
سازمان ملل متحد اعالم کرد؛

قحطی؛ بحران بعدی جهان
 GTPP معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: ساخت طرح
در منطقه اسالم آباد غرب که عملیات اجرایی آن به زودی آغاز می شود، 
به تحول در اقتصاد، صنعت و اشتغال غرب کشور منجر خواهد شد.

پتروشیمی،  صنایع  ملی  شرکت  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 

صنایع  شرکت  مدیره  هیئت  نشست  نخستین  در  محمدی  بهزاد 
ارشد شرکت ملی  با حضور مدیران  پتروشیمی اسالم آباد غرب که 
صنایع پتروشیمی برگزار شد با تأکید بر اهمیت این طرح اظهار کرد: 
 GTPP توسعه دانش فنی سه گانه تولید پلیمر از گاز طبیعی در طرح

اسالم آباد غرب، دستاوردی ارزشمند است و عملیات اجرایی این طرح 
به زودی با استفاده از دانش فنی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 

آغاز خواهد شد.
صفحه 4

روند آموزش نباید تعطیل یا با وقفه مواجه شود
رئیس مجلس در گفتگوی تلفنی با وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه هیچ دانش 

آموزی نباید از درس جا بماند، گفت: روند آموزش نباید تعطیل و یا با وقفه مواجه شود.
علی الریجانی، در گفت و گوی تلفنی محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش 
با وی که با احوالپرسی و آرزوی بهبودی توأم بود، با بیان اینکه روند آموزش نباید تعطیل یا 
با وقفه مواجه شود، گفت: هیچ دانش آموزی نباید از آموزش جا بماند. فضای آموزش باید 
برای همه دانش آموزان مناسب باشد و درجایی که دسترسی به اینترنت آسان نیست، تولید 

بسته های آموزشی صورت گیرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی همچنین در این تماس تلفنی از زحمات و تالش معلمان 

در تداوم جریان یادگیری دانش آموزان قدردانی کرد.
صفحه 3

سپاه به هر تهدیدی در خلیج فارس با قدرت 
پاسخ می دهد

فرمانده کل سپاه گفت: به آمریکایی ها اعالم می کنیم که در دفاع از امنیت 
ملی و مرزهای آبی کاماًل مصمم هستیم و هر اقدامی با پاسخ قاطع و سریع ما 

مواجه خواهد شد.
آمیز ماهواره چند  پرتاب موفقیت  تبریک  با  پاسدار حسین سالمی  سرلشکر 
منظوره نور به ملت شریف ایران، با اشاره به پیام مهم این اقدام راهبردی، اظهار 
کرد: پیام پرتاب این ماهواره به فضا و موفقیت آن این است که ما در توسعه قلمرو 
قدرت دفاعی خود در زمین، دریا و فضا مصمم بوده، هرگز متوقف نمی شویم و هر 

روز تولد جدیدی از قدرتهای پیشرفته در سپاه صورت خواهد گرفت.
پاسداران  سپاه  دفاعی  استراتژی  در  مستمر  فرایندی  را  قدرت  وی ساخت 
انقالب اسالمی توصیف و تصریح کرد: مصمم هستیم برای دفاع از منافع حیاتی 
ملت ایران همه توانایی و استعدادهای خود را بکار گیریم و در مقابل تهدیداتی 
که امنیت ملی و تمامیت ارضی ما را مورد تهدید قرار می دهد، قاطعانه، مؤثر و 
با اطمینان ایستادگی کنیم؛ این راهی نیست که در آن متوقف شویم و به فضل 

الهی تداوم خواهد داشت.
صفحه 3

وزیر علوم اعالم کرد:

 بازگشایی دانشگاه ها منوط به تصمیم و اجازه 
ستاد ملی کرونا است

شیوع کرونا ثبت ازدواج جوانان را کاهش داد 
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نسبت به 
تاثیرات شیوع کرونا بر آمار ثبت ازدواج و فرزندآوری جوانان 
هشدار داد. محمد مهدی تندگویان با اشاره به اینکه همزمان 
با شیوع کرونا میزان ثبت ازدواج جوانان کاهش یافته است، 
گفت: با توجه به منع تجمعات برای پیشگیری از گسترش 
کرونا امکان برگزاری مراسم ازدواج وجود ندارد، به همین دلیل 
تعداد زیادی از جوانانی که تصمیم به شروع زندگی داشتند، 
فعال نه تنها تصمیم خود را به حالت تعویق درآورده اند، در 
عین حال نمی توانند تاریخ جدیدی را هم برای این منظور 
مشخص کنند تا به طور رسمی وارد زندگی شوند.وی افزود: 
این درحالیست که اگر همین جوانان مدتی بعد بخواهند مجددا 
اقدام به آغاز زندگی مشترک کنند به دلیل مشکالت اقتصادی 
و تورم ممکن است دیگر امکان انجام آن را نداشته باشند. بر 
این اساس پیش بینی می کنیم که این موضوعات تبعاتی را 

برای شروع زندگی مشترک جوانان ایجاد کند.
صفحه 2

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی خبر داد:

وجود ۶ هزار و ۴۰۰ کیلومتر انواع آزاد راه، راه اصلی 
و راه روستایی در استان مرکزی

6

عزت نفس چیست؟ راه های افزایش عزت نفس 

تعادل در تمامی بخش های زندگی و شخصیتی
صفحه 3

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1441- شنبه ۶  اردیبهشت 1399- قیمت 1۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
وقتي سحر قریشي 

نمي داند که باید در 
اماکن عمومي چه 

رفتاري داشته باشد!

5ورزش
فنونی زاده: پروین 

اجازه نداد قلعه نویی 
پرسپولیسی شود

هنگ 7فر

ويديويي از سحر قريشي از چندروز پيش در فضاي مجازي 
و سايت هاي مختلف دست به دست مي شود. ويديويي كه در 
آن خانم بازيگر به همراه تعدادي از دوستانش در حال گذر 
از پارك يا پياده رويي هستند كه يك پاكبان شريف در كنار 
قريشي  كه سحر  است  استراحت  و مشغول  نشسته  جدول 

نزديك او رفته و ...

امير  اينکه  بيان  با  سرخپوشان  و  ملی  تيم  اسبق  مدافع 
قلعه نويی قصد داشت پيراهن پرسپوليس را بر تن كند، 
گفت: قلعه نويی يك روز با من سر تمرين پرسپوليس آمد، 
علی آقا با وی صحبت كرد و گفت هافبك زياد داريم و به 
استقالل برو، قلعه نويی كه به مربی بزرگی تبديل شده است، 

به استقالل رفت و به يکی از بزرگان اين تيم تبديل شد.

علی اصغر حداد می گويد: كتاب داروی خوبی برای كسانی است 
كه اين روزها در خانه می مانند؛ البته برای كسانی كه از قبل 
به خواندن كتاب عالقه داشتند وگرنه در اين روزها نمی توان 
كتاب خوان شد.   اين مترجم درباره حال و هوای اين روزهای 
خود در  قرنطينه خانگی اظهار كرد: من خانه  هستم و از خانه 
بيرون نمی روم. پشت ميزم نشسته و سرگرم كتاب هستم. 

علی اصغر حداد: 
کتاب، دارویی 

خوب برای این 
روزها

صنعت پتروشیمی اقتصاد غرب ایران را متحول می کند

WWW.YOUTHWORLD.IR

آگهی دعوت به تجدید ارزیابی کیفی
 فراخوان عمومی

 نوبت اول
مناقصه شماره 98/42/6ط

اداره کل راه آهن جنوب در نظر دارد نسبت به اجرای نصب باکس بتنی پیش ساخته در کیلومتر 771 )پالک بامدژ – آهودشت( و پایدار سازی، 
زیرسازی شیروانی )ریپ رپ(، از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اقدام به ارزیابی کیفی مناقصه گران واجد شرایط )بر اساس آئین 

نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات( طبق شرایط ذیل نماید.
شرح مختصر موضوع مناقصه: "پروژه نصب باکس بتنی پیش ساخته در کیلومتر 771 )بالک بامدژ – آهودشت( و پایدار سازی، زیر سازی شیروانی )ریپ رپ("

رشته و رتبه مورد نیاز: رتبه 5 راه و ابنیه ضمنًا ارائه تصویر )برابر اصل شده گواهی تأیید صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور الزامی می باشد(
مدت و محل اجرا: مدت زمان انجام عملیات 6/ شش ماه و محل انجام کار بالک بامدژ – آهودشت می باشد.

مقدار برآوردی انجام کار: 17.194.701.256 ریال و بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 1398 طرح شماره 1303015038 پروژه 3 فصل اول پیمانی 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در وجه شرکت راه آهن ج.ا.ا: 859.735.063 ریال در صورت ارائه ضمانتنامه بانکی می بایست دارای اعتبار سه ماهه و قابل تمدید تا سه 

ماه دیگر باشد.
هزینه تهیه اسناد مناقصه: مبلغ 500.000 ریال و غیر قابل استرداد به صورت واریزی به حساب شماره 710100004001064004005747 نزد بانک ملی بنام خزانه داری 

کل قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی.
نی نشا به   ) د ستا ( لت  و د نیکی  و لکتر ا ت  کا ر ا تد نه  ما سا یق  طر ز  ا فًا  صر  : قصه منا یند  ا فر ی  ر ا گز بر د  سنا ا فت  یا ر د حل  ا مر  سیر 

 http://www.setadiran.ir، و مهلت دریافت اسناد از سامانه مذکور تا ساعت 19:00 مورخ 99/02/11 میسر خواهد بود.
محل تحویل پاکت ارزیابی کیفی: مناقصه گران عالوه بر ارسال اسناد به سامانه مذکور الزامًا پاکات فیزیکی شامل اسناد ارزیابی تکمیل شده خود را به نشانی: اهواز – میدان 

هجرت اداره کل راه آهن جنوب واحد دبیرخانه )حداکثر تا ساعت 14:00 – مورخ 99/02/27( ارسال و رسید دریافت نمایند.
بدیهی است شرکت در مرحله ارزیابی کیفی به منزله شرکت در مناقصه نبوده و متعاقبًا از شرکت هایی که بر اساس ارزیابی به عمل آمده واجد شرایط تشخیص داده شده اند، 

به منظور شرکت در مناقصه و ارائه قیمت دعوت به عمل خواهد آمد.
*ضمنًا آگهی ارزیابی کیفی از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی WWW.IETS.MPORG.IR نیز قابل دسترسی می باشد.

*مناقصه گران می توانند در صورت عدم عضویت در سامانه تدارکات الکترونیک )ستاد( مراحل ثبت نام در سایت فوق و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در 
مناقصه با تلفن پشتیبانی سامانه ستاد به شماره: 41934-021 تماس حاصل فرمایند.

اداره کل راه آهن جنوب

آگهی
 تجدید مناقصه 

شهرداری بهشهر در نظر دارد جهت حفظ و نگهداری فضای سبز از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای برگه صالحیت )گرید ( کشاورزی 
به مدت 1۰ ماه با شرایط زیر واگذار نماید:

الف(محل دریافت پیشنهادها:بهشهر-پارک ملت-شهرداری بهشهر-امور قراردادها 
ب( نحوه تنظیم اسناد مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ هفتصد و نود و سه میلیون و پانصد و سی هزار و هفتصد و بیست وهشت ریال )793/530/728 ( ریال  به صورت ضمانت نامه بانکی دارای 
اعتبار سه )3( ماهه از تاریخ آگهی و یا فیش واریزی به حساب سپرده 0108013272007 شهرداری بهشهر نزد بانک ملی 

شعبه مرکزی بهشهر در پاکت ) الف( :
اسناد مناقصه و مدارک ششرکت شامل ) مدارک شناسایی مدیرعامل )فتوکپی شناسنامه،کارت ملی،کارت پایان خدمت(دعوتنامه،پیش قرارداد،اساسنامه،آگهی روزنامه،کد کاربری 
پایگاه ملی مناقصات،کد اقتصادی،برگه صالحیت پیمانکاری از اداره کار،گواهی صالحیت ایمنی،مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی سال 1397( تماما به مهر و امضاء مدیر 

عامل شرکت رسیده باشد

در پاکت )ب( :
برابر اصل کردن کلیه مدارک شرکت الزامی می باشد.
برگه پیشنهاد قیمت در پاکت )ج( ارائه و ارسال گردد.

پ( محل گشایش پیشنهادها:شهرداری بهشهر.
حضور مدیرعامل شرکت یا نماینده شرکت با معرفی نامه کتبی در هنگام بازگشایی پاکتهای قیمت )ج( بالمانع می باشد.

سایرموارد:
 به پیشنهادها و قیمت های مشروط ، مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
 تاریخ دریافت اسناد مناقصه در ساعت اداری از 1399/02/07 الی 1399/02/12 می باشد.

 مهلت قبول پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1399/02/17 ساعت 14:15 می باشد.
 تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه ساعت 08:00 روز پنج شنبه 1399/02/18 می باشد.

پوریا میرزا زنجانی –شهرداری بهشهر

 کاوه معین فر 
کلیپ سحر قریشی و مدل برخورد او با پاکبان محترم را همه دیدیم و هر 
کسی به نوعی از خجالت این سلبریتی در آمد. اما نکته این است که قریشی چرا 
این گونه سرخوش و مست به دنبال خلق لحظه ای خنده دار با دوستانش است؟

واقعیت این است که سحر قریشی همین است که در ویدئو می بینیم و اساسا 
دغدغه ای غیر از این ندارد که خودش با دوستانش شاد باشد، و اتفاقا اگر کسی غیر 
از این موقعیت را پیش آنها قرار دهد بهش برمی خورد! آنچنانکه در همین ویدیو 
15 یا 20 ثانیه ای دیدیم زمانی که پاکبان به سحر قریشی اجازه عکس گرفتن 
نمی دهد او در قالب شوخی دلخوری و ناراحتی اش از این قضیه را بیان می کند.

چشمش به یک پاکبان می افتد و با خنده می گوید: »لباسمو با رفیقم ست 
کردم!« وقتی پاکبان به او می گوید »برو«، با صدای بلند می خندد و به دوستانش 

می گوید »فقط مونده این به من بگه برو«!
کارگردانی  نشناختن  و  رشیدپور  برنامه رضا  در  قریشی  البته هنوز حضور 
چون فرانسیس فورد کاپوال )خالق پدرخوانده( و دبیرکل سازمان ملل را یادمان 
نرفته است! سلبریتی می تواند هنرمند، ورزشکار، سیاستمدار و یا حتی یک شخص 
عادی جامعه، یا یک فرد منفور باشد که به هر دلیلی سرشناس شده است و تعداد 
زیادی از افراد جامعه او را می شناسند و اتفاقات مربوط به او را دنبال می کنند.

بیشتر هواداران یا فالوئرهای یک سلبریتی شاید به این دلیل او را دنبال می 
کنند که از اتفاقات او و زندگی پیرامونش سر درآورند و معموال تعداد طرفداران 

واقعی آنها بسیار کمتر از عدد فالوئرها است.

این افراد به دلیل توجهی که جامعه به آنها دارد، در هر موقعیتی که حاضر 
می شوند نگاه ها را به سمت خود می کشند و مشکل هم از همین نقطه آغاز می شود، 
آنها دچار توهمی می شوند که انگار هر رفتار و هر گفتار آنها خیلی عمل مهمی 
است و هیچ نیازی به بازنگری یا تحلیل و بررسی در اعمال خودشان نمی بینند.

دریافت  از طرف جامعه  که  توجهی هم  و  لبخند  دلیل سیل  به  متاسفانه 
می کنند در این باتالقی که قرار دارند مدام بیشتر فرو می روند.

همان طور که ذکر شد سحر قریشی سطح دغدغه اش همین است و افق 
دیدش از خودش، شادی خودش، نفع خودش و زندگی خودش فراتر نمی رود 
ولی در بزنگاه هایی مانند همین برخورد با پاکبان باید با نقد رفتارش یک نهیبی 

به او زد تا شاید از این غفلت بیدار شود.
مجید فراهانی )عضو شورای شهر تهران(  با انتشار پستی اینستاگرامی از 
پیگیری شکایت مدیریت شهری از این بازیگر خبر داد ولی در واقع هر چند رفتار 
او زشت بوده اما اعالم شکایت و قضایی کردن ماجرا هم وجهی نداره چون به 
لحاظ حقوقی جرمی مرتکب نشده است. در مقابل سحر قریشی کسانی چون 
»هدیه تهرانی« هم هستند که همواره بدون حاشیه در زمینه هایی فعالیت می کنند 

تا بلکه زندگی در این کره خاکی را بهتر و زیباتر سازند.
اساسا سحر قریشی و هدیه تهرانی دو رویکرد و دو مدل زندگی هستند، 
کسی که فقط به فکر خودش است درمقابل کسی که غیر از خودش دغدغه 
دیگری هم دارد و اتفاقا در چنین مواقعی است که این سلبریتی های همیشه حاضر 

در مراسم ها، ایونتها، افتتاحیه فالن برند و ... عیارشان سنگ محک می خورد.

سرمقاله

سلبریتی ها نیازی به بازنگری اعمال خودشان نمی بینند

صفحه 4



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1441- شنبه 6 اردیبهشت 21399 معه جا
دسترسی دانش آموزان عشایری به آموزش  تلویزیونی 

محدود است
محمدرضا هاشمی کهندانی 

و  آموزش  پژوهشکده  سرپرست 
پرورش روستایی، عشایری و چند زبانه 
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 
در  آموزش  وضعیت  بر  مروری  ضمن 
پژوهشی  نتایج  اعالم  و  کرونایی  ایام 
پیرامون آموزش در مناطق روستایی و 
عشایری گفت: با عنایت به کوچ اولیای 
دانش آموزان عشایر باید هرچه سریعتر 
ستاد  از  شود.  روشن  مدارس  تکلیف 
ملی کرونا می خواهیم نظر به جمعیت 
رعایت  با  عشایری،  کالس های  کم 
برگزاری  مجوز  بهداشتی  پروتکل های 
کالس های عشایری و کالس های کم 

جمعیت روستایی صادر شود. 
در  اینکه  بیان  با  کالنتری  رضا 
چند ماه اخیر که ویروس کرونا دنیا را 
با یک پاندمی بزرگ روبرو کرده است؛ 
هم  کشورها  تربیت  و  تعلیم  نظام های 
راستای سایر بخش ها از این همه  گیری 
جهانی تاثیر پذیرفته و روندها نشان می 
 دهد بسیاری از کشورها، دوره  های بلند 
عدم  و  مدارس  تعطیلی  برای  را  مدت 
انتخاب  برگزاری کالس های حضوری 
یک  از  بیش  که  طوری  به  کرده  اند 
و  آموز  دانش  میلیون   500 و  میلیارد 

دانشجو خانه  نشین شده  اند.
بر  البته همه کشورها  افزود:  وی 
دوران  در  مجازی  آموزش های  تقویت 
تعطیلی مدارس تأکید کرده  و از معلمان 
خواسته  اند تا تعیین تکلیف نهایی، روند 
ارائه آموزش ها را با جدیت دنبال کنند، 
ارزشیابی  نحوه  کشورها  برخی  حتی 
تعیین  نیز  را  آموزان  دانش  پایانی 
کرده اند. با این رویکرد، فرآیند آموزش 
و ارزشیابی از قبل پیچیده تر شده و دامنه 
آن به فضای خارج از مدرسه گسترش 

 یافته است.
آموزش  پژوهشکده  سرپرست 
چند  و  عشایری  روستایی،  پرورش  و 
آموزش  لعات  مطا ه  پژوهشگا نه  با ز
و  آموزش  اینکه  بیان  با  پرورش  و 
دیگر  مثابه  به  هم  ما  کشور  پرورش 
کشورهای درگیر بیماری کووید 19و 
زیادی  چالش های  مدارس،  تعطیلی 
دانش  تربیت  و  آموزش  امر  در  را 
شرایط  گفت:  می  کند  تجربه   آموزان 
تا  آورده  وجود  به  را  وضعیتی  فعلی، 
برنامه  های تحول آفرین سند بنیادین 
آموزش های  از  هدفمند  استفاده  در 
از  بیشتر  جدی  صورت  به  مجازی 

بگیرد. قرار  همیشه مورد توجه 
کالنتری ادامه داد: موضوع استفاده 
نوین  فناوری  فرصت  های  از  هدفمند 
ویروس  شیوع  اول  روزهای  همان  از 
کرونا مورد توجه مدیران و کارشناسان 
آموزش و پرورش قرار گرفت و ایران جز 
کشورهایی است که تالش گسترده  ای 
در  دانش  آموزان  آموزشِ  برای  را 
به همت معلمان،  محیط های مجازی، 
مدیران و تمامی تالشگران عرصه جهاد 

آموزش انجام می  دهد.
وی ادامه داد: باوجود اینکه آموزش 
مجازی از طریق ارائه تلویزیونی، شبکه 
در  رسان  پیام   شبکه  های  دیگر  و  شاد 

شرایط فعلی با چالش هایی روبرو است 
و عملیاتی کردن موفق آن برنامه  ریزی، 
آموزش و زیرساخت  های مختلفی را می 
 طلبد، در عین حال، شرایط آن در مناطق 
برخوردار شهری و مناطق کم برخوردار 
به ویژه در مناطق روستایی، عشایری و 

مرزی متفاوت است.
و  آموزش  پژوهشکده  سرپرست 
پرورش روستایی، عشایری و چند زبانه 
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 
کنونی،  شرایط  در  اینکه  به  اشاره  با 
می  تواند  مجازی  آموزش  دوره  های 
کالس های  تشکیل  خالء  حدودی  تا 
دانش  گفت:  کند  جبران  را  حضوری 
 آموزان در این روش با معلمان و دانش  
آموزان دیگر ارتباط برقرار می  کنند، در 
بحث  ها شرکت می  کنند و یک کالس 
واقعی را شبیه  سازی می کنند اّما برای 
دستیابی به این هدف، نیازمند امکانات 
سخت افزاری و نرم افزاری هستیم که 
به نظر می  رسد در مناطق روستایی به 
این  محروم  و  عشایری  مناطق  ویژه 

زیرساخت  ها فراهم نیست.
به  موضوع  این  افزود:  کالنتری 
برای  آموزش  و  آموزشی  عدالت  اصل 
همگان را خدشه وارد می  کند. همچنین 
فضای  بر  کافی  نظارت  عدم  دلیل  به 
و  سواد  سطح  بودن  پایین  و  مجازی 
به  دانش  آموزان  دیجیتالی  مهارت 
ویژه در مناطق عشایری، ممکن است 

آسیب هایی نیز بر آنان وارد شود.
 * چالش های آموزش در مناطق 

روستایی و عشایری
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، 
محور  سه  طریق  از  مجازی  آموزش 
ارائه تلویزیونی، شبکه شاد و دیگر پیام  
رسان ها در حال انجام است اظهار کرد: 
ما در پژوهشکده، پژوهشی انجام دادیم 
خواهم  اشاره  آن  نتایج  برخی  به  که 
که  دهد  می   نشان  گزارش  این  کرد. 
آموزش در مناطق روستایی و عشایری 
در این شرایط با چالش های بسیار جدی 
یابد،  ادامه  روند  این  اگر  و  روبروست 
نرخ  افزایش  و  تحصیلی  ترک  احتمال 

و  دارد  وجود  مناطق  این  در  بی سوادی 
تبعات آن ممکن است حتی در سال های 

بعد هم جبران نشود.
* دسترسی محدود دانش آموزان 

عشایری به آموزش های تلویزیونی 
پژوهشکده  سرپرست  گفته   به 
آموزش و پرورش روستایی، عشایری و 
زبانه پژوهشگاه مطالعات آموزش  چند 
این گزارش، علی رغم  و پرورش طبق 
مناسب  تلویزیون  نفوذ  ضریب  اینکه 
اما به دلیل فراهم نبودن سخت  بوده، 
افزارها و گیرنده  های دیجیتالی و عدم 
مختلف  عوامل  و  عشایر  ثابت  اسکان 
دیگر، در واقعیت حدود 70تا 55 درصد 
به شبکه  مناطق  این  آموزان  دانش  از 
و  دارند  دسترسی  چهار  و شبکه  هفت 
فقط 50-45 درصد از دانش  آموزان از 
برنامه  های آموزشی تلویزیون استفاده 

می  کنند.
ترک  نرخ  افزایش  احتمال   *

تحصیل
مناطق  شرایط  داد:  ادامه  وی 
مناطق  در  است؛  متفاوت  نیز  مرزی 
مرزی به دلیل تداخل امواج با تلویزیون 
کشورهای همسایه، موضوع دوزبانگی، 
برخی  حتی  و  لدین  ا و تسلط  عدم 
بر  فارسی  زبان  به  آموزان  دانش  از 
این  به  توجه  با  افزاید.  می  مشکالت 
که آمار بازمانده از تحصیل در مناطق 
روستایی و عشایری یکی از معضالت 
مهم آموزش و پرورش بوده و در سطح 
ویروس  شیوع  دارد،  سابقه  جهان هم 
حتمال  ا مدارس،  تعطیلی  و  نا  کرو

افزایش این نرخ را خواهد داشت.
میزان  اینکه  بیان  با  کالنتری 
استفاده از شبکه های اینترنتی از طریق 
از طریق  آموزش  ارائه  و  رسان  ها  پیام  
گروه ها و کانال  هایی که به این منظور 
ایجاد شده اند، نشان داد که درصد قابل 
توجهی از دانش  آموزان مناطق روستایی 
و عشایری همزمان به اینترنت مناسب، 
تاپ  و لپ  رایانه  یا  و  گوشی هوشمند 
این  تحلیل  در  گفت:  ندارند  دسترسی 
تفکیک  به  دقیق  آمارگیری  موضوع 

اینترنت  به  دانش  آموزان  دسترسی 
اختالل(،  با  یا  سرعت  کم  )پرسرعت، 
دسترسی به گوشی هوشمند و یا رایانه 
و لپ  تاپ )متعلق به شخص دانش آموز 
یا اولیا( و توسعه زیرساخت  ها نیاز است 

که همکاری سایر نهادها را می  طلبد.
آموزش  پژوهشکده  سرپرست    
چند  و  عشایری  روستایی،  پرورش  و 
و  آموزش  مطالعات  پژوهشگاه  زبانه 
در  دیگر،  طرف  از  داد:  ادامه  پرورش 
خانواده  های  فعلی،  اقتصادی  شرایط 
توان  عشایری  و  روستایی  درآمد  کم 
مالی خرید ملزومات این کار را ندارند. 
آموزش و پرورش ایران، جز کشورهایی 
است که موضوع آموزش مجازی را با 
جدیت پیگیری می  کند، اما به منظور 
مناطق  در  ویژه  به  بیشتر  موفقیت 
روستایی و عشایری همکاری نهادها و 
سازمان  های دیگر و بخش خصوصی و 

خیرین ضروری است.
س  ر ا مد یی  گشا ز با ی  ضا تقا

عشایری 
انتظار  نهایت  در  داد:  ادامه  وی 
داریم تا تعیین تکلیف وضعیت مدارس، 
در  همیشه  از  بیشتر  مختلف  نهادهای 
کنار آموزش و پرورش باشند. به عنوان 
مثال، عالوه بر ارائه تدریس، برنامه  های 
تبلیغی مناسب در راستای اهمیت عدم 
تعطیلی آموزش در شرایط فعلی و تبعات 
ترک تحصیل دانش  آموزان روستایی و 
پیام کوتاه، کارتون،  قالب  عشایری در 
تهیه  ملی  رسانه  توسط   ... و  انیمیشن 
از  قبل  پرتکرار  صورت  به  و  شود 
روز  هر  پرمخاطب  برنامه  های  پخش 

پخش شود.   
کالنتری اضافه کرد: با عنایت به 
باید  عشایر  دانش  آموزان  اولیای  کوچ 
تر تکلیف مدارس روشن  هرچه سریع 
شود. از ستاد ملی کرونا می  خواهیم نظر 
به جمعیت کم کالس های عشایری با 
مجوز  بهداشتی  پروتکل  های  رعایت 
و  یری  عشا کالس  های  ری  برگزا
یی  روستا جمعیت  کم  کالس های 

صادر شود.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

بازگشایی دانشگاه ها منوط به تصمیم و اجازه ستاد ملی کرونا است
وزیر علوم اعالم کرد: بازگشایی دانشگاه ها همان گونه که از قبل عنوان شده 

بود با اجازه ستاد ملی مبارزه با کرونا است. 
منصور غالمی گفت: بازگشایی دانشگاه ها همان گونه که از قبل نیز اعالم 

شده بود منوط به اجازه ستاد ملی مبارزه با کرونا است.
وی ادامه داد: چون آنها و مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
هستند که می توانند تشخیص دهند به لحاظ اپیدمیولوژی آیا شرایط طوری هست 
که بشود فضاهای عمومی مانند خوابگاه های دانشجویی و کالس های درس را تا 

حدودی فعال کرد یا خیر.
وزیر علوم افزود: امیدواریم شرایط بهداشتی طوری باشد که ما نیز بتوانیم 

هرچه زودتر دانشجویان را در کنار خود در دانشگاه ها داشته باشیم.

مساعدت دانشگاه آزاد با دانشجویانی که در پرداخت شهریه 
مشکل دارند

در  که  دانشجویانی  با  گذشته  مثل  که  کرد  اعالم  آزاد  دانشگاه  سخنگوی 
پرداخت شهریه خود مشکل دارند، مساعدت می شود.

احمد حیدری  درباره زمان بازگشایی کالس های حضوری گفت: کالس های 
دکترای تخصصی رشته علوم پزشکی چند روزی است آغاز شده و دانشجویان در 
دانشگاه حضور دارند. در عین حال مقرر شده است که کالسهای دکتری تخصصی 
رشته های غیر پزشکی نیز از تاریخ 20 اردیبهشت، با رعایت ضوابط و مقررات 
بهداشت محیطی و فردی، بر پا شود.وی با بیان اینکه این تصمیم با توجه به تعداد 
اندک دانشجویان دکترای تخصصی در هر کالس )4 تا 6 دانشجو( اتخاذ شده است، 
افزود: به همین علت، به نظر می رسد ضمن رعایت اصول بهداشتی، برگزاری این 
کالس ها، مشکل ساز نباشد. حیدری ادامه داد: از سرگیری کالس های حضوری 
سایر دانشجویان مقاطع دیگر، منوط به تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا است و 
هر ابالغیه و دستورالعملی از سوی این ستاد در این خصوص صادر شود، دانشگاه 

آزاد نیز همانند سایر دانشگاه ها، به آن عمل خواهد کرد.
* تسهیل در ارائه وام های قرض الحسنه به دانشجویان 

از  دسته  آن  به  تسهیالت  ارائه  درباره  همچنین  آزاد  دانشگاه  سخنگوی 
دانشجویانی که احتماال در پرداخت شهریه با مشکل روبرو هستند، گفت: وام های 
قرض الحسنه؛ مثل گذشته، هم از طریق صندوق رفاه دانشگاه آزاد و هم طبق 
هماهنگی های صورت گرفته از سوی دو بانک، به دانشجویان قابل پرداخت است. 
ضمن اینکه با شرایط جدیدی که ایجاد شده، امکان ارائه تسهیالت در مقایسه با 

قبل، هم ساده تر و هم از حجم بیشتری برخوردار است.
* مساعدت در پرداخت شهریه برای آنهایی که مشکل دارند

وی با تاکید بر اینکه هنوز در خصوص کاهش شهریه دانشجویان در نیمسال 
دوم تحصیلی 98-99 تصمیمی گرفته نشده است، گفت: البته همانگونه که دکتر 
طهرانچی؛ رئیس دانشگاه پیش از این اعالم کرده بود، این امکان وجود دارد تا 
برای دانشجویانی که در پرداخت شهریه مشکل دارند، مساعدت هایی تا سقف 3 

درصد دانشجویان صورت بگیرد.
* لزوم ثبت پروپوزال در سامانه پژوهش یار

حیدری درباره تصمیمات اتخاذ شده در خصوص نحوه دفاع از پایان نامه ها نیز 
گفت: به منظور جلوگیری از به تعویق افتادن جلسات دفاع، مقرر شد، دانشجویانی 
که پروپوزال شان آماده شده است، در گام نخست آن را در سامانه پژوهش یار، ثبت 
کنند و در ادامه، آن دسته که شهر محل سکونت و واحد محل تحصیل شان یک 
جا است، در جلسه با استاد راهنما و استاد مشاور، و اساتید داور، بصورت مجازی و 

الکترونیکی، از پایان نامه خود دفاع می کنند.
* نحوه برگزاری جلسه دفاع در شهر محل سکونت

سخنگوی دانشگاه آزاد ادامه داد: اما اگر محل سکونت و واحد محل تحصیل 
دانشجو یکی نباشد، با هماهنگی که سازمان مرکزی با واحد مربوطه انجام می 
دهد، جلسه دفاع در نزدیکترین واحد به محل سکونت دانشجو، با همان شرایطی 
که در خصوص دسته اول دانشجویان عنوان شد، برگزار خواهد شد. در همین رابطه 
به مدیر گروه  به صورت غیرحضوری  را  باید درخواست کتبی خود  ابتدا دانشجو 
تخصصی در واحد مبدأ ارائه و در صورت تأیید احراز شرایط توسط واحد مبدأ در واحد 
دانشگاهی میزبان دفاع کند. وی افزود: از طرفی باید مجوز صادرشده توسط واحد 
مبدأ به همراه معرفی نامه برای برگزاری جلسه دفاع به نزدیکترین واحد دانشگاهی 
محل زندگی دانشجو )واحد میزبان( ارسال و رونوشت آن در اختیار دانشجو قرار 
داده شود. دانشجو نیز باید با استادان راهنما، مشاور و داوران جهت حضور مجازی 

در جلسه پیش دفاع یا دفاع هماهنگی کند.
حیدری ضمن بیان اینکه در این مدل از دفاع، امضای هیأت داوران به صورت 
الکترونیکی گرفته می شود، گفت:  واحد دانشگاهی میزبان، صورتجلسه امضا شده 
پیش دفاع یا دفاع را به همراه نامه ای با تأیید معاون پژوهش و فناوری، علمی واحد 
مبنی بر تأیید صحت انجام جلسه، به صورت الکترونیکی به واحد محل تحصیل 

دانشجو )مبدأ( باید ارسال کند.

افزایش وام شهریه و  وام تحصیلی 
کرد:  اعالم  علوم  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  دانشجویان  امور  معاون 
برای حمایت از دانشجویان در این نیمسال وام شهریه 100 درصد و وام تحصیلی 

50 درصد اضافه شد.
الیاس منیری با اشاره به حمایت از دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 
99-98 افزود: عالوه بر اینکه در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 اعتباراتی را برای 
دانشجویان تخصیص داده بودیم و دانشگاه ها شروع به جذب آن کرده بودند معادل 
همان 100 درصد وام شهریه و 50 درصد نیز وام تحصیلی را مجدد اضافه کردیم.

وی ادامه داد: دانشجویان تا 15 اردیبهشت 99 فرصت دارند برای دریافت 
وام های دانشجویی ثبت نام کنند.معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان 
وزارت علوم در خصوص سوال برخی از دانشجویان مبنی بر اجاره بهای خوابگاه ها 
در ایام تعطیلی دانشگاه ها و اینکه برخی دانشگاه ها خواستار اجاره بها در این ایام 
شده اند، گفت: هیچ دانشگاهی براساس بخشنامه صندوق رفاه دانشجویان حق ندارد 
برای این ایام از دانشجویان اجاره بها دریافت کند مگر اینکه خوابگاه آن غیردولتی 
و یا خودگردان باشد.معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم 
افزود: براساس این بخشنامه دانشجویان به نسبت مدت زمان حضور در خوابگاه 
اجاره بها پرداخت خواهند کرد و روزهایی که دانشگاه و خوابگاه تعطیل بوده است 

ملزم به پرداخت اجاره بهایی نیستند.
وی ادامه داد: پیگیر این هستیم که از خوابگاه های غیردولتی و خوابگاه دار 
غیر دولتی نیز حمایت کنیم چون جز مشاغلی محسوب می شوند که به دلیل شیوع 
کرونا مانند اقامتگاه ها و هتل ها، آسیب دیده اند و به دنبال این هستیم تا آنها را به 
نهادهایی مثل ستادهای کرونا و یا استانداری ها معرفی کنیم تا از آنها حمایت کنند.

 

تریلی با اتوبوس 24 مجروح بر جای گذاشت
سخنگوی اورژانس کشور از مصدومیت 24 نفر به دلیل 
برخورد یک تریلی با اتوبوس در آزادراه تهران_ساوه خبر داد. 
مجتبی خالدی، گفت: ساعت: 6 صبح روز جمعه یک 
مورد حادثه تصادف بین یک دستگاه تریلی با یک دستگاه 
اتوبوس در اتوبان تهران- ساوه، الین شرقی اتفاق افتادکه 
بر اثر آن 24 نفر مصدوم شدند و به بیمارستان های زرندیه، 

رباط کریم و ساوه انتقال یافتند.

دسیسه پلید مرد سرایدار برای یک خانواده 
سرهنگ کارآگاه علی عزیزخانی رئیس پایگاه هشتم 
پلیس آگاهی پایتخت گفت: دوم فروردین امسال، وقوع یک 
فقره سرقت منزل در خیابان کارگر جنوبی به کالنتری 129 
جامی اعالم و پرونده اولیه تشکیل و به دستور بازپرس شعبه 
یکم دادسرای ناحیه 11 تهران برای رسیدگی تخصصی به 

پایگاه هشتم پلیس آگاهی ارجاع شد.
وی بیان کرد: شاکی با حضور در پایگاه هشتم پلیس 
آگاهی اظهار کرد، روز وقوع سرقت برای کاری از خانه خارج 
شدم و پس از بازگشت به منزل متوجه شدم منزلم به هم 
ریخته است و مقادیری طالجات و ارز های خارجی که در 
گاو صندوق منزلم بود به ارزش شش میلیارد ریال سرقت 

شده است. رئیس
از  پس  افزود:  پایتخت  آگاهی  پلیس  هشتم  پایگاه 
صحنه  بررسی  برای  کارآگاهان  شاکی،  اظهارات  ثبت 
سرقت و کشف ادله و تحقیقات میدانی به محل وقوع جرم 
رفتند و در همان ابتدا متوجه شدند که سارق یا سارقان 
با استفاده از کلید و بدون تخریب وارد منزل شاکی شده 
قبال  سارقان  یا  سارق  که  یافت  قوت  فرضیه  این  و  اند 
به محل سرقت تردد داشته و از وجود طالجات در منزل 

اند. مال باخته مطلع بوده 
این فرضیه،  با وجود  انتظامی تصریح کرد:  مقام  این 
کارآگاهان تحقیق از شاکی و افرادی را آغاز کردند که به 
محل سکونت وی تردد داشتند و در نهایت به فردی به نام 
اسماعیل مظنون شدند که چند روز قبل از وقوع سرقت به 

عنوان سرایدار به منزل شاکی مراجعه کرده بود.
این مقام پلیس با اشاره به این که کارآگاهان موفق 
شدند در رصد های اطالعاتی مخفیگاه سرایدار را شناسایی و با 
هماهنگی های قضایی در بیست و چهارم فروردین ماه وی را 
دستگیر و با راهنمایی متهم کلیه اموال شاکی را کشف کنند.

کپسول قدیمی، عروسی را به عزا تبدیل کرد! 
در جریان برگزاری یک عروسی در بخش چاه دادخدا 
واقع در قلعه گنج کرمان، کپسول گاز منفجر شد و بر اثر 
این حادثه دو نفر جان باختند و چهار نفر نیز به بیمارستان 

منتقل شدند. 

کشف 2۵میلیون دینار از سارقان کیف قاپ 
فرمانده انتظامی دزفول گفت: n. مرد و یک زن سارق 
کیف قاپ با 25 میلیون دینار و 50 میلیون ریال تراول 500 

هزار ریالی تقلبی در دزفول دستگیر شدند. 
سرهنگ روح اله گراوندی با اعالم این خبر گفت: در 
پی وقوع چند فقره سرقت کیف قاپی در سطح شهرستان، 
پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس دزفول 

قرار گرفت.
وی افزود: ماموران کالنتری 19 دزفول با انجام کارهای 
اطالعاتی اعضای باند سه نفره کیف قاپ را شناسایی و پس 
از هماهنگی قضایی در عملیاتی غافلگیرانه 2 مرد و یک زن 

را دستگیر کردند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه 
متهمان تعداد هشت کیف زنانه ، 14 دستگاه تلفن همراه 
سرقتی ، مبلِغ 25 میلیون دینار به همراه 50 میلیون ریال 

تراول 500 هزار ریالی تقلبی کشف شد .
تکمیلی  تحقیقات  در   : داد  ادامه  گراوندی  سرهنگ 
فقره  به 10  پلیس، متهمان  ماموران  صورت گرفته توسط 

کیف قاپی و یک فقره کالهبرداری از شهروندان در سطح 
شهرستان دزفول اعتراف کردند  .

پایان کابوس زنان تنها در نازی آباد 
دو زورگیر حرفه ای که تاکنون از دست کم 40 زن تنها 
در خیابان های تهران زورگیری کرده بودند، دستگیر شدند. 
پلیس  هفتم  سرکالنتر  جلیلیان،  دوستعلی  سرهنگ 
پیشگیری تهران گفت: از مدتی قبل تعدادی از شهروندان 
که اکثر آنها زنان جوان بودند با مراجعه به کالنتری یا تماس 
با مرکز فوریت های پلیسی 110 از دو زورگیر که با تهدید 
و ضرب و شتم اقدام به سرقت از آنان کرده بودند، شکایت 
داشتند که در همین راستا تیمی از ماموران برای رسیدگی 

به موضوع وارد عمل شدند.
محدوده  در  سرقت ها  این  عمده  اینکه  بیان  با  وی 
کالنتری نازی آباد رخ داده بود، گفت: تعدادی از شکات به 
کالنتری دعوت شده و اکثر آنان در اظهاراتی مشابه اعالم 
کردند که بین ساعات 21 تا 23 مورد زورگیری واقع شده و 
در حالی که مشغول صحبت با تلفن همراهشان بوده یا تلفن 
را در دست گرفته بودند، دو نفر سوار بر موتورسیکلت به آنان 
نزدیک شده و با تهدید و ضرب و شتم تلفن همراهشان را 

گرفته و متواری شده اند.
نوع  از  سارقان  موتورسیکلت  اینکه  بیان  با  جلیلیان 
آپاچی بود، گفت: اما در تحقیقات و نیز بررسی اظهارات 
کامال  سیکلت  موتور  پالک  که  شد  مشخص  شکات 
شیوه های  با  ماموران  دلیل  همین  به  است.  مخدوش 
دیگر به دنبال یافتن سارقان رفتند. تا اینکه حوالی ساعت 
پارک  محدوده  در  کالنتری  گشت  ماموران  دیروز   15
با دو جوان که سوار بر یک دستگاه موتورسیکلت  بعثت 
پالک  که  کردند  مشاهده  و  کرده  برخورد  بودند،  آپاچی 
نیز  ظواهر  تمامی  و  است  مخدوش  نیز  موتورسیکلت 
از سوی شکات است که در  با موارد اعالم شده  مطابق 
شده  عمل  وارد  افراد  این  دستگیری  برای  راستا  همین 
خیابان  در  را  متهم  دو  گریز  و  تعقیب  دقایقی  از  پس  و 

انتظامی منتقل کردند. به مقر  دستواره دستگیر و 
سرکالنتر هفتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ اضافه 

گرفتند،  قرار  بازجویی  تحت  کالنتری  در  متهمان  کرد: 
 10 کارت،  سیم  عدد  شش  آنان  از  بازرسی  در  همچنین 
به  متعلق  سوئیچ  سه  همراه،  تلفن  گوشی  جانبی  حافظه 
500هزار  و  میلیون   11 مبلغ  و  دیگر  موتورسیکلت های 
تومان نیز کشف شد که تمام این موارد نشان دهنده ارتکاب 

سرقت ها از سوی همین افراد بود.
جلیلیان با بیان اینکه موتورسیکلت متعلق به دو متهم 
نیز سرقتی بود و از محدوده کالنتری نواب به سرقت رفته 
بود، گفت: دو متهم در بازجویی های انجام شده به زورگیری 
از 40 نفر که اکثرا زنان تنها بودند، اعتراف وعنوان کردند 
که موتور سیکلت را در اواخر اسفند ماه سرقت کرده و قصد 
داشتند پس از انجام چند زوگیری دیگر آن را در خیابان رها 

کرده و موتوری دیگر سرقت کنند.

الکل مسموم، جاِن ۳ عضو یک خانواده را گرفت 
جانشین انتظامی استان البرز از دستگیری عامل توزیع 
الکل مسموم که منجر به فوت سه نفر از اعضای یک خانواده 

در کرج شده بود، خبر داد. 
سیدجعفر حسینی، جانشین انتظامی استان البرز گفت: 
در پی مرگ سه نفر از اعضای یک خانواده بر اثر مسمومیت 
با الکل، ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان کرج از اولین 
لحظات وقوع این حادثه پیگیری موضوع را برای شناسایی و 
دستگیری عامل یا عامالن توزیع این الکل ها به صورت ویژه 
در دستور کار خود قرار داده و  موفق شدند محل اختفای عامل 
توزیع را شناسایی و وی را دستگیر کنند. در بازرسی از محل 

اختفای متهم تعداد  190بطری الکل مسموم کشف شد .

آسانسور، پیرمرد مراغه ای را کشت
فرمانده انتظامی شهرستان مراغه از مرگ پیرمرد 79 

ساله مراغه ای به دلیل گیر کردن در آسانسور خبر داد. 
سرهنگ رمضان الهوردیان گفت: پس از حضور ماموران 
انتظامی شهرستان به همراه عوامل امدادی در محل حادثه، 
مشخص شد سر و دست پیرمرد 79 ساله، به علت کهولت 
سن و عدم تعادل، در آسانسور گیر کرده و متاسفانه پیش از 

رسیدن نیروهای امدادی جان باخته است.
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شیوع کرونا ثبت ازدواج جوانان را کاهش داد 

معــاون امــور جوانــان وزارت ورزش و جوانــان نســبت بــه 
تاثیــرات شــیوع کرونــا بــر آمــار ثبــت ازدواج و فرزنــدآوری جوانــان 

ــدار داد.  هش
محمــد مهــدی تندگویــان بــا اشــاره بــه اینکــه همزمــان بــا شــیوع 
کرونــا میــزان ثبــت ازدواج جوانــان کاهــش یافتــه اســت، گفت: بــا توجه 
بــه منــع تجمعــات برای پیشــگیری از گســترش کرونــا امــکان برگزاری 
مراســم ازدواج وجــود نــدارد، بــه همیــن دلیــل تعــداد زیــادی از جوانانــی 
کــه تصمیــم بــه شــروع زندگــی داشــتند، فعــال نــه تنهــا تصمیــم خــود 
ــخ  ــد تاری ــال نمی توانن ــن ح ــد، در عی ــق درآورده ان ــت تعوی ــه حال را ب
ــور  ــه ط ــا ب ــد ت ــخص کنن ــور مش ــن منظ ــرای ای ــم ب ــدی را ه جدی

رســمی وارد زندگــی شــوند.
وی افــزود: ایــن درحالیســت کــه اگــر همیــن جوانــان مدتــی بعــد 
ــه دلیــل  ــد ب ــه آغــاز زندگــی مشــترک کنن ــدام ب ــد مجــددا اق بخواهن
ــورم ممکــن اســت دیگــر امــکان انجــام آن  مشــکالت اقتصــادی و ت
ــن  ــه ای ــم ک ــی می کنی ــاس پیش بین ــن اس ــر ای ــند. ب ــته باش را نداش
موضوعــات تبعاتــی را بــرای شــروع زندگــی مشــترک جوانــان ایجــاد 

کنــد.
تندگویــان در ادامــه بــه موضــوع آســیب روانــی ناشــی از شــیوع 
کرونــا و تاثیــر آن روی فرزنــدآوری اشــاره کــرد و توضیــح داد: براســاس 
تماس هــای برقــرار شــده بــا مشــاوران و روانشناســان زیــر نظــر وزارت 
ــد  ــن قص ــش از ای ــه پی ــی ک ــیاری از خانواده های ــان بس ورزش و جوان
داشــتند صاحــب فرزنــد شــوند، بــه دلیــل تــرس از بیمــاری، در تصمیــم 

ــد. ــر کرده ان ــود تجدیدنظ خ
معــاون امــور جوانــان بــا بیــان اینکــه پیــش بینــی می کنیــم در 
ــد  ــت موالی ــی از  ثب ــل توجه ــاهد کاهــش قاب ــاه دوم امســال ش 6 م
ــدآوری موجــب  ــرس از فرزن ــت ازدواج و ت ــه ثب باشــیم، گفــت: چراک
ــکالت  ــن مش ــد. همچنی ــدا کن ــش پی ــار کاه ــن آم ــا ای ــود ت می ش
موجــود در مراکــز درمانــی و تــرس از ورود بــه آنهــا بــه دلیــل ابتــال 
بــه کرونــا، از جملــه دالیلــی اســت کــه موجــب نگرانــی  زوجیــن در 

ایــن زمینــه شــده اســت.
تندگویــان بــا بیــان اینکــه در صورتــی کــه راه حلــی بــرای ایــن 
موضــوع بــه کار گرفتــه نشــود، شــاهد کاهــش ایــن آمــار حتــی در 
ســال آینــده نیــز خواهیــم بــود، تصریــح کــرد: تاثیــر ایــن موضــوع 
ــز  ــدا نی ــان خواهــد شــد و بع ــده نمای ــدان ســال آین ــار متول روی آم
ــر روی ســاختار هــرم ســنی کشــور مشــهود  ــن موضــوع ب ــر ای تاثی

خواهــد بــود.
ــا  ــا ب ــورهای دنی ــه کش ــه هم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
ــل برخــی  ــه دلی ــا ب ــت: ام ــد شــد، گف ــه رو خواهن ــن موضــوع رو ب ای
از موضوعــات فرهنگــی، بــرای مثــال اصــرار برخــی از جوانــان بــرای 
برگــزاری مراســم، تاثیــر ایــن موضــوع در کشــور مــا نمایان تــر خواهــد 

بــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در خصوص موضوعــات روانی هــم وزارت 
بهداشــت بایــد تــالش کنــد مراکــز ایمنــی را بــرای زنــان بــاردار فراهــم 
کنــد تــا در هــر اســتان در دســترس مــردم قــرار بگیــرد، توضیــح داد: در 
حــال حاضــر حتــی بــرای مراجعــه بــه مراکــز درمانــی در حالــت عــادی 

نیــز بــرای مــردم تــرس ایجاد شــده اســت.
معــاون امــور جوانــان ادامــه داد: بــه همیــن دلیــل به نظر می رســد 
بایــد در خصــوص ازدواج ســاده و بــدون مراســم بــرای تســهیل آغــاز 
زندگــی نیــز فرهنــگ ســازی شــود. همچنیــن بایــد مشــوق های ویژه ای 
ــد در  ــدآوری ندارن ــرای فرزن ــرای زوجینــی کــه دیگــر رغبتــی ب ــز ب نی
ــدآوری  ــه فرزن ــل ب ــه تمای ــرادی ک ــی اف ــا نگران ــه شــود ت نظــر گرفت

دارنــد، بــه حداقــل برســد.

ها
ده 

گزی

صمد جعفری

حوزه ثبت ملک شاهرود
تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه محوطه )زمین محصور( به مساحت 
1273/50متر مربع دارای پالک ثبتی 300 فرعی از 15 اصلی واقع در قلعه حاج 
یحیی بخش 3ملکی آقای/خانم معصوم حسینی فرزند عظیم به شماره شناسنامه 
95به علل منعکسعه در پرونده ثبتی بعمل نیامده. لذا حسب درخواست مالک 
پالک مذکور، تحدید حدود اختصاصی در مورخه 1399/4/8 در محل انجام 
خواهد گرفت. مراتب طبق ماده 14 قانون ثبت به مالک، مجاورین و صاحبان 
حقوق ارتفاقی پالک فوق الذکر اعالم میگردد که در ساعت 9 صبح روز تعیین 
شده جهت معرفی حدود ملک خود و نظارت بر عملیات تحدید حدود در محل 
حضور داشته باشند و چنانچه هر یک از مجاورین و اشخاص حقیقی و حقوقی 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و انتفاعی ملک مورد تحدید حقی برای خود قائل 
می باشند، برابر ماده 20 قانون ثبت ظرف مدت 30روز از تاریخ تنظیم صورتجلسه 
تحدید حدود، اعتراض خود را کتبآ به دادگاه محل تحویل وگواهی آنرا به این 
اداره تسلیم نمایند. در غیر اینصورت عملیات ثبتی بنام متقاضی ادامه خواهد 
یافت. الزم به ذکر است که حضور مالک در ساعت 8 صبح روز مقرر در اداره 
ثبت شاهرود جهت هماهنگی با نماینده و نقشه بردار این اداره الزامی میباشد.

تاریخ اتنشار: شنبه1399/2/6
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عزت نفس چیست؟ راه های افزایش عزت نفس 

تعادل در تمامی بخش های زندگی و شخصیتی

روند آموزش نباید تعطیل یا با وقفه مواجه شود
رئیس مجلس در گفتگوی تلفنی با وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه 
هیچ دانش آموزی نباید از درس جا بماند، گفت: روند آموزش نباید تعطیل و یا 

با وقفه مواجه شود.
علی الریجانی، در گفت و گوی تلفنی محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش 
و پرورش با وی که با احوالپرسی و آرزوی بهبودی توأم بود، با بیان اینکه روند 
آموزش نباید تعطیل یا با وقفه مواجه شود، گفت: هیچ دانش آموزی نباید از آموزش 
جا بماند. فضای آموزش باید برای همه دانش آموزان مناسب باشد و درجایی که 

دسترسی به اینترنت آسان نیست، تولید بسته های آموزشی صورت گیرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی همچنین در این تماس تلفنی از زحمات و 

تالش معلمان در تداوم جریان یادگیری دانش آموزان قدردانی کرد.
محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش نیز در این گفت و گوی تلفنی 
ضمن ارائه گزارشی از راه اندازی شبکه آموزش دانش آموزی به رئیس مجلس 
شورای اسالمی اظهار کرد: معلمان با عالقه مندی در میدان آموزش مجازی حضور 

دارند و تمام وقت خود را صرف آموزش دانش آموزان می کنند.
 وی در ادامه اضافه کرد: اگر آمار دانش آموزانی که موفق به ورود به این 
شبکه نشدند به طور دقیق مشخص شود برای آموزش آنان تدبیر خواهیم کرد .  

دولت با اختصاص سبد حمایتی به کارگران فشار را
 ازدوش کارفرما بردارد

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: دولت باید از طریق اعطای 
سبدهای حمایتی و معیشتی از کارگران حمایت کند و نباید تأمین کل زندگی این 

قشر جامعه را روی دوش کارفرمایان بگذارد. 
محمداسماعیل سعیدی با بیان اینکه کارگران بازوهای پرتوان چرخه های 
تولید کشور هستند، اظهار داشت: کارگران نباید دغدغه ای جز کار و تولید داشته 

باشند و بر این اساس آنان باید از نظر مالی تأمین باشند.
باید  دولت  داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
معافیت های مالیاتی و تسهیالت کم بهره و یا بدون بهره برای واحدهای تولیدی 
در نظر گیرد و از سوی دیگر سبدهای حمایتی و معیشتی در اختیار کارگران بگذارد 
تا بخشی از مشکالت این قشر ضعیف جامعه مرتفع شود.سعیدی با بیان اینکه در 
سال جهش تولید باید به فکر اقشار ضعیف جامعه و به خصوص کارگران باشیم، 
تصریح کرد: سطح درآمد کارگران بسیار پایین است و با وجود تورم زیاد جامعه، 
آنان نمی توانند هزینه های زندگی خود را تأمین کنند.عضو فراکسیون نمایندگان 
والیی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه استدالل اغلب کارفرمایان این 
ندارند،  را  کارگران  افزایش حقوق  توان  و  نیست  باال  که درصد سودشان  است 
افزود: دولت باید به میدان بیاید و ضمن حمایت از تولیدکنندگان، کسری حقوق 
کارگران را جبران کند و نباید همه مشکالت کارگران را روی دوش تولیدکنندگان و 
کارفرمایان بگذارد.وی بیان کرد: در شرایط فعلی، تعداد قابل توجهی از کارفرمایان 
توان کافی برای پرداخت حقوق کارگران و افزایش حقوق آنان را ندارند و به همین 

دلیل تعدیل نیرو می کنند که الزم است دولت در این باره تدبیر کند.

مشکالت نرم افزار آموزشی شاد در کمیسیون آموزش بررسی شود 
نایب رئیس مجلس گفت: کمیسیون آموزش مجلس با حضور وزیر آموزش 

و پرورش مشکالت نرم افزار آموزشی شاد را مورد بررسی قرار دهد.
اظهار  شفاهی،  تذکری  مجلس طی  علنی  جلسه  در  زاهدی  محمدمهدی 
داشت: بسیاری از مردم در مناطق مختلف کشور گوشی هوشمند و کامپیوتر ندارند 

و نمی توانند از نرم افزار آموزشی شاد استفاده کنند.
وی افزود: فارغ از این مسئله، بسیاری از مناطق کشور مشکالتی در دسترسی 

به اینترنت دارند و عالوه بر این هزینه اینترنت برای آنان بسیار زیاد است.
عبدالرضا مصری که ریاست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به این تذکر، 
گفت: با توجه به اینکه این مسئله از سوی بسیاری از نمایندگان مطرح شده است، 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از وزیر آموزش و پرورش دعوت کند تا در 

این باره بحث و گفتگو صورت گیرد.

 انتقاد از محوریت ریاست مجلس
نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه نماینده محور کردن مجلس از 
مهمترین اصالحات ساختاری است که باید در مجلس یازدهم انجام شود، گفت: 

امروز مجلس به صورت متمرکز و رئیس محور اداره می شود.
محمدحسین فرهنگی با تأکید بر ضرورت اصالحات ساختاری در قوه مقننه 
گفت: نماینده محور کردن مجلس از مهمترین اصالحات ساختاری است که باید 
در مجلس یازدهم انجام شود. امروز مجلس به صورت متمرکز و رئیس محور اداره 
می شود و حتی هیئت رئیسه هم اختیار چندانی ندارد، لذا مهمترین تغییر ساختاری 

که باید انجام شود، نماینده محور شدن اداره مجلس است.
اسالمی  در مجلس شورای  پررنگ تر کمیسیون ها  نقش  وی در خصوص 
برای رسیدگی به طرح ها و لوایح گفت: به حد کافی در آئین نامه فعلی مجلس 
قوانین و مقررات برای ایفای نقش کمیسیون ها و مرکز پژوهش های مجلس وجود 

دارد، مشکل اصلی در عدم اجرا یا اجرای ناقص آئین نامه داخلی مجلس است.
فرهنگی در خصوص نقش نظارتی مجلس گفت: نقش نظارتی مجلس در 
قانون اساسی و آئین نامه داخلی کاماًل تعریف شده است. هر قانونی اگر به درستی 

اجرا شود، می تواند مؤثر بوده و نتایج سازنده در پی داشته باشد.

نمایندگان برای حفظ آبرو، نمی توانند دالیل رد صالحیت شان 
را بگویند

منتخب مردم رفسنجان در مجلس با بیان اینکه مراجع چهارگانه، راستی 
آزمایی گزارشات را برعهده دارند گفت: برخی افراد و نمایندگان به خاطر حفظ 

آبرویشان مستندات رد صالحیت خود را اعالم نمی کنند. 
از  که  انتخابات  قانون  اصالح  طرح  خصوص  در  جاللی  االسالم   حجت 
سوی برخی رد صالحیت شدگان مجلس دهم ارائه شد، گفت: این طرح مربوط 
به انتخابات مجلس، خبرگان، ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستاست که 
فعاًل فوریت آن در مجلس دهم به تصویب رسیده و به نظر می رسد مجلس دهم 

فرصت کافی برای تصویب کلیات و جزئیات آن را نداشته باشد.
منتخب مردم رفسنجان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: بر اساس این 
طرح اگر فردی مطلب کذبی را به نماینده و یا کاندیدایی نسبت دهد که موجب 

حذف کاندیدا شود به 6 ماه زندان یا انفصال از خدمت محکوم خواهد شد.
وی گفت: در زمینه برخورد قانونی با ادعاهای کذب و شایعه علیه مقامات و 
افراد، قوانین قضائی متقن و دقیقی وجود دارد که در 40 سال گذشته اجرایی شده 
است که بر اساس آن اگر فردی شایعه کذبی را در مورد هر فردی اعم از کاندیدا 

و غیر آن مطرح کند به زندان و مجازات محکوم می شود.

محفل قرآنی رهبر معظم انقالب شبکه قرآن سیما  
پخش می شود

محفل قرآنی رهبر انقالب به دلیل شیوع ویروس کرونا، امسال بدون 
حضور جمعیت خواهد بود و از شبکه قرآن پخش زنده خواهد شد.

محفل قرآنی رهبر معظم انقالب روز اول ماه رمضان برگزار خواهد 
شد. منتهی به دلیل شیوع ویروس کرونا، بدون حضور جمعیت خواهد بود و 

از شبکه قرآن سیما به صورت زنده پخش می شود.

پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نور 
یادآور خدمات بی ادعای شهداست

از سوی سپاه  نور  پرتاب ماهواره  به  اول رئیس جمهور نسبت  معاون 
پاسداران واکنش نشان داد و گفت: موفقیت هایی ازاین دست یادآور خدمات 

بی ادعا شهیدانی چون سردار حسن تهرانی مقدم و امثال اوست.
اسحاق  جهانگیری  معاون    در  حساب  شخصی  خود  در  توئیتر نسبت به 
پرتاب ماهواره نور از سوی سپاه پاسداران واکنش نشان داد و نوشت:  پرتاب 
موفقیت آمیز  ماهواره نور را در روز تأسیس سپاه پاسدران به ملت ایران، 
جامعه علمی کشور، دانشمندان و محققان برجسته و فرماندهان عزیز این 

نهاد انقالبی تبریک میگویم.
ولی  ادعا  بی  خدمات  یادآور  دست  این  از  موفقیت هایی  افزود:  وی 
درخشان شهیدانی چون سردار حسن تهرانی مقدم و امثال اوست.یادشان 

گرامی باد

نیروهای آمریکایی، ملوانان ما را تحریک می کنند
وزیر امور خارجه به اظهارات رئیس جمهور آمریکا در رابطه با فعالیت 

قایق های سپاه واکنش نشان داد.
، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در واکنش به توئیت دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا در رابطه با فعالیت قایق های سپاه، توئیتر نوشت: ارتش 

آمریکا تا کنون بیش از پنج هزار مبتال به کووید 19 دارد.
وی افزود: ترامپ باید به نیازهای آنها رسیدگی کند، نه اینکه با تهدیداتی 
که موجب خوشحالی تروریست های صدام می شود، همراه شود. همچنین، 
خود  خانه  از  مایلی  هزار  هفت  فاصله  در  کاری  هیچ  آمریکایی  نیروهای 
ندارند که ملوانان ما را در سواحل خودمان در خلیج فارس تحریک می کنند.

ادعای مقامات آمریکایی درباره ماهواره نور 
وجاهت حقوقی ندارد

برنامه  بودن  آمیز  به صلح  توجه  با  نگهبان گفت:  سخنگوی شورای 
هسته ای و موشکی ایران، ادعای مقامات آمریکایی و اروپایی در خصوص 

ماهواره نور فاقد وجاهت حقوقی است.
عباسعلی کدخدایی در صفحه خود در توئیتر نوشت: قطعنامه 2231 
نیز  ممنوعیت ها  سایر  نمی کند.  منع  مطلق  بطور  را  موشکی  فعالیت های 
تنها شامل موشک هایی می شوند که برای حمل کالهک هسته ای طراحی 

شده باشند.
موشکی  و  هسته ای  برنامه  بودن  آمیز  صلح  به  توجه  با  افزود:  وی 
فاقد  نور  ماهواره  در خصوص  اروپایی  و  آمریکایی  مقامات  ادعای  ایران، 

وجاهت حقوقی است.

سپاه به هر تهدیدی در خلیج فارس با قدرت پاسخ می دهد
فرمانده کل سپاه گفت: به آمریکایی ها اعالم می کنیم که در دفاع از 
امنیت ملی و مرزهای آبی کاماًل مصمم هستیم و هر اقدامی با پاسخ قاطع 

و سریع ما مواجه خواهد شد.
سرلشکر پاسدار حسین سالمی با تبریک پرتاب موفقیت آمیز ماهواره 
اقدام  این  مهم  پیام  به  اشاره  با  ایران،  شریف  ملت  به  نور  منظوره  چند 
این  به فضا و موفقیت آن  این ماهواره  پرتاب  پیام  اظهار کرد:  راهبردی، 
است که ما در توسعه قلمرو قدرت دفاعی خود در زمین، دریا و فضا مصمم 
بوده، هرگز متوقف نمی شویم و هر روز تولد جدیدی از قدرتهای پیشرفته 

در سپاه صورت خواهد گرفت.
وی ساخت قدرت را فرایندی مستمر در استراتژی دفاعی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی توصیف و تصریح کرد: مصمم هستیم برای دفاع از منافع 
حیاتی ملت ایران همه توانایی و استعدادهای خود را بکار گیریم و در مقابل 
تهدیداتی که امنیت ملی و تمامیت ارضی ما را مورد تهدید قرار می دهد، 
قاطعانه، مؤثر و با اطمینان ایستادگی کنیم؛ این راهی نیست که در آن متوقف 

شویم و به فضل الهی تداوم خواهد داشت.
مقامات  اخیر  لفاظی های  به  واکنش  در  ادامه  در  سپاه  کل  فرمانده 
امریکایی اظهار کرد: به آمریکایی ها اعالم می کنیم که در دفاع از امنیت 
ملی، مرزهای آبی، منافع دریایی و امنیت کشتیرانی و نیروهایمان در دریا 
کاماًل مصمم و جدی هستیم و هر اقدامی با پاسخ قاطع، مؤثر و سریع ما 

مواجه خواهد شد.
وی با یادآوری این نکته که آمریکایی ها رفتارهای ما را در گذشته تجربه 
کرده اند و آن عبرتها کافی است تا این حقایق را دریافت کنند، گفت: ما 
نیز به واحدهای نظامی خودمان در دریا دستور دادیم که اگر شناور یا واحد 
جنگی از نیروهای دریایی ارتش تروریست آمریکا بخواهد امنیت کشتی های 
غیرجنگی و یا شناورهای رزمی ما را مورد مخاطره قرار دهد، آن شناور و یا 

واحد نظامی را مورد هدف قرار بدهند.
منشأ اتفاقات اخیر در خلیج فارس رفتار غیرحرفه ای آمریکاست

فرمانده کل سپاه در ادامه با اشاره به رویارویی شناورهای دریایی سپاه با 
امریکایی ها در خلیج فارس، اظهار کرد: شناورهای آمریکا در هفته گذشته به 
دلیل رفتارهای غیرحرفه ای و خطرآفرین مزاحمتی را برای کشتی لجستیکی 
ما ایجاد کردند و وقتی که شناورهای ما در دریا مشغول گشت زنی بودند 
آنها هراسناک شدند؛ بنابراین منشأ آنچه در هفته گذشته اتفاق افتاد رفتار 

غیرحرفه ای و خطرآفرین آمریکایی ها در خلیج فارس بود.
سرلشکر سالمی در پایان با تاکید بر اینکه امنیت منطقه خلیج فارس 
را جزئی از استراتژی خود برای دفاع از منافع مان در دریا می دانیم، گفت: در 
ماجرای هفته گذشته هم آنچه مشاهده شد، آشفتگی و بی انضباطی عملیاتی 
در واحدهای نظامی آمریکا در دریا بود که نشان می داد احتمااًل به دلیل 
درگیر بودن آمریکایی ها در مسئله بیماری کرونا در داخل، نوع فرماندهی و 

کنترل آنها بر واحدهای نظامی شأن ضعیف شده است.

تحریم های آمریکا مقابله ایران با کرونا را سخت تر کرده است
معاون سیاسی وزارت امور خارجه گفت: امروز ایران در کنار مقابله با 
این ویروس با تحریم های غیر قانونی و غیر انسانی آمریکا نیز روبرو است 

و این فشار بر مردم ایران را دوچندان می کند.
عباس عراقچی در گفتگوی تلفنی با فاندرپالس مدیر سیاسی وزارت 
خارجه هلند، موضوعات مختلف روابط دوجانبه و بین المللی را مورد گفتگو 

و تبادل نظر قرار داد.
عراقچی در این گفتگو اظهار داشت: ویروس کرونا امروز نه تنها در 
ایران بلکه تقریبًا در کلیه کشورها شیوع پیدا کرده است و مقابله با آن نیازمند 
یک تالش جدی و حرکت دسته جمعی است. امروز ایران در کنار مقابله با 
این ویروس با تحریم های غیر قانونی و غیر انسانی آمریکا نیز روبرو است 
و این فشار بر مردم ایران را دوچندان می کند. این حق مردم ایران است 
که برای مبارزه با این بیماری و مقابله با تبعات اقتصادی آن، به منابع مالی 

خود دسترسی داشته باشند.
ایران  علیه  آمریکا  و ظالمانه  تاکید کرد: تحریم های یک جانبه  وی 
نقض آشکار قطعنامه 2231 شورای امنیت است و آمریکا از این جهت باید 

پاسخگوی جامعه بین الملل باشد.
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علی بهرام پور

احتمااًل می دانیم 
به   ، نفس  عزت  که 
معنای  به  کلی  طور 
ارزش و احترام به خود 
بوده و بخش اعظمی 
سعادت  و  موفقیت  از 

انسان را در برمی گیرد.
در اغلب مواقع، کمبود عزت نفس در مردم 
و  زندگی  مختلف  مراحل  در  شکست  باعث 

افسردگی می شود.
این نیز می تواند مردم را به انتخاب های بد و 
ورود به روابط مخرب کند، در نتیجه شکست های 

جبران ناپذیری را متحمل خواهند شد.
کاذب  نفس  عزت  هم  دیگر  طرفی  از 
داشتن، انسان را گرفتار خودشیفتگی و اختالالت 

شخصیتی می کند.
و  آرام  زندگی  داشتن  برای  روش  بهترین 
شخصیت باثبات، یادگیری تعادل در تمامی بخش 

های زندگی و شخصیتی است.
عزت نفس چیست؟

معنای  به  نفس  عزت  روانشناسی،  دید  از 
ارزش و احترام به باورهای شخصی است.

خود  قدردان  چقدر  اینکه  دیگر  عبارت  به 
هستید و به حریم و مواضع خود پایدار هستید، 

عزت نفس نامیده می شود.
زمینه  در  بیشتر  روانشناسی،  موضوع  این 
رفتارهای  و  احساسات  ظاهر،  صحیح  ارزیابی 

انسان توسط خودشان فعالیت می کند.
یک تئوری

بعد از اعتماد به نفس، عزت نفس یکی از 
زندگی  طول  در  انسان  نیازهای  ترین  اساسی 

خواهد بود.
کودکی  دوران  از  معموال  بنیادین  نیاز  این 

شکل گرفته و در دوران نوجوانی به اوج می رسد 
و ساخته می شود.

یک فرد عادی برای اینکه بتواند به خودکفایی 
و رشد برسد به این مسئله احتیاج دارد.

داشتن آن به طور متعادل، کمک می کند فرد 
به طور ناخودآگاه به ارزش و باورهای دیگران نیز 
احترام بگذارد و حد و مرزهای خود را در زندگی 

و روابط بشناسد.
کودکی  دوران  از  کودکان  موارد  برخی  در 
تحت فشار خانواده یا مدرسه بوده که این افراد 
اغلب اوقات از عزت نفس پایینی برخوردار بوده 
و الزم است توسط فردی حرفه ای مانند مشاور 

یا روانشناس ترمیم گردد.
را  آنها  کودکان  نفس  عزت  به  توجهی  بی 
به  نسبت  و  گرفتار خواهد کرد  آخر عمرشان  تا 
کسانی که از عزت نفس باالیی برخوردار هستند 
به شکست های جبران ناپذیری دچار می شوند.

چرا عزت نفس مهم است؟
عزت نفس نقش مهمی در انگیزه و انتخاب 

های ما در زندگی دارد.
عزت  برای  مناسبی  الگوی  زندگی  در  اگر 
نفس سالم و ارزش های خود نداشته باشیم قطعا 

به بن بست خواهیم خورد.
عزت نفس سالم و مثبت باعث شده، در جاده 
برداریم و  ی پر پیچ و خم زندگی قاطعانه قدم 

با مسائل و مشکالت عاقالنه تر برخورد کنیم.
نشانه های کمبود عزت نفس

عدم اعتماد به نفس
ناتوانی در بیان نیازها

صحبت های درونی منفی
نقطه  گرفتن  نادیده  و  ها  ضعف  بر  تمرکز 

قوت ها
اعتقاد به اینکه دیگران از شما بهترند

ترس از شکست
مشکل در گرفتن بازخورد مثبت )خود را الیق 

بهترین نمی دانند(
افسردگی، شرم و اضطراب بیش از اندازه

ضعیف بودن زبان بدن
نشانه های عزت نفس سالم

اعتماد به نفس
توانایی نه گفتن

چشم انداز مثبت به زندگی
نقاط  پذیرش  و  مثبت  نقاط  دیدن  توانایی 

ضعف و رسیدگی به آن
پذیرش سختی ها و مشکالت

بیان خواسته و نیازها

نکات کلیدی:
-حواستان باشد که به اعتماد به نفس کاذب 
روی نیاورید. این مورد به هیچ وجه توصیه نمی 
شود و بیشتر کسانی که عزت نفس پایینی دارند 
می خواهند پایین بودنش را با کاذب بودنش پر 

کنند.
- عزت نفس و رفتار شما کامال بهم مربوط 
و  بهبود  جهت  در  کارها  چقدر  هر  باشند،  می 
پیشرفت باشد روی ذهن نیز تاثیرگذارتر خواهد 

بود و در همه مراحل زندگی موفق هستید.
کودکی  در  که  آمده  پیش  برایتان  شاید   -
در  شاید  یا  اید،  شده  تحقیر  بازیتان  هم  توسط 
کنار خانواده مورد سرزنش قرار گرفته اید و بدتر 
از همه، در مدرسه معلم، انگشت تحقیرش همیشه 
به سمت شما بوده است که تمام این دالیل باعث 

می شود از عزت نفس پایینی برخوردار باشید.
را  بد  خاطرات  این  بتوانید  اینکه  برای   -
متولد  تازه  نوزاد  مثل  دوباره  باید  کنید  فراموش 
شده، عزت نفس خود را از نو بسازید و راه های 
افزایش عزت نفس را پیدا کنید. مطمئن باشید با 
تالش و پشتکار به نتیجه خواهید رسید. می توانید 
با تقویت فن بیان در زندگی روزانه و مذاکره های 

روزانه موفق تر باشید
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سال 2020 ممکن است که به بدترین 
سال از نظر نا امنی غذایی با دو برابر شدن 
تعداد افراد درگیر با گرسنگی، تبدیل شود.  
همه گیری ویروس کرونا، زنجیره های 
عرضه را برای تمام کاالها و در سراسر جهان 
این  اخیر،  روز  چند  در  است.  کرده  مختل 
اختالل و آشفتگی روند عرضه و تقاضا خود 
را در ماجرای سقوط قیمت نفت به محدوده 
منفی نشان داد. حاال نیز سازمان ملل متحد 
در  اختالل  دلیل  به  که  است  کرده  اعالم 
معرض  در  جهان  جهانی،  عرضه  زنجیره 
خطر قحطی »در ابعاد تاریخی« قرار دارد.  
غذای  برنامه  »رئیس  بیزلی  »دیوید 
جهانی می گوید: »سال 2020 در حال تبدیل 
ناامنی شدید  از نظر  شدن به بدترین سال 
غذایی در 6 دهه گذشته است. برای پرهیز 
از فاجعه باید به سرعت دست به کار شد.« 
در گزارش جدید برنامه غذای جهانی 
است:  آمده  متحد،  ملل  سازمان  به  وابسته 
»شمار کسانی که از گرسنگی رنج می برند، 
 135 از  و  شود  برابر  دو  که  است  ممکن 
میلیون نفر در سال 2019 به بیش از 250 

میلیون نفر در سال 2020 افزایش یابد.« 
 10 مردم  گزارش،  این  اساس  بر 
بحران  دچار  یا  جنگ زده  که  کشوری 

اقتصادی و تبعات تغییرات اقلیمی هستند، 
بیشتر در معرض این خطر قرار دارند.  

چهارمین گزارش ساالنه جهانی درباره 

بحران آذوقه به خصوص وضعیت در یمن، 
سودان  اتیوپی،  ونزوئال،  افغانستان،  کنگو، 
جنوبی، سودان، سوریه، نیجریه و هائیتی را 

شکننده می داند.  
که  است  داده  هشدار  ملل  سازمان 
وضعیت  کرونا،  ویروس  اقتصادی  تاثیرات 

وخیم امنیت جهانی غذا را بدتر می کند.  
ارشد  اقتصاددان  حسین«،  »عارف 
می گوید:   )WFP(جهانی غذای  برنامه  در 
»کووید-19 برای میلیون ها نفری که همین 
حاال نیز در بحران هستند، یک فاجعه است. 
برای میلیون ها نفر دیگری که تنها در صورت 
دریافت دستمزد می توانند غذا بخورند، این 

یک ضربه چکشی است.« 
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، 
 73 درگیری  با  که  است  منطقه ای  آفریقا 
ضربه  شدیدترین  گرسنگی،  با  نفر  میلیون 
را می خورد. بعد از آن نیز خاورمیانه با 43 
میلیون نفر جمعیت در معرض خطر، سپس 
آمریکای التین با 18.5 میلیون نفر و اروپا 

با نیم میلیون نفر قرار دارند.
نیز   WFP رئیس  بیزلی،  دیوید 
با  زیادی  گفت وگوهای  »در  می گوید: 
پیش  گذشته،  ماه های  در  جهان  رهبران 
از آنکه ویروس کرونا پیدا شود، گفته بودم 
که به دالیل مختلفی سال 2020 می تواند 
از زمان جنگ  انسانی  بدترین سال بحران 

جهانی دوم باشد.«

» مدیرعامل محترم موسسه اعتباری ملل در آئین معرفی دکتر 
سجادی به عنوان رئیس اداره کل حقوقی »

های  اولویت  ترین  ضروری  مشتریان  جایگاه  و  شان  حفظ 
موسسه است

ملل  اعتباری  موسسه  عمومی  روابط  گزارش  به   
عنوان  به  سجادی  دکتر  آقای  جناب  معارفه  مراسم 
 1 مورخ  دوشنبه  روز  در صبح  اداره کل حقوقی  رئیس 
اداره  اجتماعات  سالن  محل  در   1399 ماه  اردیبهشت 
مرکزی با حضور اعضای هیات مدیره، معاونین، روسای 
ادارات کل، مشاورین مدیرعامل و اعضای شورای حقوقی 

موسسه برگزار گردید.
مدیرعامل محترم موسسه اعتباری ملل در این مراسم ضمن تبریک سال نو 
و اعیاد شعبانیه و ابراز همدردی با حادثه دیدگان سیل اخیر در کشور و همچنین 
بیماران مبتالی به کرونا و خانواده های هموطنان ارجمندی که عزیزانی را در 
اثر ابتال به بیماری کوید 19 از دست داده اند ابراز امیدواری کردند که با عنایت 
به رعایت  السالم و توجه ویژه مردم  اطهار علیه  ائمه  خداوند متعال و لطف 
مسائل بهداشتی از شر ویروس منحوس کرونا به سالمتی عبور خواهیم کرد و 
به شرایط عادی باز خواهیم گشت ایشان در ادامه توفیق روزافزون همه مردم 
عزیزمان را در ماه مبارک رمضان و بهره مندی از فیوضات این ماه عزیز و 

سراسر فیض خواستار شدند.
 در ادامه با عرض خیر مقدم به اعضای هیئت مدیره و حاضرین و تبریک 
انتصاب آقای دکتر سجادی و با ذکر روایتی از مولی امیرالمومنین نکات اخالقی 
را به سمع و نظر حاضرین رسانده و اظهار داشتند همواره پیشگیری بهتر و راحت 
تر از درمان است و از این رو ضرورت دارد ریاست جدید اداره کل حقوقی و 
سایر همکاران در هر سمت و پستی در این راستا حرکت و نسبت به تدوین 
دستورالعمل های دقیق و برابر با قوانین از بروز مشکالت بعدی جلوگیری کنند.

ایشان خطاب به ریاست جدید اداره کل حقوقی فرمودند در روند رسیدگی به 
پرونده های حقوقی حفظ شان و آبروی افراد باید مدنظر قرار گرفته و تالش شود 
تا از ارجاع پرونده ها به مراجع قضایی خودداری گردد چرا که در شرایط حاضر و 
حجم پرونده ها به عنوان یک وظیفه باید از ارجاع پرونده جدید به مراجع قضایی 

کاسته شود و در تعامل با بدهکاران پرونده ها حل و فصل و مختومه گردد.
 جانشین پروری و تربیت نیروی انسانی ماهر و با دانش از نکات دیگری 

بود که ایشان به آن اشاره و تاکید داشتند.
همچنین ایشان در بخش دیگری از صحبت های خود از سرکار خانم 
جعفرپور معاون اداره کل حقوقی که حدود ده ماه با حفظ سمت سرپرستی اداره 
کل حقوقی را نیز عهده دار بودند تقدیر و تشکر نمودند و تابلو فرشی را به 

عنوان هدیه به ایشان اهدا نمودند.
آقای دکتر حسنعلی سجادی رئیس اداره کل حقوقی دارای مدرک دکترا در 
رشته حقوق تجارت بین الملل و حقوق جزا هستند و پیش از این نیز در بانک 
صادرات ایران مشغول به فعالیت بوده و دارای سوابق و تجارب ارزشمند کاری 
هستند که قطعا حضور ایشان در موسسه موجب پیشرفت بهتر امور خواهد شد.

در خالل این جلسه معاونت اداری و منابع انسانی، مشاور عالی حقوقی 
مدیرعامل جناب آقای دکتر صادقی نیا و سرکار خانم جعفرپور معاون اداره کل 

حقوقی و سرپرست قبلی اداره کل حقوقی مطالبی را بیان داشتند.
قرائت  از  پس  سجادی  دکتر  آقای  انتصاب  حکم  است  ذکر  به  الزم   
توسط مدیرعامل موسسه به ایشان تقدیم و ایشان نیز مطالبی را به سمع و 
نظر حاضرین رسانده و از ابراز لطف مدیرعامل و اعضای محترم هیات مدیره 
و مدیران محترم موسسه تشکر و ابراز امیدواری کردند که بتوانند پاسخ اعتماد 
آنان را با فعالیت خوب و درخور شان موسسه در روند رسیدگی به پرونده های 
و  موسسه  ارشد  مدیران  و  معاونین  همدلی  و  همکاری  با  حقوقی  و  قضایی 

همکاران اداره کل حقوقی بدهند.
روابط عمومی به نیابت از کلیه همکاران موسسه برای آقای دکتر سجادی 

در سمت جدید از درگاه خداوند متعال آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.

رئیس اداره کل صادرات کاال بانک توسعه صادرات ایران مطرح 
کرد:

دانش بنیان های حوزه مهار کرونا در اولویت پرداخت تسهیالت
توسعه  بانک  کاالی  صادرات  کل  اداره  رئیس 
صادرات ایران گفت: سال گذشته بالغ بر 1850 میلیارد 
ریال تسهیالت به شرکت های دانش بنیان توسط این 
بانک پرداخت گردید و در حال حاضر نیز فعاالن حوزه 

مهار کرونا ر اولویت قرار دارند.
سیدحسین حسینیان با بیان اینکه این تسهیالت با 

نرخ ترجیحی به شرکتهای دانش بنیان پرداخت شده است، گفت: شرایط حال 
بنیان را دوچندان  حاضر کشور، اهمیت توجه به ظرفیت شرکت های دانش 
کرده است؛ و با توجه به منابع 4000 میلیارد ریالی که در چارچوب تبصره 18 
قانون بودجه سال 1398، در اختیار بانک قرار گرفته میتوان حمایت موثری از 

این شرکتها بعمل آورد.
سید حسین حسینیان گفت: باتوجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و تاکید 
بر حوزه های تولید مواد ضد عفونی کننده، کیت های تشخیص و ...شرکت 

های دانش بنیان مرتبط، در اولویت قرار خواهند داشت.
به گفته حسینیان، شرکت های دانش بنیان می توانند از ضمانتنامه صندوق 

های پژوهش و فناوری به عنوان وثیقه تسهیالت دریافتی استفاده نمایند
به  گفت:  ایران  توسعه صادرات  بانک  کاالی  اداره کل صادرات  رئیس 
منظور حمایت هرچه بیشتر از شرکت های دانش بنیان، بانک توسعه صادرات 
اصالحاتی را در روند بررسی درخواست های ارسالی در نظر گرفته تا فرایند 

تامین مالی با سرعت بیشتری انجام شود.
وی گفت: بانک توسعه صادرات ایران با تسهیل فرآیند به دنبال این هدف 
است که شرکت های دانش بنیان حتی المقدور بدون مراجعه به مرکز ، خدمات 

و تسهیالت یاد شده را از شعب دریافت کنند.
حسینیان یاداور شد: شرکت های دانش بنیان برای تهیه گزارش تسهیالتی 
و طرح توجیهی خود می توانند از مشاوره و همکاری صندوقهای پژوهش و 

فناوری استفاده کنند.
وی اعالم کرد با ابالغ دستورالعمل جدید به شعب بانک، از ابتدای هفته 
جاری آمادگی پذیرش درخواست متقاضیان در تمامی شعب کشور وجود دارد.

رئیس اداره کل صادرات کاال بانک توسعه صادرات ایران از شرکت های 
دانش بنیان خواست، با مراجعه به سایت بانک و انتخاب شعبه برحسب حوزه 
جغرافیایی فعالیت خود در اسرع وقت به شعبه مراجعه و نسبت به افتتاح حساب 

و تشکیل و تکمیل به موقع پرونده اقدام نمایند.
از معاونت علمی و فناوری ریاست  نامه  یادآور شد دریافت معرفی  وی 

جمهوری شرط از شروط الزم و ضروری بررسی درخواست تسهیالت است.

بانک گردشگری، دومین بانک محبوب ایران شد
ملی  دوره جشنواره  در ششمین  بانک گردشگری 
ایرانی،  محبوب  بانک   5 بین  از  من«،  محبوب  »بانک 

رتبه دوم را کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، جشنواره 
“بانک محبوب من” به عنوان نخستین و تنها جشنواره 
با  که  شود  می  شناخته  بانکی  حوزه  در  کشور  مردمی 

نظرسنجی های انجام شده، حدود 140 هزار نفر از مشتریان شبکه بانکی نظر 
خود را درمورد محبوب ترین بانک کشور اعالم کردند که بانک گردشگری، 

رتبه دوم را از آن خود کرد.
هدف از این تحقیق، رتبه بندی 31 بانک کشور به لحاظ محبوبیت از 
طریق جشنواره ای با عنوان “بانک محبوب من” با تعریف متغیر تصویر سازمانی 

و امتیازدهی مشتریان به بانک اصلی خود است.
جشنواره »بانک محبوب من« هرسال به منظور انتخاب محبوب ترین 
بانک ایران برگزار می شود و هدف آن، کمک به ارتقای خدمت رسانی بانک 
ها از طریق ارائه تحلیل های دقیق از نظرات مشتریان شبکه ی بانکی و ایجاد 

فضای رقابتی سالم بین آنهاست.

پژوهشگر انگلیسی:
تحریم ، ایران را در برابر بحران نفت واکسینه کرد

است،  معتقد  لندن  دانشگاه  امنیتی  مطالعات  مؤسسه  ارشد  پژوهشگر 
تحریم های آمریکا در 40 سال گذشته ایران را در برابر تالطم های بازار نفت جهان 

به ویژه در پی سقوط بی سابقه قیمت نفت آمریکا واکسینه کرده است.
کریس کوک درباره تحوالت اخیر بازار نفت و تأثیر آن بر ایران گفت: در 
ژوئیه سال 2008 بهای نفت به دنبال دستکاری بازار سهام وال استریت به سطح 
)آذر-دی( همان سال  جنون آور 147 دالر در هر بشکه رسید و سپس دسامبر 

به سرعت به 35 دالر در هر بشکه سقوط کرد.
به گفته وی، در آن زمان هیچ  یک از اقدام های اوپک برای مقاومت در برابر 
سقوط بهای نفت کارساز نبود، زیرا نه به دلیل کمبود تقاضا، بلکه متقاضیان در اثر 

مسدود شدن نظام بانکی بین المللی دالر، قادر به تأمین مالی خرید خود نبودند.
این پژوهشگر انگلیسی افزود: دوشنبه هفته گذشته این قرار منقضی شد و 
ما شاهد سقوط بهای نفت وست تگزاس اینترمدیت به منفی 37 دالر و 63 سنت 
در هر بشکه برای تحویل در ماه مه  )12 اردیبهشت( بودیم. اما این بار مانند سال 
2008 شوک مالی در کار نیست، بلکه سطح تقاضای نفت در عرصه بین الملل 
به طور فیزیکی دچار شوک شده است. یعنی از پاالیشگاه ها، نفتکش ها و خطوط 
لوله انتقال نفت تا تولید در چاه ها، بازار بین المللی نفت شوکه شده و به تعبیر من 

یک ایست قلبی را تجربه کرده است.
کوک به ضرورت همکاری بین المللی برای یافتن راه حل عملی خروج از این 
بحران اشاره کرد و گفت: رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا نیز سبب 

شده بسیاری از شرکت های تجاری در مرز ورشکستگی قرار گیرند.
این پژوهشگر انگلیسی، بازار نفت را به بیماری در حال اغما تشبیه کرد که 

باید به بخش  مراقبت های ویژه منتقل و به سرعت درمان شود.
کوک گفت: پس از گذراندن دوره سرنوشت ساز می توان امیدوار بود که بازار 
نفت در مسیر بهبود قرار گیرد. وی با این حال نسبت به بازگشت اوضاع به دوران 

پیش ابراز تردید کرد.
کوک در همین حال اضافه کرد: از آنجا که ایران در سال 2008 به دلیل 
تحریم ها آلوده دسیسه های آمریکا در بازار نفت نشد، اکنون نیز به دلیل تداوم 
تحریم ها در مقابل بحران به وجود آمده واکسینه است. از سویی آنچنان که من در 
سفرهای مکرر به ایران داشته ام، شاهد بودم سرمایه گذاری ها و تدابیر هوشمندانه 
صورت گرفته ایران در این مدت، این کشور را بیش از پیش نسبت به سال 2008 

مقاوم  کرده است.
وی افزود: به نظرم جهان دیگر بر پاشنه گذشته نخواهد چرخید و برگشتی 

به بازار سمی نفت که همه این مشکالت را به وجود آورده در کار نیست.
کوک تصریح کرد: ایران اینک در جایگاه خوبی قرار دارد تا به عنوان کشور 
تولیدکننده نفت با ارائه راهکارهای موقت و همچنین انتقال به بازارهای هوشمند 

انرژی مانند انرژی های خورشیدی اوضاع را مدیریت کند.
قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا دوشنبه گذشته برای تحویل در 

ماه مه )12 اردیبهشت( به منفی 37 دالر و 63 سنت در هر بشکه رسید.
افت قیمت نفت آمریکا به منفی 37 دالر به این معنا بود که تولیدکننده های 
آمریکایی در قبال تحویل نفت نه تنها پولی از مشتریان نمی گرفتند، بلکه همین 
حمل  و  بگیرند  تحویل  را  آن  تا  می پرداختند  بشکه  هر  ازای  به  هم  را  میزان 
آمریکا  نفت  قیمت  بین المللی،  خبرگزاری های  گزارش  براساس  همچنین  کنند. 
برای تحویل در ماه ژوئیه )خرداد-تیر( با 18 درصد افت به 20 دالر و 43 سنت 

کاهش یافته است.

معاون وزیر نفت:
صنعت پتروشیمی اقتصاد غرب ایران را متحول می کند

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: ساخت طرح GTPP در منطقه 
اسالم آباد غرب که عملیات اجرایی آن به زودی آغاز می شود، به تحول در اقتصاد، 

صنعت و اشتغال غرب کشور منجر خواهد شد.
به گزارش دنیای جوانان از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بهزاد محمدی 
در نخستین نشست هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی اسالم آباد غرب که با 
حضور مدیران ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد با تأکید بر اهمیت 
این طرح اظهار کرد: توسعه دانش فنی سه گانه تولید پلیمر از گاز طبیعی در طرح 
GTPP اسالم آباد غرب، دستاوردی ارزشمند است و عملیات اجرایی این طرح 
به زودی با استفاده از دانش فنی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی آغاز خواهد شد.

وی افزود: این طرح که طرحی ویژه در صنعت پتروشیمی به شمار می رود 
به عنوان  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  سوی  از  ایرانی  دانش  از  بهره گیری  با 
سازمانی توسعه ای احداث خواهد شد و خوشبختانه تمام زیرساخت ها برای اجرایی 

شدن این طرح آماده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اشتغال زایی این طرح 
و نیز فراهم شدن زمینه برای تکمیل زنجیره ارزش و  توسعه صنایع پایین دستی 
تصریح کرد: با همکاری و تعامل بخش های مختلف در دولت و همچنین استانداری 
کرمانشاه، گام موثری در ایجاد رونق در این استان و استان های همجوار برداشته 

خواهد شد.

پیشگامی کویت در آغاز روند کاهش عرضه نفت
وزیر نفت کویت از آغاز روند کاهش تولید نفت این شرکت پیش از رسیدن 

موعد مرحله اجرا توافق کاهش عرضه اوپک پالس خبرداد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از دوبی،  خبرگزاری رسمی کویت )کونا( به 
نقل از خالد الفاضل، وزیر نفت کویت، اعالم کرد: کویت روند کاهش عرضه نفت 
خام به بازارهای بین الملی را بدون منتظر ماندن برای فرارسیدن زمان آغاز مرحله 
اجرایی توافق کاهش عرضه نفت تولیدکنندگان عضو و غیرعضو سازمان کشورهای 

صادرکننده نفت )اوپک( موسوم به اوپک پالس، آغاز کرده است.
وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در دهمین نشست 
فوق العاده خود از طریق وبینار سرانجام پس از پذیرفتن گزینه کاهش تولید روزانه 
100 هزار بشکه ای مکزیک و موافقت این کشور آمریکای شمالی برای حضور در 
این توافق، بر سر کاهش تولید روزانه 9 میلیون و 700 هزار بشکه ای در ماه های 
مه و ژوئن به توافق رسیدند.خط پایه و مبنای محاسبه تولید برای همه کشورهای 
حاضر در این توافق به جز عربستان و روسیه ماه اکتبر سال 2018 میالدی تعیین 
شد، در حالی که مبنای محاسبه تولید برای روسیه و عربستان روزانه 11 میلیون 

بشکه در نظر گرفته شده است.
این توافق کاهش تولید که  از  لیبی و ونزوئال همچنان  ایران،  کشورهای 
اجرایی   )99 اردیبهشت ماه   12( میالدی   2020 سال  مه  ماه  یکم  از  است  قرار 

شود، مستثنا هستند.

وزیر انرژی روسیه:
بازار نفت تا زمان اجرای توافق اوپک پالس نوسان دارد

وزیر انرژی روسیه ضمن اشاره به کاهش یک سوم از تقاضای جهانی نفت 
خام، گفت: بازارهای جهانی نفت خام تا زمان آغاز مرحله اجرایی توافق اوپک 

پالس نوسان خواهد داشت.
ویدیو  ارتباط  در  نواک  الکساندر  مسکو،  از  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
کنفرانسی با نمایندگان پارلمان روسیه گفت:  تقاضای جهانی نفت خام به دلیل 
بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا یک سوم کاهش یافته است و به پایین ترین 

سطح خود رسیده است.
 وی افزود: بازارهای جهانی نفت خام تا زمان اجرایی شدن توافق کاهش 
نفت  صادرکننده  کشورهای  سازمان  غیرعضو  و  عضو  کشورهای  نفت  عرضه 
)اوپک( برای کاهش تولید روزانه 9 میلیون و 700 هزار بشکه ای از یکم ماه مه 
)12 اردیبهشت ماه( برای ماه های مه و ژوئن همچنان با نوسان روبه رو خواهد بود.

وزیر انرژی روسیه ادامه داد: امروز ما با بیشترین مقدار کاهش تقاضای جهانی 
نفت خام روبه رو هستیم، براساس برآوردهای گوناگون تقاضای جهانی برای نفت 

خام با 20 تا 30 میلیون بشکه کاهش روزانه همراه بوده است.
نواک تصریح کرد: هم اکنون به پایین ترین سطح تقاضا برای نفت خام در 
برداشته شدن  با  امیدواریم  بود،  نخواهد  دائمی  این شرایط  اما  رسیده ایم  جهان 
محدودیت های ناشی از اقدام های پیشگیرانه در سراسر جهان برای مقابله با ویروس 

کرونا، روند افزایشی تقاضا آغاز شود و بازار نفت به ثبات برسد.
توافق اعضای ائتالف اوپک پالس برای مجموع کاهش تولید روزانه 9 میلیون 
و 700 هزار بشکه ای کشورهای عضو و غیرعضو اوپک از یکم ماه مه سال 2020 
میالدی )12 اردیبهشت ماه 99( برای یک بازه زمانی اولیه به مدت دو ماه آغاز می شود 
که پایان این بازه 30 ژوئن امسال )10 تیرماه 99( خواهد بود، سپس برای یک بازه 
زمانی 6 ماهه دیگر از یکم ژوئیه )11 تیرماه 99( تا 31 دسامبر سال 2020 )11 
دی ماه 99( کاهش عرضه روزانه 7 میلیون و 700 هزار بشکه خواهد بود، سپس 
در بازه زمانی سوم از یکم ژانویه 2021 )12 دی ماه 99( تا 30 آوریل 2022 )10 

اردیبهشت ماه 1401( کاهش عرضه روزانه 5 میلیون و 800 هزار بشکه می شود.

سازمان ملل متحد اعالم کرد؛

قحطی؛ بحران بعدی جهان با همه گیری کرونا 

مه
و بی

ک 
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زیر نظر: قربانعلی زیدیزیر نظرشبنم هوشمندراد

بیان  با  مالیاتی  امور  سازمان  رئیس 
به  مجبور  را  بانکی  سیستم  مالیات،  اینکه 
تمکین از اخذ سود 15 درصدی از سپرده ها 
سود  واقعی  نرخ  که  اکنون  گفت:  کرد، 
سود  بر  مالیات  اخذ  است،  منفی  سپرده ها 
سپرده های بانکی موضوعیت ندارد و سازمان 

مالیاتی برنامه ای در این زمینه ندارد.
دلیل  اینکه  درباره  پارسا،  علی  امید 
تمکین بانک ها از سود سپرده 15 درصدی 
 15 باالی  سپرده های  سود  از  مالیات  اخذ 
هر  به  بانکی  سیستم  داد:  توضیح  درصد، 
درصد   15 از  بیشتر  سپرده  سودهای  دلیل 
را پرداخت و دریافت می کردند که سازمان 
امور مالیاتی برای تامین هدف شورای پول 
برای  مالیاتی  ابزار  از  استفاده  و  اعتبار  و 
اعمال قانون، سود سپرده های باالتر از 15 
راه  بودند  کرده  دریافت  بانک ها  که  درصد 
و  نپذیرفت  مالیاتی  قبول  هزینه  عنوان  به 

نخواهد نپذیرفت.
نقش مالیات در تمکین سیستم بانکی 

از سود سپرده 15 درصدی
امور  سازمان  کل  رئیس  گفته  به 
را  هزینه ای  داشت  بانکی  سیستم  مالیاتی، 

برای سود سپرده های بانکی می پرداخت که 
سازمان مالیاتی آن را به عنوان هزینه قانون 
قبول مالیاتی نمی دانست و سیستم بانکی را 
مجبور کرد تا از قانون تمکین کند و سودی 
باالتر از 15 درصد برای سپرده های بانکی 
اقتصاد  رادیو  برنامه  که  نکند.وی  دریافت 
سخن میگفت، در پاسخ به اینکه آیا مالیات 
بر سود سپرده که در الیحه پیشنهادی شما 

به دولت حذف شد، همین بود یا خیر؟ گفت: 
خیر، مالیات بر سود سپرده در حقیقت یک 
بحث نظری است درباره اینکه کسانی که 
پول خود را در بانک سرمایه گذاری می کنند 
چه میزان سود دریافت می کنند که به اندازه 
سود سپرده ای که سیستم بانکی می پردازد، 
دریافت  آن  اسمی  مبلغ  ران  سپرده گذا
در حقیقت،  تورم  میزان  اما طبق  می کنند. 

آن ها پولی را از دست می دهند.
الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان 

در شهریورماه
وی افزود: زمانی که نرخ واقعی سود 
سپرده بانکی از میزان تورم بیشتر باشد، نه 
تنها چیزی عاید سپرده گذاران نمی شود بلکه 
مبلغی هم پرداخت می کنند. اخذ مالیات بر 
موضوعیت  زمانی  بانکی  سپرده های  سود 
دارد که سود سپرده ها مثبت باشد. اما وقتی 
منفی  واقعی سود سپرده ها  نرخ  اکنون  که 
بانکی  سپرده های  سود  بر  مالیات  است، 
موضوعیت ندارد و این سازمان برنامه ای در 

این زمینه ندارد.
پارسا در پایان گفت: اکنون به دلیل 
تکالیف  تمام  اجرای  کرونا،  ویروس  شیوع 
انداخته ایم  تعویق  به  ماهی  را چند  مالیاتی 
و حتی ارائه اظهارنامه های مالیاتی را برای 
مشاغل به جای خردادماه، تیرماه را پیشنهاد 
دادیم و در شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
هم این موضوع  تایید شده است و بنابراین 
الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان که قرار 
بود فروردین ماه عملیاتی شود، به شهریور 

ماه سال جاری منتقل می شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی:

هیچ مالیاتی از سود سپرده های بانکی اخذ نمی شود

شمار کسانی که در آمریکا خواستار دریافت مزایای 
بیکاری شده اند از 26 میلیون نفر عبور کرد.

به گزارش رویترز، در شرایطی که بخش بزرگی از 
اقتصاد آمریکا برای کاستن از سرعت شیوع ویروس کرونا به 
حالت تعطیلی درآمده، شمار کسانی که برای دریافت مزایای 
بیکاری درخواست کرده اند به رقم بی سابقه 26.5 میلیون 
نفر رسیده است. آمریکا اکنون به اصلی ترین کانون درگیر با 
کرونا در جهان تبدیل شده و تقریبا یک چهارم کل مبتالیان 
به کرونا در جهان را شهروندان آمریکایی تشکیل می دهند. 
کریس راپکی، کارشناس ارشد مسایل اقتصادی در 
یک  منتظر  باید  حاضر  حال  در  گفت:  میتسوبیشی  بانک 

معجزه باشیم که با تداوم این وضعیت با یک رکود فراگیر 
راه  سر  بر  جدی  خیلی  ریسک  یک  نشویم.  مواجه  دیگر 
اقتصاد قرار گرفته و هر چه بیشتر می گذرد، مقابله با آن 

سخت تر می شود. 
در حالی که 16.2 درصد کل نیروی کار آمریکا ادعای 
بیکار شدن خود را مطرح کرده اند انتظار می رود تا پایان 
ماه مارس این رقم حتی به 30 میلیون نفر نیز افزایش پیدا 
کند. در این صورت کل دستاورد اشتغال زایی اقتصاد آمریکا 

از سال 2010 تاکنون بر باد خواهد رفت. 
تنسی،  های  ایالت  در  بیکاران  شمار  افزایش  روند 
کارولینای جنوبی و فلوریدا از همه شدیدتر بوده اما میشیگان 

و نیویورک با رشد بیکاران کمتری در مقایسه با هفته های 
از سوی دیگر میزان کل خانه های  اند.  قبل روبرو شده 
فروخته شده در آمریکا در ماه مارس با 15.4 درصد کاهش 
مواجه شده که بیشترین کاهش ثبت شده از ژوییه 2013 

تاکنون به حساب می رود.
انتظار می رود دولت آمریکا به زودی از یک بسته 
حمایتی 84 میلیارد دالری برای کسب و کارهای کوچک 
رونمایی کند.جیمز نایتی، کارشناس اقتصادی در بانک آی 
ان جی گفت: احتماال شاهد کندتر شدن شمار بیکاران در 
هفته های پیش رو خواهیم بود اما هنوز تا زمانی که بازار 

کار به روزهای اوج خود برگردد، فاصله داریم.

کرونا و بیکاری بیش از 2۶ میلیون آمریکایی 

معاون اشتغال وزیر کار از آغاز پرداخت 
و  کارها  و  کسب  به  حمایتی  تسهیالت 
از هفته سوم  بنگاههای آسیب دیده کرونا 
اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: کارفرمایان 
متقاضی تسهیالت باید درخواست خود را در 

سامانه کارا ثبت کنند.
عیسی منصوری در برنامه گفت وگوی 
آنکه  به  توجه  با  کرد:  اظهار  خبری  ویژه 
های  وام  بحث  درگیر  اکنون  هم  سیستم 
تراکنش ها  در  است،  تومانی  میلیون  یک 
با  بانکی  سیتسم  پرداختهای  و  دریافت  و 
از  لذا  شد  خواهیم  رو  روبه  کوتاهی  وقفه 
تسهیالت  این  ماه  اردیبهشت  سوم  هفته 

پرداخت خواهد شد.
وام  پرداخت  فرایند  جزییات  به  وی 
اشاره کرد و گفت: بانکهای عامل مشخص 
شده اند که بخش قابل توجهی از بانکهای 
را شامل می شوند. کارفرمایانی که  کشور 
تمایل داشته باشند از این تسهیالت استفاده 
کنند باید در سامانه کارا ثبت نام کنند. ما 
اشتغال  بخش  دو  کنار  در  کارا  سامانه  در 
جدیدی  بخش  فراگیر،  اشتغال  و  روستایی 
کرده  تعریف  کرونا  دوره  تسهیالت  نام  به 
ایم که در فاز اول بر اساس داده هایی که در 
اختیار داریم به این نوع از کارفرمایان پیامک 
و  متقاضیان  تأیید،  صورت  در  و  می دهیم 
کارفرمایان مراحل ثبت نام خود را در سامانه 
کارا طی می کنند و چنانچه مشکلی نباشد، 
اطالعات به بانک عامل ارسال و پرداخت 

صورت می گیرد.
که  افرادی  اینکه  بیان  با  منصوری 

بانکی  سیستم  به  کنند  دریافت  پیامک 
هفته  از  کرد:  تاکید  شد،  خواهند  معرفی 
از  که  کارفرمایانی  همه  اردیبهشت  سوم 
و  کسب  و  دیده اند  آسیب  کرونا  ویروس 
فعالیت  کاهش  یا  شده  تعطیل  کارشان 
تسهیالت  ین  ا ز  ا نند  ا می تو ند  شته ا ا د

کنند. استفاده 
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر 
کار درباره تکلیف متقاضیانی که پیامک را 
دریافت نکرده اند هم گفت: برای آنها امکان 
مراوده متقابل فراهم شده تا اعالم کنند که 
با وجود مشمول بودن، پیامکی به دستشان 
نرسیده است که در فاز بعد سامانه مجددا 

باز می شود تا ثبت نام کنند.
وی درباره نحوه بازپرداخت تسهیالت 
اعالم  تنفس  دوره  ماه  مهر  تا  داد:  توضیح 
شده و پس از آن به مدت 24 ماه فرصت 
البته  شود.  می  داده  تسهیالت  بازپرداخت 
تالش شده زمان طوالنی تری برای حفظ 
نیروی کار درنظر گرفته شود تا کارفرما بتواند 
تا پایان سال بیمه نیروی کار را پرداخت کند.

اشتغال  و  کارآفرینی  توسعه  معاون 

اظهارات  از  دیگری  بخش  در  کار  وزیر 
تسهیالت  اعطای  در  دولت  هدف  خود، 
به بنگاههای آسیب دیده از کرونا را حفظ 
عنوان  آنها  در  شاغل  نیروهای  و  بنگاه ها 
کرد و گفت: در بسیاری از کشورها که به 
نوعی از کرونا آسیب دیده اند برنامه های 
است  بوده  بنگاه  حفظ  هدف  با  حمایتی 
منتها در این برنامه، تعداد شاغالن را مبنا 
قرار دادیم و شرط حفظ کارگران را مطرح 
از  دقیقی  آمار  که  دلیل  این  به  کرده ایم 

گردش مالی بنگاه ها نداریم.
با  پرداختی  تسهیالت  داد:  ادامه  وی 
نرخ سود 12 درصد خواهد بود و 11 رسته 
جمله  از  خدماتی  صنوف  و  کار  و  کسب 
کفش  و  کیف  و  مبلمان  پوشاک،  صنعت 
برای  تسهیالت  این  می شود.  شامل  را 
بنگاه های یک نفره 12 میلیون تومان است 
و 50  که شامل 50 درصد هزینه دستمزد 
درصد هزینه سرمایه در گردش بنگاه است 
و برای بنگاه هایی که با الزام دولت تعطیل 
شده اند به ازای هر کارگر 16 میلیون تومان 

است تا نیروهای خود را حفظ کنند.

منصوری افزود: همچنین وام های زیر 
12 میلیون تومان با سفته، وام 12میلیون تا 
48 میلیون تومان با سفته و ضامن، وام 50 
تا 120 میلیون تومانی دو ضامن، وام تا 180 
میلیون تومان 3 ضامن و باالتر از این رقم 

مطابق روال عادی بانک ها طی می شود.
وی گفت: بر اساس داده های دقیقی 
که به دست آمده یک میلیون و اندی بنگاه 
در کشور مشمول دریافت این این تسهیالت 
می شوند و اطالع داریم که چه کارفرمایی 

با چه کد ملی و آدرسی انتخاب شده اند.
تمهیدات  از  حال  درعین  منصوری 
معیشت  از  حمایت  برای  شده  بینی  پیش 
 ، نی ختما سا ن  ا گر ر کا  ، ن شا و ستفر د
و  داد  خبر  آموزشی  مراکز  و  مهدکودک ها 
نظر  در  تمهیداتی  گروه  این  برای  گفت: 
گرفته شده که جزییات آن به محض نهایی 
شدن اعالم می شود ولی در صورتی که فرد 
کرده  ثبت  دارد  اشتغال  آن  به  که  فعالیتی 
باشد مورد شناسایی و حمایت واقع می شود 
و چنانچه عنوان شغلی در جایی ثبت نشده 

باشد دولت نمی تواند به آنها بپردازد.
در خصوص  کار  وزیر  اشتغال  معاون 
برگشتی  چک های  دارندگان  از  حمایت 
نیز گفت: برای این دسته افراد، امهال سه 
ماه در فاز اول اعالم شده و بانک مرکزی 
به همه بانک ها ابالغ کرده است. در مورد 
این تسهیالت ستاد مقابله با کرونا به بانک 
و  برگشتی  که چک  کرده  تکلیف  مرکزی 
مشخص  دوره  این  برای  را  مالیاتی  بدهی 

کنار بگذاریم.

معاون اشتغال وزیر کار خبر داد؛

پرداخت تسهیالت حمایتی کرونا از هفته سوم اردیبهشت

 رییس سازمان بسیج مستضعفین از توزیع 7 میلیون 
مبارک رمضان  ماه  پایان  تا  نیازمندان  برای  بسته حمایتی 
خبر داد و گفت: در نیمه اول این ماه سه و نیم میلیون بسته 
برای  حمایتی  بسته  میلیون  نیم  و  سه  نیز  دوم  نیمه  در  و 
نیازمندان در سطح کشور با حفظ کرامت انسانی و اصول 

کریمانه توزیع می شود.
در  و  پنجشنبه گذشته  روز  سردار غالمرضا سلیمانی 
سپاه سیدالشهدا  در  که  مومنانه  رزمایش کمک های  آغاز 
)ع( استان تهران برگزار شد، اظهار داشت: رزمایش کمک 
های مومنانه امروز در 16 استان کشور به صورت همزمان 
آغاز و 700 هزار بسته حمایتی در این استان ها توزیع شد.

نشان کرد:  رییس سازمان بسیج مستضعفین  خاطر 
و  ها  دولت  تمامی  برای  آزمون  یک  کرونا  ویروس  شیوع 
ملت ها بود و با این اتفاق امروز می توان عملکرد دولت ها 
را ارزیابی کرد.وی عنوان کرد: با توجه به اینکه شیوع ویروس 
کرونا حادثه ای ناشناخته به شمار می رفت اما امروز در زمینه 
معلومات  و  ها  دانسته  کرونا،  ویروس  کنترل  و  پیشگیری 

افزایش یافته است.سردار سلیمانی یادآور شد: از آغاز شیوع 
ویروس کرونا، ملت ایران در کنار مسووالن قرار گرفته و بار 

دیگر نوعدوستی و همدلی خود را به جهانیان نشان دادند.
وی عملکرد ملت ایران در بحران ها را قابل تحسین 
دانست و گفت: کارآمدی و همکاری ملت ایران در موضوع 

کنترل و مهار ویروس کرونا مثال زدنی است.
امروز  کرد:  اضافه  مستضعفین  بسیج  سازمان  رییس 
ایران بر اساس آمارها در حوزه بهداشت و درمان از تمدن 
غرب که ادعای پیشرفت در این حوزه را دارد پیشی گرفته 

و این موضوع سند بزرگی بر کارآمدی نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران محسوب می شود.

علوم  های  دانشگاه  جوانان  و  دانشمندان  گفت:  وی 
پزشکی کشور در مهار بحران کرونا توان بسیار باالیی را از 

خود نشان داده و با تمام توان حرکت کرده اند.
سردار سلیمانی ادامه داد: رتبه ایران اسالمی در حوزه 
بهداشت و درمان برجسته و در زمینه مراقبت و پیشگیری 
اینکه سپاه  با اشاره به  از رتبه مطلوبی برخوردار است.وی 
سیدالشهدا )ع( استان تهران مقام اول را در زمینه غربالگری 
جهان  کشورهای  تمامی  امروز  افزود:  دارد،  کرونا  بیماری 

خواهان انتقال تجربه ملت ایران در این حوزه هستند.
نظام  و  انقالب  دشمنان  کرد:  تاکید  سلیمانی  سردار 
مقدس جمهوری اسالمی ایران علیرغم تحریم ها و با وجود 
بیماری کرونا هنوز هم دست از عملیات روانی برنداشته و 
ایران را تهدید می کنند اما ملت ایران همچون گذشته با 
یکدیگر دست وحدت و همدلی داده و رزمایش کمک های 

مومنانه را آغاز کردند.

توزیع 7 میلیون بسته حمایتی برای نیازمندان تا پایان ماه مبارک رمضان 
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نصیرشالل: قصد بازگشت به دنیای قهرمانی را ندارم 

قهرمان وزنه برداری المپیک لندن گفت: وزنه برداری در وجود من 
است و عالقمندم به این رشته کمک کنم اما شرایط آن االن مهیا نیست.

نواب نصیر شالل درباره اینکه چقدر عالقمند است در رشته ورزشی 
خود یعنی وزنه برداری، نفراتی را آموزش دهد، گفت: در ایران برای ما 
سالها هزینه شده و مربیان بزرگی به ما آموزش دادند و کمک مان کردند 
قطعا االن هم وظیفه ماست به جوان هایی که قدم به این رشته گذاشته 
اند، کمک کنیم. عالقمندی هم هست  و حتی مشاهده کردید در مقاطعی 

هم کمک کردم اما االن شرایطش مهیا نیست. ان 
شاءاهلل  در سال های آتی اگر شرایط مهیا  و وجودم 

هم موثر باشد، حتما کمک می کنم.
*با توجه به سابقه وزنه برداری انتظار مدال 

آوری در توکیو را داریم
قهرمان المپیک لندن در پاسخ به این پرسش 
که فکر می کند وزنه برداری ایران در المپیک توکیو 
بتواند مدال آور باشد، تاکید کرد: وزنه برداری ایران 
جزو  مدعیان دنیا است و با توجه به سابقه ای که 

دارد همیشه امید و انتظار داریم شاهد مدال آوری وزنه برداری باشیم. برای المپیک 
توکیو نیزهر کسی آماده باشد شانس کسب مدال را دارد  و قطعا شاهد مدال آوری 

وزنه برداری در المپیک خواهیم بود.
*قصد بازگشت به دنیای قهرمانی را ندارم

ملی پوش سابق ایران در مورد اینکه امکان دارد بخواهد دوباره به وزنه برداری 
حرفه ای برگردد، گفت: امکان این که دوباره بخواهم به عنوان ورزشکار حرفه ای در 
وزنه برداری فعالیت کنم وجود ندارد چون دور شده ام و فقط دو، سه روز در هفته تمرین 
می کنم که آن هم برای سالمتی است. ان شاءاهلل بتوانم سال های آینده در قسمت 

های دیگر وزنه برداری فعالیت کنم.
*پیشنهاد مربیگری از کشورهای دیگر داشتم اما فعال می خواهم در ایران بمانم

نصیرشالل درباره ی اینکه پیشنهاد مربیگری و آموزش وزنه برداری از کشورهای 
دیگر داشته است یا خیر، تصریح کرد: پیشنهاد داشتم و بررسی هم کردم اما فعال 
تصمیمم این است در کشور خودم بمانم و برنامه و اهدافی که دارم را دنبال کنم و 
همچنین ادامه تحصیل دهم. چون سال هایی که ورزشکار حرفه ای بودم وقفه زیاید 
بین مقاطع تحصیلی من افتاد و اکنون می خواهم روی تحصیلم وقت بگذارم.  فکر 
می کنم االن وقت این باشد به کارهایی بپردازم که سال هایی که وزنه می زدم وقت 
برای رسیدن به آنها نبود. در سال های آینده اگر شرایط خوبی باشد جدی تر به 

همکاری با کشرهای دیگر فکر کنم.
*در سال 98 اتفاقات مثبت هم برای سهراب  و کیانوش افتاد

او در مورد اینکه پیگیر وزنه برداری در سال 98 بوده است یا خیر  و فکر می 
کند عملکرد ایران در سال گذشته چگونه بوده است، تصریح کرد: وزنه برداری در 
وجود من است و وزنه برداران هم از دوستان من هستند بنابراین تا حدودی پیگیر 
وزنه برداری بوده ام. آرزوی قلبی من موفقیت وزنه برداری در انفرادی و تیمی است. 
به نظرم سال 98 برای وزنه برداری خوب بود البته بیشتر بحث در ورد وضعیت سهراب 
مرادی و کیانوش رستمی بود. جدا از مصدومیتی که برای سهراب مرادی پیش آمد 
و شرایط کیانوش برای کسب سهمیه دشوار شد، اتفاقات مثبی هم افتاد نظیر بهبود 
یافتن سهراب و وزنه های خوبی که کیانوش در قطر کاپ زد. این دو نفر هنوز در 

چرخه رقابت هستند  و برایشان آرزوی موفقیت دارم.   
* در بخش وزنه برداری کراس فیت کمک می کنم

نصیرشالل در پاسخ به این پرسش که در کراس فیت مشغول به فعالیت شده است 
یا خیر؟ تصریح کرد: من در حوزه کراس فیت فعالیت نمی کنم و عالقه هم ندارم که وارد 
آن شوم. فقط سعی می کنم به برخی از دوستان که نیاز دارند در بخش وزنه برداری 
آن بیشتر آموزش ببینید، مشاوره بدهم و کمک کنم  تا ان شاءاهلل جوان های ما بتوانند 
در میادین بین المللی بتوانند افتخار کسب کنند. از این رو گوشه ای از کار را گرفته ام. 
 او در مورد علت افزایش گرایش به کراس فیت در ایران، بیان کرد: علت اینکه 
جوان ها و حتی خیلی از ورزشکاران رشته های دیگر به سمت کراس فیت گرایش 
پیدا می کنند می تواند  تازگی آن و اینکه از چند رشته ترکیب شده است، باشد. همچنین 

هیجان زیادی دارد و تنوع باالی آن باعث ایجاد عالقه مندی شده است.
 * کراس فیت زمینه ای برای استعدادیابی وزنه برداری نیست 

ملی پوش سابق ایران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه کراس فیت 
می تواند به استعدادیابی در رشته وزنه برداری هم کمک کند، تاکید کرد: نمی توانیم  
بگوییم کراس فیت می تواند زمینه ای برای استعدادیابی وزنه برداری باشد اما قطعا 
بی تاثیر هم نیست. به هر حال ورزشکاران در حین تمرینات و آموزش از وزنه برداری 
هم شناخت پیدا می کنند. مربیان هم می توانند تشخیص دهند که ورزشکار برای وزنه 
برداری خوب است یا نه. در واقع ممکن است کسی کراس فیت را شروع کند و بعد 

به وزنه برداری تمایل پیدا کند. 
نصیرشالل در مورد اینکه کراس فیت جایگاه خودش را در ایران پیدا کرده 
است یا خیر؟ گفت: فکر می کنم هنوز نتوانسته جایگاه خودش را در ایران پیدا کند و 
نیاز به زمان دارد تا به ثبات برسد. فکر می کنم االن هیجان آن بیشتر مطرح است تا 
قهرمانی. به هر حال ما هم محدودیت های داریم. از طرفی فکر می کنم کمیته کراس 
فیت ما رسما مورد قبول سازمان کراس فیت جهانی نیست اما دوستان فعال هستند و 
مسابقات خوبی برگزار کردند و تا جایی که امکان داشته به تعهدات خود عمل کردند. 
تصورم این است در آینده می توانیم به سطح باالی جهان  هم در قهرمانی  و هم 

در آموزش برسیم.

رکورددار پرتاب چکش زنان: 
دنبال درخشش در مسابقات جهانی و المپیک هستم 

رکورددار پرتاب چکش زنان ایران گفت: به 
دلیل شیوع کرونا مجبور شدم، تمریناتم را لغو کنم 
و با وجود پیشرفتی که داشتم به خانه برگردم تا 

خود را قرنطینه کنم.
ریحانه آرانی، رکورددار پرتاب چکش ایران 
به وضعیت پیگیری تمرینات خود در روزهای شیوع 
کرونا اشاره کرد و گفت: در حال تمرین در ارومیه 
بودم اما به دلیل شیوع کرونا مجبور شدم به تهران 
برگردم و در کنار خانواده باشم. سعی می کنم اکنون 

با تمرینات هوازی بدن خود را آماده نگه دارم.
او در مورد روند تمرینات خود قبل از شیوع کرونا گفت: تمریناتم را زیر نظر آقای 
کاوه موسوی شروع کرده بودم و روند خوبی داشتم. رکوردهای خوبی ثبت کردم و در 
کل راضی بودم اما به دلیل شیوع کرونا مجبور شدم، تمریناتم را لغو کنم و با وجود 
پیشرفتی که داشتم به خانه برگردم و خود را قرنطینه کنم تا زنجیره ویروس قطع شود.

رکورددار پرتاب چکش ایران در مورد برنامه های خود در سال جدید گفت: برنامه 
داشتم که در مسابقات آسیایی شرکت کنم اما تمام رویدادهای ورزشی لغو شده و حتی 
برنامه های داخلی هم چیده نشده است. فکر می کنم مسابقات آسیایی امسال برگزار 

نشود و باید تمرکز خود را بر مسابقات سال آینده بگذارم.
او به هدف خود در دوومیدانی اشاره و بیان کرد: با این که رکورددار بزرگساالن 
ایران هستم اما خودم را محدود به ایران نمی کنم و نمی خواهم که فقط رکورددار 

باشم بلکه به دنبال درخشش و افتخارآفرینی در مسابقات جهانی و المپیک هستم.

تعویق دو مرحله دیگر دوومیدانی لیگ الماس
دو مرحله ششم و هشتم رقابت های دو و میدانی لیگ الماس به تعویق افتاد.

به گزارش فدراسیون دوومیدانی، در پی شیوع ویروس کرونا و به تعویق افتادن 
پنج مرحله نخست مسابقات لیگ الماس) دایموند لیگ(، دو مرحله ششم و هشتم 
هم به تعویق افتاد و تاریخ های جدید به زودی از سوی کمیته برگزاری لیگ الماس 

اعالم می شود.
پیش از این قرار بود مرحله ششم این رقابت ها در تاریخ  18 خرداد 99 به 
میزبانی آمریکا و مرحله هشتم در تاریخ  24 خرداد 99 به میزبانی فرانسه برگزار شود.

به این ترتیب تا این لحظه مراحل هفتم و نهم تا پانزدهم همچنان به قوت 
خود باقی است که تاریخ برگزاری آن به شرح زیر است. )امکان تغییر در این تاریخ 

ها نیز وجود دارد(

احتمال تقابل کاسپاروف و فیروزجا در جام ملت ها
در جام آنالین ملت ها که با ابتکار فیده راه 
اندازی شده، احتمال رویارویی علیرضا فیروزجا و 

کاسپاروف وجود دارد. 
جام آنالین ملت ها به ابتکار فیده و سایت  
با  اروپا  منتخب  تیم  حضور  chess.comبا 
اسبق جهان،  کاپیتانی گری کاسپاروف قهرمان 
تیم هند به کاپیتانی ویسواناتان آناند دیگر قهرمان 
سابق جهان و تیم های روسیه، چین، آمریکا و 
منتخب سایر کشورهای جهان با 180 هزار دالر 
جایزه از 5 تا 10 ماه می )16 تا 21 اردیبهشت( 

برگزار خواهد شد.
نابغه ایرانی شطرنج جهان در تیم منتخب جهان بازی خواهد کرد و در این 

تورنمنت احتمال رویارویی های جذابی خواهیم بود.
این احتمال وجود دارد که علیرضا فیروزجا با گری کاسپاروف، اسطوره شطرنج 

جهان مسابقه دهد.

زالتان ایبراهیموویچ مارکو پولو فوتبال جهان!
مهاجم سوئدی که پیراهن اغلب تیم های 
بزرگ اروپایی را بر تن کرده است اغلب با رفتارها 
و اظهارات خاص خود جنجال به راه انداخته است.

ایبراهیموویچ  زالتان  مارکا،  گزارش  به 
هم چنان در میالن پا به توپ است و عملکردهای 
فوق العاده اش در این تیم از یادها نخواهد رفت. 
ممکن است در میالن بازنشسته نشود، کسی نمی 
داند. شاید هنوز روزهای زیادی برای آویختن 
کفش هایش باقی مانده باشد. او در زمین و بیرون 
از آن می داند چه کار کند.  پاس ها، دریبل ها و 

شوت هایش ادامه دارند و می تواند همه را با حرکت هایش به وجد آورد. اعترافات 
مهاجم سوئدی نشان می دهد که زالتان، زالتان است و تنها خودش در سطح خودش 

است. او خیلی هوشمندانه صحبت می کند. 
الگو 

انسان های کمی مانند ایبراهیموویچ مغرور هستند، خود را در آینه می بینند، 
گل های شان را تماشا می کنند و همه آن ها را زیبا می دانند. حتی چنین بازیکنی هم الگو 
داشته است. مهاجم سوئدی گفت: می خواستم مانند رونالدو نازاریو بشوم. عملکردش 
در زمین مرا به وجد می آورد. می توانست یک کار سخت را انجام دهد و آن را تبدیل 

به جادو کند. پیش از او چنین بازیکنی وجود نداشت و اکنون هم مانند او نداریم. 
نحوه بازی

“زمانی که فوتبال بازی می کنم دوست دارم پیش از عبور از بازیکن حریف، 
او را دریبل کنم. این عادت هم تیمی هایم را آزار می دهد اما این بخشی از بازی من 

است. بدون این چیزها فوتبال کسل کننده می شود.”
یک قدم تا مرگ 

مهاجم سوئدی در آژاکس روزهای خوشی داشت اما یک اتفاق عجیب در 
این دوران برایش رخ داد. بازیکن پیشین پاری سن ژرمن در کتاب زندگی نامه اش 
اعتراف کرد که میدو پس از بازی در رختکن کم مانده بود او را به کشتن دهد. بازیکن 
مصری جانشینش شد و ایبرا از دست دادن هنگام تعویض امتناع کرد. این حرکت 
باعث خشم میدو شد. زالتان در این رابطه اظهار کرد: او وارد رختکن شد و به من 
توهین کرد و من هم پاسخش را دادم اما موضوع به همین جا ختم نشد. جواب من 
باعث شد بیش تر عصبانی شود. به سمتم یک قیچی پرت کرد که توانستم جای 
خالی بدهم. وحشت کرده بودم. او کامال کنترلش را از دست داده بود. قیچی که از 

کنار سرم عبور کرده بود به دیوار برخورد و شکافتگی را ایجاد کرد. 
“قاتل« در ایتالیا

ایبراهیموویچ  پیش از پیوستن به بارسلونا در ایتالیا حمکرانی می کرد. در کشور 
چکمه پوش همه عناوین را فتح کرد. او دو سال در یوونتوس بازی کرد و سه سال 
پیراهن اینتر را بر تن کرد. زالتان توانست عنوان بهترین گلزن سری آ را نیز به خود 
اختصاص دهد. فابیو کاپلو درباره بازیکن سوئدی گفت: »زمانی که به ایتالیا آمد 
عالقه زیادی به گلزنی نداشت و ترجیح می داد پاس بدهد اما توصیه مرا گوش کرد 
و به یک »قاتل« تبدیل شد.« زالتان در مورد تمرین های سرمربی ایتالیایی اظهار 
کرد: کاپلو من را جلوی دروازه قرار می داد و هر روز 50 تا 100 شوت می زدم. هر 

روز این کار را انجام می دادم. او مشوقم بود. 
گواردیوال

مهاجم سوئدی پیراهن بارسلونا را بر تن کرد، شروع خوبی داشت اما سپس به 
شدت افت کرد که حضور پپ گواردیوال در این موضوع تاثیر زیادی داشت. او در این 
رابطه اظهار کرد: مشکل من در بارسا این بود که یک مرد وجود داشت، یک فیلسوف. 
در شرایطی قرار گرفتم که سرمربی با من صحبت نمی کرد. این موضوع برای من 
جدید بود و نمی دانستم چه اتفاقی رخ داده است. هنوز هم نمی دانم مشکل کجا بود. 
او افزود: شش ماه نخست همه چیز فوق العاده بود و سپس اتفاقی رخ داد. 
من هنوز منتظر یک پاسخ هستم. گواردیوال چند ماه پس از سال جدید هرگز با 

من صحبت نکرد. 
به همین خاطر بازیکن سوئدی اغلب اوقات خود را در نیمکت ذخیره ها سپری 
می کرد. یک بار مقابل گواردیوال عصبانی شد و پس از ضربه زدن به جعبه به سرمربی 
اسپانیایی توهین کرد. او گفت: پس از این که روبه رو شدیم گواردیوال خود را از من 
پنهان کرد. او یک ترسو بود. پیش از خروج از رختکن منتظرش بودم. او به عنوان 

یک سرمربی فوق العاده است اما به عنوان یک مرد...
ایبراهیموویچ اظهار کرد: مشکل من در بارسا فیلسوف بود. من را قربانی لیونل 
مسی کرد. صحبت هایش درباره فلسفه یک مشت آشغال برای بازیکنان پیشرفته بود.

آقای خاص
هر چقدر رابطه زالتان با گواردیوال بد بود با ژوزه مورینیو خوب بود. سرمربی 
پرتغالی در اینتر هدایت این بازیکن را بر عهده داشت و سپس در منچستریونایتد این 
اتفاق رخ داد. بازیکن پیشین بارسا گفت: مورینیو مانند من است. همیشه به دنبال 
پیشرفت است و می خواهد مرد شماره یک باشد. مورینیو همیشه چالش های سخت 
را می پذیرفت اما گواردیوال این چنین نبود. سرمربی پرتغالی نیازی نداشت که در 

یک نقش بازی کند اما دیگری می خواست کامل باشد. 
پاری سن ژرمن

میالن زالتان را از دست بارسلونا نجات داد. پس از دو سال این بازیکن تصمیم 
گرفت در پاریس و کنار برج ایفل بازی کند، جایی که دوست نداشت برود. میالن او را 
به پاری سن ژرمن فروخت و بازیکن سوئدی هم آن را قبول کرد چون او مرد حرف 
بود و هست. »فرانسه کشور مزخرفی است که شایستگی تیمی هم چون پاری سن 
ژرمن را ندارد.« »هیچ یک از بازیکنان لیگ فرانسه را نمی شناسم اما همه می دانند 
من چه کسی هستم.« »مانند یک پادشاه آمدم و مانند یک اسطوره می روم.« از 

جمله های به یادماندنی ایبراهیموویچ در این دوران بود. 
با ایبرا فوتبال ادامه دارد

زمانی که زالتان، پاری سن ژرمن را ترک کرد با منچستریونایتد قرارداد امضا 
کرد. او گفت: »برخی از بازیکنان بازنشسته با من صحبت می کنند و من آن ها را به 
یاد نمی آورم اما همه من را به یاد دارند.« مقصد بعدی مهاجم سوئدی، آمریکا بود. 
او هنگام ترک گاالکسی هواداران این تیم را مخاطب قرار داد و گفت:  زالتان را 
می خواستند و من به آن ها زالتان را دادم. قابلی نداشت. داستان ادامه دارد.. . اکنون 

می توانند دوباره بیس بال تماشا کنند.

تمدید رقابت های سری آ ایتالیا تا 2 آگوست
فدراسیون فوتبال ایتالیا رقابت های فصل 20-2019 سری آ را تا تاریخ 2 

آگوست )11 مرداد( تمدید کرد.
اتحادیه فوتبال اروپا، یوفا، امروز در بیانیه از همه فدراسیون عضو خواست که 
همه رقابت هایی که به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده را به پایان برسانند؛ 
هرچند دستورالعملی هم برای کشورهایی که قادر به این کار نیستند، صادر شده است.

ساعاتی پس از آن بود که اعضای فدراسیون فوتبال ایتالیا در جلسه ای ویدئویی 
حضور پیدا رکردند و گابریله گراوینا، رئیس فدراسیون، تایید کرد که برای به پایان 

رساندن رقابت های سری آ، مدت این لیگ تمدید می شود.
در بیانیه گراوینا اینطور آمده است:« دنیای فوتبال با مسئولیت پذیری و بی 
وقفه در تالش است تا راه حلی قابل اجرا و واقعی برای بحران کرونا پیدا کند؛ از 
جمله راه حلی برای نجات دادن رقابت های فصل 21-2020. من از وزیر ورزش، 
وینچنزو اسپادافورا، به خاطر توجهی که به ما داشتند، تشکر می کنم؛ جلسه ای که 
ما شرایط مان را به طور دقیق توضیح دادیم. ما می خواهیم در شرایط ایمن به بازی 
های برگردیم زیرا این حس مشترکی است که در همه وجود دارد و توسط نهادهای 

بین المللی که فوتبال ایتالیا عضوی از آن است، از ما خواسته می شود.”

توافق نهایی برای ادامه بوندسلیگا در تاریخ 9 می
36 باشگاه بوندسلیگای یک و دو امروز 
برای از سر گیری بازی ها در تاریخ 9 می)20 

اردیبهشت( به توافق قطعی رسیدند.
بوندسلیگا  تعطیلی  هفته  هشت  از  پس 
بازی  به دلیل شیوع کرونا، گفته می شود که 
از  اردیبهشت(  می)20   9 از  است  ممکن  ها 
گروه  به صورت  فعال  ها  تیم  شوند.  سرگرفته 
های کوچک و با رعایت فاصله گذاری تمرینات 
اعالم  منتظر  و  اند  کرده  را شروع  روی چمن 

رسمی بوندسلیگا هستند.
بازی ها البته قطعا بدون تماشاگر خواهند بود.

به این ترتیب بوندسلیگا اولین لیگ معتبر اروپا خواهد بود که از حالت تعلیق 
خارج شده و بازی ها ادامه پیدا خواهند کرد.

نفر  باید 322  بوندسلیگا حداکثر  بازی های  توافق صورت گرفته، در  طبق 
داخل و اطراف ورزشگاه حضور داشته باشند و در بوندسلیگای دو، این عدد به 270 

نفر تقلیل خواهد یافت.

نوجوانان  دختران  ملی  تیم  سرمربی 
ایران با بیان اینکه در فوتبال رده های پایه 
شاهد جهش بوده ایم، معتقد است در صورت 
سرمایه گذاری بیشتر پشتوانه خوبی برای تیم 

بزرگساالن تربیت می شود.
ملی  تیم  سرمربی  مهینی،  شادی 
دختران نوجوان ایران به وضعیت فوتبال پایه 
در بخش بانوان اشاره و بیان کرد: روندی را 
از چهار سال پیش شروع و استان ها را فعال 
یک  استان  هر  در  که  گونه ای  به  کرده ایم 
نماینده استعدادیابی داریم. با این حال شرایط 
برای بانوان سخت رقم می خورد چون خیلی 
از استان ها محروم هستند و برخی دیگر اجازه 
فعالیت روی چمن را ندارند اما استعدادهای 

بسیار زیادی در کشورمان وجود دارد.
او در این مورد افزود: المپیاد فوتبال در 
رده سنی زیر 15 سال را سال گذشته برگزار 
و بازیکنان انتخابی را با اردویی به مدت 10 
روز آماده کردیم که نتیجه آن قهرمانی در 
بود.  مرکزی)کافا(  آسیای  فوتبال  مسابقات 
بیشتری  سرمایه گذاری  افراد  این  روی  اگر 
ملی  تیم  برای  قوی  پشتوانه ای  قطعا  شود 

بزرگساالن هستند.
مهینی با بیان اینکه ثابت کرده ایم که 
در بخش بانوان نیروهای خوبی داریم، تصریح 
کرد: در المپیاد 185 بازیکن را در قالب 32 
تیم دیدم که برخی از آنها حتی زمین فوتبال 
نداشتند و برای شرکت در مسابقات، بازیکنان 
را در سالن فوتسال انتخاب کرده بودند. با این 
وجود کیفیت کار در مسابقات کافا نشان داده 
شد. اگر دقت بیشتر، راهکارهای کاربردی و 
برنامه ای هدفمند برای این بازیکنان داشته 

باشیم، در شرایط بهتری قرار می گیرند.
در فوتبال پایه جهش داشتیم

او در پاسخ به این سوال که از پیشرفت 
فوتبال پایه در بخش بانوان راضی هستید؟ 
گفت: ما یک جهش داشتیم؛ سال گذشته و 

قبل از اعزام به کافا، در مسابقات قهرمانی آسیا 
شرکت کردیم که مقتدرانه از مرحله اول باال 
رفتیم و در دور دوم با تیم هایی چون استرالیا 
بازی داشتیم که قابل مقایسه با ما نبودند اما 
نتایج خیلی خوبی گرفتیم؛ مقابل استرالیا با 
دو گل شکست خوردیم و در بازی با ویتنام 
با وجود از دست دادن پنالتی و خراب کردن 
این  رسیدیم.  تساوی  به  گل،  موقعیت  پنج 
موضوع نشاندهنده انجام کار قوی و پیشرفت 
در بخش پایه است. با توجه به اینکه قدمت 
فوتبال بانوان ایران کم است و شرایط خاصی 

دارد، جهش خوبی داشته ایم.
بازیکنانی که آینده فوتبال بانوان هستند

نوجوانان  اینکه  به  اشاره  با  مهینی 
بیان  هستند،  بزرگساالن  ملی  تیم  پشتوانه 
رده  دو  در  آسیا  قهرمانی  مسابقات  کرد: 
برگزار شد  و جوانان سال گذشته  نوجوانان 
از  نفر  هفت  نوجوانان  مسابقات  از  بعد  که 
داشتند،  سال  اینکه 16  با  ما  تیم  بازیکنان 
در ترکیب تیم زیر 19 سال قرار گرفتند. این 
یک جهش است چون بازیکن زیر 16 سال 
از نظر فیزیک، تکنیک و عملکرد با بازیکن 

19 سال قابل مقایسه نیست اما آنقدر خوب 
استعداد یابی شده اند و در حد توان آنها را در 
آکادمی ها آموزش داده ایم که به راحتی وارد 
تیم جوانان شدند و چه بسا چند سال دیگر به 

تیم بزرگساالن وارد شوند.
دغدغه های نداشتن لیگ

مربی تیم ملی دختران نوجوان در مورد 
گفت:  پایه  رده های  در  لیگ  نداشتن  تاثیر 
قطعا تاثیر منفی دارد. باید در این رده ها لیگ 
یا حداقل لیگ متمرکز را برگزار کنیم چون هر 
چه بازیکنان بیشتر مسابقه بدهند، کیفیت شان 
قابل  تفاوت  آن  نمونه  می کند.  پیدا  تغییر 
مالحظه بازی تیم ملی نوجوانان در قهرمانی 
آسیا مقابل استرالیا و بازی آخر بود. ما بدون 
هیچ بازی دوستانه ای به مسابقات اعزام شدیم 
واگر یک مسابقه تدارکاتی برگزاری می کردیم، 

حتما نتیجه بهتری می گرفتیم.
او به تالش برای برگزاری لیگ رده های 
پایه اشاره و بیان کرد: سازمان لیگ و خانم 
ناظمی در این زمینه تالش می کنند و حتی 
سال گذشته نامه ای برای برگزاری لیگ در 
رده های 15 و 17 سال زدیم اما متاسفانه به 

دلیل کم کاری استان ها، شرایط برگزاری این 
مسابقات فراهم نشد. با این حال امور بانوان 
فدراسیون و سازمان لیگ برای این دو رده 
سنی تمهیداتی در نظر می گیرند و نامه نگاری 
الزم را انجام می دهند. من هم سعی می کنم 
از طریق کمیته جوانان پیگیر باشم که فشار 
بیشتری به استان ها بیاوریم تا حداقل در یکی 

از این رده ها تیم بدهند.
سرمربی تیم ملی دختران نوجوان در 
تمایل  عدم  بر  فرهنگی  مسائل  تاثیر  مورد 
استان ها برای شرکت در لیگ پایه گفت: در 
این زمینه مسائل فرهنگی تاثیرگذار است. اگر 
این موضوع را در کشورمان جا بیندازیم که 
زنان مثل مردان توانمند هستند و آن را ثابت 

کرده اند، حتما خیلی پویاتر می شویم.
روزهای  در  فوتبالیست  دختران  رصد 

شیوع کرونا
او به پیگیری تمرینات انفرادی بازیکنان 
نوجوانان در روزهای شیوع کرونا اشاره و بیان 
کرد: بازیکنان را رصد می کنیم و برای آنها 
بدنسازی  آن هاکارهای  داریم.  برنامه هایی 
خود را در خانه و حتی محیط های کوچکی 
مثل پارکینیگ و حیاط انجام می دهند و ما 
هم رصد می کنیم تا زمانی که اردوهای تیم 
ملی برگزار شود و بازیکنان را زودتر به شرایط 

آمادگی برسانیم.
مهینی در پایان از کادر درمانی کشور 
تشکر کرد و گفت: با توجه به اینکه جهان 
برای همه  دارد  قرار  در سخت ترین شرایط 
آرزوی سالمتی دارم و امیدورام که هر چه 
زودتر شر این بیماری کم شود. از کادر درمانی 
کشور که در خط مقدم مقابله با این بیماری 
هستند، تشکر می کنم و قدردان زحمات شبانه 
روزی آن ها هستم. امیدوارم با رعایت اصول 
بهداشتی به خود کمک کنیم چون در غیر این 

صورت شرایط بهتر نمی شود.

سرمربی تیم ملی فوتبال دختران نوجوان ایران:
استعداد دختران ایرانی باال اما محدودیت ها زیاد است

از  برخی  و  لیگ  سازمان  اختالف 
باشگاه ها در مهلت سه هفته ای برای شروع 
مسابقات لیگ برتر و نگاهی به سابقه شروع 
تمرینات تیم ها قبل از فصل، حاکی از احتمال 
بروز یک بحران در آغاز مجدد مسابقات فصل 

جاری پس از فروکش کردن کرونا دارد.
ویروس کرونا تمام تصمیمات کوچک و 
بزرگ را تحت تاثیر خود قرار داده و بازگشت 
برخی  نیازمند  عادی  شرایط  به  روال ها 
حداقل  برنامه ریزی هاست.  و  هماهنگی ها 
می کند.  صدق  فوتبال  درباره  موضوع  این 
در واقع بعد از تعطیلی فوتبال ایران از اواسط 
اسفند 98، همچنان مسابقات در حالت تعلیق 

به سر می برد.
با فروکش کردن موج ابتال به ویروس 
کرونا، این احتمال می رود که ستاد مقابله با 
لیگ  رقابت های  آغاز  اجازه  کرونا  ویروس 
برتر از خرداد را بدهد اما این موضوع نیازمند 
برخی هماهنگی هاست. به علت خانه نشینی 
فوتبالیست ها، تیم ها برای بازگشت به کوران 
آماده  تمرینات  برگزاری  نیازمند  مسابقات 
سازی هستند چرا که حداقل هر بازیکنی از 
حدود 50 روز قبل تاکنون روی زمین چمن پا 
به توپ نشده و تمام تحرکات آن ها مربوط به 

فضای کوچک و بسته منازل است.
شروع  برای  لیگ  سازمان  نسخه   *

مسابقات
سازمان لیگ برای جبران آماده نبودن 
بازیکنان برای شروع مجدد رقابت ها، یک 
فرجه سه هفته ای را در نظر گرفته است و 
این مهلت  از  استفاده  با  تیم ها  دارد  انتظار 
برسانند  حدی  به  را  خود  آمادگی  روزه   20
را  مجدد  برگزاری  قابلیت  مسابقات  که 
داشته باشد. البته مسئوالن این سازمان بارها 
اعالم کردند که نباید انتظار داشته باشیم که 
مسابقات کیفیت گذشته خود را داشته باشد و 
قطعا اتفاقات اخیر روی مسائل مختلفی تاثیر 

منفی گذاشته است.
برگزاری  برای  ای  هفته  سه  مهلت 
تمرینات تیم ها از زمانی مطرح شد که در 
سالیان گذشته نیز برخی مربیان معتقد بودند 

که برای شروع هر فصل، تیم ها نیاز به سه 
هفته تمرین بدنسازی دارند.

به  تقریبا موضوع مهلت سه هفته ای 
تیم ها برای شروع تمرینات در محافل مختلف 
مورد پذیرش قرار گرفته اما با نزدیک شدن 
به زمان شروع احتمالی رقابت ها، رفته رفته 
صدای اعتراض مربیان نسبت به این مهلت 
کوتاه شنیده می شود و گویا یک اعتراض 
بزرگتری در میان تیم ها وجود دارد  نهفته 
که تاکنون آن را به طور علنی بیان نکرده اند.

به مهلت سازمان  مربیان  اعتراض   *
لیگ برای آغاز تمرینات

با  لیگ  سازمان  مشخص،  طور  به 
مشکالتی در برنامه ریزی و اتمام لیگ برتر 
ادامه  برای  را  رو به رو است و هر فرصتی 
زودهنگام لیگ برتر ارزشمند می داند اما برای 
تیم ها، مسائل دیگری در ارجحیت قرار دارند. 
برخی از تیم ها که در کورس قهرمانی و کسب 
انتهای  از  فرار  یا همین طور  و  آسیا  سهمیه 
جدول قرار دارند، آمادگی نسبی اهمیت ندارد؛ 
بلکه آن ها به دنبال داشتن مهلت الزم برای 
رسیدن به بهترین شرایط جسمانی هستند در 

رقابت با رقبای خود کم نیاورند.
با  پرسپولیسی که در این مدت زمان 
نیمه تمام ماندن  از جمله  از شایعات  خیلی 
مسابقات بدون تعیین قهرمان و از این قبیل 
شایعات دست و پنجه نرم کردند، اکنون یکی 
از معترضان هستند. فنایی، مربی این باشگاه 

و  نمی داند  عادالنه  را  هفته ای  سه  مهلت 
این  در  که  نیستند  رباط  بازیکنان  می گوید 
مهلت کوتاه آماده شوند. او معتقد است برخی 
برای  ریزی  برنامه  این  از  سودجویی  دنبال 

قهرمان نشدن این تیم هستند.
محمود فکری، مربی نساجی نیز برنامه 
ریزی سازمان لیگ را برای شروع تمرینات 
مناسب نمی داند. به اعتقاد او به علت حضور 
بیش از 45 روزه بازیکنان در منزل و نداشتن 
تحرک فعال، آن ها نیازمند بیش از 40 روز 

تمرین هستند.
اعتراض ها به همین جا خالصه نمی 
شود و تقریبا مربیان معتقدند سه هفته تمرین 
باعث مصدومیت بازیکنان می شود و آسیب 
دنبال  به  فصل  ادامه  در  تری  جدی  های 

خواهد داشت.
روز  چند  فصل  شروع  برای  ها  *تیم 

تمرین می کنند؟
شواهد و قراین نشان می دهد که اکثر 
تیم ها در فصول گذشته با حدود 4 تا 5 هفته 
تمرین آماده رقابت ها لیگ برتر شدند. البته 
این مدت زمان در شرایطی بود که خیلی از 
امکان  نیز  فصل  پایان  دوران  در  بازیکنان 
برگزاری تمرینات شخصی خود را در خارج 
از محیط منزل داشتند و این طور نبود که به 

مدت دو ماه از خانه جم نخوردند.
با توجه به تاخیر یک ماهه در شروع 
لیگ نوزدهم، برخی از تیم ها حدود دو ماه 

در فصل آماده سازی به سر بردند و تقریبا 
همین  به  ریختند.  بهم  را  همیشگی  قاعده 
علت نگاهی به دوران آماده سازی پنج تیم 
پرسپولیس، استقالل، سپاهان، تراکتور و ذوب 
آهن در لیگ شانزدهم، هفدهم و هجدهم 

خواهیم داشت.
*لیگ شانزدهم: شروع فصل 4 مرداد 

95
شروع تمرینات

پرسپولیس: 25 خرداد ) 40 روز تمرین(
استقالل: 27 خرداد ) 38 روز تمرین(
سپاهان: 25 خرداد )40 روز تمرین(
تراکتور: 29 خرداد ) 36 روز تمرین(

ذوب آهن 29 خرداد )36 روز تمرین(
*لیگ هفدهم: شروع فصل 30 تیر 96
پرسپولیس: 30 خرداد )31 روز تمرین(

استقالل: 29 خرداد )32 روز تمرین(
سپاهان: 24 خرداد )37 روز تمرین(
تراکتور: 27 خرداد ) 34 روز تمرین(

ذوب آهن: 27 خرداد )34 روز تمرین(
*لیگ هجدهم: شروع فصل 4 مرداد 97

پرسپولیس: 26 خرداد ) 39 روز تمرین(
استقالل: 5 تیر )31 روز تمرین(

سپاهان: 27 خرداد )40 روز تمرین(
تراکتور: 5 تیر )31 روز تمرین(

ذوب آهن: 27 خرداد )40 روز تمرین(
شواهد و قراین حاکی از این است که 
تمرینات تیم ها قبل از شروع فصول مختلف 
با فاصله ای حدود 5 هفته آغاز شده و در این 
مدت زمان توانستند چندین بازی تدارکات را 

نیز انجام دهند.
از سوی دیگر، شروع زودهنگام تمرینات 
تیم ها به این معنی نیست که همه بازیکنان 
و مربیان در تمرینات حضور داشتند و معموال 
تمرینات بدنسازی در سه هفته از این مدت 
زمان انجام شده است. از طرفی این مشکل 
و  آمده  به وجود  دنیا  تمام کشورهای  برای 
سازمان لیگ ایران می تواند با الگو گرفتن از 
برخی کشورهای صاحب نام مانند انگلیس، 
آلمان، اسپانیا، ایتالیا و ... تمرینات پیش فصل 

را آغاز کند.
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فرجه سه هفته ای سازمان لیگ؛

باشگاه ها: عادالنه نیست!

مدافع اسبق تیم ملی و سرخپوشان با بیان اینکه امیر 
قلعه نویی قصد داشت پیراهن پرسپولیس را بر تن کند، گفت: 
قلعه نویی یک روز با من سر تمرین پرسپولیس آمد، علی آقا با 
وی صحبت کرد و گفت هافبک زیاد داریم و به استقالل برو، 
قلعه نویی که به مربی بزرگی تبدیل شده است، به استقالل 

رفت و به یکی از بزرگان این تیم تبدیل شد.
نوجوانی  دوران  در  اینکه  با  فنونی زاده«  »مرتضی 
استقاللی بود اما به پرسپولیس پیوست و سال ها برای این تیم 

در خط دفاعی نمایش های خوبی را به اجرا گذاشت.
گفت وگویی  در  پرسپولیس  دور  سال های  بازیکن 
حرف های جالب را بر زبان آورد. متن این گفت وگو به شرح 

زیر است:
»مرتضی فنونی زاد« چه طور باز یکن پرسپولیس شد؟

امجدیه  در  روز  بودم. یک  زمینی  نیروی  بازیکن  من 
بازی داشتیم و تازه مسابقه مان به پایان رسیده بود که محمود 
خوردبین صدایم کرد. نزد او رفتم و گفت آقای پروین با شما کار 
دارد، اگر بگویم در آن لحظه چه حسی داشتم، دروغ  نگفته ام.

چه حسی؟
باورم نمی شد که علی پروین با من کاری داشته باشد. 
هیجان زده نزد او که در ضلع جنوبی ورزشگاه شهید شیرودی 
نشسته بود رفتم. با لکنت زبان گفتم سالم علی آقا، او گفت 

به من بگو داش علی.
بعد پیشنهاد حضور در پرسپولیس را داد؟

آزادی  ورزشگاه  در  دارایی  با   16 ساعت  جمعه  گفت 
بازی داریم، ساعت 14 آنجا باش. گفتم داش علی من هنوز 
قرارداد نبستم، کارت بازی ندارم، نمی توانم بازی کنم، با لحن 
خاص خودش گفت: وقتی من بهت میگم ورزشگاه آزادی 

باش فقط بگو چشم.
جمعه بازی کردید؟

ساعت 14 به ورزشگاه آزادی رفتم. لباس به من دادند 
و رفتم خودم را گرم کردم و همان طور که علی پروین وعده 

داده بود، برای پرسپولیس به میدان رفتم.
بودید،  استقالل  طرفدار  شما  گفته  می شود  اینکه 

درست است؟
من همیشه حقیقت را بر زبان آورده ام و دروغ نگفته ام. 
را  قدیم  استقالل  حجازی  ناصر  و  جباری  علی  خاطر  به 

دوست داشتم.
چرا به استقالل نرفتید؟

من دو بار تا استقاللی شدن پیش رفتم، یک بار زمانی 
که جکیچ  هدایت استقالل را بر عهده داشت سر تمرین رفتم 
و در تست او قبول شدم اما به خاطر اینکه مسیر خانه مان تا 
محل تمرین آبی پوشان طوالنی بود، قید این تیم را زدم و بار 
دوم پرویز مظلومی  که در تیم ملی هم بازی ام بود، پیشنهاد 
حضور در این تیم را داد و من نیز قبول کردم اما قسمت نشد 

و سر از نیروی زمینی در آوردم.
مهدی فنونی زاده پرسپولیس بود و به استقالل پیوست 

و شما استقاللی بودی اما سرخ پوش شدید؟
بله، اما این را هم باید بگویم من 14 شهرآورد به میدان 
رفتم و همیشه بهترین بازی هایم را در این مسابقه به نمایش 
گذاشتم، برای پرسپولیس با جان و دل بازی کردم و سرم را 
جلوی توپ گذاشتم. اتفاقا یک خاطره از مهدی دارم که حتما 

برایتان جالب است.
چه خاطره ای؟

وقتی من پرسپولیسی شدم، مهدی نیز قرار بود قرمز 
پوش شود. یک روز با من سر تمرین آمد و با علی پروین 
حرف زد. علی  آقا گفت من هافبک  دفاعی دارم، شاید از نظر 
فنی نسبت به تو ضعیف تر باشد اما آن چیزی را که از وی 
بخواهم در زمین انجام می دهد. مدافع وسط نیز نمی توانی 
بازی کنی، مهدی گفت چرا؟ پروین جواب داد چون برادرت 

در این پست بازی می کند. 
برای همین مهدی )برادرتان( استقاللی شد؟

علی پروین به او پیشنهاد داد به استقالل برود و برای 
این تیم بازی کند چرا که حضور در استقالل که طرفداران 
زیادی دارد به پیشرفت فوتبالش کمک می کرد، این اتفاق برای 

امیر قلعه نویی نیز افتاد.
امیر قلعه نویی و پرسپولیس؟

امیر قلعه نویی دوست و بچه محل من است و با وی در 
شاهین هم بازی بودم. به او پیشنهاد دادم پرسپولیسی شود، یک 
روز با من سر تمرین پرسپولیس آمد. علی آقا با وی صحبت 
کرد و گفت هافبک زیاد داریم و به استقالل برو، قلعه نویی که 
اتفاقا آدم خوبی است و به مربی بزرگی تبدیل شده به استقالل 

رفت و به یکی از بزرگان این تیم تبدیل شد.
حاال استقاللی هستید یا پرسپولیسی؟

پرسپولیسی. من 9 سال برای پرسپولیس بازی کردم و 
12 سال در تیم های پایه ای این باشگاه مربیگری کردم، جانم 

را برای پرسپولیس می دهم.
برادرتان در مصاحبه یی گفته است مرتضی کرکری 
با من نداشت و در خانه مثل پادشاه راه  می رفتم و او مرا 

باد می زد؟
کرکری  فوتبال  سر  یکدیگر  با  وقت  هیچ  برادر  ما 2 
نداشتیم، البته آن زمانی که ما در پرسپولیس و استقالل بازی 
می کردیم، من متاهل بودم و مهدی مجرد )با خنده( و این 
ثابت می کند هیچ وقت او را باد نزدم ولی از شوخی گذشته ما 
پنج شهرآورد با یکدیگر روبرو شدیم که استقالل سه بار برنده 

شد و 2 بازی نیز با تساوی به پایان رسید.
خاطره ای از شهرآوردهایی که روبه روی یکدیگر بازی 

کردید، دارید؟
در یکی از شهرآوردها یک بر صفر از استقالل عقب 
بودیم که کنار خط طولی زمین توپ را زدم و به کرنر رفت، 
بزند  را  کرنر  و  برود  می خواست  که  زمانی  سرخاب  عباس 
حرفی زد که جوابش را دادم، بعد او ناسزا گفت و از کوره در 
رفته و با سر به صورتش کوبیدم. بینی اش پر از خون شد و 
روی زمین افتاد، همه بازیکنان 2 تیم جمع شده بودند، احمد 
ابهران قضاوت بازی را بر عهده داشت، قبل از اینکه نزد من 
بیاید مهدی دوید سمت سرخاب و دستش را به صورتش که 
خونین بود مالید و به صورت من زد، گفتم مهدی چی کار 
می کنی گفت بزار ابهران فکر کند 2 نفر کتک خورده اید! بنده 
خدا داور می خواست کارت قرمز به من بدهد، محمد پنجعلی  
گفت اخراج نکن 10 نفره می شویم، داور نیز به جای اخراج، 

کارت زرد نشان داد.

فنونی زاده:

پروین اجازه نداد قلعه نویی پرسپولیسی شود
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شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
باقرزاده-تولیت  خراسان رضوی سمیه 
آستان قدس رضوی در راستای تحقق 
برای  نقالب  ا معظم  رهبر  لبه  مطا
خمینی)ره(  امام  نیامندان،رواق  کمک 
امور  انجام  برای  رضوی  مطهر  حرم 
مبارک  ه  ما طول  در  نه  پسندا خدا

رمضان،به خدام سپرده می شود.
احمد  والمسلمین  حجت االسالم 
مروی در جلسه دیدار با خادمان فعال 
در امور خیریه که در تاالر والیت بارگاه 
منور حضرت رضا)ع( انجام شد، با اشاره 
به شرایط ویژه مبتال به ایران و اقصی 
نقاط جهان در مواجهه با یک بیماری 
بزرگ، گفت: ویروس کرونا در کنار تمام 
که  غم انگیزی  سختی های  و  تلخی ها 
برای  کم نظیر  فرصتی  داشته،  برایمان 
نشان دادن نوع دوستی افراد نیز فراهم 
کرده است. خداوند متعال به بهانه های 
امتحان  برای  را  فرصت هایی  مختلف 
بندگانش فراهم می کند و این بیماری 

می تواند یکی از آن فرصت ها باشد.
حجت االسالم والمسلمین مروی، 
مشارکت خیران در امور خداپسندانه را 
توفیق بزرگ الهی برشمرد و گفت: خدا 
به شما به عنوان خّیر منت گذاشته است؛ 
اگر دست یک نیازمند را می گیرید، اگر 
گره از کاری باز می کنید، آن را باید منت 

خدا بر خود بدانید.
بعضا  کرد:  اظهار  همچنین  وی 
کس  هیچ  که  هستند  متمکنی  افراد 
مقابل  در  اما  نمی بیند،  آن ها  از  خیری 
امکانات  وجود  با  که  هستند  کسانی 
راه  وقف  را  خود  زندگی  همه  محدود، 

خیر کرده اند و این توفیق الهی است.
شرایط  دشواری  یادآوری  با  وی 
حاکم بر کشور به دلیل شیوع ویروس 
کرونا و تعطیلی مشاغل، گفت: گروهی 
از قبل فقیر و ناتوان بودند، اما عده ای 
آبرودار هستند و بعد از این وقوع شرایط 
و  فصلی  کارگر  شده اند.  فقیر  کنونی 
و  صنوف  تعطیلی  با  و  بودند  روزمزد 
مشاغل از کار کردن و نان آوری مانده اند.

تولیت آستان قدس رضوی بهانه 
دعوت از جمع خیران را عمل به دستور 
هر  افزود:  و  کرد  عنوان  انقالب  رهبر 
کدام از شما خادمان بارگاه منور امام رضا 
مختلفی  مجموعه های  با  علیه السالم 
برای  می توانید  که  دارید  ارتباطاتی 
فرصت ماه مبارک رمضان و خدمت به 

مردم فکر و همراهی کنید.
سال های  طی  کرد:  اضافه  وی 
گذشته در این ماه مبارک چه در حرم 
مطهر رضوی و چه مساجد حاشیه شهر 
مشهد، سفره حضرت رضا)ع( پهن شده 
است ولی امسال چه برای گستراندن این 

اقامه امور عبادی در حرم  سفره و چه 
است،  دیگر  گونه ای  به  شرایط  مطهر 
گرچه هر سال در ماه مبارک رمضان، 
مراسم مذهبی مختلفی با حضور زائران 
مطهر  بارگاه  و صحن های  رواق ها  در 
ولی  می شد،  برگزار  رضا)ع(  حضرت 
برنامه هایی  چنین  برگزاری  از  امسال 
مانند گذشته محروم هستیم، ولی با این 
وجود، مراسم و مناسک عبادی تعطیل 
نمی شود و به شکل دیگری انجام خواهد 
شد. دعا و مناجات نباید تعطیل شود. دعا 
و ذکر فقط اقامه نماز، خواندن قرآن و 
انجام  نیست؛  تسبیح  گفتن  و  مفاتیح 

دادن هر کار خیری ذکر خداست.   
با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
به جمع خّیران حاضر  پیشنهادی  بیان 
آستان  تالش  کرد:  تصریح  جلسه،  در 
قدس رضوی این است که ذکر خدا در 
خانه امام معصوم سالم اهلل علیه تعطیل 
خدام  شما  می کنم  پیشنهاد  لذا  نشود. 
خمینی)ره(  امام  رواق  مدیریت  گرامی 
را در طول 30 روز ماه رمضان در اختیار 

بگیرید و با حمایت این آستان مقدس، 
هر کار خیری که صالح می دانید در این 

مکان نورانی سروسامان دهید.
وی گفت: شما خدام بارگاه حضرت 
رضا علیه آالف التحیة و ثنا، در حقیقت 
خادمان زائران حضرت رضا علیه السالم 
هستید و حال که امکان خدمت به زوار 
در این مکان شریف وجود ندارد، اصل 

خدمت ادامه دارد.
وی تأکید کرد: هر چند امسال راه 
عبادت و زیارت حضوری بسته شده ولی 
خشنودی  و  عبادت  برای  راه ها  دیگر 
امسال  باز است.  قلب حضرت رضا)ع( 
حرم  در  ما  عبادات  مناجات ها،  نمازها، 
امام هشتم)ع( به این شکل اقامه خواهد 
شد و برای هر چه بهتر انجام شدن آن 
از کمک، تدبیر و همراهی دیگران هم 

بهره ببرید.
مروی  والمسلمین  حجت االسالم 
بیان کرد: دیگران را به کار  همچنین 
خیر تشویق و راه خیر را برای دیگران 
مشارکت کنندگان  برای  کنید.  باز  هم 
نگذارید  قید  و  شرط  هم  خیر  امر  در 
ها  نگاه  با  افراد  همه  بدهید  اجازه  و 
بزرگ  کار  این  در  مختلف  سالیق  و 

مشارکت کنند.
در  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
خاتمه گفت: اگر در حال حاضر تمکن 
را  امور خیریه  در  برای مشارکت  مالی 
ندارید، هر کاری از دست شما برمی آید، 
انجام دهید. اگر می توانید از آبرو و اعتبار 
یا از روابط خود برای کار خیر استفاده 
کنید. اگر یک راه بسته است، راه های 
دیگری برای امور خداپسندانه پیدا کنید.

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با جمعی از خیرین خادم حرم مطهر رضوی مطرح کرد:

فعالیت خادمان بارگاه منور رضوی تعطیلی ندارد
 استمرار خدمت در قالب »رزمایش مهربانانه«

مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان
 معرفی می شود

تبیانیان- مراسم معارفه  دنیای جوانان گروه شهرستان سمنان رضا 
ام  ارشاد اسالمی استان سمنان روز شنبه سی  مدیرکل جدید فرهنگ و 
استاندار سمنان  اجتماعی  و  امنیتی  معاون سیاسی،  با حضور  فروردین ماه 

برگزار شد.
»فرشید فالح الله زاری« با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به 

سمت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان منصوب شد.
»فرشید فالح الله زاری« سرپرستی روابط عمومی و اداره مطبوعات 
و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان، ریاست اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی شهرستان های کرمان، بافت و بردسیر، مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان کرمان و مدیرکل حوزه استاندار کرمان را در سوابق 

کاری خود دارد.   
مراسم معارفه فرشید فالح به عنوان مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان سمنان و تودیع حجت االسالم علی اصغر فضیلت مدیرکل 
اسبق فرهنگ و ارشاد این استان در سالن اجتماعات فرهنگسرای کومش 

سمنان برگزار شد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی خبر داد:
وجود 6 هزار و 400 کیلومتر انواع آزاد راه، راه اصلی و 

راه روستایی در استان مرکزی

کل  مدیر  نوروزی:  مرکزی-حامد  شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: تردد در جاده های 
اصلی استان به علت شیوع ویروس کرونا در  فروردین ماه امسال نسبت 

به سال گذشته، 68 درصد کاهش یافت.
علی زندی فر افزود: 223 هزار و 883 وسیله نقلیه روز گذشته در 68 

جاده اصلی استان تردد داشتند.
وی اظهار داشت: 20 درصد ترددها در راه های استان توسط وسایل 

نقلیه سنگین با هفت درصد افزایش به ثبت رسیده است. 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: سه 
هزار و 101 تردد اتوبوس با 53 درصد کاهش نسبت به سال گذشته در 

استان مرکزی انجام شده است.
زندی فر افزود: 43 هزار و 704 وسیله نقلیه به استان وارد و 39 هزار 
و 190 وسیله نقلیه از استان خارج شده اند که به ترتیب 72 و 77 درصد 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ثبت شده است.
6 هزار و 400 کیلومتر انواع آزاد راه، راه اصلی و راه روستایی در استان 
مرکزی وجود دارد که چهار هزار کیلومتر آن را راه های روستایی تشکیل 
داده است.روزانه حدود 490 هزار وسیله نقلیه از جاده هایی استان مرکزی 
تردد می کنند.نخستین مورد مثبت ابتال به ویروس کرونا در استان مرکزی 

پس از قم، در اول اسفندماه سال 98 مشاهده شد.

تشدید طرح مبارزه با کشتار غیرمجاز دام و طیور 
در ایالم و حومه

کل  مدیر  یعقوبیان-  آذر  ایالم-  شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
مصوبات  به  توجه  با  گفت:  خصوص  این  در  ایالم  استان  دامپزشکی 
حسب  و  غیرمجاز  کشتار  ساماندهی  جلسات  و  استان  کرونا  ستاد 
با حمایت دادستانی محترم، طرح ساماندهی  دستور استاندار محترم و 
کشتار غیرمجاز دام و طیور از روز سه شنبه مورخ 2/2/99 با حمایت و 
بهداشت  مرکز  انتظامی،  نیروی  ایالم،  فرمانداری شهرستان  همکاری 

است. آغاز شده  ایالم  زیست شهرستان  و محیط 
»وهاب  از روابط عمومی، دکتر  به نقل  ایالم  بازتاب  به گزارش 
از  متشکل  و سیار  ثابت  اکیپ   7 این طرح  در  داشت:  اظهار  پیرانی« 
و  شده  مستقر  غیرمجاز  کشتار  مراکز  تجمع  نقاط  در  ذیربط  ادارات 
و  آورند  می  بعمل  ممانعت  طیور  و  دام  غیرمجاز  کشتار  از  قاطعیت  با 
پلمپ  بهداشتی، ضمن  غیر  موارد  و  متخلف  افراد  مشاهده  در صورت 
قضایی  مراجع  به  پرونده  تشکیل  با  را  متخلفین  مجاز،  غیر  اماکن 

دهند. می  ارجاع 
با  طیور،  و  دام  غیرمجاز  کشتار  ساماندهی  طرح  افزود:  وی 
هدف جلوگیری از این معضل بهداشتی و هدایت افراد شاغل در این 
شهروندان  سالمت  تامین  نهایتًا  و  صنعتی  های  کشتارگاه  به  واحدها 

آغاز شده است.
مدیرکل دامپزشکی استان ایالم با تاکید بر اهمیت عرضه فرآورده 
کشتار  کرد:  تصریح  دامپزشکی  کارشناسان  نظر  زیر  دامی  خام  های 
غیرمجاز دام و طیور مطابق مواد 4 و 12 قانون سازمان دامپزشکی و 
ماده 688 قانون مجازات اسالمی، مصداق تهدید علیه بهداشت عمومی 

گردند. می  مجرم محسوب  نیز  متخلفین  و  باشد  می  ممنوع  و  بوده 

ضمن تشریح عملکرد سازمان فضای سبز شهرداری قدس در سال 
:9۸

جهش سرانه فضاهای سبز شهری با اجرای پروژه های متعدد در 
سال جاری

دنیای جوانان گروه شهرستان قدس-زهرا قره باغی:مسعود مختاری شهردار 
این شهرداری در سال  قدس، ضمن تشریح عملکرد سازمان فضای سبز شهری 
گذشته، از جهش سرانه فضاهای سبز شهری با تداوم اجرای پروژه های متعدد در 

این حوزه در سال جاری خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری 
قدس، مسعود مختاری اظهار داشت: با توجه به اهمیت فضای سبز و تأثیر آن در 
ارتقای کیفیت فضاهای شهری، بهبود جنبه های زیست محیطی، زندگی شهری، 
افزایش سالمت و بهداشت شهری، در دوره پنجم مدیریت شهری پروژه های متعددی 
در زمینه احداث بوستان ها و ایجاد فضای سبز شهری در دستور کار قرار گرفت به 
طوری که سرانه فضای سبز شهر قدس با رشد 35 درصدی از 6 متر مربع به حدود 

9/5 مترمربع افزایش یافت.
وی به تشریح عملکرد سازمان فضای سبز شهری شهرداری قدس در سال 
گذشته پرداخت و گفت: با توجه به اینکه ارتقای کیفی و کمی فضاهای سبز یکی 
از شاخص های اصلی در زندگی شهری امروز محسوب می شود، در سال گذشته 
اقدامات متعددی در زمینه طراحی و اجرای بوستانها، بهسازی، ساماندهی و بازپیرایی 
بوستانها، گلکاری فصلی و دائمی در سطح شهر، کاشت درخت و درختچه در بوستانها 
و بلوارها، لوله گذاری و اجرای شبکه آبیاری، ایجاد مخازن آب، بهسازی و ساماندهی 

مبلمان شهری، انجام عملیات هرس درختان و ... اجرایی شد.
شهردار قدس، افزود: در زمینه احداث، طراحی و اجرای بوستانها در سال 98 
می توان به اقداماتی چون طراحی، ساماندهی و اجرای فضای سبز فاز 2 بوستان 
آزادگان، بوستان پاسدار به مساحت تقریبی 3200 متر مربع، طراحی و اجرای فضای 
سبز حاشیه ریل راه آهن در بلوار شهید همدانی، احداث بوستان تندرستی با مساحت 
6083 متر مربع، احداث بوستان بانوان با مساحت 2 هکتار، طراحی و اجرای بوستان 
گل نارنج، طراحی و اجرای بوستان گل زنبق با مساحت 1842 متر مربع اشاره کرد.

وی ادامه داد: همچنین عالوه بر احداث بوستان های متعدد در نقاط مختلف 
شهر، رویکرد این مجموعه به بازسازی و بازپیرایی بوستان های قدیمی و فرسوده 
معطوف گردیده بود که در همین راستا بیش از 20 بوستان از جمله بوستان کودک، 
بوستان  شکوفه، بدون دخانیات، شهدای کاووسیه، معلم، وحدت، شقایق، شهدای 
بخشایش، میدان بهاران، فجر، باران و ایثار، واکاری و بهسازی فضای سبز بلوار 45 
متری انقالب اسالمی)از صنعت دوم تا صنعت پنجم(، بوستان شهید گودرزی، شهید 
قالیچی، بوستان های آزادگان، ولیعصر)عج( با اجرای گسترده عملیات های خاکبرداری 
و خاکریزی، اجرای شبکه آبیاری تحت فشار، فضای سبز، چمن کاری، کاشت درخت 
و درختچه، کاشت گل و گیاه دائمی و فصلی و تعویض مبلمان و وسایل بازی و ست 

های ورزشی ساماندهی و بهسازی شد.
مختاری در ادامه افزود: همچنین در زمینه گلکاری فصلی و دائمی در سطح شهر 
اقداماتی چون گلکاری فصلی و دائمی در بلوارهای 45 متری شهید کلهر ، 45 متری 
انقالب اسالمی ، بلوار امامزاده و بلوار تولیدگران، بلوار جمهوری، بلوار 30 متری شورا 
و بلوار امام خمینی)ره(، میدان مادر، مصلی، میدان چیتگر، امام حسین)ع(، گلکاری 
فصلی و دائمی در بوستان های سطح شهر، کاشت گلهای فصلی پاییزه در فالور 
باکسهای پل زیرگذر ورودی شهر و میادین و بلوارهای سطح شهر، کاشت گلهای 
فصلی پیش رس بهاره، کاشت گل و گیاه در 15 مدرسه به مناسبت آغاز سال تحصیلی 
جدید و کاشت انواع گلهای فصلی و دائمی به منظور استقبال از بهار اجرایی گردید.

وی با اشاره به اینکه در سال 98 ، بیش از 216 هزار درخت و درختچه در 
بوستانها و بلوارها کاشته شد، گفت: کاشت نهال در محدوده محله محمدآباد، کاشت 
نهال در بوستان مسافر به تعداد 500 اصله، کاشت نهال از گونه های توت، زیتون تلخ، 
سرو شیراز، کاج مشهد، توری، یاس هلندی به تعداد 3200 اصله در معابر شهرک 
فرزان، کاشت 900 اصله نهال در فاز اول و دوم بلوار شهدای اصناف، کاشت نهال 
از گونه های توت ، زیتون تلخ و سنجد به تعداد 1200  اصله در عرصه جنگل کاری 
اسنا خودرو، کاشت 120 اصله نهال در پیاده رو بلوار امام حسین)ع( روبروی بوستان 
حضرت ولیعصر)عج(، کاشت درخت و درختچه در خیابان بازیافت به تعداد 2500 
اصل، کاشت درخت در خیابان کاج و شهید بهشتی، حاشیه خیابان سی متری شهدا 
و حاشیه بلوار نسترن به تعداد 1850 اصله، توزیع 10000 نهال رایگان به مناسبت 
روز ملی درختکاری در سطح شهر، توزیع نهال در مدارس، ادارات و اماکن دولتی 
و سپاه پاسداران به مناسبت هفته منابع طبیعی و... از جمله اقدامات این شهرداری 
در زمینه کاشت درخت و درختچه در سطح بوستانها و بلوارهای سطح شهر در سال 

گذشته بوده است.
شهردار قدس با بیان اینکه کاهش منابع آب زیرزمینی و جدی بودن بحران 
کمبود آب در کشور، مکانیزه کردن آبیاری فضاهای سبز را اجتناب پذیر کرده است، 
بیان داشت: در همین راستا با هدف حفظ ذخایر آبی، نظم در آبرسانی به درختان و 
جلوگیری از هدررفت منابع آبی اقداماتی نظیر لوله گذاری و اجرای شبکه آبیاری در 
بلوارهای انقالب اسالمی، کیمیاپژوهان غربی، 30 متری شورا تا میدان امام حسین 
)ع(، معلم، بلوار گرمدره و خیابان طالقانی سرخه حصار، بلوار 30 متری شهدای، لوله 
گذاری در بوستانهای فدک و شهید مدنی، اجرای شبکه آبرسانی حاشیه نفت پارس، 
راه اندازی سیستم آبیاری گلخانه مرکزی شهرداری، اجرای شبکه آبیاری قطره ای 
در فضای سبز خانه جوان، ترمیم ، لوله گذاری و نصب انشعاب در بلوار 45 متری 
انقالب اسالمی حد فاصل خیابان صنعت یکم تا صنعت پنجم، ترمیم لوله کشی 
تاسیسات لچکی سر بلوار 30 متری شورا روبروی دادگستری، اصالح سیستم لوله 
بوستا ن های  و مصلی،  امامزاده  اصغری،  ولیعصر)عج(شهید  بوستان حضرت  کشی 
فدک، شهید مدنی، حضرت ولیعصر، باغ ملی، معلم، بانوان، زیتون، سبزه الماس و 
خانواده، حاشیه نفت پارس، گلخانه مرکزی شهرداری و خانه جوان صورت گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین تهیه نقشه UTM بوستانها و سطوح فضای سبز جدید 
االحداث، بهسازی و ساماندهی مبلمان بوستانهای سطح شهر با اقداماتی چون نصب 
نیمکت و سطل زباله، رنگ آمیزی مبلمان شهری، نصب، تعمیر و بازسازی ست 
های ورزشی بوستانها، انجام عملیات هرس درختان، عملیات جمع آوری نخاله های 
اضافی بلوارها، بهبود روشنایی بوستانها و ... از دیگر اقدامات صورت گرفته در سال 

گذشته در حوزه فضای سبز بوده است.

توسط فرمانداری شهرستان شهریار حاصل شد: 
کسب رتبه برتر فرمانداری شهرستان شهریار در استان تهران 

شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
باغی:فرمانداری  قره  شهریار-زهرا 
معاونت  حوزه  در  شهریار  شهرستان 
اجرای  در  عمرانی  امور  هماهنگی 
کیفیت  ساختی،  زیر  های  پروژه 
پروژه  اجرای  بر  نظارت  و  ها  پروژه 
استان  های  فرمانداری  میان  در  ها 
تهران، موفق به کسب رتبه برتر شد. 
عمومی  بط  ا و ر رش  گزا به 
؛  ر یا شهر ن  شهرستا ری  ا ند ما فر
عمرانی  معاونین  هماهنگی  نشست 

صورت  اقدامات  مجموعه  کلی  بررسی  و  تهران  استان  های  فرمانداری 
گرفته توسط این معاونت، به ریاست دکتر تقی زاده معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری تهران، صحرایی مدیرکل دفتر فنی استانداری، عبدالعلی 
سرپرست معاونت هماهنگی عمرانی فرمانداری شهرستان شهریار و دیگر 
معاونین عمرانی فرمانداری های تابعه استان تهران در محل استانداری 

تهران برگزار شد.
بنا بر این گزارش؛ این نشست که بصورت ویدیو کنفرانس در خصوص 
ارزیابی فنی و کیفی پروژه های عمرانی و زیر بنایی فرمانداری های استان 
تهران و عملکرد حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ها برگزار 
شد، پس از ارزیابی های صورت گرفته و بررسی وضعیت پروژه های اجرا 
شده در سطح شهرستان های استان تهران، سه فرمانداری شهرستان در 
حوزه اجرای پروژه های زیر ساختی، کیفیت پروژه ها و نظارت بر اجرای 
پروژه ها به عنوان فرمانداری برتر شناخته شدند که فرمانداری شهرستان 

شهریار جزء این فرمانداری های برتر قرار گرفت. 

علی رغم تحریم های ظالمانه اقتصادی در بحران شیوع ویروس کرونا
 شاهد همراهی گسترده خیرین بودیم

شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
گلستان حمیده عرب-استاندار گلستان 
با بیان اینکه جمهوری اسالمی از ابتدا 
تا به امروز بحران های زیادی را پشت 
علی  کرد:  اظهار  است،  گذاشته  سر 
اقتصادی  ظالمانه  های  تحریم  رغم 
شاهد  کرونا  ویروس  شیوع  بحران  در 
همراهی گسترده خیرین بودیم و باید با 
توجه به قابلیت های استان تالش کنیم 
جهش تولید در سال جاری محقق شود. 
به گزارش روابط عمومی اتاق گرگان، 
دکتر هادی حق در نشست با کارآفرینان 
تصریح  تولید  با موضوع جهش  استان 
تهیه  و  گلستانی  خیرین  کمک  کرد: 
تجهیزات بیمارستانی در مقابله با کرونا 
جان بسیاری را نجات داده و در آینده 
نیز برای بسیاری از بیماران مفید خواهد 
بود.وی افزود: فعاالن بخش اقتصادی 
مطالبات به حقی دارند و حل بخشی از 
گلستان  استان  برعهده  مطالبات  این 
نیست و نیاز به قانون گذاری و مصوبات 
شد:  متذکر  شناس  دارد.دکترحق  ملی 
مالیات  پایه  بر  ایران  اقتصادی  نظام 
نیست و البته مسایلی از این دست در 
حطیه اختیارات استان نیست و البته در 
سطح کشور و حتی دنیا نیز بسیاری از 

کسانی که باید مالیات پرداخت کنند از 
این اقدام سر، بازمی زنند اما نیاز است 
با  کشور  در  بازرگانی  های  اتاق  همه 
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
جلسه برگزار کنند تا در مسیر مشکالت 
آنها قوانینی وضع شود.استاندار گلستان 
یادآور شد: طبیعی است که وارد کنندگان 
می خواهند نرخ ارز پایین باشد و صادر 
کنندگان به دنبال آن هستند که نرخ ارز 
باال برود تا ارزش افزوده بیشتری داشته 
باشند و این واقعیتی است که اگر نرخ 

اقتصادی وجود  ارز اصالح نشود فساد 
دارد.استاندار گلستان بابیان اینکه همواره 
برای تسهیالت متقاضی زیاد وجود دارد، 
افزود: این مهم باعث شده که تسهیالت 
افزود:  نرسد.وی  واقعی  تولیدکننده  به 
دستگاه های اجرایی باید کمک کنند تا 
بروکراسی اداری را به حداقل برسانیم 
دچار  مجوزات  و  مسائل  برخی  اگر  و 
بروکراسی می شود به دلیل محدودیت 
زیست  مسائل  و  نین  قوا در  هایی 
متذکر  گلستان  است.استاندار  محیطی 

نفر  هزار   520 گلستان  استان  در  شد: 
کار می کنند که از این میزان300 هزار 
نفر در استان بیمه کامل دارند و از این 
مجموعه 11 هزار نفر به دلیل کرونا با 
مشکل مواجه شده اند که از طریق اداره 
کار به آنان بیمه بیکاری برداخت خواهد 
شد.وی بابیان اینکه توصیه کردیم که 
به دلیل عدم پرداخت قبوض آب، برق 
گلستانی  از  یک  هیچ  اشتراک  گاز،  و 
افراد  از  بسیاری  افزود:  نشود،  قطع  ها 
رو  با مشکل  دولت  کارمندان  از جمله 
به رو نبودند و می توانستند قبوض خود 
را بپردازند چرا که دستگاه های خدمت 
رسان در صورت عدم پرداخت قبوض 
از سوی مردم با مشکل مواجه خواهند 
با  داشت:  ابراز  گلستان  شد.استاندار 
توجه به میزان بارش در سطح استان و 
شرایط سدها امسال کشاورزان شرایط 
در  بینی می شود  پیش  و  دارند  خوبی 
بیش  کلزا  و  جو  گندم،  غالت،  بخش 
از یک میلیون و 500 تن محصول در 
بخش کشاورزی تولید شود. الزم به ذکر 
است در این جلسه تعدادی از کارآفرین 
ها موضوعات و دغدغه های خود را با 
استاندار گلستان در میان گذاشتند و از 

خیرین و کارآفرینان برتر تقدیر شد.

شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
از  حکمی  عرب-طی  حمیده  گلستان 
رئیس  هرمزی  بهزاد  مهندس  سوی 
هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و 
فاضالب استان گلستان سرپرست امور آب 

و فاضالب کردکوی معرفی شد.
شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
آب و فاضالب استان گلستان ، با توجه 
و  آب  شرکتهای  سازی  یکپارچه  به 
فاضالب شهری و روستایی در حکمی از 
سوی »مهندس بهزاد هرمزی » رئیس 
عامل شرکت آب  مدیر  و  مدیره  هیئت 
و فاضالب استان گلستان ابوذر پاسندی 
به عنوان سرپرست امور آب و فاضالب 
کردکوی معرفی شد . بنابراین گزارش در 

بخشی از این ابالغ آمده است : با عنایت به 
مراتب تعهد، شایستگي و سوابق ارزشمند 
جنابعالی، به موجب این ابالغ به سمت 
سرپرست امور آب و فاضالب کردکوی 
مـنصوب مي شوید. امید است با استعانت 
از درگاه خداوند متعال ، همدلی و همکاری 
کلیه همکاران شاغل در شرکت ، معاونین 
، مدیران امور و ستادی در انجام وظایف 
محوله با رعایت دقیق قوانین و مقررات ، 
بخشنامه ها ، آئین نامه ها و دستورالعمل 
های مربوطه تحت نظر اینجانب موفق و 
موید باشید . الزم به ذکر است در این 
آقای نظری در مدت  از زحمات  مراسم 
تصدی مدیریت امور آب و فاضالب شهری 

کردکوی تقدیر بعمل آمد.

سرپرست امور آب و فاضالب کردکوی معرفی شد.

آذر  یالم  ا شهرستان  گروه  نان  جوا دنیای 
شرکت  مدیرعامل  اللهی  شمس  یعقوبیان-عباس 
هیچگونه  سال98  در  خوشبختانه  گفت:  استان  گاز 
حادثه منجر به فوت برای کارکنان در استان اتفاق 

نیفتاده است.
بدون  را   98 سال  ایالم  استان  گاز  شرکت 
سپری  خود  تأسیسات  و  کارکنان  برای  ای  حادثه 
استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به  کرد. 
گاز  شرکت  مدیرعامل  اللهی  شمس  عباس  ایالم؛ 
استان گفت: خوشبختانه در سال98 هیچگونه حادثه 
منجر به فوت برای کارکنان در استان اتفاق نیفتاده 
است. وی از رعایت دقیق دستور العمل های ایمنی و 
HSE در محل کار و پروژه ها، اجرای کلیه قوانین و 

مقررات ایمنی در کار، نظارت مستمر و منظم کارفرما 
و ناظرین HSE در محل پروژه ها، اطالع رسانی و 
برگزاری  و  نیروها  به  کار  حین  مخاطرات  آموزش 
کالسهای آموزشی تخصصی برای پیمانکاران و نیز 
فرهنگ سازی عبارت » اول ایمنی بعد کار » در کل 
سازمان موجب شده است که همکاران ، پیمانکاران 
، ناظرین و نیروهای فعال در پروژه ها، دستور العمل 
دهند. شمس  قرار  خود  کار  سرلوحه  را  ایمنی  های 
اللهی افزود: خوشبختانه در حوزه تأسیسات شرکت در 
سال 98 نیز هیچگونه حادثه و خسارت مالی نداشته 
ایم چرا که پایش مستمر تأسیسات، انجام تعمیرات 
پیشگیرانه بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته 
بصورت  در شرکت  مربوطه  استانداردهای  رعایت  و 

رویه معمول جاری است و دغدغه صیانت از اماکن و 
تأسیسات شرکت بعنوان اموال بیت المال از اولویتهای 
همکاران می باشد. وی با اشاره به افزایش دو برابری 
حجم پخش تبلیغات از قرارداد با صدا و سیمای استان 
اطالع  ظرفیت  از  استفاده  گذشته،  سال  به  نسبت 
رسانی و فرهنگ سازی سایت ها و کانال های فضای 
مجازی پرمخاطب استان، برگزاری کالسهای آموزش 
کارشناسان  توسط  ادارات  و  مدارس  در  گاز  ایمنی 
HSE شرکت برای مصارف عمومی و در نهایت باال 
رفتن اطالعات عمومی مشترکین را عملکرد همکاران 
شرکت در حوزه مسئولیت اجتماعی مشترکین برشمرد 
از  باالتر  ما  همکاران  برای  پاداشی  هیچ  گفت  و 

سالمت شهروندان نیست.

شرکت گاز استان ایالم سال 9۸ را
بدون حادثه ای برای کارکنان و تأسیسات خود سپری کرد

دنیای جوانان گروه شهرستان گلستان حمیده عرب-در اولین جلسه شورای مدیران 
غالمعلی  مهندس  برگزارشد  گلستان  منطقه  مخابرات  در  کنفرانسی  ویدئو  بصورت  که 
شهمرادی با اشاره به شعار » جهش تولید« ، ارتباطات را یکی از مولفه های تاثیر گذار 
در تحقق این شعار دانست و گفت : ارتباطات مخابرات علی الخصوص در شرایط کنونی 
بازه های زمانی  اینترنتی شده است و همچنین درتمامی  موجب رونق کسب و کارهای 
، فرآیند تولید ، بازاریابی و فروش وابسته به سرویس های مخابراتی من جمله اینترنت 
 99 شعار سال  تحقق  مطمئنا  بیشتر   و  بهتر  با خدمت  بنابراین  است  بوده  ثابت  تلفن  و 
سرعت بیشتری خواهد یافت . وی با تاکید بر اجرای ارزیابی ماهانه حوزه های ستادی 

در شاخص های تعیین شده گفت: درسال جدید این ارزیابی ها باجدیت بیشتری پیگیری 
از سوی  تکالیف محوله  اجرای  در  را  اولویت  گلستان  منطقه  مدیر مخابرات  خواهد شد. 
و   ADSL ، VDSL ثابت  تلفن  دایری  کرد:  نمودواضافه  عنوان  ایران  مخابرات  شرکت 
USO و ارتباط رسانی به نقاط روستایی ، توسعه شبکه سیار و  FTTH ، اجرای پروژه 
برشمرد  تکالیف  اهم  از  را  کاهش الوصولی  و   ، همراه  تلفن  توسعه  فاز8عملیات  اجرای 
این تکالیف در زمانبندی اعالم شده   باید  با همت همکاران در تمامی بخشها   : و گفت 
به سرانجام برسد. مهندس غالمعلی شهمرادی از کنترل مستمر پروژه ها سخن گفت و 
افزود:رصد اقدامات وفعالیتهای انجام شده بسیار اهمیت دارد و میتواند در راستای رسیدن 

را  باشد. وی اجرای احسن وظایف مخابرات در شرایط کنونی  به  اهداف کمک بزرگی 
ویروس کرونا  بعنوان یک سازمان خدمت رسان شیوع  تاکید کرد  و  دانست  تقدیر  قابل 
نتوانست موجب تاخیر در خدمت رسانی شود.مدیر مخابرات منطقه گلستان در خصوص 
همکاری مخابرات با ستاد استانی مبارزه و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا گزارشی ارائه 
استاندارگلستان  این ستاد موجب تقدیر ویژه  با  به موقع  داد و گفت: همکاری مناسب و 
از مخابرات شده است و از این جهت از همکاران دست اندار کار قدردانی میشود. تبدیل 
کابل های هوایی به زمینی در جهت جلوگیری ازمعضل سرقت کابل یکی از برنامه های 

مهم سال 99میباشد . 

مهندس شهمرادی در اولین جلسه شورای مدیران مخابرات گلستان در سال 99:
 ارتباطات از مولفه های تاثیر گذار در جهش تولید می باشد
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احمد اخوت و زینب یونسی
اختصاصی دنیای جوانان

از میان زنده گان
یک تن نیا بی شادمان
بیرنگ کوهدامنی )شاعر افغان(

من دراین جا ،دل مرا در کوچه ها ی کابل است
برزبانم نام او برلب نوای کابل است

جامه نیلی به تن دارد درخت سوگوار
سال وماه و هفته ها روز عزای کابل است

ای مسافر ! گر گذاری می کنی در شهر من
کن قدم آهسته تر، ماتم سرای کابل است

آشنا را گر نظر افتد به کاخ و کوچه اش
زیر لب گوید : خدایا این کجای کابل است

مادر رستم نمی باشد سزاوار ستم
آنچه را دیدی سزا، خود ناسزای کابل است

شکوه دارد ناله دارد ا ز فضا و ازقدر
تیره بختی سرنوشتش غم فضای کابل است

جز گیاه غم نمی روید به  دشت خاطرش
سوگواری صبح اوماتم سای کابل است

گلچهره اعظم آوا استاد زبان و ادبیات فارسی 
دانشگاه زبان های جهان تاشکند و مؤلف چند 
کتاب در زمینه آموزش زبان فارسی که از استادان 
سختکوش و پرکار در زمینه آموزش زبان فارسی 
در ازبکستان به شمار می رفت، در سن 68 سالگی 
به علت بیماری کلیوی در شهر تاشکند دار فانی 

را وداع گفت.

ادبیات  و  زبان  آوا در رشته  اعظم  مرحوم 
فارغ  تاشکند  خاورشناسی  دانشگاه  از  فارسی 
التحصیل شد و در کارنامه علمی خود بجز فعالیت 
آموزش زبان و ادب فارسی در مراکز و مؤسسات 
مختلف آموزشی و دانشگاهی ازبکستان و همکاری 
با رایزنی فرهنگی ایران دو عنوان کتاب آموزش 

زبان فارسی و چند رساله نیز به یادگار گذاشت.

گلچهره اعظم آوا درگذشت

ســوم اردیبهشــت ماه مصــادف 
ــل توســط یونســکو  ــیزدهم آوری ــا س ب
ــاب و حقــوق  ــی کت ــوان روز جهان به عن
مؤلــف نام گــذاری شــده بــود. مناســبتی 
جهانــی  یک ســازمان  توســط  کــه 
نام گــذاری شــده کــه در تــالش اســت 
نویســندگی و تولیــد محتــوای فکــری و 
ــه  ــاالن این حرف فرهنگــی از ســوی فع
و  شــغلی  یک اتفــاق  به عنــوان  را 
هنــری مســتقل، صاحب حقــوق قانونی 
ویــژه ای برشــمرده و از ایــن رهگــذر راه 
را بــر تضییــع حقــوق مــادی و معنــوی 
ــایر  ــا س ــکاری ب ــه هم ــا در پروس آنه

ــدد. ــر ببن ــت اندرکاران نش دس
زمینــه  در  چه پروســه ای  امــا 
احقــاق حــق صاحبــان اثــر بایــد 
ــران را  ــم ای ــا بتوانی ــود، ت ــپری ش س
از این منظــر کشــوری پیشــرو بــه 

شــمار آوریــم؟
ــتلزم  ــوال، مس ــه این س ــخ ب پاس
کــه  اســت  این نکتــه  بــه  توجــه 
این موضــوع احقــاق حــق در دو وجــه 
قابــل بررســی اســت؛ اول وجــود مفــاد 
قانونــی بــرای رجــوع به منظــور اســتناد 
ــود  ــوق و دوم وج ــت حق ــرای دریاف ب
ــا داوری و  ــد ب ــه بتوانن ــی ک نهادهای
ــا در  ــر از آنه ــان اث ــت از صاحب حمای
برابــر خســران احتمالــی در موضوعات 

ــد. ــت کنن ــف حمای مختل
وضعیــت ایــران در این زمینــه 
ــن دو  ــک از ای ــت؟ کدام ی ــه اس چگون
ــوغ  ــدرت و بل ــه ق ــران ب ــه در ای وج

ــت؟ ــیده اس ــی رس کاف
قانــون مالکیت فکــری و معنوی، 
اولیــن گــزاره ای اســت کــه در مواجهه 
بــا این ســوال، ذهــن به ســمت آن 
ــش از  ــا پی ــد. ام ــدا می کن ــل پی تمای
آن جالــب اســت، بدانیــم کــه ایــران از 
ــی  ــازمان جهان ــو س ــال 2001 عض س
مالکیــت فکــری اســت و تاکنــون 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــدادی از پیمان ه تع
ــت.  ــه اس ــری را پذیرفت ــت فک مالکی
امــا به عضویــت کنوانســیون بــرن 

درنیامــده و اساســًا عضــو هیچ یــک از 
ــوط  ــی مرب ــیون های بین الملل کنوانس

ــر نیســت. ــه حــق تکثی ب
ــران  ــون رســمی ای نخســتین قان
از  حمایــت  باعنــوان  این زمینــه  در 
ــال 1348  ــان در س ــان و مصنف مؤلف
ــاده  ــامل 33 م ــه ش ــد ک ــوب ش مص
و 3 تبصــره بــود. در مــرداد 1389 
ــون  ــاده 12 این قان ــالح م ــرح اص ط
شــورای  مجلــس  تصویــب  بــه 
اســالمی رســید کــه طــی آن، مــدت 
حمایــت آثــار در ذیــل این قانــون 
از 30 ســال بــه 50 ســال پــس از 
ــت،  ــش یاف ــده افزای ــرگ پدیدآورن م
ــه  ــران در زمین ــون ای ــب قان بدین ترتی
مــدت حمایــت حــق تکثیــر بــا مــاده 
12 موافقتنامــه تریپس هماهنگ شــد، 
براســاس این اصالحیــه، بعــد از مــرگ 
ــر  ــرای اث ــی ب ــر وارث ــده، اگ پدیدآورن
وجــود نداشــته باشــد یــا حقــوق آن بر 
اثــر وصیــت بــه کســی منتقــل نشــده 
ــور  ــدت به منظ ــرای همان م ــد، ب باش
ــم  ــار حاک ــی در اختی ــتفاده عموم اس
اســالمی )ولــی فقیــه( قــرار می گیــرد.

جــدای از ایــن، قانونــی بــا عنوان 
ــریات  ــب و نش ــر کت ــه و تکثی ترجم
از  بــرای حمایــت  آثــار صوتــی  و 
آثــاری کــه مشــمول قانــون حمایــت 
حقــوق مؤلفــان، مصنفــان و هنرمندان 
نیســتند، در ســال 1352 مصــوب شــد 
کــه شــامل 12 مــاده و یــک تبصــره 
بــود. پــس از آن و در ســال 1389 

ــت  ــع حمای ــه جام ــس الیح پیش نوی
ــری و  ــی و هن ــت ادب ــوق مالکی از حق
حقــوق مرتبــط توســط وزارت فرهنگ 
ــم  ــت تقدی ــه دول و ارشــاد اســالمی ب
ــد در  ــود تأیی ــا وج ــز ب ــون نی و تاکن
در  آن  کلیــات  تصویــب  و  دولــت 
در  هنــوز  مجلــس  کمیســیون های 
صحــن علنــی مجلــس مطــرح و 

ــت. ــده اس ــوب نش مص
ــی  ــن در نمونه هــای قبل این قوانی
خــود به تدریــج زمــان کاربــردی خــود 
را از دســت داده و پــس از آن نیــز 
در مواجهــه بــا موقعیت هــای تــازه 
بــرای بــه روز رســانی )الیحــه مالکیت 
ادبــی و هنــری( بــا مشــکالت بســیار 
ــا وجــود اینکــه ادعــا  ــرو اســت. ب روب
می شــود، کار کارشناســی در زمینــه 
تألیــف این الیحــه انجــام شــده اســت، 
مخالفــان و کارشناســان حقوق مالکیت 
فکــری در ایــران معتقــد هســتند کــه 
ــددی  ــص متع ــه دارای نواق این الیح
اســت کــه در صــورت تبدیــل شــدن 
ــا  ــی نه تنه ــرایط فعل ــون در ش ــه قان ب
ــدارد،  ــران ن ــر ای ــرای نش ــی ب منفعت
بلکــه دســت ناشــران را نیــز در آینــده 
بســته و به شــدت محــدود خواهــد 
کــرد. در این شــرایط هنــوز کــه هنــوز 
ــا  ــات ب ــار و تالیف ــان آث ــت، صاحب اس
قوانیــن بعضــًا ناکارآمــد 50 ســال قبل 

ــد. ــپری می کنن روزگار س
ماحصــل این اتفاق در ســاده ترین 
شــکل آن رواج پدیده قاچــاق کتاب در 

کشــور اســت کــه تاکنــون بــرای 
ــکل  ــن مش ــا آن مهمتری ــه ب مواجه
نبــود قانــون مناســب بــوده اســت. امــا 
بخشــی دیگــر از ماجــرا در کنــار نبــود 
ــردد  ــاز می گ ــی ب ــه نهادهای ــون ب قان
کــه بایــد بــا مراجعــه بــه قانــون 
در مقــام حمایــت از صاحبــان اثــر 
ــای روزگار  ــران، از قض ــد. در ای برآین
ــی ناشــران،  ــی حام تشــکل های صنف
چاپخانــه داران و حتــی موزعــان کتــاب 
بــا فعالیــت جــدی و مشــخصی روبــرو 
هســتند، امــا تشــکل های صنفــی کــه 
ــوان  ــم به عن ــل قل ــی از اه به نمایندگ
خــط مقــدم تولیــد محتــوای فکــری و 
ــای  ــد، به معن ــاب برآین ــی کت فرهنگ

ــد. جــدی وجــود ندارن
از کانــون منحلــه نویســندگان که 
بگذریــم، تنهــا تشــکل صنفی رســمی 
از  قلــم در ســال های پــس  اهــل 
انقــالب اســالمی انجمــن قلــم ایــران 
ــل  ــز در عم ــکل نی ــه این تش ــوده ک ب
فعالیــت مشــخصی نداشــته و چنان در 
مضیقــه مالــی و ناتوانــی از تأثیرگذاری 
اســت کــه در عمــل نقشــی در حمایت 

از اهــل قلــم ایفــا نکــرده اســت.
ــه  ــته مؤسس ــال های گذش در س
راه انــدازی  بــا  نیــز  کتــاب  خانــه 
ارائــه  در  ســعی  حقوقــی  دفتــری 
خدمــات مشــاوره ای بــه اهالــی قلم در 
چنیــن مــواردی داشــت کــه از فرجــام 
این دفتــر و نیــز کاربــردی بودنــش 
ــه آن  ــه ب ــزان مراجع ــن می و همچنی
ــود. ــر نمی ش ــق منتش ــی دقی اطالع

آن چــه در نهایــت، از ایــن مســأله 
حاصــل می شــود، نوعــی ســردرگمی و 
بی پیکــری در زمینــه یــادآوری حقــوق 
ــیدگی  ــز رس ــم و نی ــل قل ــی اه قانون
ــی در  ــه اجحاف ــواردی اســت ک ــه م ب
حقــوق آنهــا روا داشــته شــده اســت. 
هیچ نهــاد  تقریبــًا  کــه  موضوعــی 
ــی از  ــران به نمایندگ ــخصی در ای مش
اهــل قلــم پیگیــر و مســئول رســیدگی 

بــه آن نیســت.

یادآوری چندحقیقت تلخ در نشر ایران

»نشانه - معناشناسی ادبیات« به چاپ دوم رسید
دومین چاپ »نشانه - معناشناسی ادبیات: نظریه و روش تحلیل گفتمان ادبی« 

نوشته حمیدرضا شعیری توسط انتشارات دانشگاه تربیت مدرس منتشر شد.
انتشارات دانشگاه تربیت مدرس چاپ دوم کتاب »نشانه - معناشناسی ادبیات: نظریه 
و روش تحلیل گفتمان ادبی« نوشته حمیدرضا شعیری را با شمارگان 500 نسخه، 188 
صفحه و بهای 28 هزار تومان منتشر کرد. چاپ نخست این کتاب سال 1395 با شمارگان 

هزار نسخه و بهای 18 هزار تومان در دسترس مخاطبان قرار گرفت.
دیدگاه گفتمانی با رویکرد نشانه- معناشناختی معتقد است که تولیدات زبانی تابع 
فرآیندی پیچیده هستند که عوامل نشانه- معنایی بسیاری در آن دخیلند. چنین دیدگاهی، 
بر خالف روش های مطالعه ساختگرایی که تولیدات زبانی را ابژه هایی بیرونی و مستقل از 
تولید کننده آن می دانستند، آنچه که دارای اهمیت است نوعی حضور و موضع گفتمانی 
است که پویا و دینامیک بودن آن همواره ما را با نوعی جهت گیری گفتمانی، بسط روابط، 
تعامل بین نیروهای هم سو یا هم گرا و نا هم سو یا واگرا سوق می دهد. این رویکرد در 

ایران توسط حمیدرضا شعیری مطرح و پیگیری شد.
شعیری فارغ التحصیل مقطع دکترای رشته نشانه معناشناسی از دانشگاه لیموژ 
فرانسه است. او هم اکنون به عنوان عضو هیأت علمی در دانشکده علوم انسانی دانشگاه 
تربیت مدرس به تدریس و پژوهش اشتغال دارد. »تجزیه و تحلیل نشانه معناشناختی 
گفتمان«، »مبانی معناشناسی نوین«، »نشانه معناشناسی دیداری« و »ققنوس؛ راهی به 

نشانه معناشناسی سیال« از دیگر تالیفات منتشر شده اوست.
»نشانه - معناشناسی ادبیات« چهار فصل دارد که در هر فصل یک نظام گفتمانی 
مهم ادبی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. عناوین آنها به ترتیب از این قرار است: 
»نظام گفتمانی کنشی«، »نظام گفتمانی تنشی«، »نظام گفتمانی َشِوشی« و »نظام 

گفتمانی بُوشی«.
نظام گفتمانی کنشی خود به دو نوع کنشی تجویزی و کنشی مجابی تقسیم می شود. 
این نظام نشان می دهد که چگونه کنش در مرکز عملیات روایی قرار گرفته و با ایجاد 

تغییر در معنای موجود فرآیند دگرگونی معنایی را رهبری می کند.
نظام گفتمانی تنشی نظامی است که بر اساس تنیدگی بین دو فضای گستره ای و 
فشاره ای شکل می گیرد. در این حالت میزانی از انرژی از ناحیه ای به ناحیه دیگر منتقل 
شده و وضعیت موجود را به وضعیتی هم تنیده تغییر می دهد. به همین دلیل است که کنش 

اهمیت خود را از دست داده و تنش در مرکز فرآیند گفتمانی قرار می گیرد.
در نظام گفتمانی شوشی با پدیدارشناسی حضور مواجه هستیم. بر خالف نظام کنشی 
در چنین نظامی، نقصان و یا بحران ارزشی جای خود را به نقصان و یا بحران حضور 
می دهد. چنین نظامی ما را مقابل شوشگری قرار می دهد که با تجربه زیسته حضور درگیر 
است. در فرآیند شوشی کنش جای خود را به رابطه حسی – ادراکی می دهد که شوشگر 

با دنیایی برقرار کرده و تجربه زیسته خود را به زبان منتقل می کند.
در نهایت اینکه نظام بوشی را می توان فرآیندی دانست که به نوعی از مسیر 
ساختار و و برنامه خارج شده و از این نظر انحرافی است. گسست و چالش از ویژگی های 
مهم چنین حرکتی هستند. این نظام فرآیندی است که با سلب و ایجاب گره خورده و بر 
این اساس کنشگر بوشی به واسطه »ممکن ها« معنادار می شود. »ممکن« راهی است 
که کنشگر بوشی را به سوی یک انتخاب آزاد سوق می دهد. امکان انتخاب برای سوژه 
بوشی تنها در صورتی میسر می شود که او در محتوای درونی خود نسبت به »خود« و 

حضور »خود« به طور کیفی آگاه باشد.
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فرناز میرزالو

آگهي حصروراثت
آقای امید حمیدی کوچصفهانی به شماره شناسنامه 322 فرزند محمدحسین از این 
شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغرا حمیدی 
کوچصفهانی  فرزند محمدحسین در تاریخ 98/11/3 در شهرستان رشت فوت نموده است 
و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:1-امید حمیدی کوچصفهانی به ش ش 322 
فرزند محمدحسین نسبت پسر2-معصومه حمیدی کوچصفهانی به ش ش 3255835844 
فرزند محمدحسین نسبت دختر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از 
مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره 84 سیار  مفاد درخواست 
مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از 
متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه 16 شوراي حل اختالف 
رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه 16 رشت-پروین انصاری

آگهي حصروراثت
از این  آقای علیرضا قمری نشرودکلی به شماره شناسنامه 1482  فرزند عبداله  
شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبداله قمری 
نشرودکلی  فرزند غالمعلی  در تاریخ 1368/7/18 در شهرستان سنگر فوت نموده است 
و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:1- علیرضا قمری نشرودکلی به ش ش 
1482 فرزند عبداله نسبت پسر2-محمدرضا قمری نشرودکلی به ش ش 1483 فرزند 
نسبت  عبداله  فرزند  ش1481  ش  به  نشرودکلی  قمری  پسر3-سکینه  نسبت  عبداله 
دختر4-نجمه قمری نشرودکلی به ش ش 1367 فرزند عبداله نسبت دختر5-سید فاطمه 
سیدزاده سروندانی به ش ش 587 فرزند سیدحسین نسبت همسربه غیر از وراث نامبرده 
ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان 
به شماره 13911698786 مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه 
هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 
یکماه به دفتر شعبه دوم شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي 

حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر-محمدزاده

آگهي حصروراثت
آقای فرهاد زینعلی راد به شماره شناسنامه 406 فرزند یداله از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یداله زینعلی راد فرزند اکبر 
در تاریخ 98/12/20 در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل 
پسر2-شراره  نسبت  یداله  فرزند   406 به ش ش  راد  زینعلی  فرهاد  اند:1-  شده  تعرفه 
زینعلی راد به ش ش 353 فرزند یداله نسبت دختر3-شفقت کیائی خرارودی به ش ش 
3 فرزند سید مرتضی نسبت زوجه به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از 
مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره 92 سیار مفاد درخواست 
مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از 
متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه 16 شوراي حل اختالف 
رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه 16 رشت-پروین انصاری

آگهي حصروراثت
آقای محمدتقی رضائی یوسفی به شماره شناسنامه 6 فرزند گل از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مقرب پورمجیب  فرزند گل 
در تاریخ 98/12/5 در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل 
تعرفه شده اند:1-فرید رضائی یوسفی به ش ش 450 فرزندمحمدتقی نسبت پسر2-فریما 
رضائی یوسفی به ش ش 1741 فرزند محمدتقی نسبت دختر3-محمدتقی رضائی یوسفی 
به ش ش 6 فرزند گل نسبت زوج  به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از 
مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره 95 سیار مفاد درخواست 
مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از 

متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه 16 شوراي حل اختالف 
رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه 16 رشت-پروین انصاری

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی 
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860331011002595 مورخ 07/ 11 / 1398 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صمد اعتباری 
بازکیائی بشناسنامه شماره 9 صادره از الهیجان فرزند محمدعلی در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 26/ 155 متر مربع مفروز از پالک شماره 422 فرعی از 146 اصلی واقع در 
البرز و با خریداری از آقای حجت اله کالنتری و با مالکیت مالک اولیه آقای محمدصادق 
کمال پور تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/4367 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/02/06 

تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی : 1399/02/22 
محمد شکری_ رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک ناحیه سه کرج

فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  آگهی 
سند رسمی ، نظر به اینکه به استناد مفاد رای شماره 139860301022005431 مورخ 
98/12/15 هیات رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم 
بر حسب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مبنی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی پرویز اسماعیلی فرزند قسمعلی 
به شماره شناسنامه 74 صادره از هشترود نسبت به  یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 91/85 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک  فرعی مفروز از قطعه 5 تفکیکی 
از 153 اصلی در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی محمود جعفری محرز 
به فاصله 15 روز آگهی میشود  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا  گردیده 
در صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نمایند تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
گردد بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
از مراجعه  سند مالکیت صادر خواهد شد و در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی: 99/2/6

تاریخ انتشار دومین آگهی: 99/2/21
احمد رحیمی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم

فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  آگهی 
سند رسمی ، نظر به اینکه به استناد مفاد رای شماره 139860301022005425 مورخ  
98/12/15 هیات رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم 
بر حسب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مبنی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی حشمت درویشی چالکسری فرزند 
شعبان به شماره شناسنامه 294 صادره از صومعه سرا نسبت به  یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به استثنا نصف ثمن اعیان به مساحت 90/22 مترمربع مفروز و مجزی شده از 
پالک  فرعی مفروز از قطعه تفکیکی از 159 اصلی در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم 
از مالکیت رسمی حسینعلی محمد حسینی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب 

در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند تا به دادگاه صالحه احاله و 
اقدامات موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه گردد بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و در هر حال 

صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی: 99/2/6

تاریخ انتشار دومین آگهی: 99/2/21
احمد رحیمی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم

آگهی تغییرات شرکت سورنا طهور مکران سهامی خاص به شماره ثبت 1942 و 
شناسه ملی 14008686936 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 04/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: آقای نبی بخش خالصی به کد ملی 3590779901 آقای نصیر رئیسی به کد 
ملی 5250243576 آقای عبید قبادی ایرندگانی به کد ملی 3580370839 آقای ابوذر 
طاهروند به کد ملی 4011774091 آقای محسن بلندی منفرد به کد ملی 0078488761 
به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت باقیمانده 2 سال انتخاب گردیدند . اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

چابهار )823257(

آگهی تغییرات شرکت سورنا طهور مکران سهامی خاص به شماره ثبت 1942 و 
 04/12/1398 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   14008686936 ملی  شناسه 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1. آقای محسن بلندی منفرد به کد ملی 0078488761 به 
سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ، آقای ابوذر طاهروند به کد ملی 4011774091 
به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای عبید قبادی ایرندگانی به کد ملی 3580370839 به 
سمت عضو هیئت مدیره ، آقای نصیر رئیسی به کد ملی 5250243576 به سمت عضو 
هیئت مدیره ، آقای نبی بخش خالصی به کد ملی 3590779901 به سمت عضو هیئت 
مدیره برای باقیمانده 2 سال تعیی ن شدند . 2. کلیه اوراق و اسناد تعهد اور از قبیل چک 
و سفته و برات با امضاء آقای محسن بلندی منفرد یا آقای ابوذر طاهروند و با مهر شرکت 
معتبر و اوراق عادی با امضاء آقای محسن بلندی منفرد یا آقای ابوذر طاهروند و با مهر 
شرکت معتبر است . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری چابهار )823258(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی هیدرو کربن الوند میثاق سیستان سهامی خاص به 
شماره ثبت 3851 و شناسه ملی 10500073363 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 13/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اصالح ماده 2 اساسنامه : موارد) 
حمل و نقل ریلی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح( به موضوع شرکت 
الحاق گردید و بقیه موضوعات به قوت خود باقی است و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زاهدان )823259(

ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  مکران  طهور  سورنا  شرکت  تغییرات  آگهی 
فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14008686936 ملی  شناسه  و   1942
العاده مورخ 04/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1. تعداد اعضاء هیئت مدیره 
کل  اداره   . گردید  اصالح  اساسنامه   32 ماده  و  یافت  افزایش  نفر   5 به  نفر   3 از 
ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

)823263( چابهار  غیرتجاری 

آگهی تغییرات شرکت خاور سازان کویر هامون سهامی خاص به شماره ثبت 7380 
و شناسه ملی 14007174003 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 03/12/1398 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1.آقای مجتبی نوری بخش به شماره ملی 0603355064 به 

سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای فرهاد محبوبی به شماره ملی 0311296076 
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غالمرضا محبوبی به شماره ملی 5459179785 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده 2 سال انتخاب شدند. 2. کلیه اوراق 
و اسناد تعهد اور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء آقای فرهاد محبوبی و همراه با 
مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء آقای فرهاد محبوبی و همراه با مهر شرکت 
معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری زاهدان )823260(

آگهی تغییرات شرکت خاور سازان کویر هامون سهامی خاص به شماره ثبت 7380 
و شناسه ملی 14007174003 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 03/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1.اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شدند: 
آقای فرهاد محبوبی به شماره ملی 0311296076 و آقای غالمرضا محبوبی به شماره ملی 
5459179785 و آقای مجتبی نوری بخش به شماره ملی 0603355064 به عنوان اعضاء 
هیئت مدیره برای مدت باقیمانده 2 سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان سیستان و بلوچستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان )823261(

آگهی تغییرات شرکت سدید سازه هامون سهامی خاص به شماره ثبت 8175 و شناسه 
ملی 14008906335 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/01/1399 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1. آقای محمود آذرسا به شماره ملی 3670135030 به سمت عضو هیئت 
مدیره و مدیرعامل و آقای بهنام آذرسا به شماره ملی 3660262013 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و خانم کوثر اسمعیلی به شماره ملی 0945713835 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و آقای علی گواهی به شماره ملی 0652893023 به سمت عضو هیئت مدیره 
برای مدت باقیمانده 2 سال انتخاب شدند. 2.کلیه اوراق و اسناد تعهد اور از قبیل چک 
و سفته و برات با امضاء آقای بهنام آذرسا و همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با 
امضاء آقای بهنام آذرسا و همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان سیستان و بلوچستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان )823262(

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه پرونده اجرائی کالسه 9801113 اجرای ثبت سبزوار
بدینوسیله به آقای محمدرضا صالح آبادی نام پدر:حسین تاریخ تولد:1348/05/27 
شماره ملی:0451096312 شماره شناسنامه:455به نشانی:سبزوار چهل متری اول ابالغ 
می شودکه خانم مریم صالح آبادی جهت وصول تعدادپنج عدد سکه طال تمام بهارآزادی و 
مبلغ بیست و پنج میلیون ریال وجه رایج ایران که طبق درخواست بستانکاروبرابر آئین نامه 
الحاق یک تبصره به ماده 1082قانون مدنی میزان وجه نقد مهریه مندرج در سند نکاحیه 
به مبلغ 678.756.130ریال محاسبه گردید به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 
1675 مورخ 1376/01/14 دفترخانه ازدواج شماره 5 شهر سبزوار استان خراسان رضوی 
علیه شما اجرائیه صادرنموده وپرونده اجرائی به کالسه9801113در این اداره تشکیل شده و 
طبق گزارش مورخ 1398/12/19محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده و ابالغ 
واقعی در آدرس اظهاری میسر نگردیدلذا بنا به تقاضای  بستانکار طبق ماده18آئین نامه 
اجرا مفاداجرائیه فقط یک مرتبه دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی میشود و 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب میگردد،نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام ننماییدعملیات اجرائی جریان خواهدیافت.)م الف 99/1915(

تاریخ انتشار: شنبه 1399/02/06
علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

مفقودی مدرک تحصیلی
و کد  به شماره شناسنامه  عبدالعظیم  فرزند  ولی  پوریا  اینجانب  التحصیلی  فارغ 
ملی 2150189747 صادره از قائمشهر در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته حسابداری 
مفقود   952236431 دانشجویی  شماره  به  سوادکوه  آزاد  دانشگاهی  واحد  از  صادره 
دانشگاه  به  را  اصل مدرک  تقاضا می شود  یابنده  از  باشد  اعتبار می  فاقد  و  گردیده 
آزاد اسالمی واحد سوادکوه به نشانی زیراب، آزادمهر، به سمت جاده آالشت ارسال 

قائمشهر نمایید. 

مراسم گرامیداشت عصمت اسماعیلی، استاد 
فارسی، در فضای مجازی  ادبیات  و  زبان  فقید 

برگزار  شد. 
این مراسم روز پنج شنبه )چهارم اردیبهشت ماه 
99( که سومین روز وفات  وی از ساعت 21 تا 
22 در اینستاگرام به صورت زنده و با حضور خانواده 
او، بهادر باقری و جمعی از همکاران، دانشجویان و 

دوستدارانش برگزار شد.

و  ن  با ز د  ستا ا عیلی،  سما ا عصمت 
دانشگاه  هیئت علمی  عضو  فارسی و  ادبیات 
به  فارسی  زبان   »آموزش  بود. کتاب  سمنان 
از اوست که  آثار به جامانده  از  مجارستانی ها« 
تالیف بخشی  و  فارسی  بخش  سرویراستاری 
وی  داشت.   برعهده  را  آن  فارسی  متون  از 
در اردیبهشت ماه 99 به دلیل ابتال به ویروس 

کرونا درگذشت. 

گرامیداشت عصمت اسماعیلی به صورت مجازی

مسعود خیام ، خاطراتش را می نویسد
خاطرات  نوشتن  از  خیام  مسعود 
عنوان  با  کرونایی  روزهای  این  در  خود 

»تارطاخ« خبر داد. 
 این نویسنده و پژوهشگر درباره حال 
و هوا و فعالیت هایش در این روزها گفت: 
مانند  هم  من  کرونایی  روزهای  این  در 
به عالوه   می کنم،  کرونایی  کارهای  همه 
این که بسیار می خوانم و بسیار می نویسم. 
در این روزها خاطراتم  را می نویسم با نام 

بنویسی می شود  که خاطرات  کرونا  در  راست(؛  به  از چپ  )خاطرات  »تارطاخ« 
»تارطاخ« )با شوخی(، خاطرات به هم ریخته کرونایی. فکر می کنم نوشتن این 

خاطرات سه ماهه تمام شود و بعد منتشرشان خواهم کرد. 
 خیام درباره دنیای پس از کرونا نیز بیان کرد: دنیای بعد از  کرونا عین دنیای 
قبل از کرونا خواهد بود و هیچ چیزی فرق نخواهد کرد. ما دوست داریم همه چیز 
فرق کند اما هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد. ذات بشر همین است. قبال هم هزاران 
اتفاق برای بشر افتاده ولی بشر کار خود را کرده است. بشر از یک باغ بهشت شروع 
کرد، از بهشت حوصله اش سر رفت و یک سیب یا چیز دیگری را خورد، از آن جا 
بیرون آمد و شروع به خراب کاری کرد؛ از بین بردن محیط زیست، مصرف انرژی  
و... .  این را تا ابد ادامه می دهد. در این بین، وبا، کرونا و آنفلوآنزا  شیوع پیدا 
می کند، سیل و زلزله می آید، اما بشر همان بشر است و هیچ تغییری نخواهد کرد.

کتاب، دارویی خوب برای این روزها
علی اصغر حداد می گوید: کتاب داروی 
خوبی برای کسانی است که این روزها در 
خانه می مانند؛ البته برای کسانی که از قبل 
به خواندن کتاب عالقه داشتند وگرنه در 

این روزها نمی توان کتاب خوان شد.   
این مترجم درباره حال و هوای این 
اظهار  خانگی  قرنطینه  در   خود  روزهای 
بیرون  خانه  از  و  هستم  خانه   من  کرد: 
نمی روم. پشت میزم نشسته و سرگرم کتاب 

هستم. کتاب می خوانم و کتاب ترجمه می کنم.
 او در ادامه گفت: در حال حاضر در حال ترجمه جلد سوم »خوابگردها«  
نوشته هرمان بروخ هستم. این رمان سه گانه، که از سه بخش تشکیل شده در 
سال 1932 چاپ شده است؛ بخش اول کتاب به اسم »رمانیک«، بخش دوم به 
اسم »آنارشی« و بخش سوم به اسم »منطق گرایی« نوشته شده است.  نویسنده 
در مجموع به گذر زمان و تغییراتی درباره ارزش های اجتماعی که در اروپا  به وجود 

آمده، پرداخته است. هنوز با نشری درباره انتشار آن صحبت نکرده ام.
بحران های  از  گذر  به  می تواند  چقدر  کتاب  و  ادبیات  این که  درباره  حداد 
از  این روزها  بیان کرد: کتاب  این چنینی مثل شیوع ویروس کرونا کمک کند، 
بیرون  خانه  از  و  هستند  خانه  در  که  کسانی  برای  است  خوبی  بسیار  داروهای 
نمی آیند؛ اما به شرطی که از قبل به کتاب خوانی عادت داشته باشند، وگرنه االن 
از پیش کتاب خوان  باید  دنیا به قدری آشفته  است که نمی شود کتاب خوان شد. 
بوده باشید تا االن بتوانید اوقات تان را با کتاب سر کنید و در چارچوب کتاب و با 

داستانی که می خوانید سفر کنید و از دنیای تنگ اتاق بیرون بزنید.
مترجم »وقت رفتن«، »اهانت به تماشاگر« و »رفت و برگشت به تاخت« 
درباره دنیای پس از کرونا نیز گفت: از لحاظ سیاسی تصور می کنم در دوران بعد 
از کرونا دیگر حکومت رانان دنیا با آن اِِهْن و ُتُلپی )فخرفروشی ای( که به مردم 

تحکم می کردند، نتوانند تحکم کنند.
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 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
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روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک 275، طبقه پنجم، واحد 17
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴۰

جنجال هاي خانم حاشیه ها

وقتي سحر قریشي نمي داند که باید در اماکن عمومي 
چه رفتاري داشته باشد!

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 21 - پ. 15

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 1۰۸- واحد9 
تلفن: 2۶3۰5۸2۴- فکس: 2۶3۰5۸2۴ صندوق پستی: 115- 1955۸ 

سازمان شهرستان ها:  ۰912275219۰
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده

چندروز  از  قریشي  سحر  از  ویدیویي 
پیش در فضاي مجازي و سایت هاي مختلف 
دست به دست مي شود. ویدیویي که در آن 
خانم بازیگر به همراه تعدادي از دوستانش 
پیاده رویي هستند  یا  پارک  از  در حال گذر 
که یک پاکبان شریف در کنار جدول نشسته 
و مشغول استراحت است که سحر قریشي 
نزدیک او رفته و راجع به ست بودن لباس 
که  مي کند  صحبت  پاکبان  لباس  با  خود 
»برو!«  او مي گوید  به  پاکبان خسته صرفا 
این ویدیو شاید از نگاه برخي چندان موضوع 
مهمي نباشد و شاید هم از نگاه تعدادي دیگر 
توهین به پاکبانان شریف باشد با این حال 
که  است  این  است،  مشخص  که  چیزي 
خانم بازیگر که به نوعي سلطان حاشیه در 
در فضاي مجازي  اخیر خصوصا  سال هاي 
بوده، نمي داند با توجه به جایگاه و شغلي که 
دارد، نباید هر رفتاري را در اماکن عمومي 
و با مردم داشته باشد و کوچکترین حرکت 
همین  باشد.  بزرگ  حاشیه اي  مي تواند  او 
او در کشور  از  چندي پیش بود که فیلمي 
ترکیه پخش شد که با ظاهري نامناسب در 
حال تردد بود، سپس فیلمي دیگر در ببرون 
یک رستوران و بعد از آن هم عکس هاي او 
با مهدي طارمي که به شدت جنجالي شد 
و هنوزهم برخي رسانه ها و سایت ها به آن 
مي پردازند و حاال هم ویدیوي شوخي او با 

یک پاکبان!
اصطالح  به  یا  هنرمندان  طبیعتا 
سلبریتي هایي چون سحر قریشي که اتفاقا 
هم  زیادي  فالوئرهاي  مجازي  فضاي  در 
همینطور  و  رفتارشان  نوع  در  باید  دارند، 
مي کنند  منتشر  که  ویدیوهایي  و  عکس ها 
که  نیست  بد  و  باشند  داشته  دقت  بیشتر 
انجام  است  قرار  که  کاري  درباره  گاهي 
دهند، بیشتر فکر کنند. در همین 2-3 روز 
انواع و اقسام اظهارنظرها و انتقادها نسبت به 
سحر قریشي شکل گرفته است، چه از سوي 
مسئوالن شهرداري، چه از سوي هنرمندان 
و چه از سوي مردم! پس این نشان مي دهد 

که هنرمندان تا چه اندازه زیر ذره بین هستند.

دلجویي شهردار منطقه یک
یک  منطقه  شهردار  موسوی،  حمید 
از  نیاوران  بوستان  در  حضور  با  تهران 
مورد  قریشي،  سحر  سوی  از  که  پاکبانی 
رفتار نامناسب قرار گرفته بود، دلجویی کرد 
و در این دیدار خطاب به این پاکبان گفت: 
خوشحال هستیم همکارانی مثل شما داریم 
که برای سالمتی مردم جان خود را به خطر 
می اندازند. جایگاه شما برای ما رفیع است 
این  در  اینکه  را می دانیم.  کارتان  ارزش  و 
برخورد به خاطر حفظ جان و سالمتی این 

شهروند فاصله گذاری را رعایت کردید نشان 
می دهد که در کار خود مسئولیت پذیر هستید.

امین سلطانی، پاکبان در  این دیدار در 
پاسخ به این پرسش که چرا با این هنرپیشه 
او  از  و  نگرفتید  یادگاری  عکس  معروف 
خواستید که برود، گفت: چون به ما یاد دادند 
که برای منتقل نشدن کرونا و حفظ سالمتی 
مردم باید فاصله خود را با آنها حفظ کنیم.

ورود شوراي شهر به ماجرا
شهر  شوراي  عضو  فراهانی،  مجید 
از  شده  منتشر  ویویو  مورد  در  نیز  تهران 
نوشت:  خود  اینستاگرام  در  قریشي  سحر 

یک  با  قریشی  سحر  توهین آمیز  برخورد 
پاکبان فضای سبز شهرداری قابل پذیرش 
نیست و درصورت عدم برخورد مناسب بیم 
 آن می رود که این ناهنجاری به عرف جامعه 
تبدیل شود.  در ویدیوی توزیع شده در فضای 
سحر  سینما،  و  تلویزیون  بازیگر  مجازی 
با خنده و مضحکه کنار رفته گری  قریشی 
با تمسخر به دوستانش می گوید  می رود و 
رفتگر  وقتی  و  کرده ام  او ست  با  را  لباسم 
با حالتی  نشان می دهد  واکنش  او  به  بینوا 
توهین آمیز به آن دیگری رفیقش می گوید 
همین مانده بود که فقط این به ما بگوید برو! 
پاکبانان و کارگران امروز با حداقل حقوق و 
مزایا بیشترین زحمت را برای رفت و روب  و 
تمیزی شهر و بوستان ها می کشند و حداقل، 
با  قدرشناسانه  و  محترمانه  برخورد  انتظار 
عدم  درصورت  لذا  داریم.  فداکاری ها  این 
به  قریشی،  سحر  خانم  رسمی  عذرخواهی 
تهرانی  قدرشناس  مردم  نماینده  عنوان 
شهرداری  حقوقی  مدیریت  شکایت  پیگیر 
تهران از خانم سحر قریشی خواهم  بود تا 
خدای ناکرده اینگونه رفتارهای ناپسند تبدیل 

به هنجار جامعه نشود.

انتقاد شدید پرویز پرستویي!
پرویز پرستویی بازیگر مطرح سینمای 
ویدیوی  درباره  خود  اینستاگرام  در  ایران 
یک  با  قریشی  سحر  رفتار  از  شده  منتشر 
راستش  متاسفم!  قعا  وا نوشت:  پاکبان 
دیدم  قریشی  خانم  از  را  این صحنه  وقتی 
خیلی حالم بد شد، چرا که مردم عادی هم 
زحمتکش  و  شریف  مرد  این  با  هیچوقت 
ایشان  نمی دانم  نمی کنند!  برخوردی  چنین 
فیلم  این  اگر  نکردند  فکر  لحظه  این  در 
در دنیای مجازی منتشر شود و خانواده آن 
پاکبان عزیز ببینند،چه حالی خواهند داشت؟ 
بنظرم  ایشان باید به آن منطقه مراجعه کند و 
رسما پای این پاکبان عزیز را ببوسد و حتی 
باید حکم کنند، این خانم یک روز کامل جای 
این پاکبان کار کند تا دیگر عبرت شود برای 
مزاح کردن راه دیگري پیدا کند. من شخصا 

دست چنین افراد زحمتکشي را می بوسم.

W W W . Y O U T H W O R L D . I R

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در راستای 
اطالع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی مردم دیار همیشه سبز مازندران 
نسبت به میزان سالمتی خود و حفظ این گوهر ارزشمند دست به 
امری مهم زده و با ترویج فرهنگ خود مراقبتی سعی بر باال بردن 

سطح سالمت مردم مازندران دارد.
کار  و  الزامات سالمت محیط  و  اجتماعی  فاصله گذاری 

در محیط های اداری ، مشاغل صنفی ، صنعتی و سایر مشاغل
مقدمه

نقش  بیماری  ایجادکننده  عامل  انتقال  های  راه  شناسایی 
مهمی در کنترل آن دارد. راه های انتقال این ویروس هنوز به طور 
دقیق مشخص نشده است ولی به عنوان یک اصل کلی ویروس 
های تنفسی به طور عمده ازطریق ریز قطرات یا از طریق سرفه یا 

عطسه و یا لمس اشیاء آلوده منتقل می گردند. 
 این بیماری از یک طیف مالیم تا شدید با عالیمی همچون 
تب، سرفه و تنگی نفس می تواند بروز نماید و در موارد شدیدتر 

ممکن اسدت منجربه ذات الریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. 
با عنایت به آخرین اطالعات، انتقال ویروس کرونا از انسان 
به انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیه ترشحات بینی و دهان در 
محیط می باشد. این ویروس می تواند در فاصله 1 تا 2 متری از 
طریق سرفه یا عطسه منتقل شود. راه دیگر انتقال، تماس دست 
ها با محیط و سطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، د ستگیره 
درب ها، میز و صندلی، شیرآالت، نرده پله ها، پریز و کلیدهای برق 
و کلیه و سایلی است که به طور عمومی و مشترک استفاده می شود 

شامل اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن
 بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء 

مشکوک دست و صورت با آب و صابون شستشو شود.

فاصله گذاری اجتماعی هوشمند
فاصله گذاری اجتماعی به مجموعه تدابیر و اقداماتی اطالق میشود که 
منجر به رعایت فاصله ایمن، کاهش تماس افراد و جلوگیری از انتقال بیماری می 

گردد. در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:
1-کاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان و استفاده حداکثری از تلفن، شبکه 
های اجتماعی و ویدئو کنفرانس برای برگزاری جلسات حتی برای کارکنانی که 

در داخل یک ساختمان کار می کنند.
2-در صورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر است ، حداقل زمان ممکن و 

حداکثر فا صله ( 2 متر) رعایت گردد.
3- اجتناب از تجمع در محل کار

4-استفاده از سرویس ایاب و ذهاب با 50 در صد ظرفیت سرنشین موجود به 
منظور رعایت فا صله ایمن

حداقل 1 متری سرنشینان الزامی می باشد (افزایش تعداد سرویس ها)
5- رعایت فاصله ایمن بین کارکنان در حین سرو غذا در سلف سرویس 

6-قرار دادن صندلی مراجعان در فواصل الزم و ایمن از یکدیگر و به دور از کارکنان 
7-استفاده از سیستم های صوتی برای برقراری ارتباط مشتریان با متصدیان در 

فواصل ایمن حداقل یک متر
8-بین کارکنانی که با ارباب رجوع سر و کار دارند از موانع شیشه ای یا پالستیکی 

استفاده شود و جهت
میزی  بلندگوی  و  میکروفون  تجهیزات  از  امکان  در صورت  ارتباط  برقراری 

استفاده شود.
9-برای ثبت حضور و غیاب کارکنان ترجیحاً از سیستم تشخیص چهره/کارتخوان 

کارکنان استفاده شود
10-استفاده از خودکار شخصی توسط متصدیان و کارکنان و قرار ندادن وسایل 

و لوازم التحریر برای استفاده عموم و مراجعین
11-جهت کاستن از تماس مستقیم دست ها با در و دستگیره ها آنها را به حالت 

نیمه باز نگهدارید (در 
صورت امکان) یا برای سهولت تردد از جک و آرام بند درب ها استفاده نگردد.

12-اجتناب از فروش بلیط کاغذی و در نظر گرفتن اقدامات جایگزین به صورت 
آنالین و یا با استفاده از موبایل و اپلیکیشن ها

13-اجتناب از دریافت و پرداخت وجه نقد و انجام پرداخت ها با کارت
14-تا حد امکان کاهش تعداد کارکنان به دو سوم و انجام دورکاری جهت کاهش 

تراکم کارکنان در محیط های اداری
برای  تولید صف  به  منجر  که  مواقعی  در  کارکنان  کاری  15-کاهش ساعت 

ارباب رجوع نگردد
16- اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند از تاریخ 99/1/23 تا اطالع ثانوی

17-ساعت کار روزانه کارکنان از ساعت 7 صبح لغایت 14 خواهد بود . 

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی برای اصناف ، مشاغل 
صنعتی و بازار

مراجعه و ثبت نام کلیه واحدهای صنفی و صنعتی در آدرس وب سایت: 
salamat.gov.ir از صبح جمعه مورخ 1399/01/22 برای  شروع  فعالیت 

مشاغل کم خطر
 ثبت نام از واحدهای صنفی و صنعتی بمدت 7 روز ادامه خواهد داشت. 
راهنماها و الزامات سالمت محیط کار، شاغلین و مشتریان با توجه به نوع فعالیت 

پس از تکمیل ثبت نام بصورت الکترونیکی در اختیار افراد قرار می گیرد.
مرکز سالمت  درسایت  کار  محیط  الزامات سالمت  و  راهنماها  تمامی 
http://markazsalamat.behdasht.gov. :محیط و کار به آدرس

ir   موجود است
بعد از شروع مجدد فعالیت ها، بازرسین بهداشت محیط و حرفه ای وزارت 
بهداشت با مشارکت نیروی انتظامی، بازرسان اتاق اصناف و تعزیرات به محل 
های مورد نظر مراجعه و در صورت عدم ثبت نام در سایت ابالغی وزارت بهداشت، 

فعالیت و محل کاری را متوقف و تعطیل می نمایند.
کلیه واحدهای تولید در بخش های مختلف صنف، صنعت، توزیعی و خدمات 
فنی که برای تامین مایحتاج عمومی و نیاز ضروری مردم از جمله مواد غذایی، 
خدمات فنی و تعمیر لوازم خانگی و منزل از بدو شروع بحران بیماری کرونا در 
حال خدمات رسانی به مردم بوده اند کماکان در چارچوب دستورالعمل بهداشتی 

ابالغی مجاز به فعالیت دراین حوزه ها می باشند.
فعالیت های صنفی که از بدو شروع بحران بیماری کرونا بدلیل شرایط 
محیطی و تجمع جمعیت در آن واحدها  فعالیت های پرخطر اعالم و تعطیل شده 
اند تا اعالم عادی شدن شرایط از طرف وزارت بهداشت کماکان تعطیل می باشد.

براساس اعالم وزارت بهداشت فعالیتهای پرخطر در شیوع کرونا  در حوزه 
اصناف شامل آرایشگاه های مردانه و زنانه ، رستوران ها ، تاالر پذیرایی و سالن 
مراسم ، مراکز بازی ، تفریحی ، گیم نت ، قهوه خانه ها ،چایخانه ها  و تریا ، اماکن  
اقامتی ، هتل ها ، استخر، سونا و ماساژ و باشگاه های بدنسازی و ورزشی ، سینما 

ها ،جشنواره ها و نمایشگاهای  هنری و فرهنگی  می باشند.

غربالگری، مراقبت و بازتوانی
غربالگری شاغلین

-1 همه کارکنان در بدو ورود به محل کار فرم خوداظهاری را مبنی بر عدم 
وجود عالئم تنفسی مرتبط با کووید 19 یا وجود تماس نزدیک با بیمار تکمیل نمایند.

2-بررسی روزانه عالئم شاغلین توسط نماینده کارفرما یا مدیر / کارشناس 
بهداشت حرفه ای اداره تا پایان همه گیری، از حیث عالئم تنگی نفس و سایر عالئم 
3-ارجاع افراد به قرنطینه خانگی در صورت ارزیابی شاخصهای مندرج در 

سامانه  salamat.gov.ir  و جلوگیری از ورود  فرد به محل کار

 مراقبت از گروههای آسیب پذیر
دو گروه زیر با گواهی پزشک معتمد، به عنوان افراد در معرض خطر ابتالی 

باالتر به بیماری کووید 19 قرار دارند:
گروه الف - بیماران با بیماری زمینه ای:

بیماری قلبی– عروقی 
فشارخون

دیابت
بیماریهای تنفسی زمینه ای 

 40 >BMI
گروه ب- بیماران با نقص ایمنی:

 تحت درمان با کورتیکواستروئید بیش از  mg 5/12پردنیزولون در روز 
بیش از دو هفته 

شیمی درمانی 
بدخیمی ها 
پیوند اعضاء 

برای این افراد الزم است تا پایان همه گیری امکان انجام فعالیتهای شغلی 
نظیر کاهش زمان حضور یا دورکاری فراهم شود.

 بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید 19 
تمامی شاغلین با احتمال ابتال به بیماری کووید 19   الزم است پس از 

طی دوران درمان و نقاهت، جهت
بازگشت به کار براساس آخرین نسخه »راهنمای بازگشت به کار شاغلین 

با احتمال ابتال به کووید- 19 » ابالغی
از وزارت بهدا شت مورد ارزیابی قرار گیرند.

اقدامات کنترلی سالمت محیط و کار
1. بهداشت و حفاظت فردی

شستن مرتب دست ها با آب و صابون و یا استفاده از مواد ضدعفونی کننده بر 
پایه الکل به صورت مکرر

پرهیز از دست دادن، رو بوسی کردن و بغل کردن یکدیگر 
عدم تماس دست ها با چشم، دهان و بینی

استفاده از خودکار، قلم، موس وکیبورد اختصاصی 
استفاده از سیستم تشخیص چهره جهت ثبت حضور و غیاب )وجود یک ظرف 

محتوی الکل 70 % برای ضدعفونی انگشت ضروری است)
در صورت وجود محلی برای استراحت. از پتو، حوله و ملحفه شخصی استفاده 

شود و بعد از جابجایی یا
تعویض فرد استفاده کننده، شستشو و گندزدایی شوند.

عدم استفاده از دستمال مشترک برای تمیز کردن میز و صندلی و سایر وسایل (
ترجیحا هر یک از کارکنان از دستمال نظافت شخصی استفاده نمایند و یا استفاده 

از دستمال نظافت یکبار مصرف)
عدم استعمال دخانیات

کوتاه کردن ناخنها به طور مرتب

 2. بهداشت سالن غذاخوری و مواد غذایی
استفاده از این گونه مکان ها حتی االمکان محدود گردد

قبل و بعد از صرف وعده غذایی تمامی سالن گندزدایی شود. 
مواد غذایی فاقد بسته بندی حتما باید در پوشش بهداشتی مناسب نگهداری گردند. 
از ظروف یکبار مصرف در رستوران ها و غذاخوری ها برای خوردن  استفاده 

و آشدامیدن 
وجود صابون مایع به مقدار کافی همراه دستمال کاغذی جهت خشک کردن 

دستها قبل از غذا خوردن
وجود سطل زباله پدالی درب دار در داخل رستوران و سالن غذاخوری الزامی است

جمع آوری وسایل مشترک مانند نمک پاش و قندان و استفاده از قند و نمک 
بسته بندی تک نفره

راه اندازی سیستم تهویه کارامد و مناسب در طول استفاده از سالن غذاخوری 
و رستوران 

پرسنل شاغل در رستوران و سالن غذاخوری دارای کارت بهداشت باشند 
استفاده پرسنل از وسایل حفاظت فردی و بهداشتی در تمام مدت حضور و فعالیت 

در سالن غذاخوری و رستوران
استفاده از پوشش یکبار مصرف برای میز غذاخوری و تعویض آن پس از هر 

بار استفاده 
کوتاه بودن ناخن در کارکنان آشپزخانه و آبدارخانه الزامی است 

نگهداری کلیه ظروف و تجهیزات شامل بشقاب، کاسه، قابلمه، ، سیخ کباب در 
داخل قفسه ها/کابینتهای در دار

اجتناب از قرار دادن فراورده های خام دامی در یخچال و در کنار سایر مواد غذایی

عدم ورود افراد متفرقه به آشپزخانه 
محدود کردن سرو غذاهایی که حرارت نمی بینند 

ممانعت از ادامه فعالیت پرسنل بیمار و مشکوک به بیماریهای تنفسی مخصوصا 
در آبدارخانه،آشپزخانه و در تماس با مواد غذایی

3.  بهداشت ابزار و تجهیزات )وسایل حمل و نقل ، محیط اداری 
،  خدماتی و...(

*تمیز کردن و گندزدایی کلیه سطوح ( فرمان، دستگیره، در، محل نشستن مسافر، 
میله های افقی و عمودی داخل خودرو ، صندلی ها ،قفل کمربند ایمنی، چراغ ها و 

کنترل های وسیله نقلیه قبل از سوار کردن افراد (در هر مرتبه (
بازگذاشتن پنجره های  با  افراد  *تهویه طبیعی داخل خودرو هنگام جابجایی 

خودرو در حال حرکت 
*دفع بهداشتی پسماندها در سطل های در دار پدالی و کیسه های پالستیکی 

محکم بدون درز و نشت در آخر هر شیفت 
*گندزدایی سطوح میزهای خدمت، پیشخوان های ارباب و رجوع ، میز و صندلی 

رستوران، راه پله ها ، دستگیره ها
* تمیز کردن و سپس گندزدایی سطوح دارای تماس مشترک شامل: دیوار و کف، 
درب ها، دستگیره درها، میز و صندلی، شیرآالت، نرده پله ها، اسانسور، تخت، 
کمد، کابینت، گوشی تلفن، دستگاه های کارتخوان،کف پوشها، کلید و پریزها، 

وسایل عمومی و نظایر آن 
*گندزدایی وسایل نظافت پس از هر بار استفاده 

*گندزدایی وسایل نقلیه حمل بار قبل از تحویل بار و بارگیری 
* خودداری از ریختن یا پاشیدن محلول های گندزدا روی پوست، تجهیزات 

حساس، برقدار، ناسازگار و سیستم 
های با قابلبت انفجار و آتش سوزی 

 ۴. بهداشت فضا و ساختمان های محل کار و فعالیت
استفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره های سالنها و اتاق های کار 

حذف یا بال استفاده نمودن آبخوریها و آب سردکنها به صورت موقت
وجود سطل های دربدار پدالی به همراه نایلون درون آن در کلیه محل ها

قرار دادن محلول ضدعفونی کننده دست در محل های مشخص مانند ورودی 
ها، کنار آسانسورها و غیره 

گند زدایی منظم تمام سطوح بطور مرتب و حداقل بعد از هر شیفت کاری
کلیه اشیاء و مکان های با تماس زیاد و پرده ها به طور مرتب گندزدایی شود

در صورت دارا بودن راهرو مشترک از تردد غیر ضروری خوداری شود
قرار دادن لباس های کار آلوده در یک کیسه نایلونی و گره زدن محکم آن 

گندزدایی و شستشوی دیوارها و کف سرویس های بهداشتی، دستگیره درب، شیر 
آالت، وسایل موجود در سرویسهای بهداشتی روزانه و مکرر

وجود صابون مایع به تعداد و مقدار کافی در سرویس های بهدا شتی) استفاده از 
صابون معمولی جامد غیربهداشتی می باشد).

قرار دادن سطل زباله پدالی درب دار در داخل سرویسهای بهداشتی. سطل ها می 
بایستی مرتبا خالی شده و گندزدایی گردند.

نصب شیر آب روشویی سرویسهای بهداشتی، از نوع پدالی پایی و یا چشمی در 
صورت امکان گندزدایی مجزای سرویسهای بهداشتی (حمام و توالت) 

هنگام کشیدن فالش تانک توالت فرنگی، درپوش آن گذاشته شود تا از پخش 
قطرات و آئروسل جلوگیری شود

5.  سایر اقدامات احتیاطی
کارفرما برنامه ریزی الزم جهت غیبت های احتمالی بیش از حد معمول کارکنان 

و کارگران را انجام دهد تا لطمه ای به کار وارد نشود.
برنامه و استراتژی کارفرما جهت برخورد با ویروس کرونا باید مکتوب و مشخص 

و البته انعطاف پذیر باشد 
کارفرمایان باید خطر مواجهه کارکنان با ویروس کرونا را ارزیابی کنند و اقدامات 
کنترلی مناسب) کنترلهای مهندسی و مدیریتی روشهای کار ایمن و وسایل حفاظت 

فردی( را تواما به کار گیرد

نصب پوستر یا برگه های اطالع رسانی بیماری و توصیه ماندن در خانه در صورت 
وجود عالئم،در محل کار 

برای کارکنان وسایل حفاظت فردی مناسب شامل دستکش و ماسک تهیه و به 
شکل صحیح نگهداری شود

حذف یا کنترل خطر با انجام دور کاری یا مرخصی استعالجی کارکنان مبتال 
یا مشکوک 

برگزاری جلسات ضروری به صورت ویدئو کنفرانس و درصورت عدم امکان با 
حضور حداقل افراد 

استفاده افراد در بدو ورود به سالن جلسه از ماسک، مواد ضدعفونی با پایه الکل 
70 % و دستکش یکبار مصرف 

- انتخاب سالن با گنجایش مناسب بطوری که صندلی ها به فاصله2 1-متر از 
هم چیده شده وحداقل 12 مترمکعب هوای تازه در سالن جریان داشته باشد.

باز گذاشتن درب و پنجره ها برای ایجاد گردش هوا در سالن جلسات 
گندزدایی سالن و کلیه سطوح، دستگاهها، دسته و پشتی صندلی، کیبورد، ماوس، 

میکروفون و... قبل و بعد ازجلسه 
سرو چای در لیوانهای یک بار مصرف سرو

پذیرایی آب، قند و مواد خوراکی به صورت بسته بندیهای تک نفره 
از خودکار و کاغذ شخصی استفاده شود و رد و بدل کاغذ حذف شود

برگزاری جلسات به صورت فشرده و کوتاه و پرهیز از طوالنی شدن جلسه و 
ارائه مطالب بصورت 

آموزش بهداشت
روش های آموزشی مناسب

آموزش به صورت مجازی ( از طریق شبکه های مجازی، وب سایت ها و ) 
در صورتی که آموزش از مسیرهای مجازی امکان پذیر نبود از طریق چهره 
به چهره با رعایت فاصله حداقل یک متر و استفاده از ماسک توسط دو طرف 

بالمانع است.

رسانه های مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف:
نصب استند و بنر های اطالع رسانی

نصب پوسترهای آموزشی 
در صورت امکان، ارسال پیامک های آموزشی به گوشی های همراه 

در صورت امکان، ارسال پیام های آموزشی در گروه های مجازی مربوطه 
در صورت امکان، انتشار تیزر ، اینفوگرافی یا موشن گرافی در فضای مجازی

استفاده از صفحات نمایشی در صورت امکان، جهت پخش پیام ها و 
تصاویر آموزشی

کارکنانی که نیاز به استفاده از وسایل حفاظت فردی را دارند 
باید آموزش ببینند

این آموزش شامل زمان استفاده از وسایل؛ نوع وسایل ضروری ؛ نحوه 
استفاده درست پوشیدن و درآوردن وسایل، نحوه صحیح دفع یا ضد عفونی 
محدودیتهای  و  وسایل  نگهداری  و  آسیب  مورد  در  بازرسی  وسایل،  کردن 

وسایل می باشد. 

موضوعات مورد آموزش که باید برای گروه های هدف برنامه 
ریزی و انجام شود

آشنایی با بیماری و عالیم کرونا ویروس 
آشنایی با نحوه انتقال بیماری و شناسایی افراد مستعد

آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 
آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح

آشنایی با نحوه صحیح دفع یا گندزدایی کردن وسایل 
آموزش نکات بهداشت فردی و توصیه ماندن در خانه 

روش های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزل
آموزش فاصله گذاری اجتماعی 

معرفی سامانه 190 و سامانه 4030
در نهایت الزم به ذکر است کلیه دستورالعملها و راهنماهای شغلی و محیطی 
پیشگیری و کنترل بیماری کووید- 19 در سایت مرکز سالمت محیط و وزارت 

بهداشت و درمان در دسترس همگان می باشد.
معرفی سامانه خودارزیابی الکترونیکی کرونا  

سامانه salamat.gov.ir  برای رفاه حال هموطنان عزیز و به منظور 
اندازی  راه   )19-COVID( بیماری کووید-19   به  افراد مشکوک  غربالگری 

شده است.
هموطنان عزیز به جای مراجعه به مراکز درمانی و جلوگیری از هر گونه 
ازدحام که خود سبب انتشار ویروس کرونا می شود می توانند از طریق سامانه 
salamat.gov.ir  با وارد کردن شماره ملی به سواالت ساده خود ارزیابی 
بیماری کووید-19 پاسخ داده و راهنمایی الزم را مطابق آخرین دستور عمل های 

وزارت بهداشت دریافت نمایند.  
 پس از انجام غربالگری و مشکوک بودن فرد، مراقب سالمت از طریق 
شماره تلفن 4030 با افراد مشکوک ثبت شده در سامانه تماس گرفته و مشاوره 

و پیگیری های الزم را انجام خواهد داد.

اقدامات کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19)کرونا ویروس(

موضوع: آگهي کمیسیون ماده12 
قانون زمین شهري      99/8

نوبت دوم
نظر به اینکه اراضي واقع در بندرعباس – جاده اسکله  پالک ثبتي 21 فرعي از 52 اصلي  بمساحت کل ۸۴239 مترمربع مورد درخواست 
اداره کل بنادر و دریانوردي استان هرمزگان که در تاریخ 9۸/12/2۰ مساحت 233۴9/51 مترمربع فاقد آثار و راي موات صادر گردیده است 
با توجه به مصوبه مورخ 137۰/11/2۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع طي دو نوبت و به فاصله1۰ روز در روزنامه کثیراالنتشار آگهي 
 مي شود.چنانچه مالک یا مالکین در صورت اعتراض ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتشار آگهي به دادگاه محل مراجعه و اعتراضیه خود را کتبا

تسلیم نمائید در غیر اینصورت پس از پایان مهلت مقرر هیچ گونه اعتراضي مسموع نمي باشد.            

روابط عمومی 
راه و شهرسازی 
هرمزگان

اشتباهات هنرمندنماها در جامعه
سام درخشان دیگر چهره مطرح این 
به  نیز  تلویزیون  و  سینما  عرصه  روزهاي 
انتقاد از سحر قریشي پرداخت و به شدت به 
او رفتارش تاخت. او در صفحه اینستاگرام 
خود نوشت: دلم به درد آمد. ای کاش حداقل، 
فیلم حرکت زشتت را بیرون نمی دادی! البته 
که ارزش هر لباسی، به شخصی است که 
آن لباس را تن می کند، یک  وقتهایی لباس 
پول  و  باشد  و ست  برند  که  هم  هرچقدر 
می رود  آدمی  تن  به  باشد،  رفته  آن  پاي 
دنیا  لباس  بی ارزش ترین  را  لباس  آن  که 
تن  به  ساده،  لباس  یک  گاهی  و  می کند 
ارزشمندترین  و  می رود  شریف  آدم  یک 
لباس دنیا می شود. داستان از آنجایی شروع 
با زدوبند  می شود که آدم های هنربند، که 
و  مي زنند  بودن  هنرمند  توهم  آمدند،  باال 
یادشان می رود که کی هستند و کجا و چه 

جایگاهی دارند؟ یادشان می رود که همین 
مردم که حاال کارشان به جایی رسیده که 
به شما مي گویند برو، ،بودند که به شما بها 
دادند و احترام گذاشتند که به اینجا برسید، 
جایی که لیاقتش را ندارید. ارزش غبار کف 
نجیب،  و  شریف  پاکبانان  همین  کفش 
بیشتر از لباس ست میلیونی این آدم هاست، 
پاکبانان شریفی که در روزهای سخت کرونا 
جان شان را کف دست گذاشتند و به خاطر 
استفاده  که  دستکشی  بخاطر  شاید  و  ما 
کردیم قد نازنین شان را خم کردند که اگر 
جاروی آنها یک روز توي این شهر نچرخد، 
خدا می داند چه بالیی سر ما و سالمتی مان 
می آید. هر چند که این دفعه همین جاروی 
ساده بود که گرد و خاک را از روی جامعه 
هنرمندها پاک کرد و حساب هنرمندها را از 
هنربندها جدا کرد! هنرمند خسرو شکیبایی 
بود، هنرمند 5تن سینمای ایران )انتظامی، 
و  و نصیریان(  مشایخی، رشیدی، کشاورز 

کسایی هستند که راه شان را ادامه می دهند 
و خودشان را از مردم می دانند، نه آدم هایی 
که تا ابد لباس هنرمندی براي آنها گشاد 
است و به تن شان زار می زند! به امید روزی 
آدم هایی که  اسم  ننگ  از  که صفحه هنر 
نصف  شود.  پاک  می شکنند  را  مردم  دل 
از  فحش هایی که جامعه هنری می خورند 
سر ندانم کاری و اشتباهات امثال شماست، 

خانم نسبتا محترم...!

جواب خانم حاشیه ها به حواشي
به  که  نتقاداتی  ا به  قریشی  سحر 
باالخره  شده،  پاکبان  یک  با  او  رفتار 
البته  و  کرد  ندامت  ابراز  او  داد.  پاسخ 
پرستویي  پرویز  صحبت هاي  به  نسبت 
صفحه  در  و  داشت  بیشتري  کنش  ا و
می کنم  اعالم  ر  فتخا ا با  نوشت:  خود 
همین  از  که  آمدم  دنیا  به  خانواده ای  در 
خودم  گذشته  وقت  هیچ  و  بودیم  قشر 

وقتی  چند  من  نمی کنم.  موش  فرا ا  ر
شدم!  حساس  »برو«  کلمه  به  که  است 
اینکه  بخاطر  هم  آن  سادگی!  همین  به 
خیلی وقت است که دوستان و اطرافیان 
برو!  ایران  از  که  می کنند  توصیه  من  به 
وقتی آن پاکبان شریف هم به من گفت 
برو، انگار پیامی بود از طبیعت که داشت 
عزیز  پاکبان  آن  برو...  می گفت  من  به 
می خورم  قسم  و  نشناخت  را  من  اصال 
نداشتم  را  ایشان  به  اهانت  قصد  هرگز 
اتفاقات چیزی جز یک سوءتفاهم  این  و 
چیزی  چه  اینکه  آخر  در  نیست.  کوچک 
از این جالب تر که من هم یک روز لباس 
شریف پاکبانی را به تن کنم و کنار این 
را  هیجان انگیز  غیرت، یک حس  با  قشر 
اتفاقا پوشیدن لباس پاکبانی  تجربه کنم. 
به  نیست،  دادگاه  حکم  یا  تنبیه  اسمش 
و هم  است  بزرگ  افتخار  نظرم هم یک 

غیرت. و  نجابت  نماد 


