
مالیات بر»خانه های خالی« کلید خورد 

سخنگوی دولت گفت: امیدواریم روند آزادی زندانیان ایرانی در 
آمریکا ادامه پیدا کند و دولت جمهوری اسالمی آمادگی کامل برای 

تبادل همه زندانیان ایرانی در آمریکا را دارد.
علی ربیعی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: 
اصلی ترین و مهمترین مسئله ای که دولت در تمامی جلسات به آن 
اهتمام دارد مسئله مبارزه با کرونا است. امروز کرونا کماکان مسئله 

همچنان  کرونا  اقتصادی  آثار  هاست.  دولت  و  جوامع  همه  اصلی 
و  بیکاری  مسئله  و همچنین  اقتصادی تک تک کشورها  رشد  بر 
فقر ناشی از این بیماری حتی در کشورهای دارای اقتصاد پویا نیز 

در جریان است.
وی افزود: با توجه به شیوع کرونا در ایران و اعالم سریع آن 
توسط دولت و خوشبختانه سیاست گذاری صورت گرفته از قبل و 

پیش بینی هایی که انجام دادیم و با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از 
تحریم بر خالف آنچه که بسیاری پیش بینی می کردند تحریم و کرونا 
قطعاً اقتصاد ایران را در هم خواهد شکست و جامعه ایران فروخواهد 
پاشید، خوشبختانه کارنامه قابل قبولی را مردم و دولت در پیش روی 

جهانیان قرار دادند.
صفحه 3

برای تبادل زندانیان مذاکره مستقیمی 
میان ایران و آمریکا انجام نشد

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: هیچ مذاکره مستقیمی بین ایران و آمریکا 
در تبادل اخیر زندانیان صورت نگرفت.

سید عباس موسوی درباره تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا، گفت: این تبادالت 
از بعد انسانی است. چند تن از اتباع ما به دالیل واهی و غیرقانونی در آمریکا گروگان 

گرفته شدند، به این بهانه که تحریم های آمریکا را دور زده و نقض کردند.
وی با بیان اینکه از نظر ما چنین اتفاقی نیفتاده و ضمن اینکه تحریم های آنها 
غیرقانونی و بی مبنا است، افزود: در این مدت سعی کردیم از همه توان خود و با 

کمک دولت سوئیس استفاده کنیم.
صفحه 3

توسعه بخش باالدست صنعت نفت
 نیاز مبرم به سرمایه دارد

به  نیاز  نفت  باالدست  صنایع  در  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده 
سرمایه گذاری داریم و باید به فکر تامین منابعی برای سرمایه گذاری باشیم.

شهباز حسن پور بیگلری به توسعه صنعت نفت در سال های گذشته اشاره کرد 
و گفت: هرچند برخی با تکیه  بر زیان های وابستگی به اقتصاد تک محصولی سعی 
دارند دستاوردها در حوزه صنعت نفت و گاز را کم رنگ جلوه دهند، اما بر کسی 

پوشیده نیست که این صنعت پیشران اقتصاد کشور است.
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان با بیان اینکه نمی توان تولید نفت را به 
بهانه اینکه بودجه ساالنه باید وابستگی اش به نفت کاهش یابد، متوقف کرد، افزود: 
این موضوع مهم به درستی و با ظرافت خاص در سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد 
تأکید قرار گرفته است. چنان که در بند ۱۴ این سیاست ها بر افزایش ذخایر راهبردی 
نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی و نیز حفظ و توسعه ظرفیت های 

تولید نفت و گاز، به ویژه در میدان های مشترک تأکید شده است.
صفحه ۴

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور خبر داد

افتتاح حدود ۱۴ هزار کالس درس 
تا پایان سال 

پارکینگ ها برای تخلیه خودروهای صفر یک هفته فرصت دارند!
کنندگان  مصرف  حمایت  سازمان 
راهور  پلیس  همراه  به  تولیدکنندگان  و 
ناجا و سازمان تعزیرات حکومتی با صدور 
برای  که  کردند  اعالم  مشترک  بیانیه ای 
با  اقداماتی  خودرو  بازار  التهابات  کنترل 
لحاظ سه محور اساسی مدیریت تولید و 
عرضه، مدیریت تقاضا و نظارت بر خرید 
اجرا می شود و  بازار،  و فروش خودرو در 
ضرورت دارد متصدیان پارکینگ ها و مراکز 
نگهداری خودرو حداکثر ظرف مدت یک 
صفر  خودروهای  از  را  پارکینگ  هفته 

کیلومتر یا فاقد پالک تخلیه کنند.
صفحه ۴

شهردار مشهد مطرح کرد؛

هم افزایی و همفکری برای کارهای عام المنفعه 
هدف شورای »خیرین شهریار«
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دو سناریو آموزش و پرورش
صفحه 3 برای بازگشایی مدارس از مهر ۹۹ 
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
آثار هنری باید از 

سوی دولت، مردم و 
تهیه کنندگان مورد 
حمایت قرار گیرند

5ورزش
درخشان:تنها راه 

نجات فوتبال ایران 
خصوصی  سازی است

هنگ 7فر

بحث ثبت مشاغل هنري در ايام تعطيلي فعاليت هاي هنري براي 
اهالي هنر بسيار جدي تر از گذشته شده است و آنها در اين 
شرايط بيش از پيش متوجه شده اند كه در تمام سال هايي كه 
شغل شان در زمره مشاغل غيرضروري بوده، چقدر از قافله 

عقب مانده اند.

گفت:  پرسپوليس  فوتبال  تيم  اسبق  كاپيتان  و  سرمربی 
خصوصی سازی تنها را نجات و پيشرفت فوتبال ايران است و 
اميدوارم اين اتفاق هرچه سريع تر رخ دهد. حميد درخشان 
در رابطه با خصوصی سازی دو باشگاه پرسپوليس و استقالل 
گفت: بی ترديد اين اتفاق به سود ورزش ايران خواهد بود و 
فوتبال ما برای پيشرفت بيشتر راهی جز خصوصی سازی ندارد.

حسام الدين مقامی كيا می گويد: مالحظات نوشتن طنز در دوران 
كرونا با دوره غيركرونا خيلی فرقی نمی كند، زيرا كلياتی وجود 
دارد و چيزهايی است كه مردم به آن ها حساس هستند و 

نمی شود با آن ها شوخی كرد؛ مثال عرف و شرع. 

طنزنویس با درک 
روحیه جامعه و 

متناسب با آن 
می نویسد

آماده تبادل تمام زندانیان با آمریکا هستیم
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سرمقاله
گام نخست را باید به فال نیک گرفت 

مهرداد خدیر

ابالغ بخشنامۀ رییس قوۀ قضاییه دربارۀ »لزوم اجرای عدالت و 
رسیدگی منصفانه به اتهامات سیاسی« را بی هیچ مجامله می توان یک 

»گام رو به جلو« دانست.
همین که سرانجام »ُجرم سیاسی« در عالم اجرا و نه صرفا در 
اتفاق  شده  اجرایی  و  شناخته  رسمیت  به  اساسی  قانون  کلیات  حد 
بزرگی است و کافی است به یاد آوریم قریب ۴0 سال انتظار، پشت 

این اتفاق است.
برای  کرد  مکلف  را  قضاییه  قوۀ  و  دولت  اول  مجلس   ،60 سال 
اجرایی کردن اصل ۱68 قانون اساسی، قانونی ارایه کنند اما به خاطر 
محارب  چون  شرعی  مفاهیم  خلق،  مجاهدین  کور  تروریسم  با  مقابله 
و  براندازانه  غیر  انتقادی  نظرات  طرح  برای  جا  و  یافت  رواج  باغی  و 

غیرمسلحانه تنگ شد.
20 سال بعد مجلس ششم درصدد تدوین قانونی برای ُجرم سیاسی 
برآمد و دولت اصالحات نیز همکاری کرد. فرصتی استثنایی فراهم شده 
بود. چرا که هم در دولت و هم در مجلس این اراده وجود داشت و هر 
دو با شعار توسعه سیاسی و احیای اصول مغفول قانون اساسی روی کار 

آمده و حمایت مردم را جلب کرده بودند.
با این حال هر قدر هم مجلس ششم انعطاف نشان داد باز شورای 
نگهبان موافقت نمی کرد و انگار نمی توانستند باور کنند که جرم سیاسی 

الزامًا همان بغی و محاربه نیست.
با عنوان های دیگر  باز هم جرم سیاسی اجرایی نشد و متهمان 
محاکمه و محکوم می شدند. تا این که در سال 95 به قانون بدل شد 
و مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار گرفت اما این بار در قوۀ قضاییه 

ماند. ۴ سال ماند.
شاید به این خاطر که برای رییس پیشین دستگاه قضایی امور دیگر 
اهمیت و اولویت داشت. این که هر هفته در مقابل دوربین تلویزیون به 
سخنان رییس جمهور روحانی پاسخ دهد یا مواضع رسمی را تکرار کند 

یا ماجراهای سال 88 را تازه نگاه دارد.
از  بعد  هفته  تنها یک  قضاییه  قوۀ  جدید  رییس  وقتی  و  رفت  او 
سکان  داری دستور بازداشت نزدیک  ترین فرد اجرایی به سلف خود را 
صادر کرد احساس شد که عزم آقای رییسی در مقابله با فساد و اجرای 

قانون جدی است.
اکنون نیز می توان با ابالغ بخشنامۀ جدید خوش بینانه برخورد کرد.

درست است که »تشخیص« سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی 
است که پرونده در آن مطرح است و برای این »تشخیص« باید ماهیت 
جرم و انگیزه و قصد متهم را بررسی کنند و می توان حدس زد که بر 
سر این »تشخیص« بحث هایی در گیرد اما عجالتًا همین گام نخست 
را باید به فال نیک گرفت و بحث بر سر تشخیص را به زمانی سپرد که 

چنین تشخیصی احیانًا داده نشده است.
قبل از موضوع تشخیص اما در این بخشنامه تصریح شده است 
»دادگاه های سیاسی با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی و برابر 
مقررات مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات 

برگزار می شود.«
گام نخست را باید و می توان به فال نیک گرفت و در عین حال 
منتظر گام های بعد بود. اتفاق مهم تر می تواند اجرای مادۀ ۱0 قانون 
مجازات اسالمی باشد که تصریح می کند » قوانین الِحق، اگر ُمساعد به 

حال محکومان سابق باشد، عطق به ما سبق می شود«.
دلیل تفکیک جرم های سیاسی و مطبوعاتی در قانون اساسی این 
است که انگیزۀ فرد را در غیر موارد جاسوسی و مسلحانه و براندازانه 
نمی توان انکار کرد و به همین خاطر قضاوت را افکار عمومی را نیز باید 
در جریان قرار داد و علنی بودن محاکمه و حضور هیأت منصفه به عنوان 

نمایندۀ وجدان عمومی به این خاطر است.

همـراه بـا درخواسـت دوره، مؤسسـه بایـد یـک 
پروپـوزال شـامل اهـداف و نتیجـه موردنظـر بـرای 
برگـزاری دوره همچنیـن معرفـی اسـتاد متخصص و 
صاحـب صالحیـت بـرای تدریس دوره درخواسـتی را 
ارائه دهد. پس از بررسـی کارشناسـی و تأیید به شرط 
اینکـه نـام دوره بـا یـک دوره مقطـع دار هم پوشـانی 

نداشـته باشـد، بـا برگـزای دوره موافقت می شـود.
مدیـرکل دفترآمـوزش هـای عالـی غیردولتـی 
فنـاوری  و  تحقیقـات  علـوم،  وزارت  غیرانتفاعـی  و 
بـا تشـریح نحـوه تشـخیص موسسـه های آمـوزش 
عالـی غیردولتـی مجـاز و غیرمجـاز گفـت: یکـی از 
راه هـا مراجعـه بـه سـایت وزارت وزارت علـوم اسـت 
کـه اسـامی تمـام موسسـه های دارای مجـوز در آنجا 

درج شـده اسـت.
فرزانـه شـمیرانی دربـاره چگونگـی بازشناسـی 
موسسـه های آموزشـی معتبر از غیرمعتبر تأکید کرد: 
یکـی از راه های تشـخیص، مراجعه به سـایت وزارت 
علوم اسـت که در بخش دانشـگاه ها و پژوهشـگاه ها، 
منـوی موسسـات آمـوزش عالـی آزاد، اسـامی تمامی 
موسسـات دارای مجـوز درج شـده و راه انـدازی آن 

بازخـورد خوبی نیز داشـته اسـت.
وی افـزود: بـا پیشـرفت تکنولـوژی و گسـترش 
فضـای مجـازی، افراد بـه راحتی و بـا کمترین هزینه 
می توانند در سـطح وسـیعی کسـب وکار و فعالیت خود 
را معرفـی و توجـه طیـف گسـترده ای از مخاطبـان را 
جلـب کننـد. یکی از انـواع تبلیغاتی که بـه تعداد زیاد 
در فضـای مجـازی و حتـی بر در و دیـوار خیابان های 
شـهر دیـده می شـود، مربوط بـه برگـزاری دوره های 
مختلـف روان شناسـی، کسـب وکار، مدیریـت، زبـان، 
حقوق و … در مؤسسـات آموزشـی اسـت. بسیاری از 
ایـن مراکـز، انجمن هـای علمـی و مؤسسـات کـه با 
سـوء اسـتفاده از نـام دانشـگاه های معتبر نیـز فعالیت 
می کننـد غیرمجـاز هسـتند، بـه مخاطبان خـود وعده 
اعطـای گواهی نامـه پایـان دوره مـورد تأییـد وزارت 

علـوم و بـا ترجمـه رسـمی را نیـز می دهند.
و  غیردولتـی  عالـی  آمـوزش  دفتـر  مدیـرکل 
غیرانتفاعـی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری ادامه 
و  معتبـر  مؤسسـات  می تـوان  چگونـه  اینکـه  داد: 
غیرمعتبـر را از هـم تشـخیص داد و بـا اطمینـان در 
دوره هـای آموزشـی موردنظـر شـرکت کـرد، سـوال 
بسـیاری از افـرادی اسـت کـه تمایـل بـه حضـور در 

چنیـن دوره هایـی دارنـد.
بـرای  مجـوز  دریافـت  رونـد  تشـریح  در  وی 
تأسـیس یـک مؤسسـه آموزش عالـی اظهار داشـت: 
نخسـت در زمینـه نیازسـنجی یـک پایـش اسـتانی و 
یـک پایـش کشـوری داریـم کـه در هـر اسـتان چه 
تعـداد مؤسسـه مشـغول فعالیـت هسـتند و در چـه 
بـر  مـورد  ایـن  در  و  فعالیـت می کننـد  زمینه هایـی 
اسـاس سـند آمایش آمـوزش عالـی عمـل می کنیم؛ 
زیـرا نـوع فعالیـت و نیازهـای هـر اسـتان بـا مناطق 
دیگـر متفاوت اسـت. افرادی که درخواسـت تأسـیس 
و  الزم  بررسـی های  از  پـس  می دهنـد،  مؤسسـه 
در صـورت دارا بـودن همـه شـرایط اولیـه، تأییدیـه 

مقدماتـی را انجـام می دهیـم.

شـمیرانی گفت: در ادامه از مؤسسـه می خواهیم 
مجموعـه ای از اسـناد و مـدارک مـورد نیـاز را ارائـه 
دهنـد کـه این مـدارک بایـد ویژگی ها و شـرایطی را 
کـه در قانـون لحاظ شـده، داشـته باشـند. مرحله بعد 
از اخـذ مـدارک، گزینـش درخواسـت کنندگان و تأیید 

صالحیـت از سـوی مراجـع قانونی اسـت.
مدیـرکل دفتـر آمـوزش عالی غیردولتـی وزارت 
علـوم افـزود: پـس از تأییدهـای اولیـه، درخواسـت را 
به شـورای گسـترش آموزش عالی وزارتخانه ارسـال 
و مجـوز اصولـی را دریافـت می کنیـم. پـس از ایـن 
مرحله، درخواسـت کننده بایـد مکان و امکانات خود را 
معرفی کند تا پس از بازدید و تأیید دارا بودن شـرایط 
الزم، مجـوز قطعـی را از شـورای گسـترش اخذ کند. 
افـراد پـس از دریافت مجـوز باید نام مؤسسـه خود را 
پـس از تأییـد در اداره کل ثبت شـرکت ها، ثبت کنند.

وی گفـت: به هر مؤسسـه براسـاس نوع فعالیت 
آن مجـوز برگزاری دوره داده می شـود کـه در ابتدای 

فعالیـت تعـداد این دوره ها محدود اسـت.
دوره،  درخواسـت  بـا  همـراه  گفـت:   شـمیرانی 
مؤسسـه بایـد یـک پروپوزال شـامل اهـداف و نتیجه 
موردنظـر برای برگزاری دوره همچنین معرفی اسـتاد 
متخصـص و صاحـب صالحیـت برای تدریـس دوره 
درخواسـتی را ارائه دهد. پس از بررسـی کارشناسـی و 
تأییـد به شـرط اینکه نـام دوره با یـک دوره مقطع دار 
هم پوشـانی نداشـته باشـد، بـا برگـزای دوره موافقت 

می شـود.
مؤسسـات  بـر  کافـی  نظـارت  داد:  ادامـه  وی 
آمـوزش عالـی زیـر نظـر وزارت علـوم چـه پیـش از 
تأسـیس و چـه در حیـن برگـزاری کارگاه هـا نظـارت 
کافـی صـورت می پذیـرد تـا مخاطبـان از اسـتاندارد 

بـودن کیفیـت دوره هـا اطمینـان یابنـد.
شـمیرانی در پاسـخ به این پرسـش که »افرادی 
کـه قصـد شـرکت در یـک دوره آموزشـی را دارنـد، 
چگونـه می تواننـد بین مؤسسـات دارای مجـوز معتبر 
کـه مـدارک آنان مـورد تأیید وزارت علـوم، تحقیقات 
و فنـاوری همچنیـن قابـل ترجمـه رسـمی اسـت و 
مؤسسـات غیرمجـاز کـه مدعـی ارائـه مـدرک مورد 
تأییـد وزارت علـوم با قابلیت ترجمه رسـمی هسـتند، 
تشـخیص دهنـد؟«، تاکیـد کـرد: یکـی از راه هـای 
تشـخیص، مراجعـه بـه سـایت وزارت علوم اسـت که 
در بخش دانشـگاه ها و پژوهشـگاه ها افراد با بررسـی 
اسـامی مؤسسـات مجـاز می توانند با اطمینان نسـبت 

بـه ثبت نـام در دوره اقـدام کنند.
وی ادامـه داد: از آنجـا کـه انجمن هـای علمی، 
مراکـز و مؤسسـات متفرقـه ای کـه بدون اخـذ مجوز 
از معاونت آموزشـی وزارت علـوم، تحقیقات و فناوری 
اقـدام بـه برگـزاری دوره هـای آموزشـی مـی  کنند و 
پایـان دوره  اعطـای مـدرک و گواهی نامـه  ادعـای 
مـورد تأییـد وزارت علـوم کـه قابلیت ترجمه رسـمی 
دارنـد، مـی کننـد و بـا توجـه بـه ایـن نکتـه کـه در 
سـال های گذشـته کنتـرل خیلی دقیقـی روی گواهی 
نامـه صـادر شـده از سـوی مؤسسـات نداشـتیم، در 
www.vohec. این راسـتا دو سـال پیش، سـامانه

راه اندازی شـد.  ir

سـامانه  ایـن  در  کـرد:  خاطرنشـان  شـمیرانی 
عـالوه بـر فهرسـت اسـامی مؤسسـات دارای مجوز، 
امـکان اسـتعالم صحـت مـدرک بـرای افـرادی کـه 
در دوره هـای برگزار شـده توسـط مؤسسـات آموزش 
عالـی آزاد شـرکت و گواهی نامـه پایـان دوره دریافت 

کردنـد، وجـود دارد.
این مسـوول وزارت علوم خاطرنشـان کرد: برای 
آمـوزش  مؤسسـات  دوره هـای  در  شـرکت کنندگان 
عالـی بـا دریافـت مـدارک الزم یک ُکدشناسـه صادر 
می شـود کـه بـا ایـن ُکـد در دوره شـرکت می کننـد. 
گواهـی نامه هایـی کـه پـس از پایـان دوره از سـوی 
مؤسسـات صادر می شـوند نیز دارای کاغذ مخصوص 
و هولوگـرام و چـاپ مخفـی امنیتی)UV( اسـت که 
از یـک سـو امـکان جعـل آن وجـود ندارد و از سـوی 
دیگـر بـا گواهـی نامه هـای صـادره از سـایر مراکـز 
مدعـی و تقلبـی بـه وضـوح قابـل تشـخیص اسـت. 
دانش پذیـر پـس از دریافـت گواهـی پایـان دوره، اگر 
مدرکـش معتبـر باشـد بـا وارد کردن شـماره سـریال 
گواهینامه، تصویری از عین گواهینامه فرد در سـامانه 
vohec وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری نمایـش 

داده می شـود.
وی افـزود: مؤسسـات غیرمجـاز و مراکـز متعدد 
مدعـی برگـزاری دوره هـای معتبـر از وزارت علـوم، 
چنیـن گواهـی نامـه ای ندارند. در ضمـن در خصوص 
ترجمـه رسـمی مـدارک، تمـام مدارکـی که از سـوی 
ایـن وزارتخانـه صادر می  شـود؛ قابل ترجمه رسـمی 
و تأییـد از سـوی وزارت دادگسـتری و وزارت خارجـه 

است.
مدیـرکل دفتـر آمـوزش عالی غیردولتـی وزارت 
علـوم، تأکیـد کرد: افراد قبل از ثبت نـام در یک دوره، 
حتمـًا بایـد از طریـق سـایت وزارت علوم یـا تماس با 
تلفـن مسـتقیم 8223388۱ نسـبت به معتبـر بودن یا 

معتبـر نبودن مؤسسـه، اطمینـان حاصل کنند.
شـمیرانی همچنیـن گفـت: در برخی مؤسسـات 
دوره هایی بخصوص با نام DBA و MBA برگزار 
و ایـن طـور تبلیـغ می شـود کـه ایـن دوره هـا معادل 
مـدرک کارشناسـی ارشـد و دکتـرا اسـت. درحالی که 
ایـن گونـه نیسـت. اصـواًل دوره هـای آمـوزش عالی 
آزاد، دوره هـای کوتاه مـدت و حرفـه ای هسـتند کـه 
پایـان آن هـا منجـر بـه دریافـت مـدرک مقطـع دار 
و  ارشـد  کارشناسـی  )کارشناسـی،  عالـی  آمـوزش 
دکتـری( نمی شـود. مـدت ایـن دوره هـا نیـز بیـن ۴ 
تـا ۴00 سـاعت متغیـر اسـت. یـک نکتـه قابـل ذکر 
دربـاره گواهی نامه هـای پایـان دوره همـه مؤسسـات 
ایـن اسـت که نبایـد در آن ها ترم و معدل درج شـود.

وی بـا اشـاره بـه برخـورد قانونی بـا تخلفات در 
زمینـه برخـورد بـا مؤسسـات غیرمجـاز و دوره هـای 
غیرمعتبـر نیـز اظهار داشـت: در وزارت علوم، مرکزی 
بـا عنـوان نظـارت، ارزیابـی و تضمین کیفیـت و دفتر 
حقوقـی وجـود دارد کـه در صـورت دریافـت گزارش 
ارجـاع  واحـد  دو  ایـن  بـه  را  مـوارد  تخلـف،  هـای 
می دهیـم و آنهـا براسـاس مدارک و مسـتندات و نوع 
ُجـرم صـورت گرفتـه، از طریق مراجع قانونی نسـبت 

بـه پلمـپ مراکـز متخلـف اقـدام می کنند.

محض اطالع

کدام موسسه های آموزش عالی غیرمجاز هستند؟
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار 
از برداشته شدن شرط حفظ تمام نیروهای کار 
برای پرداخت تسهیالت کرونا خبر داد و گفت: 
متقاضیان وام و تسهیالت کرونا از روز شنبه باید 
به شعبی که در سامانه بیمه بیکاری اعالم کرده 

مراجعه و تسهیالت خود را دریافت کنند.
تشریح  نشست  در  منصوری  عیسی 
جزییات پرداخت تسهیالت کرونا اظهار کرد:تا 
کنون ۷5 هزار پرونده در بانک های بیست گانه 
کشور تشکیل و در توافق با بانک مرکزی انتخاب 
شده است. از روز سه شنبه افراد متقاضی ثبت 
نام کرده در سامانه که پرونده هایشان به بانک 
معرفی شده باید به شعبی که خودشان در سامانه 
معرفی و اعالم کرده اند مراجعه و تسهیالت خود 

را دریافت کنند.
از  پرهیز  و  گیرندگان  وام  با  مساعدت 

هرگونه سخت گیری
های  رایزنی  طی  کرد:  تصریح  وی   
صورت گرفته مقرر شد تا در گرفتن ضمانت از 
افراد تسهیالت و مساعدت الزم صورت گیرد و 

سختگیری نشود.
معاون اشتغال وزیر کار در ادامه از برداشته 
شدن شرط حفظ اشتغال تمام نیروهای کار برای  
پرداخت وام خبر داد و گفت: پیش از این مقرر 
شده بود که در صورت حفظ 90 درصد اشتغال 
تسهیالت کرونا به بنگاهها پرداخت شود که در 
حال حاضر این شرط برداشته شده و اگر بنگاهی 
حتی یک نفر را حفظ کرده باشد به ازای نیروی 
کار شاغل تسهیالت دریافت می کند.منصوری 
در عین حال از دستور کار امروز ستاد ملی مقابله 
با کرونا برای حمایت از کسب و کارها و مشاغل 
بیمه نشده خبر داد و گفت: در صورت نهایی شدن 
با همکاری دستگاههای تخصصی مربوطه برای 
آنها هم ارسال پیامک صورت خواهد گرفت و 

امکان ثبت نام آنها فراهم شده است.
ثبت نام 228 هزار نفر در سامانه کارا

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر 
کار تصریح کرد: تاکنون 228 هزار نفر از افراد و 
بنگاهها در سامانه کارا ثبت نام کردند که از این 
تعداد ۱26 هزار بنگاه واجد شرایط بوده و 238 
هزار نفر مشمول حمایت از طریق تسهیالت 

قرار گرفته اند.

پرداخت وام 6 میلیون تومانی به رانندگان 
مسافربری و برون شهری

تسهیالت  و  وام  میزان  به  منصوری 
پرداختی اشاره کرد و گفت: در این زمینه سه 
نوع پرداخت تسهیالت داریم اول وام ۱6 میلیون 
تومانی به بنگاههایی که به دستور دولت و به 
اجبار تعطیل شده اند مثل سینماها که به ازاری 
هر کارکن ۱6 میلیون تومان وام به این کسب 
و کارها پرداخت می شود؛ دوم وام ۱2 میلیون 
تومانی به بنگاههای شدیدا آسیب دیده از کرونا 
نفر کارکن مبلغ ۱2 میلیون  ازای هر  به  که 
تومان وام در اختیار واحد کسب و کار قرار می 
گیرد و سوم، تسهیالت 6 میلیون تومانی که 
برای رانندگان مسافری و برون شهری جاده ای 

درنظر گرفته شده است.
ضمانتهای الزم برای دریافت وام کرونا

برای  دریافتی  ضمانتهای  درباره  وی 
های  رایزنی  طی  گفت:  مذکور  تسهیالت 
صورت گرفته برای کسانی که رقم وامشان زیر 
۱6 میلیون تومان باشد تنها سفته یا چک کفایت 
می کند، برای تسهیالت ۱6 تا ۴8 میلیون تومانی 
سفته با یک ضامن، تسهیالت تا ۱60 میلیون 
تومان سفته با دو ضامن، تسهیالت ۱60 تا 200 
میلیون تومان سفته با سه ضامن و باالتر از 200 
میلیون تومان با عده ای که با بانک توافق می 
شود تسهیالت در اختیار بنگاه گذاشته می شود.

حمایت از بنگاهای فاقد کد بیمه و نیروی 
کار بیمه نشده

معاون اشتغال وزیر کار در بخش دیگری 
از اظهارات خود تعداد بنگاههای آسیب دیده از 
کرونا را دو میلیون و 200 هزار بنگاه ذکر کرد 
که در بردارنده حدود 6 میلیون اشتغال است و 
افزود: این تعداد بنگاه، یک میلیون و 200 هزار 
بنگاه دارای کد بیمه هستند و از طریق اطالعاتی 
که در تامین اجتماعی داشتیم، آنها را شناسایی 
و نیروی کار تحت پوشش آنها را احصا کردیم 
و یک بخش از بنگاهها دارای کد بیمه نیستند 
و نیروی کار آنها در کارگاه تحت پوشش بیمه 
نبودند که آنها را به طور جداگانه پیگیری می کنیم 
و قرار است که امروز در ستاد اقتصادی کرونا نحوه 
حمایت از این کسب و کارها و بنگاهها بررسی 

و مشخص شود.

معاون وزیر کار خبر داد؛

آغاز پرداخت تسهیالت کرونا از شنبه آینده
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1476- سه شنبه 20 خرداد 21399 معه جا
سال گذشته بیش از ۱۷۵ هزار شغل برای مددجویان ایجاد شد

کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  معاون 
امداد از ایجاد بیش از ۱۷5 هزار شغل برای 
گذشته  سال  در  امداد  کمیته  مددجویان 

خبر داد.
میزان  به  اشاره  با  عبدالملکی  اهلل 
عملکرد کمیته امداد در حوزه اشتغال گفت: 
با زحماتی که همکاران کمیته امداد، خیرین و 
فعالین حوزه اشتغال انجام دادند، موفق شدیم 
۱۷5 هزار و 900 فرصت شغلی را در تمام 
کشور اجرا کنیم که ۴0 درصد از کل اشتغال 

ایجاد شده در سال گذشته است.
* رکود نسبی در کل برنامه اشتغال 

کشور
وی از رشد کمی و کیفی اشتغال در 
سال های گذشته در کمیته امداد امام خمینی 
)ره( خبر داد و اظهار کرد: در حوزه کمی از 
سال 90 تا 96، کمیته امداد با یک میلیون 
و ۴00 هزار فرصت شغلی که ایجاد کرده 
بود، تقریباً 20 درصد برنامه اشتغال کشور را 
عملیاتی کرد. در سال 9۷ با ۱۴8 هزار فرصت 
شغلی این عدد به حدود 30 درصد رسید و در 

سال 98 از مرز ۴0 درصد عبور کرد.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد 
امام خمینی )ره( در عین حال با اذعان به 
اینکه میزان اشتغال ایجاد شده توسط کمیته 
امداد، حجم باالیی برای کشور نیست، عنوان 
با  اشتغال کشور  برنامه  کرد: متأسفانه کل 
رکود نسبی مواجه بوده است و میزان اشتغالی 
که در تمام ایران ایجاد شده، قابل توجه نبوده 
است. یعنی ۴۱ درصد عدد بزرگی نیست بلکه 

آن صد در صد عدد کوچکی است.
ایجاد 200 هزار فرصت  * به دنبال 

شغلی هستیم
عبدالملکی به برنامه های اشتغالزایی 
اشاره و  تولید  امداد در سال جهش  کمیته 
برنامه ریزی کرده  امسال  برای  اظهار کرد: 
صد  بانکی  شبکه  اینکه  به  مشروط  ایم، 
درصد از منابع مورد نیاز کمیته امداد که در 
قانون نیز با مبلغ شش هزار و 200 میلیارد 

تومان مصوب شده است را تأمین کند، ساز 
و کار اجرایی برای ایجاد 200 هزار فرصت 

شغلی داشته باشیم.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد 
امام خمینی )ره( یادآور شد: در سال گذشته 
ایجاد  برای  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته 
میلیارد   800 و  هزار  پنج  مجموعاً  اشتغال 
قانون  موجب  به  مصوب  اعتبارات  تومان 
داشت که چهار هزار و ۷۱0 میلیارد تومان 
که معادل 86 درصد بود تخصیص پیدا کرد 
و اگر تمام اعتبارات مورد نیاز اختصاص پیدا 
می کرد، به ۱95 هزار تا 200 هزار فرصت 

شغلی در سال قبل دست پیدا می کردیم.
وی درباره مدل اشتغال زایی توضیح 
داد و اظهار کرد: در ادبیات اشتغال زایی این 
موضوع در تمام دنیا پذیرفته شده است که 
پول شغل ایجاد نمی کند؛ تسهیالت و وام 
هایی که کمیته امداد امام خمینی )ره( به 
متقاضیان ارائه می دهد به عنوان یکی از 
هفت حلقه اصلی عمل می کند و در صورتی 
که شش حلقه دیگر وجود نداشته باشد، وام نه 
تنها اشتغال ایجاد نمی کند بلکه باعث بدهکار 
شدن فرد بیکار نیز می شود و مشکلی به 

مشکالت فرد اضافه می کند.
های  برنامه  کرد:  بیان  عبدالملکی 
اشتغال کمیته امداد در قالب دو نظام هدایت 
شغلی و نظام راهبردی شغلی ارائه می شود 
سنجی،  مزیت  یعنی  حلقه  هفت  تمام  که 
استعداد سنجی فرد متقاضی، ترسیم مسیر 
تسهیالت،  ارائه  مهارتی،  آموزش  شغلی، 
پایدار سازی و کمک به بازار فروش را در 

بر می گیرد.
وی در خصوص میزان پایداری مشاغل 
به  کرد:  اظهار  امداد  کمیته  در  شده  ایجاد 
صورت متوسط پایداری مشاغل کمیته امداد 
از میانگین کشور باالتر است. چون ما برنامه 
های نسبتاً مفصلی را برای پایداری اشتغال 
مددجویان داریم یعنی از زمانی که طرح اجرا 
می شود تازه کار اصلی همکاران ما شروع 

می شود و هر سه ماه یک بار در سال اول 
و هر شش ماه یک بار در سال های دوم و 

سوم تا پنجم نظارت می شود.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد 
امام خمینی )ره( افزود: مراجعه حضوری می 
شود و اگر نیاز به تسهیالت تکمیلی داشته 
باشند به آنها تعلق می گیرد. در این راستا 
آموزش های ویژه ای را داریم که ساالنه ده 
ها فقره آموزش پایدارسازی انجام می دهیم.

مخاطبین  با  رابطه  در  عبدالملکی 
خدمات کمیته امداد گفت: بر اساس اساسنامه 
کمیته امداد این نهاد متولی موضوع رفع فقر 
است و همه کسانی که به نوعی درگیر فقر و 
محرومیت هستند مخاطب برنامه های کمیته 
عضویت  نوع  دو  ما  گیرند،  می  قرار  امداد 
معیشتی و غیر معیشتی در کمیته امداد داریم. 
در نوع معیشتی محرومیت افراد بسیار باال 
است و به عنوان افرادی که باید مستمری 
دریافت کنند در کمیته امداد ثبت می شوند 
و ماهانه مبالغی به آنها پرداخت می شود و 
خدمات دیگری مثل ازدواج، اشتغال، درمان 

و مسکن برای آنها ارائه می شود.
کمیته  در  عضویت  دوم  نوع  به  وی 
امداد اشاره و اظهار کرد: ما افراد زیادی را 
داریم که نیازمند خدمات معیشتی نیستند اما 
محرومینی هستند که برای تامین فرصت 
شغلی شان نیازمند کمک هستند. برای این 
افراد فرآیند مددکاری مختصری انجام می 
شود که نیازمند بودنشان احراز شود و بعد در 

سامانه اشتغال کمیته امداد ثبت می شوند و 
خدماتی مثل آموزش و دریافت تسهیالت، 
را  پایدارسازی  خدمات  و  شغلی  مشاوره 

دریافت می کنند.
کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  معاون 
شیوع  به  اشاره  با  )ره(  خمینی  امام  امداد 
کرونا اظهار کرد: با شیوع کرونا مطرح شد 
و  میلیون  ایرانیان یک  رفاه  سامانه  در  که 
200 هزار خانوار داریم که نیازمندند و تحت 
پوشش سایر نهادهای حمایتی نیستند، ما هم 
مطرح کردیم این خانواده ها از خدمات جانبی 
کمیته امداد از جمله خدمت اشتغال می توانند 

بهره مند شوند.
وی با اظهار به اینکه کارفرماهایی که 
افراد تحت پوشش کمیته امداد را استخدام 
های  بسته  و  خدمات  از  توانند  می  کنند 
توضیح  کنند،  استفاده  کمیته  این  تشویقی 
داد: ما برای کارفرمایانی که اعضای تحت 
پوشش کمیته امداد را استخدام و بیمه می 
کنند، دو بسته تشویقی تعریف کردیم. بسته 
به  الحسنه است که  اول تسهیالت قرض 
ازای هر فرصت شغلی 50 میلیون تومان به 
کارفرما تقدیم می کنیم و این تسهیالت تا 

سقف ۱0 نفر است.
بسته  اینکه  به  اشاره  با  عبدالملکی 
در  که  است  کارفرما  سهم  بیمه  حق  دوم 
مناطق عادی تا 2 سال حق بیمه را پرداخت 
می کنیم، افزود: در مناطق محروم با درجه 
محرومیت 6 و ۷ تا سه سال و در مناطق 
محروم با درجه محرومیت 8 و 9 تا چهار سال 
حق بیمه سهم کارفرما را پرداخت می کنیم.

وی در مورد شرکت های دانش بنیان 
بنیان  دانش  برای شرکت های  هم گفت: 
هردو این را با هم پرداخت می کنیم یعنی 
بیمه سهم  بیمه و هم حق  هم تسهیالت 
در  کنیم همچنین  پرداخت می  را  کارفرما 
مناطق محروم با درجه محرومیت ۷،6، 8 و 
9 عالوه بر حق بیمه سهم کارفرما، تسهیالت 

قرض الحسنه هم پرداخت می کنیم.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

مهلت ثبت میهمانی و انتقالی
 دانشجویان علوم پزشکی تمدید شد

مهلـت ثبـت درخواسـت دانشـجویان دانشـگاه های علـوم پزشـکی 
کشـور بـرای نقـل و انتقـال و میهمانـی نیمسـال اول ۱۴00-۱399 برای 

مـدت یـک هفتـه تمدید شـد.
دانشـجویان متقاضـی انتقـال و یـا میهمانـی در دانشـگاه های علوم 
پزشـکی برای نیمسـال اول ۱۴00-۱399 از ۱5 اردیبهشـت تا ۱5 خرداد 
99 فرصـت داشـتند کـه تقاضاهـای انتقـال و میهمانی خـود را ثبت کنند.

بنابـه  کـرد  اعـالم  بهداشـت  وزارت  آموزشـی  خدمـات  مرکـز 
درخواسـت های متعدد دانشـگاه های علوم پزشـکی کشـور و دانشـجویان 
مبنـی بـر عـدم ثبـت اطالعات و مسـتندات در سـامانه انتقـال و میهمانی 
داخـل، ایـن سـامانه از روز یکشـنبه ۱8 خـرداد تـا پایان روز اداری شـنبه 

2۴ خـرداد 99 فعـال خواهـد شـد.
دانشـجویان و دانشـگاه های مبـداء و مقصـد فرصـت دارنـد نسـبت 
بـه ثبـت، بررسـی و ویرایش اعمـال تغییرات در بـازه زمانی مذکـور اقدام 

کننـد. ایـن تاریـخ به هیـچ عنـوان تمدید نخواهد شـد.
نتایج بررسـی دانشـگاه ها در نهایت تا شـهریورماه 99 اعالم خواهد 
شـد. با توجه به ممنوعیت انتقال دانشـجویان مقاطـع تحصیالت تکمیلی، 
تصمیـم گیـری در خصـوص انتقـال این دسـته از دانشـجویان طبق روال 
سـنوات گذشـته در کمیسـیون مـوارد خـاص انتقـال دانشـجویان مقاطـع 
کارشناسـی ارشـد و دکتـری تخصصی در مـرداد یا شـهریورماه 99 انجام 

خواهد شـد.

دستورالعمل بهداشتی دانشگاه آزاد برای امتحانات
معاون علوم پزشـکی دانشـگاه آزاد اسـالمی، دسـتورالعمل بهداشتی 

برگـزاری امتحانـات حضوری دانشـگاه آزاد اسـالمی را ابالغ کرد. 
محسـن نفر دسـتورالعمل بهداشـتی برگـزاری امتحانـات حضـوری 
دانشـگاه آزاد اسـالمی را به رؤسـای اسـتان ها، واحدها، مراکز آموزشـی 

و معاونـت آمـوزش هـای عمومـی و مهارتـی )سـما( ابـالغ کرد.
نفـر در ایـن دسـتورالعمل تأکیـد کـرده اسـت: در راسـتای اجـرای 
مصوبـات سـتاد ملـی مقابلـه بـا ویـروس کرونـا و بـا عنایت بـه مصوبات 
هیأت رئیسـه و شـورای آموزش مجازی دانشـگاه آزاد اسالمی درخصوص 
برگـزاری حضـوری امتحانـات پایـان ترم بـا رعایت پروتکل هـای فاصله 
از  قبـل  دانشـجویان  تمامـی  اسـت  هوشـمند، الزم  اجتماعـی  گـذاری 
شـروع امتحانـات حضـوری در سـامانه خوداظهـاری وزارت بهداشـت بـه 
کـه  صورتـی  در  و  کـرده  آدرس http://salamat.gov.ir ثبت نـام 
عالئـم بیمـاری را نداشـتند، پیامـک دریافت شـده از سـامانه مذکـور و یا 
فـرم خوداظهـاری تکمیل شـده را در بـدو ورود بـه مسـئوالن تعیین شـده 

در حـوزه امتحانـات ارائـه دهند.
ایـن موضـوع در صـورت عـدم بیماری دانشـجو فقط بـرای یک بار 
در اولیـن امتحـان انجـام مـی شـود و نیاز به تکـرار آن در جلسـات بعدی 
امتحانی نیسـت. همچنین در صورتی که دانشـجو مطابق سـامانه و یا فرم 
خوداظهاری بیمار باشـد و یا در بدو ورود دارای عالئم بیماری باشـد، مجاز 
بـه شـرکت در امتحـان نبـوده و الزم اسـت، متعاقبـًا گواهی سـالمت و یا 
عـدم سـالمت صادره از مراکز بهداشـتی و درمانـی را جهت تصمیم گیری 

در خصـوص امتحان، به مسـئوالن آموزشـی مربوطـه ارائه کند.
براسـاس بندهای این دسـتورالعمل در مورد ورود دانشجویان، اساتید و 
پرسـنل به محل برگزاری امتحان، کنترل و غربالگری بهداشـتی )استفاده از 
ماسـک، نداشـتن عالئمی نظیر تب، عالئم تنفسـی، سـرفه، سـرماخوردگی 

و...( بـرای جلوگیـری از شـیوع ویروس کرونا اعمال می شـود.
در این دسـتورالعمل تأکید شـده اسـت: اسـتفاده از ماسک برای تمام 
دانشـجویان، اسـاتید و پرسـنل حاضـر در حوزه برگـزاری امتحانات الزامی 
اسـت. حتـی االمـکان واحدهـای دانشـگاهی محلـول ضدعفونی کننـده 
دسـت را در محـل هـای مشـخص ماننـد ورودی هـای کنار آسانسـورها 
قـرار دهنـد. همچنیـن بـه منظـور کاهش زمـان حضور دانشـجو در محل 
برگـزاری امتحانـات، بـا همکاری اسـاتید، طول مدت برگزاری هر جلسـه 
امتحانـی ترجیحـًا در سـقف 60 دقیقه و در موارد خـاص حداکثر 90 دقیقه 
تنظیـم شـود و بـه محـض اتمـام امتحـان دانشـجویان خارج شـوند و در 
خاتمـه برگـزاری امتحـان دانشـجویان باقیمانـده با هماهنگـی ممتحنین 

ردیـف بـه ردیف خارج شـوند.
همچنیـن الزم اسـت دکمه های آسانسـور، صفحه کلیـد کامپیوترها، 
دسـتگیره درب هـا، شـیرآالت و سـایر سـطوحی کـه به صورت مشـترک 
توسـط افـراد اسـتفاده می شـوند، حداقـل 5 بـار در روز ضدعفونی شـود و 
در موقع اسـتفاده، نکات بهداشـتی از جمله اسـتفاده از دسـتکش، دستمال 
کاغـذی یـا نظایـر آن رعایت و شستشـو و ضدعفونی دسـت بعد از تماس 
انجام شـود. گندزدایـی و ضدعفونی صندلی ها، محل برگـزاری امتحانات، 
محـل تـردد و همچنین سـرویس های بهداشـتی به طور مرتـب و حداقل 

دوبـار در روز بـا رعایـت دسـتورالعمل های موجود انجام شـود.
براسـاس بندهـای این دسـتورالعمل، فاصله بیـن صندلی ها در محل 
برگـزاری امتحانـات باید دو متر باشـد. اسـتفاده از سیسـتم تهویـه و یا باز 
گذاشـتن پنجره هـا در فضـای برگـزاری امتحانـات ضروری اسـت. حذف 
و یـا بـال اسـتفاده کـردن آبخوری ها و آبسـردکن ها بصـورت موقت انجام 
شـود. از سـطل زباله درب دار پدالی در فضاهای آموزشـی و سـرویس های 

بهداشتی اسـتفاده شود.
همچنیـن رعایـت فاصلـه ایمـن حداقـل دو متـر در قسـمت های 
عمومـی از جملـه نمازخانـه و مسـیر ورود و خـروج الزامـی اسـت. الزم 
اسـت بهداشـت فـردی رعایـت و از اسـتعمال دخانیـات خـودداری شـود. 
جهـت کاسـتن از تمـاس مسـتقیم دسـت ها بـا درب و دسـتگیره ها آنها را 
بـه حالـت نیمه بـاز نگـه دارند )در صـورت امکان( یـا برای سـهولت تردد 
از جـک و آرام بنـد درب هـا اسـتفاده نشـود. پرسـنل، نگهبانـان و کارکنان 
خدمـات بایـد آموزش هـای الزم درخصـوص راه های پیشـگیری از انتقال 
بیمـاری را دریافـت کننـد. سـلف سـرویس و مراکـز فـروش مـواد غذایی 

غیربسـته بندی شـده تعطیل شـود.
بـا توجـه بـه برگـزاری امتحانـات در نزدیک تریـن واحد دانشـگاهی 
محـل سـکونت دانشـجویان و بـه منظـور کنتـرل شـیوع بیمـاری کرونا، 

ضرورتـی بـه بازگشـایی خوابگاه هـای دانشـجویی وجـود ندارد.

سامانه انتخاب محل امتحانات دانشجویان
 دانشگاه آزاد فعال شد

سـامانه انتخـاب محـل امتحانـات دانشـگاه آزاد اسـالمی بـه منظور 
ارج نهـادن بـه دانشـجویان و حفظ سـالمتی آنهـا و جلوگیـری از تردد در 

شـرایط فعلی، فعال شـد.
دانشـجویانی کـه محـل تحصیـل آنهـا در دانشـگاه آزاد اسـالمی با 
شـهر محـل سـکونت یکسـان نیسـت، مـی تواننـد با ثبت نـام در سـامانه 
انتخـاب محـل امتحانات دانشـگاه آزاد اسـالمی به آدرس  در شـهر محل 
سـکونت خود امتحان دهند. این سـامانه در پی تأکید رئیس دانشـگاه آزاد 
اسـالمی مبنـی لـزوم حفـظ سـالمت دانشـجویان و رعایـت پروتکل های 
بهداشـتی و براسـاس بخشـنامه اجـرای طـرح تعـاون آزمون، فعال شـده 
و در دسـترس دانشـجویان این دانشـگاه قرار گرفت. براسـاس بخشـنامه 
اجـرای طـرح تعـاون آزمون، مقرر شـده شـرایطی فراهم شـود تـا مراجعه 
دانشـجویان به واحدهای دانشـگاهی محل سـکونت خود امکان پذیر شود.

در ایـن روش دانشـجویان غیربومـی مجبـور بـه حضـور در واحـد 
دانشـگاهی محـل تحصیـل خـود نیسـتند و می تواننـد بـرای حضـور در 

جلسـات امتحانـات، بـه واحـد محـل زندگـی خـود مراجعـه کننـد.

زن کرمانی دو فرزندش را به کام مرگ کشاند 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت: 
یک زن 32 ساله زرندی که با خوراندن متادون دو فرزند ۱۱ 
و شش ساله خود را به کام مرگ فرستاده است، دستگیر شد. 
 ۱5 ناگوار  اتفاق  این  افزود:  یوسفی  احمد   کوروش 
خرداد به وقوع پیوست و بنا بر گفته های مادر وقتی متادون 
به فرزندانش می دهد و می بیند خون از دهن آنها می آید با 

داد و فریاد خانواده خود را خبر می کند.
احمدیوسفی با اعالم اینکه مادر مدعی داشتن مشکل 
روانی است، تصریح کرد: وی با همسر خود اختالف داشته 

و در آستانه جدایی بوده است.

فرزندشان  قاتل  قصاص  از  مقتول  خانواده 
گذشتند 

مرد آرایشگری که به جرم قتل پسر جوانی با میله فلزی 
به قصاص محکوم شده بود به شرط پرداخت یک میلیارد 

تومان از مجازات مرگ نجات خواهد یافت. 
 96 سال  فروردین   2۴ از  پرونده  این  به  رسیدگی 
کوه  ورودی  مسیر  در  جوان   ۴ مرگبار  درگیری  به دنبال 
از  تیمی  شد.بالفاصله  شروع  دانشجو  بلوار  در  توچال 
مأموران کالنتری ۱63 ولنجک در صحنه درگیری حاضر 
شدند و با پسر جوانی که غرق خون روی زمین افتاده بود 
طالقانی  بیمارستان  به  انتقال وی  از  و پس  روبه رو شدند 

چند ساعت بعد جان باخت.
کارآگاهان در تحقیقات میدانی دریافتند که سرنشینان 

دو خودروی پژو و پراید پس از تصادف رانندگی با هم درگیر 
شدند و این ۴ جوان با در دست داشتن قفل فرمان، چاقو و 

میله داربست به جان هم افتاده اند.
چند روز بعد عامل جنایت بازداشت شد و در بازجویی ها 
گفت: من مقتول را اصاًل نمی شناختم همه این ماجرا به خاطر 
برخورد خودروهای ما اتفاق افتاد. وقتی از خودرو پیاده شدیم 
بین ما درگیری رخ داد و از روی عصبانیت دست به چنین 

کاری زدم.
متهم پس از محاکمه در شعبه دوم دادگاه کیفری استان 
تهران به ریاست قاضی محسن زالی و با حضور قاضی دلداری 
مستشار دادگاه به اتهام قتل عمد و با توجه به درخواست 

اولیای دم به قصاص محکوم شد.
قضات  سوی  از  حکم  تأیید  از  پس  ساله   32 فرزاد 
خانواده اش  که  بود  دار  چوبه  انتظار  در  کشور  دیوان عالی 
را  مقتول  خانواده  توانستند رضایت  نیکوکار  افراد  با کمک 
تومان  با دریافت یک میلیارد  پذیرفتند  جلب کنند و آن ها 

رضایت دهند. 
این مرد جوان که بشدت ابراز پشیمانی می کرد گفت: 
همسرم  مانده اند،  سرپرست  بدون  فرزندم  تنها  و  پیر  مادر 
طالق گرفته و یک برادر معتاد هم دارم بنابراین کسی را 
بیرون از زندان ندارم که بتواند کمکم کند. االن هم چشم 
امیدم به نیکوکاران و افراد خیر است تا شاید بتوانم این پول 

را فراهم کنم و از زندان آزاد شوم.

دستگیری وکیل قالبی در لنگرود 
فرمانده انتظامی لنگرود از دستگیری فردی خبر داد که 
با معرفی خود به عنوان وکیل، ۷00 میلیون ریال از شهروندان 

کالهبرداری کرده بود،
سرهنگ مجید نیکوئی در تشریح این خبر گفت: در پی 
مراجعه تعدادی از شهروندان و دارندگان پرونده های قضائی به 
پلیس آگاهی شهرستان لنگرود مبنی بر کالهبرداری از آنها 

توسط فردی که خود را وکیل معرفی کرده، بررسی موضوع 
در دستور کار قرار پلیس قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با جعل 
و کالهبرداری با انجام اقدامات اطالعاتی و بررسی های همه 
جانبه، متهم را که به بهانه قبول وکالت در مراجع قضائی با 
دریافت وجه از مالباختگان کالهبرداری می کرد، شناسایی 

و دستگیر کردند.
وی تصریح کرد: متهم در تحقیقات پلیس تاکنون به 
و  در گیالن  نفر  از هشت  ریال  میلیون  کالهبرداری ۷00 
یکی از استان های همجوار اعتراف کرده است. در بازرسی 
مدارک  از  تعدادی  و  جعلی  مهر  عدد  متهم، سه  از خودرو 

شناسایی شکات کشف شد.

شهادت رئیس پلیس اطالعات هویزه حیِن عملیات 
رییس پلیس اطالعات شهرستان هویزه یکشنبه شب 
در جریان تعقیب و گریز سارقان دچار سانحه شد و به درجه 

رفیع شهادت نائل آمد. 
 سید کریم موسوی رییس پلیس اطالعات شهرستان 
هویزه یکشنبه شب در پی یک عملیات تعقیب و گریز سارقان 
در این شهرستان دچار سانحه رانندگی شد و به دلیل شدت 

جراحات وارده به درجه رفیع شهادت نائل آمد .
خودروی حامل رییس پلیس اطالعات شهرستان هویزه 
پس از طی مسافتی در عملیات تعقیب و گریز واژگون شد .

واژگونی قایق، جاِن ۴ نفر را گرفت 
سخنگوی سازمان اورژانس کشور از غرق شدن ۴ نفر 

در شهر بابل خبر داد. 
مجتبی خالدی گفت: سه نفر اعضای خانواده در قایق 
سانحه  دچار  نفر  سه  هر  که  بودند  حرکت  درحال  پدالی 
به کار می شود که  برای نجات دست  نفر  می شوند و یک 

این فرد هم جان خود را از دست می دهد.

آتش سوزی  در  خانواده  یک  فرزند   ۳ فوت 
خودرو 

به  عسلویه  اتوبان  در  سمند  گرفتن  آتش  و  واژگونی 
پارسیان نزدیکی روستای خیارو منجر به فوت سه فرزند 9، 

5، و 2 ساله خانواده ای اهل برازجان شد. 

پایان گروگانگیری در بیرجند 
فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی از دستگیری 6 
آدم ربا و آزادسازی گروگان 2۴ ساله در کمتر از 2 ساعت 

طی عملیات غافلگیرانه پلیس خبر داد. 
سردار مجید شجاع اظهار داشت: افرادی با مراجعه به 
منزل فردی در شهرستان«سرایان« وی را با تهدید ربوده و 
به نقطه نامعلومی منتقل کردند که بالفاصله با اطالع موضوع 
به پلیس، تیم های ویژه رهایی گروگان موضوع را به صورت 

ویژه پیگیری کردند.
بررسی های  داشت:  بیان  استان  انتظامی  فرمانده 
به طرف  ربایان  آدم  که  بود  این  از  حاکی  پلیس  مأموران 
شهرستان«بیرجند« حرکت کرده اند که موضوع به تیم های 
گشت کنترلی ۱۱0 اعالم شد و مبادی ورودی و خروجی 

شهرها کنترل شد.
گشت  تیم های  از  یکی  اینکه  بیان  با  شجاع  سردار 
خراسان  آگاهی  پلیس  جنایی  جرایم  با  مبارزه  نامحسوس 
جنوبی به 3 خودروی پژوی متوقف شده در میدان فرودگاه 
پشتیبانی  با  افزود:  شدند،  مشکوک  »بیرجند«  شهرستان 
عملیاتی مأموران یگان امداد، بعد از بررسی کمتر از 2 ساعت 
از وقوع آدم ربایی، خودروها توقیف و 6 آدم ربا دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: مأموران گروگان 2۴ ساله را در یکی 
آدم  متهم   6 و  خودروها  که  کردند  شناسایی  خودروها  از 
مقام قضائی  به  و  منتقل  آگاهی  پلیس  به  و  توقیف  ربایی 

معرفی شدند.
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رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور خبر داد
افتتاح حدود ۱۴ هزار کالس درس تا پایان سال 

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره به فعالیت ساخت 
هزار   ۱۴ حدود  افتتاح  از  آینده  تحصیلی  سال  برای  مدارس  ساز  و 

تا پایان سال خبر داد. کالس درس 
مهراله رخشانی مهر با اشاره به اهمیت توسعه مشارکت های مردمی 
در گسترش فضاهای استاندارد آموزشی اظهار کرد: بر این اساس طرح آجر 
به آجر را رونمایی کردیم تا افراد مشتاق به مدرسه سازی با هر سرمایه ای 

اعم از خرد و کالن امکان مشارکت داشته باشند.
وی ادامه داد: در این طرح که رونمایی آن با حضور وزیر آموزش و 
پرورش انجام شد، افراد عالقه مند با رجوع به سامانه مهر مدرسه می توانند 
به جمع خیرین مدرسه ساز  اهدای امالک و مستغالت  مالی،  با کمک 
بپیوندند، البته که این طرح به تازگی رونمایی شده است و در حال رفع 

کاستی ها و تکمیل آن هستیم.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با بیان اینکه این طرح یکی از 
طرح های بسته تحولی سال 99 سازمان نوسازی مدارس محسوب می شود، 
گفت: به طور جدی برای تکمیل این طرح و توسعه مشارکت های مردمی 
به منظور ارتقای سطح فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی تالش می کنیم، 

هرچند که تاکنون خیرین همراهی بسیار خوبی با ما داشتند.
فقید  رئیس  حافظی  محمدرضا  مرحوم  بزرگداشت  به  رخشانی مهر 
جامعه خیرین مدرسه ساز هم اشاره کرد و گفت: مرحوم حافظی بنیانگذار 
جامعه خیرین مدرسه ساز کشور بود و همچنان این جامعه در حال فعالیت 
بوده و سهم قابل توجهی در توسعه فضاهای آموزشی کشور طی 22 سال 

اخیر داشته است.
از رونمایی سردیس مرحوم  رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور 
حافظی با حضور مسئوالن ارشد کشوری در اولین سالگرد درگذشت او 
خبر داد و اظهار کرد: همواره قدردان جامعه بزرگ خیرین کشور هستیم 
و اهمیت کار آنها به حدی است که شاهد بودیم جوانان با انگیزه ای هم 
قدم در این راه گذاشتند. همانطور که هفته گذشته آرین غالمی قهرمان 

شطرنج کشور به عنوان سفیر مدرسه سازی پا به این عرصه گذاشت.
رخشانی مهر درباره فعالیت ساخت و ساز مدارس برای سال تحصیلی 
آینده از افتتاح حدود ۱۴ هزار کالس درس تا پایان سال خبر داد و اظهار 
کرد: با توجه به شیوع کرونا با الزام رعایت پروتکل های بهداشتی فعالیت ها 
در تمام استان ها ادامه دارد تا بتوانیم کالس های درس را به موقع تحویل 

دهیم و در هیچ استانی فعالیت ها متوقف نشده است.

شورای  زیست  محیط  کمیته  رئیس 
اسالمی شهر تهران گفت: با توجه به اصل 
تقدم رعایت حقوق عامه به شهرداری تهران 
تغییر  و  تصرف  هرگونه  از  می دهم  تذکر 

کاربری پارک بانوان خودداری شود.
سید آرش حسینی میالنی در جلسه 
تذکری  در  تهران  شهر  اسالمی  شورای 
صحن  جلسه  هجدهمین  و  دویست  در 
روز جهانی  فرارسیدن  علنی شورای شهر، 
محیط زیست را تبریک گفت و با اشاره به 
کشور  طبیعی  منابع  اخیر  آتش سوزی های 
و  کشور  شرایط  امیدوارم  داشت:  اظهار 
زیست  و محیط  منابع طبیعی  از  پشتیبانی 
افزایش  و  توسعه  با  که  باشد  گونه ای  به 
پشتیبانی های لجستیکی شاهد حریق هایی 
زاگرس  در  اخیر  آتش سوزی های  نظیر 

نباشیم.

داد:  ادامه  شهر  شورای  عضو  این 
سمتی  به  کشوری  شرایط  هستم  امیدوارم 
حرکت کند که مجدداً شاهد مشارکت باالی 
مردم در عرصه های سیاسی و انتخابات باشیم.

درباره  تذکری  در  میالنی  حسینی 
کرد:  خاطرنشان  مادران  بوستان  از  صیانت 
بنا به اخبار واصله، صدور پروانه ساختمانی 
در 2۱00 متر مربع از پارک بانوان واقع در 
مجموعه اراضی عباس آباد در دستورکار است.

حسینی میالنی با بیان اینکه با توجه به 
اصل تقدم رعایت حقوق عامه به شهرداری 
و  تصرف  هرگونه  از  می دهم  تذکر  تهران 
شود،  خودداری  بانوان  پارک  کاربری  تغییر 
این  تمامیت  از  صیانت  کرد:  خاطرنشان 
بوستان باید مورد توجه قرار گرفته و گزارش 
به  بوستان  این  حقوقی  وضعیت  آخرین  از 

شورای شهر ارسال شود.

از تصرف و تغییر کاربری پارک بانوان 
خودداری شود

ها
ده 

گزی

سوگند رام

 – دولتی  قراردادهای   : کلیدی  واژگان 
نقض  اداری-  و  وجزایی  مدنی  مسئولیت 
 – پیمانکاری  مزایده-   - مناقصه   - تشریفات 

حقوق عمومی و خصوصی

در  الزامات  و  تشریفات  نقض  آثار   
قراردادهای عمومی

قرارداد های  در  گردید  بیان  پیش  در  که  همانگونه 
استثنایی،  موارد  در  جز  طرفین  اراده  آزادی  خصوصی، 
دستگاه های  مدیران  اما  میرود.  بشمار  اصل  یک  بعنوان 
دولتی بعنوان نماینده فقط همان اختیاری را دارد که قانون 
به آنها اعطا و به رسمیت شناخته است. به این ترتیب انعقاد 
معامالت دولتی از جهات مختلف که در فوق ذکر شد با 
محدودیت ها، ممنوعیت ها و رعایت تشریفات متعددی که 

در قوانین مختلف آمده مواجه است.
در حقوق خصوصی ضمانت اجرای عدم رعایت هر 
یک از شرایط صحت قرارداد ) ماده ۱90 ق.م ( ،بطالن 
است. اما در قرارداد های اداری عالوه بر این موارد، تدلیس، 
از  نیز  معامالتی  چنین  در  الزامات  رعایت  عدم  و  تبانی 

موجبات انحالل و بطالن قرارداد خواهد بود.
مقررات  گفت،  میتوان  فوق  شرح  به  توجه  با  لذا 
مربوط به مناقصه و مزایده جزء قواعد آمره است و از نقطه 
نظر دستگاه دولتي در شمار شرایط صحت معامله )عالوه 
بر آنچه که در ماده ۱90 قانون مدني آمده( است و اداره 
مکلف است که آنها را رعایت کند و آثار عدم رعایت این 
نهاد  و  اداره است  انحالل عقد متوجه  زمان  تا  تشریفات 
و  الزامات  و  تشریفات  این  نقض  مسئول  قرارداد  طرف 
طرف خصوصي قرارداد ذی حق شناخته می شود . بعبارتی 
اداره دولتي ذیربط باید تمام حقوق ناشي از معامله، تا حین 
به  را  آن  انحالل  از  ناشي  خسارت  همچنین  و  انحالل 

طرف مقابل بپردازد و ازطرف دیگر، به لحاظ عدم رعایت 
این مقررات توسط مسئوولین امر باید اشخاص متخلف و 
الزامات و تشریفات قرارداد را مورد تعقیب قانوني  ناقض 
قرار داده و کلیه خساراتي را که از این لحاظ به دستگاه 
دولتي وارد شده مطالبه و دریافت کند زیرا درست است 
که مقررات مناقصه و مزایده از قواعد آمره است اما این امر 
متوجه دستگاه دولتي است و نمیتوان انتظار رعایت آنها را از 
اشخاص غیر دولتي که مسئولیتی در رعایت آنها ندارند توقع 
داشت و آثار تخلف مامورین دولتي را متوجه آنها نیز کرد. 
چو آنکه این معنا در روح و متن ماده 92 قانون محاسبات 

عمومی کشور مشهود است.
افزون بر این اگر عدم رعایت تشریفات مناقصه یا 
ماده  برابر  باشد  اداري  تشکیالت  نقص  از  ناشي  مزایده 
اداره  متوجه  جبران خسارت  مدنی،  مسئولیت  قانون   ۱۱
طرفهاي  بین  تباني  مورد  این  در  اگر  البته  بود.  خواهد 
آثار  باشد  گرفته  انجام  دولتي  دستگاه  مامور  و  معامله 
تخلف از این مقررات عالوه بر سایر مجازاتهاي قانوني 

متوجه هر دو میشود.
اینکه رعایت تشریفات شرط صحت است یا نفوذ ، 
محل اختالف در بین علمای حقوق است. ولی آنچه که 
قانون  تفاسیر در محدوده ماده 92  از مجموع مباحث و 
محاسبات عمومی کشور است نتاج میگردد ضمانت اجرای 
عدم رعایت الزامات و تشریفات از جمله مقررات حاکم بر 
مناقصه، بطالن است. چرا که در این ماده دستگاه اجرایی 
در صورت عدم رعایت الزامات و تشریفات معامله مکلف 
به پرداخت اجرت المثل مورد معامله شده است هر چند 
بودجه  در  شده  بینی  پیش  اعتبار  بر  زائد  پرداخت  این 
منعقده،  قرارداد  بطالن  با  است  بدیهی   . باشد  مصوب 
از  هیچیک  برای  استناد  قابل  نیز،  آن  در  مندرج  شروط 

طرفین نخواهد بود.

ضمانت اجرای نقض الزامات و تشریفات 
در صور و مقاطع مختلف

 ۱- در صورتی که مفاد قرارداد از سوی هیچیک از 
طرفین به اجرا در نیامده باشد:

و  ممانعت  اجرا  به  شروع  از  بطالن  آثار  لحاظ  با 
قرار  قضایی  و  انتظامی   ، اداری  تعقیب  تحت  متخلفین 
میگیرند و در این حالت که اقدامات اجرایی شروع نگردیده 
است با اعالن بطالن وضعیت طرفین در شرایط قبل از 
مقابل  طرف  برای  حقی  هیچگونه  و  گرفته  قرار  قرارداد 

قرارداد نیز متصور نخواهد بود .  
از  2 - در صورتی که نسبت به مفاد قرارداد یکی 

طرفین به تعهدات خود عمل نموده باشد:  
قانون   92 ماده  دوم  فراز  از  که  آنچه  اساس  بر 
محاسبات عمومی استنباط میگردد با عدم امکان استرداد 
مورد معامله و یا عدم موافقت فروشنده با استرداد، طرف 
دولت مکلف به قبول مورد معامله بوده و بهای مورد معامله 
را بر مبنای اجرت المثل ) نظر کارشناسی (  به طرف قرارداد 

پرداخت مینماید . 
3 - در صورتی که مفاد قرارداد از سوی هر دو طرف 

به اجرا درآمده باشد:  
چنانکه مفاد قرارداد از سوی طرفین به اجرا در آمده 
باشد، عوضین معامله تهاتر شده و هرگونه ادعای خارج از 
قرارداد بر اساس احکام مدنی حل و فصل میگردد. چنانکه 
اشخاصی با نقض الزامات و تشریفات قانونی نفعی برای 
خود یا دیگری منظور نماید و یا از مقام و موقعیت خود 
تبانی  سوء استفاده نماید و همچنین در معامالت مذکور 

کنند حسب مورد به مجازات قانونی محکوم می گردند.

برای مطالعه کل این مقاله به وب سایت 
www.poursalim.com مراجعه شود .

 مسئولیت مدنی و جزایی و اداری ناشی از نقض تشریفات در قراردادهای دولتی
 و شهرداری ها و اعتبار سنجی قراردادهای منعقده

نویسنده : جلیل پورسلیم بناب - وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
 

چکیده : ضوابط و مقررات حقوق عمومی، بجهت مصلحت جامعه و ضرورت رعایت نظم عمومی، »آمره« است. بر همین اساس متولیان و 
ماموران عمومی مجاز به تغییر و توافق بر خالف آن نبوده و ملزم به رعایت آنها میباشند . طبعا” رعایت ضوابط و مقررات مذکورکه برای تشریفات 
یا مقدمات قراردادهای دولتی با اشخاص حقوق خصوصی وضع شده اند نیز ضرورتی غیر قابل انکار می باشد و انعقاد قرارداد توسط دستگاه ها 
ی اجرایی از جمله الزاماتی است که بایستی مدیران جهت حفظ منافع دولت بکار گیرند. درراستای حفظ این منافع، ضوابط و معیارهایی توسط 
مقنن جهت تنظیم قراردادهای مذکور، تدوین شده است. هدف اصلی تحقیق ، پرداختن به مسئولیت مدنی و جزایی و اداری ناشی از نقض 
تشریفات در انعقاد قراردادهای اداری و دولتی و بررسی اصول و قوانین موضوعه ی مرتبط با آن و متعاقبا، ارزیابی اعتبار و سرنوشت قراردادهای 
مطروحه در روابط بین اشخاص)چه طرفین قرارداد و چه  اشخاص ثالثی که یحتمل ذینفع در موضوع باشند( ، اعم از : فسخ، عدم نفوذ ، بطالن 
و... می باشد . بنابراین برای دستیابی به پاسخ این پرسش ابتدا به تعاریف جایگاه حقوق عمومی و خصوصی و قواعد حاکم بر قراردادهای هر 

یک از آنان پرداخته و سپس با استفاده از داده های جامعه حقوقی و قضایی پاسخ مناسب را مورد جستجو قرار میدهیم .



3 گنجینهسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1476- سه شنبه 20 خرداد 1399
دو سناریو آموزش و پرورش برای بازگشایی مدارس از مهر ۹۹ 

فاطمه اسماعیلی
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی از ورود »معارف انقالب اسالمی« 
به کتب درسی از مهر سال آینده خبر داد 
و گفت: ۱2 عنوان کتاب درسی در فنی و 
حرفه ای و کاردانش، »معارف« را مورد توجه 
قرار دادند. همچنین ۱5 عنوان کتاب در دوره 

نظری به این معارف می پردازند.  
به گزارش ایسنا، حسن ملکی در اولین 
نشست خبری اش با اصحاب رسانه به تبیین 
اهم برنامه های این سازمان پرداخت و اظهار 
را در یک  این سازمان  بخواهیم  اگر  کرد: 
جمله تعریف کنیم همان عبارت رهبر معظم 
انقالب درباره سازمان را بیان می کنم؛ ایشان 
فرمودند که سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی، قلب آموزش و پرورش است.
برای معرفی  را  بیان  این  افزود:  وی 
سازمان تعریف رسا و حکیمانه ای می دانم 
زیرا تهیه مواد و رسانه های آموزشی، محور 
و  می کنیم  تربیت  معلم  اگر  فعالیتهاست. 
فضای آموزشی می سازیم برای اجرای خوب 
برنامه درسی است و اگر در فکر اقتصاد و 
بودجه ریزی هستیم برای همین منظور است 

که آموزش بدرستی انجام شود.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
اصلی  ماموریت  اینکه  بیان  با  آموزشی 
محور  بنده  انتصاب  با  که  سازمان  امسال 
تحولی  اسناد  کردن  عملیاتی  گرفته  قرار 
است گفت: اسناد تحولی به مثابه یک چتر 
فکری، فلسفی علمی تلقی می شود و باید 
فعالیتهای بعدی را زیر این چتر اجرا کنیم. 
الزم است برنامه هایی که طراحی می شوند 
ما را به عملیاتی شدن اسناد تحولی نزدیک 
درسی  برنامه  و  بنیادین  تحول  سند  کنند. 
ما  کار  مبنای  که  هستند  سندی  دو  ملی 
تحولی  فضای  در  درسی  برنامه  تولید  در 

سازمان هستند.
ملکی با بیان اینکه ۱۱ حوزه تربیت 
طور  به  ملی  درسی  برنامه  در  یادگیری  و 
مشخص ذکر شده است گفت: فعالیت های 
ما در محور این ۱۱ حوزه یادگیری شکل 
قرآن  اسالمی،  معارف  و  می گیرد. حکمت 
علوم  ریاضیات،  انسانی،  علوم  عربی،  و 
ادبیات  و  زبان  خارجی،  زبانهای  تجربی، 
فارسی، سالمت و تربیت بدنی فرهنگ و 
هنر کاروفناوری و آداب و مهارتهای زندگی 
حوزه   ۱۱ این  جمله  از  خانواده  بنیان  و 

یادگیری هستند.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
بتوانیم  اگر  معتقدیم  داد:  ادامه  آموزشی 
ملی  درسی  برنامه  و  سندتحول  مطابق 
پنج  ما  درسی  برنامه  باید  کنیم  حرکت 
ویژگی اساسی و کالن داشته باشد؛ یک مورد 
مومن پروری است. ویژگی دوم عالم و آگاه 
پروری و ویژگی سوم متفکر پروری است و 
یعنی دانش آموزان از بعد تفکر و عقالنیت 
پیشرفت کنند. ویژگی چهارم اخالق محوری 
است که در هر دوره و پایه تحصیلی و در 
هر درسی ظهور و بروز متناسب با درس را 
خواهد داشت و ویژگی پنجم عامل محوری 
اهل  که  شوند  تربیت  کسانی  یعنی  است، 
افراد عالمی داریم که  باشند. ما  عمل هم 
هم  آسیب  یک  این  و  نیستند  عمل  اهل 

می تواند تلقی شود.
حوزه   ۱۱ هر  اینکه  بیان  با  وی 
یادگیری باید پنج محور یادشده را مطابق 
فرمولی در شش ساحت تربیتی به همدیگر 
ارتباط داده و برنامه درسی را طراحی کنند 
گفت: معتقدیم اگر هر حوزه یادگیری بتواند 
برنامه درسی خود را بر این مبنا طراحی کند 
یکی از مراحل اصلی تحول در حیطه نرم 
افزاری رخ داده است. اگر مواد آموزشی و 
رسانه های یادگیری که وارد مدارس می شوند 
آگاهانه،  عالمانه،  درسی  برنامه  پایه  بر 
کارایی  نشوند  طراحی  منطقی  و  درست 
بعدی  مرحله  در  داشت.  نخواهند  را  الزم 
آموزشی و رسانه های  تولید مواد  وارد  باید 

آموزشی بشویم.
بسته  دنبال  به  اینکه  بیان  با  وی 
تنها،  درسی  کتاب  نه  و  هستیم  یادگیری 
گفت: بسته یادگیری مجموعه ای از مواد و 
رسانههای آموزشی همراه با روشهای مورد 
نیاز در هر درس خاص است که بر مبنای 
اهداف یادگیری و به طور یکپارچه طراحی 
شده باشد. کتاب کار دانش آموز، راهنمای 
به  آموزشی  نشریه  آموزشی،  فیلم  معلم، 
در  موارد  سایر  و  پشتیبان  و  حامی  عنوان 

بسته یادگیری قرار می گیرند.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی با تاکید بر اینکه باید از کتاب درسی 
حرکت  یادگیری  بسته  سمت  به  محوری 
برنامه  استانداردهای  کار،  مبنای  و  کنیم 
درسی خواهد بود که در مرحله اول کار، در 
استانداردها  اگر  دست طراحی است گفت: 
بدرستی طراحی شود زمینه برای تولید بسته 

یادگیری کارآمد فراهم می شود.
بسته های  اجرای  زمان  درباره  ملکی 
 ۱۴00 سال  در  کرد:  عنوان  نیز  یادگیری 
بسته های  آزمایشی  اجرای  برای   ۱۴0۱ و 
یادگیری آماده خواهیم بود که شامل همه 
از  حدی  نخواهدبود.  یادگیری  های  بسته 
بسته ها آماده می شود و به صورت آزمایشی 
در تعدادی مدارس مورد تدریس قرار خواهند 
گرفت. اگر از ابتدا سراسری اجرا شود از بعد 
برنامه درسی مطلوب نیست و باید اقدامات 

الزم را در این مسیر انجام دهیم.
وی مرحله بعدی را مرحله تولید مواد 
و  دانست  استانداردها  مبنای  بر  آموزشی 
نیز  تحصیلی  دوره های  طراحی  کار  گفت: 
اهداف  انجام شود.  کار  این  با  موازی  باید 
و  رسیده  تصویب  به  تحصیلی  دوره های 
پرورش  و  آموزش  مختلف  بخش های  به 
را  اهداف  بخواهیم  اگر  است.  شده  ابالغ 

عملیاتی کنیم راهی جز طراحی دوره های 
تحصیلی نداریم. 

افزود: هدف های دوره، ساختار  وی 
آن  معلم  مختصات  درسی،  عناوین  دوره، 
زمان  های  ویژگی  آموزشی،  فضای  دوره، 
در  عناصر  و سایر  تربیت  عنوان عنصر  به 
طراحی دوره های تحصیلی مورد توجه اند. 
چندکارگروه دوره ابتدایی، متوسطه، فنی و 
حرفه ای و کاردانش در حال طراحی دوره 
هستند و برای آنکه انسجام الزم را داشته 
باشند یک شورای راهبری امور را هماهنگ 

کرده و جهت می دهد.
وی همچنین از ورود معارف انقالب 
اسالمی به کتب درسی از مهر سال آینده خبر 
داد و گفت: برای مهر ماه یک کار باارزشی را 
انجام دادیم که معارف انقالب اسالمی ایران 
در کتاب های درسی ورود پیدا کنند. قبال در 
کتاب های درسی مطالبی آورده شده بود اما 
اکنون حساب شده تر و برنامه ریزی شده تر 
در کتاب ها و برنامه های درسی گوناگون 
گنجانده شده است. ۱2 عنوان کتاب درسی 
در فنی و حرفه ای و کاردانش، معارف را مورد 
توجه قرار دادند. همچنین ۱5 عنوان کتاب 
در دوره نظری به این معارف می پردازند. 
با ساختار محتوایی  مطالب  تا  تالش شده 

کتاب تناقض و تضادی نداشته باشد.
معرفی  نیز  را  درسی  کتب  این  وی 
کرد و گفت: در بخش فنی و حرفه ای در 
رشته های  در  پایه  فنی  دانش  کتاب های 
زراعت، باغبانی، دامپروری، صنایع غذایی، 
ماشین های کشاورزی، عملیات آزمایشگاهی 
در  پایه  فنی  دانش  شیمیایی،  صنایع  در 
دریایی،  مخابرات  و  الکترونیک  رشته های 
مکانیک دریایی، تولید برنامه های تلویزیونی 
درج  اسالمی  انقالب  معارف  متالوژی،  و 
خواهد شد. در بخش نظری نیز در دروس 
تاریخ  اجتماعی،  مطالعات  دفاعی،  آمادگی 
3 علوم انسانی و تاریخ معاصر نیز از جمله 
کتاب هایی هستند که مباحث معارف انقالب 
اسالمی و همچنین مباحثی درباره »شهید 

قاسم سلیمانی« در آن درج شده است.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
بگذاریم  نباید  ما  که  کرد  تاکید  آموزشی 
دانش  میان  در  اسالمی  انقالب  به  عالقه 
برای  راه  قوی ترین  شود،  تضعیف  آموزان 

این کار راه تربیتی و فرهنگی است.
محتوایی  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
این  است؟ گفت:  این کتب حذف شده  از 
اقدامات لطمه ای به دیگر محتواهای درسی 
نخواهد زد و سعی شده یک هماهنگی میان 
محتوای هر کدام از کتاب ها و مطالبی که 
قرار است گنجانده شود، وجود داشته باشد و 
قرار نیست از محتوای کتاب ها چیزی حذف 
شود. ممکن است جمالت و عباراتی حذف 
شود تا این هماهنگی بهتر رخ دهد اما قرار 
نیست به ساختار کتاب ها لطمه ای وارد شود.

اینکه  به  پاسخ  در  همچنین  ملکی 
بر  مقدم  پژوهش  شما،  سازمان  عنوان  در 
تقویت  برای  است،  درسی  برنامه ریزی 
مطلب  این  گفت:  کرده اید؟  چه  پژوهش 
درست است که پژوهش مقدم بر آموزش 
است. گروه های درسی کار پژوهشی انجام 
شده  انجام  پژوهش های  منتها  دهند،  می 
پشتیبان برنامه ریزی درسی اند و الزم نیست 
جامعه هم پژوهش ها که مبانی کار هستند 
را مشاهده کنند. پژوهش هایی انجام شده و 
مواردی نیز اکنون در حال انجام است که 
توسط  برخی  و  پژوهش گاه  توسط  برخی 

گروه های درسی صورت گرفته است.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی ادامه داد: ما برای ساماندهی مطلوب 
و  کاملتر  گام های  باید  پژوهشی  امور  تر 
تشکیالتی  ساختار  در  برداریم.  را  بهتری 
جدید که آماده ارائه به هیئت امنای سازمان 
است به طور ویژه به پژوهش توجه و دفتر 
مطالعات راهبردی و آینده پژوهی پیش بینی 
شده و مورد تایید وزیر هم قرار گرفته است.

جدید  ساختار  در  اینکه  بیان  با  وی 
گروه«  به  درسی  گروه های  عناوین  تعمدا 
پژوهش و برنامه ریزی درسی« تغییر کرده 
است گفت: بخشی از آموزش های مجازی 
به پژوهش ها مرتبط می شود. در دفتر  نیز 
انتشارات کمک آموزشی شبکه رشد در دست 
تقویت و توسعه است. بهره گیری از امکانات 
و خدمات فضای مجازی برای ارائه محتوا در 

شبکه شاد در حال انجام است.
شاد  شبکه  محتوای  افزود:  ملکی 
باید توسط شبکه رشد تقویت شود که در 
حال انجام است. فضای مجازی به واقعیت 
مسلمی تبدیل شده و سازمان پژوهش اگر 
بخواهد هم نمی تواند آن را فراموش کند. 
همه بسیج شده اند که اقدامات موثری در این 
باره انجام دهند، باید بسته آموزش مجازی 
از  که  باشیم  داشته  مختلف  زمینه های  در 

برنامه های ماست.
تشکیالتی  ساختار  مبهم  وضعیت 

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
ضعیت  و ه  ر با ر د همچنین  ی  و
پرورش  و  آموزش  مطالعات  پژوهشگاه 
آموزش  کنونی  وضع  در  پژوهشگاه  گفت: 
امیدوارم  و  دارد  مبهمی  وضع  پرورش  و 
بشود.  تشکیالتی  ساختاری  زدایی  ابهام 
سازمان  به  وابسته  اکنون  پژوهشگاه  این 
ابتدا  از  بنده  اعتقاد  به  و  است  پژوهش 
وابستگی ساختاری نبود و بیشتر به سازمان 
الصاق شده است. سازمان نتوانست استفاده 
مطلوب از ظرفیت علمی پژوهشگاه ببرد ولی 
موانع ساختاری اجازه نداد و این امکان فراهم 
نشد. متقابال پژوهشگاه هم نتوانست تعامل 

موثری با سازمان برقرار کند. 
وی ادامه داد: یک نظر این است که 
پژوهشگاه مانند گذشته مستقل باشد. اینکه 
بشود  موفق  پرورش  و  آموزش  وزارت  آیا 
و  بشود  راضی  استخدامی  امور  سازمان  و 
تصویب کند، فعال مشخص نیست ولی ما 
ساختار تشکیالتی جدید را منهای پژوهشگاه 
چیده ایم. در محضر وزیر شنیدم که بنا دارند 
پژوهشگاه را مستقل کنند. پژوهشگاه یا باید 
ادغام صحیحی صورت  یا  و  شود  مستقل 

گیرد. وضع کنونی مطلوب نیست. 
تشکیالتی  چارت  به  اشاره  با  وی 
و  افتاد  ناگواری  اتفاق  گفت:  استان ها 
معترض هستم که معاون پژوهشی مدیران 
کل استان ها تضعیف و حذف بشود. اکنون 
این اتفاق افتاده و استنادشان به بخشنامه 
اما  شود  اجرا  باید  بخشنامه  است.  دولت 
سوالم این است که چرا سراغ حساسترین 
آموزش  جای  همه  اید؟  آمده  معاونت ها 
و  کنیم  می  تحول  از  صحبت  پرورش  و 
تحول بدون پژوهش بی معناست. معترضم 
نشود  اگر  که  بشود  تجدیدنظر  امیدوارم  و 

خسران بزرگی است.
برای  پژوهش  سازمان  سناریوهای 
ارائه محتوای درسی در سال تحصیلی آتی

سازمان  سناریوهای  درباره  وی 
پژوهش برای ارائه محتوای درسی در سال 
تحصیلی  سال  برای  گفت:  آتی  تحصیلی 
آینده روی دو سناریوی مشخص فکر می 
کنیم. یک حالت این است که مدارس به 
غیرحضوری  و  حضوری  از  ترکیبی  شکل 
تشکیل و اداره شود. بخشی از زمان آموزش 
حضوری باشد و بخشی را مجبور شوند یه 
صورت مجازی ارائه دهند. در این رویکرد 
ترکیبی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی در دفتر تالیف آموزش های عمومی 
و متوسطه نظری الگویی باید آماده شود و 

تجربیات قبلی هم وجود دارد.
وی افزود: حالت دوم این است اصال 
دانش آموزان اجازه نداشته باشند به مدرسه 
و  است  آموزش مجازی  رویکرد  بروند که 
الگوی دیگری باید طراحی شود. روی هر 
دو الگو کار می کنیم و کارشناسان ذیربط را 
به همکاری دعوت می کنیم. بسته آموزشی 
مناسب را در هر دو حالت تولید خواهیم کرد 
و با کاری که در شبکه شاد انجام می شود 
باید همسویی و هماهنگی الزم شکل بگیرد.

و  اجتماعی  آسیب های  درباره  وی 
محتوای  در  آن  از  پیشگیری  راهکارهای 
درسی گفت: مسئله آسیب های اجتماعی از 
جهت نوع و نحوه بروز و ظهور در جامعه 
پیچیدگی های خاصی دارد، معتقدیم نیازمند 
مطالعات بیشتری هستیم. در گام ها و برنامه 
های جدید سازمان باید پژوهش در عرصه 
آسیب های اجتماعی بویژه آسیب های نوپدید 

و نوین انجام شود.
سازمان  رئیس  ایسنا،  گزارش  به 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه 
سازمان پژوهش مکلف است مهارت های 
گوناگون  تحصیلی  دوره های  در  را  زندگی 
چه از طریق برنامه های رسمی و چه فوق 
برنامه در دانش آموزان تقویت کند گفت: 
مضاعف  طور  به  باید  این ضرورت  اکنون 
مورد توجه قرار بگیرد. بروز اتفاقاتی چون 
قتل یک دختر توسط پدرش به ضعف مهارت 

ها هم برمی گردد. 
حوزه های  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
زندگی  های  مهارت  و  آداب  ما  یادگیری 
این  به  ویژه  طور  به  دارد  قصد  که  است 
یادگیری  و  تربیت  حوزه  بپردازد.  مباحث 
به  نیز  جتماعی  ا لعات  مطا و  سالمت 
مهارت های  و  دارد  توجه  مهم  امر  این 
بسته های  تولید  اصلی  ارکان  از  زندگی 
یادگیری خواهد بود. البته اگر ما معلمان را 
با تغییر برنامه های درسی و تحول  همراه 
به  نکنیم  آماده  یادگیری  بسته های  در 
اهداف مان نمیرسیم. در ساختار تشکیالتی 
برای  را  انسانی  نیروی  جدید مرکز تربیت 

همین منظور پیش بینی کرده ایم.

الگوی  تدوین  و  طراحی  به  وی 
این  در  کارگروهی  تشکیل  و  برونسپاری 
زمینه اشاره کرد و گفت: کار تا ۷0 درصد 
برونسپاری  الگوی  رفته است؛ وقتی  پیش 
آماده شد اعتباربخشی آن را انجام خواهیم 
داد. برونسپاری هم می تواند فرصت باشد و 
هم تهدید. فرصت از این بابت که چاره ای 
بیرونی  متخصص  افراد  سمت  به  نداریم 
که  است  منظر  این  از  تهدید  اما  برویم، 
می خواهیم در رویکرد جدید اسناد تحولی 
به  توانست  خواهیم  آیا  کنیم،  عملیاتی  را 
وسیله برونسپاری محتوایی آماده کنیم که 

در راستای اسناد تحولی باشند؟.
می خواهند  که  افرادی  افزود:  ملکی 
این کار را انجام دهند باید به محتوای اسناد 
تحولی باورمند باشند و مهارت های الزم را 
داشته  اختیار  در  تحولی  اسناد  راستای  در 
است  برونسپاری ضرورت  معتقدیم  باشند. 
اما این اعتقاد را هم داریم که باید محتاطانه 
حرکت کنیم تا آفات احتمالی ما را آسیب زده 
نکند، اما در مجموع به برونسپاری خوشبین 

هستیم که نیازمند احتیاط مدیریتی است.
کتابهای درسی به موقع دست دانش 

آموزان می رسد
هیچ  مهر  اول  اینکه  اعالم  با  وی 
آموزان  دانش  دست  به  تاخیر  با  کتابی 
سفارش  ثبت  شیوه  کرد:  اظهار  رسد  نمی 
اینترنتی و توزیع سیستمی با توجه تجارب 
سال قبل، آسیب شناسی شده و اشکاالت 
ستاد  یک  استانی  هر  در  کرده ایم.  رفع  را 
شده  تشکیل  استان  مدیرکل  مسئولیت  با 
کل  مدیران  داریم.  آنها  با  مداوم  ارتباط  و 
سیستم ثبت سفارش و توزیع را پیگیری می 
کنند تا این امور به موقع انجام شوند. به طور 
کلی تا امروز ثبت سفارش کتاب های درسی 
برای دانش آموزان میان پایه تا بیش از 86 
درصد انجام شده است. به عبارتی حدود 9 
میلیون و ۷۱9 هزار و 5۱ دانش آموز ثبت 

سفارش کرده اند.
برنامه  و  پژوهش  سازمان  رئیس 
استانها  برخی  داد:  ادامه  آموزشی  ریزی 
چون اصفهان، مازندران، همدان و ایالم تا 
98 درصد ثبت سفارش کتب درسی را انجام 
داده اند و موفق هستند. برخی استان ها عقب 
ماندگی دارند و تقاضا می کنم مدیران کل 
استانی ستادهایشان را فعال و نظارت الزم 
را برای ثبت سفارش های فردی و گروهی 

داشته باشند.
و  سفارش  روند  اینکه  بیان  با  وی 
توزیع را مدیریت می کنیم و به خانواده ها 
اعالم می کنیم اول مهر نگران کتب درسی 
نباشند گفت: شبانه روزی کار می کنیم که 

امور بدرستی پیش بروند.
توزیع  از عدم  کتابفروشی ها  گالیه 

کتاب و شروطی که نپذیرفتند 
از  کتابفروشی ها  گالیه  درباره  وی 
عدم توزیع کتب توسط آنها گفت: چند راه 
پیش روی کتابفروشی ها بود که نپذیرفتند. 
شرط اول تغییر شیوه توزیع از شیوه سنتی 
کاهش  دوم  بود. شرط  شیوه سیستمی  به 
نرخ سود فروش کتاب از ۱۷.5 به 8 درصد 
به نفع دانش آموزان بود. آنها این شرط را 
هم نپذیرفتند. اصل برای ما اتخاذ روشی بود 
که دانش آموزان بتوانند با سهولت بیشتری 
کتاب هایشان را دریافت کنند. هرچند رابطه 
مان را با کتابفروشان قطع نمی کنیم و باز 
تالش می کنیم. شرط سوم هم ارائه کامل 
پایش  و  مجاز  کتابفروشی های  اطالعات 
توزیع بود. این سه الگو را مطرح کردیم اما 
به دلیل سنت قبلی نهادینه شده که به آن 

اصرار داشتند، توافق حاصل نشد.
زبانهای  آموزش  تنوع  درباره  وی 
خارجی نیز عنوان کرد: سیاست کلی ما این 
است که صرفا از تک زبانی و فقط انگلیسی 
را محور قراردادن فاصله بگیریم و به سمت 
و  تربیت  حوزه  برویم.  زبان  آموزش  تنوع 
را  بحث  این  خارجی  زبان های  یادگیری 
این حوزه  استانداردهای  باید  دارند.  مدنظر 
آن  رویکردهای  از  یکی  که  شود  احصاء 

توجه به زبانهای دیگر است.
وی درباره پرسشی مبنی بر ناکارآمدی 
و کاربردی نبودن محتوای کتب مرتبط با 
آداب و مهارتهای زندگی اظهار کرد: هرچقدر 
کتابهای درسی کاربردی تر شوند مطلوبتر 
هستند. اصال خط قرمزی از این بابت در هیچ 
مسئولی وجود ندارد. به کارشناسان قوی تر 
برای کاربردی کردن علم نیاز است. شاید 
باشد.  داشته  وحود  بابت مشکالتی  این  از 
باید برای کاربردی کردن کتابهای درسی 
کنیم  بررسی  و  بازبینی  را  کار  استلزامات 
مطلوبتری  وجه  محتوا  کردن  کاربردی  تا 
قویتری  نیازسنجی  باید  همچنین  بیاید. 
آموزان  دانش  زندگی  به  و  باشیم  داشته 

نزدیکتر شویم.

طرح مالیات بر»خانه های خالی« کلید خورد 
نماینده مردم خمین در مجلس از تدوین طرحی برای اخذ مالیات از 
خانه های خالی خبر داد و گفت: از محل این اعتبارات، دولت را مکلف 

می کنیم 5 میلیون واحد مسکن مهر برای اقشار آسیب پذیر بسازد. 
علیرضا نظری از تدوین طرحی برای مالیات بر خانه های خالی خبر 
داد و گفت: بر اساس تحقیقات انجام شده حدود 3 میلیون و 500 هزار 
خانه نوساز خالی در کشور وجود دارد که 500 هزار واحد آن در تهران و 
3 میلیون واحد در 30 استان کشور وجود دارد. این خانه ها برای سودآوری 

ساخته شده است.
وی با اشاره به افزایش بی سابقه قیمت مسکن در سراسر کشور، 
افزود: این امر نتیجه نقش آفرینی دالالن مسکن است. این افراد واحدهای 
ساختمانی ساخته شده را خالی نگه داشتند و به دنبال به هم ریختن بازار 

مسکن هستند.
یازدهم  مجلس  اینکه  بر  تاکید  با  مجلس  در  خمین  مردم  نماینده 
نمی تواند نسبت به مشکل مسکن مردم بی تفاوت باشد، تاکید کرد: در 
همین راستا طرح اخذ مالیات از مسکن های خالی را تدوین کرده ایم، بر 
اساس این طرح خانه های خالی باید 20 درصد مالیات بپردازند. در صورت 
اجرای نهایی آن دیگر مسکن به عنوان یک کاالی سرمایه ای مورد توجه 
دالالن قرار نخواهد گرفت. امیدواریم این طرح در فصل تابستان و در 

زمان جابجایی مستاجران به تصویب برسد.
نظری در تشریح این طرح، گفت: اگر 3.5 میلیون واحد خالی، حدوداً 
80 متری و هر کدام، متری 8 میلیون قیمت گذاری شود، 2 میلیون و 2۴0 
هزار میلیارد تومان ارزش این خانه های خالی برآورد می شود و 20 درصد 
مالیات آن حدود ۴۴8 هزار میلیارد تومان خواهد بود که با درآمدهای ناشی 
از اخذ مالیات بر مسکن های خالی می توان طبق الگوی ساخت مسکن 
مهر حدود 5 میلیون واحد ۷0 متری مسکن مناسب برای اقشار ضعیف 

ساخت که انقالب اقتصادی ایجاد می کند.
وی گفت: طرح مالیات بر خانه های خالی در مجلس دهم نیز بررسی 
شد اما بر اثر نفوذ سرمایه داران و رانت خواران به تصویب نرسید اما مجلس 
یازدهم اراده جدی برای تصویب این طرح و نظارت بر اجرای آن دارد. 

مجلس یازدهم نسبت به مشکالت مردم دغدغه مند است.
نماینده مردم خمین در مجلس اظهار داشت: در اکثر پژوهش ها و 
تحقیقاتی که انجام شده مشکالتی مانند کاهش ارزش پول ملی، رکود 
تورمی، فرآیند به شدت خسته کننده صدور مجوزهای تولیدی، مشکالت 
تامین مالی از طریق بانک ها و قاچاق سازمان یافته، فساد و تبعیض و 

فاصله گرفتن از عدالت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.
نظری با بیان اینکه امروز در کشور ما قریب به 6 میلیون خانواده 
بی خانمان وجود دارد که مسکن و سرپناه ندارند وتوانایی کافی برای 
در  نفر   ۴ را  خانواده  هر  اگر  کرد:  تاکید  ندارند،  نیز  بها  اجاره  پرداخت 
نظر بگیریم مشکل مسکن، مشکل اصلی 2۴ میلیون نفر از شهروندان 

کشور ما است.
وی افزود: این غیر از سرپناه های فرسوده و سکونتگاه های غیرمطمئن 
است که ما از آن به بدمسکنی یاد می کنیم. مسکن هایی که در برابر سوانح 
تاب آوری الزم را ندارد و در صورت بروز هر حادثه ای موجب ایجاد حجم 

باالی تلفات می شود.
 3۱ اصل  اساس  بر  کرد:  تصریح  مجلس  در  خمین  مردم  نماینده 
قانون اساسی داشتن مسکن مناسب حق هر خانواده ایرانی است. قریب 
به یک دهه از تصویب قانون ساماندهی مسکن می گذرد اما متاسفانه اقدام 
مناسبی در این زمینه صورت نگرفته است و بازار مسکن به عنوان کاالی 

سرمایه ای از سوی دالالن و سودجویان اداره می شود. 

بعضی نمایندگان خوزستان بر طبل اختالف می کوبند
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی گفت: برخی نمایندگان 
این دوره خوزستان در مجلس بر طبل اختالف می کوبند و با تک روی های 

خود مانع از ایجاد اتحاد بین نمایندگان استان می شوند.
جلیل مختار در خصوص اینکه چرا استان خوزستان با وجود داشتن 
۱8 نماینده )فعاًل ۱۷ نماینده( در مجلس شورای اسالمی از تصدی یک 
پست در هیئت رئیسه مجلس بازماند، اظهار کرد: مردم خوزستان در این 
زمینه گله مندی دارند که چرا موفق به این کار نشده ایم ولی واقعًا همه 
برنامه ریزی های نمایندگان خوزستان به سمتی بود که ما بتوانیم حداقل 

یک سمت در هیئت رئیسه داشته باشیم.
وی افزود: برای این کار طبق توافق های صورت گرفته، قرار بود 
نماینده ای از خوزستان که امکان رأی آوری هم داشته باشد به عنوان 
رایزنی های  کار  این  برای  و  انتخاب شود  در هیئت رئیسه  نامزد حضور 
بود  استان ها صورت گرفته  از سایر  نمایندگان همسو و موافق  با  الزم 
ولی  نماینده های خوزستان جمع آوری شود  از  یکی  برای  رأی الزم  تا 
یکی از نمایندگان در اقدامی نسنجیده اعالم کرد که با سایر نمایندگان 
برای حضور سید کریم حسینی )نماینده اهواز( در هیئت رئیسه به توافق 

نهایی رسیده است.
اختالف  موضوع،  این  کردن  مطرح  از  بعد  کرد:  تاکید  مختار 
در  حسینی  کریم  سید  نهایت  در  و  شد  ایجاد  استان  نمایندگان  بین 
انتخاب هیئت رئیسه  از  )قبل  اکثریت  انتخابات هیئت رئیسه فراکسیون 
اصلی در صحن( رأی بسیار ناچیزی کسب کرد و طبق عرف مسائل 
به  استان  از  نماینده ای  معرفی  امکان  دیگر  مجلس،  در  رایج  سیاسی 
در  حضور  برای  اکثریت  فراکسیون  انتخابات  در  نیاوردن  رأی  علت 
تک  با  که  بود  اینگونه  رفت.  بین  از  مجلس  هیئت رئیسه  انتخابات 
انتخابات هیئت رئیسه شد در حالی  بازنده  روی آن نماینده، خوزستان 
در سال اول فعالیت مجلس، فرستادن یک خوزستانی به هیئت رئیسه 

بسیار آسان تر از سال های بعد است.
کرد:  اضافه  اسالمی  شورای  مجلس  در  خوزستان  مردم  نماینده 
نمایندگان خوزستان در حالی از رسیدن به کرسی هیئت رئیسه بازماندند 
که استان رقیب ما برای انتقال آب موفق به فرستادن دو نماینده خود به 
هیئت رئیسه شد و این موضوع اقدامات برای جلوگیری از انتقال آب بین 

حوزه ای را با چالش مواجه می کند.
مختار تاکید کرد: خوزستان ۱8 نماینده در مجلس دارد و با اتحاد 
می توانند هر کاری در مجلس بکنند ولی متأسفانه برخی ها از هم اکنون با 
تک روی خود، بر طبل اختالف بین نمایندگان خوزستان می کوبند و اینگونه 
منافع استان را نادیده می گیرند در حالی که نمایندگان سایر استان های 

اتحاد مثال زدنی برای دستیابی به منافع استان خود دارند.
وی به موضوع حضور ۱2 نماینده مجلس شورای اسالمی از سایر 
استان ها در اهواز به منظور بررسی موضوع آب اهواز اشاره کرد و گفت: این 
موضوع در ظاهر عمل پسندیده ای است ولی همین امر بدون هماهنگی 
با سایر نماینده های استان صورت گرفته و خود می تواند منشأ اختالفات 
بعدی نمایندگان باشد. اینکه هر نماینده برای رفع مشکالت حوزه انتخابیه 
خود متوسل به نمایندگان سایر استان ها شود و نمایندگان هم استانی خود 

را نادیده بگیرد چندان برای استان خوشایند نیست.
مختار به موضوع انتقال آب بین حوزه ای از سرچشمه های کارون به 
سایر استان ها اشاره کرد و گفت: این مسئله یکی از چالشی ترین مسائل 
سال های اخیر خوزستان است که به رغم همه پیگیری ها، مسئله انتقال در 
حال انجام است ولی اگر ۱8 نماینده خوزستان اتحاد الزم را داشته باشند 
می توانند با سایر استان های همسو و در چارچوب رعایت قانون و مقررات، 
وزیر نیرو را تا پای استیضاح در مجلس در مجلس بکشانیم و خواسته های 
به حق مردم استان همانند تأمین آب شرب با کیفیت برای مناطقی مثل 

غیزانیه، چوئبده، دهدز و سایر روستاهای استان را از وی مطالبه کنیم.

و  ایران  میان  مستقیمی  مذاکره  زندانیان  تبادل  برای 
آمریکا انجام نشد

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: هیچ مذاکره مستقیمی بین ایران و 
آمریکا در تبادل اخیر زندانیان صورت نگرفت.

سید عباس موسوی درباره تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا، گفت: این 
تبادالت از بعد انسانی است. چند تن از اتباع ما به دالیل واهی و غیرقانونی 
در آمریکا گروگان گرفته شدند، به این بهانه که تحریم های آمریکا را دور 

زده و نقض کردند.
وی با بیان اینکه از نظر ما چنین اتفاقی نیفتاده و ضمن اینکه تحریم های 
آنها غیرقانونی و بی مبنا است، افزود: در این مدت سعی کردیم از همه توان 

خود و با کمک دولت سوئیس استفاده کنیم.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ضمن تشکر از دولت سوئیس، تاکید کرد: 
مسئولیت مذاکره را در این زمینه دولت سوئیس بر عهده داشت و هیچ مذاکره 
مستقیمی بین ایران و آمریکا صورت نگرفت، رایزنی ها و گفتگوها از طریق 

دولت سوئیس انجام گرفت که منجر به آزادی شد.
موسوی افزود: اگر امکان باشد و این آمادگی کماکان در دولت سوئیس 
باشد، آمادگی داریم بقیه ایرانی هایی که در بند آمریکا هستند را آزاد و به 

میهن برگردانیم.
وی عنوان کرد: مسائل داخلی آمریکا خیلی برای ما مهم نیست، آنچه 
متأسفانه  که  آمریکاست  مختلف  دولت های  عمل  است  مهم  ایران  برای 
در سال های گذشته عملی که باعث شود جمهوری اسالمی و ملت ایران 

اعتمادشان جلب شود، مشاهده نکردیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه دیوار بی اعتمادی هنوز بین 
ایران و آمریکا وجود دارد، تصریح کرد: ترامپ مسئله داخلی خودش و بحث 

انتخابات را دارد و بحث انتخابات مسئله داخلی آمریکایی هاست.
موسوی تاکید کرد: هیچ وقت منتظر تحوالت داخلی در آمریکا و اینکه 

نتیجه انتخابات چه خواهد شد نبوده ایم و نخواهیم ماند.
وی با بیان اینکه ما میز مذاکره را ترک نکردیم، خاطرنشان کرد: آنها در 
قالب 5+۱ در برجام حضور داشتند. آنها میز مذاکره را ترک کرده و تعهدات 
خودشان و قطعنامه 223۱ سازمان ملل را نقض کردند و فکر نمی کنیم با 

ماندن یا رفتن او )ترامپ( تحول خاصی رخ دهد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی یادآور شد: برای ما عمل آمریکا به تعهداتش 
مهم است و گفتار اصاًل مهم نیست که تاکنون نشان داده به تعهداتش عمل 

نکرده است.
اگر  که  کردند  عنوان  ما  عالی رتبه  مقامات  را  گفت: شرطی  موسوی 
آمریکا توبه کند و به برجام برگردند و خساراتی که به ملت ایران زده جبران 
و تحریم های ظالمانه را بردارند، آنها می توانند دوباره در قالب چارچوب برجام 

و ۱+5 حضور داشته باشند.

آماده تبادل تمام زندانیان با آمریکا هستیم
سخنگوی دولت گفت: امیدواریم روند آزادی زندانیان ایرانی در آمریکا 
تبادل همه  برای  آمادگی کامل  پیدا کند و دولت جمهوری اسالمی  ادامه 

زندانیان ایرانی در آمریکا را دارد.
علی ربیعی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: اصلی ترین 
و مهمترین مسئله ای که دولت در تمامی جلسات به آن اهتمام دارد مسئله 
مبارزه با کرونا است. امروز کرونا کماکان مسئله اصلی همه جوامع و دولت 
هاست. آثار اقتصادی کرونا همچنان بر رشد اقتصادی تک تک کشورها و 
همچنین مسئله بیکاری و فقر ناشی از این بیماری حتی در کشورهای دارای 

اقتصاد پویا نیز در جریان است.
وی افزود: با توجه به شیوع کرونا در ایران و اعالم سریع آن توسط 
دولت و خوشبختانه سیاست گذاری صورت گرفته از قبل و پیش بینی هایی 
که انجام دادیم و با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از تحریم بر خالف آنچه 
که بسیاری پیش بینی می کردند تحریم و کرونا قطعاً اقتصاد ایران را در هم 
خواهد شکست و جامعه ایران فروخواهد پاشید، خوشبختانه کارنامه قابل قبولی 

را مردم و دولت در پیش روی جهانیان قرار دادند.
ربیعی اقدامات گذشته دولت در تقویت حوزه سالمت و همچنین تمرکز 
بخش سالمت کشور در مواجهه با شوک اولیه کرونا را از عوامل موفقیت 
ایران در مقابله با بیماری کووید ۱9 اعالم کرد و گفت: سیاست های محدود 
کننده در اسفند و فروردین ماه و سپس سیاست فاصله گذاری هوشمند باعث 
شد از تبعات نگران کننده و وخامت آمیز اقتصادی پیشگیری کنیم و بتوانیم 
سیاست حفظ جان توأمان در مقابل بیماری و تنگناهای معیشتی را پیش ببریم.

سخنگوی دولت اظهار داشت: ستاد ملی مقابله با کرونا در آخرین جلسات 
خود با توجه به اینکه چشم انداز نزدیکی از پایان بیماری کووید ۱9 پیش رو ندید 
و گزارشات کارشناسان ما و همچنین مطالعات جهانی نشان می دهد که چشم 
انداز نزدیکی برای پایان این بیماری وجود ندارد، معتقد است هم باید چرخ های 
زندگی و معیشت مردم بچرخد و هم خللی در آن وارد نشود، به همین دلیل موضوع 
استانداردسازی زندگی، کار و حرکت اجتماعی مبتنی بر بهداشت و سالمت و مقابله 

با کرونا، استراتژی اساسی و جدید ستاد ملی مقابله با کرونا است.
وی ادامه داد: اعمال این سیاست ها در تمامی دنیا با مشکالت خاص 
خود روبروست. اقتصادهای با رشد باال نیز با اعمال این سیاست ها با مشکالت 
زیادی روبرو شدند اما ما معتقدیم با گسترش آموزش و فرهنگ سازی و 
همچنین همکاری مردم با کمترین آسیبی جامعه و مردم مان را از این مرحله 
عبور خواهیم داد. تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا نیز بر اساس همین 
استراتژی است. ربیعی با اشاره به آخرین تصمیمات برای بازگشایی مشاغل 
آموزشی،  کالس های  تفریحی،  مراکز  سینماها،  مدارس،  بازگشایی  گفت: 
آموزشگاه های خصوصی، مهدکودک ها، مراکز مذهبی، آژانس ها و تورهای 
گردشگری بر همین استراتژی صورت گرفته است. اما آنچه اهمیت دارد فاصله 
گذاری اجتماعی است که استراتژی ما بود که الزمه آن اجرای پروتکل های 

سخت گیرانه بهداشتی است.
وی با اشاره به تبادل برخی زندانیان ایرانی و آمریکایی تأکید کرد: در 
هفته گذشته ما شاهد تبادل برخی از هموطنان عزیزمان با افرادی بودیم که 
در کشور ما مرتکب جرمی شده بودند. این خبر خوبی بود که موفق شدیم 
سه دانشمند ایرانی که سهم و تالش زیادی برای رفع موانع علمی کشور 
داشتند را آزاد کنیم. دکتر سلیمانی، دکتر طالبی و دکتر عسگری به تهران 
بازگشتند و یا در مسیر بازگشت به تهران هستند. امیدواریم این روند آزادی 
تا آزادی کامل تمام هموطنان ایرانی در امریکا ادامه پیدا کند و همانگونه که 
بارها اعالم کردیم ایران آمادگی کامل برای تبادل تمام زندانیان را دارد و 

مسئولیت این تعلل به عهده دولت ایالت متحده آمریکاست.
سخنگوی دولت اتخاذ این تصمیمات و بازگشایی مراکز را به معنای 
کرد:  خاطرنشان  و  ندانست  کرونا  بیماری  کاهش  و  شرایط  شدن  عادی 
همانگونه که توضیح دادم ما در مرحله جدیدی از مبارزه با کرونا قرار داریم 
که سیاست های سختگیرانه کنترلی و نظارتی همراه با راه اندازی معیشت و 

زندگی اقتصادی در دستور کار است.
وی افزود: هدف اصلی ما در مبارزه با کرونا، حفظ جان مردم در مقابل 
بیماری، افزایش ظرفیت مراکز درمانی و همینطور راه اندازی اقتصاد و مقابله 
با بیکاری های ناشی از این بیماری است. ما 5 وظیفه را توأمان دنبال کردیم 
که در تمامی جلسات دولت این 5 وظیفه پیگیری می شود. اقدام اولیه ما 
تأمین نیازهای حوزه بهداشت و درمان است. بر این اساس گسترش آزمایشگاه 
کماکان در دستور کار قرار دارد و از هزار و 200 به سمت دو هزار آزمایشگاه 
در حال برنامه ریزی هستیم.وی یادآور شد: به هیچ عنوان خدمات اصلی 
جامعه دچار کاستی نخواهد شد بلکه رو به تقویت خواهد رفت. بنای دولت 
این است که با محاسباتی که انجام داده و میزان ارزی که پیش بینی شده، 
حمایت غذایی را با تأمین کاالهای اساسی از کل جامعه به خصوص اقشاری 

که بیشتر نیازمند کاالهای اساسی هستند، دنبال کنیم.
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ورزش دنیای  سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1476- سه شنبه 20 خرداد 41399 انرژی اقتصاد- 

بازدید  مراسم  در  ارتباطات  وزیر 
 ۱5.5 سهم  بر  تاکید  با  فناوری  پارک  از 
کشورهای  در  اطالعات  فناوری  درصدی 
رقم  این  گفت:  اقتصادی  رشد  از  پیشرفته 
در ایران شش و نیم درصد است که برای 
رسیدن به رشد مناسب باید موانع برداشته و 

انحصار شکسته شود.
»محمدجواد آذری جهرمی« صبح روز 
گذشته )دوشنبه( در بازدید از پارک فناوری 
برای  تفاهم نامه ای  امضای  پردیس، ضمن 
جمع  در  دیجیتال،  اقتصاد  پارک  افتتاح 
خبرنگازان گقت: رشد اقتصاد دانش بنیان و 
دیجیتال در کشور ما جهش مناسبی داشته 
است. پیشرفت نیاز به نمادسازی دارد و این 
باعث  پیشرفت  نمادهای  به عنوان  مراکز 
با بیان این که رشداقتصاد  افتخار هستند.او 
دانش بنیان و دیجیتال در دولت های یازدهم 
و دوازدهم رشد خوبی بوده، افزود: این حجم 
رشد باال باید مستند شود و اندازه این اقتصاد 
در آمارها به صورت عدد و رقم مشخص و 
مراکز  در  پیشرفت  این  چراکه  شود  اعالم 

جهانی نیز موردتوجه قرار می گیرد.
اینکه  بر  تاکید  با  ارتباطات  وزیر 
ر  د همیشه  ن  نش بنیا ا د ی  کت ها شر

توانسته اند  کرونا  مانند  مختلف  بحران های 
نشان  کشور  به  کمک  در  را  خود  ظرفیت 
ترامپ  افزود: در شرایطی که دولت  دهند، 
فشار حداکثری به ایران وارد می کند و نیز 
انقالب،  رهبر  از طرف  تولید  اعالم جهش 
پیام  کارهای انجام شده در این مراکز باید 
به  و  مخابره شود  دنیا  به  روشن  به صورت 
لحاظ سیاسی نیز نشان داده شود که فشار 

حداکثری کارساز نیست.
توسعه  به  اشاره  با  جهرمی  آذری 
زیرساخت های مربوط به فناوری اطالعات 
در دولت های یازدهم و دوازدهم  خاطر نشان 
کرد: اولویت ما در این دوره توسعه بازار و 

به طوری که هم اکنون  بود  تثبیت قیمت ها 
۷0 میلیون نفر به شبکه متصل هستند که 
همین دسترسی بازار بزرگی در حوزه فناوری 

اطالعات ایجاد کرده است.
بر سهم ۱5.5 درصدی  تاکید  با  وی 
پیشرفته  کشورهای  در  اطالعات  فناوری 
ایران  این رقم در  افزود:  اقتصادی،  از نظر 
شش و نیم درصد است که برای رسیدن به 
انحصار  و  برداشته  موانع  باید  مناسب  رشد 

شکسته شود.
دولت  گفت:  ادامه  در  جهرمی  آذری 
عزم خود را جزم کرده تا در سالی که تمام 
جمهوری  بر  دارند  بنا  جهانی  قدرت های 

وارد کنند، یک جهش مهم  اسالمی فشار 
را در حوزه اقتصادی رقم بزند. جهشی که 
مبتنی بر دانش جوانان این مرز و بوم است 
و آن ها با استفاده از توان خود به دنبال کسب 

سهم خوبی از اقتصاد جهانی هستند.
وزیر ارتباطات افزود: دولت وظیفه مهیا 
کردن زیرساخت و تسهیل گری امور را برای 
این جوانان برعهده دارد و ایجاد پارک های 
فناوری اطالعات یکی از همین قدم هاست. 
با دکتر ستاری معاون علمی رییس  همراه 
کردن  اضافه  با  گرفتیم  تصمیم  جمهوری 
یک فضای 30هکتاری به مجموعه پارک 
را  دیجیتال  اقتصاد  پارک  پردیس،  فناوری 

راه اندازی کنیم.
جهرمی اشاره کرد: با برنامه ریزی های 
صورت گرفته تا قبل از پایان دولت دوازدهم، 
زیرساخت های اساسی برای این کار آماده و 
شرکت ها می  توانند از این فضا بهره برداری 
کنند. هم زمان با این در کنار پارک فناوری 
در  را  ایران  داده  مرکز  بزرگ ترین  پردیس 
حال احداث داریم. با این کار پارک فناوری 
تبدیل  کشور  داده  مرکز  قطب  به  پردیس 
به  مردادماه  کار  این  اول  فاز  شد.  خواهد 

مرحله اجرا می  رسد.

بانک گردشگری ۱0 هزار میلیارد ریال تسهیالت به صاحبان مشاغل 
آسیب دیده از کرونا می پردازد

عضــو هیــات مدیره بانــک گردشــگری اعالم 
کــرد: بانــک گردشــگری در اجــرای سیاســت هــای 
اخیــر بانــک مرکــزی، در مجمــوع ۱0 هــزار میلیارد 
ــیب  ــاغل آس ــان مش ــه صاحب ــهیالت ب ــال تس ری

دیــده از کرونــا پرداخــت مــی کنــد.
بانــک  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 

گردشــگری، ســعید جمشــیدی گفــت: تســهیالت مذکــور قــرار اســت بــه 
متقاضیــان واجــد شــرایط کــه توســط ســامانه »کارا« وزارت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی مشــخص مــی شــود، در ۱0 اســتان کشــور پرداخت شــود.

ــای  ــت تســهیالت مشــاغل و واحده ــان دریاف ــزود: متقاضی وی اف
ــرقی،  ــان ش ــان، آذربایج ــران، اصفه ــای ته ــتان ه ــب و کار در اس کس
ــتان  ــدران ، خوزس ــالن، مازن ــارس، گی ــتان، ف ــان رضــوی، خوزس خراس
ــامانه » کارا  ــود را در س ــای خ ــت ه ــد درخواس ــی توانن ــزگان م و هرم

ــد. ــت کنن » ثب
ــا  ــزان تســهیالت هــر یــک از واحدهــا ب جمشــیدی ادامــه داد: می
تشــخیص و تاییــد وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــر اســاس نــوع 
واحــد و میــزان اشــتغال، متفــاوت و حداکثــر تــا 200 میلیون تومان اســت.

ــد و  ــده ۱2 درص ــاد ش ــهیالت ی ــود تس ــرخ س ــرد: ن ــار ک وی اظه
مــدت بازپرداخــت 2۴ ماهــه اســت  و زمــان دریافــت اقســاط آن از مهــر 

مــاه امســال خواهــد بــود.
عضــو هیــات مدیــره بانــک گردشــگری گفــت: هــر متقاضــی مــی 
ــا  ــه ترتیــب ب ــه انتخــاب خــود، در ســامانه کارا ســه بانــک را ب ــد ب توان
اولویــت هــای اول تــا ســوم بــرای دریافــت تســهیالت مذکــور اختیــار 
کنــد تــا چنانچــه اگــر بانــک اولویــت اول ســهمیه اش پــر شــده بــود، 

بــه ترتیــب از بانــک هــای دوم و ســوم بهــره منــد شــود.
جمشــیدی بــه فعــاالن حــوزه صنعــت گردشــگری پیشــنهاد کــرد 
بانــک گردشــگری را بــه عنــوان بانــک تخصصــی در اولویــت نخســت 

ســامانه » کارا » انتخــاب و از ایــن تســهیالت اســتفاده کننــد.
ــک مرکــزی جمهــوری اســالمی  ــن گــزارش حاکــی اســت: بان ای
ایــران تصمیــم دارد 50 هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت بــا نــرخ ســود 
۱2 درصــد بــه مشــاغل و واحد هــای کســب و کار کــه بــه علــت شــیوع 
ــور  ــی کش ــبکه بانک ــق ش ــد، از طری ــیب دیده ان ــا آس ــروس کرون وی

پرداخــت کنــد.

طی سال ۱398 صورت گرفت؛
شرکت های  به  تسهیالت  ریال  میلیارد   7،000 از  بیش  اعطای 

دانش بنیان توسط بانک آینده
بانک آینده با هدف حمایت از اقتصاد دانش بنیان 
و فن آور محور، طی سال ۱398 بیش از ۷،000 میلیارد 
ریال تسهیالت به شرکت های دانش بنیان اعطا کرده 
همکاری  تفاهم نامه  انعقاد  از  پس  امر  این  است. 
مالی  تأمین  برای  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  با 
شرکت های دانش بنیان از طریق اعطای تسهیالت 

و صدور ضمانت نامه، صورت گرفته است.
در نشستی که با حضور دکتر محمد فطانت مدیرعامل، برخی از اعضای 
هیأت مدیره و مدیران ارشد بانک آینده و هم چنین دکتر وحدت، مدیرعامل 
و تنی چند از مدیران ارشد صندوق شکوفایی و نوآوری کشور برگزار شد، 

همکاری های دوجانبه مورد بررسی و تأکید قرار گرفت.
را   )SMe( دانش بنیان  شرکت های  فطانت  دکتر  نشست،  این  در 
موتور رشد اقتصاد دنیا دانست و تاکید کرد که در این فرآیند، افراد صاحب 
ایده باید حمایت شوند تا بتوانند نظر خود را به سرعت عملیاتی سازند که 
این امر در کشور ما با برخورداری از مزیت جمعیت جوان و خالق، رسالتی 

بزرگ برای ما به شمار می رود.
کمک به شرکت های دانش بنیان برای معرفی و فروش محصول خود 
به مشتریان نیز از جمله دیگر حمایت هایی است که بستر آن با همکاری 

بانک آینده و صندوق شکوفایی و نوآوری، محقق می شود.
بانک آینده به استناد گزارش های عملکردی ارائه شده، 88 )هشتاد 
و هشت( فقره تسهیالت با رقمی بالغ بر ۷،000  میلیارد ریال طی سال 
۱398 به شرکت های دانش بنیان پرداخت کرده است. هم چنین در مدت 
مشابه، ۴۱ )چهل ویک( فقره ضمانت نامه با ارزش ریالی ۱,۱33 )یک هزار 
و صد و سی وسه( میلیارد ریال، با شرایطی مناسب برای شرکت های مذکور، 
صادر نموده است. بر اساس این مستندات، بانک آینده موفق شد؛ به عنوان 
شریک استراتژیک صندوق شکوفایی و نوآوری، رتبه نخست همکاری با 

این صندوق طی سال ۱398 را به خود اختصاص دهد.
بانک آینده بر آن است تا با حضور جدی تر از پیش در حوزه نوآوری های 
نوین و نیز ایجاد بازار برای شرکت های دانش بنیان و فن آور در عرصه های 
راهبردی، زمینه بروز بیشتر استعدادها و توان مندی های دانش آموختگان و 

نوآوران کشور را فراهم آورد.

صادرات PET ایران ۳ برابر شد
مدیرعامل شرکت پتروشیمی شهید تندگویان با اشاره به ثبت رکوردهای 
جدید تولید و فروش داخلی محصوالت زنجیره پلی اتیلن ترفتاالت با هدف تأمین 
نیاز صنایع تکمیلی از افزایش سه برابری صادرات PET در سال 98 در مقایسه 

با سال 9۷ خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از شرکت پتروشیمی شهید تندگویان، سیدرضا 
قاسمی شهری روز گذشته)دوشنبه، ۱9 خردادماه( در مجمع ساالنه این شرکت درباره 
آخرین وضع تولید و فروش محصوالت زنجیره پلی اتیلن ترفتاالت در سال 98 
گفت: سال گذشته حدود یک میلیون و ۱۴0 هزار تن انواع محصوالت زنجیره 

پلی اتیلن ترفتاالت در پتروشیمی شهید تندگویان تولید شده است.
وی با اعالم اینکه سال 98 باالترین میزان تولید محصوالت از زمان راه اندازی 
این مجتمع پتروشیمیایی بوده است، افزود: در چهار ماه سال 98 امکان تولید بیش از 
یکصد هزار تن محصول در این مجتمع پتروشیمی فراهم شد، به طوری که مهرماه 

پارسال رکورد تولید حدود ۱09 هزار تن محصول به ثبت رسید.
در  همچنین  اینکه  بیان  با  تندگویان  شهید  پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل 
پنج ماه سال 98 تولید با بیش از ۱00 درصد ظرفیت اسمی مجتمع پتروشیمی 
رقم خورد، اظهار کرد: برنامه شرکت پتروشیمی تندگویان افزایش تولید با هدف 
تأمین نیاز صنایع داخلی و تکمیل زنجیره های ارزش در سال جهش تولید است.

قاسمی شهری با اشاره به فروش و صادرات بیش از 6۱8 هزار تن محصول 
در بازارهای داخلی و بین المللی گفت: میزان فروش داخلی محصوالت زنجیره 
پلی اتیلن ترفتاالت در سال 98 حدود 5۷3 هزار تن بوده که باالترین میزان فروش 

داخلی از سال 9۴ بوده است.
برابری صادرات محصوالت زنجیره  افزایش سه  به  اشاره  با  ادامه  وی در 
پلی اتیلن ترفتاالت در سال 98 در مقایسه با سال 9۷ تأکید کرد: پارسال حدود 
مدت  برابر  سه  حدود  که  شد  جهانی صادر  بازارهای  به  محصول  تن  هزار   ۴6

مشابه سال 9۷ است.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی شهید تندگویان با بیان اینکه جهش صادرات 
محصوالت پتروشیمی پس از تأمین کامل نیازهای داخلی و ثبت رکورد باالترین 
میزان فروش به صنایع تکمیلی داخلی انجام شده است، گفت: پیش بینی می شود 
تولید،  رکوردهای جدید  ثبت  امکان  نیاز  مورد  تأمین خوراک  در صورت  امسال 

فروش داخلی و صادراتی فراهم شود.
پتروشیمی  شرکت  این  برنامه  مهم ترین  اینکه  بر  تاکید  با  قاسمی شهری 
بی نیازی  با هدف  گریدهای جدید  و عرضه  تولید محصوالت  متنوع سازی سبد 
از واردات و تامین خوراک صنایع تکمیلی پتروشیمی داخل کشور است، تصریح 
کرد: با همکاری واحدهای بازرگانی و پژوهش و فناوری زمینه متنوع سازی سبد 

تولید محصوالت فراهم شده است.
در مجمع پس از قرائت گزارش عملکرد هیئت مدیره مربوط به سال مالی 
منتهی به اسفندماه سال 98 و نظر حسابرس و بازرس قانونی  شرکت، صورت های 
مالی تصویب و به پیشنهاد هیئت مدیره مقرر شد از 63۷ ریال سود محقق شده هر 

سهم، ۴۱0 ریال معادل 6۴ درصد  سود برای هر سهم توزیع شود.  

نماینده مجلس شورای اسالمی:
توسعه بخش باالدست صنعت نفت نیاز مبرم به سرمایه دارد

به  نیاز  نفت  باالدست  صنایع  در  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده 
سرمایه گذاری داریم و باید به فکر تامین منابعی برای سرمایه گذاری باشیم.

شهباز حسن پور بیگلری به توسعه صنعت نفت در سال های گذشته اشاره 
کرد و گفت: هرچند برخی با تکیه  بر زیان های وابستگی به اقتصاد تک محصولی 
سعی دارند دستاوردها در حوزه صنعت نفت و گاز را کم رنگ جلوه دهند، اما بر 

کسی پوشیده نیست که این صنعت پیشران اقتصاد کشور است.
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان با بیان اینکه نمی توان تولید نفت را 
به بهانه اینکه بودجه ساالنه باید وابستگی اش به نفت کاهش یابد، متوقف کرد، 
افزود: این موضوع مهم به درستی و با ظرافت خاص در سیاست های اقتصاد مقاومتی 
مورد تأکید قرار گرفته است. چنان که در بند ۱۴ این سیاست ها بر افزایش ذخایر 
راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی و نیز حفظ و توسعه 

ظرفیت های تولید نفت و گاز، به ویژه در میدان های مشترک تأکید شده است.
این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: یکی از ظرفیت های مهم اقتصادی 
کشور بخش نفت، گاز و انرژی است و به دست آمدن هر نوع پیشرفتی در تولید 
در این بخش ها ستودنی است. آنچه باید مورد توجه باشد نحوه مصرف درآمدهای 

حاصله است که بحثی جداست.
وی عنوان کرد: باید تالش کنیم سهم کشور را از میدان های مشترک نفتی 
استخراج  کنیم و همچنین در شرایط باالدست نفت، نیاز به سرمایه گذاری داریم 

که باید منابعی برای این سرمایه گذاری تامین کنیم.

صادرات نفت عربستان در ۳ ماه نخست ۲0۲0 کاهش یافت
صادرات نفت عربستان در سه ماه نخست سال جاری میالدی ۱۱ میلیارد 

دالر کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری رویترز از دوبی، داده های رسمی روز یکشنبه گذشته 
نشان داد که ارزش صادرات ساالنه نفت عربستان سعودی در سه ماه نخست 
سال جاری میالدی، 2۱.9 درصد، معادل ۱۱ میلیارد دالر کاهش یافته و به ۴0 
میلیارد دالر رسیده است.در پی شکست مذاکرات کاهش تولید ماه مارس سازمان 
کشورهای صادر کننده نفت )اوپک( و متحدانش، موسوم به »اوپک پالس« و 
قیمت  کرونا،  ویروس  شیوع  همچنین  و  روسیه  و  عربستان  قیمتی  جنگ  آغاز 
شاخص نفت خام برنت در سه ماه ابتدایی امسال بیش از 60 درصد سقوط کرد.

اداره آمار رسمی عربستان روز یکشنبه )۱8 خردادماه( اعالم کرد: کاهش 
صادرات نفت دلیل اصلی کاهش 20.۷ درصدی ارزش کل کاالهای صادراتی در 
سه ماه نخست امسال بود.چین مقصد اصلی صادرات عربستان در این بازه زمانی 
بود و ژاپن و هند در رتبه های دوم و سوم قرار داشتند. افزون بر این، چین مبداً 

اصلی واردات نفت از عربستان بود.

در بازدید وزیر ارتباطات از پارک فناوری عنوان شد؛

تکیه بر دانش جوانان برای کسب سهم خوب از اقتصاد جهانی 
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

آویژه  کاالی  تجهیز  گروه  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
چهارمحال درتاریخ ۱8/03/۱399 به شماره ثبت ۱3800 به شناسه ملی 
۱۴009۱88۷۷5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید 
وفروش تجهیزات الکترونیکی از جمله تلفن همراه، رایانه، لپ تاپ و .... 
وهمچنین تجهیزات مربوطه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی 
: استان چهارمحال وبختیاری ، شهرستان شهرکرد ، بخش مرکزی ، 
شهر شهر کرد، محله ورزش ، بلوار دکتر شریعتی ، کوچه 8 ، پالک -5 
، طبقه سوم کدپستی 88۱58۴۴38۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ ۱0000000 ریال نقدی منقسم به ۱00 سهم ۱00000 
ریالی تعداد ۱00 سهم آن با نام عادی مبلغ 3500000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 090663 مورخ ۱2/03/۱399 نزد 
بانک بانک ملی ایران شعبه شریعتی شهرکرد با کد 3292 پرداخت 
گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره 
خانم زهرا امکانیان دهکردی به شماره ملی ۴6۱0۱5۴528 و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای رضا زمانی سورشجانی به 
شماره ملی ۴6۱0255936 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فاطمه امکانیان دهکردی 
به شماره ملی ۴6۱03۴6۷3۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق واسنادمالی وتعهدآوربانکی ازقبیل 
سفته وبروات وقراردادها وهمچنین کلیه اوراق عادی واداری باامضای 
آقای رضازمانی سورشجانی همراه بامهرشرکت معتبراست اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد امکانیان دهکردی 
به شماره ملی ۴6۱03۴6۷۴5 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 
سال مالی خانم ام لیال حیدری کاهکشی به شماره ملی ۴6229۱2058 
به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار 

دنیای جوانان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری شهرکرد )8۷۱۷50(

سند کارخانه یکدستگاه خودروی وانت آریسان به رنگ سفید مدل 
۱39۷ به شماره شهربانی

 ایران ۱0 - 3۴6ی ۴۷ به شماره موتور ۱۱8J50۱26۴۷ و شماره 
شاسی NAAB66pE۱JC۴۷2۱۷۷ متعلق به آقای محمود خدایی فرزند 

ابراهیم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب زهرا روحی بخش فرزند جمال شماره 
شناسنامه 26۴ 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.

برگ سبز
نوع سواری سیستم سایپا مدل ۱39۴

تیپ تیبا رنگ سفید – روغنی
شماره موتور 8236۴۴۴

NAS8۱۱۱00F586۱5۱5 شماره
پالک ایران 82-5۱2 س ۷5

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

امالک شهرستان  و  اسناد  ثبت  در  مستقر  تکلیف  تعیین  هیات  آراء صادره  برابر 
وسیله  بدین  لذا  گردیده  تایید  ذیل  متقاضیان  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  سنندج 
مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد در 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی 

تا مدت  در محل  الصاق  تاریخ  از  روستاها  در  و  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  میتوانند 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی اخذ  ماه 
و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد صدور سند مالکیت 

به دادگاه نیست  مانع مراجعه متضرر 
۱- ششدانگ یکبابخانه بنام آقای صدیق حسینی فرزند عبداهلل کد ملی 3۷3۱3062۱2 
تحت پالک 39۷6 فرعی از ۴ اصلی بخش ده به مساحت ۱۱5 متر مربع خریداری شده 
از نسق زارعانه به شماره ۱۴333 مورخه ۴۴/۱/۱6 بنام آقایان محمد و عبداهلل و رحمن و 

صدیق و عبدالرحمن عزیزی به آدرس سنندج روستای حسن آباد 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/3/20 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/۴/۴ 

هیوا  احمدیان سرپرست اداره ثبت منطقه 2 سنندج   م الف ۱3806

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

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات 

صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
۱- ششدانگ یکبابخانه بالمناصفه بنام آقایان ۱- عزت اله زمانی دادانه فرزند اسداله 

صادره سنندج کد ملی 3۷3065۷۱00 
تحت  ملی 3۷3065۴500  کد  سنندج  اسداله صادره  فرزند  دادانه  زمانی  یداله   -2
از ۴ اصلی بخش ده به مساحت ۱39/05 متر مربع خریداری شده  پالک 39۷5 فرعی 
از نسق زارعانه به شماره ۱۴30۴ مورخه ۴۴/۱/۱6 بنام آقای محمود عزیزی به آدرس 

سنندج روستای حسن آباد 
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/3/20 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/۴/۴ 

هیوا احمدیان سرپرست اداره ثبت منطقه 2 سنندج   م الف ۱3809 

آگهي حصروراثت
از این شورا درخواست  آقای رضا عصاری به شماره شناسنامه ۴28 فرزند محمد  
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رباب کاظمی  فرزند حسینقلی 
در تاریخ 98/۱2/23 در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل 
تعرفه شده اند:۱-آرش عصاری به ش ش 5۴6 فرزند محمد نسبت پسر2-رضا عصاری به 
ش ش ۴28 فرزند محمد نسبت پسر3-محمد عصاری به ش ش ۱2 فرزند حسن نسبت 
زوج  به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام 
تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره 800 سیار مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي 
مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه ۱6 شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر 

اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه ۱6رشت-پروین انصاری

آگهي حصروراثت
آقای سیاوش ایزدی به شماره شناسنامه 560 فرزند محمدرضا از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا ایزدی ذوالپیرانی فرزند 
محمدتقی در تاریخ 98/8/20  در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح 
ذیل تعرفه شده اند:۱- رسول ایزدی به ش ش 362 فرزند محمدرضا نسبت پسر2-سیاوش 
ایزدی به ش ش 560 فرزند محمدرضا نسبت پسر3- جنت صالحی عثماوندانی به ش 
ش ۱3 فرزند حسین نسبت زوجه به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از 
مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره 908 سیار مفاد درخواست 
مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از 
متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه ۱6 شوراي حل اختالف 
رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه ۱6 رشت- پروین انصاری

آگهی دعوت از مجاورین و مالکین مشاعی جهت تثبیت حدود
با توجه به تقاضای آقای مجید نجفی وکیل مالک شش دانگ پالک 32۷ فرعی از 
پالک ۱0۷ اصلی بخش ۱2 نیشابور نسبت به تعیین طول متراژ شش دانگ پالک فوق، 
چون بنا به اظهار متقاضی دسترسی به نام و آدرس مجاورین مقدور نمی باشد لذا بدینوسیله 
به اطالع مالکین و مجاورین و یا کسانی که در ملک فوق الذکر حقی برای خود قائل می 
باشند )به استناد کد 9۱۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی( می رساند نقشه برداری از ملک 

موصوف در تاریخ 99/03/25 ساعت ۱0 صبح انجام خواهد شد
عدم حضور مجاورین مانع عملیات نقشه برداری نخواهد بود.م الف 500۱25

علی امینی
رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور

معاون اول رییس جمهوری آیین نامه 
اجرایی موضوع پرداخت تسهیالت مسکن 
را برای اجرا به دستگاهی  بازنشستگان  به 

ذیربط ابالغ کرد.
نی  اطالع رسا ه  یگا پا رش  گزا به 
روز  جهانگیری  اسحاق  دولت،  هیات  دفتر 
موضوع  اجرایی  آیین نامه  گذشته)دوشنبه( 
بازنشستگان  به  پرداخت تسهیالت مسکن 
را برای اجرا به دستگاهی ذیربط ابالغ کرد.

هیات وزیران در جلسه یازدهم خرداد 
برنامه و بودجه  ۱399 به پیشنهاد سازمان 
کشور، آیین نامه اجرایی بند )ز( تبصره )۱6( 
قانون بودجه سال ۱399 کل کشور، موضوع 
پرداخت تسهیالت مسکن به بازنشستگان را 
تصویب کرد.براین اساس، به منظور تسهیل 
در تأمین مسکن بازنشستگان صندوق های 
کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی از محل 
منابع حاصل از بازپرداخت اقساط مسکن مهر 
ساخت  یا  خرید  تسهیالت  فقره  هزار   ۴0
مسکن  مصرف  الگوی  رعایت  با  مسکن 

پرداخت می شود.
ختی  پردا تسهیالت  فردی  سقف 
سایر  و  ریال  میلیون   500 کالنشهرها  در 
شهرها و روستاها ۴00 میلیون ریال تعیین 
شهر  در  مذکور  تسهیالت  نرخ  می شود. 
تهران 9 درصد، مراکز استان ها هفت درصد 
و سایر مناطق شهری و روستایی چهار درصد 

تعیین می شود.
و  لشکری  کشوری،  بازنشستگان 
تسهیالت  دریافت  برای  اجتماعی  تأمین 
و  خود  گذشته  )۱0( سال  باید طی  مذکور 
از  و  بوده  مسکونی  واحد  فاقد  همسرشان 
استفاده  مسکن  ساخت  یا  خرید  تسهیالت 
ننموده باشند. سپری شدن حداقل پنج سال 

مستمری  دریافت  و  بازنشستگی  تاریخ  از 
از دیگر  کمتر از سی میلیون ریال در ماه، 

شرایط اخذ این تسهیالت است.
بازنشستگی  سابقه  با  افراد  همچنین 
قرار  تسهیالت  پرداخت  اولویت  در  باالتر 
برای  صرفًا  مزبور  تسهیالت  ضمنا  دارند. 
قابل  )۱5( سال ساخت  از  کمتر  واحدهای 
پرداخت بوده و مدت بازپرداخت اقساط آن 

)۱0( سال تعیین می شود.
بازنشستگی  صندوق های  چنین،  هم 
کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی موظفند 
به  پرداختی  تسهیالت  اقساط  بازپرداخت 
بازنشستگان معرفی شده را تا تسویه کامل 
تضمین نمایند و ظرف یک ماه بعد از ارسال 
نسبت  مسکن  بانک  اعالمی  اطالعات 
یادشده  تسهیالت  ماهانه  اقساط  کسر  به 
تسهیالت،  دریافت کنندگان  مستمرِی  از 
اقدام و حداکثر تا ده روز از تاریخ پرداخت 
مستمری های ایشان به حساب بانک مسکن 

کارسازی کنند.

توسط معاون اول رییس جمهوری صورت گرفت؛

ابالغ آیین نامه اجرایی پرداخت تسهیالت مسکن به بازنشستگان

صد و دوازدهمین مرحله از پرداخت 
یارانه های نقدی ساعت 2۴ امروز)سه شنبه( 

انجام خواهد شد.
یارانه  گذشته  ماه های  روال  به 
خردادماه روز بیستم به حساب سرپرستان 
یارانه  همراه  به  می شود.  واریز  خانوار 
نقدی افزایش حداقل مستمری خانوارهای 
امام  کمیته  حمایت  تحت  مددجویان 
نیز  بهزیستی  سازمان  و  )ره(  خمینی 
به  نقدی  یارانه  پرداخت خواهد شد.مبلغ 
 500 و  هزار   ۴5 گذشته  سال   ۱0 مانند 
از  آماری که  بوده و طبق آخرین  تومان 
حدود  شد  اعالم  دولتی  مسئوالن  سوی 
۷8 میلیون نفر مشمول این مبلغ هستند.

در سال جاری حدود ۴2 هزار میلیارد 

تومان بابت یارانه نقدی ۴5 هزار و 500 
تومانی پیش بینی شده است و از سوی 
دیگر پرداخت کمک های معیشتی انجام 
می شود که برای هر یک از افراد به تناسب 
اعضای خانواده متفاوت است اما در سال 
حدود 30 هزار میلیارد تومانی برای دولت 
نقدی  یارانه  مجموع  در  که  دارد  هزینه 
پرداختی و مصوب در قانون بودجه را در 
سال به ۷0 هزار میلیارد تومان می رساند.

عدم  و  نه بگیران  یارا غربالگری 
پرداخت به مجموع نیازمند و غیرنیازمند 
موضوعی که در قوانین بودجه در رابطه 
با حذف سه دهک باالی درآمدی مورد 
به  تکلیف  این  به  تاکنون  اما  بوده  تاکید 

طور کامل عمل نشده است.

یارانه صدودوازدهم امشب واریز می شود
آهن  راه  شرکت  مسافری  معاون 
که  داد  خبر  ایران  اسالمی  جمهوری 
مصوبه افزایش 20 درصدی قیمت بلیت 
قطار از ابتدای تیر ماه در تمام مسیرهای 

ریلی اجرایی می شود.
ز  و ر  » ی سو مو حسن  میر  «
نشست  در  خرداد(   ۱9 گذشته)دوشنبه 
آهن  راه  ساختمان  محل  در  که  خبری 
برگزار شد، گفت: این افزایش قیمت هیچ 
ربطی به ضررهای ناشی از ویروس کرونا 
و یا جبران فاصله گذاری اجتماعی ندارد.

بر  قیمت ها  افزایش  گفت:  وی 
اساس دستورالعمل های تعریف شده دو 
سال است که انجام می شود، سال گذشته 
نیز به طور متوسط22 درصد قیمت بلیت 

قطارها افزایش یافت.
موسوی گفت: از سال 9۴ تا 9۷ هیچ 
بلیت قطارها نداشتیم  افزایش قیمتی در 
اما در سال 9۷ حدود ۱0 درصد و در سال 
داشتیم.  را  درصدی  افزایش22  گذشته 
میزان  اساس  بر  نیز  ها  قیمت  افزایش 
و  مسافرب  های  شرکت  هزینه  افزایش 
هم چنین تورم عمومی سالیانه مشخص 

می شود.
آهن  راه  شرکت  مسافری  معاون 
داد:  ادامه  ایران   اسالمی  جمهوری 
 ۴0 افزایش  پیشنهاد  ریلی  شرکت های 
درصدی را داشتند نهایتا مصوبه شورای 
درصدی  افزایش 20  روی  ترابری  عالی 

موافقت داشت.

بلیت قطار از اول تیر ماه 20 درصد گران می شود

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به 
همراه پلیس راهور ناجا و سازمان تعزیرات حکومتی با صدور 
بیانیه ای مشترک اعالم کردند که برای کنترل التهابات بازار 
خودرو اقداماتی با لحاظ سه محور اساسی مدیریت تولید و 
عرضه، مدیریت تقاضا و نظارت بر خرید و فروش خودرو 
در بازار، اجرا می شود و ضرورت دارد متصدیان پارکینگ ها 
هفته  یک  مدت  ظرف  حداکثر  خودرو  نگهداری  مراکز  و 
پالک  فاقد  یا  کیلومتر  صفر  خودروهای  از  را  پارکینگ 

تخلیه کنند.
در این بیانیه به التهاب بازار خودرو »متاثر از تشدید 
اقدامات واسطه گری و رواج سفته بازی و سوداگری با هدف 
سوء استفاده از فضای روانی حاکم بر بازار و انتفاع من غیر 
انباشت بالوجه  و  نگهداری  منجمله  از طرق مختلف  حق 
انواع خودرو سواری اصطالحا صفر کیلومتر در اماکنی نظیر 

پارکینگ رسمی و غیر رسمی و یا فضای نگهداری خودرو 
برای مدت طوالنی« اشاره شده و اعالم شده که با توجه 
به تأثیر قابل توجه فرآیند یاد شده در نابسامانی بازار و نهایتا 
بازار سازی  از  متضرر شدن مصرف کنندگان واقعی ناشی 
کاذب و رشد روز افزون قیمت ها، متعاقب مصوبات جلسه 
کارگروه تنظیم بازار در خصوص ساماندهی بازار خودرو و 
اقداماتی  مقرر شده  زمینه،  این  در  رئیس جمهور  تأکیدات 
و  تعزیری  برخوردهای  و  پیشگیرانه  نظارت های  شامل 
قضایی در قالب همکاری مشترک سازمان، با بهره گیری از 
ظرفیت سازمان های صنعت، معدن و تجارت و ادارات کل 
تعزیرات حکومتی در سراسر کشور توأم با همکاری نزدیک 
پلیس راهور ناجا با لحاظ سه محور اساسی مدیریت تولید 
و عرضه، مدیریت تقاضا و نظارت بر خرید و فروش خودرو 

در بازار، اجرا شود.

بنابراین بر اساس این بیانیه مواردی نظیر:
اعمال نظارت بر عدم پذیرش انواع خودرو سواری صفر 
کیلومتر برای نگهداری با هدف سودجویانه و داللی در سطح 
کلیه پارکینگ ها و مراکز نگهداری خودرو و اطالع رسانی 
مراتب از طریق نصب پارچه نوشته، بنر و ... در این اماکن

خودرو  گونه  هر  تحویل  عدم  بر  نظارت  و  کنترل 
سواری فاقد پالک انتظامی از طریق شرکت های خودروساز 
و نمایندگی های ذیربط و منوط شدن تحویل خودرو مشتری 

به الصاق پالک بر روی خودرو
خودرو  انواع  جابجایی  بر  نظارت  و  مستمر  پایش 
سواری با همکاری نیروی انتظامی و پلیس راهور با هدف 
ممانعت از دپوی خودروهای صفر کیلومتر یا بدون پالک 
اهداف  با  رسمی  غیر  اماکن  در  پارکینگ ها  در  موجود 

سودجویانه

بیانیه مشترک دو سازمان و ناجا برای کنترل التهابات بازار؛

پارکینگ ها برای تخلیه خودروهای صفر یک هفته فرصت دارند!



ورزش 5دنیای  ورزشسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1476- سه شنبه 20 خرداد 1399 دنیای 

شهرداری بابک قهرمان لیگ برتر پینگ پنگ بانوان

ادامه لیگ برتر تنیس روی میز بانوان برگزار نمی شود و تیم شهرداری بابک 
به عنوان قهرمان معرفی شد.

به گزارش  فدراسیون تنیس روی میز، پس از بررسی های به عمل آمده توسط 
فدراسیون در خصوص برگزاری یا عدم برگزاری لیگ برتر بانوان ایران، این فدراسیون 
تصمیم به عدم برگزاری مرحله پلی آف و اعالم نتایج نهایی طبق رده بندی مرحله 
مقدماتی گرفت. طبق نتایج رده بندی مرحله مقدماتی، شهرداری شهربابک به عنوان 
قهرمان لیگ برتر فصل 98 تنیس روی میز معرفی شد، دانشگاه آزاد اسالمی نجف 
آباد در مکان دوم ایستاد و تیم های سپاهان اصفهان و درین کاشت مانا مشترکا مقام 

سوم این مسابقات را به خود اختصاص دادند.
همچنین فدراسیون تنیس روی میز اعالم کرد تیم های یادشده باید طبق قرارداد 
منعقده با اعضای تیم، با آنها تسویه حساب مالی کنند.نتایج تصمیم گیری در خصوص 

برگزاری مرحله پلی آف لیگ برتر مردان نیز به زودی اعالم خواهد شد.

بانوی المپیکی کاراته ایران: عجله ای برای شروع تمرین ندارم
ایران  المپیکی کاراته  بانوی  نخستین 
گفت: امیدوارم این روزها هر چه سریعتر به 
پایان برسد و بتوانم پرقدرت تر از قبل به روی 

تاتامی بازگردم.
شرایط  در خصوص  عباسعلی  حمیده 
تمرینات  در حال حاضر  داشت:  اظهار  خود 
دنبال  را  خود  بخشی  توان  و  فیزیوتراپی 
می کنم. پزشکان نیز تمرینات خاصی را برای 
من در نظر گرفته اند تا قدرت بدنی ام تقویت 
شود و هر چه زودتر به شرایط مطلوب برسم.

وی افزود: با توجه به شرایطی که به واسطه شیوع کرونا بر جامعه حاکم کرده، 
به صورتی  نیز  بدنی من  البته شرایط  نیست.  مقدور  باشگاه  در  تمرین  انجام  فعال 
نیست که بتوانم تمرینات کاراته را شروع کنم. فعال پزشک این اجازه را به من نداده 
است. پس از اجازه پزشک و باز شدن سالن بدنسازی آکادمی ملی المپیک، تمرینات 

بدنسازی ام را نیز شروع می کنم.
نخستین بانوی المپیکی کاراته ایران ادامه داد: خانم خوشقدم به عنوان مربی در 
جریان کامل برنامه هایم هستند. به محض اینکه اجازه شروع تمرینات صادر شود، با 
هماهنگی او تمرینات کاراته را نیز آغاز می کنیم. همانطور که پیش از این نیز اعالم 
کردم عجله ای برای شروع تمریناتم ندارم، چرا که مسابقه ای پیش رو نداریم که برای 

بازگشت عجله داشته باشم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دوران مصدومیت برای هر ورزشکار دشواری های 
خاص خودش را دارد. من نیز از این قاعده مستثنی نیستم. امیدوارم این روزها هر چه 

سریعتر به پایان برسد و بتوانم پرقدرت تر از قبل به روی تاتامی بازگردم.

آغاز مسابقات دو و میدانی از ۲۶ تیر ماه
نایب رییس زنان فدراسیون دو و میدانی از آغاز مسابقات این رشته از 26 تیر 

طبق تقویم و با کسب مجوز از وزارت ورزش و جوانان و وزارت بهداشت خبر داد.
پریسا بهزادی اظهار داشت: تقویم مسابقات امسال بیرون آمده و آن را برای 
تمامی استان ها فرستادیم. از 26 تیر ماه با مجوز وزارت ورزش و جوانان نخستین 
مسابقات با عنوان جایزه بزرگ برگزار می شود. این رقابت ها انتخابی تیم ملی نیست 

و در تهران، زیر نظر شورای فنی در ۱۴ ماده برپا خواهد شد.
وی افزود: همچنین مسابقات لیگ باشگاه ها در سه مرحله در نیمه اول و دوم 
شهریور و نیمه اول مهر ماه برگزار می شود. جدای از آن مسابقات قهرمانی کشوری را 

اواخر مردادماه برپا می کنیم و تا پایان سال طبق تقویم جلو می رویم.
به  آسیایی  مسابقات  کرد:  عنوان  میدانی  و  دو  فدراسیون  زنان  رییس  نایب 
جز دوی صحرانوردی آسیا لغو شده است اما باز هم معلوم نیست که این رقابت ها 
این  به  ورزشکاران  اعزام  تعداد  مسابقات،  این  برپایی  صورت  در  و  شود  برگزار 

رقابت ها مشخص نیست.
وی درخصوص اردوی دو و میدانی کاران در کیش گفت: احسان حدادی در 
اردوی کیش حضور دارد اما فرزانه فصیحی هنوز به فدراسیون مراجعه نکرده است و 

در منطقه ورزشی کردان تمرین می کند.

هافبک منچسترسیتی به الدحیل قطر می رود
پایان  در  منچسترسیتی  اسپانیایی  هافبک 
فصل از این تیم جدا خواهد شد تا پیراهن الدحیل 

قطر را بر تن کند.
به گزارش الوطن، داوید سیلوا سال هااست که 
در منچسترسیتی بازی می کند و بازوبند کاپیتانی این 

تیم را بر دست می بندد.
سیلوا در فصل جاری باتوجه به باال رفتن سنش 

کمتر توسط گواردیوال در ترکیب اصلی به میدان رفته و همین باعث شده تا به دنبال 
جدایی باشد. قرارداد این هافبک اسپانیایی باتجربه با سیتی در تابستان امسال به پایان 
خواهد رسید و نه او قصد تمدید دارد و نه باشگاه هم تمایلی برای ماندن این بازیکن.

روزنامه الوطن در شمار روز گذشته خود نوشت که سیلوا با وجود پیشنهادهای 
خوبی که دارد الدحیل را انتخاب کرده و در تابستان راهی این تیم قطری می شود.

حضور سیلوا در لیگ ستارگان قطر جذابیت این لیگ را بیشتر خواهد کرد، 
البته السد هم با هدایت ژاوی این بازیکن را می خواست اما ظاهرا با الدحیل به توافق 

رسیده است. رسانه های قطری رقم این انتقال را اعالم نکرده اند.

بارسا و کابوسی بزرگ در آستانه بازگشت اللیگا
یک مشکل بزرگ می تواند در ادامه فصل که بسیار فشرده هم خواهد بود، 

برای بارسلونا دردسرساز شود.
بارسلونا تنها تیمی نیست که از مصدومیت احتمالی بازیکنان خود بعد از شروع 
مجدد تمرینات نگران باشد. اکثر تیم های اروپایی بعد از وقفه به وجود آمده به دلیل 
شیوع ویروس کرونا نگران مصدومیت های احتمالی بازیکنان خود در تمرینات هستند.

در همین رابطه نیز بازیکنان بارسلونا طی روزهای اخیر تمرینات خود را برای 
آمادگی به منظور شرکت در ادامه رقابت های اللیگا پیگیری کردند اما آن ها عملکرد 
فشرده چندانی در تمرینات از خود ارائه نداده اند. با این حال در همان چند روز اول پنج 
عضو تیم کیکه ستین در معرض آسیب دیدگی قرار گرفتند. این بازیکنان ساموئل 

اومتیتی، آنسو فاتی، مونچو، نلسون سمدو ولیونل مسی هستند.
در مورد کاپیتان و فوق ستاره آرژانتینی بارسا یعنی لیونل مسی باید گفت که 
آسیب دیدگی او تنها یک مصدومیت عضالنی بود و فقط به خاطر احتیاط در چند روز 
گذشته تمرینات گروهی بلوگرانا را از دست داد. با این حال که این اتفاق می تواند با 
از سرگیری بازی ها شدت پیدا کند و به نظر می رسد که این موضوع یک مشکل 

ساختاری در بارسلونا به حساب می آید.
آنتوان گریزمان، فرانکی دی یونگ و سرخیو بوسکتس بازیکنانی هستند که 
در این فصل مصدومیت را تجربه نکرده اند. با این حال یوردی آلبا، لوییس سوارز 

و عثمان دمبله از ابتدای فصل درگیر مسائل مربوط به مصدومیت خود بوده اند.
باشگاه بارسلونا از مدیران و سرمربی گرفته تا همه بازیکنان نسبت به این موضوع 
نگرانی بسیار زیادی دارند. ستین به اندازه کافی ترکیب متنوعی را در اختیار ندارد و 

یک مصدومیت هم می تواند حداقل بازیکن را چهار هفته از میادین دور نگه دارد.
با این حال در بین همه بازیکنان بارسلونا لیونل مسی کامال متفاوت است چرا 
که او می تواند به بارسا در راه دفاع از عنوان قهرمانی اللیگا کمک کند و آنها اصاًل 

دوست ندارند که این فوق ستاره آرژانتینی دوباره با مصدومیت روبرو شود.

ادعای توتواسپورت: کاوانی، اینتر را سر کار گذاشت
که  جی  اس  پی  ستاره  کاوانی  ادینسون 
رد  با  است،  اتمام  به  رو  باشگاه  این  با  قراردادش 
پیشنهاد اینتر بار دیگر با اتلتیکو مادرید وارد مذاکره 

شده است.
ادینسون کاوانی 33 ساله که در پایان فصل 
جاری قراردادش با پاری سن ژرمن به پایان می رسد، 
با وجود اینکه مورد توجه باشگاه هایی همچون اینتر، 

چلسی و منچستریونایتد قرار دارد، قصد دارد فوتبالش را در اللیگا دنبال کند. کاوانی 
زمستان گذشته تا یک قدمی اتلتیکو رفت ولی در نهایت ماندنی شد.

تا روزهای پایانی نقل و انتقاالت زمستانی، رسانه های اسپانیا از انتقال کاوانی 
به اتلتیکو خبر می دادند ولی در نهایت درخواست 30 میلیون یورویی پی اس جی 
همه معادالت را به هم زد. باشگاه مادریدی حاضر نشد بیشتر از ۱5 میلیون یورو 

پرداخت کند و کاوانی در نهایت ماندنی شد.
با کاهش ۴0  در هفته های اخیر اخباری در مورد تمایل کاوانی به تمدید 
درصدی دستمزد هم به گوش رسیده بود اما پی اس جی حاضر به ارائه پیشنهاد 

جدید به ستاره اروگوئه ای نشد.
ولی  شود  می  برده  نام  کاوانی  بعدی  احتمالی  مقصد  عنوان  به  اینتر  از 
و  شده  مذاکره  وارد  اتلتیکو  با  دیگر  بار  بازیکن  این  کند  می  ادعا  توتواسپورت 
پس از گفت و گو با دیه گو سیمئونه)سرمربی اتلتیکو( پیشنهاد اینتر را رد کرده 
است. طبق این ادعا، تنها برخی جزئیات باقی مانده تا کاوانی پای برگه قرارداد 

با اتلتیکو را امضا کند. 

سرمربی و کاپیتان اسبق تیم فوتبال 
را  تنها  خصوصی سازی  گفت:  پرسپولیس 
نجات و پیشرفت فوتبال ایران است و امیدوارم 

این اتفاق هرچه سریع تر رخ دهد.
با  بطه  ا ر ر  د ن  خشا ر د حمید 
و  پرسپولیس  باشگاه  دو  خصوصی سازی 
استقالل گفت: بی تردید این اتفاق به سود 
برای  ما  فوتبال  و  بود  خواهد  ایران  ورزش 
خصوصی سازی  جز  راهی  بیشتر  پیشرفت 

ندارد.
وی ادامه داد: تا زمانی که فوتبال ما 
دولتی باشد شاهد پیشرفت باشگاه ها نخواهیم 
بود و تصمیم وزارت ورزش برای واگذاری این 

دو باشگاه قابل تقدیر است.
باشگاه  و  ملی  تیم  اسبق  کاپیتان 
برای  یران  ا فوتبال  گفت:  پرسپولیس 

ساختار  به  نیاز  خصوصی سازی  و  پیشرفت 
افراد  بهترین  ها  باشگاه  خریداران  و  دارد 
برای  افراد  این  هستند.  ساختارسازی  برای 
سرمایه گذاری وارد فوتبال می شوند و بی تردید 

سعی می کنند بهترین مسیر را انتخاب کنند.
وی تاکید کرد: اقدام وزارت ورزش برای 
واگذاری این دو باشگاه کامال درست است 
و امیدوارم تا پایان این راه نیز مسیر درستی 

برای انجام این اتفاق مهم طی شود.
ی  ا بر  : شت ا د ر ظها ا ن  خشا ر د
پخش  حق  مشکل  باید  خصوصی سازی 
به صورت کامل حل شود. حق پخش  نیز 
فوتبال  در  درآمدزایی  برای  مسیر  بهترین 
است و قطعا سرمایه گذاران نمی خواهند از 

این راه محروم شوند.
سرمربی اسبق تیم فوتبال پرسپولیس 
ادامه  برای  تیم  این  شرایط  خصوص  در 
مسابقات گفت:شرایط پرسپولیس خوب است 
اما باید فکری به حال مشکالت مالی این تیم 
شود. این مشکالت می تواند در آینده نزدیک 

به پرسپولیس آسیب جدی برساند.
وی تاکید کرد: با توجه به اختالف امتیاز 
زیاد پرسپولیس با سایر باشگاه ها تقریبا می 

توان قهرمانی این تیم را قطعی دانست.

کاپیتان اسبق پرسپولیس:

تنها راه نجات فوتبال ایران خصوصی  سازی است

رئیس فدراسیون والیبال ایران گفت: با توجه به اینکه 
هیات رئیسه معتقد است زمان کافی وجود دارد و بحث انتخاب 
سرمربی تیم ملی موضوع حساسی است، برای انتخاب گزینه 

نهایی عجله نداریم.
محمدرضا داورزنی، درباره آخرین تصمیمات فدراسیون 
والیبال برای انتخاب سرمربی تیم ملی، توضیح داد: با توجه به 
اینکه هفته گذشته جلسه هیات رئیسه را برگزار کردیم، بحث 
مفصلی در این مورد صورت گرفت که اعضای هیات رئیسه 
معتقد بودند به دلیل حساسیت موضوع، فدراسیون نباید برای 
انتخاب سرمربی تیم ملی عجله کند. به هر حال ما فرصت کافی 
داریم و مسابقه ای در این نزدیکی ها قرار نیست برگزار شود که 
نگران آماده نشدن تیم ملی برای شرکت در آن باشیم. او ادامه 
داد: همه فعالیت های والیبال کشور از جمله تمرینات و مسابقات 
لیگ از شهریور ماه آغاز می شود. اگر قرار باشد مربی  فعالیت ها 
و بازیکنان داخلی والیبال ما را برای دعوت به اردوهای تیم ملی 
زیر نظر بگیرد، در بهترین حالت می تواند از شهریور ماه آغاز به 
کار کند پس فعال زمان داریم. فدراسیون هم همه تالش خود 
را انجام می دهد تا مذاکرات و تحقیقاتش را درباره گزینه های 

داخلی و خارجی پیگیری کند تا بهترین نتیجه حاصل شود.
رئیس فدراسیون والیبال، در پاسخ به این سوال که آیا بحث 
مطرح شده مبنی بر داخلی بودن گزینه نهایی سرمربیگری تیم 
ملی صحت دارد؟ توضیح داد: ما اگر بخواهیم مربی خارجی 
بیاوریم حتما باید از مربیان طراز اول و باتجربه جهان باشد که 
تجربه المپیک و مسابقات قهرمانی جهان را دارد. مربیان درجه 
دو و سه پیشنهاد می شوند، اما فدراسیون نمی خواهد از چنین 
مربیانی استفاده کند. اگر مربی خارجی می خواهیم باید فراتر از 
مربیان داخلی ما باشد. با این وجود بله، بحث انتخاب مربی 
داخلی هم مطرح بوده و فدراسیون این گزینه ها را نیز در نظر 
دارد. البته تاکید می کنم که ما دنبال ترکیب مناسب از مربیان 
هستیم تا بتوانند به بهترین شکل مدیریت کرده و در المپیک 
نتیجه بگیرند. با توجه به اینکه هیات رئیسه تاکید دارد عجله ای 
در این مورد صورت نگیرد، فدراسیون در تالش است بهترین 

گزینه را انتخاب کند. 
*زمان شروع فعالیت سرمربی تیم ملی 

پس از آن که داورزنی در نشست هم اندیشی با کارشناسان 
و پیشکسوتان والیبال اعالم کرد، سرمربی تیم ملی می تواند از 
فروردین ماه فعالیت خود را آغاز کند، صحبت هایی مبنی بر اینکه 
زمان کافی برای آماده سازی تیم ملی وجود نخواهد داشت مطرح 
شد. او در این مورد نیز تصریح کرد: متاسفانه این موضوع به اشتباه 

معنی شده است. اینکه گفته ایم از فرودین ماه شروع به فعالیت 
می کند، به معنی آن نیست که تا فروردین ماه نمی تواند نظارت 
و بررسی کند! مقصود این بود که قبل از فروردین ماه عمال  
نمی توان تمرینات و اردوهای تیم ملی را آغاز کرد و بعید است. 
وی تاکید کرد: سرمربی تیم ملی حتما باید وضعیت تیم 
ملی ایران و حریفانش در المپیک را بررسی کند و لیگ داخل 
را زیر نظر داشته باشد. اگر المپیک مرداد ماه سال آینده برگزار 
شود مربی تیم ملی چه داخلی و چه خارجی باید شرایط والیبال 
و تیم ملی ایران و حریفانش را بررسی کند، پس منظور از اینکه 
گفته ایم فروردین ماه زمان آغاز فعالیت تیم ملی است، به معنی 

آن است که اردوهای ما از آن تاریخ قابل برگزاری است. 
*مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم ادامه دارد

داورزنی درباره شرایط انتخاب سرمربی جدید تیم ملی نیز 
توضح داد: یکی از مباحث مهم هدف و شرایطی است که برای 
انتخاب سرمربی موجود است. یکی این است که ما بخواهیم تنها 
6 ماه از یک مربی استفاده کنیم، و بحث دیگر اینکه بخواهیم 
به مدت ۴ سال با یک مربی همکاری کنیم، پس باید با بررسی 
تصمیمات هیات رئیسه تصمیم نهایی را بگیریم. ضمن اینکه 
مربی طراز اول در جهان خیلی زیاد نیست و تعدادشان محدود 
است. حال برخی از آن ها در شرایط فعلی با یکسری تیم ها قرارداد 
دارند و تعدادی هم بنا بر دالیلی نمی توانند در ایران حضور پیدا 
کنند. بنابراین فدراسیون مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم خود 
را با در نظر گرفتن نظر هیات رئیسه انجام می دهد و اگر تصمیم 

نهایی گرفته شد، قطعا آن را عالم خواهد کرد. 
*بند حاشیه ساز آیین نامه لیگ در حال تجدید نظر

در آیین نامه مسابقات لیگ برتر، بندی مبنی بر اینکه بجز 
تهران سایر شهرها نمی توانند دو تیم در لیگ داشته باشند وجود 
داشت که باعث به وجود  آمدن حواشی زیادی شد. او در این 
مورد نیز اظهار کرد: واقعیت این است که بند ذکر شده برای 
آیین نامه امسال نبود. این بند بخاطر مشکالت و بحران هایی 
که قبال در برخی شهرستان ها ایجاد می شد تصویب شد. قبال 

تیم داشتند بخاطر مسائل  زمانی که برخی شهرستان ها دو 
زیرساختی بحران هایی پیش می آمد که این بند نوشته شد، اما 
در جلسه هیات رئیسه مطرح شده است تا در صورت صالحدید 
اعضا اصالح شود. این موضوع در حال تجدید نظر است و البته 

فعال چیزی قطعی نیست.
*انتخاب سرمربی تیم ملی نوجوانان در گرو تصمیمات 

کنفدراسیون آسیا
داورزنی در مورد بالتکلیف بودن وضعیت نیمکت تیم ملی 
نوجوانان نیز گفت: طبیعتا یکی از اصلی ترین اهداف فدراسیون 
توجه به رده های پایه است که نباید آن را فراموش کرد. ما 
مسابقاتی در سطح آسیا و جهان داریم که معموال خرداد و تیر 
ماه برگزار می شد، اما اآلن به آبان و آذر ماه موکول شده است، 
البته اگر برگزار شود! برای آماده سازی یک تیم در سطح نوجوانان 
حدودا 8 تا ۱2 هفته یعنی دو تا سه ماه زمان الزم است، اما فعال 
برگزاری این مسابقات به صورت قطعی از سوی کنفدراسیون 
آسیا اعالم نشده است چون همه چیز به عادی شدن شرایط 

پروازها و میزبانی ها بستگی دارد.
ادامه داد: کنفدراسیون آسیا همیشه 2 ماه و نیم تا  او 
را  آن  قطعی  برگزاری  و  میزبانی  رویداد  هر  از  قبل  ماه  سه 
به فدراسیون ها اعالم می کند که ما هم منتظر این موضوع 
هستیم. بالفاصله پس از اعالم کنفدراسیون آسیا در این مورد 
نیز تصمیم گیری می کنیم. همه ما قبول داریم که فعال کرونا 
هست و باید با آن زندگی کرد، اما باید ببینیم شرایط الزم برای 
برگزاری مسابقات بین المللی از جمله پروازها فراهم خواهد بود یا 
خیر. حتی فدراسیون های جهانی هم در مورد برگزاری مسابقات 
منتظر تصمیمات سازمان بهداشت جهانی هستند پس ما نیز باید 

منتظر تصمیمات کنفدراسیون آسیا باشیم. 
رئیس فدراسیون والیبال تاکید کرد: در رده بزرگساالن 
فعالیت ها  آغاز  و  اردوها  برگزاری  برای  مشکلی  نوجوانان  و 
نداریم، اما موضوع در رده نوجوانان کمی حساس تر است. در 
رده بزرگساالن می توانیم 30 نفر را به اردو دعوت کرده و ۱۴ 
بازیکن مد نظر خود را انتخاب  کنیم، اما در رده نوجوانان باید 
از همه استعدادهای خود بهره ببریم پس دو ماه و نیم قبل از 
برگزاری مسابقات می توان اردوها را آغازکرد تا بهترین نتیجه را 
به دست آوریم. با این وجود همه چیز به تصمیم کنفدراسیون آسیا 
بستگی دارد تا بتوانیم فعالیت خود را شروع کنیم. درست است که 
ورزش نباید در جهان متوقف شود، اما کرونا همچنان از کشور 
ما و جهان تلفات می گیرد پس باید بارعایت تمام پروتکل های 

بهداشتی فعالیت های ورزشی را آغاز کرد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

 آگهی شماره ) 7۲ ( خرداد – ۱۳99 ثبت آمل 
آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ 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

۲009– اصلی 
5 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

۳9– اصلی ) قریه تیربیجان(
با ساختمان  آقای جابر حیدری در ششدانگ یک قطعه زمین  ۲۶۳ 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 ۳  ثبت آمل- دهستان دشت سر

۱– اصلی ) قریه هارون محله(
با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  آخا  صادقی  مسعود  آقای  فرعی   7۶57
ساختمان احداثی به مساحت 106.50 مترمربع . خریداری شده بالواسطه از 

مرمر حیدری و مع الواسطه از بنیاد علوی.
7۶۶۲ 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.
۳– اصلی ) قریه پاشاکال(

۱۶ 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.
۱۴– اصلی ) قریه رشکال وگاوزن کال و اسپیاربن(

۳۱۳8 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.
۳۱۳9 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.
۱9– اصلی ) قریه حاللخور محله(

با ساختمان  زمین  قطعه  در ششدانگ یک  دهقان  یداله  آقای  557 فرعی 
شده  خریداری  مترمربع   412.71 مساحت  به  مسکونی  کاربری  با  احداثی 

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

با ساختمان  برزگر در ششدانگ یک قطعه زمین  خانم زینب  ۴059 فرعی 
احداثی به مساحت 130.55 مترمربع . خریداری شده بالواسطه از محمدعلی 

محمدیان. 
با ساختمان  خانم زری کاردگر در ششدانگ یک قطعه زمین  ۴0۶0 فرعی 
احداثی به مساحت 31 مترمربع . خریداری شده بالواسطه از علی طهماسبی. 

۳۳– اصلی ) قریه بازیارکال(
با ساختمان  زمین  قطعه  یک  در ششدانگ  طیبی  اعظم  خانم  فرعی   950۱
احداثی که کل عرصه آن موقوفه است به مساحت 307.73 مترمربع .خریداری 

شده بالواسطه از اسداله صداقت.
950۲ 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. 
950۳ 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. 
۳5– اصلی ) قریه ترک کال(

با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  قاسمی  نوائیان  طاهره  خانم  فرعی   ۳۴۱
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.
۳۴۲ 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.
۳۴۳ 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.
۳7– اصلی ) قریه کم کال(

۱۴۳ 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.
۴8– اصلی ) قریه آهنگرکالی مزرس(

9۱8 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 ۴ ثبت آمل - دهستان چالو

۴9– اصلی ) قریه پاشاکال(
۱70 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   ۱7۱
قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری مسکونی به مساحت 400 مترمربع 
. خریداری شده بالواسطه از آرزو دهش و مع الواسطه از رمضانعلی صادقیان.
۱7۲ 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

۴- اصلی ) قریه کالک علیا (
۳۴۴9 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.
5– اصلی ) قریه شاه محله(

از 2033 فرعی از 5-اصلی و باقیمانده 5-اصلی آقای خلیل  55۲۳ 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.
55۲۴ فرعی آقای علی اسماعیلی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت 157.50 مترمربع . خریداری شده بالواسطه از امیرحسین 

حیدری مزرس.
۶- اصلی ) قریه هلی کتی (

۳0 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(
۱0۳ 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.
۱9- اصلی ) قریه کاسب محله (

با  زمین  پور چوبی در ششدانگ یک قطعه  نبی  اله  آقای حبیب  5۲ فرعی 
ساختمان احداثی به مساحت 1003 مترمربع. خریداری شده مع الواسطه از 

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

۳۴ 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.

۳0- اصلی ) قریه کوکده علیا (
ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  امامی  رامین  آقای  فرعی   ۱90
شده  خریداری  مترمربع.   188.55 مساحت  به  مسکونی  کاربری  با  احداثی 

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

5998 فرعی آقای محسن ادرسیان در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت 110.59 مترمربع. خریداری شده بالواسطه از احمد رمضانی.

۴۲ - اصلی )قریه شهربانو محله غربی(
8۳77 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.
5۲- اصلی ) قریه درمه کال سفلی(

۴5۶7 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. 
۴58۲ 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 .

۶0- اصلی ) قریه چنگاز(
۳09 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.
70- اصلی ) قریه کاسمده و اسکو محله(

۱7۴۴ 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  ۱7۴5 فرعی 
از  بالواسطه  .خریداری شده  مربع  متر  به مساحت 236  احداثی   ساختمان 

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

با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  وارسته  مریم  خانم  فرعی   1 از  فرعی   ۱0
ساختمان احداثی  به مساحت 208.96 متر مربع .خریداری شده بالواسطه 

از علی رضا غالمی.
امالک متقاضیان واقع دربخش ۱0 ثبت آمل – دهستان اهلمرستاق

۲5 - اصلی ) قریه کال صفا(
۳۲۲ 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 ۱۱ ثبت آمل – دهستان هرازپی
۱۲ - اصلی ) قریه چشمه میانرود(

۱۶ 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.
۴۳ - اصلی ) قریه قادی محله(

با ساختمان  زمین  قطعه  در ششدانگ یک  عباسی  آزیتا  خانم  ۳7۱ 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

مسووالن باشگاه آنتورپ و سرمربی این 
تیم موضع متفاوتی نسبت به جذب علیرضا 

بیرانوند دارند.
به گزارش گازت وان آنتورپن، علیرضا 
بیرانوند، دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران و 
بسته  قرارداد  بلژیک  آنتورپ  با  پرسپولیس 
جاری  فصل  اتمام  از  بعد  بود  قرار  و  است 
لیگ برتر ایران راهی بلژیک شود ولی شیوع 
هیچ  است  شده  باعث  فعال  کرونا  ویروس 
تیمی در فوتبال اروپا از جمله بلژیک به دنبال 

خریدهای جدید نباشد.  
سایت بلژیکی به آخرین شرایط آنتورپ 
نوشت:  و  پرداخت  انتقاالت  و  نقل  بازار  در 
در  تاکنون  بیرانوند  علیرضا  می رفت  انتظار 
ایران  در  اما هم چنان  باشد  بلژیکی  باشگاه 
مانده است. ایوان لکو، مربی وی به وب سایت 
باشگاه گفت که او می خواهد بیرانوند فصل 
را در پرسپولیس به پایان برساند، اما البته این 
هدف باشگاه نیست. آنتورپ سعی دارد هر چه 
سریع تر این دروازه بان را به بلژیک بیاورد. در 

همین راستا باید منتظر چراغ سبز مسووالن 
باشگاه باشیم.

به  بیرانوند  علیرضا  رفتن  صورت  در 
مسوول  کروات  رادوشویچ  بوژیدار  آنتورپ، 
بازی های  در  پرسپولیس  دروازه  حراست 
باقی مانده فصل جاری و جام حذفی و لیگ 
مسووالن  دید  باید  و  بود  خواهد  قهرمانان 
باشگاه پرسپولیس با توجه به فشردگی باالی 
بازی های ادامه فصل اجازه رفتن به دروازه بان 

ملی پوش خود می دهند یا خیر.

سرمربی آنتورپ: بیرانوند تا آخر فصل در پرسپولیس بماند

مربی درجه 2 خارجی نمی خواهیم؛
داورزنی: عجله ای برای انتخاب سرمربی تیم ملی نداریم
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گــروه شهرســتان مشــهد ســمیه 
باقــرزاده

ــه  ــاره ب ــا اش ــهد ب ــهردار مش ش
ایــن کــه هــدف از تشــکیل شــورای 
هــم  ایجــاد  شــهریار«  »خیریــن 
افزایــی و هفکــری بــرای بهبــود 
کارهــای عــام المنفعــه، نوع دوســتانه 
و خیرخواهانــه اســت، گفــت: مدیریت 
را  شــهری زیرســاخت هــای الزم 
بــرای ایــن نــوع اقدامــات آمــاده 

ــرد. ــد ک خواه
ــت  ــی در نشس ــا کالئ محمدرض
ــور  ــا حض ــه ب ــهریار« ک ــن ش »خیری
رئیــس و جمعــی از اعضــای شــورای 
ــتیبانی،  ــی و پش ــان مال ــهر، معاون ش
برنامــه ریــزی و توســعه منابع انســانی، 
خدمــات شــهری و اجتماعــی فرهنگی 
شــهردار و همچنیــن جمعــی از خیرین 
ــار  ــد، اظه ــزار ش ــهد برگ ــهر مش ش
کــرد: خوشــحالیم کــه در حضــور 
نیکــوکاران  و  خیریــن  از  جمعــی 
هســتیم و مــی تــوان دربــاره موضوعی 
ــوع  ــار موض ــا چه ــه ی ــزو س ــه ج ک
ــی  ــه تلق ــهر و جامع ــی ش ــی فعل اصل

ــرد. ــت ک ــی شــود، صحب م
زیرســاخت  بایــد  افــزود:  وی 
ــام  ــات ع ــه خدم ــرای ارائ ــی را ب های
المنفعــه اجتماعــی در شــهر، بــا جلــب 

ــر  ــم، ب ــن ایجــاد کنی مشــارکت خیری
ــی  ــهر طرح ــورای ش ــاس ش ــن اس ای
را بــرای ایجــاد نهــادی تحــت عنــوان 
ــا الگــو گرفتــن  »خیریــن شــهریار« ب
از تجربیــات اقدامــات خیرخواهانــه 

ــت. ــرده اس ــب ک تصوی
ــن  ــان ای ــا بی شــهردار مشــهد، ب
کــه تاکنــون جلســاتی در ایــن راســتا 
ــرای تشــکیل  برگــزار و موضوعــات ب
شــورا و ســتاد »خیریــن شــهریار« 
ــرد:  ــان ک ــت، بی ــده اس ــری ش پیگی
ــدای  ــه از ابت ــی ک ــی از موضوعات یک
کار مــورد نظــر بــوده و بــه مــرور بــر 
ضــرورت آن نیــز افــزوده شــده اســت، 
ــم  ــد دور ه ــن بتوانن ــه خیری ــن ک ای
جمــع شــده و بــرای ایجــاد یــک زیــر 

ــام  ــات ع ــت خدم ــد جه ــاخت واح س
ــم  ــه تصمی ــهر و جامع ــه ش ــع ب المنف

ــد. بگیرن
کــرد:  خاطرنشــان  کالئــی 
همچنیــن مدیریــت شــهری هیچگونه 
ــته و  ــته نداش ــتقیم نداش ــه مس مداخل
ــاخت  ــاد زیرس ــال ایج ــه دنب ــا ب تنه
ــرادی  ــه اف ــرای مجموع ــای الزم ب ه
ــع  ــام المنف ــات ع ــه از خدم ــت ک س
ــد،  ــن شــهر پشــتیبانی مــی کنن در ای
ــا  ــای الزم و ی ــت ه ــیم و حمای باش
ایجــاد صرفــه هــای ناشــی از مقیــاس 
فعالیتــی را بــرای آن هــا مهیــا کنیــم.

ــه  ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی  وی ب
ــن  ــت خیری ــرد درخدم ــن رویک ــا ای ب
شــورای  کــرد:  اضافــه  هســتیم، 

»خیریــن شــهریار« را بــه عنــوان 
در  کــه  نخبگانــی  و  نماینــدگان 
موضوعــات عــام المنفعــه مشــهد 
ــان  ــژه در زم ــه وی ــد، ب ــت دارن فعالی
ــجام و کار  ــه انس ــاز ب ــه نی ــی ک کنون
متمرکــز اثــر بخــش داریــم، حمایــت 

خواهیــم کــرد.
شــهردار مشــهد گفــت: امیدواریم 
ــت  ــم در سیاس ــد ه ــورا بتوان ــن ش ای
گــذاری و هــم در تعییــن خــط مشــی 
اقدامــات عــام المنفــع، بــرای شــهر اثر 
گــذار باشد.شــهردار مشــهد اضافه کرد: 
مــا روی ایــن نکتــه تاکیــد داریــم کــه 
اعضــای شــورای »خیریــن شــهریار« 
فعالیــت و تــالش هــای خــاص خــود 
را درامــور خیــر و عــام المنفعــه دارنــد، 
ــا آن  ــع ب ــن جم ــه ای ــز ک ــا آن چی ام
ــاد  ــت ایج ــده اس ــکیل ش ــدف تش ه
ــرژی  ــن ان ــرار گرفت ــی و ق ــم افزای ه
هــا وتوانمنــدی هــای مختلــف درکنار 
یکدیگــر، ضمــن حفــظ اســتقالل 

اســت.
ــز از  ــن پرهی ــزود: همچنی وی اف
انجــام کارهــای مــوازی و اثــر بخــش 
ــه و  ــات خیرخواهان ــردن اقدام ــر ک ت
عــام المنفعــه از دیگــر اهداف شــورای 
ــرآن  ــه ب ــت ک ــن شهریار«اس »خیری

تاکیــد خواهــد شــد.

شهردار مشهد مطرح کرد؛

هم افزایی و همفکری برای کارهای عام المنفعه هدف شورای »خیرین شهریار«
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی مطرح کرد؛

پایش مستمر روند توزیع گازطبیعی  سبب گسترش عدالت 
اجتماعی در سطح جامعه میشود

ــل شــرکت  ــمیعی مدیرعام ــوروزی : محمدرضــا س ــد ن ــزی _ حام مرک
گازاســتان مرکــزی گفــت: بــا پایش مســتمر،رفع ایــراد سیســتمهای اندازه 
گیــری ،کنتــرل عــدم دســتکاری ترازگازمصرفــی وجلوگیــری ازهدررفــت 
ــور  ــن ام ــده وای ــی ش ــع گازطبیع ــتمردرروند توزی ــب بهبودمس گاز،موج
نهایتــا منجربــه برقــراری عدالــت اجتماعــی درســطح جامعــه مــی گــردد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گازاســتان مرکــزی ســمیعی درایــن 
خصــوص گفــت :یکــی ازمــوارد بهبود مســتمر دررونــد توزیــع گاز ،کنترل 
ــورداری  ــایه برخ ــی درس ــت اجتماع ــراری عدال ــی وبرق ــراز گازمصرف ت
کلیــه مشــترکین ازســهم گازطبیعــی وهمچنیــن جلوگیــری ازهدررفــت 
ــتمهای  ــراد ازسیس ــع ای ــن رف ــتکاری وهمچنی ــدم دس ــرل ع گاز ،کنت
انــدازه گیــری  مــی باشد.ایشــان در ادامــه افزود:بــه همیــن دلیــل اســت 
ــه مشــترک  ــی ب ــزات تحویل کــه ایــن شــرکت پایــش مســتمر از تجهی
ــدت  ــن م ــه درای ــد نظرقراردادک ــژه م ــور وی ــه ط ــته ب ــال گذش را درس
حدود۱۴هزارو۴88نفرســاعت بازرســی از یکهزارو62۴مشــترک صنعتــی ، 
شــامل یکهــزار و8۴صنعتــی جــزء و5۴0 صنعتــی عمــده صــورت پذیرفت 
.مدیرعامــل شــرکت گازاســتان مرکــزی در پایــان اظهارکرد:در ســالجاری 
ــترک  ــای حدود600مش ــودن کنتوره ــره نم ــرای کالیب ــزی ب ــه ری برنام
باظرفیت۱60مترمکعبــی صــورت پذیرفتــه اســت وهمچنیــن کلیــه 
ــاال  ــه ب ــی ب ــر مکعب ــی باظرفیت۱00مت ــترکین صنعت ــای مش رگالتوره

موردبازرســی قــرار مــی گیــرد. 

شهردار کرج:
راه اندازی سرای محالت نخستین گام برای مشارکت موثر 

شهروندان در اداره محله و شهر است

ــرای  ــردم، س ــی م ــای حکمران ــه ه ــی از پای ــری- یک کرج-اکب
محــالت در شــهرها هســتند و در واقــع ایــن مــکان هــا پایــه ای بــرای 
انتخابــات شــورایاری و همچنیــن محلــی بــرای آمــوزش های شــهروندی 
از جملــه آمــوزش هــای مذهبــی و قرآنی اســت.به گــزارش پایــگاه خبری 
کــرج امــروز، علــی کمالی زاده شــامگاه شــنبه در آئین افتتاح و بازگشــایی 
پنــج ســرای محلــه شــهر کــرج کــه در پــارک ورزش کیانمهــر برگــزار 
شــد، اظهــار داشــت: ایــن پنــج ســرای محلــه در کیانمهــر، رجائــی شــهر، 
حصــارک بــاال، حســن آبــاد و اســالم آبــاد واقــع اســت.وی بــا اشــاره بــه 
اینکــه راه انــدازی ســرای محــالت نخســتین گام بــرای مشــارکت موثــر 
ــا  ــی کاری ب ــه داد: وقت ــت، ادام ــهر اس ــه و ش ــهروندان در اداره محل ش
مــردم، بوســیله آنهــا و بــرای خدمــت بــه شــهروندان انجــام شــود یــک 
کار اثــر بخــش اســت و در واقــع منابــع را نیــز مناســب خــرج کــرده ایــم.

شــهردار کــرج بــا بیــان اینکــه شــاید خیلــی از پــروژه هــا باشــد کــه کــه 
دیــدگاه و نظــرات مــردم در آن لحــاظ نشــده اســت، گفــت: یکــی از پایــه 
هــای حکمرانــی مــردم، ســرای محــالت در شــهرها هســتند و در واقــع 
ایــن مــکان هــا پایــه ای بــرای انتخابــات شــورایاری و همچنیــن محلــی 
ــی و  ــای مذهب ــوزش ه ــه آم ــهروندی از جمل ــای ش ــوزش ه ــرای آم ب
قرآنــی اســت.وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــاید بســیاری از هزینــه هــا در 
شــهرها بواســطه کمــی کارهــای فرهنگــی و نپرداختــن بــه ایــن مســائل 
در فرهنــگ محــالت اســت، افــزود: مســئله مهــم دیگــر مشــارکت مــردم 
در طــرح بازآفرینــی شــهری و حــذف بافــت هــای فرســوده از مناطــق 
ــت فرســوده ای ایجــاد شــود بیشــتر از  ــر باف ــف اســت؛ چــون اگ مختل
ــر  ــد ب ــا تاکی ــی زاده ب ــی بیند.کمال ــیب م ــردم آن محــالت آس ــه م هم
اینکــه محلــه محــوری و انســان محــوری در شــورای پنجــم شــهر کــرج 
وجــه تمایــز آن از شــوراهای شــهر قبلــی اســت، عنــوان کــرد: یــک خبــر 
خــوب بــرای شــهروندان ایــن اســت که امــروز افزایــش ناوگان و ماشــین 
هــای خدمــات رســان آتش نشــانی کــرج را در راســتای توســعه امکانات و 
امــداد نجــات داشــتیم .وی در پایــان بیــان کــرد کــه قــرار اســت در ســال 
جــاری هــر هفتــه یــک خبــر خــوش بــرای شــهروندان داشــته باشــیم و 
افــزود: ایــن مهــم نتیجــه برنامــه ریــزی خــوب شــورای شــهر کــرج و 

مصوباتــی اســت کــه آنهــا اعمــال داشــته انــد.

رفع مشکل کمی و کیفی آب شرب شهرضا
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان گفت: با حفر وتجهیز چاه ها و 
ساماندهی چشمه ها  تا حدودی مشکل کمی و کیفی آب شرب شهرضا 

برطرف شد.
مهندس هاشم امینی  افزود: در حال حاضر آب شرب شهرستان  شهرضا  

و2۱ روستای تحت پوشش آن  از طریق ۴0 حلقه چاه تامین می شود .
وی با اشاره به تامین آب شرب شهرستان شهرضا اعالم کرد: هم اکنون 
با بهره مندی از  20 حلقه چاه با دبی 320 لیتر در ثانیه، آب شرب حدود 
۱60 هزار نفر جمعیت شهرستان شهرضا تامین می گردد، این درحالیست 
که در تابستان سال گذشته در زمان پیک مصرف، به منظور تامین پایدار 

آب  مشترکین با کمبود ۱00 لیتر در ثانیه مواجه بودیم.
رئیس هیات مدیره شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به رفع مشکل 
کم آبی در شهرستان شهرضا گفت: با حفر 3 حلقه چاه در محله محمدیه، 
سروستان و اسالم آباد با دبی بیش از 60 لیتر در ثانیه، به زودی تا حدودی 

مشکل کم آبی شهرستان حل می شود .
توابع شهرستان  روستاهای  آب شرب  تامین  پیرامون چگونگی  وی 
شهرضا اعالم کرد: در حال حاضر 2۱ روستا تحت پوشش آبفا شهرضا قرار 
دارد که آب شرب این روستاها از طریق 20 حلقه چاه و یک دهنه چشمه 

تامین می شود .
مهندس هاشم امینی با تاکید بر ارتقا کیفیت آب شرب شهرضا تصریح 
کرد: در دو  مخزن هزار مترمکعبی اختالط آب چاه های سمیرم با چاه امیر 
کبیر و دیگر چاه ها  صورت می گیرد و این امر منجر به افزایش کیفیت 
آب شرب بسیاری از مناطق شهرضا، از جمله شهرک امیر کبیر و محله 

خمینی آباد شده است.  
خطوط  اصالح  بر  تاکید  با  اصفهان   استان  آبفا  شرکت  مدیرعامل 
فرسوده آب تصریح کرد: در سال گذشته در شهرضا و منظریه اصالح و 
توسعه بیش از ۱0 کیلومتر شبکه آب ، در دستور کار قرار گرفت و همچنین 
بیش از 20 کیلومتر از خطوط فرسوده آب روستاهای توابع این شهرستان 

اصالح و بازسازی گردید.
مهندس هاشم امینی  یکی از اهداف یکپارچه سازی شرکت های آبفا 
شهری و روستایی را ارتقای ارائه خدمات به روستاییان دانست و گفت: در 
حال حاضر مجتمع روستایی زیارتگاه با ۴ روستای قوام آباد، ماران، ولندان 
و زیارتگاه ، مجتمع روستایی سوالر با ۴ روستای سوالر، دهک ،مسینه و 
بوان  و مجتمع روستایی میرآباد در قالب 3 روستای مقصود بیک ، باغ سرخ 
و میرآباد، از خدمات شرکت آبفا بهره مند می شوند، این در حالیست که به 
منظور ارائه خدمات مطلوب تر مقرر گردید این 3 مجتمع روستایی تبدیل 
به یک مجتمع ۱3 روستایی در جنوب شهرضا شود..مدیرعامل شرکت آبفا 
استان اصفهان با اشاره به جمعیت تحت پوشش خدمات آبفا در شهرستان 
 ۱35 جمعیت  به  آب  انشعاب  هزار  حاضر53  حال  کرد:در  اعالم  شهرضا 
هزار نفری شهری شهرضا واگذار شده است و ۷ هزار و 800 انشعاب آب 

به  جمعیت ۱۴ هزارنفری روستاییان در این منطقه واگذار گردیده است. 

نشت یابی 5۴00کیلومتر خط لوله در منطقه چهار عملیات 
انتقال گاز

ــار  ــه چه ــر منطق ــرزاده: مدی ــمیه باق ــهد س ــتان مش ــروه شهرس گ
ــر  ــش از 5۴00 کیلومت ــته بی ــال گذش ــت: در س ــال گاز گف ــات انتق عملی
نشــت یابــی در مســیر خطــوط لولــه سراســری گاز انجــام شــده اســت.

ــا بیــان ایــن کــه هــم اکنــون حــدود پنــج  هــزار  محمــد کامــل ب
ــه فشــار قــوی و تعــداد 3 ایســتگاه تاسیســات  و 600کیلومترخطــوط لول
ــال گاز وجــود  ــات انتق ــه چهــار عملی ــت فشــار گاز در ســطح منطق تقوی
دارد، گفــت: درحــال حاضــر مدیریــت و راهبــری انتقــال پایــدار گاز طبیعی 
ــي و قســمتي  در ســطح اســتان هــای خراســان رضــوي، شــمالي، جنوب
از اســتان ســمنان از طریــق ایــن منطقــه عملیاتــی انجــام  مــی شــود. 

وی بــا اشــاره بــه انجــام عملیــات انشــعاب گیــری گــرم ) هــات تــپ 
( خطــوط انتقــال گاز در گســتره شــمال و شــمال شــرق کشــور توســط 
منطقــه چهــار تصریــح کــرد: در ســال گذشــته، 6 مــورد عملیــات هــات 
ــه ( بــرای اتصــال خطــوط مختلــف  تــپ ) انشــعاب گــرم از خطــوط لول

انجــام شــده اســت . 
کامــل بــا اشــاره بــه این کــه تعــداد 290 شــیر بیــن راهــي اتوماتیک 
و ۱95 ســامانه حفاظــت کاتــدی در مســیر خطــوط لولــه گاز در ســطح این 
منطقــه فعــال اســت، تصریــح کــرد: در ســال گذشــته و مطابــق بــا برنامــه 
اي ابالغــي تاکنــون بیــش از 5۴00 کیلومتــر نشــت یابی در مســیر خطوط 
لولــه سراســری گاز انجــام شــده اســت کــه در ایــن میــان فقــط در طــي 
یــک ســال گذشــته۱2 مــورد نشــت زیرزمینــي خطــوط لولــه مشــاهده و 

بــراي رفــع آن اقدامــات الزم صــورت گرفتــه اســت .
مدیــر منطقــه ۴ عملیــات انتقــال گاز بــا تاکیــد بــر ضــرورت دقــت 
و حساســیت ایــن مجموعــه در زمینــه تــداوم انتقــال گاز در ایــن حــوزه 
عملیاتــی گفــت: بــا تــالش بــی وقفــه مجموعــه فعــال در ایســتگاه هــای 
منطقــه چهــار، بــه حمــداهلل  هــم اکنــون هیــچ مشــکلی در ایســتگاه های 

تقویــت فشــار گاز منطقــه وجــود نــدارد.

دکتر نصرتی مدیر درمان گلستان: 
حذف درج تاریخ اعتبار از دفترچه های درمانی حرکتی به 

سمت الکترونیکی شدن خدمات
 به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گلستان 
، دکتر احمد نصرتی مدیر درمان تامین اجتماعی استان گلستان از حذف 
درج تاریخ اعتبار دفترچه های درمانی از ابتدای خرداد ماه خبر داد و افزود: 
این اقدام سازمان تامین اجتماعی حرکتی است به سمت الکترونیکی شدن 
خدمات. دکتر نصرتی با بیان این نکته که هم اکنون بسیاری از خدمات 
سازمان تامین اجتماعی به صورت آنالین و غیر حضوری قابل ارائه است 
تامین  : سازمان  الکترونیک خواند و گفت  پیشرو در خدمات  را  ، سازمان 
اجتماعی با تحت پوشش داشتن قریب به نیمی از جمعیت کشور خدمات 
ارائه می نماید و به  بیمه شدگان  به  را  حضوری و غیر حضوری مناسبی 
عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر کشور افتخار دارد که اولین خریدار خدمات 
درمانی و دومین تولید کننده خدمات در حوزه بهداشت ودرمان کشور است . 
دکتر نصرتی خدمت به شریف ترین اقشار جامعه که همان کارگران هستند 
را افتخاری برای کارکنان سازمان تامین اجتماعی دانست و کار در حوزه 
درمان را به استناد آیات الهی کتاب قرآن موقعیتی ویژه دانست زیرا نجات 

جان یک انسان برابر است با نجات جهانیان.
 

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان خبر داد: 
 نصب افزون بر ۲9۴ هزار انشعاب گاز دراستان تاکنون

ــی  ــم رحیم ــدس محمدرحی ــی مهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
ــب  ــعاب نص ــتان تعداد انش ــانی گازگلس ــالع رس ــگاه اط ــا پای درگفتگوب
شــده اســتان درســطح شــهرها وروستاهای اســتان  را نزدیــک بــه 29۴ 
ــعابات  ــتا گفت:انش ــن راس ــود.  وی درای ــالم نم ــزار و 6۴۴ مورد اع ه
مذکــور دربخشــهای مختلف خانگــی ، تجاری،صنعتی و اداری درشــهرها 
ــهرها  ــعاب درش ــزارو658 انش ــداد ۱50 ه ــه تع ــتان ک ــتاهای اس و روس
ــورد آن در روســتاها نصــب شــده  ــزار و 986 م ــه  ۱۴3  ه ــک ب ونزدی
اســت کــه شهرســتان گــرگان بــا نزدیــک بــه  62 هــزار و  شهرســتان 
گنبــد  بــا  بیــش از 52 هــزار بیشــترین حجــم  انشــعاب نصــب شــده  را 
دارنــد.   مهنــدس رحیمــی افزود:هدفگــذاری ایــن شــرکت بابــت نصــب 
انشــعاب درســال 98  تعــداد 5۷00 مــورد بــود کــه ایــن شــرکت درهمین 
رابطــه عملکــرد خوبــی داشــته و توانســت درایــن بخــش بــا تحقــق ۱0۷ 
ــد. مدیرعامــل شــرکت  درصــدی تعــداد 6۱۱۱  انشــعاب را نصــب نمای
گاز اســتان گلســتان  اظهــار داشــت:برای ســال 99 نیزهمچــون ســال 
گذشــته درمجمــوع تعــداد5۷00 انشــعاب هدفگذاری شــده اســت که  در 

دو ماهــه اول ســالجاری تعــداد 6۷8 مــورد دراســتان نصــب گردید.    

جاده دسترسی به تصفیه خانه سراوان در دست اجرا است
ــل  ــن المل ــور بی ــات و ام ــت ارتباط ــر مدیری ــد خب ــه گزارش واح ب
شــهرداری رشــت بــه نقــل از روابط عمومــی ســازمان عمــران و بازآفرینی 
فضاهــای شــهری ، جــاده دسترســی منتهــی بــه تصفیــه خانــه شــیرابه 
ــه هــای دفنــگاه ســراوان بــه وســیله ســازمان عمــران و بازآفرینــی  زبال
فضاهای شــهری تســطیح و زیرســازی شــد.گفتنی اســت عملیات آســفالت 
ایــن جــاده نیــز پــس از تکمیــل زیرســازی و آمــاده شــدن آن اجرایــی 
خواهــد شــد.با آســفالت ایــن جــاده رفــت و آمــد بــه وســیله ی ماشــینهای 
مختلــف بــه تصفیــه خانــه شــیرابه هــای زبالــه و حمــل و نقــل وســائل و 

تجهیــزات الزم آســانتر و بــه ســهولت انجــام مــی شــود.

مدیر کل راه و شهرسازی گیالن خبر داد:
اتخاذ تدابیرالزم برای تسهیل امور و پاسخگویی به مردم

بــه گــزارش اداره ارتباطــات واطــالع رســانی راه وشهرســازی گیالن، 
ــر الزم  ــالن از اتخــاذ تدابی ــازی گی ــرکل راه وشهرس ــدرام مدی ــاکان پ م
بــرای پاســخگویی بــه مــردم و رســیدگی بــه امــور آنــان خبــر داد وگفــت: 
ــع مســائل ومشــکالت شــهروندان، اداره کل راه  ــه منظــور تســریع رف ب
وشهرســازی گیــالن درهــر یــک از واحــد هــای تابعــه ایــن مجموعــه در 
شهرســتانها، نماینــده ویــژه شهرســازی مســتقرنمودهتا نســبت بــه حــل 

مســائل اقــدام نماینــد.
ــور و  ــن طــرح را تســریع در انجــام ام وی هــدف از اجــرای ای
ــد،  ــرار دارن ــراز مرکــز ق ــاط دورت ــاه حــال شــهروندانی کــه در نق رف
ــز  ــه مرک ــه ب ــش مراجع ــی وکاه ــذاری اجتماع ــه گ ــت فاصل رعای

ــرد. ــتان یادک اس
ــن  ــت قوانی ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــالن ب ــازی گی ــرکل راه وشهرس مدی
درســاخت وســازهای شــهری ورعایــت امانــت داری در اجــرای آن خاطــر 
ــررات  ــط و مق ــر اجــرای ضواب ــه ب نشــان کــرد: مســئولیت نظــارت عالی
ــی  ــرای تمام ــی و اج ــاختمان در طراح ــی س ــررات مل ــازی و مق شهرس
ســاختمانها و طرحهــای شهرســازی و عمرانــی شــهری که اجــرای ضوابط 
و مقــررات مزبــور در مــورد آنهــا الزامــی اســت، بر عهــده راه و شهرســازی 
خواهــد بــود ومــا موظفیــم بــا بررســی هــا وبازدیدهــای مســتمر تخلفــات 

را شناســایی و از وقــوع آن جلوگیــری نماییــم.

معاون هماهنگی توزیع توانیر:
خواهان مصرف بهینه انرژی هستیم

شرکت  توزیع  هماهنگی  معاون 
قرمز  خط  را  اجتماعی  رفاه  نیر،  توا
تقاضای  گفت:  و  دانست  برق  صنعت 
ما از مشترکان عدم استفاده از وسایل 
مصرف  خواهان  بلکه  نیست،  برقی 
بهینه انرژی هستیم که با برنامه ریزی 
و  برق  میزان مصرف  مناسب می توان 
مدل مصرفی آن را اصالح و بهینه کرد 
وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
نیرو غالمعلی رخشانی مهر با بیان این 
مطلب افزود: در بسیاری از ساعات روز 

طبیعی  نور  از  می توان  اینکه  وجود  با 
خورشید برای تامین روشنایی مورد نیاز 
منازل و یا ادارت استفاده کرد، اما عمال 
شاهد انجام این اقدام نبوده ایم که این 
موضوع نقش مهمی در کاهش مصرف 

برق خواهد داشت.
شرکت  توزیع  هماهنگی  معاون   
از  استفاده  زمینه  در  افزود:  نیر  توا
بخش  که  نیز  سرمایشی  سیستم های 
اعظمی از پیک مصرف برق را به خود 
تنظیم  با  می توانیم  داده اند،  اختصاص 

 2۴ عدد  روی  گازی  کولرهای  دمای 
و یا استفاده از دور کند کولرهای آبی 
برق  مصرف  محسوس  کاهش  شاهد 
تاکید  با  رخشانی مهر  باشیم  مشترکان 
بر اینکه بایستی رفتار مصرفی خود را 
گفت:  دهیم،  تغییر  بار  اوج  ساعات  در 
بین  هرساله  کشور  برق  مصرف  اوج 
پانزدهم مرداد رخ می دهد؛  تا  تیر  اول 
مشترکان  است  الزم  اساس  همین  بر 
در ساعات اوج بار)۱3 تا ۱۷( این مقطع 
از سال مصرف بهینه را در دستور کار 

قرار داده و استفاده از وسایل پرمصرف 
مانند لباس شویی، اتو و... را به ساعات 

کم مصرفی منتقل کنند.
از میان 60 هزار  داد:  ادامه   وی 
مگاوات پیک مصرف برق کشور حدود 
رقم  این  از  مگاوات  پنج هزار  تا  چهار 
و  سال  از  روز   20 تا   ۱0 برای  صرفا 
آن هم بین ساعت ۱3 تا ۱۷ مورد نیاز 
است که برای تامین انرژی مورد نیاز این 
ساله سرمایه گذاری  هر  بایستی  بخش 

قابل توجهی صورت بگیرد.

ــده  ــان:  نماین ــالم-  یعقوبی  ای
ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه 
ــاب و  ــک انتص ــن تبری ــالم؛ ضم ای
ــرای  ــروزی ب ــت و به آرزوی موفقی
ــد،  ــمت جدی ــانی در ِس ــد احس مجی
ــن اصــل در  ــان داشــتند: مهمتری بی
ــه،  ــی و بازپروران ــای تربیت روش ه
نحــوه برخــورد بــا مخاطــب اســت.

ــتان  ــه در اس ــی فقی ــده ول   نماین
و امــام جمعــه ایــالم؛ ضمــن تبریــک 
انتصــاب و آرزوی موفقیــت و بهــروزی 
بــرای مجیــد احســانی در ِســمت جدید، 
بیــان داشــتند: مهمترین اصــل در روش 
هــای تربیتــی و بازپرورانــه، نحــوه 

برخــورد بــا مخاطــب اســت.
ــاره  ــا اش ــار ب ــی تب ــر کریم دکت
ــان  ــظ کرامــت انســانی زندانی ــه حف ب
ــر  ــان، خاط ــا آن ــی ب ــورد عاطف و برخ
نشــان کردنــد: برخــورد صحیــح و 
اخــالق مدارانــه، فراینــد پذیــرش 

ــد. ــی کن ــهیل م ــون را تس قان
ــلمین  ــالم والمس ــت االس حج
نمودنــد:  عنــوان  تبــار  کریمــی 
ــی  ــی و تربیت ــای اصالح ــت ه فعالی
ــا کاهــش  در زنــدان مــی بایســت ب
ــان و فراهــم ســازی  ــی آن ــار روان ب
ــراه  ــرم هم ــرار ج ــدم تک ــه ع زمین

ــد. باش

ــاره  ــا اش ــار ب ــی تب ــر کریم دکت
بــه آیــه 32 از ســوره مائــده )” َو َمــْن 
أَْحیاهــا َفکَأنَّمــا اَحیــا الَنّــاَس جمیعًا ”( 
اظهــار داشــتند: اصالح و تغییر مســیر 
زندگــی حتــی یــک زندانــی یــا فــرد 
ــالح  ــه اص ــه مثاب ــه ب ــا رفت ــه خط ب

جامعــه اســت
امــام جمعــه ایــالم در پایــان 
بــه بهــره منــدی از معنویــات در امــر 
ــتند. ــد داش ــان تأکی ــروری زندانی بازپ

مجیــد حســانی مدیــرکل زنــدان 
هــای اســتان ایــالم در ابتــدا بــه 
ــی اســالمی و نحــوه  ــریح زندانبان تش
اجــرای اقدامــات تأمینــی و تربیتــی بــا 
هــدف اصــالح و بازپــروری زندانیــان 
پرداخــت و اذعــان داشــت: حمایــت و 
همــکاری حجت االســالم والمســلمین 
ــی و  ــوزه فرهنگ ــار در ح ــی تب کریم
ــغ  ــون مبل ــتفاده از روحانی ــی و اس دین
بازپــروری،  و  اصــالح  فراینــد  در 

بــدون شــک به تحقــق اهــداف واالی 
ســازمانی مــی انجامــد و بازســازگاری 
اجتماعــی زندانیــان را بــه دنبــال 

ــد داشــت. خواه
مدیــرکل زنــدان هــای اســتان 
ایــالم در پایــان خواســتار تعامــل و 
ــده  ــش نماین ــش از پی ــکاری بی هم
امــام  و  اســتان  در  فقیــه  ولــی 
ــدان  ــا مجموعــه زن ــالم ب ــه ای جمع

هــا شــد.

  دیدار مدیرکل زندان های استان ایالم 
با نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه ایالم

ــهردار  ــوروزی ش ــه ن ــدرت ال ق
ــا  ــن ب ــن آیی ــیه ای ــان در حاش اصفه
ــه  ــس برنام ــن پ ــه از ای ــان اینک بی
ــاح در  ــک افتت هــای هــر یکشــنبه ی
مناطــق مختلــف شــهر اصفهــان و در 
ادامــه برنامــه هــای اصفهان در مســیر 
ــد اجــرا مــی شــود، اظهــار کــرد:  امی
تــالش مــی کنیــم ایــن برنامــه هــا 
در شــرایط کرونــا بــا رعایــت فاصلــه 
ــی شــرایط الزم  ــش بین ــذاری و پی گ
برگــزار شــود. کلیــد ایــن برنامــه هــا 
ــگ  ــاح و کلن ــا افتت ــه ۱2 ب در منطق
ــن  ــروژه زده شــد، در ای ــد پ ــی چن زن
ــی،  ــر کتاب ــه فرهنگســرای دکت منطق
ــان  ــم و خیاب ــت اهلل حکی ــان آی خیاب

نهــم فرعی بــا حضــور مــردم افتتاح و 
خیابــان آرمــان نیــز کلنــگ زنی شــد.      
ــح کــرد: خوشــبختانه  وی تصری
شــهروندان  بــه  کــه  قول هایــی 
ــی  ــرر عملیات داده شــده در موعــد مق
می شــود. بــه عنــوان مثــال دو خیابان 
از ۴ طــرح امــروز کــه بهــره بــرداری 
ــود  ــواردی ب ــد، م ــی ش ــگ زن و کلن
کــه شــهروندان در مالقــات مردمــی 
ــد  ــه ۱2 درخواســت کــرده بودن منطق

ــق شــد.  ــدت محق ــن م و در ای
ــه کلنــگ زنــی  ــا اشــاره ب وی ب
ــان آرمــان ملــک شــهر، گفــت:  خیاب
ــالش بســیار  ــا ت ــه ۱2 ب ــر منطق مدی
ــان را  ــن خیاب ــرای ای ــیرهای اج مس

آزاد کــرده و از امــروز اعــالم شــد 
ــن  ــرای ای ــاه اج ــه م ــرف س ــه ظ ک
ــان برســد. مــردم نیــز  ــه پای ــروژه ب پ
ــیر  ــهری را در مس ــت ش ــد مدیری بای
اجــرای پــروژه بــرای آزادســازی های 
احتمالــی باقیمانــده کمــک کننــد تــا 
ــان آرمــان در  هــر چــه ســریعتر خیاب

ــرد.  ــرار گی ــار شــهروندان ق اختی
شــهردار اصفهــان رضایــت مردم 
ــت  ــرای مدیری ــویق ب ــن تش را بهتری
شــهری ذکــر کــرد و افــزود: مــردم در 
ایــن منطقــه از اجــرای ایــن پــروژه ها 
خرســند بودنــد و از مشــکالت قبــل از 
اجــرای ایــن پــروژه هــا ســخن مــی 
ــع رفــع،  گفتنــد و از اینکــه ایــن موان

ــا  ــاده روه ــفالت و پی ــا آس ــان ه خیاب
ســاماندهی شــده ابــراز رضایــت مــی 

کردنــد. 
شــهردار اصفهــان بــا بیــان 
اینکــه افتتاحیــه هــا بــه معنــای 
ــرای  ــب ب ــت مناس ــک خدم ــه ی ارائ
ــایش و  ــاد آس ــر و ایج ــی بهت زندگ
آرامــش بــرای همــه شــهروندان 
اســت، تصریــح کــرد: پــروژه هایــی 
ــرار  ــان ســال ق ــا پای کــه از امــروز ت
اســت هــر یکشــنبه بــه بهره بــرداری 
برســد پــروژه هایــی اســت کــه رفــاه 
را بــرای مــردم یــک گام جلــو بــرده، 
ــد را در دل  ــت و امی ــعه را تقوی توس

ــد. ــی کن ــده م ــردم زن م

بهره برداری و کلنگ زنی ۴ طرح ترافیکی، عمرانی و فرهنگی
 با اعتبار ۴7۴ میلیارد ریال در منطقه ۱2 شهر اصفهان

و  رسمی  جلسه  هفتمین  و  بیست  و  دویست  در   
علنی شورای اسالمی شهر گرگان که با حضور مدیرکل 
استان،  دستی  صنایع  گردشگری،  فرهنگی،  میراث 
فرهنگی  میراث  اداره  رئیس  و  دستی  صنایع  معاونت 
شهرستان گرگان به همراه تعدادی از هنرمندان صنایع 
هفته  داشت  گرامی  مناسبت  به  شد،  برگزار  دستی 
صنایع دستی از تعداد هنرمندان صنایع دستی در رشته 
های مختلف تقدیر شد. به گزارش مرکز اطالع رسانی 
اعضای شورای اسالمی  شورای اسالمی شهر گرگان، 
از  موضوعاتی  پیگیری  بر  جلسه  این  در  گرگان  شهر 
جمله، ایجاد بازار صنایع دستی در محوطه بافت تاریخی، 
بناهای  از  خطر  رفع  عرصه،  این  هنرمندان  از  حمایت 
بافت  احیای  و  افزایی در مرمت  تعامل و هم  تاریخی، 
تاریخی و بهره گیری از ظرفیت هنرمندان صنایع دستی 

در احداث المان های شهری تاکید کردند.

به مناسبت هفته صنایع دستی جمعی از هنرمندان صنایع دستی تجلیل شدند
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از راست فهیمه جعفری، محمدرضا گودرزی و مهدی زارع
اختصاصی دنیای جوانان

چقدر فاصله مانده است
تا به تو برسم!

پیمان سلیماني

غروب جاده مرا برد تا به تو برسم
قرار بود پس از سال ها به تو برسم

همیشه دورترین آسمان تویی، گفتم
کبوتری بشوم تا رها به تو برسم

تو انتخاب کن، این بار بعد از این مرا
که گم شوم، برگردم و یا به تو برسم

خودت بخواه بیایم به مقصدی که تویی
دعا بکن که شبیه دعا به تو برسم

دعا بکن که ردیف همین غزل بشوم
در انتهای همین بیتها به توبرسم

اگر صالح ندانی تالش بی معنی ست
اگر نخواهی ، دیگر چرا به تو برسم

چقدر باد می آید چقدر آه چقدر !
چقدر فاصله مانده است تا به تو برسم!

می گوید:  مقامی کیا  لدین  م ا حسا  
با  کرونا  دوران  در  طنز  نوشتن  مالحظات 
زیرا  نمی کند،  فرقی  غیرکرونا خیلی  دوره 
کلیاتی وجود دارد و چیزهایی است که مردم 
به آن ها حساس هستند و نمی شود با آن ها 

شوخی کرد؛ مثال عرف و شرع. 
و  ضرورت  درباره  ز  طنزپردا این 
بیان  با  کرونا،  برای  طنز  نوشتن  مشکالت 

این مطلب اظهار کرد:  چیز خاصی وجود ندارد که بگوییم حاال چون 
کرونا است باید این ها را رعایت کنیم. درباره مسائل اجتماعی هم 
اگر بخشی از ماجرای کرونا را که تلفات جانی است، درنظر بگیریم، 
طبعا این موضوع ناراحت کننده است و جای شوخی ندارد. اما اگر کادر 
پزشکی در این دوران می رقصد، کسی نمی گوید چرا شادی می کنید.

او افزود:  همه این ها دالیل مختلفی دارد و به عکس العمل 
جامعه نسبت به اتفاقات برمی گردد؛ مثال اگر هواپیما سقوط می کند و یا 
اتفاقی برایش می افتد ممکن است دو روز عزای عمومی داشته باشیم 
و جامعه شوکه باشد، اما االن با وجود این که هزاران نفر جان خود 
را از دست داده اند، جامعه در جو فضای عزای عمومی نرفته و بیشتر 

نگرانی وجود دارد. البته عده زیادی عزادار 
شدند اما جو عمومی جامعه به گونه ای نیست 
که شوخی را برنتابد. بنابراین نوشتن طنز به 
طنزنویس  برمی گردد،  جامعه  عمومی  جو 
را درک می کند  جامعه  روحیه عمومی  هم 

و متناسب با آن طنز می نویسد.
ماندگاری  درباره  سپس  مقامی کیا 
طنزهای کرونایی، گفت: هرچقدر وابستگی 
زمانی و مکانی  و حتی زبانی را از طنز بگیریم، عمرش بیشتر می شود. 
اما مسئله این است که لزوما طنز قشنگ تر یا فاخرتری نخواهد بود، 
فقط به طول عمرش کمک می کند. البته طنز جذاب ممکن است 
سال ها بماند. طنزها را به صورت موضوعی رصد نکرده ام، اما کرونا 
موضوع جهانگیری است و در سال های دور هم با یک ارجاع ساده 
آدم ها آن را به یاد خواهند آورد.  سال ها پیش طنزی درباره گران 
شدن مرغ نوشته شده است، اما اگر االن آن شعر طنز را بخوانید، 
خیلی جذاب است. موضوعش موضوع روز نیست، اما این طنز به 
قدری درست است که هنوز هم باقی مانده و وقتی االن هم می شنویم 

خنده دار و جالب است.

طنزنویس با درک روحیه جامعه و متناسب با آن می نویسد

* شما در قسمت های قبلی این 
مصاحبه گفتید از مرگ صحبت می کنم 
برای اینکه از ندگی بیشتر لذت ببرم و 
قدر داشته هایم را بدانم، پس اینجا مرگ 

زیاد بولد نیست.
** منظورم برای نگاه عامیانه ای 

بودکه کتاب را باز می کند 
* یعنی مرگی که [دم را بیشتر به 

زندگی سوق می دهد
** بله همین طور است ، مرده ای 
که برنگشته که بخواهد این رابگوید اما 
شنیده ایم که وقتی کسی دارد می میرد 
آن دوسه نفس آخر کل زندگی اش در 
اید  می  چشمش  جلوی  دوثانیه  یکی 

و می رود.
* و چه اشتباهای که نکرده وچه 
روزهایی که باید می داشته و نداشته وچه 
لحظاتی که باید استافه می شده و نشده 
و بهتر است که باید به زندگی نگاه کنیم 
و در لحظه زندگی کنیم. در چشم بند 
خاکستری پس به این درلحظه زندگی 

کردن اشاره شده؟
به  راجع  خاکستری  چشم بند   **
عشق صحبت کرده است، عشق خیلی 
زیاد مرگ و عشق را خیلی نزدیک به 

هم دیده.
* عاشق شده اید؟

و  هستم  عاشق  االن  همین   **
این کتاب اصال دلیل به وجود امدنش 
یک عشق خیلی اساطیری بوده که در 

من شکل گرفته .
* اگر بخواهید یکی از بهترین های 
این کتاب را بخوانید برای مادر اختتامیه 

این مصاحبه؟
ناممکن  اسمش  شعر  این   **
است  شعری  بهترین  گویم  نمی  است 
که گفتم ولی دوستش دارم و االن هم 

به چشمم خورد
که  کشم  می  دست  تو  از  وقتی 

انگلیس جزایر را به آرژانتین دهد

چین تایوان را به رسمیت بشناسد 
افغان ها با طالبان صلح کنند و در 

میانمار هیچ مسلمانی کشته نشود
وقتی از تو دست می کشم که باران 

در خاطراتش از کویر نام ببرد
 و  لوت را خانه اش بداند 

تو را زمانی از دست می دهم که 
خدا آدم را بخشیده و جهنم را سونامی 

غرق کرده باشد
دهم  می  دست  از  زمانی  تورا 
انسان  و  شوند  ممکن  ها  ناممکن  که 
قدم  ندانستن  راه  کهکشان  آخرین  به 

گذاشته باشد
تورا زمانی دیگرنخواهم داشت که 
قلبم از عادت تپیدن خسته شود و قطره 
ای صورتم را خیس کند چراکه من در 

نداشتنت دیگر هرگز نخواهم زیست
* خیلی زیبا بود پس هیچوقت از 
دست نمی دهید.می شود پشت کتاب را 

هم بخوانید ؟
** بله. تن من بازبان موج بیگانه 

است 
هزار  با  خروشان  دریایی  تو  تن 
نوردد  می  که هرشب  درونش  سونامی 

مجمع الجزایر قلبم را
این شعر را هم من خیلی دوست 
دارم. یک اتفاقی که در این کتاب افتاده 
اطالعات عمومی  از  من  که  است  این 
من  نظر  به  و  کردم  استفاده  خیلی  ام 

ما  افتد  می  اتفاق  آنجایی  شاعرانگی 
نیستند  شاعرانه  اصال  که  چیزهایی  از 

بنویسیم و رویشان تخیل کنیم.
*حتی اقلیم؟

** حتی اقلیم، حتی اسامی خاص 
، حتی اتفاقات و رویدادهایی که هست . 
از سیاست  این شعرها  در  * شما 

خیلی صحبت کردید.
همین  در  که  گویم  می  بله   **
مرداد   28 کودتای  به  راجع  من  کتاب 
نوشتم  جهانی  جنگ  به  راجع  نوشتم 
خیلی اتفاقات زیادی افتاده ولی به نظر 
من شاعرانگی این نیست که شما فقط 
راجع به لب یار و گیسوی پریشان بنویسید 
این اشتباهی بود که خودم هم می کردم 
ودر این 8 ماه اخیر به آن پی برده ام ، 
مردم عامه پسند کتاب اول من را بیشتر از 
این کتاب دوست خواهند داشت مطمئنم 
اما برای مخاطب خاص تر که یک مقدار 
این  دارند  کلمات  روی  بیشتری  تفکر 

کتاب دوم قطعا بهتر است
کتاب  فقط  که  گویم  نمی  من 
مطالعه  را  چیز  گویم همه  می  بخوانید 
کنید اگر می خواهید شاعر خوبی بشوید 
باید به استانبولی ای که مادرتان درست 
این  نگاه کنید حاال شاید  کرده درست 
حرف مسخره باشد، اما این طور نیست 
باید با حواس پنجگانه تان کامال عجین 
باشید . بدانید که وقتی دست تان را به 

یک میز می کشید این میز ضخیم است. 
شما باید دیدن درستی داشته باشید 

وقتی موسیقی گوش می دهید باید 
این موسیقی را مطالعه کنید ، چطوری ؟ 
سل  ویولون  اینجا  دارد  االن  چرا  مثال 
غمگین می زند چرا االن اینجا گیتار تند 
شده ...یعنی درست نگاه کنیم که ببنیم 

چرا اینقدر یک دفعه غم امد. 
* این تخصص در همه است؟

** نه چون قرار نیست که همه 
شاعر بشوند و من توصیه ام این است 
که اگر کسی می خواهد شاعر بشود باید 
خوب نگاه کند . اینکه چرا ما در اینساگرام 
و دربیوی پیج مان نوشته ایم اندکی شاعر! 

ای الو پوئت. 
من نمی گویم که جا برای من تنگ 
می شود اما این دلنوشته نابود کرده سبک 

شعر سپید ما را 
حرف اخرم این است که به نظر من 
ادبیات کشور ما بخصوص در شعر سپید 
خیلی جذاب تر از ادبیات شعرهای سپیدا 
خارجی است. درست است که ما شاعران 
خارجی در شعر سپید زیاد داریم اما آنها به 
نظر من درقسمت داستان و رمان جلوترند 
اما ما با توجه به پشتوانه شعری هزارساله 
ای که داریم از انها قوی تریم ، هنرمان 
قوی تر است اما صنعت هرنمان ضعیف 
است یعنی ما بلد نیستیم ارائه کنیم ترجمه 
خوب انجام بدهیم من شعر کالسیک را 
رکوبا  د  مخاطب  یک  برای  توانم  نمی 
ترجمه کنم تا آنجوری که ما فهمیده ایم 

آن را بفهمد اما وقتی من می گویم 
تن ما با زبان موج بیگانه است این 
را می توانم ترجمه کنم و در تایلند یک 

نفر آن را بفهمد
به خاطر همین قابل فهم تر است 
چون ما درون مایه زبان را ترجمه می 
کنیم به خاطر همین خیلی مهم است 
که ما برویم به سمت اینکه تبادل کنیم 
با دنیا و بهتر بشناسانیم به دنیا این شعر را

آخرین قسمت از گفت و گوی دنیای جوانان با فرهاد رضایی

شاعرانگی این نیست که شاعر فقط از گیسوی پریشان بنویسید

ترجمه اولین جلد رمان حماسی »شاهدخت شاهین« منتشر شد
حماسی  رمان  ز  ا لین جلد  و ا
»شاهدخت شاهین« با عنوان »دختر 
آیرون هند« نوشته دیوید گمل توسط 
انتشارات کتابسرای تندیس منتشر و 

راهی بازار نشر شد.
رمان »دختر آیرون هند« نوشته 
ژاله  ترجمه  با  به تازگی  گمل  دیوید 
کتابسرای  انتشارات  توسط  فراهانی 
تندیس منتشر و راهی بازار نشر شده 
است. این کتاب، اولین جلد از مجموعه 
حماسی »شاهدخت شاهین« است که 

گمل نوشته است.
دیوید اندرو گمل نویسنده انگلیسی این کتاب، به نوشتن داستان های 
فانتزی و حماسی معروف است. او متولد سال ۱9۴8 و درگذشته به سال 
است  پهلوانی  افسانه ای  دربرگیرنده  شاهین«  »شاهدخت  است.   2006
شاهین  شاهدخت  همان  یا  اشراف زاده  زن  یک  اصلی اش  شخصیت  که 
الهام بخش  ادبیات،  اهالی  از  است. »شاهدخت شاهین« به گفته بسیاری 
است.  بوده  و تخت«  تاج  نویسنده »بازی  از جمله  زیادی  فانتزی نویسان 
»شاهدخت  و  این مجموعه  بین  زیادی  شباهت های  می توان  که  طوری 

شاهین« پیدا کرد.
در اولین جلد از مجموعه شاهدخت شاهین، شخصیت اصلی از گذرگاه 
مردم  شود،  دیر  آن که  از  پیش  و  مناسب  زمان  در  تا  کرده  عبور  زمان 
شکست خورده و مغرور خود را نجات دهد. داستان این رمان در سرزمینی 
کوهستانی جریان دارد که مردم دهقان و دامپرورش، مستعمره یک قوم 
مردم  که  شروری  قوم  ندارند.  شرارت  جز  کاری  که  شده اند  جنگ طلب 
شاهدخت را تبدیل به مستعمره خود کرده اند، زندگی خود را از راه آدم کشی 
و کشورگشایی می گذرانند. اما به این هم بسنده نمی کنند و می خواهند نسل 

این مردم را از روی زمین بردارند.
اولین جلد از مجموعه »شاهدخت شاهین« با 392 صفحه و قیمت 60 

هزار تومان منتشر شده است.

قدرت ارتباطات برای دومین بار منتشر شد
»قدرت  کتاب  از  چاپ  دومین 
ارتباطات« اثر مانوئل کاستلز که با ترجمه 
حسین بصیریان جهرمی منتشر شده است، 

روانه بازار کتاب شد.
»قدرت ارتباطات« یکی از مهمترین 
آثار مانوئل کاستلز استاد کرسی ارتباطات 
که  است  جنوبی  کالیفرنیای  دانشگاه 
در  بار  نخستین  برای  آن  دوم  ویرایش 
سال ۱396 در مؤسسه انتشارات علمی و 
فرهنگی منتشر و به تازگی برای دومین 

نوبت تجدید چاپ شده است.
از  یکی  کتاب  این  در  کاستلز 
مهمترین نظریه های تحلیلی خود را برای 

مخاطبانش عرضه کرده و بر اساس آن تبیین می کند که ساخت مستقل معنا 
از طریق صیانت از نقاط مشترک شبکه های ارتباطی میسر می شود و مهمترین 

عنصر شکل دهنده به این موضوع اینترنت است.
وی در این کتاب همچنین به تبیین این مهم پرداخته است که صاحبان 
قدرت برای آنکه بتوانند اذهان عمومی را بسته نگاه دارند و پیوند میان قدرت و 
ارتباطات را در کنترل خود داشته باشند، سعی می کنند تا مانع از ارتباطات آزاد شوند.

کاستلز کتاب خود را در پنج فصل تدوین کرده است. نخست به موضوع 
قدرت در جامعه شبکه ای توجه کرده و پس از بررسی مفهوم آن به مساله ارزش 
در این جامعه و نیز معرفی فرهنگ، دولت و قدرت در این جامعه می پردازد، در 
نهایت سعی می کند رهیافتی درباره درک قدرت در جامعه شبکه ای را ایجاد کند.

کتاب در فصل دوم به موضوع ارتباطات در عصر دیجیتال وارد می شود و 
مساله انقالب ارتباطی را مورد بحث قرار می دهد. کاستلز در این زمینه موضوعاتی 
مانند جهش تلویزیون و رادیو، ظهور اینترنت و تأثیرگذاری آن در عصر جدید، 
سازماندهی شبکه های اجتماعی، شبکه های جهانی رسانه ای، صنعت تبلیغات و 
موضوعاتی از این دست را مورد توجه قرار داده و پس از آن به موضوع مالکیت 

معنوی در عصر اینترنت و مساله آزادی ورود پیدا می کند.
کتاب در فصل سوم به مساله شبکه های ذهن و قدرت وارد می شود. 
تسخیر  سیاست،  و  شناخت  هیجان  ذهن،  آسیاب های  چون  موضوعاتی 
مورد  کتاب  از  بخش  این  در  ذهن  برای  چهارچوب هایی  تعیین  و  اذهان 

توجه قرار می گیرد.
در فصل چهارم کتاب موضوع برنامه ریزی شبکه های ارتباطی و به دنبال 
آن سیاست های رسانه ای مورد توجه قرار می گیرد. در این بخش کاستلز موضوع 
قدرت سازی از طریق انگاره سازی، نابودسازی معنایی حوزه های فکری، طراحی 
پیام و هدف گیری آن و نیز گردش اخبار را مورد توجه قرار می دهد. موضوع 
سیاست رسوایی در رسانه و بررسی نمونه هایی از پروپاگاندای رسانه ای در روسیه 

و چین نیز در این فصل بررسی می شود.
کتاب در فصل پایانی خود به موضوع تاثیرپذیری و تأثیرگذاری جنبش های 
اجتماعی بر شبکه اجتماعی می پردازد و از این رهگذر موضوع جنبش های زیست 
محیطی و حرکت های اجتماعی شکل گرفته با این موضوع را به عنوان شاهد 
مثال مورد تحلیل قرار می دهد. همچنین این فصل از کتاب در بخش پایانی خود 
تحلیلی بر چرایی قدرت رأی آوری باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری 
ایاالت متحده آمریکا را ارائه می کند که مبتنی بر پدیده هایی چون مردمی کردن 

اینترنت و استفاده از قدرت جامعه بدون طبقه و پول در ایاالت متحده است.
یادداشتی از مانوئل کاستلز و حسین بصریان جهرمی در مقدمه کتاب آورده 
شده است، هم چنین یادداشت تحلیلی و جامع هادی خانیکی استاد ارتباطات 
دانشگاه عالمه طباطبایی درباره سیر اندیشه های کاستلز از دیگر بخش های 

قابل توجه این کتاب است.
انتشارات علمی و فرهنگی دومین چاپ از ویراست دوم این کتاب را در 

۷38 صفحه با قیمت 60 هزار تومان منتشر کرده است.
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دغدغه هایم در شعر واقعی است
دبیر انجمن شعر طنز قندیشه گفت :در بیوگرافی صفحات مجازی ام نوشته ام 

من شاعر سفره های بی نان هستم و دغدغه هایم در طنز واقعی است. 
مهدی خداپرست با بیان این مطلب، اظهار کرد: هیچگاه سعی نکرده ام برای 
خندیدن مردم، سیاه نمایی کنم و خدمات مسئوالن را نادیده بگیرم اما باید آنچه که 

هست را با چاشنی طنز بگوییم تا بعضی اوقات افراد به خود بیایند.
وی افزود: شعر طنز، بسیار جدی تر از شعر جدی است، چون انسان ها را به 
فکر وا می دارد و حرف هایی که در آن گفته می شود با اینکه خنده دار است، اما در 

درون آن ها دردهای زیادی وجود دارد.
این شاعر طنزپرداز ادامه داد: بسیار پیش آمده است که مردم از ما تشکر کرده اند 
بابت اینکه حرف های دل آنها را می زنیم و به نظر بنده گفتن دردهای اجتماع در 

قالب طنز تاثیر بسیاری بر جامعه می گذارد.
خداپرست درباره خطوط قرمز در شعر طنز گفت: خط قرمزهایی که همیشه 
برای بنده در طنز اهمیت داشته مواردی است که در قانون آمده و معتقدم به هیچ 
وجه با این موضوعات نباید شوخی کرد؛ اما مسئول و دولتی که مردم به او رای 
داده اند و وعده داده که زندگی را برای مردم آسان تر می سازد ، وقتی به تعهداتش 
عمل نکند، مِن شاعر نیز به خود اجازه می دهم که با او راحت حرف بزنم، البته نه 
اینکه با بی احترامی و توهین، بلکه با نهایت احترام و ادب، چون هدف رساندن صدای 

مردم و قشر ضعیف به مسئوالن است.
دبیر انجمن شعر طنز قندیشه مشهد در ادامه با اشاره به نقش طنز در ایجاد 
امید در میان مردم بیان کرد: یکی از راه های به وجود آمدن امید در مردم برگزاری 

همین انجمن های طنز است.
وی با بیان این که مسئوالن ما به هنر عالقه زیادی نشان نمی دهند، گفت: اگر 
هرچند ماه یک بار مسئوالن، طنزپردازان را دعوت می کردند و با آنان جلسه ای برگزار 
می کردند که در حضور آن ها آزادانه ، اما با توجه به رعایت حریم و خطوط قرمز ، 
به دور از سیاه نمایی و تخریب، شعر طنز بخوانند، هم مردم و هم مسئوالن ارتباط 
بهتری با یکدیگر برقرار می کردند و صدای مردم هم بهتر به گوش مسئوالن می رسید.

این شاعر طنزپرداز افزود: بنده چند شعر طنز به نام شیخ علی اکبر نوشته ام که 
مردم در موقعیت های مختلف، مانند صف نانوایی و خیابان با او درد و دل می کنند 
و دردهای اجتماع را به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و رفتاری  با او مطرح می کنند و 

از این شعرهای بنده استقبال خوبی شده است.
دبیر انجمن شعر طنز قندیشه گفت: ما به دنبال برگزاری افتتاحیه انجمن قندیشه 
به صورت حضوری بودیم و با شاعران و طنزپردازان مطرح کشور هم صحبت هایی 
انجام داده بودیم که متاسفانه ویروس کرونا به وجود آمد و با توجه به شرایط موجود 

فعال برنامه حضوری نخواهیم داشت.
خداپرست ادامه داد: به صورت مجازی ، تاکنون دوبار جلسات ما برگزار شده 
است که جلسه اول با اجرای آقای مهدی آخرتی و با حضور شاعران مشهد و استان 
و جلسه دوم با اجرای بنده و با حضور شاعران و طنزپردازان برجسته از سراسر کشور 
مانند آقایان عبداهلل مقدمی، شروین سلیمانی، حسن شاه رجب، رسول سنایی، مجتبی 

فدایی و ... برگزار شد و جلسه خوبی بود و استقبال خوبی هم شد.
این شاعر طنزپرداز درباره تاثیر فضای مجازی در معرفی شاعران به مردم گفت: 
پس از شیوع ویروس کرونا، بنده جزو اولین نفراتی بودم که در مورد این موضوع 
شروع به نوشتن شعر کردم و این اشعار در فضای مجازی بازتاب گسترده ای داشت 
و پس از آن در برنامه های تلویزیون هم پخش شد و فکر می کنم بستگی به ژانر، 
سبک و موضوع شعر و همچنین توانایی شاعر دارد و قطعا اگر کار خوب و متفاوتی 
انجام شود ، فضای مجازی به شناخته شدن شاعر کمک خواهد کرد و برای من 

نیز، اینطور بوده است.
وی ادامه داد: امروزه متاسفانه سرقت ادبی بسیار زیاد شده و برای اشعار بنده نیز 
چندباری این اتفاق افتاده است، چون منبع مشخصی برای ثبت اشعار به صورت رسمی 
وجود ندارد. اگر یک سایت معتبر از سوی وزارت ارشاد معرفی شود که شعرها در آنجا 
ثبت شود و بر آن نظارت وجود داشته باشد، دیگر شاهد سرقت ادبی نخواهیم بود.

خداپرست درباره برگزاری جلسات شعر در شرایط فعلی بیان کرد: به نظر بنده، با 
رعایت پروتکل ها و موارد بهداشتی می توان جلسات شعر را برگزار کرد، چون تعطیلی 

بیش از این سبب تاثیر منفی روی طبع شعر شاعران خواهد داشت.

کودکان عاشق کتاب روستای »باغچله«
 و محرومیتی به وسعت یک کالس

»الهان« نام باشگاه کتابخوانی روستای »باغچله« از توابع شهرستان دیواندره در 
استان کردستان است؛ روستایی که بالغ بر ۴0 کودک شیفته کتاب دارد؛ اما کوچه های 

روستا، تنها مامن این کودکان و مربی شان برای کتابخونی است.
در کردستان، انس با کتاب و عشق به دانستن را در کوچه های روستا »باغچله« 
دیواندره که قریب به دو سال است مامن بالغ بر ۴0 کودک کتابخوان این روستا شده 

است، باید قدر دانست و به آن بالید.
همتی بلند با یاری دستانی کوچک در این روستای دورافتاده در بخش سارال دیواندره 
را که کتاب را مونس و انیس روزمرگی هایشان کرده اند، چند سالی است دختری 26 ساله 

با نام »دلنیا خالدی« به دوش می کشد.
خانم خالدی، متولد سال ۱3۷2 و دارای مدرک کارشناسی حقوق قضایی است 
و فعالیت در حوزه کتاب را از سال 8۴ با چاپ اولین کتابش با عنوان »از هر خرمنی 
خوشه ای« در دوران متوسطه اول آغاز کرد و بیش از دو سال است به عنوان مربی چهار 

باشگاه کتابخوانی در شهرستان دیواندره مشغول به فعالیت است.
»دلنیا« خانم، انس گرفتن با کتاب را از دوران کودکی و دبستان به یاد دارد و 
نوشتن را از همان دوران با نوشتن انشاء در مدرسه آزموده است. او این روزها تالش 
می کند قدم های کوچک کودکان روستا را برای آموختن علم و دانایی با خودش همراه 
کند و آینده ای روشن را برایشان ترسیم کند.خالدی، با ثبت باشگاه های کتاب خوانی در 
روستاهای »تازه آباد قدیم و جدید« و »باغچله«، گامی بزرگ در مسیری ناهموار برداشته 
است و امید دارد با کمک به فعالیت کودکان و نوجوانان در حوزه کتاب، به شناختی از 

عالیق فردی و اجتماعی آنان و کشف استعدادهایشان برسد.
او که برای اعتالی نام و موفقیت روستای خود تالش می کند، یاریگری ندارد 
و تنها دغدغه اش داشتن محلی برای برگزاری کالس های باشگاه های کتابخوانی اش 
است. »دلنیا« معتقد است در دنیای کنونی که کودکان اسیر تکنولوژی شده اند، می تواند 

با بهره مندی از یار مهربان به ساختن آینده ای روشن امیدوار بود.
این روزها کوچه های روستای باغچله دیواندره مامن ۴0 کودک کتابخوان است 
که با همراهی مربی شان برای باال بردن سرانه مطالعه، باال بردن قدرت تحلیل و تفکر، 
گسترش و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و سرگرم شدن با انیسی مهربان دست به 

دست هم داده اند تا اشتیاق به آموختن را به گونه ای دیگر جاودانه کنند.
فعالیت هایی مانند نامه به نویسنده، نامه به شخصیت های داستان، نوشتن ادامه 
داستان، تصویرسازی بر اساس محتوای داستان، طراحی جلد و سایر فعالیت های خالقانه 
از جمله اهداف و فعالیت های است که با همراهی مربی جوان این باشگاه در این روستا 

رنگ واقعیت به خود گرفته است.
»دلنیا« خانم، در هفته چند روز با کودکان روستا مشغول کتاب خواندن و قصه 
گویی به زبان های ُکردی، ترکی، انگلیسی و فارسی است و با استفاده از ابزار دورریختنی 

روستا به کودکان 3 تا ۱۴ ساله نقاشی و کاردستی آموزش می دهد.
پاییز سال گذشته یک سالگی باشگاه کتابخوانی »الهان« را جشن گرفت و کیک 
سفارشی او کتابی بود که کودکان با خوردن آن بر شیرینی فضای دانش اندوزی خود افزودند.

این مربی جوان، باال بودن آمار بی سوادی و خودکشی را از جمله مشکالتی عنوان 
کرد که گریبانگیر دختران و زنان سرزمین اش شده و معتقد است کتاب می تواند بهترین 

دوست و همنشین برای رهایی از این مسائل باشد.
او بدون هیچ چشم داشتی سال هاست در این حوزه فعالیت می کند و تنها انتظارش 

داشتن کالسی به وسعت یک باشگاه کتابخوانی است.
او حتی به در اختیار داشتن یکی از کالس های مدرسه برای چند ساعت و یا گوشه ای 
دنج در مسجد روستا برای برگزاری کالس هایش قانع است و از مسئوالن درخواست می کند 
که با حمایت هایشان از این کار، نگذارند ریشه اُنس کودکان این روستا با کتاب خشک شود.
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»در سوگ  ماندگی«
 از تبعات مرگ عزیزان می گوید 

منــش  د ا ر علی محمــد 
کارگــردان  و  بازیگــر  نویســنده، 
ــش »در  ــازی نمای ــر از آماده س تئات
ســوگ ماندگــی« خبــر داد و گفــت 

ــات از دســت دادن  ــه تبع ــش ب ــن نمای ای
عزیــزان بــر اثــر کرونــا می پــردازد.

وی افــزود: بــا وضعیتــی کــه در حــال حاضــر بــا آن روبرو هســتیم 
بــه نظــر می رســد چــاره ای نیســت کــه هــم مــردم و هــم هنرمنــدان 

شــرایط را بپذیرنــد و بــا آن کنــار بیاینــد.
بــه گفتــه وی ایــن روزهــا دفتــر تئاتــر خیابانــی اداره کل هنرهــای 
نمایشــی و قــادر آشــنا مدیــرکل هنرهــای نمایشــی برنامه هایــی بــرای 

از ســرگیری نمایش هــای خیابانــی و محیطــی دارنــد
.

بازیگری که هنوز هنرنمایی خودش را ندیده

سریال  بازیگر  شریفی  پدرام 
تلویزیونی »سرباز« درباره واکنش ها 
تلویزیونی  مجموعه  این  به  نسبت 
ماند  منتظر  باید  اوقات  بعضی  گفت 
و با گذر زمان ارتباط مخاطب با یک 

سریال را قضاوت کرد.
سریال  در  حضورش  درباره  وی 
از شبکه سه  این شب ها  این مجموعه که  متفاوت  و ساختار  »سرباز« 
سیما در حال پخش است، اظهار داشت: من به خاطر هادی مقدم دوست 
ترکیب  همیشه  که  کردم  بازی  »سرباز«  سریال  در  نعمت اهلل  حمید  و 

جذابی هستند. 
وی درباره نظرش نسبت به سریال »سرباز« اضافه کرد: من متأسفانه 

هنوز نتوانسته ام سریال »سرباز« را ببینم، 

مدیر موسیقی سازمان فرهنگی هنری منصوب شد

زمان  ســا هنــری  معــاون 
فرهنگــی هنــری شــهرداری تهــران 
ــر موســیقی  ــا صــدور حکمــی مدی ب
ــوب  ــه را منص ــن مجموع ــد ای جدی

ــرد. ک
طــی هفته هــای گذشــته و پــس 
از خــروج بابــک ربوخــه از مدیریــت 
موســیقی ایــن نهــاد، شــهرام صارمــی آهنگســاز، نوازنــده و کارشــناس 
حــوزه موســیقی بــه عنــوان سرپرســت موســیقی ســازمان فرهنگــی 
ــمیعی  ــین س ــرد. امیرحس ــت می ک ــران فعالی ــهرداری ته ــری ش هن
مدیــر جدیــد ایــن مجموعــه کــه پیــش از ایــن در حوزه هــای مختلــف 
فرهنگــی هنــری فعالیــت داشــت از فارغ التحصیــالن هنرســتان 
ــه  ــر را در دانشــگاه آزاد ب ــه دوره کارشناســی تئات ــوده ک ــیقی ب موس

ــان رســانده اســت.  پای

ی
سیق

مو

ون
یزی

لو
ت

ش
مای

ن

دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

بازگشایی سینماها الزامی نیست 

طباطبایی نژاد  محمدمهدی 
معاون نظارت و ارزشیابی سازمان 
شرایط  تشریح  ضمن  سینمایی 
از  کشور  سینماهای  بازگشایی 
ابتدای تیرماه از محرومیت شش 

ماهه فیلم هایی خبر داد که اکران در این 
شرایط را نپذیرند، خبر داد.

ممکن  و  است  اختیاری  سینماها  بازگشایی  کرد:  تأکید  وی 
است سینماداری بگوید من نمی خواهم سینما را باز کنم اما تمام 
سینماهای کشور طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مجاز به 
و  بهداشتی  مسایل  زمینه  در  تمهیدات الزم  و  بازگشایی هستند 

رعایت پروتکل ها اندیشیده شده است.

ما
سین

 

بازگشایي سینماها به دستور رئیس جمهور

آیا تهیه کنندگان فیلم هاي خود را اکران عمومي خواهند کرد!؟
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محمد حسین زاده

در یک ماه اخیر بحث بازگشایي 
سالن هاي سینما و همینطور سالن هاي 
شده  مطرح  بارها  تئاتر  و  کنسرت 
طرح  ین  ا لفان  مخا و  فقان  موا و 
ن  آ مون  ا پیر دي  یا ز صحبت هاي 
پي  در  که  حالیست  در  این  داشته اند. 
در  کرونا  شیوع  نسبي  شدن  کنترل 
کشور، دولت دستور بازگشایي بسیاري 
از مشاغل را صادر کرد و درنهایت حاال 
بازگشایي سالن هاي سینما  هم دستور 
و کنسرت داده شده است ولي این در 
حالیست که متاسفانه خبرهایي از گوشه 
و کنار مي رسد که گویا موج تازه اي از 
به  در کشورمان  دیگر  بار  کرونا  شیوع 
از  بهداشتي  نکات  رعایت  عدم  دلیل 
سوي مردم، ایجاد شده است و طبیعتا 
سینماها  بازگشایي  شرایطي  چنین  در 

موضوع عجیب تري خواهد بود.

از بازگشایي سینماها تا نادیده 
گرفتن تئاتر

ملی  ستاد  جلسه  در  گذشته  روز 
مبارزه با کرونا، حسن روحانی، ریاست 
بازگشایی  دستور  کشورمان  جمهوري 
ا  ر کنسرت  لن های  سا و  ها  سینما
رئیس  کرد.  صادر  تیرماه  ابتدای  از 
جمهور در ضمن بیان کرد که سینماها 
بلیت فروشی  شرط  به  کنسرت ها  و 
و  سالن ها  ظرفیت  50درصد  برای 
نند  می توا پروتکل ها  کامل  رعایت 
آغاز  را  خود  فعالیت  تیرماه  ابتدای  از 
ی  عضا ا ز  ا یکی  همچنین   . کنند
در  کرونا  آسیب های  بررسی  کارگروه 
سینما از آمادگی سینماداران و وزارت 
برای  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  ارشاد 
داد. غالمرضا  خبر  سینماها  بازگشایی 
رسی  بر ه  و گر ر کا عضو  موسوی، 
آسیب های کرونا در سینما با توجه به 
صحبت های رئیس جمهوری در ستاد 
بر  مبنی  کرونا  بیماری  مدیریت  ملی 
مجوز بازگشایی سینماها از اول تیرماه 
در  ارشاد  وزارت  کرونای  ستاد  گفت: 
دستورالعمل هایی  قبل  ماه  یک  حدود 
بازگشایی سینماها صادر کرد  برای  را 
کارگروه  جلسات  اصلی ترین  در  و 
سینما،  در  کرونا  آسیب های  بررسی 
سخنگوی  و  دبیر  صابری  محمدرضا 
داشتند  انجمن سینماداران هم حضور 
شود .  اجرایی  دستورالعمل ها  این  تا 
از ظرفیت  این دستورالعمل، ۴0درصد 
دربر  می گرفت  را  سینمایی  سالن های 
و قاعدتا همراه با رعایت پروتکل های 
مدیران  توسط  باید  که  بود  بهداشتی 

اکنون  البته  می شد    .  انجام  سینمایی 
می بینیم که ریاست جمهوری، ظرفیت 
داده  افزایش  به 50 درصد  را  سالن ها 
کارگروه  در  که  برنامه ریزی  در  است. 
سینما  در  کرونا  آسیب های  بررسی 
شده  انجام  سینماها  بازگشایی  برای 
بود قرار بود سالن های سینمایی از 20 
خرداد باز شوند اما ستاد ملی مقابله با 
کرونا، اواخر خرداد و اوایل تیرماه را در 
برای  البته سینماداران  داشت که  نظر 
بازگشایی اعالم آمادگی کرده بودند و 
حتی نامه ای هم برای ریاست جمهوری 
نوشتند . ناگفته نماند که وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی هم از طریق سازمان 
کارگروه  و  بصری  و  سمعی  سینمایی 
سینما  در  کرونا  آسیب های  بررسی 
برای بازگشایی سینماها اعالم آمادگی 
کرده است  ضمن اینکه این آمادگی از 
سمت مدیران سینمایی و تهیه کنندگان 
باتوجه  دارد.  وجود  کار  انجام  برای 
ید  با ر  ئیس جمهو ر صحبت های  به 
بگویم که سالن های سینمایی توانایی 

بازگشایی از اول تیرماه را دارند .
ی  د با گیل آ م  ا شهر همچنین 
گرفتن  نادیده  دلیل  درباره  می گوید 
ملی  ستاد  جلسه  در  تئاترها  بازگشایی 
خود  از  باید  را  کرونا  بیماری  مدیریت 
ریاست جمهور پرسید! شهرام گیل آبادی، 
مدیرعامل خانه تئاتر درباره چرایی اشاره 
نکردن به زمان آغاز فعالیت فعالیت های 
تئاتر از جمله تماشاخانه ها در جلسه ستاد 
ملی مدیریت بیماری کرونا گفت: این را 
باید از خودشان پرسید ولی در مجموع 
انجام  که  است  راهبردی  اشتباه  این 
می دهند و معموال این اشتباه راهبردی 
به ضرر خود دولت ها هم تمام می شود! 
مسئوالن  بلکه  روحانی  آقای  فقط  نه 

اوقات حواس شان  گاهی  فرهنگی هم 
به زیرمجموعه شان و یا حوزه مدیریت 
فرهنگ نیست و در اصل فرهنگ آنقدر 
برای آنها کم اهمیت و علی السویه است 
که اشتباه راهبردی اینچنینی می کنند. 
در کل باید از ایشان پرسید که نظرشان 
بازگشایی ها  جزو  تئاتر  آیا  و  چیست 

نیست و یا سهوا فراموش کرده است.

بازگشایي آموزشگاه هاي هنري، 
ادبي و سینمایي

عمومی  روابط  مرکز  از  نقل  به 
و  فرهنگ  وزارت  اطالع رسانی  و 
قرآنی،  آموزشگاه های  اسالمی،  ارشاد 
رعایت  با  سینمایی  و  ادبی  هنری، 
دستورالعمل های بهداشتی از 2۴ خرداد 
مجاز به فعالیت شدند. ستاد ملی مقابله 
با کرونا همچنین بازگشایی سالن های 
به  مشروط  را  موسیقی  و  تئاتر  سینما، 
و  بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت 
استفاده از حداکثر 50 درصد ظرفیت در 
اختیار از اول تیرماه اعالم کرده است. 
گفتنی است پیش از این وزیر فرهنگ 
نامه هایی جداگانه  ارشاد اسالمی در  و 

و  درمان  بهداشت،  وزرای  به  خطاب 
تسریع  بر  کشور  و  پزشکی  آموزش 
لزوم بازگشایی مراکز فرهنگی و هنری 
اصحاب  معیشت  به  توجه  هدف  با 
و  از ضرر  جلوگیری  و  هنر  و  فرهنگ 
زیان صاحبان کسب و کارهای فرهنگی 

و هنری تاکید کرده بود.
دستورالعمل های  اهم  از  برخی 

بهداشتی به شرح زیر است:
۱- در مقطع بازگشایی و تا اعالم 
فروش  ظرفیت  قطعی،  سفید  وضعیت 
بلیت برای هر سالن تا سقف 50 درصد 

مجاز است.
2- الزم است هنگام ورود و خروج 
انتظار،  سالن  در  حضور  و  تماشاچیان 

فاصله گذاری ایمن رعایت شود.
یع  ما بودن  دسترس  در   -3
مراجعه کنندگان  برای  ضدعفونی کننده 

الزامی است.
و  سینما  کامل  ضدعفونی   -۴
اعالمی  لعمل  دستورا طبق  سالن ها 
وزارت بهداشت هر روز یک بار الزامی 

است.
سالن های  و  سینما  بوفه های   -5

هنری و آموزشگاه ها موظف به رعایت 
حداکثر موازین بهداشتی بوده و مجاز به 
عرضه مواد غذایی، تنقالت و نوشیدنی 

به صورت فله نیستند.
6- تمامی هنرجویان آموزشگاه ها 
استفاده  اختصاصی  آموزشی  وسایل  از 

کنند.
۷- استفاده از دستکش و ماسک 
در محیط سالن های سینمایی، هنری و 
کارکنان، هنرجویان  برای  آموزشگاه ها 

و مراجعان الزامی است.
8- با سینماها، سالن های هنری و 
آموزشگاه هایی که رعایت دستورالعمل ها 
را نداشته باشند، نسبت به تعطیلی آن ها 

اقدام خواهد شد.
ارشاد  و  فرهنگ  کل  ادارات   -9
اسالمی استان ها مکلف به نظارت دقیق 

بر اجرای دستورالعمل ها خواهند بود.
همکاري اورژانس کشور با 

سازمان سینمایي
حسین  با  ند  لیو کو پیرحسین 
همکاری های  خصوص  در  انتظامی 
روز  کردند.  گفتگو  و  دیدار  دوجانبه 
کشور  اورژانس  سازمان  رئیس  گذشته 
زمان  سا رئیس  نتظامی  ا حسین  با 
سینمایی دیدار و گفتگو کردند. پیرحسین 
کولیوند ضمن تاکید بر اثرگذاری سینما 
گرفته  صورت  فعالیت های  بازتاب  در 
سازمان  کرد  عنوان  سالمت،  نظام  در 
اورژانس کشور آمادگی کامل دارد تا در 
افزایش آگاهی جامعه در حوزه سالمت 
اورژانس  فعالیت های  علی الخصوص 
همکاری نزدیک با سینما داشته باشد. 
حسین انتظامی ضمن تجلیل از عملکرد 
پرستاران  جامعه  و  اورژانس  سازمان 
ویروس  کرونا  با  مقابله  در  پزشکان  و 
بیان کرد: فعالیت های صورت گرفته در 
و  ارزشمند  اخیر  اورژانس در سال های 
قابل تشکر است و همیشه سینما در کنار 
جامعه پزشکی بوده است و از هر گونه 

همکاری مشترک استقبال می کنیم.
از  سینماها  بازگشایی  به  توجه  با 

ابتدای تیرماه، مقرر شد سازمان اورژانس 
پروتکل های  آموزش  درباره  کشور 
با  سینما  پرسنل  و  مدیران  به  الزم 
و  کند  همکاری  سینمایی  سازمان 
سازمان،  دو  از  نمایندگانی  حضور  با 
صداوسیما  در  نیز  آموزشی  برنامه های 
برای اطالع رسانی و آموزش گسترده تر 

تولید و پخش شود.

فرزاد موتمن از سینماها تا 
اکران آنالین

فرزاد موتمن ابراز تمایل کرد که 
فیلم سراسر شب، پیش از اکران آنالین، 
در سالن های سینما به نمایش گذاشته 
آمده  خبرها  در  که  فیلمساز  این  شود! 
است فیلم سراسر شب او به زودی در 
سینماماشین اکران می شود، در گفتگویی 
بازگشایی  زمان  اعالم  به  اشاره  با 
سینماها از ابتدای تیرماه بیان کرد: فیلم 
سراسر شب، واقعا برای اکران در سینما 
ساخته شده و فیلِم پرده بزرگ است. از 
معدود فیلم های سینمای ایران است که 
صدایش کامال تفکیک شده است و من 
نمایش  خیلی دوست دارم در سینماها 
شب،  سراسر  حال  عین  در  شود.  داده 
فیلمی است که سینمای ایران به مدت 
کرده،  برخورد  خصمانه  آن  با  سال   2
محرومش کرده و جلوی آن را گرفته اند. 
این  تا  دادند  انجام  را  کاری  تقریبا هر 
فیلم دیده نشود، به این دلیل که فیلمی 
شبیه به سینمای ایران نیست و مافیای 
چیزی  اگر خودش  می کند  فکر  اکران 
را نفهمد هیچکس دیگر نمی فهمد، در 
نتیجه این فیلم تا کنون موقعیت اکران 
پیدا نکرده است. سراسر شب، در تمام 
نمایش و حتی موقع  مراحل ساخت و 
مصیبت  دچار  ساخت  پروانه  گرفتن 
فیلم  دارم  دوست  حاضر  حال  در  شد. 
در سینما اکران شود، اما متوجه هستم 
که بیش از 3ماه است سینماها تعطیل 
هستند و آخرین بحثی هم که در شورای 
صنفی مطرح شد این بود که این فیلم 

در ماه رمضان نمایش داده شود یعنی 
زمانی که کسی مایل به اکران فیلمش 
نیست. با این حال با وجود تمایل من 
به اکران عمومی، تصمیم گیرنده نهایی 
صاحب مالی فیلم یعنی تهیه کننده آقای 
فقط  می دانم  فعال  و  است  نوروزبیگی 
ماشین  سینما  و  آنالین  اکران  برای 
برنامه ریزی شده ولی با اکران در سینما 

هم مخالفتی نخواهم کرد.
ز  لنا ا که  است  ذکر  به  الزم 
نه  فسا ا جعفری،  میر  ا شاکردوست، 
صمدی  آزاده  حجازی،  سینا  چهرآزاد، 
و مهدی سلطانی از جمله بازیگران این 

فیلم هستند.

چگیني: تمایلي به اکران فیلم 
در سینما ندارم!

تهیه کننده فیلم خوب بد جلف2 که 
درست 3روز قبل از نعطیلي سینماها به 
دلیل پیشگیري از شیوع کرونا فیلمش 
هم  باالیي  فروش  و  بود  شده  اکران 
داشت، حاال  می گوید بهتر است اولین 
اکران سال پس از بازگشایی سینماها در 
تیرماه با فیلم هایی باشد که سازندگان 
تمایل به این کار دارند! خوب بد جلف2 
و  قاسم خانی  پیمان  کارگردانی  به 
واخر  ا چگینی  محسن  تهیه کنندگی 
سال گذشته و پیش از تعطیلی سینماها 
از  یکی  که  آنجا  از  و  اکران شد  3روز 
در  بود،  سینماها  نوروزی  فیلم های 
همیشه  سینماها  بازگشایی  موضوع 
اولین  برای  اصلی  گزینه های  از  یکی 
اکران پس از کرونا محسوب می شد، به 
ویژه که از سوی سازمان سینمایی اعالم 
شده بود اگر فیلمی در نوبت اکران بوده و 
پس از بازگشایی سینماها انصراف دهد، 
دست کم 6 ماه باید در نوبت بماند. اما 
حاال که قرار شده سالن های سینمایی 
از اول تیرماه دوباره فعالیت خود را آغاز 
چندان  کمدی  این  سازندگان  کنند، 
تمایلی به اکران فیلم خود ندارند. محسن 
چگینی در این باره گفت: در شرایط فعلی 

هنوز  البته  نداریم  را  فیلم  اکران  قصد 
ببینیم  باید  و  نشده  ما  با  هم  صحبتی 
شرایط اکران چطور است، چون وقتی 
50 درصد ظرفیت سالن ها قرار است به 
نصف  فیلم ها  فروش  شود،  گرفته  کار 
ما  فیلم  برای  شرایط  پس  شد  خواهد 
مثل گذشته نیست. وضعیت سینماهای 
کشورهای دیگر از جمله چین براي ما 
در  داده  نشان  تجربه  است.  الگو  یک 
ما  از  شرایط شان  حتی  که  کشورهایی 
خیلی بهتر بوده و شیوع کرونا به صفر 
نزدیک شده، بازهم چندان استقبالی از 
سوی مردم صورت نگرفته است. با این 
سخت  ایران  در  شرایط  تحلیل  حال 
است و نمی توان راحت پیش بینی کرد 
که چه اتفاقی می افتد. من تصور می کنم 
سینماها  بازگشایی  از  پس  اول  اکران 
فیلم  صاحبان  که  فیلم هایی  باشد  با 
فیلمشان  نمایش  به  حاضر  خودشان 
هستند. نباید برای این کار اجبار وجود 
پیش  صورت  این  به  اگر  باشد.  داشته 
برویم همان هفته اول مشخص می شود 
ما در چه موقعیتی هستیم. واقعیت این 
درصد   50 اصال  من  بحث  که  است 
درصد   ۱00 اگر  حتی  چون  نیست 
ظرفیت سالن ها را بتوانیم بلیت فروشی 
کنیم، بازهم نمی دانیم چه اتفاقی می افتد 
و ممکن است فیلم های تجاری که امید 
به  بخورند،  زمین  بودند  سال  فروش 
همین دلیل می گویم این اکران بسیار 
پر ریسک هست. اتفاقا مدیران سینمایی 
براین باور هستند که با فیلم های کمدی 
به  را  مردم  می توانند  مخاطب پسند  و 
سالن های سینمایی بکشانند ولي اینکه 
بخواهند فیلم های خوب را اکران کنند 
تا مردم را به سینما بکشانند باید حداقل 
یک مینیموم گارانتی برای فیلم هایی که 
با بازگشایی سینما اکران می شوند، در 
نظر بگیرند وگرنه چه تضمینی است اگر 
مردم به سینما نیایند، آن وقت جوابگوی 
سرمایه سوخته صاحبان این فیلم ها چه 

کسی خواهد بود!؟
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بحـث ثبـت مشـاغل هنري در ایـام تعطیلـي فعالیت هاي هنري بـراي اهالي 
هنـر بسـیار جدي تـر از گذشـته شـده اسـت و آنهـا در ایـن شـرایط بیـش از پیش 
متوجه شـده اند که در تمام سـال هایي که شغل شـان در زمره مشـاغل غیرضروري 

بـوده، چقـدر از قافله عقـب مانده اند.
ابراهیـم اثباتـی، رئیـس هیـات مدیـره انجمن موسـیقی خانه تئاتـر در گفتگو 
بـا دنیـاي جوانـان دربـاره ضرورت ثبـت و تعریف مشـاغل هنری به عنوان شـغل 
گفـت: در صورتی کـه شـغل هنرمنـدان بـه ثبـت رسـیده و تعریـف شـود آنهـا از 
بالتکلیفـی رهـا خواهنـد شـد هرچنـد کـه بـه نظـرم اکنون بـرای ثبـت و تعریف 
مشـاغل هنـری بـه عنـوان شـغل بسـیار دیرهنـگام اسـت و ایـن اتفـاق بایـد در 
اوایـل انقـالب می افتـاد. بسـیار خـوب اسـت کـه همـه هنرمنـدان اعـم از فعاالن 
تئاتـر، مجسمه سـازان، نقاشـان و... دارای ردیـف شـغلی و کانون و انجمن باشـند. 
تاکنـون نیـز بخشـی از مراحـل قانونـی ایـن مهـم انجـام شـده اسـت و مابقی آن 

نیـز در حـال انجام اسـت.
ایـن چهـره شـاخص عرصـه هنر که همسـر نسـیم ادبـي، بازیگـر محبوب و 
پـرکار سـال هاي اخیـر سـینما، تئاتر و تلویزیون مي باشـد درباره نبود تناسـب میان 
رشـد کمـی نیـروی انسـانی و فضـای فعالیـت هنـری و همچنیـن حمایـت دولت 
از هنرمنـدان عنـوان کـرد: بـه نظـرم میـان تعداد نیروی انسـانی و فضـای فعالیت 
تـا حـدودی تناسـب برقـرار اسـت امـا بایـد برنامه ریـزی و تقسـیم وظایفـی میان 

گروه هـای هنـری صـورت گیـرد چراکـه در شـرایطی که فضـای فعالیـت افزایش 
یابد و تعداد آثار بیشـتری ارائه شـود اما اسـتقبال مخاطبان از آنها مطلوب نباشـد، 
بی فایـده خواهـد بـود. بـه اعتقـاد من بایـد حمایت هـای دولتـی از آثـار هنرمندان 
افزایـش یابـد. در همـه جـای دنیـا فعالیت هـای فرهنگـی و هنـری مـورد حمایت 
دولـت اسـت حتـی آثاری که در فضاهای خصوصی اجرا می شـوند. نیروی انسـانی 
در فضـای هنـری چنـدان زیاد نیسـت و برای همـه فضا به منظـور فعالیت موجود 
اسـت امـا حمایت هـای دولتـی از هنرمنـدان کافـی نیسـت. فعالیت در هـر یک از 
عرصه هـای هنـری تنهـا منوط به تحصیل در رشـته مربوطه نیسـت بلکـه نیازمند 
کارآمـدی فـرد اسـت و در ایـن صـورت شـرایط فعالیت نیـز پیش خواهـد آمد. در 
مجمـوع بـه نظـرم بایـد آثـار هنری از سـوی دولـت، مـردم و تهیه کننـدگان مورد 

حمایـت قـرار گیرنـد چراکـه آنها 3بازوی بسـیار مهم هسـتند.
ابراهیـم اثبانـی در پایـان صحبت هایـش دربـاره فعالیت هـای خـود در ایـن 
روزهـا گفـت: اکنـون کـه بـه دلیـل تعطیلـی فعالیت هـای فرهنگـی و هنری در 
خانـه بـه سـر می بـرم اما پـس از گـذر از این ایـام یک کنسـرت برگـزار خواهم 
کـرد. البتـه خردادمـاه قصـد سـفر بـه کشـور آلمـان بـه منظـور اجرای نمایشـی 
بـا حضـور یـک آهنگسـاز و یـک بازیگـر را داشـتیم کـه به دلیـل شـرایط ایجاد 
شـده اجـرای ایـن نمایـش بـه مهرماه موکول شـد کـه اطالعات تکمیلـی آن را 

منتشـر خواهـم کرد.

ضرورت ثبت مشاغل هنري...

ابراهیم اثباتي: آثار هنری باید از سوی دولت، مردم و تهیه کنندگان 
مورد حمایت قرار گیرند


