نیـاز دارنـد که پـس از ۳ مـاه آموزش 

وارد ایـن کار شـوند. وقتـی رقتم دیدم 
کـه ۵ هـزار نفـر ثبـت نـام کرده انـد. 
مـن از میـدان امام حسـین به سـمت 
راه  میـان  در  می رفتـم.  بهارسـتان 
افتـاد  از سـینماها  یکـی  بـه  چشـمم 
کـه فیلـم افـق، را نمایـش مـی داد و 
بسـیار شـلوغ  بلیتـش  فـروش  صـف 
بـود. رفتـم آنجـا و نوبـت من شـد. از 
من پرسـیدند که بـرای چه می خواهید 
مدیر سـینما شـوید. گفتم دوست دارم 
یـک مجموعـه فرهنگـی را مدیریـت 
روی  فیلمـی  چـه  االن  گفـت  کنـم. 
پـرده اسـت، گفتـم فیلـم افـق. به من 
گفـت کـه شـنبه اسـامی برگزیـدگان 
را اعـالم می کنیـم. شـنبه کـه رفتـم 
اسـامی پذیرفته شـدگان را ببینم، دیدم 
اولین نفر اسـم مـن را زده اند. رفتیم و 

۳ مـاه دوره سـینماداری را گذراندیـم. 
مـن خیلی ایـن دوره را جـدی گرفتم. 
وقتـی کالس هـا تمـام شـد، بـه مـن 
تمـاس گرفتنـد و گفتنـد کـه شـما را 
بـرای سـینما کاوه می خواهند. من هم 
رفتـم و چنـد ماهـی مدیر این سـینما 
بـودم. یک روز پـدری با بچه اش آمده 
بـود یکـی از فیلم هـای تارکوفسـکی 
را ببینـد. بـه ایـن مـرد گفتم کـه این 
فیلـم مناسـب بچه هـا نیسـت و بهتـر 
اسـت به سینما فلسـطین بروید و آنجا 
فیلمـی مناسـب کـودکان را ببینیـد. با 
ایـن پدر به شـکلی محترامانه صحبت 
کـردم. همـان زمـان 2 تـن از مدیران 
حـوزه هنـری در آنجـا بودنـد و شـیوه 
برخـورد مـن بـا ایـن پـدر و پسـر را 
دیدنـد. مـن البتـه متوجه حضـور آنها 
نبـودم. فـردا به من زنـگ زدند که آقا 
شـما را از حـوزه می خواهند. من خیلی 
ترسـیدم کـه نکنـد از کار مـن راضـی 
نیسـتند. بـه هـر حـال فردا رفتـم و به 
مـن گفتنـد که شـما را بـرای مدیریت 
روز  آن  از  آزادی می خواهنـد.  سـینما 
بـه بعـد به سـینما آزادی رفتـم. همان 
زمـان فیلـم عـروس، هم اکران شـد. 
بـرای اولیـن بـار رزرو بلیـت را ایجـاد 
بـرای فیلـم عـروس سـانس  کـردم. 

فوق  العـاده درسـت کـردم.
حمیـد لوالیـی در ادامه به حضور 
و  پرداخـت  بازیگـری  در  دوبـاره اش 
تولیـد  مدیـر  روز  یـک  داد:  توصیـح 
فیلـم آپارتمـان بـه من پیشـنهاد بازی 
در ایـن فیلـم را داد. زنده یـاد حمیـده 
خیرآبـادی هـم در آن فیلـم بـود. آن 
روزی کـه مـن رفتـم خانـم خیرآبادی 
هـم آفیـش بـود. بـه مـن گفـت مـن 
فقط برای یک سـالم آمـده ام و بروم. 

یعنـی بازیگـری با آن سـابقه طوالنی 
در عرصـه سـینما و تلویزیون، آن روز 
آفیـش شـده بـود کـه تنهـا در یـک 

پـالن یـک سـالم بگویـد و برود.
ماجـرای  طنـاز  هنرمنـد  ایـن 
ورودش بـه سـریال های طنـز را هـم 
اینگونـه عنـوان کرد: وقتی در سـینما 
تئاتـر  بچه هـای  بـودم،   مدیـر  آزادی 
مـن را پیـدا کردنـد. سـریالی بـود بـه 
نـام فراماسـونری کـه در آنجـا نقـش 
انگلیسـی را بـازی کـردم.  یـه وزیـر 
در همـان سـریال فراماسـونری، علی 
عمرانـی هم حضور داشـت. در پشـت 
صحنـه آن فیلـم کارهـای طنز زیادی 
خیلـی  نـی  عمرا قـای  آ می کـردم. 
خوشـش آمـد و به من گفـت که برای 
کار طنـز می آیـی بـازی کنـی؟ رفتـم 

سـاعت خـوش را کار کـردم و از آنجا 
بـا بچه هایـی مثـل مهـران مدیـری، 
رضـا عطـاران و دیگران آشـنا شـدم. 
پـس از ایـن اتفـاق از مدیریت سـینما 

آزادی هـم اسـتعفا دادم.
مـه  ا د ا ر  د یـی  ال لو حمیـد 
ایـن  صحبت هایـش بـه سـختي هاي 
کار اشـاره کرد و بیان داشـت: واقعا ما 
بـرای کارمـان خیلی زحمت کشـیدیم 
تـازه  کشـیدیم.  بیـکاری  خیلـی  و 
بتوانیـم بـه  بـه جایـی رسـیدیم کـه 
بگذاریـم. احتـرام  پیشکسـوتان مان 
قطـار  سـریال  دربـاره  لوالیـی 
ابـدی و همـکاری بـا رضـا عطـاران 
عنـوان کرد: قطار ابدی سـکانس های 
خیلی خوبی داشـت و در دوره خودش 
مـردم خیلـی دوسـت داشـتند. مـن از 
جامعـه زیاد اسـتفاده کرده ام. همیشـه 
جامعـه  در  ذهنـی ام  اندوخته هـای  از 
خیلـی اسـتفاده کرده ام. بـه کارگردان 
اگـر  دارد.  بسـتگی  خیلـی  هـم  کار 
کار  بشناسـد،  را  جامعـه  کارگـردان 
موفـق می شـود. مـن سـعی کـردم با 
کسـانی کار کنـم کـه ایـن ویژگـی را 
داشـته باشـند. کسـانی مانند عطاران، 
آقاخانـی یـا مدیـری ایـن ویژگـی را 
دارنـد و جامعـه را خـوب می شناسـند. 
در قطار ابـدی رضا عطاران کارگردان 
و  و حسـن کچـل  دیوونه هـا  بخـش 

بود. نـرون 
حمید لوالیی درباره سـریال خانه 
بـه دوش کـه یکـي از پرمخاطب ترین 
آثـارش بوده هـم گفت: رضـا عطاران 
بـه خوبـی می داند کـه چگونـه بازیگر 
انتخـاب کنـد و چگونـه از بازیگـر بـه 
درسـتی اسـتفاده کنـد و بـازی بگیرد. 
رضـا کار مـن و بـازی مـن را دوسـت 
دارد. دلـم برای کارهایـی مانند بزنگاه 
تنگ شـده اسـت. کاش موقعیتی باشد 
کـه بـاز هم از ایـن کارها تولید شـود.

او دربـاره همبازی شـدن با مریم 
امیرجاللـی عنوان کرد: سـکانس های 
زیـادی بـا خانـم امیرجاللی داشـتیم. 
اولیـن سکانسـی کـه بـازی کردیـم با 
خانـم امیرجاللـی بـود. همـه حـس و 
حال هـای خانم امیرجاللی در سـریال 
خانـه بـه دوش یک دسـت و درسـت 
اولیـن سـکانس خانـه بـه  اسـت. در 
دوش بـه قـدری درسـت بـازی کـرد 

کـه واقعـا عالـی از آب درآمد.
ایـن بازیگـر در خصـوص فیلـم 
چنـد میگیـری گریـه کنـی و جایـزه 
جشـنواره فجـر گفـت: چنـد می گیری 

مـن  کـه  شـد  باعـث  کنـی  گریـه 
جایـزه بازیگـر نقش مکمـل را بگیرم. 
فیلـم  جشـنواره  اختتامیـه  دعوتنامـه 
فجـر را بـه دسـتم رسـاندم کـه دوتـا 
بلنـد  سـرفیلمرداری  از  بـود.  پاکـت 
شـدم رفتـم خانـه. شـب دیـدم چنـد 
گفتنـد  و  خـورد  زنـگ  گوشـیم  بـار 
کـه برگزیـده شـدید. یـک بـار دیگـر 
گوشـیم زنگ زد، یکی از دوستانم بود 
کـه می گفـت جایـزه جشـنواره فجـِر 
امسـال ماشین اسـت. به دوستم گفتم 
کـه حوالـه را بـه دسـتم برسـان. فردا 
صبـح رفتـم حواله را بـردم نمایندگی، 
همـه می گفتنـد ایـن حوالـه چیسـت؟ 
گفتم من دیشـب برنده جشـنواره فجر 
شـده ام. شـخصی کـه آنجا بـود اصال 
آقـای  چیسـت.  ماجـرا  نمی دانسـت 
پرویـز پرسـتویی ۴ مـاه بعد ماشـینش 
از  پـس  روِز  همـان  مـن  گرفـت.  را 
برگـزاری مراسـم اختتامیـه سـاعت 9 
صبـح رفتم ماشـینم را تحویل گرفتم.
بـه  پاسـخ  در  لوالیـی  حمیـد 
ایـن سـوال علیمردانـی کـه در کـدام 
شـوی؟  پیـاده  می خواهـی  ایسـتگاه 
گفـت: واقعیتـش را بخواهـی هیچ جـا. 
چـون همه جا پـر از بی پولی و بدبختی 
 ۱۳۶۸ سـال  بـه  )می خنـدد(.  اسـت 
ازدواج  همسـرم  بـا  کـه  برمی گـردم 
کردم. من اصالتا شـمالی هستم. در آن 
سـال براثـر برخـی اتفاق ها با همسـرم 
آشـنا شـدم. زندگی مـان را از صفر و از 
هیچـی شـروع کردیم. دوسـت دارم به 
برگـردم.  مراسـم مان  حنابنـدان  شـِب 
اکنـون ۳2 سـال اسـت کـه بـا هـم 

می کنیـم. زندگـی 
او همچنیـن در پاسـخ بـه ایـن 
سـوال کـه اگـر قـرار باشـد از میـان 
درگذشـتگان یک نفـر را انتخاب کنید 
کـه بـرای دقایقـی بـا او دیـدار کنید، 
آن شـخص چـه کسـی اسـت؟ گفت: 
پارسـال فـوت کـرد. دوسـت  مـادرم 
دارم مـادرم را ببینـم. همیشـه مـادرم 
مشـوق من بـود. مادرم با اینکه سـواد 
نداشـت، امـا مشـوق مـن بـرای ادامه 

کار هنـری بـود.
حمیـد لوالیـی همچنیـن تصریح 
باشـد  قـرار  دوبـاره  اگـر  مـن  کـرد: 
را  بازیگـری  دوبـاره  کنـم،  زندگـی 
انتخـاب نمی کنـم. در زندگـی چیـزی 
کـه مـن را نگه داشـت، صـادق بودن 
در  نکـردم.  خیانـت  هیچ وقـت  بـود. 
درسـت  همیشـه  کارم  در  و  زندگـی 

زندگـی کـردم و عشـق ورزیـدم.
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