
روش فروش سهام عدالت مشخص شد
یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی تاکید کرد 
که همیشه دود اختالفات سیاسی به چشم مردم رفته است و آتچه 
که امروز باید در اولویت کشور و دغدغه احزاب باشد، بحث معیشت 

مردم و مسئله اشتغال است. 
شهاب الدین بی مقدار ، با اشاره به اولویت های کشور در شرایط 

کنونی و نقش احزاب و جریان های سیاسی، بیان کرد: متاسفانه ما 
در ایران به جای داشتن چندین حزب قوی دارای حزبک هایی هستیم 
که چندین نفر دور هم جمع شده و یک حزب تشکیل می دهند که 

توانایی انجام کارهای مهم و برداشتن گام های بلند ندارند.
وی در ادامه اظهار کرد: برای برون رفت از مشکالت کشور باید 

چند حزب قوی در کشور تشکیل شده که تکیه آن بر مردم باشد. 
آن گاه می توانند راه های درستی برای حل مشکالت کشور تبیین 
کنند. حزب ها نباید با تکیه بر قدرت شکل بگیرند بلکه باید همراه 

مردم بوده و دغدغه مردم را در سر داشته باشند.
صفحه 3

معاون ساماندهی امور جوانان :

افزایش وام ازدواج تأثیری 
بر رشد تعداد ازدواج  جوانان نگداشته

سالمت جسمی در گرو سالمت روانی است
یک روان درمانگر معقتد است، سالمت جسمی بدون 
سالمت روانی فرد که جامعه را می سازد، قابل تعریف نیست. 
هر  روانی  بهداشت  و  سالمت  گفت:  ابریشمی  بهار 
فرد، چنانچه بیشتر از سالمت جسمانی اهمیت نداشته باشد 
حداقل به همان اندازه مهم و قابل توجه است. فرد برخوردار 
تواند  دارد، می  را  به خود  احترام  توانایی  روانی،  از سالمت 
توانایی هایش را در حد واقعی و همان طور که هست قلمداد 
کند، دوستی و احترام دیگران را جلب کند، نیازهای زندگی 
شخصی اش را تأمین و از اعتماد به نفس باال و روحیه ایی 
شاد برخوردار باشد.وی با بیان اینکه روانشناسان حوزه سالمت 
و  هماهنگ  ارتباط  برقراری  که قابلیت  هستند  معتقد  روان 
موزون با دیگران، تغییر و اصالح محیط فردی و اجتماعی و 
حل تضادها و تمایالت شخصی به طور منطقی و عادالنه و 
مناسب را به دنبال خواهد داشت، افزود: سالمت انسان بدون 
سالمت روانی فرد که جامعه را می سازد، قابل تعریف نیست.
صفحه 2

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

6

دوران طالیی جمعیت ایران 
صفحه 3در حال افول است

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1466- سه شنبه 6  خرداد 1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
فریمن: پیام مردم 

ایران به جهان، 
صلح و دوستي 

است

5ورزش
کلهر: قهرمانی 

پرسپولیس در زمین 
فوتبال لذت بخش تر 

است

هنگ 7فر

به  كشورمان  موسيقي  خاص  جوان هاي  آن دست  از  فريمن 
شمار مي رود، از نام خاص و منحصربه فرد و روز تولدش كه 
اول فروردين است گرفته تا صداي خاص و سبك خواندن و 
كارهايي كه توليد كرده است. درواقع اگر چرخي در موسيقي 
كشور بزنيم بدون شك نمونه اي براي او پيدا نخواهيم كرد 

كه در سبك او كار كند

ديدن  گفت:  پرسپوليس،  فوتبال  تيم  اسبق  كاپيتان 
لذت  بسيار  فوتبال  زمين  در  پرسپوليس  قهرمانی 
بخش تر است و تصميم مسئوالن فدراسيون فوتبال 

نيز برای ادامه ليگ بسيار صحيح بود.

عليرضا محمودی  ايرانمهر كه معتقد است سينما و ادبيات 
در ايران دو قطب دور از هم هستند می گويد: تا زمانی 
كه اقتباس از ادبيات اتفاق نيفتد، نه وضعيت سينمای 

ايران و نه وضعيت ادبيات ايران سامانی نمی گيرد. 

آثاری که قابل 
استفاده در سینما 
باشد کم تر نوشته 

می شود

دموکراسی بدون تشکیل احزاب قوی پا نمی گیرد 
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طرح آینده داران 

فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای با ارزیابی فشرده 

نوبت دوم
مناقصه گذار: شرکت آب و فاضالب شهری استان چهارمحال و بختیاری

به استناد قانون برگزاری مناقصات و به استناد آیین نامه اجرایی همین قانون مصوب هیأت وزیران نسبت به برگزاری مناقصه و انتخاب تولید کننده واجد 
شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 

بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

مبلغ ضمانتنامه )ریال(مبلغ برآوردمحل اعتبارنام کاالردیف

احداث مخزن ذخیره و شیرخانه 1000 1
مترمکعبی شهر هارونی

15.861.869.515793.000.000 ریالاز محل اعتبارات عمرانی

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت 10 صبح روز پنج شنبه تاریخ 99/3/1 تا ساعت 10 روز سه شنبه تاریخ 99/4/6
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 10 روز شنبه تاریخ 99/3/17

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز دوشنبه تاریخ 99/3/19
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس: شهرکرد – میدان قدس – شرکت آب و فاضالب شهری – کد پستی: 8814649913 و تلفن: 03833335035 و 33331501-038 – داخلی 314
شناسه آگهی : 854620

روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری

مصطفی داننده
 در میان سیل خبرهای کرونایی، جهانپور سخنگوی 
 170 کاهش  با  »هشدار/  که  کرد  توییت  بهداشت  وزارت 
هزار نفری تولد، نرخ رشد جمعیت به زیر یک درصد سقوط 
ساالنه  و  خورده  هم  به  جمعیتی  ساختار  متأسفانه  و  کرده 
از  آینده  در 20 سال  به طوری که  پیرشدن هستیم؛  در حال 
پیرترین کشورها محسوب شده و در 30 سال آینده پیرترین 

کشور جهان خواهیم بود«
این آمار عجیب نیست و اگر غیر از این بود باید تعجب 
می کردیم. واقعا انتظار داریم با این شرایط وحشتناک اقتصادی 
که تاثیر مستقیمی بر روی فرهنگ و اجتماع هم گذاشته است، 

جامعه به سمت جوان شدن هم حرکت کند؟
ترس از فردا حس غالِب زندگِی بخش بزرگی از مردم 
ایران است. آنهایی که هنوز در دسته متاهالن وارد نشده اند از 

تشکیل زندگی می ترسند.
گرانی  عصر  این  در  می گویند  خود  با  پسر  و  دختر 
چگونه  رفت؟  سقف  یک  زیر  می شود  چگونه  بی ثباتی  و 

می شود از پس هزینه های یک زندگی ساده، تکرار می کنم 
یک زندگی ساده برآمد. در زمانی که دیگر» اجاره نشینی 
آرزویی  به  نیست و صاحب خانه شدن هم  نشینی«  خوش 

دست نیافتنی می ماند.
جوانی که تازه کاری برای خود دست و پا کرده، نمی تواند 
از پس هزینه های آغاز زندگی برآید. همانطور که پدری که 
سال ها کار کرده و نمی تواند از زیر بار خرج جهیزیه یا عروسی 

ساده بازهم تاکید می کنم ساده  پسر یا دختراش درآید.
آنهایی که از خان تشکیل زندگی عبور کرده اند از بچه دار 
شدن می ترسند. از اینکه نتوانند از پس هزینه های آن برآیند. 
می ترسند در جامعه ای که در آن پول تبدیل به خدای برخی ها 

شده است، نتوانند فرزند خود را درست تربیت کنند.
زن و شوهرها وقتی با هم در مورد بچه دار شدن حرف 
می زنند، اولین جمله ای که بیان می کنند این است:» در خرج 

خودمان مانده ایم چه برسد به خرج بچه«.
جوانی که ازدواج کرده و هر روز با استرس اجاره خانه، 
قسط وام و از دست دادن شغل اش می خوابد، هرگز به بچه دار 

شدن و بزرگ کردن خانواده خود فکر نمی کند. آنهایی هم که 
یک یا دو فرزند یا حتی بیشتر دارند، دوباره حاضر نیستند عضو 
جدیدی به خانواده خود اضافه کنند. حتما این جمله معروف را 

شنیده اید:» همین یکی را بزرگ کنیم، هنر کرده ایم!«
در این میان دستگاه های مسؤول در دولت یا خارج از 
دولت هم هیچ بسته  تشویقی برای کسانی که ازدواج می کنند 
یا بچه دار می شوند ندارد. هیچ کمکی به کاهش این ترس 
نمی کند. مثال فکر می کنند با یک وام ازدواج یا دادن یارانه 

به فرزند جدید خانواده، تمام مشکالت مردم حل می شود.
امروز ازدواج و بچه دار شدن مثل دریای طوفان زده است 
و مردم حاضر نیستند با قایق ها شکسته شان دل به این دریا 

بزنند تا با عبور از آن به ساحل آرامش برسند.
واقعا اگر دوست نداریم جامعه پیر داشته باشیم باید به 
وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور سروسامان بدهیم و ترس 
از آینده را از مردم بگیریم. مردم با این شرایط برای فردای 
خود نمی توانند برنامه ریزی کنند چه برسد به فردای بچه هایی 

که به دنیا می آورند.

سرمقاله
در حال پیر شدن هستیم، چون می ترسیم 

نگاه و نظر
ایران تا  30سال آینده پیر می شود 

افزایش  به  اشاره  با  معاون پرستاری وزارت بهداشت 
به  توجه  بر ضرورت  سالمندان کشور،  رشد جمعیت  به  رو 
راهکارهای پیشگیرانه در مسایلی نظیر بیماری های قلبی 

عروقی تاکید کرد.
دکتر مریم حضرتی در آیین گشایش یازدهمین کنگره 
قلب خاورمیانه و چهارمین کنگره مداخالت پیچیده قلبی که 
برگزاری آن تا ششم اردیبهشت ماه در شیراز ادامه دارد، با بیان 
اینکه رشد جمعیت در ایران به سمت سالمندی پیش می رود و 
9 درصد از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند، گفت: 
تا 30 سال آینده، جمعیت کشور با یک سونامی سالمندی مواجه 
می شود، به طوری که مطابق آمار در سال 2030 میالدی از 

هر چهار نفر، یک نفر باالی 60 سال وجود دارد.
وی افزود: سرعت رشد جمعیت سالمندی در ایران به 
اندازه ای باال و رو به رشد است که باید اقدامات الزم برای 
پیشگیری از بیماری های مردم را آغاز و برنامه ریزی کرد؛ 
چراکه پیش بینی می شود رشد جمعیت سالمندی کشور در 30 

سال آینده به 22 تا 25 درصد برسد و این امر نیاز به مراقبت را 
در جامعه افزایش می دهد.

با اشاره به اهمیت مراقبت و ضرورت رشته  حضرتی 
پرستاری در 10 سال آینده، یکی از دالیل اصلی جذب پرستاران 
در ایران و دیگر کشورها را همین امر دانست و با تاکید بر 
نقش پرستاران در پیشگیری از بیماری های غیرواگیر که در 
راس آن، بیماری های قلبی عروقی است، بیان کرد: در برنامه 
ریزی معاونت پرستاری وزارت بهداشت در مراقبت از مردم،   در 
سه سطح پیشگیری برنامه ریزی های الزم انجام شده است.

خصوص  این  در  بهداشت  وزارت  پرستاری  معاون 
آموزش  در  پرستاران  حضور  بر  نخست  سطح  کرد:  عنوان 
های  راه  مهمترین  از  که  شده  تاکید  مردم  توانمندسازی  و 
ارشد در کلینیک  پیشگیری است؛ در سطح دوم، پرستاران 
های پرستاری برای آموزش مردم به عنوان یک ضرورت، 
چگونگی  در  مردم  آموزش  به  نمونه  برای  و  دارند  فعالیت 

استفاده از دارو می پردازند.

هزار   119 برای  خون  فشار  پویش  کرد:  اضافه  وی 
ایرانی، به مدت سه روز با همت پرستاران سراسر کشور انجام 
شد که تالشی در همین راستا بود، این برنامه بیست و هفتم 
اردیبهشت نیز از سوی وزارت بهدشت به صورت یک برنامه 

وسیع در دستور کار قرار گرفته و اجرایی می شود.
حضرتی با این تاکید که مهمترین نیاز برای بستری 
در  مراقبت  ای  بیمه  پوشش  طوالنی،  مدت  به  منزل  در 
منزل است، گفت: برای ارائه خدمات در منزل، هزار مرکز 
در کشور وجود دارد که 700 مرکز آن فعال است و پوشش 
بیمه ای در این زمینه شامل پنج بیماری می شود که در 
شورای عالی بیمه سالمت پذیرفته شده و در شش استان 
بیمه  یزد تحت پوشش  قبیل کرمان، همدان، تهران و  از 

سالمت قرارمی گیرد.
بنابر اعالم وبدا، معاون پرستاری وزارت بهداشت در پایان 
ابراز امیدواری کرد که تمام افرادی که نیاز به دریافت خدمات 

درمانی در منزل دارند، از پوشش بیمه ای برخوردار شوند.

صفحه 4

مجلس باید از پرداختن به مسائل سیاسی پرهیز کند
یک وکیل دادگستری با بیان این که »مجلس باید از پرداختن به مسائل سیاسی پرهیز 
کند« گفت: می بینیم که بعضی از نمایندگان مجلس عالوه براین که به صورت تخصصی در 
حوزه  تقنین و قانون گذاری حضور کمرنگی دارند و با جامعه هدفشان ارتباط خاصی برقرار 

نمی کنند، بیشتر به دنبال مسائل حاشیه ای سیاسی هستند.
هوشنگ پوربابایی در ارتباط با سازوکارهای مجلس یازدهم اظهار کرد: در حوزه تقنین 
مجلس دو وظیفه اصلی برعهده دارد؛ وظیفه نخست قانون گذاری در خصوص سیاست های 
داخلی اعم از مسائل اقتصادی و اجتماعی است که شدیدا با مشکالتی در آن حوزه ها مواجه 
هستیم و در این خصوص باید ریل گذاری اساسی صورت بگیرد تا با توجه به شرایط موجود، 
وضعیت خوبی را برای جامعه ایجاد کند. وظیفه دوم مجلس نیز قانون گذاری در خصوص 
سیاست های خارجی است و مجلس می تواند باتوجه به عهدنامه هایی که بین دولت ایران و 
دولت های خارجی منعقد می شود، سیاست ها و تدابیر خاصی را درنظر بگیرد تا دست دولت 

و جامعه را برای انجام امور باز کند.
صفحه 3

مجلس دهم
 تحت سیطره یک جناح و تفکر خاص نبود

یک عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه مجلس دهم را دارای »وزن متوازن 
از  فارغ  باید  یازدهم  مجلس  گفت:  یازدهم  مجلس  به  پیشنهادی  در  و  دانست«  سیاسی 

درگیری های سیاسی، به اصالح ساختار اقتصادی بپردازد. 
علی ابراهیمی در مورد عملکرد مجلس دهم گفت: معتقدم که  مجلس دهم از نظر 
سالیق سیاسی، مجلس متوازنی بود و تحت سیطره یک جناح و تفکر نبود. به همین علت 
هم صدای موافق در آن می آمد و هم صدای مخالف. هم مخالفین دولت حضور داشتند و 
هم مخالفین آن. سرنوشت بسیاری از طرح ها و لوایح به علت وزن سیاسی متوازن،  از پیش 

قابل پیش بینی نبود.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به طرح هایی ضد 
به تصویب رسید  انقالب اسالمی  پاسداران  از سپاه  آمریکایی و طرح هایی که در حمایت 
گفت: البته سرنوشت طرح هایی مثل حمایت از سپاه قدس و تروریست دانستن ارتش آمریکا 
از پیش مشخص است چرا که جزو دکترین های کشور بوده و هست اما موضوعاتی که محل 

مناقشه بود، در مجلس دهم قابل پیش بینی نبود.
صفحه 3



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1466- سه شنبه 6 خرداد 21399 معه جا
افزایش وام ازدواج تأثیری بر رشد تعداد ازدواج  جوانان نگداشته

جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
تواند  می  تجمیعی  وام  طرح  گفت: 
مشکل اشتغال، مسکن و ازدواج جوانان 
را به طور ریشه ای حل کند به همین 
منظور از مجلس جدید می خواهیم تا 

این طرح را بررسی کند.
مجلس  یافتن  پایان  به  توجه  با 
اجرای  برای  مردم  امید  چشم  دهم 
طرح های روی زمین مانده به مجلس 
ازدواج  قانون تسهیل  بود.  آتی خواهد 
لوایح  ترین  خورده  خاک  از  یکی  نیز 
مجلس است که بیش از 14 سال در 
در  ملت  خانه  مختلف  کمیسیون های 
قرار  است.  و سرگردانی  حال چرخش 
بود این قانون با در نظر گرفتن منابع 
الزم مشکالت جوانان اعم از اشتغال، 
مسکن، ازدواج و غیره را حل کند اما 
رد  دست  هم  دهم  مجلس  نهایت  در 

بر این الیحه زد.
با توجه به نزدیک شدن به  حال 
زمان شروع به کار مجلس جدید انتظار 
می رود تا نمایندگان ساختمان بهارستان 
مشکالت جوانان به ویژه موارد ذکر شده 
پیگیری  برای  و  دهند  قرار  مدنظر  را 
قانون تسهیل ازدواج یا طرح های جدید 
در این حوزه دست به کار شوند. یکی از 
طرح های پیشنهادی و شاید مشکل گشا 
در حوزه جوانان، طرح معاونت ساماندهی 
امور جوانان تحت عنوان »وام تجمیعی« 
تا  است  الزم  راستا  همین  در  است. 
نمایندگان جدید ملت با توجه به اولویت 
مشکالت قشر جوان، نسبت به پیگیری 
و اجرای طرح های قدیمی یا جدید در 

این حوزه اقدام کنند.
محمدمهدی  همین خصوص  در 
د  پیشنها خصوص  در   ، ن  یا تندگو
پرداخت »وام تجمیعی« به جوانان به 
جای وام ازدواج گفت: طی سال های 
ی  ا بر مختلفی  ی  ح ها طر شته  گذ
جمله  از  که  رفته  مجلس  به  جوانان 
ازدواج  تسهیل  قانون  به  می توان  آن 
قانون  این  متأسفانه  اما  کرد  اشاره 
بیش از 14 سال است که در مجلس 
معلق مانده و عملی نشده است. حال 
مجلس  جدید  دور  شروع  به  توجه  با 
پیشنهاد ما به نمایندگان، بررسی طرح 

وام تجمیعی به جای وام ازدواج است 
از  بسیاری  می تواند  وام  این  چراکه 

مشکالت جوانان را حل کند.
جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
به  را  طرح  این  نیز  پیش تر  ما  افزود: 
دستگاه های دولتی پیشنهاد داده بودیم 
و حال پیشنهاد ما برای مجلس جدید 

این طرح است.
وی با توضیح در خصوص طرح وام 
تجمیعی توضیح داد: این وام شامل وام 
مسکن، اشتغال و وام ازدواج است که 
یک زوج در طول زندگی خود دریافت 
به  که  است  این  ما  پیشنهاد  می کنند. 
جای پرداخت وام های مختلف به جوانان 
از نهادهای متعدد، تمامی این مبالغ به 
به  وام  یک  قالب  در  و  واحد  صورت 
زوجین پرداخت شود تا شرایط تشکیل 

خانواده در کشور نیز تسهیل یابد.
* وام یک میلیاردی به جای وام 

50 میلیونی
با  جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
وام  مبلغ  برای  ما  پیشنهاد  اینکه  بیان 
ادامه  است،  تومان  میلیارد   1 تجمیعی 
داد: بنده مخالف افزایش رقم وام ازدواج 
نیستم اما آمارهای ازدواج نشان می دهد 
که افزایش رقم وام ازدواج تأثیر بسزایی 
در رشد تعداد ازدواج های کشور نداشته 
است و دلیل این موضوع این است که 
مشکل اصلی برای حل معضل ازدواج 
در جای دیگری است. در واقع مشکل 
برای  جوان  یک  که  است  این  اصلی 
ازدواج نیاز به مسکن و اشتغال نیز دارد و 

تنها با یک وام ازدواج به رقم 50 میلیون 
تومان این مشکل حل نخواهد شد.

ر  د ینکه  ا ن  بیا با  ن  یا تندگو
مسکن  و  اشتغال  مشکل  صورتیکه 
جوانان حل شود آمار ازدواج نیز افزایش 
طرح  این  با  کرد:  عنوان  می کند،  پیدا 
مشکل جوانان به صورت ریشه ای حل 
زندگی  در طول  زوج  خواهد شد. یک 
خود ممکن است برای خرید مسکن از 
نهادهای متعدد تقاضای وام کنند و از 
سوی دیگر برای راه اندازی کسب و کار 
و اشتغال نیز از چندین دستگاه مختلف 
وام دریافت کنند؛ این در حالی است که 
وام تجمیعی شامل وام مسکن، ازدواج 
فرد  نتیجه  در  و  بود  خواهد  اشتغال  و 
این مبلغ  جوان مجموعًا برای دریافت 
مجبور به مراجعه به نهادهای متعدد و 

سردرگمی نخواهد بود.
طرح  در  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
الزم  مالی  منابع  تمامی  تجمیعی  وام 
در دولت پیش بینی شده است، اظهار 
تأمین  برای  نیاز  مورد  منابع  داشت: 
طرح  در  دولت  از سوی  وام  این  مبلغ 
پیشنهادی ما در نظر گرفته شده است. 
جوانان  حوزه  بودجه  حاضر  حال  در 
تقسیم  مختلف  ه های  دستگا ن  میا
می شود به طوری که تقریبًا هر نهادی 
دریافت  جوانان  عنوان  با  را  مبلغی 
بعدی  مجلس  که  صورتی  در  می کند 
نهادهای  بودجه های  تمامی  می تواند 
مختلف را به صورت واحد به یک نهاد 
متولی حوزه جوانان یعنی معاونت امور 

جوانان اختصاص دهد. با تجمیع بودجه 
جوانان،  حوزه  در  مختلف  دستگاه های 
وام  پرداخت  برای  الزم  مالی  منبع 
به  امر  این  و  می شود  تأمین  تجمیعی 
صورت کارشناسی در طرح پیشنهادی 

ما توضیح داده شده است.
جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
طرح  این  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
در چه مرحله ای قرار دارد، خاطرنشان 
کرد: پژوهش های الزم برای این طرح 
انجام شده و با سازمان برنامه و بودجه 
داده ایم  انجام  را  هماهنگی هایی  نیز 
چندین  حداقل  طرح  این  اجرای  البته 
سال زمان خواهد برد اما مجلس آینده 
آن  اجرای  در  بسزایی  کمک  می تواند 

داشته باشد.
تسهیل  قانون  به روزرسانی   *
اجرایی  را  تجمیعی  وام  طرح  ازدواج، 

می کند
توجه  لزوم  بر  اشاره  با  تندگویان 
مجلس جدید به قانون تسهیل ازدواج، 
برای  طرح  این  اجرای  کرد:  تصریح 
دولت و دستگاه های اجرایی مشکالت 
چندانی را به بار نخواهد آورد چرا که 
این طرح همان  موارد مطرح شده در 
موارد موجود در قانون تسهیل ازدواج 
است که قریب به 14 سال اجرا نشده 
آینده  مجلس  که  صورتی  در  است. 
به روزرسانی  و  تغییر  به  حدودی  تا 
طرح  بپردازد،  ازدواج  تسهیل  قانون 
با  و  می شود  محقق  نیز  تجمعی  وام 
در  شده  گرفته  نظر  در  منابع  همان 
منابع  می توان  ازدواج  تسهیل  قانون 

این طرح را نیز تأمین کرد.
وام  شد:  یادآور  پایان  در  وی 
کوچک  به  منجر  ند  می توا تجمیعی 
سازی ساختارهای دولتی و نهادها شود 
در  فعال  مختلف  دستگاه های  چراکه 
حوزه اشتغال، مسکن و ازدواج جوانان به 
صورت واحد عمل خواهند کرد و چندین 
تبدیل  عرصه  این  در  مختلف  دستگاه 
عالوه  به  شد.  خواهد  دستگاه  یک  به 
نه تنها اختالس در دستگاه های دولتی 
کاهش می یابد بلکه ساختارهای دولتی 
کاری ها  موازی  از  و  شده  بهینه تر  نیز 

جلوگیری می شود.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

ارزیابی دانشگاه  ها در راستای اجرای سند دانشگاه اسالمی 
معاون فرهنگی وزارت علوم اعالم کرد: فعالیت های دانشگاه ها در 
راستای اجرایی کردن سند دانشگاه اسالمی به صورت مستمر ارزیابی شده 

و در جلسه اسالمی شدن دانشگاه ها ارائه می شود.
غالمرضا غفاری درباره آخرین وضعیت سند دانشگاه اسالمی و اینکه 
آیا این سند در دانشگاه ها اجرایی شده است گفت: سند دانشگاه اسالمی 
در قالب یک منشور و مجموعه ای است که از زمان تصویب در شورای 

عالی انقالب فرهنگی به دانشگاه ها ابالغ شده است.
وی ادامه داد: برنامه و راهبردهایی که دانشگاه ها پیش بینی کرده اند 
با توجه به راهبردها و سیاست هایی است که در سند دانشگاه اسالمی دیده 

شده است و در جهت اجرای آن می کوشند.
معاون فرهنگی وزارت علوم درباره ارزیابی دانشگاه ها مبنی بر اجرایی 
کردن سند دانشگاه اسالمی افزود: عملکرد دانشگاه ها در راستای اجرایی 
ارزیابی شده و در جلسه  به صورت مستمر  دانشگاه اسالمی  کردن سند 

اسالمی شدن دانشگاه ها ارائه می شود.
و  برنامه ها  تعریف  و  تدوین  در  دانشگاه ها  همچنین  داد:  ادامه  وی 
راهبردهای خود یکی از اسنادی که مورد توجه قرار می دهند، سند دانشگاه 

اسالمی است.

دانشگاه ها این هفته درباره مجازی شدن ترم آینده تصمیم 
می گیرند

معاون دانشجویی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه قرار است دانشگاه 
یک  مجازی  یا  به صورت حضوری  آینده  ترم  برگزاری  در خصوص  ها 
بررسی داشته باشند، گفت: جمع بندی نهایی به وزارت علوم اعالم می شود.

سعید حبیبا در خصوص تصمیمات اتخاذ شده در نشست اخیر معاونان 
درباره  نشست  این  در  گفت:  کشور  یک  منطقه  دانشگاه های  دانشجویی 
مسائل  خوابگاه ها،  و  دانشگاه ها  بازگشایی  جمله  از  گوناگون؛  موضوعات 
بهداشتی و روانی دانشجویان، برنامه های مربوط به ترم آینده و … بحث 

و تبادل نظر شد.
وی با بیان اینکه در این نشست بر تصمیمات قبلی تاکید شد، افزود: 
همانطور که قباًل از جانب دولت، وزیر علوم، رییس سازمان دانشجویی کشور 
و بنده نیز در مصاحبه با رسانه ها اعالم شده، با توجه به احتمال شیوع دوباره 
ویروس کرونا، خوابگاه ها فقط به روی دانشجویان رشته های پرکتیکال که 
نیاز به مزرعه دارند؛ آن هم آن دسته که آزمون جامع داده و رساله هایشان 
را انتخاب کرده اند و فقط باید یک سری داده هایی را جمع آوری کرده و 
با انجام کارهای آزمایشگاهی، آماده دفاع از رساله شوند، بازگشایی خواهد 

شد، نه برای دانشجویان همه رشته ها.
تا  شد  بنا  همچنین  داد:  ادامه  تهران  دانشگاه  دانشجویی  معاون 
دانشگاه های سراسر کشور، ظرف این هفته ، در خصوص سایر موضوعات؛ 
از جمله اینکه ترم آینده به صورت مجازی باشد یا حضوری، تصمیم گیری 
کنند و پس از بررسی نهایی در مناطق 10 گانه کشور، جمع بندی نهایی 

به اطالع وزارت خانه و سازمان دانشجویان برسد.
حبیبا با اشاره به اینکه بسیاری از دانشگاه های برتر جهان، از هم 
اکنون تصمیم گرفته اند که ترم آینده را به صورت مجازی برگزار کنند، 
لحاظ  از  کشور  مناطق  برخی  اینکه  به  توجه  با  هم  ما  داشت:  اظهار 
از  بخشی  طبیعتًا  و  دارند  قرار  قرمز  در وضعیت  کرونا، همچنان  شیوع 
دانشجویان در این مناطق سکونت دارند و با آغاز ترم جدید و حضور 
سفید  وضعیت  در  است  ممکن  که  تحصیلشان  محل  دانشگاه های  در 
باشد، از دانشگاه های سراسر کشور خواستیم که یک بررسی همه جانبه 
داشته باشند تا بزودی در این خصوص نیز به یک نتیجه دقیق برسیم 

و تصمیم گیری کنیم.
در حیطه  امتحانات  برگزاری  قانونا چگونگی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اختیارات معاونت دانشجویی نیست، گفت: در نشست اخیر مقرر شد از آنجا که 
موضوع امتحانات اصواًل به حوزه آموزش باز می گردد، معاونت های آموزش 
دانشگاه ها تصمیم بگیرند و سپس با معاونت های دانشجویی هماهنگ کنند 

که امتحانات به چه صورت برگزار شود.

دستورالعمل ساعت کار کارکنان دانشگاه آزاد ابالغ شد
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد دستورالعمل ساعت کار 

کارکنان دانشگاه آزاد را ابالغ کرد.
مجید مشکینی دستورالعمل ساعت کار روزانه کارکنان دانشگاه آزاد 
اسالمی را به رؤسای دانشگاه آزاد اسالمی استان ها، رؤسای واحدها، مراکز 

آموزشی و معاونت آموزش های عمومی و مهارتی ابالغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: ضمن ابالغ لزوم حضور تمام وقت کلیه 
کارکنان محترم از روز سه شنبه ششم خرداد در کلیه مراکز دانشگاه آزاد 

اسالمی، ساعات کار روزانه به شرح زیر تعیین می شود:
1.  با توجه به لزوم برگزاری تمامی امتحانات و کالس های عملی 
دانشجویان در طی ماههای آینده و همچنین کاهش تراکم کاری و فیزیکی، 
ساعات کار واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی با استفاده از تقسیم ظرفیت 
نیروهای انسانی واحدها، در شش روز هفته و در دو شیفت کاری از ساعت 

7/30 الی 13/30 و 13/30 الی 19/30 تعیین می شود.
تعیین  ساعت  از  بیشتر  خدمات  به  دانشگاه  نیاز  صورت  در  تبصره: 
در  ساعت   44 تا  واحد  رئیس  تشخیص  به  ایشان  حضور  کارکنان،  شده 

هفته الزامی است.
2. ساعت فعالیت ستاد مرکزی دانشگاه از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 

7/30 الی 14 خواهد بود.

برگزاری امتحانات دانشگاه خوارزمی
 به صورت حضوری و مجازی

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه خوارزمی گفت: براساس 
تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا، روند امتحانات را به صورت حضوری یا 

غیرحضوری تعیین خواهیم کرد.
محمدحسین عبداللهی، درباره روند برگزاری امتحانات پایان ترم این 
دانشگاه اظهار کرد: 14 تیر امتحانات پایان ترم دانشجویان آغاز می شود و 

ترم جاری دو هفته با تاخیر به پایان می رسد.
وی افزود: براساس تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا، روند امتحانات 
را به صورت حضوری یا غیرحضوری تعیین خواهیم کرد. بیشتر محدودیت  
های دانشگاه در صورت حضوری شدن امتحانات در خصوص خوابگاه و 

سلف است؛ چراکه از نظر بهداشتی حائز اهمیت است.
* برگزاری امتحانات حضوری نیازمند تصمیمات ستاد مقابله با کرونا

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه خوارزمی درباره روند 
ارائه دروس به صورت مجازی گفت: از استادان خواستیم که اگر آسیبی 
به کیفیت امتحانات وارد نمی شود، آنها را به صورت مجازی برگزار کنند. 
برای حضوری برگزار کردن امتحانات پایان ترم، منتظر تصمیمات ستاد 
مقابله با کرونا هستیم. البته آموزش و پرورش، دانشگاه های علمی کاربردی، 
فنی و حرفه ای، پیام نور و ... که احتیاجی به خوابگاه ندارند، شاید بتوانند 

امتحانات را به صورت حضوری برگزار کنند.
* شرایط حضور دانشجویان مقطع دکتری در دانشگاه 

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه خوارزمی درباره حضور 
دانشجویان مقطع دکتری در دانشگاه گفت: دانشجویان برای ارائه رساله 
خود می توانند آن را به صورت ایمیل یا درخواست در سامانه گلستان به 
استاد خود یادآوری کنند و بعد از تایید استاد، گروه و تحویل گواهی سالمت 
از سوی مرکز بهداشت دانشگاه خوارزمی می توانند طبق اعالم زمان بندی 

در دانشگاه حضور یابند. 

دربندسر  رودخانه  در  کودک  یک  سقوط 
شمیرانات 

در  کودکی  سقوط  از  تهران  اورژانس  مرکز  رییس 
رودخانه دربندسر شمیرانات خبر داد. 

یکشنبه حادثه  روز  پیمان صابریان گفت: ساعت 14 
غرق شدگی در رودخانه به آدرس شمشک، دوراهی درود 
به سمت دربند سر به سامانه 115 اعالم و بالگرد اورژانس 
هوایی بیمارستان امام خمینی )ره( به محل حادثه اعزام شد.

در این حادثه کودکی بدلیل سقوط در رودخانه دچار غرق 
شدگی شده بود که عملیات اکسیژن درمانی عوامل اورژانس 
بالگرد  نتیجه داد و بالفاصله کودک توسط  احمر  و هالل 

اورژانس هوایی به بیمارستان امام خمینی )ره( منتقل شد.

شاخ به شاخ مرگبار پراید با تیبا 
گفت:  آذربایجان شرقی  استان  اورژانس  سخنگوی 
تیبا در محور سرچم-اردبیل  با  پراید  به شاخ  برخورد شاخ 

یک کشته و هفت مجروح بر جای گذاشت. 
وحید شادی نیا در تشریح جزییات امدادرسانی به این 
دو  شدید  برخورد  یکشنبه  روز  ظهر  داشت:  اظهار  حادثه 
خودروی تیبا و پراید در محور سرچم- اردبیل یک فوتی و 

هفت مصدوم برجای گذاشت.
سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی ادامه داد: 
کارشناسان اورژانس فوت مرد میانسال را در محل تایید و 
هفت مصدوم تحت اقدامات درمانی به بیمارستان برکت امام 

خمینی)ره( انتقال یافتند.

مرگ پدر و پسر بر اثر واژگونی سانتافه 
و  نفر   2 مرگ  از  اندیکا  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
محور  در  خودرو  یک  واژگونی  اثر  بر  تن  یک  مصدومیت 

تاراز خبر داد. 
با اعالم حادثه واژگونی  نوروزی اظهار داشت:  ایمان 
یک دستگاه خودروی سانتافه که حدود ساعت 10:00 روز 
پنجم خردادماه در منطقه تاراز رخ داد، نجاتگران این جمعیت 

به محل حادثه اعزام شدند.
شدت  دلیل  به  نفر  دو  حادثه  این  اثر  بر  افزود:  وی 
جراحت جات باختند و یک مصدوم به بیمارستان 22 بهمن 
مسجدسلیمان منتقل شد. جانباختگان حادثه پدر و پسری 

44 و 22 ساله بودند.

شهردار قره آغاج بر اثر برق گرفتگی جان باخت
شهر  شهرداری  عمومی  روابط  مسئول  حیدری  وحید 
قره آغاج  شهر  شهردار  الزمی  علی  داشت:  اظهار  قره آغاج 

امروز دچار برق گرفتگی شد و فوت کرد. 
به گفته وی این حادثه در باغ شخصی وی و بر اثر 

برق سه فاز اتفاق افتاد.
علی الزمی دبیر دبیرستان های شهر قره آغاج بود و در 
دوره قبل شورای اسالمی شهر قره آغاج انتخاب و سپس به 
از دوره  انتخاب شد و چهار سال  این شهر  عنوان شهردار 
قبل و دو سال هم از این دوره شهردار و پیش از آن خبرنگار 

صدا سیما و ایرنا بود.

مرگ  معلم مسجدسلیمانی بر اثر خودسوزی 
اداره کل  عمومی  روابط  و  اطالع رسانی  اداره  رییس 
آموزش و پرورش خوزستان گفت: معلم مسجدسلیمانی که 
اردیبهشت ماه امسال در جریان اختالف با پرسنل اجراییات 
شهرداری این شهرستان اقدام به خودسوزی کرده بود روز 

یکشنبه فوت کرد. 

بابک نوری زاده روز یکشنبه خبر داد: این معلم با سابقه 
 65 حدود  سوختگی  با  ماه  اردیبهشت   18 مسجدسلیمانی 
درصد به بیمارستان منتقل و اقدامات درمانی برای مداوای 

وی انجام شد.
وی ادامه داد: حوالی ساعت 14 امروز خبر فوت این معلم 
اعالم شد و درحال حاضر مقدمات دفن وی انجام می شود.

نوری زاده بیانه کرد: با هماهنگی مدیرکل آموزش و 
پرورش خوزستان مقرر شد بیمارستان در هزینه های این معلم 
جانباخته تخفیف دهد و مابقی این هزینه توسط آموزش و 

پرورش خوزستان پرداخت شود.
از  ماه پس  اردیبهشت  پنجشنبه 18  بامداد  معلم  این 

نزاع با ماموران اجرائیات شهرداری خود را به آتش کشید.

تیراندازی در جشن عید فطر یک کشته داد 
فرماندار شادگان گفت: رسم غلط تیراندازی در مراسم 
عید سعید فطر در یکی از محالت شادگان در استان خوزستان 

موجب مرگ یک جوان شد. 
سعیدحاجیان روز یکشنبه  اظهار داشت:یک جوان 17 
ساله در مراسم سنتی معایده که به مناسبت عید فطر در یکی 
محله های شادگان برگزار شد بر اثر اصابت گلوله به ناحیه 
سر وی جان خود را از دست داد و اقدام برای شناسایی و 
دستگیری عامالن تیراندازی از سوی نیروی انتظامی شادگان 

آغاز شده است.

راز قتل خشونت بار در گلخانه 
در  جسدی  کشف  از  بوشهر  استان  انتظامی  فرمانده 
گلخانه وحدتیه دشتستان و دستگیری قاتل 23 ساله خبر داد. 
روز   15 ساعت  داشت:  اظهار  واعظی  خلیل  سردار 
شهر  در  مشکوک  فردی  جاری،  سال  خرداد  دوم  جمعه 
بعدا  که  فردی  منزل  اطراف  دشتستان  شهرستان  وحدتیه 
مشخص شد ساعاتی قبل به قتل رسیده است مشاهده شده 

و اهل منزل به تصور این که احتماال این فرد سارق است 
از مردم استمدادخواهی می کنند، که با کمک به موقع مردم 
و تماس با 110 فرد مشکوک توسط جوانان محل دستگیر 
به کالنتری محل  با حضور مامورین، فرد دستگیر شده  و 

انتقال داده می شود.
بررسی های  در  گفت:  بوشهر  استان  انتظامی  فرمانده 
اولیه پلیس مشخص شد که صاحب منزل ناپدید شده و در 

محل کار خود نیز حضور ندارد.
وی خاطرنشان کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات 
ناپدید شده و یا دستیابی به  خود را برای پیداکردن جوان 
هرگونه سرنخ و یا آثار و عالئم جرم احتمالی در گلخانه محل 

کار و همچنین زمین های اطراف آن آغاز کردند.
در  داشت:  بیان  بوشهر  استان  نتظامی  ا فرمانده 
جستجوهای صورت گرفته و انجام معاینه محل توسط پلیس، 
متاسفانه جسد خون آلود این جوان که توسط قاتل با ضربات 
متعدد چاقو به قتل رسیده و توسط وی در زیر وسایل داخل 

گلخانه مخفی شده بود کشف می شود.
سردار واعظی گفت: در تحقیقات صورت گرفته توسط 
کارآگاهان، قاتل که جوانی 23 ساله و غیر بومی بوده ابتدا 
بازجویی های  انجام  با  که  این  تا  کرده  انکار  را  چیز  همه 
به  زبان  ناچار  جنایت،  عالئم  و  آثار  به  دستیابی  و  فنی 

اعتراف گشود.
با  پنج شنبه  روز  فرد عصر  این  وی خاطرنشان کرد: 
اتوبوس راهی شهر برازجان شده و روز جمعه با برنامه ریزی 
قبلی مقتول را به بهانه اجاره گلخانه به محل قتل کشانده و 
چون از قصد قاتل آگاه نبود او را غافلگیر و با ضربات متعدد 

چاقو به قتل رسانده و جسدش را مخفی کرده است.
فرمانده انتظامی استان بوشهر تصریح کرد: مقتول بدون 
هیچ شناختی به قاتل اعتماد کرد و با او برای انجام قرارداد 
عازم محل قتل شد و قاتل از این اعتماد سوء استفاده کرد 

و نتیجه آن این حادثه تلخ می شود.
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ایجاد ۲۰۰ هزار شغل برای مدجویان کمیته امداد
 در سال جاری

ــداد گفــت: در ســال جــاری 200 هــزار شــغل  ــه ام رئیــس کمیت
ــود. ــاد می ش ــش ایج ــت پوش ــان تح ــرای مددجوی ب

ــتغال زایی  ــای اش ــوص طرح ه ــاری در خص ــی بختی ــید مرتض س
ــای  ــه ج ــال 98 ب ــت: در س ــار داش ــش اظه ــت پوش ــان تح مددجوی
70 هــزار شــغل براســاس برنامــه، 175 هــزار شــغل ایجــاد شــد کــه 
ــز 4,900  ــود و در ســال 99 نی ــارد تومــان ب تســهیالت آن 4,710 میلی
میلیــارد تومــان تســهیالت بــرای طرح هــای اشــتغالزایی مددجویــان در 
نظــر گرفتــه شــده اســت و همچنیــن 600 میلیــارد تومان نیز تســهیالت 

روســتایی در اختیــار داریــم.
رئیــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( تاکیــد کــرد: امســال بــا 
ــغل در  ــزار ش ــم 200 ه ــد داری ــئوالن قص ــا و مس ــکاری بانک ه هم

ــم. سراســر کشــور ایجــاد کنی

ثبت نام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری شروع شد

ــام  ــت ن ــاز ثب ــوری، از آغ ــتگی کش ــدوق بازنشس ــل صن مدیرعام
اینترنتــی تســهیالت ازدواج فرزنــدان بازنشســتگان کشــوری خبــر داد.

ــت اجتماعــی و  ــه سیاســت حمای ــت: در ادام ــر افتخــاری، گف اکب
اجــرای طــرح هــای رفاهــی بــرای بازنشســتگان صنــدوق بازنشســتگی 
ــه تســهیالت 20  ــه ارائ ــومین مرحل ــی س ــام اینترنت ــت ن کشــوری، ثب
میلیــون تومانــی ازدواج فرزنــدان بازنشســتگان و وظیفــه بگیــران ایــن 
صنــدوق از ســاعت 8 صبــح شــنبه ســوم تــا سه شــنبه 20 خــرداد 99 

ــود. ــی می ش اجرای
ــا  ــره ب ــر 1000 فق ــهیالت حداکث ــن تس ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
نــرخ 10 درصــد اســت، اظهــار داشــت: دوره اقســاط تســهیالت ازدواج 
فرزنــدان بازنشســتگان و وظیفــه بگیــران کشــوری 60 ماهــه )5 ســال( 
بــوده و بــرای آن دســته از افــرادی اجــرا مــی شــود کــه صرفــًا ازدواج 
ــر  ــن و همس ــتگان، موظفی ــل بازنشس ــوه تحــت تکف ــا ن ــد ی اول فرزن

وظیفــه بگیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری باشــند.
افتخــاری در ارتبــاط بــا شــرایط متقاضیــان ایــن تســهیالت، گفت: 
تاریــخ عقدنامــه فرزنــدان بایــد از اول خــرداد 98 تا پایان 31 اردیبهشــت 
99 باشــد و بازنشســتگان و موظفینــی کــه در دوره هــای قبلــی نســبت 
بــه اخــذ تســهیالت مزبــور بــرای یکــی از فرزنــدان اقــدام کــرده باشــند، 
امــکان ثبــت نــام و بهــره منــدی از تســهیالت جــاری را بــرای ســایر 

ــدان خــود ندارند. فرزن
ــی از  ــه داد: یک ــوری ادام ــتگی کش ــدوق بازنشس ــل صن مدیرعام
ــا  ــوق و ب ــل حق ــا حداق ــودن آن ب ــب ب ــت وام، متناس ــرایط پرداخ ش
ــی در  ــص دریافت ــان خال ــون توم ــک میلی ــل ی ــن حداق ــر گرفت در نظ
اردیبهشــت 99 اســت تــا کمتریــن فشــار بــرای بازپرداخــت اقســاط بــه 

ــود. ــرح وارد ش مشــموالن ط
افتخــاری مبلــغ اقســاط ایــن تســهیالت را ماهانه حــدود 418 هزار 
تومــان عنــوان و تصریــح کــرد: در صــورت ذی نفــع بودن پــدر و مادر در 
صنــدوق، صرفــًا یــک فقره تســهیالت بــه فرزنــدان پرداخت می شــود.

ــی  ــام اینترنت ــت ن ــت ثب ــه مهل ــه ک ــن نکت ــادآوری ای ــا ی وی ب
ــا 20  ــه نشــانی cspf.ir ت ــدوق بازنشســتگی ب ــایت صن ــق س از طری
ــان پرداخــت تســهیالت  ــه خواهــد داشــت، گفــت: زم خــرداد 99 ادام
ازدواج فرزنــدان بازنشســتگان کشــوری پــس از پایــان زمــان ثبــت نــام 
و اولویــت هــا و همچنیــن تعییــن مشــموالن مشــخص خواهــد شــد؛ 

ــرای پرداخــت، پایــان خــرداد مــاه اســت. هــدف گــذاری مــا ب
ــده  ــر مان ــه عم ــمول »بیم ــر مش ــورد نظ ــهیالت م ــی تس تمام
ــت. ــی اس ــده متقاض ــر عه ــه آن ب ــه هزین ــود ک ــد ب ــکار« خواه بده

شـاهد  مـدارس  ثبت نـام  پیـش 
اول  از  کـه  ابتدایـی  اول  پایـه  در 
خـرداد آغاز شـده اسـت، تـا 17 خرداد 

دارد. ادامـه 
خانواده هـای متقاضی برای پیش 
ثبت نـام فرزنـدان خـود بایـد بـا ورود 
saja. بـه سـامانه سـجا بـه  نشـانی

پیش ثبت نـام  بـه  نسـبت   medu.ir
فرزندانشـان اقـدام کنند. پـس از اتمام 
مهلـت پیش ثبت نام، افـرادی که امتیاز 
الزم را کسـب کرده باشـند، برای ارائه 
مـدارک و تکمیـل مراحـل ثبت نـام به 

مدرسـه خواهنـد رفت.
* شرایط ثبت نام در پایه دهم

الف. احراز شرایط علمی.
ب. کسب امتیاز الزم.

ج. ثبت نـام دانش آمـوزان در پایه 
دهـم منـوط بـه کسـب شـرایط ورود 
بـه شـاخه و رشـته  مـورد نظـر بـدون 
دانش آمـوز  اولویـت  گرفتـن  نظـر  در 
 7 شـماره  فـرم  در  ثبت نـام  بـرای 
شـرایط  به عـالوه  تحصیلـی  هدایـت 
علمـی ورود بـه پایـه دهـم و کسـب 

امتیـاز الزم اسـت.
د. در صورتـی کـه دانش آمـوزی 
به علـت غیبت موجه موفق به شـرکت 
باشـد  نشـده  امتحانـات خردادمـاه  در 
ادامـه تحصیـل وی منـوط بـه احـراز 
نمـرات  احتسـاب  بـا  علمـی  شـرایط 

امتحانـی شـهریور اسـت.
بـا  پایـه ششـم  ه. دانش آمـوزان 
کـه  صورتـی  در  ایثارگـری  اولویـت 
حداکثـر در دو درس موفـق بـه کسـب 
مقیـاس خوب و مابقـی خیلی خوب در 
خـرداد مـاه 99 شـده باشـند می توانند 
ثبت نام موقت در پایه هفتم در سـامانه 

سـجا را انجـام دهند.
و. ادامـه تحصیـل دانش آمـوزان 
از  ابتدایـی در صورتـی کـه دو درس 

مـوارد ارزشـیابی آنهـا خـوب و مابقـی 
خیلـی خـوب باشـد بالمانـع اسـت.

قبولـی  ثبت نـام دانش آمـوزان  ز. 
خـرداد در پایـه سـوم دوره اول ابتدایی 
مـدارس شـاهد بـرای ورود بـه پایـه 
چهـارم دوره دوم ابتدایـی در مدرسـه 
دیگـر شـاهد در همـان منطقـه ادامـه 
بـه  نیـاز  و  تحصیـل محسـوب شـده 

امتیازبنـدی مجـدد نـدارد.
ط. ادامـه تحصیـل دانش آمـوزان 

متوسـطه  دوم  و  اول  دوره  میان پایـه 
در صورتـی کـه در یـک درس فاقـد 
حدنصـاب علمـی تعیین شـده باشـند با 
تأییـد مدیـر آموزشـگاه و رعایت سـایر 

اسـت. بالمانع  مقـررات 
دوم  دوره  دانش آمـوزان  ظ. 
متوسـطه بـا اولویت ایثارگـری چنانچه 
حداکثـر در دو درس کمتـر از حدنصاب 
را کسـب کننـد می تواننـد در مـدارس 

شـاهد ثبت نـام کننـد.

پیش ثبت نام پایه اول ابتدایی مدارس شاهد تا 17 خرداد ادامه دارد

ها
ده 

گزی

سوگند رام
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دوران طالیی جمعیت ایران در حال افول است

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید 
را  بهشتی، نرخ رشد جمعیت سال 98 
کمتر از یک درصد اعالم کرد و گفت: 
در حال افول دوران طالیی جمعیت در 
بسیار  موضوع  این  که  هستیم  کشور 

خطرناک است. 
با  اکبری  اسماعیل  محمد  دکتر 
اشاره به اینکه کاهش نرخ جمعیت سبب 
از هم پاشیدگی جامعه می شود، افزود: 
کاهش نرخ جمعیت ما را با ورشکستگی 

و از هم پاشیدگی مواجه می کند.
رشد  نرخ  های  ویژگی  به  وی 
گفت:  و  کرد  اشاره  جمعیت  مناسب 
و  آفرین  ثروت  زا،  سرمایه  جمعیت 
قدرت آفرین است و با کاهش آن افول 

اقتصادی جامعه قطعی خواهد بود.
شت،  بهدا یر  ز و لی  عا ر  و مشا
کرد:  تاکید  پزشکی  آموزش  و  درمان 
و  فرزندآوری  کردند  ثابت  اقتصاددانان 
افزایش جمعیت، سرمایه گذاری است.

را  زندگی  ، اصالح سبک  اکبری 
جمعیت  نرخ  کاهش  مولفه  مهمترین 
اعالم کرد و گفت: موضوع اقتصادی به 
تنهایی عامل کاهش فرزندآوری نیست 
و بسیاری از افراد ثروتمند دیرتر ازدواج 

می کنند و کمتر هم بچه می آورند.

وی با اشاره به اینکه سبک زندگی 
صحیح باید در جامعه ترویج داده شود، 
زندگی  اصالح سبک  در صورت  گفت: 
فرزند آوری افزایش پیدا می کند. وی با 
اشاره به اینکه اقتصاد جامعه، توسط افراد 
تعداد  افزود: هر وقت  مولود می چرخد، 
کاهش  سال(  تا 60   15( مولد  جمعیت 
یافت، وضعیت اقتصادی کشور نامناسب 
داد: 66 درصد  ادامه  اکبری  بود.  خواهد 
کشورهای اروپایی، 38 درصد کشورهای 

آسیایی و در کل جهان 28 درصد کشورها، 
برای فرزندآوری سرمایه گذاری می کنند، 

اما ما تقریبا هیچ کاری نمی کنیم.
مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی افزود: نگرفتن مالیات، 
ارایه  و  فرزندآوری  هزینه  پرداخت 
آموزش فرزندان از جمله سرمایه گذاری 
در حوزه فرزندآوری است که توسط این 

کشورها انجام می شود.
سرطان  تحقیقات  مرکز  رییس 

بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه 
افزود: اگر مردم به هر دلیل فرزندآوری 
مناسب نداشته باشند، حتما ضرر خواهند 
کرد. هر فرد سالمند ) باالی 60 سال( 
8 تا 10 برابر میانسال و جوان احتیاج 

به هزینه های سالمت دارد.
اکبری ادامه داد: 80 درصد سرطان 
 63 و  دهد  می  رخ  سالمندان  بین  در 
مربوط  متابوبیک  های  بیماری  درصد 

به این سن است.

دموکراسی بدون تشکیل احزاب قوی پا نمی گیرد 
یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که همیشه 
دود اختالفات سیاسی به چشم مردم رفته است و آتچه که امروز باید در 
اولویت کشور و دغدغه احزاب باشد، بحث معیشت مردم و مسئله اشتغال است. 
شهاب الدین بی مقدار ، با اشاره به اولویت های کشور در شرایط کنونی 
و نقش احزاب و جریان های سیاسی، بیان کرد: متاسفانه ما در ایران به 
جای داشتن چندین حزب قوی دارای حزبک هایی هستیم که چندین نفر 
دور هم جمع شده و یک حزب تشکیل می دهند که توانایی انجام کارهای 

مهم و برداشتن گام های بلند ندارند.
وی در ادامه اظهار کرد: برای برون رفت از مشکالت کشور باید چند 
حزب قوی در کشور تشکیل شده که تکیه آن بر مردم باشد. آن گاه می 
توانند راه های درستی برای حل مشکالت کشور تبیین کنند. حزب ها نباید 
با تکیه بر قدرت شکل بگیرند بلکه باید همراه مردم بوده و دغدغه مردم 

را در سر داشته باشند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: این حزب 
هایی که در آستانه انتخابات پا گرفته و صرفا به دنبال تزریق افرادی به 
قدرت هستند آفت به شمار می روند. ما باید احزابی داشته باشیم که قوی 
کار کنند و در آستانه انتخابات افراد مخلص، پیگیر و کار بلد خود را معرفی 
کرده و از آنان حمایت کنند. دغدغه احزاب باید حل مشکالت مردم باشد. 
دموکراسی در کشور پانمی گیرد مگر آنکه احزاب قوی در کشور شکل بگیرد.

وی در ادامه تاکید کرد: همیشه دود اختالفات سیاسی به چشم مردم 
رفته است. یکدست بودن کشور نیز در هیچ کجای دنیا امکان پذیر نیست. 
از نظر بنده اصلی ترین اولویت کشور و دغدغه احزاب باید معیشت مردم و 
مسئله اشتغال باشد. به افرادی که در تکاپوی نشستن بر صندلی ریاست و 
هیئت رئیسه مجلس یازدهم هستند توصیه می کنم همانند مجلس دهم که 
سه فراکسیون دغدغه مردم را در سر داشتند، مشکالت مردم را در اولویت 

قرار داده و وفاق ملی و تعامل با جهان توجه داشته باشند.

با مروجان تزلزل در قوانین برخورد شود
در پی ادعای برخی رسانه ها درباره دستکاری و تحریف مصوبه مجلس، 
رییس کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 در نامه ای، ضمن تکذیب این ادعا، 
آن را افترا به قوه مقننه دانست و خواستار برخورد با اتهام زنندگان به دلیل 

رواج اکاذیب و ایجاد تزلزل در قوانین شد. 
در نامه غالمرضا تاجگردون خطاب هیئت رییسه مجلس، اصحاب و 
ملت آمده است: گزارشی توسط خبرگزاری فارس در خصوص تغییرات در 
مصوبات مجلس و اهمال  هیأت رئیسه مجلس و کمیسیون تلفیق منتشر 

شد که ضروری دیدم نکات زیر به استحضار برسد.
به شکل  ابتدا  نمایندگان محترم  از  این موضوع توسط یکی  قبال   -
رسانه ای و سپس به صورت مکتوب به هیأت رئیسه محترم مطرح گردید. 
در همان موقع طی نامه رسمی و مکتوب به این موضوع پاسخ داده شد و 
سپس ادعای مذکور مطرح نگردید،  اما تکرار و  ادامه بحث توسط خبرگزاری 
و برخی از عزیزانی که مطلع نبوده و اظهارنظر فرمودند بی تقوایی بوده و 

الزم است پیگیری شود.

قوه قضاییه با مدعیان دستکاری مصوبات مجلس برخورد کند
عضو هیات رئیسه مجلس با انتقاد شدید از دروغ پردازی برخی رسانه ها 
درباره تغییر مصوبات مجلس، تاکید کرد: تضعیف مشروعیت قوانین مقدمه 

قانون شکنی است و دستگاه قضا باید با آن برخورد کند. 
به گزارش ایسنا، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی به ادعای کذب 
تغییر مصوبات مجلس که امروز از سوی یکی از خبرگزاری ها منتشر شد 
اینگونه ادعاها و  اشاره و تصریح کرد: قوه قضائیه موظف به رسیدگی به 

برخورد با متخلفین یا دروغ پردازان است.
مذاکرات  مشروح  شد:  یادآور  دهم  مجلس  در  مردم مشهد  نماینده 
مجلس، منبعی موثق برای تطبیق  مصوبات صحن با  قوانین ابالغی است 
و هر ادعایی درباره تحریف مصوبات باید با استناد به مشروح مذاکرات باشد.

منتخب مجلس یازدهم به فرآیند تدوین مقررات در مجلس اشاره و 
اظهار کرد: مصوبات پس از قرائت در صحن توسط معاونت قوانین تنظیم و 
پس از امضا رئیس مجلس به شورای نگهبان و در نهایت ابالغ می شود و 
در نهایت در روزنامه رسمی درج می گردد، لذا به راحتی تفاوت های ادعایی 

با مقایسه با مشروح مذاکرات آشکار می شود.
او خطاب به مدعیان تغییر مصوبات گفت: حضرات بفرمایند دقیقادر 

کدام قانون چه تغییر اتفاق افتاده تا قابل رسیدگی باشد.

مجلس دهم،  تحت سیطره یک جناح و تفکر خاص نبود
را  دهم  مجلس  اینکه  بیان  با  مجلس  امید  فراکسیون  عضو  یک 
یازدهم  دارای »وزن متوازن سیاسی دانست« و در پیشنهادی به مجلس 
گفت: مجلس یازدهم باید فارغ از درگیری های سیاسی، به اصالح ساختار 

اقتصادی بپردازد. 
علی ابراهیمی در مورد عملکرد مجلس دهم گفت: معتقدم که  مجلس 
دهم از نظر سالیق سیاسی، مجلس متوازنی بود و تحت سیطره یک جناح و 
تفکر نبود. به همین علت هم صدای موافق در آن می آمد و هم صدای مخالف. 
هم مخالفین دولت حضور داشتند و هم مخالفین آن. سرنوشت بسیاری از 
طرح ها و لوایح به علت وزن سیاسی متوازن،  از پیش قابل پیش بینی نبود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به 
طرح هایی ضد آمریکایی و طرح هایی که در حمایت از سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی به تصویب رسید گفت: البته سرنوشت طرح هایی مثل حمایت از 
سپاه قدس و تروریست دانستن ارتش آمریکا از پیش مشخص است چرا که 
جزو دکترین های کشور بوده و هست اما موضوعاتی که محل مناقشه بود، 

در مجلس دهم قابل پیش بینی نبود.
نماینده مردم شازند در مجلس، مجلس دهم را »عقل گرا« خواند و 
گفت: مجلس دهم شورای اسالمی، مجلسی بود که مالحضات ملی را بیش 
از پیش مد نظر قرار داد. در بسیاری از مواقع در حق مجلس ظلم شد و حق 
مجلس ضایع شد. چه از جانب دولت چه از جانب دیگر نهادهای باالدستی. 
مجلس دهم همیشه سعی کرد منافع ملی را در اولویت قرار دهد هر چند که 

در هر مجلسی آدم های تندرو وجود دارد.
بود« گفت:  متوازن  و  معقول  اینکه »مجلس دهم  بیان  با  ابراهیمی 
نظام،  مصلحت  تشخصی  مجمع  و  مشورتی  شورای  مثل  تشکیالتی 
تخریب های مختلف و حتی جو روانی که از خارج از کشور ایجاد کرده بودند،  
ناکارآمد نشان دهند و این ظلمی بود که بخش  باعث شد که مجلس را 

جمهوریت نظام خدشه وارد کرد.
وی در خصوص مجلس یازدهم گفت: اولین مسئله ای که باید محور 
تصمیمات مجلس یازدهم باشد، اقتصاد و معیشت است. مجلس دهم به این 
مسئله به علت های مختلف به خوبی نپرداخت. امروز می دانیم که معیشت 
مردم به نقطه غیرقابل تحمل رسیده و تعارف بردار نیست. تورم و وضعیتی 
که به زندگی مردم فشار می آورد در حدی نیست که بگوییم آسیب اجتماعی 
نخواهد داشت. مجلس یازدهم باید فارغ از درگیری های سیاسی، به اصالح 

ساختار اقتصادی بپردازد.
نماینده مردم شازند در مجلس ضمن تأکید به ضرورت در د ستور کار 
قرار گرفتن »توزیع عادالنه ثروت« در مجلس یازدهم گفت: اگر مجلس 
یازدهم بخواهد خدمت کند باید به اقتصاد توجه داشته باشد اما اگر بخواهند 
پای مبارزات سیاسی را به مجلس باز کنند،  چیز به درد بخوری برای مردم 
نخواهد داشت. جریان کشور به سمتی پیش رفته که مردم ناامید شده اند. 
مجلس یازدهم از نظر پشتوانه مردمی ضعیف است این در حالی است که 
این  هستند.  خاص  سیاسی  نگاه  یک  دارای  مجلس  این  نمایندگان  اکثر 
اما  کند  فراهم  را  قاطع  تصیم گیری های  برای  الزم  اقتدار  شاید  وضعیت 
وقتی مجلس در اختیار گروهی خاص قرار می گیرد، صدای گروه مخالف 
شنیده نمی شود و به تکامل جمهوری اسالمی که اعمال نظر مردم و صدای 

مخالف است، نمی انجامد.

موافقت رهبر انقالب
با عفو و تخفیف مجازات گروهی از محکومان 

به مناسبت عید سعید فطر، رهبر معظم انقالب اسالمی با عفو یا تخفیف 
مجازات 3721 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقالب، سازمان تعزیرات 

حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند.
فرا  به مناسبت  قوه قضائیه  رئیس  رئیسی  والمسلمین  حجت االسالم 
رسیدن عید سعید فطر در نامه ای به رهبر انقالب اسالمی پیشنهاد عفو یا 
تخفیف و تبدیل مجازات 3721 نفر از محکومان را که در کمیسیون مرکزی 
عفو و بخشودگی واجد شرایط الزم تشخیص داده شده اند، ارائه کرد که این 
پیشنهاد در اجرای بند 11 از اصل 110 قانون اساسی مورد موافقت حضرت 

آیت اهلل خامنه ای قرار گرفت.

وزارت بهداشت بر اجرای مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا
 نظار ت کند

رئیس جمهور به وزیر بهداشت دستور داد با اعمال نظارت از سوی 
ستادهای استانی مقابله با کرونا در دو استان و چند شهری که تعداد مبتالیان 

رشد داشته است، برای مهار روند ابتال اقدام کند.
حجت االسالم حسن روحانی در گفتگو با وزیر بهداشت ضمن دریافت 
بیماری کووید 19 در کشور،گفت: در مناطقی  از آخرین وضعیت  گزارش 
که این روزها بدلیل عدم رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی تا حدودی 
شاهد رشد ابتال هستیم، ستادهای استانی مقابله با کرونا باید با همکاری 
استانداران و روسای دانشگاه های علوم پزشکی فعالیت خود را برای توقف 

رشد ویروس تشدید کنند.
وی با اشاره به بازگشایی مراکز پر تجمع، اماکن مقدسه و حرم های 
شریف و همچنین فعالیت ادارات با ظرفیت کامل از هفته آینده، اظهارداشت: 
ضروری است که با همکاری و همراهی مسئولین این مراکز، پروتکل های 
بهداشتی به صورت کامل رعایت شود و وزارت بهداشت نظارت دقیق و 

مستمر بر این امر را در دستور کار خود داشته باشد.
رئیس جمهور تصریح کرد: باید مراقبت ها، نظارت دقیق و اطالع رسانی 
مستمر همچنان ادامه داشته باشد تا با بازگشایی های اخیر در برخی مراکز 
و اصناف و همچنین ازسرگیری فعالیت مراکز پرتجمع احیانًا شاهد توقف 

روند نزولی ابتال و رشد بیماری نباشیم.

شورای نگهبان به زودی درباره حذف چهار صفر
 اعالم نظر می کند

سخنگوی شورای نگهبان از اعالم نظر نهایی این شورا درباره حذف 
چهار صفر از پول ملی در روزهای آینده خبر داد.

عباسعلی کدخدایی با اشاره به بررسی الیحه اصالح نظام پولی و بانکی 
در جلسات این شورا، گفت: مصوبه مجلس درباره الیحه اصالح نظام پولی 

و بانکی در جلسات شورای نگهبان در حال بررسی است.
به  آن  از  بخشی  که  بانکی  و  پولی  نظام  اصالح  الیحه  افزود:  وی 
حذف چهار صفر از پول ملی اختصاص دارد، در جلسه روز چهارشنبه هفته 
گذشته شورای نگهبان بررسی شد، اما به علت گستردگی موضوع و نیاز به 
بررسی های بیشتر، در نامه ای به مجلس درخواست مهلت ده روزه دیگری، 

عالوه بر مهلت ده روزه اول کردیم.

حرکت کشور به سوی گشایش های اقتصادی را شتاب بخشیم
رئیس دفتر رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد با همدلی، اتحاد و عنایت 
حضرت باری تعالی، مشکالت و موانع را از سر راه برداریم و حرکت کشور به 

سوی پیشرفت و گشایش های اقتصادی را شتاب بخشیم.
محمود واعظی در حساب اینستاگرام خود ابراز امیدواری کرد  خداوند 
متعال تقدیری نیکو برای سرزمین مان رقم بزند و بتوانیم با همدلی، اتحاد و 
عنایت حضرت باری تعالی، مشکالت و موانع را از سر راه برداریم و حرکت 

کشور به سوی پیشرفت و گشایش های اقتصادی را شتاب بخشیم.

مجلس باید از پرداختن به مسائل سیاسی پرهیز کند
یـک وکیـل دادگسـتری بـا بیـان این کـه »مجلـس بایـد از پرداختن 
بـه مسـائل سیاسـی پرهیز کنـد« گفت: می بینیـم که بعضـی از نمایندگان 
و  تقنیـن  حـوزه   در  تخصصـی  صـورت  بـه  براین کـه  عـالوه  مجلـس 
قانون گـذاری حضـور کمرنگـی دارنـد و با جامعه هدفشـان ارتبـاط خاصی 

برقـرار نمی کننـد، بیشـتر بـه دنبال مسـائل حاشـیه ای سیاسـی هسـتند.
هوشـنگ پوربابایـی در ارتباط با سـازوکارهای مجلـس یازدهم اظهار 
کـرد: در حـوزه تقنین مجلس دو وظیفه اصلی برعهده دارد؛ وظیفه نخسـت 
قانون گـذاری در خصـوص سیاسـت های داخلی اعم از مسـائل اقتصادی و 
اجتماعـی اسـت کـه شـدیدا بـا مشـکالتی در آن حوزه ها مواجه هسـتیم و 
در ایـن خصـوص بایـد ریل گـذاری اساسـی صـورت بگیـرد تا بـا توجه به 
شـرایط موجـود، وضعیـت خوبـی را بـرای جامعـه ایجـاد کنـد. وظیفه دوم 
مجلس نیز قانون گذاری در خصوص سیاسـت های خارجی اسـت و مجلس 
می توانـد باتوجـه بـه عهدنامه هایـی کـه بیـن دولـت ایـران و دولت هـای 
خارجـی منعقـد می شـود، سیاسـت ها و تدابیـر خاصـی را درنظـر بگیـرد تا 

دسـت دولـت و جامعـه را بـرای انجام امور بـاز کند.
وی با بیان این که » وظیفه مجلس، پدید آوردن سـاختار و بسـتر الزم 
برای حرکت سـریع تر دولت و مردم جامعه به سـوی هدفی خاص اسـت« 
گفـت: عـالوه بر وظیفـه قانون گذاری، مجلـس وظیفه نظـارت نیز برعهده 
دارد یعنـی عـالوه براین کـه تکلیـف دارد یـک قانـون صحیـح را باتوجه به 
شـرایط جامعـه تدویـن کنـد وظیفـه نظـارت بـر اجـرای صحیح قانـون را 

نیـز دارد کـه متاسـفانه این مهم همیشـه مغفول و مهجور مانده اسـت.
وی بـا بیـان این کـه »مجلـس هم چنین بایـد از پرداختن به مسـائل 
سیاسـی پرهیـز کنـد« افـزود: می بینیـم که بعضـی از نماینـدگان مجلس 
عـالوه براین کـه بـه صـورت تخصصـی در حـوزه  تقنیـن و قانون گـذاری 
حضـور کمرنگـی دارنـد و بـا جامعـه هدفشـان ارتبـاط خاصـی برقـرار 
نمی کننـد تـا قوانینـی کـه بـه تصویـب مجلـس می رسـد قوانیـن پربـار، 
هدفمنـد و سـودده باشـد، بیشـتر بـه دنبـال مسـائل حاشـیه ای سیاسـی 
هسـتند، البتـه درسـت اسـت کـه نماینـده مجلـس از حیـث اظهارنظـر 
سیاسـی آزاد اسـت امـا دخالـت در امـور سیاسـت، نماینـده مجلـس را از 
اسـاس وظایـف نمایندگیـش دور می کنـد. پرهیـز از پرداختـن به مسـائل 
اسـت کـه در مجلس هـای گذشـته  از وظایـف مهمـی  سیاسـی یکـی 

به خصـوص مجلـس دهـم بسـیار کمرنـگ بـود.
پوربابایـی تاکیـد کـرد: توصیـه مـن بـه نماینـدگان مجلـس یازدهم 
ایـن اسـت کـه هـر نماینـده در حـوزه تخصصی خـودش، همان طـور که 
اصـالح قانـون انتخابـات مجلـس بـه درسـتی تصویـب کـرده کـه حداقل 
نماینـدگان بایـد مدرک کارشناسـی ارشـد را داشـته باشـند، اطالعاتش به 
روز باشـد و آموزش هـای الزم را هرچنـد وقـت یک بـار در حوزه تخصصی 

ببیند. خـودش 
وی افـزود: در صورتـی کـه الیحـه ای وارد مجلـس می شـود در آن 
حوزه، نمایندگانی که متخصص هسـتند تحقیقات الزم را برای آن موضوع 
انجـام دهنـد و هـدف طـراح یا تنظیم کننـده الیحه را به خوبی بشناسـند و 
بعـد نظـرات افـراد متخصص را اخـذ کنند تا در مجلس یـک قانون جامع و 
مانـع تصویـب شـود و هـرروز در زمینه اجرا بـا اصالحیه یـا الحاقیه مواجه 
نشـویم یـا قانونـی را تصویـب نکننـد کـه بعـد از مدتـی متوجه شـویم که 
ایـن قانـون اساسـا قابلیـت اجـرا نـدارد. قانونـی کـه مرتبـا در مرحلـه اجرا 
بـا اصالحیـه یـا الحاقیـه مواجه می شـود یـا قانونی کـه اصال قابلیـت اجرا 
نـدارد نشـان دهنده این اسـت که کارشناسـی الزم برای تدویـن و تصویب 

قانون انجام نشـده اسـت.
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زیر نظر: ناظم رام

است،  معقتد  درمانگر  روان  یک 
روانی  سالمت  بدون  جسمی  سالمت 
فرد که جامعه را می سازد، قابل تعریف 

نیست. 
و  سالمت  گفت:  ابریشمی  بهار 
بهداشت روانی هر فرد، چنانچه بیشتر 
از سالمت جسمانی اهمیت نداشته باشد 
حداقل به همان اندازه مهم و قابل توجه 
روانی،  از سالمت  برخوردار  فرد  است. 
توانایی احترام به خود را دارد، می تواند 
توانایی هایش را در حد واقعی و همان 
و  دوستی  کند،  قلمداد  که هست  طور 
نیازهای  کند،  جلب  را  دیگران  احترام 
زندگی شخصی اش را تأمین و از اعتماد 
به نفس باال و روحیه ایی شاد برخوردار 
باشد.وی با بیان اینکه روانشناسان حوزه 
سالمت روان معتقد هستند که قابلیت 
با  موزون  و  هماهنگ  ارتباط  برقراری 
فردی  محیط  اصالح  و  تغییر  دیگران، 
تمایالت  و  تضادها  حل  و  اجتماعی  و 
عادالنه  و  منطقی  طور  به  شخصی 
داشت،  خواهد  دنبال  به  را  مناسب  و 
سالمت  بدون  انسان  افزود: سالمت 
روانی فرد که جامعه را می سازد، قابل 

تعریف نیست.
در  این  کرد:  تصریح  ابریشمی 
پزشکی  روان  اختالالت  حالیست که 
برعکس بیماری های جسمی عالوه بر 
بیمار، افراد خانواده و جامعه را نیز تحت 
عدم  در صورت  و  دهد  می  قرار  تأثیر 
درمان و تداوم، موجب کاهش بازدهی 
و توانایی، اخراج از محیط کار و خسارت 

های مادی فراوان می شود.
این روان درمانگر با اشاره به ضرب 
به  که  داند  کسی  عافیت  »قدر  المثل 
تا  انسان   آید«،  افزود:  گرفتار  مصیبتی 
زمانی که احساس رفاه و بی دردی می 

کند از رنج و غم دیگران خبری ندارد و 
هنگامی که ناخوشی و بیماری به سراغ 
فرد یا افراد آمد آن زمان است که قدر 
سالمت جسمی و یا حتی سالمت روان 

خود را خواهد درک کرد.
ابریشمی با بیان اینکه اکنون که 
خطر ابتال به بیماری کووید 19 تقریبا 
همه جا شایع شده باید به دور از ترس 
و فرافکنی به توصیه های پزشکی به 
یا  فرد  گفت:  کرد،  نگاه  دستوری  دید 
افرادی که تا پیش از این دچار مشکل 
و یا ناخواسته درگیر درد و رنج جسمی 
و روانی شده اند به این توصیه ها کامال 

اشراف داشته و به هشدارهای بهداشتی 
توجه خواهند کرد و در مقابل افرادی 
از توصیه های پزشکی به سادگی  که 
گذر می کنند،  در زمانی که به بیماری 
دچار شدند قدر سالمتی خود را بیشتر 

از دیگران دریافت خواهند کرد.
وی تصریح کرد: به توصیه مراکز 
سال  بزرگ  افراد  درمان  و  بهداشت 
و  سال، زنان باردار   65 باالی  بویژه 
افرادی که نارسایی های قلبی و ریوی 
دارند در وهله نخست و بیماران دارای 
اختالالت روحی و روانی از جمله افسرده 
معرض  بیشتر در  حاد  نپریش  روا و 
از  دارند،  قرار  به کرونا ویروس  ابتالء 
را  آنان  پزشکان  توصیه  با  باید  این رو 
در قرنطینه قرار داد و چنانچه این افراد 
کردند  پیدا  نفس  تنگی  مانند  عالئمی 
حتمًا به مراکز درمانی ارجاع داده شوند.

شک  نپز ا و ر متخصص  ین  ا
توصیه های  به  توجه  درخواست  ضمن 
بهداشتی و پزشکی تاکید کرد: مصرف 
میوه  کافی، مصرف  استراحت  مایعات، 
به  ابتال  روند  می تواند  سبزیجات  و 

بیماری کرونا را کند کرد. 

سالمت جسمی در گرو سالمت روانی است

یک روان درمانگر گفت: نخستین 
کرونایی  خانه نشینی  مدیریت  در  گام 
و  اطرافیان  با  آمیز  همزیستی مسالمت 
پاسخگویی به نیاز و کاهش اضطراب های 

یکدیگر است. 
سارا اکبرزاده درخصوص چگونگی 
اطرافیان در زمان خانه نشینی  با  رفتار 
کرونایی اظهار داشت: در حالی که شیوع 
بیماری کووید 19 باالجبار بیشتر مردم را 
به خانه نشینی ناخواسته سوق داده، نباید 
نگاه ها را تنها معطوف به افراد بیمار یا 
باید  بلکه  کرد  معطوف  بیماری  مستعد 
با  راهی برای همزیستی مسالمت آمیز 
اطرافیان و پاسخگویی به نیاز و کاهش 
لحظه  هر  دارد  امکان  اضطراب ها که 

بیشتر شود،  پیدا کرد. 
نی  بحرا قع  موا در  گفت:  وی  
برای کاهش استرس بهتر است درباره 
با  مکان،  و  زمان  تقسیم  چگونگی 
یکدیگر گفت وگو کرد زیرا عدم وجود 

که  کسی  هر  برای  خصوصی  حریم 
را  قرنطینه  به عبارتی  یا  حصر گروهی 
بسیار   ، انزوا  رغم  علی  می کند،  تجربه 

سخت است. 
این متخصص رفتارشناختی افزود: 
کنند  توجه  باید  نشینی  خانه  افراد در 
به  شبیه  مغز  رفتار  شرایط،  این  در 
خواب زمستانی برخی حیوانات می شود، 
هنگامی که مغز در معرض نور محدود 
قرار  محیطی  محدود  محرک های  و 

می گیرد، کندتر می شود تا انرژی کمتری 
در  افراد  بیشتر  رو  این  از  کند.  مصرف 
گفت  از  ای  مواقعه  چنین  در  قرنطینه 
و گو و مکالمه دوری می کنند و اولین 
اقدام نگاه به درون و خودآگاهی از واقعیت 

پیرامون است. 
خانه  زمان  در  اینکه  بیان  با  وی 
نشینی باید تا جایی که ممکن است با 
فکر عمل و از تصمیم گیری عجوالنه 
هم  با  وقتی  داشت:  اظهار  کرد،   پرهیز 

درگیر  خود  خانواده  اعضای  یا  اتاقی ها 
می شوید، با دقت فکر کنید که واقعاً چه 
می خواهید و چه احساسی دارید و سپس 
نظرهای  اظهار  جای  به  را  حقیقت  آن 
عجیب و غریب، برای یکدیگر بیان کنید.

زمان  در  کرد:  تصریح  اکبرزاده 
افراد  به  ساختار  داشتن  نشینی  خانه 
که  نکنند  احساس  می دهد  امکان 
دارند.  نظر  زیر  را  آنها  مرتبًا  دیگران 
برای سرگرمی  را  توان زمان هایی  می 
و صحبت کردن و تماشای فیلم با هم 
گذراند و زمانی را هم برای کارهای خود 

به تنهایی قرارداد. 
اظهارداشت:  ندرمانگر  روا این 
با اطرافیان خود بر سر مسائل  چنانچه 
کوچک به تعارض رسیدید، در این مواقع 
فقط به یک حواس پرتی ساده نیاز است. یا 
اینکه می توان اتاق را ترک کرد. به ورزش 
یا نقاشی پرداخت، یک بازی جدید و  یا 

مطالعه کتاب و مجله مشغول شد.

گذران خانه نشینی کرونایی با هم زیستی مسالمت آمیز

تهران - ایرنا - یک روانشناس گفت: 
ویروس  به  ابتال  از  ناشی  اضطراب  تداوم 
کرونا در درازمدت منجر به بروز وسواس های 

فکری و عملی در افراد می شود. 
با  داشت:  اظهار  عسکری پور  مهدی 
بروز ویروس کرونا در کشور شهروندان به 
2 گروه اصلی طبقه بندی شدند. گروه نخست 
با پذیرش این رویداد اصول پزشکی را رعایت 
و گروه دوم با انکار حقیقت ضرورت رعایت 
را  خانگی(  قرنطینه  )همچون  اصول  این 

نادیده گرفتند.
وی افزود: با تداوم این بحران، تعطیلی 
و  آموزشی   - علمی  مراکز  وکارها،  کسب 
نظیر  جمعی  رسانه های  مباحث  همچنین 
رادیو و تلویزیون و فضای مجازی جامعه به 
مرحله پذیرش رسید و بنابراین رعایت اصول 

بهداشتی نیز منسجم شد.عسکری پور تصریح 
کرد: با اعالم کاهش شیوع بیماری و آمار 
مرگ و میر اما کشور از منظر روانی آرام و با 
رفع برخی از محدودیت ها همچون ممنوعیت 
جاده ها عدم رعایت اصول بهداشتی کاهش 
یافت.این مدرس در خصوص شیوع مجدد 
کرونا ویروس عنوان کرد: بازگشایی برخی 
منظر  از  شاید  ادارات  و  عمومی  اماکن  از 
اما  سازد،  آرام  را  جامعه  روانی  و  روحی 
کشور در وضعیت سفید قرار نگرفته است؛ 
کاهش  با  پزشکی  اصول  رعایت  بنابراین 
برخی از محدودیت ها نباید کاهش یابد؛ در 
غیر این صورت کشور با موج دوم بیماری 

روبه رو می شود.
مجدد  شیوع  عسکری پور  گفته  به 
این بیماری به ویژه برای اقشار آسیب دیده 

همچون بازماندگان قربانیان کرونا بی شک 
با اضطراب و نگرانی بیشتری همراه خواهد 
بود و کاهش و رفع این اضطراب نیز مستلزم 
از طریق برگزاری  راهکارهای روانشناختی 
جلسه های مشاوره آنالین و حضوری است.

اقشار  شناسایی  با  درواقع  افزود:  وی 
کرونا،  قربانیان  )بازماندگان  آسیب دیده 
نظام  روانی  حمایت های  و  و...(  مبتالیان 
پزشکی می توان با موج دوم کرونا ویروس 

مقابله کرد.
* علل اصلی مراجعه به مراکز مشاوره 

در دوران شیوع کرونا چیست؟
در خصوص  ادامه  در  کارشناس  این 
نیز  مشاوره  مراکز  به  مراجعه  اصلی  علل 
اظهار داشت:  بیماری  این  در دوران شیوع 
براساس آمار 2 اختالل اساسی اضطراب و 

وسواس در مراجعان مراکز مشاوره بیش از 
دیگر آسیب های روحی به چشم می خورد.

وی افزود: درواقع اضطراب و وحشت 
در  افراط  سبب  بیماری  به  ابتالء  از  ناشی 
شست وشو، قرنطینه خانگی و قطع ارتباطات 
این  تداوم  و  می شود  اجتماعی  تعامالت  و 
مساله خلق افسرده را برای آدمی رقم می زند.

به عقیده عسکری پور یکی از علل اصلی بروز 
با  احتیاط  در  افراط  رفتارهای وسواس گونه 
هدف کاهش اضطراب و نگرانی است که 

در درازمدت به وسواس بدل می شود.
وی خاطرنشان کرد: این آسیب روانی 
و  روانی  حمایت های  دریافت  نیازمند  نیز 
مبتالیان  برای  ویژه  به  که  است  مشاوره 
به اختالل وسواس فکری - عملی بیش از 

گذشته احساس می شود.

وسواس، محصول اضطراب کرونا 

ابن سینا  ناباروری  عضو تیم تخصصی مرکز درمان 
بر عملکرد جنسی مردان  به کووید-19  ابتال  آثار  درباره 
این  عوارض  بر  انجام شده  مطالعات  عمده  اگرچه  گفت: 
ویروس، بر میزان آسیب به اندام های حیاتی، به  ویژه ریه 
که  می دهد  نشان   اولیه  مطالعات  اما  است  بوده  متمرکز 
سلول های  درگیری  سبب  می تواند  ویروس  این  به  ابتال 

هورمون ساز و اسپرم ساز مردان شود. 
دکتر سعید آراسته، متخصص اورولوژی و فلوشیپ 
پیوند کلیه با اشاره به ضرورت گذشت زمان و مطالعات 
بیماری  به  ابتال  عوارض  درباره  گسترده تر  و  بیشتر 
بودن  ناشناخته  و  نوظهور  به  توجه  با  افزود:  کووید-19، 
عوارض  درباره  قطعیت  با  نمی توان  هنوز  کرونا  ویروس 
بلندمدت این ویروس صحبت کرد و مطالعات اندک فعلی 
بروز عوارض جدی در عملکرد جنسی را نشان نمی دهند.

وی افزود: با این حال، از آنجا که گیرنده هایی که 
استفاده می کند، در  به سلول  برای ورود  آنها  از  ویروس 
یعنی  مردانه،  جنسی  هورمون  سازنده  سلول های  سطح 
شده  مطرح  احتمال  این  دارند،  وجود  نیز  تستوسترون 

عملکرد  بر  ماندگاری  عوارض  ویروس  این  به  که ابتال 
جنسی مردان داشته باشد.

عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا با 
اشاره به مطالعات انجام شده درباره ویروس های هم خانواده 
این  به  ابتال  عوارض  از  یکی  مانند سارس گفت:  کرونا، 
می تواند  بدن  دمای  افزایش  است.  شدید  تب  ویروس ها 
باعث آسیب به سلول های هورمون ساز و اسپرم ساز بیضه ها 
شود اما این آسیب معمواًل ماندگار نیست و طی چند ماه 
برطرف می شود. وی ادامه داد: اگر ابتال به این ویروس ها 
باعث ایجاد التهاب شود، آثار مخرب آن طوالنی مدت خواهد 
بود. البته، باید دوباره یادآوری کنم که این فرضیات حاصل 
تعمیم مطالعات انجام شده درباره ویروس های مشابه است و 
هنوز درباره عوارض بلندمدت این ویروس مطالعات جامع 

و گسترده انجام نشده است.
آراسته با اشاره به عوارض روانی شیوع کرونا افزود: 
اپیدمی و سپس پاندمی کرونا و انتشار خبرهای مربوط به 
بیماری کووید-19 موجب بروز ترس و اضطراب در افراد 
شده است. استرس و فشار عصبی نیز می تواند باعث اختالل 

در عملکرد جنسی شوند. بنابراین، باید به این جنبه از شیوع 
بیماری نیز توجه کرد. استرس و اضطراب ناشی از اخبار 
بد، ترس از ابتالی خود و خانواده به این ویروس، تغییر 
در الگوی زندگی و روابط معمول و نگرانی از آینده عوامل 
استرس زایی هستند که می توانند باعث کاهش میل جنسی 

و اختالل در عملکرد جنسی شوند.
عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا در 
پایان بر اهمیت رعایت پروتکل های بهداشتی تأکید کرد و 
گفت: بسیار مهم است که همه ما اصول بهداشتی مربوط به 
جلوگیری از انتقال ویروس کرونا، مانند شست وشوی دقیق و 
منظم دست ها، حفظ فاصله اجتماعی و خودداری از ترددها 
و گردهم آیی های غیرضروری را رعایت کنیم. بازگشت به 
کار و شروع مجدد فعالیت واحدهای تجاری و خدماتی نباید 
باعث بی توجهی ما به این موازین بهداشتی شود، زیرا خطر 

ابتال به این ویروس همچنان به  صورت جدی وجود دارد.
وی تاکید کرد: بنابراین، بیش از هر چیز، باید با رعایت 
پروتکل های بهداشتی به خودمان کمک کنیم که از ابتال 

به این ویروس و عوارض احتمالی آن در امان بمانیم.

تأثیر بیماری کرونا بر مردان 
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رندگان  دا که  حقوقی  از  یکی 
ند،  ر ا د برخور آن  ز  ا لت  عدا م  سها
این  بر  و  است  سهام   فروش  امکان 
عدالت  سهام  فروش  امکان  اساس 
فروش  قصد  که  مشموالنی  برای 
 6 ز  ا رند  دا ا  ر خود  لت  عدا سهام 
افراد  این  و  است  شده  فراهم  خرداد 
می توانند از امروز با مراجعه حضوری 
از  پیش  که  بانکی  به  غیرحضوری  یا 
سازمان  در  را  این شماره شبای خود 
نسبت  کرده اند،  ثبت  خصوصی سازی 

به فروش سهام خود اقدام کنند.
هفته گذشته وزارت امور اقتصادی 
و دارایی طی اطالعیه ای اعالم کرد که 
قصد  که  عدالت  سهام  دارندگان  کلیه 
فروش قسمتی از سهام خود را دارند، می 
توانند از روز سه شنبه )6 خرداد( به شعب 
بانک هایی که قباًل در آن دارای حساب 
بانکی بوده و شماره شبای آن حساب 
معرفی  به سازمان خصوصی سازی  را 
کرده اند، مراجعه و با تکمیل  فرم های 
مربوط نسبت به تکمیل سفارش فروش 
30 درصد از سهام عدالت خود و تعهد 

نامه مربوطه، اقدام کنند.
پس از اتمام مهلت اعالم شده در 
سامانه سهام عدالت برای تعیین تکلیف 
 10 از  خردادماه(،   8( سهام  مدیریت 
خرداد بانک ها از طریق کارگزاری های 
خود یا کارگزاری های طرف قرارداد، به 
تدریج نسبت به فروش سهام متقاضیان 
در  را  حاصله  وجوه  و  اقدام  بورس  در 
واریز  آنها  به حساب  توافق شده  قالب 

خواهند کرد.
اید  بار  یک  روز  سه  هر  بانک ها 
های  درخواست  به  مربوط  اطالعات 
به  را  متقاضیان  عدالت  سهام  فروش 

بانک  کارگزاری  به  تدریجی  صورت 
کارگزاری،  نداشتن  صورت  در  و  خود 
به کارگزاری طرف قرارداد خود ارسال 
هستند  مکلف  نیز  کارگزاری ها  کنند. 
پس از دریافت اطالعات و با هماهنگی 
نهاد  و  مرکزی  گذاری  سپرده  شرکت 
ناظر، نسبت به فروش سهام متقاضیان 
با رعایت دستورالعمل های مربوطه اقدام 
و وجوه حاصل از فروش سهام مذکور 
از  بعد  کاری  روز  ابتدای  تا  حداکثر  را 
واریز  ذیربط  بانک  حساب  به  فروش 
کنند. پس از آن، بانک ها مکلف هستند 
به محض وصول وجوه واریزی از طرف 
کارگزاری ها، وجوه مربوطه را به حساب 

متقاضیان واریز کنند.
آزادسازی سهام عدالت  از  منظور 

چیست؟
آزادسازی  از  منظور  کلی  طور  به 
دسترسی  که  است  این  عدالت  سهام 
دارایی شان  به  عدالت  سهام  دارندگان 
چه به صورت مستقیم و چه به صورت 
غیرمستقیم فراهم شود. بر این اساس 
سهامداران می توانند در افزایش سرمایه 

دارند شرکت  آن سهم  در  که  شرکتی 
و  کنند  نگهداری  را  خود  سهام  کنند، 
سود ساالنه دریافت کنند یا سهام خود 

را بفروشند.
را  مستقیم  که روش  سهامدارانی 
کنند، سهام تک تک 36  انتخاب می 
شرکتی که در لیست سهام عدالت قرار 
می گیرد  قرار  بورسی شان  کد  در  دارد، 
سهمی  تعداد  درمورد  باید  افراد  این  و 
اختیارشان  در  شرکت   36 این  از  که 
روش  در  بگیرند.  تصمیم  دارد  قرار 
دارایی 36 شرکت مذکور  غیرمستقیم، 
به  بورسی  غیر  شرکت  چند  اضافه  به 
استانی  سرمایه گذاری  شرکت  حساب 
سهامدار  فقط  افراد  و  می شود  ریخته 

این شرکت خواهند بود.
فروش سهام عدالت چگونه است؟

فهیمی،  حسین  راستا،  این  در 
سخنگوی طرح آزادسازی سهام عدالت، 
با اشاره به امکان فروش سهام عدالت 
مستقیم  روش  که  مشموالنی  برای 
انتخاب  خود  سهام  مدیریت  برای  را 
که  مشمولی  هر  کرد:  اظهار  کرده اند، 

به  را  خود  سهم  درصد   30 دارد  قصد 
 6 از  می تواند  بفروشد،  یکجا  صورت 
خرداد به شعب بانکی که شماره شبای 
خود را پیش از این در سامانه سازمان 
خصوصی سازی ثبت کرده است مراجعه 
که  باشند  داشته  توجه  کند. مشموالن 
نمی توانند بانک خود را عوض کنند و 
فقط باید به یکی از شعب همان بانکی 
که شماره شبای خود را ثبت کرده اند، 

مراجعه کنند.
هم  فردی  اگر  داد:  ادامه  وی 
نخواهد از طریق بانک اقدام کند می 
درصد   30 بعد  به  خرداد   10 از  تواند 
سهام خود را بفروشد. البته افرادی که 
کرده اند  انتخاب  را  غیرمستقیم  روش 
محدودتی در میزان فروش سهام خود 
صورت  آزادسازی  که  زمانی  و  ندارند 
از  را  خود  سهام  کل  می توانند  گرفت 
فروش  به  استانی  شرکت های  طریق 

برسانند.
سهام  آزادسازی  طرح  سخنگوی 
جعه  مرا ینکه  ا بر  تاکید  با  لت  عدا
اجباری  بانک ها  شعب  به  مشموالن 
از  می توانند  مشموالن  گفت:  نیست، 
مدنظر  بانک  سایت  وب  یا  اپلیکیشن 

خود استفاده کنند.
در  چرا  که  سوال  این  به  فهیمی 
که  است  شده  ذکر  بانکی  تعهدنامه 
سهام  در خصوص  اعتراض  اجازه  فرد 
پاسخ  ندارد؟  را  فروش  برای  انتخابی 
داد: تعداد مشموالن زیاد است و بانک ها 
نمی توانند مورد به مورد با افراد چک 
کنند. بانک سفارشها را تجمیع می کند 
و به کارگزاری تحویل می دهد. در واقع 
فرد  هر  برای  سفارش  شرایط  اجرای 

امکان پذیر نیست.

بازگشت میزان تراکنش های بانک آینده به شرایط عادی
با توجه به عبور کشور از دوران اوج بیماری کرونا 
و رعایت نکات بهداشتی در شعب بانک ها، سقف مجاز 
تراکنش های بانک آینده، از اول خردادماه امسال، به 

روال عادی گذشته برگشت.
سقف مجاز انتقال وجه به صورت کارت به کارت 
)شتابی و درون بانکی( از طریق درگاه های اینترنتی، 

کیوسک و خودپردازها، حداکثر تا 30 )سی( میلیون ریال در شبانه روز شد و 
سقف برداشت نقدی از خودپردازها )داخلی و شتابی( تا مبلغ 2 )دو( میلیون 
ریال؛ سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها نیز تا 

10 )ده( میلیون ریال است.
تمدید کارت های بانکی نیز پس از احراز هویت، به صورت حضوری در 

شعب بانک آینده در سراسر کشور، امکان پذیر است.

از بیمه مرکزی ابالغ شد:
اعالم جزییات صدور بیمه نامه ارزی توسط مؤسسات بیمه

توســط  ارزی  بیمه نامــه  بیمــه مرکــزی دســتورالعمل صــدور 
ــرد. ــالغ ک ــه اب ــرکت های بیم ــه ش ــب و ب ــه را تصوی ــات بیم مؤسس

بــه گــزارش بیمــه مرکــزی جمهــوری اســالمی، ایــن دســتورالعمل 
از ســوی هیــات عامــل بیمــه مرکــزی در هشــت مــاده تصویــب و بــرای 

اجــرا بــه شــرکت هــای بیمــه ابــالغ شــد.
در ایــن دســتورالعمل آمــده اســت: مؤسســه بیمــه درصورتــی مجــاز 
بــه صــدور بیمــه نامــه ارزی اســت کــه حــق بیمــه آن توســط بیمــه گــذار 

بــه ارز تعهــد یــا پرداخــت شــود.
ــوده و  ــی ب ــادره الزام ــه ص ــه نام ــوع ارز در بیم ــاء و ن ــر منش ذک
درصــورت صــدور بیمه نامــه ارزی، چنانچــه بیمه گــذار در زمــان پرداخــت 
حــق بیمــه یــا سررســید اقســاط، قــادر بــه تأمیــن ارز نباشــد، مؤسســه 
ــا صــدور الحاقیــه ســرمایه)تعهدات( بیمه نامــه را  بیمــه موظــف اســت ب

بــه ریــال تبدیــل کنــد.
همچنیــن در بیمه نامه هــای ارزی کــه بــا ارزهــای غیــر جهــان روا 
ــه  ــل ب ــر موظــف شــده اســت هزینه هــای تبدی صــادر می شــود، بیمه گ

ارزهــای جهــان روا را در نــرخ بیمه نامــه ملحــوظ کنــد.
در صورتــی کــه بیمه گــذار قــادر بــه پرداخــت حــق بیمــه بــه صورت 
ارز نباشــد، مؤسســه بیمــه موظــف اســت نــرخ تســعیر مــورد توافــق را 

ــد. ــه درج کن در بیمه نام
چنانچــه نــرخ تســعیر ارز مــورد توافــق منــدرج در بیمــه نامــه، بــه 
ــی  ــر از ارزش واقع ــن شــود کــه ســرمایه بیمــه شــده کمت نحــوی تعیی
مــورد بیمــه باشــد، خســارت بــا اعمــال قاعــده نســبی پرداخــت می شــود.

ــف  ــه را موظ ــه بیم ــزی مؤسس ــه مرک ــتورالعمل، بیم ــن دس در ای
ــات و  ــرای اطــالع از وضعیــت ســرمایه بیمــه شــده، جزئی کــرده کــه ب
مبلــغ ســرمایه هــر بخــش از مــورد بیمــه ) اعــم از ریالــی و یــا ارزی( را 

ــد. ــه تفکیــک احصــاء و در پیوســت بیمــه نامــه درج کن ب
در بخــش دیگــری از ایــن دســتورالعمل آمــده اســت: در بیمه نامــه 
ــذاری  ــه واگ ــده اســت، حق بیم ــت ش ــه ارز دریاف ــه ب ــه حق بیم ارزی ک
اتکایــی از محــل ارز دریافتــی از بیمه گــذار تأمیــن می شــود و بــه 
ــی(  ــازار ثانویه)نیمای ــل، ارز ب ــن مح ــده از ای ــام ش ــای انج واگذاری ه

تعلــق نمی گیــرد. 
در ایــن دســتورالعمل، نــرخ مبنــای تســعیر دارائــی ها و بدهــی ارزی 
در تاریــخ ترازنامــه، نــرخ ســامانه نیمــا اســت. ایــن موضــوع شــامل بیمــه 

نامــه هایــی کــه ســرمایه آنهــا ارزی اســت نمــی شــود.

با ابالغ بانک مرکزی؛
بانک ها موظف به دریافت سفارش فروش سهام عدالت شدند

بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی مکلفنــد بــه نمایندگــی از 
شــرکت های کارگــزاری بــا انعقــاد قــرارداد نســبت بــه دریافــت ســفارش 
فــروش ســهام بورســی و فرابورســی متعلــق بــه دارنــدگان ســهام عدالــت 
اقــدام کنند.بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک مرکــزی، بــا توجــه بــه 
نقــش و جایــگاه پراهمیــت و برجســته نظــام بانکــی کشــور در تســهیل 
اجــرا و پیشــبرد سیاســت های کالن کشــور درخصــوص ســهام عدالــت، 
در جلســه 30 اردیبهشــت مــاه 1399 شــورای عالــی بــورس و اوراق بهادار 
ــران،  ــا نظــر مثبــت و حمایــت بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ای ب

ایــن مــورد بــه تصویــب رســید.
بــر ایــن اســاس، بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی مکلفنــد 
بــه نمایندگــی از شــرکت های کارگــزاری بــا انعقــاد قــرارداد نســبت بــه 
ــی  ــی و فرابورس ــرکت های بورس ــهام ش ــروش س ــفارش ف ــت س دریاف
متعلــق بــه دارنــدگان ســهام عدالــت اقــدام کننــد و در صــورت نیــاز بــه 
ــا،  ــک ه ــن ضــروری اســت بان ــه دهند.همچنی ــزاری مربوطــه ارای کارگ
ــت  ــوص دریاف ــت در خص ــد فوری ــه قی ــدات الزم را ب ــات و تمهی اقدام
ســفارش فــروش ســهام متعلــق بــه دارنــدگان ســهام عدالــت از تاریــخ 6 

خــرداد مــاه 1399 مطابــق دســتورالعمل اجرایــی، انجــام دهنــد.

خدمات پایه مشترک در شعب بانک های ادغامی ارائه می شود
پــس از آغــاز فراینــد ادغــام خدمــات پایــه مشــترک نظــام بانکــی در 

بیــن تمامــی شــعب بانــک هــای ادغامــی ارائــه می شــود.
در نیمــه اول خــرداد مــاه مجامــع عمومــی دو بانــک مهــر اقتصــاد و 
حکمــت ایرانیــان جهــت تصویــب ادغــام در بانــک ســپه برگزار می شــود.

حــال ســوالی کــه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه پــس از برگزاری 
ــات در شــعب  ــه خدم ــا ارائ ــک ه ــن بان ــی و انحــالل ای ــع عموم مجام

بانکهــای ادغامــی چگونــه صــورت خواهــد پذیرفــت؟
آیــا از نیمــه خــرداد مــاه کــه انحــالل رســمی بانــک مهــر اقتصــاد 
و حکمــت ایرانیــان در مجمــع تصویــب و آگهــی خواهــد شــد پــس از آن 
عملیــات واریــز و برداشــت در کلیــه شــعبه مهــر اقتصــاد حکمــت ایرانیان 

و ســپه یکســان خواهــد بــود؟
ــه هــر  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــک مــی توانن ــن ســه بان ــا مشــتریان ای آی
یــک از ایــن ســه بانــک خدمــات پایــه و عمومــی بانــک هــای دیگــر 
ــد  ــودن فرآین ــر ب ــه زمان ب ــه می شــود نظــر ب ــت کنند؟گفت ــز دریاف را نی
مهاجــرت اطالعــات و ســامانه های نرم افــزاری ایــن بانک هــا بــه بانــک 
ســپه مقــرر شــده تــا بــه منظــور تــداوم ارائــه خدمــات شــعبه محــور بــه 
مشــتریان یــک درگاه و واســط کاربــری یکپارچــه طراحــی و در اختیــار 
پرســنل شــعب بانــک هــای ادغــام شــونده و همچنیــن بانــک ســپه بــه 

عنــوان بانــک ادغــام پذیــر قــرار گیــرد.
بــا اســتفاده از ایــن ســامانه پرســنل شــعب قــادر خواهنــد بــود تــا 
ــک دیگــر  ــه بان ــا ب ــک از بانک ه ــه مشــتریان هــر ی در صــورت مراجع
ــز و برداشــت نقــدی ســپرده هــا،  ــر واری ــه ای نظی خدمــات مهــم و پای
ــر  ــز اول و تغیی ــر رم ــتریان، تغیی ــاب های مش ــن حس ــه بی ــال وج انتق
ــز  ــدی چــک، وصــول و واری ــای بانکــی، وصــول نق ــت کارت ه وضعی
ــدون  ــهیالت را ب ــاط تس ــت اقس ــن پرداخ ــاب و همچنی ــه حس ــک ب چ
ــک از  ــر ی ــز ه ــای متمرک ــه نرم افزاره ــتقیم ب ــی مس ــه دسترس ــاز ب نی

ــانند. ــام برس ــه انج ــا ب بانک ه
بــه عبــارت ســاده تر احتمــااًل پیــش از پایــان خــرداد مــاه مشــتریان 
بانــک مهــر اقتصــاد و حکمــت ایرانیــان مــی تواننــد بــا مراجعــه به شــعبه 
بانــک ســپه عملیــات واریــز و برداشــت وصــول چــک را انجــام دهنــد 
همچنیــن مشــتریان بانــک ســپه نیــز می تواننــد بــا مراجعــه بــه ایــن دو 

بانــک عملیــات بانکــی خــود را دریافــت کننــد.

فرآورده های  و  نفت  صادرات  برای  امکانات  تمام  نفت:از  وزیر 
نفتی استفاده می کنیم

وزیر نفت گفت: از تمام امکاناتمان برای صادرات نفت، فرآورده های نفتی 
کوتاهی  زمینه  این  در  و  می کنیم  استفاده  پتروشیمی  محصوالت  صادرات  و 

نخواهیم کرد.
بیژن زنگنه درگفت وگوی زنده با بخش خبری شبکه یک سیما درباره این 
موضوع که پایان بخش دریایی پارس جنوبی به چه معناست، اظهار کرد: بدان 
معناست که تمام سکوهای این میدان مشترک گازی نصب و تمام خطوطی که 

گاز را از دریا و سکوها به خشکی می آورند، عملیاتی شده  است.
وی با بیان اینکه با تکمیل 27 فاز متعارف پارس جنوبی نزدیک 800 میلیون 
مترمکعب گاز ترش از این میدان قابل برداشت است، افزود: این گاز پس از ارسال 
به پاالیشگاه و شیرین سازی به شبکه سراسری تزریق می شود و همچنین بخشی 

ازآن به عنوان خوراک پتروشیمی استفاده می شود.
وزیر نفت درباره اینکه مقدار برداشت ایران و قطر از این میدان مشترک هم 
اظهار کرد: ایران هم اکنون روزانه 700 میلیون مترمکعب گاز از این میدان مشترک 
برداشت می کند که تا پایان سال 50 میلیون مترمکعب به این مقدار افزوده می شود.

به گفته وی، ایران در برداشت روزانه گاز از میدان مشترک پارس جنوبی 
از قطر جلوتر است.

زنگنه به این پرسش که وزارت نفت با توجه به افت قیمت نفت و کاهش 
درآمدهای نفتی چه برنامه ای برای گذشتن از سد تحریم دارد، اظهار کرد: همیشه 
گفتم ما خیلی برنامه های تحریم شکنی را نمی گویم. تالشمان این است کارهایمان 
را انجام دهیم و با تمام قدرت و احساس مسئولیت در مقابل دشمنی که ظالمانه 

و غیرقانونی به حقوق ما تجاوز کرده، ایستاده ایم.
نفت،  صادرات  برای  امکاناتمان  تمام  از  ما  اینکه  بر  تأکید  با  نفت  وزیر 
این  نفتی و صادرات محصوالت پتروشیمی استفاده می کنیم و در  فرآورده های 
زمینه کوتاهی نخواهیم کرد و کارمان را با قدرت انجام می دهیم، تصریح کرد: 
اجازه بدهید بیشتر از این در این باره توضیح ندهم، زیرا فقط ملت ایران حرف های 

من را نمی شنوند و دشمنان هم می شنوند.

قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:
طرح رایگان گازسوز کردن خودروهای عمومی کلید خورد

قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: طرح رایگان 
کلید  وانت بار  دستگاه  گازسوز کردن 600  با  گازسوز کردن خودروهای عمومی 

خورده است.
حمید قاسمی ده چشمه با اعالم این خبر گفت: این طرح هم اکنون به صورت 
عملی آغاز شده است و پیش بینی ما این است که روزانه حداقل یک هزار دستگاه 

خودروی عمومی از جمله تاکسی و وانت بار گازسوز شوند.
ثبت نام  سامانه جدید  در  تقاضا  هزار  از 45  بیش  دریافت  به  اشاره  با  وی 
دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی گفت: 25 هزار مورد ثبت شده مربوط به 
خودروهای شخصی بوده است که مشمول طرح نیستند و در سامانه جدید در همان 

مرحله ثبت نام شناسایی می شوند.
تاکید  تبدیل  کارخانه های  و  مجاز  کارگاه های  آمادگی  بر  تاکید  با  قاسمی 
کرد: این امکان وجود دارد تا در صورت نیاز ظرفیت این کارخانه ها افزایش یابد.

وی زمان انتظار برای تبدیل را حدود یک هفته اعالم کرد و گفت: ثبت نام 
در سایت https://gcr.niopdc.ir/login و تبدیل خودروهای عمومی طبق 

این طرح رایگان است.
قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اشاره به اینکه اولویت 
این طرح با تاکسی و وانت بارهاست، گفت: ظرفیت اولیه کارگاه ها برای گازسوزکردن 
این دسته از خودروها در نظر گرفته خواهد شد، اما در مراحل بعدی مسافربرهای 
شخصی از جمله تاکسی های اینترنتی )اسنپ و تپسی و...( و نیز مسافربرهای بین 

شهرها و روستاها نیز مشمول طرح خواهند شد.
قاسمی افزود: تاکسی های اینترنتی و مسافربرهای بین شهری و روستایی 
از طریق فهرستی که وزارت کشور به وزارت نفت ارائه خواهد کرد، به مرور در 
نوبت تبدیل قرار خواهند گرفت.وی همچنین با تأکید بر آمادگی زیرساخت ها در 
این سامانه برای دریافت اطالعات خالص و سرعت گرفتن کار ثبت نام، گفت: 
پیمانکاران طرح نیز هم زمان به اطالعات پنل این سامانه دسترسی دارند و می توانند 

برای کارگاه ها و تامین کاال و مباحث مالی برنامه ریزی کنند.
قاسمی تاکید کرد: هم اکنون به طور میانگین روزانه 21 میلیون مترمکعب 
گاز سی ان جی در کشور توزیع می شود که با توجه به زیرساخت های موجود امکان 

افزایش این رقم تا روزانه 40 هزار مترمکعب نیز وجود دارد.

دبیرکل اوپک:
واکنش بازار نفت به کاهش تولید اوپک پالس مثبت بود

بازار نفت به کاهش بی سابقه تولید  دبیرکل اوپک اعالم کرد که واکنش 
اوپک پالس مطلوب بود.

به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، محمد سانوسی بارکیندو اعالم کرد که 
باال رفتن قیمت نفت و پایبندی کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( به توافق کاهش تولید اخیر این سازمان، سبب افزایش انگیزه اعضای آن 
شده است. این در حالی است که برخی منابع گفتند این سازمان انجام اقدام های 

بیشتر برای حمایت از بازار را رد نکرده است.
اوپک، روسیه و سایر متحدانش، متعهد شدند برای مقابله با کاهش قیمت و 
کاهش تقاضای ناشی از شیوع ویروس کرونا، تولید روزانه خود را از اول ماه مه )12 
اردیبهشت ماه( 9 میلیون و 700 هزار بشکه  در ماه های مه و ژوئن کاهش دهند.

قیمت های شاخص نفت برنت از زمانی که در ماه آوریل به کمترین میزان 
در 21 سال اخیر ) پایین تر از 16 دالر برای هر بشکه( سقوط کرد، بیش از دو 

برابر شده است.
بر اساس داده های دو شرکت ردیاب محموله های نفتی، صادرات نفت خام 
کشورهای اوپک پالس از ابتدای ماه مه تا کنون، حدود 6 میلیون بشکه در روز 
به  پایبندی  برای  این کشورها  نشان دهنده شروع خوب  که  است  یافته  کاهش 

توافق اوپک پالس است.
وی گفت: بازارهای نفت به توافق تاریخی اوپک پالس و همچنین پایبندی 

کامل کشورهای شرکت کننده به آن واکنش مثبت نشان داده اند.
دبیرکل اوپک افزود: در کل، یک همگرایی تدریجی اما پایدار، در اصول 

اولیه عرضه و تقاضا ایجاد شده است.
یک نماینده اوپک نیز دید مثبتی در این باره داشت و اظهار کرد: اگرچه 
قیمت ها روند صعودی داشته اند، اما هنوز خیلی پایین تر از نیاز بودجه 1بسیاری 
برای  نشانه خوبی  درباره کاهش صادرات گفت:  نماینده  از کشورها هستند.این 
قیمت هاست. از این لحاظ ایمن هستیم، اما برای اطمینان بیشتر به زمان بیشتری 

نیاز داریم - شاید تا ماه ژوئیه یا اوت.
یکی دیگر از نمایندگان اوپک گفت: نشانه های خوبی درباره پایبندی اعضا 
وجود دارد و به تازگی شاهد افزایش قیمت ها هستیم، اما بازار هنوز بی ثبات است، 

بیایید صبر کنیم.
کشورهای حاضر در این توافق دهم ژوئن سال 2020 میالدی )21 خردادماه 
99( برای تعیین و بررسی اقدام های بیشتر با هدف برقراری توازن در بازار نفت، از 

طریق وبینار نشست برگزار می کنند.
کردند  اعالم  اردیبهشت ماه(   23( سه شنبه  روز  پالس  اوپک  منبع  چهار   
کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش موسوم 
به اوپک پالس، قصد دارند در نشست بعدی این سازمان در ماه ژوئن که برای 
بررسی عرضه و تقاضای تضعیف شده از ویروس کرونا برگزار می شود، کاهش 

تولید نفت کنونی را فراتر از ماه ژوئن ادامه دهند.
کشورهای تولیدکننده نفت اوپک و غیراوپک حاضر در توافقنامه همکاری 
)Declaration of Cooperation( در این نشست توافق کردند پس از 
پایان دو ماه، به مدت 6 ماه از یکم ژوئیه تا 31 دسامبر سال 2020 روزانه 7 میلیون 
و 700 هزار بشکه کاهش عرضه داشته باشند و در بازه زمانی یکم ژانویه 2021 
تا 30 آوریل 2022 به مدت 16 ماه نیز روزانه 5 میلیون و 800 هزار بشکه تولید 

خود را کاهش دهند.
خط پایه و مبنای محاسبه تولید برای همه کشورهای حاضر در این توافق 
به جز عربستان و روسیه ماه اکتبر سال 2018 میالدی و مبنای محاسبه تولید 

برای روسیه و عربستان روزانه 11 میلیون بشکه تعیین شده است.
یک منبع اوپک پالس گفت: وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو و غیرعضو 
اوپک قصد دارند پس از ماه ژوئن، همان مقدار کاهش تولید نفت را که تقریبًا 
10 میلیون بشکه در روز است، حفظ کنند. آنها قصد ندارند کاهش تولید را تعدیل 

کنند؛ این برنامه اکنون مورد بحث است.
تولید  ادامه روند کاهش  این زمینه،  از رویکرد روسیه در  یک منبع مطلع 
بازار  به شرایط  تصمیم  این  و گفت:  نکرد  رد  را  ژوئن  ماه  از  برای پس  کنونی 

بستگی خواهد داشت.

از امروز شروع می شود؛

روش های فروش سهام عدالت مشخص شد
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برگ سبز – سند کمپانی
وانت پیکان تیپ 1600 مدل 1385 

رنگ سفید شیری – روغنی
شماره موتور 11285062487

شماره شاسی 30509968
پالک ایران 72-188 ل 41

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز
نوع سواری سیستم پژو مدل 1392

تیپ پارس رنگ خاکستری – متالیک
124K0200882 شماره موتور

NAA01CA3DH676609 شماره شاسی
پالک ایران 82-793 د 28

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز
نوع وانت سیستم نیسان مدل 1388

رنگ آبی – روغنی 
شماره موتور 512884

MAZPL140TBM221254 شماره شاسی
پالک ایران 62-574 ص 15

متعلق به سودابه شکارچی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب زهرا روحی بخش فرزند جمال شماره شناسنامه 

264 صادره از شیراز در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات انگلیسی صادره از واحد 
دانشگاه آزاد قائمشهر می باشد از یابنده تقاضا می شود به آدرس دانشگاه آزاد واحد 

قائمشهر ارسال نمایند.

)آگهی فقدان مدرک تحصیلی (
مدرک فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی رشته برق الکترونیک بنام اینجانب سیوان 
بایزیدیان فرزند هادین به شماره ملی 3733060547 صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

ساوه مفقود گردیده ازدرجه اعتبار ساقط است . 
نوبت: 99/2/21

نوبت دوم :99/3/6
نوبت سوم:99/3/21 

)آگهی فقدان مدرک تحصیلی (
مدرک فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشدرشته برق قدرت بنام اینجانب سیوان 
بایزیدیان فرزند هادین  به شماره ملی 3733060547 صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

علوم تحقیقات سنندج  مفقود گردیده ازدرجه اعتبار ساقط است . 
نوبت: 99/2/21

نوبت دوم :99/3/6
نوبت سوم:99/3/21 

کلیه مدارک
نوع سواری سیستم پژو مدل 1384 تیپ 206

10FSS15132734 شماره موتور
شماره شاسی 19833013 

پالک 82-683 س 57
متعلق به تهمینه بلبلی بشمنی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

می  سرمایه  بازار  کارشناس  یک 
گوید خرید متری مسکن در قالب ابزار 
ایران، می تواند  بورس کاالی  مالی در 
که  باشد  کسانی  به  مناسبی  پاسخ 
دنبال  نقد خود  دارایی های  برای حفظ 
بازار مسکن هستند،  در  سرمایه گذاری 
اما توان خرید کامل یک ملک راندارند .

بورس  خبری  پایگاه  گزارش  به 
خصوص  در  میرمعینی  حمید  کاال؛ 
راه اندازی بازار متشکل مسکن در بورس 
کاال اظهار داشت: نظام مند و قاعده پذیر 
بسزایی  اهمیت  از  مسکن  بازار  کردن 
برخوردار است و باعث می شود به دور 
عادی  بازار  در  که  کاذبی  هیجانات  از 
مسکن وجود دارد، قیمت ملک شفاف 
و براساس عرضه و تقاضای واقعی در 

بورس کاال کشف شود.
وی افزود: این بازار می تواند یک 

تامین  برای  بی نظیر  و  عالی  فرصت 
به  مسکن  انبوه سازی  پروژه های  مالی 
ارائه  ابزارمالی  این  بنابراین  آید،  شمار 
شده در بورس کاال می توان یک بازی 
برد-برد هم برای متقاضیان و هم برای 

انبوه سازان مسکن به شمار آید.
معامالت  کرد:  تصریح  میرمعینی 

متری مسکن موجبات آن را فراهم می کند 
تا مسکن به دلیل امکان سرمایه گذاری با 
سرمایه های خرد با تعدیل مناسب قیمتی 
مواجه شود؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، بسیار 
مبارک است و می تواند بازار مسکن را به 

سوی ثبات و تعادل رهنمون سازد.
بیان  سرمایه  بازار  کارشناس  این 

داشت: باید از تدوین قوانین خلق الساعه 
در این طرح به طور کامل جلوگیری شود 
تا آن را با مشکل روبرو نکند، زیرا که این 
بستر یک فرصت ایده ال است تا از طریق 
بورس کاال، بازار مسکن ساماندهی شود 
و  سفته بازانه  وضعیت  از  را  مسکن  و 
سرمایه ای به کاالیی که مورد نیاز آحاد 
جامعه است، ولی امروز به دلیل این که 

داللی در آن رواج دارد، تبدیل کند.
کاال  بورس  کرد:  اضافه  وی 
مسکن  به  مردم  دسترسی  می تواند 
انبوه ساز که به طور طبیعی ساخت آن 
اقتصادی  و با صرفه است را تسهیل کند 
و از این طریق فاصله عرضه کننده و 
متقاضی نیز بسیار کوتاه خواهد شد که 
با  مردم  می شود،  آن  موجب  امر   این 
دست  مسکن  به  مناسب تری  قیمت 

پیدا کنند.

فروش متری مسکن در بورس کاال؛ چه مزایایی دارد!؟

در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
در  شرکت  متقاضیان  کرد:  اعالم  اطالعیه ای 
طرح جدید فروش خودرو به مناسبت عید سعید 
خردادماه   14 چهارشنبه   24 ساعت  تا  فطر، 
مراجعه  با  تا  دارند  فرصت  روز(   10 مدت  )به 
به  نسبت  خودروسازان،  فروش  سامانه های  به 

ثبت نام اقدام کنند.
در این اطالعیه آمده است: پیرو اطالعیه 
شماره یک وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی 
در طرح  خودروها  فروش  و  ثبت نام  بر ضوابط 
ویژه ایام عید سعید فطر به استحضار می رساند، 

متقاضیان جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور برای 
انجام مراحل ثبت نام، به مدت 10 روز فرصت خواهند 
داشت تا با مراجعه به سامانه های فروش خودروسازان 

ثبت نام خود را انجام دهند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: زمان 
دریافت نام کاربری و رمز عبور از روز یکشنبه )4خرداد( 
آغاز شده و تا پایان زمان ثبت نام  یعنی روز چهارشنبه 
زمان  همچنین  داشت.  خواهد  ادامه   )99 )14خرداد 
ثبت نام خرید خودروهای ارایه شده در این طرح نیز از 
چهارشنبه 7 خردادماه آغاز شده و تا تاریخ چهارشنبه 

14 خردادماه ادامه خواهد داشت.
در  می توانند  محترم  متقاضیان  اساس،  این  بر 
فواصل زمانی مختلف طی 10 روز متوالی )از 4 تا 14 
خردادماه(، برای انجام مراحل دریافت نام کاربری و 

رمز عبور، به سامانه های فروش طراحی شده از سوی 
خودروسازان مراجعه کنند.

در  تاثیری  ثبت نام،  تاخر  و  تقدم  است،  بدیهی 
قرعه کشی نهایی نخواهد داشت.

توصیه می شود متقاضیان بدون نگرانی و عجله، 
ترجیحا  آینده،  روز   10 تا  آتی  روزهای  از  یکی  در 
ثبت  و  کاربری  نام  دریافت  به  اقدام  میانی،  روزهای 

نام خرید اقدام کنند.
****

خودروها  ثبت نام  برای  چک  داشتن  شرط 
برداشته شد 

با دستور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از شرایط ثبت نام  )صمت(، شرط اخذ هر گونه چک 

خودرو در مقطع کنونی حذف شد.
از این خودروسازان در شروط اعالمی به  پیش 

متقاضیان در حوزه ثبت نام خودروها، شرط اخذ 
به بستگان درجه  چک صیادی یا چک متعلق 
یک را مطرح کرده بودند که با دستور سرپرست 
وزارت صمت، شرط اخذ هر گونه چک در این 

مرحله از ثبت نام ملغی اعالم شد.
در همین راستا قائم مقام مدیرعامل سایپا 
فوق العاده  فروش  طرح  در  که  کرده  اعالم 
محصوالت گروه خودروسازی سایپا، الزام چک 
برای  نیز  عادی  چک  و  شده  برداشته  صیاد 

تسهیالت پذیرفته می شود.
امکان  همچنین  داد:  ادامه  باقری  مجید 
ارائه این چک توسط بستگان درجه یک خریدار نیز 

فراهم شده است.
گروه  فروش  و  بازاریابی  معاون  این،  از  پیش 
ارایه  در  بازنگری  امکان  از  نیز  ایران خودرو  صنعتی 
چک ضمانت صیاد در فروش فوق العاده ایران خودرو 

خبر داده بود.
بابک رحمانی درحال حاضر حدود 50  به گفته 
هزار نفر در طرح فروش فوق العاده ایران خودرو موفق 
به ثبت نام شده اند که تاکنون مشکل خاصی در فرآیند 

ثبت نام وجود نداشته است.
در  متقاضیان  از  برخی  مشکل  به  اشاره  با  وی 
نام تصریح کرد: در صورتی که برخی  ارایه چک به 
از مشتریان به واسطه این محدودیت امکان ثبت نام 

نداشته باشند، این موضوع قابل بازنگری خواهد بود.

وزارت صمت اعالم کرد؛

فرصت ده روزه برای ثبت نام متقاضیان خرید خودرو 
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علیپور:  تصمیم فدراسیون جهانی کاراته، انگیزه بخش بود
ملی پوش کاراته زنان ایران با بیان اینکه از تصمیم 
انگیزه اش  و  شده  خوشحال  کاراته  جهانی  فدراسیون 
افزایش یافته است، گفت: اکنون فرصت این را دارم تا 
سهمیه المپیک توکیو را کسب و می خواهم از این موقعیت، 

بهترین بهره را ببرم.
»رزیتا علیپور« در خصوص تغییر برنامه فدراسیون 
جهانی کاراته برای برگزاری رقابت های گزینشی المپیک 
توکیو و انجام دوباره لیگ جهانی مراکش، گفت: از این 
مساله خوشحال هستم. در بین بازیکنانی بودم که با لغو 

این مسابقات، شانس المپیکی شدن را از دست داده و با برگزاری مجدد پیکارهای 
مراکش، دوباره می توانم به المپیک برسم.

وی افزود: لیگ جهانی مراکش و قهرمانی اروپا به دلیل کرونا لغو شد. باید 
بهترین نتیجه را در مراکش کسب کنم و سپس قهرمانی اروپا برگزار شده و منتظر 
نتایج رقبای مستقیم خود از صربستان و فرانسه در این رویداد باشم. در واقع نتایج این 

2 نفر تاثیر زیادی در المپیکی شدن من دارد.
کاراته کای وزن 61 کیلوگرم ایران در خصوص نحوه تمریناتش، توضیح داد: با 
توجه به این شرایط، بخشی از تمرینات را در منزل انجام می دهم و تمرینات کاراته را 

نیز به صورت انفرادی با مربی اختصاصی ام در سالن کاراته انجام می دهم.
علیپور تصریح کرد: مسابقه مراکش یک سال دیگر است و فرصت دارم تا بازسازی 
خوبی داشته باشم. یکسال زمان کافی و مناسبی است تا نقاط ضعفی که وجود دارد را 
به حداقل و صفر برسانم تا با خیال آسوده و آماده در پیکارهای مراکش شرکت کنم.

آزادکار تیم ملی: کشتی گیر خوب، باید به حقش برسد
آزادکار تیم ملی در پیکارهای جهانی سال 2019 
نورسلطان قزاقستان با دفاع از چرخه جدید انتخابی گفت: 
امیدوارم که این قانون در کشتی کشورمان جا بیافتد و هر 

کسی که خوب است به حقش برسد.
گذاشتن  سر  پشت  از  بعد  افزود:  تیموری  بهمن 
و  کردم  آغاز  را  تمریناتم  که  است  مدتی  مصدومیت، 
به همین دلیل نتوانستم در جام تختی سال 98 شرکت 
کنم. البته قبل از پیکارهای جهانی سال 2019 قزاقستان 
مصدومیت سبکی داشتم که قصد داشتم درمان کنم و 

البته آن زمان سرباز بودم و مجبور بودم در لیگ برتر به روی تشک بروم که مصدومیت 
من از ناحیه کمر تشدید شد.

وی اظهار داشت: درمان مصدومیتم را زیر نظر فوق تخصص و فیزیوتراپ در 
تهران انجام می دهم و پزشکان اعالم کردند که برای شروع تمرینات، خیلی آرام کارم 
را آغاز کنم که آیا دردی احساس می کنم یا خیر. البته در این مدت با کادر فنی تماسی 

نداشتم و گاهی با »محسن کاوه« مدیر فنی تیم های ملی در تماس هستم.
دارنده مدال طال و برنز رقابت های قهرمانی آسیا در خصوص حضورش در کشتی 
گفت: فعال در خصوص آینده خودم به نتیجه خاصی نرسیدم که آیا امسال برای حضور 
در المپیک به وزن 74 کیلوگرم بروم یا اینکه در همان وزن 79 کیلوگرم که غیرالمپیکی 
است ادامه دهم. البته با توجه به شیوع ویروس کرونا شرایط به گونه ای است که سالن 
و امکاناتی نیست که بتوانم تمرین کنم و به روی تشک بروم که بررسی کنم که 

وضعیت کمرم به گونه ای است که بتوانم ادامه دهم یا خیر.
این آزادکار کرمانشاهی همچنین در خصوص چرخه جدید انتخابی تیم ملی گفت: 
با قانون جدید چرخه انتخابی به هر کسی که خوب باشد باید بها بدهند و به نظر من 
در این چرخه نفر دوم با پنجاهم فرقی نمی کند چرا که برای بدست آوردن دوبنده تیم 
ملی باید بهترین بود. این قانون خوبی است که می تواند به کشتی کشورمان کمک 
کند و به طور حتم همه از آن استقبال خواهند کرد و امیدوارم که این قانون هر چه 

سریعتر جا بیافتد و هر کسی که خوب است به حقش برسد.
انتخابی تیم  از  آیا حقی  این سووال که در سال های اخیر  وی در پاسخ به 
ملی از او ضایع شد یا خیر؟ گفت: البته موضوعی که می خواهم بگویم را به عنوان 
حق خوری یا گالیه و شکایت نیست بلکه اتفاقی است که برایم رخ داده است. 
در سال 2018 در وزن 79 کیلوگرم نفر اول کشور شدم و بعد از آن در اردوهای 
تیم ملی و در تمرینات سخت شرکت کردم و در این وزن در اوج آمادگی بودم که 
سرمربی تیم ملی )رسول خادم( به من گفت که خودت را برای حضور در قهرمانی 
آسیا و در وزن 74 کیلوگرم آماده کنم و البته آن زمان من این قدرت را نداشتم که 
بگویم نمی توانم و بعد از آن فشار تمرینات و رژیم غذایی را آغاز کردم تا وزنم را 
کم کنم که 2 هفته مانده به مسابقات آسیایی گفتند که »مصطفی حسین خانی« 

به قهرمانی آسیا اعزام می شود.
تیموری ادامه داد: بعد از آن در دوگانگی بین وزن های 74 و 79 کیلوگرم مانده 
بودم و نمی دانستم چکار کنم و همان سال و در وزن 79 کیلوگرم نیز »عزت اهلل اکبری« 

را به پیکارهای جهانی اعزام کردند.

یورش ورنر به تخت پادشاهی لوا در بوندس لیگا
تیمو ورنر، مهاجم آلمانی الیپزیش با هت تریک در  
دیدار تیمش مقابل ماینتس به رقابت خود با لواندوفسکی 
در صدر جدول بهترین گلزنان بوندس لیگا جذابیتی بیش 

از پیش بخشید.
رقابت بین بهترین گلزنان بوندس لیگا برای کسب 
عنوان آقای گلی این فصل به اندازه رقابت اصلی در 
این لیگ داغ و پرهیجان شده است. این هفته هر دو 
صدرنشین جدول گلزنان این لیگ، رابرت لواندوفسکی 

و تیمو ورنر برای تیم هایشان گلزنی کردند تا نشان دهند رقابت آقای گلی در آلمان 
داغ داغ در جریان است.

بعد از تک گل لواندوفسکی در جریان پیروزی 5-2 بایرن مونیخ مقابل آینتراخت 
که روز شنبه اتفاق افتاد، روزیکشنبه، تیمو ورنر کاری کرد که همه خبرهای فوتبالی 
آلمان را به خود اختصاص دهد. ورنر با هت تریک کردن در جریان پیروزی 5-0 تیمش 
الیپزیش مقابل ماینتس، سومین هت تریک این فصل خود را ثبت کرد. او حاال با 24 
گل زده، تنها سه گل تا رسیدن به لواندوفسکی در صدر جدول گلزنان فاصله دارد.

جالب اینجا است که هت تریک تیمو ورنر در اپل آرنا، استادیوم خانگی ماینتس، 
دومین هت تریک او مقابل ماینتس در این فصل بود. به نظر می رسد ماینتس برای 
این مهاجم آلمانی خوش یمن است. تیمو ورنر 24ساله با درخشش دیروزش هم نام 
خود را به عنوان آقای گل تاریخ باشگاه ثبت کرد و هم به شاگردان یولیان ناگلزمان 

کمک کرد تا بار دیگر به رتبه سوم جدول بوندس لیگا برگردند.
این هفته لواندوفسکی، صدرنشین جدول گلزنان هم برای تیمش گلزنی کرد 
ولی نمایش او به اندازه ورنر درخشان نبود. در دیدار بایرن مونیخ صدرنشین مقابل 
آینتراخت فرانکفورت، لواندوفسکی یک گل وارد دروازه حریف کرد تا تعداد گلهای 
این فصل خود در بوندس لیگا را به عدد 27 برساند. لواندوفسکی البته در این فصل، 

در تمامی رقابتها 41 گل به ثمر رسانده که آمار خارق العاده ای است.

السد به دنبال مسوت اوزیل
باشگاه السد برای تقویت خط میانی خود به دنبال 

جذب مسوت اوزیل هافبک آرسنال است.
به گزارش الوطن، السد از بهترین و سرشناس 
ترین تیم های قطر و آسیا است که در آن ستاره های 
بزرگی مثل گابی، اکرم عفیف و بغداد بونجاح بازی می 
کنند و هدایت این تیم را هم ژاوی اسطوره آبی اناری 

ها برعهده دارد.
روزنامه الوطن قطر نوشت که حضور چهره های 

سرشناسی مثل گابی و ژاوی در السد باعث شده است تا ستاره های بزرگ فوتبال 
جهان هم به حضور در این تیم عالقه نشان دهند.طبق اعالم روزنامه الوطن مسوت 
اوزیل گزینه جدیدی است که احتمال حضور او در السد زیاد است و ژاوی برای تقویت 

خط میانی تیمش به جذب این هافبک آلمانی ترک تبار عالقه دارد.
پیش از این هم از داوید سیلوا هافبک اسپانیایی منچستر سیتی به عنوان گزینه 
ژاوی برای تقویت خط میانی السد سخن به میان آمد که البته این احتمال بیشتر از 
اوزیل است چرا که قرارداد سیلوا با سیتی در تابستان به پایان خواهد رسید و او قطعا 

جدا می شود اما اوزیل با آرسنال قرارداد دارد.
السد یکی از شانس های قهرمانی در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا است و 

به همین خاطر سران باشگاه به دنبال جذب گزینه های بزرگی هستند.

اعتراف کاسیاس به اشتباهش پس از ۵ سال!
دروازه بان اسپانیایی پس از پنج سال به اشتباهش در نحوه خداحافظی با رئال 

مادرید اعتراف کرد.
به گزارش بی ساکر، پنج سال پیش ایکر کاسیاس از رئال مادرید خداحافظی 
کرد. دروازه بان اسپانیایی پس از آن خداحافظی بحث برانگیزش از فصل 2015-16 

از دروازه پورتو حفاظت کرد. 
دروازه بان سابق تیم ملی اسپانیا که تمام دوران ورزشی خود را در رئال مادرید 
گذرانده بود به تنهایی در نشست خبری حاضر شد و با چشمان گریان خداحافظی 
کرد. کاسیاس هرگز آن لحظه را فراموش نخواهد کرد و در اینستاگرامش به این 

موضوع اشاره و به اشتباهش اعتراف کرد.
دروازه بان اسپانیایی نوشت: خیلی کم درباره جدایی ام از رئال مادرید صحبت 
کرده ام. یک نشست خبری برگزار کردم که اشتباه بود و آن باشگاه را ترک کردم.  

پنج سال از این اتفاق گذشته است. نیاز داشتم تا احساس دیگری را تجربه کنم.
کاسیاس در ادامه به دلیل جدایی اش اشاره کرد و نوشت: به یک محیط جدید 
نیاز داشتم. می خواستم بهتر شوم . همه بازیکنان دوست دارند بهتر شوند. برای 
رسیدن به این هدف باید وضعیت جسمانی و ذهنی تان بهتر شود. در پورتو دوباره 

توانستم آن احساس کنم.

پرسپولیس گفت:  فوتبال  تیم  بازیکن 
با پرسپولیس قرارداد دارم و در قراردادم بند 
جدایی وجود دارد اما اگر باشگاه پولم را بدهد 

جایی نمی روم.
از  خصوص  در  زاده،  خلیل  شجاع 
برتر،  لیگ  مسابقات  و  تمرینات  سرگیری 
هجمه هایی که علیه پرسپولیس وجود دارد، 
آینده خودش در جمع سرخپوشان و... صحبت 
هایی را انجام داد که متن کامل آن را در ادامه 

می خوانید:
ابتدا درباره شروع تمرینات و آغاز مجدد 

رقابت های لیگ برتر صحبت کنید.
همه  بود.  خوبی  تصمیم  من  نظر  به 
دنیا فوتبال را شروع کردند، کشور ما هم باید 
شروع می کرد. فقط در این شرایط مردم باید 

بیشتر از خودشان مراقبت کنند.
یعنی موافق شروع لیگ بودید؟

 صددرصد، خیلی ها می گویند که لیگ 
نباید برگزار شود اما ما فوتبالیست هستیم و 
کارمان  که  نمی شود  است.  فوتبال  کارمان 
بقیه مردم که کارشان را  تعطیل شود مثل 
می کنند ما هم باید کارمان را انجام بدهیم.

هجمه  و  ها  مصاحبه  مدت  این  در 
قهرمانی  و  پرسپولیس  علیه  زیادی  های 
چه  خصوص  این  در  داشت  وجود  هایش 

صحبتی دارید؟
از  یکی  بازیکن  که  خدا  بنده  یک 
کرده  مصاحبه  است  پایتخت  های  تیم 
کرونا  بازیکنان  ما  »اگر  بود  گفته  و  بود 
بگیریم چه می شود؟« من از او می پرسم 
انسانی که در خیابان کار می کند  که آن 
چه بگوید؟ مگر مردم عادی که در کوچه 
و خیابان دنبال یک لقمه نان هستند خدا 

ندارند و فقط ما مهم هستیم؟
دنبال  ترس  با  که  فروشی  دست  آن 
یک لقمه نان است خدا ندارد؟ مگر خون ما 
رنگین تر از بقیه است؟ فقط باید مراقب باشیم.

پس چرا این صحبت ها مطرح می شود؟
کشور  شرایط  گفتند  مسئوالن  ببینید 
خوب است ما هم درآمدمان از فوتبال است 
و در نهایت 5 سال بتوانیم بازی کنیم بعدش 
لیگ  اگر  ضمن  در  کنیم.  خداحافظی  باید 
امسال برگزار نشود، سال بعد هم برگزار نمی 
شود. حاال ما چطور زندگیمان را بچرخانیم؟ 
یک سری جوان که در سرشان این حرفها 

است یک چیزهایی می گویند.
چند  این  در  که  است  جالب  خیلی 
روز حتی به امکانات پرسپولیس مثل تونل 

ضدعفونی هم ایراد گرفتند.
چیز  همه  به  که  است  سال  چهار 
پرسپولیس گیر می دهند. این ها دیوار کوتاه 
تر از پرسپولیس پیدا نکردند در حالی که مظلوم 

تر از پرسپولیس وجود ندارد.
اما خیلی ها معتقدند که وزیر ورزش 

پرسپولیسی است نظر تو چیست؟
اصال همه پرسپولیسی هستند ولی ما 
قهرمان می شویم. ببینم اول فصل که ما در 
رده پنجم جدول بودیم وزیر پرسپولیسی نبود؟ 
آن زمان همین بازیکنان و صفحات مجازی 
و  می کردند  مسخره  را  ما  رقیب  های  تیم 

می گفتند امسال چیزی نمی شوید حاال می 
گویند وزیر پرسپولیسی است؟

مطرح  صحبت ها  این  چرا  نظرت  به 
می شود؟

زحمت  شدیم  قهرمان  اگر  ما  ببینید 
کشیدیم و با جان و دل برای پیراهن مان به 
زمین رفتیم. ما برای سربلندی هوادارانمان 
هرکاری کردیم و مزدش را هم گرفتیم حاال 
بقیه هر چه دلشان می خواهد بگویند. درضمن 
غیر از حرف هواداران ما حرفه اشخاص دیگر 

اصال مهم نیست.
از هواداران و حتی کارشناسان  خیلی 
معتقدند قهرمانی پرسپولیس در لیگ مسجل 

شده نظر تو چیست؟
اصال چنین چیزی وجود ندارد. درست 
است که ما 10 امتیاز با تیم دوم جدول فاصله 
داریم اما در فوتبال چیزی مشخص نیست. 
دلگرمی  به خاطر  قهرمانیم  می گوییم  اگر 
همین  که  دانیم  می  اما  است  هوادارانمان 

االن هم کارمان دشوار است.
قول  به  پرسپولیس  بازیکنان  یعنی 
شل  را  پایانی  بازی  چند  این  ها  فوتبالی 

نمی گیرند و خودشان را قهرمان نمی دانند؟

بازیکنان ما 4 سال است که قهرمان 
برای  که  دانند  می  خوبی  به  و  شوند  می 
فینال  و  مهم  ها  بازی  تک  تک  قهرمانی 
است. خوشبختانه از این لحاظ همه بازیکنان 

ما توجیه هستند.
امسال  اگر  که  معتقدند  ها  خیلی 
سال  سال های  تا  شود  قهرمان  پرسپولیس 

دیگر رنگ قهرمانی را نمی بیند.
وقتی سال اول پرسپولیس قهرمان شد 
گفتند سال دومی در کار نیست، وقتی سال 
دوم قهرمان شدیم گفتند نمی گذارند برای 
سوم  سال  وقتی  شوید،  قهرمان  سوم  سال 
سال  در  ندارد  امکان  گفتم  شدیم  قهرمان 
چهارم موفق شوید. به امید خدا تالش مان 
کسب  را  قهرمانی  چهارمین  تا  می کنیم  را 
کنیم. برای فصل بعد هم ما تمام تالشمان 
را می کنیم و زحمت مان را می کشیم اما 
می توانید از طرف من برای فصل بعد هم قول 

قهرمانی بدهید.
استرس  باعث  که  مسائلی  از  یکی 
جدایی  عدم  یا  جدایی  بحث  هواداران شده 
تو از پرسپولیس است در این مورد توضیح 

می دهید؟
من برای آخرین بار در این مصاحبه می 
گویم. با پرسپولیس قرارداد دارم و در قراردادم 
بند جدایی وجود دارد اگر باشگاه پولم را بدهد 
جایی نمی روم و نمی دانم این موضوع را باید 

به چه زبانی بگویم.
یعنی فقط مشکل تو پرداخت مطالبات 

است؟
چیز  بدهند  را  قراردادم  پول  اگر  بله 
دیگری نمی خواهم. این حق من است. مگر 
من با پیشنهادهای خارجی کالس گذاشتم؟ 
من پیشنهاد خارجی را هم نمی خواهم همان 
و  جان  با  بدهد  پرسپولیس  را  خودم  پول 
دل برای این تیم بازی می کنم، فقط حقم 

را بدهند.

شروع مجدد لیگ تصمیم خوبی بود؛

خلیل زاده: با جان و دل برای پرسپولیس بازی می کنم
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 آگهی شماره ) 7۲ ( خرداد – 1399 ثبت آمل 
آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
   نظر به دستور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب 20/ 1390/9 امالک متقاضیانی که درهیات موضوع 
تصرفات  و  رسیدگی  مورد  آمل  ثبتی  مذکورمستقردرواحد  قانون  یک  ماده 
مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به 

شرح ذیل آگهی می گردد : 
امالک متقاضیان واقع دربخش یک  شهر آمل

۲۰۰9– اصلی 
۵ فرعی آقای قاسم محمدزاده و خانم مریم محمودی نوسر هر یک به نسبت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 98.75 

مترمربع .خریداری شده بالواسطه از محمد حاجی پور.
امالک متقاضیان واقع دربخش ۲  ثبت آمل- دهستان دابو

39– اصلی ) قریه تیربیجان(
با ساختمان  آقای جابر حیدری در ششدانگ یک قطعه زمین  ۲63 فرعی 
احداثی که کاربری دویست و سی و نه متر و ده دسیمترمربع آن مسکونی و 
الباقی زراعی می باشد به مساحت 295.10 مترمربع .خریداری شده بالواسطه 

از اشرف سلیمانی.
امالک متقاضیان واقع دربخش 3  ثبت آمل- دهستان دشت سر

1– اصلی ) قریه هارون محله(
با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  آخا  صادقی  مسعود  آقای  فرعی   76۵7
ساختمان احداثی به مساحت 106.50 مترمربع . خریداری شده بالواسطه از 

مرمر حیدری و مع الواسطه از بنیاد علوی.
766۲ فرعی از قطعه 72 افرازی از 374 فرعی آقای مصطفی سهرابی در 
ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 335.60 مترمربع 
. خریداری شده بالواسطه از حسین سلیمانپور عمران و علی اصغر میرزاده و 

مع الواسطه از خانم سودابه الریجانی.
3– اصلی ) قریه پاشاکال(

16 فرعی آقای سید آرش نظری در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت 923.75 مترمربع .خریداری شده بالواسطه از سیده ملوک 

جاللی و مع الواسطه از سید یوسف نظری.
14– اصلی ) قریه رشکال وگاوزن کال و اسپیاربن(

3138 فرعی از 914 فرعی آقای محمود علی زاده در ششدانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی با کاربری مسکونی به مساحت 495.90 مترمربع . 
خریداری شده بالواسطه از محمد علیزاده و مع الواسطه از بنیاد علوی بابلسر.
3139 فرعی از 713 فرعی از 14-اصلی و باقیمانده 14-اصلی آقای غالمعلی 
علی زاده در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری مسکونی 
به مساحت 385.89 مترمربع . خریداری شده بالواسطه از علیرضا علی زاده 

و مع الواسطه از بمانی گدا محمدزاده و بنیاد علوی بابلسر.
19– اصلی ) قریه حاللخور محله(

با ساختمان  زمین  قطعه  در ششدانگ یک  دهقان  یداله  آقای  ۵۵7 فرعی 
شده  خریداری  مترمربع   412.71 مساحت  به  مسکونی  کاربری  با  احداثی 

بالواسطه از وراث مرحوم اسماعیل دهقان.
3۲– اصلی ) قریه پلک غربی(

با ساختمان  برزگر در ششدانگ یک قطعه زمین  خانم زینب  4۰۵9 فرعی 
احداثی به مساحت 130.55 مترمربع . خریداری شده بالواسطه از محمدعلی 

محمدیان. 
با ساختمان  خانم زری کاردگر در ششدانگ یک قطعه زمین  4۰6۰ فرعی 
احداثی به مساحت 31 مترمربع . خریداری شده بالواسطه از علی طهماسبی. 

33– اصلی ) قریه بازیارکال(
با ساختمان  زمین  قطعه  یک  در ششدانگ  طیبی  اعظم  خانم  فرعی   9۵۰1
احداثی که کل عرصه آن موقوفه است به مساحت 307.73 مترمربع .خریداری 

شده بالواسطه از اسداله صداقت.
9۵۰۲ فرعی آقای علی علیزاده مقدم در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی که چهل و سه سیر مشاع از ششدانگ عرصه موقوفه است به مساحت 

35.05 مترمربع . خریداری شده بالواسطه از لیال خینا. 
9۵۰3 فرعی آقایان داداهلل خلیلی و مجید نائیجی هر یک به نسبت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 146.5 مترمربع 
.جهت تجمیع پالک فوق با پالک 1710 فرعی از 33-اصلی بخش 3 صادر گردید. 

خریداری شده بالواسطه از سیده نرگس ابراهیمیان شیاده. 
3۵– اصلی ) قریه ترک کال(

با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  قاسمی  نوائیان  طاهره  خانم  فرعی   341
ساختمان احداثی که بیست سیر مشاع از دویست و چهل سیر عرصه موقوفه 
است به مساحت 4991.22 مترمربع . خریداری شده بالواسطه از حجت اله 
عابدی و آقایان ایرج و یداله و منوچهر و عباس و خانمها مهری و حوری همگی 

علی نیا عمران و مع الواسطه از قنبر محمدی.
34۲ فرعی آقای نصرت اله اردشیر بهرستاقی در ششدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی که بیست سیر مشاع از دویست و چهل سیر عرصه موقوفه 
است به مساحت 2344.44 مترمربع . خریداری شده بالواسطه از علی اصغر 

بابازاده و مع الواسطه از آقابزرگ فالح.
343 فرعی آقای حبیب اله اردشیر بهرستاقی در ششدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی که بیست سیر مشاع از دویست و چهل سیر عرصه موقوفه 
است به مساحت 3144.80 مترمربع . خریداری شده بالواسطه از غالمعلی و 

ابراهیم و رمضان و محمد همگی علیزاده و مع الواسطه از ولی اله علیزاده.
37– اصلی ) قریه کم کال(

143 فرعی آقای بخشعلی لطفی در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 6183.44 مترمربع . خریداری شده بالواسطه از عباسعلی لطفی و 

مع الواسطه از ولی اله خسروی.
48– اصلی ) قریه آهنگرکالی مزرس(

918 فرعی آقای هوشنگ علی زاده در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی با کاربری مسکونی به مساحت 189.55 مترمربع . متقاضی خود صاحب 

نسق زراعی می باشد.
                                   امالک متقاضیان واقع دربخش 4 ثبت آمل - دهستان چالو

49– اصلی ) قریه پاشاکال(
17۰ فرعی از 165 فرعی آقای حنیف صداقت آملی در ششدانگ یک قطعه 
به مساحت 300.05 مترمربع  با کاربری مسکونی  با ساختمان احداثی  زمین 
از رمضانعلی  الواسطه  و مع  اسماعیل رمضانی  از  بالواسطه  . خریداری شده 

صادقیان.
یک  ششدانگ  در  عمران  محسنی  مجتبی  آقای  فرعی   165 از  فرعی   171
قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری مسکونی به مساحت 400 مترمربع 
. خریداری شده بالواسطه از آرزو دهش و مع الواسطه از رمضانعلی صادقیان.
17۲ فرعی از 165 فرعی خانم سیده سکینه سیدتبار شیادهی در ششدانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری مسکونی به مساحت 233.78 
مترمربع . خریداری شده بالواسطه از بیژن پاشائی و مع الواسطه از رمضانعلی 

صادقیان.
 امالک متقاضیان واقع دربخش 9 ثبت آمل – دهستان لیتکوه

4- اصلی ) قریه کالک علیا (
3449 فرعی از 149 فرعی آقای عبداهلل شفیعی در ششدانگ یک قطعه 

زمین با بنای احداثی )انباری( که یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
موقوفه است به مساحت 181.18 مترمربع . خریداری شده بالواسطه از 

مرتضی جاللی و مع الواسطه از مشهدی جمعلی حضرتی.
۵– اصلی ) قریه شاه محله(

از 2033 فرعی از 5-اصلی و باقیمانده 5-اصلی آقای خلیل  ۵۵۲3 فرعی 
عزیزی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 170.70 
مترمربع . خریداری شده بالواسطه از عیسی توکلی به مساحت 163.30مترمربع 
و مع الواسطه ازکوروش مرادی به مساحت 7.40مترمربعدر پالک 2033 فرعی 

از 5-اصلی بخش 9.
۵۵۲4 فرعی آقای علی اسماعیلی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت 157.50 مترمربع . خریداری شده بالواسطه از امیرحسین 

حیدری مزرس.
6- اصلی ) قریه هلی کتی (

3۰ فرعی آقای مهران مهدوی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی که  سی و یک سیر و هفت مثقال و دو نخود مشاع از 240 سیر 

عرصه موقوفه است به مساحت 299.3 مترمربع . خریداری شده بالواسطه 
از نوراله مهدوی.

9- اصلی ) قریه سرهنگ کتی(
1۰3 فرعی آقای ابراهیم مستجابی سرهنگی در ششدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی با کاربری مسکونی به مساحت 862.47 مترمربع .خریداری 

شده بالواسطه از داود مستجابی سرهنگی.
19- اصلی ) قریه کاسب محله (

با  زمین  پور چوبی در ششدانگ یک قطعه  نبی  اله  آقای حبیب  ۵۲ فرعی 
ساختمان احداثی به مساحت 1003 مترمربع. خریداری شده مع الواسطه از 

حیدر نبی پور چوبی.
۲7- اصلی ) قریه درکاپی (

34 فرعی از 6 فرعی آقای جواد نیک زاد در ششدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی با کاربری مسکونی که 64 سیر مشاع از 240 سیر عرصه وقف 
می باشد به مساحت 216.30 مترمربع. خریداری شده بالواسطه از تقی تقوی.

3۰- اصلی ) قریه کوکده علیا (
ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  امامی  رامین  آقای  فرعی   19۰
شده  خریداری  مترمربع.   188.55 مساحت  به  مسکونی  کاربری  با  احداثی 

بالواسطه از گوهر خاکپور.
41- اصلی ) قریه تجن جارعلیا (

۵998 فرعی آقای محسن ادرسیان در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت 110.59 مترمربع. خریداری شده بالواسطه از احمد رمضانی.

4۲ - اصلی )قریه شهربانو محله غربی(
8377 فرعی از 49 فرعی آقایان کامران و کیوان شهرت هر دو عمرانی و 
خانمها رقیه منوچهری آملی و مژگان و مریم شهرت هر دو عمرانی به ترتیب 
هر یک به نسبت یک دانگ و نیم مشاع و یک دانگ و نیم مشاع و یک دانگ 
و نیم مشاع  و سی سیر مشاع و سی سیر مشاع از240سیر ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 1160.95 مترمربع.خریداری شده 

بالواسطه از کمال عمرانی و مع الواسطه از سید موسی عمرانی.
۵۲- اصلی ) قریه درمه کال سفلی(

4۵67 فرعی آقای قدرت حیدری در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
)انباری( که یک سهم مشاع از نه سهم عرصه موقوفه است به مساحت 137.14 

متر مربع .خریداری شده بالواسطه از داریوش صادقی. 
4۵8۲ فرعی آقای یاسر هدایتی در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 

)انباری( که یک سهم مشاع از نه سهم عرصه موقوفه است به مساحت 215 
متر مربع .خریداری شده بالواسطه از حسین بیک مهدوی .

6۰- اصلی ) قریه چنگاز(
3۰9 فرعی آقای غالمرضا شجاعی جات قیه در ششدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی با کاربری مسکونی به مساحت 219.40 مترمربع .خریداری 

شده بالواسطه از ابراهیم رمضانی.
7۰- اصلی ) قریه کاسمده و اسکو محله(

1744 فرعی خانم الهام حسن پور در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی  به مساحت 283 متر مربع .خریداری شده بالواسطه از آقایان سعید 

درخشنده و حسن حسن پور.
با  خانم معصومه ذبیحی لهاش در ششدانگ یک قطعه زمین  174۵ فرعی 
از  بالواسطه  .خریداری شده  مربع  متر  به مساحت 236  احداثی   ساختمان 

علی یگانه خداپرست.
73- اصلی ) قریه مونی محله(

با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  وارسته  مریم  خانم  فرعی   1 از  فرعی   1۰
ساختمان احداثی  به مساحت 208.96 متر مربع .خریداری شده بالواسطه 

از علی رضا غالمی.
امالک متقاضیان واقع دربخش 1۰ ثبت آمل – دهستان اهلمرستاق

۲۵ - اصلی ) قریه کال صفا(
3۲۲ فرعی آقای سید سعید سعیدی فرد در ششدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی که دو دانگ و نیم مشاع از ششدانگ عرصه موقوفه است به 
مساحت 195.50 متر مربع. خریداری شده بالواسطه از ابوالفضل داور دوست.

امالک متقاضیان واقع دربخش 11 ثبت آمل – دهستان هرازپی
1۲ - اصلی ) قریه چشمه میانرود(

16 فرعی آقای علی قربانی در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی با 
کاربری باغی به مساحت 422 متر مربع که نود سیر مشاع از 240 سیر عرصه 

موقوفه است. خریداری شده بالواسطه از فاطمه عباس زاده.
43 - اصلی ) قریه قادی محله(

با ساختمان  زمین  قطعه  در ششدانگ یک  عباسی  آزیتا  خانم  371 فرعی 
از  نخود مشاع  دو  و  مثقال  و هفت  دو سیر  که  کاربری مسکونی  با  احداثی 
دویست و چهل سیر عرصه موقوفه است به مساحت 156 متر مربع. خریداری 

شده بالواسطه از عزت اله و یاسر ادهمی.
لذا به موجب ماده – 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده – 13 – آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاهارای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعل ام شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها از طریق  
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید  و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور 
واحد   ، پذیرفته نشده  ثبتی  نامه  اظهار  قباًل  امالکی که  از  در مورد قسمتی 
ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در 
اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند 
و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی 

آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید .
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/03/06

تاریخ انتشار نوبت دوم  1399/03/20

کاپیتان اسبق تیم فوتبال پرسپولیس، 
زمین  در  پرسپولیس  قهرمانی  دیدن  گفت: 
فوتبال بسیار لذت بخش تر است و تصمیم 
ادامه  برای  نیز  فوتبال  فدراسیون  مسئوالن 

لیگ بسیار صحیح بود.
برگزاری  خصوص  در  کلهر  محمود 
آغاز  گفت:  فوتبال،  برتر  لیگ  رقابت های 
فدراسیون  که  بود  تصمیمی  بهترین  لیگ 
امیدوارم  و  گرفت  لیگ  سازمان  و  فوتبال 
امکانات الزم  برگزاری مسابقات  بتوانیم در 
را هم فراهم کنیم و البته باشگاه ها هم باید 
مسایل بهداشتی را در تمرینات رعایت کنند 
تا مشکلی پیش نیاید.وی ادامه داد: اگر تمام 
این اتفاقات رخ دهد می توانیم بگوییم لیگ 
ما به سمت حرفه ای شدن حرکت کرده است 
و مانند لیگ های معتبر دنیا مسابقات خود را 
قهرمان  شدن  مشخص  کنیم.  می  برگزار 
در زمین فوتبال لذت بسیار بیشتری دارد و 

خوشحالم مسابقات آغاز می شود.

کاپیتان اسبق تیم فوتبال پرسپولیس، 
کرونا  ویروس  با  مبارزه  در  ما  کشور  گفت: 
عملکرد بسیار عالی داشته و به همین دلیل 
نباید در برگزاری مسابقات لیگ برتر مشکل 
در  کرد:  تصریح  باشیم.وی  داشته  خاصی 
شد  آغاز  نادرستی  حواشی  لیگ  تعطیالت 
که قطعا با برگزاری مسابقات این حواشی به 
فراموشی سپرده خواهد شد. هواداران فوتبال 

تشنه آغاز مسابقات هستند و حتی تماشای 
آنها  برای  هم  تلویزیون  پای  از  مسابقات 

خوشحال کننده است.
برخی  اظهارات  خصوص  در  کلهر 
مدیران باشگاه ها برای لغو مسابقات لیگ برتر 
فوتبال، اظهار داشت: باید فوتبال ما قانونمند 
باشد. وقتی فیفا اجازه برگزاری مسابقات را 
می دهد زدن برخی حرف ها درست نیست. 

وقتی باشگاهی با 10 امتیاز صدرنشین است 
از سوی وقتی  بین برود و  از  نباید حق آن 
باشگاهی شانسی برای قهرمانی ندارد طبیعی 
است اظهار نظرها اینچنینی داشته باشد.وی با 
اشاره به شانس قهرمانی پرسپولیس در لیگ 
برتر خاطرنشان کرد: رسیدن تیم های مدعی 
به پرسپولیس خیلی سخت است. تیم یحیی 
گل محمدی فوتبال بسیار زیبایی را به نمایش 
می گذارد و خداراشکر بازی های دشوار ما به 
پایان رسیده و نسبت به رقبای خود بازی های 

آسان تری دارد.
کاپیتان اسبق تیم فوتبال پرسپولیس 
تکرار  برای  تیم  این  شانس  خصوص  در 
اگر  گفت:  آینده  فصل  خود  قهرمانی های 
و  شود  بهتر  باشگاه  مدیریت  وضعیت 
یحیی  و  شود  انتخاب  سریعتر  مدیرعامل 
گل محمدی هم در تیم بماند این پرسپولیس 
در  را  خود  قهرمانی های  تواند  می  بازهم 

سال های آینده تکرار کند.

باید فوتبال ما قانونمند باشد؛

کلهر: قهرمانی پرسپولیس در زمین فوتبال لذت بخش تر است

باشگاه پرسپولیس به بشار رسن قول داده تا پایان 
هفته میزان دریافتی او را به سایر بازیکنان نزدیک کند.

از  پس  پرسپولیس  فوتبال  تیم  تمرینات  جدید  دور 
وقفه 70 روزه از عصر روز شنبه در ورزشگاه شهیدکاظمی 
آغاز شد اما نفرات خارجی این تیم در این تمرین غایب 

بودند.
با توجه به شرایط کنونی کرونا و محدودیت پروازها 
بازگشت خارجی های پرسپولیس به تهران با کمی مشکل 

مواجه شده است.

بوژیدار رادوشوویچ که از کرواسی به تهران می آید، 
راه طوالنی را تا تهران طی خواهد کرد. رادو روز گذشته از 
اشپیلت به زاگرب، از زاگرب به فرانکفورت، از فرانکفورت 
به دوحه و از دوحه به تهران سفر خواهد کرد تا امروز سه 

شنبه در تمرینات حاضر شود.
با  نیجریه  از  خروج  برای  اوساگونا  کریستین  اما 
مشکالتی مواجه است و ممکن است این موضوع بازگشت 

وی به تهران را به تاخیر بیاندازد.
در  حضور  دوران  طول  در  که  هم  رسن  بشار 

کشورش عراق صحبت هایی مبنی بر عدم تمدید قرارداد 
به  هفته  پایان  تا  بود،  کرده  مطرح  را  پرسپولیس  با 
تهران خواهد آمد. مسووالن باشگاه پرسپولیس در طول 
بازیکن  این  بازگشت  برای  را  مذاکراتی  گذشته  هفته 
وعده  مسووالن  دادند.  انجام  وی  مدیربرنامه های  با 
را  وی  قرارداد  از  بخشی  جاری  هفته  پایان  تا  که  دادند 
حدود  به  هم  او  دریافتی  میزان  تا  کرد  خواهند  پرداخت 
به  هفته  پایان  تا  رسن  ترتیب  بدین  و  برسد  درصد   70

تهران خواهد آمد.

خارجی ها در مسیر بازگشت؛ رادوشوویچ امروز در تهران؛ بشار تا آخر هفته
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شهرستان  گروه  جوانان  دنیای   
کمیسیون  باقرزاده:رئیس  سمیه  مشهد 
ویژه توسعه و بهسازی توس در شورای 
عملیات  گفت:  مشهد  شهر  اسالمی 
اجرایی پروژه مسیر دسترسی از جلوخان 
آغاز شده  به کهن دژ  فردوسی  آرامگاه 
ورزشی  مجموعه  ایجاد  برای  و  است 
چهاربرج  زمینی به مساحت یک هکتار 
داده  هدیه  شهرداری  به  اهالی  توسط 

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 سال 93 به شهرمشهد پیوسته و از 
در  رهبری  معظم  مقام  نیز   75 سال 
خصوص کارهای ناچیز انجام شده در 

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 
شهرسازی  عالی  شورای  به  مطالعات 
بالتکلیف  و  شده  فرستاده  معماری  و 

مانده است .
توسعه  ویژه  کمیسیون  رئیس 
اسالمی  شورای  در  توس  بهسازی  و 
است  سال   6 کرد:  بیان  مشهد  شهر 

اجازه  توس  منطقه  در  ساکن  مردم 
را  هایشان  خانه  در  تصرف  و  دخل 
وجه  هیچ  به  موضوع  این  که  ندارند 

نیست. پسندیده 
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 پارک مفاخر 
توس در آرامستان سفالقان در حال طی 

کردن مراحل تملک است.
توسعه  ویژه  کمیسیون  رییس 
اسالمی  شورای  در  توس  بهسازی  و 
همچنین   : کرد فه  ضا ا مشهد  شهر 
انجام مطالعات مرحله نخست فضا30 
هکتاری پردیس توس از پل کشف رود 
عمارت  بازسازی  فردوسی،  آرامگاه  تا 
دو  نصب  و  ساخت  برج،  چهار  اربابی 
و  رستم  رخش،  رستم،  فاخر  مجسمه 
میدان  و  شاهنامه  راه  سه  در  اژدها 
هفت خان و سفارش ساخت پنج عدد 
انجام  اقدامات  دیگر  از  فاخر  مجسمه 
و  فردوسی  احیای  راستای  در  شده 

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
مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبیل خبر داد:

بازفعال سازی 41 واحد صنعتي راکد و غیرفعال
 در شهرک های صنعتي استان

ــط  ــزارش رواب ــه گ ــل :ب ــتان  اردبی ــروه شهرس ــان گ ــای جوان دنی
عمومــی شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان اردبیــل، محمــد اهلي در 
جمــع خبرنــگاران گفــت: تــالش بــرای حــل مشــکالت در حوزه اشــتغال 
و صنعــت و احیــای واحدهــای صنعتــی راکــد از مهمتریــن اهــداف ایــن 
شــرکت در ســال رونــق تولیــد بــود کــه ایــن برنامــه هــا در ســال جهــش 

تولیــد نیــز بــا شــتاب بیشــتری ادامــه خواهــد یافــت.
ــرمایه گذاران  ــي از س ــی مختلف ــای حمایت ــه داد: برنامه ه وی ادام
بخــش خصوصــی کــه بــه دنبــال اجــرای طرح هــا و پروژه هــای صنعتــی 
و تولیــدی در شــهرکهاي صنعتــي اســتان هســتند انجــام مــي گیــرد کــه 
بــا اقدامــات صــورت گرفتــه تــالش شــده تــا میــزان ســرمایه گــذاري هــا 
در ســطح اســتان افزایــش یابــد تــا شــاهد کاهــش مشــکالت بیــکاری در 

مناطــق مختلــف اســتان باشــیم.
مدیرعامــل شــرکت شــهرکهاي صنعتــي اســتان اردبیــل از تــالش 
تمامــی مســئوالن اســتانی بــراي برطــرف کــردن موانــع تولیــد و رفــع 
مشــکالت واحدهــاي صنعتــي خبــر داد و افــزود: بــا اقدامــات انجام شــده، 
در ســال 98 تعــداد 41 واحــد صنعتــي راکــد در شــهرک هــاي صنعتــي 
اســتان بــه چرخــه تولیــد بازگشــت کــه بــا فعــال ســازي ایــن واحدهــاي 

تولیــدي، تعــداد 609 نفــر اشــتغال مجــدد ایجــاد شــده اســت.
ــازي  ــال س ــاز فع ــراي ب ــده ب ــام ش ــات انج ــه اقدام ــي از جمل اهل
ــروه  ــب و کار و گ ــک کس ــکیل کلینی ــد را تش ــي راک ــاي صنعت واحده
هــای آمارگیــر در ســطح شــهرکهای صنعتــی اســتان برشــمرد و افــزود: 
بــا تشــکیل کلینیــک کســب و کار کــه بــراي اولیــن بــار در ســال گذشــته 
در شــهرکهاي صنعتــي اســتان اتفــاق افتــاد، بیــش از 100 واحــد صنعتــي 
مــورد عارضــه یابــي قــرار گرفــت کــه بــر ایــن مبنــا مشــخص گردیــد در 
حــدود 30 درصــد از طــرح هــا و واحدهــای صنعتــی مســتقر در شــهرک 
هــای صنعتــی اســتان غیــر فعــال و راکــد مــی باشــند کــه راهکارهــاي 
ــای  ــن واحده ــازي ای ــال س ــاز فع ــراي ب ــک ب ــن کلینی ــط ای الزم توس
ــا تســهیل شــرایط  ــا ب ــرد ت ــدواری ک ــراز امی ــه شــد.وی اب ــی ارائ صنعت
ســرمایه گــذاری، زمینــه حضــور ســرمایه گــذاران در اســتان فراهــم گردد 
تــا شــاهد شــکوفایی هرچــه بیشــتر صنعــت و افزایــش میــزان اشــتغال در 
ســطح اســتان باشــیم کــه بــر ایــن اســاس بــا توجــه به ایجــاد تاسیســات 
و زیرســاختهای الزم، شــهرکهای صنعتــی بهتریــن مــکان ممکــن بــرای 

اســتقرار ســرمایه گــذاران مــی باشــد.

ــب گاز  ــارد مترمکع ــش از 688/۲ میلی ــرف بی مص
ــال 1398 ــل در س ــتان اردبی ــي در اس طبیع

ــرکت  ــل ش ــل : مدیرعام ــتان اردبی ــروه شهرس ــان گ ــای جوان دنی
ــارد و 688 میلیــون متــر مکعــب  گاز اســتان اردبیــل از مصــرف دو میلی
گاز طبیعــي طــي ســال گذشــته در اســتان خبــر داد و گفــت: بــا توجــه 
بــه کوهســتانی بــودن و بــرودت هــوا در اســتان اردبیــل و بــا توجــه بــه 
ســردي هــوا در ایــن اســتان ، مصــرف گاز مشــترکین خانگــی در ســال 

گذشــته نســبت بــه ســالهاي قبــل افزایــش یافتــه اســت. 
ــط عمومــی شــرکت گاز اســتان اردبیــل، ســردار  ــه گــزارش رواب ب
اســماعیلی مدیــر عامــل ایــن شــرکت بــا بیــان اینکــه در 12 ماهــه ســال 
گذشــته در بخــش هــاي خانگــي، تجــاري و صنعتــي اســتان دو میلیــارد 
و 688 میلیــون مترمکعــب گاز مصــرف شــده، افــزود: از کل گاز مصــرف 
شــده در اســتان، 1905 میلیــون متــر مکعــب مربــوط بــه مصــرف خانگی 
و صنعتــی و 783 میلیــون متــر مکعــب گاز نیــز از ســوی نیــروگاه ســیکل 
ترکیبــی اردبیــل مصــرف شــده اســت.وی در ادامــه اظهــار داشــت: ایــن 
میــزان مصــرف گاز طبیعــی در اســتان 8/1 درصــد نســبت به ســال 1397 
رشــد داشــته کــه بخــش خانگــی و صنعتــی بــا 137 میلیــون متــر مکعب 
ــر  ــون مت ــا 89 میلی ــل ب ــی اردبی ــروگاه ســیکل ترکیب رشــد و بخــش نی
مکعــب کاهــش مصــرف گاز نســبت بــه ســال گذشــته مواجه بوده اســت.

ــرد:  ــح ک ــل تصری ــتان اردبی ــرکت گاز اس ــل ش ــان مدیرعام در پای
شــهروندان گرامــی مــی تواننــد در مواقــع بــروز حــوادث مربــوط بــه گاز 
طبیعــی و مشــکالت فنــی بــا واحــد امــداد شــرکت گاز اســتان اردبیــل 

ــا شــماره گیــری 194 تمــاس بگیرنــد. در هــر ســاعت از شــبانه روز ب

افزایــش بــازده کیفــی فوالدهــای ویــژۀ انتقــال نفت 
ــه 9۰ درصد ــرش ب و گازت

دنیــای جوانــان گــروه شهرســتان – اصفهــان : رئیــس کنتــرل کیفی 
فوالدســازی و ریخته گــری مــداوم فــوالد مبارکــه بــا اشــاره بــه اهمیــت 
اســتراتژیک تولیــد ایــن نــوع فوالدهــا کــه در صنایــع نفــت و گاز کشــور 
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، تصریــح کــرد: طــرح احــداث خــط لولــۀ 
انتقــال نفــت خــام گــوره بــه جاســک یــک پــروژۀ ملــی و بســیار مهــم 
اســت؛ ازایــن رو تولیــد تختــال بــا کیفیــت موردنیــاز تولیــد ورق ایــن نــوع 
لوله هــا کــه از ماه هــا قبــل در شــرکت فــوالد مبارکــه آغــاز شــده، بــرای 

شــرکت فــوالد مبارکــه از اهمیــت فوق العــاده ای برخــوردار اســت.
وی در تشــریح ایــن فراینــد افــزود: کنتــرل آنالیــز شــیمیایی ذوب ها 
ــق  ــی دقی ــه، بازرس ــد مربوط ــاخت گری ــا کارت س ــت ب ــر مطابق از نظ
ــری،  ــین 5 ریخته گ ــرش ماش ــت ب ــرم در پولپی ــت گ ــا در حال تختال ه
گــزارش ســریع عیــوب ســطحی و شــکلی احتمالــی در صــورت مشــاهده 
بــه مســئولین تولیــد بــرای رفــع ســریع عیــوب در حیــن ریخته گــری و 
نهایتــا عــدم تولیــد تختــال معیــوب از وظایــف مهــم ایــن واحــد اســت. 
همچنیــن پــس از اتمــام ســیکل خنــک کاری و چیدمــان تختال هــا نیــز 
کارکنــان واحــد کنتــرل کیفــی اقــدام بــه بازرســی دقیــق ســطح رویــی و 
جانبــی و همچنیــن ســر و تــه تختال هــا می کننــد. پــس از آن عملیــات 
ــری  ــا و اندازه گی ــر روی تختال ه ــّره زنی( ب ــی )ُش ــای اضاف زدودن زائده
ــا به منظــور مطابقــت  ــق طــول و عــرض و ضخامــت آن ه ــادی دقی ابع

ــا ابعــاد مــورد درخواســت مشــتری انجــام می شــود. ب
ــوالد  ــداوم ف ــری م ــازی و ریخته گ ــی فوالدس ــرل کیف ــس کنت رئی
ــازرس  ــوی ب ــه از س ــد چنانچ ــۀ بع ــرد: در مرحل ــان ک ــه خاطرنش مبارک
عیبــی در تختــال مشــاهده شــود، رفــع عیــب برحســب نــوع آن، توســط 
بــرش یــا مشــعل اســکارف انجــام می شــود. پــس از بازرســی مجــدد و 
در صــورت برطــرف شــدن کامــل عیــب و تطابــق بــا دســتورالعمل های 

ــرد. ــرار می گی ــد ق ــال مــورد تأیی کنتــرل کیفــی، تخت
وی بــا تأکیــد بــر اهمیــت کیفیــت ایــن قبیــل محصــوالت اظهــار 
ــرار دارد.  ــازی ق ــۀ مستندس ــوق، مرحل ــای ف ــۀ فعالیت ه داشــت: در ادام
بــه همیــن منظــور، واحــد کنتــرل کیفــی بــا همــکاری تمــام واحدهــای 
ــالح  ــازی و اص ــد آماده س ــازی، واح ــگاه فوالدس ــد آزمایش ــط مانن مرتب
ــرل  ــزی و کنت ــد )STG(، واحــد برنامه ری ــی تولی ــر فن ــال )28(، دفت تخت
تولیــد )PPC( و واحــد متالــورژی و روش هــای تولیــد )MPT( مــدارک 

ــد. ــه می کن ــه، گــردآوری و ارائ ــز تهی ــاز مشــتری را نی موردنی
 IGS ــرکت ــم ش ــای مقی ــه بازرس ه ــر این ک ــد ب ــا تأکی ــدی ب مرن
ــا  ــدارک را دقیق ــن م ــی ای ــتند تمام ــت هس ــرکت نف ــدۀ ش ــه نماین ک
ــم  ــت تنظی ــه جه ــدارک مربوط ــت: م ــد، گف ــد می کنن ــی و تأیی بررس
ــود و  ــتاده می ش ــت فرس ــی کیفی ــدور گواه ــد ص ــه واح ــه ب صورت جلس
در آنجــا صورت جلســۀ آزادســازی تختال هــا بــا حضــور نماینــدگان واحــد 
فــروش، فــوالد اکســین، گواهــی کیفیــت و بــازرس شــرکت IGS تنظیــم 
ــرل  ــد کنت ــار واح ــن صورت جلســه در اختی و امضــا می شــود. ســپس ای
ــق  ــده مطاب ــای بلوکه ش ــرد و تختال ه ــرار می گی ــازی ق ــی فوالدس کیف
صورت جلســۀ ارســالی، آزادســازی و از بلوکــه خــارج می شــود. در نهایــت 
ــه  ــرل حمــل محصــوالت ب ــزی و کنت تختال هــا توســط واحــد برنامه ری
ــد  ــه تولی ــر این ک ــد ب ــا تأکی ــردد.وی ب ــال می گ ــتری ارس ــد مش مقص
فــوالد خــام موردنیــاز تولیــد ورق و لوله هــای انتقــال نفــت و گازتــرش 
بــرای فــوالد مبارکــه از اهمیــت ویــژه ای برخوردار اســت گفــت: همچنان 
کــه اشــاره شــد، طــرح احــداث خــط لولــه انتقــال نفــت خــام گــوره بــه 
جاســک یــک پــروژۀ ملــی اســت و مدیریــت و کارکنــان فــوالد مبارکــه 
ــد. ــه خــود می بالن ــی ســهیم اند، ب ــروژه مل ــن پ ــرای ای ــه در اج از این ک

در سال جاری صورت می گیرد؛
ــعاب آب در  ــون و 1۵۰ انش ــش از ۲ میلی ــش بی پیمای

ــان ــتان اصفه اس
ــات  ــاون خدم ــان : مع ــتان  - اصفه ــروه شهرس ــان گ ــای جوان دنی
مشــترکین و درآمــد آبفــا اســتان اصفهــان گفــت: در ســال جــاری اجــرای 
جامــع طــرح پیمایــش انشــعابات آب در 93 شــهر و بیــش از 953 روســتا، 

در ســطح اســتان صــورت مــی گیــرد.
رضــا رضایــی اعــالم کــرد: بــا اجــرای ایــن پــروژه کــه بــا همــکاری 
بیــش از 270کنتــور نویــس انجــام مــی شــود، عــالوه برشناســایی و قطــع 
انشــعاب هــای غیــر مجــاز، مــی تــوان انشــعاب هــای پرمصــرف یــا تغییر 
کاربــری و تغییــر واحــد را شناســایی و وضعیــت آنها را به روز رســانی کرد.

وی ادامــه داد: در ایــن طــرح، راســتی آزمایــی شــماره تلفــن همــراه 
مشــترکین نیــز بررســی مــی گــردد تــا از دریافــت قبــوض بــه صــورت 

الکترونیکــی توســط آنهــا اطمینــان حاصــل گــردد. 
ــان در  ــتان اصفه ــا اس ــد آبف ــترکین و درآم ــات مش ــاون خدم مع
خصــوص پیمایــش باغــات، واحدهــای تفریحــی و صنعتــی عنــاون کــرد: 
ــی و  ــای تفریح ــتخرها ، واحده ــات ، اس ــعاب آب  باغ ــش انش ــا پیمای ب
صنعتــی در صورتــی کــه بــا واحدهایــی مواجــه شــویم کــه آب را بیــش 
از الگــوی تعریــف شــده مصــرف مــی کننــد، بــه آنهــا اخطــار الزم داده 
مــی شــود کــه ایــن امــر تاثیــر بــه ســزایی در جلوگیــری از مصــرف بــی 

ــه آب دارد. روی
ــزان مصــرف ســرانه آب در اصفهــان اظهــار  ــه می ــا اشــاره ب وی ب
داشــت: هــم اکنــون میــزان ســرانه آب شــرب  و بهداشــت در اصفهــان 
در حــدود 150 لیتــر درشــبانه روز اســت، کــه در ایــن میــان اجــرای طــرح 

پیمایــش انشــعابات آب درکاهــش ایــن عــدد تاثیرگــذار اســت. 
معــاون خدمــات مشــترکین و درآمــد آبفــا اســتان اصفهــان بــا اشــاره 
بــه پیمایــش انشــعاباتی کــه تغییــر کاربــری داده انــد و با افزایــش مصرف 
در ظرفیــت قــراردادی مواجــه شــده انــد، اظهــار داشــت: بــا پیمایــش ایــن 
گونــه واحدهــا نــه تنهــا محاســبات دقیــق آب بهــا صــورت مــی گیــرد، 
بلکــه خدمــات بهتــری هــم بــه مشــترکین ارائــه مــی شــود، چراکــه بــا 
افزایــش تعــداد واحدهــا، قطــر کنتــور نیــز افزایــش  مــی یابــد و در ایــن 
پیمایــش بــا تعویــض کنتــور قدیمــی بــا کنتــور بــا قطــر بیشــتر، میــزان 
آب بیشــتری بــا فشــار مناســب در اختیــار مشــترکین قــرار مــی گیــرد کــه 

بــه نوعــی خدمــات رســانی بهتــر محســوب مــی شــود.
رضایــی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضر 676 هــزار انشــعاب فاضالب 
بــه مشــترکین واگــذار شــده اســت تصریــح کــرد:در ســال جــاری طــرح 
فــروش انشــعاب فاضــالب در مــکان هایــی کــه دارای امکانــات  فنــی 
ــه  ــدت ادام ــد م ــرض الحســنه بلن ــتفاده از تســهیالت ق ــا اس هســتند، ب
دارد و متقاضیــان مــی تواننــد از طریــق ســامانه 1522  در خواســت خــود 

را ثبــت کننــد.

مدیــر منابــع انســاني شــرکت پاالیش گاز شــهید هاشــمي 
نــژاد در جلســه پرســش و پاســخ بــا کارگــران تاکیــد کــرد؛

تمامــي افتخــارات کســب شــده شــرکت مرهــون تالش 
ــت ــه کارکنان اس هم

گــروه شهرســتان مشــهد ســمیه باقرزاده:مدیر منابع انســاني شــرکت 
پاالیــش گاز شــهید هاشــمي نــژاد گفــت: تمامــي افتخــارات کســب شــده 
ایــن مجتمــع گازي در طــول ســالیان گذشــته مرهــون تــالش و زحمــات 

شــبانه روزي تمامــي کارکنان اســت.
ــان  ــا کارکن ــادي در جلســه پرســش و پاســخ ب ــه آب محمــد رضــا ب
ــه  ــزود: در مجموع ــد، اف ــزار ش ــس برگ ــو کنفران ــورت ویدئ ــه ص ــه ب ک
پاالیشــگاه پیمــان هــاي مختلــف در ســه قالــب تامیــن نیــرو، حجمــي 
و بــرون ســپاري فعالیــت مــي نماینــد ایــن تفــاوت شــکلي و قالبــي بــه 
دلیــل نیــاز فعالیتهــاي متفــاوت بــه شــکلهاي یــاد شــده مــي باشــند ولــي 
در واقــع همــه موفقیــت هــاي ســازمان مرهــون تــالش همــه عزیــزان ) 
اعــم از کارکنــان رســمي ، قــراداد مســتقیم و پیمانــکاري ( بــوده و همــه 

ایــن نیروهــا ارکان ســازمان مــي باشــند. 
وي اظهــار داشــت: برنامــه هــاي وزارت نفــت و شــرکت ملــي گاز 
ایــران در حــال حاضــر بــر پایــه بــرون ســپاري تدویــن شــده و بــا توجــه 
بــه اینکــه جــذب نیــروي رســمي وجــود نــدارد بنابرایــن نیروهاي رســمي 
ســازمان نقــش نظــارت را عهــده دار بــوده و در افقــي که براي پاالیشــگاه 
ــان در هیــچ  ــگاه هیــچ یــک از کارکن تصــور و ترســیم شــده اســت جای

گــروه کاري تضعیــف نخواهــد شــد.
مدیــر منابــع انســاني پاالیشــگاه گاز شــهید هاشــمي نــژاد بــا بیــان 
اینکــه درصــدد هســتیم تــا بــرون ســپاري هــا بــه صــورت کامــل انجــام 
شــود تصریــح کــرد: هــدف از بازنگــري پیمــان هــا در ســطح اســتاندارد، 
پرداخــت کامــل حــق و حقــوق کارگــران شــاغل در ایــن مجتمــع بــزرگ 

گازي مــي باشــد.
ــي  ــاي حجم ــري پیمانه ــه راهب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــادي ب ــه آب ب
مشــکالتي را بــه همــراه دارد ادامــه داد: ضــروري بــود نســبت بــه ایــن 
موضــوع ورود پیــدا کنیــم و فرآیندهــا بــه نحــوي تعریــف و پیــاده ســازي 
شــوند تــا مشــکالت موجــود مرتفــع گــردد هرچند قدمهــاي مثبــت زیادي 
و بهبودهــاي فراوانــي حاصــل شــده امــا راه تــا رســیدن بــه مرحلــه ایــده 

ال ادامــه خواهــد داشــت . 
ــدي مشــاغل از طــرف شــرکت  ــه بن ــرد: طــرح طبق ــه ک وی اضاف
ملــي گاز در ســال هــاي گذشــته ابــالغ و در پیمانهــاي پاالیشــگاه اجــرا 

گردیــد  و رضایتمنــدي خوبــي را بــه دنبــال داشــت.
مدیــر منابــع انســاني همچنیــن گفــت: همــه ســعي و تــالش مدیران 
شــرکت و ناظریــن پیمانهــا، پرداخــت به موقــع حقوق کارکنــان پیمانکاري 
شــاغل در شــرکت پاالیــش گاز شــهید هاشــمي نــژاد اســت و در صورتــي 
کــه پیمانــکاري خــالف مفــاد پیمــان عمــل نمایــد بــا وي برابــر قوانیــن 
برخــورد خواهــد شــد تــا حــق و حقــوق کارگــران به موقــع پرداخت شــود.

ــه  ــات صــورت گرفت ــرد: طــي مکاتب ــد ک ــام مســئول تاکی ــن مق ای
بــا ســتاد بــه دنبــال بهبــود وضعیــت معیشــتي کارکنــان ســخت کــوش 
پاالیشــگاه گاز شــهید هاشــمي نــژاد در خطــه مــرزي شهرســتان ســرخس 
ــا بخشــي از ایــن مکاتبــات موافقــت و بخشــي از ان در  هســتیم  کــه ب
حــال بررســي و منتظــر اعــالم نظــر هســتیم و پیگیــري ایــن درخواســت 
هــا در دســتور کار منابــع انســاني مــي باشــد، یکــي از ایــن درخواســت هــا 
تقاضــاي اعمــال فــوق العــاده مناطق مــرزي به کلیــه کارکنــان و پرداخت 

فــوق العــاده بــدي اب و هــوا بــراي نیروهــاي پیمانــکاري مــي باشــد.

در نشست مشترک شهردار باغستان ورئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان شهریار صورت گرفت:

بررسی فعالیت های فرهنگی و هنری شهرستان شهریار
شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
نشست  باغی-: ه  قر ا  ر-زهر یا شهر
مشترک بررسی فعالیت های فرهنگی و 
هنری شهرستان شهریار با حضور دکتر 
حسن رنجبر - شهردار باغستان- ، نادر 
نیک خواه -رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شهرستان شهریار- ، دینه وری 
- مسئول هنری سینمایی- و روسای 
انجمن های فرهنگی هنری شهرستان 

شهریار  برگزار شد .
با  که  صمیمانه  نشست  این  در 
و  رشد  از  باغستان  شهردار  استقبال 
هنری  فرهنگی-  فعالیت های  توسعه 
ه  ا همر ن  غستا با شهر  نجمن های  ا
و  تعامل  مانند  مختلفی  مسائل  بود، 
فرهنگی  مشترک  برنامه های  اجرای 
قرار  بررسی  و  مورد بحث   - هنری 

گرفت. 
 - نیک خواه   ، نشست  این  در 
اسالمی  وارشاد  فرهنگ  اداره  ریاست 
و  همکاری   از   - شهریار  شهرستان 
حمایت های دکتر رنجبر جهت برگزاری 
شهر  هنری  و  فرهنگی  برنامه های 

و  آورد  عمل  به  قدردانی  باغستان 
همکاری  و  همراهی  تعامل،  همچنین 
در انجام فعالیت های فرهنگی - هنری 
اداره فرهنگ و ارشاد را در رونق و  با 
ارتقای سطح فرهنگی و هنری شهرها 

اثرگذار دانست.
کرد  امیدواری  براز  ا نیک خواه 
مناسب  ساخت های  زیر  به  توجه  با 
پروژه های  اجرای  شاهد  باغستان،  در 
فرهنگی جهت افزایش  نشاط اجتماعی و 
شتاب  بخشی به تولیدات هنری متناسب 
ارتقای  و در شأن شهروندان در مسیر 

سطح فرهنگ، کاهش جرایم اجتماعی 
و ارج نهادن به هنر و هنرمندان باشیم.

رنجبر  حسن  دکتر  براعالم  بنا 
با  شهر  این   ، باغستان  شهردار   -
برخورداری از 120 هزار نفر گونه های 
نیازمند  اجتماعی،  و  فرهنگی  متعدد 
و  نیازها  رفع  جهت  دقیق  برنامه ریزی 
شهروندان  متفاوت  عالقه مندی های 

است.
بخش  ر  د  : د ا د مه  ا د ا ی  و
با تالش شورای شهر و  سخت افزاری 
شهرداری،  «فرهنگسرای آفتاب« مورد 

بهره برداری قرار گرفت که یک مجموعه 
فرهنگی - هنری بسیار ارزشمند، به روز 
و  هنرمندان  نیازهای  برطرف کننده  و 
شهروندان است  و در راه اندازی آن موارد 
مهمی مانند گالری ، سالن آمفی تئاتر چند 
منظوره ، کالس های آموزشی و ... مدنظر 

قرار گرفته است. 
دکتر رنجبر اذعان داشت: امیدواریم 
بهره برداری  شاهد  نزدیک  آینده  در 
فرهنگی  قطب  به  باغستان  تبدیل  و 
شهرستان شهریار باشیم که این امر با 
حمایت و همکاری اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و انجمن های فرهنگی - هنری 

تحت پوشش  به ثمر خواهد نشست. 
گی  د ما آ  ، ل مسئو م  مقا ین  ا
شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری 
برنامه های  اجرای  برای  را  باغستان 
فرهنگی-  هنری در سطح شهرستانی 

و استانی اعالم نمود .
مراسم  دراین  است  ذکر  شایان 
مسئوالن انجمن های فرهنگی و هنری 
ارائه نظرات و دیدگاه های خود  به  نیز 

پرداختند. 

شهرستان   گروه  جوانان  دنیای 
لرستان : سید حسین نازاریان از شهادت 
و6  جانباز   64 لرستانی،  رزمنده   166
بعثی در  اسارت دشمن  به  نفر هم که 
افتخارآفرینی  فتح خرمشهر  ودر  آمدند 

کردند،خبر داد.
سید  سفیرافالک،  گزارش  به 
حسین نازاریان ،در جلسه دهمین کنگره 
ملی تجلیل از ایثارگران، اظهار داشت: 
در  لرستانی  آزادگان  و  جانبازان  شهدا، 
و  کردند  آفرینی  افتخار  خرمشهر  فتح 
در کل 166 نفر به شهادت رسیدند، 64 
نفر به درجه جانبازی نائل شدند و 6 نفر 
هم به اسارت دشمن بعثی در آمدند که 
فتح خرمشهر  در  نفر  در مجموع 236 

افتخارآفرینی کردند.
که  افرادی  همه  از   : وی،افزود 
ایثارگرانه،  سالمت،  حوزه  عرصه  در 

به  نسبت  و کوشش الزم  بطور جدی 
جامعه خدمت کرده اند تقدیر و تشکر 
می کنیم و در این راستا هم تعدادی به 
شهادت رسیدند و یاد و خاطره همه آنها 
را گرامی می داریم و آرزوی سالمتی 
که  عزیزانی  همه  برای  را  بهروزی  و 
خداوند  از  را  شدن  بیماری  این  دچار 

متعال خواستاریم.
اقدامات  به  اشاره  با   ، نازاریان 
بنیاد شهید استان در مبارزه با ویروس 
دستورالعمل  همه  تقریبًا  کرونا،گفت: 
این  در  بهداشتی  های  پروتکل  و  ها 
راستا رعایت شده و به نوعی توانسته 
داشته  توان  در  که  نچه  آ هر  یم  ا
ایثارگری  جامعه  خدمت  در  را  باشیم 
این مدت  بگذاریم و سعی کردیم در 
پیام های بهداشتی را به صورت چاپ 
انجام  ایثارگران  برای  پیامک  و  بنر 

در  ماندن  شعار  خصوص  ودر  دهیم 
صورت  خوبی  به  اطالع رسانی  خانه 

است. گرفته 
مور  ا و  شهید  د  بنیا مدیرکل 
در  کرد:  اضافه   ، لرستان  ایثارگران 
مکان  و  ها  محل  گندزدایی،  خصوص 
های ساختمان های بنیاد شهید تقریبًا 
یک روز در میان گندزدایی شده اند و 
بوده  نیاز  که  امکاناتی  و  وسایل  همه 
برای پرسنل خریداری شده و در اختیار 

آنها قرار داده ایم.
وی تصریح کرد: حدود 540 لیتر 
الکل، 23 هزار و 613 عدد ماسک،26 
التکس،  دستکش  جفت   354 و  هزار 
یکبار مصرف، 500  150 عدد دستش 
عدد ژل و 2045 لیتر مایع ضدعفونی در 

اختیار ایثارگران قرار داده ایم.
ر  مو ا و  شهید  د  بنیا مدیرکل 

کمک  راستای  در  لرستان  ایثارگران 
شهید  بنیاد  کرد:  خاطرنشان  مومنانه 
تومان  میلیون   340 لرستان  استان 
به  رفاه  فروشگاه  از  کارت  صورت  به 
680 نفر از ایثارگران در سطح استان 
و  ندارند  درآمدی  منبع  هیچگونه  که 
حقوق بگیر نیستند هر نفری 500 هزار 
تومان را اهدا کرده است.وی گفت:160 
میلیون تومان هم به صورت سرانه که 
جانب  از  تومان  هزار   300 نفری  هر 
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان به 
تعداد 530 نفر از ایثارگران به صورت 
نقدی واریز شده است و مشاغل آسیب 
حدود  چیزی  مدت  این  در  هم  پذیر 
به  تومان  میلیون   800 و  میلیارد  یک 
36 واحد آسیب دیده از ویروس کرونا 
تومان  میلیون   50 صورت  به  سرانه 

پرداخت شده است.

مدیرکل بنیاد شهید لرستان:

لرستان 166 شهید در فتح خرمشهر تقدیم انقالب کرده است

ــل  ــتان اردبی ــتاندارد   اس ــرکل اس مدی
ــرای  ــتان ب ــتاندارد اس ــت: اداره کل اس گف
ــه کســب  ــق ب ــی موف ســومین ســال پیاپ
تندیــس جشــنواره شــهید رجایــی از ســوی 

ــران شــد. ســازمان ملــی اســتاندارد ای
دنیــای جوانــان گــروه شهرســتان  
اردبیــل :هاشــم عالیــی در جلســه کمیتــه 
ــه در  ــتان ک ــتاندارد اس ــی اداره کل اس فن
ــد  ــزار ش ــن اداره برگ ــات ای ــالن جلس س
ضمــن اشــاره بــه رونــد رو بــه رشــد 
در  اســتان  اســتاندارد  اداره  پیشــرفت  و 
ســال های اخیــر، عنــوان کــرد: بــا همــت 
و تــالش شــبانه روزی کارکنــان، ایــن اداره 
ــه  ــق ب ــی موف ــال پیاپ ــومین س ــرای س ب
کســب تندیــس جشــنواره شــهید رجایــی 
در بیــن ادارات اســتاندارد 31 اســتان از 

ســوی ســازمان ملــی اســتاندارد ایران شــد.
ــای  ــی از تالش ه ــن قدردان وی ضم
اســتاندارد  اداره  کارکنــان  شــبانه روزی 
اســتان خاطرنشــان کرد: نگرش سیســتمی 
ــکاران،  ــالش هم ــه، ت ــود در مجموع موج
و  ســازمانی  مســئولین  راهنمایی هــای 
ــات،  ــانه و مطبوع ــاب رس ــتانی، اصح اس
نماینــدگان اســتان و تالش گــران عرصــه 
صنعــت و کیفیــت را می تــوان عوامــل 
ــه  ــن اداره ب ــر در رســیدن ای ــی و مؤث اصل
ــرکل  ــام برد.مدی ــوری ن ــه کش ــه نمون رتب
در  افــزود:  اردبیــل   اســتان   اســتاندارد  
ــب  ــا کس ــال 97 ب ــرد س ــی عملک ارزیاب
11/ 1988 امتیــاز از 2000 در شــاخص های 
اختصاصــی و عمومــی بــر اســاس اعــالم 
ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران، اداره کل 

اســتاندارد اســتان اردبیــل موفــق به کســب 
رتبــه اول در جشــنواره شــهید رجایــی 

شــده اســت.

عالیــی تصریــح کــرد: ایــن اداره 
ــق  ــی موف ــاخص های اختصاص کل در ش
ــق 100  ــل و تحق ــاز کام ــب امتی ــه کس ب

درصــدی برنامه هــای عملیاتــی شــده 
 988 نیــز  عمومــی  شــاخص های  در  و 
امتیــاز از 1000 در بخش هــای برنامــه 
اصــالح ســاختار ســازمانی، برنامــه دولــت 
ــانی،  ــت انس ــه مدیری ــک، برنام الکترونی
ــود فضــای کســب و  ــی، بهب شــفافیت مال
کار، مســئولیت پذیــری و پاســخگویی بــه 
ــراز  ــرد را اح ــت عملک ــکایات و مدیری ش

ــت. ــوده اس نم
وی در پایــان گفــت: طــی نامــه 
صــادره از ســوی ســازمان ملــی اســتاندارد 
ملــی ایــران بــه ادارات اســتاندارد سراســر 
کشــور کســب ایــن موفقیــت ابــالغ و اهدا 
ــیوع  ــری از ش ــل جلوگی ــه دلی ــس ب تندی
بیماری کرونــا بــه زمــان دیگــری موکــول 

شــده اســت.

مدیرکل استاندارد   اردبیل :

رتبه نمونه کشوری ادارات استاندارد به اردبیل اختصاص یافت

ــینی  ــتان حس ــروه شهرس ــان گ ــای جوان دنی
نیشــابور :بــزرگ تریــن صنعــت فــوالد شــرق کشــور 
ــا  ــه خــود را ب ــه گندل ــد ماهان ــورد تولی توانســت رک
وجــود محدودیــت هــا و تعطیــالت 23 روزه فروردین 
ــت مســائل بهداشــتی و  ــه منظــور رعای ــه ب ــاه ک م
حفــظ ســالمت کارکنــان در مقابــل بیمــاری کرونــا 
انجــام پذیرفــت،  موفــق بــه کســب رکــورد تولیــد به 
میــزان 180 هــزار و 668 تــن گندلــه در اردیبهشــت 

مــاه شــود.
ــوالد  ــع ف ــل مجتم ــوری مدیرعام ــری غف کس
خراســان بــا تاکیــد بــر لــزوم بکارگیــری تمــام تــوان 
در تحقــق شــعار »جهــش تولیــد« افــزود: علــی رغم 
دشــواری هــای موجــود در تامیــن تجهیــزات، مــواد 
اولیــه و مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا، کارکنــان پرتالش 
فــوالد خراســان توانســتند بــه باالتریــن رکــورد تولید 

ماهانــه گندلــه از ابتــدای راه انــدازی ایــن کارخانــه 
ــد و گام ارزشــمند و مســتحکم دیگــری  دســت یابن
ــع بردارند. کســری  ــن مجتم ــداف ای در راســتای اه
غفــوری گفــت: بــا دســتیابی بــه ایــن رکــورد تــازه  
ــان  ــاری ســخت کوش ــال ج ــاه س در اردیبهشــت م
ــین  ــورد پیش ــتند  رک ــازی« توانس ــه س ناحیه»گندل
خــود را کــه در آذر مــاه 1398 بــا تولیــد 166 هــزار 
و 902 تــن رقــم خــورده بــوده را در بــازه زمانــی 5 

ماهــه 13 هــزار و 766 تــن ارتقــا دهنــد.
مدیرعامــل فــوالد خراســان ضمــن تأکیــد بــر 
اهمیــت دســتیابی بــه ظرفیــت اســمی تولیــد ســاالنه 
ــًا کســب ایــن  ــه در ایــن مجتمــع گفــت: قطع گندل
موفقیــت اقــدام بســیار مهمــی اســت کــه اســتمرار 
ــا محصــول  ــد ت ــه چرخــه تولی و ســرعت بخشــی ب
نهایــی، کاهــش هزینــه هــای تولیــد و هــم چنیــن 

تولیــد اقتصــادی را بــه دنبــال خواهدداشــت.
حمیــد رضــا زارع، معــاون بهره بــرداری مجتمع 
ــه  ــه  کارخان ــورد روزان ــت: رک ــان گف ــوالد خراس ف
گندلــه ســازی بــا تنــاژ 8488 تــن   در14 شــهریور 
ــن  ــته  ای ــال گذش ــد  س ــوده  و تولی ــاه 1398 ب م
ــزار و 774  ــون 452 ه ــزان 1 میلی ــه می ــه ب کارخان

تــن بــوده اســت.
شــایان ذکــرا ســت مجتمــع فــوالد خراســان  
ــد  ــت تولی ــا ظرفی ــازی ب ــه س ــه گندل دارای کارخان
ــد  ــن واح ــه ای ــت ک ــن اس ــون ت ــاالنه 2/5 میلی س
ــرداری  ــه بهــره ب ــاه ســال 1397ب در اردیبهشــت م
ــت 1/6  ــه ظرفی ــتقیم ب ــا مس ــد احی ــید، دو واح رس
میلیــون تــن، دو کارخانــه فوالدســازی بــه ظرفیــت 
1/4 میلیــون تــن و یــک کارخانــه نــورد بــه ظرفیــت 

ــی باشــد. ــن م 630 هزارت

با وجود کرونا و محدودیت های رکورد تولید گندله در فوالد خراسان شکسته شد.
تحقق شعار سال )جهش تولید( با شکستن رکورد تولید گندله در فوالد خراسان صورت پذیرفت
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تصویری دیده نشده از محمدعلی بهمنی و محمد سلمانی
اختصاصی دنیای جوانان

ای ماه روزه!
کاش تمامی نداشتی

افشین عال

چون من اگرچه خصم حرامی نداشتی
کم، بنده را عزیز و گرامی نداشتی

از چون منی سراغ گرفتی که بی کسم
آیا نشان مردم نامی نداشتی؟

خواندی مرا به رونق شب های قدر خویش
با آن که خود، نیاز به حامی نداشتی

کردی قبول، شعر مرا نیز، خود مگر
چون سعدی و سنایی و جامی نداشتی؟

اکرام کرده ای همگان را به یک نظر
کاری به شأن عارف و عامی نداشتی

نازم به دعوتت ز خالیق که در شمار
چشمی به صدر و ذیل اسامی نداشتی

پختی طعام های بهشتی برای خلق
پروای ناسپاسی و خامی نداشتی

شهر صیامی و به علی شهره ای، ولی
این قدر کاش کوفی و شامی نداشتی

عید است و من به جای طرب، غرق حسرتم
ای ماه روزه! کاش تمامی نداشتی..

مهدی اخوان لنگرودی، شاعر و نویسنده 
در سن 75سالگی از دنیا رفت. 

خبر  این  تأیید  با  سالمی  غالمحسین 
پنجم  دوشنبه  روز  لنگرودی  اخوان  گفت: 
خردادماه  جشم به روی دنیا بست  و قرار 
خاک  به  برادرش  کنار  در  اتریش  در  است 
سپرده شود. او شاعر »گل یخ« ترانه معروف 
کورش یغمایی بود که هنوز هم ماندگار است.

اخوان لنگرودی به دلیل عارضه مغزی بیش از یک ماه 
در بیمارستانی در اتریش بستری بود.

مهدی اخوان لنگرودی زاده سال 1324 در شهر لنگرود 
در  را  متوسطه  و  ابتدایی  دوران کودکی، تحصیالت  او  بود. 
در  ایران  ملی  دانشگاه  از   1351 سال  در  شهر گذراند.  این 
رشته جامعه شناسی فارغ التحصیل و برای اخذ مدرک دکتری 

راهی وین شد.
نخستین دفتر شعرش با عنوان »سپیدار« در سال 1345 

با مقدمه محمود پاینده لنگرودی چاپ شد. 
به »چوب  او  می توان  آثار شعری  دیگر  از 
آتش« 1370،  بر  »آبنوس  عاج« 1369،  و 
»خانه« 1375، »سالیا« 1378 و »گل یخ« 

برگزیده اشعار 1378 اشاره کرد.
از داستان ها و رمان هایش نیز می توان 
K  ،1375 »درمان«   ،1374 »آنوبیس«  از 

پنجشنبه سبز« 1375، »ارباب پسر« 1377، 
»توسکا«  و   1378 تی«  تی  »اال   ،1379 آهن«  خم  »در 

1392 نام برد.
را  نصرت  آفرید،  را  با شاملو«، »خدا غم  Kیک هفته 
آفرید« 1380، »از کافه نادری تا کافه فیروز« 1392، »ای 
دل بمیر یا بخوان« )ترجمه اشعار خوان رامون خمینس(1373 
و »ببار این جا بر دلم« )گفت وگوی بهزاد موسایی با مهدی 
اخوان لنگرودی( 1384 از دیگر کتاب های به جامانده از این 

شاعر، نویسنده و پژوهشگر است.

مهدی اخوان لنگرودی درگذشت

برنامـه رادیویـی هفـت اقلیم پس 
از si سـال تعطیلـی، از روز یکشـنبه 
چهـارم خـرداد بـار دیگـر روی آنتـن 
رفـت.  فرهنـگ  رادیویـی  شـبکه  از 
این برنامـه رویکـردی فرهنگـی دارد و 
یکـی از محورهای اصلـی آن، کتاب و 

کتابخوانـی اسـت.
مجموعـه  قلیـم  هفت ا مـه  برنا
رویدادهـای فرهنگـی و هنری کشـور 
را پوشـش می دهـد امـا هـر روز روی 
موضـوع و حـوزه خاصـی تمرکـز دارد. 
هنرهـای تجسـمی، سـواد رسـانه ای، 
دسـتی،  تئاتروسـینما، صنایـع  کتـاب، 
و  گردشـگری  و  فرهنگـی  میـراث 
و  خبرگزاری هـا  در  فرهنگ وهنـر 
صلـی  ا ی  هـا ر محو ت  عـا مطبو
از  به ترتیـب  این برنامـه  بخش هـای 
شـنبه تـا پنجشـنبه هـر هفته هسـتند.

بـا توجـه به اهمیـت بخش کتاب 
هفت اقلیـم  برنامـه  جدیـد  فصـل  در 
بـا نیلوفـر زندیـان مدیـر گـروه کتـاب 
رادیوفرهنـگ گفتگویـی انجـام شـده 

. ست ا
و  زبـان  دانش آموختـه  زندیـان 
ادبیات فارسـی اسـت و سال هاسـت در 
رادیـو فرهنـگ فعالیـت دارد. او در دور 
برنامـه هفت اقلیـم، مسـئولیت  جدیـد 

این برنامـه را بـه عهـده دارد.
دوبـاره  شـروع  دربـاره  زندیـان 
گفـت:   99 سـال  در  قلیـم  هفت ا
این برنامه پیشـینه ای شانزده هفده سـاله 
دارد و سال هاسـت کـه در دوره هـای 
و  مختلـف  فرم هـای  بـا  مختلـف، 
عوامـل متعـدد از آنتـن رادیوفرهنـگ 
هـم  هنگامـی  اسـت.  شـده  پخـش 
برنامه هـای  از  می شـد،  پخـش  کـه 
را  این حـرف  بـود.  پرمخاطـب شـبکه 
دسـت اندرکار  این کـه  دلیـل  بـه  نـه 
بلکـه  می گویـم.  هسـتم،  این برنامـه 
باخوردهـای  یـا  پیامک هـا  علتـش 

چهره به چهره ای اسـت که از مخاطبان 
 ، نه شـبختا خو یـن  ا بر بنا  . شـتیم ا د
معرفی شـده ای  برنامـه  هفت اقلیـم، 
اسـت. علـت چنین وضعیتـی هـم ایـن 
اسـت که در هـر دوره ای، هـر گروهی 
که برنامه را تهیه کردند، سـعی داشـتند 
ارتباطی سـالم و صادقانه با مخاطبان و 

اهالـی فرهنـگ داشـته باشـند.
وی دربـاره چرایـی و چگونگـی 
ارتباط سـالم بـا مخاطب حوزه فرهنگ 
و کتـاب گفـت: راسـتش دوسـتانی که 
داشـتند،  مشـارکت  برنامـه  تولیـد  در 
تهیـه  در  خاصـی  هیچ موضع گیـری 
تـالش  در  فقـط  و  نداشـتند  محتـوا 
را  کشـور  فرهنگـی  اتفاقـات  بودنـد 
عین حـال،  در  البتـه  کننـد.  منعکـس 
نـگاه نقادانـه هم بـه رویدادها داشـتند 
و  را در جهـت اصـالح  این نـگاه  کـه 
تکمیـل فعالیت هـای فرهنگی می دانم؛ 
تخریـب.  و  خرده گیـری  به خاطـر  نـه 
فکـر می کنـم به همین خاطـر هـم بـود 
کـه هفت اقلیـم توانسـت بیـن اهالـی 

فرهنـگ، جـا بـاز کند.
مدیر گـروه کتـاب رادیوفرهنگ 
در  قلیـم،  هفت ا گفـت:  مـه  دا ا در 

ی  سـت ها سیا سـطه  ا به و مقطعـی 
و  شـد  تعطیـل  صداوسـیما  سـازمان 
حـاال پـس از 3 سـال فاصلـه، قـرار 
اسـت دوبـاره روی آنتـن بـرود. یکی 
مدیـران  تصمیـم  اصلـی  دالیـل  از 
دوبـاره  راه انـدازی  بـرای  سـازمان 
این برنامـه، ایـن بـود کـه در شـرایط 
ناشـی از شـیوع ویـروس کرونـا کـه 
مـع  مجا و  لیت هـا  فعا ز  ا بسـیاری 
رادیـو  ند،  شـده ا تعطیـل  فرهنگـی 
و  ارزان  یک رسـانه  به عنـوان  قطعـًا 
پرشـتاب و البته در دسترس، می تواند 
پلـی بیـن اهالـی فرهنـگ و هنـر و 
مخاطبانـی باشـد کـه دوسـت دارنـد 
بداننـد در جهـان فرهنـگ و هنـر چه 

. می گـذرد
زندیـان گفت: سـری جدید برنامه 
هفت اقلیـم، جدا از حوزه هـای فرهنگ 
و هنـر، یک بخـش اصلی و مهـم را به 
روز  و  داده  اختصـاص  کتـاب  مقولـه 
دوشـنبه را هـم برای پرداخـت متمرکز 
بـه این مقولـه در نظـر گرفتـه اسـت. 
کـه  اسـت  دقیقـه   90 برنامـه  مـدت 
روزهـای دوشـنبه به گفتگو با ناشـران، 
نویسـندگان، مترجمان، پژوهشـگران و 

همـه افـرادی کـه در تولیـد محتوایـی 
کتـاب نقـش دارنـد، اختصـاص دارد. 
همچنیـن سیاسـت گذاران حـوزه کتاب 
بـه این برنامـه دعـوت می شـوند و بـا 
آن هـا مصاحبـه می شـود. در طراحـی 
تـالش  برنامـه  آیتم هـای  نوشـتن  و 
شـده مسـائل مهـم و چالشـی حـوزه 
کتـاب هـم مطـرح و دیـدگاه مختلـف 
معرفـی  شـوند.  منعکـس  متفـاوت  و 
و نقـد و فعالیـت نهادهـای مرتبـط بـا 
حـوزه کتـاب از جملـه محورهای مهم 
روزهـای دوشـنبه برنامـه هفت اقلیم با 
نـگاه به حوزه کتاب اسـت؛ بـا این امید 
کـه پرداخت مان به مسـائل، باعث رفع 

این حـوزه شـود. آسـیب های 
وی دربـاره هـدف موردنظـر از 
در  کتـاب  بخـش  بـه  اولویـت دادن 
راسـتش  گفـت:  هفت اقلیـم  برنامـه 
برنامـه و هـدف ، ایـن اسـت کـه به 
مرجـع  یـک  کـه  برویـم  این سـمت 
ز  ا خیلـی  چـون  باشـیم.  مطمئـن 
مخاطبـان بـه رادیـو زنـگ می زننـد 
را  خـوب  کتاب هـای  می خواهنـد  و 
بـه آن هـا معرفـی کنیم. ایـن ، توقع 
به ویـژه  اسـت.  رادیـو  از  مخاطـب 
مخاطبانـی که در روسـتاها هسـتند، 
دنبـال مرجـع مطمئنـی می گردند تا 
قابل اطمینـان  و  خـوب  کتاب هـای 
را بـرای مطالعـه بـه آن هـا معرفـی 

. کند
مدیـر گروه کتاب رادیوفرهنگ در 
پایـان گفـت: بـا توجـه به این مسـائل، 
آثـار  و  کار  معرفـی  جدیـد  بخـش 
ناشـران اسـتانی هـم بـه بخـش کتاب 
هفت اقلیـم افـزوده شـده و در کنارش، 
نمایشـگاه های اسـتانی کتـاب، معرفی 
اقتصـاد  مسـائل  گویـا،  کتاب هـای 
نشـر و حضـور کتـاب در شـبکه های 
اجتماعی وفضـای مجـازی را در برنامه 

داشـت. خواهیم 

مردم از رادیو توقع معرفی کتاب های مطمئن را دارند 

سیمای کیارستمی عکاس و سینماگر 
نشر شورآفرین دومین چاپ 
کتاب »کیارستمی؛ پشت و روی 
اسحاق  یوسف  نوشته  واقعیت« 
ترجمه محمدرضا شیخی  و  پور 
را با شمارگان 500 نسخه، 246 
تومان  بهای 40 هزار  صفحه و 
این  نخست  چاپ  کرد.  منتشر 
شمارگان  با   1397 سال  کتاب 
هزار   20 بهای  و  نسخه   500
این  بود.  شده  منتشر  تومان 
از مجموعه  نهمین مجلد  کتاب 
نشر  احساس ها« ی  و  »فیلم ها 

شورآفرین است.
ر  د ر  ق پو سحا ا سف  یو

حوزه های سینما، ادبیات، نقاشی، سیاست و فلسفه فعالیت دارد. او متولد 
به  برای تحصیل در رشته سینما  ایران است و در 18 سالگی  در   1940
کارگردانی  و  لومیر«  لویی  »مدرسه  در  را  فیلمبرداری  و  می رود  فرانسه 
و مونتاژ را در »مؤسسه مطالعات عالی سینمایی«، فلسفه را در سوربن و 
جامعه شناسی ادبیات و هنر را در »مدرسه عملی مطالعات عالی« پاریس 
می آموزد و بعدها در دانشگاه »پاریس پنج« به تدریس می پردازد. او بر این 

ترجمه نیز مقدمه خوبی نوشته است.
»کیارستمی: پشت و روی واقعیت« در اصل متشکل از ترجمه دو جلد 
کتاب حدود 100 صفحه ای اسحاق پور است که نخستین جلد آن در فرانسه 
در سال 2002 منتشر شد. در این جلد نویسنده آن دسته از آثار کیارستمی را 

که تا سال 2002 پخش شده بودند، مورد بررسی قرار داده است.
می دهد،  تشکیل  را  ترجمه  نسخه  نخست  بخش  که  مجلد  این  در 
کیارستمِی سینماگر و عکاس را در نظر داشته و هر دو وجه فعالیت های 
این مؤلف را به صورت قطعه نگاری مورد بررسی قرار می دهد. بر این اساس 
فیلم های  تک تِک  روی  مجزا  نقدهای  با  الزامًا  مخاطب  نخست  جلد  در 

کیارستمی مواجه نیست.
با  کیارستمی  سینمای  درباره  دیگری  کتاب  اسحاق پور   2012 سال 
عنوان »کیارستمی: این سوی و آن سوی دیوارها« در فرانسه منتشر کرد 
که ساختارش با کتاب اول تفاوت دارد و به فیلم های متأخر کیارستمی یعنی 
آثار پس از سال 2002 پرداخته است. این کتاب در واقع دربرگیرنده چند نقد 
مجزا بر فیلم هایی چون »شیرین«، »مثل یک عاشق« و »کپی برابر اصل« 

است که در کتاب ترجمه بخش دوم را تشکیل می دهد.
محمدرضا شیخی متولد 1353 مترجم کتاب هایی در حوزه های سیاست 
و سینماست. وی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه 

از دانشگاه تهران است.
از جمله ترجمه های او درحوزه سیاست می توان به »سرگذشت سازمان 
سیا« نوشته فرانک دانینوس، »قدرت ویرانگر: گفت وگوی اشتفان شالوم 
با نوام چامسکی«، »نفرت از دموکراسی« نوشته ژاک رانسیر و »وضعیت 

دموکراسی: هشت مقاله از هشت متفکر چپ گرای معاصر« اشاره کرد.
»بال تار پس از پایان« اثر ژاک رانسیر، »چاپلین به روایت بازن« اثر 
آندره بازن و اریک رومر، »شب و مه« نوشته ژان کرول و »هانکه به روایت 
هانکه« اثر میشل سیوتا و فیلیپ رویه نیز عناوین شماری از ترجمه های 

شیخی در حوزه سینماست.

علی پیرنیا  چشم به روی دنیا بست
پیرنیا - مترجم و مصحح متون  علی   
روز سوم خرداد ماه، بعد از مدتی بیماری از دنیا 
رفت. او چند روزی در بیمارستان بستری بود.

ادبی  تحقیقات  دانشنامه  گروه  با  پیرنیا 
همکاری داشت و  از چند سال  قبل بازنشسته 
شده بود و تصحیح  »همایون نامه زجاجی« را 
دارد. منظومه »همایون نامه  در کارنامه خود 
 60 شامل  زجاجی،  حکیم  نوشته  زجاجی« 
به  را  اسالم  تاریخ  رویدادهای  بیت  هزار 
والدت  گزارش  با  که  کشیده  است  تصویر 

پیامبر اکرم)ص( و رویدادهای صدر اسالم آغاز می شود و تا وفات حضرت 
محمد)ص( ادامه می یابد. این اثر سال 1383 از سوی فرهنگستان زبان و 

ادب فارسی منتشر شده  است.

ان
خو

یش
ی پ

رو

فرناز میرزالو گ
هن

 فر
یم

قو
ت

زهرا ثقفی الریجانی

ادیبی که استادان فراوانی تربیت کرد
خردادمـاه،  ششـم  امـروز، 
مصـادف اسـت بـا سـالروز والدت 
شـاعر،  ادیـب،  نیشـابوری  ادیـب 
محقق، مدرس و اندیشـمند معروف 

مشـروطه. دورٔه 
عبدالجـواد بجنگردی، معروف 
بـه ادیـب نیشـابوری )ادیـب اول(،  
عربـی  و  فارسـی  زبـان  دو  بـه 
شـعر می سـرود. در تاریـخ ادبیـات 
صدوپنجـاه سـال اخیـِر نیشـابور دو 
نفـر معـروف بـه »ادیـب« بودنـد: 
یکـی میـرزا عبدالجـواد بجنگردی 

معروف به »ادیب اول«، و دیگری شـیخ محمدتقی ادیب نیشـابوری معروف 
بـه »ادیـب دوم« و متخلـص بـه »رامـوز« که شـاگرد ادیب اول بوده اسـت.

* سبک شعری
عبدالجـواد ادیب نیشـابوری اطالعـات فراوانی از دانش هـای گوناگون 
اسـالمی و علوم قدیم داشته اسـت و اشـرافش به واژه های فارسـی و عربی، 
شـعر او را از اشـارات و تلمیحـات مختلف سرشـار کرده و ایـن منطقی بودن 
و آگاهانـه سـرودن ها سـبب شده اسـت تـا در شـعر او شـور، حـال و عواطف 
شـاعرانه کمتر مورد توجه قرار گیرد. درسـرودن شـعر از سـبک قاآنی پیروی 
می کـرد. امـا بعـد از مدتـی بـه شـیوه ترکسـتانی روی آورد و سـرانجام خود 
صاحـب سـبکی ویـژه شـد. ادیـب نیشـابوری شـاعری توانـا بـود و انتخاب 

الفـاظ و انسـجام ترکیبـات و معانـی دقیق از خصوصیات بارز شـعر اوسـت.
اشعار او را به سه دسته تقسیم کرده اند:

اشـعاری کـه در جوانـی بـه پیـروی از قاآنـی سروده اسـت کـه بعدهـا 
نپسـندید. خودش 

اشـعاری کـه به سـبک خراسـانی سـروده کـه به علـت برخـورداری از 
واژگان غنـی، بسـیار استادانه اسـت.

اشـعار عرفانی و صوفیانه که گویا خودش بیشـتر این اشـعار را دوسـت 
می داشته اسـت.

او در سـال 1297 قمری به مشـهد رفت و در »مدرسـه خیرات خان« 
و »مدرسـه فاضـل خان« و »مدرسـه نـواب« درس خواند. از سـال 1304 تا 
1344 -مرگ-در مشـهد به تدریس پرداخت. ادیب نیشـابوری در دو سـطح 
عالی و متوسـط تدریس داشـت. در سـطح متوسـط برای عموم طالب بیشتر 
شـرح نظام، مغنی و مطول می گفت و برای شـاگردان خصوصی اش، سـطح 
عالـی ادبیـات عـرب. او منظومـه مالهادی سـبزواری در فلسـفه و منطق را 
هـم تدریـس می کرد. شـیوه تدریـس او خطابی بود و شـاگرد اجـازه بحث و 
سـؤال نداشـت. او چـون می دانسـت کـه بـا ایـن روش، درس را بـه گونه ای 
تقریـر می کنـد کـه هیچ اشـکالی حتـی برای شـاگردی با پایین ترین سـطح 
اسـتعداد برجـای نمی مانـد. ادیـب، فارسـی و عربـی را فصیـح می گفت و به 
یـاری حافظـه اش که بسـیار قوی بود، تمام دانسـته های خـودش را به طرز 
منسـجم بـه شـاگردانش القـا می کـرد و همین امر سـبب بود کـه حلقه های 
درسـی اش، آنچنان شـیرین و جذاب شـود که گاهی بیشـتر از 300 طلبه در 
آن شـرکت می کردند. پیش از اینکه او را شـاعری ارزشـمند بدانند، مدرسـی 
توانا و قابل می دانند. در مکتب او ادبا و فضالی بسـیاری پرورش یافتند و به 
دسـت افراد مکتب او، نخسـتین دانشـکده های ادبیات در ایران تأسـیس شد.

ادیـب چشـمان ضعیفـی داشـته ازیـن رو آثـار زیـادی ازو بـر جـای 
نمانده اسـت. از ادیـب نیشـابوری عالوه بر دیوان اشـعار به نـام آللی مکنون، 
»بخشـی از شـرح ُمَعلَّقـات َسـبعه و رسـاله ای درجمـع بین عـروض عربی و 
فارسـی« باقـی اسـت.مرحوم ادیـب، در سـال های تدریـس خـود شـاگردان 
متعـددی تربیـت کـرد کـه بسـیاری از آنـان، جـزو مشـاهیر و مفاخـر ایران 
هسـتند. از جملـه   سـید عبداالعلـی سـبزواری، ملک الشـعرا بهار،مـدرس 
افغانـی، محمـد پرویـن  گنابادی،  بدیع الزمان فروزانفر، ادیب طوسـی، سـید 
ضیاءالدیـن سـجادی،     علی محمـد سـجادی، محمـود حلبـی، محمـد تقی 
مدرس رضوی، میرزا حسـین فقیه سـبزواری، محمد فرخ، محمد تقی ادیب 
نیشـابوری،    محمد علـی بامـداد،  سـید جـالل الدیـن تهرانی، سـید حسـن 

مشـکات طبسـی، محمد باقر محسـنی مالیـری و...

* اخالق و رفتار ادیب
مرحوم ادیب تیشـابوری زندگی بسـیار ساده یی داشت و برخالف محیط 
علمـی آن روز، وضـع ظاهـری اش آمیزه ای از سـنت های قدیـم و جدید بود. 
بـا آنکـه تنگدسـت بـود ولی از مناعـت طبع و عـزت نفس باالیـی برخوردار 
بـود، درآمـد او فقـط مسـتمری سـاالنه مدرسـه نواب مشـهد و مقـدار کمی 
کـه از ملـک ارثـی به او می رسـید، بوده اسـت. دعوت هیچ یـک از ثروتمندان 
و خان هـای خراسـان را قبـول نمی کـرد، در اواخـر عمـرش جز بـا صیدعلی 
خـان بـا کـس دیگری مراوده نداشـت، در مقابل صاحب منصبـان، و بزرگان 
اصـاًل سـر تعظیـم فـرود نیـاورد. مدح کسـی را نمی گفـت )تنهـا قصیده اش 
-مربـوط بـه مدح-دربارٔه مظفرالدین شـاه، به سـبب افتتاح مجلس شـورای 
ملـی بـود( او در عمـرش فقـط یک ریاسـت قبول کرد، ریاسـت انجمن ادبی 
خراسـان. زندگـی او در درس و بحـث خالصـه می شـد. تنها یکبـار در اواخر 
عمـرش بـه زادگاه خـود و سـفری به کاشـمر و اطـراف تربـت حیدریه کرد. 
تفریـح و گـردش او فقـط در باغهـای اطـراف مشـهد بـود که بیشـتر آن، به 
بحث هـای ادبی می گذشـت و گاهـی هم در پایان هفته به منزل دوسـتانش 

چـون ایرج میـرزا و میـرزا قهرمان )شکسـته( می رفت.
ادیـب ضمـن کسـب علـوم دینـی، بـه تدریـج بـر دانسـته های ادبی و 
تاریخـی خـود افـزود. او همچنیـن نظریـات مالصـدرا را می پسـندید و در 
نجوم و جبر و مقابله و حسـاب و هندسـه تسـلط کامل داشـت. اما تخصص 
او در علـوم ادبـی بـود. او تمـام قامـوس و برهـان قاطـع را در حفـظ نموده و 
افـزون بـر دوازده هـزار بیـت از اشـعار عرب جاهلـی را به خاطر سـپرده بود. 
همچنیـن ادیـب هیچـگاه تدریـس اش را حتـی در روزهای تعطیل رسـمی، 
رهـا نمی کـرد. می گویـد: احتـرام پیامبـران و ائمـه اطهـار به خاطـر علم آن 
هاسـت. تـرک علـم چـه معنـی دارد؟ رسـول خدا گفته کـه ز گهـواره تا گور 

دانـش بجـوی. نفرمـوده غیر از بعضـی روزها.

محمــد ســلمانی از شــعرهایی که 
ــد،  ــف می کنن ــب را ضعی ــاور مخاط ب
 : می کنــد ر  ظهــا ا و  یــد  می گو
ــأن  ــعرها در ش ــی ش ــای برخ اغراق ه

ــت.  ــی )ع( نیس ــرت عل حض
ایــن شــاعر دربــاره کیفیــت 
ســیره  در موضــوع  معاصــر  شــعر 
ــت:  ــار داش ــی )ع( اظه ــرت عل حض
ــه  ــی  ک ــعرهای آیین ــاره ش ــد درب بای
آسیب شناســی  می شــود،  ســروده 
و  چون اغراق هــا  شــود،  انجــام 
از ســروده ها  بعضــی  غلوهایــی در 
ــأن  ــه اصــال در ش ــود ک ــده می ش دی

آن حضــرت نیســت.
شــاعران  گفــت:  ادامــه  در  او 
ــات  ــان خصوصی ــد در شعرهای ش بای
ــانی تر  ــر و انس ــرت را واقعی ت آن حض
ــوزه ای  ــا آم ــا درس ی ــد ت ــان کنن بی
باشــد.  و مخاطبــان  مــردم  بــرای 
ــی  ــعرهای آیین ــی ش ــا آسیب شناس ام
کوتــاه  فرصــت  ایــن  حوصلــه  در 
نمی گنجــد و جلســات مســتمری را 
می طلبــد کــه کارشناســان بنشــینند و 

ــد. ــی کنن ــعرها را بررس ــن ش ای
ســلمانی بــا بیــان این کــه در 
امــروز  نســل  آیینــی  شــعرهای 
در  کــه  دارد  وجــود  آســیب هایی 
گذشــته هــم بــوده اســت اظهــار کــرد: 

ــم در  ــان و ه ــینه ادبی م ــم در پیش ه
ــل  ــط نس ــه توس ــعرهایی ک ــان ش می
ــعرهایی  ــود، ش ــروده می ش ــروز س ام
ــی )ع(  ــا مضمــون حضــرت عل ــه ب ک
ســروده می شــود، زیــاد داریــم؛ در 
ــا هــم گونه هــای خــوب  ــان این ه می
وجــود دارد و هــم گونه هایــی کــه 
اشــکاالت و ایرادهایــی دارنــد کــه 

ــوند. ــع ش ــد رف بای

او افــزود: در شــعرها پیــش از 
ایــن هــم اغــراق و غلــو وجــود داشــته 
اســت، امــا گاهــی در شــعرها چیزهایی 
را بــه حضــرت علــی )ع( نســبت 
می دهنــد کــه مخاطــب را زیــر ســوال 
می بــرد، و وقتــی مخاطــب باهــوش و 
هوشــمندی ایــن شــعرها را می خوانــد، 

ــد. ــف می کن ــش را ضعی باورهای
ایــن شــاعر همچنیــن بــا اشــاره 

ــروده های  ــود از س ــاهدات خ ــه مش ب
ــان  ــازی بی ــای مج ــاعران در فض ش
و  دوره هــا  در  مــا  کــرد: شــاعران 
فضــای  در  مختلــف  مناســبت های 
ــرای  ــته اند و ب ــت داش ــازی فعالی مج
برنامه هایــی  هــم  رمضــان  مــاه 
گذاشته اند، مطالعات شــان را در یــک 
حــوزه خــاص متمرکــز کــرده  و بیشــتر 
ــد  ــال می گوین ــد و مث تفحــص می کنن
ــد؛  ــی را بخوانن ــد کتاب ــه می خواهن ک
سرودن شــان  انگیــزه  نتیجــه  در 
و  می شــود  بیشــتر  این مــاه  در 
هــم بــرای مــاه رمضــان و هــم 
درباره شــهادت حضــرت علــی )ع( 

ــد.  ــعر می گوین ش
ــا  ــان ب ــلمانی در پای ــد س محم
یــادآوری این کــه صــدا و ســیما بایــد 
بــه شــعر دربــاره حضــرت علــی )ع( و 
ــان  ــاه رمض ــب در م ــعرهای متناس ش
ــا  ــاعران ب ــت: ش ــتر بپردازد، گف بیش
اعتقــادات روز مــردم حرکــت می کنند. 
ــر و در  ــا عمیق ت ــک دوره  باوره در ی
یــک دوره باورهــا ســطحی تر می شــود 
و شــاعران چــون از خود مردم هســتند 
روز  دارند زبــان  را  مــردم  زبــان  و 
مــردم در آن هــا دیــده می شــود و 
ــعر  ــی در ش ــن تفاوت های ــرای همی ب

ــم. ــف می بینی ــای مختل دوره ه

در شعرهای آیینی نسل امروز آسیب هایی وجود دارد 

است  معتقد  که  ایرانمهر  محمودی   علیرضا   
سینما و ادبیات در ایران دو قطب دور از هم هستند 
می گوید: تا زمانی که اقتباس از ادبیات اتفاق نیفتد، 
نه وضعیت سینمای ایران و نه وضعیت ادبیات ایران 

سامانی نمی گیرد. 
اقتباس  کیفیت  و  کمیت  درباره  نویسنده  این 
از داستان های ایرانی در سینما و تجربه هایی که در 
سال های  کرد: در  اظهار  افتاده اند  اتفاق  زمینه  این 
باشد،  بوده  موفقی  که تجربه  شاخصی  نمونه  اخیر 
که  داستان هایی  از  امیدبخش  اقتباس  چند  ندیده ام. 
نسبتا خوب بوده  و از نویسندگانی که می شود گفت 
توانستند آثارشان را به دنیای سینما هم منتقل کنند، 
درباره این که نسخه سینمایی  اما  است.  افتاده  اتفاق 
این ها چقدر اتفاق شاخصی بوده و به جریان تبدیل 
مطمئن  خیلی  هنوز  که من  بگویم  باید  است  شده 
شاخصی  نمونه  یا  داده  رخ  کامل  اتفاق  این  نیستم 

وجود داشته باشد.
او افزود: چند نمونه کالسیک در سینما و ادبیات 
ایران وجود دارد که به سال های گذشته مربوط است؛ 
اقتباس های معروفی مثل »دایی جان ناپلئون«، »گاو« 

و ... . اما فکر می کنم در شرایط فعلی هنوز شاهد یک 
اتفاق شاخص نیستیم و این یک دلیل خیلی ساده و 
عمده دارد؛ ادبیات به شکلی که در سینما قابل استفاده 

باشد کمتر نوشته می شود.
محمودی  ایرانمهر با بیان این که ادبیات ما بیشتر 
به درون گرایی و ذهنیت گرایی رو دارد، گفت: سینما 
کمتر می تواند از این جنس ادبیات استفاده کند و به 
کنش، اتفاق و ماجرا نیاز دارد. ادبیات داستانی معاصر 
ما کمتر واکنش محور است و کمتر در آن اتفاق هایی 
به  می شود،  دیده  باشد  داشته  سینمایی  ظرفیت  که 
همین ترتیب سینما هم هنوز سازوکار خیلی قدرتمندی 
برای این که بخواهد آثار ادبی را بخواند، فیلتر کند و 
داستان های مورد استفاده برای اقتباس را انتخاب کند 
کمبودهای  و  مشکالت، ضعف ها  هم  سینما  ندارد. 
آدم هایی  و  قدرتمند  سیستم  و  دارد  را   خود  خاص 
دهند،  انجام  را  کار  این  بتوانند  تا  باشند  توانمند  که 

کمتر دارد.
این نویسنده سپس به تمایل کارگردانان برای 
بیان کرد: من  اشاره و  از نمونه های خارجی  اقتباس 
بارها و بارها دیده ام که کارگردانان و تهیه کنندگانی 

آثار خارجی ای را به من داده اند که اگر می شود از روی 
آن ها اقتباس کنیم، البته هیچ کدام به سرانجام نرسید، 
ولی تمایل به این کار میان آن ها بسیار است؛ چون 
کارگردان ها می دانند که بخش عمده ای از سینمای 
دنیا بر اقتباس استوار است. این را هر کارگردانی هم 
که تازه شروع به کار کرده باشد می داند که حداقل 

هفت مورد از 10 اثر بزرگ تاریخ سینما از روی آثار 
داستانی اقتباس شده، بنابراین این را هر کسی می داند. 
بحث  کنند،  استفاده  آن  از  بتوانند  چطور  این که  اما 
دیگری است. چون هم به کارگردانی که ظرفیت و 
توان چنین کاری را داشته باشد و هم نویسنده ای که 
بتواند واقعا اقتباس کند نیاز دارد، این یک تخصص 
کامال ویژه است. شاید خیلی از داستان نویسان نتوانند 
کارشان را به نسخه سینمایی تبدیل کنند و خیلی از 
به  را  داستان  جان مایه  نتوانند  هم  فیلم نامه نویسان 
نحوی دریافت کنند که قابلیت تبدیل شدن به یک 

نسخه سینمایی را داشته باشد.
او در ادامه ادبیات و سینما را دو قطب که اکنون 
در کشور ما از هم دور هستند دانست و گفت: خأل در 
سینما و تلویزیون وجود دارد و تا زمانی که اقتباس 
از ادبیات اتفاق نیفتد، نه وضعیت سینمای ایران و نه 
وضعیت ادبیات ایران سامانی نمی گیرد. باید بین این 
دو قطب بزرگ ارتباط مؤثر و تعامل ایجاد شود، ولی 
به  ارتباط خیلی کم است، چون  این  در حال حاضر 
و سینما  می بینیم  سینما  در  ادبیات  از  اثری  ندرت 
هم طبیعتا نمی تواند ادبیات را تغذیه کند. در بسیاری 

از کشورهای دنیا بخشی از درآمد تولید آثار ادبی از 
طریق سینما تامین می شود. اما این اتفاق خیلی خیلی 
به ندرت در این جا رخ می دهد و سینما و ادبیات دو 
هنوز خیلی  ارتباط شان  که  از هم هستند  دور  قطب 

برقرار نشده است.
میان  تفاوت  به  پایان  در  داستان نویس  این 
به  نسبت  می کنند  فعالیت  امروزه  که  کارگردانانی 
کارگردانان گذشته اشاره و اظهار کرد: در سال هایی 
بود،  حادتر  وضعیت  می کردم  کار  بیشتر  من  که 
ارتباط  در  آن ها  با  زمان  آن  من  که  کارگردان هایی 
ادبیات  بفهمند  تا  نداشتند  را  ادبیات  دانش  یا  بودم 
چیست یا تمایلش را نداشتند و به هر حال از ادبیات 
بهتر  اوضاع  امروزه  من  نظر  به  بودند. ولی  دور 
تحصیل کرده  باسوادتر،  جوان تر،  کارگردانان  شده و 
افراد  توسط  اتفاق  این  امیدوارم  و  پخته تر هستند  و 
توانمندتر که دانش و عالقه بیشتری به برقراری این 
پیوند دارند انجام بگیرد. به هر حال فکر می کنم افرادی 
که این روزها کار می کنند، آدم های امیدوارکننده تری 
هستند، اما آن چه باید بشود و شایسته ادبیات و سینمای 

ایران است هنوز اتفاق نیفتاده است.

آثاری که قابل استفاده در سینما باشد کم تر نوشته می شود
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صداپیشه پیش کسوت رادیو درگذشت 

پر  پیشه  صدا نفر  کیا صدیقه 
در  بازیگر  به عنوان  که  رادیو  سابقه 
داشت،  فعالین  نیز  تلویزیون  و  تئاتر 
صبح روز دوشنبه پنجم خردادماه در 
خانه خود به علت ایست قلبی چشم بر 

روی جهان بست..
کیانفر متولد 1311 بود، فعالیت هنری 
ودر طول عمر هنری خود  رادیو شروع کرد  در  از سال 1336  را  خود 
 ،»13 شماره  »آپارتمان  »هامون«،  جمله  از  متعددی  سینمایی  آثار  در 
»مأموریت آقای شادی«، »همسر« و »من زمین را دوست دارم« ایفای 
»بی    ، من«  بچه های  »همه   ، دوستی«  کوچه  های  کرد.»بچه  نقش 
گناهان« ، »میوه ممنوعه« و »رسم عاشقی« نیز از جمله مجموعه های 

تلویزیونی با حضور وی بود.

بالتکلیفی سریال »ع.ش.ق« کی حل  معمای 
می شود؟

ل  یا سر ن  ا جو ن  ا یگر ز با
»مجردها«  اولیه  نام  با  »ع.ش.ق« 
در  جعفری  قاسم  نی  کارگردا به 
نامه ای سرگشاده خطاب به عبدالعلی 

به  علی عسکری رییس صداوسیما نسبت 
اعتراض  پروژه  این  ساله  یک  بالتکلیفی 

کردند.
این سریال تلویزیونی سال 97 کلید خورد و بعد از آن علی حجازی مهر 
از  برای نقش مجردها،  و  این سریال  در  اعالم کرد  تهیه کننده سریال 
بازیگران جوان تئاتری بهره گرفته است. هرچند بازیگرانی مثل رسول 
نجفیان، نیما رئیسی، بیژن بنفشه خواه، ثریا قاسمی و امید روحانی نیز در 

آن به ایفای نقش پرداخته اند.

تهران  ارکستر سمفونیک  از  روحانی  شهرداد 
خداحافظی کرد

ئم  ا د رهبر  نی  روحا د  ا شهرد
انتشار  با  تهران  سمفونیک  ارکستر 
پایان  از  مجازی  فضای  در  متنی 
همکاری خود با این مجموعه دولتی 

خبر داد. 
در متن منتشر شده توسط وی آمده: 
از  تهران،   سمفونیک  ارکستر  با  همکاری  سال  چهارمین  پایان  »در 
و  هنر  در خدمت  بتوانم  آن طریق  از  تا  گردید  فراهم  فرصتی  اینکه 
موسیقی کشور عزیزمان؛ ایران باشم، خرسندی خود را ابراز می نمایم 
و از تک تک نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران که طی این دوران 
سمفونیک  ارکستر  امیدوارم  و  می کنم  تشکر  داشتند  همکاری  من  با 
و  پیشرفت  مسیر  در  را  خود  های  فعالیت  گذشته  همچون  تهران 
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

درباره خرمشهر  فیلمی  کارگردان »ویالیی ها« 
می سازد 

این  از  پیش  که  قیدی  منیر 
فیلم »ویالیی ها« را ساخته بود، فیلم 
دومش با نام موقت »دسته دختران« 
را با محوریت مقاومت زنان در حماسه 

خرمشهر می سازد.
حضور دختران و زنان در رقم خوردن 
کشیده  تصویر  به  ایران  سینمای  در  بار  اولین  برای  خرمشهر،  حماسه 

می شود.
این فیلم که با نام موقت »دسته دختران« در مرحله تحقیق و نگارش 
است، به تهیه کنندگی محمدرضا منصوری و توسط بنیاد سینمایی فارابی 
به عنوان یکی از محصوالت سینمایی دفاع مقدس بنیاد در سال جاری 

ساخته خواهد شد.

ما
سین
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محمد حسین زاده

جوان هاي  دست  آن  از  فریمن 
شمار  به  کشورمان  موسیقي  خاص 
منحصربه فرد  و  خاص  نام  از  مي رود، 
است  فروردین  اول  که  تولدش  روز  و 
گرفته تا صداي خاص و سبک خواندن 
و کارهایي که تولید کرده است. درواقع 
بزنیم  کشور  موسیقي  در  چرخي  اگر 
پیدا  او  براي  نمونه اي  شک  بدون 
نخواهیم کرد که در سبک او کار کند 
باشد.  کرده  پیدا  بین المللي  وجهه اي  و 
این روزها که بسیاري از مردم خصوصا 
سر  به  قرنطینه  در  کماکان  هنرمندان 

تولید  شاهد  جهان  سطج  در  مي برند، 
آثار هنري مشترکي از سوي هنرمندان 
شاخص هستیم که هرکدام به نوعي در 
مبارزه با کرونا، فرهنگسازي در جوامع 
و نهایتا ایجاد امید در بین مردم و امور 
خیریه هدف گذاري شده اند و حاال بسیار 
هم  ایراني  هنرمند  یک  که  خرسندیم 
چنین گامي برداشته و اثري بین المللي 
از  هنرمنداني  با  آن  در  که  کرده  تولید 
داشته  ایرلند همکاري  و  ایتالیا  آمریکا، 
قطعه اي بین المللي با پیام صلح منتشر 
کرده است. او ویدیوي این اثر مشترک 
منتشر  خود  شخصي  صفحه  در  را 
فضاي  سراسر  در  سرعت  به  و  کرد 

ویدئو  این  شد.  دیده  و  پخش  مجازي 
ضمن اشاره به سختی های مضاعف و 
از  فارغ  تحریم ها،  از  حاصل  ناعادالنه 
می دهد  نشان  دولت ها،  سیاست های 
که مردم تمام کشور ها در مقابل کرونا، 
دست در دست هم خواهان دنیایی بهتر 
و سرشار از صلح و عشق و امید هستند. 
او در صفحه شخصي خود نوشت: این 
یک پیام صلح است براي گفتن اینکه 
است.  مهم  خیلي  است،  مهم  انسان 
همانطور که مي بینیم همه کشورها درگیر 
بیماري کووید 19 هستن مخصوصا مردم 
ایران و مردم آمریکا که روزهاي سختي 
را سپري کردند و مي کنند. البته شرایط 

براي مردم ایران به خاطر تحریم ها بسیار 
از  به دور  بوده و هست! ولي  سخت تر 
چالش هاي سیاسي میان دو دولت من 
به همراه خواننده خوب، ریچال از آمریکا 
و موزیسین هاي درجه یک از کشورهاي 
شرایط  این  در  گرفتیم  تصمیم  دیگر 
درست  ساده  ویدئویي  دنیا  در  حساس 
پیام مثبت و صلح  با یک  کنیم همراه 
براي مردمان هر دو کشور و همچنین 
سایر کشورها. این ویدیو تقدیم مي شود 
با  درگیر  نوعي  به  که  کساني  همه  به 

کووید 19هستند...

-چطور شد که تصمیم به ساخت 

چنین پروژه اي گرفتي و راجع به کلیت 
این پروژه برایمان بیشتر بگو؟

این  من  دغدغه  همیشه  *حقیقتا 
بوده که صداي هنر و فرهنگ مردم ایران 
را به گوش جهانیان برسانم! کاري که 
متاسفانه در طي این چندین و چند سال 
گرفته شده مخصوصا  نادیده  به شدت 
در  موسیقي  تهیه کننده هاي  سمت  از 
کشور که به نظرم در این زمینه کارنامه 

کاري شان به شدت ضعیف بوده است.

انتخاب هنرمندان خارجي  -براي 
با آنها تعامل داشتي و درنهایت  چطور 
چه پروسه اي طي شد تا این همکاري 
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شکل گرفت؟
ما  مي دانید  که  همانطور  *ُخب 
ایراني ها با مردمان هیچ کشوري مشکل 
خاصي نداریم و همانطور که بارها هم 
گفته شده ما همه مردم دنیا را دوست 
داریم و به آنها احترام مي گذاریم، حتي 
اینکه  با  داریم  دوست  را  آمریکا  مردم 
چالش هاي  درگیر  دولت شان  با  شاید 
سیاسي زیادي همیشه بودیم و هستیم. 
پس من دوست داشتم که این پیام را به 
صورت شفاف و در قالب یک کار هنري 
این  وقتي  و  بکشانم  و تصویر  به صدا 
ایده را با تک تک دوستان مطرح کردم 
آنها هم به شدت استقبال کردند و پیام 
دوستي براي مردم ایران ارسال کردند.

فعلي  شرایط  در  مي کني  -فکر 
انتشار چنین ویدیویي به لحاظ اجتماعي 
چه تاثیري در داخل کشور و همینطور 
به لحاظ وجهه بین المللي چه تاثیري در 

خارج از کشور خواهد داشت؟
*همانطور که اشاره کردم ما باید 
هنر  و  فرهنگ  تا صداي  کنیم  تالش 
مردم ایران و صلح طلبي مان را به گوش 
دنیا برسانیم! ما مردمان بزرگي داریم با 
ارزش ها و دستاوردهاي بزرگ در طول 
تاریخ، پس چه بهتر که سعي شود تا دنیا 
هم با این ارزش ها و دستاوردها بیشتر 
آشتا شود. پس چه چیزي تاثیرگذارتر از 
موسیقي و هنر!؟ هرچقدر دنیا بیشتر با 
ما آشتا شود متوجه مي شود که مردمان 
و  صلح طلب  و  بزرگ  مردماني  ایران، 

دوست همه ملت ها هستند.

ساخت  مي کني  فکر  -اصوال 
به  مي تواند  چقدر  پروژه هایي  چنین 
فرهنگسازي در میان مردم کمک کند؟

*امروزه متاسفانه مفاهیم غلط و 
به  محتوا  فاقد  متریال هاي ضدارزش 
شدت در شبکه هاي اجتماعي در حال 
بازنشر است و چهره غلطي از جامعه 
به تصویر مي کشد! من فکر  را  ایران 
مي کنم عده اي که خود را دلسوز این 
کشور و فرهنگش مي دانند باید تالش 
تولید  مفاهیم  این  از  بیشتر  تا  کنند 
امروزه  که  غلطي  موج  بلکه  تا  کنند 
در فضاي مجازي شکل گرفته است، 

کند. تغییر 

چه  ویدیو  این  انتشار  از  -بعد 
بازخوردهایي از داخل و خارج داشتي و 
آیا هنرمندان داخلي و خارجي از کار شما 

استقبال کردند؟
ر  بسیا و  لي  عا *بازخوردهاي 
خوبي از سوي مردم کشورم داشتم و 
اکثر هنرمندان خوب کشورم مثل آقاي 
شهیار قنبري، اشکان خطیبي، احسان 
آرمین  اسدي،  خاطره  خانم  کرمي، 
ایران  آینده  نسل  قهرمان  تا  رحیمیان 
خیلي  و  نازنینش  پدر  و  آرات حسیني 
لطف  من  به  نسبت  دوستان  از  دیگر 
داشتند. از خارج از ایران هم خیلي از 
خبرنگاران شبکه هاي مهم خبري دنیا 
مثل فاکس، ان بي سي و... راحع به این 
اینها  مجموع  که  کردند  صحبت  کار 

بسیار باعث افتخارم بود.

-پروژه هاي مختلفي در دنیا به همین 
شکل تولید شده است خصوصا در همین 
روزها... تفاوت و البته خصوصیات خاص 

کار شما در چه بود؟
*پیام صلح و دوستي مردم ایران با 

سایر ملت هاي دنیا مهمترین خصوصیت 
کار ما بود و اینکه انسان خیلي مهم است.

-در سال هاي اخیر کم کار از گذشته 
شده اي... دلیل خاصي داشته؟

یادگیري  به  را  زمانم  *بیشتر 
کارهاي  با  بتوانم  تا  دادم  اختصاص 
حرفه اي تر در خدمت مردم باشم که به 
امید خدا از همین تابستان استارت آن 

زده خواهد شد.

-به صورت کلي در ایام قرنطینه 
کرونا چه کرده اید؟

اتفاق  بهترین  من  براي  *کرونا 
که  دلیل  این  به  هم  آن  بود  زندگي 
فهمیدم زندگي چقدر مي تواند غیرقابل 
پیش بیني و کوتاه باشد. پس بهتر است 
تالش کنم تا بیشتر از قبل از آن لذت 
بي ارزش  چیزهاي  با  را  خودم  و  ببرم 
ثروتي  بزرگترین  که  زیرا  نکنم،  اذیت 
که خداوند به ما هدیه کرده، سالمتي 
مطالعه  بیشتر  کردم  تالش  من  است. 

کنم و بیشتر یاد بگیرم.

محمد حسین زاده

در  بحث  مهمترین  روزها  این 
سینماي کشور، بحث بازگشایي سالن هاي 
سینماست که به یک کشمکش عجیب 
تبدیل شده است! طبیعتا سینمادارها در 
ضررهاي  از  جلوگیري  براي  بین  این 
مالي بیشتر خواستار بازگشایي سینماها 
این  مخالفان  دیگر  سوي  از  و  هستند 
موضوع مي گویند به دلیل اینکه امکان 
سالن هاي  در  اجتماعي  فاصله گذاري 
سینما وجود ندارد، ممکن است بازگشایي 
و  شده  تبدیل  فاجعه  یک  به  سینماها 

شیوع بیماري حاصل آن باشد...

یاست  ر به  ن  ا ر ا د سینما مه  نا
جمهوري

در آخرین روزهاي هفته گذشته بود 
که انجمن سینماداران در نامه اي از حسن 
کشورمان  جمهوري  ریاست  روحاني، 
خواستند تا به وضعیت سینماها رسیدگي 
سالن هاي  بازگشایي  خواستار  و  کرده 
سینما شدند. انجمن سینماداران ایران در 
این نامه با تشریح مشکالت و خسارات 
در پی شیوع کرونا  به صنف خود  وارده 
متقاضی  سینماها،  چندماهه  تعطیلی  و 
پروتکل های  طبق  سینماها  بازگشایی 
بهداشتی و حمایت از فعاالن این عرصه 
شدند. در متن این نامه آمده است: جناب 
آقای دکتر حسن  روحانی، ریاست محترم 
جمهور... احتراما نظر به شیوع ویروس 
منحوس کرونا در جهان، علی الخصوص 

تعطیلی  و  ایران  عزیزمان  کشور  در 
کسب وکارها  و  فعالیت ها  از  بسیاری 
و  کوچک  و  بزرگ  صنایع  جمله  از 
فعالیت های  شدن  متوقف  همچنین 
بر  جدی ای  آسیب  هنری،  و  فرهنگی 
کشور  اقتصادی  فعالیت های  پیکره  
بیشترین  میان  این  وارد شده است. در 
آسیب و ضربه به حوزه فرهنگ و هنر 
نیز این حوزه  ابتدا  از  وارد شد، چرا که 
آن چنان  و  شده  واقع  مهجور  و  مظلوم 
توجهی  است  بخش  این  شایسته  که 
بدان نشده بود و اما سینما و سینماداری 
که مقام معظم رهبری در مناسبت های 
به عنوان  آن  اهمیت  بر  نیز  مختلف 
راهبردی  ابزاری  و  انسان ساز  هنری 
تأکید داشته اند، آن چنان که ایشان کلید 
پیشرفت کشور را سینما اعالم کرده اند، 
گرفته  قرار  نابسامان تری  وضعیت  در 
است. خانواده بزرگ سینماداری کشور که 
تکمیل کننده فرآیند عرضه فیلم و سینما 
)تولید و اکران( است، گویی از ابتدا وجود 
خارجی نداشته و از 3 ماه گذشته تاکنون 
هیچ صحبتی در مورد وضعیت مبهم و 
اسفناک آن از سوی متولیان امر به میان 
نیامده و هیچ مساعدتی به ایشان نشده 
تعطیلی  دستور  است  ذکر  قابل  است. 
سینماها به علت تجمع مردم و احتمال 
شیوع ویروس کرونا، زودتر از سایر مراکز 
اجتماعی  و  دینی  اقتصادی،  فرهنگی، 
علمی  داده های  که  درحالی  شد.  صادر 
و تحلیلی ستاد ملی کرونا از سهم تنها 
بالقوه  انتقال  در  0,09درصدي سینماها 

سایر  برخالف  اما  بود.  داده  خبر  کرونا 
ماند  تعطیل  صنوف، سینماها همچنان 
و تا امروز نه تنها عزمی برای بازگشایی 
آن وجود نداشته، بلکه به نظر می رسد 
دست های پنهانی برای به تعویق انداختن 
آن نیز در کار باشند. با توجه به تصویب 
پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی 
برای سینماها، و اعالم تاریخ های مختلف 
برای بازگشایی، اما متاسفانه هر بار این 
امر به تاریخ دیگری موکول شده و این 
است.  رفته  خاموشی  به  رو  امید  بارقه 
تاکنون بیش از 40 درصد درآمد ساالنه 
رفته  دست  از  کشور  سینمای  صنعت 
طور  به  شاغل  هزار   5 از  بیش  است. 
سینماهای  در  غیرمستقیم  و  مستقیم 
و  می برند  بسر  بالتکلیفی  در  کشور 
آینده روشنی در دوران رکود  هیچ گونه 
برای آنان متصور نیست. با توجه به تورم 
در  زندگی  روزانه هزینه های  افزایش  و 
معیشت  تامین  در  مذکور  طبقه  کشور، 
عادی زندگی دچار مشکل شده و چشم 
به حمایت های اساسی از مدیران ارشد 
کشور دارند. همه می دانیم در چرخه سالم 
اقتصاد سینما، حیات فیلمسازی منوط به 
اکران و بازگشت سرمایه است و با توجه 
به احتماالت علمی برای پایداری شرایط 
فعلی و نیاز به سازگاری، از دلسوزان این 
چرخ  تا  بکوشند  خواهشمندیم  عرصه 
صورت  این  غیر  در  بچرخد.  هنر  این 
زودی  به  تعطیلی  این  اقتصادی  تبعات 
دامن کل فرهنگ را خواهد گرفت. در 
و  سینما  جایگاه  و  ارزش  امروز  دنیای 

فرهنگی،  جریان سازی  در  سینماداری 
سبک زندگی و نشاط اجتماعی شهروندان 
تا  متاسفانه  نیست.  پوشیده  کسی  بر 
امروز با عدم عزم جدی جهت بازگشایی 
ناامیدی، هرچه  روح  سینماهای کشور، 
این  نحیف  کالبد  در  گذشته  از  بیشتر 
این  آفتاب  و  شده  دمیده  هنر-صنعت 
حوزه فرهنگی رو به افول است. از این رو 
از جنابعالی استدعا داریم با توجه به جایگاه 
تصمیم گیری و تصمیم سازی که دارید، 
جهت  شایسته  اقدامات  فرمایید  دستور 
بازگشایی سینماهای کشور و حمایت و 
جبران خسارات هنگفت وارد شده صورت 
پذیرد تا غبار نشسته بر چهره این هنر هفتم 
در نزد مردمان این مرز و بوم زدوده شود.

درخواست سینمایي وزیر ارشاد
بعد از نامه انجمن سینماداران خطاب 

به ریاست جمهوري، سیدعباس صالحی، 
در  نیز  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
توئیتی درباره بازگشایی مراکز فرهنگی 
بازگشایی  درخواست  نوشت:  هنری  و 
و  موسیقی  تئاتر،  سالن های  سینماها، 
آموزشگاه های هنری همراه با تدوین و 
ارائه دستورالعمل های بهداشتی انجام شده 
و در دستور کار ستاد ملی مقابله با کرونا 
قرار دارد. امیدواریم در آینده نزدیک ضمن 
توجه به سالمت اجتماعی، فرصت مجدد 
برای کسب و کارهای یاد شده فراهم شود.

یا همه سینماها یا هیچ...!
روز شنبه معاونت ارزشیابی و نظارت 
سازمان سینمایی اعالم کرد سینماهای 
شهرهایی که ستاد ملی و یا استانی آنها 
است،  دانسته  سفید  وضعیت  دارای  را 
می توانند با هماهنگی ستاد استانی مقابله 

با کرونا و رعایت اصول بهداشتی فعالیت 
اکران عمومی خود را آغاز کنند! در این 
فرهنگ  کل  اداره  به  خطاب  بخشنامه 
و ارشاد اسالمی استان ها رعایت کامل 
بر  تماشاچیان  چیدمان  چون  مواردی 
روی صندلی ها به صورت دو درمیان و 
نسبت به ردیف بعدی با حالت ضربدری، 
برای  ماسک  و  دستکش  از  استفاده 
کارکنان سینما، پخش تیزر آموزشی با 
موضوع چگونگی رعایت اصول بهداشتی 
در مقابله با کرونا قبل از نمایش فیلم، 
مواد  و  مایع  صابون  بودن  دسترس  در 
تماشاگران،  استفاده  برای  ضدعفونی 
تب سنجی از تماشاگران هنگام ورود به 
سینما و جلوگیری از ورود افراد مشکوک 
بیماری و نظافت، ضدعفونی کردن  به 
مستمر سالن نمایش فیلم، سالن انتظار، 
مکان های  کلیه  و  بهداشتی  سرویس 
استفاده تماشاگران مطابق اصول  مورد 
ستاد  سوی  از  شده  اعالم  بهداشتی 
است.  شده  تاکید  کرونا  با  مقابله  ملی 
رئیس  اشرفی،  محمدقاصد  همچنین 
انجمن سینماداران درباره بالمانع بودن 
سفید  شهرهای  در  سینماها  بازگشایی 
کردم  فراهم  با  باید  دولت  کرد:  تاکید 
تماشاگران  کنترل  برای  الزم  شرایط 
چند  فقط  نه  کند  باز  را  سینماها  تمام 
شهری که حتی مشخص نیست سفید 
باز  آنها چقدر دقیق است. درباره  بودن 
شدن سینماها در شهرهایی که از نظر 
آمار مبتالیان به کرونا در وضعیت سفید 
قرار دارند،  به نظر من وقتی می توان یک 

شهر را سفید اعالم کرد که تمام مردم آن 
شهر کنترل شده باشند ولی آیا با توجه به 
خانواده هایی که در هیج مرکزی بررسی 
یک  گفت  قطعیت  با  می توان  نشده اند 
شهر سفید است یا خیر؟ به همین دلیل 
معتقدم اگر محل کسب در همه شهرها 
باز شود خیلی بهتر و دقیق تر می توان آمار 
به دست آورد. وقتی گفته می شود یکی دو 
این شرایط کرونایی  سال ممکن است 
ادامه داشته باشد، به این معنی است که 
باید خودمان را با آن وفق دهیم و محیط 
را برای زندگی و کار در چنین شرایطی 
فراهم کنیم. به نظرم باید همه سینماها باز 
شوند و در ورودی سینماها کنترل صورت 
هم  دقیق تری  آمار  وقت  آن  که  گیرد 
می توان در اختیار قرار داد. درباره برخی 
نظرسنجی های منفي که برای بازگشایی 
سینماها انجام شده است نیز باید بگویم 
که شاید خیلی از این افراد شرکت کننده 
آشنایی خوبی با سینما نداشته باشند و 
موقعیت سینما را خوب تشخیص ندهند، 
به همین دلیل فکر می کنم وقتی محل 
کسب ما باز شود بهتر می توان درباره به 
نتیجه رسید و با فراهم کردن شرایط از 

مخاطبان دعوت به سینما رفتن کرد.

کدام شهرها سفید هستند!؟
پس از آن که بازگشایی سینماها در 
عید فطر منتفی اعالم شد و نامه ای که از 
سوی انجمن سینماداران منتشر شد که 
خواستار بازگشایی سینماها بودند، به نظر 
می رسد اطالعیه جدید سازمان سینمایی 

برای بالمانع بودن فعالیت سینماها در 
شهرهای سفید بی تاثیر از این درخواست 
البته اطالعات و فهرست رسمی  نبود. 
نیست  موجود  سفید  شهرهای  نام  از 
نشان  مربوط  بخش های  از  پیگیری  و 
می دهد که براساس همان تصمیم چند 
ماه قبل ستاد ملی مبارزه با کرونا برای 
به  شهرها،  جداگانه  آمار  نکردن  اعالم 
طور رسمی فهرستی منتشر نمی شود و 
هر استان به تفکیک شهرهای سفید خود 
را اعالم می کند. با این حال برخی آمار 
غیررسمی حاکی از این است که بیشتر 
در  کوچکی  سفید، شهرهای  شهرهای 
که  هستند  کشور  مختلف  استان های 
یک  حتی  است  ممکن  آنها  از  خیلی 
فرض  با  اما  باشند.  نداشته  هم  سینما 
سینما  هم  سفید  شهرهای  تمام  اینکه 
داشته باشند، سوال مهم این است که 
کدام فیلم ها قرار است در این سینماها 
شورای  وقتی  هم  آن  شوند؟  اکران 
صنفی نمایش بالتکلیف است و نه تنها 
فیلم ها  برای مشخص کردن  جلسه ای 
داشته بلکه ممکن است انتخابان قبلی 
هم ملغی شود. آیا در صورت بازگشایي 
سینماها حتي در شهرهاي سفید، مي شود 
از شیوع این بیماري جلوگیري کرد؟ آیا 
فاصله گذاري اجتماعي دقیقا اجرا خواهد 
شد؟ چطور مي توان با یک تب سنج ساده، 
فرد بیمار را تشخیص داد و مانع حضور 
او در سالن شد؟ مسائل مختلفي در این 
بین وجود دارد که بازگشایي سینماها را 
کماکان در هاله اي از ابهام قرار مي دهد!

سینماها در آستانه بازگشایي

آیا مي شود از شیوع بیماري در سالن هاي سینما جلوگیري کرد!؟


