
 جوانان، قربانی بازار بی در و پیکر مسکن

برای نخستین بار از سال ۲۰۱۵ اقتصاد ژاپن وارد رکود شد.
اقتصاد  سومین  اقتصادی  رشد  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
بزرگ جهان به طرز غیر منتظره ای کاهش داشته است. به گفته 
کارشناسان، شیوع ویروس کرونا و تعطیلی گسترده کسب و کارها 
عامل اصلی این عملکرد است. طبق اعالم دولت ژاپن در سه ماهه 
نخست سال ۲۰۲۰ اقتصاد ژاپن ۰.۹ درصد کوچک تر شده است. 

این برای نخستین بار از سال ۲۰۱۵ است که اقتصاد ژاپن با ثبت دو 
رشد فصلی متوالی منفی وارد رکود می شود. 

در بین بخش های مختلف، بیشترین کاهش مربوط به مصرف 
شخصی با منفی ۰.۹ درصد و مخارج سرمایه ای با منفی ۰.۷ درصد 
بوده است. در حوزه تجارت خارجی نیز پیامدهای کرونا کامال محسوس 
بوده و صادرات شش درصد و واردات ۴.۹ درصد در سه ماهه نخست 

سال در مقایسه با سه ماهه قبل کاهش داشته است. حتی پیش از 
آغاز بحران کرونا نیز رشد اقتصادی ژاپن تحت تاثیر الیحه افزایش 
مالیاتی و جنگ تجاری با مشکالت زیادی مواجه شده بود. انتظار 
می رود به تعویق افتادن برگزاری مسابقات المپیک توکیو نیز ضربه 
بزرگ دیگری به سومین اقتصاد بزرگ جهان در سال جاری وارد کند.
صفحه ۴

دولت مانع گرانی افسارگسیخته
 قیمت مسکن شود

نماینده مردم سمیرم در مجلس گفت: گرانی افسارگسیخته قیمت مسکن مانع 
خانه دار شدن مردم شده و الزم است که دولت برای حل مشکل مسکن مردم فکری بکند.

تذکر  اسالمی طی  شورای  مجلس  سه شنبه  روز  علنی  جلسه  در  سلیمی  اصغر 
باید چه کنند چرا  شفاهی اظهار داشت: مردم نمی دانند که برای مسکن دار شدن 
که با هزار مشقت پولی را برای خانه دار شدن کنار می گذارند اما گرانی های متعدد 
انداز خود را برای  بلکه تمام پس  آنان نه تنها خانه دار نشوند  باعث شده است که 

رهن خانه صرف کنند.
وی افزود: کارمزد دفاتر امالک خارج از ضوابط و غیر علمی است و الزم است 
دولت برای حل مشکل مسکن مردم فکری کند.نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: قیمت مایحتاج اساسی مردم چون برنج و حبوبات بسیار گران شده 

است و وزیر صمت باید اقداماتی را برای جلوگیری از گرانی ها انجام دهد.
صفحه3

برای نظام، تبعیض از اسرائیل و آمریکا
 خطرناک تر است

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با انتقاد از عدم اجرای صحیح بند ۹ اصل 
سوم قانون اساسی تاکید کرد: عدم اجرای درست بند ۹ اصل سوم قانون اساسی یعنی 

تبعیض برای نظام ما از آمریکا، اسرائیل، تحریم و کرونا خطرناک تر است.
سید حمایت میرزاده در نطق میان دستور جلسه علنی مجلس گفت: وزیر کشور 
با عوامل خاطی و بی کفایت در ساماندهی تکدی گری که فراموش کرده اند آذربایجان 

سر ایران است و آبادی و آزادی ایران از اوست؛ برخورد جدی کنند.
وی افزود: در آستانه رمضان سال ۹۵ ، طبق اصل ۶۷ قانون اساسی در برابر قرآن 
مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد کردیم که نگهبان جمهوری اسالمی بوده و از 
قانون اساسی دفاع کنیم، امروز در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان  سال ۱3۹۹ طبق 
اصل ۸۴ قانون اساسی به استحضار ملت شریف ایران می رساند؛ ما سعی داشتیم به 

سوگند خود وفادار باشیم و در حد توان برای تحقق آن تالش نمودیم.
صفحه3

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران:

یکصد جایگاه تک سکوی سوخت در تهران 
احداث می شود

دریافت کد بورسی غیرحضوری در ۱۰ دقیقه
هویت  ز  ا حر ا وعده  ز  ا هفته  دو  حدود 
غیرحضوری سجام گذشته است و آخرین اخبار، از 
اجرای این وعده به صورت آزمایشی حکایت دارد. 
سپرده گذاری  شرکت  عامل  مدیر  گفته های  طبق 
احراز هویت  وجوه  تسویه  و  بهادار  اوراق  مرکزی، 
غیرحضوری طی روزهای آینده برای همه متقاضیان 

امکان پذیر خواهد بود.
یکی از مصوبات شورای  عالی بورس این بود 
که با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و 
جلوگیری از ازدحام جمعیت در دفاتر پیشخوان، مقرر 
شد تا بورس و سامانه »سجام« برای احراز هویت 
به صورت غیرحضوری و الکترونیکی عمل کرده و 

کد بورسی به صورت مجازی صادر شود.
صفحه ۴

شهردار مشهد در نشست شورای اداری استان خبرداد؛

اختصاص 10 درصد از اعتبارات عمرانی شهرداری
 به دفاتر تسهیل گری

6

راهکارهایی برای استفاده ایمن کودکان 
صفحه 3از فضای مجازی

4

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1463- چهارشنبه 31  اردیبهشت 1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
نصیریان: بیماري 

تمام نشده و ترجیح 
مي دهم بازهم در 

قرنطینه باشم

5ورزش
مربی اسبق تیم ملی: 

چرخه انتخابی
 به نفع کشتی 

کشورمان است

هنگ 7فر

اين روزها در حالي كه برخي زا فعاليت هاي سينمايي 
و تلويزيوني از سر گرفته شده است ولي بازهم 
هستند هنرمنداني كه ترجيح مي دهند قرنطينه 
به  بي گدار  معروف  قول  به  و  كرده  حفظ  را  خود 

آب نزنند! 

مربی اسبق تيم ملی كشتی آزاد گفت: قانونمندی در انتخابی 
تيم های ملی كشتی به نفع كشتی كشورمان است و فدراسيون 
يک  افزود:  توكليان  امير  بايستد.  انتخابی  چرخه  پای  بايد 
كشتی گير بايد بداند تکليفش برای رسيدن به دوبنده تيم 
بايد عبور كند. فدراسيون و  ملی چيست و از چه مراحلی 

همه اهالی كشتی بايد پای چرخه انتخابی تيم ملی بايستيم.

مدير نشر افراز معتقد است بهترين كار در شرايط ترديد 
نمايشگاه  مجازی  و  فيزيکی  برگزاری  يا  برگزاری  عدم 
كتاب اين است كه بودجه اين اتفاق مورد كارشناسی 
قرار بگيرد تا بطورمناسب به صنعت نشر تزريق شود.

بودجه نمایشگاه 
کتاب به صنعت  نشر 

تزریق شود

کرونا سومین اقتصاد جهان را هم زمین زد!

WWW.YOUTHWORLD.IR

دورخیز ترکیه 
 برای جذب توریست های ایرانی

دنیای جوانان/ سیدداریوش کیهانمهر: دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی 
ایران از بازگشایی مرزهای کشور ترکیه با کشورهایی که ویروس کرونا را کنترل 
کرده اند، خبر داد و گفت: احتماال از نیمه خردادماه این اتفاق می افتد و ایران 
هم مانند کشورهای دیگر می تواند با شرایط خاصی که این کشور اعالم کرده، 
پروازهای خود را به ترکیه برنامه ریزی کند.طی ماه های گذشته و در پی شیوع 
ویروس کرونا در کشورهای مختلف، سفرهای هوایی، زمینی و دریایی بسیاری 
لغو شد و کشورهای مختلف مرزهای خود را به روی یکدیگر بستند تا بتوانند 
این ویروس را کنترل کنند اما به تدریج و در روزها و هفته های گذشته، مذاکرات 
بسیاری بین کشورها برای از سرگیری سفرهای هوایی، زمینی و دریایی آغاز شد .

از ۲۷ ماه می )هفت خردادماه( افراد زیر ۲۰سال و باالی ۶۵سال هم می توانند 
استراحتگاه ها،  تفریحی،  محل های  و  مراکز  و  کنند  مسافرت  کشور  این  به 

پارکت ها، استخرها و مراکز ورزشی از یکم ژوئن)۱۲ خردادماه( باز می شود

آگهي مناقصه عمومي  يك مرحله اي )نوبت اول( شماره4-99قردیف
نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب استان گیالن 1

شرح مختصر موضوع مناقصه :    برونسپاری دو ساله نگهداری ، بهره برداری شبکه فاضالب و ایستگاه پمپاژ مکشی )وکیوم ( فاضالب در شهر بندر انزلی     2

مهلت خرید اسناد : تا پایان وقت اداري  روز   یکشنبه       مورخ  ۹۹/3/۱۱          3

4
محل خرید حضوري اسناد : رشت ، جنب پارک قدس – شرکت آب و فاضالب استان گیالن، دفتر قراردادها  

                                         تلفن : 333۶۸۴۸۲

5
قیمت اسناد و نحوه واریز وجه :

مبلغ 1000،000 ریال   بحساب 1-122222222 -43-2902  بانک انصار شعبه شهدای گمنام رشت   به نشاني رشت ، 
فلکه یخسازی بنام شرکت آب و فاضالب استان گیالن  

6
میزان سپرده شرکت در مناقصه                     ۷۲۱،۷۰۰،۰۰۰  ریال  -)انواع تضمین : چک بانکي تضمیني، واریز وجه ،ضمانتنامه بانکي ( 

مبلغ اولیه قرارداد : ۲۱،۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰  ریال  

مهلت و محل تحویل پیشنهاد: تا ساعت ۹:3۰  روز  شنبه  مورخ  ۹۹/3/۲۴          دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان گیالن7

زمان و مکان گشایش پیشنهادها :. ساعت ۱۰صبح روز شنبه مور خ   ۹۹/3/۲۴                    ،سالن جلسات 8

9
رشته پیمانکار :  آب - )پیمانکاران دارای تاییدیه صالحیت شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در امور بهره برداری و نگهداری 

از تاسیسات آب و فاضالب.( 

محل تامین اعتبار :جاری  10

دستگاه نظارت:  معاونت بهره برداری و توسعه آب     11

ارایه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی ) HSE( در هنگام عقد قرارداد الزامی است .12

13
  http://iets.mporg.ir :سایت ملی مناقصات کشور

 www.abfa-guilan.ir  :سایت شرکت آب و فاضالب استان گیالن

مهلت اعتبار پیشنهاد: 3 ماه) برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد(14

هزینه دو نوبت آگهي مندرج در روزنامه کثیراالنتشار کشوری  به عهده برنده مناقصه مي باشد.15

نوبت اول :99/2/31                                                 نوبت دوم : 99/3/1

 آگهـی
 مناقصـه عمـومی

نوبت دوم
دهیاری روستاهای معصومیه و خیرآباد از توابع بخش معصومیه شهرستان اراک به ترتیب به استناد مجوزهای شماره ۲4۷ و ۱ شورای اسالمی روستا درنظر 
دارند اجرای عملیات مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی اجرا نماید، لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه 

دعوت بعمل می آید: 

شماره شناسه دهیاریمیزان سپرده )به ریال(مبلغ اعتبار )به ریال(موضـوع عملیاتنام دهیاریردیف

3،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰۱۸۵،۰۰۰،۰۰۰۱۴۰۰3۱۷۰3۲۹آسفالت ریزی معابرمعصومیه۱

3،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰۱۴۰۰3۱۷۰۲۶۰جدولگذاری معابرخیرآباد۲

۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰۱۴۰۰3۱۷۰۲۶۰زیرسازی معابرخیرآباد3
الف( شرایط متقاضی: شرکت های دارای اساسنامه و رتبه مرتبط با موضوع مناقصه و دارای ظرفیت کار مجاز.

ب( نوع و میزان سپرده شرکت در مناقصه: ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی ، بر اساس جدول فوق.
ج( محل دریافت اسناد: شهر کارچان ، بخشداری معصومیه، امورمالی دهیاریها.

د( مهلت دریافت و ارائه اسناد: از تاریخ  چهار شنبه 99/۰۲/3۱ تا پایان وقت اداری دوشنبه مورخ 99/۰3/۱۲ به مدت ده روز کاری.
ه( تاریخ بازگشایی پاکات روز سه  شنبه ۱399/۰3/۱3 در محل فرمانداری شهرستان اراک می باشد.

و(میزان تضمین حسن انجام تعهدات برای برنده مناقصه ۱۰% مبلغ پیمان می باشد. 
      ز( دریافت اسناد مناقصه مستلزم واریز هزینه خرید اسناد مناقصه )واریز به حساب دهیاریهای مربوطه( و ارائه رسید آن به واحد امور مالی بخشداری 

معصومیه می باشد.
بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط وتکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و دهیاری در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است 
. ضمنا مشروح شرایط شرکت در مناقصه در اسناد مناقصه موجود می باشد که شرکت کننده باید پس از مطالعه تمام شرایط و مدارک اسناد را مهر و امضاء نموده 

و تا پایان وقت اداری مندرج در شرایط عمومی مناقصه به دبیرخانه بخشداری معصومیه تحویل و رسید دریافت نماید.
» هزینه آگهی با برنده مناقصه می باشد«.

صفحه 3

علی اکبر اشعری*

از دو منظر  درباره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
می توان سخن گفت:

تحوالت  به  توجه  با  هم  هنوز  آیا  که  این  نخست 
همچنین  و  رقمی  نشر  حوزه  در  ویژه  به  نشر،  حوزه 
به  تهران  کتاب  باغ  تاسیس  با  که  مفصلی  بالقوه  امکان 
وجود آمده، آیا باز هم نیازی به نمایشگاه، که عمال یک 
 فروشگاه بزرگ ۱۰ روزه در سال است، وجود دارد یا نه؟

به نظر من این نیاز به دالیل مختلف منتفی است و مسئوالن 
برگزار کننده این نمایشگاه می توانند با حذف بخش فروش، 
از آن برای  تا  آن را به یک جشنواره ساالنه تبدیل کنند 
در  مطالعه  گسترش  و  نشر  صنعت  کیفی  و  کمی  ارتقای 
سطح جامعه استفاده کنندـ  که برای این مقاصد، برنامه های 

مفصلی می شود تدارک دید.
اما حاال که ظاهرا متولیان امر چنین تصمیمی ندارند، 
به نظرم خوب است همگام با سایر حوزه های جامعه که در 

دوره شیوع ویروس کرونا با بهره گیری از فضای مجازی 
بسیاری از فعالیت های خود را سامان دادند، نمایشگاه نیز 
این کار را تجربه کند؛ ای بسا به این نتیجه برسند که در 
دوران پس از کرونا نیز همین روش یعنی برگزاری نمایشگاه 

در فضای مجازی را ادامه دهند.
این  از  استفاده  آمادگی  نشر  بدنه  آیا  بپرسید که  اگر 
است.  مثبت  پاسخ  داراست؟  را  مجازی  فضای  ظرفیت 
حوزه  در  مجازی  فروشگاه های  برخی  هم  اکنون  چراکه 
کاالهای عمومی و همچنین کتاب و محصوالت فرهنگی 
فعال هستند. ضمن این که می توان در مرحله اول یک کار 

ترکیبی با مشارکت فروشگاه های کتاب انجام داد.
ناشران مدت هاست کتاب های خود را برای نمایشگاه 
امسال آماده کرده اند. البته اگر چنین اراده ای وجود داشته 
توانایی های مختلف علمی و  با  باشد، می توان در ستادی 

فنی کار را به پیش برد.
* عضو شورای سیاستگذاری نمایشگاه 
کتاب در ادوار گذشته

محمدجعفر جوادی
فرهنگ ملی و دینی مردم عزیزمان که 
مقدس  نام  برتارک  درخشان  گوهری  چون 
همیاری  و  دستگیری  با  درخشد  می  ایران 
هموطنان وحتی گاه غیر هموطنان در مواقع 

نیاز و ضروری گره خورده است.
مردمی که گاه در عین نیاز خود، همه یا 
بخشی از دارایی را به نیازمندتر از خود داده اند، 
تبلور این ایثار مقدس را دنیای مدعی امروز از 
این مردم بی ادعا، در دوران جنگ تحمیلی و 
اکنون در دوران هجمه از سوی یک بیماری 

فراگیر دیده و می بیند.
از خاطرمان نمی رود که در دوران دفاع 
مقدس، نامه ای همراه با کمپوتی، کنسروی، 
پا شکسته و  و  ادبیاتی دست  با  خوراکی ای، 
خطی کج و معوج در جبهه به دستمان می رسید 
با این مضمون کهبرادر رزمنده، تو برای ناموس، 
مملکت و دین من می جنگی و از جانت می 
گذری، من هم همینقدر توانستم تقدیم کنم تا 
 تو را یاری کرده باشم و بدانی که تنها نیستی.

وقتی به پشت جبهه می آمدی ، می شنیدی 

سرمقاله

هنوز به نمایشگاه 10 روزه کتاب نیاز داریم؟
نگاه و نظر

حوادث اجتماعی و ضرورت ساماندهی کمک ها
برخی هموطنانت تمام سرمایه اشان را پشتیبان 
فراموش  هرگز  یا  و  اند،  کرده  مدافعانشان 
نمی کنیم وقتی به رزمنده مجروحی آب می 
رساندی، با سر و دست به مجروح دیگری اشاره 
تر است،  به آب واجب  ازمن  او  می کرد، که 
آنگاه بود که با کوهی از احساس پشت گرمی 

و امید به ادامه تکلیف می رسیدی.. .
دشمن   جنگ،  زمان  مانند  وقتی  امروز 
سالمت  تمامیت  ویروس  کرونا  بنام  دیگری 
و تندرستی مردم مان را مورد تهدید قرارداد، 
بار دیگر شکوه  از همان نسل  همان مردم و 
از خودگذشتگی ، ایثار و فداکاری را در مقابل 
دیدگان جهانیان به نمایش گذارد، چه آنها که 
از همسر و فرزند و آسایش خود گذشته و در 
به  درمانی  مراکز  در  خدمت  جهادگران  قالب 
خدمت پرداختند و چه آنهایی که پشت جبهه 
کردند. مبادرت  خدماتی  و  مالی  تدارکات   به 

این درست در حالی است که دنیا شاهد چهره 
بدون نقاب و روتوش غرب متمدن در چپاول 
و سرقت لوازم بهداشتی و ضد عفونی، قربانی 
کردن دیگران برای زنده ماندن خود و ناتوانی 
آنان از ارائه خدمات مناسب حتی به هموطنان 
خودشان می باشد و این در حالی است که این 
مدعیان حقوق بشر نه در جنگ بوده اند، نه در 
تحریم و نه در مشکالت و فشارهای اقتصادی.

در این شرایط مردم عزیز همواره ایثارگر ما 
، در حال ارائه انواع کمکها و خدمات به هموطنان 
هستند، گاهی ، عزیزی  تمامی دارایی خود را 
که مبلغی است یا توان خدمتی است ارائه می 
مدیریت  درست  باید  لوازم  و  وجوه  این  دهد، 
شود تا درست هزینه شود و به مصرف صحیح 
و شایسته برسد، ِصرف ارائه آمار کمکهای مردمی 
و نشان دادن روحیه معاضدت و همکاری مردم و 
تالش خادمین برای انجام خدمت ، سوال فردای 

قیامت ما نیست، از مهمترین سوالها آن است که 
این امانتهای مردمی چگونه هزینه شد و به چه 

مصارفی رسید؟
نهادهایی  به  مربوط  قضیه  بخش  این 
به  و  کرده  آوری  جمع  را  خدمات  که  است 
مصرف می رسانند، مردم هم باید پاسخ بدهند 
که سرمایه ها را و اموال را به چه کسانی و یا 
سازمانهایی تحویل داده اند؟ ما در دوران جنگ 
پدیده زشت و نامیمونی بنام عده ای سودجو و 
فرصت طلب نداشتیم، تشکیالت سازمان یافته 
هم بنام کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد مسکن، 
بنیاد مستضعفان، هالل احمر و امثال آن برای 
هدایت و مدیریت کمکهای مردمی یا نداشتیم 
یا آنها توان سازماندهی مناسبی نداشتند، معموال 
اکثر هدایا وکمکها توسط جهاد سازندگی و سپاه 

پاسداران ساماندهی و توزیع می شد.
مطمئنا امروز با توجه به تمام مشکالت 
سیاسی و اقتصادی ای که ما به تحمیل نظام 
سرمایه  مصرف  در  باید  بسیار  داریم  سلطه 
مبحث  در  کنیم،  مراقبت  و  دقت  هایمان 
این عنوان  داریم تحت  مالی، اصلی  مدیریت 
درآمد  منابع  مهمترین  از  هزینه  کهمدیریت 
آشنایی  بدون  ای  عده  امروزه  استمتاسفانه 
آزادگی،  شرافت،  انسانیت،  مانند  مفاهیمی  با 
مختلف،  قالبهای  در  آن  مانند  و  همدردی 
انجمنها وامثال آن به فکر  گاه سازمانها، گاه 
سودجویی از این ایثار و فداکاری مردمی اند، 
متاسفانه کم خبر نمی رسد که فالن شخصیت 
آوری  جمع  را  مردمی  کمکهای  انجمن  یا  و 
نموده ولی معلوم نیست چه کرده است؟ فالن 
انجمن خیریه برای خود بنگاه مالی درست کرده 
وتبدیل به شرکت خصوصی با منافع فراوان از 
محل همین کمکها برای خود و اقوام خود شده 

و از این دست.



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1463- چهارشنبه 31 اردیبهشت 21399 معه جا
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بودجه ندارد

وزیر آموزش و پرورش گفت که 
پاسخگوی  تنها  وزارت خانه  اعتبارات 
بودجه  است،  کارمندان  جاری  حقوق 
بنیادین  کافی برای تحقق سند تحول 
آموزش و پرورش وجود ندارد و اعتباری 
به این سند تخصیص داده نشده است.

در  میرزایی«  حاجی  »محسن 
دوره  منتخب  فرهنگیان  با  ر  دیدا
یازدهم مجلس شورای اسالمی افزود: 
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
باید تدبیری را اتخاذ کنند تا مشکالت 
بودجه ای آموزش و پرورش حل شود؛ 
این وزارتخانه  لذا ساختار بودجه ای در 

نیاز به اصالح دارد.
حاجی میرزایی، آموزش و پرورش 
را پهن پیکرترین دستگاه اجرایی کشور 
داشت  توجه  باید  افزود:  و  برشمرد 
دستگاهی با این عظمت چه مشکلی را 
از تکالیف  از جامعه رفع می کند؛ یکی 
آموزش و پرورش از سال ۶۶ این است 
الزامًا  باید  آموز متوسطه  که هر دانش 
دید  باید  بگیرد؛  فرا  را  مهارت  یک 
میزان  چه  تا  موضوع  این  تحقق  در 

موفق بودیم.
وی در ادامه با بیان اینکه هدف ما 
اعتالی جایگاه آموزش و پرورش است، 
گفت: در اجالس آیسسکو، کشورهای 
اسالمی از تأسیس شبکه شاد استقبال 
شورای  مجلس  امیدوارم  ند.  کرده ا
و  کشور  پیشرفت  راستای  در  اسالمی 
و  اسالمی  انقالب  آرمان های  تحقق 

رهنمودهای رهبری گام بردارد.
وی افزود: بدون تردید هیچ تحول 
افتاد  نخواهد  اتفاق  کشور  در  پایداری 
از مسیر آموزش و پرورش  اینکه  مگر 
بنا بر این آنچه آینده کشور را  بگذرد؛ 
می سازد، برنامه های آموزش و پرورش 

است.
بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
اینکه مهمترین فرصت یادگیری جامعه 
در اختیار آموزش و پرورش است، گفت: 
این موضوع نشان از اهمیت نظام تعلیم 
و تربیت دارد؛ پس باید دید که در عمل 

جایگاه نظام تعلیم و تربیت کجاست.
وی خطاب به نمایندگان منتخب 
خاطرنشان کرد: آنچه که باید در مجلس 
آینده و با همکاری یکدیگر پیش ببریم، 
اعتالی جایگاه آموزش و پرورش است.

حاجی میرزایی با اشاره به برخی 
و  آموزش  در  شده  انجام  مطالعات 
پرورش، گفت: تحقیقی را در خصوص 
مشکالت آموزش و پرورش انجام دادیم؛ 
بر اساس آن، بررسی ها نشان می دهد 
اگر تاریخ را از این تحقیق حذف کنیم، 
و  آموزش  مشکالت  می شویم  متوجه 
و  داشته  انقالب وجود  از  قبل  پرورش 
به جز چند مورد، همچنان این مشکالت 

باقی است.
و  آموزش ها  به  دسترسی  وی، 
را  کشور  سطح  در  بیسوادی  کاهش 
از اتفاقات خوب پس از انقالب عنوان 
از روی میز  این موضوع  کرد و گفت: 
برداشته  چالش های آموزش و پرورش 
شده است؛ لذا امروزه به برکت انقالب 
چتر آموزشی در سراسر کشور گسترده 
نقاط  دورترین  در  آموزش ها  و  شده 
التعلیم  الزم  آموزان  دانش  به  کشور 

ارائه می شود.
بیان  با  امید  و  تدبیر  کابینه  عضو 
اینکه مسائل و چالش های باقی مانده 
در آموزش و پرورش کم نیست، اظهار 
کرد: اینکه محتواهای آموزشی در نظام 
تعلیم و تربیت تا چه میزان پاسخگوی 
موضوعاتی  از  یکی  است،  جامعه  نیاز 
وپرورش  آموزش  در  همواره  که  است 
مطرح بوده؛ کمبود نیروی انسانی نیز از 
چالش هایی است که همواره وجود داشته 
از طرق  داریم  امسال تالش  و  دارد  و 
مختلف این کمبود معلم را جبران کنیم.

به  مدارس  درصد   3۰ نیاز   *
بازسازی و نوسازی

تناسب  میزان  میرزایی،  حاجی 
فضاهای  کمبود  آموزشی،  محتوای 
دیگر  از  را   … و  مناسب  آموزشی 
و  عنوان  پرورش  و  آموزش  مشکالت 
اظهار کرد: به رغم خدمات ارزشمندی 
که توسط دولت و همچنین خیرین انجام 
شده، همچنان 3۰ درصد مدارس کشور 

نیازمند بازسازی و ترمیم است.
اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
برخی مصوبه های مجلس در مورد  به 
از  دیگر  یکی  گفت:  نیروها،  استخدام 
وجود  پرورش،  و  آموزش  مشکالت 
نامشخصی  وضع  که  بود  نیروهایی 
آن  حل  برای  تالش هایی  لذا  داشتند؛ 
این  جذب  دید  باید  اما  گرفت  صورت 
نوع نیروها که بر اساس مصوبه مجلس 
جذب می شوند نیاز نظام تعلیم و تربیت 

را رفع می کند.
* نیازمند تدوین قانون اصلی برای 

آموزش و پرورش
وی افزود: یکی از نکات مهم که 
ما از نمایندگان مجلس توقع داریم، ارائه 

یک قانون مادر برای آموزش و پرورش 
و  آموزش  برای  زیادی  قوانین  است؛ 
اما  شد  مصوب  مجلس  در  پرورش 
این قوانین در ادوار گذشته پاسخگوی 
مشکالت نبوده است؛ بنابر این قانونی 
باید تدوین شود که به اعتالی جایگاه 

معلمان بینجامد.
امید تصریح  عضو کابینه تدبیر و 
کرد: به رغم تالش های انجام شده در 
سال های اخیر، سند تحول اتفاقی قابل 
زیرا  است؛  نیاورده  به وجود  را  توجهی 
و  معلمان  آموزان،  دانش  در  تغییراتی 

کف مدرسه مشاهده نمی کنیم.
 * ۱۰۰شاخص برای تعیین محل 

مدرسه مشخص شده است
تهیه  به  اشاره  با  میرزایی  حاجی 
برای  گفت:  تحول  سند  زیرنظام های 
اجرای سند تحول، زیرنظام های خوبی 
امروز، زمانی است که  اما  تدوین شده 
سند تحول باید به یک مفهومی قابل 
فهم برای همه سطوح تبدیل شود. بنابر 
بسته   ۲۵ از  بیش  کار  این  برای  این 

تحولی تهیه کرده ایم.
بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
ایجاد  بسته ها  این  جهت گیری  اینکه 
تحول در مدرسه است و باید این تحول 
در مدرسه محرز باشد، اظهار کرد: یکی 
مهارت  آموزش  تحولی،  بسته های  از 
آموزان  دانش  برای  نوشتن  و  خواندن 
به  آجر  نام طرح  به  دیگر  بسته  است؛ 
آجر است که با هدف تقویت مشارکت 
ارائه شده  جامعه در امر مدرسه سازی 
است؛ یکی دیگر از بسته های تحولی، 
بسته مکان یابی مدارس است؛ زیرا در 
جایی مدرسه ساخته شده اما دانش آموز 
ندارد و برعکس این موضوع، لذا با این 
بسته، معضل چنین مدارسی رفع خواهد 
و  ۱۰۰ شاخص  مجموعه  این  در  شد؛ 
مالحظه تعیین شده تا مدارس در جای 
دانش  جمعیت  با  متناسب  و  ضروری 

آموزی احداث شود.
وی با اشاره به مشکالتی که شیوع 
و  تعلیم  نظام های  برای  کرونا  بیماری 
تربیت در دنیا به وجود آورده است، گفت: 
اعتقاد جهانی بر این است که خالصی از 
کرونا به این زودی ممکن نیست؛ باید با 

آن کنار بیاییم. سوال اینجاست آیا نباید 
در تقویم زمانی مدرسه تغییر ایجاد کرد؛ 
در صورت استمرار بحران کرونا، آموزش 
روبه رو  مخاطراتی  چه  با  پرورش  و 
در  آموزش  به  دسترسی  و  شد  خواهد 
این  به  باید  بود.  خواهد  چگونه  آینده 

موضوعات پرداخته شود.
 * استقبال کشورهای اسالمی از 

تأسیس شبکه شاد
حاجی میرزایی با اشاره به برگزاری 
اعضای  العاده  فوق  مجازی  کنفرانس 
آیسسکو در هفته گذشته اظهار کرد: در 
این کنفرانس مشخص شد راهکاری که 
در ایران برای ارائه آموزش های درسی 
نیز  کشورها  سایر  در  شده  گرفته  بکار 
رغم  به  اما  است  شده  گرفته  کار  به 
بهره مندی از آموزش های تلویزیونی و 
فضای مجازی، ابتکار ما در راه اندازی 
و  داخلی  شبکه  عنوان  به  شاد  شبکه 
اختصاصی آموزش و پرورش مورد توجه 

سایر کشورها قرار گرفته است.
برنامه های  در  اینکه  بیان  با  وی 
بین  تعامل  امکان  تلویزیون  آموزشی 
دانش آموزان و معلمان وجود نداشت، 
افزود: شبکه شاد به رغم وجود تعامل 
ظرفیت های  آموز،  دانش  و  معلم  بین 
بسیاری دارد به گونه ای که این شبکه 
را در مقایسه با سایر فضاهای مجازی 
پوشش  قابلیت  است.  کرده  برجسته 
باال، ظرفیت های متنوع از جمله وجود 
کانال های تربیتی، تربیت بدنی، انجمن 
اولیا و مربیان از ویژگی های خوب این 

شبکه آموزشی است.
برقراری  پرورش  و  آموزش  وزیر 
تعامل بین مخاطبان و افزایش تاب آوری 
اهداف  از  را  بحران ها  برابر  در  کشور 
ایجاد شبکه شاد بر شمرد و افزود: بیش 
از ۱۲و نیم میلیون دانش آموز و بیش از 
۹۷ درصد معلمان از این شبکه بهره مند 
هستند. جابجایی بیش از یک میلیارد و 
۲۰۰ میلیون فایل و بیش از سه میلیارد 
پیامک در شبکه شاد نشان از اقبال خوب 

مخاطبان از این شبکه است.
و  آموزش  حریم  کردن  دور   * 

پرورش از سیاست
و  آموزش  در  اینکه  بیان  با  وی 
تعلیم  حریم  هستیم  مصمم  پرورش 
دور  سیاسی،  کشاکش  از  را  تربیت  و 
کرد:  اظهار  کنیم،  گزینی  شایسته  و 
نمایندگان مجلس به ما کمک کنند تا در 
هر منطقه، بهترین و شایسته ترین افراد 
مدیریت آموزش و پرورش را بر عهده 
گفت:  پایان  در  میرزایی  بگیرند.حاجی 
می دانیم؛  همه  را  کشور  عمومی  وضع 
قرار نیست امتیاز ویژه به معلمان بدهیم 
بلکه می خواهیم وضع معلمان مانند سایر 

کارمندان دولت باشد.
ث

واد
ح

زیر نظر: علی هوشمند

نحوه بازگشايی خوابگاه های دانشجويی
رئیس سازمان امور دانشجویان نحوه بازگشایی خوابگاه ها را بعد از بازگشایی 
دانشگاه ها تشریح کرد و گفت: برنامه ریزی دانشگاه ها باید بر اساس نیاز حداقلی 

به خوابگاه باشد.
دکتر مجتبی صدیقی درباره وضعیت خوابگاه های دانشجویی بعد از بازگشایی 
دانشگاه ها گفت: بر اساس مجوز ستاد ملی مبارزه با کرونا، دانشگاه ها این اختیار را 

دارند که از ۱۷ خرداد دانشجویان را به صورت حضوری بپذیرند.
بهداشتی  شرایط  به  توجه  با  دانشگاه ها  طبیعی،  طور  به  داد:  ادامه  وی 
در حداقل ممکن استفاده  امکان  این  از  بهداشتی،  و ضرورت کنترل پروتکل های 
می کنند، یعنی برای تکمیل فعالیت های آموزشی و پژوهشی که در این نیم سال 
داشتند از این امکان که بتوانند دانشجویان هم حضور داشته باشند استفاده می کنند.

* برنامه ریزی دانشگاه ها باید بر اساس نیاز حداقلی به خوابگاه باشد
رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: به دانشگاه ها اعالم شده است طوری 
برنامه ریزی کنند که نیاز به خوابگاه و خدمات رفاهی در حداقل ممکن باشد، به این 
معنی که دانشگاه ها آموزش مجازی را به طور کامل ادامه داده و به اتمام برسانند و 
اگر احیانًا برای رفع اشکال و برگزاری آزمون ها نیاز به حضور دانشجو باشد از این 
امکان استفاده کنند آن هم به گونه ای برنامه ریزی شود و بازه امتحانات به گونه ای 

باشد که تا جایی که امکان دارد، نیاز به خوابگاه نباشد.
* کنترل مسائل بهداشتی به شکل عادی امکان پذیر نیست

معمواًل  نشده اند،  طراحی  شرایط  این  برای  خوابگاه ها  چون  افزود:  وی 
و تعداد دانشجویان  هستند  تراکم  دارای  ما  خوابگاه های  عادی  شرایط  در 
در  عادی  شکل  به  بهداشتی  توجه است، کنترل مسائل  تاق ها قابل  ا در 

پذیر نیست. خوابگاه ها امکان 
رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: بنابراین حتمًا اگر دانشگاهی هم قصد 
استفاده از خوابگاه را داشته باشد، باید بحث فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کند، 
در ورود دانشجویان به خوابگاه کنترل های الزم تا حدی که نیاز است صورت گیرد 

و مواظبت شود اگر عالئمی پیدا شد، پیگیری شود تا مشکلی ایجاد نشود.
* امتحانات جوری برگزار شود که نیاز به خوابگاه نباشد

خود  توسط  برنامه ریزی  علوم  کرد: سیاست وزارت  خاطرنشان  صدیقی 
دانشگاه ها است هر دانشگاه متناسب با شرایط اقلیمی و استانی خود که سفید است 
یا قرمز و با توجه به امکاناتی که دارند باید برنامه ریزی کنند به عنوان مثال به 
حتی المقدور  بتوانند  دانشجویان  که  کنند  باز  را  امتحانی  بازه های  گونه ای 
بدون اقامت امتحان را برگزار کرده و باز گردند و امتحانات با فاصله برگزار شود 

که دانشجویان نیاز به خوابگاه نداشته باشند.
* سالمت دانشجو، استاد و کارمند باالتر از کیفیت است

وی ادامه داد: اولویت هم با دانشجویان تحصیالت تکمیلی است که دانشگاه ها 
طوری برنامه ریزی کنند که این اولویت هم مد نظر آنها باشد وزارت علوم تاکید دارد 
درست است که کیفیت آموزش مهم است ولی سالمت دانشجو، استاد و کارمند 

باالتر از کیفیت است.
صدیقی خاطرنشان کرد: برنامه ریزی ها توسط دانشگاه ها باید طوری انجام 
شود که اطمینان وجود داشته باشد که مشکلی ایجاد نمی شود، درست است برخی 
از دانشگاه ها در مناطق سفید هستند ولی دانشجویان از مناطق مختلف کشور در 
دانشگاه ها حضور می یابند، بنابراین نمی توان به این موضوع که دانشگاه در منطقه 

سفید قرار دارد اعتماد کرد که مشکلی پیش نمی آید.
* استفاده از خوابگاه در مواقع اضطراری

وی ادامه داد: به دلیل این حساسیت ها اعالم کرده ایم، دانشگاه ها تالش کنند 
تا جایی که امکان دارد بحث استفاده از خوابگاه مطرح نباشد مگر در حد ضرورت و 

با رعایت دستورالعمل های بهداشتی.
* ارائه خدمات تغذیه در اولویت دانشگاه ها نیست

صدیقی درباره نحوه ارائه تغذیه بعد از بازگشایی دانشگاه ها گفت: اولویت ما 
در زمانی که دانشجویان برای تکمیل ترم و یا امتحان حضور می یابند ارائه خدمات 
تغذیه در دانشگاه ها نیست اگر نیاز به ارائه غذا باشد حتمًا در ظروف یکبار مصرف 

در بسته و ترجیحًا بیرون بر ارائه خواهد شد.

امروز آخرين مهلت ثبت نام در کنکور سراسری سال 99
کنکور سراسری سال ۱3۹۹ در روزهای 3۰ و 3۱ مردادماه ۹۹ برگزار می شود 
و امروز3۱ اردیبهشت ماه ۹۹ آخرین فرصت برای داوطلبان جهت ثبت نام در این 

آزمون است.
به دنبال اطالعیه ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۹ مبنی بر اعالم تاریخ جدید برگزاری 
کنکور سراسری سال ۱3۹۹ )در روزهای 3۰ و 3۱ مردادماه ۹۹(، تسهیالتی برای 

داوطلبان در نظر گرفته شد.
کنکور سراسری سال ۹۹ به منظور پذیرش دانشجو در رشته های با آزمون 
در دوره های روزانه، نوبت دوم )شبانه(، نیمه حضوری، مجازی، پردیس خودگردان 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی 
آزاد  دانشگاه  آزمون  با  تحصیلی  رشته های  و همچنین  دولتی  غیر  و  غیرانتفاعی 

اسالمی در روزهای 3۰ و 3۱ مردادماه ۹۹ برگزار می شود.
در  نام کننده  ثبت  داوطلبان  ثبت نامی  ویرایش اطالعات  و  امکان مشاهده 
کنکور سراسری سال ۱3۹۹ و همچنین مهلت جدید ثبت نام آن دسته از داوطلبانی 

که در موعد مقرر موفق به ثبت نام نشده اند، فراهم شده است.
پایگاه  در  اردیبهشت   ۲۸ یکشنبه  روز  از  داوطلبان  ثبت نامی  اطالعات 
www.sanjesh.org قرار گرفته  اطالع رسانی سازمان سنجش به نشانی: 
و  مشاهده  به  نسبت  اردیبهشت   3۱ چهارشنبه  تا  می توانند  داوطلبان،  و  است 
کنترل مجدد اطالعات ثبت نامی خود اقدام و در صورت تمایل اطالعات خود 

را ویرایش کنند.
داوطلبانی که قباًل در مهلت مقرر موفق به ثبت نام در آزمون نشده اند، نیز می 
توانند تا چهارشنبه 3۱ اردیبهشت پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام 

بتوانند نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.
فاطمه زرین آمیزی سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: تا امروز 
3۰ اردیبهشت ماه ۹۹ تعداد ۱۱ هزار و ۹۱3 نفر داوطلب جدید نسبت به ثبت نام 
در آزمون سراسری ۹۹ اقدام کردند که با احتساب تعداد داوطلبانی که در مهلت های 
گذشته ثبت نام کرده بودند در مجموع تاکنون یک میلیون و 3۶۵ هزار و ۸۹۹ نفر 

کنکور سراسری ۹۹ ثبت نام کرده اند.
به گزارش مهر، کنکور سراسری سال ۱3۹۹ در روزهای 3۰ و 3۱ مردادماه 

۹۹ برگزار می شود.
* نوع مدرک تحصیلی مورد نیاز برای شرکت در کنکور سراسری

۱( دارا بودن دیپلم نظام آموزشی جدید 3-3-۶، اعم از شاخه های نظری، 
فنی و حرفه ای یا کاردانش و یا اخذ دیپلم حداکثر تا تاریخ 3۱ شهریور ۹۹، دارا 
بودن مدرک پیش دانشگاهی و یا اخذ مدرک پیش دانشگاهی حداکثر تا تاریخ 3۱ 
شهریور ۹۹، دارا بودن دیپلم دوره چهارساله نظام قدیم و یا مدرک کاردانی )فوق 

دیپلم( برای داوطلبان الزامی است.
۲( دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای و کاردانش )نظام آموزشی غیر ۶-3-3( 
که فاقد مدرک پیش دانشگاهی یا کاردانی هستند حق ثبت نام در آزمون سراسری 
سال ۱3۹۹ را ندارند و در صورت ثبت نام در آزمون به عنوان متخلف شناخته شده 

و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.
تحصیلی:  رشته های  در  دانشجو  پذیرش   ۱3۹۹ سال  سراسری  آزمون  در 
طراحی  کارگردانی،   - بازیگری  تصویری،  ارتباط  نمایشی،  ادبیات  آهنگسازی، 
پارچه، طراحی صحنه، طراحی صنعتی، طراحی لباس، عکاسی، کاردانی هنرهای 
نمایش  نقاشی،  نظامی،  موسیقی  سازی،  مجسمه  نگارگری،  و  کتابت  تجسمی، 
عروسکی، نوازندگی موسیقی ایرانی و نوازندگی موسیقی جهانی در گروه  آزمایشی 
هنر و در رشته های علوم ورزشی و آموزش علوم ورزشی به صورت متمرکز و با 

شرایط خاص صورت می پذیرد.
زمان  در  مربوط  اطالعیه های  طریق  از  خصوص  این  در  الزم  توضیحات 
از  این رشته ها  به اطالع داوطلبان خواهد رسید.  آزمون  پرینت کارت شرکت در 
ردیف رشته های مربوط به پذیرش نیمه متمرکز خارج شده و اسامی پذیرفته شدگان 

نهایی این رشته ها همزمان با نتایج سایر رشته های متمرکز اعالم خواهد شد.
* ثبت نام بدون توجه به نوع نظام آموزشی در کنکور ۹۹

براساس مصوبه جلسه هجدهم شورای سنجش و پذیرش دانشجو ۲۹ تیرماه 
۹۸ داوطلبان آزمون سراسری سال ۱3۹۹ مجاز هستند در زمان ثبت نام بدون توجه 
به نوع نظام آموزشی که در آن تحصیل کرده اند، نوع مجموعه سواالت خود را از 
نظام آموزشی دیگر )نظام آموزشی 3-3-۶ و یا نظام آموزشی سالی واحدی- ترمی 

واحدی( انتخاب کرده و در جلسه آزمون به آن پاسخ دهند.
به داوطلبان تاکید شده است در انتخاب مجموعه سواالت در تقاضانامه ثبت نام 
خود دقت الزم را بعمل آورند چرا که تبعات هر نوع اشتباه در انتخاب نوع سواالت 
انتخابی به  به عهده شخص داوطلب بوده و در جلسه آزمون، مجموعه سواالت 
داوطلب تحویل داده خواهد شد و تغییر مجموعه سواالت برای داوطلب در زمان 

برگزاری آزمون میسر نخواهد بود.

کالهبرداری در پوشش فروش ارز ارزان
آگاهی  پلیس  کالهبرداری  و  جعل  با  مبارزه  معاون 
ارز  وعده خرید  با  که  دو کالهبردار  دستگیری  از  پایتخت 
ارزان قیمت از مشتریان بانک ۲۵۰ میلیارد ریال کالهبرداری 

کرده بود خبرداد.
سرهنگ کارآگاه جهانگیر تقی پور اظهار کرد: پانزدهم 
بهمن ماه گذشته فردی با مراجعه به اداره چهاردهم پلیس 
از  یکی  به  مراجعه  با  پیش  چندی  که  کرد  اظهار  آگاهی 
شعب بانک در تهران با فرد آشنا شده که مدعی بوده یکی 
از دوستانش در امر بازرگانی تجربه دارد و آن ها را به یکدیگر 
معرفی کرده است. در ادامه شاکی با این ادعا که بازرگان 
می تواند ارز را با قیمت ارزان تهیه کند مبلغ ۷۰ میلیارد ریال 
در اختیار بازرگان جوان 3۰ ساله به نام حمید قرار داده است.

که  توضیحاتش گفت  ادامه  در  داد: شاکی  ادامه  وی 
حمید مدعی بوده در کار صادرات و واردات فعالیت می کند 
و پس از کمی گفت وگو در خصوص خرید ارز، توافق کردند 
چند روز بعد همدیگر را در یکی از هتل های بزرگ تهران 

مالقات کنند و شاکی ارزهای تهیه شده را دریافت کند.
آگاهی  پلیس  کالهبرداری  و  جعل  با  مبارزه  معاون 
پایتخت درباره دیگر اظهارات شاکی گفت: شاکی در زمان 
تعیین شده به هتل مراجعه می کند اما حمید مدعی می شود 
به دلیل اینکه از سوی نهادهای امنیتی تحت نظر بوده امکان 
خرید ارز برایش فراهم نشده و در ادامه نه ارزی به او تحویل 

داده و نه هزینه ای که به او پرداخت کرده است.
ادامه متوجه می شود که  اینکه شاکی در  با بیان  وی 
چند نفر از مشتریان بانک نیز به همین شیوه فریب خورده اند 

گفت: با تشکیل پرونده اولیه دستگیری هر دو متهم در دستور 
با  کارآگاهان  و  گرفت  قرار  چهاردهم  اداره  کارآگاهان  کار 
متهم  دو  هر  متهمان  مخفیگاه  شناسایی  با  قضائی  دستور 

را دستگیر کنند.
معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی تهران 
بزرگ گفت: متهمان که در ابتدا جرم خود را انکار می کردند 
و مدعی می شدند که شاکیان اختالف حساب دارند، اما در 
ادامه حمید اعتراف کرد با همدستی دوستش مشتریان متمول 
بانک را شناسایی می کردند و از طریق ارتباط با این افراد 
همدستش او را به عنوان بازرگان به آن ها معرفی می کرده 
بانک کالهبرداری  مشتریان  از  ارز  خرید  وعده  با  تا  است 
به  نیز زمان تحویل مدعی می شده که  آن  از  کنند. پس 
خاطر موارد امنیتی امکان خرید نبوده و آن ها را می ترسانده 

تا پیگیر بازپس گیری پول های خود نشوند.
معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری آگاهی افزود: تا 
کنون چهار تن از مالباختگان شناسایی و کارشناسان ارزش 
را ۲۵۰ میلیارد ریال اعالم  اموال کالهبرداری شده  ریالی 

کرده اند.

سرنوشت کودک پنج ساله در هاله ای از ابهام
پنج شنبه  روز  عصر  ساله  پنج  کودک  مختاری  پارسا 
۱۸ اردیبهشت ماه در شهرستان سامان حوالی پل کاهکش 
امدادی جمعیت هالل احمر  نیروهای  بالفاصله  مفقود شد، 
رودخانه  در  را  جستجو  عملیات  بختیاری  و  چهارمحال 
جستجو  عملیات  لحظه  این  تا  اما  کردند،  آغاز  زاینده رود 

نتیجه بخش نبوده است.
طبق گفته خانواده این کودک، پارسا برای شستن دست 
به نزدیکی آب رفته، اما کسی در آن حوالی به آب افتادن 
کودک را ندیده است، این موضوع را از مدیرعامل جمعیت 

هالل احمر چهارمحال و بختیاری جویا شدیم.
سیداحمد مرتضوی فرد مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
چهارمحال و بختیاری: حدود ۱۰ روز قبل گزارشی مبنی بر 

مفقود شدن کودک ۵ ساله در شهرستان سامان اعالم شد 
که بالفاصله نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

وی توضیح داد: براساس گفته های خانواده این کودک، 
موضوع بر اساس غرق شدن پارسا در زاینده رود چیده شد 
و عملیات جستجو توسط تیم های غواصی و نجات غریق 
نیز ادامه دارد، همچنین هماهنگی الزم با تیم های امدادی 
استان اصفهان برای جستجو در انتهای مسیر رودخانه و در 

حوضه استحفاظیه اصفهان نیز ادامه دارد.

زن متوفی بعد از ۱۸ ساعت زنده شد!
لرستان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  مدیر 
گفت: یک زن ۴۲ ساله که به دلیل سکته فوت کرده بود، 
بعد از حدود ۱۸ ساعت در سردخانه، زنده و به بیمارستان 

شهید مدنی خرم آباد منتقل شد.
عبدالرضا شهبازی اظهار داشت: ظاهراً صبح پزشکی 
قانونی برای معاینه جسد و صدور جواز دفن مراجعه می کند 

که مشاهده می شود زن متوفی نفس می کشد.
در  ساله   ۴۲ زن  حاضر  حال  در  کرد:  تاکید  شهبازی 
به حیات  و  بیمارستان شهید مدنی بستری است  اورژانس 

خود ادامه می دهد.

محاکمه  عامالن قتل پسر جوان در رودهن
سه پسر جوان که در راه بازگشت از یک جشن تولد 
جوانی را به قتل رسانده اند، در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان 

تهران محاکمه شدند.
در  رودهن  پلیس  به  درگیری  یک  گزارش  اعالم  با 
اردیبهشت سال ۹۵ مأموران بالفاصله به محل مورد نظر 
اعزام شدند. شواهد اولیه نشان می داد 3 پسر جوان با دو برادر 
درگیر شده و در این میان یکی از برادران به قتل رسیده بود.

پلیس در ادامه تحقیقات 3 متهم به نام های نادر، نوید 
و  نوید  اولیه،  تحقیقات  از  را دستگیر کرد؛ پس  و سیامک 
سیامک با قید وثیقه آزاد شدند و نادر به  عنوان متهم اصلی 

روانه زندان شد.
از  برگزار شد که هیچ یک  این قتل در حالی  دادگاه 
متهمان قتل بیژن را گردن نمی گرفتند و هرکدام در مورد 

عامل ضربه کشنده اظهار بی اطالعی می کردند.
قاضی پرونده پس از شنیدن اظهارات متهمان هر 3 
پسر جوان را با اتهام مشارکت در قتل عمد روانه زندان کرد 
و دستور داد تا پس از تکمیل تحقیقات بار دیگر پرونده برای 

رسیدگی و محاکمه به دادگاه ارسال شود.

جزئیات حمله به نیرو های جهادی در خوزستان
فرمانده انتظامی دزفول در خصوص ماجرای دوشنبه 
شب در کوی مهرشهر و حمله به نیروهای جهادی مسجد 

این منطقه توضیحاتی ارائه داد.
پی حمله  در  کرد:  اظهار  گراوندی  اهلل  روح  سرهنگ 
در  مهرشهر  مسجد  جهادی  نیروهای  به  ناشناس  افرادی 
این  اعالم  از  آنها، پس  و مصدومیت  یکشنبه  روز  شامگاه 
خبر مأموران کالنتری ۱۱ دزفول برای بررسی موضوع به 
اولیه و  به تنظیم صورت جلسه  اعزام شدند و نسبت  محل 

اخذ اظهارات مصدومان اقدام کردند.
وی با بیان اینکه مصدومان برای مداوا به بیمارستان 
اعزام شدند، افزود: پلیس از ابتدای این حادثه تمام تالش 
خود را برای شناسایی و دستگیری افراد ناشناس آغاز کرده 

است و این اقدامات تا حصول نتیجه ادامه دارد.
سرهنگ گراوندی در خصوص برخورد نامناسب مأموران 
پلیس در این حادثه گفت: فرماندهی انتظامی پس از بررسی 
موضوع بالفاصله برخورد سازمانی مناسب را با مأمور متخلف 
و مسئول مستقیم وی اعمال کرد و عصر امروز نیز با دعوت 

از این تالشگران، از آنها دلجویی شد.
از  تصاویری  انتشار  دوشنبه  روز  مهر،  گزارش  به 
حمله برخی افراد ناشناس به نیروهای جهادی که در حال 
ضدعفونی معابر و خیابان های مهرشهر دزفول بودند موجب 

واکنش هایی در فضای مجازی شد.
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راهکارهايی برای استفاده ايمن کودکان از فضای مجازی

اگر افراد خانواده شما در زمان همه گیری بیماری کرونا مجبور به ماندن 
در خانه هستند، احتمال دارد که فرزندانتان برای شرکت در کالس های مدرسه، 
در  را  بیشتری  زمان  اقوام  و  دوستان  با  تماس  همچنین  و  هنری  کالس های 

فضای مجازی بگذرانند.
ارتباطات مجازی به کودکان و نوجوانان کمک می کند تا اثرات سوء این 
خود  روزانه  زندگی  به  تا  می کند  تشویق  را  آنها  و  شود  کم تر  موقتی  وضعیت 
ادامه دهند، ولی از طرف دیگر چالش های جدیدی برای والدین ایجاد می کند. 
چطور می توانید از فضای اینترنت بیشترین استفاده  کرده در حالی که کم ترین 
آسیب  متوجه کودکان شود؟ حتی در شرایط عادی هم حفظ چنین تعادلی کار 
ساده ای نیست، حاال که بحث بحران سالمتی مثل بیماری کرونا هم مطرح است.

۱.  درباره فضای مجازی با فرزندان خود شفاف صحبت کنید
و  ارتباط هستند  در  آنها  با  که  به کسانی  راجع  فرزندان خود صادقانه  با 
ارزش  و  اهمیت  که  کنید  اطمینان حاصل  کنید.  ارتباط شان صحبت  چگونگی 
تبعیض آمیز و  رفتارهای  این که  و  را می فهمند  تعامالت دوستانه و حمایتگرانه 
نامناسب هرگز قابل قبول نیستند. آنها را تشویق کنید که اگر هر یک از این 
رفتارها را تجربه کرده اند فوراً موضوع را با شما یا شخص بالغ و معتمدی درمیان 
بگذارند. نسبت به حاالت فرزندتان هنگام کار با اینترنت هشیار باشید که مثاًل 
آیا غمگین یا پنهان کار به نظر می رسد، یا اذیت و آزار اینترنتی را تجربه می کند. 
به همراه فرزند خود قوانینی وضع کنید که چگونه و چه زمانی می توانند از این 

وسایل استفاده کند.
۲. از تکنولوژی برای حفاظت از فرزندان خود استفاده کنید

مطمئن شوید که لوازم الکترونیکی فرزندتان به آخرین نسخه نرم افزار و 
آنتی ویروس مجهز باشد و تنظیمات حریم خصوصی روشن باشد. دوربین )وب کم( 
را درصورت عدم استفاده بپوشانید. برای بچه های کوچک تر، از ابزارهایی نظیر 
برنامه های کنترل والدین بر اینترنت و جستجوی امن استفاده کنید، تا تجربیات 

آنالین ایمنی داشته باشند.  
هرگز  شما  فرزند  باشید.  محتاط  آنالین  رایگان  آموزشی  منابع  مورد  در 
نباید عکس یا اسم کامل خود را برای دسترسی به این منابع استفاده کند. به 
خاطر بسپارید که تنظیمات حریم خصوصی را کنترل کنید تا دریافت اطالعات 
را  خود  شخصی  که  اطالعات  دهید  یاد  خود  فرزند  به  برسانید.  به حداقل  را 

به خصوص در اختیار غریبه ها قرار ندهند.
3.  با فرزندتان در فضای مجازی زمان بگذرانید

ایمن  و  مثبت  آنالین  ارتباطات  تا  کنید  ایجاد  فرزندتان  برای  فرصتهایی 
دیگران  با  ارتباط  حاضر،  حال  در  باشند.  داشته  شما  و  خانواده  دوستان،  با 
مهم تر از همیشه است و می تواند فرصتی عالی برای شما باشد تا در ارتباطات 

مجازی الگویی مناسب از لحاظ مهربانی و همدردی برای فرزندتان باشید.
و  نادرست  اطالعات  از  می توانند  چطور  دهید  آموزش  خود  کودکان  به 
ویروس  مورد  در  آنها  بیشتر  نگرانی  موجب  می تواند  که  نامتناسب  محتواهای 
مانند  سازمان هایی  از  زیادی  معتبر  دیجیتالی  منابع  کنند.  اجتناب  شود،  کرونا 
یونیسف و سازمان جهانی بهداشت در دسترس است که شما و فرزندتان را قادر 

می سازد با هم در مورد ویروس اطالعات بیشتری کسب کنید.
سایر  و  بازی ها  اپلیکیشن ها،  برنامه ها،  و  بگذارید  زمان  خود  فرزند  برای 

سرگرمی های مناسب سنش را پیدا کنید.
۴. عادت های آنالین سالم را تشویق کنید

تشویق  تصویری  تماس های  در  و  در فضای مجازی  را  رفتارهای خوب 
آنها  به  و  باشد  مهربان  با همکالسی هایش  تا  کنید  تشویق  را  کنید. فرزندتان 
احترام بگذارد.  مراقب پوشش فرزندان تان درجلوی دوربین باشید و اجازه ندهید 
از داخل اتاق خواب تماس تصویری بگیرند. سیاست ها و راه های تماس با مدرسه 

برای گزارش آزار و اذیت اینترنتی یا محتوای نامناسب آنالین را بدانید.
وقتی کودکان  زمان بیشتری را در فضای مجازی می گذارنند، ممکن است 
در معرض تبلیغات بیشتری قرار بگیرند که غذاهای ناسالم، کلیشه های جنسیتی 
یا موضوعات نامتناسب با سن شان را ترویج می کنند. به فرزندتان کمک کنید 
تا تبلیغات آنالین را تشخیص دهد و از این فرصت استفاده کنید تا با هم برخی 

پیامهای منفی را شناسایی کنید.
۵.  بگذارید اوقات خوشی داشته باشند و ابراز وجود کنند

باشد  شما  فرزندان  برای  خوبی  فرصت  می تواند  خانه  در  زمان  گذراندن 
تا از فضای مجازی برای انعکاس نظرات خود و حمایت از کسانی که در این 

بحران به کمک نیاز دارند، استفاده کنند.
فرزندان خود را تشویق کنید تا با بهره گیری از ابزارهای دیجیتال فعالیت 
جسمانی داشته باشند، به عنوان مثال تشویق به استفاده از ویدیوهای ورزشی 
زیادتر  را  آنها  ویدیویی که تحرک  بازی های  و  برای بچه های کوچک  آنالین 

می کند.
به یاد داشته باشید که بین سرگرمی های آنالین و فعالیت های غیرآنالین 
تعادل برقرار کنید، به عنوان مثال اگر امکان دارد بیرون و در فضای آزاد هم 

وقت بگذرانید.

آموزش  وزارت  متوسطه  آموزش  معاون 
جلسه   ۲۰ تا   ۱۵ حدود  اینکه  بیان  با  پرورش  و 
نیاز است تا دو پودمان باقی مانده از پنج پودمان 
مهارتی هنرستانی ها ارائه شود، گفت: برای ارائه 
پایه  آموزان  دانش  فنی،  شایستگی های  آموزش  

دوازدهم اولویت دارند.
و  دروس  برگزاری  درباره  کمره ای  علیرضا 
کارگاه های عملی هنرستانی ها اظهار کرد: ارزشیابی 
شایستگی های  و  پایه  دروس  نظری،  دروس 

غیرفنی مشابه سایر پایه ها انجام می شود.
برای  تئوریک  دروس  ارزشیابی  افزود:  وی 
همه دانش آموزان هنرستانی به علت آنکه امتحان 

نهایی ندارند، مشابه سایر پایه ها است.
و  آموزش  وزارت  متوسطه  آموزش  معاون 
پرورش درباره دروس شایستگی های فنی شامل 
شایستگی های  و  کاردانش  در  مهارت  استاندارد 
فنی در رشته های شاخه فنی و حرفه ای نیز گفت: 

چون این شایستگی های فنی باید به روش کارگاهی 
ارائه شوند هم آموزش به صورت حضوری خواهد بود 
و هم ارزشیابی همزمان با آموزش انجام می شود که 

این دوره ها همزمان با بازگشایی مدارس برگزار 
می شود.

نیاز  تا ۲۰ جلسه  افزود: حدود ۱۵  کمره ای 
پودمان  پنج  از  مانده  باقی  پودمان  دو  تا  است 
مهارتی ارائه شود، زیرا تا قبل از تعطیالت مدارس 
بیش از سه پودمان ارائه و ارزشیابی آن هم انجام 
شده بود. برای برخی رشته ها همچون کامپیوتر 
و حسابداری که امکان ارائه تلویزیونی یا مجازی 
آنها وجود داشت آموزش در دو پودمان باقی مانده 
انجام شده و بخش های عملی را هم در این بازه 
زمانی امتحان می گیرند و نتایج را اعالم می کنند.

آموزش   ئه  را ا برای  اینکه  بیان  با  وی 
دارد،  اولویت  دوازدهم  پایه  فنی،  شایستگی های 
گفت: دانش آموزان کالس دوازدهم فارغ التحصیل 
می شوند و دیگر به مدرسه برنمی گردند، آنها یا به 
سربازی و آموزش عالی می روند و یا وارد بازار کار 
می شوند به همین جهت در اولویت هستند و سپس 
دروس پایه یازدهم و دهم به تدریج ارائه خواهد شد.

نحوه آموزش و ارزشیابی دروس عملی هنرستانی ها

ها
ده 

گزی

سوگند رام
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گزارش از: فاطمه میرزایی دخت
سبد های  کردن  مرتب  حال  در 
بارهایش بود که با ورود هر مشتری قدیمی 
پاسخ  در  آن ها  گرفتن  قیمت  و  جدید  و 
کدومشون  هر  از  بارامه.  آخرای  می گفت: 
دو سه تومن کم می کنم چون تا پنجشنبه 

هستمو بعدش مغازه رو تحویل می دم.
از  بود  مشخص  که  میانسالی  زن 
در حالی که  است،  مغازه  قدیمی  مشتریان 
چشمانش گرد شده بود با تعجب گفت: آقا 

رضا میخوایین برین؟! کجا؟
گفت:واال  ناراحتی  با  هم  دار  مغازه 
اینکه  با  ُو  کرد  گردی  دندون  مغازه  صاب 
می دونس شرایط بازار خوب نیس یهو گفت 
که باید سی تومن رو رهن ُو یه تومِن دیگه 
باید  که  منم  برای  بذاری.  مغازه  اجاره  رو 
هم اجاره خونه بدم و هم اجاره مغازه خیلی 

سخته ُو نمی تونم.
او ادامه داد: خودتون می دونید که من 
و برادرام خونه شهرستانمونو اجاره دادیم و 
متری  پنجاه  خونه  دوتا  و  مغازه  دهنه  دو 
کرایه کردیمو حاال هم که صاب ملک رهن 
و اجاره رو زیاد کرده با هم تو همون مغازه 
دو کوچه پایین تریمون کار می کنیم و اگه 
دیدیم دیگه نمی تونیم از پس این اجاره ها بر 
بیاییم می ریم تو همون خونه شهرستانمون 

که اجاره دادیم می شینیم.
 خانم میانسال هم در ادامه گفت: ما 
بود  اجاره های سنگین  به خاطر همین  هم 
که مجبور شدیم از خونه قبلی مون بریم تو 
یه خونه کوچیکتر با سه تا بچه بزرگ اونم 

تو چارتا منطقه پایین تر. چاره چیه؟! 
۶۰ میلیون رهن و یک میلیون اجاره

و  میلیون  یک  و  رهن  میلیون   ۶۰
سیصد هزار تومان اجاره

 ۸۵میلیون رهن و 3۰هزار تومان اجاره
۵۰ میلیون تومان رهن و یک میلیون 

و دویست هزار تومان اجاره
3۵ میلیون رهن و دو میلیون و پانصد 

هزار تومان اجاره
این ها صرفا نمونه های انگشت شمار 
برخی از رهن و اجاره های سرسام آور این 
روز های بازار مسکن هستند که کافی است 
بازدید چند مورد خانه،  یا  پیدا کردن  برای 
قدم در یک یا چند آژانس امالک بگذاری 
تا متوجه عمر ده ها ساله و متراژ های محقر 
آن ها که حتی به ۷۰ متر هم نمی رسند و در 
جنوبی ترین مناطق پایتخت قرار دارند، شوی.

این روز ها اجاره بهای خانه تبدیل به 
یک تراژدی واقعی برای اغلب مردم جامعه 
شده است که در آستانه فصل جا به جایی 
منازل و سناریوی افزایش اجاره بها، جا به 
جایی اثاثیه، حق الزحمه بنگاه های امالک 
جیب  شدن  خالی  قصه  ساختمان،  شارژ  و 
را  هزینه ها  این  پرداخت  توان  که  افرادی 
ندارند، همچنان در حال تکرار شدن است.

منزل  به  ورود  و  جایی  به  جا   قصه 
جدید در سال های دور به قصد خرید و یا 
از  بسیاری  بساط خوشحالی  اجاره،  و  رهن 
خانواده ها را فراهم می کرد؛ به طوری که از 
صد ها دلخوشی آن روز ها به شمار می آمد 

شهروندان  اغلب  اذعان  به  روزها,  این  اّما 
دیروز و امروز، مسکن یکی از دغدغه های 
مهم آن ها شده است تا جایی که می گویند 
برای پیدا کردن و رهن و اجاره  یک خانه 
نقلی ساده عزا می گیرند، چرا که کمرشان 

زیِر باِر هزینه های مسکن خم شده است.
تمامی  میان  در  که  خانواده هایی 
هزینه های کمرشکن، اجاره بهای منزلشان، 
کرده  قبل  از  کوچکتر  را  آن ها  سفره های 
و خانواده  برای حفظ خانه  آن ها  اّما  است، 

خود از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند.
این  سوال  عالمت  ده ها  میان  در 
از  بیش  که  سوالی  مستاجران،  روز های 
که  است  این  می دهد  نشان  را  خود  همه 
صاحب خانه تا چه حدی مجاز به افزایش 

اجاره بها است؟!
واقعیت این است که در عقد قرارداد 
اجاره مسکن، هیچ قانونی برای تعیین میزان 
اجاره وجود ندارد و از آن جا که عقد اجاره 
مطابق با ماده ۱۰ قانون مدنی، عقدی تابع 
آزادی اراده طرفین است، از این رو، توافق 
صرفا بین طرفین تعیین می کند موجر تا چه 
مبلغی اجازه افزایش اجاره بهای منزل خود 
را دارد و در مقابل، این تواِن پرداخت مستاجر 
است که باعث توافق هر دو طرف می شود.

مسکن،  بازار  آشفته  فعلی  شرایط  در 
نکته شایان ذکر این است که هر ساله، قیمت 
رهن و اجاره بها نسبت به سال گذشته خود 
افزایش چند برابری دارد و این طبیعی است 
مجبور  هم  مستأجران  افزایش،  این  با  که 

به پرداخت اجاره بهای چند برابری شوند.
مستأجران  که  است  حالی  در  این 
نسبی  تعادل  ایجاد  توان  شماری  انگشت 
را  خود  بهای  اجاره  و  درآمد  سطح  میان 
رویه  بی  افزایش  وجود  با  که  چرا  دارند، 
افراد آن طور که  بها، درآمد  اجاره  هرساله 
باید و شاید تغییر چشمگیری نکرده است و 
این را می توان به وضوح از بازار راکد مسکن 
و ناتوانی مستاجر ها از پرداخت رهن و اجاره 
بهای نجومی این روز ها دریافت که در این 
میان هم نباید از این موضوع غافل شد که 
اندک  حقوق  با  صرفا  هم  افراد  از  عده ای 
بازنشستگی خود که به دو میلیون نمی رسد 
خود،  مستأجران  از  منزل  اجاره  دریافت  و 

گذران زندگی می کنند.
اقتصادی  مشکالت  رشد  به  رو  روند 

باعث شده است که در جامعه شاهد تمایل 
دریافت  به  خانه ها  صاحب  بیشتر  هرچه 
باشیم،  با رهن کامل  مقایسه  در  بها  اجاره 
خود  درآمد  منبع  تنها  آن ها  اغلب  که  چرا 
سعی  و  کرده  عنوان  شان  ملک  اجاره  را 
و  سایت ها  در  ساده  تبلیغ  یک  با  می کنند 
معرفی  به  تنها  نه  مختلف،  اپلیکیشن های 
ملک خود می پردازند بلکه سعی می کنند با 
حذف هزینه های گزاف جانبی با مستاجران 
خود پای معامله بروند و البته هستند موجر 
و مستاجرانی که قرارداد نهایی رهن و اجاره 
آژانس های  در  قانونی،  صورت  به  را  خود 
امالک منعقد می کنند و صرفا هزینه ای برای 

خدمات کارشناس آن می پردازند.
نیست  پوشیده  کسی  بر  حقیقت  این 
که سطح درآمد عمده شهروندان به حدی 
پایین است که توان خرید خانه را ندارند، به 
طوری که برخی از اقتصاددان ها می گویند 
اگر در سال گذشته، یک کارگر قصد داشت 
که به انتظار صاحب خانه شدن خود خاتمه 
دهد و کلید در قفل خانه خود بیندازد باید 
۱3۷ سال قسط دهد تا بتواند به این آرزوی 

بلندمدت خود دست پیدا کند.
کافی است نگاهی به بازار مسکن و 
سال  ماه  نخستین  در  آن  معامالت  میزان 
۹۹ بیندازیم تا به رقم صفر دست پیدا کنیم؛ 
به طوری که اخیرا, مصطفی قلی خسروی، 
این  در  کشوری  امالک  اتحادیه  رئیس 
خصوص اظهار کرد: میزان معامالت مسکن 
در اسفند ماه ۹۸ با کاهش 3۷ درصدی روبرو 
بوده و این رقم در فروردین ماه ۹۹ به صفر 

رسیده است.
وی، تعطیلی بازار مسکن و بسته بودن 
آژانس های مشاور امالک را دو دلیل عمده 
این کاهش نرخ دانست و تاکید کرد که در 
این مدت، قیمت ها به هیچ عنوان کاهش 

پیدا نکرده اند.
و  مسکن  معاون  محمود زاده  محمود 
افزایش مشکالت  به  و  راه  وزیر  ساختمان 
مقایسه  در  کرونا  شیوع  ایام  در  مستاجران 
در  که  کرد  تاکید  و  اشاره  گذشته  سال  با 
هفته های اخیر, این موضوع به صورت مداوم  
در ستاد ملی مبارزه با  کرونا و همچنین از 
ارزیابی  مورد  تخصصی  کمیته های  طریق 
قرار گرفته است و به دلیل حساسیت  قرارداد 
برای طرفین و اینکه بین دو بخش خصوصی 

است به بررسی بیشتری نیز نیاز دارد.
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه 
امالک کشوری تصریح کرد: در صورتی که 
مستاجران از مالکان درخواست تمدید اجاره 
داشته باشند، آن ها باید تا دو ماه قرارداد خود 
را با همان شرایط قبلی و بدون هیچ گونه 
افزایش قیمتی در این بازه زمانی تمدید کنند.

رئیس اتحادیه امالک کشوری گفت: 
ایام هیچ  این  اجاره ای در  قیمت واحدهای 
گونه تغییری نخواهد کرد و پس از این بازه 
زمانی, مالکان اجازه تغییر قیمت های اجاره 
و تمدید قرارداد را دارند، چرا که مالکیت در 
قانون محترم است و این مالکان هستند که 
برای اجاره واحدهای مسکونی خود تصمیم 

می گیرند.
حسام عقبایی نائب رئیس اول اتحادیه 
امالک استان تهران هم در ادامه با اشاره به 
اینکه هیچ یک از مالکان در این ایام کرونایی 
مسکونی  واحد  اجاره  قیمت  افزایش  اجازه 
برای  اجاره  داد: مدت  ادامه  ندارند،  را  خود 
تمامی مستاجران تا دو ماه تمدید شده است 
و هیچ دادگاهی اجازه ارائه حکم برای تخلیه 

واحدهای مسکونی را ندارد.
و  اجاره  های  نرخ  کرد:  تصریح  وی 
خرید و فروش تسکین دهنده الزم را ندارند 
افزایش  قیمت  همواره  بحران ها  از  پس  و 
می یابد و این رشد قیمت ها متناسب با نرخ 
شهرهای  در  و  کالنشهرهاست  در  تورم 

کوچک هم کمتر از نرخ تورم خواهد بود.
نائب رئیس اول اتحادیه امالک استان 
اعالم  آمارهای  که  کرد  خاطرنشان  تهران 
شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا حاکی 
از این است که نرخ تورم در فروردین بنابر 

سقف افزایش قیمت خواهد بود.
حاال با نگاهی اجمالی به بازار مسکن 
جهش  یک  دادن  رخ  انتظار  در  می توان 
با  که  چرا  بود،  بازار  این  در  دیگر  قیمتی 
سه  در  مسکن  قیمت  درصدی   ۲۵۴ رشد 
تالش  هم  ملک  اجاره  بازار  گذشته،  سال 
می کند تا حدی خود را با رشد قیمت خرید 

و فروش هم سو کند.
پر واضح است که امسال نیز همانند 
افزایش  تکراری  قصه  با  گذشته  سال های 
نرخ مسکن روبرو خواهیم بود که این روند 
اقتصادی  کم  قدرت  بها،  اجاره  صعودی 
مردم و خالی شدن هرچه بیشتر جیب آن ها، 
شهروندان پایتخت نشین را مجبور به کوچ 
به  است،  کرده  اطراف  شهر های  به  کردن 
تعداد متقاضیان رهن  طوری که هر ساله، 
و اجاره مسکن در حومه شهر بیش از پیش 

افزایش پیدا می کند.
سناریوی  ز  ا بخشی  صرفا  این ها 
است  اخیر  سال های  در  بها  اجاره  تکراری 
که حتی کوچک شدن و ملی شدن خانه ها 
نیز نتوانسته است آن گونه که باید به اقشار 
ضعیف و متوسط کشور کمک شایانی کند و 
هراس مردم از خرید سقف های بسیار گران، 
بحران اجتماعی است که تاکنون هیچ یک 
از طرح های خرد و کالن مسئوالن ذی ربط 
برای این منظور نتوانسته اند پاسخگوی این 

نیاز مهم جامعه باشند.

آمريکا نمی تواند تحريم تسلیحاتی ايران را تمديد کند
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: آمریکا علیرغم تالش های 
زیادی که انجام می دهد، نمی تواند تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کند.

مصطفی کواکبیان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسالمی 
طی تذکری شفاهی گفت: در وهله اول الزم است از اصحاب رسانه و مطبوعات 

که در این مدت اخبار مجلس دهم را پوشش داده اند، تشکر کنم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: به سردمداران آمریکا می گویم که علیرغم تالش های بسیار 
زیادی که انجام می دهند، نمی توانند قانون تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید 

کنند.

دولت مانع گرانی افسارگسیخته قیمت مسکن شود
نماینده مردم سمیرم در مجلس گفت: گرانی افسارگسیخته قیمت مسکن 
مانع خانه دار شدن مردم شده و الزم است که دولت برای حل مشکل مسکن 

مردم فکری بکند.
اصغر سلیمی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسالمی طی 
تذکر شفاهی اظهار داشت: مردم نمی دانند که برای مسکن دار شدن باید چه 
کنند چرا که با هزار مشقت پولی را برای خانه دار شدن کنار می گذارند اما 
گرانی های متعدد باعث شده است که آنان نه تنها خانه دار نشوند بلکه تمام 

پس انداز خود را برای رهن خانه صرف کنند.
وی افزود: کارمزد دفاتر امالک خارج از ضوابط و غیر علمی است و الزم 

است دولت برای حل مشکل مسکن مردم فکری کند.
قیمت  کرد:  تصریح  اسالمی  در مجلس شورای  مردم سمیرم  نماینده 
وزیر  و  بسیار گران شده است  برنج و حبوبات  اساسی مردم چون  مایحتاج 

صمت باید اقداماتی را برای جلوگیری از گرانی ها انجام دهد.
سلیمی با اشاره به گرانی افسارگسیخته قیمت خودرو اظهار داشت: دولت 
در باره گرانی طال و ارز مدام می گفت که حباب است و امروز هم درباره 
گرانی خودرو همین ادعا را مطرح می کند اما این حباب ها هر روز بیشتر می 
شودو دولت باید بداند حل مشکالت اقتصادی عزم جدی می خواهد و فقط 

با برگزاری جلسات حل و فصل نمی شود.

مجلس يازدهم اجرای رتبه بندی معلمان را پیگیری کند
عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: زمزمه هایی مبنی بر عدم اجرای 
انتظار می رود مجلس یازدهم پیگیری  رتبه بندی معلمان شنیده می شود و 

الزم را در مورد اجرای رتبه بندی معلمان داشته باشد.
محمدجواد ابطحی در نشست علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسالمی 
در تذکر شفاهی، گفت: زمزمه هایی مبنی بر عدم اجرای رتبه بندی معلمان 
شنیده می شود در حالی که دولت در برنامه ششم مکلف شد رتبه بندی را به 

صورت الیحه به مجلس ارائه کند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
بارها در کمیسیون در مورد ضرورت تعیین تکلیف معلمان تاکید کردیم اما 

مسئوالن گوش ندادند.
انتظار می رود  و  تاکید کرد: معلمان قشر زحمت کشی هستند  ابطحی 
مجلس یازدهم پیگیری الزم را در مورد اجرای رتبه بندی معلمان داشته باشد.

اليحه رتبه بندی معلمان هرچه سريع تر به مجلس ارسال شود
دولت  از  اسالمی  شورای  مجلس  در  کنگان  و  دیر  مردم  نماینده 
مجلس  به  را  معلمان  رتبه بندی  الیحه  تر  سریع  چه  هر  که  خواست 

کنند. ارسال 
سکینه الماسی در تذکر شفاهی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس خطاب 
به رییس جمهور گفت: مردم در این وضعیت اقتصادی توانی برای آزمون و 
خطا ندارند، بهتر است به جای تحرکات مالی گسترده در سطح بازارهای مالی 
که به نفع سوداگری صاحبان قدرت و ثروت ختم می شود، به فکر اقتصاد 
خرد، کارگاه های تولیدی و راه اندازی اقتصاد خرد باشیم،  همچنین با توجه 
به درخواست معلمان و نمایندگان مجلس الیحه رتبه بندی معلمان را هرچه 

سریع تر به مجلس ارسال کنید.
نماینده دیر و کنگان خطاب به مردم حوزه انتخابیه خود بیان کرد: شما 
نباید سهم شما محرومیت و فقر  بهترین و الیق ترین مردم کشور هستید، 
باشد، در ۴ سال گذشته با کمک همدیگر توانستیم گام های اثربخشی در جهت 

کاهش نابرابری و رفع تبعیض در محل زندگی برداریم.
انجام  را  خود  تالش  نهایت  سال   ۴ این  در  داد:  ادامه  الماسی 
امید  با  کنیم؛  فراهم  را  منطقه  رشد  و  پیشرفت  زمینه  بتوانیم  تا  دادیم 
نه  باشیم که  منطقه  در  توانمند  پسران  و  قد کشیدن دختران  خدا شاهد 
کشور  سطح  در  جدی  تغییرات  بتوانند  بلکه  بوشهر  پیشرفت  باعث  تنها 

کنند. ایجاد  منطقه  و 

برای آشتی مردم با صندوق رای چه بايد کرد؟
یک عضو فراکسیون امید مجلس این سوال را مطرح کرد که چرا ۸۰ 

درصد واجدین شرایط اخذ رای در پایتخت پای صندوق رای نیامدند؟
در  اسالمی  روز سه شنبه مجلس شورای  علنی  در جلسه  مازنی  احمد 
تذکری شفاهی گفت: ملت ایران در آستانه دوره دیگری از مجلس قرار گرفت 
به هر حال انتخابات مجلس یازدهم برگزار شد و منتخبان مسئولیت سنگین 

نمایندگی را به عهده گرفتند.
این عضو فراکسیون امید مجلس خطاب به مسئوالن، احزاب، و رسانه ها 
گفت: مساله من این است که علل و عوامل عدم مشارکت حدود ۶۰ درصد از 
واجدین شرایط اخذ رای چیست؟ واقعا چرا حدود ۸۰ درصد از رای دهندگان 

تهرانی در پایتخت به صندوق رای نیامدند.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهارکرد: باید میزان تاثیر تحریم های 
بدخواهان، میزان تاثیر مشارکت مردم در تحقق وعدهای مجالس پیشین ، 
عملکرد مجلس دهم و دولت دوازدهم ، عملکرد افراطیون درتخریب مجلس، 

و عملکرد شورای نگهبان بررسی شود.
وی در پایان ابرازعقیده کرد: باید پرسید مردم با چه کسانی قهر کردند 

و برای آشتی با صندوق رای چه باید کرد.

برای نظام، تبعیض از اسرائیل و آمريکا خطرناک تر است
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با انتقاد از عدم اجرای صحیح بند 
۹ اصل سوم قانون اساسی تاکید کرد: عدم اجرای درست بند ۹ اصل سوم 
قانون اساسی یعنی تبعیض برای نظام ما از آمریکا، اسرائیل، تحریم و کرونا 

خطرناک تر است.
سید حمایت میرزاده در نطق میان دستور جلسه علنی مجلس گفت: وزیر 
کشور با عوامل خاطی و بی کفایت در ساماندهی تکدی گری که فراموش 
کرده اند آذربایجان سر ایران است و آبادی و آزادی ایران از اوست؛ برخورد 

جدی کنند.
وی افزود: در آستانه رمضان سال ۹۵ ، طبق اصل ۶۷ قانون اساسی در 
برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد کردیم که نگهبان جمهوری 
اسالمی بوده و از قانون اساسی دفاع کنیم، امروز در روزهای پایانی ماه مبارک 
رمضان  سال ۱3۹۹ طبق اصل ۸۴ قانون اساسی به استحضار ملت شریف 
ایران می رساند؛ ما سعی داشتیم به سوگند خود وفادار باشیم و در حد توان 

برای تحقق آن تالش نمودیم.
میرزاده ادامه داد: در سخت ترین شرایط تاریخی، حوادث و مشکالت 
تالشی  هیچ  از  نظارت  امر  و  قانونگذاری  وظیفه  در  دهم  مجلس  فراوان، 
آن  مجلس  رییس  که  داده   انجام  ماندگاری  اساسی  خدمات  و  نکرده  دریغ 

را گزارش دادند.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس اظهار کرد: درخصوص اصول برجای 
مانده قانون اساسی آن طور که باید و شاید توفیق زیادی حاصل نشده است؛ به 
نظر می رسد عدم اجرای درست بند ۹ اصل سوم قانون اساسی یعنی تبعیض 
برای نظام ما از آمریکا، اسرائیل، تحریم و کرونا خطرناک تر است؛ اگر نیست 
برای همه نباشد ولی اگر هست برای همه باشد، که ریشه آن در عدم اجرای 
درست برنامه یا نداشتن برنامه در برخی دستگاه های اجرایی است که مشکل 

برنامه هم ریشه در شاخص دارد.

بسیاری از قضاوت های بدخواهان ملت خنثی شد 
حجت االسالم حسن روحانی در دیدار جمعی از فعاالن و نخبگان سیاسی 
با اشاره به موفقیت ها و دستاوردهایی که در زمینه مبارزه با کرونا بدست آمده، 
گفت: بی تردید در این عرصه اگر حمایت مقام معظم رهبری از دولت و ستاد ملی 
مبارزه با کرونا نبود، قطعًا نمی توانستیم به موفقیت های کنونی دست پیدا کنیم.

روحانی اضافه کرد: از همان ابتدای شیوع کرونا در شورای عالی امنیت 
ملی، مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را هم راستای مصوبات شورای عالی 
امنیت ملی در نظر گرفتیم و مقام معظم رهبری نیز آن را تأیید کردند و ایشان 
در خصوص  تعبیری که  و  است  ویژه  داشتند که شرایط کشور  اشراف  کاماًل 
اینکه هر چه ستاد ملی مدیریت و  بر  مصوبات ستاد ملی کرونا داشتند مبنی 
مبارزه کرونا تصمیم بگیرد همان را عمل خواهند کرد، در موفقیت اقدامات این 

ستاد بسیار حائز اهمیت بود.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در مقابله با کرونا، به هیچ عنوان از قوه 
قهریه استفاده نشد و صرفًا با توصیه به مردم و همدلی و همراهی مردم توانستیم 
امور را به پیش ببریم و مردم نیز در این زمینه نجابت، همراهی و بینش باالیی 

از خود نشان دادند.
گفت:  آن  تقویت  و  اجتماعی  سرمایه  اهمیت  به  اشاره  با  روحانی 
موضوع کرونا نشان داد که نظام از سرمایه اجتماعی باالیی برخوردار است و 

مردم در روزهای خطر و حادثه همراهی باالیی از خود نشان می دهند.
رئیس جمهور با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در زمینه بهداشت و درمان 
و اجرای طرح تحول سالمت، توسعه فضای مجازی و شبکه ملی اطالعات و 
حمایت از شرکت های دانش بنیان اظهارداشت: اقداماتی که طی دولت یازدهم 
در این سه حوزه انجام شد موجب گردیده که در مواجهه با کرونا حتی در زمینه 
تخت های ویژه بیمارستانی و امکانات و تجهیزات درمانی و پزشکی کمبودی 

نداشته باشیم.
روحانی اضافه کرد: همچنین اقدامات دولت یازدهم در توسعه فضای مجازی 
و ارتباطات باعث شده که در این ایام با استفاده از فضای مجازی بتوانیم نیازهای 
مردم را به ویژه در زمینه آموزش و کسب و کار تا حدود زیادی پاسخگو باشیم.

ایام  این  در  نیز  دانش بنیان  شرکت های  کرد:  خاطرنشان  جمهور  رئیس 
فعالیت ها و دستاوردهای بزرگی داشتند و بسیاری از محصوالت آنها در تولید 
کیت های تشخیصی،  ونتیالتور و ماسک ان .۹۵ نه تنها نیازهای داخلی کشور 
را تأمین می کند بلکه از قدرت صادرات این محصوالت نیز برخوردار شده ایم.

تحول  طرح  زمینه  در  دولت  اقدامات  تردید  بی  کرد:  تصریح  روحانی 
سالمت، توسعه شبکه ملی اطالعات و شرکت های دانش بنیان و نیز توجه به 
بخش کشاورزی و خودکفایی در بسیاری از محصوالت بود که توانستیم کرونا را 

مدیریت و کنترل کنیم.
انجام شده به جایی  اقداماتی که  به  با توجه  امروز  رئیس جمهور گفت: 
رسیده ایم که در عرصه جهانی سربلند هستیم و بسیاری از قضاوت هایی که 

بدخواهان ملت ایران انجام می دادند خود به خود خنثی گردید.
از  بسیاری  سهام  عرضه  و  بورس  از  دولت  حمایت  به  اشاره  با  روحانی 
بنگاه های دولتی در بورس در آینده نزدیک اظهارداشت: اگرچه بورس از فراز و 
نشیب برخوردار است اما مدیریت هم می شود و با عرضه هایی که انجام خواهد 
شد تحول بزرگی در بورس ایجاد خواهد شد و بازار سرمایه رونق پیدا می کند.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت وجود 
حزب در کشور اظهار داشت: معتقدم که برای آینده کشور باید به دنبال حزب 
باشیم و اگر بخواهیم نظام پایدار بماند و تقویت شود، باید دو سه حزب اصلی 

در کشور ایجاد شود تا به تناوب کشور را اداره کنند.

ايران در دفاع از امنیت خود
 به هردشمنی پاسخ دندان شکن می دهد

وزیر دفاع تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران در دفاع از منافع و امنیت 
ملی خود به هر دشمن متجاوزی پاسخی سریع، قاطع و دندان شکن خواهد داد.

نشست مشترک وزارت دفاع با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی با حضور وزیر دفاع، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی، 
معاونین وزیر و اعضا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ستاد وزارت 

دفاع برگزار شد.
امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این نشست با آرزوی 
قبولی طاعات و عبادات و تشکر از حمایت های گسترده مجلس شورای اسالمی 
در ارتقا قدرت دفاعی نظام اسالمی، گفت: حمایت مجلس از حوزه دفاعی باعث 
شد بخش اعظمی از دستاوردهای وزارت دفاع که در برنامه ی ۴ ساله تدوین و 

ارائه شده بود در ۲ سال ابتدایی مجلس دهم محقق و به ثمر رسید.
دریایی،  هوایی،،  زمینی،  رزم  در حوزه  دفاعی  پیشرفت های  بیان  با  وی 
الکترونیک و هوافضا و بویژه دستاوردهای موشکی که همواره خاری در چشم 
دشمنان اسالم بوده است گفت: وزارت دفاع در این حوزه در ۲ سال ابتدایی آغاز 

به کار دولت به لحاظ کمی و کیفی به رشد چند برابری دست یافت.
وزیر دفاع با بیان پیشرفت های چشمگیر صنعت دفاعی در حوزه پدافند 
برد  هوایی  پدافند  مختلف  سامانه های  شدن  عملیاتی  و  رونمایی  به  هوایی 
به  تکیه  با  اشاره کرد و گفت:  باور 3۷3 و ۱۵ خرداد  بلند-  و  کوتاه، متوسط 
پیش  از  بیش  را  ایران  آسمان  امنیت  توانستیم  بومی  کاماًل  این دستاوردهای 

فراهم نمائیم.
وزیر دفاع با اشاره به اقدام جنایتکارانه دولت آمریکا در به شهادت رساندن 
فرمانده ی نیروی قدس سپاه پاسداران سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، 
گفت: نیروهای مسلح ایران اسالمی پس از این اقدام ننگ آور و ضد بشری در 
یک تصمیم راهبردی و مقتدرانه که از دوران جنگ جهانی دوم به بعد بی سابقه 
بود توانست با تکیه بر اراده و عزم ملی و قدرت بالمنازع خود، با موشک باران 
پایگاه نظامی و استراتژیک »عین االسد«، هیمنه پوشالی آمریکا را در منطقه و 
جهان فرو ریزد و با این صالبت و قاطعیِت در اقداِم به موقع به جبهه استکبار 
و نظام سلطه ثابت کرد که جمهوری اسالمی ایران در دفاع از منافع و امنیت 
ملی خود به هر دشمن متجاوزی پاسخی سریع، قاطع و دندان شکن خواهد داد.

وزیر دفاع در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود زیرساخت ها و 
ظرفیت های بالفعل وزارت دفاع با بیان اقدامات گسترده این سازمان در مبارزه و 
کنترل شیوع بیماری کرونا از آغازین روزهای شیوع این ویروس، گفت: ملت ها 
و دولت های جهان اقدامات گسترده و همه جانبه جمهوری اسالمی و بسیج و 
همبستگی ملی را در مواجهه با این ویروس در زمینه هایی همچون پیشگیری، 
رغم  علی  درمانی  و  بهداشتی  تجهیزات  تأمین  انسانی،  تلفات  از  جلوگیری 
تحریم های همه جانبه به وضوح دیدند و بار دیگر توانمندی و قدرت جمهوری 

اسالمی در آوردگاهی دیگر برای همگان مسجل شد.

جامعه بین الملل به شکل گیری يك دموکراسی جهانی نیاز دارد
سخنرانی  در  خارجی  روابط  راهبردی  شورای  رئیس  خرازی  سیدکمال 
دلیل  به  امسال  که  برای صلح  رهبران  بنیاد  ساالنه  اجالس  در سومین  خود 
شیوع کرونا به صورت مجازی برگزار شد، با اشاره به آثار مخرب سیاست های 
یکجانبه گرایانه دولت آمریکا و تشدید چالش ها و بحران های بین المللی، اظهار 
داشت: یکجانبه گرایی سم مهلکی برای جامعه بین المللی است و بر پیچیدگی 

شرایط کنونی جهان می افزاید.
وی افزود: ریشه ناکارآمدی چندجانبه گرایی کنونی را بایست در زیاده خواهی 
و گرایش های سلطه جویانه دولت آمریکا جستجو کرد که سعی دارد هژمونی و 

رویکرد یکجانبه گرای خود را بر دیگران تحمیل کند.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: نقاط ضعف و پاسخگو نبودن 
نظم کنونی جهان، ضرورت شکل گیری یک نظام »چندجانبه گرایانه نوین« و 
طراحی نوعی »همبستگی نوین جهانی« را آشکار می سازد، که در آن صدای 
همه ملت ها، به ویژه کشورهای جنوب شنیده شود و بازیگران نوظهور متناسب 
با وزن و جایگاه خود در حکمرانی جهانی سهیم باشند. به عبارت دیگر ما به 

یک دموکراسی جهانی نیاز داریم.
خرازی با اشاره به شیوع بیماری کرونا، کنترل و مقابله مؤثر با آن را منوط 
به همبستگی و همکاری در سطح جهان با محوریت سازمان بهداشت جهانی 
دانست و یادآور شد: در این راستا دبیرکل سازمان ملل متحد و بسیاری از کشورها 
بر توقف درگیری ها و لغو تحریم ها علیه کشورهایی مانند ایران که در تأمین 
منابع مالی برای خرید دارو و تجهیزات پزشکی جهت مقابله با بیماری کرونا با 

محدودیت روبرو هستند، تاکید کرده اند.
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مشموالن پایه خدمتی خرداد قبل از اعزام 
معاینه می شوند

تمامی  گفت:  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان  اعزام  و  احضار  معاون 
مشموالن اعزامی خرداد ماه ۹۹، قبل از اعزام به خدمت به منظور پیشگیری 
از شیوع کرونا از طریق مراکز بهداشتی وابسته به شبکه های بهداشت 

دانشگاه های علوم پزشکی استان ها معاینه می شوند.
انتقال  از  پیشگیری  به منظور  اظهار کرد:  سرهنگ نجف حمیدزاده 
اعزامی  برای مشموالن  مناسب  بهداشتی  ایجاد شرایط  و  کرونا  بیماری 
مسلح،  نیروهای  آموزش  مراکز  به   ۱3۹۹ سال  ماه  خرداد  خدمتی  پایه 
کلیه مشموالن اعزامی این ماه، قبل از اعزام به خدمت از طریق مراکز 
بهداشتی وابسته به شبکه های بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی استان 

ها معاینه می شوند.
به همراه  بایست  از مشموالن می  این دسته  داد:  ادامه  وی 
برگ محل مراجعه که از طریق یکی از دفاتر خدمات الکترونیک 
محل  بهداشت  مرکز  به  اند،  کرده  دریافت  پلیس+۱۰  انتظامی 
زمینه  در  آنان  سالمتی  تایید  درصورت  و  مراجعه  خود  سکونت 
مرکز  تایید  مهر  به  ممهور  مراجعه،  محل  برگ  کرونا،  ویروس 

شود. می  بهداشت 
ناجا عنوان کرد:  اعزام سازمان وظیفه عمومی  معاون احضار و 
برای پیشگیری از بروز و شیوع بیماری کرونا، معاینه سربازان مجدد 
در روز اعزام در وظیفه عمومی استان ها و مراکز آموزش نیروهای 

مسلح انجام می شود.
معاینه  ها،  اتوبوس  بیرون  و  درون  گندزدایی  کرد:  اظهار  وی 
رانندگان و کمک رانندگان و همچنین رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
مشموالن در داخل اتوبوس ها از دیگر اقدامات پیشگیرانه در اعزام 

مشموالن این دوره است.
پلیس، سرهنگ نجف حمیدزاده گفت:  براساس گزارش سایت 
به منظور رعایت مسائل  تقاضا می شود  از خانواده های مشموالن 
بهداشتی و عدم ایجاد ازدحام، از حضور در محل اعزام فرزندان خود 

در روز اعزام خودداری کنند.

آمدن  پدید  ز  ا ه  ما سه  تقریبا 
ویروسی به نام کرونا در جهان می گذرد، 
افراد زیادی بر اثر ابتال به این بیماری 
دولت ها  دلیل  همین  به  باختند  جان 
تصمیم به تعطیلی مدارس، دانشگاه ها 

و برخی مشاغل گرفتند.
این تعطیلی باعث شد تا محصالن 
آموزش های خود را به صورت مجازی 
عقب  هایشان  درس  از  و  بگیرند  فرا 
نمانند. در حال حاضر برخی از مدیران 
بازگشایی  به  اقدام  سفید  مناطق  در 
مدارس کرده اند بنابراین رعایت برخی 
ر  منظو به  شتی  ا بهد ی  تکل ها پرو
پیشگیری از ابتال به کرونا برای حضور  
دانش آموزان در کالس، امری ضروری 

است.
کرونا  از  پیشگیری  روش های   *

در مدارس
۱.  دستان خود را قبل از ورود به 
مدرسه و همچنین قبل و بعد از پایان 
هر کالس به مدت یک دقیقه با آب و 

صابون بشویید.
از  ها،  دست  شستن  از  قبل    .۲
بینی  و  دهان  چشم،  به  زدن  دست 

پرهیز کنید.
3.  از لوازم التحریر شخصی خود 
استفاده کنید و از دیگران ابزاری قرض 

نگیرید.
ز  ا مدرسه  در  کا می  تما   .۴
آموز،  دانش  معلم،  ناظم،  مدیر،  قبیل 
از  حتما  باید   ... و  سرایدار  دفترداران، 

در  و  کنند  استفاده  و دستکش  ماسک 
اختیار  باید در  نداشتن، مدرسه  صورت 
آنها قرار دهد تا شانس ابتال به ویروس 

کرونا را تا حداقل کاهش دهند.
۵.  دانش آموزان توجه داشته باشند 
که بعد از استفاده ماسک و دستکش به 
هیچ عنوان آنها را در محیط مدرسه یا 
کالس رها نکنند. حتما آنها را در کیسه 
یک  در  سپس  و  بگذارند  پالستیکی 

سطل زباله دردار بیندازند.
خود  با  حتما  آموزان  دانش    .۶
تا  باشند  داشته  همراه  به  آب  بطری 
مدرسه  آبخوری  از  تشنگی  در صورت 

استفاده نکنند.
۷.  والدین باید به سالمت جسمانی 

آنان  همکالسی های  و  خود  فرزندان 
صورت  در  باشند.  داشته  ویژه  توجه 
مشاهده هرگونه عالئم شبیه به کرونا 
مانند تب، سرفه، تنگی نفس و ... از ورود 

آنان به مدرسه جلوگیری کنند.
۸.  تمامی دانش آموزان باید قانون 
رعایت  را  اجتماعی«  گذاری  »فاصله 
کنند و حداقل یک و نیم تا دو متر از 
مدیران  باشند.  داشته  فاصله  یکدیگر 
بودن  الزامی  صورت  در  هم  مدارس 
اجازه  سخت،  دروس  فراگیری  برای 
ورود دانش آموزان به مدارس را بدهند.

در های  و  پنجره ها  تمامی    .۹
در  هوا  جریان  با  تا  باشند  باز  کالس  
به  افراد  شدن  مبتال  از  کالس  داخل 

ویروس کرونا جلوگیری شود.
بهداشت طی  نی  جها زمان  سا
شستشوی  که  کرد  اعالم  اطالعیه ای 
مداوم دست ها با آب و صابون یا مایع از 
ابتال به ویروس کرونا جلوگیری می کند؛ 
بنابراین اگر افراد هر یک ساعت، یک 
بار دستان خود را بشویند، شانس ابتال 
کاهش  زیادی  درصد  تا  را  کرونا  به 

خواهند داد.
دیگر  بهداشتی  رد  موا رعایت 
دستکش،  و  ماسک  از  استفاده  مانند 
دادن،  دست  و  روبوسی  ز  ا پرهیز 
 ... و  اجتماعی  گذاری  فاصله  رعایت 
دانش  به خصوص  افراد  تمامی  برای 

آموزان الزامی است.

توصیه های مهم به دانش آموزان برای پیشگیری از کرونا در مدارس
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آخرین  طبق  و  حاضر  حال  در 
و  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  تصمیم 
بخشنامه دولت، نحوه حضور کارکنان 
در محل کار به صورت دو سوم بوده 
و مابقی دورکار و یا امکان استفاده از 
مرخصی دارند. تاکنون هیچ تغییری در 
بخشنامه سازمان اداری و استخدامی در 

این رابطه ایجاد نشده است.
گرفتن  شدت  با  و  اسفندماه  از 
بر  کید  تا و  نا  کرو ویروس  شیوع 
تصمیم  با  تجمع  و  تردد  محدودیت 
تغییراتی  کرونا،  با  مقابله  ملی  ستاد 
نیز در نحوه  حضور کارکنان در محل 
در  که  طوری  به  شد؛  ایجاد  کارشان 
ابتدا ساعت های کاری به ۸ تا ۱3 تغییر 
کرد و در ادامه در ایام نوروز با حضور 

کارکنان محدودتر شد.
بخشنامه  طبق  اساس  ین  ا بر 
پنجم فروردین ماه امسال در خصوص 
ضروری  و  عمومی  خدمات  »ارائه ی 

تجمع  و  تردد  کاهش  عین  در  دولت 
بیستم  تا  اداری«  محیط  در  کارکنان 
فروردین ماه حضور کارکنان به صورت 
یک سوم بود و دو سوم دیگر به صورت 

دورکار بودند.
ستاد  تصمیم  با  و  آن  از  بعد  اما 
ملی مقابله با کرونا قرار شد که از ۲3 
فروردین کارکنان به صورت دو سوم در 
محل کار حاضر شوند، از این رو با ابالغ 
استخدامی  و  اداری  سازمان  بخشنامه 
به دستگاه ها و سازمان ها اعالم شدکه 

یک سوم دیگر از طریق دورکاری و یا 
اعطای مرخصی به صورت نوبت بندی 
شوند.  معاف  کار  محل  در  حضور  از 
افرادی که از مرخصی استفاده می کنند 
در  نمی شود.  محسوب  استحقاقی  نیز 
عین حال که ساعت کاری نیز به ۷ تا 

۱۴ تغییر کرد.
آخرین پرس وجو از سازمان اداری 
که  دارد  حکایت  این  از  استخدامی  و 
و   است  برجا  پا مه  بخشنا همچنان 
شرایط  با  رابطه  در  جدیدی  تصمیم 

کاری و حضور کارکنان اخذ نشده است.
حاضر  حال  در  اساس  این  بر 
درصدی   ۱۰۰ حضور  برای  لزامی  ا
کارکنان در محل کار نیست و تا زمانی 
تصمیم  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  که 
جدیدی نگیرد و از سوی سازمان اداری 
دستگاه ها  نشود،   ابالغ  استخدامی  و 

باید پیرو دستورالعمل قبلی باشند.
ماجرای  کارکنان  دورکاری  البته 
محدود به کرونا نیست و در سال ۱3۸۹ 
مصوبه ای  طی  دولت  هیات  که  بود 
اساس  بر  کارکنان  دورکاری  مجوز 
که  بود  کرده  اعالم  شغلی  وضعیت 
در  و  گذشته  سال  اسفندماه  در  حتی 
جریان ویروس کرونا سازمان اداری و 
استخدامی با بخشنامه ای به دستگاه ها 
این  طبق  می توانند  که  کرد  اعالم 
به  بنا  را  خود  کارکنان  دولت  مصوبه 
که  امکانی  و  شغلی  وضعیت  و  پست 

دارند دورکار کرده و بالمانع است.

احراز هويت سجام در بیش از 5۸0 شعبه بانك سپه
بانک  میان  همکاری  نامه  تفاهم  امضای 
سپه و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 

و تسویه وجوه
بانک  میان  همکاری  نامه  تفاهم  امضای  با 
سپه و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
احراز  آماده  بانک  این  شعبه   ۵۸۵ وجوه  تسویه  و 

هستند. متقاضیان  سجام  هویت 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه؛ دکتر خسرو فرحی عضو 
هیئت مدیره بانک سپه در این مراسم که با حضور مدیران بانک سپه و 
شرکت سمات در شعبه بلوار کشاورز تهران برگزار شد گفت: بانک سپه 
در راستای افزایش تعامالت خود با بازار سرمایه ، شعبه ویژه ای را به 
اختصاص  وجوه  تسویه  و  بهادار  اوراق  مرکزی  گذاری  سپرده  شرکت 
داده تا بتواند در آینده نزدیک خدمات بازار سرمایه را در شعب منتخب 

خود ارائه دهد.
بانک  ۵۸۰ شعبه  از  بینی تجهیز بیش  از پیش  عضو هیئت مدیره 
بیشتر آن در  اول و توسعه  احراز هویت مشتریان در مرحله  برای  سپه 
کشور  اقتصاد  در  سرمایه  بازار  مهم  نقش  به  اشاره  با  و  داد  خبر  آینده 
اظهار امیدواری کرد تا با تکیه بر تجارب نخستین بانک ایرانی و استفاده 
زمینه  فراگیر  و  تعاملی سازنده  ایجاد  با  ادغامی،  بانک های  از ظرفیت 

ارائه خدمات شایسته به جامعه فراهم شود.
به  اشاره  با  مراسم  این  در  مدیرعامل سمات  فهیمی  دکتر حسین 
استقبال گسترده مردم از بازار سرمایه این بازار را نقطه اتکای اقتصاد 
سرمایه  های  شرکت  و  کنندگان  انداز  پس  اعتماد  میان  پلی  و  کشور 

پذیر عنوان کرد.
فهیمی اطمینان و اعتماد طیف گسترده ای از جامعه به بازار سرمایه 
را مایه مباهات دانست و اظهار داشت: یکی از برنامه های مهم شرکت 
به سمت  را  بازار سرمایه  که خدمات  است  این  مرکزی  گذاری  سپرده 

ببرد. ها  بانک  مشتریان 
مدیرعامل سمات با بیان اینکه سجام درگاه ورودی سهامداران به 
بازار سرمایه است، افزود: این سامانه زیر ساخت های خدماتی فراوانی 
در  و حضور  متمرکز سود  توزیع  که  ای  گونه  به  کرد  خواهد  فراهم  را 
سهامداران  و  شد  خواهد  عملیاتی  سجام  طریق  از  الکترونیک  مجامع 
فرابورسی، صندوق های  و  بورسی  توانند سود سهام شرکت های  می 

سرمایه گذاری و انواع اوراق را دریافت کنند.
وی ضمن تشکر و قدردانی از بانک سپه به دلیل اختصاص شعبه 
و  وجوه«  تسویه  و  بهادار  اوراق  مرکزی  گذاری  »سپرده  نام  به  ویژه 
ابراز  مشتریان  به  خدمات  ارائه  برای  دوجانبه  مثبت  تعامالت  همینطور 
بازار  افزایش تعامالت میان  امیدواری کرد این مراسم نقطه عطفی در 

پول و سرمایه باشد.
در پایان این مراسم فهیمی مدیرعامل شرکت سمات و فرحی عضو 
هیئت مدیره بانک سپه تفاهم نامه همکاری و لوح یاد بود رونمایی از 

سامانه احراز هویت را امضا کردند.
گذاری  »سپرده  شرکت  همکاری  با  سپه  بانک  است  ذکر  شایان 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه« و »شرکت کارگزاری بانک سپه« 
در ۵۸۵ شعبه منتخب خود در سراسر کشور خدمات بازار سرمایه را به 

کند. ارائه  مشتریان 

مدیرعامل بانک صنعت ومعدن اعالم کرد:
اولويت تامین سرمايه در گردش واحد های تولیدی در سال 99

مدیرعامل بانک صنعت ومعدن گفت: امسال که 
از سوی رهبر معظم انقالب به نام جهش تولید نام 
گرفته و سبب شد تا این بانک نخستین اولویت کاری 
خود را برای واحد های تولیدی به تامین سرمایه در 

گردش اختصاص دهد.
برنامه  براساس   : کرد  تصریح  مهری  حسین 

و  معدنی،   ، تولیدی  های  واحد  گردش  در  سرمایه  تامین  امسال،  ریزی 
صنعتی در دستور کار است.

بانک صنعت و معدن ۵.۲ درصد کل مطالبات جاری و غیرجاری
مدیرعامل بانک صنعت و معدن اعالم کرد: مجموع مطالبات جاری 
و غیر جاری سیستم بانکی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان است که این بانک با 

رقم ۱۰۴ هزار میلیارد تومان سهمی به میزان ۵.۲درصدی دارد.
وی افزود: امروز بخش صنعت و معدن کشور سهم 3۰ درصدی از 
پرداخت های بانکی را دارد و برای تامین نیازهای این بخش نیازمند تقویت 
سرمایه هستیم و دولت در این ارتباط سال گذشته یکهزار و ۴۰۰ میلیارد 

ریال سرمایه بانک را افزایش داد.
سهم بیش از سه درصدی مطالبات نسبت به نظام بانکی

وی پیرامون میزان مطالبات غیر جاری بانک صنعت و معدن گفت: 
این رقم اکنون ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است و متوسط مطالبات 
را  باالتر  درصد  سه  بانک  این  سهم  که  است  درصد   ۹ از  بیش  بانکی 

نشان می دهد.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن با بیان اینکه میزان مطالبات غیرجاری 
این بانک ۱۲.۱ درصد است، گفت: تفاوت سه درصدی در میزان مطالبات 
طبیعی است، زیرا یک بانک توسعه ای و تخصصی هستیم و پوشش طرح 

های طوالنی مدت ، بزرگ و متوسط را برعهده داریم.
بررسی آمار مربوط به میزان وصول مطالبات بانک صنعت و معدن 
در پایان ۱۲ ماهه سال گذشته نشان می دهد ، با وجود مشکالت ناشی از 
تحریم های ظالمانه اقتصادی وصول معوقات این بانک از رقم ۷۸ هزار 
میلیارد ریال در پایان سال ۹۷ به رقم ۱۱3 میلیارد ریال در پایان سال ۹۸ 

رسید و از رشد ۴۵ درصدی برخوردار شد.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش از این گفته بود، در 
ارتباط با مطالبات معوق بانک ها از بخش غیر دولتی، چنانچه قانون و یا 
حکمی مورد نیاز است، این وزارتخانه آمادگی کامل برای همکاری دارد و 
می توان در این زمینه از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز 

کمک گرفت.
اعتباری  موسسات  و  بانک ها  کانون  و  بانک ها  هماهنگی  شورای 
خصوصی نیز سال گذشته در بیانیه ای اعالم کرد: بررسی ها نشان می دهد 
رقم مطالبات غیرجاری بانک ها در اسفندماه ۹۷ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان 
بود و ذکر این نکته که این رقم دقیق مطالبات غیرجاری در گزارش پولی 
و بانکی نیست؛ زیرا این رقم شامل خرید دین، اموال معامالت و مطالبات 
معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول است که البته سهم خرید دین و 
اموال معامالت از این رقم بسیار ناچیز است و این رقم را می توان به عنوان 

مبنایی برای مطالبات غیرجاری ذکر کرد.
همچنین در بهمن ماه سال ۱3۹۷ میزان مطالبات غیرجاری معادل 
۱۶۲ هزار میلیارد تومان ثبت شده بود. بنابراین در ماه پایانی سال رشد 
در  رقم  این  بود.  درصد   ۷.۴ منفی  میزان  به  غیرجاری  مطالبات  ماهانه 
 ۱۷.۲ سطح  به  اسفندماه  در  که  شد  ثبت  درصد   ۲۰.۷ معادل  بهمن ماه 

درصد کاهش یافته است.
این موضوع نشان می دهد که روند مطالبات غیرجاری در انتهای سال 
قبل نزولی بوده، اما یکی از مهم ترین معیارها برای بررسی این موضوع، آمار 
نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت است؛ بررسی ها نشان می دهد که 
نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت در اسفندماه ۹۷ رقمی معادل با 
۱۱.۶ درصد بوده و این رقم در بهمن ماه ۹۷ برابر با ۱3.۱ درصد گزارش شده 
است؛ بنابراین حدود ۱.۵ واحد درصد از میزان این نسبت کاسته شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران:
يکصد جايگاه تك سکوی سوخت در تهران احداث می شود

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تعداد جایگاه های 
عرضه بنزین و سی ان جی در کشور را ۶ هزار و ۵۰۰ باب اعالم کرد و گفت: 
یکصد جایگاه تک سکوی سی ان جی و سوخت مایع به جایگاه های سوخت 

تهران اضافه می شود.
جایگاه  به  به ویژه کالن شهرها  کشور  نیاز  درباره  کرمی  ویس  کرامت 
سوخت سی ان جی افزود: پراکندگی ۶ هزار و ۵۰۰ جایگاه  سی ان جی و بنزین 

با توجه به میزان مصرف در هر شهر و استانی متفاوت است.
وی درباره کافی بودن جایگاه های عرضه سی ان جی برای افزایش توزیع 
این سوخت پاک در کشور تأکید کرد: در کالن شهرهایی مانند تهران نیاز به 
این نظر  از  اما شهرستان های اطراف تهران  تعداد جایگاه ها داریم،  افزایش 

تکمیل هستند و نیاز بیشتری ندارند.
ویس کرمی تصریح کرد: کار مطالعاتی و برنامه ریزی در حال انجام است 
تا شهرها و کالن شهرهایی که نیاز به جایگاه سوخت دارند، شناسایی شوند و 

نسبت به احداث جایگاه اقدام کنیم.
برای نمونه کالن شهری مانند تهران ۲۰۰ جایگاه سوخت  وی گفت: 
سی ان جی دارد و باز هم نیاز به افزایش است که پیش بینی شده اضافه کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران درباره موانع یا 
ضرورت ها برای افزایش تعداد جایگاه های سوخت بیان کرد: زمین مورد نیاز 
و  باشد  حوزه شهری  در  حتم  به طور  باید  جایگاه های سوخت  احداث  برای 

شهرداری آن را اختصاص دهد.
ویس کرمی افزود: تأیید دستگاه های ذی ربط مثل محیط زیست نیاز است 

و باید بررسی های زیست محیطی روی آن  زمین ها انجام شود.
وی تأکید کرد: جایگاه موردنظر باید به طور حتم استانداردهای فنی و 

ایمنی به ویژه زیست محیطی را داشته باشد.
میزان  درخصوص  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
خودروها  کردن  دوگانه سوز  رایگان  طرح  با  بنزین  مصرف  در  صرفه جویی 
توضیح داد: اگر تبدیل ناوگان یک میلیون و ۴۶۰ هزار خودرو عمومی محقق 
شود، روزانه ۱۲ میلیون مترمکعب به مصرف سی ان جی اضافه و در حقیقت 

۱۲ میلیون لیتر از مصرف بنزین کاسته می شود.

عراق تعطیلی میدان نفتی احزاب را تکذيب کرد
وزارت نفت عراق هرگونه برنامه  برای تعطیلی میدان نفتی االحزاب به 

دلیل اعتراض ها را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری پلتس از دوبی، وزارت نفت عراق روز دوشنبه 
کردن  تعطیل  برای  برنامه ای  هیچ  کرد  اعالم  اردیبهشت ماه(   ۲۹( گذشته 
به  کشور،  این  شرقی  جنوب  در  واقع  واسط،  استان  االحزاب  نفتی  میدان 
کشورهای  سازمان  نفت  بزرگ  تولیدکننده  دومین  در  اعتراض ها  دلیل 
صادرکننده نفت )اوپک(، وجود ندارد و گزارشی مبنی بر تعطیلی این میدان 

را تکذیب کرد. 
این وزارتخانه در بیانیه ای اعالم کرد اعتراض ها در نزدیکی این میدان، 
مربوط به صنعت نفت یا تولید این میدان نیست، بلکه مربوط به اداره استان 

است.
بلومبرگ پیش تر در روز دوشنبه )۲۹ اردیبهشت ماه( گزارش داده بود که 

االحداد به دلیل اعتراض ها تعطیل خواهد شد.
را مسدود  میدان  این  به گزارش رسانه های عراقی، معترضان ورودی 

کرده و خواستار برکناری استاندار و معاونان وی بودند.
با وجود انتصاب دولت جدید و قول برآورده شدن خواسته های معترضان، 

تظاهرکنندگان به خیابان ها بازگشته اند.
معترضانی  تظاهرات  دلیل  به  پارسال،  اکتبر  ماه  از  عراق  نفت  صنعت 

که خواستار تغییرات سیاسی و اقتصادی بودند، با اخالل روبه رو شده است.
عراق در تالش است تولید خود را مطابق توافق جدید کاهش تولید اوپک 
و متحدانش، موسوم به اوپک پالس، برای کاهش عرضه روزانه ۹ میلیون و 

۷۰۰ هزار بشکه در ماه های مه و ژوئن بکاهد.
در  گذشته  هفته  عراق،  نفت  وزارت  جدید  سرپرست  علوی،  علی 
اوپک  تولید  کاهش  توافق  به  کامل  به طور  عراق  کرد:  اظهار  بیانیه ای 

است پایبند  پالس 

سهمیه سوخت چه خودروهايی به کارت بانکی واريز می شود؟
که  افرادی  گفت:  نفتی  فراورده های  پخش  ملی  شرکت  سخنگوی 
بانکی  از کارت  استفاده  دریافت می کنند شامل طرح  لیتراژی  ثابت  سهمیه 
برای سوخت گیری نمی شوند اما افرادی که سوخت  آن ها به صورت اعتباری 
سهمیه  برای  بانکی  کارت  در  موجود  اعتبار  از  می توانند  می یابد  تخصیص 

سوخت استفاده کنند.
بانکی مشخص  کارت  به یک  این سهمیه  کرد:  اظهار  کاهی،  فاطمه 
واریز نمی شود و درواقع این مساله به عنوان یک اعتبار بانکی درنظر گرفته 
شده است و افراد مشمول می توانند با هر کارت بانکی متصل به شبکه از 

این اعتبار استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه در گذشته این افراد یک شماره کارت بانکی اعالم 
می کردند و فقط از طریق همان کارت می توانستند اعتبار سهمیه ای خود را 
دریافت کنند، تصریح کرد: موضوعی که اکنون متفاوت شده این است که 
برای افراد مشمول و از طریق  کارت ملی اعتبار در نظر گرفته شده با استفاده 

از هر کارت بانکی متصل به شبکه قابل دریافت است.
این  اینکه  بیان  با  نفتی  فراورده های  پخش  ملی  شرکت  سخنگوی 
سهمیه به همه افراد تعلق نمی گیرد و تنها خودروهایی که شامل تعدیل در 
سهمیه بنزین خود هستند از این طریق اعتبار را دریافت می کنند، تاکید کرد: 
این افراد شامل دارندگان خودروهای فعال در آژانس های مسافری، دارندگان 
آمبوالنس های  جانبازان،    سهمیه  تعدیل  اینترنتی،  تاکسی های  خودروهای 
آرامستان ها و تاکسی های بین شهری که بر اساس پیمایش سهمیه بنزین 

دریافت می کنند، می شود.
به گفته وی بر اساس اطالعاتی که از وزارت راه و وزارت کشور به ما 

می دهد تخصیص سهمیه بدین شکل صورت می گیرد.

آخرين وضعیت پااليشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی
پاالیشگاه چهارم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی به عنوان بخش خشکی 
فازهای ۶، ۷، ۸ با دارا بودن شش ردیف نم زدائی و تنظیم نقطه شبنم، به 
ظرفیت اسمی هر کدام ۴.۱۸ میلیون متر مکعب گاز ترش در روز و سه واحد 
تثبیت میعانات گازی و نیز سه واحد تولید پروپان و بوتان به همراه تأسیسات 
جانبی T جایگاه ویژه ای به لحاظ تولیدات اشاره شده و تامین بخشی از افزایش 

ظرفیت سایر پاالیشگاه ها را داراست.
جنوبی،  پارس  گاز  مجتمع  چهارم  پاالیشگاه  مدیر  ساالری،  بهزاد 
اظهار کرد: طبق طراحی، ضمن امکان دریافت روزانه 3۹۰۰ میلیون فوت 
مکعب )بالغ بر ۱۱۰ میلیون مترمکعب( از سه سکوی فراساحل فازهای ۶ 
و ۷ و ۸، محصوالت این پاالیشگاه شامل ۱۱۰ میلیون مترمکعب گاز ترش 
ازدیاد برداشت  اولیه تزریق به چاه های نفت آغاجاری به منظور  با هدف 
نفت، ۱۴۰ هزار بشکه میعانات گازی و ۵۰۰۰ تن گاز مایع )پروپان و بوتان 

مایع LPG( است.
وی افزود: درحال حاضر عالوه بر مأموریت ابتدایی بخشی از افزایش 
ترش  گاز  از  هفتم  و  پنجم، ششم  سوم،  دوم،  اول،  پاالیشگاه های  ظرفیت 
از گاز ترش و خشک   ،IGAT۵ پاالیشگاه های در مسیر نیز  و  و مرطوب 

پاالیشگاه چهارم تأمین می شود.
مدیر پاالیشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی با بیان اینکه پاالیشگاه 
ترش  اتان  روز  در  مترمکعب  میلیون  حداقل شش  تأمین  به  متعهد  چهارم 
)گاز  از سکوهای سلمان  ارسالی  گاز  اکنون  است، گفت:  بوشهر  پتروشیمی 

سیری( نیز در پاالیشگاه چهارم دریافت و پاالیش می شود.
گاز  پاالیشگاه  از  ارسالی  هیدروکربنی  برش  اینکه  بیان  با  ساالری 
ایالم نیز در پاالیشگاه چهارم دریافت و پاالیش می شود، اظهار کرد: بررسی 
امکان دریافت گاز تولیدی میدان گازی کیش در پاالیشگاه چهارم در دست 

بررسی است

طبق آخرین بخشنامه دولت؛

دورکاری کارکنان برقرار است
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

رئیس اتاق بازرگانی تهران می گوید 
ایران  اقتصاد  برای  آنکه کرونا  با وجود 
در بسیاری از کشورهای جهان شرایط 
درس  یک  اما  آورد،  وجود  به  دشواری 
مهم داشت و آن امکان مدیریت اقتصاد 

با حذف بسیاری از بروکراسی ها بود.
مسعود خوانساری روز گذشته)سه 
شنبه( در نخستین جلسه هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی تهران در سال ۱3۹۹ بیان 
یک  راه اندازی  برای  ما  کشور  در  کرد: 
اقتصادی  فعالیت  آغاز  یا  تولیدی  واحد 
در  دوندگی  و  طوالنی  روزهای  به 
در  اما  است،  نیاز  مختلف  دستگاه های 
جریان کرونا دیدیم که دولت در فاصله 
چند ساعت مجوز تولید الکل و راه اندازی 
محصوالت  تولید  به  مربوط  خطوط 
را صادر کرد و در کنار  با کرونا  مقابله 
برای  شرایط  داخلی  نیازهای  تامین 

سرمایه گذاران نیز فراهم شد.

وی با بیان این که می توان از دوران 
کرونا درس گرفت، اظهار کرد: یکی از 
باید کوچک و  این درس ها  اصلی ترین 
این  می توان  باشد.  دولت  چابک کردن 
ادامه  نیز  پیش رو  ماه های  در  را  مسیر 
داد که قطعا برای اقتصاد ایران اهمیت 

فراوانی خواهد داشت.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان 
این که سال پیش رو برای اقتصاد ایران 
براساس  کرد:  بیان  است  دشوار  سالی 
آخرین ارزیابی ها میزان نقدینگی کشور 
تومان  میلیارد  هزار   ۲۴۰۰ از  بیش  به 
رسیده است که قطعا سرگردان شدن آن 
می تواند برای اقتصاد مشکالت جدی به 

وجود بیاورد. ما در سال های گذشته دیدیم 
که ورود این نقدینگی به بازارهایی مانند 
طال، ارز و خودرو می تواند چه مشکالتی 
ایجاد کند. خوانساری ادامه داد: در کنار 
نقدینگی کسری بودجه که با توجه به 
کاهش درآمدهای نفتی و رکود حاصل 
از کرونا رخ می دهد نیز قابل ارزیابی است. 
از این رو استفاده از تمام گزینه های موجود 
برای دولت در عبور از این شرایط اهمیت 

فراوانی خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره 
به رونق بازار پول در هفته های گذشته 
اظهار کرد: این بازار توانسته رکوردهای 
قابل توجهی را ثبت کند. اما دولت باید 
برای تداوم این مسیر از بازار مراقبت کند 
و در کنار واگذاری سهام مالکیتی، سهام 
مدیریتی خود را در بازار عرضه کند و با 
افزایش عرضه های اولیه به بازار بورس 

عمق بیشتری بدهد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

درس کرونا؛ مدیریت اقتصاد با حذف بسیاری از بروکراسی ها بود

احراز  وعده  از  هفته  دو  حدود 
گذشته  سجام  غیرحضوری  هویت 
این  اجرای  از  اخبار،  آخرین  و  است 
وعده به صورت آزمایشی حکایت دارد. 
شرکت  عامل  مدیر  گفته های  طبق 
و  بهادار  اوراق  مرکزی،  سپرده گذاری 
تسویه وجوه احراز هویت غیرحضوری 
طی روزهای آینده برای همه متقاضیان 

امکان پذیر خواهد بود.
شورای  عالی  مصوبات  از  یکی 
شرایط  به  توجه  با  که  بود  این  بورس 
ناشی از شیوع ویروس کرونا و جلوگیری 
پیشخوان،  دفاتر  در  جمعیت  ازدحام  از 
مقرر شد تا بورس و سامانه »سجام« 
برای احراز هویت به صورت غیرحضوری 
و الکترونیکی عمل کرده و کد بورسی به 

صورت مجازی صادر شود.

احراز هویت الکترونیکی چگونه 
است؟

نیکی  و لکتر ا یت  هو ز  ا حر ا  
در  آزمایی ها  راستی  از   مجموعه ای 
خصوص محل اطالعات هویتی فرد از 
طریق اداره ثبت احوال، اطالعات مربوط 

به شماره تلفن همراه فرد که با سامانه 
شاهکار تطابق داده می شود و همچنین 
کد  با  فرد  همراه  بودن شماره  یکسان 
ملی، است. همین طور اطالعات محل 
سکونت  با کد پستی و اطالعات بانکی 
که با شماره شبای بانکی نیز مطابقت 

داده خواهد شد.
عکس  رسال  ا هم  نکته  یک 
این  به  است.  کاربر  سوی  از  فیلم  و 
قادر  مزبور  مراحل  طی  با  فرد  ترتیب 
خواهد بود از طریق اپلیکیشن مربوطه 

احراز هویتی شود. سپس  وارد فضای 
از طریق ارسال عکس یا فیلم، با بیان 
راستی  درخواست  کاربر  از  جمله  یک 
آزمایی بیشتر می شود. در این مرحله 
نیز عکس با پایگاه ثبت احوال از طریق 
هوش مصنوعی تطابق داده می شود. در 
باال  مسئولیت  بار  دلیل  به  نیز  نهایت 
و بار حقوقی این موضوع، یک اپراتور 
تا  دارد  را  نهایی  کردن  چک  وظیفه 

خطای احتمالی نیز بر طرف شود.
در  هویت  احراز  ترتیب  این  به 

کمتر از ۱۰ دقیقه انجام می شود. البته 
از آنجا که اپراتور چک کننده نهایی به 
صورت آفالین است، کمی زمان برای 
تایید نهایی از سوی این اپراتور صرف 

می شود.

آخرین وضعیت احراز هویت 
غیرحضوری سجام

در این راستا، حسین فهیمی- مدیر 
مرکزی  سپرده گذاری  شرکت  عامل 
درمورد  وجوه-  تسویه  و  بهادار  اوراق 
آخرین وضعیت احراز هویت الکترونیکی 
سجام توضیح داد: درحال حاضر احراز 
هویت الکترونیکی در سامانه سجام به 
نشانی sejam.ir به صورت آزمایشی 
انجام می شود اما هنوز به صورت رسمی 
بهره برداری و اعالم عمومی نشده است.

ز  حرا ا برای   : د ا د مه  دا ا وی 
غیرحضوری  همه تایدیه ها اخذ شده و  
بحث های حقوقی هم انجام شده است. 
بعد از آنکه اشکاالت پیش بینی نشده 
آن مشخص شود و طی چند روز آینده 
برای  غیرحضوری  هویت  احراز  امکان 

همه فراهم خواهد شد.

آخرین وضعیت احراز هویت غیرحضوری سجام؛

دریافت کد بورسی غیرحضوری در 10 دقیقه

درآمد  گفت:  اقتصاد  وزیر  معاون 
طریق  از  دولت  سهام  فروش  از  حاصل 
برای   )ETF ( سرمایه گذاری  صندوق  
مورد  جاری  نه  و  عمرانی  های  بودجه 

استفاده قرار می گیرد.
درآمد  مجموع  نژاد،  معمار  عباس 
حاصل از فروش واحدهای سرمایه گذاری 
این صندوق پس از ارایه تخفیف بر اساس 
قیمت های کنونی، حدود ۱۷ هزار میلیارد 

تومان می شود.
شرکت  و  بیمه  بانکی،  امور  معاون 
های دولتی وزیر اقتصاد ادامه داد: ۱۶ هزار 
میلیارد تومان از این پول در اختیار دولت 
قرار می گیرد و یک هزار میلیارد تومان 
از آن نیز برای بازارگردانی، داخل صندوق 
باقی می ماندوی با اشاره به استفاده منابع 
حاصل از فروش برای طرح های عمرانی 
گفت: اینکه بعدا جابجایی هایی در ردیف 
آینده  به  مربوط  انجام شود،  بودجه  های 
است، آنچه که اکنون در دستور کار قرار 
همه  شود  می  تالش  که  است  این  دارد 
منابع حاصل از واگذاری این صندوق در 

طرح های عمرانی استفاده شود.

پذیره نویسی صندوق  سرمایه گذاری 
)ETF( که گام بزرگ دولت برای مردمی 
به  فردا  رود  می  شمار  به  اقتصاد  کردن 

پایان می رسد.
بر اساس این طرح، سهام باقیمانده 
دولت در بانک های تجارت، صادرات و ملت 
و بیمه های البرز و اتکایی امین از طریق 
صندوق واسطه گری مالی یکم)ETF( به 

مردم عرضه می شود.
صندوق  این  )واحدها(  های  یونیت 
ها با تخفیف ۲۰ درصدی به مردم فروخته 
می شود، پذیره نویسی واحدهای صندوق 
سرمایه گذاری »واسطه گری مالی یکم« 
از ۱۴ اردیبهشت تا 3۱ اردیبهشت انجام 
می شود که طی آن سهام برخی بانک ها 

و بیمه ها به مردم واگذار می شود.

معاون وزیر اقتصاد خبر داد؛
اختصاص درآمد حاصل از فروش سهام دولتی 

به طرح های عمرانی
بزرگ  اقتصاد  سومین  تورم  نرخ 
سال  از  سطح  ترین  پایین  به  اروپایی 

۲۰۱۶ رسید.
به گزارش مرکز آمار فرانسه، نرخ 
تورم فرانسه در ۱۲ ماه منتهی به آوریل 
مدت  به  نسبت  کاهش  درصد   ۰.3 با 
کاهش  درصد   ۰.3 به  قبل  ماه  مشابه 
کمترین  تورم،  نرخ  این  که  کرده  پیدا 
 ۲۰۱۶ اوت سال  ماه  از  تورم ثبت شده 

تاکنون بوده است.
مهم ترین عامل کاهنده نرخ تورم 
طی این مدت مربوط به بخش انرژی بوده 
است که در آن تورم از منفی 3.۹ درصد 
است.  یافته  ۸.۶ درصد کاهش  منفی  به 
در بین سایر بخش های نیز نرخ تورم مواد 
غذایی با ۱.۶ درصد کاهش نسبت به ماه 
قبل به منفی ۰.۵ درصد رسیده و قیمت 
تنباکو نیز نسبت به آوریل سال قبل ۱۲ 

درصد بیشتر شده است.
بازه  در  فرانسه  تورم  نرخ  متوسط 
 ۴.3۵ با  برابر   ۲۰۱۹ تا   ۱۹۵۸ زمانی 
ثبت  رقم  باالترین  که  است  بوده  درصد 
 ۱۸.۸ با   ۱۹۵۸ آوریل  به  مربوط  شده 
درصد و کمترین نرخ تورم ثبت شده نیز 
تورم منفی ۰.۷ درصدی ماه ژوئیه سال 

۲۰۰۹ بوده است.
فرانسه  تورم  نیز  ماهانه  مبنای  بر 
اندازه گیری  درصد  صفر  آوریل  ماه  در 
ماه  شده  ثبت  تورم  به  نسبت  که  شده 
تورمی  هسته  است.  نکرده  تغییری  قبل 
مواد  گروه  به  مربوط  قیمت  تغییرات  که 
غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات آن ها 
 ۰.۲ به  آوریل  ماه  در  نمی گیرد  نظر  در 

درصد رسیده است.
بر  کرونا  شیوع  دیگر  سوی  ز  ا
غربی  کشور  دیگر  قتصادی  ا عملکرد 
جایی  تا  گذاشته؛  تاثیر  نیز  پرتغال  یعنی 
اقتصاد  امسال  نخست  ماهه  سه  در  که 
پرتغال 3.۹ درصد کوچک تر شده است 
که ۴.۶ درصد کمتر از رشد ثبت شده در 
فصل قبل و بدترین عملکرد فصلی ثبت 
شده در طول تاریخ مدرن اقتصادی این 

کشور است.

ثبت کمترین نرخ تورم فرانسه در 4 سال اخیر

ژاپن  اقتصاد   ۲۰۱۵ سال  از  بار  نخستین  برای 
وارد رکود شد.

اقتصادی  رشد  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
سومین اقتصاد بزرگ جهان به طرز غیر منتظره ای 
کاهش داشته است. به گفته کارشناسان، شیوع ویروس 
کرونا و تعطیلی گسترده کسب و کارها عامل اصلی 
این عملکرد است. طبق اعالم دولت ژاپن در سه ماهه 
نخست سال ۲۰۲۰ اقتصاد ژاپن ۰.۹ درصد کوچک تر 
شده است. این برای نخستین بار از سال ۲۰۱۵ است 
که اقتصاد ژاپن با ثبت دو رشد فصلی متوالی منفی 

وارد رکود می شود. 
کاهش  بیشترین  مختلف،  های  بخش  بین  در 
و  درصد   ۰.۹ منفی  با  شخصی  مصرف  به  مربوط 

است.  بوده  درصد   ۰.۷ منفی  با  ای  سرمایه  مخارج 
کامال  کرونا  پیامدهای  نیز  خارجی  تجارت  حوزه  در 
محسوس بوده و صادرات شش درصد و واردات ۴.۹ 
درصد در سه ماهه نخست سال در مقایسه با سه ماهه 

قبل کاهش داشته است. 
حتی پیش از آغاز بحران کرونا نیز رشد اقتصادی 
ژاپن تحت تاثیر الیحه افزایش مالیاتی و جنگ تجاری 
با مشکالت زیادی مواجه شده بود. انتظار می رود به 
نیز  توکیو  المپیک  مسابقات  برگزاری  افتادن  تعویق 
ضربه بزرگ دیگری به سومین اقتصاد بزرگ جهان 

در سال جاری وارد کند.
در  اقتصادی  مسایل  کارشناس  اوشیکوبو،  نایا 
موسسه سامی تراست گفت: انتظار ما این است که با 

چیزهای بدتری مواجه شویم به ویژه اینکه بخشی از 
بازارهای اصلی تجاری ما در آمریکا و اروپا به خاطر 

کرونا هنوز در تعطیلی به سر می برند. 
با وجود تراکم جمعیت باال و نزدیکی جغرافیایی 
به چین، ژاپن یکی از کمترین تلفات ناشی از کرونا را 
در بین اقتصادهای بزرگ جهان داشته و حدود ۷۵۰ 
ژاپنی بر اثر ابتال به کرونا جان باخته اند. با این حال 
هنوز مقامات ژاپنی نسبت به اوج گیری مجدد بیماری 
به ویژه در توکیو نگران هستند و برخی از محدودیت 

های رفت و آمدی به قوت خود باقی است. 
دولت ژاپن برای حمایت از اقتصاد این کشور و 
کاستن از تبعات کرونا تاکنون حدود یک تریلیون دالر 

اعتبار تخصیص داده است.

کرونا سومین اقتصاد جهان را هم زمین زد!
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کرونا و بالتکلیفی فینال بسکتبال بانوان

سرمربی تیم بسکتبال بانوان گروه بهمن در مورد برگزاری دیدار برگشت فینال 
با تیم  بانوان شهر گرگان گفت: می ترسیم که بازی در شرایط شیوع بیماری کرونا 

انجام شود چون احتمال آسیب دیدگی بازیکنان وجود دارد.
دیدار برگشت فینال بسکتبال بانوان بین تیم های گروه بهمن تهران و بانوان 
شهر گرگان اسفند ماه و به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاد. پس از گذشت نزدیک به 
سه ماه از تعطیلی  مسابقات، ستاد ملی مقابله با کرونا در ورزش به تازگی از باز شدن 
ورزشگاه ها و برگزاری مسابقات برخی از رشته های انفرادی خبر داد. حسن روحانی نیز 
شنبه، ۲۷ اردیبهشت اعالم  کرد فعالیت های ورزشی بدون حضور تماشاگر و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی بعد از عید فطر برگزار می شوند اما فدراسیون بسکتبال هنوز 
تصمیمی در مورد دیدار برگشت فینال بانوان نگرفته است. به نظر می رسد برگزاری  
مسابقه بسکتبال به دلیل درگیری زیاد بین بازیکنان تیم ها ریسک باالیی دارد و باید 

تصمیم درستی در این زمینه اتخاذ شود.
نازی طائرپور، سرمربی تیم گروه بهمن در این مورد گفت: می ترسیم که بازی 
در شرایط شیوع بیماری کرونا انجام شود چون احتمال آسیب دیدگی بازیکنان وجود 
دارد به همین دلیل خواستار اعالم پایان لیگ هستیم و اعالم کردیم که رده بندی 

تیم ها را مشخص کنند اما باید منتظر تصمیم فدراسیون باشیم.
او به مخالفت تیم بانوان شهر گرگان برای اعالم پایان لیگ بدون برگزاری بازی 
برگشت فینال اشاره کرد و گفت: گرگان می خواهد بازی برگشت برگزار شود اما با این 
شرایط مشخص نیست که چه تصمیمی گرفته می شود حتی تمرین هم خطرناک است 
چون اگر یک بازی مبتال شود، خانواده ها هم درگیر می شوند. با این حال باید ببینیم 
تصمیم چیست.سرمربی تیم گروه بهمن در ادامه افزود: باید تکلیف لیگ مشخص شود 
چون هزینه زیادی کردیم و تا فینال هم پیش رفتیم اما این بالتکلیفی خیلی سخت 
است. اگر کرونا نباشد ما هم دوست داریم بازی کنیم  چون خیلی زحمت کشیده ایم و 

یک سال تمرین و بدنسازی انجام داده ایم اما با این وضعیت خطرناک است.
بسکتبال خیلی  بازی  و گفت:  اشاره کرد  بسکتبال  بازی  زیاد  درگیری  به  او 
تنگاتنگ است و درگیری زیادی دارد به همین دلیل فاصله گذاری رعایت نمی شود، 
بنابراین اعالم پایان لیگ کارعاقالنه تری است. البته تصمیم گیری دست من نیست 

و تیم گرگان هم باید تصمیم خود را اعالم کند.

مربی اسبق تیم ملی:
 چرخه انتخابی به نفع کشتی کشورمان است

مربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد گفت: 
قانونمندی در انتخابی تیم های ملی کشتی به 
نفع کشتی کشورمان است و فدراسیون باید 

پای چرخه انتخابی بایستد.
کشتی گیر  یک  افزود:  توکلیان  امیر 
دوبنده  به  رسیدن  برای  تکلیفش  بداند  باید 
باید عبور  تیم ملی چیست و از چه مراحلی 
کند. فدراسیون و همه اهالی کشتی باید پای 
چرخه انتخابی تیم ملی بایستیم. یعنی توصیه، 
موقعیت و یا صرف نتیجه گیری نباید خللی در 

اجرای آن ایجاد کند و چرخه انتخابی باید مالک عمل قرار گیرد و این موضوع به 
نفع کشتی کشورمان است، کشتی ورزش انفرادی است و هر کسی که می خواهد 
افتخاری کسب کند باید قابلیت های خود را روی تشک نشان دهد و ملی پوش شود.

وی اظهار داشت: در گذشته نیز نفر اول جام جهان پهلوان تختی مجوز حضور 
در مسابقه های قهرمانی آسیا را کسب می کرد اما در چرخه جدید انتخابی تیم ملی 

امتیازبندی شده است.
دارنده مدال نقره رقابت های قهرمانی سال ۲۰۰۱ جهان در صوفیه بلغارستان 
با اشاره به اینکه هنوز متن کامل چرخه انتخابی را مطالعه نکرده اما در جریان کلی 
آن است، یادآور شد: در این فرایند هیچ امتیازی به دارندگان مدال طالی پیکارهای 
جهانی جوانان و امیدها )زیر ۲3 سال( داده نشده است در حالی که کسی که توانسته 
در پیکارهای جهانی زیر ۲3 سال مدال طال بگیرد به طور حتم این قابلیت را دارد در 
مسابقات جهانی و المپیک نیز موفق باشد و فدراسیون می توانست برای این نفرات در 

چرخه جدید انتخابی امتیازی در نظر می گرفت.
وی همچنین با اشاره به اینکه چرخه انتخابی تیم ملی از حضور در پیکارهای 
قهرمانی کشور آغاز می شود، گفت: در یک وزن شاید 3 آزادکار مازندرانی خوب داشته 
باشیم که همگی آنها باید در مسابقات انتخابی استانی شرکت کنند و یک نفر از هر 
استان در هر وزن بیشتر نمی تواند در مسابقات قهرمانی کشور شرکت کند. در این 
شرایط مسابقات اوپن را نیز برداشتیم که به نظر من کار اشتباهی است چرا که در 
مسابقات قهرمانی کشور برای مثال در وزن ۹۷ کیلوگرم مدعیانی همچون علی شعبانی، 
محمدحسین محمدیان، رضا یزدانی، مجتبی گلیج و عباس فروتن باید در مسابقات 
انتخابی استان مازندران شرکت کنند تا تکلیف یک نفر برای حضور در مسابقات قهرمانی 
کشور مشخص شود و البته این اجازه را هم ندارند در سهمیه سایر استان ها قرار گیرند.

توکلیان یادآور شد: برای همین مسابقات اوپن را در این چرخه می توانستند به 
عنوان مرحله نخست انتخابی قلمداد کنند و فرصت خوبی بود برای کسانی که فرصت 
حضور در قهرمانی کشور را نداشتند تا در مسابقات اوپن امتیاز و سهمیه الزم را کسب 
کنند. در حالی که در چرخه جدید انتخابی تیم ملی نفرات اول، دوم، سوم مشترک 
و پنجم مشترک مجوز حضور در جام تختی را کسب می کنند و نفر دوم و یا سوم 

مازندران از نفرات برتر بسیاری از استان ها بهتر است.
این مربی سازنده استان خراسان رضوی خاطر نشان کرد: قانونمندی همیشه 
خوب بوده اما اعتقاد دارم که فدراسیون می توانست مسابقات اوپن را به عنوان مرحله 
نخست انتخابی برگزار کند. اگر یک نفر در انتخابی استان اول شده اما در قهرمانی 
کشور مصدوم شود، دیگر فرصت الزم برای مسابقات دیگر را نخواهد داشت در حالی 

که در این چرخه باید یک سهمیه به استان مربوطه داده شود.

علیپور: زندگی ورزشکاران سخت تر از کارگران معدن است
از  خیلی  گفت:  سنگنوردی  ملی پوش 
نیستند  راضی  موجود  شرایط  از  ورزشکاران 
و توقع داریم بیشتر از طرف مسئوالن به ما 

بها داده شود.
آمادگی  روند  مورد  در  علیپور  رضا 
تمرینات خود اظهار داشت: حدود 3،۴ ماه است 
که تمام دنیا درگیر کرونا هستند و ورزشکاران 
هم از این قاعده مستثی نیستند و به همین 
دلیل با توجه به تعطیلی بیشتر اماکن ورزشی 
طی صحبت هایی که با مسئوالن شهر قزوین 

انجام داده ام به صورت انفرادی در سالن تمرینات خودم را پیگیری می کنم.
وی افزود: هنوز تاریخ دقیقی برای شروع مسابقات از طرف فدراسیون جهانی به 
ما ابالغ نشده است اما قرار شده دو ماه پیش از آغاز رقابت ها ما را در جریان بگذارند 
تا خودمان را مهیای حضور در مسابقات کنیم.  ملی پوش سنگنوردی تصریح کرد: 
من از سال ۲۰۱3 تا ۲۰۱۹ تقریبا در 3۰ مسابقه بین المللی شرکت کرده بودم و فکر 
می کنم این تعطیلی مسابقات شرایطی را فراهم آورد تا از لحاظ روحی و روانی بیشتر 
استراحت کنم و با ذهنی آماده خودم را مهیای حضور در مسابقات آینده کنم.  به نظرم 
اگر یک ورزشکار به صورت مستمر تمرین نکند همین امر باعث خواهد شد تا از سایر 
رقبای خود عقب بیفتد. علیپور در خصوص اینکه آیا مسئوالن وزارت ورزش پاداش 
مسابقات جهانی را به او پرداخت کرده اند یا خیر، اظهار داشت: فعاًل که پاداشی داده 
نشده است. خیلی از ورزشکاران از شرایط موجود راضی نیستند و توقع داریم بیشتر 
از طرف مسئوالن به قهرمانان بها داده شود. باالخره ما تمام سختی ها را به جان 
می خریم تا هر طور شده در میادین برون مرزی پرچم کشورمان را به اهتزاز در بیاوریم.

وی ادامه داد: هنگامی که تورم باال می رود ما توقع داریم پاداش ما افزایش پیدا 
کند، زیرا ما از لحاظ مالی در فشار هستیم و در جنگی بین المللی قرار داریم که می کوشیم 
تا برای کشورمان بهترین افتخارات را به دست بیاوریم. تصمیم دارم پس از بهتر شدن 
شرایط کرونا دوباره برای برگزاری اردو به کشور روسیه بروم تا دوران آماده سازی را در 
آنجا پشت سر بگذارم. همچنین امیدوارم دوباره لیگ راه اندازی شود تا از این طریق 
منبع درآمدی برای ورزشکاران ایجاد شود.  متاسفانه زندگی ورزشکاران خیلی سخت تر 

از یک کارگر معدن است و امیدوارم در آینده شرایط تغییر کند.

بازگشت گوارديوال به انگلیس
برای  منچسترسیتی  نیایی  سپا ا سرمربی 

ازسرگیری تمرینات تیمش به انگلیس بازگشت.
به گزارش ساکرنت، پپ گواردیوال سرمربی 
منچسترسیتی دو ماه پیش بعد از تعطیلی رقابت های 
باشگاهی در انگلیس به اسپانیا رفت تا در مراسم 
به  که  کند  شرکت  ساال  دولورس  مادرش  یادبود 

دلیل ابتال به ویروس کرونا درگذشت.
گواردیوال اکنون بعد از دو ماه دوری از فوتبال 

انگلیس با جت مسافرتی به انگلیس برگشت تا تمرینات تیم باشگاهی خود را از 
شر گیرد.

قرار است امروز جواب تست های کرونای بازیکنان منچسترسیتی مشخص 
شود و از این هفته تیم های لیگ برتری تمرینات خودشان را آغاز خواهند کرد. البته 

هنوز زمان دقیق برنامه بازی های این فصل مشخص نشده است.

هالند در دورتموند می ماند
مهاجم نروژی بوروسیا دورتموند که مشتریان 
 ۲۰۲۲ تابستان  از  قبل  تا  است  کرده  پیدا  زیادی 

نمی تواند این تیم را ترک کند.
به گزارش اسپورت ۲۴، ارلینگ هالند در فصل 
نقل و انتقاالت زمستانی راهی دوتموند شد و خیلی 
زود در این تیم توانایی های خود را نشان داده است.

این مهاجم جوان نروژی در ۱۲ بازی توانسته 
۱3 گل برای بوروسیا دورتموند به ثمر برساند و ۴ 

پاس گل هم بدهد.خبرهای زیادی درباره پیوستن این بازیکن به رئال مادرید و یا 
حضور او در لیگ جزیره به گوش می رسد.

روزنامه آس اعالم کرد که مینو رایوال با باشگاه بوروسیا دورتموند به توافق 
رسیده که هالند تا قبل از تابستان ۲۰۲۲ در دورتموند باقی بماند مگر اینکه باشگاهی 

حاضر باشد ۱۰۰ میلیون یورو پرداخت کند.
روزنامه آس در ادامه نوشت: در قرارداد هالند رقم فسخ قرارداد به ارزش ۷۵ 
میلیون یورو وجود دارد اما با رایوال این توافق شده که در شرایط کنونی این بازیکن 

راهی تیم دیگری نشود.
رئال مادرید با توجه به حضور ادن هازارد به دنبال جذب کیلیان ام باپه و هالند 
در تابستان است تا مثلث خطرناکی را تشکیل دهد و باید دید که دورتموند آیا راضی 

به جدایی ستاره نروژی خود خواهد شد یا نه.

پايان متفاوت لیگ های اسکاتلند و مکزيك
در  فوتبال  لیگ   ۲ اخیر  ساعت   ۲۴ طی 
کشورهای مکزیک و اسکاتلند به کار خود پایان دادند 

اما شرایط هیچکدام شبیه به لیگ برتر ایران نبود.
شیوع ویروس کرونا باعث شده تا مسابقات 
فوتبال در نقاط مختلف جهان به حالت تعلیق در 
بیاید و بعد از حدود ۲ ماه حاال کشورهای مختلف با 
توجه به شرایط خودشان یا مسابقات را ادامه می دهند 
یا دستور به پایان می دهند. در میان همان هایی که 

مسابقات را تمام می کنند نیز برخی تیم قهرمان را مشخص می کنند و برخی دیگر 
خیر. این در حالی است که مسابقات فوتبال در ایران قرار است از ۲۹ خردادماه آغاز 

شود و همچنین بعضی از تیم ها خواهان پایان لیگ هستند.
داشت.  متفاوتی  داد که شرایط  پایان  کار خود  به  حالی  در  لیگ مکزیک 
تیم  نیم فصل  هر  در  آرژانتین  مانند  و  می شود  برگزار  نیم فصل   ۲ در  مسابقات 
قهرمان مشخص می شود. در نیم فصل نخست که آپرتورا نام داشت تیم سانتوس 
به مقام قهرمانی رسیده بود اما در نیم فصل دوم ۱۰ بازی آن به انجام رسیده بود 
و هفت هفته اش باقی مانده بود رقابت شدیدی در صدر جدول به وجود آمده بود 
و ۲ تیم کروز آزول و لئون با فاصله یک امتیازی در صدر بودند و الباقی تیم ها نیز 
با فاصله چهار امتیاز در پی آنها بودند. به همین دلیل مسووالن فوتبال مکزیک 
تصمیم گرفتند در این شرایط مسابقات را بدون تغییر قهرمان تمام کنند و کامال 

منطقی به نظر می رسید.
در اسکاتلند اما سناریو فرق داشت. در آنجا مسابقات با قهرمانی سلتیک و سقوط 
تیم هارتس همراه شد. لیگ ۱۲ تیمی اسکاتلند به این صورت است که تیم ها سه 
بار به مصاف هم می روند و سپس جدول به ۲ بخش ۶ تیمی تقسیم می شود و هر 
تیم مجددا پنج بازی انجام می دهد تا در پایان هر تیم با 3۸ بازی به کار خود پایان 
دهد. به این ترتیب هشت هفته تا پایان مسابقات باقی مانده بود چرا که هر تیم به 
استثنای ۲ تیم 3۰ بازی انجام داده بودند. سلتیک با فاصله ۱3 امتیاز در صدر جدول 
حضور داشت و رنجرز به عنوان نزدیک ترین تعقیب کننده با یک بازی کمتر در رده 
دوم جای داشت. در قعر جدول اما هارتس در حالی به دسته پایین سقوط کرد که 
تنها چهار امتیاز با تیم باالسری خود فاصله داشت و همین مساله باعث شد تا آنها 

شدیدا به تصمیم گرفته شده معترض باشند.

رئیس سابق فدراسیون فوتبال می گوید 
سرمربی سابق تیم ملی سر او و همکارانش 

کاله گذاشته است.
فدراسیون  سابق  رئیس  تاج،  مهدی 
مارک  حضور  هنگام  و  پیش تر  که  فوتبال 
بسیار  او  بود  گفته  ایران  در  ویلموتس 
»نجیب« است، درباره اتفاقات اخیر مربوط 
به پرونده شکایت مارک ویلموتس و ادعای 
او مبنی بر اینکه مسئوالن فدراسیون فوتبال 
از  او  گفت:  کردند،  دستکاری  را  قراردادش 
جمله  بهترین  نکرد.  استفاده  خوبی  ادبیات 
او  گذاشت.  کاله  ما  سر  او  که  است  این 
در  غرامت  ماه  سه  پرداخت  بند  می گوید 
صورت فسخ قرارداد را ما اضافه کردیم اما 

این درست نیست.
هیچ  در  دستکاری  امکان  افزود:  وی 
قراردادی وجود ندارد. از طرفی هر قراردادی 
که زیر سقف فیفا بسته می شود، الزم الجرا 
است و باید دستمزد مربی پرداخت شود. ما هم 
در تاریخ های مربوطه نتوانستیم دستمزد او را 
از طریق منابع خودمان در فیفا پرداخت کنیم.

رئیس سابق فدراسیون فوتبال با اشاره 

به اتفاقات مربوط به جدایی ویلموتس از تیم 
بخش های  به  نامه   ۱۵  ،۱۰ ما  گفت:  ملی 
مختلف زدیم که در پرداخت قرارداد ویلموتس 
به ما کمک کنند. رئیس بانک مرکزی هم 
از شرکت ها و نهادهای مربوطه خواست که 
جلوی فسخ قرارداد را بگیرند. طبق قرارداد هر 
کسی که قرارداد را فسخ کند، به اندازه سه ماه 
باید غرامت بدهد.تاج درباره هزینه 3۰ میلیون 
تومانی برای سفر دو روزه ویلموتس به تهران 
نیز اظهار کرد: ما برای او یک ماشین عادی 

تهیه کردیم که از قبل هم داشتیم. این اتومبیل 
هنوز هم در کمپ تیم های ملی حاضر است. 
هیچ یک از این موارد درست نیست. مردم 

هم این اخبار را قبول ندارند.
در  فوتبال  فدراسیون  سابق  رئیس 
یک  عنوان  به  ویلموتس  از  بارها  گذشته 
انسان نجیب یاد کرد. او در واکنش به اینکه 
آیا سرمربی سابق تیم ملی شایسته این عنوان 
است یا خیر گفت: ما پول او را  علی رغم 
هشت ماه نامه نگاری در موعد مقرر پرداخت 

نکردیم و او هم شکایت کرد.
در  و  ویلموتس  شکایت  درباره  تاج 
خواست غرامت ۶ میلیون دالری از فدراسیون 
فوتبال گفت: بعد از مریضی من، مسئوالن 
محترم فدراسیون فوتبال وکیل را تغییر دادند و 
یک وکیل دیگر انتخاب کردند. حتما در الیحه 
ارسالی پیش بینی های الزم شده است. البته 

در جریان این الیحه نیستم.
وی درباره شکایت کارلوس کی روش 
برای پاداش ۲۰۰ هزار دالری از فدراسیون 
فوتبال گفت: کی روش اعتراضی درباره عنوان 
سومی در جام ملت ها داشت که در دوره اخیر 
دیدار رده بندی برگزار نشد. در قرارداد آمده بود 
که اگر سوم شویم می توانیم به او ۲۰۰ هزار 
دالر پاداش بدهیم که اگر این اتفاق می افتاد 

یک میلیون دالر هم پاداش می گرفتیم.
رئیس سابق فدراسیون فوتبال که برای 
جلسه با شهریاری، معاون صداوسیما در این 
سازمان حاضر شده بود، در گفت وگو با اخبار 
ورزشی شبکه سه، حاضر به افشاگری نشد. او 
چندی پیش عنوان کرده بود به زودی دست 
به افشاگری خواهد زد اما این اتفاق رخ نداد.

او از ادبیات خوبی استفاده نکرد؛

تاج: ویلموتس سرمان کاله گذاشت

مربی دروازه بان های تیم فوتبال پرسپولیس اعالم کرد در 
بازی های آینده مشخص می شود که رادوشوویچ می تواند برای 

فصل بعد دروازه بان اول پرسپولیس باشد یا خیر.
برتر  لیگ  ادامه  تاریخ  اعالم  در خصوص  فنایی،  داود 
فوتبال، حواشی چند وقت گذشته فوتبال ایران، آینده دروازه 
پرسپولیس بعد از علیرضا بیرانوند، اظهارنظر عجیب مدیرعامل 
باشگاه تراکتور و ... صحبت هایی را مطرح کرد که متن کامل 

آن را در زیر می خوانید.
حتما می دانید که برای ادامه لیگ تاریخ اعالم شده، نظر 

شما در این مورد چیست؟ 
به نظرم تصمیم خوبی گرفته شد. با این شرایط نشاط دوباره 
به جامعه برمی گردد. البته باید تمام پروتکل های بهداشتی رعایت 
شود چون کرونا فعال در جامعه ما هست و تا کشف واکسن آن 
باید با این بیماری کنار بیاییم. فکر می کنم در نهایت برگزاری 

لیگ به نفع جامعه باشد.
این  با  معتقد هستند  لیگ  برگزاری  منتقدان  از  برخی 
شرایط خطر ابتال به کرونا تعداد زیادی را تهدید خواهد کرد 

نظر شما چیست؟
این حرف درست نیست اوال اینکه در تیم های ورزشی چند 
پزشک وجود دارند که می توانند همه چیز را تحت نظر داشته 
باشند و بعد هم اگر قرار به ریسک باشد که در مترو و یا خیابان 
ریسک بیشتر است. در مجموع اگر حتی االن هم بخواهند لیگ 
را برگزار نکنند باید پرسپولیس به عنوان قهرمان مشخص شود.به 
نظرت چرا برخی تیم ها به این اندازه دنبال لغو لیگ هستند؟ آیا 

فقط می خواهند جلوی قهرمانی پرسپولیس را بگیرند؟

نمی دانم چرا این رفتارها صورت می گیرد. االن در بلژیک، 
فرانسه و اسکاتلند بازی ها را برگزار نکردند و به راحتی قهرمان 
مشخص شد. اگر تیم های دیگر جای پرسپولیس بودند آیا بازهم 

این صحبت ها را انجام می دادند.
رقبای پرسپولیس معتقدند آیا اگر این تیم با این اختالف 
اول نبود و مثال دوم و سوم بود اصرار به برگزاری لیگ داشت.

اتفاقا ما چرا این سوال را نپرسیم. االن پرسپولیس با ۱۰ 
امتیاز اختالف اول است. ۲۷ امتیاز باقی مانده و تیم ها باید مردانه 

به زمین بیایند تا ببینیم چه اتفاقی رخ می دهد.
حاال فکر می کنی بتوانید تا آغاز لیگ بازیکنان را به 

شرایط بازی برسانید؟ 
باالخره این چالشی است که همه ما با آن درگیر هستیم 
و مخصوص یک تیم نیست. ما هم تمام تالش مان را انجام 

میدهیم.
از وضعیت رادوشوویچ اطالع دارید؟

بله، می دانم که او یکسری تمرینات خانگی را در کرواسی 

انجام داده و چند جلسه تمرینی هم با یک تیم کروات داشته 
است.یکی از مسائلی که بسیار در مورد آن صحبت می شود 
بحث جانشینی علیرضا بیرانوند است. آیا قرار است به جای 
معمولی  رقیب  یک  یا  شود  جذب  بزرگ  دروازه بان  بیرانوند 

برای رادوشوویچ؟
 فعال همه تمرکز ما روی ۹ بازی لیگ برتر، جام حذفی و 
لیگ قهرمانان آسیا است. باید ببینیم در این بازی ها چه اتفاقاتی 
رخ می دهد. این بازی ها خیلی چیزها را برای ما مشخص می 
کند و متوجه می شویم که رادوشوویچ می تواند فصل بعد دروازه 

بان اول باشد یا خیر اما فعال تمام تمرکزمان روی بازی است.
چند روز پیش رشید مظاهری در یک مصاحبه از شما 
تعریف کرد و اعالم کرد که به خاطر تمرینات شما بوده که 
پیشرفت کرده است.رشید مظاهری و دیگر بچه ها به من لطف 
دارند. من خوش شانس بودم که با دروازه بان هایی مانند رشید 
مظاهری و پیام نیازمند کار کردم. آنها زحمت و سختی زیادی 

کشیدند و خیلی خوب بودند که به اینجاها رسیدند.
اظهار نظر جالب و  تراکتور در یک  باشگاه  مدیرعامل 
جنجالی گفته بود که بهتر است قهرمان لیگ با پلی استیشن 

مشخص شود نظر شما چیست؟
واقعا این حرفا خیلی زشت است. برای ما فوتبالی ها زشت 
است که چنین آدم هایی در این فوتبال کار کنند و در راس 
کار باشند. یک مدیر نباید طوری حرف بزند که مورد تمسخر 
همه قرار بگیرد. امیدوارم از این به بعد صحبت ها عقالنی تر 
و فوتبالی تر باشد چون قانون بازی فوتبال این است که نتیجه 

باید در زمین مشخص شود.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱3۹۸۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۵۵۷۵ هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اکبر مهدی نیا اردی فرزند حسین به شماره 
شناسنامه ۴۸۴ صادره از بابل در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 
۱۱۰/۵۷ مترمربع پالک شماره ۹۱ فرعی از ۱۲ اصلی واقع در قریه خیرآباد تهران بخش حوزه 
ثبت ملک ورامین از مالکیت کرمعلی خانی فرزند یحیی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.ث/م.الف ۴۱
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۲/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰۲/3۱

محمد رحیم پور راینی
رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهي حصروراثت
آقای فرزان صفری ثابت به شماره شناسنامه ۴۷۱۰۴۵۸۲۴3  فرزند فرامرز از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرامرز صفری ثابت  
فرزند  احمد در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۶ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به 
شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-فرزان صفری ثابت به ش ش ۴۷۱۰۴۵۸۲۴3 فرزند فرامرز نسبت 
پسر۲-جولیا قیپتون صفری به ش ش ۴۷۱۰۴۰۶۲۶۱ فرزند توماس نسبت زوجه 3-دولت 
شعبانزده باقرآبادی به ش ش ۲۱۱۷۵ فرزند محمد نسبت مادر به غیر از وراث نامبرده ورثه 
دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره 
۵۲۰ 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 ۱۶ 
شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست 

صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه ۱۶ رشت-پروین انصاری

آگهي حصروراثت
خانم آرزو ساکت پشتری به شماره شناسنامه ۱3۸۱ فرزند اسداله از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکرم عدالت خواه پشتیری  فرزند 
سیاه در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۷  در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح 
ذیل تعرفه شده اند:۱-فرهاد ساکت پشتیری به ش ش 3۲۰ فرزند اسداله نسبت پسر۲-مسعود 
ساکت پشتیری به ش ش ۱۴۲۷ فرزند اسداله نسبت پسر3-میالد ساکت پشتیری به ش ش 
۲۵۸۰۰۱۵۸33 فرزند اسداله نسبت پسر۴- آرزو ساکت پشتری به ش ش ۱3۸۱ فرزند اسداله 
نسبت دختر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام 
تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۶۷۰ 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 ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت 

گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه ۱۶ رشت- پروین انصاری

آگهی اجرای تبصره یک ماده ۱۰۵ آئین نامه قانون ثبت
نظر به اینکه ابوالفضل غالمی فرزند قلی تقاضای حذف ربعیه اعیانی پالک ۱ فرعی 
۲۷۰۵ اصلی و ۲۷۰۶ واقع در شهمیرزاد را نموده که برابر نظریه کارشناس به شماره ۷۴ و ۷۵ 
مورخ ۹۹/۲/۱۵ پالک ۲۷۰۵/۱ فاقد ارزش اعیانی و پالک ۲۷۰۶ مبلغ ارزش رعیه اعیانی آن 
۱3۷۵۰۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است سپس مبلغ مذکور توسط مشارالیه به حساب سپرده 
اداره ثبت اسناد و امالک مهدیشهر به شماره ۱3۱۵۱۱ تودیع گردید لذا در اجرای تبصره یک 
ماده ۱۰۵ آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر می 
گردد لذا کسانیکه که به ارزیابی انجام شده معترض و مدعی تضییع حق می باشند ظرف 
مدت یک ماه از انتشار این آگهی به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی را به اداره 
ثبت مهدیشهر تسلیم نمایند و در صورت اعتراض، ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور به اداره 

ثبت اسناد و امالک مهدیشهر مراجعه نمایند.
مهدی روحانی

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدی شهر

رونوشت گواهی حصر وراثت
خانم چنپک پادیاد دارای شناسنامه 3۶۵۱۵۵۸۵33 به شرح دادخواست به کالسه ۲۰/۹۹ 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالم حسین 
پادیاد به شناسنامه ۴۵۹۴۰۶۵3۷ در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۷ در آخرین اقامتگاه دائمی خود بدرود 

حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
چنپک پادیاد فرزند وشدل شماره ملی 3۶۵۱۵۵۸۵33 همسر متوفی

فرزانه پادیاد فرزند غالم حسین شماره ملی 3۶۴۰۲۶۰۷۵۹ دختر متوفی
پروین پادیاد فرزند غالم حسین شماره ملی 3۶۴۰۲۶۰۷۴۰ دختر متوفی
ریحانه پادیاد فرزند غالم حسین شماره ملی ۷۰۱۰۰۵۰۹۲۹ دختر متوفی
شعیب پادیاد فرزند غالم حسین شماره ملی ۶۴۵۰۲۲۲۲۶3 پسر متوفی
یاسر پادیاد فرزند غالم حسین شماره ملی 3۶۴۰۶۵۹۸۷۲ پسر متوفی
علی پادیاد فرزند غالم حسین شماره ملی 3۶۴۰۶۵۹۸۶۴ پسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شورای حل اختالف شماره ۲نگور – الل محمد بادپا

رونوشت گواهی حصر وراثت
آقای اکبر خدیر دارای شناسنامه ۶۴۵۹۹۲۵۵۶۹ به شرح دادخواست به کالسه ۱۹/۹۹ 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مبینا خدیر 
به شناسنامه ۷۲۰۰۲۱۷۱۸۲ در تاریخ ۹۹/۱/۹ در آخرین اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته 

و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
اکبر خدیر فرزند دادمحمد شماره ملی ۶۴۵۹۹۲۵۵۶۹ پدر متوفی

سمینه پک فرزند عبدالکریم شماره ملی ۶۴۵۹۹۴۹۸3۲
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شورای حل اختالف شماره ۲نگور – الل محمد بادپا

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال ۱3۹۸ حوزه ثبتی تربت حیدریه  
بدستور ماده ۱۲ قانون ثبت و ماده ۵۹ آیین نامه قانون مزبور اسامی اشخاصی که 
نسبت به امالک مجهول المالک واقع در بخشهای حوزه ثبتی شهرستان تربت حیدریه که 
تا آخر اسفند ماه سال ۱3۹۸ تقاضای ثبت نموده اند و همچنین مواردی که آگهی نوبتی آن 

برابر تبصره یک ماده ۲۵ اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای 
اطالع عموم بشرح ذیل آگهی میشود:

دهستان اربعه بخش یک تربت حیدریه 
اراضی شاهده پالک ۱۲۹ اصلی 

۲۶۱۱ متصل به ۸۶۸فرعی معصومه یوسفی ششدانگ قسمتی از یکباب منزل محل 
جوی متروکه بمساحت 3/۲۵مترمربع اراضی دیزقند پالک ۲3۱ اصلی 

۴۱۱۹متصل به ۱۹۴3 فرعی نرجس خاتون یزدیان رباطی ششدانگ یک قطعه زمین 
محل جوی متروکه بمساحت ۴۷/۲۰ متر مربع دهستان رخ بخش ۵ تربت حیدریه  

اراضی کدکن پالک ۴۰۱ اصلی 
۱۲۰فرعی اداره اوقاف و امور خیریه تربت حیدریه ششدانگ یکقطعه زمین  بمساحت 

۲۲/۶۰مترمربع
لذا بدستور ماده ۱۶ و ۱۷ قانون ثبت هر کس نسبت به امالک آگهی شده در باال 
معترض میباشد و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی شده و در جریان است 
می بایستی اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این 
آگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف مدت ۹۰روز و در مورد آگهی اصالحی در مدت 3۰روز 
به اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه تسلیم و رسید دریافت نموده و در اجرای تبصره ۲ 
ماده واحده قانون تعییت تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم 
و گواهی الزم را از مرجع مزبور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع 
تحدید حدود و در صورت مجلس تحدیدی منظور میگردد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس 

تحدید حدود تا 3۰ روز قابل اعتراض خواهد بود م الف ۴۲۱
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱3۹۹/۲/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۹/۲/3۱
محمدکاظم باقرزاده – رییس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه  

رونوشت آگهی حصروراثت 
آقای / خانم اعظم قیصری  فرزند جواد دارای شناسنامه ۲3 به شرخ دادخواست به کالسه 
۷۸/۹۹/۵ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
جواد قیصری فرزند سلطان به شناسنامه شماره ۴ در تاریخ ۹۹/۱/۷ در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به : 
یداهلل قیصری فرزند جواد و سکینه به شماره  ملی ۴۵۲۹۸۶۹۵۷۱ متولد ۱3۴۹ فرزند متوفی

 زهره قیصری فرزند جواد و سکینه به شماره ملی ۴۵۲۹۸۸۱۲۸۸ متولد ۱3۵۶ فرزند 
متوفی 

متولد ۱3۵۱  ملی ۴۵۲۹۸۷۱۲۸۲  شماره  به  و سکینه  جواد  فرزند  قیصری   صغری 
فرزند متوفی 

متولد ۱3۵۷  ملی ۴۵۲۹۸۸3۸33  شماره  بع  شکینه  و  جواد  فرزند  قیصری  مهدی   
فرزند متوفی 

 روح اهلل قیصری فرزند جواد و سکینه به شماره ملی ۴۵۲۹۷۵۴۲3۵ متولد ۱3۵3 
فرزند متوفی 

 اعظم قیصری فرزند جواد و سکینه شماره ملی ۴۵۲۹۹۱3۸۲۱ متولد ۱3۶3 فرزند متوفی 
 مصطفی قیصری فرزند جواد و سکینه به شماره ملی ۴۵۲۹۹۵۵۹۰۷ متولد ۱3۶۴ 

فرزند متوفی
 لیال قیصری فریزند جواد و سکینه به شماره ملی ۴۵۲۹۸۶۸۷۱۰ متولد ۱3۴۸ فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادرخواهد شد.
    دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم 

دستور العمل و زمان بازگشایی تمرینات 
تیم های فوتبال در رده های مختلف لیگ 

ابالغ شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ 
فوتبال ایران، حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون 
فوتبال و رئیس سازمان لیگ در نامه ای به 
باشگاه ها، هیات های فوتبال و ادارات کل 
ورزش و جوانان استان ها زمان آغاز تمرینات 
تیم ها را طبق رعایت پروتکل های بهداشتی 

به شرح زیر ابالغ کرد:
با استناد به پروتکل مصوبه ستاد مبارزه 
وزارت  تایید  مورد  که  ورزش  در  کرونا  با 
بهداشت نیز بوده و در روزهای آتی نیز این 
مصوبات ارسال خواهد شد خواهشمند است 
با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر نسبت به 
رعایت موارد ذیل توسط باشگاه ها و با نظارت 
ستاد مقابله با کرونا در ورزش دقت الزم را 

به عمل آورید
بازگشایی  به  مربوط  امور  ۱-پیگیری 
توسط هیئت  و ورزشگاه ها  تمرینات  محل 

فوتبال استان ها و باشگاه های ذینفع از اداره 
کل ورزش و جوانان استان و انجام امور مربوط 

به ضدعفونی کردن آنها
۲-فراخوان بازیکنان و عوامل کادر فنی 

توسط باشگاه ها
3-انجام تست های استاندارد مربوط به 
تشخیص ویروس کرونا برای بازیکنان و عوامل 

کادر فنی و اجرایی باشگاه ها
طبق دستور ستاد مقابله با کرونا در ورزش

انجام  های  تست  نتایج  ۴-تحویل 
شده به ستاد فوق الذکر و یا ایفمارک و اخذ 

مجوزهای الزم
۵-زمان شروع تمرینات تیم ها و جدول 
زمانبندی شروع مسابقات لیگ های برتر یک 

دو و سه کشور به شرح ذیل است:
لیگ برتر زمان شروع تمرینات 3 خرداد 
۱3۹۹  زمان مسابقه معوقه ۲۹ خرداد ۱3۹۹ 

زمان شروع هفتگی مسابقات ۲ تیر ۱3۹۹
تمرینات  زمان شروع  اول  لیگ دسته 
 3۰ معوقه  مسابقه  زمان   ۱3۹۹ خرداد   ۵
مسابقات  هفتگی  شروع  زمان  خرداد ۱3۹۹ 

۴ تیر ۱3۹۹
یگ دسته دوم زمان شروع تمرینات 
 ۵ معوقه  مسابقه  زمان   ۱3۹۹ خرداد   ۱۱
مسابقات  هفتگی  شروع  زمان   ۱3۹۹ تیر 

۱۰ تیر ۱3۹۹
لیگ دسته سوم زمان شروع تمرینات ۱۱ 
خرداد ۱3۹۹ زمان مسابقه معوقه ۵ تیر ۱3۹۹ 

زمان شروع هفتگی مسابقات ۱۲ تیر ۱3۹۹
بدیهی است با توجه به مصوبات ستاد 
مبارزه با کرونا در ورزش در خصوص رعایت 
پروتکل های بهداشتی و پزشکی در تمرینات 
و مسابقات، جزئیات این پروتکل ها متعاقبًا 

اعالم می شود.

رئیس سازمان لیگ خبر داد؛

ادامه لیگ برتر فوتبال از 29 خرداد

داود فنایی: با شروع لیگ، نشاط دوباره به جامعه برمی گردد



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1463- چهارشنبه 31 اردیبهشت 61399 زمین ایران 

شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
مشهد  باقرزاده:شهردار  سمیه  مشهد 
از  درصد   ۱۰ جاری  سال  در  گفت: 
سرجمع اعتبارات عمرانی شهرداری که 
حدود هزار میلیارد تومان بود، در اختیار 

دفاتر تسهیل گری قرار گرفت.
محمدرضا کالئی در جلسه شورای 
اداری استان که در محل دفتر استاندار 
از تشکیل  بعد  اظهار کرد:  برگزار شد، 
سازمان بازآفرینی شهری در مدل جدید 
و طراحی موضوعات بازآفرینی، ۲۸ دفتر 
تسهیل گری در مشهد تشکیل شد که 
3۱ محله را تحت پوشش قرار می دهد.

وی افزود: همچنین ۲3 دفتر توسط 
شهرداری، چهار دفتر توسط استانداری 
اداره امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
راه و  اداره کل  نیز توسط  و یک دفتر 

شهرسازی تشکیل شده است.
ینکه  ا بیان  با  مشهد  ر  شهردا
شهر  حاشیه  در  دفاتر  این  مجموع 
از  درصد   ۷۰ و  مساحت  از  درصد   ۵۵
جمعیت این منطقه را پوشش می دهد، 
که  جدی  کارهای  از  یکی  کرد:  بیان 
فارغ از موضوعات کالبدی در محالت 
هشت گانه طرح نجات و سایر محالت 
دنبال شده، شبکه کسب و کارهای خرد 
و خانگی است که از ابتدای سال جاری 
بعد از شیوع ویروس کرونا فعالیت خود را 
آغاز کرده و تاکنون سبب ایجاد اشتغال 
چند  ساخت  و  نفر   ۲۰۰ حدود  برای 

کارگاه در مقیاس کوچک شده است.
از  یکی  کرد:  خاطرنشان  کالئی 
موضوعات مهم که همواره مورد تاکید 
استاندار خراسان رضوی می باشد، تهیه 
اسناد محالت بازآفرینی بوده که در حال 
تهیه است. همچنین سه سند به شورای 
بازآفرینی شهری ارائه شده در این زمینه 

از فرماندار مشهد تشکر می کنم.
وی اضافه کرد: دفاتر تسهیل گری، 
به  و  تهیه  را  بازآفرینی  اجرایی  اسناد 
تصویب می رساند، اما اجرایی شدن آن 
در  مختلف  نهاد   3۰ همکاری  نیازمند 

شهر مشهد است.
امید  کرد:  تصریح  مشهد  شهردار 
اهمیت  به  توجه  با  دوستان  که  دارم 
پیش  از  بیش  را  خود  نقش  مساله، 
تشویق  بسته های  همچنین  کنند.  ایفا 
تصویب  به  که  تسهیالت  و  نوسازی 
رسیده،  مشهد  شهر  اسالمی  شورای 
دارای اهمیت زیادی ست. در سال جاری 
۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات عمرانی 
شهرداری که حدود هزار میلیارد تومان 
است، را در اختیار دفاتر تسهیل گری قرار 
داده ایم؛ یعنی پروژه های کوچک شهری 
براساس اسناد بازآفرینی کلید می خورند 
که این امر ما را از قرار گرفتن در مسیر 

بودجه ای رها می سازد.
 ۱۶ تبصره  خصوص  در  کالئی 
مطرح کرد: به منظور بررسی وضعیت 
سقف  با  متناسب  بازآفرینی،  محالت 
در  مختلف  دستگاه های  که  مبلغی 
مناطق بازآفرینی هزینه می کنند، مبلغی 

اختصاص  تومان  میلیارد   ۵۰ حدود  در 
خواهیم داد که این امر کمک می کند 
تا دستگاه ها پیشنهادات جدیدی را ارائه 
کنند و الزم است ما نیز در این زمینه 

انعطاف داشته باشیم.
وی ادامه داد: همچنین ۵۰ میلیارد 
تومان دیگر را برای بازگشایی معابر و 
مسیر  در  واقع  ساختمان های  بازسازی 
چهار  تسهیالت  عنوان  به  محالت 
درصدی در نظر گرفته ایم و در این زمینه 
طی توافقی که با بانک ها صورت گرفته، 
این  اجماال آن را سپرده می کنیم که 
امر همچنان در حال طی کردن مسیر 
خود است و تاکنون عملیاتی نشده است.

موضوع  در  گفت:  مشهد  شهردار 
تامین سرانه های خدماتی و فرهنگی نیز 
مصوبه ای دریافت کرده ایم، به گونه ای 
نمی توانند  دستگاه ها  از  بسیاری  که 
در  را  خود  رقم سهم  و  عدد  لحاظ  به 
بازآفرینی که تکلیف قانونی دارند، تامین 
کنند. براساس این تبصره ساختمان هایی 
که در محالت هدف قرار دارند و بدون 
استفاده هستند به صورت پنج ساله در 
اختیار مدیریت شهری قرار می گیرد که 
با کمک سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

این ملک ها جزو سهم افراد قرار خواهد 
گرفت و در مجموع این عوامل در جهت 
بهبود وضعیت خدماتی و کاربری های 
سایر  و  آموزشی  درمانی،  بهداشتی، 
قرار  استفاده  مورد  خدماتی  موضوعات 

می گیرد.
کالئی با بیان اینکه بحث اجرایی 
شدن تبصره دو ماده پنج آیین نامه های 
اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری در 
اجرای پروژه های محالت هدف است، 
اظهار کرد: همچنین بر اساس اجازه ای 
که در این رابطه از شورای اسالمی شهر 
مشهد دریافت کردیم، این آمادگی وجود 
دارد که در هر کدام از برنامه هایی که 
دسته های مختلف قصد اجرایی شدن آن 
را دارند؛ چنانچه به لحاظ تورم اعتبارات 
آن ها کفایت نکند، مدیریت شهری 3۰ 
درصد را پرداخت خواهد کرد تا این امر 

به سرانجام برسد.
از  درصد   3۰ حدود  افزود:  وی 
هستند،  درگیر  امر  این  در  دستگاه ها 
اینکه  بر  باور  و  آن ها  کمک  بنابراین 
ما  مهم  پروژه های  از  یکی  پروژه  این 
قابل  نکته  بود،  خواهد  جاری  سال  در 

توجهی است.
از  یکی  کرد:  خاطرنشان  کالئی 
انجام  استان  در  که  دیگری  اقدامات 
پنج  ماده  ویژه  تشکیل کمیسیون  شد، 
که  است  بازآفرینی  هدف  محالت  بر 
این امر در قانون احیا و تفاهم نامه ای که 

سال گذشته منعقد کردیم، وجود دارد.
وی اضافه کرد: همچنین موضوع 
 ، نهادها سایر  همکاری  دیگر  مهم 
مخصوصا آموزش و پرورش در موضوع 
به  امر  این  که  بوده  فضا  تخصیص 
کمک  خدماتی  نه های  سرا فزایش  ا

شایانی می کند.

شهردار مشهد در نشست شورای اداری استان خبرداد؛

اختصاص 10 درصد از اعتبارات عمرانی شهرداری به دفاتر تسهیل گری
مدیر کل بیمه سالمت در نشست شورای اطالع رسانی

تعرفه های حق بیمه مصوب سال 99 از ابتدای فروردين ماه 
الزم االجرا می باشد

دنیای جوانان گروه شهرستان مرکزی 
- حامد نوروزی : محمد رضا جیریایی ، 
 : در نشست شورای اطالع رسانی گفت 
با عنایت به مصوبه هیئت وزیران تعرفه 
های حق بیمه سال ۹۹ از ابتدای فروردین 
گزارش  به  باشد.  می  االجرا  الزم  ماه 
روابط عمومی اداره کل ، جیریایی در این 
بیمه خدمات  خصوص گفت: حق سرانه 
درمانی در سال ۹۹ مبلغ پانصد و پنجاه 
و هفت هزار ریال به ازاء هر نفر در ماه و 

مبلغ شش میلیون و ششصد و هشتاد و چهار هزار ریال در سال تعیین شده 
است . وی افزود: حق بیمه افراد تبعی ۲ معادل حق سرانه مصوب به مبلغ 
پانصد و پنجاه و هفت هزار ریال در ماه و افراد تبعی 3 که شامل پدر، مادر ، 
خواهر ،برادر ،عروس ، داماد و سایر موارد حسب ضوابط صندوقها می باشند 
معادل دونهم مازاد بر حق سرانه مصوب به مبلغ ششصد و هشتاد هزار و 
هفتصد و هفتاد و هشت ریال به ازای هر نفر در ماه می باشد .مدیر کل بیمه 
سالمت همچنین در این نشست ادامه داد، میزان بخشودگی سهم مشارکت 
بیمه شدگان سالمت همگانی و روستایی مطابق تصویب نامه هیئت وزیران 
در خصوص آئین نامه اجرایی ارزیابی وسع می باشد .نامبرد تصریح کرد، 
صد در صد نرخ حق بیمه خدمات درمانی در سال ۹۹ برای کلیه بیماران 
خاص تحت پوشش صندوقهای بیمه ای ایرانیان و سالمت همگانی توسط 
دولت تامین می شود .وی در خصوص اتباع بیگانه نیز اضافه کرد : نرخ حق 
سرانه بیمه در سالجاری برای اتباع و مهاجرین خارجی مبلغ یک میلیون 
و بیست و سه هزار و پانصد سال به ازای هر نفر در ماه و معادل دوازده 
میلیون و دویست و هشتاد و دو هزار ریال به ازای هر نفر در سال می باشد

به همت فرمانداری شهرستان شهریار صورت گرفت: 
اجرای پروژه های زيربنايی در حوزه حمل و نقل وترافیك 

درسطح شهرستان شهريار

:مهندس  باغی:  قره  شهریار-زهرا  شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
محمدرضا عبدالعلی- معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان 
به  پروژه ها و وظایف محول شده  ارائه توضیحاتی در زمینه  به  شهریار- 
فرمانداری پرداخت و گفت: مطابق قانون، اعتبار موجود از مالیات بر ارزش 
افزوده روستاهای فاقد دهیاری در اختیار فرمانداری است به همین دلیل 
بخش عمده ای از اعتبارات مذکور را به پروژه های زیربنایی و حمل و نقل 
عمومی مانند بهسازی و آسفالت روستای قشالق مهرچین )با اعتباری معادل 
۹۰۰ میلیون تومان( و دوربرگردان های فرارت )با بالغ بر یک و نیم میلیارد 

تومان هزینه( اختصاص داده ایم.
وی ادامه داد: یکی از پروژه هایی که حدود ۵-۴ سال انجام آن به دلیل 
عدم تأمین اعتبار به طول انجامید؛ تقاطع غیر همسطح ورودی فردوسیه 
و وحیدیه بود که با اختصاص ۷/۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات ارزش 
افزوده این پروژه به اتمام رسید و با حضور استاندار مورد افتتاح قرار گرفت. 
یادآور  شهریار  شهرستان  فرمانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
شد: پروژه ۲۵ متری ناجی نیز حدود ۱۵ سال بالتکلیف باقی مانده بود. 
این پروژه حدفاصل روستای فرارت تا محور حصارساتی است و یکی از 
محورهای پر مخاطره و حادثه خیز شهرستان محسوب می شود، در این راستا 
فرمانداری وارد عمل شد و با اختصاص ۵/۵ میلیارد تومان اعتبار، در حال 

حاضر پیشرفت فیزیکی آن به ۸۰ درصد رسیده است. 
وی در ادامه ابراز داشت: محور جوقین - امتداد جاده امام حسین)ع( 
که دهستان جوقین تا روستای بکه را در برمی گیرد- جاده بسیار باریک و 
خطرناکی بود و روزانه تصادفات متعددی در آن رخ می داد لذا با اختصاص 
حدود 3 میلیارد تومان اعتبار، اقدامات الزم جهت رفع این معضل انجام 
گرفت. »اجرای کمربندی شرقی و غربی محور شهریار از سمت باغستان« 
با ۱۰ میلیارد تومان اعتبار یکی دیگر از پروژه های انجام شده فرمانداری 

شهرستان شهریار بود که با حضور استاندار مورد بهره برداری قرار گرفت.
عبدالعلی ضمن اشاره به تعریض پل بادامک باغستان و لکه گیری آن 
با 3 میلیارد تومان اعتبار گفت: یکی دیگر از اقدامات انجام شده در زمینه 
عبور و مرور و حمل و نقل جاده ای، روشنایی بخشی  در ورودی های سطح 
شهرستان مانند محور کرج )با ۲ میلیارد تومان اعتبار( ، محور شهریار ) با 
3 میلیارد تومان اعتبار( ، محور رباط کریم از سمت وحیدیه )با ۲ میلیارد و 

دویست میلیون تومان اعتبار( است. 
بنابراعالم معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان شهریار ، 
طبق اسناد موجود، طی بیست و پنج سال اخیر پیشرفت فیزیکی بیمارستان 
امام خمینی )ره( کمتر از 3۰ درصد بود اما از سال گذشته که احداث بیمارستان 
به متولی اصلی آن یعنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپرده شد، 
پیشرفت فیزیکی آن به بیش از ۶۰ درصد رسیده است. قطعاً در صورت تأمین 
اعتبار الزم، عملیات فیزیکی و عمرانی پروژه بزودی به اتمام خواهد رسید.

مطلب بعدی که مورد تأکید مهندس عبدالعلی قرار گرفت؛ بالتکلیفی 
وضعیت جاده امام حسین)ع( در وحیدیه بود که سال ۸۹ طراحی واحداث 
آن برعهده وزارت راه و ترابری قرار گرفت اما به دالیل متعدد مانند ادغام 
نیافت و همچنان نگهداری و تکمیل این  این امر تحقق   دو وزارتخانه، 
محور بدون متولی باقی مانده است. بنابر اعالم وی، یکی دیگر از مشکالت 
این پروژه، بحث آزاد سازی و سپردن آن به شهرداری است. طبق قانون، 
اما  دهد  تغییرکاربری  و  کند  تملک  حریم  اراضی  در  نمی تواند  شهرداری 
احداث  از  پس  و  نمود  تملک  را  مذکور  طرح  در  واقع  اراضی  شهرداری 
محور،  وضعیت جاده امام حسین)ع( همچنان بالتکلیف باقی مانده است. 
وی در پایان به شهروندان عزیز اطمینان داد که یکی از اولویت های 
فرمانداری شهرستان شهریار، تعیین تکلیف این پروژه است به طوری که 
آقای مهندس طاهری - فرماندار شهرستان شهریار- موارد را شخصًا و به 
دقت مورد پیگیری قرار می دهند و در این راستا جلسه ای با حضور مدیرکل 
مدیرکل  و  استان  و شهرسازی  راه  مدیرکل  تهران،  استانداری  فنی  دفتر 
راهداری حمل و نقل جاده ای استان تهران با حضور آقای مهندس طاهری، 
شهرداری شهریار و وحیدیه برگزار خواهد شد تا کارگروهی جهت بررسی، 

رفع مشکالت و تعیین تکلیف نهایی جاده امام حسین)ع( تشکیل شود.

باهدف افزایش ضریب اطمینان شبکه اجرایی شد؛
طرح اصالح و بهینه سازی دوهزارمتر شبکه فشار ضعیف در 

شهرستان آرادان
دنیای جوانان گروه شهرستان سمنان رضا تبیانیان : عملیات اصالح و 
بهینه سازی دوهزار متر شبکه فشار ضعیف هوایی در خیابان های آیت اله 
سعیدی غربی، سر آسیاب، تندگویان و پازوکی شهرستان آرادان به انجام رسید.

مدیرتوزیع برق شهرستان آرادان با اعالم این مطلب گفت: به منظور 
اجرای این پروژه عمرانی، دو هزار متر شبکه فشار ضعیف هوایی سیمی 
بردن  باال  افزود:  اشرفی  رحمان  تبدیل شد.  کابل خودنگهدار  به  فرسوده 
ضعیـف،  فشار  مانوری  نقاط  ایجاد  رسانی،  برق  خطوط  اطمینان  ضریب 
پیشگیری از سـرقت شبکه توزیع برق و افزایش رضایت مندی مشترکان، 

در زمره اهداف طرح مذکور است.
وی همچنین هزینه صرف شده جهت عملیاتی نمودن این پروژه را، 

یک میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال اعالم کرد. 

در  گیری  اندازه  دستگاه   300 از  بیش  کالیبراسیون  انجام 
شرکت گاز استان اردبیل در سال ۱39۸

عمومی  گزارش روابط  به   : /اردبیل  شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
شرکت گاز استان اردبیل ، سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت با اشاره 
به لزوم توجه به دقت در اندازه گیری گاز طبیعی و تطابق میزان دریافت و 
مصرف گاز در مبادی ورودی و مصرفی ، گفت: با برنامه ریزی های انجام 
شده و مطابق استانداردهای مدیریتی استقرار یافته در شرکت گاز استان 
اردبیل و بر مبنای روش اجرایی کالیبراسیون، تجهیزات پایش و اندازه گیری 
کلیه تجهیزات اندازه گیری در ایستگاههای گاز و جایگاههای CNG در 
سطح استان بر اساس زمانبندی مورد بازبینی و کالیبراسیون قرار گرفتند 
که در سال گذشته بیش از 3۰۰ دستگاه اندازه گیری توسط کارشناسان و 

متخصصین مجرب کالیبره شده است.
وی این فرآیند رادر راستای صحه گذاری بر میزان دقیق مصرف گاز و 
شناسایی نقاط آسیب پذیر و مقابله با هدر رفت گاز طبیعی بر شمرد و اظهار 
داشت: با توجه به ارتباط عملکرد صحیح دستگاه های اندازه گیری با میزان 
گاز مصرفی و کاهش هدر رفت گاز، کالیبراسیون تجهیزات مرجع و تطابق 

اندازه گیری های انجام شده با استانداردهای بین المللی ضروری است.
وی تصریح کرد: در برنامه کالیبراسیون دوره ای تجهیزات برای امسال 
تعداد 3۵۰ دستگاه جهت انجام برنامه کالیبراسیون پیش بینی شده است که 
تعداد ۲۰۰ دستگاه در شش ماهه نخست امسال کالیبره در برنامه قرار دارند 
که در صورت تحقق اهداف تعیین شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

۱۷ درصد رشد خواهد داشت.

مدیرمنطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد :
کاالهای  ورود  با  بندرامیرآباد  در  کاال  مراودات  تنوع 

کانتینری افزايش می يابد
دنیای جوانان-گروه شهرستان مازندران—درخشنده:مدیر منطقه ویژه 
اقتصادی بندرامیرآباد با بیان اینکه یکی از مزیت های بندرامیرآباد در اختیار 
داشتن تجهیزات تخلیه و بارگیری کاالهای کانتینری عالوه بر دارا بودن 
تجهیزات تخلیه و بارگیری کاالهای فله ای می باشد گفت ورود کاالهای 
کانتینری در ماههای گذشته عالوه بر تنوع کاال ، موجب افزایش نوع مراودات 

کاال در این بندر شده است.
پور  سعیدی  اصل  محمدعلی  بندرامیرآباد؛  عمومی  روابط  گزارش  به 
با بیان اینکه اغلب کاالهای ورودی و خروجی در بندرامیرآباد با توجه به 
پایلوت بودن در غالت و همچنین زیرساخت های موجود ، فله ای می باشد 
از پهلوگیری کشتی حامل کاالهای کانتینری در یکی از اسکله های این 

بندر خبر داد.
مدیر بندرامیرآباد اظهار داشت این کشتی  که حامل TEU ۶۴ کانتینر 
حاوی تایر کامیون و وانت به تناژ یک هزار و ۵۷ تن جهت مصرف در بازارهای 

داخلی می باشد از بندر آکتائو به مقصد بندرامیرآباد بارگیری شده است.
وی همچنین تعداد کانتینرهای ورودی در سال گذشته را سه هزار و 
TEU 3۱۹ برشمرد که پیش بینی می شود با توجه به ورود یک هزار و 
TEU ۱۵۸ کانتینر از آغاز سال ۹۹ تاکنون ، این تعداد تا پایان سال جاری 
رشد چشمگیری داشته باشد.الزم به ذکر است تایر ، کاتیتنرهای خالی ، 
پنبه و ... عمده کاالهای کانتینری هستند که در سال جاری در بندرامیرآباد 

تخلیه و بارگیری شده است.

مدیر منابع آب شهرستان نور: 
نور در  بستر رودخانه های شهرستان  از  ۱۶ هزار متر مربع 

سال 9۸ آزاد شد
روابط  مازندران-درخشنده:به گزارش  دنیای جوانان-گروه شهرستان 
عمومی آب منطقه ای مازندران آقای مهندس مصطفی رضایی مدیر منابع 
آب شهرستان  نور با اعالم این مطلب گفت: با تالش همکاران امور منابع 
آب شهرستان نور و حمایت مراجع قضایی در سال گذشته ۱۶ هزار متر مربع 

از بستر رودخانه که در تصرف غیرقانونی افراد بود آزاد شد 
ایشان افزود: عالوه بر آزادسازی بستر رودخانه ها ۱۲ کیلومتر از رودخانه 
های شهرستان الیروبی و ساماندهی گردید و حدود ۱.۵ کیلومتر آن دیواره 
سازی انجام شد.رضایی با بیان اینکه عمده سردهنه های شهرستان در اثر 
امور در  این  بودند گفت:  وقوع سیالب در فروردین ماه ۹۸ تخریب شده 
راستای خدمت رسانی به مردم بخصوص کشاورزان زحمتکش ۶۰ سردهنه 
سنتی  را بازسازی و مرمت کرده و حدود ده فقره برداشت های غیرمجاز از 
رودخانه را شناسایی و جلوگیری نمود که این امر نیز در حفظ و نگهداری 
رودخانه ها و سازه های تقاطعی و تاسیسات آبی آن از جمله سردهنه ها از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است
مدیر منابع آب شهرستان نور از اقدامات برجسته سال گذشته امور در 
بخش رودخانه را پاسخگویی به مردم در زمینه استعالم حریم ذکر کرد و 
گفت: طی یک سال گذشته همکاران بخش مهندسی رودخانه موفق شدند 
به درخواست ۱3۰۰ نفر از متقاضیان پاسخ دهند که نتایج این تالش تعیین 

حریم به میزان ۲۶ کیلومتر از منابع و مجاری آبی شهرستان بوده است.
رضایی در پایان گفت: با اعتباراتی که در اختیار طرح های عمرانی این 
شهرستان در بخش آب قرار گرفت در سال ۹۸ شاهد اتمام و بهره برداری 
دو بند انحرافی مدرن و کانال های انتقال آب بودیم که احداث این سازه ها 
ضمن تسهیل و تسریع در مدیریت تامین و انتقال آب، مشکالت چندین 

ساله بهره برداران را مرتفع می کند

دستگاه های دولتی، بستر را برای فعالیت بخش خصوصی، 
مهیا نمايند

دنیای جوانان گروه شهرستان گلستان / محدثه ساوری نژاد :   به گزارش 
روابط عمومی اتاق گرگان، مهندس چوپانی در دیدار با سرپرست جدید شرکت 
آب منطقه ای استان گلستان، بیان کرد: با عنایت به فرمایشات مقام معظم 
رهبری و تاکید بر جهش تولید، دستگاه های دولتی، بستر را  برای فعالیت 
بخش خصوصی، مهیا نمایند.مهندس چوپانی رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن 
و کشاورزی گرگان به به اتمام نرسیدن پروژه های در دست اقدام اشاره کرد 
و اظهار داشت: در حال حاظر نباید نگاه طوری باشد که چند پروژه را بصورت 
موازی پیش ببریم زیرا به نتیجه نخواهد رسید، بلکه در اجرای پروژه ها باید 
اولویت را مد نظر قرار دهیم. امید است با این نگاه سد چلچای  و دیگر پروژه 
ها به اتمام برسد. وی افزود: متاسفانه در برخی دستگاه ها عالقه زیادی به 
هزینه های گزاف از منابع بیت المال وجود دارد و بهره وری در مقابل آن نیز 
اندک است، گاها در مطالعات پروژه ها  تا حدی اعداد و ارقام نادرست و بیش از 
واقعیت برآورد می گردد که اجرا کننده منصرف می شود، لذا در چنین شرایطی 
دچار تنزل شده ایم. رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان 
در انتها تاکید کرد: پیمانکاران استان گلستان از توانمندی زیادی برخوردارند 
و انتظار است در واگذاری پروژه ها به این ظرفیت بومی توجه ویژه ای شود. 
امیر یوسفی نایب رییس اتاق گرگان نیز در این دیدار گفت: یکی از مسائل 
حیاتی کشاورزی، موضوع تامین آب است، با توجه به تاکید بر افزایش تولید، 
امکانات و بستر نیز باید تامین شود، وی به اهمیت کشاورزی در معیشت مردم 
استان اشاره کرد و افزود: قوانین دست و پا گیر، سرمایه گذاران را بی انگیزه 
کرده است و در صورتی که این موانع رفع نگردد، توسعه، اشتغالزایی و افزایش 

درآمد سرانه محقق نخواهد شد.

در راستای یکپارچه سازی شرکت های آبفا؛

به نژاد مدیر عامل آب و فاضالب استان اردبیل شد
شهرستان/ گروه  جوانان  دنیای 

یکپارچه سازی  راستای  :  در  اردبیل 
و  شهری  فاضالب  و  آب  شرکت های 
دو شرکت  این  ادغام  اردبیل  روستایی 

در اردبیل انجام شد. 
اردیبهشت   ۲۴ که  مراسمی  در 
و  آب  شرکت  در  مناسبت  همین  به 
صورت  به  و  اردبیل  شهری  فاضالب 
فرامرز  شد،  برگزار  ویدئوکنفرانس 
شرکت  مدیرعامل  عنوان  به  بهنژاد 
معرفی  اردبیل  استان  فاضالب  و  آب 
فاضالب  و  آب  شرکت  دو  تا  شد 
صورت  به  اردبیل  روستایی  و  شهری 
مراسم  این  کند.در  فعالیت  یکپارچه 
مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور 
یکپارچه سازی مدیریت آب و فاضالب 
شهری و روستایی را در خدمات رسانی 
بهینه ضروری دانست و اظهار کرد: به 
رغم اتفاقات بدی که به لحاظ اقلیمی 
در سال های ۹۲ و ۹3 در کشور داشتیم 
مدیریت  با  توانست  ردبیل  ا استان 
پشت  خوبی  به  را  برهه  این  مناسب 
سر بگذارد.حمیدرضا جانباز خاطرنشان 

فاضالب  و  آب  یکپارچه سازی  کرد: 
اقدامی  استان ها  روستایی  و  شهری 
مناسب در راستای خدمت رسانی بهینه 
به جامعه هدف است که در این میان 
مبانی یکپارچه سازی در هر دو شرکت 

طی شده است.
ادغام  این  ما  کرد:  بیان  وی 
اجرای  با  استان ها  از  بسیاری  در  را 
دستورالعمل های مناسب یکپارچه سازی 
و  جز بیل  د ر ا و  یم  د کر یی  ا جر ا
این  به  که  است  استان هایی  آخرین 
یکپارچه سازی ملحق می شود.مدیرعامل 

استفاده  کشور  آبفای  مهندسی  شرکت 
بهینه از منابع انسانی و نیروهای هر دو 
شرکت را بعد از ادغام یادآور شد و تصریح 
تمامی  باید  ادغام  این  جریان  در  کرد: 
دستورالعمل ها و استفاده بهینه از نیروی 
انسانی و منابع باید به دقت اجرایی شود 
و با رعایت اعتدال در شهرها و روستاها 
نیروهای  بکارگیری  شود.جانباز  عمل 
متعهد، متخصص و جوان را در بهره وری 
شرکت ها مهم ارزیابی کرد و گفت: انتظار 
می رود در شرکت آب و فاضالب با یک 
ساختار سرزنده و شاداب مواجه شویم و با 

سطوح مدیریتی موفق بتوانیم کارها را به 
پیش ببریم.وی همچنین بر تعیین تکلیف 
اموال شرکت ها تاکید کرد و افزود: حفظ 
نیروها با رفع دغدغه های فکری و روانی 
امر  این  کارمندان بسیار مهم است که 
خود می تواند بر افزایش راندمان کاری 

در شرکت بینجامد.
مراسم  این  در  ایسنا،  گزارش  به 
مدیرعامل جدید شرکت آب و فاضالب 
استان اردبیل نیز از پوشش ۲۶ شهر و 
۹۹۱ روستا خبر داد و اظهار کرد: از یک 
هزار و ۶۹۶ روستای اردبیل ۹۹۱ روستا 
تحت پوشش آب و فاضالب هستند که 
در حوزه شهری ۹۰۶ هزار و ۵۲۷ نفر و 
در حوزه روستایی بالغ بر ۴۰۱ هزار نفر 

را تحت پوشش برده ایم.
فرامرز بهنژاد تکمیل و بهره برداری 
احداث  دست  در  تصفیه خانه های  از 
گفت:  و  شد  یادآور  را  اردبیل  در 
امیدواریم با اختصاص اعتبارات مناسب 
این  در  ساختاری  ورفعمشکالتوموانع 
تصفیه خانه ها شاهد بهره برداری به موقع 
آنها در روستاها و شهرهای استان باشیم.

دنیای جوانان گروه شهرستان /لرستان مدیرعامل 
انجام  به  توجه  با  گفت:  لرستان  فاضالب  و  آب 
گندزدایی های مستمر شبکه های آب استان، هیچ گونه 
مشکل بهداشتی در خصوص وجود موارد منفی از جمله 

ویروس »کرونا« و »وبا« در آب شرب وجود ندارد.
حمیدرضا کرموند در گفت وگو با خبرنگار فارس در 
خرم آباد، ضمن سالم خواندن آب شرب سراسر لرستان، 
آلوده  اظهار کرد: تاکنون هیچ گونه گزارشی مبنی بر 
بودن آب شرب استان به موارد منفی ارسال نشده است.

م  نجا ا به  توجه  با   : کرد خاطرنشان  وی 
گندزدایی های مستمر شبکه های آب استان، هیچ گونه 

مشکل بهداشتی در خصوص وجود موارد منفی از جمله 
ویروس »کرونا« و »وبا« در آب شرب سراسر شهرها 

و روستاهای استان وجود ندارد.
بیان  با  لرستان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل 
تمامی  دارای  شرکت  این  مرجع  آزمایشگاه  اینکه 
به  آزمایشگاه  این  افزود:  است،  الزم  استانداردهای 
صورت مرتب وضعیت آب سراسر مناطق استان را از 

نظر کیفیت و سالمت کنترل می کند.
کرموند بیان داشت: سالمت شهروندان خط قرمز 
شرکت آب و فاضالب استان بوده، از این رو نظارت های 
مسمتر توسط کارشناسان این حوزه و همچنین دانشگاه 

علوم پزشکی انجام می شود.
وی با اشاره به افزایش سرانه مصرف آب توسط 
شهروندان طی دو ماهه امسال، تصریح کرد: با توجه 
به شیوع ویروس کرونا و تأکید مراجع سالمت بر حفظ 
بهداشت فردی، میزان مصرف آب در ماه های اخیر به 

طور محسوسی افزایش یافته است.
مدیرعامل آب و فاضالب لرستان با بیان اینکه 
روزهای گرم سال در راه است، گفت: از شهروندان در 
برای  شرب  آب  از  می شود  درخواست  استان  سراسر 
ماشین  شستن  همچون  غیرضروری  شست وشوی 

استفاده نکنند.

عدم وجود هرگونه آلودگی در آب شرب لرستان
 افزایش محسوس سرانه مصرف آب

دنیای جوانان گروه شهرستان ایالم-  
آذر یعقوبیان:  علی اصغر کاظمی مدیرکل راه 
و شهرسازی استان ایالم گفت: وزارت راه 
و شهرسازی در جهت اجرای فرامین مقام 
تولید،  رونق) جهش(  رهبری جهت  معظم 
اشتغال و موازی با آن تامین مسکن اقشار 
را  ملی مسکن  اقدام  جامعه، طرح  مختلف 
واحد  هزار   ۴۰۰ تعداد  با  کشور  سراسر  در 

مسکونی در سال ۸۹ آغاز نموده است.
وی افزود: در راستای اجرای اقدام ملی 
در استان ایالم، اداره کل راه و شهرسازی) 
واحد  و۲۰۰  هزار   ۹ احداث(  و  ساخت 
مسکونی  با ارزش ۴۶ هزار میلیارد ریال در 
قالب ۱۱۱ قطعه به مساحت ۱۶ هکتار خالص 
به صورت پروژه های مشارکتی و تفاهم نامه  

در دست اقدام دارد.
استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
 ۱۴۸ و  هزار   ۵ گذشته   کرد: سال  تصریح 
نظر  در  ایالم  استان  برای  مسکن  واحد 
گرفته شده بود که با توجه به پیگیری هایی 
با  که  نامه هایی  تفاهم  و  شد  انجام  که 
بنیاد ها و دستگاه های مختلف صورت گرفت 

خوشبختانه حدود ۲ برابر میزانی که در ابتدا 
در نظر گرفته شده بود، یعنی ۹ هزار و ۲۰۰ 

واحد در استان تامین شد.
وی بیان داشت: در تفاهم نامه با بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی ۲ هزار و ۶۸۱ واحد 
، سپاه پاسداران ۱ هزار واحد، بنیاد شهید ۱ 
هزار و ۱۹۲ واحد،بهزیستی جهت خانوارهای 
دارای دو معلول ۴3 واحد، نیروی انتظامی 
3۵۰ واحد، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی) 
ره( 3۵۰ واحد و پروژه های مشارکتی سازمان 

ملی زمین و مسکن به تعداد ۱ هزار و ۵۵ 
واحد و احداث خود مالکی از طریق تسهیالت 
شرکت بازآفرینی شهری به تعداد ۲ هزار و 

۵۲۹ واحد است.
*بیشترین مسکن ملی در شهر ایالم 

احداث می شود
با  ایالم  شهر  شد:  خاطرنشان  وی 
بیشترین سهم و شهر  ۷هزار و ۶۲۰ واحد 
لومار با ۲۰ واحد کمترین واحد برنامه را به 

خود اختصاص داده اند.

شهرستان  همچنین  داد:  ادامه  وی 
مهران  ۴۷۱ واحد، شهرستان دره شهر 3۶۷ 
واحد، شهرستان ارکواز ملکشاهی۲۲۲ واحد، 
شهرستان  ۲۰۷واحد،  دهلران  شهرستان 
 ۷۰ آبدانان  شهرستان  واحد،   ۱۸۲ ایوان 
واحد، شهرستان سرابله ۴۱ واحد در برنامه 

اقدام ملی دارند.
با  متقاضیان  به  زمین  *واگذاری 

پرداخت اقساط 3۶ ماهه
کاظمی ادامه داد: زمین هایی که  به 
متقاضیان برای ساخت مسکن ملی واگذار 
افراد  این  از  ماهه   3۶ اقساط  در  می شود 

بازپرداخت می شود.
این  تحویل  زمان  کرد:  تصریح  وی 
واحدها ۲ ساله می باشد و آورده اولیه توسط 
تعیین  تومان  میلیون   ۷۰ حدود  متقاضی 
شده است و به طور کلی استان ایالم ۱۱ 
شهرستان و ۵۸۰ هزار نفر جمعیت دارد.به 
ایالم  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  ی  گفته 
واگذار شده و  ارگان های مربوطه  به  زمین 
به زودی ساخت و ساز مسکن ملی در این 

استان آغاز می شود.

احداث 7620 واحد مسکن ملی در شهر ایالم

دنیای جوانان گروه شهرستان گلستان / محدثه 
ساوری نژاد : دکتر هادی حق شناس استاندار گلستان 
ضمن تاکید براینکه روابط عمومی ها باید ظرفیت بالقوه 
سازمانها را بدانند آن را به مردم بشناسانند گفت: روابط 
عمومی هنر است و باید ازین هنر برای ارائه اطالعات 

درست به مردم استفاده کرد. 
وی با اشاره به اینکه اگر مردم واقعیت ها رابدانند 

و آگاهی آنها افزایش یابد سطح انتظارات خود را کاهش 
داده و نگاهشان به مسائل علی الخصوص در بحران 

ها تغییر خواهد کرد . 
روابط عمومی  اداره  رئیس  این نشست که   در 
استاندار گلستان   ، نیز حضور داشت  استان  مخابرات 
دانست  را الزم  اجرایی  دستگاههای  بین  افزایی  هم 
حل  زمینه  شد  خواهد  موجبد  موضوع  این  گفت:  و 

مشکالت فراهم گردد. 
الزم به ذکر است این نشست با حضور مسئوالن 
و دست اندرکاران روابط عمومی های ادارات سازمانها 
و دستگاههای اجرایی استان  بصورت حضوری برگزار 
شد و مسئوالن فرمانداریهای شهرستانهای استان نیز 
بصورت ویدئو کنفرانس با محل برگزاری نشست در 

ارتباط بوده اند.

روابط عمومی ها ظرفیت بالقوه سازمانها را به درستی به مردم بشناسانند
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تصویری دیده نشد از محمدرضا اصالنی و محمدعلی سپانلو
اختصاصی دنیای جوانان

نشنیدی و مباد آن که
ببینی روزی

محمد علی بهمنی

پیش از آنی که به یک شعله بسوزانمشان 
باز هم گوش سپردم به صدای غمشان

هر غزل گر چه خود از دردی و داغی می سوخت
دیدنی داشت ولی سوختن با همشان

گفتی از خسته ترین حنجره ها می آمد
بغضشان شیونشان ضجه ی زیر و بمشان

نشنیدی و مباد آن که ببینی روزی
ماتمی را که به جان داشتم از ماتمشان

زخم ها خیره تر از چشم تو را می جستند
تو نبودی که به حرفی بزنی مرهمشان

این غزل ها همه جانپاره های دنیای منند
لیک با این همه از بهر تو می خواهمشان

گر ندارد زبانی که تو را شاد کنند
بی صدا باد دگر زمزمه مبهمشان

شکر نفرین به تو در ذهن غزل هایم بود
که دگر تاب نیاوردم و سوزاندمشان

جمـع آوری بسـاط گسـتران غیر 
قانونـی کتـاب و کتابهـای غیـر قانونی 
از صبـح امـروز بـا همکاری چنـد نهاد 
صنفـی و انتظامـی در تهران آغاز شـد

کارگروه صیانت از حقوق ناشران، 
مؤلفـان و مترجمان اتحادیه ناشـران و 
کتابفروشـان تهـران بـا دسـتور مقـام 
منیـت  ا پلیس  همکاری  و  ئـی  قضا
ارشاد اسـالمی  وزارت فرهنـگ  و 
امـروز سـه شـنبه 3۰/۰۲/۱3۹۹ اقدام 
بساط گسـتران غیر  جمـع آوری  بـه 
غیـر  ب  کتا و  ب  کتـا نی  نو قا
اسـت  ذکـر  بـه  قانونی نمـود.الزم 
وری  جمـع آ یـی  فیا ا جغر محـدوده 
آزادی  و  انقـالب  خیابـان  کتاب هـا 

اسـت. بـوده 

م  ا قـد ا یـن  ا بـا  ن  مـا همز
کـه  کـرد  اعـالم  کارگـروه  یـن  ا
کارگـروه  کـه  تـی  با وجود تمهیدا
توفیـق  اندیشـیده،  اتحادیـه  صیانـت 

در مسیر پیشـگیری و مبـارزه بـا تکثیر 
بـدون  قانونی کتـاب  فروش غیـر  و 
و همراهی تمامی همکاران  مسـاعدت 

. نیسـت ممکن  صنف 

بساط  گستران غیر قانونی کتاب جمع آوری می شوند

مدیر نشر افراز معتقد است بهترین 
یا  برگزاری  عدم  تردید  شرایط  در  کار 
نمایشگاه  مجازی  و  فیزیکی  برگزاری 
کتاب این است که بودجه این اتفاق مورد 
کارشناسی قرار بگیرد تا بطورمناسب به 

صنعت نشر تزریق شود.
ه  ر با ر د ز  ا فر ن ا کیا عظم  ا
حقیقی  برگزاری  حرف وحدیث های 
تهران  کتاب  نمایشگاه  مجازی  یا 
همیشه  تهران  کتاب  نمایشگاه  گفت: 
آن  در  حضور  و  بوده  مهمی  اتفاق 
اهمیت  مخاطبان  و  ناشران  برای  هم 
داشته است. یکی از دالیل این اهمیت، 
و  ناشر  نزدیک  و  چهره به چهره  ارتباط 
تولیدکننده اثر با مخاطب است. این که 
مخاطب به طور مستقیم و بدون واسطه 
به نمایشگاه بیاید و کتاب ها را به دست 
اتفاقاتی  جمله  از  کند،  تورق  و  گرفته 
رخ  حقیقی  نمایشگاه  در  که  است 

می دهد.
وی افزود: امکانات و فرصت هایی 
که در نمایشگاه حقیقی یا فیزیکی وجود 
دارد، در نمایشگاه مجازی نیست؛ به ویژه 
عرصه ای  و  ویترین  که  ناشرانی  برای 
از  یکی  بنابراین  ندارند.  عرضه  برای 
محاسن نمایشگاه حقیقی، همان ارتباط 
مستقیم و چهره به چهره است که نبودش 
برای نمایشگاه مجازی، یک نقصان و 

کمبود است.
به  پاسخ  در  ادامه  در  این ناشر 
این سوال که »اگر چاره ای جز برگزاری 
مجازی نمایشگاه نباشد، چه باید کرد؟« 
گفت: ناچاری وجود ندارد. شاید مساله 
نمایشگاه  بشود  یعنی  شود!  حل وفصل 
را در مردادماه به صورت فیزیکی برگزار 
کرد. یعنی شاید صبر گره گشای مساله 
نباشد.  مطرح  ناچاری  بحث  و  باشد 
چون اصاًل قرار بود نمایشگاه، فروردین 
امسال برگزار شود و تا اسفندماه گذشته، 
تدارک های مربوط به آن در نظر گرفته 
شده بود. پس شاید شرایط طوری پیش 
به صورت  را  نمایشگاه  بشود  که  برود 
فیزیکی برگزار کرد؛ شاید هم این شرایط 
به عنوان  ما  که  پیشنهادی  نیاید.  پیش 
اتحادیه  به  ناشر  زنان  صنفی  انجمن 
این واقعیت  دربردارنده  دادیم،  ناشران 
نمایشگاه،  مجازی  برگزاری  که  بود 

دارد؛  اینترنتی  زیرساخت های  به  نیاز 
و  ناشران  برای  برای مخاطب چه  چه 
برگزارکنندگان. و شاید راه اندازی چنین 

ساختاری، سخت و پیچیده باشد.
کیان افراز ادامه داد: بنابراین با مطرح 
بودن امکان برگزاری مجازی نمایشگاه، 
شاید بهتر باشد اصاًل برگزار نشود چون 
اگر بخواهد به طور مجازی برگزار شود، با 
این حجم باالی کاربران که می خواهند از 
یک سیستم یک پارچه استفاده کنند، معلوم 
نیست چه میزانی از توفیق حاصل شود و 
شاید آن معنی نمایشگاه و کاربردهای 
اگر  طرفی  از  برود!  بین  از  اصلی اش 
بحث اجر و برگزاری نمایشگاه کتاب با 
همان رویکرد همیشگی است، می تواند 
برای یک سال برگزار نشود و سال آینده 

با همان روال برپا شود.
نامه انجمن زنان ناشر به اتحادیه 

ناشران و ارائه راهکار پیشنهادی
عضو هیات مدیره انجمن صنفی 
زنان ناشر گفت: به نظرم برای برگزاری 
عجله  به  نیازی  نمایشگاه،  مجازی 
کاِر  و  فکر  بیشتر  باید  چون  نیست. 
این شرایط  در  این که  کرد؛  کارشناسی 
را  نمایشگاه  بودجه  و  کرد  باید  چه کار 
چگونه هزینه کرد. همان طور که اشاره 
کردم، انجمن صنفی زنان ناشر، با توجه 
گذشته  ماه  نمایشگاه،  برگزارنشدن  به 
که  نوشت  ناشران  اتحادیه  به  نامه ای 
در آن، درخواست و پیشنهادی داشتیم. 
پیشنهادمان در نامه، این بود که وزارت 
ارشاد از ناشرانی که کتاب های خود را 
برای نمایشگاه آماده کرده بودند، خرید 
کرده و با آن، کتابخانه های عمومی را 

راهکارهایی  از  یکی  این ،  کند.  تجهیز 
انجمن صنفی  اعضای  نظر  به  بود که 

زنان ناشر رسید.
وی درباره این مساله که »ممکن 
است تعطیلی کتابخانه ها تمدید شود«، 
گفت: بله. چنین امکانی وجود دارد. اما 
تا کار کارشناسی و خرید انجام شود و در 
ادامه آن، کتابخانه ها با کتاب های جدید 
نخواهد  کوتاهی  زمان  شوند،  تجهیز 
این نکته هم که ما پیشنهادش را  بود. 
داده ایم، یکی از راهکارهای زیادی است 
که می توان در این شرایط پیشنهاد کرد؛ 
در  می توان  که  پیشنهادهایی  از  یکی 
این شرایط با اتکا به آن ها هم به ناشران، 
پخش  مراکز  هم  و  کتابفروشان  هم 
اصناف  باقی  همین طور  کرد؛  کمک 
وابسته به صنعت نشر مثل نویسندگان، 

ویراستاران، صفحه آراها و...
تقریبًا  افراز گفت:  انتشارات  مدیر 
نزدیک 3 ماه است صنعت نشر تعطیل 
کرونا  بحث  که  سال هایی  در  است. 
دوم  نیمه  از  ر  این بازا نبود،  مطرح 
اسفند تعطیل می شد تا زمان برگزاری 
نمایشگاه برسد. اما امسال با آمدن کرونا، 
فروردین  شد،  تعطیل  اسفند  از  بازار 
به  تا  بردیم  به سر  هم که در تعطیلی 
اردیبهشت رسیدم و روزهای پایانی اش 
را سپری می کنیم. در حال حاضر اصاًل 
اوضاع صنعت و بازار نشر، عادی نیست 
و این عرصه نیاز به حمایت دارد. من ناشر 
و دیگر همکارانم، هزینه اجاره دفتر و 
باید فکری  حقوق پرسنل را داریم که 
برایشان بکنیم. بنابراین حمایتی که به 
آن اشاره کردم، باید زودتر از راه برسد؛ 

از آن که ناشران زمین بخورند و  پیش 
بحران  از  پس  برخیزند.  جا  از  نتوانند 
کرونا، فرهنگ و هنر، جزو عرصه هایی 
خوردند.  را  لطمه  بیشترین  که  بودند 
آسیب پذیری  شد  باعث  یط  این شرا
شود.  مشخص  همه  برای  ما  صنف 
این که اهالی نشر آسیب پذیرترین قشر 
ادامه  وقتی  و  هستند  فرهنگی  جامعه 
کار برای ناشران و مراکز پخش بزرگ 
و  ناشران  برای  دید  باید  شده،  سخت 
از  چه حدی  تا  کوچک تر  کتابفروشان 
چنین شرایطی  در  است.  رسیده  فاجعه 
باید واقعًا فکر کرد آیا نویسندگی نباید 
حقوق  که  شود  محسوب  حرفه  یک 
ثابت داشته باشد؟ تا اگر چنین وضعیتی 
پیش آمد، فرد بی کار محسوب نشود و 

درآمدی داشته باشد!
کیان افراز ادامه داد: به نظرم بهترین 
اتفاقی که االن باید در بازار نشر بیافتد، 
این است که تدبیری اندیشیده شود که 
با بودجه نمایشگاه کتاب چه باید کرد. 
این ، بودجه ای است که هرسال ناشران 
و  دارند  احتیاج  آن  به  نقدینگی شان  و 
برنامه یک سال نشرشان را براساس آن 
همان طور  به هرحال  می کنند.  تنظیم 
که می دانید، چک های نُه ماهه، ده ماهه 
نقد  به صورت  باید  که  هزینه هایی  و 
مهم  دغدغه های  از  شوند،  پرداخت 
ناشران  هستند.  کشور  ناشران  ذهنی 
نمایشگاه  برای  زیادی  تولید  کشور 
داشتند و خود را آماده این رویداد کرده 
بودند بنابراین بودجه موردنظر نمایشگاه 
تا  بگیرد  قرار  کارشناسی  مورد  باید 
به چه صورتی به صنعت نشر تزریق شود 
و بدنه نشر بتواند در این شرایط خاص، 

بهترین کارایی را داشته باشد.
وی در پایان گفت: اگر شرایط بهتر 
تابستان  شود، می توان نمایشگاه را در 
کارهای  از  خیلی  چون  کرد،  برگزار 
مربوط به این دوره نمایشگاه، جلو رفته 
در  نمایشگاه  است  بهتر  به نظرم  بود. 
تابستان برگزار شود. در غیر این صورت 
کار  مجازی اش،  برگزاری  برای  باید 
کار  تا  اما  داد  انجام  زیادی  کارشناسی 
نگرفته،  صورت  دقیقی  کارشناسی 
نباید هیچ اقدام عملی انجام شود، چه 

برگزاری فیزیکی باشد چه مجازی!

بودجه نمایشگاه کتاب به صنعت  نشر تزریق شود 

گردن  به  را  داستانش  قهرمان  مسئولیت  که  نويسنده ای 
نمی گیرد

کتاب »کسی اینجا نیست و چند 
ثامری،  میعاد  تألیف  دیگر«،  داستان 
چاپ  هوسم  دهکده  انتشارات  توسط 

و منتشر شد.
داستان های  روایتگر  کتاب  این 
ینجا  ا »کسی  ین  و عنا با  ه  تا کو
»مکان«،  مرموز«،  »پیرمرد  نیست«، 
»اعتماد« و »شب های صحرا« است 
زندگی  داستان  هر  در  نویسنده  که 
قهرمانانی را روایت می کند که گویی 
در آرمان شهری زندگی می کنند که از 

واقعیت ها دور هستند.
هرگونه  ز  ا ا  ر خود  نویسنده 

مسئولیت پذیری در قبال قهرمان داستان مبرا دانسته و قصد ندارد مسئولیت 
کارهای او را بر عهده بگیرد زیرا او این شخصیت را از بطن جامعه انتخاب 
کرده و در کتاب اش به تصویر کشیده است در نتیجه نویسنده عالقه ای 

ندارد که مسئولیتی از قهرمان داستان اش گریبان گیرش شود.
اینجا نیست و چند داستان دیگر« آمده  در بخشی از کتاب »کسی 
است: »در زیرزمین خود نشسته ام. سکوت مرگ آسایی همه جا را فرا گرفته. 
نیمه های شب است. سیاهی و ظلمت شب بر تاریکی دخمه ام می افزاید. 
در زیرزمینی نمور زندگی می کنم. میز تحریرم در وسط آن است و سرتاسر 
دخمه را کف لزجی پوشانده است. در گوشه و کنار دیوار خرت و پرت ها و 
وسایل کهنه و بی مصرف زیادی دیده می شود. فکر می کنم ساعت 3 شب 
باشد صدای پیرزن همسایه را می شنوم. در آن آرامش و خاموشی شب که 
همه به خواب رفته اند کسی را صدا می کند. پای میز مطالعه بیدار نشسته ام 
و صدای او را می شنوم که از درون اتاقش شخصی را به کمک و یاری 
می طلبد. خواستم که از صندلی بلند شوم و به کمک او بروم اما دچار ترس 
و تردید شدم و دوباره روی صندلی ام نشستم. آخر مگر می شود در این وقت 
شب به خانه یک غریبه رفت؟! واقعًا دچار شک و دودلی شده بودم. سر 
دوراهی قرار گرفته بودم و نمی دانستم چه کنم. با وجدانم کلنجار می رفتم. 
ترس و عذاب وجدانم به جنگ با هم برخاسته بودند! واقعًا نمی دانستم چه 
کنم؟ آیا به من مربوط می شد؟ از طرفی دلم به حالش می سوخت و در این 
گیرودار هنوز صدای فریادهایش را می شنیدم و به خود می گفتم گناه دارد 

که کسی جوابش را نمی دهد.«
کتاب »کسی اینجا نیست و چند داستان دیگر«، تألیف میعاد ثامری، 
توسط انتشارات دهکده هوسم، قیمت 3۵ هزارتومان چاپ و منتشر شده است.

انتشار کتاب گروس عبدالملکیان توسط  انتشارات پنگوئن
انتشارات پنگوئن به تازگی دست 
گروس  از  شعری  گزیده  انتشار  به 
عبدالملکیان به زبان انگلیسی زده است.

عنوان   با  شعر  مجموعه  این   ،
از  گزیده ای  دیروقت،  به  دادن  تکیه 
کتاب های »پرنده پنهان«، »رنگ های 
تاریکی  در  »سطرها  دنیا«،  رفته ی 
و  »حفره ها«  می کنند«،  عوض  جا 

»پذیرفتن« است.
احمد  سوی  ز  ا مجموعه  ین  ا
نادعلی زاده، فارغ التحصیل مقطع دکتری 

و استاد دانشگاه اورگان و ایدرا نووی، به انگلیسی ترجمه شده است. کتاب 
»تکیه دادن به دیروقت« شامل ۵3 شعر از گروس عبدالملکیان است که 

در ۱۴۸ صفحه به چاپ رسیده است.
نشر پنگوئن هم زمان با انتشار این کتاب، نسخه صوتی آن را نیز منتشر 
کرده  است. این کتاب برای اولین بار در خانه شعر آمریکا، واقع در نیویورک 

رونمایی شد و در  نشریات تخصصی شعر بازتاب داشت.
انتشارات پنگوئن که از نشرهای معتبر جهانی است از شعر  پیش تر 
فارسی، تنها به انتشار آثار کالسیک از جمله ترجمه  شاهنامه فردوسی، دیوان 
حافظ، موالنا و عطار پرداخته بود و این برای نخستین بار است که کتابی از 

شاعران معاصر ایران در این نشر منتشر می شود.

سیروس مشفقی در بیمارستان

سیروس مشفقی به دلیل مشکالت تنفسی در بیمارستان بستری است.
سیروس مشفقی از حدود سه هفته پیش به علت تنگی نفس شدید 
روز  است.   بستری  ویژه  مراقبت های  در بخش  و  فیروزگر  بیمارستان  در 
دوشنبه، ۲۹ اردیبهشت فرزندش، حمیدرضا مشفقی، اطالع داد خوشبختانه 
دستگاه اکسیژن را از  او جدا کرده اند و باید چند روزی در بخش مراقبت های 
ویژه بماند تا ریه اش حالت عادی اش را پیدا کند. حال مشفقی تقریبا رو 

به بهبود است. 
به گفته فرقانی فر، از سیروس مشفقی تست کرونا گرفته شده که منفی 
بوده، با این حال به گفته فرزندانش در بخش کرونایی بیمارستان بستری 
فروردین  یکم  زاده  روستا،  شاعر  به  مشهور  مشفقی  است. سیروس  شده 

۱3۲۲ در پل سفید )سوادکوه( مازندران است.
از آثار مشفقی می توان به »پشت چپرهای زمستانی« )۱3۴۶(، »پائیز 
شعرهای تازه« )۱3۴۸(،  »نعره جوان« )۱3۴۹(، »شبیخون« )۱3۵۷( و  

»عشق معنی می کند حرف مرا« )۱3۸۱(  اشاره کرد.
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مکاتبات و نامه های امین السلطان
 با مظفرالدین شاه در راه انتشار است

با  امین السلطان  اتابک  اصغرخان  میرزاعلی  نامه های  و  »مکاتبات  کتاب    
مظفرالدین شاه« به کوشش علیرضا نیک نژاد و سعاد پیرا توسط نشر تاریخ ایران 

منتشر می شود.
سعاد پیرا پژوهشگر تاریخ، درین باره گفت: به زودی کتاب »مکاتبات و نامه های 
میرزاعلی اصغرخان اتابک امین السلطان با مظفرالدین شاه« به کوشش من و محقق 

گرامی آقای دکتر علیرضا نیک نژاد توسط نشر تاریخ ایران منتشر می شود.
وی افزود: این کتاب برای نخستین بار نامه های امین السلطان را در دسترس 
مخاطبان و ایرانیان قرار می دهد. پیشتر هیچ کتابی با موضوع و محتوای نامه های 
این شخصیت مهم و اثرگذار دوران قاجار از عصر ناصری تا محمدعلی شاهی منتشر 
نشده بود. او در حکومت سه پادشاه مقام صدارت عظمی را کسب کرد. ۱۷ سال در 
دوران ناصرالدین شاه، دو نوبت در دوران مظفرالدین شاه و یک نوبت هم تا زمان 

ترورش در دوران محمدعلی شاه.
پیرا ادامه داد: آقای نیک نژاد که عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی هستند در بازخوانی اسناد این کتاب زحمت زیادی کشیدند. مقدمه مفصلی برای 
بررسی های  به بحث روایت و روایت گری در  تازه ای  نگاه  نوشته ام که  این کتاب 
انتقال  تاریخی دارد. مقدمه با مبحثی تئوریک آغاز شده و به دنبال آن چگونگی 
بحث »روایت« و »راوی« را در مسیر خود از ادبیات به رشته های دیگر باز می کند 

و در انتها به تاریخ منتهی می شود.
این پژوهشگر همچنین با اشاره به این نکته که روایت ها و نقل قول ها درباره 
امین السلطان از مکانیسم پِس ذهنی راویان گذر کرده و به متن می رسد، گفت: یکی 
از راویاِن شخصیت میرزا علی اصغر خان اتابک که مدام با او در مراوده و همکاری 
او هم وزیر و عضو مجلس دارالشوری بود و یک ماه  اعتمادالسلطنه است.  بوده، 
پیش از کشته شدن ناصرالدین شاه فوت کرد. اعتمادالسلطنه در طبقات مختلف، 
مدام اخبار جامعه و دربار را رصد می کرد. در روایت هایی که اعتماد السلطنه از امین 

السطان ارائه می دهد، می توان تاثیراِت پِس ذهن او را مشاهده کرد.
سعاد پیرا از پژوهشگران تخصصی تاریخ دوران قاجار است. تصحیح کتاب های 
»عشاق پاریس با مقدمه مفصلی بر تاریخ ترجمه در طول تاریخ قاجار« )با همکاری 
عباسقلی صادقی(، »سفرنامه کرمان و بلوچستان فیروز فیروز« )با همکاری منصوره 
اتحادیه(، »نصرت الدوله: مجموعه مکاتبات، اسناد و خاطرات فیروز میرزا فیروز« )با 
همکاری منصوره اتحادیه(، »دفتر ثبت احکامات حضرت واال شاهزاده عمادالسلطنه 
در حکومت شقاقی و بلوکات ثالث« )با همکاری بهمن بیانی(، »زیر پوست شهر: 
از اسناد و مدارک عبدالحسین  راپورت های نظمیه )پلیس مخفی( شیراز: منتخبی 
میرزا فرمانفرما در حکومت فارس« )با همکاری منصوره اتحادیه و سعید روحی( 

و… از جمله آثار منتشر شده اوست.

بازگشایی تاالرهای کتابخانه ملی در آینده نزدیک
رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از بازگشایی تاالرهای کتابخانه ملی 

در آینده نزدیک و گسترش ارائه خدمات به صورت پلکانی خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، 
اشرف بروجردی - رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران - با میزان اسماعیل 
)Maizan Ismail ( - رییس کتابخانه ملی مالزی - از طریق ویدئوکنفرانس 

)دورسخنی( گفت وگو کرد.
در این گفت وگو درخصوص موضوعات مختلفی از جمله تاثیر شیوع ویروس 
کرونا بر روند فعالیت کتابخانه ها و اقدامات صورت گرفته در کتابخانه ها برای مدیریت 

بحران حاضر تبادل نظر شد.
* دیجیتال سازی ۱۰۰ میلیون برگ سند در کتابخانه ملی

این مدت  این که طی  بیان  با  ایران  اسناد و کتابخانه ملی  رییس سازمان 
تقریبًا همه فعالیت های کتابخانه ملی ایران به صورت دیجیتال به اعضا و سایر 
افراد ارائه می شد، اظهار کرد: در دوران شیوع کرونا و قرنطینه خانگی به دنبال 
فرآیند دیجیتال سازی، تعداد ۱۰۰ میلیون برگ سند، ۱۵۰ هزار جلد کتاب، ۲3 
هزار جلد کتاب کودک، 3۷ هزار جلد کتاب خطی و نسخه های قدیمی و ۱۱۰ 
ایران  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  سایت  در  دانشجویی  پایان نامه  جلد  هزار 

بارگذاری شد.
او با تاکید بر ضرورت توجه به مهیا ساختن فضای بحث های علمی، گفت: 
ایران موضوع کرونا را به عنوان یک بحث فراگیر  سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
مورد توجه قرار داده است؛ بر همین اساس جلسات متعددی با حضور دانشمندان و 
البته به صورت ویدئوکنفرانس )دور سخنی(  صاحب نظران در عرصه های مختلف 

پیش بینی شده که طی هر هفته برگزار می شود.
* ضرورت مستندسازی اطالعات کرونا برای آیندگان

او  به تغییر و تحوالت پیش آمده در اقتصاد کشور به دنبال شیوع ویروس کووید 
۱۹ و تغییر سبک زندگی مردم اشاره کرد و افزود: سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
ایران همه موارد مذکور را درنظر می گیرد تا از خالل بحث های مطرح شده موارد را 

مستندسازی کرده و به صورت سند نگهداری کند.
بروجردی در همین رابطه به تشکیل کمیته کرونا در سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران اشاره و تصریح کرد: اطالعات دریافتی و تولیدی این کمیته در نهایت به 

صورت اسناد برای آیندگان نگهداری می شود.
رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اشاره به شعار این سازمان در 
روزهای کرونایی مبنی بر »کتابخانه ملی در خانه هر ایرانی« از باز گشایی تاالرهای 
کتابخانه ملی ایران در آینده نزدیک با یک سوم ظرفیت با اولویت پژوهشگران و 
و  اعضا  سالمت  حفظ  راستای  در  ویژه  شرایط  و  محدودیت ها  کردن  لحاظ  نیز 

کارکنان خبر داد.
دایره خدمات خود  پلکانی  به صورت  ایران  ملی  کتابخانه  این که  بیان  با  او 
را گسترش می دهد، یادآور شد: مقررات و مقدمات الزم برای پیشبرد این مهم از 
قبیل لزوم به همراه داشتن ماسک و دستکش، رعایت فاصله سه متری در تاالرهای 
گفت وگو بین اعضا، ضدعفونی همه وسایل و ملزومات و سنجش دمای بدن افراد 
هنگام ورود به کتابخانه ملی ایران پیش بینی شده است. این شرایط تا زمان مرتفع 

شدن بحران حاضر ادامه می یابد.

نازیا بارانی با تشریح وضعیت آموزش 
زبان فارسی در روزهای کرونایی اسپانیا، از 
پرداختن روزنامه های معروف این کشور به 

سعدی می گوید.
استاد زبان فارسی دانشگاه ساالمانکا 
مطالعات  که مسئولیت »اتاق  اسپانیا  در 
برعهده  نیز  را  دانشگاه  این  در  ایران« 
دارد و مدرک دکتری خود را از دانشکده 
مترجمی همین دانشگاه با باالترین درجه 
 Sobresaliente Cum Laude
به  مکتوب  گفت وگویی  در  است،  گرفته 
وضعیت  آخرین  درباره  ایسنا  پرسش های 
آموزش زبان فارسی در این کشور، فرهنگ 
مواجهه مردم اسپانیا در برابر ویروس کرونا و 
وضعیت آموزشی این کشور در روزهای اخیر 
پاسخ داده است که متن آن در پی می آید.

* شیوع ویروس کرونا در این مدت 
اسپانیا و خصوصا  آموزش کشور  روند  بر 
تأثیری  فارسی  ادبیات  و  زبان  آموزش 

داشته است؟
** بله، پس از شیوع ویروس کرونا 
کشور اسپانیا نیز همانند کشورهای دیگر دنیا 
با اعالم وضعیت اضطراری از روز سیزدهم 
عمومی  قرنطینه  حالت  به  مارس  ماه 
درآمد و کلیه مراکز آموزشی، فرهنگی و 
اجتماعی از سوی دولت تعطیل اعالم شدند. 
کالس های آموزش زبان، فرهنگ و ادبیات 
فارسی نیز همانند دیگر مراکز آموزشی از 
بر  و  شدند  دنبال  مجازی  فضای  طریق 
طریق  از  تعیین شده  درسی  مفاد  اساس 
نرم افزار  و  الکترونیکی  پست  واتس اپ، 
استودیوم که مخصوص دانشگاه ساالمانکا 
است بر طبق ساعت های تعیین شده تا روز 

هشتم ماه ِمی تدریس شدند.
آموزشی  منابع  این که  به  توجه  با 
تهیه  برای کالس های حضوری  اکثرا  ما 
به  آموزشی  منابع  این  تبدیل  شده اند، 
کالس های مجازی به هیچ عنوان آسان 
و  تصویری  فایل های صوتی،  تهیه  نبود. 
مختلف  تمرین های  تهیه  آن ها،  مونتاژ 
منزل،  در  کار  و  ترجمه  و  دستور  برای 
سپس ارسال آن به دانشجویان، دریافت و 
تصحیح کارهای آن ها مستلزم اختصاص 

صرف وقت بسیاری به این امر بود.

* فرهنگ مردم اسپانیا در مواجهه با 
این ویروس چطور بود؟

** با شیوع کروناویروس در کشور 
اسپانیا مردم انتظار چنین بحرانی آن هم 
در این مدت کوتاه و با این وسعت انتشار 
را نداشتند و همین باعث ترس و نگرانی 
آوردن  دست  به  با  کم  کم  اما  شد؛  آنان 
اطالعات بیشتر و راه های مبارزه با آن، بر 
ترس خود غلبه کردند. متأسفانه اسپانیا در 
میان کشورهای اروپایی دشوارترین شرایط 
را سپری کرد. مردم حدود دو ماه در منازل 
خود در قرنطینه عمومی به سر بردند که 
بسیار  کودکان  برای  مخصوصا  امر  این 
طاقت فرسا و خسته کننده بود؛ اما توصیه ها 
و هشدارهای ایمنی و بهداشتی مسئوالن 
»خانه ات  در  شعار  به  و  گرفتند  جدی  را 
خود  که  کردند  عمل  خوبی  به  بمان« 
بیانگر فرهنگ باالی آن ها است. همین طور 
قابل  بسیار  نیز  اسپانیا  جامعه  همبستگی 
توجه است. به عنوان مثال از ابتدای اعمال 
ساعت  رأس  شب  تاکنون، هر  قرنطینه 
بالکن های  یا  پنجره ها  از  مردم  هشت 
از کادر پزشکی  با دست زدن  منازل شان 
می کنند. قدردانی  خود  کشور  درمانی   و 

 * شاهد این بودیم که نخست وزیر اسپانیا 
در این ایام از شعر سعدی برای دعوت مردم 
کشورش به انسان دوستی استفاده کرد؛ این 
کار او در کشور اسپانیا خصوصا در میان 
فارسی چه  زبان  فراگیران  عالقه مندان و 

تأثیری داشت؟
** بعد از سخنرانی آقای پدرو سانچز، 
پائیس«،  مانند »ال  روزنامه های معروفی 

آثار  و  سعدی  شخصیت  مورد  در  متونی 
این شاعر گرانقدر به چاپ رساندند و ویدئو 
سخنرانی ایشان نیز در شبکه های اجتماعی  
آن  مورد  در  زیادی  نظرات  و  شد  منتشر 
نوشته بودند. حتی با برخی از ایرانیان در 
خصوص این  شاعر فارسی زبان کالسیک 

مصاحبه کردند.
در کالس های زبان فارسی و فرهنگ 
و اندیشه ایرانیان، ما هم درباره شاعران نامی 

ایران گفت وگو می کنیم.
جالب است که در اوایل ترم درباره 
سعدی، این شاعر کهن پارسی خصوصاً در 
مورد همین شعر او صحبت کرده بودم. بعد 
از سخنرانی آقای سانچز، چندین دانشجو 
آن ها  کردند؛  ارسال  پیام هایی  من  برای 
بسیار هیجان زده، خرسند و مفتخر بودند 
که سعدی و این شعر معروف او را از قبل 

می شناختند.
در  تازه ای  اتفاق  گذشته  سال  از   *
ترجمه  یا  فارسی  زبان  آموزش  خصوص 
در  ایرانی  شاعران  و  نویسندگان  کتاب 

اسپانیا رخ داده است؟
و  ساالمانکا  دانشگاه  در  اخیرا   **
اتاق مطالعات ایران که عهده دار مسئولیت 
آن هستم فعالیت هایی صورت گرفته که 
اشاره  ذیل  موارد  به  می توان  اختصار  به 
کرد: با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری 
در  ایرانی  فیلم  دوره  ایران، یک  اسالمی 
سالن آمفی تئاتر دانشگاه ساالمانکا نمایش 
قبل  دوره های  مثل  خوشبختانه  و  دادیم 
با استقبال بسیار خوب تماشاگران مواجه 
شدیم. این نمایش ها فرصت بسیار خوبی 
برای دانشجویان زبان فارسی است که با 
گوشه ای از فرهنگ و هنر ایرانی آشنا شوند.

تحقیقی  فعالیت های  خصوص  در 
مسئول   ۲۰۱۸ سال  در  که  بگویم  باید 
پروژه تحقیقی و پژوهشی با عنوان سینما 
به خصوص سینمای ایرانی به عنوان ابزار 
کمکی در آموزش رشته علوم انسانی بودم 
تاکنون مسئولیت پروژه  از سال ۲۰۱۹  و 
را به  نوآوری، علمی و پژوهشی جدیدی 
عهده گرفته ام. در این پروژه از روش های 
نوآورانه و خالق تمرینات نرم افزار کاهوت 
اپا  شخصیت  ارزیابی  تست  همچنین  و 

زبان  و  فرهنگ  یادگیری  ـ  آموزش  در 
از  پروژه ها  این  می کنیم.  استفاده  فارسی 
میان پروژه های پیشنهادی بسیاری که از 
سراسر دانشکده های ساالمانکا به دانشگاه 
ارائه و در فراخوان عمومی اعالم شده بودند، 
پذیرفته شدند؛ بنا به همین دلیل بسیار حائز 

اهمیت و باعث خشنودی ما است.
دانشگاه ساالمانکا به زودی در راستای 
همکاری های  و  بین الملل  روابط  ایجاد 
علمی، فرهنگی و پژوهشی درصدد انعقاد 

قرارداد با دانشگاه شیراز است.
یادآوری می کنم در سال ۲۰۱۷ نیز 
با درخواست و پیگیری هایی که از سوی 
اینجانب صورت گرفت توانستیم با دانشگاه 
با  کنیم و  منعقد  همکاری  قرارداد  تهران 
دانشجویان  از  نفر   3۰ تعداد  قرارداد  این 
دوره  یک  گذراندن  برای  تهران  دانشگاه 
اعزام  ساالمانکا  دانشگاه  به  کوتاه مدت 
شدند که تجربه بسیار خوبی بود.همچنین 
طباطبایی،  عالمه  دانشگاه  دعوت  به  بنا 
پررنگ  و  بین الملل  روابط  تقویت  برای 
شدن ارتباطات بین هر دو دانشگاه، مقرر 
دانشگاه های  رؤسای  بین  گردهمایی  شد 
عالمه طباطبایی و ساالمانکا در اسفندماه 
برگزار شود که در این گردهمایی من به 
همراه معاون روابط بین الملل به نمایندگی 
از سوی ریاست دانشگاه ساالمانکا حضور 
پیدا کنیم که متأسفانه این امر بنا به دالیلی 
توسط دانشگاه عالمه به آینده موکل شد.

در زمینه ترجمه نیز با آرت نیوز پرس 
همکاری می کنم. آرت نیوز پرس در سال 
حمید  آقای  جناب  سرپرستی  به   ۲۰۱۹
اولین  و  کرد  را  آغاز  خود  کار  توران پور 
پایگاه خبری سینمایی است که به زبان های 
اسپانیایی، فرانسوی، فارسی و انگلیسی به 

فعالیت خود ادامه می دهد.
رایزنی  از  می دانم  الزم  پایان  در 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در اسپانیا 
هرگونه  آماده  همواره  که  سعدی  بنیاد  و 
هـمـکاری و مساعدت با بنده و دانشگاه 
سپاسگزاری  صمیمانه  بوده اند  ساالمانکا 
در  مراکز  این  که  اساسی ای  نقش  کنم. 
آموزش و گسترش زبان و فرهنگ ما ایفا 

می کنند بسیار ارزشمند است.

اعزام  دانشجویان دانشگاه تهران به دانشگاه ساالمانکا تجربه خوبی بود
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تئاترعروسکی نباید تحت الشعاع »فجر« قرار بگیرد

است  معتقد  برومند  مرضیه 
 - تهران  عروسکی  تئاتر  جشنواره 
شرایط  در  موقت  به صورت  مبارک، 
کرونایی و در صورت حفظ استقالل 
فجر  تئاتر  جشنواره  با  می تواند  خود 

ادغام و همزمان برگزار شود.
شده  شناخته  هنرمند  برومند  مرضیه 
تئاتر و دبیر 3 دوره جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک، 
درباره برگزاری این دوره از جشنواره در شرایط کرونایی موجود و بحث 
تئاتر  بین المللی  جشنواره  نهمین  و  سی  با  آن  شدن  برگزار  همزمان 
فجر، گفت: فعاًل که شرایط برای تئاتر و جشنواره های تئاتری مشخص 
نیست و معلوم نیست فعالیت های تئاتری از چه زمانی از سر گرفته می شوند 
و به همین خاطر وضعیت برگزاری جشنواره های مختلف تئاتری از جمله 

جشنواره تئاتر عروسکی تهران- مبارک و تئاتر فجر معلوم نیست.

اسم »نیوجرسی« عوض شد

»صفر  نی  یو یز تلو عه  مجمو
سید  کارگردانی  به  یک«  و  بیست 
و  انصاری  سیامک  و  رضویان  جواد 
تهیه کنندگی مهدی فرجی بر اساس 
و  وثوقی  شبنم  به قلم  فیلمنامه یی 

هدی ایزدی ساخته می شود.
که  کمدی  تلویزیونی  مجموعه  این 
پیش از این »نیوجرسی« نام داشت قرار است در چند فصل برای پخش 
از شبکه سوم سیما ساخته  شود.جواد رضویان و سیامک انصاری حدود دو 
دهه است که باهم در پروژه های مختلف سینمایی و تلویزیونی همچون 
»پاورچین«،  بزرگ«،  »جایزه  کردم«،  »شوخی  و۲،   ۱ حاشیه«  »در 

»زهرمار« همکاری داشته اند.
بازیگران تصویربرداری  انتخاب  از پایان پیش تولید و  به زودی بعد 

سریال آغاز می شود.

بازماندگان موسیقی  آخرین  از  یکی  درگذشت 
مقامی لَکی 

سید حسن خان بیگی نوازنده شناخته 
نسل  بازماندگان  آخرین  از  و  تنبور  شده 
ه  مگا لکی شا می  مقا موسیقی  طالیی 
در شهرستان  ماه  اردیبهشت   ۲۹ دوشنبه 
دلفان دار فانی را وداع گفت. این هنرمند 

راویان  آخرین  از  یکی  موسیقی  پیشکسوت 
مقام های حوزه لکی و دلفان بود که تأثیر زیادی 
آبادی  در   ۱3۱3 متولد  وی  است.  گذاشته  جای  به  موسیقایی  گونه  این  در 
»گالم بحری« دلفان از توابع استان لرستان و جزو آخرین بازماندگان نسل طالیی 
تنبور مقامی لکی دلفان و طرحان بود که پیش از او استادانی مانند امامقلی امامی، 
نجفعلی میرزایی، سید همت اهلل حسینی در چند دهه گذشته بوده اند .سید حسن 
که استاد ثابتی نداشت، مقام های مربوط به یاری دلفان را از پدرش فرا گرفت 

و بسیاری دیگر از مقام ها را در سالهای جوانی از نوازندگان کهنسال آموخت.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

زنان کارتن خواب سوژه یک فیلم شدند

و  نویسندگی  به  »پازاج«  فیلم 
کارگردانی میثم حسنلو پس از اتمام 
تصویربرداری برای مراحل فنی آماده 

می شود.
»پازاج« عنوان دومین فیلم میثم 
حسنلو پس از فیلم »پازل« است که 

با موضوعی اجتماعی و درباره زنان کارتن 
خواب ساخته شده است. رایا نصیری، پریا وزیری، فاطمه میرزایی و اکبر 
ایفای نقش می پردازند و خود حسنلو تهیه  مددی مهر در این فیلم به 

کنندگی اثر را بر عهده دارد.
دیگر عوامل فیلم عبارتند ار مرتضی نجفی، محمدرضا باغنده،مریم 
محمدپور، سید وحید رضویان،نوید میرکیانی، مهران پناهنده، افروز شادکی، 
ملینا باغندهامیرحسین ارقبایی، علی عبداللهی، محمدحسین خداحامی، 

محمدرضا شعبانپور، سیدمرتضی موسوی و...

ما
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محمد حسین زاده
فعالیت هاي  زا  برخي  حالي که  در  روزها  این 
ولي  است  شده  گرفته  سر  از  تلویزیوني  و  سینمایي 
بازهم هستند هنرمنداني که ترجیح مي دهند قرنطینه 
خود را حفظ کرده و به قول معروف بي گدار به آب نزنند! 
البته شاید هم چنین کاري درست باشد چرا که هنوز تا 
ریشه کن شدن این بیماري زمان زیادي باقي مانده و 
مردم نباید فراموش کنند که این بیماري هنوزهم بین 
ماست و شاید بازگشایي برخي مشاغل این تصور را 
براي آنها ایجاد کرده که بیماري از بین رفته ولي اینطور 
نیست و شاید حاالحاالها با این بیماري درگیر باشیم. 
یکي از هنرمنداني که در این مدت و البته هنوزهم در 

قرنطینه مي باشد، استاد علي نصیریان است...
علی نصیریان درباره وضعیت این روزهاي خود 
روز گذشته در گفتگویي اعالک کرد: طی 3ماه گذشته 
و بعد از شیوع بیماری کرونا پیشنهادات زیادی برای 
بازی در تلویزیون و سینما داشته ام اما به دلیل اینکه 
هنوز بیماری تمام نشده هیچ کدام از این آثار را قبول 
نکردم و به همین دلیل فعال بیکار هستم. در حال حاضر 
با توجه به گذران ایام قرنطینه همچنان در خانه به سر 
می برم و سر هیچ کار خاصی نیستم و با اینکه برخي از 
فعالیت هاي سینمایي و تلویزیوني آغاز شده ولي بازهم 

ترجیح مي دهد فعال در قرنطینه بمانم.
چهره کهنه کار و شاخص عرصه تئاتر، سینما و 
تلویزیون که اتفاقا در سال هاي اخیر با ارائه نقش هایي 
متفاوت و شاخص به یک چهره بسیار محبوب تبدیل 

شده است، درباره نحوه گذراندن اوقات فراغت جامعه 
در هنگام قرنطینه خانگی اظهار کرد: به شخصه در 
روزهایی که به دلیل کرونا خانه نشین بودم، بیشتر وقتم 
را به مطالعه کتاب پرداختم، اما نمی توانم به همه بگویم 
کتاب بخوانید زیرا شاید برخی کتاب خواندن را دوست 
نداشته باشند. از نظر من هر فرد می تواند در دوران 
خانه نشینی، کاری که به آن عالقمند است را انجام 
و  فیلم می بینند  برخی  کتاب می خوانند،  برخی  دهد، 
برخی هم زمان خود را با خانواده شان سپری می کنند، 
این دوران بهترین زمان برای رسیدن به فعالیت های 
شخصی است. شاید بسیاري از ما در روزهاي معمولي 
فرصت انجام برخي از کارها را نداشتیم و در این بین 
رسیدگي به خانواده مهمترین آنها بود ولي فکر مي کنم 
این ایام فرصت مناسبي بود تا بتوانیم در کنار هم بودن 
را تجربه کنیم و به کارهاي عقب افتاده برسیم. از طرفي 
به  نگاهي  و  باید غنیمت مي شمردیم  را  این فرصت 
زندگي خود مي کردیم که چقدر راحت با یک بیماري 
تحت تاثیر قرار گرفته و در نتیجه به نظرم الزم است که 
حتي در اخالق و رفتارمان هم تجدیدنظرهایي داشته 
باشیم و سعي کنیم از این پس مهرباني را پیشه کنیم.

پایان  در  کشور  سینماي  بازیگري  اسطوره 
صحبت هایش با تاکید بر لزوم رعایت اصول بهداشتی 
خاطرنشان کرد: از نظر من حفظ سالمتی در شرایط 
فعلی بسیار مهم است پس توصیه می کنم که مردم 
در صورت امکان از خانه خارج نشوند، البته برخی برای 
امرار معاش از خانه بیرون می آیند که البته طبیعی است 

اما در همین شرایط هم حفظ اصول بهداشتی و ایمنی 
ضروری است. درست است که این روزها برخي مشاغل 
اما بیماري هنوز تمام نشده و  شروع به کار کرده اند 
اگر قرار است به کار بپردازیم تا امرارمعاش کنیم، الزم 
است که اصول بهداشتي را رعایت کنیم تا سالمت 
خود، خانواده و دیگران را به خطر نیندازیم. این بیماري 
متاسفانه با ماست و تا زمان ریشه کن شدن آن باید 

تغییراتي را در زندگي ایجاد کنیم.

محمد حسین زاده

اهالي  بین  کشمکش  گذشته  روزهاي  در 
سینما بر سر انتخابات جدید شوراي صنفي نمایش 
بسیار باال گرفته است و عده اي از سینماگران آن 
آن  به  دیگر  و عده اي  کامال صحیح مي دانند  را 
و  نبوده  درست  اجرایش  نحوه  که  دارند  انتقاد 
باید اتفاقات دیگري در آن رخ مي داد. ما نیز در 
روزهاي گذشته به حواشي این انتخابات پرداختیم 
در  امیریوسفي  محسن  غیرقانوني  حضور  از  و 
توسط  سینمایي  سازمان  تهدید  و  نوشتیم  آن 
برخي  موقعیت  افتادن  خطر  به  و  سینما  خانه 
سینماگران تا گالیه هاي کارگردانان بزرگ سینما 
به دلیل اینکه خاال شوراي صنفي کامال در اختیار 
سینماداران قرار گرفته و این تهدیدي بزرگ براي 

فیلمسازان مستقل است.
با این حال محمدمهدی طباطبایی نژاد، معاون 
ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی روز  شورای 
گذشته و در پي باال گرفتن انتقادات و تنش ها تاکید 

کرد در راستای رفع سوءتفاهم های به وجود آمده 
انتخابات  تکرار  برای  منعی  آرامش،  به  و رسیدن 
شورای صنفی نمایش وجود ندارد! طباطبایی نژاد در 
گفتگویی درباره برگزار نشدن آخرین جلسه شورای 
صنفی نمایش که پیش تر اعالم شده بود با ترکیب 
جدید اعضا برگزار خواهد شد، گفت: ما برای اینکه 
فضای سینما آشفته و مشوش نباشد، تصمیم داریم 
همه چیز در آرامش برگزار شود و پیرو قرارهایی 
و  گذاشته ایم  سینما  خانه  در  دوستان مان  با  که 
را  جلسه  شود،  برطرف  سوءتفاهمات  اینکه  برای 
به  این سوءتفاهمات  که  زمانی  تا  کنسل کردیم. 
می دهیم  ادامه  را  گفتگوها  کامل حل شود،  طور 
و بعد از آن جلسات شورای اکران برگزار خواهد 
شد. هیچ وقت هیچ اختالفی بین سازمان سینمایی 
و خانه سینما نبوده است، این موضوع را هم آنها 
می دادند و هم ما. فقط یک سوءتفاهم پیش آمده 
که ظرف یکی دو روز آینده به طور کامل برطرف 
دنبال  به  ما  نیست.  نگرانی  می شود و جای هیچ 
معتقدیم  همچنان  هرچند  نیستیم  چیزی  تحمیل 

که انتخابات برگزار شده برای انتخاب دبیر شورای 
صنفی نمایش کامال قانونی بوده است. اگر دوستان 
آرا اطمینان  خاطر حاصل  با تجدید  فکر می کنند 
می شود، انتخابات شورای صنفی نمایش را تکرار 
می کنیم. انتخابات برگزار شده قانونی بود و از نظر 
ما تکرارش الزم نیست، ولی اگر دوستانی هستند 
راحت  اتفاق  این  با  خیال شان  می کنند  فکر  که 
انتخابات  و  ندارد  مانعی  هیچ  ما  نظر  از  می شود، 
برگزار می کنیم.  را مجددا  نمایش  شورای صنفی 

هدف ما ایجاد آرامش در سینما است.
اکران  سینما،  روزهاي  این  دیگر  داغ  بحث 
خودي خود  به  که  موضوعي  فیلمهاست.  آنالین 
این  در  ولي  دارد  متعددي  موافقان  و  منتقدان 
از  ارشاد  وزارت  و  سینمایي  سازمان  حمایت  بین 
فیلم هایي که به اکران آنالین تن مي دهند و درواقع 
خطر انتشار نسخه قاچاق و از بین رفتن سرمایه شان 
نباید  که  است  مهمي  نکته  مي خرند،  جان  به  را 
نادیده گرفته شود. محمدمهدي طباطبایي نژاد روز 
گذشته عالوه بر بررسي موضوع انتخابات شوراي 

صنفي نمایش درباره حمایت سازمان سینمایي از 
فیلم هایي که به صورت آنالین اکران مي شوند هم 
صحبت کرد و گفت که فیلم های سینمایی که برای 
اکران آنالین اقدام کنند، ۵۰میلیون تومان حمایت 
گفت:  خبر  این  اعالم  با  طباطبایی نژاد  می شود. 
این حمایت پیش از این ۲۰ درصد مبلغ قرارداد با 
شرکت های وی اودی اعالم شده بود که با توجه 
به درخواست تهیه کنندگان به این رقم ثابت تغییر 
داشته اند  ناتمام  اکران  قبال  که  فیلم هایی  یافت. 
بابت دی سی پی مبلغ ۱۵  از موسه سینما شهر  و 
میلیون تومان گرفته اند، از این مبلغ، کسر می شود 
و فیلم های محصول مشارکت سازمان ها و نهادهای 
آن دستگاه ها  دولتی و عمومی چنانچه مشارکت 
بیش از ۵۰ درصد بوده است مشمول این حمایت 
نمی شوند و برای مشارکت کمتر، ۲۰ میلیون تومان 
حمایت می شوند. به فیلم هایی که در طول دوره 
اکران آنالین امکان پخش تیزر تلویزیونی نداشته 
باشند هم ۱۰میلیون تومان عالوه بر ۵۰ میلیون 

پرداخت می شود.

فعالیت هاي  تمام  تقریبا  که  اخیر  ماه  دو  در 
بسیاري  و  شده  تعطیل  کامل  صورت  به  هنري 
آماده  پساکرونا  دوران  براي  را  خود  هنرمندان  از 
مي کنند، بوده اند هنرمنداني که از روش هاي آنالین 
براي ادامه فعالیت هاي خود استفاده کرده اند که البته 
در این بین سهم بخش آموزش بیشتر بوده و برخي 
از هنرمندان به شکل آنالین به آموزش هنرجویان 
تا هم  این طریق سعي کرده اند  به  و  پرداخته  خود 
در  هنر  تنور  هم  و  دهند  ادامه  را  خود  فعالیت هاي 
عرصه هاي مختلف را داغ نگه دارند. اما در عرصه 
موسیقي از چندي پیش پیشنهاد اجراي کنسرت هاي 
آنالین توسط برخي از خوانندگان و عملي شدن آن 
باعث شد تا روش جدیدي در این زمینه باب شود 
و استقبال مخاطبان از این شکل کنسرت نیز مزید 
میدان  وارد  شاخص تري  چهره هاي  تا  شد  علت  بر 
شوند و حاال روابط عمومی ایرانسل اعالم کرده که 
همایون شجریان خواننده محبوب و دوست داشتني 
همزمان  تلفیقی،  موسیقی  و  ایرانی  سنتی  موسیقی 
خرداد،  چهارم  یکشنبه   ۲۱ ساعت  از  فطر  عید  با 
و  وصل  نسیم  خاطره انگیز  آلبوم های  از  منتخبی 
آنالین  شکل  به  وحدت  تاالر  در  را  ستاره ها،  با 

می کند. اجرا 
این کنسرت، بزرگترین کنسرت آنالین برگزار 
شده در ایران است که در آن ارکستر مجلسی تهران 
به رهبری بردیا کیارس همراه با 3۵ نوازنده، همایون 
شجریان را همراهی و ۱۰ دوربین به صورت همزمان 

آن را تصویربرداری می کنند. قطعات برنامه ریزی شده 
تنظیم  و  آهنگسازی  به  کنسرت،  این  در  اجرا  برای 
است.  آبادی  جهان   سینا  و  ضرابیان  محمدجواد 
سودا،  خانه  گریه،  هوای  قطعات  کنسرت،  این  در 
حاصل  ستاره ها،  با  عاشقان،  ای  غریبانه،  افسونگر، 
عمر، دفتر دل، نسیم وصل و مرغ سحر اجرا خواهند 
شد. مشترکان ایرانسل بدون نیاز به تهیه اشتراک و 
کاربران غیرایرانسلی لنز با تهیه بلیت ۱۰ هزار تومانی 

این برنامه، می توانند آن را تماشا کنند.
که  تماسي  در  خبر،  این  اعالم  با  اما همزمان 
با بردیا کیارس داشتیم از چند و چون این کنسرت 
این  درباره  کیارس  بردیا  گرفتیم.  دیگري  خبرهاي 
اجرا به دنیاي جوانان گفت: قطعات این اجرا منتخبی 
از آلبوم های نسیم وصل و با ستاره ها، است که پیش 
از این در سال ۹۲ به مدت ۱۰ شب همراه ارکستر 
میالد  برج  همایش های  سالن  در  تهران  مجلسی 
نیز اجرا شده بود. این کنسرت در شهرهای مختلف 
از همه گیری  ناشی  به شرایط  توجه  با  و  اجرا شده 
وحدت  تاالر  در  آن  آنالین  اجرای  کرونا  بیماری 
به  توجه  با  که  است  ماه   3 به  نزدیک  بود.  خواهد 
ارتباط چهره به چهره هنرمندان  الزامات بهداشتی، 
و هنردوستان ممکن نیست و خوشحال هستیم که 
تلویزیون  و  رودکی  هنری  فرهنگی  بنیاد  همت  با 
تعاملی لنز، امکان اجرای آنالین فراهم شده است. 
بزرگترین  که  را  کنسرت  این  نیز سعي مي کنیم  ما 
به  را  مي شود  محسوب  کشور  در  آنالین  کنسرت 

بهترین نجو اجرا کنیم و از 3۵ نوازنده شاخص براي 
حضور در این کنسرت دعوت کرده ایم تا بتوانیم به 
شکل مطلوب آن را اجرا کنیم. به نظرم این روزها 
وظیفه هنرمندان است که بتوانند شرایطي را ایجاد 
کنند تا مردم عالوه بر اینکه از هنر دور نشوند، در 
براي  حتي  برنامه  این  طریق  از  بتوانند  حال  عین 
قرنطینه  سخت  شرایط  از  و  شده  سرگرم  ساعاتي 

دور شوند.

هنرمندان در دوران کرونا

علي نصیریان: بیماري تمام نشده و ترجیح مي دهم بازهم در قرنطینه باشم

از انتخابات دوباره شوراي صنفي تا حمایت از اکران آنالین

محمدمهدي طباطبایي نژاد: سوءتفاهم ها سینمایي باید برطرف شود

محمد حسین زاده
ــر ســایت ســینما تیکــت  در ســال هاي اخی
فــروش  بــه  قابل توجــه شــروع  اقدامــي  در 
ــرد و  ــن ک ــورت آنالی ــه ص ــینماها ب ــت س بلی
ــه ۲ هــدف مهــم دســت  ــا ب ــدام آنه ــن اق در ای
ــر  ــان راحت ت ــه مخاطب ــدا اینک ــد، ابت ــدا کردن پی
ــانس و  ــاي موردنظــر و س ــت فیلم ه ــد بلی بتوانن
ــن  ــینما را تعیی ــود در س ــاي خ ــي صندلي ه حت
کننــد و از طــرف دیگــر میــزان فــروش فیلم هــا 
شــفاف تر باشــد. بــا ایــن حــال عــده اي از اهالــي 
ســینما نســبت بــه ایــن موضــوع انتقــاد داشــتند 
ــکل  ــه ش ــن کار ب ــد ای ــه اول نبای ــه در وهل ک
انحصــاري در اختیــار یــک ســایت خاص باشــد و 
نکتــه دوم ایــن بــود کــه در بحــث تقســیم مالــي 
ــه  ــت آن ب ــان پرداخ ــه زم ــت و الیت ــروش بلی ف
ــینماداران مشــکالتي ایچــاد  ــدگان و س تهیه کنن
شــده بــود. حــاال خبــر مي رســد کــه در صــورت 
ــدي  ــامانه جدی ــینماها، س ــدد س ــایي مج بازگش
بــراي فــروش بلیــت راه انــدازي شــده کــه 

ــد داشــت. ــل را نخواه مشــکالت قب
روابــط عمومــی ســازمان ســینمایی روز 
گذشــته، تعییــن ســامانه مرکــز فــروش آنالیــن 
ســمفا بــه عنــوان مرجع بلیت فروشــی در ســینما 
ــه  ــه کار ســینماها، شــروع ب ــد از آغــاز ب کــه بع
کار خواهــد کــرد را معرفــي و آن را نشــان دهنده 
ــه  ــی در زمین ــرای ایجــاد تحوالت ــزی ب برنامه ری
ــود در  ــکاالت موج ــع اش ــا و رف ــران فیلم ه اک

ــن  ــه همی ــت. ب ــران دانس ــی اک ــتم قدیم سیس
ــر  ــرکل دفت ــا محمدرضــا فرجــي، مدی واســطه ب
ــازمان  ــم س ــش فیل ــه و نمای ــر عرض ــارت ب نظ
ــن  ــا ای ــم ت ــام دادی ــي انج ــینمایي گفتگوی س

ــود. ــن تر ش ــائل روش مس
ــدازی  ــان راه ان ــرار اســت در جری ــا ق -دقیق
ســمفا، بــرای فــروش بلیت هــای ســینمایي جــه 

اتفاقــي رخ دهــد؟
*یکــی از مهمتریــن نــکات در جریــان ایــن 
طــرح آن اســت کــه بهای بلیــت ســینما همزمان 
ــت  ــب قابلی ــوی مخاط ــول از س ــت پ ــا پرداخ ب
تقســیم دارد از جملــه ســهم ســینما، ســهم فیلــم 
و مالیــات بــر ارزش افــزوده. ارتبــاط بی واســطه، 
موضــوع دیگــری کــه در ایــن ســامانه طراحــی 
شــده اســت و ثبــت قراردادهــای شــرکت پخــش 
بــا ســینما و صــدور حوالــه بــه صــورت سیســتمی 
اســت کــه در نتیجــه آن تغییراتــی در وظایــف و 
کارکردهــای ســنتی شــورای صنفــی نمایــش بــه 
ــد  ــه جدی ــاس نظام نام ــر اس ــد. ب ــود می آی وج
ــی  ــزار طراح ــط آن در نرم اف ــه ضواب ــران ک اک
شــده بــرای ســمفا دیــده شــده اســت می توانیــم 
برخــی اشــکاالت قدیمــی را برطــرف کنیــم تــا 
مشــکالت اهالــی ســینما کمتــر شــود. از جملــه 
و  ســینماداران  مابیــن  قراردادهــای  اینکــه 
ــت  ــتمی ثب ــورت سیس ــه ص ــدگان ب پخش کنن
شــود و صــدور حوالــه کاغــذی اکــران بــه کلــی 
ــی  ــات اختالف ــی موضوع ــود. حت ــذف می ش ح

بیــن مالــکان فیلــم و ســینماداران مثــل ســانس 
ــامانه  ــن س ــود ای ــا وج ــود ب ــی، خود به خ چرخش
ــف  ــع شــده اســت و عمــال بســیاری از وظای رف
می شــود.  کمتــر  نمایــش  صنفــی  شــورای 
ــروش بلیــت برخــط  شکســته شــدن انحصــار ف
کــه پیــش از ایــن فقــط از ســوی یــک ســامانه 
صــورت می گرفــت از دیگــر دســتاوردهای ایــن 

طــرح اســت.
-موضــوع انحصــار در بلیت فروشــي آنالیــن 
موضوعــي بــود کــه برخــي از ســینماگران هــم به 

آن اعتراض داشــتند!
*بلــه، پیــش از ایــن مخاطبــان بــرای خرید 
ــایت  ــک س ــه ی ــه ب ــکان مراجع ــط ام ــت فق بلی
ــرایط،  ــن ش ــه در ای ــت ک ــح اس ــتند و واض داش
ــا  ــن اســاس ب ــر همی ــی وجــود نداشــت. ب رقابت
قــرار گرفتــن ۴ فروشــنده برخــط، زمینــه رقابــت 
ــوان در  ــت را می ت ــن رقاب ــد. ای ــه وجــود می آی ب
ــود  ــته می ش ــینماها بس ــا س ــه ب ــی ک قراردادهای
ــا و  ــه ای از بلیت ه ــد مجموع ــکان خری ــا ام و ی
مــواردی از ایــن دســت مشــاهده کــرد کــه نقض 
وجــود رقابــت، امــکان مســابقه در خدمات دهــی 
بیشــتر بــه مشــتری و همچنیــن افزایــش ضریب 
اشــغال صندلی هــای ســینماها را فراهــم می آورد. 
امکانــات دیگــری را کــه بــه واســطه این ســامانه 
متوجــه مخاطبــان ســینما می شــود نیــز امــکان 
تخفیــف بلیت هــا بــه ازای هــر ســانس و ســالن 
و فیلــم در ایــن طــرح اســت کــه بــه خوبــي در 

نظــر گرفتــه شــده اســت. همچنیــن دیگر شــکل 
تخفیــف می توانــد شــامل حــال مشــتریان وفــادار 
هــر ســینما، هم محلی هــای ســینما یــا هــر 
گــروه تعریــف شــده شــود. همچنیــن مخاطــب 
ــا  ــان ب ــز همزم ــود را نی ــی خ ــد صندل می توان

خریــد انتخــاب کنــد.
-ســینماداران چــه مزایایــي را دریافــت 

؟ مي کننــد
*در صــورت تغییــر درجــه ســینما، بالفاصله 
ــاز  قیمــت بلیــت در ســامانه تغییــر می کنــد و نی
بــه مکاتبــه و موافقــت نیســت. همچنیــن امــکان 
ــان  ــی، زم ــاس صندل ــت براس ــذاری بلی قیمت گ
خریــد، ســانس و ســالن بــراي ســینماداران 
ــه  ــی ک ــا تغییرات ــال ب ــن ح ــود دارد. در عی وج
مخاطبــان  شــده،  داده  اکــران  نظام نامــه  در 
زودی  بــه  و  آینــده  برنامه هــای  می تواننــد 
فــروش  در ســایت های  را  تمامــی ســینماها 
بلیــت مشــاهده کننــد. نکتــه دیگــر دربــاره 
ســمفا، اطالعاتــی اســت کــه در  راســتای انتشــار 
و دسترســی آزاد بــه اطالعــات رخ می دهــد. 
همــه شــهروندان می تواننــد از امــکان بــر خــط 
مشــاهده تعــداد بلیــت بــه تفکیــک دوره زمانــی، 
ــوع  ــانس و ن ــالن، س ــینما، س ــهر، س ــتان، ش اس
ــه  ــن کار ب ــد. ای ــتفاده کنن ــز اس ــات نی تخفیف
برنامه ریــزان و فعــاالن و منتقــدان ایــن امــکان 
دقیق تــری  و  بیشــتر  اطالعــات  می دهــد  را 

ــند. ــته باش داش

خارج شدن بلیت فروشي آنالین سینما از انحصار

محمدرضا فرجي: انجصاردر بلیت فروشي، رقابت را از بین برده بود!


