
دولت به فکر جوانان باشد
در مسیر استقرار چرخه مدیریت بهره وری، تاکنون اقدام هایی اساسی در 
صنعت نفت انجام شده و براساس گزارش های ارائه شده از سوی سازمان ملی 

بهره وری ایران، وزارت نفت در میان دستگاه های اجرایی پیشروست.
در قرن حاضر، آنچه بیش از هر چیز حضور خود را آشکار می کند، مفهوم 
واژگان »خالقیت، نوآوری، تغییر، کارایی، اثربخشی و بهره وری« در همه زمینه های 
دانش است. بدون شک در میان شاخه های مختلف علوم، دانش سازمان و مدیریت 
نه تنها از این تغییرات مصون نبوده، بلکه در معرض تغییرات بنیادین است. در جهان 

رقابتی امروز که بهره وری در همه زمینه ها رکن اصلی تصمیم سازی و تصمیم گیری 
است، تنها سازمان هایی می توانند در این دنیای پرتالطم باقی بمانند که به بهترین 

وجه از منابع خود استفاده کنند و بیشترین بهره وری را داشته باشند.
در همین راستا، افزایش رقابت جهانی، سازمان ها را مجبور می کند از منابع 
موجود استفاده بهینه و کارا کنند و عملکرد سازمانی خود را بهبود بخشند. آنچه 
در سازمان ها مزیت رقابتی ایجاد می کند، بهره وری به معنای به کارگیری و ترکیب 
مؤثر منابع موجود در سازمان است. افزایش بهره وری به عنوان یک ضرورت اساسی 

برای ارتقای استانداردهای زندگی بهتر، اهمیت پیدا می کند. بهره وری عبارت است 
از استفاده مطلوب، مؤثر و بهینه از مجموعه امکانات، ظرفیت ها، سرمایه ها، منابع، 
فرصت ها و...  در قرآن کریم نیز آیه های بسیاری درباره لزوم استفاده درست از 
فرصت عمر و منابع طبیعی وجود دارد و از این آیات چنین برمی آید که ایمان، 
آگاهی، توانایی نیروی انسانی و حاکم شدن اصولی مانند عقل، عدل، عمل صالح 

و انگیزه های درونی، بهره وری را افزایش خواهد داد.
صفحه 4

روز چهارشنبه، آخرین جلسه علنی مجلس شورای اسالمی در دوره دهم برگزار شد 
که نمایندگان از این فرصت برای گرفتن عکس یادگاری استفاده کردند.

جلسه علنی با ریاست مسعود پزشکیان در ساعت ۹:۲۰ آغاز شد، صحن علنی دچار 
تغییراتی است شده بود که از جمله آن می توان به برداشتن دیوارهای مسقف در بخش 

انتهایی محل برگزاری جلسات علنی اشاره کرد.
مجلس کارش را با بررسی ایراد شورای نگهبان درباره اصالح قانون احزاب و گروه های 
سیاسی شروع کرد و بعد وارد بررسی طرح الزام به ثبت اسناد رسمی معامالت اموال غیرمنقول 
شد. طرحی که روند رسیدگی به آن آنقدر با سرعت بود که تعدادی از نمایندگان به آن 
اعتراض کردند و حتی زمانی که الریجانی جایگزین پزشکیان برای ریاست جلسه شد در 
انتها گفت که چرا این طرح با این همه بحث را در دستور آخرین جلسه مجلس گذاشته اند.

بیشتر نمایندگان با ماسک و دستکش بودند اما تشکیل گروه های دو یا چند نفره برای 
گرفتن عکس یادگاری در میانه برگزاری جلسه به چشم می خورد. در این بین علی کاظمی 
نماینده اردل که با لباس بختیاری در مجلس حاضر شده بود بنابر تقاضای سایر همکارانش 
لباس و کاله بختیاری را به تعداد دیگری از نمایندگان می داد تا آنها عکس یادگاری بگیرند.
صفحه 3

قوانین مجلس باید شفاف 
و تضمین کننده حقوق مردم باشد

یک حقوقدان گفت: یکی از وظایف مهم مجلس شورای اسالمی نگارش وضع قوانین 
است که در هر دوره بنا بر ضرورت امر و نیازهای جامعه قوانین متعددی وضع می نماید که این 

قوانین باید شفاف، بدون ابهام و تضمین کننده حقوق مردم باشد.
حسین ساعتچی یزدی در گفت وگو با ایسنا، در باب انتظارات از مجلس یازدهم اظهار کرد: 
مجلس شورای اسالمی به عنوان قوه مقننه رکن اصلی نهاد قانونگذاری در کشور است که از 
نمایندگان منتخب مردم تشکیل می گردد. براساس اصل ۵۶ قانون اساسی حاکمیت مطلق بر 
جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است 
و هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی 

خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.
صفحه 3

دفتر مجلس دهم بسته شد وزیر آموزش و پرورش بر آموزش: 

مهارت هایی با نیازهای ویژه به دانش آموزان
 آموزش داده می شود

نوبتی باشد، نوبت دستگیری سلطان َمسکن است!
واحد مسکونی  پردیس صدها  در  افراد  “بعضی 
پردیس  این صحبت مدیر عامل عمران  خریده اند«؛ 
تومانی  میلیون   ۲۵ حدود  افزایش  می گوید  که  است 
قیمت واحدها که از ابتدای خرداد اعمال می شود صرفًا 
شامل صاحبان ۲۰۰۰ تا 3۰۰۰ واحدی است که دائم بر 
طبل گرانی می کوبند؛ دالالنی که حاال می توان از آنها 

به عنوان سلطان های مسکن پردیس نام برد.
پردیس در روزهای  شرکت عمران شهر جدید 
اخیر اعالم کرد نقل و انتقال واحد های مسکن مهر 
که از اول خرداد ماه ۱3۹۹ انجام می شود شامل ۲۵ 
مدیرعامل  بود.  خواهد  قیمت  افزایش  تومان  میلیون 
عمران پردیس گفته این هدف صرفًا در جهت مقابله 
با دالالن که مرتبًا قیمت ها را باال می برند انجام شده 

و شامل متقاضیان واقعی نخواهد بود.
صفحه 4

مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصقهان:

 نقش آفرینی روابط عمومی 
در رضایت همکاران و تعلق سازمانی  

6

خبری از تعطیلی ۷۵ روزه میان دو فصل نیست؛

صفحه 5لیگ برتر بیستم پاییز برگزار می شود!

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1464- پنجشنبه 1  خرداد 1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
درخشنده: سینماي 

پساكرونا سینمايي 
كامال متفاوت از 

قبل است

5ورزش
ناكامی فیروزجا 

در روز اول 
سوپرتورنمنت آنالين 

۱۵۰ هزار دالری

هنگ 7فر

پوران درخشنده را يكي از دغدغه مندترين فيلمسازان سينماي 
كشور مي دانيم، فيلمسازي كه همواره سعي كرده در آثار خود 
مشكالت و معضالت خانوادگي و اجتماعي را مطرح كرده و به 
مخاطب نشان دهد چطور بايد با مسائلي از اين دست مواجه شود. 
فيلم هاي او همواره از فيلم هاي موفق سينماي كشور هستند و 
در عين حال هميشه مورد تحسين منتقدان نيز قرار گرفته اند، 

آنالين  تورنمنت  سوپر  مسابقات  گذشته  شنبه  سه  روز 
اين  شد.  آغاز   )LINDORES ABBEY( ابی  ليندورس 
دالری  ميليون  يک  تور  رقابت های  مجموع  از  كه  مسابقات 
حضور  با  است  جهان  شطرنج  قهرمان  كارلسن،  مگنوس 

چهره های شطرنج جهان پيگيری شد. 

ششمين چاپ »نوشتن با دوربين؛ رو در رو با ابراهيم 
كه  نقدهايی  شد.  منتشر  جاهد  پرويز  اثر  گلستان« 
گلستان در اين كتاب بر چهره های مهم ادبيات، فرهنگ 

و هنر پهلوی وارد كرد، خبرساز شدند.

ابراهیم گلستان 
و نقدهايش در 
ششمین چاپ 

»نوشتن با دوربین«

حركت صنعت نفت در مسیر بهره وری

WWW.YOUTHWORLD.IR

آگهي مناقصه عمومي  يك مرحله اي )نوبت دوم( 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 پارك قدس – شرکت آب و فاضالب استان گیالن، دفتر قراردادها  

                                         تلفن : 333۶848۲

۵
قیمت اسناد و نحوه واریز وجه :

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

6
میزان سپرده شرکت در مناقصه                     7۲۱،7۰۰،۰۰۰  ریال  -)انواع تضمین : چک بانکي تضمیني، واریز وجه ،ضمانتنامه بانکي ( 

مبلغ اولیه قرارداد : ۲۱،87۰،۰۰۰،۰۰۰  ریال  

مهلت و محل تحویل پیشنهاد: تا ساعت ۹:3۰  روز  شنبه  مورخ  ۹۹/3/۲4          دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان گیالن۷

زمان و مکان گشایش پیشنهادها :. ساعت ۱۰صبح روز شنبه مور خ   ۹۹/3/۲4                    ،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.1۵

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان گیالننوبت اول :99/2/31    نوبت دوم : 99/3/1

آگهي فراخوان ارزيابی کیفی مناقصه گران 
 جهت  پروژه تامین مالی و احداث بخشی از تاسیسات فاضالب شرقی شهر انزلی با استفاده از سازوکار آيین نامه اجرايی ماده 

56)مصوبه شماره 69454/ت50913 هـ مورخ 1393/06/20 هیات وزيران(
)نوبت سوم( شماره 46-98ق

شماره  فراخوان سامانه ستاد : 209800۵11۷000029

نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب استان گیالن ۱

۲

شرح مختصر موضوع مناقصه : تامین مالی و احداث بخشی از تاسیسات فاضالب شرقی شهر انزلی با استفاده از سازوکار آیین نامه اجرایی ماده ۵۶
مشخصات طرح: 

۱-لوله گذاري شبکه و خط انتقال ۱۱7۰۰متر و ۱۱ واحد ایستگاه باالآورنده
۲-عملیات اجرایی خرید تجهیزات و احداث ۶ واحد ایستگاه پمپاژ شرق انزلی

مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی از سایت ستاد : تا تاریخ۹۹/3/۱۱- مهلت زمانی  ارائه پیشنهاد  تا ساعت  ۱4 روزدو شنبه مورخ  ۹۹/3/۲۶       3

4

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه از مورخه ۹۹/3/۱ می باشد.کلیه مراحل برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی  از دریافت اسناد ارزیابی 
انجام خواهد   )www.setadiran.ir( به آدرس  الکترونیکی دولت)ستاد(  تدارکات  از طریق سامانه  پاکات  بازگشایی  اسناد مناقصه گران و  ارائه   تا 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضائ الکترونیکی را جهت شرکت در 
مناقصه محقق سازند. اسناد ارزیابی توان انجام کار عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد  در پاکت الك و مهر شده به نشانی -- گیالن- رشت - خیابان 
حافظ - جنب پارك قدس)باغ محتشم(- دبیرخانه  تحویل و رسید دریافت نمایند. اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :رشت 

۰۱333۲۵۱۱3۶  تهران ۰۲۱4۱۹34

۵
قیمت اسناد و نحوه واریز وجه :

قیمت اسناد ارزیابی  ۵۰۰۰۰۰ ریال  )پانصد هزار ریال( است که به حساب شماره ۰۱۰8۱۰۲3۲8۰۰۵ بانک ملی شعبه محتشم رشت کد شعبه 37۲۰ شماره 
شبا IR  ۰۲۰۱7۰۰۰۰۰۰۰۱۰8۱۰۲3۲8۰۰۵ به نام شرکت آب و فاضالب استان گیالن فقط بصورت الکترونیکی از درگاه سامانه ستاد واریز گردد.

مبلغ برآورد  ۵۹۶،4۰۰،۲73،۶78 ریال  مبناي برآورد اولیه :فهرست بها پایه  سال ۹8 نوع فهرست بها : شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب،خطوط ۶
انتقال آب، ابنیه،تاسیسات مکانیکی،تاسیسات برقی، راه ،راه آهن و باند فرودگاه 

7

شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه:
الف: پیمانکار دارای صالحیت پایه یک رشته آب مشروط به تامین منابع مالی مورد نیاز

ب: مشارکت پیمانکار صاحب صالحیت فوق با تامین کننده مالی؛ )پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک ها و سایر موسسات 
اعتباری مالی و پولی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که تامین مالی طرح های نیمه تمام را به عهده می گیرند(

8
محل تامین اعتبار : بازپرداخت اصل و سود تسهیالت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد.محاسبه سود و بازپرداخت تسهیالت در 
چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱3۶۲ با رعایت عقود اسالمی مندرج در آن خواهد بود.تامین کننده باید اسنادی دال بر توانایی تامین مالی 

تسهیالت تعهد شده که مورد قبول دستگاه اجرایی باشد، ارائه نماید..

دستگاه نظارت:  مهندسین  مشاور پارس پیاب            ۹

۱۰ : http://iets.mporg.irسایت ملی مناقصات کشور
 www.abfa-guilan.ir سایت شرکت آب و فاضالب استان گیالن

مهلت اعتبار پیشنهاد:سه ماه)  برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد(۱۱

هزینه سه نوبت آگهي مندرج در روزنامه کثیراالنتشار  کشور به عهده برنده مناقصه مي باشد۱۲
تاریخ انتشار: 99/3/1

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان گیالن

بر  که  کرد  اعالم  مرکزی  بانک  عمومی  روابط 
اساس بخشنامه این بانک از اول خرداد ماه سال جاری 
سقف برداشت نقدی از خودپردازها )داخلی و شتابی( 

مبلغ دو میلیون ریال خواهد بود.
همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت 
)شتابی و درون بانکی( از طریق درگاه های اینترنتی، 
کیوسک و خودپردازها حداکثر مبلغ 3۰ میلیون ریال 

در شبانه روز تعیین شده است.
یط  ا شر مه  بخشنا ین  ا ر  د کزی  مر نک  با
تمدید  کارت،  به  کارت  وجه  انتقال  مجاز  سقف 
ز  ا نقدی  شت  ا برد سقف  و  نکی  با ی  رت ها کا
به  را  جاری  سال  ماه  خرداد  اول  از  خودپردازها 

کرد. ابالغ  بانکی  شبکه 
بر این اساس و با توجه به عبور کشور از دوران 

اوج بیماری کرونا و رعایت نکات بهداشتی الزم توسط 
شعب بانک ها، موارد ذیل بایستی از اول خرداد ماه سال 

جاری اجرا شود
همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت 
از طریق پرداخت سازها مبلغ ده میلیون ریال خواهد بود 
و تمدید کارت های بانکی پس از احراز هویت حضوری 

عملی خواهد بود.

از امروز اول خرداد صورت می گیرد؛

سقف برداشت نقدی از خودپردازها 2 میلیون ریال قائم مقام بانک صادرات ایران از تخصیص ۹ هزار میلیارد 
تومان برای حمایت ازکسب و کارهای آسیب دیده از بیماری 
کرونا خبر داد و گفت: در حال برنامه  ریزي هستیم تا با استفاده 
از این فرصت، حمایت مناسبی از مشاغل آسیب دیده از این 

بیماری به عمل آوریم.
رضا صدیق اظهار کرد: بانک صادرات ایران به عنوان یکي 
از بانک هاي  ریشه  دار ایران نقش اجتماعي خود را ایفا می کند 
و حمایت  هاي  الزم از اقشار آسیب  دیده از بیماری کرونا و 
مشتریان را در دستور کار خود قرار داده است. براي مثال در 
اسفند ۹8 و فروردین ۹۹ تسهیالت مناسبي به شرکت هاي  
دارویي پرداخت کردیم تا بتوانند داروهاي مورد نیاز شبکه درمان 

کشور را تولید کنند.
صدیق افزود: براساس ابالغیه بانک مرکزي، سهم بانک 
صادرات از تسهیالت 7۵ هزار میلیارد توماني تعیین شده برای 
حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا ۹ هزار میلیارد تومان با نرخ 
۱۲ درصد است که در حال برنامه  ریزي هستیم تا با پرداخت آن 

کمک خوبي به مشاغل آسیب  دیده داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه وزارت خانه  هاي  مرتبط، دستورالعمل 
الزمه را در اختیار بانک ها  قرار خواهند داد، تاکید کرد: پرداخت 
تسهیالت به شکل مناسب و در کمترین زمان ممکن  پرداخت 

خواهد شد.

ایران در خصوص مهمترین  بانک صادرات  قائم مقام 
اقدامات بانک برای مقابله با این بیماری نیز گفت: مدیریت بانک 
صادرات ایران برنامه  هاي  متعددي براي محافظت از همکاران و 
مشتریان در مقابل بیماري کرونا به کار بسته است که یکي از آنها 
همگام با سایر بانک ها، شیفت  بندي حضور همکاران در شعب 
بود. به این معنا که تا اواخر فروردین  ماه ۹۹، یک سوم کارکنان 
به شکل حضوري در شعب مشغول خدمت شدند. همچنین برخي 
شعب درجه دو، سه و چهار را در بعضي روزها تعطیل کردیم 
تا همه شعب درگیر نباشند. به خانم  هاي  همکاري که فرزند 
کوچک زیر ۱۲ سال دارند هم مرخصي دوهفته  اي دادیم و از 

سایر همکاران خواستیم که جاي آنها را پر کنند.
رضا صدیق تصریح کرد: با توجه به این که در حال حاضر 
حدود ۹۲ درصد تراکنش ها  در خارج از شعب و با استفاده از 
ابزارهای الکترونیک یا خودپردازها  انجام مي شود و فقط هشت 
درصد تراکنش ها  در داخل شعبه انجام مي  گیرد، برنامه ریزی 
برای کاهش این هشت درصد نیز داریم که فشار زیادي به 
تعطیالت  این که  نیاید. ضمن  وارد  کارکنان حاضر در شعب 
فروردین  ماه باعث شد مشتریان کمتري مراجعه کنند. البته در 
کنار این موارد، به حوزه  ها  اعالم کردیم اگر شعبه  اي با کمبود 
نیرو مواجه شد، از سایر شعب تأمین خواهیم کرد، بنابراین با 

مشکل خاصي رو به  رو نشدیم.

وی در خصوص توجه بانک به دستورالعمل بانک مرکزی 
برای تعویق سه ماهه اقساط نیز افزود: ما به همه شعب اعالم 
کردیم که از گرفتن اقساط خودداري کنند و اگر مشتري  ها 
اگر  و  نشوند  پیگیر  نکردند،  اقدام  تسهیالت  پرداخت   براي 
مراجعه حضوري داشتند اما از تنفس سه  ماهه بي  اطالع بودند، 
به آنها توضیح داده شود که مي توانند سه ماه دیگر اقساطشان 

را پرداخت کنند.
در  همچنین  ایران  صادرات  بانک  هیئت مدیره  عضو 
از  یکي  عنوان  به  الکترونیک  بانکداري  از  بهره مندي  مورد 
از حضور مردم در شعب و  راه ها  براي جلوگیري  مهم ترین 
کاهش ابتال به شیوع ویروس کرونا گفت: یکي از اقدامات 
مناسبي که انجام شد، رونمایي از کیف پول الکترونیک بود. 
به این طریق نیاز به استفاده از کارت عابربانک از بین مي  
رود و با گوشي موبایل هم مي توان پرداخت ها  را انجام داد. 
براي ارائه این خدمت، همکاران ما در بانک صادرات در ایام 
تعطیالت نوروز تالش شبانه  روزي از خود نشان دادند و در 
زمان خیلي کوتاهي آن را به بهره  برداري رساندند به نحوي 
که براي برخي ها  به سرانجام رسیدن این پروژه در مدت زمان 
محدود قابل تصور نبود. این نرم افزار روي دستگاه  هاي  پوز 
نصب مي  شود و نیاز به استفاده از کارت ها را  که خود یکي از 

منشأهاي انتقال ویروس هستند، از بین مي برد.

حمایت بانك صادرات ازکسب و کارها درمقابل کرونا

صفحه 3



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1464- پنجشنبه 1 خرداد 21399 معه جا
تضمین سالمتی دانش آموزان برای حضور در امتحانات خرداد

خسرو ساکی گفت: ما به خانواده 
ها اطمینان می دهیم از نظر مسئوالن 
بهداشت و آموزش و پرورش هیچ چیز 
امتحانات  به خاطر  را  سالمتی بچه ها 
سالمتی  و  اندازد  نمی  خطر  به  خرداد 

بچه ها برای ما اولویت است.
با  کرد  اعالم  پرورش  و  آموزش 
ستاد  با  گرفته  صورت  هماهنگی های 
نهایی  امتحانات  کرونا  با  مبارزه  ملی 
 ۱7 از  دوازدهم  پایه  آموزان  دانش 
خردادماه آغاز می شود و امتحانات پایه 
نهم نیز به صورت مدرسه ای اما حضوری 
برگزار خواهد شد. این در حالی است که 
این  از  پیش  که  سراسری  آزمون های 
قرار بود در خردادماه برگزار شد )آزمون 
دکترای سراسری و کارشناسی ارشد( از 
سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا لغو شد 
و دلیل آن اولویت قرار داشتن سالمت 
داوطلبان مطرح شد، به اواخر تیر به بعد 
موکول شد و آزمون سراسری کارشناسی 
نیز به آخر مرداد موکول شد. با این همه 
دانش  از  کثیری  خیلی  خردادماه  در 
آموزان باید برای امتحانات به حوزه های 
امتحانی بروند و ۱۰ امتحان را پشت سر 
بگذارند و این در حالی است که آموزش 
و پرورش برگزاری آزمون حضوری و یا 
غیرحضوری در سایر پایه های متوسطه را 
به شورای مدارس واگذار کرده است و در 
مقطع ابتدایی نیز معاون آموزش ابتدایی 
اعالم کرده است گرچه معلمان می توانند 
به صورت غیرحضوری از میزان یادگیری 
مهارت های خواندن و نوشتن و… دانش 
آموزان ابتدایی خصوصاً سال اول اطمینان 
حاصل کنند اما تاکید آنها بر این است هر 
دانش آموز به صورت حضوری برای یک 

ارزشیابی دقیق در مدرسه حاضر باشد.
در این میان هم خانواده ها نگران 
سالمت دانش آموزان هستند و هم دانش 

همچنین  و  بخش  این  نگران  آموزان 
و  ماسک  با  دادن  امتحان  استرس 
پرورش  و  آموزش  اما  و…  دستکش 
پرونده سال تحصیلی  باید  معتقد است 
جاری بسته شود و برخی امتحانات نیاز 
است که به صورت حضوری برگزار شود 

گریزی از آن نیست.
حمیدی  مهرزاد  این  ز  ا پیش 
آموزش  و سالمت  بدنی  تربیت  معاون 
و پرورش در گفتگو با مهر در پاسخ به 
این پرسش که پروتکل ها برای برگزاری 
نهایی  امتحانات  خصوصًا  و  آزمون ها 
چیست، اظهار کرد: با حضور مسئوالن 
در  پرورش  و  آموزش  سنجش  مرکز 
وزارت بهداشت جلسه ای داشتیم و شرایط 
را کامل تشریح کردیم. قرار است فاصله 
امتحانات اضافه شود و سال گذشته همه 
امتحانات در یک روز بود و امسال این 
هر  همچنین  و  می شود  رعایت  فاصله 
صندلی داوطلب از هر طرف دو متر با 
دیگری فاصله خواهد داشت. حوزه های 

امتحانی نیز افزایش پیدا کرده است.
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
از دانش آموزان این  االن سوال برخی 
تعویق  به  خرداد  کنکورهای  که  است 
نیز  نهایی  امتحانات  نمی شود  آیا  افتاد 

تا  ما  آنچه  گفت:  افتد،  بی  تعویق  به 
رعایت  با  کرده ایم  بینی  پیش  کنون 
آموزش  وزیر  و  هاست  پروتکل  کامل 
و پرورش هم اعالم کردند امتحانات در 
خرداد برگزار می شود و مسئول برگزاری 
امتحانات نیز مرکز سنجش است اما ما 
به عنوان مجموعه ای که باید پروتکل ها 
را ابالغ و بر آنها نظارت کنیم در آمادگی 

کامل هستیم.
خسرو ساکی رئیس مرکز سنجش 
آموزش  ی  آموزش  کیفیت  پایش  و 
در  خبرنگار  با  گفتگو  در  پرورش  و 
خصوص اینکه چرا برای حضور داوطلبان 
خردادماه  در  دکترا  و  ارشد  کنکورهای 
مخالفت  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد 
با وجود  نهایی  امتحانات  برای  اما  کرد 
این مخالفت  نفر  به 7۰۰ هزار  نزدیک 
وجود ندارد آیا آموزش و پرورش برای 
اصرار  خردادماه  در  امتحانات  برگزاری 
امتحانات  است  قرار  کرد:  بیان  دارد، 
این  اما  نهایی در خردادماه برگزار شود 
به معنای آن نیست که ما اصرار داریم. 
مطمئن باشید که اگر با ستاد ملی مبارزه 
با کرونا در کشور هماهنگی نمی شد و آنها 
زمان امتحانات را تغییر می دادند، قطعاً به 
آن نگاه و تصمیمات احترام می گذاشتیم.

وی ادامه داد: اینکه ما بنا داریم ۱7 
کنیم  برگزار  را  نهایی  امتحانات  خرداد 
به این دلیل است که از نگاه مسئوالن 
متخصص هیچ چیز سالمتی بچه ها را 
به خطر نمی اندازد وگرنه سالمتی دانش 

آموزان برای ما یک اصل است.
ساکی با اشاره به اینکه هر زمان 
احساس شود لطمه ای به سالمت دانش 
دیگری  فکر  می شود  می خورد  آموزان 
این  خانواده ها  به  ما  کرد:  بیان  کرد، 
اطمینان را می دهیم که سالمتی بچه های 

آنها اصل و اساس تصمیمات ماست.
و  آموزش  سنجش  مرکز  رئیس 
پرورش در پاسخ به پرسش دیگری در 
خصوص اینکه برخی از داوطلبان کنکور 
می گویند اینکه داوطلبان پایه دوازدهم 
از  کمتری  میزان  از  است  قرار  فعلی 
کتاب های پایه دوازدهم کنکور بدهند ولی 
آنها که سال های قبل دیپلم گرفته اند، از 
محتوای بیشتری کنکور می دهند، اجحاف 
در حق آنهاست اما از سوی دیگر دانش 
آموزان پایه دوازدهم هم این گالیه به جا 
را داشتند که باید امتحانات و کنکور از 
میزان دروسی که حضوری به آنها تدریس 
شده است، گرفته شود، نظر شما چیست، 
بیان کرد: به نظرم باید این طور به ماجرا 
نگاه کرد که آنها که پایه دوازدهم فعلی 
هستند، حضورشان تا اسفندماه در مدارس 
بوده است و زمان کمتری به آنها تدریس 
حضوری شده و زمان کمتری برای درس 
خواندن داشته اند. کمتر کالس رفته اند و 
تحت استرس بیشتری هم بوده اند. هم 
برای امتحانات نهایی هم کنکور و هم 
موضوع کرونا. این عین عدالت است که 
بر  و  بگیرد  آنها حذفیاتی صورت  برای 
اساس آنچه واقعاً به همه آنها در کالس 
امتحان  داده شده است،  آموزش  درس 

گرفته شود.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

امتیاز فرزندان هیات علمی در کنکور باز هم جنجالی شد
معاون خط مشی گذاری ستاد علم و فناوری شورای عالی انقالب فرهنگی با تشریح 
آخرین وضعیت سهمیه های کنکور و روند بررسی آنها گفت: نباید الیحه ای که طرح 

موضوع نشده رسانه ای می شد.
دکتر ابراهیم سوزنچی درباره توضیحات اخیر سازمان سنجش آموزش کشور در 
مورد آخرین مهلت ساماندهی سهمیه های کنکور، گفت: مناسب است دوستان سازمان 
سنجش در مصاحبه ها از هر نوع تشویش افکار عمومی آن هم نسبت به نهادهای 
حاکمیتی ملی که با حضور رؤسای سه قوه و اعضا حقوقی و حقیقی برجسته تشکیل 

می شود، پرهیز کنند.
سوزنچی ادامه داد: رئیس سازمان سنجش از هر کسی بهتر می داند که مهم ترین 
مصوبه مجلس شورای  که  است  ایثارگران  به  متعلق  کنکور  سهمیه  بزرگ ترین  و 
اسالمی است و اصالح یا لغو قوانین مجلس از اختیارات مجلس شورای اسالمی است و 
شورای عالی انقالب فرهنگی از لغو یا اصالح قوانین مجلس پرهیز می کند و در حیطه  

اختیارات  شورا نیست.
و  توسط وزارتین علوم  ماه اخیر الیحه ای  در چند  این مطلب که  بیان  با  وی 
بهداشت امضا شده، خاطر نشان کرد: این الیحه جهت بررسی به شورای عالی انقالب 
بخش  بررسی های صورت گرفته مشخص شد،  در  ولی  است  ارجاع شده  فرهنگی 
مهم الیحه نیازمند طرح در مجلس شورای اسالمی است. البته مناسب بود الیحه که 
هنوز طرح موضوع نشده است رسانه ای نشود که متأسفانه رسانه ای شد و بازتاب های 

متفاوتی داشت.
فرزندان  تسهیالت  بند الیحه حذف  عنوان مثال یک  به  داد:  سوزنچی ادامه 
اعضای هیأت علمی بود که به نوعی سوءبرداشت به سهمیه اعضای هیأت علمی در کنکور 
سراسری شد. همین موضوع باعث متشنج شدن جو اعضای هیأت علمی شد و نامه ای با 
۵ هزار امضا از طرف اعضای هیأت علمی به شورای عالی انقالب فرهنگی ارسال شد.

معاون خط مشی گذاری ستاد علم و فناوری با تأکید بر ضرورت اصالح فرآیند 
سنجش و کنکور سراسری گفت: طرح مداوم حذف سهمیه ها از سوی سازمان سنجش 
آموزش کشور و عدم توجه به اصالح نظام و روش کنکور که مخرب ترین تأثیر را بر 

آموزش و پرورش گذاشته است گاهاً برای دلسوزان ایجاد سوال می کند.
وی با بیان این مطلب که سازمان سنجش پیشنهاد داده است سهمیه ایثارگران به 
۵ درصد مازاد ظرفیت محدود شود افزود: مصوبه سهمیه ایثارگران در کنکور سراسری 
مصوب مجلس شورای اسالمی است و همانطور که گفته شد لغو یا اصالح آن در فرآیند 

مجلس امکان پذیر است.
سوزنچی ادامه داد: پیشنهاد دیگر سازمان سنجش حذف سهمیه بومی گزینی است 
که مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی است و ستاد نقشه جامع علمی کشور بر اصالح 
این مصوبه تأکید دارد و از نظر تخصصی با حذف این مصوبه به طور کامل موافق نیست.

وی با اشاره اینکه براساس قوانین مجلس ۲۵ درصد ظرفیت هر کد رشته محل به 
»همسر و فرزندان شهدا و مفقود االثر«، »آزادگان و همسر و فرزندان آنان«، »جانبازان 
۲۵ درصد و باالتر و همسر و فرزندان آنان« و همچنین ۵ درصد ظرفیت هرکد رشته 
محل به »جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان« و »همسر و فرزندان رزمندگان 
با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه« اختصاص دارد، گفت: طبق تحقیقات و 
آمارهای دقیق، کسانی که از طریق سهمیه ۵ درصد قبول می شوند، بعضاً از کسانی هستند 
که از سهمیه آزاد یعنی رتبه آخرین نفر قبولی پذیرفته می شوند، نمره تراز باالتری دارند.

معاون خط مشی گذاری ستاد علم و فناوری با اشاره به اینکه مشکلی در تبصره این 
قانون وجود دارد، ادامه داد: طبق این مصوبه در صورتی که سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران 
تکمیل نشود و ۵ درصد سهمیه اختصاصی پاسخگوی متقاضیان واجد الشرایط نباشد، 
بند ۵  مشموالن  به  را  ایثارگران  درصد  مانده ظرفیت خالی ۲۵  دولت مکلف است 

درصد اختصاص دهد.
وی افزود: اعمال این بند باعث شده است که به جای اینکه مازاد سهمیه 
این  و  شود  تکمیل  درصد   ۵ سهمیه  از  شود،  تکمیل  آزاد  سهمیه  از  درصد   ۲۵
عماًل باعث شده که متقاضیانی با کیفیت ورودی بسیار پایین، وارد دانشگاه های 

برتر کشور شوند.
سوزنچی گفت: طبق توافق با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش 
مقرر شد موضوع »سهمیه ها« در شورای اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی و 
همچنین موضوع »اصالح نظام سنجش و کنکور سراسری« در ستاد راهبری نقشه جامع 

علمی کشور طرح و بررسی شود.
معاون خط مشی گذاری ستاد علم و فناوری گفت: در آخرین جلسه شورای اسالمی 
شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی که قبل از سال جدید برگزار شد، مباحث مفصلی در 
مورد سهمیه ها مطرح شد و سازمان سنجش طرح خود را ارائه کرد که در نهایت جمع 
بندی شد که با توجه به اینکه سهمیه ها مصوب مجلس شورای اسالمی است، شورای 

عالی انقالب فرهنگی نمی تواند در مسیر لغو یا اصالح آن ورود پیدا کند.
وی گفت: با پیگیری های انجام شده از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی، 
مشخص شد که  مجلس شورای اسالمی در حال حاضر این مصوبه را اصالح نخواهد کرد.

فرهنگی،  نقالب  ا لی  عا شورای  که  مطلب  ین  ا بیان  با  سوزنچی 
پیشنهاد  استفساریه ای  برای حد نصاب قبولی آخرین نفر داد، گفت: در حال حاضر نفر 

آخر باید 7۵ درصد حد نصاب قبولی نفر آخر را بیاورد.
وی افزود: از آنجا که سازمان سنجش نمره تراز را حساب می کند، کسی که صفر 
درصد هم بزند نمره تراز وی صفر نیست و شاید چند هزار باشد. بر اساس این استفساریه 

به جای محاسبه نمره تراز، حد نصاب قبولی از نمره خام محاسبه می شود.
دوره  در  امیدواریم  گفت:  فناوری  ستاد علم و  مشی گذاری  معاون خط 
تعامل  در  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  دبیرخانه  اسالمی،  جدید مجلس شورای 

با مجلس بتواند در خصوص سهمیه ها و کنکور مصوبات مؤثری را داشته باشند.

المپیاد علمی دانشجويی کشور برگزار می شود
معاون سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری بیست و پنجمین دوره المپیاد 
علمی دانشجویی کشور و تغییرات آن در سال ۹۹ خبر داد و گفت: تصمیمی برای حذف 

المپیاد علمی دانشجویی کشور در سال ۱3۹۹ نداریم.
المپیاد علمی دانشجویی کشور  برگزاری  دکتر احسان جمالی  درباره وضعیت 
با توجه به شیوع  کروناویروس گفت: آزمون المپیاد علمی دانشجویی کشور تاکنون 
در ۲4 دوره برگزار شده است و امسال بیست و پنجمین دوره آن برگزار می شود. با 
توجه به مشکالتی که بیماری کرونا در کشور ایجاد کرده است المپیاد با تغییرات جزئی 
نسبت به دوره های گذشته برگزار می شود. وی گفت: تا چندین سال قبل برگزیدگان و 
نفرات برتر آزمون کارشناسی ارشد هر سال در رشته های المپیاد انتخاب می شدند و به 
مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی راه می یافتند و آزمون را به صورت تشریحی در 

تهران به صورت متمرکز برگزار می کردند.
جمالی خاطرنشان کرد: در سال های اخیر به دلیل توسعه المپیاد علمی دانشجویی، 
مقرر شد که برگزیدگان از دو طریق معرفی شوند. یک راه شرکت در آزمون کارشناسی 
ارشد و نفرات برتر بود و یک راه هم برگزاری آزمون به صورت غیرمتمرکز در مناطق 

۱۰ گانه بود که هر منطقه شامل چند استان است.
دبیر المپیاد علمی دانشجویی کشور گفت: در سال ۱3۹۹ برای برگزاری بیست 
و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور با توجه به وضعیت کشور و مشکالت ناشی 

از شیوع کروناویروس و همچنین مشکالت دانشگاه ها برنامه جدیدی تنظیم شد.
معاون فنی سازمان سنجش یادآور شد: اگر بخواهیم عالوه بر آزمون کارشناسی 
ارشد، آزمون غیرمتمرکز را در مناطق ۱۰ گانه برگزار کنیم برای دانشگاه ها و داوطلبان 
که موجب سفر  است  نکته اول این  می کند.  ایجاد  را  زیادی  معضالت  و  مشکالت 
دانشجویان می شود و باید از یک استان به استان دیگر یا از یک شهر به شهر دیگر 
سفر کنند. دیگر اینکه خوابگاه و امکانات و تغذیه دانشجویان شرکت کننده در آزمون 
باید از سوی دانشگاه میزبان تامین شود و در حال حاضر با توجه به مشکالت ناشی 

از بحران کرونا این امکان برای دانشگاه ها وجود ندارد.
وی تاکید کرد: تصمیمی برای حذف المپیاد علمی دانشجویی کشور در سال ۱3۹۹ 
اتخاذ نشده است و تصمیم بر این شد که تغییرات جزئی در مسیر انتخاب نفرات برتر 

برای آزمون نهایی المپیاد انجام شود.

درگذشت يك امام جمعه در حادثه رانندگی
امام جمعه شهر کمشچه اصفهان، در حادثه رانندگی جاده 

حبیب آباد شهرستان برخوار در دم جان باخت.
ایمنی شهرداری  سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
با  کامیون  برخورد یک دستگاه  اثر  بر  حادثه  این  اصفهان گفت: 
رانندگی  خود  که  کمشچه  شهر  جمعه  امام  حامل  سمند  سواری 

سمند را به عهده داشت، اتفاق افتاد.

کشف نوزاد رها شده در کرج
فرمانده انتظامی کرج از کشف یک نوزاد دختر یک ماهه در 

منطقه محمدشهر این شهرستان خبرداد.
سرهنگ محمد معظمی گودرزی اظهار داشت: در پی اعالم 
مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر رها شدن یک نوزاد دختر درمقابل 
یک ساختمان مسکونی در منطقه محمد شهر کرج رسیگی به موضوع 
در دستور کار ماموران کالنتری ۲۵ محمد شهر قرارگرفت و طی 
تحقیقات مشخص شد مالک واحد مسکونی هنگام خروج از خانه 

متوجه یک نوزاد درداخل یک پتو مقابل در منزلش شده است. 
سرهنگ معظمی گودرزی افزود: نوزاد به یکی از مراکز درمانی 
انتقال یافت و پس ازمعاینات و مشخص شدن سالم بودن تحویل 

بهزیستی استان البرز شد.

رمزگشايی از ماجرای زنی که در سردخانه زنده شد
روز دوشنبه این هفته خبر زنده شدن زن 4۲ ساله در سردخانه 
»بهشت رضا« خرم آباد تعجب همگان را به دنبال داشت ، اما ارائه 
روایت های متعدد از واقعه در رسانه ها باعث شد تا نیاز باشد موضوع 

واشکافی شده و از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار بگیرد.
علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  مدیر  که  واقعه  اولیه  خبر 
پزشکی لرستان به رسانه ها داد، حاکی از آن بود که در سردخانه 
»بهشت رضا« افراد متوجه زنده بودن زنی 4۲ ساله شده اند و سپس 
وی را به بیمارستان منتقل کرده و با تالش مجموعه پزشکی وی 
احیا شده است. پس از آن اعالم شد که پرونده ای از آن زن در 
و  ندارد  وجود  بهداشت  مراکز  حتی  و  بیمارستان ها  از  هیچیک 

خانواده وی براساس نظر خود و تصمیم گیری شخصی جسدش را 
به سردخانه تحویل داده اند، اما ابهام این جاست که فرآیند دریافت 
اجساد در سردخانه ها چگونه است و احتیاج به طی کردن چه روالی 

برای تأیید فوت دارد.
* جسد زن 4۲ ساله به پزشکی قانونی تحویل نشده بود

اشاره  با  لرستان  قانونی  پزشکی  مدیرکل  نظیفی  حمیدرضا 
نهاد  و  قانونی  پزشکی  سازمان  عنوان  با  تشکیالت  دو  اینکه  به 
مرجعی  که  دارد،  وجود  خرم آباد  در  دادپزشک  نام  به  دیگری 
اظهار  دارد،  نظارت  آن  قانونی روی  پزشکی  اما  است،  خصوصی 
داشت: خانواده فرد فوت شده به دادپزشک مراجعه کرده اند و در 
معاینه اولیه دادپزشک متوجه شده علت فوت و مدارك ارایه شده 
با هم نمی خواند و لذا جسد را نپذیرفته و بعد هم  فهمیده که آن  
فرد زنده است و به بیمارستان ارجاع شده. وی با بیان این که جسد 
نیامده تصریح کرد: حتی پرونده  زن 4۲ ساله به پزشکی قانونی 
این فرد در دادپزشک هم ثبت نیست، چون کاری برایش انجام 

نشده است و جسد را پذیرش نکرده اند.
* خانواده متوفی شخصًا جسد را به سردخانه برده اند

ابتدای  ساختمان  در  دادپزشک  این که  بر  تاکید  با  نظیفی 
شخصًا  فرد  این  خانواده  افزود:  است،  مستقر  صالحین  قبرستان 
جسد را به سردخانه برده  و فردای آن روز جسد را نزد دادپزشک 

 برده اند د که  مشخص شده زنده است.
وی ادامه داد: اگر خانواده فرد می گویند جسد در سردخانه 
بوده، به نظر من داستان این گونه بوده که زن 4۲ ساله بعدازظهر 
فوت کرده و جسد او را به سردخانه برده اند و فردا صبح به دادپزشک 

منتقل شده و بعد متوجه شده اند زنده است.
نظیفی در پاسخ به این پرسش  که جواز دفن و یا فوت زن 
توسط  فقط  دفن  جواز  صدور  گفت:  شده؟  صادر  مرجعی  چه  از 
انجام نمی شود و ما در ۱۹ مورد مثل تصادفات،  قانونی  پزشکی 
خودکشی ها، قتل ها، غرق شدگی، مرگ در بهزیستی و… جواز 
دفن صادر می کنیم، بعضی جسدها ممکن است به ما تحویل نشود 
و علت فوت طبیعی داشته باشد، مثل فوتی های کرونا که تحویل ما 

نمی شود و خود بیمارستان جواز فوت و دفن را می نویسد.
وی خاطرنشان کرد: ما اصاًل دستور گذاشتن جسد در سردخانه 
را نمی دهیم، اگر جسدی تحویل ما شود بالفاصله معاینه و جواز 
دفن صادر می شود و اعالم می کنیم خاکسپاری شود و نیازی به 

سردخانه پس از معاینه نداریم.
اظهارات مدیرکل پزشکی قانونی لرستان باعث شد تا یک 
قدم به عقب برداریم و ماجرا را از سازمان آرامستان های شهرداری 
خرم آباد جویا شویم که ساعت ها جسد را در سردخانه »بهشت رضا« 

نگهداری کرده است.
* نگهبان سردخانه، بدون دریافت مجوزجسد را تحویل گرفته

شهرداری  آرامستان های  سازمان  مدیرعامل  دالوند  هدایت 
خرم آباد در این رابطه گفت: حدود ساعت ۲ شب جسد زنی توسط 
خانواده اش  به سردخانه آورده شده و نگهبان سردخانه به آن ها گفته 
مجوزهای الزم در خصوص فوت فرد را ارائه دهند تا جسد تحویل 
گرفته شود و خانواده فرد اعالم کرده  اند جسد را با عجله آورده اند 
و مدارکی در دست ندارند و فردا مدارك الزم را تحویل می دهند.

افزود:  آرامستان های شهرداری خرم آباد  مدیرعامل سازمان 
نگهبان جسد را تحویل می گیرد و جسد صبح به پزشکی قانونی 
آرامستان برده می شود که پزشکی قانونی اعالم می کند  نزدیک 
پزشکی  مرکز  به  باید  و جسد  بگیرد  انجام  بیشتری  بررسی  باید 

قانونی گلدشت ارجاع شود.
دالوند در پاسخ به این سوال که چگونه نگهبان سردخانه بدون 
دریافت گواهی فوت و یا مجوز دفن جسد این زن 4۲ ساله را تحویل 
گرفته ، تصریح کرد: نگهبان شناسنامه فرد را گرفته و خانواده زن 
4۲ ساله با این دلیل که ساعت دو شب است و مدارك جا مانده 
و توضیحی که داده اند، جسد را تحویل داده اند و نگهبان سردخانه 

هم گفته جسد بماند و فردا صبح مجوز را بیاورند.
وی یادآور شد: برای تحویل گرفتن جسد فردی که در منزل 
فوت شده است یا باید گواهی فوت از سوی پاسگاه منطقه و یا از 

سوی بیمارستان صادر شود.
براساس این گزارش، جمع بندی اظهارات مسئوالن حاکی از 
آن است که هیچ مرجع قانونی فوت این زن 4۲ ساله را تأیید نکرده 
و براساس گمان خانواده و مشخصات ظاهری فوت وی تأیید شده 
و سپس خانواده جسد زن را به سردخانه آرامستان منتقل کرده اند 
و متصدی سردخانه نیز بدون دریافت هیچ گونه مجوز و گواهی 
فوتی، جسد وی را تحویل گرفته و پیکر او ساعت ها در سردخانه 

نگه داری شده است.
در  پایین  هوشیاری  سطح  با  ساله   4۲ زن  این  اکنون  هم 

بیمارستان شهید مدنی خرم آباد بستری است.

دستگیری اختالسگِر فراری در بیمارستان
دادستان مرکز استان فارس از دستگیری اختالسگر میلیاردی 

فراری یکی از بیمارستان های شیراز خبر داد.
حیدر آسیابی از دستگیری اختالسگر میلیاردی فراری یکی از 
بیمارستان های شیراز خبر داد و گفت: حسب گزارش سازمان بازرسی 
متهم کارشناس مالی و مسئول تهیه لیست های پرداختی یکی از 
بیمارستان های شیراز بوده ، که طی سال های ۹3 تا ۹7 با تغییر و 

دستکاری در لیست های حقوق و دستمزد مبلغ ۱۱۱،۹33،7۶۱،3۶۲ 
مالی  اسناد  از  فقره   3۹۱ و  واریز  خود  شخصی  حساب  به  ریال 
بیمارستان را معدوم کرده بود.دادستان مرکز استان فارس خاطرنشان 
کرد: متهم با افشای موضوع متواری شده بود که با شناسایی محل 
اختفای وی و اعطای نیابت به دادسرای عمومی و انقالب تهران 

دستگیر شد و به دادسرای شیراز انتقال یافت.

ريزش سنگ بر روی خودرو 2 نفر را مصدوم کرد
ریزش سنگ بر روی یک دستگاه خودرو نیسان در جاده هراز 

موجب مصدومیت دو نفر شد.
زکریا اشکپور سخنگوی مرکز فوریت های پزشکی مازندران  
اظهار داشت: این حادثه صبح روز سه شنبه در محل پل وانا اتفاق 
افتاد و بر اثر آن دو مرد ۲۵ و ۲7 ساله دچار آسیب های متعدد به 

اندام هایشان شدند.

قتل به خاطر درگیری بر سر يك دختر
۲3 مرداد ماه سال گذشته مأموران کالنتری ۱۲۲ دربند از 
حادثه خونین در یکی از رستوران های محل باخبر و در محل حاضر 
نام  به  این درگیری پسر ۲۰ ساله ای  شدند. شواهد نشان داد در 

کیوان زخمی و به بیمارستان منتقل شده است.
تحقیقات در این زمینه ادامه داشت تا اینکه از بیمارستان خبر 
بنابراین  رسید کیوان به خاطر شدت خونریزی فوت کرده است، 
بررسی  با  مأموران  و  شد  تشکیل  عمد  قتل  موضوع  با  پرونده 
دوربین های مداربسته رستوران عامل حادثه را که پسر ۲۰ ساله ای 

به نام پیام بود شناسایی و ۱۶ روز بعد بازداشت کردند.
متهم به قتل اعتراف کرد و گفت: »در خیابان با دختر جوانی 
آشنا شده بودم. شب حادثه دختر جوان با دوستش آمد و قرار شد 
از رستوران ها  در یکی  برویم.  دربند  به  همراه دوستم چهارنفری 
مشغول کشیدن قلیان بودیم که دو پسر شهرستانی در حالی که 
روبه روی ما نشسته بودند خیره شدند. به خاطر رفتار آن ها عصبانی 
شدم و اعتراض کردم.همان موقع یکی از آن ها با مشت به سرم 
کوبید که گیج شدم. صاحب رستوران با دیدن درگیری از ما خواست 
آنجا را ترك کنیم، به همین خاطر از رستوران بیرون آمدیم، اما 
دوباره درگیر شدیم و در آن درگیری با چاقویی که همراه داشتم 
یک ضربه به سینه کیوان زدم و فرار کردم. وقتی به خانه پدرم رفتم 

چاقو را به برادرم تحویل دادم و ماجرا را برای او تعریف کردم.«
متهم ادامه داد: »وقتی فردای آن روز فهمیدم پسرجوان فوت 
کرده است، شوکه شدم و تصمیم گرفتم خودم را مخفی کنم تا 

اینکه بازداشت شدم.«

گاه
انش

، د
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روحی الهی

آموزش  دانش آموزان  به  ويژه  نیازهای  با  مهارت هايی 
داده می شود

وزیر آموزش و پرورش بر آموزش مهارت ها به دانش آموزان با نیازهای 
ویژه تاکید کرد.

محسن حاجی میرزایی در سی ودومین جلسه شورای سازمان آموزش 
و پرورش استثنایی اظهار کرد: در این جلسه با ارائه گزارش عملکرد سازمان 
آموزش و پرورش استثنایی تصویری خوبی از اقدامات سازمان منعکس شد 

که معطوف به اهداف و برنامه های اصلی سازمان بود.
وی افزود: بسته های تحولی درنظر گرفته شده جهت گیری های روشنی 
به سمت هدف های روشن و مشخص دارد و اجرای آنها تحوالت خوبی در 

آموزش کودکان بانیازهای ویژه به همراه دارد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه سیاست تلفیقی طرح خوبی است 
که دانش آموزان با نیازهای ویژه را برای حضور در اجتماع آماده می کند، 
گفت: طرح مهارت آموزی در مدارس استثنایی که ریاست محترم جمهوری 

نیز بارها بر اجرای آن تاکید کرده اند مورد توجه قرار گیرد و پیگیری شود.
حاجی میرزایی تصریح کرد: طرح غربالگری و سنجش نوآموزان در 
بدو دبستان طرحی مدرن و با ارزش است و البته امسال با توجه به شرایط 

شیوع کرونا با یک ماه تأخیر برگزار می شود.
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: الزم است با تعامل و ارتباطات فضای 
مناسب تری برای دانش آموزان با نیازهای ویژه فراهم کنیم تا خاطر خانواده ها 
جمع باشد که فرزندشان از خدمات آموزشی و پرورشی خوبی برخوردار هستند.

مدارس  نوسازی  سازمان  رئیس 
میلیارد  نامه ۲۱  تفاهم  انعقاد  از  کشور 
در  هنرستان   4 تکمیل  برای  تومانی 
امداد  کمیته  همت  به  محروم  مناطق 

امام خمینی خبر داد.
تکمیل  تفاهم نامه  نعقاد  ا یین  آ
چهار واحد آموزشی نیمه تمام به همت 
کمیته امداد امام خمینی )ره( با حضور 
سازمان  رئیس  رخشانی مهر  مهراهلل 
نوسازی مدارس کشور و سید مرتضی 
بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی 
امام  امداد  صبح امروز در محل کمیته 

خمینی)ره( برگزار شد.
نی مهر  رخشا سم  ا مر ین  ا ر  د
و  کردن  توانمند  اینکه  به  اشاره  با 
مسیر  ز  ا کشوری  هر  بهتر  توسعه 
اظهار  می گذرد،  پرورش  و  آموزش 
منابع  جاده،  بسیاری  کشورهای  کرد: 
اما  دارند،  متعدد  امکانات  و  طبیعی 
هیچ کدام عامل توسعه یافتگی نیست 
و این عوامل صرفا ابزار برای رسیدن 
می شود،  محسوب  یافتگی  توسعه  به 
این  کشورها  از  بسیاری  که  همانطور 
امکانات را دارند اما کشورهای توسعه 

یافته محسوب نمی شوند.
وی ادامه داد: در کشورهای توسعه 
یافته جریان آموزشی در مدارس به ویژه 
دوره ابتدایی مورد توجه قرار می گیرد؛ 
مدارس  در  هیجان  و  نشاط  شور،  اگر 
آموزش  به  منجر  باشد،  داشته  وجود 
آینده  میان  در  مناسب  پرورشی  و 
سازان یک جامعه می شود، در واقع اگر 
می خواهیم توسعه یافتگی را دریابیم باید 

مدارس  ویژه  به  کشور  آن  مدارس  به 
ابتدایی توجه کنیم.

مدارس  نوسازی  سازمان  رئیس 
امداد  کمیته  اینکه  به  اشاره  با  کشور 
امام خمینی )ره( همواره همراه آموزش 
و پرورش بوده است و تعداد قابل توجهی 
از دانش آموزان را تحت پوشش دارد، 
بسیار  ره  هموا همراهی  این  گفت: 
همچنان  امیدواریم  و  است  ارزشمند 

تداوم داشته باشد.
ت  مشخصا یح  تشر به  ی  و
خت  ا د پر م  تما نیمه  ی  ه ها ژ و پر
 ۶ هنرستان  تکمیل  کرد:  اظهار  و 
و  سیستان  میرجاوه  کاردانش  کالسه 

بلوجستان، تکمیل هنرستان ۱۲ کالسه 
آزادگان  شبانه روزی سوسنگرد دشت 
خوزستان، تکمیل هنرستان ۶ کالسه 
خواهران  کشاورزی  فنی وحرفه ای 
دیواندره کردستان و تکمیل هنرستان 
۱۲ کالسه فنی و حرفه ای نورآباد دلفان 
لرستان در این تفاهم نامه تعهد شده و 
کل مبلغ اجرا ۲۱ میلیارد تومان در نظر 

گرفته شده است.
مدارس  نوسازی  سازمان  رئیس 
نیاز  اضافه کرد: تجهیزات مورد  کشور 
به صورت  تکمیل  از  پس  هنرستان ها 
مشترك )۵۰ درصد کمیته امداد و ۵۰ 
درصد سازمان نوسازی با ادارات تابعه( 

تامین خواهد شد.
تاکید  به  اشاره  با  مهر  رخشانی 
افزایی  مهارت  بر  پرورش  و  آموزش 
این  دنبال  به  گفت:  آموزان  دانش 
هر  تا طرح  است  موضوع سعی شده 
دانش آموز یک مهارت به مرحله اجرا 
با ساخت و  این موضوع جز  و  درآید 

نیست. میسر  هنرستان ها  تجهیز 
*  کمک بیش از ۱۵۰۰  میلیارد 

تومانی خیرین برای مدرسه سازی
مدارس  نوسازی  سازمان  رئیس 
کشور در بخش دیگری از صحبت هایش 
از هزار و ۵۰۰ میلیارد  به کمک بیش 
در  مدرسه سازی  برای  خیرین  تومانی 

سال گذشته اشاره کرد و گفت: طرحی 
داریم که بر اساس آن اگر خیری 3۰ 
یا  شهری  مناطق  در  پروژه ای  درصد 
۵۰ درصد پروژه ای در روستا را تکمیل 
کند، این پروژه به عنوان پروژه خیرساز 

در نظر گرفته می شود.
امسال  کرد:  بیان  مهر  رخشانی 
قصد داریم این کمک را به ۲ هزار و 
3۰۰ میلیارد تومان ارتقا دهیم همچنین 
آجر«  به  »آجر  نام  به  تحولی  بسته 
هر  تا  کردیم  راه اندازی  و  طراحی  را 
تمایل  با سرمایه خرد که  فردی حتی 
به مدرسه سازی دارد، امکان مشارکت 
میان  برنامه  در  همچنین  کند  پیدا 
مدت برای همه مردم امکان مشارکت 
از  آنهابخواهند  اگر  و  کردیم  فراهم 
آگاه  ساخت  حال  در  مدرسه  وضعیت 
مصور  و  مکتوب  گزارش هایی  شوند 

ارائه می کنیم.
در  طرح  این  اعتبار  افزود:  وی 
سال ۹۶ حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بود 
و  هزار   3 به  مبلغ  این   ۹۹ سال  در  و 
تومان رسید همچنین در  میلیارد   ۲۵۰
نیمه  خیرساز  پروژه  هیچ  فعلی  شرایط 
تمامی که دولت تعهد خود را برای آن 
انجام ندهد، وجود ندارد بنابراین شرایط 

مناسبی داریم.
اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
سازمان نوسازی مدارس کشور، رئیس 
سازمان نوسازی مدارس کشور تصریح 
کرد: در همین ایامی که تصور می کردیم 
شیوع  و  کشور  خاص  شرایط  دلیل  به 
کرونا ویروس خیرین به سمت فعالیت 

در حوزه سالمت بروند، تفاهم نامه های 
منعقد  سازی  مدرسه  برای  را  متعددی 

کردیم.
فضاهای  توسعه  به  کمک   *
آموزشی به دنبال عمل به مسئولیت های 

اجتماعی
در ادامه بختیاری با اشاره به اینکه 
اندیش  نیک  خیر  سوی  از  اعتباری 
به  سازی  مدرسه  برای  انواری  محمد 
کمیته امداد امام خمینی )ره( داده شد، 
گفت: با توجه به اینکه سازمان نوسازی 
مدارس کشور متولی ساخت، توسعه و 
تجهیز فضاهای آموزشی است بنابراین 
مدارس  نوسازی  سازمان  با  جلساتی 
بر  قرار  نهایت  در  تا  کردیم  برگزار 
در  تمام  نیمه  هنرستان  چهار  شد  این 
بهره  آماده  و  تکمیل  محروم  مناطق 

برداری شوند.
خمینی  امام  امداد  کمیته  رئیس 
دانش  اینکه طرح هر  به  اشاره  با  )ره( 
آموز یک مهارت اقدامی بسیار ارزشمند 
کرد:  اظهار  می رسد،  نظر  به  کارآمد  و 
تکمیل و تجهیز هنرستان ها برای تحقق 
مهارت افزایی  و  برنامه هایی  چنین  این 
مفید  و  موثر  آموزی  دانش  جامعه  در 

خواهد بود.
به  ویژه  نگاه  گفت:  بختیاری 
همچنین  محروم  مناطق  در  آموزش 
و  آموزش  به  آموزشی  مسئولیت  تقبل 
پرورش موضوعی بسیار ارزشمند خواهد 
بود و امیدواریم این تفاهم نامه هم منشا 
این  آموزان  دانش  برای  برکت  و  خیر 

مناطق باشد.

هنرستان های مناطق محروم با کمك کمیته امداد تکمیل می شود

ها
ده 

گزی

سوگند رام

اصالحیه 
اول  نوبت  اراک  معصومیه  بخشداری  مناقصه  آگهی  در 
منتشر شده در تاریخ 10 اردیبهشت 99 اشتباها مهلت دریافت 
اسناد مناقصه از 2۷ اردیبهشت لغایت چهارشنبه 8 خرداد 99 
اعالم شده بود که تاریخ دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 31 
اردیبهشت 1399 لغایت 12 خرداد 1399 صحیح می باشد
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سهم زنان در مديريت به باالی ۲۰ درصد رسید

معاون رییس جمهوری در امور زنان 
و خانواده گفت: در سال ۹۶ در سطح کشور 
نزدیک به ۱3.۶ درصد از زنان در جایگاه ها 
این  که  داشتند  قرار  مدیریتی  انتصابات  و 
سهم امروز به باالی ۲۰ درصد رسیده است.

رونمایی  نشست  در  ابتکار  معصومه 
استان  در  زنان  وضعیت  ارتقای  سند  از 
ویدئو  صورت  به  که  غربی  آذربایجان 
کنفرانس میان معاونت امور زنان و استانداری 
آذربایجان غربی در دفتر معاونت برگزار شد، 
افزود: شاخص های عدالت جنسیتی را در 
سال ۹۶ با حضو رئیس جمهوری در ستاد 
و مورد  و خانواده تصویب کردیم  ملی زن 
تایید همه دستگاه های اجرایی قرار گرفت 

و نهایتا ابالغ شد.
* مردم در طلب عدالت انقالب کردند

وی گفت: مبانی نظری این شاخص 
دینی  و  قرآنی  نگاه  از  عدالت  ها موضوع 
است، نگاهی که انقالب اسالمی ایران به 
نوعی خود را معطوف به عدالت می داند و 

مردم در طلب عدالت، انقالب کردند.
خاطرنشان  جمهوری  رئیس  معاون 
بر  هم  اسالمی  انقالب  های  آرمان  کرد: 
مفهوم بسیط عدالت یعنی عدالت اجتماعی، 
سیاسی، فرهنگی و غیره و نگاه قرآنی که 
بر عدالت جنسیتی و مالك قرار دادن تقوا 
و نه جنسیت و قومیت و نژاد درباره انسان 

ها تاکید دارد، پایه گذاری شد.
لت  ا عد های  شاخص  مبنای   *

جنسیتی، برگرفته از قرآن است
ابتکار با یادآوری اینکه مبنای شاخص 
های عدالت جنسیتی در سند ارتقای وضعیت 

گرفته  قرآنی  واحده  نگاه  این  از  هم  زنان 
شده است، تصریح کرد: این سندها با همت 
تا  رونمایی شده  و  تدوین  تهیه،  استان  هر 
را  زندگی  های  شاخص  بتوان  آن  بوسیله 
بهبود بخشید. ضمن اینکه نگاه ما در سطح 
ملی، نگاهی برنامه ای است یعنی بر اساس 

برنامه حرکت می کنیم.
وی ادامه داد: تالش داریم تا مشکالت 
در حوزه ازدواج، کودك همسری یا مشکالت 
با  و  کنیم  پیشگیری  را  ناسازگار  خانواده 
مقوله های قانونی و فرهنگی با آن مقابله 
ایران  کنیم. خوشبختانه جمهوری اسالمی 
دستاوردهای خوبی در طول چهل سال به 
و  مرزی  مناطق  در  هنوز  اما  آورده  دست 
حاشیه ای تا رسیدن به استاندار الزم فاصله 
داریم از این رو این برنامه ها، جهت گیری، 
اولویت و روش های موثر برای حرکت دادن 

آن شاخص ها را می دهد.

بر  تاکید  با  جمهوری  رییس  معاون 
اینکه این سند مشارکت مردم و سازمان های 
پروژه  همه  افزود:  طلبد،  می  را  نهاد  مردم 

های ما در راستای تحقق این سند است.
* آیین نامه اعطای تابعیت به فرزندان 

زنان ایرانی تصویب شد
ضمن  خود،  سخنان  ادامه  در  ابتکار 
ابراز خرسندی از تصویب آیین نامه اعطای 
تابعیت به فرزندان زنان ایرانی گفت: مشکلی 
که در بعضی استان های مرزی داریم بحث 
شناسنامه و تابعیت فرزندان حاصل از مادر 
دولت  در  امروز  خوشبختانه  که  بود  ایرانی 
حاصل  فرزندان  تابعیت  اجرایی  نامه  آیین 
از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی با 
پیگیری خانم جنیدی تصویب شد و موانع 

قانونی آن مرتفع شد.
وی یادآور شد: این اتفاق مهمی است 
و این فرصت را به زنان و مادران ایرانی می 

دهیم تا فرزندانشان شناسنامه ایرانی بگیرند.
زنان  به  وام  هزار   ۵۰ اعطای   *

سرپرست خانوار کشور
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و 
خانواده ادامه داد: یکی از رویکردهای مهم 
سرپرست  زنان  از  حمایت  دوازدهم  دولت 
توانستیم  راستا  این  در  که  است  خانواده 
نزدیک به ۵۰ هزار وام قرض الحسنه برای 
زنان سرپرست خانوار از چهار بانک بگیریم 
که نزدیک به ۱3۶۰ مورد به زنان سرپرست 
اختصاص  غربی  آذربایجان  استان  خانوار 

یافته است.  
ادامه داد: در کنار شاخص های  وی 
عدالت جنسیتی، برای نخستین بار شاخص 
اسالمی  جمهوری  در  هم  خانواده  های 
تصویب شد تا بحث در مورد خانواده از کلی 
گویی خارج شود. این شاخص ها به زودی 
اجرایی خواهد شد و تا هفته آینده شناسنامه 
با همکاری  جنسیتی  عدالت  های  شاخص 
مرکز آمار ارائه خواهد شد تا قابلیت ارزیابی 

داشته باشد.
*  باالی ۲۰ درصد از زنان در جایگاه 

های مدیریتی قرار گرفته اند
ابتکار همچنین به انتصابات زنان در 
مدیریت کشور اشاره کرد و گفت: در سال ۹۶ 
در سطح کل کشور نزدیک به ۱3.۶ درصد 
از زنان در جایگاه ها و انتصابات مدیریتی 
قرار داشتند که این رقم امروز به باالی ۲۰ 

درصد رسیده است.
وی افزود: این اتفاق بسیار خوبی است 
اما هنوز کافی نیست که امیدواریم این روند 

ادامه دار باشد.

دفتر مجلس دهم بسته شد
دوره  در  اسالمی  شورای  مجلس  علنی  جلسه  آخرین  چهارشنبه،  روز 
یادگاری  برای گرفتن عکس  این فرصت  از  نمایندگان  برگزار شد که  دهم 

استفاده کردند.
جلسه علنی با ریاست مسعود پزشکیان در ساعت ۹:۲۰ آغاز شد، صحن 
علنی دچار تغییراتی است شده بود که از جمله آن می توان به برداشتن دیوارهای 

مسقف در بخش انتهایی محل برگزاری جلسات علنی اشاره کرد.
ایراد شورای نگهبان درباره اصالح قانون  با بررسی  مجلس کارش را 
احزاب و گروه های سیاسی شروع کرد و بعد وارد بررسی طرح الزام به ثبت 
اسناد رسمی معامالت اموال غیرمنقول شد. طرحی که روند رسیدگی به آن 
آنقدر با سرعت بود که تعدادی از نمایندگان به آن اعتراض کردند و حتی 
زمانی که الریجانی جایگزین پزشکیان برای ریاست جلسه شد در انتها گفت 
که چرا این طرح با این همه بحث را در دستور آخرین جلسه مجلس گذاشته اند.

بیشتر نمایندگان با ماسک و دستکش بودند اما تشکیل گروه های دو 
یا چند نفره برای گرفتن عکس یادگاری در میانه برگزاری جلسه به چشم 
می خورد. در این بین علی کاظمی نماینده اردل که با لباس بختیاری در مجلس 
حاضر شده بود بنابر تقاضای سایر همکارانش لباس و کاله بختیاری را به تعداد 

دیگری از نمایندگان می داد تا آنها عکس یادگاری بگیرند.
نمایندگان دیگری هم لباس های مربوط به سایر اقوام همچون ترکمن و 

کردزبان را به تن داشتند و با سایر همکارانشان عکس می گرفتند.
علی الریجانی که ساعت ۱۰:3۰ ریاست مجلس را از پزشکیان گرفت، 
از ساعت ۱۰:۵۰ تا ۱۱:4۵ یعنی حدود یک ساعت به ارائه گزارشی از عملکرد 
واقع  و مظلوم  این مجلس جفا شده  به  او گفت که  پرداخت.  مجلس دهم 

شده است.
الریجانی همچنین گفت که یادم نیست مقام معظم رهبری دستوری به 
مجلس داده باشد که مجلس اجرا کند. تنها ایشان نظراتشان را بیان می کرد. 
البته شاید به من دستوری درباره استیضاحی داده باشند اما به مجلس دستور 
نظر  بگیرند  یاد  می زنند  حرف  رهبری  به  راجع  که  دوستانی  پس  نداده اند. 

والیی چیست.
رئیس مجلس آخرین جلسه دوره دهم را با این شعر تمام کرد که مجلس 

تمام شد اما باید گفت: در تو پایان نیست آغاز دگر باید تو را.
در پایان نمایندگان که قرار بود بیرون و در حیاط مجلس عکس یادگاری 

بگیرند، این عکس را در صحن علنی به خاطر بارندگی شدید گرفتند.
از  برخی  مواقع حضور  برخی  در  بود.  پررنگ  خبرنگاران  امروز حضور 
نمایندگان برای مصاحبه با آنها مزید بر علت شده و این شلوغی را تشدید کرد 
و بعضا هیچ فاصله گذاری رعایت نشد. همچنین در محل برگزاری نشست های 

خبری خبرنگاران نیز تغییراتی ایجاد شده است.
تا شش  مجلس  این  کار  اما  یافت  پایان  دهم  مجلس  علنی  جلسات 
خرداد ادامه خواهد داشت و هفت خرداد مجلس یازدهم آغاز به کار می کند.

ريیس جمهور در مراسم افتتاحیه مجلس يازدهم 
حضور پیدا می کند

مجلس  افتتاحیه  مراسم  در  که  گفت  مجلس  رئیسه  هیات  سخنگوی 
یازدهم رئیس جمهور حضور خواهد داشت.

این  گفت:  یازدهم،  افتتاحیه مجلس  جلسه  توضیح  در  عباسی  اسداهلل 
اداره می کند. کار هیات  جلسه را هیات رئیسه سنی به ریاست آقای تقوی 
رئیسه سنی تا زمان هیات رئیسه موقت ادامه خواهد داشت. وظیفه اش عالوه 
بر برگزاری مراسم افتتاحیه توزیع اعتبارنامه ها بین شعب و قرعه کشی برای 

تعیین اعضای شعب خواهد بود.
وی افزود: در مراسم افتتاحیه رئیس جمهور حضور داشته، وزیر کشور 

درباره انتخابات گزارش می دهد و روسای مجالس قبلی هم دعوت شده اند.

خودروسازان در طراحی خودروها تجديِد نظر کنند
یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی گفت: 
خودروسازان باید تغییرات اساسی در کیفیت و مدل خودروها دهند، بسیاری 
از خودروها سال ها است که تولید می شوند و هیچ تغییری در مدل و کیفیت 

آنان داده نمی شود.
اصغر سلیمی در خصوص وضعیت بازار خودرو، اظهار کرد: خودرو و داشتن 
آن یکی از ملزومات اساسی است که مردم به آن احتیاج دارند، بنابراین باید 
کمک کنیم که وضعیت آشفته بازار خودرو به سر منزل مقصود برسد. مشکالتی 
ایجاد شده که خودرو به راحتی به دست مصرف کننده نمی رسد و در این میان 
برخی افراد با داللی و رانت در این صنعت سبب شده اند که قیمت کارخانه ای 

خودرو با قیمت بازار تفاوت چشمگیری داشته باشد.
وی افزود: این افراد با سوء استفاده از وضعیت به وجود آمده و با رانتی که 
در اختیار دارند به جای فکر کردن به منافع مردم به فکر پر کردن جیب های 
خود هستند. بازار خودرو هم اکنون متشنج است و افرادی که نیاز واقعی به 

خودرو دارند قادر نیستند خودروی مورد نظر خود را خریداری کنند.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: با تغییراتی 
که در نحوه ثبت نام و تحویل به موقع خودرو به مردم به وجود آمده، این 
امید وجود دارد که در قیمت خودرو شاهد تغییراتی باشیم. سازمان بازرسی 
کشور و دستگاه قضایی باید با دالالن خودرو که خودروهای بسیاری را در 
قرار  مردم  اختیار  در  این خودروها  نمی گذارند  و  کرده اند  پنهان  پارکینگ ها 

گیرد برخورد جدی کنند.
اکتفا کنند،  به شرایط موجود  نباید  اینکه خودروسازان  بیان  با  سلیمی 
گفت: خودروسازان باید توجه داشته باشند که تغییرات اساسی در کیفیت و 
مدل خودروها دهند. بسیاری از خودروها سال ها است که تولید می شوند و 
هیچ تغییری در مدل و کیفیت آنان داده نمی شود. وقتی خودرویی را از چرخه 
تولید حذف می کنیم، خودروی جایگزین شده آن خودرو تفاوت چندانی از نظر 

کیفیت با خودروی حذفی ندارد.
اسالمی،  شورای  مجلس  داخلی  امور  و  شوراها  کمیسیون  عضو  این 
خاطرنشان کرد: بنابراین برای تحول در صنعت خودروسازی کشور باید رضایت 
مشتریان جلب شود و خودروسازان در طراحی خودروها تجدید نظر کنند. با 
با  باید  از نظر معیشتی دچار مشکل هستند خودرو  وضعیت فعلی که مردم 

قیمت مناسب و کیفیت باال در اختیار مشتری قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه قیمت کنونی خودروها کاذب است، افزود: علت بسیاری 
از تصادف ها تولید خودروهای بی کیفیت است، بنابراین باید روی ایمنی خودروها 
کار و دست دالالن از بازار خودرو قطع شود. همچنین باید صنعت خودرو از 
بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود تا رقابت میان تولیدکنندگان به 

وجود بیاید و در این صورت کیفیت خودروها هم افزایش می یابد.

دولت به فکر جوانان باشد
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: قیمت لوازم خانگی بسیار 
گران شده است و با این شرایط جوانان لوازم ضروری زندگی خود را تهیه کنند.

علیرضا سلیمی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسالمی 
طی تذکری شفاهی گفت: آقای روحانی لطفا در تصمیمات خود اقشار ضعیف 

جامعه چون کارگران، رانندگان و حاشیه نشین ها را هم در نظر بگیرید.
افزایش  درصد  قراردادی ۵۰  نیروهای  متأسفانه حقوق  داد:  ادامه  وی 
نیافته است و افزایش حقوق آنان باید مطابق با قانون باشد و الزم است بی 

عدالتی هایی که در این زمینه وجود دارد کنار گذاشته شود.
انتقاد از  با  عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی 
گرانی مسکن گفت: آقای روحانی قرار بود مسکن ملی شما تعادلی را در بازار 
مسکن ایجاد کند اما امروز می بینیم که قیمت مسکن و اجاره آن سرسام 

آور است.
سلیمی بیان کرد: همچنین قیمت لوازم خانگی بسیار گران است و جوانانی 
که می خواهند تشکیل خانواده بدهند، با این شرایط چگونه می توانند لوازم 

مورد نیاز برای زندگی خود را تأمین کنند.
نماینده مردم محالت در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: شنیده 
می شود که برخی از پست های مهم در شرکت ها قرار است به نورچشمی ها 

داده شود، در حالی که تخصص الزم را ندارند.

هدف اصلی روز قدس را از ياد نمی بريم/امیدوارم ارتباط دولت 
با مجلس يازدهم نزديك تر باشد

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت 
اظهار داشت: مراسم امسال روز قدس با شرایط خودش در مناطق سفید برگزار 
می شود و مردم در نماز جمعه ندای مظلومیت مردم فلسطین را به گوش جهانیان 
می رساندند. در مناطق غیر سفید هم مردم از طریق فضای مجازی یا حقیقی و در 

چارچوبی که امکان پذیر است یاد روز قدس را گرامی  می دارند.
وی تاکید کرد: ما هدف اصلی روز قدس را  در هیچ شرایطی از یاد نمی بریم 
ما همیشه با ستمگران در ستیز و حامی مظلومان عالم هستیم  ایستادگی در 
انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی است  از ستون های اصلی  برابر مظلومان 
مردم فلسطین 7۲ سال است از خانه خود آواره شده و هر روز بر آنها ستم روا 
داشته می شود قدرت های استکباری جهان و در راس آنها آمریکا همیشه حامی 
صهیونیست ها، نژاد پرستی و آپارتاید بوده و علیه مظلومین تالش کرده اما باور ما 
این است که حق در نهایت پیروز می شود و ایستادگی و مقاومت مردم فلسطین 
ادامه یافته و این راه به پیروزی نهایی می رسد. قدس هیچ گاه فراموش نمی شود و 
در اشغال ستمگران باقی نمی ماند ما به هیچ عنوان این ظلم و ستم را برنمی تابیم.

روحانی در ادامه سخنان خود در جمع اعضای هیات دولت با بیان این که »ما 
در غم عزیزانی که در جریان شیوع ویروس کرونا تعدادی از عزیزان خود را از دست 
دادند شریک هستیم«، تصریح کرد: در طی سه ماه گذشته قدم به قدم در راستای 
مبارزه با شیوع این ویروس در حال پیشرفت هستیم. ما تا کنون پیشرفت های خوبی 
در راستای مقابله با این ویروس خطرناك داشته ایم و تقریبا به مرز مهار رسیده ایم.

وی با اشاره به اهمیت همکاری مردم در راستای مقابله با این ویروس به 
وضعیت چند استان کشورمان که اکنون در شرایط نامساعد قرار دارد اشاره کرد و 
گفت: اگر احتیاط های الزم انجام و دستورالعمل های بهداشتی دقیق اجرا می شد 

شاید در این چند استان نیز این مشکالت را نداشتیم.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش به سیاست های حمایتی دولت 
در راستای جبران تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و افزود: دولت به 
حمایت های خود از مردمی که در جریان شیوع این ویروس دچار مشکالت فراوانی 

از نظر زندگی و اقتصادی شده اند ادامه می دهد.
رئیس جمهور ادامه داد: مردم نگرانی بابت کاالهای اساسی نداشته باشند. ارز 
الزم برای تامین کاالهای اساسی را داریم و خرید کاالهای اساسی انجام شده و 
در حال انجام است و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم. وضعیت کشاورزی هم 
امسال مناسب است و کشاورزان گندم به اندازه نیاز تولید کرده اند و دولت آن را 
خریداری می کند. شرایط صادرات غیرنفتی هم مطلوب است؛ البته به خاطر کرونا، 
مشکالت مرزی با همسایگان داشته ایم اما مرزها در حال باز شدن و صادرات 

غیرنفتی در حال افزایش است.
روحانی تاکید کرد: امسال سال مشکل و سختی داریم، اما با کمک هم 
می توانیم از مشکالت عبور کنیم. کسانی که این مشکالت را برای ما به وجود 
آورده اند اکنون گرفتارترین کشورها هستند. کاخ سفید بدترین شرایط و بیشترین 
اختالف را برای اداره کشور دارد و بدترین اداره را در مبارزه با کرونا داشته است و 

نشان داده چقدر در این زمینه ناتوان است.

ايران  تابعیت  دارند،  ايرانی که شوهر خارجی  زنان  فرزندان 
دريافت می کنند

سخنگوی دولت از تصویب آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان ازدواج 
زنان ایرانی با مردان خارجی خبر داد.

علی ربیعی در حاشیه  جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت اظهار داشت: با تالشی 
که صورت گرفت امروز آیین نامه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج 

زنان ایرانی با مردان خارجی تصویب شد.
وی افزود: بر اساس این آیین نامه استانداری ها به همراه سازمان ثبت احوال 

و در خارج از کشور هم دفترهای نمایندگی ما مسئول این کار هستند.
ربیعی تاکید کرد: زنان ایرانی که دارای فرزند هستند و آن فرزندان باالی هجده 
سال دارند یا مادرانشان فوت کرده اند هم می توانند تابعیت ایرانی را دریافت کنند.

قوانین مجلس بايد شفاف و تضمین کننده حقوق مردم باشد
یک حقوقدان گفت: یکی از وظایف مهم مجلس شورای اسالمی نگارش وضع 
قوانین است که در هر دوره بنا بر ضرورت امر و نیازهای جامعه قوانین متعددی وضع 
می نماید که این قوانین باید شفاف، بدون ابهام و تضمین کننده حقوق مردم باشد.

حسین ساعتچی یزدی در گفت وگو با ایسنا، در باب انتظارات از مجلس یازدهم 
اظهار کرد: مجلس شورای اسالمی به عنوان قوه مقننه رکن اصلی نهاد قانونگذاری 
در کشور است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می گردد. براساس اصل ۵۶ 
قانون اساسی حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر 
سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ کس نمی تواند این حق الهی 
را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این 

حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.
وی خاطرنشان کرد: براساس اصل ۵7 قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری 
اسالمی ایران قوای مقننه، مجریه و قضائیه می باشند که زیر نظر والیت مطلقه 
امر و امامت امت بر طبق اصول قانون اساسی اعمال می گردند و این قوا مستقل 
از یکدیگر می باشند و بر مبنای اصل ۵8 قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق 
مجلس شورای اسالمی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و 
مصوبات آن پس از طی مراحل قانونی برای اجرا به قوای دیگر ابالغ می گردد، 
در واقع می توان گفت قوه مقننه موتور محرکه سایر قوا می باشد و به همین  لحاظ 
مجلس شورای اسالمی در پیشبرد اهداف و سیاست های کالن از اهمیت بسیار 
باالیی برخوردار بوده و به تعبیری در راس امور می باشد که البته در راس امور 

بودن در دوره های مختلف با فراز و نشیب هایی توأم بوده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه مطابق اصل 7۱ قانون اساسی مجلس 
شورای اسالمی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون 
وضع کند، گفت: همچنین مطابق اصل 7۶، مجلس حق تحقیق و تفحص در 
تمام امور کشور را دارد و بر اساس اصل 84 هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول 
است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید، بنابراین 
بر اساس قانون اساسی مشروعیت مجلس شورای اسالمی به  طور مستقیم از 
ملت است که هر چهار سال یک بار از طریق انتخابات و تعیین نمایندگان صورت 
می گیرد و با این وصف میزان مشارکت مردم در انتخابات سنجه مشروعیت مجلس 
در همان دوره می باشد. ساعتچی یزدی تصریح کرد: همان گونه که بیان شد یکی 
از وظایف مهم مجلس شورای اسالمی نگارش وضع قوانین است و در هر دوره 
بنا بر ضرورت امر و نیازهای جامعه قوانین و مقررات متعددی وضع می نماید که 
این قوانین می بایست شفاف و بدون ابهام و تضمین کننده حقوق مردم باشد و 
این امر میسر نیست مگر با استفاده و کمک مشورتی وکال و حقوقدانان و سایر 
متخصصین در تنقیح قوانین که در این دوره و دوره های گذشته از این سرمایه های 

اجتماعی کمتر بهره برده شده است.
وی تاکید کرد: نمایندگان مجلس که اراده عمومی را نمایندگی و اعمال 
می نمایند باید به دور از سیاست زدگی و بدون وابستگی جناحی، صرفاً منافع مردم 
را در نظر گرفته و در تمامی امور و بدون واهمه و مستقل اعمال نظر و اتخاذ 
تصمیم و رأی نمایند که به نظر مجلس دهم هر چند  نمایندگان آن با رأی نسبتًا 
باال به مجلس راه  یافتند، لیکن به استثنای تعدادی از نمایندگان از این اقتدار در 
امور نمایندگی استفاده ننموده و با مسائل محافظه  کارانه برخورد نمودند و در یک 
ماهه آخر دوره برخی از طرح های به  جا مانده در کمیسیون ها از جمله اصالح قانون 
انتخابات و انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان را هر چند دیر به صحن مجلس 
می آورند، لیکن در صورت تصویب اقدام شایسته ای در افزایش مشارکت مردم و 

قابل تقدیر خواهد بود.
این حقوقدان در ارزیابی از عملکرد مجلس دوره دهم عنوان کرد: مجلس 
دهم از بعد وضع قوانین در برون رفت از بحران اقتصادی و تنگناهای معیشتی 

مردم و همچنین از بعد نظارتی عملکرد قابل قبولی نداشته است.
وی با بیان اینکه در هر صورت زحمات چهارساله نمایندگان محترم مجلس 
دهم را نباید نادیده گرفت، گفت: به آنها خسته نباشید می گوییم و امیدواریم که 
نمایندگان محترم منتخب دوره یازدهم که به  لحاظ رد صالحیت های گسترده و 
حذف رقبا بعضاً با مشارکت حداقلی مردم موفق به راه یابی به مجلس شده اند، با 
تصویب اصالحات صورت گرفته در دوره های آینده شاهد مشارکت حداکثری مردم 
در انتخابات باشیم و برای آنها در انجام وظایف نمایندگی، گذر از بحران اقتصادی 

و گشایش امور با وضع قوانین مناسب آرزوی توفیق می گردد.
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آگهی نوبتی
 سه ماهه چهارم سال 1398 

ثبت اسناد و امالک شهرستان همدان ناحیه 2
بـه اسـتناد مـاده 12 قانـون ثبت اسـناد و امالک و مـواد ۵9 و 64 آیین نامه قانـون ثبت و تبصره مـاده 2۵ اصالحیه 
قانون مصوب بهمن سـال 13۵1 اینك اسـامی اشـخاصی که در سـه ماهه چهارم سـال 1398 درخواسـت ثبت نموده 

انـد بشـرح ذیل آگهی در دو نوبت به فاصله سـی روز منتشـر خواهد شـد. 
پـالك ۱۲۲۱۲ فرعـی از پـالك یـک اصلـی آقـای داریـوش نوشـاد فرزند علی اشـرف ششـدانگ یـک قطعه زمین )کـه قبال شـارع متروکه 

بـوده( بـه مسـاحت ۰/۱۰ متـر مربـع واقـع در حومـه بخـش دو همـدان جهت الحـاق به پـالك ۱۱۵3۰ فرعـی از یک اصلی 
پـالك ۱۲۲۱3 فرعـی از پـالك یـک اصلـی آقـای داریـوش نوشـاد فرزند علی اشـرف ششـدانگ یـک قطعه زمین )کـه قبال شـارع متروکه( 

بـوده بـه مسـاحت ۰/۱۶ متـر مربـع واقـع در همـدان حومه بخـش دو جهت الحـاق به پـالك ۱۱۵۲۶ فرعـی از یک اصلی 
پـالك ۱۲۲۱4 فرعـی از پـالك یـک اصلـی آقـای داریـوش نوشـاد فرزنـد علـی اشـرف ششـدانگ یک قطعـه زمین کـه قبال جـاده متروکه 

بـوده بـه مسـاحت ۱/3۲ متـر مربـع واقـع در همـدان حومـه بخـش دو جهـت الحاق بـه پـالك ۱۱۵3۰ فرعی از یـک اصلی 
پـالك ۵۶۵ فرعـی از 8۲ اصلـی آقـای حسـین حاجـی بابـا و خانمهـا فریبا و فـرح و فرزانـه و هما حاجی بابـا فرزندان محمود ششـدانگ یک 

قطعـه زمیـن مزروعـی از اراضـی سـوالن به مسـاحت 78۶۹/۲۹ متر مربـع واقع در بخش چهـار همدان 
پـالك ۱۱۱۲ فرعـی از 8۲ اصلـی آقـای حسـین حاجـی بابـا و خانمهـا فریبا و فـرح و فرزانه و هما حاجـی بابا فرزندان محمود ششـدانگ یک 

قطعـه زمیـن مزروعـی از اراضی سـوالن به مسـاحت 4۹۶4/۲۲ متـر مربع واقع در بخـش چهار همدان 
پـالك ۱۱۹ فرعـی از پـالك ۱۲8 اصلـی خانـم مهریـه طاهری فرزند حسـین ششـدانگ یک قطعه زمین )که سـابقا شـاهجوی متروکه بوده( 

بـه مسـاحت 4/83 متـر مربـع واقـع در همدان حومه بخـش دو جهت الحاق به پـالك ۱۲8/۹4. 
پـالك ۲۲۹۱ اصلـی آقایـان علـی قربـان احمـدی و مـراد احمـدی فرزنـدان احمـد علـی ششـدانگ یک بـاب خانه بـه مسـاحت ۹۵/۹۵ متر 

مربـع واقـع در بخـش دو همدان 
لـذا طبـق مـاده ۱۶ قانـون ثبـت اسـناد و امـالك هرکـس نسـبت بـه امـالك منـدرج در این آگهـی اعتـراض دارد اعتـراض کتبی خـود را از 
نخسـتین روز انتشـار نوبت اول به مدت ۹۰ روز به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد و نیـز چنانچـه قبـال بین متقاضـی و معتـرض دعوایی در دادگاه مطرح شـده باشـد معترض می بایسـت 
گواهـی مبنـی بـر جریـان دعـوی از دادگاه اخـذ و بـه این اداره تسـلیم نماید بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد ضمنـا حقوق ارتفاقـی در زمـان تحدید حدود تعییـن خواهد شـد. م.الف: 7 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/۰۲/۰۱ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹/۰3/۰۱ 
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مدیرکل سالمت، جمعیت خانواده و 
مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
از  کشور  در  ازدواج  میزان  گفت:  پزشکی 
و  شده  کم  درصد   4۰ تاکنون   8۹ سال 
این زنگ خطری است که آینده کشور را 
و حتی  اجتماعی  اقتصادی،  ابعاد  در همه 

امنیتی به مخاطره می اندازد.
کاهش  درباره  برکاتی  حامد  سید 
ازدواج در کشور گفت: میزان ازدواج ها در 
سال 8۹، حدود 8۹۰ هزار بود. که در سال 
۱3۹8 کمتر از ۵۵۰ هزار مورد شد و 4۰ 
به طور  از سال 8۹  یافت.  کاهش  درصد 
متوسط هر سال ۶درصد از میزان ازدواج 

در کشور کم شده است.
وی گفت: یک علت آن کاهش موالید 
از دهه ۶۰ به بعد و کاهش افرادی است که 
به سن ازدواج می رسند اما علت اصلی این 
مساله نیست، سال ۹۲ حدود ۱3 میلیون 
جوان در سن ازدواج داشتیم که اکنون به 
۱۰ میلیون نفر رسیده است. همزمان تمایل 

به فرزندآوری کمتر هم در کشور داریم.
جمعیت  خانواده،  سالمت  کل  مدیر 
و مدارس وزارت بهداشت افزود: در مورد 
کاهش میزان ازدواج و کاهش فرزندآوری 
جوانان مقصر نیستند، حمایت های دولتی 
باید بیشتر و کاملتر بشود. در هر صورت 
از سال 8۹ ساالنه ۶ درصد از سال ۹7 هر 
کشور  در  ازدواج  میزان  از  درصد   8 سال 

کم شده است.
دادن  فقط  کار  چاره  گفت:  برکاتی 
وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی نیست. در 
برای  هایی  خانواده  کشور  مناطق  برخی 
وام ۱۰۰ میلیونی فرزندان خود را وادار به 
ازدواج می کنند. راهکار اساسی حمایت از 
امنیت روانی،  ایجاد فضای  ایجاد شغل و 
اجتماعی و اقتصادی است و البته حمایت 
از فرزندآوری نیز باید از حد شعار به اقدامات 
نیازمند  عملی در همه دستگاهها برسد و 

حمایت های قضایی هم هستیم. 
گانه   ۱4 های  سیاست  افزود:  وی 
سال  در  خانواده  و  فرزندآوری  از  حمایت 
ابالغ شد.  ۹3 توسط مقام معظم رهبری 
ایشان در متن این ابالغیه تاکید فرمودند 
که توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
برای  کلی  های  سیاست  این  با  متناسب 
حمایت از خانواده ها انجام شود. اما از سال 

۹7 به این بعد حتی ساالنه به کاهش 8 
درصدی موارد ازدواج رسیدیم با این روند 
در 3۰ سال آینده یکی از  کشورهای پیر 
دنیا خواهیم بود و این مساله در همه حوزه 
های علمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 

کشور خطرناك است.
است  این  من  افزود: ادعای  برکاتی 
اما  ناکامل  چند  هر  بهداشت  وزارت  که 
اجرای  برای  دستگاهها  سایر  از  بهتر 
سیاست های جمعیتی فعالیت کرده است 
و نیازمند حمایت بیشتر دستگاههای دیگر 
به خصوص قوه قضاییه برای اجرای این 
سیاست ها از جمله اجرای مرخصی ۹ ماهه 

بانوان هستیم.
کشور  جمعیت  رشد  گفت:  برکاتی 
اما  بود  درصد   ۲.۵ حدود  انقالب  اوایل 
اکنون در سال ۹۹ برای اولین بار به زیر 
اول  است. در سالهای  یک درصد رسیده 
پس از انقالب در سالهای اول با افزایش 
نسبی جمعیت مواجه شدیم،  بعد با روند با 
به  رو  روند  با  امروز  و  ثبات مواجه شدیم 

کاهش موالید مواجه هستیم.
وی افزود: اوایل انقالب ساالنه ۲.۵ 
درصد جمعیت کشور افزایش پیدا می کرد. 
در دهه 7۰ ناگهان ، رشد جمعیت به حدود 
۱.۵ رسید. در ورود به دهه 8۰ باز هم کم 
شد و امسال در سال ۱3۹۹ رشد جمعیت 
کشور برای اولین بار به کمتر از یک درصد 

رسیده است.
 * ایران جزو کشورهای پیر دنیا

برکاتی درباره روند پیر شدن جمعیت 

ایران گفت: ۶ سال پیش گفته می شد که 
ما جوانترین کشور دنیا هستیم. سن کشور 
ما ۲8 سال بود اما با روند فعلی در حدود 
سال ۱4۲۰ یکی از کشورهای پیر دنیا و 
در صدر لیست خواهیم بود. با این روال در 
سال ۱43۰ یا ۱44۰ جزو سه کشور پیر دنیا 
یا شاید حتی پیرترین کشور دنیا بشویم البته 
با اقدامات و حمایت بخش های فرهنگی، 
این  است  ممکن  فرزندآوری  از  اقتصادی 

این روند تغییر کند.
جمعیت  خانواده،  سالمت  مدیرکل 
و مدارس وزارت بهداشت گفت: جمعیت 
تولید  و  علم  که  کشور  جوان  و  مولد 
کشور را پاس می دارد از یک دهه آینده 
 ۱3۵۵ سال  شود.  می  کشیده  چالش  به 
سن ایران ۲۲ سال بود و امسال متوسط 
سن ایرانیان حدود 3۲ سال است. از سال 
میانسالی  سنین  در  پای  ایران   ۱3۹۵
در  پای   ۱43۰ سال  از  و  است  گذاشته 

سالمندی می گذارد.
وی افزود: در سالهای اخیر شاخص 
مرگ و میر کودکان، مادران و مراقبت را 
های  مراقبت  دنیا  سطح  در  دادیم  ارتقا 
اقداماتی  با  امیدواریم  است.  زبانزد  ایران 
نه  و  نه فقط قوه مجریه  قوا  که در همه 
فقط وزارت بهداشت انجام می شود بتوانیم 

مساله جمعیت و موالید را مدیریت کنیم.
فقط  ری  ا د ر با ز  ا پیشگیری   *

برای زنان بیمار شدید
بارداری  از  برکاتی درباره پیشگیری 
دو  بارداری  از  پیشگیری  اقالم  گفت: 

دیگری  و  سالمت  بحث  یکی  دارد  معنا 
کاهش  برای  عنوان  هیج  جمعیت. به 
نداریم.  بارداری  کاهش  اقدامات  موالید 
آبان  در  موالید  از  پیشگیری  دستورالعملی 
ابالغ  پزشکی  علوم  دانشگاههای  به   ۹8
شده  مشخص  دستورالعمل  این  در  شد. 
است اگر مثال خانمی سرطان قابل درمان 
شیمی  داروهای  باید  که  کار  ابتدای  دارد 
برای  بارداری  چون  کند  مصرف  درمانی 
کند  می  ایجاد  مشکل  جنین  و  خودش 
با روشهای قرص یا کاندوم پیشگیری از 

بارداری تجویز می شود.
وی افزود: برای یک خانم مثال 34 
و  دارد  مادرزادی  قلبی  بیماری  که  ساله 
که  طوری  به  باشد  پیشرفته  او  بیماری 
توانایی کارهای روزمره را از دست بدهد. 
چون بارداری برای حیات او خطرناك است 
برای این موارد داروی پیشگیری از بارداری 

تجویز می شود.
* درمان رایگان ناباروری در مراکز 

دولتی
هزینه  ناباوری  مورد  در  گفت:  وی 
بیمه پرداخت  با حمایت  باید  های درمان 
شود اما بیمه باید بداند این خدمات کجا با 
چه هزینه ای و برای چه کسی اجرا می 
شود. امیدواریم تا آخر امسال این خدمات 
وارد پوشش بیمه شود. در این مورد تصمیم 
گیرنده شورای عالی بیمه است. تا آن زمان 
دستور وزیر بهداشت این است که خدمات 
درمان ناباروری که در مراکز دولتی انجام 
می شود رایگان بماند. این خدمات شامل 
سه نوبت آی وی اف، آی یو آی و ویزیت 

پزشک است.
برکاتی افزود: بین ۱۵ تا ۲۰ درصد 
ازدواج  سن  به  توجه  با  کشورها  جمعیت 
و  ناباروری هستند  دچار  اقلیم کشورها  و 
امیدواریم یکی دو سال آینده این خدمات 

ساماندهی شود.
وی گفت: برای حمایت از فرزندآوری 
زایمان طبیعی در مراکز دولتی رایگان شده 
است اما اینکه این تصمیم چقدر در افزایش 
به هر  بررسی شود  باید  بوده  موالید موثر 
حال سال گذشته شاهد کاهش ۱7۰ هزار 
مورد موالید در کشور بودیم و اگر زایمان 
طبیعی رایگان نبود شاید این میزان به ۲۰۰ 

هزار مورد هم می رسید.

ازدواج در کشور 40 درصد کم شده است



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1464- پنجشنبه 1 خرداد 41399 انرژی اقتصاد- 

“بعضی افراد در پردیس صدها واحد 
مدیر  صحبت  این  خریده اند«؛  مسکونی 
می گوید  که  است  پردیس  عمران  عامل 
قیمت  تومانی  میلیون   ۲۵ حدود  افزایش 
واحدها که از ابتدای خرداد اعمال می شود 
صرفًا شامل صاحبان ۲۰۰۰ تا 3۰۰۰ واحدی 
می کوبند؛  گرانی  طبل  بر  دائم  که  است 
دالالنی که حاال می توان از آنها به عنوان 

سلطان های مسکن پردیس نام برد.
پردیس  جدید  شهر  عمران  شرکت 
انتقال  و  نقل  کرد  اعالم  اخیر  روزهای  در 
خرداد  اول  از  که  مهر  مسکن  های  واحد 
ماه ۱3۹۹ انجام می شود شامل ۲۵ میلیون 
تومان افزایش قیمت خواهد بود. مدیرعامل 
در  صرفًا  هدف  این  گفته  پردیس  عمران 
جهت مقابله با دالالن که مرتبًا قیمت ها را 
باال می برند انجام شده و شامل متقاضیان 

واقعی نخواهد بود.
روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱3۹۹ 
دالالن و سوداگران بازار مسکن پردیس به 
تصمیم  دولت  زیرا  شدند؛  غافلگیر  یکباره 
گرفت ۲۵ درصد یارانه ای را که تا االن به 
سفته بازان پرداخت می شده را از آنها دریافت 
کند و همچنین سود وام آنها را از 4 درصد 

به ۱8 درصد افزایش دهد.
سفته  مذاق  به  چندان  تصمیم  این 
بازان و بورس بازان در بازار مسکن پردیس 
می شود  گفته  که  جایی  تا  نیامده؛  خوش 
را  بسیاری  مراجعات  گذشته  روز  دو  طی 
به کارگزاری مسکن مهر پردیس داشته اند. 
تجربه نشان داده این افراد معمواًل هم خود 
می  پنهان  واقعی  متقاضیان  سر  پشت  را 
کنند؛ متقاضیانی که البته طبق گفته هدایت 
مدیرعامل عمران پردیس، عمدتًا از تصمیم 

اخیر خشنود هستند.
متقاضیان مصرفی نگران نباشند

سید مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت 

عمران پردیس در توضیح مصوبه اخیر گفت: 
دولت تا کنون به طور متوسط ۱۰۰ میلیون 
تومان یارانه برای تکمیل هر واحد مسکونی 
در پردیس پرداخت می کرده و تمامی واحدها 
از وام ارزان قیمت 4 درصد استفاده کرده اند. 
مالکان  از  توجهی  قابل  تعداد  حال  این  با 
از  است  فروش  و  خرید  کارشان صرفا  که 
سکونت خودداری می کنند. بنابراین تصمیم 
گرفتیم از ابتدای خردادماه جاری  ۲۵ درصد 
یارانه ای را که دولت به این گروه پرداخت 
وام  یارانه  کنیم.  دریافت  آنها  از  را  می کند 
آنها را نیز برمی داریم و سود وام آنها به ۱8 

درصد می رسد.
قیمت،  اخیر  افزایش  اواًل  افزود:  وی 
شامل  دومًا  نیست.  انتقال  و  نقل  هزینه 
وکالت نامه هایی که قبل از ابتدای خرداد ۹۹ 
منعقد شده نخواهد بود. یعنی متقاضیان اولیه 
و کسانی که قبل از از ابتدای خرداد اقدام به 
تنظیم وکالت نامه کرده بودند با همان رقم 
یک میلیون تومان می توانند خرید و فروش 

خود را انجام دهند.
خیزش بی سر و صدای قیمت مسکن 

در پردیس
می دهد  نشان  هدایت  صحبت  این 

بهره  یارانه  درصد   7۵ از  کماکان  دالالن 
سودهای  که  حالی  در  گرفت؛  خواهند 
به  پردیس  بازار مسکن  التهابات  از  کالنی 
جیب زده اند. قیمت واحدها در پردیس طی 
درصد   3۰۰ حدود  گذشته  سال   ۲.۵ حدود 
دی  از  فقط  دالالن  است.  یافته  افزایش 
خاموش  چراغ  طور  به  تاکنون  گذشته  ماه 
قیمت ها را تا 3۰ درصد افزایش داده اند؛ 
بنابر ادعای یکی از کارکنان شرکت عمران 
واقعی در تماس  متقاضیان  برخی  پردیس، 
تمامی  برداشته شدن  با مسئوالن خواستار 
کمک های یارانه ای به دالالن و نه فقط 

۲۵ درصد شده اند.
چه  پردیس  در  مسکن  های  سلطان 

کسانی هستند؟
در روزهای گذشته خبر رسید سلطان 
خودرو   ۶7۰۰ بر  بالغ  همسرش  و  خودرو 
این قبیل فعالیت ها  اند که  خریداری کرده 
به التهاب بازار خودرو دامن زده است. حال 
باید پرسید با سلطان های مسکن در پردیس 

چه برخوردی می شود؟
طبق اعالم مدیرعامل عمران پردیس 
تعداد واحدهای در دست دالالن ۲۰۰۰ تا 
عنوان  دیگر  سوی  از  است.  واحد   3۰۰۰

می شود بعضی افراد در پردیس ۱۰۰ و حتی 
تعداد  بنابراین  دارند؛  مسکونی  واحد   ۲۰۰
مسکن  گرانی  طبل  بر  دائمًا  که  افرادی 
پردیس می کوبند و احتمااًل پشت اعتراضات 

اخیر پنهان شده اند نباید زیاد باشد.
از  گروه  سه  هدایت،  گفته  به  بنا 
حت  ا ر نا ن  ا عمر شرکت  خیر  ا تصمیم 
مغرضان.  و  دالالن  محتکران،  هستند؛ 
ادعای  بنابر  که  هستند  کسانی  مغرضان 
هدایت از پیشرفت مسکن مهر در پردیس 

ناراحتند.
هزینه تولید مسکن در پردیس چند؟

پردیس  فی  ا پوگر تو به  توجه  با 
زمین  سازی  آماده  برای  که  هزینه هایی 
انجام می شود، هزینه ساخت و ساز هر واحد 
میلیون   ۲۵۰ تا   ۲۰۰ پردیس  در  مسکونی 
تومان است؛ در حالیکه بعضی واحدها در فاز 
۱۱ به حدود ۵۰۰ میلیون تومان و در فاز 8 
به بیش از 7۰۰ میلیون تومان رسیده است. 
یارانه  کاهش  وجود  با  دهد  می  نشان  این 
های دولتی به دالالن، به دلیل سود باالی 
خرید و فروش آپارتمان در پردیس، احتماال 
این شهر در قبضه سوداگران  بازار مسکن 

باقی خواهد ماند.

در آیین معارفه مدیرعامل جدید مجتمع فوالد صنعت بناب اعالم شد؛
تولید حداکثری و حضور پررنگ در بازارهای داخلی و خارجی در 

سال جهش تولید
با صدور حکمی از سوی رئیس گروه مالی گردشگری، 
بابک علیزاد شهیر به عنوان مدیرعامل جدید مجتمع فوالد 

صنعت بناب منصوب شد.
گردشگری،  مالی  گروه  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان در آیین 
معارفه مدیرعامل جدید مجتمع فوالد صنعت بناب گفت: برنامه 
ریزی برای تولید 8۰۰ هزارتن محصول فوالدی در این مجتمع 

انجام شده و جهش تولید در این مجموعه تحقق عینی خواهد یافت.
صادق جاهدخطیبی افزود : نیروی جوان، متخصص و توانمند از مزیت های این 
شرکت بوده و بومی سازی الزم برای تعمیرات، نوسازی و بهبود سیستم را محقق کرده 
که بی نیاز از واردات قطعات خارجی و کاهش هزینه های ارزی را بدنبال داشته است.

وی با اشاره به ظرفیت های موجود در هلدینگ ماهان و زنجیره تولید فوالد 
تصریح کرد: در حال حاضر ظرفیت و توانمندی باالیی در هلدینگ ماهان وجود دارد 
و تامین مواد اولیه با وجود زنجیره تامین به راحتی انجام می شود که در این زمینه 

آهن اسفنجی مورد نیاز این مجتمع از شرکت احیاء استیل بافت تامین خواهد شد. 
حسینی هاشمی رئیس هیات مدیره مجتمع فوالد صنعت بناب نیز در این آیین 
با اشاره به جایگاه ویژه این مجتمع با اشاره به ظرفیت باالی آن در کشور و منطقه 
گفت: در حال حاضر رشد و توسعه این مجموعه عظیم فوالدی از برنامه های مهم 
و با اهمیت گروه مالی گردشگری بوده و در راستای دستیابی به این امر مهم حمایت 

ها و اقدامات الزم اجرا خواهد شد.
مدیرعامل جدید مجتمع فوالد صنعت بناب نیز در آئین معارفه گفت: در سالی 
که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامگذاری شده، با وجود طرح 
های توسعه ای احیاء استیل بافت با پشتوانه تامین مواد اولیه و شکل گیری زنجیره 

تامین در هلدینگ ماهان، امسال با شتاب خوب و قدرت کافی حرکت خواهیم کرد.
بابک علیزاد شهیر افزود : با حمایت ها و تاکید رئیس گروه مالی گردشگری 
برای افزایش تولید با دید کمی و کیفی و با توجه به تکمیل زنجیره تولید در هلدینگ 
با تکیه بر امکانات موجود و با وجود نیروی توانمند ومتخصص، تولید حداکثری را در 
دستور کار خواهیم داشت و برای حضور پررنگ در بازارهای داخلی و خارجی اقدام 

الزم را انجام خواهیم داد .
وی در پایان با اشاره به توان تولید واحد های فوالدسازی و نورد این شرکت 
گفت : توان تولیدی حدود دو میلیون تنی مجموعه خطوط فوالد بناب قابل دستیابی 
است و ما باید در این راستا حرکت کنیم. برای ایفای نقش در راستای چشم انداز تعریف 
شده برای سال ۱4۰4 و تولید ۵۰ میلیون تن فوالد کشورگام برداریم که همزمان 
طرح های توسعه ای را نیز در دستور کار خواهیم داشت و برای حضور در بورس با 

برنامه عمل خواهیم کرد.

ثبت نام سجام، احراز هويت و دريافت کد بورسی در شعب بانك 
گردشگری امکانپذير شد

سامانه جامع اطالعات مشتریان)سجام( بانک گردشگری 
به عنوان سومین بانک در شبکه بانکی کشور عملیاتی شده و 
متقاضیان می توانند نسبت به ثبت نام و دریافت کد بورسی 

اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، افراد باالی 
۱8 سال با داشتن مدارك شناسایی معتبر و افراد زیر ۱8 سال 

از طریق سرپرست خود می توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند. این خدمت در تمام 
شعب بانک قابل ارائه است.

ثبت نام کنندگان پس از احراز هویت، از ارائه اطالعات مجدد و مکرر در بازار 
سرمایه بی نیاز می شوند و با یک بار ثبت نام به تمام خدمات بازار سرمایه ایران 
دسترسی خواهند داشت. هزینه ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام برای هر 

شخص مبلغ ۱۰۰ هزار ریال است.
مرحله اول ثبت نام می تواند به صورت غیرحضوری از طریق وب سایت بانک 

گردشگری و
ورود به سامانه سجام انجام شود اما بانک گردشگری به منظور تسریع در امور 
و کمک به مشتریان که به هر علت امکان ثبت نام در سامانه را ندارند، شرایطی را 
فراهم کرده تا افراد با حضور در شعب بانک در سراسر کشور مراحل ثبت نام و احراز 

هویت را به شکل متمرکز انجام دهند.
»سجام« یکی از سامانه های زیرساختی در بازار سرمایه است که در آینده می 

تواند بسیاری از خدمات مورد نیاز سهامداران را به راحتی در اختیار آنان قرار دهد.
حضور سهامداران به صورت الکترونیکی در مجامع، دریافت سود سهام از سپرده 
گذاری و اطالع از سودهای قابل دریافت از جمله خدماتی است که سرمایه گذاران در 

آینده می توانند با سجامی شدن دریافت کنند.
طبق قوانین و مقررات هر گونه خدمات دهی به مشتریان حقیقی و حقوقی در 
بازار سرمایه منوط به شناسایی و ثبت نام اطالعات اشخاص است و ثبت نام در سامانه 
»سجام« یک بار برای همیشه و یک بار برای تمام ارکان بازار از جمله نهادهای مالی، 
خریداران واحدهای صندوق های سرمایه گذاری و ناشرانی خواهد بود که در بازار 

سرمایه اقدام به ارائه خدمات می کنند.
بانک گردشگری ۱۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد.

رمز پويا، از طريق سامانه های »پیشخوان مجازی« و »کیلید« بانك 
آينده

بیش تر  و سهولت دسترسی  ارزش آفرینی  راستای  در 
خدمات  ارتقا  و  آینده  بانک  متمایز  خدمات  به  مشتریان 
غیرحضوری به مشتریان محترم و هم چنین، توسعه خدمات 
آینده،  بانک  از سوی  جدید  خدمتی  الکترونیکی،  بانکداری 
اپلیکیشن  دو  از طریق  ارائه شد.مشتریان محترم می توانند 
»پیشخوان مجازی« و »کیلید«، نسبت به فعال سازی رمزهای 
پویا برای هر یک از کارت های بانک آینده خود، اقدام نمایند.

با »پیشخوان مجازی«، به نشانی abplus.ir و واردکردن نام کاربری و رمز 
عبور سامانه و نیز انتخاب منوی خدمات، از این خدمت بهره مند شده و از مراجعه به 

دستگاه خودپرداز برای فعال سازی رمز دوم پویا بی نیاز شد.
هم چنین، با نصب و فعال سازی اپلیکیشن »کیلید« بانک آینده روی گوشی 

همراه، می توانید رمز پویای کارت های بانک آینده خود را فعال کنید.
یادآور می شود برنامه های«ریما« و »پیامک« از دیگر ابزاری است که بانک آینده، 
به منظور فعال سازی رمز پویا، برای مشتریان محترم، در نظر گرفته و هم اکنون در 
دسترس مشتریان عزیز است که عالوه بر خدمت یادشده، می توانند از آن بهره ببرند.

پاسخ گوی  نیز   ۰۲۱  -  ۲7۶۶3۲۰۰ شماره  با  بانک  ۲4ساعته  ارتباط  مرکز 
مشتریان گرامی است.

توضیحات وزارت نفت درباره ادعای خطر حذف گاز ايران
 از بازار ترکیه

اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پی انتشار گزارشی با عنوان »در سایه 
انفعال وزارت نفت، ال ان جی آمریکا جایگزین گاز ایران در بازار ترکیه می شود« 

توضیحاتی برای تنویر افکار عمومی ارائه داد.
در توضیحات وزارت نفت به این گزارش که ۲4 اردیبهشت ماه و در خبرگزاری 
فارس منتشر شده، آمده است: در این گزارش مطالبی طرح شده است که به نظر 
می رسد طراحان آن دانسته یا ندانسته و به نام نگرانی برای منافع ملی، سبب تشویش 
اذهان عمومی و بی اعتمادی افکار عمومی به کارگزاران نظام و دولت می شوند، در این 
راستا ضمن ارجاع تهیه کننده گزارش فارس به جوابیه وزارت نفت منتشره شده در 
تاریخ چهارم تیرماه ۱3۹8 توضیحات دیگری برای آگاهی عوامل تهیه کننده گزارش 

اخیر فارس و مخاطبان آن رسانه ارائه می شود.
در عین حال الزم است خبرگزاری فارس و دیگر رسانه های همسو با آن که 
در ماه های اخیر با ادبیاتی مشابه و گاه حتی تکراری، به یکباره نگران تمدید نشدن 
قرارداد ۲۵ ساله گاز ایران به ترکیه در سال ۱4۰4 شده اند، یکبار موضع خود را روشن 
کنند و پاسخ دهند آیا آن طور که در گزارش ۱۵ مهرماه ۹8 منتشره در فارس یادآور 
شده اند »ایران اصاًل گازی برای صادرات دارد« و اگر ذخایر کافی دارد - که با داشتن 
بیش از 33 تریلیون مترمکعب بزرگ ترین ذخایر گاز را در جهان دارد - چه الزام ها 
و پیش نیازهایی برای توسعه صادرات گاز نیاز است و این دوستان نگران منافع ملی، 

به سهم خود تاکنون چه کمکی برای تحقق این آرمان انجام داده اند.
در گزارش اخیر فارس، تعلل شرکت بوتاش ترکیه در بازسازی خط لوله گاز 
وارداتی از ایران که به دلیل بمب گذاری در خاك ترکیه توسط عوامل خرابکار در 
تاریخ ۱۲ فروردین ماه از سرویس خارج شده است، از سوی کارشناس مصاحبه شونده 
به »بی نیازی ترکیه از گاز ایران« تفسیر شده است که برای اطالع ایشان باید گفت 
شرکت بوتاش به عنوان خریدار گاز ایران عطف به قرارداد امضا شده مؤظف به دریافت 

گاز از ایران تا تاریخ سررسید قرارداد بوده است.
در بدو حادثه نیز طرف ترکیه ای کار سفارش گذاری کاال و تجهیزات مورد نیاز 
برای ترمیم بخش آسیب دیده خط لوله را به شرکت های ایتالیایی اعالم کرد که به 
دلیل مضایق ناشی از قرنطینه کرونا و ُکند شدن فرآیند تأمین این تجهیزات از این 
کشور، این سفارش به شرکت های چینی ارجاع شده است که با تأمین این تجهیزات، 

عملیات تعمیر خط لوله در کشور ترکیه ظرف چند هفته آینده انجام خواهد شد.
شایان ذکر است مکاتبات رسمی از طریق شرکت ملی گاز ایران و وزارت امور 
خارجه برای هماهنگی الزم بین دو کشور به منظور از سرگیری صادرات گاز ایران به 
ترکیه صورت گرفته است و نگرانی از بابت برداشت گاز صادراتی ایران وجود ندارد.

شایان یادآوری است موضوع انفجار در خط لوله صادراتی گاز ایران به ترکیه 
مسبوق به سابقه بوده است، به صورتی که از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۰ میالدی در مجموع 
تاکنون 3۶ بار این خط لوله هدف عملیات خرابکارانه قرار گرفته که هر بار نیز در 
کمترین زمان خط لوله تعمیر و صادرات گاز در سقف تعهد قراردادی انجام شده است.

یکم خرداد؛ روز بهره وری و بهینه سازی مصرف؛
حرکت صنعت نفت در مسیر بهره وری

در مسیر استقرار چرخه مدیریت بهره وری، تاکنون اقدام هایی اساسی در صنعت 
نفت انجام شده و براساس گزارش های ارائه شده از سوی سازمان ملی بهره وری ایران، 

وزارت نفت در میان دستگاه های اجرایی پیشروست.
در قرن حاضر، آنچه بیش از هر چیز حضور خود را آشکار می کند، مفهوم واژگان 
»خالقیت، نوآوری، تغییر، کارایی، اثربخشی و بهره وری« در همه زمینه های دانش 
است. بدون شک در میان شاخه های مختلف علوم، دانش سازمان و مدیریت نه تنها 
از این تغییرات مصون نبوده، بلکه در معرض تغییرات بنیادین است. در جهان رقابتی 
امروز که بهره وری در همه زمینه ها رکن اصلی تصمیم سازی و تصمیم گیری است، 
تنها سازمان هایی می توانند در این دنیای پرتالطم باقی بمانند که به بهترین وجه از 

منابع خود استفاده کنند و بیشترین بهره وری را داشته باشند.
در همین راستا، افزایش رقابت جهانی، سازمان ها را مجبور می کند از منابع 
موجود استفاده بهینه و کارا کنند و عملکرد سازمانی خود را بهبود بخشند. آنچه در 
سازمان ها مزیت رقابتی ایجاد می کند، بهره وری به معنای به کارگیری و ترکیب 
مؤثر منابع موجود در سازمان است. افزایش بهره وری به عنوان یک ضرورت اساسی 
برای ارتقای استانداردهای زندگی بهتر، اهمیت پیدا می کند. بهره وری عبارت است 
از استفاده مطلوب، مؤثر و بهینه از مجموعه امکانات، ظرفیت ها، سرمایه ها، منابع، 
فرصت ها و...  در قرآن کریم نیز آیه های بسیاری درباره لزوم استفاده درست از فرصت 
عمر و منابع طبیعی وجود دارد و از این آیات چنین برمی آید که ایمان، آگاهی، توانایی 
نیروی انسانی و حاکم شدن اصولی مانند عقل، عدل، عمل صالح و انگیزه های درونی، 

بهره وری را افزایش خواهد داد.
کیفیت زندگی افراد، رفاه و سالمت هر جامعه با بهره وری رابطه مستقیم دارد. 
بهره وری در جامعه، سطح زندگی مردم را بدون باال بردن هزینه ها، افزایش می دهد؛ 
بهره وری، انجام درسِت کارهای درست است. هدف از بهره وری، دستیابی به مقاصدی 

است که نیازهای مادی و معنوی انسان را میسر می سازد.
پیشینه بهره وری به دورانی بسیار کهن باز می گردد؛ به گونه ای که با انسان، 
استعدادها و توانایی های او گره خورده است. از زمان صنعتی شدن دنیا و پیدایش 
شرکت های تولیدی و خدماتی بزرگ، همیشه ارتقای کیفیت و بالندگی، یکی از 
اهداف سازمان ها به شمار رفته و مستمراً در حال بهبود و توسعه است. در قرن 
هجدهم میالدی برای نخستین بار واژه بهره وری مطرح و پس از آن، سازمان ها 
و جنبش های مستقل در زمینه آن به مطالعه و پژوهش پرداختند. در اروپا، آژانس 
بهره وری اروپا )EPA(  و متعاقب آن در سال ۱۹۶۱ سازمان بهره وری آسیایی 

)APO( در آسیا تشکیل شد.
با توجه به اهمیت و جایگاه مهم بهره وری، کشور ایران از دهه 4۰ شمسی 
)۱344( عضو سازمان بهره وری آسیایی )APO( شد. همچنین جمهوری اسالمی 
ایران در انطباق با اهداف برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و 
به منظور باال بردن سطح رفاه عمومی جامعه، در سال ۱37۲ سازمان ملی بهره وری 
ایران را تأسیس کرد و از همان زمان »اول خرداد به عنوان روز بهره وری« تعیین شد. 
در این زمینه، برنامه جامع بهره وری کشور توسط هیئت محترم وقت وزیران در سال 
۱3۹4 تصویب و برای اجرای چرخه مدیریت بهره وری طی برنامه اجرایی بهره وری 

در برنامه ششم توسعه )۱4۰۰-۱3۹۶(، ۱۰ گام عملیاتی تعریف شد.
تغییر و تحوالت چند دهه صنعت، ورود به عرصه جدید یا عصر فراصنعتی، 
حاصل پیدایش سیستم های مدیریت مختلف در سازمان هاست. ارتقای بهره وری در 
صنعت موجب افزایش توان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، محیط زیست و 
تکنولوژی در سطح ملی، منطقه و جهان خواهد شد، از این رو صنعت نفت به عنوان 
پیشران عوامل توسعه در کشور همواره یکی از اعضای کلیدی سازمان های نو از 
جمله سازمان ملی بهره وری ایران است. به همین منظور در انطباق با برنامه جامع 
بهره وری کشور، »آیین نامه نظام مدیریت بهره وری صنعت نفت«، پس از تهیه و 
تدوین در »مدیریت های مهندسی ساختار شرکت های اصلی« و »اداره کل تشکیالت، 
روش ها و تعالی سازمانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت«، 
در فروردین ماه ۱3۹7 توسط مقام عالی وزارت ابالغ شد. در مسیر استقرار چرخه 
مدیریت بهره وری، تاکنون اقدام هایی اساسی در صنعت نفت صورت پذیرفته و بر 
اساس گزارش های ارائه شده از سوی سازمان ملی بهره وری ایران، وزارت نفت در 

بین دستگاه های اجرایی پیشروست.
با توجه به موارد مطروحه، بدیهی است در بین عوامل اصلی بهره وری همچون 
مدیریت، منابع مالی، تکنولوژی، انرژی و نیروی انسانی، ارزشمندترین عامل در رشد 
بهره وری و تحقق دستاوردهای مورد انتظار، نیروی انسانی با به عبارتی سرمایه انسانی 

بوده که نقش تأثیرگذار آن در دیگر عوامل غیرقابل انکار است.
                     

امیدواری پااليشگران جهان به بهبود تقاضای سوخت
پاالیشگران امیدوارند تقاضای بنزین با تسهیل محدودیت  های ناشی از ویروس 

کرونا بهبود یابد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، در حالی که محدودیت های ناشی از شیوع 
ویروس کرونا در کشورهای بسیاری در حال کاهش است، پاالیشگران نفت جهان 
که با مشکل حاشیه سود ضعیف دست به گریبان  هستند، به بهبود تقاضای بنزین 
امیدوار شده اند.یک منبع تجاری در این باره گفت: حتی اندکی افزایش تقاضای بنزین 

بب بهبود حاشیه های سود کلی می شود.
 3۰( سه شنبه  روز  آسیا،   SIN-CRK-GL۹۲ نوع  بنزین  سود  حاشیه 
اردیبهشت ماه( برای نخستین بار در نزدیک به دو ماه، با آغاز بهبود تقاضا، مثبت شد.

لی دال سوك، پژوهشگر ارشد مؤسسه اقتصاد انرژی کره گفت: از نظر بهبود 
تقاضا، ابتدا تقاضا برای بنزین بهبود می یابد و به دنبال آن تقاضای گازوئیل و سوخت 

جت بهبود خواهد یافت.
یک بازرگان فرآورده های نفتی با اشاره به اینکه تقاضای فرآورده های نفتی در 
بخش کشاورزی و برخی از بخش های تولید در زمان محدودیت های شدیدتر مربوط 
به شیوع کرونا، قابل قبول باقی مانده بود، گفت: میزان بهبود تقاضای فرآورده های 
نفتی، پس از کاهش محدودیت ها، نسبت به بهبود تقاضای بنزین کمتر خواهد بود.

برخی افراد 100 و حتی 200 خانه دارند؛

نوبتی باشد، نوبت دستگیری سلطان َمسکن است!
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

گمرك  فنی  معاون  اعالم  تازه ترین 
ایران از این حکایت دارد که با وجود اتمام 
زمان ترخیص خودروهای دپو شده، ۲47۱ 
قضایی  پرونده  دارای  عمدتا  که  دستگاه 
هستند، نیاز به تمدید زمان ندارند، ولی برای 
۱۲48 خودروی دیگر که ۱۱۰۰ دستگاه آن 
فاقد ثبت سفارش است، باید مهلت از سوی 
هیات دولت تمدید شود که اگر وزارت صمت 
نسبت به باز کردن ثبت سفارش اقدام نکند 
این خودروها هیچ گاه ترخیص نخواهند شد و 
عمال زمان برای ۱48 خودرو تمدید می شود.

ماجرای خودروهای دپو شده به ورود 
های  سال  طی  خودرو   ۲۶۱ و  هزار   ۱۲
گذشته بر می گردد که به مرور و در جریان 
ممنوعیت  خودرو،  واردات  ضوابط  تغییر 
و همچنین  واردات خودرو  و  ثبت سفارش 
از  و  توقیف  ارزی  های  سیاست  تحوالت 
خودروهایی  شد؛  جلوگیری  آنها  ترخیص 
که در بین آنها دارای پرونده قضایی، فاقد 
ثبت سفارش ،حجم موتور باالی ۲۵۰۰ سی 
سی و یا سفارش آمریکا وجود دارد که به 
هر کدام از این دالیل ممنوعه بوده و امکان 

خروج نداشتند.
اما در نهایت در دی ماه ۱3۹7 و طی 
در  ماهه   ۶ مهلتی   ، دولت  هیات  مصوبه 
اختیار صاحبان این خودروها قرار گرفت تا 
با طی فرایند قانونی کاالی خود را ترخیص 
کنند ولی با پایان زمان در اردیبهشت ۱3۹8، 
دستگاه   7۱۵3 حدود  که   شد  مشخص 
ترخیص و ۵۱۰8 دستگاه دیگر در گمرك و 

بنادر باقی مانده است.
به هر حال دیگر زمان از سوی دولت 
سال  ماه  بهمن  در  اینکه  تا  نشد  تمدید 
هیات   ، زیاد  رایزنی های  از  بعد  و  گذشته 
کرد  موافقت  مانده  باقی  ترخیص  با  دولت 
از این مصوبه مهلت سه ماهه  و در بندی 
این فرصت  تعیین شد.  برای ترخیص،  ای 
سه ماهه در ۲۹ اردیبهشت ۱3۹۹ به پایان 
پایان  تا  داد  رسید و گزارش گمرك نشان 
مهلت مقرر، حدود ۱38۹ دستگاه ترخیص 

شده است.

به  نیاز  بند  یک  مشموالن  **فقط 
زمان دارند

دارد  وجود  تصور  این  که  حالی  در 
ترخیص  امکان  دیگر   ، زمان  این  اتمام  با 
نداشته  از 37۰۰ دستگاه دیگر وجود  بیش 
ز  ا فرصت  مجدد  تمدید  به  مشروط  و 
اظهارات  ترین  تازه  که  است  دولت  سوی 
ارونقی- معاون فنی و امور گمرکی گمرك 
ایران-  بیانگر جزئیاتی است که نشان می 
بدون   ، مانده  باقی  خودروهای  دهدعمده 
ترخیص  امکان  مصوبه  مهلت  به  توجه 
داشته و فقط ۱۲48 دستگاه نیازمند تمدید 

زمان هستند.
ارونقی با بیان اینکه مصوبه بهمن ۹8 
هیات دولت سه بند دارد که طبق بند )۱( 
آن مهلت ترخیص خودروهای موضوع بند)3( 
تصویب نامه دولت در دی ماه ۱3۹7 ، به 
مدت سه ماه تمدید گردید گفت: بنابراین ، 
مهلت سه ماهه تعیین شده ، فقط خودروهای 
مشمول این بند را در بر می گیرد و در دو بند 
دیگر ، هیچ محدودیت زمانی تعیین نشده 
از این رو خودروهای باالی ۲۵۰۰  ؛  است 
سی سی که مستثنی شده اند، خودروهای 
به جانبازان و همچنین خودروهای  مربوط 
آنها  برائت  حکم  که  قضایی  پرونده  دارای 
سه  این  ترخیص  شرایط  و   - شده  صادر 
در   - است  تصریح شده  در مصوبه  دسته، 

قید زمان نبوده و امکان ترخیص آنها بدون 
از سوی هیات دولت  تمدید مهلت مصوبه 

وجود دارد.
وی با اشاره به خودروهایی که مشمول 
مهلت سه ماهه می شوند، گفت: از ۱۰48 
اظهار  گمرك  به  قبل  دور  در  که  دستگاه 
کرده  دریافت  نیز  گمرکی  پروانه  و  شده 
دستگاه   48 و  ترخیص  مورد  بودند،۱۰۰۰ 
باقی مانده است. همچنین از 34۰ دستگاه 
نکرده  دریافت  پروانه  ولی  شده  اظهار  که 
و ۱۰۰  ترخیص  دستگاه  بودند حدود ۲4۰ 
مورد باقی مانده و  برای ۱۱۰۰ فاقد ثبت 
سفارش نیز هیچ اظهار و ترخیصی صورت 

نگرفته است.
ز  ا مجموع  در  ونقی  ر ا گفته  به 
خودروهای مشمول مهلت زمانی سه ماهه، 
باقی مانده است که ۱۱۰۰  ۱۲48 دستگاه 
ثبت  دارای  یا  سفارش  ثبت  فاقد  دستگاه 

سفارش ابطال شده است.
** خودروهای دارای پرونده قضایی 

نیاز به زمان ندارند
معاون فنی گمرك با اشاره به وضعیت 
خودروهایی که نیاز به تمدید زمان مصوبه 
از  داد:  توضیح  نیز  ندارند  ترخیص  برای 
۲۲8۹ خودرو که در مرجع قضایی مطرح 
است برای ۶۶8 دستگاه رای صادر شده و 
آنها فقط  بین  از  امکان ترخیص دارند که 

بنابراین  است،  شده  ترخیص  خودرو  سه 
۲۲8۶ دستگاه دارای  پرونده قضایی باقی 
این  دولت  مصوبه  طبق  که  است  مانده 
خودروها  در قید زمان نیستند و هر زمان که 
تشریفات انجام شود در اختیار صاحبانشان 

قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به دو گروه دیگر که نیاز 
به تمدید زمان ندارند،افزود : ۱۰4 دستگاه نیز 
مربوط به جانبازان است که به قبل از شهریور 
۱3۹3 بر می گردد، از این تعداد دو دستگاه 
ترخیص شده و ۱۰۲ خودرو دیگر باقی مانده 
آزاد  از ۲۲7 خودرو منطقه  است. همچنین 
 ۱۵4 و  آمریکا  سفارش  دستگاه   73 اروند 
باالی ۲۵۰۰ سی سی هستند که  دستگاه 
خودروهای باالی ۲۵۰۰ سی سی با شرایط 
ذکر شده از ممنوعیت واردات مستثنی شده 
ترخیص  دستگاه   ۱44 آنها  بین  از  که  اند 
حالت،  این  در  است؛  مانده  دستگاه   83 و 
پرونده  دارای  خودروهای  از   ، مجموع  در 
قضایی ، جانبازان و اروندی ۲47۱ دستگاه 

ترخیص نشده است.
ثبت  برای  صمت  وزارت  اگر   **

سفارش کاری نکند...
اظهاراتش  بندی  جمع  در  ارونقی 
خودرویی  از ۵۱۰8  مجموع  در  یادآور شد: 
که باقی مانده و باید طی مصوبه بهمن ماه 
ترخیص می شد حدود ۱38۹ دستگاه   ۹8
ترخیص و 37۱۹ دستگاه باقی مانده است 
که از بین 37۱۹ دستگاه باقیمانده ،  ۲47۱ 
دستگاه، هیچ نیازی به تمدید زمان مصوبه 
تشریفات  طی  با  و  ندارند  ترخیص  برای 
قانونی ، کاال در اختیارشان قرار خواهد گرفت 
، اما ۱۲48 دستگاه دیگر برای ترخیص نیاز 
به تمدید زمان از سوی هیات دولت خواهند 
داشت که از این تعداد ۱۱۰۰ دستگاه فاقد 
صمت  وزارت  اگر  و  هستند  سفارش  ثبت 
تصمیمی برای باز کردن ثبت سفارش برای 
آنها اتخاذ نکند هر گونه تمدید زمانی فقط 
و  بوده  دیگر  دستگاه   ۱48 ترخیص  برای 
گاه  هیچ  سفارش  ثبت  فاقد  خودروهای 

ترخیص نمی شود.

معاون گمرک اعالم کرد:

حذف محدودیت زمانی برای ترخیص 24۷1 دستگاه خودرو

اینترنت  از تمدید  فناوری اطالعات  ارتباطات و  وزیر 
رایگان دانشگاهی و استفاده از سامانه های آموزش مجازی 

برای یک ماه دیگر خبر داد.
دانشگاه ها  کالس های  برگزاری  به  تصمیم  از  پس 
به صورت مجازی به دلیل گسترش ویروس کرونا در کشور، 
یکی از مسائل اصلی، دسترسی دانشجویان به اینترنت اعالم 
شد و اینکه مشکل اصلی که برای آموزش مجازی دانشجویان، 
بحث تهیه اینترنت و هزینه بر بودن آن است، به همین دلیل 
مصرفی  اینترنت  حجم  شدن  رایگان  خواستار  دانشجویان 
کالس های مجازی شدند و وزارت ارتباطات وعده هایی را در 

راستای رایگان شدن اینترنت آموزش مجازی داد.

البته در حالی که برخی از دانشجویان از رایگان نبودن 
گله  دانشگاهی  سایت های  در  هنگام حضور  خود  اینترنت 
داشتند، اعالم شد که تنها آی پی هایی که توسط دانشگاه ها 
اعالم شده، رایگان است و از طرفی حسین فالح جوشقانی، 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نیز اعالم 
کرد: برای رایگان کردن اینترنت دانشگاهی، لیستی از دانشگاه ها 
و وزارت علوم، وزارت بهداشت و مراکز حوزوی گرفتیم که 
ممکن است شامل همه دانشگاه های کشور نباشد. این لیست 
آموزش  امکان  آموزشی است که  آدرس سایت های  شامل 

آنالین را داشته باشد.
او همچنین درباره کم شدن حجم اینترنت به دلیل تغییر 

آی پی توضیح داد: اگر هنگام استفاده از خدمات آنالین دانشگاه 
آی پی عوض می شود و این آی پی در لیست نیست، ما کاری 
نمی توانیم کنیم. از طرفی ما ترافیک دانشجویان را رایگان 
نکردیم، بلکه دسترسی به سایت های دانشگاهی را رایگان 
کردیم. دانشجویان ممکن است با این اینترنت به سایت های 
دیگری هم مراجعه کنند که ترافیک اینها رایگان نیست و از 

حجم اینترنت آنها کم می کند.
در این راستا محمدجواد آذری جهرمی در توییتر نوشت: 
و  اساتید  علمیه،  حوزه های  دانشگاه ها،  »رایگان«  استفاده  
دانشجویان عزیز از سامانه های آموزش مجازی، برای یک 

ماه دیگر تمدید شد.

استفاده رایگان از اینترنت دانشگاهی تمدید شد

آگهی اجرائیه
کالسه پرونده: ۲/۹7/۵۰8

مشخصات محکوم له: آقای محسن پویامهر فرزند براتعلی به نشانی شهرستان جوین، 
نقاب، خیابان حافظ، حافظ ۱۲، پالك ۱8

فرزند  ربانی  مهرداد   -۲ حسین  فرزند  خرمی  محمد   -۱ علیه:  محکوم  مشخصات 
محمدکریم نشانی هر دو مجهول المکان می باشد.

محکوم به: به موجب دادنامه شماره ۵78/۵7 مورخ ۱3۹7/۱۲/۲۶ صادره شورای حل 
اختالف حوزه دو جوین، محکوم علیها ملزم می باشند به حضور در دفترخانه اسناد رسمی 
جهت تنظیم و انتقال سند رسمی یک دستگاه خودرو زامیاد یخچال دار مدل ۱38۹ به شماره 
انتظامی ایران ۹۵-۶7۶ ج 8۲ بنام محکوم له و مشترکا به پرداخت مبلغ یکصد هزار تومان 
بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له که ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محسوب می گردد نسبت به تنظیم و انتقال سند رسمی خودرو مذکور اقدام 
نمایند. در غیراینصورت برابر مواد ۲4، 34، 3۵، 38، ۶4، ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی و 
مواد ۵۲۲، ۵۲3، ۵۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی اقدام 

قانونی از طرف اجرای احکام مدنی دادگستری صورت می پذیرد.
احسان جعفری عراقی

قاضی شورای حل اختالف حوزه دو شهرستان جوین

خانم زبیده عبدالهی به شماره شناسنامه 3۵8۰۶۵۰۲۹7 به شرح دادخواست به کالسه 
47/۹۹ از این دادگاه درخواست نموده چنین توضیح داده که شادروان منصور بامری به شماره 
شناسنامه ۶8۲۰۰۱۵83۰4 در تاریخ ۱3۹۹/۰۱/۱۹ در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
متقاضی با مشخصات فوق همسر متوفی

متین بامری به شماره ملی 737۰۱۶۵4۱8 تنها فرزند ذکور متوفی
حنانه بامری به شماره ملی 737۰۱3۶۰۲7 تنها فرزند اناث متوفی

در بی بی عبدالهی به شماره شناسنامه ۱۰۱۹ مادر متوفی، مرحوم ورثه دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف ۱3

خانم مهتاب شاه ولی بر فرزند مراد به شماره شناسنامه 3۵۹۱۰۱۰۶۵۰ به شرح دادخواست 
به کالسه ۹۹/۱۱۰ از این دادگاه درخواست نموده چنین توضیح داده که شادروان علم عیسایی 
به شماره شناسنامه 3۵۹۰8۲۹7۶۱ در تاریخ ۱3۹۹/۰۲/۲۲ در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات 

گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
متقاضی با مشخصات فوق همسر متوفی

مهدی عیسایی به شماره ملی ۶8۲۰۰3۱۰84 
امیر هادی ۶8۲۰۰4۱3۶8

امیرمحمد عیسایی به شماره شناسنامه 737۰۰73۲8۹ فرزندان ذکور متوفی
مطهره عیسایی به شماره شناسنامه 3۵8۱4۶۹8۲۰

مرضیه عیسایی به شماره شناسنامه ۶8۲۰۰۰8۶۵۱ فرزندان اناث متوفی
مهتاب شاه ولی بر فرزند مراد به شماره شناسنامه ۱887 همسر متوفی

ماه خاتون سجادی فرزند چراغ 3۵۹۱۲۱۶۱۱۹ مادر متوفی مرحوم ورثه دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف ۱4

دادنامه
پرونده کالسه ۹8۰۹۹87477۲۰۰۵۹۶ شعبه دادگاه عمومی بخش فنوج تصمیم نهایی 

شماره ۹8۰۹۹77477۲۰۱۵3۲
خواهان: آقای محمود هوتی فرزند خیرمحمد به نشانی استان سیستان و بلوچستان – 

شهرستان نیک شهر – شهر فنوج – خ پروین اعتصامی مرکز بهداشت
خوانده: آقای رسولبخش بلوچ فرزند علی محمد به نشانی استان سیستان و بلوچستان 

– شهرستان چاه بهار – نگور – دشتیاری – بخش پالن – روستای آبذری
خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

بسمه تعالی
به تاریخ ۱3۹8/۱۱/۱4 در وقت مقرر جلسه شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان فنوج 
به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد دادگاه با 
عنایت به محتویات پرونده در خصوص دعوی اعسار ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت 

از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی می نماید:
**رأی دادگاه**

در خصوص دادخواست آقای محمود هوتی فرزند خیرمحمد به طرفیت آقای رسولبخش بلوچ 
فرزند علی محمد به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در پرونده کالسه ۹8۰7۱۹ این شعبه 
به شرح متن دادخواست، بدین توضیح که "ایشان دارای شغل ثابت و درآمد مشخصی نمی باشند 
و درآمدی ناچیز دارد و ملک و امالك و پس اندازی ندارد" با توجه به اظهارات خواهان – شهود 
تعرفه شده در دادگاه که حاکی از معسر بودن خواهان می باشد و عدم حضور خوانده برخالف دوبار 
ابالغ اخطاریه و عدم ارائه الیحه یا معرفی اموال از سمت ایشان و با توجه به اینکه اصل مالئت در 
مقابل دلیل ارائه شده تاب مقابله ندارد بنابراین با احراز اعسار خواهان دادخواهی را موجه و به استناد 
ماده ۵۰4 و ۵۰۶ و ۵۰7 و ۵۱3 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر قبول اعسار و معافیت موقت 
خواهان از پرداخت هزینه دادرسی تا زمان اجرای حکم و وصول محکوم به صادر و اعالم می گردد.

ایران ظرف مهلت بیست روز و برای  *رأی صادره حضوری و برای اشخاص مقیم 
اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ به شاکی قابل تجدیدنظرخواهی در 

محاکم تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان می باشد.
دفتر: »پرونده ثبت دادنامه و ابالغ و تا قطعی شدن دادنامه پرونده مقید به وقت نظارت 

باشد«م/الف ۵/۱
گل محمد خیرآبادی – رئیس دادگاه عمومی شهرستان فنوج
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ناکامی فیروزجا در روز اول سوپرتورنمنت آنالين 150 هزار دالری
فیروزجا که در رقابت های سوپر تورنمنت 
آنالین لیندورس ابی دعوت شده موفق نشد در 
برابر قدرت های شطرنج  این دیدار در  اول  روز 

جهان به پیروزی برسد.
سوپر  مسابقات  گذشته  شنبه  سه  روز 
 LINDORES( تورنمنت آنالین لیندورس ابی
ABBEY( آغاز شد. این مسابقات که از مجموع 
مگنوس  دالری  میلیون  یک  تور  رقابت های 
کارلسن، قهرمان شطرنج جهان است با حضور 

چهره های شطرنج جهان پیگیری شد. علیرضا فیروزجا که با ریتینگ ۲7۰3 به این 
مسابقه دعوت شده در دور اول این مسابقات مقابل آرونیان ارمنی قرار گرفت. فیروزجا 
در مسابقه اول خود در مقابل این شطرنج باز قدرتمند در حالی که می توانست به پیروزی 

برسد، موقعیت های برتر را ندید و شکست را پذیرا شد.
دور دوم در حالی آغاز شد که فیروزجا مقابل دینگ لیرن چینی نفر سوم رنکینگ 
جهانی قرار گرفت. فیروزجا در اوایل بازی  برابر این شطرنج باز وضعیت خوبی نداشت 
اما موفق شد از او یک تساوی ارزشمند را بگیرد. دور سوم فیروزجا با مهره سیاه  مقابل 
ناکامورا آمریکایی، نفر ۱8 رنکینگ استاندارد و نفر اول ریتینگ برق آسا جهان آغاز شد 

که در این بازی نتوانست این حریف قدرتمند را شکست دهد.
در دور چهارم علیرضا در مقابل دیگر شطرنج باز چینی این رقابت ها قرار گرفت 
و به تساوی رضایت داد. او در روز اول این دیدار با دو پیروزی و دو شکست یک 
امتیازی شد و با پوئن شکنی در رده آخر این مسابقات قرار گرفت. باید توجه کرد که 
این نتیجه برای فیروزجا در حالی رقم خورده است که او در روز اول با شطرنج بازهایی 

با ریتینگ باالتر خود به رقابت پرداخت.

کمك مالی ANOC به کمیته ملی المپیك 206 کشور
انجمن ANOC اعالم کرد به کمیته ملی 
المپیک ۲۰۶ کشور کمک مالی می کند تا بتوانند 
ورزشکاران خود را برای المپیک توکیو آماده کنند.

 ،Inside the games گزارش  به 
انجمن کمیته های ملی المپیک )ANOC( اعالم 
کرد بودجه بیش تری را برای کمک به کشورها 
نظر  در  توکیو  المپیک  برای  آماده شدن  جهت 
خواهد گرفت. این انجمن رقم دقیق بودجه کمکی 

به کمیته ملی المپیک کشورها را اعالم نکرد.
ANOC  اعالم کرد: کمیته ملی المپیک کشورها همانند مردم و سازمان های 
مختلف به دلیل شیوع ویروس کرونا با سختی های زیادی روبه رو هستند. ما در کنار 

آن ها ایستاده ایم و متعهد هستیم به هر شکلی که می توان از آن ها حمایت کنیم.
ما می دانیم این بیماری وحشتناك حتی در صورت برطرف شدن، باز هم پیامد 
 ANOC های مالی را برای کمیته ملی المپیک کشورها  خواهد داشت از این رو
تصمیم گرفته برای ۲۰۶ کشور عضو، بودجه اضافی را در نظر بگیرد تا آن ها بتوانند 
تجهیزات الزم  برای مقابله با این چالش را فراهم کنند و به آماده کردن ورزشکاران 

خود برای المپیک توکیو بپردازند.

کامران قاسمپور: با انتخابی حق کشتی گیر ضايع نمی شود
رقیب  زیر ۲3 سال جهان که  مدال طالی  دارنده ۲  و  ایران  آتیه  با  آزادکار 
عنوان داری به نام حسن یزدانی را برای رسیدن به المپیک پیش رو دارد، گفت: سخت 

تمرین می کنم و انگیزه زیادی برای رسیدن به المپیک دارم.
کامران قاسمپور، درباره تصویب طرح چرخه انتخابی تیم ملی کشتی که قرار است 
به عنوان مبنای انتخاب ملی پوشان برای حضور در رویدادهای آسیایی، جهانی و المپیک 
مدنظر قرار گیرد، اظهار کرد: قانونمندی در هر موردی خوب است و قطعا نتایج مثبتی نیز 
در پی خواهد داشت. اینکه کشتی گیر بداند بر اساس چه متر و معیاری ملی پوش می شود و 
باید چه امتیازی را کسب کند، قطعا با انرژی و انگیزه بیشتری تالش خواهد کرد.دارنده ۲ 
مدال طالی امیدهای جهان، افزود: با اجرای قانون انتخابی حق هیچ کشتی گیری ضایع 
نمی شود و هر کسی که خود را مدعی می داند می آید و خودش را نشان می دهد. در هر 
کاری اگر قانون اجرا شود نتیجه بهتری بدست می آید، کشتی گیر هم تکلیفش را می داند 
و با برنامه ریزی در مسابقات شرکت می کند و بدون حرف و حدیث کشتی می گیرد. وی 
درباره آخرین وضعیت خود نیز، گفت: هر کجا که الزم باشد کشتی می گیرم و آماده ام 
در هر میدانی که تعیین شود مبارزه کنم. من هم مثل سایر کشتی گیران بر اساس قانون 

انتخابی جلو می روم و بر اساس آن برنامه ریزی خواهم کرد.
قاسمپور در پاسخ به این سوال که آیا تعویق المپیک به سود او شده یا خیر، 
خاطرنشان کرد: خیلی تفاوتی برای من ندارد چرا که قبل از تعویق المپیک منظم 
تمرین می کردم و االن هم که المپیک یکسال به تعویق افتاده هیچ خللی در انگیزه 
و تالشم ایجاد نشده و خیلی منظم تمریناتم را دنبال می کنم. انگیزه زیادی برای 
رسیدن به موفقیت و کسب نتایج خوب در رویدادهای پیش رو دارم تا در نهایت به 

عنوان ملی پوش ایران در المپیک انتخاب شوم.

ستاره خالق در راه نوکمپ؛
اولین خريد بزرگ بارسلونا قطعی شد! 

میرالیم پیانیچ، ستاره بوسنیایی یوونتوس 
در آستانه انتقال به بارسلونا قرار گرفته است.

تابستانی  که  است  آن  از  حاکی  اخبار 
شلوغ و پرسر و صدا در انتظار بارسلونا خواهد 
بود و این تیم قصد دارد برای تقویت ترکیبش 
جز  به  بزند.  بزرگی  بازیکنان  به خرید  دست 
به شدت  نیز  پیانیچ  میرالیم  مارتینز،  الئوتارو 
موندو  نشریه  و  گرفته  قرار  بارسا  توجه  مورد 

امضای  تا  بوسنیایی فاصله ای  این ستاره  امروز در گزارشی مدعی شد  دیپرتیوو 
قرارداد با آبی اناری ها ندارد.

بارسلونا به قدری برای خرید میرالیم پیانیچ مصمم است که حتی در صورت 
عدم پذیرش معاوضه از سوی یوونتوس نیز برای خرید او اقدام خواهد کرد. پیانیچ 
یکی از باالترین دستمزدها را در تورین دریافت می کند و به همین دلیل بیانکونری 

نیز بی میل به فروش او نیست.
بارسلونا امیدوار است یوونتوس گزینه خرید نلسون سمدو، مدافع پرتغالی و ۲۶ 
ساله را بپذیرد تا اینگونه پروسه جذب میرالیم پیانیچ راحت تر انجام شود، اما باشگاه 
ایتالیایی خواهان خرید آرتور ملو از بارسلوناست، آنهم در شرایطی که این هافبک 

برزیلی هیچ عالقه ای به جدایی از بارسا ندارد.
اما موندو دیپورتیوو امروز فاش کرد حتی اگر در نهایت طرفین در مورد معاوضه 
بازیکن به توافق نرسند نیز میرالیم پیانیچ را باید بازیکن بارسلونا دانست. کادر فنی 
بارسا به سبک بازی این هافبک خالق عالقمند است و او نقشی کلیدی در ترکیب 

بلوگرانا در فصل بعد خواهد داشت.
خود میرالیم پیانیچ نیز به شدت عالقمند به نهایی شدن این انتقال است و می 
داند در صورت رد این پیشنهاد دیگر فرصتی برای بازی کردن در نوکمپ نخواهد 
داشت. با ورود مائوریتسیو ساری به رختکن یوونتوس و عالقه این سرمربی ایتالیایی 
به هافبک های جنگنده و انرژیک، جایگاه میرالیم پیانیچ در ترکیب یووه مانند سال 

های قبل نیست و نقش او کمرنگ تر شده است.
از طرفی دیگر میرالیم پیانیچ معتقد است سبک بازی او با بارسلونا هماهنگ 
است و او می تواند در نوکمپ تولدی دوباره داشته باشد. بدین ترتیب می تواند این 
ستاره بوسنیایی را اولین خرید بزرگ و تابستانی بارسلونا تصور کرد. البته باشگاه 
اسپانیایی ابتدا عالقمند به حضور یک بازیکن در معامله برای کاهش قیمت است، 

اما در هر حال آنها برای خرید میرالیم پیانیچ اقدام خواهند کرد.
در صورت پایان یافتن این پروسه، خرید الئوتارو مارتینز به اولویت بعدی مدیران 
بارسا تبدیل خواهد شد. به نظر می رسد مذاکره با اینتر برای جذب این مهاجم آرژانتینی 
دشوارتر از عملیات جذب میرالیم پیانیچ خواهد بود و نراتزوری به راحتی حاضر به از 

دست دادن مهره ارزشمند و خوش آتیه خود نیست.

مسی و گوارديوال می توانستند عضو تیم ختافه شوند
با  قرارداد  امضای  به  ختافه  باشگاه 
نزدیک  بارسلونا  ستاره  و  اسپانیا  سرمربی 

شده بود.
که  ضربه ای  وجود  با  آس،  گزارش  به 
ختافه در نیمه نهایی کوپا دل ری ۲۰۰۶-۰7 
به بارسلونا زد رابطه آنخل تورس و خوان الپورتا 
همیشه خوب بود. رییس باشگاه ختافه دوران 
ریاستش را در این باشگاه مرور و به یک نکته 
قابل توجه اشاره کرد. او اعالم کرد که لیونل 

مسی و پپ گواردیوال می توانستند در تیمش حضور داشته باشند. تورس گفت: در اولین 
یا دومین سال مسی تقریبا همه چیز آماده بود تا این بازیکن به صورت قرضی برای 
ختافه بازی کند. در نهایت فرانک رایکارد نپذیرفت و ما در حسرت این اتفاق ماندیم. 
این نخستین تیمی نیست که اعالم می کند به انتقال قرضی ستاره آرژانتینی 
با پپ  قرارداد  امضای  به  تیم  این  نظر می رسد  به  این حال  با  بود.  نزدیک شده 

گواردیوال نزدیک تر بوده  است. 
یکی از اهداف خوان الپورتا این بود که میشل الدروپ، سرمربی ختافه را به 
عنوان سرمربی بارسلونا انتخاب کند و گواردیوال جانشینش شود. تورس در این رابطه 
اظهار کرد: یک روز که در قرعه کشی رقابت های اروپایی در سوییس حضور داشتیم 
این ایده مطرح شد. الپورتا از ابتدا راضی نبود گواردیوال هدایت بارسا را بر عهده بگیرد. 
در نهایت رییس باشگاه بارسا نظرش عوض شد و این جا به جایی هرگز صورت 

نپذیرفت. هم چنین الدروپ در ختافه نماند.

برتر  لیگ  رقابت های  احتمالی  تقویم 
و لیگ قهرمانان آسیا حاکی از مهلت کوتاه 
تیم ها برای استراحت، یارگیری و همین طور 
آماده سازی برای فصل آینده است؛ اما شروع 
رقابت ها از اواخر تابستان غیرممکن به نظر 

می رسد.
و  تمرینات  برگزاری  مجوز  صدور  با 
مسابقات، سازمان لیگ می تواند فصل جاری 
فوتبال ایران را تا اواسط مرداد به پایان برساند 
و برای حضور نمایندگان ایران در رقابت های 
آسیایی و همین طور شروع فصل جدید فوتبال 

ایران برنامه ریزی کند.
مسووالن سازمان لیگ تا قبل از صدور 
مجوز مذکور، نگران زمان پایان فصل جاری 
و تداخل این رقابت ها با لیگ قهرمانان آسیا 
بودند که ظاهرا قرار است از نیمه مرداد شروع 
شود اما درباره فرمت برگزاری این مسابقات 
عضو  کشورهای  میان  اختالفاتی  هم چنان 
وجود دارد. با این وجود، برگزاری رقابت ها به 
صورت متمرکز می تواند مدت زمان برگزاری 
ادامه بازی های گروهی را کاهش دهد و چه 
مرحله  بازی های  از  برخی  برای  بتوان  بسا 

حذفی نیز برنامه ریزی کرد.
با این وجود، شروع فصل جدید فوتبال 
ایران هم از دغدغه های مهم سازمان لیگ 

به شمار می رود که برنامه فصل آینده را با 
توجه به ترافیک بازی های باشگاهی و ملی 

با تداخل رو به رو خواهد کرد.
جام  و  لیگ  رقابت های  اگر  واقع،  در 
حذفی ایران اوایل مرداد تمام شود و مرحله 
اوایل  تا  هم  آسیا  قهرمانان  لیگ  گروهی 
می توانند  بازیکنان  برسد،  پایان  به  شهریور 
راهی مرخصی و استراحت پایان فصل شوند.
*لیگ بیستم چه زمانی شروع می شود؟

در  لیگ،  سازمان  مسووالن  گفته  به 
سال جاری خبری از تعطیلی 7۵ روزه میان 
دو فصل نخواهد بود و تیم ها و فوتبالیست ها 
زمان کم تری را در اختیار خواهند داشت و در 
برگزاری  برای  کم تری  زمان  وضعیت  این 
استراحت  آماده سازی و همین طور  تمرینات 
فوتبالیست ها و فصل نقل و انتقاالت وجود 
خواهد داشت. اگر این فاصله دو ماه و نیمه تا 
حدود یک ماه و نیم هم کاهش یابد، عمال، 

آغاز   ۹۹ مهر  از  زودتر  فوتبال  جدید  فصل 
نخواهد شد.

از  جدید  فصل  شروع  درباره  اخباری 
اواخر شهریور وجود دارد که در این صورت 
در حق چهار تیم آسیایی ایران اجحاف خواهد 
شد چرا که آن ها در این وضعیت زمان کم تری 
برای شروع فصل جدید خواهند داشت و قطعا 
با اعتراض فوتبالیست ها هم مواجه خواهد شد.
*ترافیک فوتبالی در سال ۱3۹۹-۱4۰۰

احتماال  ایران  در  فوتبال  جدید  فصل 
تیم  و  شد  خواهد  آغاز  ملی  رویدادهای  با 
ملی باید برای بازی های انتخابی جام جهانی 
آماده شود. پیش از این گمانه زنی هایی درباره 
شروع رقابت های انتخابی جام جهانی از مهر 
ماه وجود داشت اما به علت شلوغی بیش از 
از  آسیایی  کشورهای  برخی  مسابقات،  حد 
فیفا خواستند انتخابی جام جهانی را به نوروز 

۱4۰۰ موکول کند!
بازی های  برگزاری  موضوع،  این  با 
انرژی  که  کرد  اضافه  باید  هم  را  آسیایی 
بیشتری را از فوتبالیست ها می طلبد و احتماال 
فصل  شروع  برای  اختالفات  بروز  شاهد 
جدید خواهیم بود چرا که بیشترین فشار به 
فوتبالیست ها و تیم های نه چندان متمول و 

بدون امکانات ایرانی اعمال خواهد شد.

خبری از تعطیلی ۷۵ روزه میان دو فصل نیست؛

لیگ برتر بیستم پاییز برگزار می شود!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی نوبتی
 سه ماهه چهارم سال 1398 

اداره ثبت اسناد و امالک همدان منطقه يك

به استناد ماده 12 قانون ثبت و مواد 46 و ۵9 آیین نامه مذکور و تبصره یك ماده 2۵ اصالحی قانون ثبت مصوب 
دی ماه 13۵1 اینك اسامی اشخاصی که در سه ماهه چهارم سال 1398 نسبت به پالکهای واقع در حومه بخش 
های 1 و 3 درخواست ثبت نموده اند همچنین پالکهایی که بنا بر اختیارات تفویضی به ریاست نیاز به تجدید چاپ 

آگهی دارند به شرح ذیل در دو نوبت به فاصله 30 روز آگهی می شود. 

حومه بخش يك همدان: 
۱: پالك 4/88: ششدانگ اعیانی یک قطعه میوه زار به مساحت تقریبی ۲۲۰۰ متر مربع )مساحت دقیق در زمان تحدید حدود تعیین 
خواهد شد( که برابر نامه شماره ۱3۵37 – ۲3/3/۲۵ هیات نظارت آگهی نوبتی تجدیدی ) به علت اشتباه موثر در درج نام متقاضی ثبت 
اولیه در آگهی نوبتی( به نام ملکین فعلی ورثه مرحوم حاجی میرزامحمد علی دامغانی عالمی فرزند آقا شیخ علی ) برابر حصر وراثت شماره 
۶۰/۱3۶ مورخه ۱3۶۰/۱/۲۹ شعبه 4 دادگاه شهرستان همدان( و سایر وراث برابر گواهی های حصر وراثت به شماره های ۹7۱37۰/ح۱۲7 
شعبه ۱۲7 شورای حل اختالف همدان و شماره ۶۲۶-۱37۵/۵/۱۰ دادرسی شعبه ۱۲ دادگاه عمومی همدان و شماره ۲۱۹ – ۱3۹۱/۱۲/۲۱ 
شورای حل اختالف منطقه ۹ تهران و شماره ۱4۰/۹۲۰3۰۹ح مورخه ۱3۹۲/8/۵ قاضی حوزه ۱4۰ شورای حل اختالف همدان هریک به 

میزان سهم االرث کما فرض اهلل 

حومه بخش سه همدان: 
۱: پالك ۱/3۱3۲3: ششدانگ یک قطعه زمین )شارع متروکه( به مساحت ۱۵/8۵ متر مربع جهت الحاق به پالك ۱/۲۲۹8۱ ملکی 
آقایان محمد تشکری صفا فرزند عبدالحسین و مصطفی تشکری صفا فرزند عبدالحسین و محسن تشکری صفا فرزند عبدالحسین و مرتضی 
تشکری صفا فرزند عبدالحسین هریک نسبت به ۱7/4۶ شعیر مشاع از ۹۶ شعیر ششدانگ پالك ۱/3۱3۲3 و خانم گیتی تشکری صفا فرزند 
عبدالحسین و خانم ماه دولت تشکری صفا فرزند عبدالحسین هریک نسبت به 8/7۲ شعیر مشاع از ۹۶ شعیر ششدانگ و آقای میثم آینه چی 
فرزند علی اکبر و آقای حسین خلجی فرزند حمداله هریک نسبت به 4/3۶ شعیر مشاع از ۹۶ شعیر ششدانگ که آقای میثم آینه چی اصالتا 

از طرف خود و وکالتا از طرف سایر متقاضیان درخواست ثبت نموده اند. 
۲: پالك ۱/3۱3۵7: ششدانگ یک قطعه زمین )شاهجوی متروکه( به مساحت ۲۹/4۹ متر مربع جهت الحاق به پالك ۱/۵۱34 ملکی 

آقای بهرام جوادی فر فرزند اقامعلی 
3: پالك ۵/۲۱47: ششدانگ یک قطعه زمین )شارع متروکه( به مساحت ۶/۶۲ متر مربع جهت الحاق به پالك ۵/۱7۲۱/۱8۶۱ ملکی 
آقای حسن الهی مقدم فرزند نجاتعلی و خانم زهرا نوذری موخر فرزند حمداله هریک بالسویه نسبت به سه دانگ مشاع که آقای حسن الهی 

مقدم اصالتا از طرف خود و وکالتا از طرف خانم زهرا نوذری موخر تقاضای ثبت نموده اند. 
لذا طبق ماده ۱۶ و ۱7 قانون ثبت اشخاصی که نسبت به پالك های فوق اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی فقط ۹۰ روز 
فرصت دارند اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالك منطقه یک همدان تسلیم و رسید اخذ نمایند چنانچه راجع به امالك مذکور 
بین تقاضا کننده و دیگری قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی دعوایی اقامه شده باشد و در جریان باشد کسی که طرف دعوی با تقاضا کننده 
است در اجرای مواد 74 و 8۶ آیین نامه قانون ثبت باید از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی تا ۹۰ روز تصدیق محکمه را مشعر به جریان دعوی 
به اداره ثبت تسلیم نماید واال حق او ساقط خواهد شد همچنین الزم به ذکر است آگهی اصالحی فقط یک نوبت منتشر خواهد شد و مهلت 
اعتراض به آن 3۰ روز از تاریخ انتشار می باشد حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود در صورتمجلس منظور می گردد که اگر معترض باشد 

مطابق مقررات 3۰ روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس اعتراض بدهد. م.الف: ۱۶ 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/۲/۱ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹/3/۱ 

علی زیوری حبیبی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یك همدان 

حوزه  اصلی   ۱۵۶ از  فرعی   ۵۱ پالك  از  قسمتی  مالکیت  سند  فقدان  آگهی 
وکالت  با  فرزند علی محمد شناسنامه ۲7۰۵  عاشوری  امیر  آقای   ، کریم  رباط  ثبتی 
آقای غالمرضا پورمددی فرزند ابراهیم شناسنامه 44۶ و امید چگینی فرزند منوچهر 
شناسنامه 37۵ با تسلیم استشهادیه به شماره 7۶۰۰۰۱۱4 مورخ ۱3۹۹/۰۲/۲4 مصدق 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 8 رباط کریم که پیوست تقاضای وارده به شماره ۱۰۵4 
مورخ ۱3۹۹/۰۲/۲4 با اعالم اینکه سند مالکیت اعیانی مساحت ۱۱۰ متر مربع مشاع 
از اعیانی ششدانگ یک قطعه باغ جدید؛االحداث به مساحت ۲۹۶7۶ متر مربع تحت 
پالك ۵۱ فرعی از ۱۵۶ اصلی حوزه ثبتی رباط کریم ذیل ثبت ۱۲4۵۰3 صفحه ۲33 
به  مالکیت  سند  و  ثبت   ۲7۰۵ شناسنامه  محمد  علی  فرزند  عاشوری  امیر   ۵33 جلد 
شماره سریال ۹۰۵۶۰۰ الف 88 صادر و تسلیم گردیده است و در قید رهن و بازداشت 
نمی باشد و بر اساس وکالتنامه های شماره ۶۲33۰ مورخ 8۶/۱۲/۱۲ و ۶۱7۹7 مورخ 
8۶/۱۱/۱7 دفتر 8 رباط کریم وکیل مالک فوق با ارایه تقاضای وارده به شماره ۱۰۵4 
مورخ ۱3۹۹/۰۲/۲4 و استشهادیه مصدق به شماره 7۶۰۰۰۱۱4 مورخ ۱3۹۹/۰۲/۲4 
دفتر 8 رباط کریم خواستار صدور سند مالکیت المثنی به دلیل جابجایی) اثاث کشی( 
مفقود گردیده ،مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۲۰ قانون ثبت یک نوبت منتشر تا 
چنانچه هر شخص از وجود آن نزد خود یا دیگران مطلع باشد از تاریخ انتشار به مدت 
ده روز ضمن ارایه اصل سند فوق و مدارك الزم به این اداره مراجعه و رسید دریافت 
نمایید در غیر این صورت اداره ثبت وفق مقررات اقدام خواهد نمود و فقط اعتراض 

ایشان در مراجع قضایی قابل رسیدگی می باشد.
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالك شهرستان رباط کریم - احمد رحیمی شورمستی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسنادذمه(
بستانکار:فائزه خیرآبادی فرزندعباسعلی ساکن سبزوار

بدهکار:یوسف نجارپورفروشانی فرزند مرتضی ساکن سبزوار
مورد مزایده و محل آن:سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك هفت هزارویکصدوشصت 
وچهارفرعی مفروز شده از پالك دوهزاروهشتصدوشصت و نه فرعی از یک اصلی بخش 
صفحه8۰دفتر3۱۹شماره  ذیل  که  مربع  متر  دویست  مساحت  به  سبزوار  دوازده 
است  صادرشده  وسندمالکیت  ثبت  فروشانی  نجارپور  یوسف  آقای  نام  ثبت۵۰33۱به 
وششدانگ محدود به حدود ذیل است:شماال دیواربدیواربطول ده متربه شماره هفت 
هزارویک صدوپنجاه و هفت فرعی شرقا دیواربدیوار بطول بیست متربه شماره هفت 
هزارویک صدوشصت و سه فرعی جنوبادرب ودیواریست بطول ده متربه کوچه8متری 
غربادیواربدیواربطول بیست متر به شماره هفت هزارویک صدوشصت وپنج فرعی که 
برابرنظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ سه میلیاردریال)ارزش گذاری مزبورفقط 
مربوط به همین سه دانگ مشاع می باشد(ارزیابی قطعی گردیده وبه صورت یک ساختمان 
دوطبقه می باشدکه دارای نمای سنگ است ساختمان به صورت دوواحدمسکونی،کف 
سرامیک،گرمایش بخاری،پنجره های فلزی و کابینت فلزی توضیح اینکه ششدانگ 
ملک مذکوردرجهت شمال و جنوب به دونیم شده وبه صورت مشاعی وجداگانه احداث 
بنا گردیده که سمت غرب آن متعلق به مدیون است و همان قسمت ارزیابی گردیده 

است اسکلت بنا بنایی است وقدمت بناحدودبیست سال تخمین زده می شودساختمان 
مسکونی بوده و باعرض پنج مترساخته شده ودارای دوسری امتیازات آب،برق و گاز 
در  واحد مسکونی  و یک  در طبقه همکف  واحد مسکونی  دارای یک  باشدملک  می 
سبزوار  در  واقع  واگذارشده  اجاره  به  و  بوده  مدیون  هردودرتصرف  است  اول  طبقه 
اجرایی  درپرونده  بستانکار  طلب  از  قسمتی  درقبال  شرقی،رازی۱۶که  رازی  خیابان 
کالسه۹8۰۱۰37درروزدوشنبه مورخه۱3۹۹/۰3/۱۹ازساعت۹صبح الی۱۲ظهر در محل 
شعبه اجرای ثبت اسناد سبزوار از طریق مزایده حضوری نقدابه فروش می رسد،مزایده 
از مبلغ سه میلیاردریال شروع و به باالترین رقمی که خریدار داشته باشدفروخته می 
شودوهزینه های سند انتقال اعم از عوارض شهرداری مالیات دارایی و دیگر ادارات 
ارائه  به  منوط  انتقال  وتنظیم سند  مزایده  برنده  به عهده  و  نبوده  ربط مشخص  ذی 
مفاصاحساب می باشد و اجرای ثبت تکلیفی در تخلیه ملک مشاع نداشته و ضمنا هزینه 
های قانونی و اجرایی مطابق مقررات وصول می گرددو چنانچه روز مزایده مصادف با 
تعطیل رسمی گرددجلسه مزایده روز بعد از آن در همان ساعت و مکان تشکیل می 

گردد.)م الف ۹۹/۱۹۵7(
تاریخ انتشار:پنجشنبه۱3۹۹/۰3/۰۱

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسنادو امالك سبزوار

فقدان مدرك تحصیلی
مدرك فارغ التحصیلی اینجانب فاطمه کریمی قادی فرزند کریم شماره 
شناسنامه ۲۲۵۰۰۶۲3۰7 صادره از سوادکوه در مقطع کارشناسی ارشد رشته 
حقوق خصوصی از دانشگاه قائم شهر به شماره 4۶۶38 می باشد. از یابنده تقاضا 
می شود به آدرس دانشگاه آزاد واحد قائم شهر نشانی جاده نظامی دانشگاه 

آزاد قائم شهر ارسال نماید.

آگهي حصروراثت
خانم احیاء پاسبان صفوف به شماره شناسنامه ۵۰ فرزند اکبر از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید الماس بابازاده  فرزند سید 
عباس در تاریخ ۹8/۱۲/۱3  در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح 
ذیل تعرفه شده اند:۱- سید حسین بابازاده به ش ش ۲۵8۰۰۰4۹۶3 فرزند سید الماس نسبت 
پسر۲-سید عباس بابازاده به ش ش ۲۵۹44۱۶۱۱8 فرزند سید الماس نسبت پسر3-سیده 
زهرا بابازاده به ش ش 3۶4۶۱ فرزند سید الماس نسبت دختر4- احیاء پاسبان صفوف به 
ش ش ۵۰ فرزند اکبرنسبت زوجه به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از 
مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره447 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

دروازه بان پرسپولیس می گوید تست 
تحمل  زور  به  و  بوده  سخت  خیلی  کرونا 

کرده است.
علیرضا بیرانوند دروازه بان ملی پوش 
پرسپولیس در حاشیه تست کرونای بازیکنان 
پرسپولیس در ورزشگاه درفشی فر اینطور حرف 
هایش را آغاز کرد: امروز تست کرونا دادیم و 
انصافا باید بگویم این تست وحشتناك سخت 
بود. این تست را به زور تحمل کردیم مخصوصًا 
بینی  روی  چیزی  یک  و  زدند  حرکتی  یک 

گذاشتند که واقعا برایم سخت بود.
و  داد  ادامه  را  هایش  حرف  بیرانوند 
گفت: باید تست کرونا را انجام بدهیم چون 
تیم ها باید با سالمتی کامل در مسابقات حاضر 
شوند. فوتبال باید زمانی شروع شود که خدایی 
ناکرده کسی مریض نشود. من دو روز پیش 
در ورزشگاه شهید کاظمی اختصاصی تمرین 
کردم و آقای پیروانی تونلی را برای ضدعفونی 
درست کرده بود که این اتفاق خوبی محسوب 
می شود. فکر می کنم همه تیم ها تست کرونا را 
از بازیکنانشان می گیرند. حاال هم منتظر هستیم 

تا لیگ شروع شود.
دروازه بان پرسپولیس در مورد تعطیلی 
لیگ و دوران قرنطینه بیان کرد: نزدیک سه 
ماه است که لیگ تعطیل شده و از زمانی که 
کرونا آمده من فقط دو سه روز استراحت کردم 
هر چند تمرین انفرادی انجام دادن زیاد به من 
کمکی نمی کند. مهم این است که بازیکن با 
تیم تمرین کند، اما من با مربی اختصاصی ام 
در خرم آباد و تهران تمرین کردم و حاال هم 
لحظه شماری می کنم که بازیکنان تیم را ببینم.

بیراوند با اشاره به موضع بسیاری از تیم 
های لیگ برتری که خواهان تعطیلی مسابقات 
بودند، عنوان کرد: االن همه فکر می کنند فقط 
پرسپولیس دوست دارد لیگ شروع شود چون 
می خواهد قهرمان شود، اما این موضوع کار ما 
را سخت می کند. همه تصور می کنند شروع 
لیگ به خاطر فشار ما بوده و همین موضوع 
شرایطمان را سخت کرده است. اگر امسال 
خدایی ناکرده قهرمان نشویم، قهرمانی های 
سه سال قبل ما اصالً  دیده نمی شود و زیر 
که  بودیم  تیمی  تنها  چون  می رویم  سؤال 
دوست داشتیم بازی ها ادامه پیدا کند. امیدوارم 

عنوان  به  بتوانیم  تا  شود  شروع  بازی ها  که 
قهرمانی برسیم.

از بیرانوند در رابطه با زمان سفرش به 
بلژیک هم پرسیده شد که او اینطور به این 
موضوع واکنش نشان داد: تمام تمرکزم را روی 
پرسپولیس گذاشتم و فعاًل هیچ ارتباطی با تیم 
جدیدم ندارم. دوست دارم اول با پرسپولیس 
قهرمان شوم و باشگاه بلژیکی نیز با مسؤوالن 
باشگاه در ارتباط هستند. امیدوارم که اتفاقات 

خوبی در این زمینه رخ دهد.
به  واکنش  در  سرخپوشان  دروازه بان 
سوالی که پیرامون حذف عکس ووریا غفوری 
از صفحه اینستاگرامش از وی پرسیده شد گفت: 
اتفاقا می خواستم این موضوع را برای هواداران 
عزیز روشن کنم. شب گذشته با ووریا غفوری 
هم صحبت کردم. زمانی که از کوهنوردی با 
غفوری برگشتیم یک استوری منتشر کردم که 
بعد از دو روز او جواب استوری ام را نداد. با خودم 
تصور کردم  غفوری دوست ندارد به هواداران 
بگوید با علیرضا بیرانوند به کوهنوردی رفته 
است. از غفوری سوال کردم چرا عکس را در 
اینستاگرامت منتشر نکردی که او گفت چون 
آرم پرسپولیس روی پیراهن تو بود این کار را 
انجام ندادم. من هم به او گفتم ما با هم به کوه 
رفته ایم و هر طور که صالح است اقدام کن. 

این تصمیم خود غفوری بود.
او ادامه داد: غفوری دوست صمیمی ام 

نمی خواهم سه سال در بلژیك بمانم؛

بیرانوند: از هواداران استقالل خیلی ناراحتم

است و دیروز هم با هم بودیم و  حتی با هم 
تمرین هم کردیم ولی چون من عکس او را 
در استوری اینستاگرامم منتشر کرده بودم وقتی 
دیدم او این کار را انجام نداده عکس او را کات 
کردم. با خودم گفتم شاید او دوست نداشته 
باشد عکسش در کنارم منتشر شود. تصورم 
این بود که شاید هواداران تیم حریف از دست 

او ناراحت شوند.
توضیح  نیز  بیرانوند  های  ادامه حرف 
بیشتر در این رابطه بود و افزود: جالب است 
همان عکسی را که من در استوری منتشر 
کردم غفوری هم منتشر کرد و در این یکی 
دو روز هم این اتفاق افتاد و هواداران استقالل 
به من پیغام دادند که غفوری مردانگی کرده 
را  او  عکس  تو  اما  گذاشته  را  تو  عکس  و 
بریدی. من حرف هواداران عزیز استقالل را 
تحمل می کنم و هر چه دوست دارند بگویند 
ولی باز به خاطر آنکه آنها چنین حرف هایی 
منتشر  غفوری  از  دیگر  عکس  یک  نزنند 
کردم. تأکید می کنم غفوری خودش به خاطر 
را  من عکس  پیراهن  روی  پرسپولیس  آرم 

منتشر نکرده بود ولی این تصمیم با خودش 
بود. جدای از فوتبال با غفوری خیلی دوست 
هستیم اما انصافاً دیروز خیلی ناراحت شدم که 
چرا هواداران استقالل وقتی چیزی را نمی دانند 
به من حمله کردند. از اول فوتبال هم همیشه 
این هواداران به من حمله می کردند و از این 

موضوع ناراحت هم نمی شوم.
وی در خصوص اظهارات کی روش مبنی 
بر اینکه دلش برای بازیکنان تیم ملی ایران 
تنگ شده است، عنوان کرد:  وقتی همه بازیکنان 
تیم ملی عکس می گذارند یعنی دل مان تنگ 
شده است. من هم برای آنها کامنت می گذارم 

و تشکر می کنم.
اشاره  فوتبال  از  دوری  به  سپس  او 
کرد و افزود: ما از تیم ملی و فوتبال مدتی 
دور بوده ایم ، یکبار داشتم پلی استیشن بازی 
می کردم و شاید این حرف من را باور نکنید اما 
تصور می کردم خودم درون زمین هستم وقتی 
در حال بازی بودم پایم تکان می خورد و این 
را گفتم که بدانید این قدر دلم برای فوتبال 
تنگ شده است. امیدوارم هر چه زودتر فوتبال 
شروع شود. تا شنبه که قرار است تمرینات آغاز 
شود لحظه شماری می کنم و امیدوارم دوباره 

زندگی مان با ورزش آغاز شود.
آخرین سوال از بیرانوند درباره احتمال 
مربیگری ویلموتس در آنتورب تیم بعدی او 
این  به  هوشمندانه  پرسپولیس  گلر  که  بود 
سوال پاسخ داد: او مربی تیم ملی بوده و یکی 
از مربیان بزرگ محسوب می شود. به هر حال 
شرایطی برای او پیش آمد که نتوانست در 
کشور ما به کارش ادامه بدهد ولی من اصال 
چه کسی  که  نکردم  توجه  موضوع  این  به 
اگر  برود.  اروپا  فوتبال  به  تا  شود  سرمربی 
قرارداد سه ساله ای با این تیم بلژیکی بسته ام 
نیتم این است که ۶ ماهه از آنجا جدا شوم و 
نمی خواهم سه سال در کشور بلژیک بمانم 

چون به دنبال پیشرفت هستم.
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سمیه  مشهد  شهرستان  گروه 
باقرزاده:استاندار خراسان رضوی گفت: 
همکاری خوب مردم مشهد و استان در 
دوران کرونا سبب شد که امروز بتوانیم 
اعالم کنیم که در استان وضعیت قابل 
قبولی نسبت به سایر استان ها شده است.

جلسه  در  حسینی  رزم  علیرضا 
محل  در  که  استان  اداری  شورای 
تشکر  ضمن  شد،  برگزار  استانداری 
با  مقابله  ستاد  اعضای  مسئوالن،  از 
کرونا و روسای دانشگاه علوم پزشکی 
استان اظهار کرد: در مرحله اول مقابله 
با ویروس کرونا، با شرایط نسبتا قابل 
که  کردیم  عبور  مرحله  این  از  قبولی 
در این راستا همراهی بی نظیر و ۱۰۰ 
درصدی مردم استان و مشهد بر کسی 

پوشیده نیست.
های  فعالیت  ز  ا تقدیر  با  وی 
شهردار مشهد در خصوص توسعه شهر 
و کمک های شهرداری برای جلوگیری 
از شیوع ویروس کرونا افزود: کمک های 
شهردار مشهد در خصوص افتتاح دفاتر 
تسهیلگری نیز بسیار جای تشکر دارد 
دفتر   ۵۰ حدود  کشور  کل  در  چراکه 
دفتر   ۲8 که  دارد  وجود  گری  تسهیل 

آن در مشهد است.

شهر  کرد:  اضافه  حسینی  رزم 
مشهد با یک و نیم میلیون نفر حاشیه 
جهت  در  همدلی  چنین  نیازمند  نشین 
به  که  بود  فرسوده  بافت  مسائل  رفع 
خوبی  اتفاقات  مشهد  شهرداری  همت 

انجام شده است.
تاکید  با  استاندار خراسان رضوی 
بر اینکه مساله حاشیه نشینی در مشهد 
از دغدغه های مقام معظم رهبری می 
باشد، اظهار کرد: در یک سال اخیر و به 
کمک شهردار مشهد، ۵۰ درصد حاشیه 
نشینی شهر پوشش داده شده است و 
بنا است تا پایان سال ۹۹ دفتر تسهیل 

گری دیگر نیز راه اندازی شود.
وی افزود: مردم خوب خراسان و 
مشهد انصافا در دورانی که ستاد ملی 

مقابله با کرونا، سیاست هایی را مربوط 
به فاصله گذاری اجتماعی اعمال کرده 
رعایت  را  محدودیت ها  خوبی  به  بود، 

کردند.
کرد:  خاطرنشان  حسینی  رزم 
از شنبه  که  دوم  مرحله  در  داریم  امید 
و  الزم  مراقبت های  می شود،  آغاز 
پروتکل های بهداشتی به خوبی رعایت 
شود تا شاهد موج دیگری از شیوع این 
همچنین  نباشیم.  کشور  در  ویروس 
مدیریت  با  امروز  به  تا  که  همانطور 
بیمارستان ها  استان و  دستگاه سالمت 
سر  پشت  را  منحوس  ویروس  این 
گذاشتیم، باز هم شرایط را در این دوران 

به خوبی مدیریت کنیم.
تصریح  رضوی  خراسان  استاندار 

کرد: مردم ما شرایط سختی را سپری 
کرده  و هنوز هم با آن درگیر هستند و 
بیکاری  و  تعطیلی  باعث  ویروس  این 

بسیاری از افراد شده است.
رزم حسینی گفت: الزم است که 
در این شرایط همه دستگاه های اجرایی 
کمک کنند و با روی خوش از مالقات 

مردمی استقبال کنند.
در نگاه به اشتغال، ابعاد امنیتی را 

در نظر می گیریم
وی ادامه داد: بهبود فضای کسب و 
کار دارای اهمیت بسیار زیادی است زیرا 
امروز بیکاری برای ما مشکالت امنیتی 
ایجاد می کند و ما در نگاه به اشتغال، 

ابعاد امنیتی را در نظر می گیریم.
بیان  با  رضوی  خراسان  استاندار 
اینکه اگر امروز در سطح جامعه شاهد 
بیکاری باشیم، باید همه تالش کنیم تا 
برسانیم،  قبول  قابل  به سطحی  را  آن 
اظهار کرد: امروزه امنیت برای ما از نان 
شب واجب تر است. همچنین در جهت 
بهبود فضای کسب وکار، مسائل مربوط 
به صدور مجوزها و رفع امور اداری باید 
مورد بررسی قرار بگیرد که در این راستا 
ستاد تدبیر استان باید به خوبی به این 

مسئله رسیدگی کند.

استاندار خراسان رضوی در جلسه شورای اداری در خصوص شیوع ویروس کرونا مطرح کرد؛

تقدیر از شهردار مشهد در خصوص دفاتر تسهیل گری 
و اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا

مدیرکل امور اقتصادی چهارمحال و بختیاری تشریح کرد: 
صندوق های  طريق  از  دولتی  سهام  خريد  جزئیات 

سرمايه گذاری 
ی  نیا د ر  نگا خبر - ئیسی ر  
اقتصادی  امور  نان-  مدیرکل  جوا
بختیاری  و  چهارمحال  یی  ا ر ا د و 
واحدهای  پذیره  نویسی  نمود:  عنوان 
سرمایه گذاری صندوق سرمایه  گذاری 
اشخاص  برای   )ETF( معامله  قابل 
بورسی(  )کد  معامالتی  کد  دارای 
و  بورس  کارگزاری  های  طریق  از 
و  مالتی  معا نالین  آ ی  نه  ها ما سا
حضوری  و  غیرحضوری  درگاه  های 
در بانک  های منتخب و برای اشخاص 
فاقد کد معامالتی )کد بورسی(، از طریق 
حضوری  و  غیرحضوری  درگاه  های 

بانک  های منتخب صورت می گیرد.
تهمتن عبدالهی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در راستای اجرای جزو )۲( بند 
)الف( تبصره )۲( بودجه سال جاری کشور و مصوبه هیات وزیران، وزارت امور اقتصادی 
و دارایی به نمایندگی از دولت قصد دارد باقیمانده سهام خود در بانک های تجارت، 

ملت و صادرات ایران و بیمه های البرز و اتکایی امین را واگذار کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: پذیره نویسی 
واحدهای سرمایه گذاری، فرصت بی نظیری را برای ورود آحاد جامعه به بازار سرمایه 
و سرمایه گذاری در سهام شرکت های معتبری که دولت با هدف مردمی کردن اقتصاد 
و امکان دسترسی آحاد مردم به بازار سرمایه و انتفاع از رشد این بازار فراهم می کند

وی با اشاره به نحوه این واگذاری ها، افزود: این مساله از طریق پذیره نویسی 
واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه  گذاری قابل معامله )ETF( “واسطه گری 
مالی یکم » از تاریخ ۱4 اردیبهشت ماه جاری آغاز و  تا 3۱ اردیبهشت ماه جاری 

انجام می شود.
عبداللهی بهره مندی تمامی مردم از تخفیف ۲۰ درصدی این واگذاری را از 
ویژگی های بارز  آن دانست  و تصریح کرد: سهام به هر شخص حقیقی تا سقف 
سرمایه گذاری بیست میلیون ریال قابل واگذاری بوده و هر فرد دارای کد ملی بدون 

محدودیت سنی می تواند از این امکان بهره مند شوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: مبنای قیمت 
سهام تشکیل دهنده واحدهای سرمایه گذاری این صندوق در روز آغاز پذیره نویسی،  

متوسط قیمت سهام در 3۰ روز گذشته منتهی به تاریخ ۱3۹۹/۲/۱3 است.
وی تاکید کرد: پذیره  نویسی واحدهای این صندوق برای اشخاص دارای کد 
معامالتی )کد بورسی( از طریق کارگزاری  های بورس و سامانه  های آنالین معامالتی 
و درگاه  های غیرحضوری و حضوری در بانک  های منتخب و برای اشخاص فاقد 
کد معامالتی )کد بورسی(، از طریق درگاه های غیرحضوری و حضوری بانک  های 

منتخب صورت می گیرد.
عبداللهی توصیه کرد: به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، شهروندان 
جز در موارد ضروری از مراجعه حضوری به شعب بانک ها و کارگزاری ها جداً پرهیز 
کرده و پذیره نویسی را از طریق مراجعه غیرحضوری به کارگزاری ها و سامانه های 

آنالین معامالتی و درگاه های غیرحضوری بانک ها انجام دهند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: برای 
خرید این واحدها، در حال حاضر داشتن کد بورس الزامی نیست و متقاضیان برای 
انجام معامله این واحد ها که از ۲ ماه به بعد از تخصیص امکانپذیر است فرصت 

دارند تا برای دریافت کد بورس به تدریج اقدام کنند

و  اسالمی  شورای  بین الملل  امور  و  ارتباطات  اداره  مدیر 
شهرداری قدس:

روز ارتباطات و روابط عمومی نقطه عطفی برای ايجاد تحول 
و ارتقای کارکرد روابط عمومی هاست

قدس-زهرا قره باغی-دنیای جوانان:به نقل ازاداره ارتباطات و امور بین الملل 
بیست وهفتم  تبریک  ضمن  آل حبیب  میثم  قدس،  شهرداری  و  اسالمی  شورای 
اردیبهشت ماه، »روز ارتباطات و روابط عمومی« به فعاالن این عرصه، اظهار داشت: 
نامگذاری یک روز در تقویم جهانی تحت عنوان روز ارتباطات و روابط عمومی نشان 
از اهمیت و جایگاه برجسته این مقوله در ساختارهای سازمانی و اداری دارد که در 
عین حال، مسئولیت سنگین مدیران و کارشناسان این عرصه را در تحقق رسالت 

اطال ع رسانی و آگاهی بخشی به آحاد جامعه یاد آوری می نماید. 
وی تصریح کرد: در عصر حاضر، مفهوم ارتباطات و روابط عمومی به اندازه ای 
حائز اهمیت است که از آن تحت عنوان هنر هشتم یاد می کنند؛ چراکه روابط عمومی 
با برقراری پیوند میان تشکیالت حاکمیتی و عموم مردم، نقش تعیین کننده و اثرگذاری 

در آگاهی بخشی، فرهنگسازی و تنویر افکارعمومی ایفا  می کند.  
ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری قدس با  اداره  مدیر 
بیان اینکه اهمیت روابط عمومی در دنیای امروز که عصر روشنگری و شفاف  سازی 
می باشد، دوچندان شده است، گفت: روز ارتباطات و روابط عمومی فرصت مغتنمی 
است تا واحدهای روابط عمومی فعالیت ها و اقدامات یک سال گذشته خود را رصد و 
پایش کرده و با انگیزه مضاعف و همچنین با برنامه ریزی های هدفمند و اصولی، این 
روز را به نقطه عطفی برای ایجاد تحول و ارتقای کارکرد روابط عمومی تبدیل نمایند. 

آل حبیب بیان کرد: حوزه ارتباطات در بحران جهانی شیوع کرونا نیز اثرگذاری 
و نقش برجسته خود را بر همگان ثابت کرد، به طوری که اجرای قرنطینه و رعایت 
پروتکل های بهداشتی جهت کنترل شیوع این بیماری، جز از طریق اطالع رسانی و 

آگاهی بخشی درمورد ویروس کرونا امکانپذیر نبود. 
وی خاطرنشان کرد: اداره ارتباطات شورای اسالمی و شهرداری قدس نیز 
در یک سال سپری شده همواره تالش و همت خود را بر انعکاس درست و دقیق 
برنامه ها و اقدامات مدیریت شهری قرار داده و با بهره گیری از ابزار های ارتباطی 
از قبیل شبکه های اجتماعی، نشریات، فضای مجازی و محیط شهری، در  نوین 
را  برداشته و شهروندان شریف شهرقدس  راستای شفاف سازی و روشنگری گام 

در جریان اخبار و اطالعات دقیق و به روز در حوزه اداره امور شهر قرار داده است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصقهان:
تعلق   نقش آفرينی روابط عمومی در رضايت همکاران و 

سازمانی  
مدیر عامل شرکت  برق در نشست کارکنان دفتر روابط عمومی که روز 
۲7 اردیبهشت ماه به مناسبت روز  جهانی روابط عمومی و ارتباطات  برگزار شد 
؛ مخاطب محور بودن برنامه ها و ارائه تولید محتوای در خور شرکت و مشارکت 
دادن همه مسئولین شرکت دربازتاب اخبار و گزارشات برون سازمانی و ارتباطات 
تنگاتنگ روابط عمومی با درون و برون سازمان را از تکالیفی تعریف کرد که 
کارکنان روابط عمومی از اردیبهشت ۱3۹۹ تا اردیبهشت ماه ۱4۰۰ مکلف به 
انجام آن هستند  وی از برنامه های اجرا شده طی یک سال گذشته تقدیر نمود 
و افزود : انعکاس فعالیت هایی که به مدیریت بحران در حوزه های مختلف 
مرتبط می شود از جمله اقدامات مفیدی است که تالش هر چه بیشتر  و انتقال 

تجارب را می تواند ایجاد کند 
مدیر عامل شرکت بر روی نظارت های ارتباطی تاکید نمود وافزود:وظیفه 
روابط عمومی است  که در تمام بخش ها حضور فعال داشته باشد به طوری که 
هیچ شهروندی نباید پشت درب اتاق مدیری منتظر باشد و اینجاست که روابط 
عمومی باید نقش های نظارتی خود را بیش از پیش ایفا نماید باید توجه کرد که 

کرامت مردم در تمام شرایط الزامی است  حتی در بحران کرونا .
وی خاطر نشان کرد :ارتباطات درون سازمانی ،تکریم مناسبت های مختلف 
،انعکاس همه  تالش همکاران در شرایط مختلف از تکالیف جدی روابط عمومی 
است و انتظار این است که کارهای خوب گذشته با ریز بینی های جدید و دقیق 
تکرار شود رییس هیات مدیره ومدیر عامل شرکت اذعان داشت :همکاران روابط 
عمومی باید توجه ویژه ای به نقش ارتباطی بین مردم ،مدیران و کارکنان شرکت 
داشته باشند و در تامین رضایت همکاران و تعلق سازمانی و رضایتمندی مردم 

مانند گذشته نقش آفرین باشند

به منظور حفاظت از بافت های تاریخی:
استمرار عملیات زيباسازی در نما و منظِر میدان کرج

 کرج-خبر-رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
کرج، از استمرار و ادامه فعالیت های این سازمان در زمینه اجرای عملیات 
پیرایش و ساماندهی نما و منظر میدان کرج تا پل حامی خبر داد.به گزارش 
با اشاره به استمرار عملیات  پایگاه خبری کرج امروز، پیمان بضاعتی پور 
زیباسازی در نما و منظِر میدان کرج، گفت: برای جلوگیری از گسترش روز 
افزون احجام ساختمانی که بدون پشتوانه معنایی و شکلی شکل می گیرند و 
ترکیبی ناهمگون از جداره های خیابانی و شهری را شکل می دهند، ضروری 
است جداره و نمای ساختمان ها و شهر به عنوان عضوی از منظر بصری 
شهر مورد توجه قرار گیرند.این مسئول با اشاره به اهمیت سیمای شهر در 
ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، افزود: از پاییز سال گذشته موضوع حذف 
نما در دستور کار  پاکسازی جداره های شهری و  آلودگی های بصری و 
سازمان قرار گرفته و در این خصوص اقدامات مطلوبی از میدان کرج تا پل 
حامی انجام شده است.وی توضیح داد: در طرح بهسازی و زیباسازی میدان 
کرج حفاظت از بافت تاریخی و توجه به میراث معماری گذشته آن مد نظر 
اجرای این پروژه قرار داشته و به منظور هماهنگی جداره های کار شده با 
نمای حاکم در بافت شهری و سنتی قدیم از آجرها ی قدیمی استفاده شده 
است.این مسئول یکی از رویکردهای اصلی طرح زیبا سازی میدان کرج 
را بهبود کیفی آن و توجه ویژه به عابران پیاده و رویکرد انسان محوری 
یک  ویژگی  ترین  واقع ضروری  در  افزود:  و  دانست  فضاهای شهری  در 
شهر این است که امکانات و ظرفیت های الزم برای حرکت پیاده در آن 
وجود داشته باشد و پیاده راه به منزله ابزاری برای تقویت حیات اجتماعی، 
شادابی، پویایی و سرزندگی شهروندان محسوب شده و به همین خاطر نیزاز 
شاخص های شهر مطلوب به شمار می رود.رییس سازمان سیما منظر و فضای 
سبز شهری شهرداری کرج در پایان آراستگی سیمای شهری را توجه به 
حقوق شهروندان یک جامعه ارزیابی کرد و خاطر نشان کرد: کف سازی و 
پیاده راه سازی، رنگ آمیزی نرده ها وجداره ها و استقرار مبلمان شهری در 
این محدوده تاکنون اجرا شده و عملیات نصب پایه چراغ و اصالح سیستم 

روشنایی آن نیز در حال انجام است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی خبرداد؛
ساماندهی  ستادهای  از مصوبات  اجرايی شدن ۷5 درصد 

جوانان مرکزی

 مرکزی - حامد نوروزی : مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی گفت: 
7۵ درصد از مصوبات ستاد های ساماندهی امور جوانان استان مرکزی در 
سال گذشته اجرایی شده است. عابد حقدادی در جلسه ستاد ساماندهی امور 
جوانان استان مرکزی در اراك، اظهار کرد: مهم ترین بستر ستاد ساماندهی 
استان مرکزی، تصمیم گیری، سیاست گذاری، هماهنگی و  امور جوانان 
نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه جوانان است. وی ادامه داد: 
سمن های جوانان در حوزه کرونا اقدامات مثبتی انجام دادند. آن ها طرح های 
ملی و استانی با رویکرد اشتغال در ستادهای ساماندهی ارائه کردند که باید 
در این جلسات مطرح و درباره آن تصمیم گیری شود. مدیر کل ورزش و 
جوانان استان مرکزی گفت: ستاد ساماندهی امور جوانان در شهرستان های 
اراك، ساوه، دلیجان، زندیه و کمیجان نزدیک به ۶ جلسه را در سال گذشته 
برگزار کردند.حقدادی افزود: میانگین اجرای مصوبات ستادهای ساماندهی 
امور جوانان در سال گذشته 7۵ درصد بوده و ۲۵ درصد به دالیل مختلف 
ساماندهی  ستاد  جلسات  تعداد  مجموع  در  گفت:  است. وی  نشده  اجرایی 
حضور  میزان  و  یافته  تحقق  جلسات  درصد   83 بوده  جلسه   ۶۰ جوانان 
فرمانداران 7۵ درصد بوده است. مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی 
اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی، برنامه ریزی برای اوقات فراغت جوانان 

باید بیشتر در قالب فضای مجازی و فعالیت های خانگی انجام شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم : 
 حجم عمده ای از مسوولیت مبارزه با کرونا بر عهده زنان 

است 
 ایالم  - آذر یعقوبیان:  رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم با بیان 
اینکه ۵۰ درصد از نیروهای دانشگاه را زنان تشکیل می دهند، اظهار داشت: 
از بار مسوولیت های دانشگاه علوم پزشکی در دوره کرونا  حجم عمده ای 

بر عهده زنان است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم با بیان اینکه ۵۰ درصد از نیروهای 
بار  از  عمده ای  حجم  داشت:  اظهار  می دهند،  تشکیل  زنان  را  دانشگاه 

مسوولیت های دانشگاه علوم پزشکی در دوره کرونا بر عهده زنان است.
دکتر محمد کریمیان روز دوشنبه در آیین تجلیل از زنان مسوول در 
دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم گفت: توانمندی و حسن مسوولیت پذیری 
زنان برای جامعه به اثبات رسیده است اما شیوع کرونا وظایف آن ها را در 

مدیریت مهار کرونا و حفظ بهداشت جامعه بیشتر کرد.
با استان های دیگر  با وجود آنکه استان ایالم در مقایسه  وی افزود: 
از امکانات، تجهیزات و نیروی کمتری دارد اما با این حال در مدیریت و 
تالش برای مهار کرونا موفق بوده و بهره مندی از آزمایشگاه تست کرونا 
و تولید الکل روند مهار کرونا را  تقویت و وابستگی پزشکی استان به دیگر 
نقاط کشور را کاهش داد. کریمیان یادآور شد: بخش اعظمی از توفیق های 
حاصل شده در استان ایالم مرهون تالش های بی وقفه، وظیفه شناسی و 
دغدغه مندی زنان کادر درمان، پرستاری و خدمات علوم پزشکی است که 

همت خود را برای بهبودی بیماران مبتال به کرونا به کار بسته اند.
زمینه های  در  مشکالتی  بروز  موجب  هرچند  کرونا  کرد:  اضافه  وی 
مختلف برای جامعه شد اما برکاتی را نیز به دنبال داشت از جمله می توان 
نیازمندان و  به ایجاد حس همدلی بین مسووالن و مردم برای کمک به 
همکاری نزدیک دستگاه ها و نهادهای مختلف اشاره کرد.کریمیان  گفت: 
شیوع کرونا موجب نمایان و برجسته تر شدن اقدام های پزشکی کادر درمانی 
شد و شیوع این ویروس باعث شد تا جامعه به ارزش کار نیروهای درمانی 
بیش از پیش پی ببرند و حتی برخی از نیروهای درمانی به صورت خودجوش 
و دواطلبانه بدون هیچگونه چشم داشتی در خدمت بیماران کرونایی هستند.

آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس،  این آیین که به همت حفظ  در 
دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و حوزه بانوان سپاه و با حضور نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه ایالم برگزار شد، رییس بیمارستان کرونای 
شهید مصطفی خمینی، معاون غذا و دارو و چند تن دیگر از زنان مسوول 

دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم مورد قدردانی قرار گرفتند.

کسب رتبه برتر مدیرروابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی کردستان
شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
کردستان محبت هرس مالی:مدیرروابط 
عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان  
های  عمومی  روابط  بین  در  کردستان 
روابط  عنوان  استان  وادارات  سازمانها 

عمومی برتر را به خود اختصاص داد.
روز  مناسبت  به  مراسمی  طی 
که  عمومی  روابط  و  ارتباطات  جهانی 
معاون  کردستان،  حضوراستاندار  با 
توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی 
جهاد  سازمان  رئیس  استانداری،  منابع 
صمت،  سازمان  رئیس  کشاورزی، 
فرماندار سنندج ومسئولین روابط عمومی 
ادارات استان برگزار شد از آقای مهدی 
کشاورزی  جهاد  عموی  روابط  فتحی 
استان بعنوان روابط عمومی فعال وبرتر 

تقدیر شد
بهمن مرادنیا در مراسم گرامیداشت 
عمومی  روابط  و  ارتباطات  جهانی  روز 
در  گفت:  مناسبت  این  تبریک  ضمن 
در  بزرگی  اقدامات  و  کارها  استان 

عمرانی  فرهنگی،  مختلف  های  حوزه 
و اقتصادی انجام شده اما این اقدامات 
به درستی به جامعه منتقل نشده است.

روابط  نقش  اینکه  بیان  با  وی 
عمومی ها نباید صرفا در امور روزمره 
گفت:  شود،  خالصه  خبرنویسی  و 
انتقال  عمومی  روابط  نقش  بزرگترین 
نقاط ضعف سیستم به مدیر مربوطه و 

در جهت اصالح امور است.
مرادنیا ضمن تاکید بر این مورد که 
روابط عمومی خود باید جایگاه مناسب 
خود را پیدا کنند و در غیر این صورت 
درستی  به  را  خود  رسالت  توانند  نمی 
دستگاه ها  مدیران  گفت:  دهند،  انجام 
باید نقش و جایگاه روابط عمومی ها را 
مورد توجه قرار دهند و در کنار آن روابط 

عمومی نیز خود را به روز و کارآمد کنند.
ن  بیا ن  ستا د کر ر  ا ند ستا ا
امید  دستاوردهای نظام و دولت جهت 
اهمیت  حایز  را  مردم  میان  در  آفرینی 
برشمرد و افزود: روابط عمومی ها باید 
مختلف  های  روش  از  گیری  بهره  با 
از  را  دستاوردها  این  رسانی  اطالع 
مجاری مختلف بازنشر کنند تا مردم از 

آن کامال مطلع شوند.
انتقاد  و  مندی  گله  مرادنیا ضمن 
مسیر  در  که  جربانها  و  افراد  برخی  از 
سرمایه گذاری سنگ اندازی می کنند، 
گفت: از یک طرف مورد انتقاد قرار می 
گیریم که در استان سرمایه گذاری نمی 
شود و وقتی افراد سرمایه گذار پیدا می 
شوند بر سر راه آنها موانع بسیاری ایجاد 

می کنند.
و  ها  رسانه  از  کرد:  اضافه  وی 
روابط عمومی ها می خواهم در بخش 
به مردم اطالع رسانی  سرمایه گذاری 

درست داشته باشند.

عمومی  روابط  دفتر  گزارش  به 
وآموزش همگانی شرکت آب وفاضالب 
هفته  با  ن  ما همز گیالن،  ن  ستا ا
مدیرعامل  عمومی  رابط  و  ارتباطات 
روابط  دفتر  کارکنان  از  شرکت  این 
تشکر  و  تقدیر  گیالن  ابفای  عمومی 
کرد سید محسن حسینی رئیس هیأت 
گیالن  بفای  آ مدیرعامل  و  مدیره 
روابط  و  ارتباطات  هفته  با  همزمان 
عمومی با حضور در دفتر روابط عمومی 
کارکنان  تالش  از  همگانی  وآموزش 
این دفتر در سال گذشته تقدیر  وتشکر 
عمومی  روابط  اینک  افزود:  و  کرد 
ایستاده  خوبی  نقطه  در  گیالن  آبفای 

و با تالش و همت مدیرت و کارکنان 
این دفتر خواهد توانست برنقاط قوت 
گیالن  آبفای  مدیرعامل  بیافزاید  خود 

در  خوبی  اقدامات  اینکه  به  اشاره  با 
و  الگو  رعایت  فرهنگ  ارتقا  راستای 
مدیریت مصرف آب انجام شده گفت: 

با توجه به شیوع بیماری کرنا و نیاز به 
افزایش مصرف توسط مشترکین دفتر 
روابط عمومی اقدامات خوبی در راستای 
اطالع رسانی از وضعیت تامین و توزیع 
آب سالم انجام داد که قابل تقدیراست 
حسینی ارتباط دوسویه با مردم و اصحاب 
رسانه را الزمه ارتباطات دانست و گفت: 
انتظار است با رصد لحظه ای رسانه ها و 
پایگاه های خبری در جریان پیشنهاد ها 
و انتقادات قرار گیریم، چرا که بسیاری از 
مردم نظرات خود را به رسانه ها منعکس 
می کنند و با این کار می توان قدم های 
مثبت تری در راستای ارائه خدمات به 

مشترکین استانمان برداشت

سمیه  مشهد  شهرستان  گروه 
باقرزاده: رئیس کمیسیون ویژه توسعه و 
بهسازی توس در شورای اسالمی شهر 
مشهد گفت: عملیات اجرایی پروژه مسیر 
دسترسی از جلوخان آرامگاه فردوسی به 
ایجاد  برای  و  است  شده  آغاز  کهن دژ 
به  زمینی  چهاربرج   ورزشی  مجموعه 
به  اهالی  توسط  هکتار  یک  مساحت 

شهرداری هدیه داده شده است.
پیش  نطق  در  ریاضی  مسعود 
علنی  جلسه  دومین  و  نود  دستور  از 
شورای اسالمی شهر مشهد با طرح این 
سوال که چرا توس با آن همه بزرگی 
از  کرد:  اظهار  شود،  جهانی  ثبت  نباید 
نمایندگان  و  رضوی  خراسان  استاندار 

مجلس درخواست می کنیم این مهم را 
در اولویت قرار دهند.

وی افزود: محدوده منفصل توس 
از  از سال ۹3 به شهرمشهد پیوسته و 
در  رهبری  معظم  مقام  نیز   7۵ سال 
انجام شده در  خصوص کارهای ناچیز 
این منطقه، اظهار گالیه مندی کردند، اما 
با این حال سه سال است که برای تهیه 
طرح راهبردی توس مشاور گرفته شده و 
بیش از یک سال است که این مطالعات 
به شورای عالی شهرسازی و معماری 
فرستاده شده و بالتکلیف مانده است .

و  توسعه  ویژه  کمیسیون  رئیس 
بهسازی توس در شورای اسالمی شهر 
مردم  است  سال   ۶ کرد:  بیان  مشهد 

و  دخل  اجازه  توس  منطقه  در  ساکن 
تصرف در خانه هایشان را ندارند که این 

موضوع به هیچ وجه پسندیده نیست.
ریاضی با بیان اینکه در آغاز دوره 
کمیسیون  مشهد،  شهر  شورای  پنجم 
تشکیل  توس  بهسازی  و  توسعه  ویژه 
سال  دو  طی  کرد:  خاطرنشان  شد، 
گذشته اقدامات خوبی از جمله ساماندهی 
جلوخان آرامگاه فردوسی با هفت هکتار 
مساحت و چهار هکتار فضای پارکینگ 
و خدماتی در سه مرحله با همکاری و 
تفاهم میراث فرهنگی انجام شده است.

این  کنار  در  کرد:  اضافه  وی 
طرح  اول  مرحله  مطالعات  اقدامات، 
راه  سه  در  مشهد  شهر  ورودی  دروازه 

شاهنامه نیز انجام شده و پارك مفاخر 
توس در آرامستان سفالقان در حال طی 

کردن مراحل تملک است.
توسعه  ویژه  کمیسیون  رییس 
اسالمی  شورای  در  توس  بهسازی  و 
شهر مشهد اضافه کرد: همچنین انجام 
مطالعات مرحله نخست فضا3۰ هکتاری 
پردیس توس از پل کشف رود تا آرامگاه 
فردوسی، بازسازی عمارت اربابی چهار 
برج، ساخت و نصب دو مجسمه فاخر 
رستم، رخش، رستم و اژدها در سه راه 
شاهنامه و میدان هفت خان و سفارش 
ساخت پنج عدد مجسمه فاخر از دیگر 
احیای  راستای  در  انجام شده  اقدامات 

فردوسی و منطقه توس است.

رییس کمیسیون ویژه توسعه و بهسازی توس در شورای اسالمی شهر مشهد خبرداد؛

آغاز عملیات اجرایی پروژه مسیر دسترسی از جلوخان آرامگاه فردوسی به کهن دژ

و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  رئیس 
از  بندرعباس  شهرداری  کشاورزی  فرآورده های 
بازار ماهی فروشان با سخت گیری  بازگشایی مجدد 

بیشتر در مسائل بهداشتی خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری بندرعباس، علی عامری سیاهویی با اعالم 
این خبر، گفت: با تدابیر بهداشتی صورت گرفته و 
حسب دستور فرماندار بندرعباس، این بازار بازگشایی 

و فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی افزود: با انجام عملیات ضدعفونی و دیگر 

اقدامات بهداشتی الزم، بازار ماهی فروشان بندرعباس 
علوم  دانشگاه  و  بهداشت  مسئوالن  نظارت  طبق 
پزشکی استان شرایط استاندارد بهداشتی را پیدا کرده 
و شهروندان می توانند از این پس بدون نگرانی، از 

این بازار خرید کنند.
عامری سیاهویی با تاکید بر اینکه رعایت نکات 
بهداشتی یاد شده برای همه شهروندان و خصوصا 
در مکان های سرپوشیده ضروری است، تصریح کرد: 
خواهد  بکار  آغار  چهارم  یک  ظرفیت  با  بازار  این 
آن ها  تست  که  کرونا  به  مبتال  فروشندگان  و  کرد 

اکنون منفی اعالم شده و گواهی صالحیت پزشکی 
دریافت کرده اند، با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

می توانند در این بازار فعالیت کنند.
شهرداری  شهری  مشاغل  سازمان  ریس 
و  از ماسک  استفاده  این پس،  از  بندرعباس گفت: 
دستکش برای کلیه پرسنل و خصوصا فروشندگان 

آبزی الزامی است.
وی از مردم خواست هنگام حضور در این بازار 
از ماسک و دستکش استفاده کرده و فاصله فیزیکی 

را رعایت کنند.

با یك چهارم ظرفیت و اعمال موارد بهداشتی؛

بازار ماهی فروشان بندرعباس بازگشایی شد

مدیرعامل آبفای گیالن در هفته ارتباطات و روابط عمومی:
 اقدامات روابط عمومی آبفای گیالن درافزایش فرهنگ مدیریت مصرف مطلوب بوده است

پیمانکاران  حضور  با  ای  درجلسه 
پروژه فاز 8 عملیات توسعه شبکه تلفن 
جزئیات   ، گلستان  دراستان  اول  همراه 
گرفت.  قرار  بررسی  مورد  طرح  اجرای 
اجرای پروژه فاز 8 عملیات توسعه شبکه 
تلفن همراه اول در زمان مورد نظر بسیار 

حائز اهمیت میباشد . 
مهندس غالمعلی شهمرادی مدیر 

درجمع  که  گلستان  منطقه  مخابرات 
سیار  ارتباطات  توسعه  پروژه  پیمانکاران 
این  اعالم  ضمن  داشت  حضور  استان 
در موعد  باید  پروژه  این   : مطلب گفت 
مقرر پایان یابد و ۱۶۰سایت تلفن همراه 
در بهترین وضعیت و کیفیت راه اندازی 
گردد. وی که اجرای این طرح را تحول 
عظیمی درافزایش کیفیت و تکمیل پوشش 

شبکه تلفن همراه دانست افزود: این سایتها 
روستایی   ، مناطق شهری  از  نقاطی  در 
،توریستی و جاده ای احداث خواهد شد 
و مناطقی که پوشش تلفن همراه در آنها 
ضعیف است در اولویت قرار گرفتند. مدیر 
مخابرات منطقه گلستان با تاکید بر عدم 
توقف توسعه ارتباطات مخابراتی در استان 
گفت: علی رغم چالشهای فراوان ، هیچگاه 

توسعه را متوقف نکرده ایم و معتقدیم مردم 
استان باید از بهترین امکانات مخابراتی 

بهره مند گردند. 
وی در انتها از پیمانکاران خواست 
دقت و تالش فراوان خود را در اجرای 
پروژه مذکور صرف نمایند و اهتمام جدی 
با  در پایان پذیرفتن آن درزمان مقرر و 

کیفیت باال داشته باشند.

آغاز به کار تاسیس 160 سایت تلفن همراه در استان گلستان
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عباس یمینی شریف در جمع دانش آموزان مدرسهی که خودش تاسیس کرده بود 
اختصاصی دنیای جوانان

دامنی ستاره
پیش پای تو فشانده ام

سهیل محمودی

گرچه خویش را به هر چه خواستم رسانده ام
عشق من! قبول کن هنوز بی تو مانده ام

تو نهایت تمام قله های دوردست
من کسی که عشق را به قله ها رسانده ام

هر شب از هزار و یک شبی که با تو بوده ام
دامنی ستاره پیش پای تو فشانده ام

گرچه من سرم برای عشق درد می کند
با وجود این، تو را به دردسر کشانده ام

دامن تمام ابرهای دوردست را
با هوای آفتاب روی تو تکانده ام

گرچه آسمان تمام هستی مرا گرفت
بر لبم به خاطر تو شکوه ای نرانده ام

خوب من! به جان آینه، به چشم تو، قسم
یک دل زالل در برابرت نشانده ام

حرف آخرم: همین که با تمام شاعریم
غیر تو، برای هیچکس غزل نخوانده ام!

ــوم  ــک س ــان »ی ــی رم ــه فارس ــت ترجم ــق رای ح
زمــان«، برگزیــده جایــزه »گنکــور« ۲۰۲۰ نوشــته 
ــاب توســط  ــن کت ــداری شــد و ای مایلیــس بِســری خری
ســاناز فالح فــرد در دســت ترجمــه قــرار گرفتــه اســت.

ایــن رمــان داســتان روزهــای پایانــی زندگــی 
ــهیر  ــنده ش ــنامه نویس و نویس ــت، نمایش ــاموئل بک س
ــه  ــه تازگــی ب ــه ســالمندان اســت کــه ب معاصــر در خان
عنــوان اثــر برگزیــده جایــزه ادبــی »گنکــور« رمــان اولی 

ــت. ــده اس ــاب ش ۲۰۲۰ انتخ
مترجــم ایــن کتــاب ســاناز فالح فــرد، عــالوه 
معاصــر  درام  )مجموعــه  نمایشــنامه ها  ترجمــه  بــر 
فرانســوی از انتشــارات علمــی و فرهنگــی( و رمان هــای 
فرانســوی، کارگردانــی آثــار مســتندی از جملــه مســتند 
ژوئــل پومــرا و کمپانــی لویــی برویــار را در کشــور 
ــن در  ــود دارد. او همچنی ــه کاری خ ــه در کارنام فرانس

ــار  ــه »فرات«)مازی ــی از جمل ــه تلویزیون ــد مجموع چن
ــا( و  ــادم الرض ــه خ ــک ما«)عاطف ــه کوچ ــری(، »خان می
ــن  ــری( و چندی ــر ذاک ــتاره«)علی اکب ــنگ تر از س »قش
نمایــش از جملــه »َعَشــقه«)محمد رحمانیــان(، »طبقــه 
هفتم«)نمایــش مشــترك ایــران و فرانســه در پانزدهمین 
جشــنواره بین المللــی تئاتــر دانشــگاهی( و »هفت«)یاســر 
ــی  ــش آفرین ــن نق ــرده. آخری ــش ک ــای نق ــب( ایف خاس
او در نمایــش »پدر«)محمــود زنده نــام( نوشــته فلوریــان 
ــود کــه در ســالن شــهرزاد  ــا ترجمــه خــود او ب ــر و ب زل

ــه اجــرا درآمــد. ب
انتشــارات کتــاب تداعــی همچنیــن بــه زودی رمــان 
ــه یــک شــکل زندگــی نمی کننــد«،  »همــه انســان ها ب
برگزیــده جایــزه ادبــی »گنکــور« در ســال ۲۰۱۹ نوشــته 
ژان پــل دوبــوآ را نیــز بــا ترجمــه احمــد آل احمــد منتشــر 

خواهــد کــرد.

رمان برگزیده »گنکور« به ایران می آید

ششمین چاپ »نوشتن با دوربین؛ رو 
در رو با ابراهیم گلستان« اثر پرویز جاهد 
این  منتشر شد. نقدهایی که گلستان در 
کتاب بر چهره های مهم ادبیات، فرهنگ 

و هنر پهلوی وارد کرد، خبرساز شدند.
کتاب  چاپ  ششمین  اختران  نشر 
ابراهیم  با  رو  در  رو  دوربین؛  با  »نوشتن 
با شمارگان  را  اثر پرویز جاهد  گلستان« 
۵۵۰ نسخه، 3۱4 صفحه و بهای 4۲ هزار 
تومان منتشر کرد. چاپ پنجم این کتاب 
سال ۱384 با شمارگان دو هزار نسخه و 
بود.  شده  منتشر  تومان  هزار   ۲۰ بهای 
چاپ نخست این کتاب نیز سال ۱384 با 
شمارگان سه هزار نسخه و بهای سه هزار 
تومان در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

با  رو  در  رو  دوربین؛  با  »نوشتن 
در  کتاب  نخستین  گلستان«  براهیم  ا
حوزه تاریخ شفاهی سینمای ایران است 
سینما  منتقد  مترجم،  جاهد،  پرویز  که 
به  خود  تحصیلی  سفر  در  مستندساز،  و 
دکترای  مدرك  اخذ  جهت  به  انگلستان 
به  فارسی زبان  مخاطبان  برای  سینما، 
و  جاهد  پرویز  سواالت  آورد.  همراه 
پاسخ های گلستان توانسته تصویر خوبی 
از زندگی، عقاید و ویژگی های ادبی و هنر 
گلستان را برای مخاطبان ترسیم کند. این 
کتاب جنجالی که در آن نقد بسیاری از 
چهره های روشنفکری، ادبیات و سینمای 
دوران پهلوی صورت گرفته شامل چهار 
فصل است که هرکدام محتوای یکی از 
را  گلستان  با  جاهد  گفت وگوی  جلسات 

تشکیل می دهد.
مباحث مطرح شده در هر فصل به 
این شرح است؛ فصل اول: »شکل گیری 

قوزی،  شب  غفاری،  »فرخ  نو«،  موج 
 ، » نیسم ر مد و  سنت  «  ، » لیسم ئا ر
و  روشنفکری  سینمای  »فیلمفارسی، 
استعاره،  »رئالیسم،  و  ایرانی«  مخاطبان 
و  هاشمی  »زکریا  دوم:  فصل  نماد«. 
»طوطی«، »حزب توده و خلیل ملکی«.

همینگوی،  »فاکنر،  سوم:  فصل 
سعدی«، »استودیو گلستان، فیلم مستند 
و نفت«، »موج و مرجان و خارا«، »کانون 
دکتر  فیلم،  »نقد  غفاری«،  فرخ  و  فیلم 
و  فرخزاد  »فروغ  قیصر«،  و  کاووسی 
خانه سیاه است«، »گنجینه های گوهر«، 
آینه«،  و  »خشت  مارلیک«،  »تپه های 
صحرای  و  گرما  و  آب  نتونیونی،  »آ
فرشته«،  یک  احمدی،  »تاجی  سرخ«، 
»اسرار گنج دره گنجی« و »کیارستمی، 
کوروساوا و کاپوال«. فصل چهارم: »فیلم 
»صادق  نیوزویل«،  و  سیراکیوز  مستند، 

چوبک، تنگسیر و امیر نادری«، »پهلبد و 
دستگاه سانسور«، »کایه دو سینما، گدار 

و دیگران« و »هیچکاك و آغاباجی«.
از چاپ پنجم این کتاب بخش هایی 
به کتاب اضافه شد که سرفصل های آن 
از این قرار است: »من نمی توانم مماشات 
درباره  گلستان  خود  نظر  شامل  کنم« 
گفت وگوی  کن«  نگاه  »دوباره  کتاب، 
»نگاه  نشریه  با  جاهد  پرویز  مطبوعاتی 
نو« به مناسبت انتشار »نوشتن با دوربین«، 
»نوشتن با دوربین؛ تصویر دوران سپری 
درباره  تورانی  بهروز  نظر  شامل  شده« 
شامل  است«  تلخ  »حقیقت  کتاب،  این 
کتاب،  درباره  احمدی  احمدرضا  نظر 
»باید دوباره بیندیشم« نظر موحد درباره 
سخنان ابراهیم گلستان، »حق با ابراهیم 
گلستان است« نظر آیدین آغداشلو درباره 
رفته  روزگار  »از  و  گلستان  حرف های 

جنجال های  درباره  گزارشی  حکایت« 
ایجاد شده پس از انتشار کتاب.

ابراهیم گلستان از معدود نویسندگان 
و هنرمندان ایرانی است که در زمان کار 
حرفه ای خود به عنوان یکی از قطب های 
در  روشنفکری  جریان های  عموم  اصلی 
اساس  این  بر  می رفت.  شمار  به  کشور 
دیدگاه ها و طرز تحلیل او از جریان های 
ادبی و هنری در کشور، برای مخاطبان 
و بویژه مورخان می توان اهمیت ویژه ای 
اکثر  در  گلستان  حضور  باشد.  داشته 
جریان ها باعث شده بود تا شناخت خوبی 
از آنها پیدا کند و همه اینها به مخاطبان 
نیز منتقل شده است. به عنوان مثال در 
فصل »حزب توده و خلیل ملکی« گلستان 
در پاسخ به این سوالی مبنی بر گرایش 
عموم قشرهای فرهنگی، ادبی و تحصیل 
کرده دوران پهلوی به چپ و مارکسیسم، 
مارکسیسم  »هیچکدامشان  که  می گوید 
من  دوست  بود.  مد  نمی شناختند…  را 
جالل آل احمد تا آخر عمر یک کلمه از 
مارکسیسم نمی دونست. اصاًل نخونده بود، 
نمی خوند. همه این جوری بودند. کسانی 
که مارکسیسم را می شناختند، فقط چند نفر 
بودند، تمدن بود، شرمینی بود، قندهاریان 
بود، حسین ملک بود. آنهایی که مطالعه 
فکری  مطالعه  می کردند،  مارکسیسم 
همه  این  نبود.  دیگری  کس  می کردند. 
آدم که توی خیابان های تهران راه پیمایی 
هیچکدامشان  می کردند،  تظاهرات  و 
چی  مارکسیسم  که  نمی فهمید  اصاًل 
هست. می گفتند، شلوغ می کردند، قربان 
کجا  اما  می رفتند،  هم  استالین  سبیل 

مارکسیست بودند؟«

ابراهیم گلستان و نقدهایش در ششمین چاپ »نوشتن با دوربین«  

بازی با ذهن مخاطب در مرز میان واقعیت و خیال
تولیدات  تازه ترین  از  »جادوی اپ سیزده« 
و  تخیلی  رمانی  است.  نیستان  کتاب  انتشارات 
فانتزی برای نوجوانان به قلم مریم حاجیلو نویسنده 
که  رمان  این  نوجوان.  ادبیات  عرصه  در  فعال 
می توان از آن به عنوان یکی از تجربه های موفق 
در حوزه تولید ادبی فانتزی در سال های اخیر یاد 
کرد در فاصله کوتاهی پس از انتشارش مورد توجه 

بسیاری قرار گرفته است. 
پیش از این مجموعه داستان راه برفی و رمان 
در خواب دویدن که نامزد جایزه جالل بود را از او 
خوانده ایم. در جادوی اپ سیزده، حاجیلو دوباره به 

نوشتن برای برای نوجوانان و جوانان برگشته است. از همان راه برفی، دغدغه های 
او معلوم بود. آدم هایی تنها که در جمع ناجور! چیزی که در رمان در خواب دویدن 
عمده تر هم شده بود. دخترکی شهرستانی که به خوابگاهی مصادره ای و متروك 
می آید و نمی خواهد گلیمش را همچون دیگران و به شیوه های مرسوم از آب بیرون 
بکشد. بنابراین وقتی خوابگاه مصادره می شود قرار است تخریب شود، همه می روند 
دنبال کار و آشنایان شان و او که کسی را ندارد، در میان برف سنگینی که باریده، 
از باالی دیوار می پرد تا همچنان بتواند در خوابگاه متروك پناه بگیرد. جایی که 

هنوز گازی دارد و گرمایی.
در جادوی اپ سیزده اما با تنهایی پسرکی به نام دانا مواجهه هستیم. مادر او با 
وجود مواظبت هایی که داشته، قربانی محصوالت تراریخته شده و پسرك را در دنیای 
که حتی برای پدر هم فرصت کافی نمی دهد که با پسر حرف بزند، تنها گذاشته است.
نکته عجیب و جالب، در حرکت به شدت لبه مرزی و هوشمندانه نویسنده است.

پسرك بعد مرگ مادر به شدت افسرده شده. اما هیچ وقت در این باره سخن 
گفته نمی شود و فقط از قرائن بسیار گذرا و از جمله خواب و تالش برای خواب بیشتر، 

این را متوجه می شویم. گویی او هم قرار است فقط در خواب بدود!
خواننده هوشیار اما به سختی متوجه می شود که پسرك به چیزی روان گردان 
روی آورده احتمااًل تا درد و تنهایی اش را فراموش کند. یا حتی قصد فراموشی دارد 
با خوردن داروهایی که از آن تحت عنوان معجون نام برده می شود. در این مورد هم 
اما نویسنده هرگز به تصریح سخن نمی گوید به هیچ وجه و البد برای رعایت اقتضای 
سنی مخاطب. و از همین جاست که فرم عجیب و غریب کار، شکل می گیرد. فرمی 
بر آمده از محتوا. در تمام طول داستان، معلوم نیست دنیایی که تصویر می شود دنیای 
خیالی و بلکه توهمی پسرك است و یا دنیای تخیلی نویسنده و یا حتی دنیایی که 
مادر با دلسوزی و پیش از مرگ، برای پسر طراحی کرده تا بعد رفتنش، او تنهای 
تنها هم نباشد. در تمام طول داستان، هرچند هیچ وقت به بازی هایی مثل »نهنگ 
آبی« اشاره نمی شود، اما دنیای خیال و واقعیت چنان در هم آمیخته است که به 

هیچ وجه نمی توان دریافت کدام اصالت دارد و کدام جعلی است.
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زهرا ثقفی الریجانی

یمینی شریف، یار مهربان کودکان و دیگران
امروز، اول خرداد، مصادف است 
با سالروز تولد عباس یمینی شریف در 

سال ۱۲۹8  خورشیدی.
و  شاعر  شریف،  یمینی  عباس 
شهرتش  عمده  که  معاصر  نویسنده 
برای کودکان  آثار خواندنی  تولید  به 
اول  و نوجوانان مربوط می شود، روز 
خردادماه ۱۲۹8 در محله پامنار تهران 
به دنیا آمد. دوران کودکی و نوجوانی او 

در دربند گذشت. در سال ۱3۱7 در دانشسرای مقدماتی به تحصیل پرداخت 
و در سال ۱3۲۱ اولین شعرش برای کودکان در مجله »نونهاالن« منتشر 
شد، در سال ۱3۲3 با ابراهیم بنی احمد مجلٔه بازی کودکان را منتشر کرد. 
در سال ۱3۲4 اشعار او در کتاب های درسی دوره ابتدایی ایران وارد شد. در 
سال ۱3۲8 به مدیریت مجالت دانش آموز و سازمان جوانان شیر و خورشید 
سرخ منصوب گردید.یمینی شریف در سال ۱33۲ با بورس دولتی به آمریکا 
اعزام شد و یک سال در دانشگاه کلمبیا به تحصیل دوره تخصصی در آموزش 

کودکان پرداخت و درجه فوق لیسانس دریافت کرد.
پایه  مقومی  توران  همسرش  با  را  نو  روش  دبستان   ۱334 سال  در 
گذاشت که بعدها با گسترش فعالیت به مجموعٔه آموزشی از کودکستان تا 
پایان دوره راهنمایی تبدیل شد. آنان تا سال ۱3۵8 آن مؤسسه را اداره کردند.

اولین شماره مجله  بدیعی  پیشنهاد جعفر  به  ماه سال ۱33۵  در دی 
کیهان بچه ها از طرف مؤسسه کیهان انتشار یافت. جعفر بدیعی سردبیر و 
عباس یمینی شریف مشاور این نشریه بودند. جعفر بدیعی بعدها به عنوان 
امتیاز و عباس یمینی شریف به عنوان مدیر مجله معرفی شدند.  صاحب 

آنان تا سال ۱3۵8 با مؤسسه کیهان همکاری داشتند.
* فعالیت های آموزشی

توراندخت  همسرش  کمک  با   ۱334 سال  تیرماه  در  شریف  یمینی 
مقومی تهرانی مجوز تأسیس دبستان پسرانه روش نو را از وزارت فرهنگ 
اخذ کرد. کتاب کالس اول ابتدایی تألیف او به کتاب »دارا و آذر« معروف 
است و سال ها اولین کتاب آموزشی کودکان ایران بود. همچنین او به نگارش 
کتاب سوادآموزی به بزرگ ساالن برای کالس های پیکار با بی سوادی نیز 
پرداخت. عباس یمینی شریف از بنیان گذاران شورای کتاب کودك نیز بود. 
بیش از سی اثر شعر و داستان او در دوران حیاتش به انتشار رسید و برنده 

جوایز متعدد در ادبیات کودکان شد.
این شعر معروف، یکی از آثار کودکانه یمینی شریف است:

من یار مهربانم، دانا و خوش زبانم
گویم سخن فراوان، با آن که بی زبانم

پندت دهم فراوان، من یار پند دانم
من دوستی هنرمند، با سود و بی زیانم

از من مباش غافل، من یار مهربانم
ار یمینی شریف در طول حیاتش آثار متعددی نیز به صورت کتاب منتشر 
شد که از آن جمله باغ دوستی، پلنگ یکه تاز، شعر با الفبا، سیاهک و سفیدك 
و خانه بابا علی در حوزه ادبیات کودك و نوجوان قابل اشاره است. همچنین 
از او آثاری برای تمام گروه های سنی به چاپ رسیده که عبارت است از: 

نیم قرن در باغ شعر کودکان )خاطرات( و شهر ناپدیدان.

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1398
پیرو آگهی شماره 104/9/86۵4-98/10/18 با توجه به ماده 12 قانون ثبت و ماده ۵9 آیین نامه اجرایی آن امالک مجهول المالك واقع در 

بخش 49 تبریز که در سه ماهه چهارم سال 1398 درخواست قبول ثبت به عمل آمده به شرح ذیل آگهی می گردد: 

از امالک شهرستان سراب بخش 49 تبریز
۱- ششدانگ یک قطعه نهر متروکه )که به صورت خانه مسکونی می باشد( به پالك 377۰ اصلی واقع در سراب بخش 4۹ تبریز که به پالك ۲۱۰۲/48 فرعی الحاق شده است 
بنام صفر اعتمادی و سایر وراث نسبت به سهم )صفر اعتمادی اصالتًا از طرف خود و وکالتًا از طرف سایر وراث( فرزندان مرحوم علی اصغر اعتمادی به مساحت ۱۰/۲۰۱ مترمربع. 
۲- ششدانگ یکباب خانه به پالك 3773 اصلی واقع در سراب بخش 4۹ تبریز که به پالك ۹۶۵/۵7 فرعی الحاق شده است بنام اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سراب 

به نمایندگی آقای سعید آشنا به مساحت ۲۵ مترمربع. 

از امالک شهرستان سراب روستای قلعه جوق بخش 49 تبریز
3- مقدار دو سهم از هفده سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام آقای امراله نیکنام قلعه جوقی و مقدار یک سهم از هفده سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 

بنام بانو حلیمه نیکنام قلعه جوقی فرزندان اسداله به پالك ۲۶۵ فرعی از ۱ اصلی واقع در قریه قلعه جوق حومه ثبتی سراب بخش 4۹ تبریز. 

از امالک شهرستان سراب روستای اسبفروشان بخش 49 تبریز
4- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ به شماره پالك 3۰۵۰ فرعی از ۱۰۱ اصلی واقع در قریه اسبفروشان حومه ثبتی سراب بخش 4۹ تبریز ملکی آقای مجتبی 

اصولی اسبفروشانی فرزند محمد به مساحت 7۵/3۱۹۹ مترمربع. 
۵- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی به شماره پالك 3۰۵۱ فرعی از ۱۰۱ اصلی واقع در قریه اسبفروشان حومه ثبتی سراب بخش 4۹ تبریز ملکی آقای 

مرتضی اصولی فرزند محمد به مساحت 44/۲7۲4 مترمربع. 
۶- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی به شماره پالك 3۰۵۲ فرعی از ۱۰۱ اصلی واقع در قریه اسبفروشان حومه ثبتی سراب بخش 4۹ تبریز ملکی آقای 

مجتبی اصولی اسبفروشانی فرزند محمد به مساحت ۹۹/۱۶4۱۰ مترمربع. 
7- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ به شماره پالك 3۰۵3 فرعی از ۱۰۱ اصلی واقع در قریه اسبفروشان حومه ثبتی سراب بخش 4۹ تبریز ملکی آقای مرتضی 

اصولی فرزند محمد به مساحت 4۱۵۹ مترمربع. 
8- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ به شماره پالك 3۰۵4 فرعی از ۱۰۱ اصلی واقع در قریه اسبفروشان حومه ثبتی سراب بخش 4۹ تبریز ملکی آقای ارشد 

اصولی اسبفروشانی فرزند محمد به مساحت 7۵/3۱۹۹ مترمربع. 
۹- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی به شماره پالك 3۰۵۵ فرعی از ۱۰۱ اصلی واقع در قریه اسبفروشان حومه ثبتی سراب بخش 4۹ تبریز ملکی آقای 

محمدعلی کاظم نسب فرزند اصغر به مساحت ۲8۲۶ مترمربع. 

از امالک شهرستان سراب شربیان بخش 49 تبریز
۱۰- تمامی مقدار 4۹صدم یک شعیر از ۹۶شعیر ششدانگ یک قطعه زمین )پارك جنگلی( به پالك ۵۱۱ فرعی از ۱۶۱ اصلی واقع در شهرستان شربیان حومه ثبتی سراب 

بخش 4۹ تبریز به نام شهرداری شربیان به نمایندگی آقای فردین باقری فرد به مساحت ۵۰۰۰3 مترمربع. 
۱۱- تمامی مقدار 4۹صدم یک شعیر از ۹۶شعیر ششدانگ یکباب ساختمان به پالك ۱۹۵4 فرعی از ۱۶۱ اصلی واقع در شهرستان شربیان حومه ثبتی سراب بخش 4۹ 

تبریز به نام دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی اداره تعاون روستایی شهرستان سراب به مساحت ۱48۹ مترمربع.

از امالک شهرستان سراب روستای خاتون آباد بخش 49 تبریز
۱۲- مقدار پنج دانگ مشاع از ششدانگ عرصه حصارخانه که به زمین مزروعی تبدیل شده است به پالك ۲۹۵ فرعی از ۱7۵ اصلی واقع در قریه خاتون آباد حومه ثبتی سراب 

بخش 4۹ تبریز ملکی آقای علی رضا سلیمی کیا فرزند عزت به مساحت 3۱/۶4۹4 مترمربع. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۲/۰۱                تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰3/۰۱ 

عظیمی، رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سراب 

نوزدهمین دوره جایزه ادبی »صادق هدایت« توسط دفتر هدایت برگزار می شود. شرایط 
شرکت در این رقابت ادبی به شرح زیر است:

هر نویسنده می تواند فقط یک داستان کوتاه منتشرنشده و کامال بکر خود را که مورد 
هیچ گونه استفاده ای قرار نگرفته را برای شرکت در مسابقه ارسال کند.

داستان ارسالی نباید از هزار کلمه کمتر و از چهار هزار کلمه بیشتر باشد و از طریق 
آدرس ایمیل ذیل قابل ارسال است.

jahangirhedayat@gmail.com  دفتر هدایت 
تعیین  تا  فرمایند  توجه  است  این مسابقه شرکت می کنند الزم  در  نویسندگانی که 
برندگان و نیز انتخاب داستان ها برای چاپ در مجموعه آثار برگزیده از درج داستان ارسالی 
خود در کتاب ها، نشریات و سایت های اینترنتی و یا ارسال برای مسابقه داستان نویسی دیگر 
خودداری فرمایند. در غیر این صورت داستان فرستاده شده در مسابقه شرکت داده نمی شود.

نویسندگان داستان ها الزم است شماره تلفن تماس، آدرس کامل پستی، تلفن همراه 
و ایمیل  خود را همراه داستان ارسالی به دفتر هدایت اعالم کنند و در صورت تغییر، مراتب 
را به دفتر هدایت اطالع فرمایند. داستان هایی که فاقد اطالعات یادشده باشند در مسابقه 

شرکت نخواهند داشت.
ارسال داستان برای این مسابقه به این معنی است که نویسنده در صورت انتخاب، 
برگزیده اعالم داشته  ارسالی در مجموعه داستان های  برای چاپ داستان  را  رضایت خود 
است و دفتر هدایت مجاز به ویرایش داستان ها است. داستان های ارسالی مسترد نخواهد شد.

داستانک، داستان بدون عنوان یا نام نویسنده و یا با نام مستعار نویسنده مطلقا پذیرفته 

جایزه ادبی »صادق هدایت« فراخوان داد
نمی شود.

آثار تا ساعت ۱۲ شب سی ام مهرماه ۱3۹۹ است. داستان های برتر و  مهلت ارسال 
اسامی برندگان و اهدای جوایز در مراسم بهمن ماه ۱3۹۹ اعالم می شود. جوایز برندگان 

خارج از کشور به نماینده آن ها اهداء خواهد شد.
کلیه عالقه مندان و فارسی زبانان از کشورهای همسایه و دیگر کشورها می توانند در 

این مسابقه شرکت کنند



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

سردبیر: محمدرضا حسن بیگی
معاون سردبیر: مجتبی کاشی
طراحی و گرافیك: ناظم رام

سرویس اجتماعی: روحی الهی
سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

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

مسئول امور خبرنگاران: بهنام مومنی
گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه رسولی،فرید توانا

رضا بهشتی،  خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

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

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

پنجشنبه 1  خرداد 1399  قیمت 1000 تومانسال بیست ودوم- شماره مسلسل 1464

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک 2۷۵، طبقه پنجم، واحد 1۷

 تلفن: 66۵62801-6691۷312 -6691۵268      
فکس:66126139

دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

تغییر ذائقه مخاطب سینما در دوران کرونا

پوران درخشنده: سینماي پساکرونا سینمایي کامال متفاوت از قبل است

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 21 - پ. 1۵

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: 2630۵824- فکس: 2630۵824 صندوق پستی: 11۵- 19۵۵8 

سازمان شهرستان ها:  09122۷۵2190
امور  مشترکین: کلینیك رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

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

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

مردم مازندران دارد .
عید فطر نزدیک است. بخشی از مردم  بعد از سه ماه قرنطینه، در حال برنامه 
ریزی برای رفتن به سفر هستد. کم شدن محدودیت ها و باز شدن مکان هایی مثل 
مدارس و باشگاه های ورزشی، این تصور را برای برخی از مردم بوجود آورده  که کرونا 
به آخر کار رسیده است وآنان می توانند بار و بندیل سفر را ببندند و دل به جاده بزنند. 

درست است که وضعیت کشور نسبت به دوماه گذشته بهتر شده است اما این طالع 
نحس به راحتی می تواند دوباره همه ما را درگیر و روزهای تلخ اسفند و فروردین را برای 
ما تکرار کند. تحمل این همه محنت، خانه نشینی و سفر نرفتن سخت است. اما چاره 

چیست که سالمت در باالی جدول اولویت های زندگی قرار دارد.
می توانیم از تجربه موفق روز سیزده بدر و ایام عید امسال بهره بگیریم و با ماندن 
در خانه، مسیر کنترل و شکست کرونا را کوتاه کنیم. کنترل کشور در روز سیزده بدر، 
مردم را از همه گیر شدن کرونا نجات داد. کنترل  مردم در تعطیالت عید فطر هم 

می تواند جلوی شیوع دوباره کرونا را بگیرد.
االن به مرحله ای رسیده ایم که می توانیم شهرهای خود را سفید اعالم کنیم. 
می توانیم مدارس را باز کنیم یا مردم را راهی کار و زندگی شان کنیم، نباید با یک 

سهل انگاری تمام این دستاوردها را از بین ببریم.

هشدار، مراقب موج دوم کرونا باشید
پزشکان عفونی معتقدند، مردم با جابجایی هایی که انجام می دهند ویروس را 
از شهری به شهر دیگر و از خانواده ای به خانواده های دیگر منتقل می کنند و به 
همین دلیل اگر برای روزهای پیش رو تمهیداتی در راستای ترغیب مردم به امتناع 
از مسافرت و رعایت توصیه های بهداشتی اندیشیده نشود، باید منتظر بروز موج دوم 

کرونا در کشور باشیم.
پیک   ، ماندن  منزل  در  کنند.  باید همراهی  مردم  نشان می دهد  چنین  تجربه 
بیماری را کند کنند. میزان بستری افراد افت کرده، اما مسافرت ها ، احتمال آلودگی 

رابیشتر خواهد کرد.
خود قرنطینگی در خانه تنها کافی نیست. باید بهداشت هم رعایت شود. جبران 
کوچک ترین سهل انگاری در مقابله با ویروس خیلی سخت خواهد بود. اگر رعایت 
نشود جان دیگران به خطر می افتد. قدم اول رعایت فاصله  است. افرادی که مسن تر 

هستند یا زنان باردار بیشتر در معرض خطر بیماری هستند.

مازندران همچنان روی موج کرونا 
درحالی همه گیری ویروس کرونا درمازندران همانند اکثر استان های کشور وارد 
چهارمین ماه می شود که این خطه شمال کشور به عنوان یکی از شش استان دارای 

باالترین  تعداد بیماران مبتال به کرونا، همچنان روی موج اول شیوع این ویروس قرار دارد.
 اگرچه آمار بیماران کرونایی در استان مازندران از سوم فروردین ماه سال گذشته 
تاکنون با پشت سر گذاشتن پیک اول این ویروس روند نزولی به خود گرفت و ۶۰ تا 
7۰ درصد از تخت های اختصاصی به این بیماری نیز خالی شد ، ولی بررسی آماری 
بیماران مبتال روزانه از سوی دانشگاه علوم پزشکی استان نشان می دهد که این خطه 

شمال کشور همچنان روی موج اول ویروس کرونا قرار دارد.
براساس گزارش دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران در دو هفته اخیر ) ۱۲  تا 
۲۶ اردیبهشت ماه ( به طور میانگین روزانه بیش از ۵۰ بیمار کرونایی در بیمارستان 
های این دانشگاه  بستری شدند و روزانه به طور میانگین 7۰ نفرنیز پس از بهبودی از 

بیمارستان مرخص شدند.
دکتر روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا تاکید داشت که اعالم 
وضعیت سفید در یک شهر به معنای پایان بیماری کرونا نیست.مردم نباید احساس کنند 

که همه چیز تمام شده و از شرایط خطر عبور کرده ایم.
مسووالن امور پزشکی، اجتماعی و اقتصادی باید برای مردم به صورت واضح و 
شفاف شرایط را توضیح دهند و بگویند که دوران سختی ویروس هنوز تمام نشده اما 

در عین حال شرایط نسبت به قبل بهتر شده است.
مردم باید بدانند شرایط فردا و آینده ما در زمینه مقابله با این ویروس حتی اگر شاهد 
جهشی در این ویروس یا پیک جدید باشیم بدتر از امروز نخواهد بود ولی باید ضمن 

احتیاط به آینده اطمینان داشته باشند که از پیک اصلی هم عبور کرده ایم.
برگزاری اجتماعات و رعایت نکردن اصول بهداشتی و فاصله گذاری هوشمند به 

تعداد مبتالیان خواهد افزود و مشکالتی برای ما ایجاد خواهد کرد.
فاصله گذاری اجتماعی همچنان باید در دستور کار باشد، باید برای مدتی برخی از 
عادت های گذشته را فراموش کنیم، دید و بازدیدها با مراعات فاصله اجتماعی باشد و 

زندگی خود را با کرونا تطبیق دهیم.

مردم کرونا را تمام شده تلقی نکنند
دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت در این ارتباط گفت: از مردم تقاضا می کنیم که 
در مورد سفرها و حجم رفت و آمدها، رعایت کنند. امروز در بازی کرونا حداقل پنج 
به یک از آمریکا و اروپا جلوتر هستیم و مردم نباید با تصور اینکه کرونا تمام شده به 
سمت بیخیالی و عدم توجه به اهمیت رعایت مسائل بهداشتی پیش روند و ما را دچار 
گرفتاری های تازه کنند.بنابراین از مردم می خواهیم همانگونه که در شب های قدر 
و بازگشایی مساجد، پروتکل های بهداشتی را رعایت کردند، این همراهی را فراموش 
نکنند. چنانچه مردم اوایل خردادماه همانند ماه های گذشته با ما همراهی کنند، می 
توانیم به مردم بگوییم که تیرماه بسیار راحت تری خواهند داشت، اما اگر این همراهی 
وجود نداشته باشند، نمی دانم چگونه می توان تضمین کرد که روزهای سخت تری 

در پیش نداشته باشیم. 

روند مناطق سفید کرونا صعودی است
وزارت  کل  معاون  حریرچی  ایرج  دکتر 
نیز تاکید دارد: آنچه مسلم است این  بهداشت 
بسیاری  آینده  ماه   ۲4 الی   ۱8 طی  که  است 
دهیم؛  رفتارهای  تغییر  باید  را  رفتارهایمان  از 
و  ها  مهمانی  و  مالقات ها  سفر،  خانوادگی، 
اجتماعات بسیار باید کاهش یابد. در عین حال 
در این مدت باید تالش کنیم که هر چه که جنبه 
اقتصادی دارد و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار 
می  دهد، به حداکثر برسانیم و هرچه که اثرات 
اقتصادی ندارد، اما منجر به انتشار کرونا می  شود 

به حداقل برسانیم. 
شد:  یادآور  بهداشت  وزارت  کل  معاون 

درخواستمان این است که در تعطیالت پیش رو سفرها را به حداقل ممکن برسانیم. 
خصوصا تجمع در مکان های عمومی، هتل  ها، مسافرخانه  ها و حتی خود مسیر می 

 تواند ویروس را منتشر کرده و مضر باشد.
وی یادآور شد: در خوش  بینانه  ترین پیش بینی  ها می  گویند که این ویروس بعد از 
۱8 الی ۲4 ماه در کشورها بومی شود. بنابراین، در این مدت باید بسیاری از مناسبات مان 

را تغییر دهیم. یکی از این مناسبات رفتارهای اجتماعی  مان مانند دست دادن و در آغوش 
گرفتن است. باید بسیاری از سفرها را هم کنار بگذاریم. البته ما متوجه صنعت گردشگری 
هستیم، اما پیش بینی نمی  کنیم در دو سه ماه آینده بسیاری از زیرساخت  های ایمن 

دراین حوزه ایجاد شده باشد. 
 

لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی:
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران 
به  ابتال  کاهش  روند  استان  این  اگرچه   : گفت 
ویروس کرونا را طی می کند، ولی همچنان در بین 
یکی از  استان های دارای باالترین بیماران مبتال 

به کرونا قرار دارد.
برداشتن   : افزود  موسوی  عباس  سید  دکتر 
برخی محدودیت ها از سوی ستاد مقابله با ویروس 
کرونا در سطح استان های کشور از جمله مازندران 
به معنای رفع شدن خطر ابتال به این بیماری  نبوده 
و  هرگونه رفتار پرخطر و رعایت نکردن پروتکل های 
بهداشتی از سوی مردم می تواند استان مازندران را 

به پیک بیماری برگرداند و باردیگر مسوالن را به ناچار به برقراری محدودیت های 
گذشته با شدت بیشتری بکند.

وی از مردم خواست تا ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی از هرگونه عادی سازی 
رفتارها بر خالف توصیه های بهداشتی و درمانی پرهیز کنند و این رویه تا شکست 

ویروس کرونا باید ادامه یابد.
اما این ویروس در حال گسترش است و مهم ترین دستورالعمل برای مقابله با 
کروناویروس، برای مردم است و مردم باید در خانه ها و شهرهای خودشان بمانند، بهداشت 
فردی را رعایت و از ارتباطات و حضور در تجمعات، پرهیز کنند. اطمینان داریم که اگر 
دو، سه هفته این موارد رعایت شود، شاهد معجزه در کشور و شکست کرونا خواهیم بود.

هشدار کرونایی برای تعطیالت عید فطر مازندران
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران نسبت به احتمال افزایش مبتالیان 
به ویروس کرونا در صورت عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی در تعطیالت عید فطر 

هشدار داد.
دکتر حامد روحانی زاده گفت: برای ایام عید فطر پیش رو به دلیل طوالنی بودن 
تعطیلی و همچنین با توجه به شرایط دورکاری برخی ادارات استان های همسایه با 

موج قوی از مسافرت ها به استان مازندران روبرو خواهیم بود.
وی با بیان اینکه مازندران نزدیک ترین استان ساحلی و گردشگرپذیر به حدود 
یک سوم جمعیت کشور است افزود: افزایش تعداد گردشگران و تجمع آنان در سواحل 

یا هر محیط دیگری به شیوع ویروس کرونا کمک خواهد کرد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بر تقویت اجرای طرح فاصله گذاری 
اجتماعی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر به 
استان  مردم  رفتار  اخیر  روزهای  در  خصوص 
در مناطق شهری و سواحل دریای خزر نگران 

کننده است.
روحانی زاده با بیان اینکه مازندارن توانسته 
کاهش  با  حتی  را  کرونا  بیماری  خوبی  به 
اجتماعی  گذاری  فاصله  طرح  های  محدودیت 
مدیریت کند، افزود: نباید اجازه دهیم هیچ طرح 
گردشگری یا تعطیالت مسافر خیزی استان را به 
شرایط پیک کرونایی نزدیک کند.وی به احتمال 
شمار پر تعداد ورود مسافران در ایام تعطیالت 
عید فطر به مازندران اشاره کرد و گفت: مازندران 

نسبت به عید فطر باید با حساسیت بیشتری دیده و مدیریت فاصله گذاری شود.

چرا کرونا در سفر خطرناک تر می شود؟
منصرف شدن از سفر یکی از راه های متوقف کردن انتقال زنجیره ایی کرونا در 
این روز ها است. مردم برای این که ویروس کرونا مهار  شود، از هر روشی باید استفاده 

کنند. مثال کار هایی مانند رعایت نکات بهداشتی را انجام  دهند و از کار هایی نظیر سفر 
کردن منصرف شوند.

حضور در اماکن پر جمعیت و هم چنین سفر کردن به حدی خطرناك است که 
هشدار درمورد آن جزو اولویت های اول اغلب ستادهای مقابله کننده با این ویروس است.

فرقی نمی کند سفر هوایی، ریلی یا با خودرو شخصی باشد. هنگام سفر اغلب 
تغییر  از  ناشی  درد، خستگی  بدن  با  مسافران 
آب و هوا و ضعف سیستم ایمنی بدن مواجه 
می شوند و این تغییرات بدن مسافران را حین 
سفر بیشتر در معرض ابتال به کرونا قرار می دهد. 
هم چنین سرویس های بهداشتی عمومی بین 
راه، پمپ بنزین ها، رستوران های مسیر و خرید 
و تجمع در مراکز و فروشگاه های بزرگ شهر های 
توریستی نیز ریسک مبتال شدن به ویروس کرونا 
را افزایش می دهد.اگر فردی بعد از سفر متوجه 
شد به ویروس کرونا مبتال شده، باید اطالعات 
سفرش را به پزشک بدهد. فراموش نکنید سفر 
به شهر و روستا های دوردست می تواند دسترسی 
شما را به خدمات پزشکی تخصصی کاهش دهد. پس به خاطر خودتان، خانواده و دیگران 

در خانه بمانید و از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنید.

توصیه های بهداشتی در طول سفر
۱( تا حد امکان مسافرت های خود را لغو کنید.

۲( اگر تب دارید و سرفه می کنید، از سفر کردن بپرهیزید.
3( در صورت داشتن تب، سرفه و تنگی نفس حتما با پزشک و یا مراکز بهداشتی 

و درمانی تماس گرفته و ایشان را در جریان مسافرت قبلی خود بگذارید.
4( از تماس مستقیم با افراد دارای تب و سرفه خوداری کنید.

۵( مکررا دست های خود را با محلول های ضدعفونی کننده یا الکل 7۰ درصد 
شستشو دهید.

۶( از لمس چشم و بینی و دهان خود، جداً خودداری کنید.
7( حتما همراه خود دستمال کاغذی تمیز داشته باشید.

8( درصورت سرفه و عطسه حتما از دستمال کاغذی استفاده کنید و در یک 
نایلون پالستیکی و یا محفظه دردار بیندازید. در صورت نداشتن دستمال، دهانتان را 

با آرنج خود بپوشانید.
۹( در صورت استفاده از ماسک اطمینان داشته باشید که دهان و بینی شما را 

کامال بپوشاند.
۱۰( بالفاصله بعد از هر سرفه ماسک خود را درآورده و در یک پوشش پالستیکی 

قرار داده و دستان خود را بشویید.
۱۱( در حین سفر و داشتن عالیم تب و سرفه حتما خدمه هواپیما یا اتوبوس را 

مطلع کنید.
۱۲( در طول مسافرت حتما از غذا های پخته استفاده کنید.

۱3( در طول مسافرت از تماس نزدیک با حیوانات خوداری کنید.
۱4( در حین مسافرت از لمس میله های اتوبوس و صندلی ها چه در اتوبوس و چه 

در هواپیما خود داری کنید.
۱۵( از پذیرایی های هواپیما و اتوبوس استفاده نکنید.

۱۶( برای خود بطری آب اختصاصی در یک کیف داشته باشید.
۱7( سیگار نکشید.

۱8( حتما دستکش به دست کنید.
۱۹( کارت پرواز و بلیط اتوبوس می تواند آلوده به ویروس باشد. بعد از لمس آن ها 

دستانتان را ضدعفونی کنید.
۲۰( تا جای ممکن سعی کنید از پول نقد استفاده نکنید.

۲۱( برای پرداخت وجه در طول سفر، از دریافت کننده وجه بخواهید اجازه دهد 
خودتان کارت را در دستگاه کارتخوان بکشید و ایشان نیز خودشان مبلغ و رمز کارت 

را وارد کند.
۲۲( کارت عابر بانکی را که استفاده کردید در یک دستمال کاغذی بپیچید و سپس در 
جیبتان بگذارید تا در اولین فرصت آن را ضدعفونی نمایید و سپس در کیف تان قرار دهید.

موج دوم کرونا در تعطیالت عید فطر

محمد حسین زاده
پوران درخشنده را یکي از دغدغه مندترین 
فیلمسازي  مي دانیم،  کشور  سینماي  فیلمسازان 
که همواره سعي کرده در آثار خود مشکالت و 
کرده  را مطرح  اجتماعي  و  خانوادگي  معضالت 
با مسائلي  باید  نشان دهد چطور  به مخاطب  و 
همواره  او  فیلم هاي  شود.  مواجه  دست  این  از 
در  و  موفق سینماي کشور هستند  فیلم هاي  از 
نیز  منتقدان  تحسین  مورد  همیشه  حال  عین 
قرار گرفته اند، از این رو درخشنده را باید یکي 
از بهترین و مهمترین فیلمسازان سینماي کشور 
بدانیم... در این روزهاي عجیب که سراسر جهان 
با بیماري ناشناخته و مرموز کرونا دست و پنجه 
این  از  شدت  به  هنري  مشاغل  مي کنند،  نرم 
موضوع آسیب دیده اند و سینماها در کشورهاي 
مختلف جهان به شدت متضرر شده اند چرا که 
به  اکران ها  یا  شده،  تعطیل  فیلمبرداري ها  یا 
شکست  با  فیلم ها  فروش  یا  و  افتاده  تعویق 
همان  از  نیز  کشور  سینماي  است.  شده  مواجه 
ابتداي شیوع این بیماري در کشور تعطیل شدند 
و فعالیت هاي سینمایي نیز در پي آن متوقف شده 
پیدا  فعالیت  اجازه  که  هست  چندروزي  حاال  و 
کرده اند اما سالن هاي سینما کماکان در تعطیلي 
به سر مي برند. با پوران درخشنده همراه شدیم 
بیماري  این  که  اتفاقاتي  درباره  را  او  نظرات  تا 
دوران  همینطور  و  زده  رقم  کشور  سینماي  در 

بدانیم... پساکرونا 

بحث  موضوع  همین  با  درخشنده  -خانم 
را آغاز کنیم که به تازگي اعالم شده که شاید 

از بعد از عید فطر سالن هاي سینما بازشوند...
*نظر شخصي من این است که ما در ابتدا 
و  بیندیشیم  پساکرونا  دوران  برای  چاره ای  باید 
و  شدند  باز  سینماها  که  آن  از  پس  که  ببینیم 
مردم امکان ورود به سالن های سینما را داشتند 
آنها  برای  امن  و  متفاوت  محیطی  باید  چگونه 
سالمت  به  بخشی  در  امنیت  این  کنیم.  مهیا 
انسان ها بازگشته و بخش عمده آن ابعاد روحی 
و روانی است که بیماری کرونا طی نزدیک به 
است.  کرده  ایجاد  مردم  برای  گذشته  ماه   3

مردم  سینماها  بازگشایی  از  پس  امیدوارم  ما 
بتوانند به راحتی به سالن سینما بروند و شرایط 
خیال  با  بتواند  جامعه  که  برود  پیش  نحوی  به 
بنشیند.  آثار  تماشای  به  سینما  سالن  در  راحت 
برآیندی  و  تصور  هیچ  ما  که  است  آن  واقعیت 
بازگشایی آن  از  ادامه راه سینما پس  به  نسبت 
که  است  نگران کننده  موضوعی  این  و  نداریم 
آن  پیرامون  بررسی  و  تحقیق  ساعت ها  باید 
انجام شود. بازگشایي سینماها بدون کارشناسي 
مقررات صحیح،  تنظیم  بدون  و همینطور  الزم 

مي تواند فاجعه بار باشد.

-چه راهکارهایي را در این زمینه پیشنهاد 
مي کنید؟

*بخشی از راه حل و راهکار برون رفت از 
وضعیت فعلی در سینمای کشور، اکران آنالین 
آثار سینمایی است که آن هم بدون شک باید در 
بلندمدت با برنامه ریزی درست و هدفمند پیش 
رفته و به هیچ عنوان به شکل یک تب گذرا به 
آن نگاه نشود. این روزها شاهد آن هستیم که 
برخي از همکاران فیلمساز آثار خود را به شکل 
آنالین اکران کرده اند که اتفاقا به نظرم کار خوب 
و پسندیده اي در این شرایط بوده ولي متاسفانه 
غیرقانوني  نسخه هاي  انتشار  و  کپي رایت  بحث 
باید  مي کند.  وارد  آنها  به  را  فراواني  ضررهاي 
شکلي صحیح و اصولي در این راه پیاده و اعمال 

شود تا حداقل فیلمسازان هم متضرر نشوند.

-در این بین براي بازگشایي سینماها چه 
دارید؟ پیشنهاداتي 

*ما طی هفته های گذشته شاهد کاهش 
باید  اما  هستیم  کرونا  بیماری  ابتالی  روند 
سالن های  ایمن سازی  برای  درست  تدابیری 
سینما بیندیشیم، طبیعتا بعد از بازگشایی سینماها 
شاید  و  بوده  بسیار سخت  مخاطب  روند جذب 
به هیچ وجه رشد مخاطب نداشته باشیم اما به 
که  است  اقدامی  سینماها  بازگشایی  حال  هر 

نمی توان از آن فرار کرد.  

ینکه  ا و  وضعیت  این  با  نظرتان  -به 

سینما  به  گذشته  از  محتاط تر  کمي  مردم  قطعا 
مي آیند، فیلم هاي اکران شده مي توانند توفیقي 

کسب کنند؟
*مسئولین فرهنگی و سینمایی باید بستری 
مناسب برای تماشای آثار سینمایی به وجود بیاورند 
تا به فرض مثال آثاری که در ابتدای بازگشایی 
مالی  اکران می شوند ضررهای سنگین  سینماها 
و  ماه   3 این  گذشته  از  بعد  شک  بدون  ندهند. 
خانه نشینی قشر عظیمی از مردم، موضوعات در 
سینما و مفاهیم اصلی به طور کلی تغییر خواهند 
کرد، بدون شک سینمای پساکرونا با سینمایی که 
قبال به چرخه خود ادامه می داد بی نهایت متفاوت 
با شما موافق هستم که نظر  بود. کامال  خواهد 
نیست  گذشته  مانند  سینمارفتن  به  نسبت  مردم 
بود و همین موضوع مي تواند  و محتاط خواهند 
وارد  اکران  چرخه  به  ابتدا  در  که  فیلم هایي  به 
مي شوند، ضرر بزند ولي باید از یک جایي شروع 
کرد و در این بین نقش مسئولین بسیار مهم است. 
ما فیلمسازان و سینماگران هم در دوران سینمای 
پساکرونا موظف هستیم تا آثار متفاوتی را بسازیم 
زیرا خانه نشینی و قرنطینه خانگی بر فرهنگ جامع 
تاثیر فراوانی گذاشته است، این خانه نشینی نگاه 
انسان به زندگی را تغییر داده و روابط را در مرحله 
تازه ای قرار داده است، پس ما باید بدانیم مخاطب 

فردای سینمای ما مخاطب سال گذشته نیست!

-شما در این ایام چه مي کردید؟
خانه  در  ماه   3 به  نزدیک  شخصه  *به 
شخص  در  خانه نشینی  فضای  این  مانده ام، 
است،  کرده  ایجاد  را  فراوانی  تغییرات  من 
تغییر کرده  این دوران بسیار  افراد در  سرگرمی 
و نگاه افراد جامعه از نظر من نسبت به گذشته 
وسیع تر شده است، پس مخاطبی که به تماشای 
سینمای پساکرونا می نشیند مخاطبی متفاوت با 
آثاری  با  شاید  که  است  متفاوت  خواسته هایی 
ما  نشود.  اغنا  اکران می شد،  کرونا  از  پیش  که 
نو  نگاهی  نیازمند  سینما  در  مفاهیم  ترسیم  در 
هستیم، باید خیلی از اتفاقات را از ابتدا آغاز کنیم، 
البته این شرایط تنها به ایران ختم نشده و جهان 
داده  تغییر  را  چیز  همه  کرونا  است،  آن  درگیر 
است، ما باید آمادگی دوران پساکرونا را داشته 
باشیم، این برخورد با مخاطب بعد از بازگشایی 
تمام  وجود  با  کرونا  است.  مهم  بسیار  سینماها 
برای  مناسب  بستری  ما  برای  خود  مشکالت 
تغییرات ایجاد کرده است، اما نکته آنجاست که 
ما باید آمادگی این تغییرات را هم داشته باشیم. 
فراوانی  تغییرات  کرونا  از  پس  ایران  سینمای 
می کند و مهم آنجاست که فیلمسازان و مسئولین 
تغییرات  این  با  رویارویي  آمادگي  باید  فرهنگی 
را داشته باشند چرا که قطعا روي کار و وظایف 

آنها تاثیرات و تغییرات زیادي خواهد داشت.

-این تغییرات کامال روي جامعه هم تاثیر 
گذاشته است...

*بله، جامعه پساکرونا، جامعه ای متفاوت 
نسبت به قبل است. جامعه پساکرونا جامعه قبلی 
نیست، نگاهش به تک تک جزئیات زندگی عوض 
که  کوچک  مسائل  از  بسیاری  به  شاید  و  شده 
پیشتر برایش مهم نبود توجه ویژه ای نشان دهد. 
پس الزم است که در ساخت آثار سینمایی هم 
این تغییرات را در نظر گرفته و لحاظ کنیم زیرا 
ممکن است به یکباره از جامعه عقب بیفتیم. از 
اکران  توان  دیگر  پساکرونا  سینمای  من  نظر 
ندارد.  را  قبل  و سطحی  فیلم های ساده انگارانه 
آثاری  چنین  با  دیگر  هم  مردم  باشید  مطمئن 
ارتباط برقرار نمی کنند زیرا 3 ماه در خانه بوده 
و مدت ها به تفکر پرداخته اند، این تفکر صرفا به 
مطالعه برنمی گردد زیرا در کنار خانواده بودن و 
تغییر در روابط انسانی نیز به بلوغ فکری مخاطب 
منجر می شود. این را مطمئن هستم که مخاطب 
کمدی های سطحی  با  دیگر  پساکرونا  سینمای 
قبلی  شوخی های  به  نمی کند،  برقرار  ارتباط 
نمی خندد، پس مراقب باشیم که دیگر نمی توانیم 
سلیقه  دهیم.  مخاطب  خورد  به  را  قبلی  آثار 
تغییر  شدت  به  کرونا  ایام  در  سینما  مخاطبان 
کرده است، این مخاطب در ایام خانه نشینی به 
صورت مداوم سریال و فیلم دیده، کتاب خوانده 
و سلیقه خود را ارتقا داده است. مخاطبان سینما 
آثار  از  باالیی  تعداد  3ماهه  مدت  این  طول  در 
سینمایی داخلی و خارجی را تماشا کرده پس با 
وجود تنوع بصری که برایش به وجود آمده طبعا 
دیگر مخاطب قبلی ما نیست. مخاطب امروز تا 
حدی فیلم دیده و نوع تازه از روابط خانوادگی 
تبدیل  نو  و  تازه  انسانی  به  که  کرده  تجربه  را 
شده است، پس نیاز وی نیز برای تماشای آثار 
کرونا  ایام  در  امروز  است، مخاطب  کرده  تغییر 
اساسی خود که صرفا  نیازهای  از  بسیار  متوجه 
در  دیگر  پس  است  شده  نیستند  هم  تجمالتی 
آثار از وجود تجمالت لذت نمی برد زیرا متوجه 
این  از  فراتری  و  خاص  اتفاق  زندگی  که  شده 

چنین تجمالتی است.

-به نظر شما بعد از این اتفاقات، مخاطب 
نیاز به چه چیزي دارد؟

از هر  *مخاطب سینمای پساکرونا بیش 
امروز  مخاطب  است.  نیازمند  آرامش  به  چیز 
فهمیده که هیچ چیز جز انسانیت ماندگار نیست. 
انسان پساکرونا بدون شک چالش های متفاوت 
از  بیش  را  پیدا کرده که وی  تازه ای  و معرفت 

ظواهر به درون بینی سوق داده است.

-کمي بیشتر به اکران آنالین بپردازیم...
*همانطور که گفتم چرخه اکران آنالین، 
اتفاقی مثبت در سینمای ایران است و اگر چرخه 
پیگیری شود می تواند  به درستی  آنالین  اکران 
معضالت بزرگ چرخه اکران را از بین ببرد. این 
به  رو  را  تازه ای  درگاه  می تواند  اکران  از  نوع 
این همه  از  باز کند. شاید پیش  ایران  سینمای 
در صف اکران بودند و گیشه مهمترین اتفاق بود 
و همه برای بهترین زمان اکران تالش می کردند 
اما سینمای آنالین می تواند تمامی این مشکالت 
برای مخاطب  را  تازه ای  امکان  و  را حل کرده 
سینمایی  آثار  آنالین  اکران  کند.  فراهم  ایرانی 
در جهان با موفقیت روبرو بوده و حال در اکران 
۲ فیلم خروج و طال هم موفقیت خوبی داشته 
است، پس ما باید در ادامه با تصمیماتی درست 
و اصولی این راه درست را ادامه دهیم و باعث 

بسط و گسترش آن شویم.

کپي رایت  قانون  ما  کشور  در  -متاسفانه 
وجود ندارد و این بزرگترین مشکل براي اکران 

آنالین به شمار مي رود...
مراقبت  نیازمند  آنالین  اکران  *سینمای 
است و مهمترین چیزی که باید در اکران آنالین 
اکران  است.  کپی رایت  بحث  کرد  توجه  آن  به 
کپی رایت  بحث  درست  پیگیری  بدون  آنالین 
در طوالنی مدت به شکست می انجامد. ما باید 
قوانین سختی را در بحث کپی رایت لحاظ کنیم 
آن  کنار  از  نتوانند  راحتی  به  قانون شکنان  تا 
امروز  نیاز  سینمایی  آثار  آنالین  اکران  بگذرند. 
 3-۲ طی  ایرانی  مخاطب  است،  ایران  مردم 
ماه گذشته انواع و اقسام فیلم ها را دیده است، 
پس با تماشای اینترنتی آثار سینمایی اخت پیدا 
کرده است، پس در صورت برنامه ریزی مناسب 
برای  را  فراوانی  مخاطب  می توانیم  خوبی  به 
وجود  به  کشور  سینمایی  آثار  آنالین  تماشای 
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آوریم. البته بحث کپی رایت و رعایت آن نیازمند 
حاضر  حال  در  است،  بزرگ  فرهنگسازی  یک 
تمامی آثار هالیوود و خارجی به سرعت در کشور 
پخش می شود، این نشان می دهد که جامعه باید 
برای رعایت حق کپی رعایت آموزش داده شود. 
در ابتدا به امر ما باید بستری ایمن و همچنین 
وجود  به  اینترنتی  آثار  تماشای  برای  را  آسان 
هیچ  به  را  مخاطب  که  ارزان  بستری  بیاوریم، 
وجه نیازمند دانلود غیرقانونی اثر نکند. مخاطب 
وقتی به راحتی به آثار داخلی و خارجی دسترسی 
پیدا کند، وقتی روند دسترسی برایش ارزان تمام 
شود به هیچ وجه به دنبال روش غیرقانونی برای 
تماشای آثار نخواهد رفت زیرا دلیلی برای این 
درباره  فرهنگسازی  لزوم  البته  نمی بینید.  اتفاق 
رعایت کپی رایت را به هیچ وجه نباید فراموش 
و  اصولی  کار  نیازمند  هم  آن  که  اتفاقی  کنیم، 
البته یادمان نرود که  بلندمدت در جامعه است. 
رعایت  عدم  از  مصون  هم  داخلی  تولیدکننده 
شاهد  سرعت  به  زیرا  نیست،  رایت  قانون کپی 
شبکه های  در  خلی  دا سینمایی  ر  ثا آ پخش 
در چنین شرایطی  متاسفانه  ماهواره ای هستیم. 
و  نیست  بند  هیچ جا  به  دستش  داخلی  سازنده 
نمی تواند در این باره هیچ مرجعی رجوع کند اما 

سختی  به  کپی رایت  قانون  اگر  باشید  مطمئن 
اعمال شود ما می توانیم از آن شبکه اینترنتی یا 
اکران  دیگر  از طرف  کنیم.  ماهواره اي شکایت 
آنالین را راهی برای بروز استعدادهای جوان در 
سینما مي دانم. بدون شک توفیق و تقویت اکران 
آنالین آثار سینمایی می تواند در تنوع ژانرهای 
سینمایی و همچنین حمایت از سینمای مستقل 
تاثیر به سزایی داشته باشد، اکران آنالین باعث 
می شود  سینمایی  آثار  تولید  هزینه  آمدن  پایین 
مخاطب  که  می زند  رقم  را  امکانی  همچنین  و 
بنشیند.  آثار  تماشای  به  بیشتری  تنوع  با  بتواند 
اکران آنالین می تواند بسیاری از آثار که ماه ها 
به  را  و سال ها در صف اکران سالن ها مانده اند 
چرخه سینما بازگرداند و همچنین امکان تولید 
برای  را  آن  اکران  و  تجربی  و  کم هزینه  آثار 
اکران  که  معتقد هستم  فراهم می کند.  جوانان 
تاریخ  در  مثبت  اتفاقی  خروج،  سینمایی  فیلم 
سینمای ایران است. خوشبختانه اکران آنالین 
با اکران فیلم سینمایی خروج با موفقیت خوبی 
روبرو شد اما برای ادامه باید این نوع از اکران 
تبلیغات  زمینه  در  خصوص  به  شود،  پشتیبانی 
این نوع از اکران نیازمند حمایت فراوانی است 

بازگرداند. را  آثار  تولید  بتواند هزینه های  تا 


