
یارانه نقدی بدترین شکل پرداخت یارانه است؛

حذف ارز ترجیحی موجب گرانی ۱۰۰ درصدی می شود!

کردند  اعالم  پالتس  به  کشتیرانی  منابع 
صادرات LPG ایران برای بارگیری در فوریه ۳۸۲ 
در  تن   ۵۰۰ و  هزار   ۴۵۱ با  مقایسه  در  تن  هزار 

ژانویه تخمین زده شد.
منابع آگاه به پالتس گفتند: حجم محموله های بارگیری 
حالی که حجم  در  رسید  تن  هزار  به ۵۳۱  دسامبر  در  شده 

محموله ها در نوامبر ۵۳۹ هزار و ۵۰۰ تن و در اکتبر ۳۶۳ 
هزار و ۵۰۰ تن بود.

“اس اند پی گلوبال کامادیتی اینسایتس« پیشتر گزارش 
کرده بود صادرات LPG ایران در سال ۲۰۲۱ در سپتامبر به 

اوج خود رسید و ۵۵۶ هزار تن بود.
صفحه ۳

یک روانشناس:

پیش از ازدواج 
به تفاوت های شخصیتی یکدیگر توجه کنید!

مردم رعایت نکنند، پیک هفتم کرونا حتمی است!
ینکه  ا بیان  با  پیدمیولوژیست  ا یک 
باتوجه به روند کاهشی ابتال و مرگ ناشی از 
کرونا در کشور، امیدواریم تا اواخر اسفند ماه 
به نقطه پایینی پیک ششم برسیم، گفت: اگر 
کنترل های نوروزی به خوبی انجام نشود و قواعد و مقررات 
تدوین شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا به خوبی 
اجرا، پایش و نظارت نشود، احتمال اینکه در اواخر فروردین 

و اوایل اردیبهشت گرفتار پیک هفتم شویم، وجود دارد.
دکتر حمید سوری، درباره وضعیت کرونای اُمیکرون 
در کشور و وضعیت پیک ششم، گفت: خوشبختانه روند 
ابتال در اکثر مناطق کشور کاهشی شده و روند مرگ ومیر 
طوری  به  است؛  شده  کاهشی  هم  بیماری  از  ناشی 
پیک  پایینی  نقطه  به  ماه  اسفند  اواخر  تا  امیدواریم  که 

ششم برسیم.
صفحه ۲

حاجی قاسمی دبیر شورای اسالمی شهر کرج تاکیدکرد:

سیاست های شورا توسط شهرداری 
نادیده گرفته می شود

4
پایه حقوق کارگران ۱.۵ میلیون تومان افزایش یافت

صفحه 3

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1976- شنبه 21 اسفند 1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
به من مي گویند 

رضا پروژه!

6ورزش
بدون تدارکات الزم، 
حرفی برای گفتن در 
جام جهانی نخواهیم 

داشت

زمین 4ایران 

هنرمندان  از  یکی  بود،  بابک  رضا  تولد  سالروز  اسفند   ۲۰
خاطره سازی که در بسیاری از آثار درخشان کودک و بزرگسال 
حضور داشته است. او در روز تولدش آرزو می کند جهان هستی 

از ناپاکی ها دور شود و راستی و زیبایی بر آن حاکم شود.

اگر  است  معتقد  جهانی ۷۸  جام  در  ایران  تیم ملی  مدافع 
مانند   ۲۰۲۲ جهانی  جام  در  حضور  برای  تیم ملی  تدارک 
جام های قبلی باشد، صعود به مرحله دوم این رقابت ها کار 

بسیار سختی است.

مدیرکل امور مالیاتی استان ایالم از پرداخت مالیات برای 
با ارزش بیش از یک میلیارد تومان در  خودروهای لوکس 
ایالم خبر داد و گفت : تاکنون ۸ فقره قبض مالیاتی برای 

خودروهای مشمول صادر شده است.

خودروهای لوکس 
مشمول مالیات می 

شوند

کاهش ماهانه صادرات گاز مایع ایران ادامه مشکل دانشگاه ها
 با کاهش سرعت اینترنت 

رئیس مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه عالمه طباطبایی 
گفت: صبح روز سه شنبه ما مشکل بسیار سختی داشتیم و مدام 
گزارش ها درباره قطع شدن اینترنت و بیرون پریدن از کالس ها 

توسط دانشجویان و اساتید به ما گزارش می شد.
صفحه ۲

ترافیک  افزایش  به  اشاره  با  تهران  استاندار 
در  بارندگی  گفت:  اخیر  روزهای  پایتخت طی  در 
از  شهروندان  استفاده  افزایش  گذشته،  روزهای 
خودروهای شخصی و همچنین خریدهای شب عید از مهمترین 
دالیلی است که می توان برای افزایش ترافیک سنگین این 
روزهای تهران برشمرد.محسن منصوری افزود: واقعیت این 

است که موضوع ترافیک تهران یک موضوع حاکمیتی است و 
شخص رییس جمهور پیگیر این موضوع است؛ تاکنون چندین 
جلسه در این خصوص توسط معاون اول رییس جمهور تشکیل 
شده و ضروری است که تمامی دستگاه های ملی و همچنین 

شهرداری تهران در این زمینه اقداماتی انجام دهند.
صفحه ۲

مردم نگران کاالهای اساسی نباشند

DONYAYEJAVANANMAG.IR

مناقصه گزار: شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه خراسان رضوي
موضوع مناقصه :  برگزاری تجدیدمناقصه اجرای سیستم اطفاء حریق پارکینگ نفتکشها منطقه خراسان رضوی

تاریخ،مهلت ونشاني محل دریافت و تحویل استعالم ارزیابي: دارندگان گواهینامه صالحیت ایمني معتبر و صالحیت رتبه بندي معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با حداقل گردید  ،  صادره از معاونت راهبری ریاست 
www. ) جمهوی مي توانند جهت دریافت فرم استعالم ارزیابي و فرم توانمندي بهداشتي ، ایمني و زیست محیطي از تاریخ انتشار دومین نوبت آگهي )۱۴۰۰/۱۲/۲۴( به آدرس :  درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد

setadiran.ir مراجعه نمایند . الزم بذکر است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي ، مي بایست مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاء الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . ضمنا 
" جهت کسب اطالعات بیشتر با سامانه ستاد براي انجام مراحل عضویت با شماره ۴۱۹۳۴ – ۰۲۱ تماس حاصل فرمایند . 

نوع مناقصه : عمومي یک مرحله اي فشرده همراه با ارزیابی کیفی
مبلغ برآورد مناقصه : ۲7/۸۱۳/۲۴۱/۳77 ریال.

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :  ۱/۳۹۰/۶۶۲/۰۶۹ ریال .
نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : شامل ضمانت نامه بانکي و سایر موارد مطابق مفاد ماده ۴ آیین نامه تضمین معامالت دولتي مصوب ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ که مدت اعتبار آن سه ماهه  واین مدت حداکثر براي یک 

نوبت برابر مدت  پیش بیني شده قابل تمدید مي باشد . 
مدت اجراي کار : برابرمدت زمان تعیین شده در اسناد پیمان

 مهلت دریافت اسناد مناقصه : مناقصه گران صرفا" بایستي به سامانه تدارکات الکترونیکي دولت مراجعه و نسبت به دانلود اسناد اقدام نمایند .) در صورت دریافت اسناد و مدارك مناقصه از سایر منابع ، امکان شرکت 
در مناقصه و بارگذاري پاکتها میسر نمي باشد (. 

 امکان دریافت ) دانلود ( اسناد مناقصه از تاریخ چاپ دومین نوبت آگهي ) ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ( لغایت پایان وقت اداري روزشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ساعت ۱۶
مهلت تحویل پیشنهاد ها )اپلود اسناد( : پیشنهادها ) اسناد مناقصه و کلیه مدارك شامل پاکت الف و ب و ج  ( مي بایست از آخرین روز توزیع اسناد مناقصه )۱۴۰۱/۰۱/۰۶(، لغایت پایان وقت اداري روزشنبه  مورخ 

۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت توسط مناقصه گر بارگذاري گردد . 
جلسه توضیح و تشریح اسناد : ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱7 در محل واحد خدمات فنی ومهندسی منطقه مستقر در انبار نفت شهید بیخوش )انبارنفت شماره۲( به /آدرس طرق/ شهرك عسگریه /

انبار نفت شهید بیخوش / سالن جلسات واحدخدمات فنی مهندسی برگزار می گردد.
تبصره: جهت هماهنگی بیشتر می توانید با تلفن ۳۳۸۲۲۳۲۴-۰۵۱ تماس حاصل فرمایید.

ضمنًا با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع مناقصه ارزیابی کیفی کلیه مناقصه گران توسط کمیته فنی بازرگانی منطقه خراسان رضوی انجام و در صورت احراز حداقل امتیاز کیفی )۴۰ امتیاز کیفی ( هریک از مناقصه 
گران سپس اقدامات بازگشایی فایل پاکات )الف/ب/ ج( بر اساس اسناد موجود در سامانه ستاد انجام خواهد پذیرفت.

ضمنا" عالوه بر بارگذاري پاکت الف و ب و ج در سایت مذکور تا مهلت تعیین گردیده ) ساعت ۱۶ روزشنبه مورخ۱۴۰۱/۰۱/۲۰( فقط پاکت الف ) تضمین ( بصورت فیزیکي نیز تحویل دبیرخانه کمیسیون مناقصات 
منطقه تا مهلت تعیین شده گردد .

زمان و مکان بازگشایي پاکات : ساعت ۸ صبح روز دوشنبه مورخ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ، شرکت ملي پخش فرآوردهاي نفتي منطقه خراسان رضوي  طبقه دوم، ) سالن جلسات ( 
مدت اعتبار پیشنهادها : بمدت ۹۰ روز از تاریخ ارائه پیشنهادات است 

محل اجراي کار : استان خراسان رضوی , انبار نفت شماره۲ , پارکینگ نفتکشها
www.setadiran.ir :آدرس سایت

www.iest.mporg.ir
شرایط عمومي متقاضي :

۱ – ارائه تصویر گواهینامه صالحیت ایمني معتبر از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي . 
۲ -  ارائه تصویر گواهینامه صالحیت رتبه بندي معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه باحداقل گریدصادره از معاونت راهبردی ریاست جمهوری.

۳ – ارائه تصویر آگهي ثبتي ) تأسیس شرکت ( .
۴ – ارائه تصویر آگهي ثبتي آخرین تغییرات شرکت . 

۵ – ارائه تصویر اساسنامه شرکت ممهور به مهر و امضاء مجاز . 
۶ – تمامي مستندات اعالم شده در بندهاي  )۱ الي ۴ ( مي بایست بصورت برابر با اصل  ) محضري ( باشد .

7 – قیمتها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد . 
۸ – حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه حداقل با حضور هرتعداد مناقصه گر مي باشد .

۹- فرآیندانتخاب برنده مناقصه وفق دستورالعمل ارزیابی مالی و فرآیند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت به شماره ی 7۹۶-۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ مقام عالی وزارت نفت خواهدبود.
۱۰- درج امضای الکترونیکی به هنگام بارگذاری اسناددرسامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( از سوی مناقصه گر الزامی می باشد.

 دستگاه مناقصه گزار با توجه به معیارهاي ذکر شده در فرم هاي تحویلي و مدارك دریافت شده  نسبت به ارزیابي کیفی مناقصه گران اقدام و  بر اساس سامانه ستاد اقدامات مقتضي بعمل مي آورد.                                                         
شماره ثبت مناقصه در سامانه ستاد : ۲۰۰۰۰۹۱7۸۱۰۰۰۰۴7

آگهي نوبت اول : شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
آگهي نوبت دوم : سه شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۴       

روابط عمومي منطقه خراسان رضوي 
شناسه اگهی ۱7۱۲۸۸۰      

آگهي تجدیدمناقصه
 وارزیابی کیفی شماره8۱4/۱2/5۰6۰

 نوبت  اول
از  مفاصل  و  عضالنی  دردهای 
شایع ترین بیماری هایی است که بویژه 
در ایام خانه تکانی به سراغ افراد می آید 
و رعایت نکردن برخی نکات ایمنی در 
به  جدی  آسیب  خانه  کارهای  انجام 
سالمت بدن وارد کرده و شیرنی سال 

نو را به کام آنها تلخ می کند.
بهداشت،  وزارت  های  گزارش 
درمان و آموزش پزشکی حاکی از آن 
و  عضالنی  دردهای  شیوع  که  است 
های  سال  در  ایرانی  زنان  در  مفاصل 
و کمردرد  یافته  افزایش  برابر  دو  اخیر 

شایع ترین این بیماری ها است.
عضالنی  اسکلتی،  های  آسیب 
شامل کمردرد، آسیب به ستون فقرات، 
کوفتگی عضالت ناشی از بلند کردن و 
جابجایی وسایل سنگین خانه مثل کمد، 
و  دکوراسیون  تغییر  و  یخچال  فرش، 
که  حوادثی  مهمترین  و  است  غیره 
رخ  تکانی  خانه  هنگام  است  ممکن 
دهند سقوط از نردبان و چهارپایه است.
حوزه  متخصصان  برخی  گفته  به 
ترین  بزرگ  بعنوان  کمردرد   سالمت، 
آسیب خانه تکانی  است و بیشتر زنان به 
هنگام انجام کار با آن مواجه می شوند. 
سنگین  اجسام  کردن  بلند  و  جا  جابه 
بدون رعایت اصول صحیح، مهم ترین 

عامل ایجادکننده این عارضه است.
انجمن  رئیس  زاده  موذن  احمد 
به  زمینه  این  در  ایران  فیزیوتراپی 
خبرنگار ایرنا می گوید: بسیاری از مواقع 
با  تکانی،  خانه  حال  در  دار  خانه  زنان 
تلفن صحبت می کنند و گوشی تلفن 
را با شانه شان نگه می دارند، گردنشان 
کج می شود. این مساله عالوه بر آسیبی 
که به مهره های گردنی وارد می کند 
عضالت ناحیه کمر را هم تحت فشار 
قرار می دهد و کمردرد ایجاد می کند.

اجسام  بلند کردن  مانند  کارهایی 
فقرات  ستون  شود  می  باعث  سنگین 
و  داده  دست  از  را  خود  طبیعی  حالت 

خمیده شوند

کارهایی  دارد:  می  اظهار  وی 
مانند بلند کردن اجسام سنگین باعث 
می شود تا ستون فقرات حالت طبیعی 
خود را از دست بدهد و خمیده شوند و 
خطرات جبران ناپذیر را برای افراد به 
وجود آورد و خانه تکانی و بلند کردن 
باعث  مدت  کوتاه  در  سنگین  اجسام 
زدن  بیرون  احتمال  و  خستگی شده  
فقرات  ستون  دیدن  آسیب  و  دیسک 

زیاد می شود.
دهد:  می  دامه  ا زاده   موذن 
آسیب های اسکلتی ـ عضالنی در خانه 
تکانی نوروز در زنان چاق و افرادی که 
دچار مشکالتی چون ساییدگی مفاصل 
و پوکی استخوانی هستند، رایج تر است و 
فرد باید فعالیت های فیزیکی را بر اساس 
میزان آمادگی جسمانی و بیماری های 

زمینه ای که دارد انجام دهد.
عضالتی  اسکلتی،  های  آسیب 
چاق  زنان  در  نوروز  تکانی  خانه  در 
مانند  مشکالتی  دچار  که  افرادی  و 
استخوان  پوکی  و  مفاصل  ساییدگی 

هستند، رایج تر است.
عنوان  به  کند:  می  تصریح  وی 
از  دارد  زانو  ساییدگی  که  فردی  مثال 
خم و راست کردن مکرر زانو، دوزانو یا 
چهار زانو نشستن  یا در مورد مشکالت 

دیسک کمر از ایستادن طوالنی مدت 
حمل  و  مکرر  شدن  راست  و  خم  و 
وزنه های سنگین یا وضعیت های نشسته 
بودن  خم  با  ه  همرا مدت  طوالنی 
سروگردن خودداری کند، در مورد افراد 
چاق نیز با توجه به افزایش میزان فشار 
به مفاصل باید فعالیت های فیزیکی را 

به صورت محدود انجام دهند.
می  تاکید  پیست  فیزیوترا ین  ا
و  سنگین  پیاپی،  حرکات  انجام  کند: 
روزهای  در  مفاصل دست ها  خم کننده 
خانه تکانی عوارضی به دنبال دارد که 
کشیدگی تاندون ها و کوفتگی مفاصل 

از جمله آنهاست
وی ادامه می دهد: انجام کارهای 
می تواند  نیز  انگشت ها  با  سنگین تر 
تشدیدکننده روماتیسم مفاصل یا عامل 
بروز آرتروز انگشتان باشد. اما مهم تر 
از آن بروز عوارضی در مچ دست است 
که بر اثر ضربات و خم شدن مکرر مچ، 
روی عصب دست ایجاد می شود و گزگز 

انگشتان را به دنبال دارد.
تکانی  خانه  در  خطر  های  نشانه 
تورم مفاصل و محدودیت حرکتی است 
که باید ضمن توقف فعالیت با پزشک 

یا فیزیوتراپیست مشورت شود
نشانه های  افزاید:  زاده می  موذن 

خطر در خانه تکانی  شامل درد، گرفتگی 
یا اسپاسم عضالنی، تورم مفاصل، درد 
محدودیت  و  ندام ها  ا به  تیرکشنده 
حرکتی است که در صورت بروز چنین 
عالئم و عوارضی بهتر است که ضمن 
توقف فعالیت با پزشک یا فیزیوتراپیست 

خود مشورت شود.
خستگی  کند:  می  توصیه  وی 
عضالت می تواند به سالمت بدن آسیب 
بزند، برای پیشگیری از بروز مشکالت 
مفاصل و دردهای عضالنی باید کارهای 
روزانه به گونه ای برنامه ریزی شود که 
زمانی هم به استراحت و نرمش دادن 

دست و پا اختصاص یابد.
ایران  فیزیوتراپی  انجمن  رئیس 
بدن  های  ماهیچه  کند:  می  تصریح 
بیشتری  توانایی  باشد،  تر  قوی  هرچه 
حتی  دارد.  مهم  وظایف  انجام  برای 
افزودن تمرینات ساده به برنامه روزانه 
تواند  خود و ورزش ۲۰ دقیقه ای می 
بهبود  را  عمومی  عضالنی  وضعیت 
بخشد و هر فرآیند فعال در زندگی را 

ساده تر کند.
کارهای  کند:  می  تصریح  وی 
می  شود  انجام  درستی  به  اگر  منزل 
واقع  در  باشد  ورزش  بدن  برای  تواند 
کالری   ۹۰ فعالیت  دقیقه   ۱۵ هر  در 

سوزانده می شود.
موذن زاده می گوید: قبل از شروع 
رابا  خود  بدن  روز  هر  در  تکانی  خانه 
تمرینات  و  سبک  های  نرمش  انجام 
کششی گرم کنید تا آسیب های احتمالی 
عضالت و مفاصل و ستون فقرات را به 

حداقل برسانید.
وی اظهار می دارد: در طول انجام 
کنید،  استراحت  کمی  منزل  کارهای 
مهم نیست چقدر طول بکشد تا کارها 
به پایان برسد. بعد از ۴۵ دقیقه تالش 
و فعالیت، حداقل ۱۰ دقیقه استراحت 
عضالنی  های  آسیب  دچار  تا  کنید 
طوالنی  استفاده  از  ناشی  مفصلی  و 

مدت نشوید.

رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: برنامه ریزی 
دولت برای ارائه تسهیالت ودیعه مسکن، اجرای طرح 
بردن فقر  بین  از  برای  ملی مسکن، گام های مهمی 

مطلق است.
محمدرضا رضایی کوچی درخصوص برنامه ریزی 
دولت برای کاهش فقر مطلق گفت: برنامه ریزی دولت 
برای ارائه تسهیالت ودیعه مسکن، اجرای قانون جهش 
مسکن  میلیون  یک  ساالنه  ساخت  و  مسکن  تولید 

گام های مهمی برای از بین بردن فقر مطلق است.

مسکن  مشکالت  حل  داد:  ادامه  رضایی کوچی 
زیرا  دارد  مطلق  فقر  بردن  بین  از  در  مهمی  نقش 
هزینه های مسکن همه درآمدهای خانوارها را می بلعد.

وی افزود: دولت به دنبال توسعه اشتغال ُخرد است 
برای اینکه بخواهیم فقر مطلق را از بین ببریم باید 
به سمت تولید و اشتغال برویم لذا دولت به گسترش 
اشتغال ُخرد و خانگی تاکید دارد و در این راستا بنیاد 
با دولت  )ره(  امام  اجرایی فرمان  مستضعفان و ستاد 

همراه شده است.

کرد:  اضافه  مجلس  عمران  کمیسیون  رییس 
در  باید  بانک ها  کند،  پیدا  استمرار  باید  حرکت  این 
بر  عالوه  دهند  افزایش  را  خود  همراهی  مسیر  این 
این وزارتخانه های کار و اقتصاد هم باید در این زمینه 

تالش بیشتری کنند.
و  یتی  حما دهای  نها  ، ا ر ز و  ، ر ئیس جمهو ر
فقر  »حذف«   مسیر  در  کرد  موظف  را  استانداران  
مطلق یک روز هم تأخیر نکنند و اقدامات به ۱۴۰۱ 

موکول نشود.

صفحه ۳

رییس کمیسیون عمران مجلس:

جهش در تولید مسکن، ابزار »رئیسی« برای رفع فقر مطلق

آسیب های ناشی از خانه تکانی را جدی بگیرید
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نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
اعضای تیم مذاکره کننده حافظ منافع ملی ایران هستند

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان 
گفت:  هستند  ایران  ملی  منافع  حافظ  کننده  مذاکره  تیم  اعضای  اینکه 
و  مقابل  طرف  به  ندادن  زمان  مذاکرات،  شدن  فرسایشی  از  جلوگیری 
تالش برای لغو کلیه تحریم ها از نکات مثبتی بوده است که تاکنون در 

این دور از مذاکرات ادامه داشته است.
»شهریار حیدری« در مورد خطوط قرمز مذاکرات وین گفت:خطوط 
قرمز در این مذاکرات به گونه ای ترسیم  شده است که منافع ملی جمهوری 
اسالمی  را در نظر می گیرد منافع ملی ایران در این دور از مذاکرات لغو 
کلیه تحریم هاست و نظر حاکمیت هم اصرار بر این خواسته بحق ملت 

ایران است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:خواسته 
مجلس و دولت، رفع کامل تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران 
است و  بعد از تجربه تلخ خروج آمریکا از برجام، بدعهدی آنها برای همه 
جهانیان روشن شد  و این رفتار  هم نقطه ضعفی برای آمریکا تلقی شد و در 
این دور  از مذاکرات هم  برای لغو تحریم ها باید راستی آزمایی انجام شود.

نماینده مردم قصر شیرین با اشاره به وجود البی های متعدد برای 
کارشکنی در مذاکرات وین تصریح کرد: اگرچه ادبیات حاکم بر  مذاکرات  
وین گفت وگوهای ساده است، اما دست های پنهان و البی های  این 
مذاکرات را پیچیده تر کرده است، البی های صهیونیستی و عربی  در این 
مذاکرات حضور جدی دارند و تاثیر گذار هستند ، اما تیم مذاکره کننده هم 

با هوشیاری کامل این موضوعات را رصد می کند.
حیدری با اشاره به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت 
از منافع ملت ایران بیان داشت: دولت سیزدهم  این قانون  را به خوبی 
عملیاتی کرده است و همواره مفاد این قانون مد نظر دولت بوده است  

و  در مذاکرات وین  هم با دست پر از این قانون استفاده کرده است .
شدن  فرسایشی  از  جلوگیری  داشت:  بیان  شیرین  قصر  نماینده 
مذاکرات، زمان ندادن به طرف مقابل و در نهایت تالش برای لغو  کلیه 
تحریم ها از نکات مثبتی بوده است که تاکنون در این دور از مذاکرات 

ادامه داشته است. 
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی اظهار داشت: آنچه که مقام معظم رهبری در مورد مذاکرات مطرح 
کردند چارچوبی منطقی، علمی وحاکمیتی  است و همواره  مورد توجه تیم 

مذاکره کننده بوده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به 
اظهارات برخی رسانه ها در مورد مذاکرات وین گفت: آقای باقری در این 
دور از مذاکرات شخصا تصمیم گیر نیست و تصمیمات کمیته راهبردی، 
دولت و مجلس را پیش می برد. اعضای تیم مذاکره کننده حافظ منافع ملی 
ایران هستند  و در این چارچوب مذاکره می کنند و قطعا چنین اختیاری 
هم ندارد که  بخواهند تصمیم گیری در این زمینه انجام دهند.تصمیمات 
در چارچوب کمیته راهبردی با تاکید بر رعایت منافع ملی و خواست بحق 

حاکمیت، مردم و مجلس است.
حیدری با بیان اینکه  مذاکرات  وین به خوبی پیش رفته است گفت: 
یکی از طرف های برجامی ما روسیه است و نقش این کشور در مذاکرات 
محوری است، امروزه که مذاکرات احیای برجام درحال نتیجه گیری است؛ 
روسیه در یک بحران خاصی قرار گرفته است و درگیر مسائل پیش آمده 
در اوکراین است و به شدت با کشورهای اروپایی و عضو ناتو درگیر شده 
از طرفی آمریکایی ها  به دنبال تحریم های بیشتری علیه  این کشور است 

و این می تواند بر روند مذاکرات تاثیر بگذارد. 

استاندار تهران:
مردم نگران کاالهای اساسی نباشند

استاندار تهران با اشاره به افزایش ترافیک در پایتخت طی روزهای 
از  شهروندان  استفاده  افزایش  گذشته،  روزهای  در  بارندگی  گفت:  اخیر 
خودروهای شخصی و همچنین خریدهای شب عید از مهمترین دالیلی 
است که می توان برای افزایش ترافیک سنگین این روزهای تهران برشمرد.

محسن منصوری افزود: واقعیت این است که موضوع ترافیک تهران 
یک موضوع حاکمیتی است و شخص رییس جمهور پیگیر این موضوع 
است؛ تاکنون چندین جلسه در این خصوص توسط معاون اول رییس جمهور 
تشکیل شده و ضروری است که تمامی دستگاه های ملی و همچنین 

شهرداری تهران در این زمینه اقداماتی انجام دهند.
وی با بیان اینکه توسعه حمل و نقل عمومی از جمله مترو می تواند 
این  افزود: در  باشد،  این کالن شهر  ترافیک در  از دالیل کاهش  یکی 
زمینه شهرداری تهران در توسعه ناوگان ریلی اقدامات جدی انجام داده و 
هم اکنون نیز توسعه مترو در دستور کار است که دولت نیز در این زمینه 

اقداماتی انجام خواهد داد.
از  ضابطه  بی  استفاده  دیگر  موضوع  داد:  ادامه  تهران  استاندار 
باید در این زمینه نیز طرحی  خودروهای شخصی در پایتخت است که 
اجرا و عملیاتی شود تا از سفرهای غیرضروری در پایتخت جلوگیری شود.

به گفته وی، جلسات متعددی در استانداری تهران تشکیل شده و 
ترافیک موضوعات مهمی مطرح و مصوبات  نقل و  در شورای حمل و 
مناسبی داشتیم که پلیس راهور، شهرداری و سایر ارگان ها باید اقداماتی 

انجام دهند.
مردم نگران کاالهای اساسی نباشند

منصوری در خصوص تامین کاالهای اساسی در آستانه عید نوروز و 
ایام ماه مبارك رمضان نیز گفت: میزان ذخیره سازی کاالهای اساسی در 
استان تهران مناسب است و مردم در این زمینه هیچ گونه نگرانی نداشته 
باشند.وی خاطرنشان کرد: در این ایام جلسات ستاد تنظیم بازار بصورت 
هفتگی در حال برگزاری بوده و در کنار آن کمیته نظارت بر بازار و قیمت 

ها نیز بطور منظم در حال برگزاری است.
استاندار تهران تاکیدکرد: میزان و حجم ذخیره سازی کاالهای اساسی 
از جمله مرغ، گوشت، برنج و همچنین میوه شب عید مناسب است و عالوه 
بر آن تالش شده که این کاالها با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار بگیرد 

و با هرگونه گران فروشی قطعا برخورد قاطع خواهد شد.

امیرعبداللهیان: توافق در دسترس است اگر...
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: توافق در دسترس است اگر طرف 

آمریکایی واقع بینانه رفتار کند.
حسین امیرعبداللهیان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

» با آقای جوزف بورل گفتگوی مفید و سازنده ای داشتم.
تالش ها برای رسیدن به یک توافق خوب و پایدار در جریان است. 
توافق در دسترس است اگر طرف آمریکایی واقع بینانه و همراه با تداوم 

و با ثبات قدم رفتار کند.
نه رویکرد  تعیین می کند و  توافق جمعی  را  نتیجه مذاکرات وین 
یک جانبه! تالش مشترك نیاز است. این منطق و عقالنیت است که باید 

غلبه داشته باشد.«

برای عدم ایجاد واریانت جدید هیچ تضمینی وجود ندارد؛

مردم رعایت نکنند، پیک هفتم کرونا حتمی است!
با  اپیدمیولوژیست  یک 
روند  به  باتوجه  اینکه  بیان 
ناشی  مرگ  و  ابتال  کاهشی 
اواخر  تا  امیدواریم  کشور،  در  کرونا  از 
پایینی پیک ششم  نقطه  به  ماه  اسفند 
نوروزی  کنترل های  اگر  برسیم، گفت: 
به خوبی انجام نشود و قواعد و مقررات 
تدوین شده از سوی ستاد ملی مقابله با 
نظارت  و  پایش  اجرا،  خوبی  به  کرونا 
نشود، احتمال اینکه در اواخر فروردین 
هفتم  پیک  گرفتار  اردیبهشت  اوایل  و 

شویم، وجود دارد.
دکتر حمید سوری، درباره وضعیت 
و وضعیت  در کشور  اُمیکرون  کرونای 
روند  خوشبختانه  گفت:  ششم،  پیک 
کاهشی  کشور  مناطق  اکثر  در  ابتال 
شده و روند مرگ ومیر ناشی از بیماری 
به طوری که  است؛  هم کاهشی شده 
نقطه  به  ماه  اسفند  اواخر  تا  امیدواریم 

پایینی پیک ششم برسیم.
شرایط شکننده کرونا در کشور

هنوز  لبته  ا ینکه  ا بیان  با  وی 
است  شکننده  کشور  در  کرونا  شرایط 
ابتال نسبتا  افراد حساس برای  و تعداد 
اگر  که  طوری  به  افزود:  هستند،  باال 
انجام  خوبی  به  نوروزی  کنترل های 
نشود و قواعد و مقررات تدوین شده از 
سوی ستاد ملی مقابله با کرونا به خوبی 
اجرا، پایش و نظارت نشود، احتمال اینکه 
اردیبهشت  اوایل  و  فروردین  اواخر  در 
دارد.  وجود  شویم،  هفتم  پیک  گرفتار 
فاصله  با  گذشته،  سال  که  همانطور 
کمی بعد از فروکش پیک چهارم، پیک 

پنجم را داشتیم.
ین  ا بر بنا  : د کر کید  تا سوری 
موجود  یط  شرا به  خیلی  نمی توان 
کرونا  که  کرد  تصو  و  کرد  دل خوش 
تمام شده است. تصوراتی مبنی بر اینکه 
فکر می کنند که اُمیکرون نسبتا ضعیف 
از  کمتر  پیک ششم  قله  ارتفاع  یا  بود 
و  مرگ  اینکه  یا  بود  دیگر  پیک های 
میر از بین می رود و ... تصورات باطل و 

اشتباهی است.
خطرات یک ویروس هوشمند

کرونا  ویروس  اینکه  بیان  با  وی 

بسیار هوشمند است و مشخص نیست 
می افتد،  اتفاق  که  بعدی  جهش  که 
خیر،  یا  است  شدیدتر  قبلی  جهش  از 
گفت: بنابراین تا زمانیکه به مرحله حذف 
باید همچنان  اپیدمی نرسیدیم، طبیعتا 
آماده باش داشته و همچنان جامعه باید 

برای سالمتش تالش کند.
چه زمانی پیک بیماری شروع می 

شود و پایان می یابد؟
این اپیدمیولوژیست درباره امکان 
بروز قله دیگری در پیک ششم، گفت: 
درستی  به  را  پیک  تعریف  ابتدا  باید 
مشخص کنیم؛ معموال وقتیکه طی دو 
در  کاهشی  روند  به طور مستمر  هفته 
ابتال داشته باشیم و این روند کاهشی تا 
دو هفته بعد هم ادامه یابد، می توان پیک 
را تمام شده تلقی کرد. البته از آنجایی 
نداریم،  فعال  بیماریابی  کشور  در  که 
قضاوت  ابتال  درباره  خیلی  نمی توانیم 
کنیم. زیرا مانند کوه یخی می ماند که 
فقط نوك آن را می بینیم. بنابراین بیشتر 
باید روی میزان مرگ و بستری تاکید 
کنیم، آن هم نه فقط مرگ های تست 
مثبت تایید شده، بلکه همه مرگ های 

با عالمت کرونا.
سوری ادامه داد: حال اگر طی دو 
هفته روند کاهشی در بستری و مرگ 
ادامه یابد، می توانیم اعالم کنیم که پیک 
در حال پایان است. وقتی روند کاهشی 
تا دو هفته دیگر هم باید ادامه یابد، در 
شده  تمام  را  پیک  می توان  زمان  این 
تلقی کرد، اما اگر نوساناتی وجود داشته 

باشد، به این معناست که در همان پیک 
هستیم، اما نوسان داریم.

بعد  اگر  حال  عین  در  گفت:  وی 
گیرد  شکل  افزایشی  روند  هفته  دو  از 
و دو هفته هم این روند افزایشی ادامه 
پیک  که  می گوییم  زمان  آن  در  یابد، 
دو  فاصله  است. حال  آغاز شده  بعدی 
و  باشد  نزدیک  بسیار  می تواند  پیک 
بالفاصله بعد از تمام شدن یک پیک، 
پیک بعدی بیماری آغاز شود یا اینکه 
پیک  مثال  عنوان  به  باشد.  فاصله  با 
سوم و چهارم کرونا در کشور که بین 
آذر ماه ۱۳۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰ بود و 
بیشترین فاصله دو پیک را در این دو 
پیک در کشور داشتیم و این نشان داد 
که تداوم مداخالت توانست موثر باشد، 
اما سفرهای نوروزی ۱۴۰۰ باعث شد که 
بالفاصله بعد از تعطیالت، پیک چهارم و 
بعد هم پنجم را تجربه کنیم. االن هم 
این نگرانی وجود دارد که  بالفاصله بعد 
از پیک ششم، دچار پیک هفتم شویم.

۵ واریانت هشداردهنده کرونا
سوری با بیان اینکه اخیرا واریانت 
مطرح  دنیا  در  جدیدی  هشداردهنده 
نشده است، گفت: تاکنون پنج واریانت 
هشداردهنده داشتیم که شامل آلفا، بتا، 
گاما  که  بوده اند  اُمیکرون  و  دلتا  گاما، 
باشد  قرار  اگر  بنابراین  نیامد.  ایران  به 
سازمان  شود،  ایجاد  دیگری  واریانت 
کند.  تایید  را  آن  باید  بهداشت  جهانی 
واریانت  که  نمی دهد  نشان  شواهد 
هشداردهنده  دیگری آمده باشد، هرچند 

که جهش هایی به صورت ساب واریانت 
اتفاق می افتد. با این حال اخیرا واریانت 
اما برای  هشداردهنده ای مطرح نشده، 
عدم ایجاد آن هیچ تضمینی وجود ندارد. 
در عین حال اگر هم پیک هفتمی در 
کشور داشته باشیم، مشخص نیست که 
با واریانت های موجود خواهد بود یا با 
واریانت های جدید. البته باید توجه کرد 
تابع  جدید،  پیک  یک  رخداد  الزاما  که 

یک واریانت جدید نیست.
مرگ های  در  نوسان  یی  چرا

کرونایی
وی درباره چرایی سه رقمی بودن 
زمان  همچنین  و  کرونایی  مرگ های 
کاهش آن گفت: در زمینه مرگ ها در 
چند روز اخیر نوساناتی داشتیم، اما برآیند 
آمارها نشان می دهد که روند کاهشی 
مرگ بسیار کند است. این موضوع هم 
نشان می دهد که مداخله موثر آنی برای 
مقابله با اپیدمی در سطح ابتال و بستری 
تاثیری  خیلی  مداخالت مان  و  نداریم 
نداشته است. وقتی شیب کاهشی یک 
پیک آرام باشد، نگران کننده است و به 
پیک  دیر می توانیم  معنا است که  این 
سریع تر  پیک  هرچقدر  کنیم.  جمع  را 
کاهش یابد، نشان می دهد که مداخالت 
موثر بوده است. مانند کاری که در طرح 
شهید سلیمانی در پیک سوم اتفاق افتاد.

باید  اینکه  بر  تاکید  با  سوری 
تصمیم گیری  علمی  شواهد  بر  مبتنی 
کنیم، گفت: در عین حال نباید تصور 
کنترل  کلید  تنها  واکسن  که  کرد 
را  مشکالت  همه  و  است  پیدمی  ا
اینطور نیست.  حل می کند. زیرا اصال 
فعال  بیماریابی  باید  حال  عین  در 
جنبه  که  بگیریم  انبوه  تست  و  داشته 
حال  عین  در  دارد.  اپیدمیولوژیستی 
داده ها باید در اختیار متخصصین قرار 
تا تحلیل عمیق روی آن  باشد  داشته 
انجام شود، نه اینکه داده ها در اختیار 
چند نفر خاص باشد که تخصص کافی 
برای استنتاج تحلیل را ندارند. درعین 
و  بین بخشی  همکاری های  به  حال 
استفاده از فناوری های نوین در کنترل 

اپیدمی نیاز است.
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زیر نظر: علی هوشمند

ادامه مشکل دانشگاه ها با کاهش سرعت اینترنت 
رئیس مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: صبح روز 
سه شنبه ما مشکل بسیار سختی داشتیم و مدام گزارش ها درباره قطع شدن اینترنت و 

بیرون پریدن از کالس ها توسط دانشجویان و اساتید به ما گزارش می شد.
»سعید میرواحدی« رئیس مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه عالمه طباطبایی، 
درباره تاثیر کندی اینترنت برای یادگیری و ایجاد تنش در دانشجویان گفت: بعد از کرونا 
که تقریبا موجب شد همه فعالیت ها به صورت آنالین شود، یک بخشی از امکانات و 
تجهیزات الکترونیکی دانشگاه مورد استفاده قرار گرفت اما آن اوایل بعضی از دانشگاه ها 
امکانات خیلی مناسبی نداشتند و حتی دانشگاه عالمه به مرور امکانات مناسب را 
تهیه کرد و اکنون خودمان سرور و سامانه خیلی خوب با یک شرکت پشتیبان داریم.
وی در ادامه گفت: با این رویه ما توانستیم مشکالت را تا حدی حل کنیم اما 
بخش دوم ماجرا این بود که مثاًل فرض کنید شرکت زیرساخت که به ما پهنای باند 
می دهد به سایر اقشار و بخش های جامعه نیز پهنای باند می دهد، که دقیقا اکنون 

مشکل ما در همین جا است.
میرواحدی گفت: یعنی در حال حاضر ما در دانشگاه هیچ مشکلی نداریم و شاید 
در سال گذشته یک سری از دانشگاه ها خودشان امکانات خوبی نداشتند به همین 
خاطر بود که سامانه هایشان مشکل داشت اما حاال ما همه مشکالتمان را حل کردیم 

و ماجرای اصلی این است که سرچشمه دچار مسئله شده است.
رئیس مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه عالمه طباطبایی ادامه داد: به عنوان 
مثال صبح روز سه شنبه گذشته ما مشکل بسیار سختی داشتیم و مدام گزارش ها 
درباره قطع شدن اینترنت و بیرون پریدن از کالس ها توسط دانشجویان و اساتید به 
ما گزارش می شد. برای حل موضوع با شرکت پشتیبان تماس گرفتیم و آن ها هم 

اعالم کردند که ما مشکلی نداریم مشکل از زیرساخت است.
وی اشاره کرد: این مسئله برای ما مشکل ایجاد کرده است زیرا هر کاری که 
از ما برآمده انجام دادیم و امکانات خوب داریم اما متاسفانه بحث اینترنت و ظاهراً 
مشکالتی است که در پهنای باند وجود دارد و موجب پایین آمدن کیفیت اینترنت 
شده که ما را دچار مشکل کرده است. از طرفی ما هرچقدر به کاربران خود توضیح 
می دهیم که مشکل از سامانه دانشگاه نبوده و مشکل سراسری است، قبول نمی کنند 
و احساس می کنند که دانشگاه برای آن ها کم گذاشته و یا ما مشکل تجهیزات داریم. 
این باعث می شود که هم استاد و هم دانشجو از وضعیت آموزشی ناراضی باشند، که 

در نهایت موجب می شود کالس با کیفیت خوب برگزار نشده و همه متضرر شوند.
رئیس مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه عالمه طباطبایی در پاسخ به این 
اینترنت چقدر موجب ایجاد تنش در دانشجویان و اساتید شده  سوال که تضعیف 
است؟ گفت: این فشار خیلی زیاد بوده است چون مشکل از سمت ما نیست. اکنون در 
دانشگاه عالمه طباطبایی یک سامانه گفتگوی آنالین داریم که دانشجویان یا استاد 
به صورت برخط اگر مشکلی داشته باشد در همین سامانه پیام می گذارند و همکاران 
ما مشکل را برطرف می کند. ناگهان ما با ۵۰ تا ۶۰ پیام از سوی دانشجو و استاد 

مواجه می شویم که سامانه کیفیت مناسبی ندارد.
وی افزود: وقتی دانشجو می خواهد وارد کالس شود ولی نمی تواند، او به طور 
طبیعی دچار استرس شده و این استرس را بالفاصله به سامانه و کارشناسان ما منتقل 
می کند. سپس ظرف یک تا دو ساعت کل دانشگاه دچار بحران و مسئله می شود. 
ضمن اینکه کالس هایی که ما برگزار می کنیم خیلی زیاد است و دانشگاه عالمه در 

ماه های اخیر کالس های شلوغی است.
میرواحدی گفت: بعضا روزی هزار کالس برگزار می کنیم و در لحظه بین ۲۰۰ 
تا ۳۰۰ کالس در یک لحظه برگزار می شود. تصور کنید از این ۳۰۰ کالس که در 
لحظه برگزار می شود فقط ۱۰ درصد آن با مشکل مواجه شود؛ یعنی ۳۰ کالس با 
مشکل مواجه شده اند این ۳۰ کالس هر کدام ۲۰ تا ۳۰ دانشجوی دارند که حدود 
۲۰۰ و ۳۰۰ کاربر همزمان درگیر می شوند. ما نیز برای حل مسئله دچار تنش می شویم.
وی افزود: بعد از شروع آموزش حضوری ما در آینده از همین بسترهای آموزش 
مجازی استفاده خواهیم کرد. به عنوان مثال ما در دانشگاه یک سامانه lms داریم 
از آن استفاده  تا دانشجویان  بماند  یادگیری ما قرار است  این سامانه مدیریت  که 
کنند. قرار نیست این سامانه تعطیل شود بلکه قرار است به روش های مختلف مورد 

استفاده قرار بگیرد.

سرقت های مادر و دختری با لباس پسرانه در نازی آباد
رئیس کالنتری ۱۳۰ نازی آباد از دستگیری دختری که با تیپ پسرانه و 

همکاری مادری به کشروی از مغازه های موبایل فروشی می پرداخت خبر داد.
موبایل  مغازه های  از  فقره سرقت  چندین  گفت:  گودرزی  پیمان  سرهنگ 
فروش به این کالنتری اعالم شد که ماموران کالنتری در تحقیقات پلیسی به 
دست آورند سرقت ها توسط یک مرد جوان و گاهی به همراه زن میانسالی که 
گویا مادر وی می باشد رخ داده است و متهمان تلفن های همراه گران قیمت را 

کشروی و ربوده اند.
تصاویر  تطبیق  و  آمده  دست  به  اطالعات  پاالیش  به  انتظامی  مقام  این 
به دست  اطالعات  تجمیع  با  افزود:  و  کرد  اشاره  در صحنه های جرم  متهمان 
آمده و گشت زنی های هدفمند در نهایت ماموران این کالنتری موفق شدند مرد 
جوان را که به یک واحد صنفی موبایل فروشی مراجعه و قصد سرقت داشت 
را شناسایی و بازداشت کنند.رئیس کالنتری بازار گفت: پس از انتقال متهم به 
کالنتری مشخص شد متهم دختری جوان است که با پوشیدن لباس پسرانه و 
اصالح موی سر و تغییر پوشش موفق شده است تا کنون مال باختگان را گمراه 

و همچنین دستگیری خود را به تاخیر انداخته است.
وی به دستگیری زن میانسال اشاره کرد و توضیح داد: زمانی که زن میانسال 
برای ضمانت فرزندش به کالنتری مراجعه کرده بود توسط افسر پرونده شناسایی 

و بازداشت شد.این مقام پلیسی ادامه داد: تا کنون تعدادی از مال باختگان متهمان 
را شناسایی و هر دو متهم پس از تحقیقات مقدمانی برای اخذ دستور قضائی به 

دادسرا روانه شدند.

آدم ربایی برای ازدواج مجدد با همسر سابق
چند روز پیش مأموران گشت کالنتری پلیس با خودرویی مواجه شدند که 
زنی در داخل آن سعی داشت با کوبیدن پاهایش به شیشه خودرو نظر عابران 

را جلب کند.
و  مأموران مشخص شد که زن جوان دست  توسط  اولیه  بررسی های  در 
پاهایش با طناب بسته شده و مأموران با دیدن این صحنه بالفاصله به راننده 
خودرو دستور توقف دادند اما راننده بدون توجه به اخطارهای پلیس فرار کرد. 
بدین ترتیب تعقیب و گریز آغاز شد و در نهایت مأموران موفق شدند راه خودرو 

را مسدود و راننده را که مردی ۴۰ ساله بود بازداشت کنند.
در ادامه موضوع این آدم ربایی از سوی مأموران به  مصطفی واحدی بازپرس 

جنایی اعالم شد و وی دستور تحقیقات را صادر کرد.
زن جوان که همچنان دچار ترس و اضطراب بود، در تحقیقات گفت: مدتی 
قبل با بهروز، راننده خودرویی که من را ربوده بود آشنا شدم. بعد از مدتی هم 
نتیجه  این  به  از سه سال  تا پس  اما اختالف های ما باعث شد  ازدواج کردیم، 
برسیم که نمی توانیم با هم زندگی کنیم. البته در ابتدا بهروز مقاومت می کرد ولی 

در نهایت با اصرارهای من، با طالق موافقت کرد.
بعد از جدایی، بهروز مدام پیام می داد و تماس می گرفت و اصرار می کرد که 
دوباره باهم زندگی کنیم. اما من که می دانستم رفتارهای او درست نشده، مخالفت 
می کردم. تا اینکه شب حادثه زمانی که از محل کارم بیرون آمدم تا سوار خودروام 
شوم، ناگهان بهروز که در کمین من بود، به سراغم آمد و با ضرب و شتم و به 

زور من را سوار خودرویش کرد و من را ربود و به خانه اش برد.
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تراشه Ultra M1 اپل 
هشت برابر بزرگ تر از M1 است

دو  ترکیب  از  اپل،  تراشه ی  قدرتمندترین  و  جدیدترین  اولترا،   M۱
تراشه ی Max M۱ به دست آمده و در کمال تعجب، ابعاد دای آن ۸ برابر 

بیشتر از M۱ است.
سال ۲۰۲۰، اپل با رونمایی تراشه ی M۱ رسمًا فرایند تولید تراشه ی 
اختصاصی برای کامپیوترهای سری مک را آغاز کرد و با گذشت زمان، این 
تراشه ی مبتنی بر معماری آرم به دیگر محصوالت اپل نیز به کار گرفته شد. 
اپل با برنامه ریزی قصد دارد در نهایت وابستگی خود به دیگر تراشه سازها را 

از بین ببرد و پردازنده های موجود در تمام دستگاه هایش را خودش بسازد.
منتقدان از همان زمان معرفی M۱ گفتند معماری ای که اپل روی آن 
کار می کند، نمی تواند جواب گوی پردازش های پرقدرت کالس دسکتاپ باشد 
 Peek Performance و در حد رقبای دسکتاپ ظاهر شود. اپل در رویداد
با رونمایی تراشه ی ام وان اولترا )Ultra Apple M۱( ، این ادعای منتقدان 
را رد کرد. معرفی Ultra M۱ یکی از اتفاقات مهم  رویداد اخیر اپل بود؛ جایی 
که کوپرتینویی ها اعالم کردند موفق شده اند تراشه ای بسیار قدرتمند تولید 

کنند که در عین قدرتمند بودن، مصرف انرژی بهینه ای دارد.
به نوشته ی Wccftech، اپل برای عملی کردن ایده ی تولید تراشه ی 
Ultra M۱ مجبور بود تغییرات مهمی در محصول اولیه اعمال کند و ماجرا 
دای  ابعاد  می کند  ادعا  اپل  نمی شود.  جدید خالصه  قطعات  برخی  به  فقط 
))Die تراشه ی Ultra M۱ بالغ بر ۸ برابر بیشتر از تراشه ی M۱ است که 

عدد چشمگیری محسوب می شود.
این  زیاد  بسیار  احتمال  به   ،Ultra  M۱ بزرگ  ابعاد  درنظرگرفتن  با 
یا مک  اینچ  پرو ۱۳  بوك  نظیر مک  قابل حمل  تمامی مک های  در  تراشه 
بوك ایر M۱ جا نمی شود و به طور خاص برای محفظه های بزرگ تری نظیر 
مک استودیو تولید شده است. با   توجه  به ابعاد دای و گرمای تولیدشده، سیستم 
خنک کننده باید قوی تر از سیستم خنک کننده ی دستگاهی نظیر مک بوك 

پرو ۱۶ اینچ Max M۱ باشد.
 M۱ تراشه ی  دو   Ultra  M۱ ابعاد  به  دستیابی  برای  می گوید  اپل 
 UltraFusion(( اولترافیوژن  به  فریندی موسوم  از  استفاده  با  را   Max

ترکیب کرده است.
ازآن جاکه دو تراشه ی موجود Ultra M۱ با هم در ارتباط هستند، پهنای 

باند ۲٫۵ ترابایتی بین دو سیستم-روی-چیپ ارائه می شود.
و  قوی تر   M۱ از   Max  M۱ که  حقیقت  این  دانستن  با  همچنین 
پیشرفته تر است، تفاوت های بین Ultra M۱ و M۱ بیش از پیش ملموس 

می شود.
تراشه ی Ultra M۱ به دلیل داشتن دای بزرگ به 7 برابر ترانزیستور 
استفاده  ترانزیستور  میلیارد  از ۱۶   M۱ درحالی که است.  بیشتر مجهز شده 
 Ultra  M۱ تراشه ی  در  ترانزیستور  میلیارد   ۱۱۴ حضور  از  اپل  می کند، 
خبر می دهد. مدلی از تراشه ی جدید اپل با پردازنده ی گرافیکی ۶۴ هسته ای 
همراه می شود؛ اما M۱ در قدرتمندترین حالت خود از پردازنده ی گرافیکی 

۸ هسته ای بهره می گیرد.
در مقام مقایسه، تراشه ی Ultra M۱ می تواند درکنار حداکثر ۱۲۸ 
گیگابایت برثانیه  باند حداکثر ۸۰۰  پهنای  با  رم مجتمع  گیگابایت حافظه ی 
فعالیت کند. البته فراموش نکنید Ultra M۱ و M۱ دو تراشه در کالس 
 M۱ چیزی از ارزش های Ultra M۱ متفاوت هستند و قدرت بسیار زیاد
کم نمی کند. بااین حال، دانستن تفاوت های بین این دو تراشه به وضوح نشان 
اپل  اول  نسل  معرفی  زمان  از  است  توانسته  آیفون  تولیدکننده ی  می دهد 

سیلیکون چه پیشرفت چشمگیری تجربه کند.

یک روانشناس با تاکید بر اهمیت 
توجه به تفاوت های زن و مرد پیش از 
معموال  مردان  و  زنان  گفت:  ازدواج، 
که  عشقی  علت  به  می کنند  تصور 
بسیاری  می توانند  دارند  یکدیگر  به  
این  از  و  کرده  تحمل  را  تفاوت ها  از 
به  توجهی  معموال  ازدواج  از  پیش  رو 
ندارند،  یکدیگر  تفاوت های شخصیتی 
این در حالی است که اگر تفاوت میان 
خود  نرمال  و  طبیعی  حد  از  زوجین 
فرسودگی  دچار  زوجین  شود،  بیشتر 
روحی و روانی می شوند، به طوری که 
در برخی موارد زن و شوهر همانند دو 
هم خانه و نه شریک زندگی در کنار 

هم خواهند بود.
»فرسودگی  انزانی،  یسنا  گوهر 
روانشناختی  اثرات  از جمله  را  روانی« 
فاحش  ی  وت ها تفا به  بی توجهی 
دانست  ازدواج  از  پیش  مرد  و  زن  
تصور  زوجین  معموال  کرد:  اظهار  و 
می توانند  محبت  و  عشق  با  می کنند 
گرفته  نادیده  را  یکدیگر  تفاوت های 
از  پیش  رو  این  از  کنند،  تحمل  یا  و 
ازدواج اهمیتی به تفاوت های شخصیتی 
این  و  نمی دهند  یکدیگر  عقیده ای  و 
می پندارند  بی اهمیت  موضوعی  را  امر 
حال آنکه با عشق و محبت نمی توان 
طرف مقابل را تغییر داد و این تفاوت ها 
دقیقا پس از ازدواج خودشان را نشان 

می دهند.
این روانشناس با بیان اینکه برخی 
باعث  زوجین  فاحش  تفاوت های  از 
می شود زن و شوهر دچار »فرسودگی 
شده«  آموخته  »درماندگی  و  روانی« 

زن  شرایط  این  در  داد:  ادامه  شوند، 
قفسی  در  می کنند  احساس  شوهر  و 
افسردگی،  افزایش  با  شده اند،  زندانی 
اضطراب، خشم، پرخاشگری و بیماری 
روحی مثل وسواس مواجه می شوند و 
این  از  فرار  برای  است  ممکن  بعضا 
به  اعتیاد  نظیر  اعتیاد  انواع  به  حالت 
و...  مخدر  مواد  بازی،  فیلم،  تماشای 
روی آورده و یا درگیر طالق عاطفی و 

روابط فرا زناشویی شوند.
وی نداشتن سخنان مشترك برای 
صحبت کردن با یکدیگر و از بین رفتن 
یا کاهش صمیمت در زوجین را از جمله 
تفاوت های  روانشناختی  اثرات  دیگر 
درباره  و  عنوان  زن وشوهرها  فاحش 
چرایی نادیده گرفتن تفاوت ها پیش از 

ازدواج تصریح کرد: برای مثال معموال 
برای یک فرد درون گرا، فرد برون گرا 
جذابیت باال و یا برای یک فرد نامنظم، 
این  و  دارد  باالیی  فرد منظم جذابیت 
است  ممکن  هم  با  مواجهه  در  افراد 
ازدواج  برای  و  کرده  عشق  احساس 
اقدام کنند. درواقع اینها بخش هایی از 
نیستیم.  گاه  آن  به  که  است  ما  وجود 
ما در ابتدا جذب ویژگی هایی در افراد 
می شویم که آن ویژگی ها را نداریم و 
با آنها زندگی نمی کنیم اما بعد از ازدواج 
دوست داریم همان فضای ایمن قبلی 
اگر  مثال  برای  و  را تجربه کنیم  خود 
بودیم،  کرده  تجربه  نظم  با  را  امنیت 
می گردیم  بر  نظم  همان  به  هم  باز 
برایمان قابل  و دیگر بی نظمی همسر 

تحمل نخواهد بود و اینگونه است که 
اختالفات زوجین آغاز می شود.

انزانی معتقد است که زوجین باید 
پیش از ازدواج خود را شناخته و به کمک 
روانشناسان و مشاوران  به خودآگاهی 
طرف  ویژگی های  به  نسبت  و  رسیده 
و  برسند  نسبی  شناخت  به  نیز  مقابل 
سپس با اشتباه کمتری اقدام به انتخاب 

شریک زندگی مشترك کنند.
شناخت  روانشناس  این  گفته  به 
افکار،  درباره  و  خود  از  زوجین  اولیه 
احساسات و انتظار رفتار از فرد مقابل 
است  مهم  بسیار  همسر  عنوان  به 
دلیل  به  ازدواج  از  قبل  افراد  چراکه 
نداشتن شناخت درست از طرف مقابل 
شخصیتی  تفاوت های  از  بسیاری  به 
در  بعدها  امر  همین  و  نکرده  دقت 
نقطه  و  شده  نمایان  مشترك  زندگی 

آغاز اختالفات می شود.
وی با تاکید بر اهمیت »صمیمت« 
افزود:  مشترك،  زندگی  در  زوجین 
نداشتن شناخت درست از همسر منجر 
به عدم صمیمت و در نهایت مشکالتی 
می شود.  اضطراب  و  افسردگی  نظیر 
صمیمت  نوع  به  باید  زوجین  بنابراین 
باید  شوهر  و  زن  کنند.  دقت  خود 
سرگرمی ها و عالیق یکسانی داشته و 
سپس درباره باورها و ارزش های دینی، 
اهداف رشد  با دوستان،  رابطه  کیفیت 
و پیشرفت در زندگی مشترك، کیفیت 
و نوع ارتباط با خویشاوندان و فامیل، 
میزان صمیمت با اعضای خانواده اصلی 
و میزان احترام برای مادر و پدر خانواده 

و... با یکدیگر به تفاهم برسند.

یک روانشناس:

پیش از ازدواج به تفاوت های شخصیتی یکدیگر توجه کنید!
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تنظیم: مجتبی کاشی
 ، ب محجو ضا  علیر  
دبیرکل خانه کارگر می گوید: 
که  کردند  اعالم  بارها  مجلسی ها 
هزینه کرد  نحوه  در  را  دولت  دست 
از  حاصل  چند صدهزارمیلیاردی  منابع 
آزاد  ترجیحی  ارز  حذف  صرفه جویی 
به  دولت  خود  تا  گذاشته اند  ُمَخَیر  و 
یا  دهد  ارز  تخصیص  خود  تشخیص 
پول و کاال در اختیار بخشی از جامعه 
قرار دهد! در حقیقت ما تنها با یک خبر 
حذف  همان  که  هستیم  مواجه  قطعی 
یارانه و سوبسید پرداختی روی واردات 
کاالها است و مابقی طرح عمال ابهامات 
بوده و همه چیز به تصمیم دولت واگذار 

شده است.
طرح  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
دولت در بودجه سال آینده برای حذف 
ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی پیش از اجرا 
شوك مهمی را به اذهان وارد کرده و 
عرصه  در  چه  را  بحث هایی  پیشاپیش 
شبکه های اجتماعی و افکار عمومی و 
چه در بازار اقالم مصرفی موجب شده 
مشخص  آنکه  همه  از  مهم تر  است. 
نیست اختیارات دولت در این زمینه تا 
چه حد گسترده  است. باتوجه به اینکه 
دولت برنامه ی از بین بردن فقر مطلق 
در کوتاه مدت را نیز دارد، به نظر می رسد 
ارزیابی کارشناسان و اهل فن نسبت به 
عملکرد آن حائز اهمیت باشد. به همین 
علت به سراغ علیرضا محجوب )دبیرکل 
خانه کارگر و نماینده عضو فراکسیون 
کارگری مجلس در ادوار پیشین( رفتیم 
برای  را  ماجرا  ابعاد  رابطه  این  در  تا 

مخاطبان آشکارتر سازیم:
-که  دولت  اخیر  طرح  نتیجه  از 
مصرفی  منابع  است  ر  قرا آن  طی 
آن  پرداخت  و  حفظ  ترجیحی  ارز  در 
ارزیابی  چه  گیرد-  قرار  دولت  برعهده 

و پیش بینی ای دارید؟ 
 آنچه که از نظر ما به صورت قطعی 
رخ خواهد داد، پایان یافتن اختصاص ارز 
به کاالهای اساسی با دستور مجلس و 
پیشنهاد دولت است. از پی این سیاست 
همه  قابل مالحظه  گرانی  با  قطعا  نیز 
واقع  در  بود.  خواهیم  مواجه  قیمت ها 
ارتباط دارند و  با هم  بازار  قیمت ها در 
دارویی  و  خوراکی  اساسی  اقالم  حتی 
)که مجلس و دولت مدعی تامین آن ها 
به واسطه  شده اند(  قیمت شان  حفظ  و 
افزایش سایر قیمت ها دچار تورم خواهند 
شد. این افزایش به گمان من بیش از 

۱۰۰درصد خواهد بود. 
به نظرتان ارزیابی و مطالعه دقیقی 
از طرف دولت روی جامعه هدف توزیع 
منابع حاصل از صرفه جویی در پرداخت 

سوبسید ارزی انجام شده بود؟
لت  و د سد  نمی ر نظر  به   
هرچند  باشد،  داده  انجام  مطالعه ای 
این  در  مجلس  پژوهش های  مرکز 
داده  نجام  ا پژوهش هایی  خصوص 
هیچ  نیز  مجلس  هرحال  به  است. 
تکلیف مشخصی برای دولت در طرح 
ایجاد نکرده است؛ به همین علت است 
که  کردند  اعالم  بارها  مجلسی ها  که 
هزینه کرد  نحوه  در  را  دولت  دست 
از  حاصل  چند صدهزارمیلیاردی  منابع 
آزاد  ترجیحی  ارز  حذف  صرفه جویی 
به  دولت  خود  تا  گذاشته اند  ُمَخَیر  و 
یا  دهد  ارز  تخصیص  خود  تشخیص 
پول و کاال در اختیار بخشی از جامعه 
قرار دهد! در حقیقت ما تنها با یک خبر 
حذف  همان  که  هستیم  مواجه  قطعی 
یارانه و سوبسید پرداختی روی واردات 
کاالها است و مابقی طرح عمال ابهامات 
بوده و همه چیز به تصمیم دولت واگذار 

شده است. 
دولت از عادالنه شدن توزیع درآمد 
همچنین  و  طرح  این  اجرای  از  پس 
جلوگیری از انواع مفاسد متعدد به وجود 
میان  به  قاچاق صحبت  بحث  و  آمده 
آورده است. به نظر شما این هدف گذاری 
اقتصادی  واقعیت های  با  میزان  چه  تا 
و  از هزینه  اگر بحث  آیا  دارد؟  تناسب 
فایده کردن باشد، مفاسد و معایب ارز 

ترجیحی بیشتر بود یا حذف آن؟ 
 باید ابتدا به این نکته توجه داشته 

جمهوری  اساسی  قانون  در  که  باشید 
اسالمی بازرگانی خارجی و تامین اقالم 
است.  »دولتی«  امری  اساسا  وارداتی 
مدعیان باید نشان دهند که در بخش 
بازرگانی دولتی دقیقا در کجا مفاسد این 
چنینی رخ داده است؟ اگر مدعیان وجود 
فساد گسترده و قاچاق عظیم و انحصار 
به دهک های  واردات  از  درآمد حاصل 
۴۲۰۰تومانی  دالر  حذف  بر  ثروتمند، 
تاکید دارند، ابتدا باید توضیح دهند که 
چرا واردات و بازرگانی خارجی را از پایه و 
اساس به بخش خصوصی واگذار کردند 
که این مفاسد و سوءاستفاده ها رخ داده 
است؛ ضمن اینکه باید دقیقا استدالل 
اختصاص  مبلغ  درصد  چند  که  کنند 
یافته دولت به همان بخش خصوصی 
اختصاص  رقم  کل  ز  ا درصد  چند 
سوبسید به ارز ترجیحی بوده است؟ در 
شرایطی که در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون 
اساسی صراحتا از دولتی بودن بازرگانی 
آقایان  به  قانون  کدام  شده،  صحبت 
اجازه داده که بازرگانی را اساسا به یک 
امروز  تا  کنند  بدل  خصوصی  بیزینس 
درگیر پرونده های فساد و سوء استفاده 
و فروش ارز ترجیحی در بازار آزاد شوند؟
حتی  که  هستید  مستحضر  حتما 
اگر مجلس نیز برخالف قانون اساسی 
قانونی را تنظیم کند، آن قانون وجاهت 
است!  نقض  قابل  و  نداشته  حقوقی 
صراحت  زمینه  این  در  اساسی  قانون 
دوستان  است.  روشن  تکلیف  و  دارد 
ارز  با  را  می خواهند صادرات و واردات 
شناور پیش ببرند. پرسش این است که 
قیمت  با  ارز  این  بعد  به  اکنون  از  آیا 
واقعی و شناور تعیین خواهد گشت که 
امروز از ارز شناور سخن می گویند؟ در 
اینجا تکلیف روشن است و هرکس ارزی 
را داده و مورد سوءاستفاده قرار گرفته 
در  مگر  شود.  محاکمه  و  مواخذه  باید 
نهادهای نظامی اگر کوتاهی و قصوری 
سر بزند، تنها سرباز جزء و عامل نهایی 
محاکمه می شود؟ مگر جز این است که 
هر نهاد باالدستی که دستور آن قصور 
و  می شود  محاکمه  و  مواخذه  داده  را 
باید  زیردستی ها  از  بیشتر  باالدستی ها 
با  قانونی  برخورد  بدهند؟  پس  جواب 
مسئوالن دولت قبل و دولت فعلی که 
راه حل  کردند،  کوتاهی  زمینه  این  در 
آمده  به وجود  با مفاسد  برخورد  منطقی 
در بحث توزیع ارز ترجیحی است و راه 

بهتری برای آن متصور نیستیم.
تبلیغات  که  است  این  ما  تصور 
برای فسادانگیز بودن ارز ترجیحی بیشتر 
می توانست  دولت  است.  غوغاساالری 
ایران  بازرگانی دولتی  به راحتی شرکت 
دالر  ۱۴میلیارد  همان  اختصاص  با  را 
مکلف  ترجیحی  رز  ا به  اختصاصی 
با  کند.  اساسی  اقالم  ردات  وا به 
گذاشتن تعداد زیادی گروه بازرسی نیز 
می توانستند از هرگونه مفسده در همان 
از  و  نمایند  جلوگیری  متمرکز  شرکت 
اجرای سیاست تورم زای فعلی خودداری 
کنند. قرار نیست ما سیاستی تورم زا اجرا 
کنیم و در پاسخ به منتقدین بگوییم که 
سیاست قبلی چنان بوده که ما قادر به 
ما  پرسش  نبودیم!  آن  اثرات  کنترل 
چه  کنترل  به  قادر  شما  که  است  این 
چیز نیستید؟ و قادر به کنترل چه چیز 
هستید؟ اگر کسی ارز دولتی متعلق به 
مردم را حیف و میل کرده است، ایراد به 

خود آن مفسد و حامیان اوست و نه اصل 
مسئله اختصاص منابع برای سوبسید به 

ارز کاالهای اساسی! 
 فرض کنیم در قانون اساسی ایران 
بحث انحصار بازرگانی خارجی و تکلیف 
کاالهای  ارزان  ارز  تامین  برای  دولت 
اساسی وجود نداشت. اگر شما به جای 
برای  موجود  مالی  منابع  بودید  دولت 
مردم  اساسی  کاالهای  و  نیازها  تامین 
را چگونه مصرف می کردید؟ آیا توزیع 
کاالبرگ یا یارانه با شناسایی گروه های 

هدف فسادانگیز است؟ 
بدترین  نقدی  نه  را یا پرداخت 
شرایط  در  است.  یارانه  پرداخت  شکل 
هم  الکترونیکی  کاالبرگ  توزیع  فعلی 
چندان تفاوتی با یارانه نقدی ندارد و در 
این شکل از پرداخت نیز تورم و فساد 
وجود دارد. در حقیقت ما بدترین اتفاق 
و تصمیمی که می توان گرفت و دید را 
یا  پول  دادن  بدون علت  بودیم.  شاهد 
کاال یا هر چیز دیگر هم به تورم دامن 
می زند و هم توقعاتی ایجاد می کند که 
بعدها مسئوالن از عهده آن برنخواهند 
آمد. حرف ما این است که پول و منابع 
یا باید مستقیما به »کار« داده شود یا به 
»بهانه کار« بدهد! به عبارت بهتر دولت 
دریافتی های  و  دستمزدها  به  باید  یا 
یا  کند  اضافه  می کنند  کار  که  کسانی 
در قالب »بهانه کار« به پرداخت تعهد 
قانونی »بیمه بیکاری« اقدام نماید. تنها 
پرداخت های  که  است  شرایط  این  در 
مستقیم دچار فساد و تورم زایی و افزایش 
هزینه های زندگی نمی انجامد. پرداخت 
نیز  بیکاری  بیمه  و  کار  به  میزان  این 
تشکل های  و  تعاونی ها  خود  برعهده 
کارگری باید باشد تا هم محل اصابت 
و  شود  تعیین  دقیق  منابع  اختصاص 
هم از مفاسد و اتالف جلوگیری شود. 
امروزه هم کارگران اتحادیه دارند و هم 
تشکیل  با  می توانند  آن ها  و  کارمندان 
این وظایف  از عهده  تشکل های خود، 
نیازی به  این اوصاف حتی  با  بربیایند. 
داشت.  نخواهیم  نیز  کاالبرگ  توزیع 
بسیاری تالش خواهند کرد کاالبرگ را 
نیز به پول تبدیل کنند و پول دادن نیز 
بدترین شکل توزیع منابع عمومی است. 
اگر کسی توانست همان ۴۵هزارتومانی 
که در زمان هدفمندسازی یارانه ها انجام 
شد را برگرداند و مردم را از دریافت آن 
توانست  خواهد  قطعا  کند،  منصرف 
یارانه های مطرح شده امروز را نیز روزی 
برگرداند و پرداخت آن را متوقف سازد.

از  کارفرمایان  نمایندگان  برخی   
فرصت اجرای این طرح دولت استفاده 
کردند و این پیشنهاد را مطرح می کردند 
بخش  توان  فقدان  به  »باتوجه  که 
خصوصی و کارفرما در تامین دستمزد 
قانونی و عرفی، دولت قدم جلو بگذارد 
و با پرکردن فاصله میان دستمزد فعلی 
و رقمی که حداقل سبد تامین معیشت 
این  کند.«  راضی  را  کارگران  است، 
ارزیابی می کنید؟ اساسا  ادعا را چگونه 
دستمزد  افزایش  مابه التفاوت  پرکردن 

توسط دولت درست و ممکن است؟ 
یارانه  از  حرف  که  کسانی  اتفاقا 
باید  خود  می زنند،  کاالبرگ  و  نقدی 
برخی  که  کردند  چه  بگویند  پاسخ 
چنین  که  دادند  جراتی  چنین  خود  به 
خصوصی،  بخش  به عنوان  را  سخنی 
این  بزنند؟  دولت  مسئوالن  یا  کارفرما 

ناصحیح  و  غیرانسانی  درخواست  یک 
است. وقتی که همان افراد می خواهند 
بفروشند،  را  خود  جنس  تورم  برمبنای 
۱۰میلیون  متعارف  درآمد  برمبنای 
تومانی افراد نرخ می گذارند، ولی وقتی 
پرداخت  بجای  بدهند،  مزد  می خواهند 
مزد  از  معیشت،  در سطح سبد حداقل 
میلیون  پنج  یا  تومانی  چهارمیلیون 
تومانی سخن می گویند؟ این افراد باید 
پاسخ بدهند که در این مدت خودشان 
چند درصد قیمت کاالهایشان را افزایش 
ارز  مصرف  مابه التفاوت  چقدر  دادند؟ 
رفته  جیب شان  در  ترجیحی  و  نیمایی 
و توانستند از کنار شرایط تورمی برای 
می رسد  به نظر  کنند؟  ایجاد  سود  خود 
این ماهی گیری از آب گل آلوده ی این 
بازار آشفته است. بحث ما این است که 
اتفاقا کارفرما اعم از بخش خصوصی و 
دولت بیشترین سود را از همین تورم و 
کاهش ارزش پول کرده اند. اگر بخش 
خصوصی مدعی است که در این مدت 
دولت منابعی داشته که باید می داده و از 
آن ها دریغ کرده است، بفرمایند از دولت 
بایستند،  آن  برابر  در  و  کرده  شکایت 
کارگران  به  ربطی  مسئله  این  لیکن 
ندارد که بخواهند از روی گرده کارگران 
کشور ما جبران کنند! عمده اقتصاددانان 
جشن  »تورم،  گفته اند  جهان  برجسته 
اغنیا است«! این یعنی این تورم همزمان 
عزای فرودستان و کم درآمدها به حساب 
می آید. افرادی که ثروت هایی به دست 
می آورند که بعدها نمی توانند حتی ثروت 
دارند  دوست  همواره  بشمارند،  را  خود 
فقرا و کارگران با دولت دست به گریبان 

شوند و از مسئولیت خود سرباز بزنند. 
اگر بخواهیم با منطق دولت و بازار 
فقر و سبد حداقل  صحبت کنیم، خط 
معیشت را باید با توجه به وضعیت سال 

آتی چگونه ارزیابی کنیم؟ 
پاسخ به اینکه ارقام با این وضعیت 
در سال آینده به چه نحوی تغییر خواهد 
کرد، در حوزه و توان تخصصی ما نیست. 
ما تنها این را می دانیم که خود دولت با 
برآوردی که از خط فقر نسبی و خط فقر 
مطلق دارد و با ارزیابی ای که کارشناسان 
کارگری(  کارشناسان  نه  )و  او  خود 
انجام داده اند، سبدحداقل معیشت برای 
اعالم  تومان  ۹میلیون  را  خانوار  بقای 
کرده است. مطالبه و خواسته ما دقیقا 
پرداخت همین ۹میلیون تومان ادعایی 
خود دولت بود؛ رقمی که خود کارفرما 
نیز ناگزیر از تایید آن بوده است. ما به 
همین محاسبه نیز احترام می گذاریم و 
خواستار پرداخت آن به کارگران به عنوان 
نمایندگان  البته  بودیم.  حداقل  رقم 
کارگری در شورای عالی کار به درستی 
درست  مبنای  یک  بر  و  گرفته   موضع 
باید  امسال  تورم  رقم درصد  بودند که 
به این ۹میلیون تومان هم اضافه شود 
باید  مزد  اصولی  لحاظ  از  یعنی  این  و 
اگر  می شد.  تعیین  تومان  ۱۰میلیون 
بخواهیم بدون غرض و به شیوه علمی 
حق کارگر را تعیین کنیم، باید سبدی که 
امسال تعیین شده را همراه با رقم تورم 
سال جاری کنیم تا ارزش مزد دریافتی 
کارگران در طول سال آتی تا حدی حفظ 
شود. این رقم را نیز کارفرما باید بپردازد 
و کارفرمایان نباید انتظار داشته باشند که 
دولت یا سایر نهادهای دیگر که با پول 
مردم مدیریت می شوند، آن را بپردازند!

سرمایه بانک مسکن 2.5 برابر شد
مدیرعامل بانک مسکن گفت: در سال جاری با افزایش 
۲۰۴ هزار میلیارد تومانی، سرمایه بانک مسکن از ۱۳۰ هزار 

میلیارد تومان به ۳۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نشست بررسی عملکرد بانک مسکن با حضور محمود 
شایان مدیر عامل بانک و سیدعباس حسینی معاون امور 
و  اقتصاد  امور  وزارت  دولتی  شرکت های  و  بیمه  بانکی، 
دارایی و جمعی از مدیران و رؤسای بانک مسکن و وزارت 

اقتصاد برگزار شد.
محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن در نشست گزارش عملکرد بانک که در 
ساختمان مرکزی بانک مسکن برگزار شد، ضمن تبریک روز جانباز و میالد امام حسین 
)ع(، توضیح داد: خوشبختانه به عنوان یک بانک تخصصی در بخش مسکن همه 
تکالیف ابالغ شده در بودجه ۱۴۰۰ را اجرایی کرده ایم. همچنین در سال ۱۴۰۱ حدوداً 
۲۰ درصد به سهم بخش مسکن افزوده شد که رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بود. این 

رقم بین ۲7 بانک و مؤسسه از سوی بانک مرکزی تخصیص پیدا کرد.
وی افزود: دولت به مردم متعهد شده است که ساالنه یک میلیون واحد در بخش 
مسکن تولید کند و از این میان ۲۱۰ هزار واحد به بانک مسکن ابالغ شده است و در 
این ایام بیش از ۳۳۰ هزار نفر طی طرح نهضت ملی نزد بانک مسکن افتتاح حساب 
کرده اند و مبلغ قابل توجهی یعنی بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان به حساب بانک 
مسکن واریز کردند که از این مبلغ بیش از 7 هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در پروژه ها 
تزریق شده است. همچنین ۲,۲۰۰ میلیارد ریال نیز از منابع داخلی بانک به پروژه ها 
تزریق شده است. در جایی که سهم الشرکه مشتری پرداخت شده، نزدیک ۲۰۰ تا 

۳۰۰ هزار میلیارد تومان توسط بانک پرداخت شده است.
مدیرعامل بانک مسکن با تاکید بر اینکه کارکنان این بانک تالش زیادی کردند 
تا تسهیالت زیادی طی نهضت ملی مسکن بتواند پرداخت شود، گفت: خوشبختانه 
مقام عالی وزارت در خصوص افزایش سرمایه به ما کمک کردند و این مساله توان 
ما برای پرداخت تسهیالت را افزایش خواهد داد. از این رو در سال جاری با افزایش 
۲۰۴ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به ۳۳۴ 

هزار میلیارد تومان رسیده است.
شایان خاطرنشان کرد: در سطح شعب کارکنان متخصص و متعهدی داریم که 
تفاهم نامه های خوبی برای جذب منابع امضا کرده اند. ما اعتقاد داریم هر رئیس شعبه 
یک مدیرعامل است. خوشبختانه سطح رضایتمندی از شعب ما باال است و عملکرد 
بانک نشان می دهد در این امور موفق بوده ایم. از آنجا که مقام معظم رهبری نیز بارها 
بر لزوم تخصیص تسهیالت بدون ضامن به مردم و توجه به بخش مسکن تاکید 

داشتند، همه تالش خود را خواهیم کرد.

برگزار  پارسیان  بانک  در  اسالمی  بانکداری  نشست مدل مطلوب 
می شود

دومین نشـست علمی – تخصصـی با موضوع “مدل 
مطلوب بانکداری اسـالمی )چالش ها و راهکارهای اصالح 
قوانین بانکی کشور(”، با همکاری بانک پارسیان و پژوهشگاه 
فقه نظام قم، با حضور اساتید حوزه و مدیران نظام بانکی و 
به میزبانی بانک پارسیان روز چهارشنبه ۱۸ اسفندماه برگزار 
می شود. دومین نشـست علمی – تخصصـی با موضوع “مدل 

مطلوب بانکداری اسـالمی )چالش ها و راهکارهای اصالح قوانین بانکی کشور(”، با 
همکاری بانک پارسیان و پژوهشگاه فقه نظام قم، با حضور اساتید حوزه و مدیران 

نظام بانکی و به میزبانی بانک پارسیان روز چهارشنبه ۱۸ اسفندماه برگزار می شود.
کمیسیون  ریاست  اراکی،  آیت اهلل  حضرت  راهبردی،  نشست  این  در 
مدرسین،  جامعه  هیئت رئیسه  محترم  عضو  و  رهبری  خبرگان  مجلس  اقتصادی 
حجت االسالم والمسلمین دکتر حاجی ابوالقاسم دوالبی ، عضو محترم مجلس خبرگان 
رهبری و رئیس محترم پژوهشگاه فقه نظام، حجت االسالم والمسلمین مادر شاهی، دبیر 
محترم گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام و کورش پرویزیان مدیرعامل 

بانک پارسیان به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.
ازجمله اهداف برگزاری این نشست؛ تبیین مدل اجرایی یک بانک مطلوب تحت 
مبانی اسالمی و با رویکرد فقه نظام در راستای رفع دغدغه های مراجع عالی قدر در 
همکـاری بـا نهـاد پولی و جلوگیری از نفوذ تمـدن سـرمایه ساالری غربی در نهاد 

پولی– مالی اقتصاد می باشد.

هت تریک بانک پاسارگاد در ششمین جشنواره نوآوری  برتر ایرانی
ایرانی،  برتر  نوآوری  ملی  جشنواره  ششمین  در 
کارت  آنالین  »شارژ  خدمت  ویپاد«،  پلیکیشن  »ا
خدمات  »سامانه  و  پی پاد«  اپلیکیشن  در  شهروندی 
بانک  توسط  توسعه یافته  محصوالت  از  آوند«،  رفاهی 
نوآوری های  و  محصوالت  به عنوان  پاسارگاد  گروه  و 
ایرانی شناخته شدند. دبیرخانه این جشنواره پس  برتر 

از انجام مراحل بررسی و ممیزی، هر سه محصول فوق را به عنوان محصول 
نوآور و برتر معرفی کرد.

ملی  جشنواره  »ششمین  در  بانک پاسارگاد،  روابط عمومی  گزارش   به 
نوآوری برتر ایرانی« که در تاریخ ۱۶اسفند۱۴۰۰ به همت دفتر توسعه فناوری ها 
و نوآوری های صنعتی شریف )تکنوشریف( در محل دانشگاه صنعتی شریف و 
با حمایت ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علم و 
فناوری ریاست جمهوری برگزار شد؛ بانک پاسارگاد برای سه خدمت و محصول 
خود، موفق به دریافت لوح زرین و تقدیرنامه شد. در این راستا »اپلیکیشن ویپاد« 
اعتبار  )بانک دیجیتال( پاسارگاد که مجموعه خدماتی شامل  ترابانک  به عنوان 
دیجیتال، افتتاح حساب دیجیتال، خدمات مالی اجتماعی و ویدیو بانکینگ و… 
را ارائه می دهد، خدمت »شارژ آنالین کارت شهروندی در اپلیکیشن پی پاد« و 
»سامانه خدمات رفاهی آوند« به عنوان نوآوری های برتر مورد تقدیر قرار گرفتند.
چهار  در  خود  برگزاری  دوره  ششمین  در  ایرانی  برتر  نوآوری  جشنواره 
بخش نوآوری در محصول، نوآوری در خدمت، نوآوری در فرآیند و نوآوری در 
کسب وکار به انتخاب نوآوری های برتر پرداخته و ممیزی فرآیندهای نوآوری در 
این جشنواره بر اساس مدل مرجع نوآوری محصول )PIRM( صورت پذیرفته 
است. این مدل برگرفته از Stage Gate Model است که به عنوان مدلی 
پذیرفته شده در جهان، مورد تأیید دو مرجع معتبر یعنی انجمن مدیریت و نوآوری 
محصول PDMA و مرکز بهره وری و کیفیت آمریکا APQC نیز واقع شده است.
زیرمجموعه های  از  رویداد همگی  این  در  پاسارگاد  برگزیده  محصوالت 
اپلیکیشن  به عنوان  ویپاد  هستند.  پاد«  هوشمند  »سرزمین  جامع  راهکارهای 
بانکداری  از  نوینی  به سبک  پاساگاد، دریچه ورود  ترابانک  یا  بانک دیجیتال 
دیجیتالی است که بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعبه  ها و صرفًا مبتنی بر 
اعتبارسنجی  مصنوعی،  هوش  دیجیتال،  هویت  احراز  سرویس  های  فراخوانی 
گرفته  قرار  کشور  سراسر  هم  میهنان  اختیار  در  و  یافته  توسعه  و…  دیجیتال 
بسترهای  برمبنای  تسهیالت  ارائه  امکان  ویپاد  اپلیکیشن  در  هم چنین  است. 
کاماًل غیرحضوری و الکترونیک فراهم شده و در دسترس کاربران قرار دارد.

خدمت شارژ آنالین کارت شهروندی در اپلیکیشن پی پاد نیز یکی دیگر 
کارت  است.  پاد  هوشمند  سرزمین  جامع  راهکارهای  با  مرتبط  از محصوالت 
شهروندی به عنوان جایگزینی برای پول نقد در پرداخت های خرد مورد استفاده 
قرار می گیرد و در حال حاضر شهروندان شهرهای مشهد و قزوین می توانند با 
استفاده از خدمت شارژ آنالین پی پاد، اعتبار کارت شهروندی خود را به صورت 
غیرحضوری و بدون مراجعه به مراکز افزایش دهند و در نتیجه دیگر نیازی نیست 
برای شارژ کارت شهروندی خود مراجعه حضوری کرده و در صف منتظر بمانند.
کارت شهروندی در انجام آسان پرداخت های مرتبط با انواع حمل ونقل 
فروشگاهی،  مراکز  از  خرید  و  حاشیه ای  و  شهری  پارکینگ های  و  عمومی 
فرهنگی، ورزشی، تفریحی و گردشگری کاربرد دارد. تاکنون بیش از ۳،۰۰۰ 
پذیرنده های کارت  به  قزوین  و  در مشهد  نقلیه عمومی  انواع وسایل  دستگاه 
دو  این  شهروندان  برای  کارت  شش میلیون  حدود  و  شدند  مجهز  شهروندی 
شهر صادر شده است که روزانه بیش از یک میلیون تراکنش از طریق آن ها به 
انجام می رسد. در آینده نزدیک ارائه این خدمت به شهروندان دیگر شهرهای 

کشور نیز فراهم خواهد شد.
مدیریت  هوشمند  کاماًل  سیستم  از  بخشی  سرویس  این  است  گفتنی 
حمل ونقل شهری به نام سیستم جمع آوری خودکار کرایه )AFC( در اپلیکیشن 
پی پاد است که شامل مجموعه ای از سامانه های سخت افزاری و نرم افزاری بوده 
و با استفاده از دانش فنی کارت بلیت الکترونیکی، QR-Code  و گوشی های 
هوشمند، در جهت اعمال انواع تراکنش های متنوع بر روی پذیرنده های مختلف 
تفریحی،  و  فرهنگی  مراکز  پارکینگ،   ،BRT مترو،  تاکسی،  اتوبوس،  همانند 

اصناف و فروشگاه ها و… مورد استفاده قرار می گیرد.

ترکیه از خرید نفت ایران استقبال می کند
آلپ ارسالن بایراکتار، وزیر انرژی ترکیه اعالم کرد این کشور به 
خرید نفت روسیه ادامه می دهد و امیدوار است تحریمها علیه صادرات 

نفت ایران لغو شوند.
ممنوعیت  گذشته  شنبه  سه  روز  آمریکا  جمهور  رئیس  بایدن،  جو 
واردات نفت خام و فرآورده های نفتی روسیه را به تالفی حمله مسکو به 
اوکراین اعالم کرد. انگلیس اندکی بعد از اظهارات بایدن، اعالم کرد واردات 
نفت و فرآورده های نفتی روسیه را تا پایان سال ۲۰۲۲ متوقف می کند.

وزیر انرژی ترکیه در حاشیه کنفرانس انرژی سراویک در هیوستون 
آمریکا گفت: جهان به نفت بیشتری نیاز دارد و این نفت باید از جایی، 
یا هر جایی که الزم  ایران، عربستان سعودی  از  ونزوئال،  از  آمریکا،  از 

باشد، تامین شود.
بایراکتار گفت: ترکیه به راحتی نفت کشورهای دیگر را جایگزین 
نفت روسیه نمی کند و روسها تامین کنندگان قدیمی و مورد اطمینان 
بوده اند. ترکیه برای ۴۵ درصد از گاز، ۱7 درصد نفت و ۴۰ درصد بنزین 

مورد نیازش به روسیه متکی است.
ترکیه پیش از خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ 
و احیای تحریمها، حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز نفت ایران را وارد می 
کرد. وزیر انرژی ترکیه درباره خرید نفت ایران گفت: واردات نفت ایران 
به یکباره صفر شد و اکنون ما نمی توانیم این بار در روسیه یک اختالل 

عرضه دیگر را داشته باشیم.
ترکیه امیدوار است واشنگتن و تهران به زودی به توافقی دست پیدا 

کنند که زمینه لغو تحریمها را فراهم کند.
به  ایران  امیدوارم مسئله  بایراکتار گفت:  بر اساس گزارش رویترز، 
زودی حل شود و در این صورت کنار آمدن با وضعیت عرضه برای ما 

بسیار راحت تر خواهد شد.

کاهش ماهانه صادرات گاز مایع ایران
منابع کشتیرانی به پالتس اعالم کردند صادرات LPG ایران برای 
بارگیری در فوریه ۳۸۲ هزار تن در مقایسه با ۴۵۱ هزار و ۵۰۰ تن در 

ژانویه تخمین زده شد.
منابع آگاه به پالتس گفتند: حجم محموله های بارگیری شده در 
دسامبر به ۵۳۱ هزار تن رسید در حالی که حجم محموله ها در نوامبر 

۵۳۹ هزار و ۵۰۰ تن و در اکتبر ۳۶۳ هزار و ۵۰۰ تن بود.
“اس اند پی گلوبال کامادیتی اینسایتس« پیشتر گزارش کرده بود 
صادرات LPG ایران در سال ۲۰۲۱ در سپتامبر به اوج خود رسید و ۵۵۶ 

هزار تن بود.
محموله های بارگیری شده در ژانویه شامل هفت محموله متشکل 
از ۳۳ هزار تن پروپان، ۱۱ هزار تن بوتان و دو محموله ۴۴ هزار تنی از 
پروپان و بوتان و یک محموله شامل ۱۵ هزار تن پروپان و هشت هزار 
تن بوتان، یک محموله شامل ۱۰ هزار تن پروپان و ۱۲ هزار تن بوتان 

و یک محموله چهار هزار تنی به نسبت مساوی بوتان و پروپان بودند.
محموله های بارگیری شده در فوریه شش محموله شامل ۳۳ هزار 
تن پروپان، ۱۱ هزار تن بوتان، دو محموله ۴۴ هزار تنی به نسبت مساوی 
پروپان و بوتان، یک محموله ۲۲ هزار تنی پروپان یا بوتان و یک محموله 

سه هزار تنی بودند.
به گفته منابع بازرگانی و کشتیرانی، صادرات ماهانه LPG ایران عمدتا 
به مقصد چین است که با وجود تحریمهای آمریکا با اقدام چینی ها در 

ساخت ناوگانی از کشتیهای بسیار بزرگ حمل گاز، تسهیل شده است.
صادرات LPG ایران بدون تحریمهای کشتیرانی و تجاری بین المللی 
می تواند باالتر باشد و به صادرکنندگان ایرانی اجازه دهد از ناوگان جهانی 
کشتیهای VLGC دوباره استفاده کنند. تحلیلگران می گویند ایران می تواند 
صادرات LPG را در سال ۲۰۲۲ به میزان ۱.۹ میلیون تن افزایش دهد.

بر اساس گزارش پالتس، قیمت LPG فوب خاورمیانه در سال ۲۰۲۲ 
تحت تاثیر افزایش قیمت معامالت نفت برنت و بهبود تقاضا از سوی بخش 
پتروشیمی، افزایش پیدا کرده است. میانگین قیمت فوب پروپان در فوریه 
به ۸۹۱ دالر و ۵۵ سنت در هر تن رسید که باالتر از 7۴۶ دالر و ۵۲ سنت 
در ژانویه و ۶۹۲ دالر و هفت سنت در دسامبر بود. قیمت فوب بوتان در 
فوریه ۸۱۲ دالر و ۶۱ سنت در هر تن بود که باالتر از 7۳7 دالر و ۶7 

سنت در ژانویه و ۶۶۴ دالر و ۱۶ سنت در دسامبر بود.

یارانه نقدی بدترین شکل پرداخت یارانه است؛

محجوب: حذف ارز ترجیحی موجب گرانی ۱۰۰ درصدی می شود!
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زیر نظر: محمد امامی

ریزش قیمت نفت در واکنش به سیگنال 
تولیدکنندگان بزرگ اوپک

افزایش  از  عراق  و  عربی  متحده  امارات  حمایت  پی  در  نفت  قیمت 
تولید که بخشی از عرضه مختل شده روسیه را جبران می کند، حداکثر ۱7 

درصد کاهش پیدا کرد.
بهای معامالت نفت برنت در جریان ریزش شدید، بیش از ۱7 درصد 
معادل ۲۲ دالر کاهش یافت و تا رکورد اندك ۱۰۵ دالر و ۶۰ سنت عقب 
نشینی کرد. این شاخص بخشی از ضرر خود را در ادامه معامالت جبران کرد 
و آخرین بار با ۱7 دالر و ۱۶ سنت معادل ۱۳.۴ درصد کاهش، ۱۱۰ دالر 
و ۸۲ سنت در هر بشکه بود. بهای معامالت نفت آمریکا با ۱۵ دالر و ۴۴ 
سنت معادل ۱۲.۵ درصد کاهش، به ۱۰۸ دالر و ۲۶ سنت در هر بشکه رسید.

قیمتها پس از این که معامله گران به گزارشهای رسانه ای در خصوص 
ادعای وزیر نفت عراق برای آمادگی این کشور برای افزایش تولید در صورت 
موافقت اوپک پالس واکنش نشان دادند، به رکورد پایینی در معامالت روز 

چهارشنبه سقوط کرد.
روزنامه فایننشیال تایمز پیشتر گزارش کرده بود یوسف العتیبه، سفیر 
امارات متحده عربی در واشنگتن اعالم کرده است کشورش موافق افزایش 

سریعتر تولید نفت است.
باب یاوگر، مدیر معامالت انرژی در شرکت میزوهو گفت: این چیزی 
نیست. آنها می توانند ۸۰۰ هزار بشکه در روز را سریعا به بازار برگردانند و 

جایگزین یک هفتم از عرضه روسیه کنند.
انرژی آمریکا نشان داد ذخایر نفت  اداره اطالعات  در این بین، آمار 
آمریکا در هفته منتهی به چهارم مارس، به میزان ۱.۹ میلیون بشکه کاهش 
پیدا کرده و به ۴۱۱.۶ میلیون بشکه رسیده است که باالتر از پیش بینی 
تحلیلگران در نظرسنجی رویترز از کاهش این ذخایر به میزان ۶۵7 هزار 
بشکه بود. ذخایر نفت در کاشینگ اوکالهاما که هاب تحویل معامالت نفت 
است، به میزان ۵۸۵ هزار بشکه کاهش پیدا کرد و به پایینترین سطح از اوت 
سال ۲۰۱۸ رسید. حجم نفت در ذخایر نفت استراتژیک آمریکا به ۵77.۵ 
میلیون بشکه کاهش پیدا کرد که پایینترین میزان از ژوییه سال ۲۰۰۲ بود. 
در  ادامه جنگ  به  توجه  با  آمریکا  رئیس جمهور  بایدن،  هفته گذشته جو 
اوکراین، با آزادسازی ۳۰ میلیون بشکه نفت از این ذخایر موافقت کرده بود.
 ۱.۴ مدت  همین  در  آمریکا  بنزین  ذخایر  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
میلیون بشکه کاهش یافت و به ۲۴۴.۶ میلیون بشکه رسید در حالی که 
ذخایر سوختهای دیگر شامل دیزل و نفت کوره به میزان ۵.۲ میلیون بشکه 

کاهش یافت و به ۱۱۳.۹ میلیون بشکه رسید.
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زیر نظر: بهنام مومنی

پایان 1۵ ساعت مذاکره سخت و فشرده؛
پایه حقوق کارگران 1.۵ میلیون تومان 

افزایش یافت
اعضـای شـورای عالـی کار پس ۱۵ سـاعت مذاکره طوالنی و فشـرده با 
افزایـش ۵7.۴ درصـدی حداقـل دسـتمزد کارگران برای سـال آینـده موافقت 

کردند.
چهارمیـن نشسـت دسـتمزد شـورای عالـی کار که بـا حضـور نمایندگان 
کارگـری و کارفرمایـی و دولـت آغـاز شـده بـود پـس از ۱۵ سـاعت چانه زنی 
و مذاکـره طوالنـی و فشـرده سـرانجام با توافق شـرکای اجتماعـی نتیجه داد 
و اعضـای شـورای عالـی کار، حداقل دسـتمزد سـال آینده کارگـران را  ۵7.۴  

درصـد افزایـش دادند.

بـر ایـن اسـاس حداقـل دسـتمزد ۱۴۰۱ از دو میلیون و ۶۵۵ هـزار تومان 
بـه ۴ میلیـون و ۱7۹ هـزار  تومـان افزایـش یافت.

شـورای عالی کار در خصـوص مبلغ حق مسـکن و بن خواربـار نیز تصمیم 
گیـری کـرد و مبلـغ بـن خواربار کارگـران را ۸۵۰ هزار تومان و حق مسـکن را 
۶۵۰ هـزار تومـان تعییـن کـرد امـا مصوبه مهم شـورا در خصوص میزان سـایر 

سـطوح مـزدی بـود کـه آن را تا ۳۸ درصـد باال برد.
علـی حسـین رعیتـی فـرد _ معـاون وزیر کار _ پیشـتر اعالم کـرده بود: 
تکلیف دسـتمزد کارگران در تاریخ ۲۱ اسـفند مشـخص خواهد شـد و اعضای 
شـورای عالی کار صبح روز پنجشـنبه و در مذاکراتی طوالنی و فشـرده سرانجام 
در خصوص پایه حقوق و دسـتمزد و سـایر سـطوح مزدی و مزایای جانبی مزد 

بـه جمـع بندی رسـیده و حداقل دسـتمزد کارگـران را نهایی کردند.
کارشناسـان بـا اشـاره به عقـب افتادگی مزدی سـالهای گذشـته کارگران 
همـواره تاکیـد کردنـد بـه جهـت حفـظ قـدرت خریـد و بهبـود وضع معیشـت 
کارگـران در سـالهای سـخت تحریـم، رکود، فشـار اقتصـادی، نوسـان نرخ ارز 
و کرونـا، تصمیمـی شایسـته و منطقـی بـرای دسـتمزد کارگـران اتخاذ شـود و 
میـزان دسـتمزد بـه گونـه ای تعیین شـود کـه هزینه هـای زندگـی خانوارهای 

کارگـری را پوشـش دهد.
بـا افزایـش ۵7.۴ درصـدی حداقـل دسـتمزد پایـه حقـوق کارگـران از دو 
میلیـون و ۶۵۵ هـزار تومـان بـه  ۴ میلیـون و ۱7۹ هـزار تومـان رسـید و بـا 
محاسـبه مبلـغ حـق مسـکن، بـن خواربـار و حق اوالد بـه بیـش از ۶ میلیون و 

۲۰۰ هـزار تومـان افزایـش پیـدا کرد.
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با حضور مشاور استاندار 
در امور ایثارگران، مدیرعامل 
استان  برق  توزیع  شرکت 
آئین  همکاران،  از  جمعی  و  سمنان 
غرس نهال در این شرکت انجام شد.

ر  مو ا ر  د مل  عا یر مد ر  و مشا
با  ایثارگران شرکت توزیع برق استان 
بیان این مطلب گفت: در راستای ترویج 
یاد  گرامیداشت  و  درختکاری  فرهنگ 
تعدادی  گرانقدر،  شهدای  خاطره  و 
شرکت  این  اداری  محوطه  در  نهال 

کاشته شد.
این  به  اشاره  با  همتی  ابوالفضل 
شهدا  بزرگداشت  روز  اسفند   ۲۲ که 
در  شد:  یادآور  گردیده  نامگذاری 
در  نهال  غرس  آئین  همزمان،  آئینی 
انجام  به  شرکت  این  واحدهای  کلیه 
رسیده و ضمن نکوداشت این روز، به 
یاد شهیدان واالمقام، تعدادی نهال در 

فضای سبز هر واحد کاشته شد.
ز  ا تجلیل   : د کر ر  ظها ا ی  و
به  منتسب  شهدای  معظم  ده  نوا خا
نور  تالوت  طرح  اجرای  همکاران، 

دی  شا جهت  ن  آ قر ئت  ا قر ه  یژ و
نمایشگاه  برپایی  شهدا،  مطهر  ارواح 
عکس، اجرای طرح توسل با موضوع 
تبلیغات  و  فضاسازی  صلوات،  ختم 

نی  سا ر ع  طال ا و  تهیه   ، محیطی
نمایشگاه  تهیه  گرافیکی،  های  طرح 
در  درج  جهت  شهدا  ویژه  مجازی 
ائمه  سخنرانی  و  اداری  اتوماسیون 

ین  ا پاسداشت  در  شرکت  جماعت 
برنامه  ترین  مهم  عنوان  به   ، روز
مناسبت  این  برای  که  است  هایی 

است. شده  بینی  پیش 

به مناسبت گرامیداشت روز شهدا انجام شد ؛

غرس نهال به یاد شهدای واالمقام در شرکت توزیع برق استان سمنان
فرهنگی  المپیاد  مسابقات  نخستین  پایانی  مرحله  برگزاری 

ورزشی خانه های ورزش روستایی به میزبانی اصفهان
یکی از طرح های سال ۱۴۰۰ فدراسیون ورزش روستایی و بازی های 
استعدادیابی  محلی،  بومی   بازی های  ترویج  و  احیاء  اهداف  با  محلی  بومی 
دوره  اولین  برگزاری  روستاها  در  ورزش  تقویت  و  رشد  و  روستایی  نوجوان 
المپیاد خانه های ورزش روستایی ویژه نوجوانان دختر و پسر ۱۴ تا ۱۶ سال 

بود که در ۳ مرحله شهرستانی، استانی و کشوری طراحی شد.
به اینگونه که هیات های ورزش روستایی شهرستان های سراسر کشور 
مسابقاتی در رشته های تنیس روی میز، دارت، فوتبال دستی، طناب زنی و شطرنج 
در خانه های ورزش روستاها برای نوجوانان عالقه مند به این ۵ رشته برگزار 
کردند. نفرات برتر هر روستا در مرحله شهرستانی با هم به رقابت پرداختند و 
۵ نوجوان در ۵ رشته مذکور به مرحله استانی راه یافتند که پس از برگزاری 
مسابقات استانی ۵ شرکت کننده از هر استان برای حضور در مرحله قهرمانی 

کشور معرفی شدند.
این طرح از خرداد ماه امسال در سراسر کشور آغاز شد و پنجشنبه ۱۹ 
ورزش  هیات  میزبانی  به  مسابقات  این  کشوری  قهرمانی  مرحله  اسفند ماه 

روستایی و بازی های بومی محلی استان اصفهان برگزار شد.
شرکت کنندگان در مرحله پایانی مسابقات اولین المپیاد فرهنگی ورزشی 
خانه های ورزش روستایی ) قهرمانی کشور ( در دو گروه بانوان و آقایان رده 
سنی ۱۴ تا ۱۶ سال، در پنج رشته  دارت، فوتبال دستی، تنیس روی میز، طناب 
زنی و شطرنج، روز پنجشنبه ۱۹ اسفندماه به میزبانی هیات ورزش روستایی 

استان اصفهان به رقابت  پرداخته شد

پیشگیری از سرقت منزل
پلیس هوشمند، قانون مداری، نشاط بهاری

سرقت اموال از منزل یکی از متداول ترین سرقت هاست که در طول 
شبانه روز به خصوص در شب ها یا ایام تعطیل که خانواده ها در خارج از 
منزل هستند بیشتر صورت می گیرد. اگر سارقان تشخیص دهند که کسی 
در منزل حاضر است، به احتمال زیاد برای سرقت از منزل ریسک نخواهند 
کرد. همان طور که گفته شد بیشتر سرقت ها از منزل زمانی اتفاق می افتد 
که افراد خارج از منزل، در محل کار یا سفر به سر می برند. به همین علت 
زمانی که خارج از منزل هستید، این توهم را ایجاد کنید که کسی در منزل 
حضور دارد.با جدی گرفتن توصیه های زیر، هم از یک بحران روحی شدید 
در خانواده ی خود جلوگیری خواهید کرد و هم نقش غیرقابل انکار خود را در 

افزایش امنیت جامعه به خوبی ایفا می کنید.
- زمانی که خانه را ترك می کنید، از بسته بودن همه ی راه های ورودی 

اعم از درها و پنجره ها اطمینان حاصل نمایید.
- هنگام رفتن به مسافرت، از بسته بودن تمام درها از جمله در تراس، 

نورگیر و پشت بام مطمئن شوید.
- از قرار دادن نردبان و چهارپایه در داخل حیاط به ویؤه کنار دیوارها، 

خودداری نمایید.
- اگر در مجتمع زندگی می کنید، از طریق هماهنگی با همسایه ها، 
مراقبت از ساختمان خود را به نگهبان محله یا سریدار مورد اطمینان بسپارید.

- قبل از ترك منزل برای مدت طوالنی، اموال با ارزش خود را به فرد 
مورد اطمینان یا صندوق امانات بانک بسپارید. این کار را زمانی که در منزل 

حضور دارید نیز به شما توصیه می کنیم.
- از ورود افراد ناشناس تحت عناوین سمسار، خریدار ضایعات، فالگیر، 

متکدی و ... به داخل ساختمان ممانعت کنید.
- در زمان مسافرت های طوالنی به صرف داشتن قفل های کتابی، 

کامپیوتری و حفاظ بسنده نکرده و منزل را به فردی مطمئن بسپارید.
- همسایه های امین می توانند زمانی که شما در خانه نیستید، مراقب 

اوضاع باشند. 

طرح جمع آوری معتادین ایالم از هفته آینده اجرا می شود
  جانشین فرماندهی انتظامی ایالم گفت: هفته آینده طرح جمع آوری 

معتادین در سراسر استان در مدت زمان ۲۴ ساعته اجرا می شود.
آینده  از هفته  اظهار داشت:  این خبر  اعالم  با  سرهنگ حسین نجفی 
طرح جمع آوری معتادین در سراسر استان اجرا و در کمتر از ۲۴ ساعت جمع 

آوری می شوند.
وی افزود: مشکل در بحث نگهداری معتادان بعد از جمع آوری آنهاست 
با  باید همکاری الزم را  که بهزیستی و دستگاه های مربوطه در این زمینه 
نیروی انتظامی انجام داده و ساز و کاری که می توانند این کار را انجام دهند، 

فراهم کنند.
تردد  و  حضور  اینکه   به  اشاره  با  ایالم  انتظامی  فرماندهی  جانشین 
معتادین در سطح شهر باعث سرقت و ناامنی می شود، تصریح کرد: بخشی 
از سرقت ها در جرائم خرد مربوط به همین معتادین است که نارضایتی مردم 

را هم به دنبال دارد.
وی دامه داد: در بسیاری از مواقع و بعد از اجرای طرح جمع آوری معتادین، 
ما معتادین را که بازداشت می کردیم به کمپ تحویل می دادیم و کمپ هم 
تحویل گرفته اما بعد از چند روز و به خاطر اینکه رسیدگی به وضعیت این 
افراد یک متولی خاص ندارد که هزینه آنها را پرداخت کنند، دوباره در فضای 

عمومی جامعه حضور می یابند.
به  و  استان  معتادین در سراسر  آوری  اینکه طرح جمع  بیان  با  نجفی 
صورت ویژه در مرکز استان اجرا خواهد شد، گفت: هر چند نگهداری معتادین 
در  را  آنها  نشود  که  نیست  زیاد  هم  آنقدر  تعدادشان  اما  است  بردار  هزینه 

کمپ ها نگهداری کرد.
جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان ایالم خاطرنشان کرد: هدف 
از اجرای این طرح جمع آوری معتادین در نقاط مختلف استان با توجه به ایام 

پایانی سال و ایام تعطیالت عید نوروز است.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در نشست هم اندیشی 
با خانه مطبوعات خوزستان:

ملی حفاری نقش بارزی در ایجاد فرصت های شغلی و ایفای مسئولیت 
های اجتماعی در این استان دارد

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران گفت: این 
های  مسئولیت  ایفای  و  شغلی  های  فرصت  ایجاد  در  بارزی  نقش  شرکت 

اجتماعی در استان خوزستان دارد
رضا  دکتر حمید  ایران  ملی حفاری  روابط عمومی شرکت  گزارش  به 
استان  با مدیر و اعضای خانه مطبوعات  اندیشی  گلپایگانی در نشست هم 
خوزستان، افزود: این شرکت ملی و متعلق به مردم است و تالش نموده که 
همسو با انجام وظایف ذاتی و همکاری با دستگاه های اجرایی،  در چارچوب 
مسئولیت های اجتماعی، در برنامه های مختلف مشارکت فعال داشته باشد.

وی با تشریح عملکرد این شرکت به عنوان یکی از شرکت های تابع 
شرکت ملی نفت ایران در بیش از چهار دهه گذشته در فرآیند حفظ، نگهداشت 
و افزایش تولید نفت و گاز ، اظهار کرد: ملی حفاری هم اکنون نیز همه توان 
فنی، تخصصی، عملیاتی و پشتیبانی خود را در جهت اجرای طرح های مهم 
توسعه ای صنعت نفت و صدور خدمات فنی و مهندسی به کار گرفته است.

گلپایگانی به ارتباط نزدیک و هم افزایی و همکاری میان این شرکت و 
رسانه های جمعی اشاره کرد و با استقبال از تقویت این همکاری ها، گفت: 
رسانه ها با انعکاس فعالیت ها و عملکرد این سازمان ، همراهی موثری در 
جهت معرفی توانمندی های این شرکت و اهمیت و جایگاه آن در صنعت 
بالغ  این توضیح که  با  ایران  اند.مدیرعامل شرکت ملی حفاری  نفت داشته 
بر ۱۸ هزار نفر در بخش های عملیاتی و ستادی این شرکت به کار اشتغال 
دارند، به خدمات این مجموعه بزرگ صنعتی در همراهی و همیاری در مواقع 
بروز حوادث غیر مترقبه نظیر سیل و زمین لرزه اشاره کرد و افزود: رسانه 
های جمعی خاصه در استان با اطالع رسانی دقیق و به موقع، نقش شایسته 

ای در افزایش آگاهی های عمومی و فرهنگ سازی دارند.
در این نشست که اعضای خانه مطبوعات استان، مشاور مدیرعامل در 
امور رسانه و رئیس روابط عمومی شرکت حضور داشتند آقای افشار پرویزی 
بابادی مدیر خانه مطبوعات استان خوزستان در معرفی و فعالیت های خانه 
مطبوعات توضیحاتی ارایه و زمینه های هم افزایی، همکاری های مشترك 

و بهبود تعامالت با شرکت ملی حفاری را بیان داشت.
تقویت همکاری با رسانه های جمعی در استان، حمایت از خانه مطبوعات 
و نشریات محلی و  موضوع مطالبات مطبوعات از دیگر مواردی بوده که در 

این نشست مطرح و بر آن تاکید گردید.

دومین نمایشگاه تخصصی بومی سازی صنعت فوالد آغاز به کار کرد
مصرفی  مواد  و  تجهیزات  قطعات،  بومی سازی  تخصصی  نمایشگاه  دومین 

صنعت فوالد آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی فوالد خوزستان، دومین نمایشگاه تخصصی 
بومی سازی قطعات، تجهیزات و مواد مصرفی صنعت فوالد با حضور سردار شاهوار پور 
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر )عج( خوزستان، حسن یونسیان مشاور رییس هیات عامل 
ایمیدرو در بومی سازی، سید رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران، رضا فتوحی معاون اقتصادی و رضا نجاتی معاون سیاسی استاندار خوزستان،
امیر حسین نظری رئیس سازمان صمت خوزستان، رضا طاهری رئیس هیات 
مدیره و امین ابراهیمی مدیر  عامل فوالد خوزستان و جمعی از مسئوالن، ۱7 اسفندماه 

۱۴۰۰ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی خوزستان آغاز به کار کرد.
حسن یونسیان مشاور رییس هیات عامل ایمیدرو در بومی سازی، آثار تحریم را 
به دو دهه ی ۸۰ و ۹۰ تقسیم کرد و افزود: تحریم  های دهه ی دوم سخت تر بود و اثر 
مستقیم بر توسعه زیرساخت های کشور داشت. البته در چنین شرایطی، شرکت های 
داخلی ناگزیر به سمت بومی سازی روی آوردند. در میان صنایع فوالدی، شرکت 

فوالد خوزستان در امر بومی سازی و توجه به توان داخلی پیشتاز بود.
 وی در ادامه گفت: از زمان شروع بومی سازی و با در نظر گرفتن آمار ثبت 
سفارشات، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر صرفه جویی ارزی عاید کشور شده است. 
بومی سازی به شکل جدی و در سه مرحله در کشور دنبال می شود  . مرحله اول الزام 
صنایع به ایجاد واحدهای بومی سازی بود که خوشبختانه با استقبال صنایع مواجه 
شد. مرحله دوم تعریف شاخص در ۱۱ مقوله برای واحدهای مختلف بود که شاخص 
باعث  بومی سازی چه میزان  بدین معنی که،  تعیین شد.  ارزی  اصلی صرفه جویی 
صرفه جویی و جلوگیری از خروج ارز می شود. مرحله سوم حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و کاهش زمان مجوز دهی به کمتر از ۲۵ روز بود. آمارهای دو سال 
اخیر بر اساس ثبت سفارش، نشان دهنده ی صرفه جویی ۴ میلیارد دالر است که با 

دو دهه اخیر برابری می کند. 
وی در ادامه از رشد ده برابری  سرمایه گذاری ساخت تجهیزات داخلی خبر داد 
و افزود: میزان رشد مالی شرکت هایی که در زمینه تهیه و تولید مواد اولیه و تجهیزات 
تحریمی فعالیت دارند و در قالب عقد قراردادهای پژوهشی با صنایع همکاری دارند، 

از ۱۵ میلیارد به ۱۵۰ میلیارد دالر افزایش یافت.
روزافزون  تحمیل  خوزستان،  استاندار  سیاسی  معاون  نجاتی  رضا  ادامه  در 
تحریم های ظالمانه را در برابر اراده ی ایرانیان بی اثر دانست و افزود: تحریم ها همواره 
از سوی کشورهای ابر قدرت بر کشورمان تحمیل شده است. بنا به فرموده ی مقام 
معظم رهبری با حرکت در مدار تولید و اشتغال تحریم ها را بی اثر می کنیم. فوالد 

خوزستان با تولید پایدار و صادرات  محور شعار سال را تعبیر کرد.
 وی در ادامه گفت: فوالد خوزستان در انجام مسئولیت های اجتماعی سرآمد 
است. سیل، مهار بیماری کرونا و رسیدگی به مناطق محروم مواردی هستند که 
این شرکت را به الگوی مناسبی تبدیل کرده است. در پیگیری مسائل و معیشت 

کارگری، همکاری و همیاری فوالد خوزستان مشهود است.
 رضا فتوحی معاون اقتصادی استاندار دیگر سخنران مراسم،  زمینه برای 
افزود: دسترسی خوزستان به منابع  رشد تولید فوالد در استان را مهیا دانست و 
مختلف انرژی، آب های آزاد و حمل و نقل ریلی، مزایای رقابتی استان در جهت 
و  با هم افزایی دستگاه های مختلف  به قطب صنعت کشور هستند.  تبدیل شدن 
بکارگیری دانش فنی، صنایع مختلف از جمله فوالد به رشد و شکوفایی می رسند 
و در آینده نزدیک نه تنها در کشور بلکه در خاورمیانه هم، جایگاه نخست تولید 

فوالد را به دست  می آوریم.
 رسول خلیفه سلطان دبیر انجمن تولید کنندگان فوالد کشور گفت: حضور 
ایران در میان ده تولیدکننده برتر فوالد جهان نشان از پیش رو بودن صنعت فوالد در 
کشور است. از طرفی رتبه ۱۵ صادرات فوالد جهان هم در اختیار  کشورمان است. 
بخش اعظم صادرات فوالد کشور بر دوش فوالد خوزستان است. اهمیت بومی سازی 
باعث شده، شرکت های بزرگ فوالدسازی نگاه ویژه ای به این مقوله داشته  باشند.

 وی در ادامه اظهار داشت: همگام شدن دولت و سازمان ایمیدرو با شرکت ها 
نشان از حمایت همه جانبه ی دولت از بومی سازی دارد. خوشبختانه باید اعالم کنم 
که میزان ارزبری، از سال ۹7 به ازای هر ُتن فوالد از ۱۳۰ دالر به ۸۰ دالر کاهش 
پیدا کرده است. این موفقیت مرهون حرکت صنایع فوالدی به سمت بومی سازی 
و توجه به توانمندی سازندگان داخلی به ویژه شرکت های دانش بنیان است. هدف 

بعدی رسیدن به پنجاه دالر با برنامه ریزی ۵ ساله است.
 خلیفه سلطان با بیان این جمله که تامین کنندگان و سازندگان بازوان ساخت و 
تولید صنعت هستند، افزود: رسالت صنایع بزرگ، هدایت  تامین کنندگان و سازندگان 
داخلی به سمت بازارهای منطقه ای و فرامنطقه ای است. تا به امروز و به کمک فعاالن 
عرصه فوالد بیست و شش هزار و ۴۰۰ کد کاالیی در سامانه جامع بومی سازی کشور 
به ثبت رسیده است. در نظر داریم، سامانه بومی سازی را به صنایع کشور بسط دهیم. 
ایجاد صندوق  پژوهش و فناوری حمایت از بومی سازی با پشتوانه هزار میلیارد تومان 

دیگر فعالیت در دست اقدام انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران است.
جامع  تعریف  خوزستان  فوالد  مدیرعامل  ابراهیمی  امین  مراسم  ابتدای  در   
بومی سازی را تحقق ظرفیت رشد صنعتی نهفته در داخل کشور دانست و افزود: 
برای اجرای صحیح بومی سازی باید راهبردی منسجم و یکپارچه برای تصمیم گیری 
و حرکت به سوی ایجاد دانش ساخت در سطح ملی شکل بگیرد. تحقیق و توسعه 
دو بال رشد و شرط بقا بنگاه های صنعتی هستند. توجه به بومی سازی بخش مهم 
تحقیق و توسعه را در برگرفته است. بدون شک همکاری دو قطب تحقیق و توسعه، 

یعنی دانشگاه  و صنعت، به تولید علم و دانش فنی منجر می  شود. 
 وی در ادامه گفت: در بلندمدت تنها راه دست یابی به رشد صنعتی توجه به 
دانش است. بومی سازی قطعات و تجهیزات عالوه بر جلوگیری از خروج ارز، باعث 
خودباوری، ایجاد اشتغال، انگیزه برای شرکت های دانش بنیان و در نهایت حرکت 
و پویایی چرخ صنعت کشور می شود. تا زمانی که یک کشور نتواند اهرم های فنی 
الزم را برای فراگیری و تبدیل دانش های فنی تامین کند، امکان تسلط بر فرآیند 

بومی سازی دانش فنی، میسر نخواهد بود.
بنیادی  نگاه  را  سفارشات  و  ساخت  مدیریت  شکل  گیری  علت  ابراهیمی   
تاسیس  بدو  از  داشت:  اظهار  و  دانست  بومی سازی  به  خوزستان  فوالد  مجموعه 
گروهی با نام مدیریت ساخت و سفارشات با هدف بومی سازی قطعات در شرکت 
راه اندازی شد. ساختار این گروه از نقطه ابتدایی بر پایه سفارشات، طراحی به روش 
مهندسی معکوس، استعالم ساخت و کنترل کیفیت شکل گرفته است. به همین 
منظور شرکت بخشی از تجهیزاتی که امکان ساخت آن در داخل کشور امکان پذیر 
است را در نمایشگاه های مختلف معرفی کرده تا با افراد حقیقی و حقوقی که توانایی 

ساخت و تولید آن را دارند، همکاری کند.
 مدیرعامل فوالد خوزستان در ادامه گفت: شرکت فوالد خوزستان توانسته است 
بیش از ۲۵ هزار قطعه و تجهیز مختلف را طی چند دهه و با استفاده از روش  های 
مهندسی معکوس و با اتکا بر دانش و توانایی های داخلی بومی سازی کند. هزینه هایی 
که برای ساخت این قطعات و تجهیزات تخصیص داده می شود حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد 
از ارزش تامین آن نسبت به خارج کشور کمتر است. در بخش قطعات مکانیکی 
موردنیاز شرکت فوالد خوزستان، با اطمینان می توان گفت قریب به ۹۸ درصد از 
این قطعات بومی سازی شده است و نیاز به خارج کشور برای تامین این قطعات 

به طور کامل قطع شده است.
فوالد  شرکت  راهبردهای  مهم ترین  از  یکی  داشت:  اظهار  پایان  در  وی   
خوزستان، مشارکت با شرکت های دانش بنیان، دانشگاه  ها، مراکز پژوهشی و استفاده 
از محصوالت تولیدکنندگان داخلی است. از همین رو همواره در مسیر حمایت از جوانان 
متعهد و متخصص و طرح هایی که به خودکفایی منجر شود، این مجموعه بزرگ 
صنعتی ثابت قدم ایستاده است. تجربه موفق برگزاری اولین نمایشگاه بومی سازی 
قطعات، تجهیزات و مواد مصرفی فوالد خوزستان در مرداد ماه ۱۳۹۸، این مجموعه 
عظیم صنعتی را بر آن داشت که دومین نمایشگاه بومی سازی را با هدف شناسایی 
شرکت های توانمند در عرصه طراحی، ساخت و تولید دانش فنی و تکیه بر توان 

داخلی برگزار نماید.
 عطا تفضلی معاون خرید فوالد خوزستان و رئیس کمیته برگزاری نمایشگاه، 
را  فوالد  صنعت  بومی سازی  نمایشگاه  در  تامین کنندگان  و  تولیدکنندگان  حضور 
امیدبخش دانست و گفت: دومین نمایشگاه بومی سازی صنعت فوالد در مساحتی 
بالغ بر ۳۰۰۰ متر مربع و حضور پنجاه شرکت فعال در عرصه ی این صنعت برگزار 
می شود . سه رویکرد: ارتباط مستقیم تولیدکننده و تامین کنندگان با حضور عوامل 
فنی در مورد نیازهای فوالد، شناسایی ظرفیت های بالقوه و ایجاد فرصت مغتنم در 
رابطه با آشنایی مسئوالن با مشکالت صنعت فوالد محوریت برگزاری نمایشگاه 
است. در طول برپایی نمایشگاه، بیست  کارگاه آموزشی در زمینه ی فناوری صنعت 

فوالد، برگزار می شود.
این  برپایی  از  المللی خوزستان هدف  بین  نمایشگاه های  جلیلی مدیرعامل 
در  داشت:  اظهار  و  دانست  تامین کنندگان  و  تولیدکنندگان  شناسایی  را  نمایشگاه 
طول برگزاری نمایشگاه، تولیدکنندگان و تامین کنندگان بدون واسطه در کنار هم 
بر هم افزایی، فرصت های  ارتباطات عالوه  و  تبادل اطالعات  با  و   قرار می گیرند 

جدید شناسایی می شوند. 
وی در ادامه گفت: نمایشگاه محل مناسبی برای ارائه توانمندی های استان 
است. ارزآوری، توسعه صادرات و گردشگری اهداف اصلی  برپایی نمایشگاه هستند. 
حضور پنجاه شرکت فعال عرصه ی صنعت در دومین نمایشگاه بومی سازی صنعت 

فوالد به غنای آن می افزاید.
گزارش خبرنگار ما حاکی است، این نمایشگاه به مدت سه روز از تاریخ ۱7 الی 
۱۹ اسفندماه ۱۴۰۰ و با هدف تبادل اطالعات، مبادالت فنی، شناسایی تامین کنندگان، 
و  تولیدکننده  پنجاه شرکت  با حضور  داخل  توانمندی های ساخت  ارائه  و  شناخت 

تامین کننده ی صنعت فوالد برگزار می شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان ایالم 
خودروهای  برای  مالیات  پرداخت  از 
میلیارد  یک  از  بیش  ارزش  با  لوکس 
تومان در ایالم خبر داد و گفت : تاکنون 
۸ فقره قبض مالیاتی برای خودروهای 

مشمول صادر شده است.
پرداخت  از  کریمی«  “سعید    
با  لوکس  خودروهای  برای  مالیات 
در  تومان  میلیارد  یک  از  بیش  ارزش 
ایالم خبر داد و اظهار داشت: براساس 
معیارهای تعیین شده بررسی ها ازطریق 
درگاه های رسمی موجود انجام شده و 
قانون  این  مشمول  خودروهای  برای 

قبض مالیاتی صادر شده است.
شناسایی  فرصت  افزود:  وی   
خودرو های مشمول مالیات خودرو های 
لوکس، تا پایان دی ۱۴۰۰بود و تاکنون 

۸ خودرو در ایالم  شناسایی شده اند.
 مدیرکل امور مالیاتی استان ایالم 
استان ایالم افزود: برای این ۸ دستگاه 
خودرو لوکس احکام مالیاتی به ارزش 
تومان  هزار   ۱۸۰ و  میلیون   ۳۳ ریالی 
صادر شده است که تاکنون صاحبان۶  
دستگاه   از خودروها احکام مالیاتی خود 
تومان  میلیون   ۲۵ ریالی  ارزش  به  را 

پرداخت کرده اند.

مدیرکل امور مالیاتی استان ایالم:

خودروهای لوکس مشمول مالیات می شوند

برق  شرکت  برق  ر  ا ز با مدیر 
منطقه ای خوزستان گفت: پیک بهمن 
ماه مصرف برق نسبت به مدت مشابه 
در سال قبل ۱۸ درصد رشد داشته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
برق منطقه ای خوزستان، فرامرز شادفر 
بیان کرد: پیک بهمن ماه سال جاری 
این شرکت ۳ هزار و 7۶۹ مگاوات بوده 
که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 

رشد ۱۸ درصدی را نشان می دهد.

 ۸,7 افزایش  به  اشاره  با  وی 
ماه   ۱۱ در  انرژی  مصرف  درصدی 
انرژی  افزود:   ،۱۴۰۰ سال  از  گذشته 
 ۱۴۰۰ سال  ماهه  یازده  در  مصرفی 
برابر با ۳۸ هزار و ۳۴۲ گیگاوات ساعت 
بوده که نشان دهنده حدود  ۸,7 درصد 
افزایش مصرف  انرژی نسبت به مدت 

مشابه در سال قبل  است.
بازه  همین  در  کرد:  تصریح  وی 
زمانی ۱۱ ماهه ۳۵ هزار و ۲۵۹ گیگاوات 

ساعت برق در خوزستان تولید شده که از 
این میزان ۲۳ درصد توسط نیروگاه های 
برق آبی، 7۵ درصد توسط نیروگاه های 
حرارتی و سیکل ترکیبی و ۲ درصد نیز 
توسط نیروگاه های تولید پراکنده تولید 

شده است.
برق  شرکت  برق  ر  ا ز با مدیر 
ینکه  ا بیان  با  خوزستان  منطقه ای 
سال  تابستان  در  کارون  نیروگاه غرب 
 ۶۰۰ معادل  انرژی  تزریق  با  جاری 

از  درصدی   ۲ سهم  ساعت  گیگاوات 
است،  داشته  را  جاری  سال  تولید  کل 
تولیدی  برق  درصد   ۴۳ کرد:  اضافه 
استان  گازی  و  حرارتی  نیروگاه های 
توسط بخش دولتی )رامین و ماهشهر( 
و ۵7 درصد توسط نیروگاه های بخش 
خرمشهر،  آبادان،  زرگان،   ( خصوصی 
تولید و  بهبهان و فجر(  پیروز  شهدای 

به شبکه تحویل شده است.
برق  شرکت  گرچه  گفت:  شادفر 
الزم  تمهیدات  خوزستان  ای  منطقه 
پایدار  و  مطمئن   برق  تامین   جهت 
کرده  فراهم  مشترکین  کلیه  برای  را 
اما با توجه به رشد بسیار باالی بار و 
برق   مدیریت مصرف  انرژی مصرفی، 
از  ضروری  غیر  مصارف  جابجایی  و 
الی   ۱۸( ساعت  مصرف  اوج  ساعات 
۲۱( به سایر ساعات شبانه روز توسط 
و  الزم  امری  کنندگان  مصرف  کلیه 

ضروری است
ظرفیت  گزارش،  این  اساس  بر 
ستان  ا برق  نیروی  تولید  منصوبه 
با ۱۳  برابر  انتقال  خوزستان در بخش 
سهم  که  بوده  مگاوات   ۱۹۶ و  هزار 
بخش آبی از این مقدار ۸ هزار و ۱۶۹ 
مگاوات و بخش حرارتی ۵ هزار و ۲7 
مگاوات است. ظرفیت تولید برق بخش 
DG خوزستان نیز ۱۳۹ مگاوات است.

 

رشد 18 درصدی مصرف برق در خوزستان  

اســالمی  شــورای   عضــو 
کالنشــهر کــرج بــا اشــاره بــه ایــن که 
کلیــه مالحظــات اجرایی شــهرداری در 
ــا حســن اعتمــاد  لوایــح و طــرح هــا ب
توســط شــورا در نظــر گرفتــه می شــود 
گفت:ایــن در حالــی اســت کــه در موارد 
ــط  ــورا توس ــت های ش ــی سیاس مهم
ــود. ــه می ش ــده گرفت ــهرداری نادی ش

مجتبــی حاجــی قاســمی در نطق 
پیش از دســتور جلســه رســمی شــورای 
اســالمی کالنشــهرکرج بــا اشــاره 
ــش  ــهر نق ــورای ش ــه ش ــن ک ــه ای ب
سیاستگذاری و تقنینی دارد و شهرداری 
نیــز شــان اجرایــی دارد،اظهــار کــرد:در 
ــون  ــته تاکن ــم گذش ــاه و نی ــت م هف
همــه مالحظــات اجرایی شــهرداری در 
لوایــح و طرح هــا را در نظــر گرفته ایــم 

ــم. و همــراه بودی
می  ســال ا ی  ا ر شــو بیر د
ــف  ــراز تُاس ــن اب ــهرکرج ضم کالنش
مهمــی  مــوارد  در  کــه  ایــن  از 
سیاســت های شــورا رعایــت نشــده 
اســت،عنوان کرد:زمــان بررســی متمــم 
بودجــه ســال ۱۴۰۰ بســیاری از مــوارد 
ــع  ــوزه مناب ــهرداری در ح ــر ش مدنظ
انســانی را در نظــر گرفتیم،امــا بــا توجه 
ــطح  ــاد س ــکان ایج ــه ام ــن ک ــه ای ب
مناســبی از عدالــت عملکــردی و نظــام 
جبــران خدمــات عادالنه وجود نداشــت 
مقــرر شــد عدالــت توزیعــی بــه عنــوان 

ــود. ــرار ش ــدام برق ــل اق حداق
حاجی قاســمی در تعریــف عدالت 
توزیعــی توضیــح داد:دو نفری که کاری 
مشــترك انجــام می دهنــد و یــک 

جایــگاه دارنــد جمــع دریافتــی ســاالنه 
ــم  ــوع قراردادشــان به ــارغ از ن ــا ف آنه
نزدیــک شــود بــرای تحقــق ایــن 
مهــم ابــزاری ماننــد عیــدی و پــاداش 

ــد.  ــال پیشــنهاد ش آخرس
ــا  ــرج ب ــهر ک ــورای ش ــر ش دبی
تاکیــد بــر اینکــه عدالــت توزیعــی مورد 
توجــه قــرار نگرفتــه اســت،گفت: شــعار 
ــع انســانی  ــن مناب ــی بی ــت توزیع عدال
از ســوی ســیزده نفــر عضــو شــورا در 
ــس  ــد و پ ــالم ش ــات اع ــان انتخاب زم
ــز در متمــم بودجــه منعکــس  از آن نی
شــد که متاســفانه از ســمت شــهرداری 
ــن  ــال اولی ــد و عم ــه ش ــده گرفت نادی
ــی کــردن  ــرای اجرای فرصــت شــورا ب
ــت. یکــی از شــعارهایش از دســت رف

احــداث تئاتــر شــهر بــا توجــه بــه 
ــی جــزو  ــروژه و رویکــرد فعل ســابقه پ

ــت ــه ۱۴۰۱ اس ــای بودج اولویت ه
دبیــر شــورای اســاامی شــهر کرج 
دربخــش دیگری گفت:به رغــم دیدگاه 

قبلــی ام کــه بــه دلیل مالحظــات تامین 
مالــی موافــق آغــاز احــداث تئاتر شــهر 
در ســال آتــی نبودم،بــا بررســی دقیــق 
ــدم  ــروز معتق ــئله ام ــاد مس ــی ابع و فن
ــد یکــی از  احــداث ایــن مجموعــه بای

ــه ۱۴۰۱  باشــد. ــای بودج اولویت ه
حاجی قاســمی ایــن مطلــب را در 
جریــان بررســی بودجــه معاونــت فنــی 
و عمرانــی در کمیســیون تلفیــق عنوان 
کــردو اظهارداشــت:در گذشــته بــا توجه 
بــه دیدگاهــی کــه بــه موضــوع تامیــن 
مالــی در شــهرداری داشــتم،اجرای 
اولویت هــای  از  را  پــروژه  ایــن 
ــردم. ــی نمی ک ــهری تلق ــت ش مدیری
امــا بــا رویکــردی کــه در حــال حاضــر 
حاکــم   ۱۴۰۱ بودجــه  تدویــن  در 
ــزو  ــز ج ــهر نی ــر ش ــت،احداث تئات اس

می شــود. محســوب  اولویت هــا 
عضــو شــورای اســاامی کالنشــهر 
ــات و  ــن کــه مطالع ــان ای ــا بی کــرج ب
طراحــی ایــن پــروژه فاخــر بــه صــورت 

فــاز ۲ بــا مبلــغ قابــل توجهــی در 
ســالیان گذشــته انجــام شــده و زمیــن 
نیــز بــرای آن درنظرگرفتــه شــده 
ــه  ــن ک ــال ای ــرد احتم ــت،تاکید ک اس
ایــن پــروژه در زمــان معینــی بــه اتمــام 
ــا  ــه برخــی از پروژه ه برســد نســبت ب
ــات  ــاز عملی ــذا آغ ــت و ل ــر اس باالت
احــداث آن در ســال ۱۴۰۱ منطقــی بــه 

ــد. ــر می رس نظ
حاجــی قاســمی ادامــه داد:در کنار 
مــوارد فنــی و اجرایی،ایــن طــرح تاثیــر 
محسوســی در رفــع کمبودهــای شــهر 
در حــوزه زیرســاخت های فرهنگــی 
اســت  پرواضــح  و  دارد  هنــری  و 
کــه عــالوه بــر تئاتــر رشــته های 
ــاخت و  ــن زیرس ــری از ای ــدد هن متع
بهره منــد  آن  جانبــی  ماژول هــای 

ــد. ــد ش خواهن
ــرای  وی جــذب ســرمایه گــذار ب
ایــن منظــور را تقریبــا ناممکــن ارزیابی 
و در عیــن حال خاطرنشــان کرد:اگرچه 
امــکان جــذب ســرمایه گذار بــرای این 
منظــور بســیار انــدك اســت امــا مــی 
تــوان از ظرفیــت هایــی کــه در کشــور 
بــرای مشــارکت در ایــن پــروژه وجــود 

دارد بهــره بــرد.
حاجــی قاســمی درپایــان افزود:بــا 
طراحــی فاخــری کــه بــرای ایــن 
مجموعــه در نظــر گرفتــه شــده اســت 
امیدواریــم کــه اعتبــارات صــرف شــده 
ــرد  ــر کارک ــالوه ب ــروژه ع ــن پ در ای
اصلــی موجــب بهبــود وجهه کالنشــهر 
ــری  ــی و هن ــوزه فرهنگ ــرج در ح ک

شــود.

حاجی قاسمی دبیر شورای اسالمی شهر کرج تاکیدکرد:

سیاست های شورا توسط شهرداری نادیده گرفته می شود
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قـوم مـاد در مناطـق مختلـف 
ایـران، بـه ویـژه درمنطقـه غـرب 
پراکنـده بـوده، گسـتردگی قلمـرو 
سـکونت این قـوم و تنوع اقلیم آن 
سـبب شـده کـه مـردم ایـن ناحیه 
بـرای تنظیـم اقتصـاد، معیشـت و 
فعالیـت های خود چنـد نوع تقویم 

آورند. راپدیـد 
در  سـال  مختلـف  فصـول 
کردسـتان شـامل بـه هـار )بهـار(، 
هاویـن )تابسـتان(، پاییـز )پاییـز( و 
زمسـتان )زمسـتان( اسـت. برخـی 
از طوایـف کـرد ماننـد شـکری ها، 
شـروع سـال را اول پاییـز می دانند 
و از اول پاییـز سـال بعـد را یـک 
سـال ورز مـی گویند که یک سـال 
کشـاورزی اسـت. ماه هـای کردی 
هـای  نـام  مختلـف،  طوایـف  در 
حـال  هـر  در  کـه  دارد  گوناگـون 
توصیفـی از فصول مختلف سـال و 
بـا الهام از زندگـی گیاهان، جانوران 

و آداب کشاورزی و گله داری است. 
فروردیـن مـاه را »چـه ژنانـه« می 

گوینـد و مـاه جشـن اسـت. 
از ایـن مـاه در برخـی از نقاط 
کردنشـین باعنـوان »خـاك لیوه« 
نیـز یـاد می شـود. اردیبهشـت ماه 
را »گـوالن« -مـاه وسـط بهار- یا 
»بانـه مـه ر« مـی گوینـد کـه بـه 
معنـای رفتن گوسـفندان به ییالق 
اسـت. این ماه را »شیسـت باران« 
کـه همان شسـت باران اسـت. نیز 
مینامنـد. »باره بـه ران« به معنای 
پـرش قـوچ و »تـارا« نیـز از دیگر 

اسـت. ماه  این 

 برخـی معتقدنـد در ایـن مـاه 
انسـان دچـار تنبلـی مـی شـود و 
بـه خـواب تمایـل بیشـتری پیـدا 
مـی کنـد و اگـر بخوابـد تـا آخـر 
سـال تنبـل و بیـکار خواهـد بـود. 
ایـن مـاه را در برخی از روسـتا ها، 
»بـه ختـه بـاران« نیـز مـی گویند 
و معتقدنـد که بـارش باران در این 
مـاه قطعـی نیسـت. خـرداد را »زه 
ردان« یـا »ئاخـر مانـگ بـه هار« 
-مـاه آخر بهار- مـی نامند. زردان 
بـه معنـی زردی هـا و نشـانه زرد 
شـدن گیـاه، بـه ویژه جو اسـت. از 
همیـن رو ایـن مـاه »جـو زردان« 

نیـز نامیـده می شـود.
 در بعضـی روسـتاها بـه ایـن 
مـاه »ئالـف دوربیـن« بـه معنـی 
مـاه جمـع کـردن علـف، نیـز مـی 
گوینـد. تیـر مـاه را »پوشـه ر« یـا 
»ئـه ول مانگ هاویـن« -ماه اول 
تابسـتان- مـی گوینـد. در این ماه 

کار جـدا کـردن کاه از دانـه گنـدم 
انجـام می شـود. 

اهالـی معتقدنـد در ایـن مـاه 
دچـار  زیـادی  گوسـفندان  و  گاو 
مـرگ و میـر مـی شـوند و از ایـن 
رو نـام دیگر ایـن ماه در بین مردم 
»منـدار مانگ« یا »مـردار مانگ« 
اسـت. مـرداد مـاه را »گـه الویژ« 
یـا »نـاوراس مانگ هاویـن« -ماه 
»گـه  گوینـد.  مـی  نیـز  وسـط- 
الویـژ« بـه معنی تـوده محصول و 
نیـز سـتاره ای اسـت کـه یـک بار 
در ایـن مـاه و بـار دیگـر ۴۵ روز 
پس از شـروع زمسـتان در آسـمان 

پدیـدار می شـود.
کـه   آیین هایـی   و  جشـن ها 
اسـت ،  مرسـوم   کـردان   میـان   در 
در برگیرنـده  جشـن های  مذهبـی ، 
کـه   اسـت   نی   باسـتا و  قومـی  
مـردم   کهـن   باورهـای   در  ریشـه  
پـاره ای   و  تاریخـی   اغلـب   و  دارد 

اسـت . اسـطوره ای  

مراسـم   و  میرنـوروزی  
گـردی  کوسـه  

میرنـوروزی  و مراسـم  کوسـه  
و  زی هـا  با جملـه   ز  ا گـردی  
نمایش هایـی  بـود کـه  تـا دو دهـه  
پیـش  بـه  عنـوان  مقدمه  نـوروز در 
اسـتان  کردسـتان  برگـزار می شـد 
مراسـم  کوسـه  گـردی  توسـط  دو 
یکـی   می آمـد.  در  اجـرا  بـه   نفـر 
را کوسـه  و دیگـری  را زن  کوسـه  

. می نامیدنـد 

یـا  میرمیریـن   مراسـم  
میربهـادری ا

یکـی  دیگـر از مراسـم  کـه  از 
دیرباز در میان  کردها رواج  داشـت  
و هر سـال  به  مناسـبت  فرا رسیدن  
نوروز با تشـریفات  و شـکوه  خاصی  
برگـزار می شـد، »میرمیریـن « یـا 

»امیربهادری « اسـت .

پـزان  سـمنو  مراسـم 
قلعه-قـروه( )روسـتای 

این مراسـم معموال در ۱۵ روز 
انجـام مـی گیـرد. اهالـی معتقدند 
کـه سـمنو مهریـه ی فاطمـه زهرا 
)س( اسـت. بـه گفتـه اهالـی ایـن 
مراسـم که در واقع مراسـمی زنانه 
اسـت، نوعـی عروسـی و پایکوبی 
به شـمار می رود. زنان دور سـمنو 
جمع می شـوند هلهلـه می کنند و 
مـی رقصند. امـا در حال حاظر این 
مراسـم بیشـتر تبدیـل بـه مراسـم 

دعا و روضه شـده اسـت.

مراسم پیر شالیار
پیـر روحانی  از مغان  زرتشـت  
مـردم   نـزد  شـالیار  پیـر  نـام   بـه  
و  اسـت   محتـرم   بسـیار  اورامـان  
نشـان   بیگانـگان   بـه   را  کتابـش  
جـای   بـه   کلماتـش   و  نمی دهنـد 
ضرب المثـل  به  کار می رود. جشـن  
بزرگ  مـردم  اورامـان  در بهمن ماه  
که  سـال  روز ازدواج  اوسـت  برگزار 

می شـود. این  مراسـم  هر سـال  در 
بهمن مـاه ، در آغـاز چلـه  کوچـک ، 
در سـه  مرحلـه  و طـی  سـه  هفتـه  

می شـود. انجـام  
 

بازی های محلی
 کالوریزان

ز  ا پـر  ا  ر کالهـی  فـردی 
سـنگریزه مـی نمـود وآن را وارونه 
داد  مـی  قـرار  سـطح  یـک  روی 
سـپس می بایسـت کاله را طوری 
از زمیـن بـردارد کـه سـنگریزه ای 
برجـای نمانـد امـا اگـر موفق نمی 
شـد مـی بایسـت سـنگریزه هـای 
باقیمانـده در روی زمیـن را تـک 
بقیـه  کـه  بـردارد  طـوری  تـک 
سـطح  در  موجـود  هـا  سـنگریزه 
تـکان نخورند در غیـر این صورت 
بازنـده اعالم مـی گردید. هر کس 
در ایـن بـازی موفـق می شـد که 
یا کاله را پر از سـنگریزه برگرداند 
یـا اینکه سـنگریزه هـا را تک تک 
بـردارد بـه طوری که بقیـه ی آنها 
تـکان نخورد برنده اعالم می شـد 
در ایـن بـازی دقـت زیـادی الزم 
بـود و کسـی کـه نمـی توانسـت 
اعصاب آرامی داشـته باشـد موفق 

گردید. نمـی 

هیله مارانی
ایـن  شکسـتن(  مـرغ  )تخـم 
بـازی کـه بـه صورت بـرد و باخت 
انجـام مـی گرفـت به ایـن صورت 
بـود کـه در هـر مرحلـه دو نفـر با 
هـم روبرو می شـدند؛ هـر کدام از 
طرفیـن تخـم مرغـی را محکم در 
دسـتش نگه می داشـت به طوری 
کـه یک سـر تخـم مرغ بـه طرف 
باال باشـد و دیده شـود سـپس فرد 
دیگـری تخـم مرغ خود را از طرف 
سـر آن بـه تخم مرغ طـرف مقابل 
مـی زد اگر تخم مـرغ یکی از آنها 
ترك بر می داشـت این بار دو سـر 
دیگـر تخـم مـرغ را بـه هـم مـی 
زدنـد اگـر این بـار نیز همـان تخم 
مـرغ تـرك بـر می داشـت صاحب 
ایـن تخـم مـرغ بازنـده محسـوب 
مـی شـد و می بایسـت تخـم مرغ 
خـود را بـه طـرف مقابـل بدهـد و 

دنیای جوانان/ ناظم رام
زاگرس کهن ، زاگرس با افتخار 
مردمی  میزبان  که  هایست  قرن   .
است که آیین ها و روسم کهن خود را 
پاس می دارند و سینه به سینه منتقل 

می کنند. 
استان  از  یکی  کردستان  استان 
های کردنشین در غرب ایران است، 
اکثریت ساکنان این استان، کرد زبان هستند که به لهجه های مختلف 

تکلم می کنند. درباره زبان کردی مردم شناسان بر این رأی هستند که 
زبان کردی یکی از زبان های گروه هند و اروپایی و ایرانی است.

داستان های، مراسم و آیین های کردها در کنار الالیی های مادران 
کرد پاسبان آیین و روسوم چندهزار ساله ای هستند که در نگهداری آن 
هر ساله به مناسبت های گوناگون آنرا تکرار می کنند. کردها در کنار 
آداب و روسم خود در کنار سایر اقوام ایرانی و در کنار زاگرس نشینان 

دیگر همواره نگبان کیان ایران و ایرانی بوده و هستند. 
با هم با گوشه ای از روسوم کهن کردهای استان کردستان آشنا 

می شویم.

طنین الالیی درخانه های سنگی 

اگـر هر دو ترك برمی داشـتند آن 
طرفـی بازنـده محسـوب می شـد 
کـه تخـم مرغش بیشـتر شکسـته 
باشـد. بـه ایـن طریـق یـک فـرد 
ممکـن بـود در روز چنـد تخم مرغ 

را صاحب شـود.
ترانه هـا  سـرزمین   کردسـتان  
و آهنگ هاسـت  و در هـر منطقـه 

ی  آن  صدهـا آهنـگ ، ترانـه ، بیت  
ایـن   کـه  دارد  وجـود  الالیـی  و 
و  شـاد  هـای  ریتـم  بـا  ترانه هـا 
گوناگون  نوازشـگر اهل  دل  اسـت . 
کردسـتان  را بایـد مهـد موسـیقی 
ایرانـی قلمـداد کرد، زیرا موسـیقی 
کـردی بـا موسـیقی های باسـتانی 
ایـران  نسـبتی تمام  و کمـال  دارد. 
در میـان  انـواع  بی نظیـر موسـیقی 
کـردی ، هـوره  و شمشـال  از همـه  
قدیمی ترنـد. قدمـت  برخی از انواع  
موسـیقی، بـه  بیش  از هزار سـال  و 
حتـی به  پیـش  از ظهور اسـالم  در 

ایـران  می رسـد.

ترانه های  مذهبی
سرچشـمه  ترانـه  بـه  مذاهـب  
دوره   بـه   یعنـی   نسـان   ا ولیـه   ا
ترانه هـای   و  می رسـد  میتراییسـم  
مذهبـی  بـر کار و کشـاورزی  مقدم  
اسـت  از ایـن  رو دو مقـام  مشـهور 
حیـران   یعنـی   کردهـا  موسـیقی  
و الووك  بـه  دوره هـای  پیـش  از 

می شـود. داده   نسـبت   اسـالم  
ترانه های  کار

قدمـت   از  نیـز  ترانه هـا  ایـن  
دیریـن  برخوردارنـد ایـن  ترانه هـا 
زندگـی   انسـان ها،  آرزوهـای   از 
و  رنج هـا  و  شـادی ها  آینـده ،  و 
باالخـره  امیـد، تـالش  و پویندگی  
فولکـور  در  می گویـد.  سـخنی  
عروسـی ،  ی   نه هـا ا تر کـردی  
خرمن کوبـی   مشـک زنی ،  رقـص، 
و دوشـیدن  گاو وجـود دارد. اشـعار 
آن   واژه هـای   و  نه هـا  ترا ایـن  
نسـان ها  ا سـاده ترین   زبـان   ز  ا
گرفتـه  شـده  و تصویـری  طبیعـی  
از احساسـات  دلـدادگان  جـوان  را 

می کنـد. بیـان  
ترانه های  خانقاهی

سـی   سا ا ی   بخش هـا ز  ا
نه هـای   ا تر کـردی ،  زهـای   ا و آ
کـرد  دراویـش   اسـت.  خانقاهـی  
بی امـان   شـقاوت   از  کـه   آنـگاه  
بـه   نـاروا  تبعیض هـای   و  روزگار 
از  رهایـی   بـرای   می آینـد  سـتوه  
نامردی هـا و زرق  و بـرق  دنیـای  
خانقـاه   آسـتان   بـر  سـر  مـادی ، 
رهـا  را  بلنـد  موهـای   می سـایند، 
ذکـر  بـا  هماهنـگ   و  می کننـد 
پرطنیـن   نـوای   و  االهلل «  »الاهلل  
دف  و نی  و خواندن  اشـعار عرفانی، 
بـه  خلسـه  فـرو می روند، بـه  تزکیه  
پیـر  از  و  می پردازنـد  خـود  روح  
یـاری   طلـب   خویـش   مرشـد  و 

. ینـد می جو
  مولودی  خوانی

مولودی خوانـی  نیز از مراسـم  
عرفانی  و پرشـکوه  کردها در روزها 
و شـب های ربیـع االول  اسـت . در 
ایـن  شـب ها در مسـاجد، خانقاه ها 
و منـازل ، میـالد حضـرت  محمـد 
می شـود.  گرفتـه   جشـن   )ص ( 
دراویـش  گورانی  آهنگ  مخصوص  
سـر  دف   گـروه   بـا  را  مولـودی  

می دهنـد.
نوای عزاداری

هنـگام   سـال   میـان   زنـان  
م   نـا بـه   هنگـی   آ ی   ر ا د ا عـز

بازمانـدگان   بـرای   را  »الونـوره « 
می دهنـد. سـر  رفتـه ،  فـرد 

الالیی
نـدن   با ا خو بـرای   ن   درا مـا
کـودکان  خـود الالیـی  می خواننـد 
بی وفایی هـا   از  الالیی هـا  ایـن  
لغـوی   م   مفهـو مـا  ا یـد  می گو
ترانه هـا سرشـار از عشـق  مـادر به  
کـودك  و آرزوهایـی  خـوش  برای  
حیـن   در  مـادر  اوسـت .  فـردای  
روح   آمـوزش   کـودك   خوابانـدن  
فرزنـد خـود را مد نظـر دارد و او را 
بـا ریتـم  و وزن  که  اسـاس  زندگی  
آینده  او بر آن  اسـتوار اسـت . آشـنا 
می سـازد در قالـب  ایـن  الالیی هـا 
قـوم   فرهنـگ   نمـای   تمـام   آینـه 

کـرد اسـت.
و  محلـی   ی   نه هـا ا تر

هبـی مذ ر  شـعا ا
فولکلـور  ز  ا مهمـی   بخـش  
و  بومـی   ترانه هـای   در  کـردی  
محلـی  تجلـی  می یابـد کـه  ماننـد 
در  ریشـه   غنایـی ،  داسـتان های  
فرهنگ  اقوام  دارد. سـابقه  تاریخی  
نخسـتین   بـه   حتـی   نه هـای   ترا
و  قبیلـه ای   ندگـی   ز روزهـای  
غارنشـینی  می رسـد. تصاویـر ایـن  
اشـعار از بافـت  زندگـی  اجتماعی  و 
تولیدی  در چهارچوب  نظام  شـبانی  

می گیـرد. الهـام   دام داری   و 
خوراک

دوخوا )آش دوغ(، دوینه )ترخینه(، 
شـله گنیه، شـوروا، شـل کینه، گرماو، 
رشـته رون، یـک آبـه، پرشـتین )آش 
کـردی(، شـلغم باغی یا شـلغم ترش، 

کالنـه، بریان یا کبـاب کردی.
پوشاک  

پوشـاك  مـردان  و زنـان  کـرد 
شامل  تن پوش ، سـرپوش  و پای افزار 
اسـت. سـاخت  و کاربـرد هریـک  از 
ایـن  اجـزا بسـته  بـه  فصل ، نـوع  کار 
و معیشـت  و مراسـم  و جشـن ها بـا 
یکدیگر تفاوت  دارد. هرچند پوشـاك  
ماننـد  کردسـتان   مختلـف   نواحـی  
اورامان ، سـقز، بانه ، گروس ، سـنندج ، 
مریـوان  و .. متفاوت  اسـت اما از نظر 
پوشـش  کامـل  بـدن ، همـه  بـا هـم  

هستند. یکسـان  
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بهزاد پاکزاد:
به دنبال ارتقاء رکورد کشور در ریکرو زنان و مردان هستیم 

سرمربی تیم ملی ریکرو گفت: هر چند هنوز وضعیت تیم ریکرو برای 
حضور در بازیهای آسیایی چین مشخص نیست، اما هدف گذاری بر این 
است که با ارتقاء رکوردها، شرایط حضور این تیم را در بازیهای آسیایی چین 

فراهم کنیم.
بهزاد پاکزاد ، درباره وضعیت تیم ریکرو جهت شرکت در مسابقات کاپ 
آسیا تایلند، اظهار کرد: با توجه به رکوردگیری که در مسابقات انتخابی و درون 
اردویی داشتیم، رضا شبانی، ارشک فاضل، محمدحسین گلشنی و مهتا عبداللهی 
جزو کماندارانی بودند که با ثبت رکورد ورودی )۶۶۰ برای مردان و ۶۵۰ برای 

زنان( امروز شنبه ۲۱ اسفند همراه تیم کامپوند به تایلند اعزام خواهند شد.
وی با بیان این که به دنبال ارتقاء رکورد کشور در ریکرو زنان و مردان 
هستیم، افزود: بهترین رکوردی که ۱۱ سال گذشته توسط میالد وزیری به 
ثبت رسیده ۶۶7 و در بخش بانوان ۶۶۱ امتیاز که در اختیار زهرا نعمتی است، 
از آن زمان تاکنون این رکورد در کشور توسط هیچ کدام از کمانداران دوباره 
تکرار نشده، تالش ما بر این است که ابتدا رکورد کمانداران را در کشور ارتقاء 
دهیم تا با حمایت وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک، شرایط حضور 

کمانداران ریکرو را در بازیهای آسیایی چین فراهم کنیم.
پاکزاد پیرامون این پرسش که وضعیت کمانداران اعزامی به تایلند را 
چگونه ارزیابی می کنید، گفت: هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست، اما سعی 

داریم بهترین نتیجه را کسب کنیم.
وی درباره علت عدم حضور میالدی وزیری در اردوهای تیم ملی ریکرو، 
خاطرنشان کرد: تا به امروز میالدی وزیری برای رکوردگیری هیچ درخواستی 
به هیات استانی یا فدراسیون ارائه نکرده است. بنابراین رکورد جدیدی از او 
ثبت نشده که به تیم ملی دعوت شود. مالك ما برای دعوت به تیم ملی، 
رکوردگیری است که براساس آماده بودن کماندار و درخواست خود او انجام 

می شود که تا این لحظه هیچ درخواستی از میالد وزیری نداشتیم.
سرمربی تیم ملی ریکرو در پایان پیرامون این پرسش که آیا در حال 
حاضر مسوولیت دبیری فدراسیون را نیز بر عهده دارد یا خیر؟ گفت: در حال 
حاضر تمام تمرکزم روی تیم ملی و ارتقاء رکورد کمانداران است تا بتوانیم 
در بازیهای آسیایی چین حضور پیدا کنیم، بنابراین دیگر فرصتی برای سایر 
مسوولیت ها از جمله دبیری فدراسیون ندارم و کارها را به پارسا نایب رییس 
فدراسیون واگذار کرده ام تا بعد از برگزاری انتخابات فدراسیون تیروکمان، 

تکلیف دبیر فدراسیون مشخص شود.

علیرضا حقی:
بهترین های ایران را برای مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب 

کردیم
سرمربی تیم ملی دوچرخه سواری جاده ایران گفت: کسانی را که برای 
مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب کردیم، بهترین های ایران هستند و بهتر از 

آنها نداشتیم. 
علیرضا حقی درباره وضعیت تیم ملی دوچرخه سواری جاده ایران پیش 
از حضور در مسابقات قهرمانی آسیا بیان کرد: دوچرخه سواران تقریبا از سال 
۲۰۱۹ در هیچ مسابقه ای شرکت نکرده اند اما با توجه به چیزی که ما در 
تمرینات دیده ایم شرایط شان خیلی بهتر از سال های قبل است. حاال در 
مسابقات ترکیه هم شرکت کنند، قبل از قهرمانی آسیا محک می خورند. البته 
رکابزنان روسیه و بالروس اجازه حضور در مسابقات ترکیه را ندارند و این به 

نفع رکابزنان ما است.
او ادامه داد: ۸ نفری که انتخاب شده اند، بهترین های حال حاضر ایران 
هستند. برخی ها اعتراض داشتند که خوب و بهتر بوده اند اما با توجه به تمرین، 
همه چیز مشخص است. االن دیگر همه چیز اصولی شده و پاورمتر موجود 
است و هر روز می توان چک کرد که وضعیت هر ورزشکار چگونه است. من 
خودم زمانی که ورزشکار بودم دوست نداشتم مسابقه انتخابی بگذارند چون 
معتقد بودم که مسابقه انتخابی باعث نابودی ورزشکار می شود و حتی باعث 
می شود که دنبال دارو برود اما این فرصت را برای همه دوچرخه سواران 
ایجاد کردم و مطابق پروفایل مسیر دو مسابقه انتخابی در سر باال و تایم تریل 
انفرادی برگزار کردم و نفراتی که انتخاب شدند کسانی بودند که حقشان بود.

او همچنین گفت: در روز اول با توجه به شرایط تمرینی می دانستم چه 
کسانی انتخاب می شوند و در روز آخر هم پس از انتخابی همان نفرات انتخاب 
شدند. حاال کسی که خط می خورد به دلیل اینکه عصبانی است ممکن است 
حرف هایی بزند اما به هر حال پل های پشت سر خودش را خراب می کند. ما 

بهتر از این نفرات نداشتیم و نخواهیم داشت. 
او در پاسخ به این پرسش که چرا تنها یک نفر را در رده جوانان انتخاب 
کرد؟ گفت: فاصله نفر بعدی با کسی که من انتخاب کردم در حدود ۵ تا ۶ 
دقیقه است و این فاصله خیلی زیاد است. حتی اگر پول هم داشتیم اجازه 
نمی دادم نفرات بیشتری در رده جوانان اعزام شوند. در رده جوانان در هر 
دو ماده استقامت و تایم تریل شانس مدال داریم. در رده امید هم سه نفر 
اعزام می کنیم که رکابزنان خوبی هستند. واقعیت این است که ما  نسبت 
به کشورهای دیگر عقبیم اما با این حال تیم خوبی داریم و من به این تیم 
امیدوارم که بتواند نتیجه خوبی بگیرد و در رده بزرگساالن نیز  در تایم تریل 

تیمی و استقامت شانس مدال داریم.
حقی در مورد مشکالتی که میزبان به وجود آورده است، بیان کرد: ما 
در حال حاضر هنوز به دنبال گرفتن ویزای تاجیکستان هستیم و این در حالی 
است که صبح بیست و چهارم اسفند قرار است عازم ترکیه شویم تا در مسابقات 
این کشور شرکت کنیم. نکته جالب این است که تاجیکستان دوچرخه سواری 
قوی ندارد نمی دانم چرا میزبانی را به این کشور داده اند. تا االن نزدیک به 
پنج دفعه دفترچه فنی مسابقات را تغییر داده اند.  یکبار اعالم کردند که تایم 
تریل تیمی با چهار نفر برگزار می شود اما سپس اعالم کردند ۶ نفره است. در 
آخرین دفترچه ای که  ارسال کرده اند، دوباره آن را به چهار نفر تغییر داده اند.
او ادامه داد:  مسیر تایم تریل تیمی هم ابتدا اعالم کردند ۴۴ کیلومتر 
است بعد آن را به ۴۲ کیلومتر تغییر دادند و االن ۲۴ کیلومتر شده است. جالب 
این است که مسیر تایم تریل انفرادی جوانان و  امید مردان و بانوان بزرگسال 
۲۴ کیلومتر است در حالی که هیچ وقت این گونه نبوده که مسافت مسیرها 
یکسان باشد. تا زمانی که ما در جلسه فنی مسابقات شرکت نکنیم، دقیقا 

مشخص نیست که مسیر ها چند کیلومتر و شرایط چگونه است.
سرمربی تیم ملی دوچرخه سواری جاده ایران در مورد مشکل تجهیزات 
مسابقه  برای  و  است  قدیمی  ما  تجهیزات  واقعا  کرد:  تاکید  نیز  ملی  تیم 
تریل تیمی به زور توانستیم چهار دوچرخه جمع و جور کنیم. ملی پوشان از 
دوچرخه ها و تجهیزات شخصی خودشان استفاده می کنند. در تایم تریل 
تیمی تجهیزات مهم است. با وجود اینکه تجهیزات ما مربوط به سال ۲۰۱۶ 
است و با سختی فراوان داریم در مسابقات شرکت می کنیم اما ناامید نیستیم. 
امیدوارم که کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش در بحث تجهیزات به ما کمک 
کنند. حاال مسابقات قهرمانی آسیا را با هر شرایطی که هست پشت سر می 
گذاریم اما برای بازی های کشورهای اسالمی و بازی های آسیایی واقعا نیاز 

به تجهیزات جدید داریم.

توقف بارسلونا و شکست لورکوزن در حضور کوتاه مدت 
آزمون

با توقف بارسلونا و شکست بایر لورکوزن؛ 
پرونده دور رفت یک هشتم نهایی لیگ فوتبال 

اروپا بسته شد.
در ادامه دیدارهای دور رفت مرحله یک 
هشتم نهایی لیگ فوتبال اروپا چند دیدار برگزار 
شد که در یکی از بازیها بارسلونا در خانه به دیدار 
گاالتاسرای ترکیه رفت که این دیدار برنده ای 
نداشت و با تساوی بدون گل به پایان رسید. به 
این ترتیب تکلیف تیم صعود کننده به جدال دو 

تیم در پنجشنبه هفته آینده کشیده شد.
دیدار الیپزیگ و اسپارتاك مسکو نیز به 
دلیل حذف تیم روسی از رقابت ها برگزار نشد 
و الیپزیگ بدون بازی در این مرحله راهی دور 

بعدی رقابت ها خواهد شد.
بایر لورکوزن نیز در برگامو مهمان آتاالنتا بود که ۳ بر ۲ باخت. در این دیدار 
سردار آزمون از دقیقه ۸۵ برای تیمش به میدان آمد. لوئیس موریل دو بار و مالینوفسکی 

برای تیم ایتالیایی گلزنی کردند و آرانگوئز و دیابی نیز گلزنان لورکوزن بودند.
دیدارهای برگشت این دور از رقابت ها هفته آینده برگزار می شود.

برد ارزشمند »رم« و »فاینورد« در لیگ کنفرانس اروپا
تیم های رم و فاینورد توانستند بردهای ارزشمندی را در زمین حریفانشان در 

لیگ کنفرانس اروپا به دست بیاورند.
در شروع مرحله یک هشتم نهایی لیگ فوتبال کنفرانس اروپا و از دور رفت 
رقابت ها رم ایتالیا در هلند به دیدار ویتسه آرنهم رفت و با یک گل به برتری رسید. 
سرخیو اولیویرا پرتغالی در واپسین ثانیه های نیمه نخست برای جالوروسی گلزنی کرد. 
این بازیکن در نیمه دوم و در دقیقه 7۸ با دریافت کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج 
شد تا بازی برگشت دو تیم را که هفته بعد در المپیکو برگزار می شود از دست دهد.
به این ترتیب این دیدار با برتری یک ُگله رم به پایان رسید. شاگردان مورینیو 

قبل از دیدار هفته بعد برابر ویتسه باید در سری A ایتالیا برابر اودینزه قرار گیرد.
در دیگر دیدار فاینورد در حالی که علیرضا جهانبخش را در ابتدا روی نیمکت 
ذخیره های خود داشت توانست ۵ بر ۲ پارتیزان بلگراد را از پیش روی بردارد تا 
برای دیدار برگشت خیال خود را راحت کند. بازیکن ایرانی در دقیقه ۸۰ برای تیمش 
وارد زمین شد تا ۱۰ دقیقه در این بازی به میدان برود و در برد تیمش سهیم باشد.

در ادامه این رقابت ها چند دیدار دیگر برگزار می شود که در مهمترین بازی 
لسترسیتی انگلیس باید برابر رن فرانسه دیدار کند.

اعتراف مورینیو: خوش شانس بودیم و پیروز شدیم
ژوزه مورینیو اعتراف کرد که رم 
خوش شانس بود که مقابل ویتسه پیش 

افتاد و توانست برنده این دیدار شود.
به گزارش فوتبال ایتالیا، در شروع 
مرحله یک هشتم نهایی لیگ فوتبال 
کنفرانس اروپا و از دور رفت رقابت ها 
رم ایتالیا در هلند به دیدار ویتسه آرنهم 
رفت و با یک گل به برتری رسید. سرخیو 
های  ثانیه  واپسین  در  پرتغالی  اولیویرا 
نیمه نخست برای جالوروسی گلزنی کرد. 

این بازیکن در نیمه دوم و در دقیقه 7۸ با دریافت کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج 
شد تا بازی برگشت دو تیم را که هفته بعد در المپیکو برگزار می شود از دست دهد.
به این ترتیب این دیدار با برتری یک ُگله رم به پایان رسید. شاگردان مورینیو 

قبل از دیدار هفته بعد برابر ویتسه باید در سری A ایتالیا برابر اودینزه قرار گیرد.
مورینیو به اسکای اسپورت ایتالیا گفت: اعتراف می کنم، ما مستحق برنده شدن 
در نیمه نخست بازی نبودیم. ما کاری برای زدن آن گل انجام ندادیم، مشکالتی 
داشتیم و خوش شانس بودیم که گل نخوردیم، اما در نیمه دوم خیلی بهتر عمل 
کردیم. از نظر دفاعی به خوبی بازی را کنترل کردیم، بازی واقعاً بازی سختی بود. 
ورتوت و سرجیو امروز به خوبی خط هافبک را کنترل نکردند، اما نیمه دوم متفاوت 

بود. من نمی گویم کریستانته بهتر از ورتوت است، فقط این که تیم بهتر کار کرد.
این سومین برد متوالی ۱-۰ رم در تمامی رقابت ها بود. به نظر می رسد مورینیو 

به مرور در حال تثبیت شیوه فوتبالی خود به تیم رم است. 
از روز اول سعی کردیم تالش کنیم تیم خوبی  ادامه گفت:  ما  مورینیو در 
بسازیم. اکنون ممکن است ثبات بیشتری داشته باشیم، ما برای اولین بار پس از 
مدت ها تقریباً یک تیم کامل داریم. قوی تر هستیم، بازیکنان ذخیره  بیشتری داریم، 
یکدیگر را بهتر درك می کنیم، عمل گراتر شدیم و در مجموع شرایط برای ما نسبت 

به ماه قبل بهتر است. 
مورینیو دو بازی قبلی تیمش در لیگ را از دست داده بود. کمیته انضباطی 
فدراسیون فوتبال ایتالیا ژوزه مورینیو سرمربی آ اس رم را دو بازی محروم و ۲۰ هزار 

یورو جریمه کرد و این مربی باالخره بعد از دو هفته روی نیمکت نشست.

توخل: تا زمانی که یک دست لباس و اتوبوس داشته باشیم 
می جنگیم

سرمربی چلسی به شایعات زیاد پیرامون این باشگاه واکنش نشان داد و عنوان 
کرد تمام تمرکز او و تیمش روی فوتبال است.

به گزارش بی بی سی اسپورت، روز پنجشنبه مقامات بریتانیا، مالک لندنی ها 
یعنی رومن آبراموویچ، را در فهرست تحریم ها قرار دادند و تمام دارایی های او را 
مسدود کردند. باشگاه به انجام مسابقات و پرداخت بدهی های خود در محدوده  
زمانی تعیین شده ادامه می دهد، اما قادر به فروش بلیط و کاال نخواهد بود. عالوه 

بر این، چلسی از جذب بازیکنان جدید و تمدید قراردادهای موجود منع شده است.
توماس توخل درباره شرایط تیمش گفت:  هر روز چیز جدیدی را تجربه می 
کنیم. نمی دانم فردا چه خواهد شد. همه کاماًل مطمئن باشند که ما روی خودمان 
متمرکز هستیم، روی حفظ نگرش درست و ذهنیت درست در تمرینات و درون 
تیم. در حال حاضر  ما می توانیم به یکدیگر اعتماد کنیم و این اصل و رویه در 
تیم فوتبال چلسی تغییر نخواهد کرد. تا زمانی که به اندازه کافی لباس و اتوبوس 
برای رفتن به بازی ها داشته باشیم این کار را انجام می دهیم و می جنگیم.  هنوز 
خوشحالم که اینجا هستم، هنوز هم خوشحالم که سرمربی یک تیم فوتبال قوی 
هستم و خوشحالم که امشب در لیگ برتر بازی کردم. می دانم که سر و صدا و 
شایعات زیادی در اطراف باشگاه وجود دارد و هنوز هم به خود اجازه می دهیم تمام 

تالش خود را برای هواداران انجام دهیم.
دولت به چلسی مجوز ویژه ای اعطا کرده است تا امکان برگزاری مسابقات، 

پرداخت دستمزد کارکنان و دارندگان بلیت تا پایان فصل را فراهم کند.
 در ادامه دیدارهای لیگ برتر فوتبال انگلیس پنجشنبه شب چند دیدار برگزار 
شد که در یکی از بازیها چلسی تیم سوم جدول رده بندی ۳ بر یک نوریچ را از پیش 

روی برداشت تا جایگاه این تیم در رده سوم تثبیت شود.
چالوبا، میسون مونت و کای هاورتز برای آبی های لندنی گلزنی کردند و تیمو 

پوکی از روی نقطه پنالتی تنها گل نوریچ را وارد دروازه چلسی کرد.
توخل در ادامه گفت: خوشحالیم که بازیکنان بدون توجه به این مسائل روی کار 
خودشان تمرکز کردند و توانستند برنده شوند. این پیروزی برای ما خیلی مهم بود تا در 
مسیر درست برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان بمانیم. فاصله ما با سیتی و لیورپول 
زیاد است ولی از کسب سهمیه ناامید نیستیم و با قدرت به کار خود ادامه خواهیم داد. 
چلسی در دیدار بعدی خود در لیگ قهرمانان باید به دیدار لیل فرانسه برود. 
تیم انگلیسی در بازی رفت با دو گل برنده شد. بعد از این دیدار نیز چلسی در یک 
چهارم نهایی جام حذفی با تیم شگفتی ساز میدلزبورو دیدار خواهد کرد که توانسته 

تیم های منچستریونایتد و تاتنهام را از این رقابت ها حذف کند.

این مسیر عاقبت چندان 
خوبی ندارد؛ متاسفانه شاید تا 
فاصله  فوتبال،  سیاه  روز  آن 

زیادی باقی نمانده باشد.
این نوشته، یک اعتراض عمومی از 
بخش غالب اما خاموش جامعه هواداری 
تصور  لحظه  یک  است.  ایران  فوتبال 
کنیم فارغ از رنگ لباس تیم مورد عالقه 
خود، قصد داریم بی پرده با ستاره های 
جدی ترین  احتماال  مهِم  و  تاثیرگذار 
این  از  توجهی  قابل  بخش  دلخوشی 
یادداشت،  این  کنیم؛  صحبت  جغرافیا 
قطعا  متاسفانه  آنچه  بر  است  مروری 
و بی تردید در دربی رخ می دهد. بیانیه 
پشت بیانیه- جیغ های بنفش و دعواهای 
تِم  با یک  تنها  نتیجه  فرسایشی و بی 
ثابت؛ من مظلوم ترم. در واقع این گونه 
ثمر  به  گل های  جز  به  می کنیم  آغاز 
اتفاقات  تمامی  نهایی،  نتیجه  و  رسیده 
صبح تا حداقل ۲۴ ساعت بعد از دربی 
از همین حاال روشن و مشخص است.

امروز استارت درگیری های لفظی 
پاسخ  با  یکی  این  بیانیه  و  شده  آغاز 
در  احتماال  پس  شد.  همراه  دیگری 
روزهای ابتدایی هفته نیز این روند ادامه 
باشد  که  هر  داور  نام  و  داشت  خواهد 
ابتدا  بگویید مرحوم ساندروپل(،  )اصال 
دنبال  به  به سرعت  پیج های هواداری 
یافتن اشتباهی از آن داور به ضرر تیم 
خود، حتی از پنج سال پیش، از پشت 
پرده ها گفته و خبر از شام خوردن آن 
داور با سرمربی تیم الف یا درکه رفتن 
همان شخص با عضو هیئت مدیره تیم 
انتخاب  این  نهایت  در  و  می دهند  ب 
خود  تیم  علیه  توطئه ای  سرآغاز  را 
می دانند. هر شخصی که اول خبر داد 
نیز به ریتوئیت و افزایش فالوئر مهمان 

می شود.
دو باشگاه بزرگ و محبوب نیز بی 
تردید ساعتی بعد بیانیه داده و از انتخاب 
این داور ابراز نگرانی می کنند. در انتها 
درخواست  گیرنده  تصمیم  نهاد  از  نیز 
بیانیه  در  و  کرده  را  داور  نام  تعویض 
نصیب  نیز  آب دار  طعنه  دو  یکی  خود 

رقیب خود می کنند.
رسیدیم،  که  هفته  واسط  ا به 
مهیج  و  ب  ا جذ ی  نی ها ا کری خو
پیشکسوتان قدیمی آغاز می شود. یکی 
از پایان دوران کمک های غیبی به تیم 
رقیب سخن گفته و دیگری خط و نشانی 
امتیازات در دربی  برای کاهش فاصله 
می کشد. طبیعتا و بر اساس تجربه، هر 
و  سخیف تر  خوانی  کری  سطح  چقدر 
سطح پایین تر، وایرال تر و مورد پسند تر. 
برای  پیشکسوت  انتخاب  و مشی  خط 

مصاحبه هم که مشخص است؛ ببینیم 
چطور می شود یک کری درجه چند از 
زیر زبانش کشید که به فالن استودیو 

و دفتر رسانه دعوتش کنیم.
برسیم  که  دربی  از  قبل  روز  به 
جنگ سر همه چیز آغاز می شود. یکی 
برای  سالن  فالن  در  می کند  تاکید 
کنفرانس حاضر نمی شود و دیگری در 
پاسخ مدعی می شود اتوبوس تیمش از 
فالن اتوبان راهی استادیوم نخواهد شد. 
در نهایت اجبار به حضور در نشست و 

صحبت های کلیشه ای و تکراری.
کار  ابتدای  همان  رسانه  مدیران 
رقیب  صورت  توی  تیزی  و  تند  کری 
پرت کرده و در ادامه از اتفاقات احتمالی 
می کنند  نگرانی  ابراز  خود  تیم  علیه 
)راستی اگر نام مدیر رسانه رئال مادرید، 
بارسلونا و بایرن مونیخ را جایی شنیدید 
به ما هم اطالع دهید(. احتماال سرمربی 
و  کرده  صحبت  محترمانه تر  تیم  دو 
شرایط مسابقه را دشوار توصیف می کنند 
و تمام. اگر در این چند روز چند بیانیه 
هم خطاب به یکدیگر سر دادند که بهتر 

و دربی بامسما تر.
ثانیه یک دربی؛ اولین خطا و صدای 
سلبریتی های  و  نیمکت  عتراضات  ا
پوشالی که انحنای فک و صورت خود 
آن  با  و  دوربین ست کرده  زاویه  با  را 
لبخند ُدن خوانی و جذاب، به داور چهارم 
اعتراض می کنند. این روند از ثانیه اول 
تا رسیدن آخرین بازیکن زمین به خانه 
و  نیمه  بین  و  زمین  در  پایان شب  در 
پایان مسابقه و میکسدزون و در ادامه 
سوشال مدیا ادامه دارد و این که دیگر 

جزء تفکیک ناپذیر ماجراست.
و  بازیکنان  حد  از  بیش  تالش 

شاید خارج از عرف جوانمردانه فوتبال 
برای زمین افتادن در محوطه و پنالتی 
گرفتن- سر و صدا و درگیری لفظی 
شدید در طول ۹۰ دقیقه- ژست های 
دلبری  و  مثال جذاب  و  اعصاب  روی 
م  نا تمسخر  مجازی-  لشکر  برای 
رقیب و افتخارات تیم مقابل و نسبت 
به  حال  و  گذشته  موفقیت های  دادن 
امداد غیبی و ... چه در صورت شکست 
مظلوم  بخش  که  نیز  پیروزی  چه  و 
موفقیت  دیدن  چشم  اینکه  و  نمایی 
دست  این  از  مواردی  و  ندارند  را  ما 
حتی  واکنش های  ثابت  پای  که  نیز 

نام های بزرگ دربی.
تیم های حقوقی دو تیم از همین 
حاال دست به کار شده و شکایات خود 
برای بازیکنان غیرمجاز رقیب را پیش 
شود  برنده  تیمی  هر  کرده اند.  نویس 
قطعا تیم مقابل آن را به حمایت خارج 
از زمین و غیرفنی ربط می دهد و یکی 
دو بیانیه بعد از بازی هم چاشنی پایانی.
پرگلی  نباشیم؛ شاید دربی  بدبین 
ب  تیم   ۴-۳ الف  تیم  و  باشد  راه  در 
را مغلوب کند. اما متاسفانه موارد ذکر 
شده با تقریب باالی ۹۰ درصد و کمی 
پس و پیش در دربی پنج شنبه بعد رخ 
پرانی های  مزه  و  تیکه ها  داد.  خواهد 
اغراق آمیز تا هفته ها بعد ادامه خواهد 

داشت و پایان دربی .
******

صدای  یادداشت  از  بخش  این 
هواداری  خاموش  و  توجه  قابل  بخش 
اصوات  شاید  است؛  ایران  فوتبال  در 
فضای مجازی برای شما به قدری بلندتر 
از حد معمول شده که تمام هواداران را 
که  نیست  عجیب  می بینید.  یک دست 

یک  و  مجازی  فضای  مبهوت  آنقدر 
بخش خشن و تند مجازی شده اید که 
فراموش کرده اید این نمایش نفرت انگیز 

تنها به یک مسیر ختم می شود.
معموال در رسانه ها به نویسندگان 
توصیه می شود منفی بافی نکرده و نیمه 
پر لیوان را ببینند. اما حقیقتا این لیوان 
در حال سرریز شدن بوده و ندیدن این 
همه خشم و نفرت تنها با بستن چشمان 
میسر می شود. ستاره های محبوب قرمز 
و آبی و ارکان دو باشگاه محبوب؛ لطفا 
درصدی  خواندید،  را  روایت  این  اگر 
خود  تند  و  آمیز  اغراق  رفتارهای  در 
فالوئر  کا  چند  این  کنید.  تجدیدنظر 
در  شدن  محبوب تر  اندکی  و  گرفتن 
فضای مجازی ممکن است آینده سیاه 

و تاریکی در پیش داشته باشد.
اگر اتفاقات وحشتناك و تلخ چند 
روز پیش فوتبال مکزیک را ندیدید که 
سرعت  روی  حداقل  یا  و  نبینید  لطفا 
دچار  من  مثل  خیلی  که  بگذارید   x۲
آشفتگی شدید ذهنی نشوید. اما فراموش 
نکنید این مسیر پایانی جز یک تراژدی 
تلخ به همراه نخواهد داشت. این پمپاژ 
نفرت در نهایت روزی یک استادیوم پر 
از خون به راه خواهد انداخت. باور کنید 
بخش قابل توجهی از جامعه هواداری به 
مرز انزجار از این روند رسیده و بسیاری 
تنها از سر عادت شما را دنبال می کنند. 
اما  برسد؛  آمیز  اغراق  به نظرتان  شاید 
و  عجیب  فاجعه  آن  تا  زیادی  فاصله 
باقی  ترسناکی که در مکزیک رخ داد 
روز  خوردن  رقم  جرِم  شریک  نمانده؛ 
هزار  که  نشوید  تلخی  تراژدی  و  سیاه 
سال آرزو کنیم اصال نبودید و فوتبالی 

وجود نداشت.

به بهانه شهرآورد تهران؛

جنگ یک هفته زودتر آغاز می شود!

مدافع تیم ملی ایران در جام جهانی 
تیم ملی  تدارك  اگر  است  معتقد   7۸
برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ مانند 
جام های قبلی باشد، صعود به مرحله دوم 

این رقابت ها کار بسیار سختی است.
تیم ملی  مدافع  کازرانی،  حسین 
فوتبال ایران در جام جهانی 7۸ در درباره 
عملکرد شاگردان اسکوچیچ در راه صعود 
به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر اظهار کرد: 
به نظرم اسکوچیچ نتیجه خوبی گرفته 
و نمی توان از او انتقاد کرد. تیم ملی ایران 
در این دوره لژیونرهای خوبی دارد. البته 
به مرحله دوم صعود  مشکل است که 

کند، اما بعید هم نیست.
از جام  قبل  تیم ها  افزود: همه  او 
جهانی ۱۰ تا ۱۵ بازی تدارکاتی انجام 
می دهند اما ایران این کار را نمی کند. 
با تیم ملی  حتی فلسطین هم نمی آید 
نتیجه گیری  توقع  وقت  آن  کند.  بازی 
همین  نظرم  به  دارند؟  جام جهانی  در 
که در جام جهانی باشند و اسم ایران را 
مطرح کنند، اتفاق بزرگی است. تیم ملی 
بازیکنان خوبی دارد که می تواند تیمی 

عالی تشکیل دهند.

ایران در  این پیشکسوت فوتبال 
از  خادم  عزیزی  برکناری  به  واکنش 
من  گفت:  فوتبال  فدراسیون  ریاست 
در  را  خانواده اش  و  خادم  نزدیک  از 
ده  نوا خا این  می شناسم.  ندیمشک  ا
اندیمشک  پاك  خانواده های  از  یکی 
ریاست  از  را  او  چرا  نمی دانم  است. 
فرض  بر  اگر  برداشتند.  فدراسیون 
را  او  کرده،  دزدی  و  برداشته  پولی 
که  ین  ا ضمن  می کردید.  محاکمه 
این  بودند. چرا  او  از  بدتر  قبلی ها که 

ماجرا را سیاسی کردند؟
کازرانی در ادامه اتفاقی عجیب در 

لیگ برتر را روایت کرد. او درباره این 
ببرم  اسم  نمی خوام  داد:  توضیح  ماجرا 
ولی من رییس فدراسیون در این مملکت 
می شناسم که به او اعتراض کردند که 
داور مسابقه پول گرفته است. حتی چکی 
که داور گرفته بود را به رییس فدراسیون 
من  برای  تیم  سرپرست  دادند.  نشان 
فدراسیون  رییس  که  می کرد  تعریف 
به آن ها گفته بود که خیال شان راحت 
بعد  او پرسیده بود که هفته  از  باشد و 
با چه تیمی بازی دارند. همان شد که 
 ۱۰ وقتی  بعدی،  بازی  در  بازیکن شان 
مردود  اما  زد  گل  بود،  آفساید  در  متر 

اعالم نشد.
او ادامه داد: باید برای خادم صبر 
سپس  و  بکند  را  کارش  تا  می کردند 
می کردند.  تصمیم گیری  درباره اش 
خدا شاهد است که این حرف ها را به 
خاطر همشهری بودن با خادم نمی زنم. 
باید  داشته که  اشتباهاتی  ممکن است 
اجازه می دادند یک مدت در این پست 
فعالیت می کرد تا راه و چاه دستش بیاید.

در  پاس  باشگاه  پیشکسوت  این 
یزدانی  سربازی  ماجرای  درباره  پایان 
و مردادمند که اخیرا رخ داد، بیان کرد: 
دارند؟  با مردم عادی فرق  مگر آن ها 
پاس هم اینطور بود که بازیکنان به این 
تیم می آمدند، سربازی شان را می رفتند 
این ها  می کردند.  بازی  هم  فوتبال  و 
می رفتند.  ارتشی  تیم های  به  باید  هم 
مملکت ما در کرونا خودکشی می کند، 
یک بازیکن را به من نشان بدهید که 
در این دوره کمک یا حمایتی از کادر 
وقتی  باشد.  کرده  جامعه  و  پزشکی 
برای بازیکنان فوتبال این مسائل مهم 
باید غصه سرباز شدن  ما  چرا  نیست، 

آن ها را بخوریم؟
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محمدرضا هاشمی کهندانی

حسین کازرانی:

 بدون تدارکات الزم، حرفی برای گفتن در جام جهانی نخواهیم داشت

عضو  ی  صحبت ها سی  ر بر
می دهد  نشان  پرسپولیس  هیات مدیره 

قرارداد کارگزار این باشگاه ایراداتی دارد.
ماه ها  از  پس   ،۱۴۰۰ آذر  اواسط 
با مدیرت مجید  بالتکلیفی، پرسپولیس 
صدری قراردادی با شرکتی برای کارگزاری 
بست و رسما اعالم شد که از این همکاری، 
پرسپولیس برای یک فصل بابت تبلیغات 
محیطی و مباحث تبلیغاتی پیراهن جمعا 
۳۳۰ میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. 
نکته مهم ماجرا اینجاست که در همان 
برای  کارگزار  شرکت  شد  اعالم  زمان 
تومان،  میلیارد   ۳۳۰ پرداخت  تضمین 
ضمانت نامه بانکی هم ارائه خواهد کرد 
که بعدا در خبری اختصاصی اعالم شد 
که شرکت کارگزار نه تنها تعهدی برای 
پرداخت ۳۳۰ میلیارد تومان ندارد بلکه به 
دلیل ندادن تعهد، ضمانت نامه بانکی هم 

ارائه نکرده است.
حاال سید مجید پور احمدی عضو 
مصاحبه ای  در  پرسپولیس  هیات مدیره 
درباره کارگزار این باشگاه و تعهد پرداخت 

»این  است:  گفته  تومانی  میلیارد   ۳۳۰
قراردادی که بسته شده نکاتی دارد و ما 
هم چند بار در این خصوص بحث کردیم. 
کارگزار تالش دارد به تعهداتش عمل کند 
و در این رابطه فعالیت هم دارد اما نکته 
این است که نحوه بسته شدن قرارداد به 
شکلی است که منافع باشگاه خوب دیده 
نشده است. با توجه به شرایط جدید در آینده 
می توانیم قرارداد را به گونه ای ببندیم که 

منافع بیشتری ایجاد شود. داریم راجع به این 
موضوع کار می کنیم تا به نفع باشگاه باشد”.
صحبت های عضو هیات مدیره باشگاه 
و  باشگاه  این  قرارداد  که  پرسپولیس 
به  کرده،  بررسی  دقت  به  را  کارگزارش 
روز  که  ادعاهایی  می دهد  نشان  خوبی 
اول انعقاد قرارداد از سوی سرپرست وقت 
باشگاه مطرح شده بود، چقدر از واقعیت 
دور است و عمال باز هم پرسپولیس درگیر 

قراردادی شده که منافع باشگاه در آن دیده 
نشده است.

با  پرسپولیس  قرارداد  امضای  روند 
فسخ  از  بعد  که  بود  طوری  کارگزارش 
برگزاری  مراحل  قبلی،  کارگزار  قرارداد 
اینکه  وجود  با  و  شد  انجام  مزایده ای 
شرکت های مختلفی در این مزایده شرکت 
کرده بودند، عمال هیچ شرکتی به عنوان 

برنده معرفی نشد.
باشگاه  حاال که عضو هیات مدیره 
پرسپولیس نسبت به این قرارداد ایراداتی 
گرفته و از آنجا که پرسپولیس دیگر یک 
شرکت بورسی محسوب می شود، شاید بهتر 
باشد قرارداد مذکور با شفافیت مورد بررسی 
قرار گیرد و از طرف دیگر منتشر شود تا 
افکار عمومی و احالی فن، راحت تر درباره آن 
اظهار نظر کنند. اینکه سرپرست باشگاهی 
انعقاد  زمان  )در   دولت  مالکیت  تحت 
قرارداد با کارگزار( چطور چنین قراردادی 
بسته تعهدی برای کارگزار در بر نداشته 
سوالی است که شاید بهتر باشد مدیران 

سابق صریح و شفاف به آن پاسخ دهند.

عضو هیات مدیره پرسپولیس:

منافع باشگاه در قرارداد با کارگزار دیده نشده است!
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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی 

نظر به دستور ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ و برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۳۰۲۲۱۸۱ 
مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای / خانم 

سید رمضان علوی فرزند سید ابوالحسن نسبت به ششدانگ
به  مربع  متر   ۱۲۸۲/۶۵ مساحت  به   / احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
شماره پالك ۲ فرعی از ۲۶۳ اصلی واقع در قریه ریکبند بخش ۲ خریداری 
شده از آقای / خانم سید یوسف علوی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به 
اراضی و ساختمانهای فاقد  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  موجب ماده ۳ 
سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز از طریق این روزنامه و محلی / در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات 
داشته  اعتراض  اعالم شده  آرای  به  ذینفع  اشخاص  در صورتی که  تا  الصاق 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ  تا دو ماه اعتراض خود را به 
نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت 

مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰7
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك چمستان 
شناسه آگهی ۱۲۸۳77۲

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

نظر به دستور ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ و برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۳۰۲۲۱۸۱ 
مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ و برابر رای شماره 7۰ و ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۳۰۲۱7۶۹ مورخ 
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای / خانم سهیال 
و سلمان یعقوبی زاده فرزند محمد رضا و محمد حسن بالسویه نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت ۴۶۱/۱۵ متر مربع که مقدار 
۳۲ سیر مشاع عرصه وقف می باشد به شماره پالك ۱۳۴ فرعی از ۱۳ اصلی 
واقع در قریه مرزنده بخش ۱۱ خریداری شده از آقای / خانم فاطمه پناهی مالک 
رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی / در شهرها منتشر 

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

متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰7
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك چمستان 
شناسه آگهی ۱۲۸۲۶۸۲

آگهی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت امالك 
ابوالفضل محبوبی به استناد درخواست وارده به شماره 7۰۴۲ –  آقای 
به پالك  اند که یک جلد سند مالکیت ششدانگ  ادعا نموده   ۱۴۰۰/۱۱/۲۸
۱۵7/۱۳7۰ بخش ۲7 مهدیشهر به شماره سند ۰۰۶77۶۳ ذیل ثبت ۲7۴۰ 
از دفتر ۱۹ صفحه ۱۱۲ به علت جابجایی و اسباب کشی مفقود گردیده است 
و چون در نظر است سند مالکیت المثنی نسبت به پالك فوق صادر گردد لذا 

مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس که مدعی انجام معامله با پالك 
نزد خود است  مالکیت در  یا مدعی وجود سند  باشد  االشاره می  های صدر 
ظرف مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مهدیشهر مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید 
مقررات  برابر  المثنی  مالکیت  سند  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی 

صادر خواهد شد 
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان مهدی شهر 

شناسه ۱۲۸۹۲۵۸

مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت هاچ بک ۲۰۶ به رنگ سفید روغنی مدل 
 ۱۶۳B۰۲۸۱۵۱7 ۱۳۹۵ به شماره انتظامی ۴۸۹ ب ۱7-ایران۵۶ به شماره موتور
به شماره شاسی NAAP۱۳FE۸GJ۸7۹۶۰۲ متعلق به سید زهرا باقرزاده امندانی 

مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
 ۲۰۶ پژو  بک  هاچ  سواری  مالکیت  شناسنامه  و  سندکمپانی 
س   ۲۱۵ پالك  شماره  به   ۱۳۸7 مدل  متالیک  خاکستری  رنگ  به 
شاسی  شماره  به   ۱۴۱۸7۰۰۶۴۰۲ موتور  شماره  به  ۵7-ایران۴۶ 
مفقود  دافچاهی  عابد  آیدین  به  متعلق   NAAP۰۳ED۴۸J۰۰۵۳۴۳

وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

تست قند خون از روی کره چشم

بیماران دیابتی به زودی می توانند از شر سنجش های تهاجمی قند 
از روی خون خالص شده و تنها از روی کره چشم خود، به اندازه گیری 

آن بپردازند.
برای  چشم  کره  نوری  سنجش  دستگاه  یک  زیراکس  شرکت 
اندازه گیری ویژگی های مایع زاللیه درون محفظه قدامی کره چشم انسان 

طراحی کرده که می تواند میزان قند خون را تشخیص دهد.
تاکنون چند روش غیرتهاجمی برای ارزیابی قند خون طراحی شده، 
اما تاثیر آن ها هنوز تائید نشده است.  برای مثال شرکت گوگل در حال 
کا ر بر روی لنزهای تماسی هوشمندی است که می توانند قند خون را 
اندازه گیری کنند. اگرچه این روش از سوراخ کردن انگشت برای نمونه گیری 
از این رو،   جلوگیری می کند، اما همچنان لنزها با چشم تماس دارند و 

تاحدی تهاجمی هستند.
دستگاه جدید زیراکس یک پرتوی نور را به محفظه قدامی کره چشم 
فرد تابانده و سپس نوری را که از مایع زاللیه عبور کرده، در حالتی دریافت 
می کند که گویا کره چشم به سمت بیرون برگشته است. این نور سپس 

برای تعیین خصوصیات مایع زاللیه بررسی می شود.
در  زاللیه  مایع  که  می کند  استفاده  واقعیت  این  از  مذکور  دستگاه 
گلوکز،  پروتئین،  حاوی  که  خون  سرم  مشابه  اجزای  از  قدامی  محفظه 
اسید اسکوربیک و غیره بوده، برخوردار است. همچنین مشهور است که 
بین تجمع گلوکز در خون و میزان انباشته شده در زاللیه ارتباط وجود دارد.

از سوی دیگر، زاللیه فاقد مواد سلولی مانند خون است و به دلیل 
انعکاس نور در آنجا، تاثیرات بسیار کوچکی ایجاد می کند.  

پروتئین، گلوکز، اسید اسکوربیک و سایر مواد موجود در مایع زاللیه 
همگی مواد فعال نوری هستند و از قدرت چرخشی نوری برخوردارند. از 
این رو،  با سنجش زاویه چرخش قطبش صفحه مواد فعال نوری در زاللیه 

می توان تجمع قند را تشخیص داد.

  عصب شناسان دانشگاه ییل ابداع کردند
بدون نیاز به رژیم غذایی، الغر شوید!

گروهی از دانشمندان عصب شناس دانشگاه ییل با بررسی اثر مغز و 
ژنتیک در کنترل توده بدنی، برای اولین بار تکنیک کاهش وزن آسان و 

بدون نیاز به رژیم غذایی را ارائه کردند.
به گزارش دیلی میل، محققان معتقدند که پیروی از رژیم های غذایی 
غذاهای  مصرف  به  بیشتر  میل  باعث  نوعی  به  طوالنی مدت  و  سخت 
پرکالری درست در پایان رژیم غذایی می شود، بنابراین افراد چاق نباید 

خود را مسئول اضافه وزن مجدد بدانند.  
در این پروژه تحقیقاتی محققان مغز یک دانش آموز چاق را از سال 
۲۰۱۰ طوری برنامه ریزی کردند تا از الگوی رایج مصرف غذای کم کالری 
در رژیم و کاهش موقتی وزن و وزن گیری مجدد بعد از رژیم پیروی نکند.

با  و  غذایی  رژیم  بدون  تا  می گیرد  یاد  انسان  مغز  روش  این  در 
ورزش کردن مرتب به صورت روزانه وزن را به صورت خودکار تنظیم کند.

محققان معتقدند که حتی پایبندترین افراد به رژیم نیز بعد از پنج سال 
کنترل مصرف مواد غذایی به وزن قبلی و حتی بیشتر از آن برمی گردند. 
به طوری که بیش از ۴۱ درصد افراد بعد از پایان رژیم حتی بیشتر از زمان 
قبل از آغاز رژیم چاق می شوند.در این مطالعه مشخص شد که مغز انسان 
به صورت خودکار میزان توده بدنی را تحت تاثیر ژنتیک کنترل می کند. در 
واقع مقابله با الگوی وزن موجود در مغز بسیار دشوار است، چرا که ژن ها 
این اجازه را به مغز نمی دهند. پس به کمک این یافته می توان دلیل چاق 
نشدن افراد الغری که بیش از افراد چاق غذا می خورند را بهتر درك کرد.
محققان معتقدند که رژیم های کوتاه مدت شاید در بازه زمانی دو 
تا سه ماهه اثر بخش باشند، اما با گذشت حتی یک هفته بعد از رژیم 
مغز با دریافت کمترین کالری سعی می کند تا توده بدنی را به حالت قبل 
بازگرداند، بنابراین تنها راه ممکن برای کنترل طوالنی مدت وزن، پیروی 
ورزش  با  ماه همراه  در طول ۱۲  در سه وعده  معمولی  رژیم غذایی  از 

سبک و روزانه است.

استفاده از هوش مصنوعی
 برای تشخیص بیماری های ریوی

یادگیری  یا  و  از هوش مصنوعی  پژوهش جدید  انجام یک  محققان طی 
ریوی  بیماری های  در  بهبود دقت و صحت تشخیص  به  برای کمک  ماشینی 

استفاده کردند.
به نقل از ایندین اکسپرس، این تیم یک فرآیند الگوریتم به عالوه پارامترهای 
معمول عملکرد ریه و متغیرهای بالینی سابقه مصرف سیگار، شاخص توده بدن 

)BMI( و سن را توسعه دادند.
که  بوده  ریه  و  بالینی  عملکرد  داده های  الگوی  اساس  بر  الگوریتم  این 
نشان  دانشمندان  این  تحقیقات  نتایج  می دهد.  ارائه  را  تشخیص  محتمل ترین 
بیماریهای  برای  را  دقیق تری  تشخیص  تواند  می  مصنوعی  هوش  که  می دهد 
مختلف ارائه دهد.این الگوریتم استدالل های پیچیده ای که یک پزشک با استفاده 
از آن تشخیص خود را ارائه می کند را در شکل استانداردتر  و با حذف هرگونه 

تعصب شبیه سازی می کند.
در حال حاضر، پزشکان بر تجزیه و تحلیل نتایج و استفاده از پارامترهای 
مبتنی بر جمعیت تکیه می کنند .اما این دستگاه با راه حل های مبتنی  بر هوش 
مصنوعی با ترکیبی از الگوهای مختلف در یک زمان به ارائه تشخیص دقیق تر 
کمک می کند. مزیت بزرگ این روش تفسیر دقیق تر آزمون های عملکرد ریوی و 

در نتیجه تشخیص بهتر بیماری است.
محققان این الگوریتم را از داده های ۹۶۸ فرد که تحت آزمایش عملکرد ریه 

برای اولین بار قرار گرفته بودند طراحی کردند.

با روش های ساده اما کاربردی
سیگار را ترک کنید

شاید شما هم جزو آن دسته از آدم هایی باشید که سال هاست تصمیم 
به ترك سیگار دارید، اما هیچ وقت آن را عملی نکرده اید!

برای این کار روش هایی را به شما پیشنهاد می کنیم.
علل عالقه تان به سیگار را فهرست کنید:

یک روان شناس مرکز درمانی جورج واشنگتن می گوید، کاغذی 
بردارید و با خط به دو قسمت تقسیم کنید؛ در یک طرف تمام مواردی 
را که موجب کشش شما به سمت سیگار می شود بنویسید و در طرف 
دیگر مواردی را که موجب تنفر شما از آن می شود از قبیل این که چگونه 
سیگار بر سالمت، شغل، خانواده و موارد دیگر، تاثیر منفی دارد بیان کنید. 
گاهی درباره این فهرست فکر کنید و آن را تغییر دهید. اگر به اندازه 
کافی شجاع هستید، درباره بازخوردهای منفی سیگار کشیدنتان از نزدیکان 

و دوستان خود نیز بپرسید.
اگر جنبه های منفی بر جنبه های مثبت غالب بود، زمان آن فرا 

رسیده که سیگار را ترك کنید.
فهرست چرایی دشوار بودن ترك سیگار را تهیه کنید:

و  نشوید  ناامید  است،  کننده  دلسرد  و  فهرست طوالنی  اگر  حتی 
کاملش کنید. 

بخش مهم این جاست که در کنار هرچه یادداشت می کنید، راه های 
غلبه بر آن چالش را نیز بنویسید؛ برای مثال، نیکوتین دارویی اعتیادآور 

است و راهکار این است که جایگزین دیگری برای نیکوتین بیابید. 
یا سیگار استرسم را کم می کند و گزینه شما باید این باشد که 
به جای آن ۵ دقیقه قدم بزنید. هر چه چالش های بیشتری پیش بینی 
کنید و راه حل هایی برای آن بیابید، احتمال موفقیتتان بیشتر خواهد شد.

تاریخ ترك را تعیین کنید:
قراردادی مبنی بر تاریخ ترك سیگار تنظیم کنید که عالوه بر امضای 

خودتان، امضای یک شاهد مشوق نیز زیر آن باشد.
سیگار را نخی بخرید:

بزرگ  های  کارتن  خریدن  شدید،  ترك  آماده  که  آن  محض  به 
سیگار را متوقف کنید. 

هر بار فقط یک بسته بخرید و فقط دو یا سه نخ سیگار همراه خود 
داشته باشید. نهایتا متوجه می شوید، حتی اگر بخواهید سیگار بکشید، 

چیزی در دسترس ندارید. 
همین امر کمک می کند به تدریج سیگار را کم و در نهایت ترك 

کنید.
به جای سیگار کشیدن، این کارها را بکنید:

فهرستی از کارهایی که می توان در زمان میل شدید به سیگار 
انجام داد، تهیه کنید؛ مثل: قدم زدن، نوشیدن یک لیوان آب، بوسیدن 
انباری،  یا  داشبورد  تمیز کردن  بازی کردن، شستن خودرو،  فرزندان، 
شستن  آدامس،  جویدن  همسر،  با  بیشتر  بردن  سر  به  و  گو  و  گفت 
صورت، مسواك زدن، چرت زدن، نوشیدن چای یا قهوه، کشیدن نفس 
همراه  همواره  کنید،  تهیه  فهرست  این  از  کپی  یک  و...  عمیق  های 
خود داشته باشید تا اگر هوس سیگار کردید با نگاه به فهرست یکی 

از کارها را جایگزین کنید.
متعلقات سیگار را دور بیندازید:

این شامل وسایل مربوط به سیگار، مابقی سیگارها، کبریت، فندك، 
زیرسیگاری، حلقه سیگار و حتی فندك خودرو می شود.
حس سیگار کشیدن را برای خودتان تداعی کنید:

به جای مصرف سیگار، تخمه آفتابگردان، آب نبات بدون قند یا 
آدامس، هویج و کرفس میل کنید. همچنین می توانید عادت های سالم 
مانند خوردن آجیل را جایگزین کنید، البته بهتر است از آجیل های پوست 
دار استفاده کنید تا دست و دهانتان همزمان مشغول باشد، که همان حس 
فیزیکی و دهانی را که از سیگار دریافت می کردید برایتان تداعی کند.

منطقه سیگار ممنوع خلق کنید:
اجازه ندهید هیچ فردی در منزل، خودرو یا در کنارتان در رستوران 
یا  خانه  داخل  در  و  تهیه  ممنوع  سیگار  تابلوی  کند.  استفاده  تنباکو  از 
خودرو خود نصب کنید و نگذارید فردی بر خالف قانون تان عمل کند.

این فهرست را جلوی دیدتان بگذارید:
هنگام وسوسه شدید، یک سیگار روشن کنید، نگاهی به فهرست 
صدمات ناشی از سیگار بیندازید که بهتر است روی دیوار و جلوی دیدتان 
نصب کنید: افزایش احتمال خطر ابتال به سرطان ریه، مثانه، پانکراس، دهان، 
مری و انواع دیگر سرطان از جمله سرطان خون، افزایش احتمال خطر ابتال 
به بیماری های قلبی، سکته و فشار خون، افزایش احتمال ابتال به دیابت، 
افزایش خطر ابتال به بیماری های قلبی، افسردگی و بیماری آلزایمر، تاثیر 
منفی بر قوه تعقل و حافظه، عامل شکنندگی استخوان، احتمال افزایش 
ناتوانی جنسی، مشکالت باروری و تاثیر مخرب بر حس چشایی و بویایی.

عادت های تان را تغییر دهید:
برای مبارزه با میل به سیگار، عادات خود را تغییر دهید؛ مثال هنگام 
صبحانه روی صندلی دیگری بنشینید یا از مسیر دیگری به محل کار 
خود بروید. اگر پس از پایان کار، نوشیدنی و سیگار مصرف می کردید، 
به سراغ نوشیدنی هم نروید و به جای آن قدم بزنید. اگر صرف قهوه 

روزانه با سیگار همراه بود، به جای قهوه چای بنوشید.

بیماری های قلبی  آلبالو خطر  آب 
عروقی را در مبتالیان به دیابت کاهش 
درد  آب میوه،  این  نوشیدن  می دهد. 
کاهش  را  ورزش  از  ناشی  عضالنی 
می دهد و همچنین نوشیدن آن در صبح 

به خواب بهتر در شب کمک می کند.
بیماری های  خطر  آلبالو  آب   -۱
به دیابت  قلبی عروقی را در مبتالیان 

کاهش می دهد .
نتایج یک مطالعه نشان داده است 
به  آلبالو  آب  در  موجود  »آنتوسیانین« 
کاهش عوامل خطر بیماری های قلبی 
عروقی در بیماران مبتال به دیابت نوع 

دوم کمک می کند.
تأثیر  بررسی  جهت  مطالعه  این 
منبع  یک  عنوان  به  آلبالو  آب  مصرف 
غنی از آنتوسیانین ها بر سطح چربی ها 
و فشار خون در بیماران مبتال به دیابت 
نوع دوم توسط گروهی از متخصصان 

دانشگاه میشیگان انجام شده است.
به گفته پزشکان، خطر بیماری های 
قلبی عروقی در مبتالیان به دیابت باال 
سطوح  به  دست یابی  رو  این  از  است 
مناسب چربی های خون در این بیماران 
از اهمیت خاصی برخوردار است. تغذیه 
و از جمله مصرف آنتوسیانین ها، نقش 
مهمی در کاهش خطر بیماری های قلبی 

و فشار خون دارد.
مبتال  زن   ۱۶ مطالعه  این  در 
قرار  بررسی  مورد  دوم  نوع  دیابت  به 
مطالعه  این  دوره  طول  در  گرفتند. 

هفته  شش  مدت  به  کنندگان  شرکت 
آب آلبالو مصرف کردند. وزن، چربی های 
خون و سطح فشارخون سیستولیک و 
دیاستولیک این بیماران در شروع و پایان 

مطالعه اندازه گیری شد.
که  داد  نشان  بررسی  این  نتایج 
مصرف آب آلبالوسبب کاهش دیابت نوع 
دوم  در بیماران قلبی عروقی می شود.
۲- نوشیدن آب آلبالو درد عضالنی 

ناشی از ورزش را کاهش می دهد.
مطالعات نشان می دهد که نوشیدن 
آب آلبالو پس از ورزش کردن می تواند 
را  ماهیچه ها  کشیدگی  از  حاصل  درد 

تسکین دهد.
در یک پژوهش محققان امریکایی، 
۱۴ فرد داوطلب را که برای یک دوره 
آزمایش  مورد  کردند،  ورزش  روزه   7

قرار دادند.
شرکت کنندگان در این پژوهش، 

ترکیبی از آب آلبالو و آب سیب یا هر 
نوشیدنی بدون آب آلبالو را به مدت ۳ 
روز قبل از ورزش کردن و ۴ روز دیگر 
پس از ورزش کردن، نوشیدند. پس از ۲ 
هفته همین آزمایشات با ایجاد تغییرات 
شده  مصرف  نوشیدنی های  ترکیب  در 
تکرار شد. مصرف یک لیوان آب آلبالوی 
بدون قند در صبح به خواب بهتر در شب 

کمک می کند.
نتایج مطالعات پس از پرس و جو 
از شرکت کنندگان نشان داد افرادی که 
هر نوع نوشیدنی غیر از آب آلبالو مصرف 
کرده بودند ۲۲ درصد از توان عضالنی 
خود را از دست دادند در حالی که افرادی 
که آب آلبالو مصرف کرده بودند تنها ۴ 
درصد دچار ضعف عضالنی شده بودند.
کشیدگی  از  ناشی  درد  همچنین 
عضالنی در اثر ورزش کردن در افرادی 
به  بودند  کرده  مصرف  آلبالو  آب  که 

به عالوه  بود.  از سایرین  مراتب کمتر 
پس از گذشت ۹۶ ساعت افرادی که آب 
آلبالو مصرف کرده بودند، توان عضالنی 

بیشتری به دست آوردند.
صبح  در  آلبالو  آب  نوشیدن   -۳

به خواب بهتر در شب کمک می کند.
فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 
روچستر  دانشگاه  محققان  بررسی های 
در  آن  نتایج  مشروح  که  نیویورك  در 
مجله Medicinal food به چاپ 
رسیده است نشان می دهد مصرف یک 
لیوان آب آلبالوی بدون قند در صبح به 

خواب بهتر در شب کمک می کند.
انجام  که  پژوهشی  در  محققان 
از داوطلبان خواستند هر روز دو  دادند 
هفته  دو  مدت  به  و عصر  نوبت صبح 
آب آلبالو ترش مصرف کنند و بعد دو 
هفته دیگر که از این نوشیدنی استفاده 
نکرده بودند، وضعیت آن ها مقایسه شد.

این  داوطلبان  که  هفته ای  دو  در 
نوشیدنی را مصرف کرده بودند میزان 
بی خوابی در آن ها به طور قابل توجهی 

کاهش پیدا کرد.
بالغ یک  فرد   ۴ از هر  آمار  طبق 
درصد   ۵۰ و  است  بی خوابی  دچار  نفر 
شب  در  ساعت   ۵ از  کمتر  افراد  این 

می خوابند.
به گفته محققان دلیل این ویژگی 
آب آلبالو وجود مقادیر فراوانی مالتونین 
است. مالتونین نوعی هورمون است که 

می تواند سیکل خواب را تنظیم کند.

کاهش دیابت با آلبالو

از نظر تراکم باالی آنتی اکسیدانی، 
جهان  گیاهان  برترین  از  یکی  آویشن 
محسوب می شود و هزاران سال است 
به عنوان یک تقویت کننده کلی سالمت 

بدن مورد استفاده قرار می گیرد.
آویشن یکی از مشهورترین گیاهان 
جهان است که دیر زمانیست نه تنها در 
پخت و پز مورد استفاده قرار می گیرد، 
بلکه دارای ویژگی های دارویی نیز است 
و به سالمت بدن انسان کمک می کند. 
از جمله خواصی سالمت و درمانی 
آویشن می توان به توانایی آن در کاهش 
مشکالت تنفسی، تقویت سیستم ایمنی 
های  بیماری  برابر  در  محافظت  بدن، 
مزمن، تحریک جریان خون، جلوگیری 
از عفونت های قارچی، بهبود سالمت 

قلب، و کاهش استرس اشاره کرد.
فکتس«،  »ارگانیک  گزارش  به 
رایج ترین شکل از آویشن به نام علمی 
می  شناخته   Yhymus vulgaris
شود. این بوته همیشه سبز هزاران سال 
است که به منظور کاربردهای دارویی 
و آشپزی مورد استفاده قرار می گیرد. 
آویشن گیاهی بومی منطقه مدیترانه و 
برخی مناطق مشخص در آفریقا است و 
قدمت استفاده از آن به دوران امپراتوری 

مصر باز می گردد.
از نظر استفاده در آشپزی، ساقه و 
برگ های آویشن در غذاهای مختلف 
مورد  شده  یا خشک  کامل  به صورت 
استفاده قرار می گیرد. آویشن به طور 
سس  سوپ،  مختلف  انواع  به  معمول 
ها، و غذاهای گوشتی اضافه می شود 
و بیشتر به عنوان یک چاشنی خوشمزه 
کاربرد دارد. در همین راستا، برگ های 
آویشن را می توانید از ساقه جدا کرده 
و آن را تبدیل به یک ادویه سازید و یا 
کل گیاه را برای تغییر مزه به وعده های 

غذایی بزرگ یا خورش اضافه کنید.
دارویی  تاریخچه  دیگر،  سوی  از 
آویشن شامل استفاده از روغن آن می 
شود. برگ های آویشن می توانند برای 
دم کردن یک چای مفید به کار گرفته 
تواند  می  نیز  آویشن  عصاره  و  شوند 

استفاده  برای  ها  کرم  یا  ها  روغن  با 
موضعی روی بدن کاربرد داشته باشد. 
در ادامه هر چه بیشتر با برخی از فواید 

سالمت آویشن آشنا می شویم
قابلیت ضد قارچی

تیمول، معروف ترین ماده تشکیل 
دهنده فعال موجود در آویشن است. این 
ترکیب ارگانیک طیف گسترده ای از آثار 
بر بدن انسان را ارائه می کند که از آن 
جمله می توان به جلوگیری از عفونت 
های قارچی و ویروسی اشاره کرد و در 
نتیجه به کاهش فشار بر سیستم ایمنی 

بدن کمک می کند.
ظرفیت آنتی اکسیدانی

آنتی اکسیدان های فنولیک موجود 
در آویشن از جمله لوتئین، زیگزانتین و 
تیمونین همگی به خنثی سازی و از بین 
بردن رادیکال های آزاد در بدن انسان 
آزاد  های  رادیکال  کنند.  می  کمک 
محصوالت جانبی خطرناکی هستند که 
از سوخت و ساز سلولی ناشی شده و با 
ایجاد آپوپتوز یا جهش خود به خود می 
توانند آسیب های جدی به سلول های 
سالم وارد کنند. این آنتی اکسیدان ها به 
جلوگیری از استرس اکسیداتیو در تمام 
سیستم های بدن و همچنین مسیرهای 
عصبی، قلب، چشم ها و پوست کمک 

می کنند.
گردش خون

مواد  دیگر  و  آهن  باالی  تراکم 
به  را  آن  آویشن  در  ضروری  معدنی 
تولید  تحریک  برای  آل  ایده  گیاهی 
تقویت  نتیجه  در  و  قرمز  های  گلبول 

به  رسانی  اکسیژن  و  خون  گردش 
سیستم ها و اندام های حیاتی در کل 

بدن تبدیل کرده است.
سالمت قلب

ترکیب سرشار از آنتی اکسیدان ها، 
مواد معدنی، و ویتامین ها در آویشن آثار 
کوچکی بر قلب دارد اما پتاسیم و منگنز 
عناصر کلیدی موجود در این گیاه هستند 
کنند.  می  کمک  قلب  سالمت  به  که 
عروق  طبیعی  گشادکننده  یک  پتاسیم 
به  تواند  می  که  معنی  این  به  است 
کاهش تنش در سیستم قلبی عروقی با 
شل کردن عروق خونی و کاهش فشار 
خون کمک کند. این شرایط می تواند با 
جلوگیری از سکته های مغزی، حمالت 
قلبی و بیماری عروق کرونر قلب هر چه 

بیشتر به عمر انسان اضافه کند.
تقویت بینایی

و  روتنوئیدها  کا باالی  کم  ترا
به  را  گیاه  این  آویشن  در   A ویتامین 
برای  موثر  اکسیدانی  آنتی  عامل  یک 
سالمت چشم ها و بینایی تبدیل کرده 
است. کاروتنوئیدها می توانند به خنثی 
سیستم  در  آزاد  های  رادیکال  سازی 
چشمی انسان کمک کنند، روند بیماری 
انحطاط ماکوال را کند سازند و از ابتال به 

آب مروارید جلوگیری کنند.
سیستم ایمنی بدن

موجود   C ویتامین  باالی  سطوح 
در آویشن آن را به یک تقویت کننده 
می  تبدیل  بدن  ایمنی  طبیعی سیستم 
کند. ویتامین C تولید گلبول های سفید 
خون را تحریک می کند که نخستین 

خط دفاعی در سیستم ایمنی بدن انسان 
محسوب می شوند. همچنین، ویتامین 
ایفا  تولید کالژن  در  کلیدی  نقشی   C
می کند که برای تولید و ترمیم سلول 
ها، عضالت، بافت ها و رگ های خونی 

ضروری است.
کاهش استرس

موجود  های  ویتامین  ز  ا یکی 
اثر  که  است   B۶ ویتامین  آویشن  در 
قدرتمندی بر انتقال دهنده های عصبی 
مشخص در مغز انسان دارد که به طور 
در  استرس  های  هورمون  با  مستقیم 
ارتباط است. مصرف منظم آویشن در 
رژیم غذایی می تواند به بهبود خلق و 
با  خوی شما کمک کند و در مواجهه 
آرامش  را  شما  ذهن  استرس زا  افکار 

می بخشد.
مشکالت تنفسی

پر  و  شده ترین  شناخته  از  یکی 
آویشن  از  استفاده  موارد  سابقه ترین 
در پزشکی سنتی کاربرد آن به عنوان 
تنفسی  دستگاه  سالمت  برای  عاملی 
بوده است. اگر از برونشیت، آسم مزمن، 
گرفتگی بینی، سرماخوردگی، آنفلوآنزا، 
سینوس های بسته شده، یا آلرژی های 
فصلی رنج می برید، آویشن به عنوان 
یک ماده خلط آور و ضد التهاب به از بین 
بردن خلط و مخاط در دستگاه تنفسی 
به  التهاب  تسکین  با  کند،  می  کمک 
تنفس هرچه بهتر کمک می کند، و از 
رشد میکروبی که به بیماری منجر می 
شود، جلوگیری می کند. دم کرده برگ 
های آویشن و تبدیل آن به یک چای 
قدرتمند بهترین روش برای دستیابی به 
این شرایط و تسکین و درمان بیماری 

های تنفسی است.
هشدار پایانی

حساس  معده  دارای  که  افرادی 
که  باشند  داشته  توجه  باید  هستند 
مصرف زیاد آویشن می تواند به ناراحتی 
دستگاه گوارش منجر شود، اما به طور 
ماده  یک  عنوان  به  گیاه  این  کلی 
آلرژی زا شناخته نمی شود و می تواند به 
طور مرتب در رژیم غذایی جای بگیرد.

آویشن؛ تقویت کننده سالمت بدن 

از راه دوری  اسپین ریموت SDC-۱ رابط کنترل 
است که برای فرمان به بیشتر دستگاه های وابسته به مادون 
و  هوشمند  بلوتوث  به  مجهز  دستگاه های  وایرلس،  قرمز، 
همچنین تبدیل تبلت و یا گوشی هوشمند به کنترل ارائه 

شده است.
یک  در جستجوی  افراد  امروزه  گیزمگ،  گزارش  به 

ابزار برای کنترل چندین دستگاه مختلف هستند. ابزارهای 
تغییر  جنبش،  لمس،  قابلیت  دکمه  جای  به  جدید  کنترلی 

جهت و کنترل دارند.
ارتباط  و  فرمان  برای   ۱-SDC ریموت  اسپین   
وایرلس،  قرمز،  مادون  به  وابسته  دستگاه های  بیشتر  برای 
و  تبلت  تبدیل  و  هوشمند  بلوتوث  به  مجهز  دستگاه های 

یا گوشی هوشمند به کنترل ارائه شده است.کنترل چندین 
سیستم و یا تلویزیون و تطابق آنها از طریق یک کنترل کار 
ابزارهای  اغلب  دلیل  همین  به  و  است  دشواری  و  سخت 
کنترلی چند دستگاه محبوبیت زیادی پیدا کرده اند. دستگاه 
جدید کنترلی گنبدی شکل بوده و نیازی به قرار دادن آن 

در بین انگشتان و کف دست نیست.

 تبدیل گوشی به کنترل تمام دستگاه ها



صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هرمز هوشمند راد
قائم مقام مدیر مسئول: شبنم هوشمند راد

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

سرویس هنری: محمد حسین زاده
سرویس نرم افزار: محمدرضا هاشمی کهندانی

گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه 
رسولی،فرید توانارضا بهشتی

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است

شنبه  21  اسفند 1400  قیمت 1000 تومانسال بیست وچهارم- شماره مسلسل 1976

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک 27۵، طبقه پنجم، واحد 17

 تلفن: 66۵62801-66917312 -6691۵268      
فکس:66126139

جشنواره تئاتر شهرزاد با دبیري مسعود دلخواه

شهرزاد  تئاتر  جشنواره  دومین 
تابستان  دلخواه  مسعود  دبیری  به  
از  نقل  به  می شود.  برگزار   ۱۴۰۱
روابط عمومی پردیس تئاتر شهرزاد، 
با  شهرزاد  تئاتر  جشـنواره  دومین 
با  دلخواه  مسعود  دبیری  و  طراحی 

موضوع تئاتر و هنر پرفورمنس در ایران در 
۲ بخش نمایش های متن محور و پرفورمنس آرت برگزار می شود. دومین 
جشـنواره تئاتر شهرزاد با هدف فعال کردن استعدادها و انرژی های نهفته 
در هنرمندان دوران کرونا، کمک به گسترش فرهنگ تئاتر، حمایت از 
متون نمایشی ارزشمند و فراهم آوردن شرایط مناسب جهت معرفی و 
اجرای عمومی آثار برتر برگزار می شود. نخستین دوره این جشنواره تیر 
۱۳۹7 با ریاست شهرزاد جعفری برگزار و نادر برهانی مرند، مسعود دلخواه 

و نوید محمدزاده داوران آن بودند.

داریوش فرضیایي و برنامه ویژه نوروز 1401

 همزمان با آغاز سال نو و بهار 
طبیعت، شبکه دو با عیدانه ویژه ای از 
عید نیمه شعبان تا تحویل سال ۱۴۰۱ 
به استقبال نوروز می رود. ویژه برنامه 
شبکه دو با نام عیدانه عمو پورنگ، 

نیمه شعبان  عید  با  اسفند همزمان  ز ۲۶  ا
ادامه  اسفند   ۲۹ تا  و  می شود  آنتن  وانه  ر
خواهد داشت. مجری این برنامه داریوش فرضیایی )عمو پورنگ( چهره 
محبوب این شبکه است که از ۲۶ تا ۲۹ اسفند تا لحظات سال تحویل 

همراه مخاطبان شبکه دو خواهد بود.
 در ویژه برنامه تحویل سال عالوه بر دعوت از مهمانانی از اقشار 
مختلف مردم در حرفه های گوناگون بازیگران مجموعه کلبه عموپورنگ 
نیز حضور خواهند داشت. اجرای گرشا رضایی از دیگر بخش های این 

ویژه برنامه است.

بهروز شعیبي سیمرغ خود را تقدیم صاحبش کرد

فیلم  کارگردان  شعیبي،  هروز  ب
چهلمین  در  که  قبلی،  قرار  دون  ب
بهترین  سیمرغ  فجر،  فیلم  جشنواره 
را  سربازوطن  و  ملی  نگاه  از  یلم  ف
دریافت کرده بود، جایزه خود را تقدیم 

حرم امام رضا)ع( کرد. این کارگردان سینما 
اختتامیه چهلمین  مراسم  در  همانگونه که 
جشنواره فیلم فجر گفته بود که این جایزه صاحبی دارد که طی روزهای 
اینده به صاحبانش می رسانیم، شب گذشته در برنامه تشرف شبکه یک 

سیما، سیمرغ خود را تقدیم آستان قدس رضوی کرد. 
سینماگر،  این  رضوی،  قدس  آستان  تولیت  دستور  به  مچنین  ه
خادم افتخاری حرم امام رضا)ع( شد. پگاه آهنگراني، مصطفی زمانی و 
الهام کردا بازیگران این هستند که بخشی از آن در حرم امام رضا)ع( 

فیلمبرداری شده است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  43/1۵

فیلم داریوش مهرجویي مجوز اکران گرفت

نظارت  و  بی  رزشیا ا عاون  م
نه  ا و پر گفت  یی  سینما ن  ما ز ا س
نمایش فیلم المینور، ساخته داریوش 
مهرجویي با پذیرش اندکی اصالحات 
از سوی کارگردان فیلم بار دیگر صادر 
شد. پس از حواشی که کنار گذاشتن 

آخرین ساخته داریوش مهرجویی از اکران 
نوروز به همراه داشت، سرانجام با دستور محمد خزاعی رئیس سازمان 
سینمایی پروانه نمایش این فیلم تمدید و صادر شد اما همچنان زمان 
اکران این فیلم مشخص نیست و رایزني هایي درباره اکران این فیلم در 
عید فطر شده ولي کماکان این موضوع قطعي نمي باشد. المینور، قرار 
از اکران  از فیلم هاي اکران نوروز باشد که به شکلي عجیب  بود یکي 
کنار گذاشته و حواشي زیادي ازجمله اعتراض شدید داریوش مهرجویي 

را به همراه داشت.
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خاطره بازي با رضا بابک

به من مي گویند رضا پروژه!
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۲۰ اسفند سالروز تولد رضا بابک 
بود، یکی از هنرمندان خاطره سازی که 
و  کودك  درخشان  آثار  از  بسیاری  ر  د
بزرگسال حضور داشته است. او در روز 
از  هستی  جهان  می کند  آرزو  ولدش  ت
ناپاکی ها دور شود و راستی و زیبایی بر 

آن حاکم شود.
وقتی در تماس تلفنی، با تبریک 
سالروز تولدش مواجه می شود، با خنده 
تولدم  می دانستم  می گوید:  شگفتی  و 
نمی کردم  فکر  ولی  روزهاست  مین  ه
این چنین نزدیک باشد! حساب روزها 
خیلی  که  بخصوص  رفته  در  دستم  ز  ا
هم از خانه بیرون نمی روم. هرچند این 
روزها چند باری برای شرکت در بعضی 
از برنامه ها به کوچه و خیابان زدم. به 
هر حال امیدوارم اُمیکرون، آخرین سویه 
رها  ویروس  این  شر  از  و  باشد  رونا  ک
شویم و دوباره با آرامش از خانه بیرون 

برویم و کنار هم باشیم.
رضا بابک در سالروز تولدش آرزو 
می کند که جهان هستی از ناپاکی ها و 
ظلم و ستم جدا شود و زیبایی و راستی 
بر آن حاکم شود، دروغ از میان برود و 
رنگ های زیبا جایگزین تیرگی ها شوند 
و البته بی درنگ اضافه می کند: ولی این 

متن سیاهی هم  در  که  بگویم  ا هم  ر
می توان رنگ های زیبا زد و طرح هایی 
می گویم چون  را  این  کرد.  دیع خلق  ب
در نقاشی آن را امتحان کرده ام و خوب 

جواب می دهد.
مردم  روز  و  حال  از  لبته  ا و  ا
که  فرجاد  جلیل  با  و  است  ندوهگین  ا
داده،  دست  از  را  همسرش  تازگی  ه  ب
اتفاق  این  از  می کند:  همدردی  براز  ا
خیلی ناراحت شدم. آنها خانواده بسیار 
خوبی هستند، خانواده با همان تعریف 
بزرگ و قشنگش، کسانی که در عرصه 
برای  کوشا هستند،  و  دلسوز  هنر هم 
دختران عزیزش مونا و مارال، آرزوی 
را  آنان  حس  دارم.  شکیبایی  و  صبر 
هم  خودم  چون  می کنم  درك  امال  ک
پیش،  سال ها  و  را چشیده ام  درد  ین  ا
داده ام.  دست  از  را  عزیزم  همسر 
ما  برای  هم  است،  سختی  وزهای  ر
امیدوارم  اما  جهان  همه  برای  هم  و 
همه  روی  پیش  روشن تر  وزهایی  ر
مردم  سینه  در  نفس  باشد.  هانیان  ج
حبس شده و تحت فشارهای بسیاری 
هستند. امیدوارم این فشارها کم شود 

تا کمی به آرامش برسند.
برای  برنامه هایش  درباره  او  ز  ا

سال نو می پرسیم که توضیح می دهد: 
رضا  می گویند،  من  به  که  ی دانید  م
پروژه  چندین  همیشه  )باخنده(،  روژه  پ
در سر دارم تا ببینیم کدام یک عملی 
می شود ولی امیدوارم بتوانم سال آینده 
آن  در  کنم  برپا  نقاشی  نمایشگاه  یک 

نمایش های کوچکی هم اجرا کنم.
رضا بابک که پیش تر هم نمایشگاه 
نقاشی،  زنگ  نام  با  را  خود  قاشی  ن
برای  می دهد:  ادامه  بود،  کرده  رگزار  ب
دارم.  زیادی  ایده های  تازه ام  مایشگاه  ن
که  یادگاری  اکبر  دوستانم،  از  یکی  ا  ب
نقاشی حرفه ای است، چند کار مشترك 
داریم. او حرفه ای است و من مبتدی و 
طرح هایم بچگانه و آماتوری است ولی 
با همراهی یکدیگر نقاشی هایی کشیدیم 
و برای اولین بار است که پای تابلوهای 
به  اما  داشت  خواهیم  امضا   ۲ قاشی،  ن
هم  خودم  مشترك،  کارهای  این  ز  ج
کارهای دیگری دارم و در کنار این دو، 
روی تصویر یکسری از بازیگران نسل 
خودم و نسل قبلی، نقاشی کشیده ام و 
در مجموع در این نمایشگاه، تابلوهایی 

در ۳ بخش خواهیم داشت.
فقط  بابک  برای  نمایشگاه  ین  ا
بود.  نخواهد  نقاشی  نمایشگاه  ک  ی

ز  ا دیگری  بخش  رد  دا تصمیم  و  ا
پروژه های خود را در کنار این نمایشگاه 
پروژه ها  ین  ا ز  ا یکی  کند.  ملی  ع
)تک گویی  مونولوگ  چند  جرای  ا
دارد  قصد  بابک  که  است  مایشی(  ن
عالوه بر نوشته های خودش از بعضی 
نمایشنامه نویسان دیگر هم بخواهد تا 
او را در اجرای این کار یاری دهند و 
برایش نمایشنامه هایی کوتاه بنویسند. 
باید  تک گویی ها  این  می گوید:  و  ا
مناسب اجرا در فضای بسته باشند تا در 
نمایشگاه اجرا و تکرار شوند. البته برای 
انجام این کار، فضاسازی و نورپردازی 

هم خواهیم داشت.
در  هم  دستی  که  بازیگر  ین  ا
ادبیات  دلبسته  و  دارد  شعر  سرودن 
است، دوست دارد در کنار اینها، بخشی 
در  خودش  شعرهای  اجرای  برای  م  ه
تصویر  با  البته  که  بخشی  بگیرد.  ظر  ن
همراه باشد. می گوییم آقای بابک یک 
با  او  و  ایده  چندین  و  است  مایشگاه  ن
خنده می گوید: به جز اینها بخشی هم 
برای نمایش آثار حجمی داریم و حتما 

موسیقی هم خواهیم داشت!
این  برای  نامی  هنوز  که  و  ا
یادآوری  نکرده،  نتخاب  ا مایشگاه  ن

می کند: اسم نمایشگاه اولم زنگ نقاشی، 
و  کودکانه  خیلی  کارهایم  چون  ود  ب
آماتوری بودند. باید برای این یکی هم 

نامی پیدا کنم.
مکان  و  زمان  درباره  بابک  ضا  ر
می گوید:  هم  نمایشگاه  این  حتمالی  ا
نمی توانم  برگزاری  زمان  درباره  عال  ف
تصمیم قطعی بگیرم. خیلی به شرایط 
از دوستان  با یکی  کرونا بستگی دارد. 
چندین  از  است،  حرفه ای  نقاشی  ه  ک
فضاهای  که  کرده ایم  دیدن  الری  گ
با کدام یک  ببینیم  باید  خوبی دارند و 

به توافق می رسیم.
سال  اسفند   ۲۰ زاده  بابک  ضا  ر
۱۳۲۴ در تهران است. او که در دروه 
تخت  نمایش های  دیدن  با  ودکی  ک
نمایش  کار  به  عروسی ها،  در  حوضی 
عالقمند شد، از ابتدای نوجوانی، اولین 
حضور خود را در تئاتر در مدرسه تجربه 
دوره  دانشجویان  جزو  بابک  رد.  ک
طالیی دانشکده هنرهای زیباست که 
ممنون،  پرویز  همچون  استادانی  زد  ن
بهرام بیضایی، حمید سمندریان، محمد 
کوثر، داود رشیدی و… آموزش دیده 
تئاتر  در  را  خود  فعالیت  که  او  ست.  ا
پیش از ورود به دانشکده آغاز کرده بود، 

در دوران دانشجویی همراه با مرضیه 
سوسن  شاه محمدلو،  بهرام  رومند،  ب
گروه  اولین  هدایی  علیرضا  رخ نیا،  ف
کودکان  فکری  پرورش  کانون  ئاتر  ت
الفون،  دان  نظر  زیر  را  نوجوانان  و 
کارگردان سرشناس تئاتر و با همراهی 
بیژن و اردوان مفید تشکیل دادند. رضا 
بابک در بسیاری آثار دانشگاهی و نیز 
که  بزرگسال  و  کودك  مایش های  ن
همه آثار موفق و درخشانی بودند، روی 
می توان  میان  آن  از  که  رفت  صحنه 
موتی،  و  کوتی  ترب،  نمایش های  ه  ب

خورشید خانوم آفتاب کن )که خودش 
این کار هم هست(، شاپرك  نویسنده 
عروسک  کالغ ها،  و  لدوز  ا انوم،  خ

سخنگو و… نام برد.
آخرین نمایشی که او کارگردانی 
نمایش هملت شازده کوچولوی  کرده، 
تماشاخانه  در  که  است  نمارك،  ا د

ایرانشهر روی صحنه رفت.
او که بازیگری در سینما را با بازی 
در فیلم چریکه تارا، به کارگردانی بهرام 
بیضایی آغاز کرد، تازه ترین حضورش در 
سینما بازی در ۲ فیلم بنفشه آفریقایی و 

سودابه است. بابک که در مجموعه های 
مانند سلطان  خاطره انگیزی  لویزیونی  ت
روزگار  مادربزرگه،  خونه  احبقران،  ص
گل  رضایت،  آقای  خانواده  ریب،  ق
پامچال، قصه های تابه تا، آرایشگاه زیبا 
و… نیز حضور داشته است، چند سالی 
فعالیت  کمتر  تلویزیون  در  که  ست  ا
کرده و آخرین حضورش در این رسانه 
به بازی در تله تئاتر دنیای آقای سخی، 
پخش   ۹۰ دهه  اوایل  که  ازمی گردد  ب
نیز  متعددی  تله تئاترهای  در  او  د.  ش

بازی کرده است.
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محمد حسین زاده

بـه  مهـدي  قعیـت  مو یلـم  ف
کـه  حجازي فـر  هـادي  ارگردانـي  ک
بیشـترین سـیمرغ را در چهلمیـن دوره 
جشـنواره فجـر کسـب کرده بـود، از ۳ 
روز پیـش اکـرات عمومي خـود را آغاز 
کـرد و  نشسـت خبـری ایـن فیلـم بـا 

حضور هـادی حجازی فـر )کارگردان(، 
)تهیه کننـده(،  والی نـژاد  یـب اهلل  ب ح
طـرح(،  )مجـری  نصراللهـی  اد  ج سـ
ژیال شـاهی، معصومه ربانی نیا، روح اهلل 
زاغـری  امیـر  و  )بازیگـران(  حجـازی 
)طـراح صحنـه فیلـم( در سـالن حـوزه 

هنـری شـهر ارومیـه برگـزار شـد.
در ابتدا نشسـت هادی حجازی فر 

در پاسـخ به سـوال یکـی از خبرنگاران 
مبنـی بـر اینکه چـرا به فیلـم موقعیت 
مهدی نگاه مینیمالی داشـته و آیا زبان 
تـرك بودنـش در موفقیـت موقعیـت 
مهـدی تاثیـری داشـته یـا نـه؟ بیـان 
کـرد: از ابتـدا عالقـه زیـادی به جنگ 
۸ سـاله و دفاع مقدس داشـتم و زمانی 
کـه در تئاتـر هـم فعالیـت داشـتم، در 

حـوزه دفـاع مقـدس فعال بـودم چون 
جنـگ یکـی از موقعیت هـای انسـانی 
اسـت کـه در آن شـاهد صحنه هـای 
دراماتیـک هسـتیم. همچنیـن عالقـه 
۳۱ عاشـورا،  لشـگر  ـه  ب د مـن  ـا زی
تاریخچـه قهرمانـی این لشـگر، عالقه 
بـه حمیـد و مهـدی باکری و شـهدای 
گمنـام ایـن لشـگر انگیـزه ای بـرای 
سـاخت ایـن فیلـم بـود کـه در ابتـدا 
فکـر می کـردم نمی شـود آن را کـه 
بارهـا قـرار بـوده سـاخته شـود، بـه 
 ، ۳۱ عاشـورا نتیجـه رسـاند. لشـگر 
لشـگری بـوده که همـه ترك زبان ها از 
جاهـای مختلف در آن جمع می شـدند 
و اثرانگشـت های مختلفـی از جملـه 
سـینه زنی ها و عزاداری هـای متفـاوت 
از اعضـای ایـن لشـگر بـه جـا مانـده 
اسـت. بـه قـول آقـا مهـدی باکـری 
فلسـفه مـا لشـگر ماسـت. در نهایـت 
بـا انتخـاب چیزهایـی کـه قضـاوت را 
کمتـر می کـرد سـعی کردم ایـن پروژه 
را جلـو ببـرم که این تـرك زبان بودن، 

اصالتـی بـه کار مـا داد.
ایـن کارگـردان در پاسـخ بـه این 
سـوال کـه بـا توجـه بـه تجربـه در 
حوزه هـای بازیگـری، کارگردانـی و 
نویسـندگی بـه کـدام یـک عالقمندتر 
اسـت و در نهایـت کدام را بـرای ادامه 
مسـیر انتخـاب می کنـد؟ افـزود: مـن 
قطعـا کارگردانـی را انتخـاب می کنـم. 
از بازیگـری بـدم می آیـد ولـی پولـش 
برایـم اهمیـت زیـادی دارد. در ایـن 
سـال ها از طریـق بازیگـری توانسـتم 
دوسـتان خوبـی از جملـه بازیگـران و 
عوامـل فیلـم موقعیـت مهـدی را پیدا 
کنـم و امیـدوارم کـه بتوانـم بـا ایـن 
تیـم همـکاری بیشـتری داشـته باشـم 
و روزی برسـد کـه در مقـام بازیگـر 

فعالیتـی نداشـته باشـم.
او بـا اشـاره بـه طوالنـی بـودن 
مـدت زمـان سـاخت ایـن پـروژه بیان 
داشـت: عوامـل ایـن کار ۲ سـال پای 
ایـن پـروژه ایسـتادن، کاری که بسـیار 
سـتودنی بـود. همچنیـن در بخـش 
طراحـی صحنـه، بچه هـای صحنـه 
کار خـوب در بازسـازی مسـتندگونه 

لوکیشـن های ایـن فیلم زحمت بسـیار 
زیـادی کشـیدند کـه قطعـا ایـن فیلـم 
بـا ایـن طراحـی صحنـه می توانـد بـه 
عنـوان سـند تاریخـی در آرشـیو دفـاع 
مقدس بماند. این کار که تماما مسـتند 
اسـت، با بودجه بیت المال سـاخته شده 
و بـه همیـن دلیـل تـالش کردیـم بـا 
کمتریـن امکانـات، مکان هایی نزدیک 
بـه واقعیـت ماجـرا را پیـدا کنیـم تـا با 
کمتریـن هزینـه بتوانیم صحنه سـازی 

. م ی ن ک
از  ادامـه  در  ادي حجازی فـر  هـ
بـازی خـوب روح اهلل زمانـی و معصومه 
ربانی نیـا تشـکر کـرد و گفـت: ژیـال 
شـاهی جزو کسـانی اسـت کـه افتخار 
همکاری با او را داشـتم و ۲ سـال پای 
پـروژه مـا کـه قـرار بـود چندماهـه به 

نتیجه برسـد، ایسـتاد.
وی همچنیـن با تشـکر از سـجاد 
نصرالهـی مجـری طرح ایـن پروژه که 
مانند یک رفیق در کنارش بوده اسـت، 

ادامـه داد: از حبیـب اهلل والی نژاد هم که 
از زمان ایسـتاده در غبار با او همکاری 
داشـتم تشـکر می کنـم، حضـور او در 

ایـن کار بـرای مـا برکت بود.
حجازی فـر با بیان اینکـه با قلبش 
ایـن کار را سـاخته اضافـه کـرد: مـا بـا 
قلبمـان ایـن کار را سـاختیم و بـا همـه 
ضعف هایـی که دارد چون شـما می دانید 
که این کار را با قلب سـاخته ایم، بسیاری 

از ضعف هـای آن را نمیبینـد.
ی  ـ ه ل ل ا صر ن د  ا ج سـ ه  ـ م ا د ا ر  د
توضیحاتـی به بیـان توضیحاتـی درباره 
هـادی حجازی فر پرداخت و افزود: وقتی 
از حجازی فـر خواسـتیم که نقش شـهید 
باکـری را بازی کند، به این شـرط قبول 
کـرد کـه خـودش آن را بـدون دسـتمزد 
بسـازد. از ابتـدای پـروژه او نـه تنهـا در 
نقـش بازیگـر و کارگردان بلکـه در همه 
بخش ها خالصانه حضور داشـت. ما یک 
مهـدی باکـری هـم در پشـت دوربین با 
همان ویژگی ها داشـتیم. حدود ۲۰ سـال 

زمـان بـرد تـا ایـن پـروژه بـه سـرانجام 
برسـد که در نهایت هادی حجازی فر آن 
را سـاخت و کار خوبی در آرشـیو انقالب 

اسـالمی قـرار گرفت.
هـادي حجازی فـر بـا اشـاره بـه 
اینکـه یکـی از سـختی های سـاخت 
ایـن پـروژه تصویـر ذهنی افـراد درباره 
شـهید باکـری اسـت، گفـت: بـرای ما 
ترك هـا، مهـدی باکـری فـرق می کند 
چون بـدون تبلیغـات وارد خانه های ما 
شـده و اسـطوره ای است که ابدی شده 
اسـت. ما بـه غلط در رسـانه ها تصمیم 
می گیریم که از افراد اسـطوره بسـازیم، 
در صورتـی که شـهید باکری اسـطوره 

واقعـی ما ترك هاسـت.
هـدی  م د  ی ه شـ قـش  ن ر  گـ ی ز ا ب
باکـری بـه پژوهش هـای دقیـق ایـن 
فیلـم اشـاره کـرد گفـت: مـا در ایـن 
کار پژوهش هـای درسـت و دقیقـی 
انجـام دادیـم. نمی خواسـتم فیلمـی 
بسـازم کـه فقـط در یـادواره شـهدا 

و دوسـت داران دفـاع مقـدس و آقـا 
مهـدی پخـش شـود. هدفم از سـاخت 
ایـن فیلـم، مخاطب بود و می خواسـتم 
مهـدی باکـری بسـازم کـه متعلـق به 
مـردم اسـت چـون زندگـی اش را وقف 
مـردم کرده بود و تـالش کردم در این 
فیلـم به سـختی های کار یـک فرمانده 
جنـگ و وظایفـی کـه برعهده داشـت 
اشـاره کنـم.  مـا ۶ موقعیـت از زندگی 
شـهید باکـری را بـه تصویـر کشـیدیم 
و اینگونـه نبـوده کـه از اول تـا اخـر را 
زندگـی او را به تصویر کشـیده باشـیم. 
مـا جزئیاتـی از طنـز را وارد داسـتان 
کردیـم تـا از حالـت شـعار گونـه جـدا 
شـود و مخاطـب سـن پاییـن هـم بـه 

تماشـای ایـن فیلـم بشـیند.
ـاره مشـکالت  حجازی فـر درب
سـاخت ایـن فیلـم گفـت: االن که کار 
بـه نتیجـه رسـیده دلـم نمی خواهـد از 
تلخی هـا صحبـت کنـم. اگـر در من و 
ایـن گروه، باور و عالقه وجود نداشـت، 
هـزار سـال این فیلم سـاخته نمی شـد. 
سیسـتم های مـا بـه گونـه ای طراحـی 
شـده کـه هیـچ خروجـی خوبـی از آن 
بیـرون نیایـد. مـن اگـر بـه پـدرم قول 
نـداده بـودم کـه دربـاره شـهید باکری 
فیلم بسـازم، این فیلم سـاخته نمی شد.

ایـن کارگـردان بـه توقـف ۱۲ 
بـاره ایـن فیلم اشـاره کـرد و گفت اگر 
بگویـم چـه مصیبت هایـی کشـیدیم، 
قطعـا باورتـان نمی شـود که ایـن فیلم 
چگونـه سـاخته شـده اسـت و گفـت: 
در شـب های تصویربـرداری مـن اکثـر 
شـب ها گریـه میکـردم کـه از فشـار 
کار سـکته نکنـم چـون دیگـر قـرص 

جـواب نمـی داد.
او در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه 
بـرای نحـوه سـاخت ایـن فیلـم هـم 
ـا خیـر؟ گفـت:  ی ـوده  ب فشـارهایی 
هیچکـس جـرات نمی کـرد بـه مـن 
بگویـد نحـوه سـاخت فیلـم را چگونـه 
جلـو ببـرم. مـن در ابتـدا بـه احسـان 
باکـری قـول دادم تاریـخ را تحریـف و 
جعـل حقیقـت نمی کنـم. توصیه هایـی 
وجود داشـت ولـی هیچکس نمی گفت 

چـه کاری را انجـام دهـم یـا نـه.

نشست خبري موقعیت مهدي...

هادي حجازي فر: با قلب مان فیلم موقعیت مهدي را ساختیم


