
لزوم مراقبت از کودکان در محیط کار

یک کارشـناس اقتصادی نقدینگی امسـال را یک میلیون میلیارد 
تومـان تخمیـن زد و همچنیـن ضمـن پیش بینی بازار طال و مسـکن، 
گفـت: در بـورس نبایـد هـر پول و سـرمایه ای وارد شـود و حـق ندارید 
کـه کسـب وکار خـود را تعطیـل و وارد بـورس کنیـد، زیـرا ایـن امر به 
ضـرر اقتصـاد تمام می شـود بلکـه بایـد پس اندازهای خنثـی، پول های 

کوچـک، حجیم و خنثی وارد بازار سـرمایه شـوند.

سـهراب دل انگیزان در برنامه انجمن علمی دانشـجویی اقتصاد 
دانشـگاه اصفهان بـا عنوان »تحلیل نوسـانات بازارهـای اقتصادی«، 
اظهار کرد: تحوالت و نوسـانات بازار سـرمایه همانند سـایر بازارهای 
اقتصادی به یکسـری عوامل کالن اقتصادی وابسـته اسـت و زمانی 
کـه نقدینگـی افزایـش پیـدا می کنـد، این بـازار هـم هماننـد بازارها 
تحـت تاثیـر قرار می گیـرد. عوامل اختصاصی هم در اسـتقبال کنونی 

از بورس تاثیرگذار اسـت که یکی از آن ها مربوط به افزایش شـناخت 
و دانـش مـردم بـه این بـازار اسـت که تمایـل آن ها بـرای حضور در 
ایـن بـازار را افزایـش می دهـد و پـول بیشـتری هـم در آن تزریـق 
می شـود. در نهایـت، افزایـش آگاهـی از بـورس اصلی تریـن عامل در 

اسـتقبال از آن است.
صفحه 4

نماینده مردم مهاباد در مجلس گفت: بیشتر مدارس مناطق محروم تخریبی هستند و 
این مدارس و مدارس کپری باید نوسازی شوند.

جالل محمودزاده در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی مسائل آموزشی کشور 
گفت: سوال بنده از وزیر آموزش و پرورش آن است که این وزارتخانه برای نوسازی مدارس 

کپری چه اقدامی انجام داد؟
وی با اشاره به اینکه بیشتر مدارس مناطق محروم تخریبی هستند، اظهار داشت: بسیاری 
از این مدارس، سیستم گرمایشی و سرمایشی خوبی ندارند و برای آنکه حادثه تلخ شین آباد 
تکرار نشود باید مدارس کشور نوسازی شوند.نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسالمی 
ضمن انتقاد از عدم رسیدگی به وضعیت نیروهای خدماتی و اداری آموزش و پرورش تصریح 
کرد: این نیروها از کمترین حقوق برخوردار هستند و سوال ما این است که چرا برای استخدام 

نیروهای خدماتی آموزش و پرورش اقدامی انجام نمی شود.
صفحه 3

مدارس مناطق محروم، تخریبی هستند

کوتاهی در برابر افزایش قیمت ها 
به هیچ عنوان پذیرفته نیست

رئیس جمهور گفت: نظارت دقیق و واکنش به هنگام در مقابل افزایش قیمت ها از وظایف 
همه مسئوالن و اصناف است و کوتاهی و اهمال در این خصوص به هیچ وجه پذیرفته نیست.

حجت االسالم حسن روحانی، روز یکشنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت، مشارکت و 
همکاری مردم را مؤثرترین کمک و عامل در مسیر مقابله با تنگناها و تکانه های اقتصادی 
در همه شرایط خواند و گفت: در این روزها که ایران نیز مانند همه کشورهای دیگر جهان 
درگیر عوارض اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا است، معضالت پیش رو با مشارکت جدی 

مردم قابل حل خواهد بود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه مردم شریف ایران می دانند، در حالی درگیر عوارض 
اقتصادی کرونا شده ایم که کشورمان تحت سخت ترین و غیرانسانی ترین تحریم ها است، 
افزود: خوشبختانه دولت از همان ابتدای بروز این بیماری برای رفع عوارض اقتصادی کرونا با 
دقت برنامه ریزی کرده و با طراحی سیاست های خاص، تالش کرده است با اتکا به مردم و 

با قدرت در برابر این وضعیت دشوار تاب آوری داشته باشد.
صفحه 3

معاون برنامه ریزی وزیر نفت خبرداد؛

ثبت اطالعات فنی و اقتصادی ۴۲ شرکت متقاضی 
طرح های پتروپاالیشی 

کاهش ۶۸درصدی محکومان مهریه
نیان  زندا گفت:  ها  زندان  سازمان  سابق  رئیس 
اکنون هزار و ٢١٩  و  یافته است  مهریه ۶٨ درصد کاهش 
رئیس  جهانگیر  هستند. اصغر  زندان  در  مهریه  محکوم 
جدید  رییس  معارفه  مراسم  سازمان زندان ها در  سابق 
سازمان زندان ها گفت: ٢٠١٠ روز طول کشید و ١٠ اولویت 
برای مدیریت زندانها در نظر گرفتیم و اقداماتی انجام شد.وی 
ادامه داد: ایران در میان کشورهای اسالمی چهارمین، در آسیا 
هفتمین و در جهان چهل و هفتمین کشور به لحاظ تعداد 
زندانی است.جهانگیر افزود: در سال ٩٣، ٢٢4 هزار نفر در 
کاهش  درصد   ۶ زندانیان  تعداد  اکنون  که  زندان ها بودند 
زندانیان در سال  آمار ورودی  یافته است.وی اظهار داشت: 
١٣٩٣، ۵4٧ هزار بود که در پایان اردیبهشت ماه سال جاری 
4٧٩ هزار نفر شده و ١٢ درصد کاهش یافته است همچنین 
موجودی متهمان ۵۶ هزار و ٨٠٠ نفر است که اکنون ١٨ 

درصد کاهش یافته است.
صفحه ٢

مدیر عامل منطقه آزاد انزلی:

همت مضاعف منطقه آزاد انزلی به منظور جهش 
در تولید و جذب سرمایه گذار
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

6ایران زمین
همه مددجویان 

فاقد مسکن هلیالن 
صاحب خانه

 می شوند

5ورزش
پروین: 

فساد فوتبال ایران را 
از بین برده است

هنگ 7فر

مدیرکل کمیته امداد استان ایالم گفت: همه مددجویان فاقد 
مسکن هلیالن تا پایان امسال صاحب خانه می شوند. قنبر 
موسی نژاد در پایان سفر یک روزه خود به شهرستان هلیالن 
اظهار کرد: همه مددجویان فاقد مسکن هلیالن تا پایان امسال 

صاحب مسکن می شوند. 

»علی پروین« در حاشیه مراسم یادبود زنده یاد پرویز ابوطالب در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: پرویز ابوطالب یکی از بزرگ ترین 
مردان تاریخ فوتبال ایران بود و بسیاری از بزرگان فوتبال ایران 
شاگرد این مربی فقید بودند.وی افزود: امیدوارم مسووالن 
فدراسیون فوتبال ایران به مربیانی همچون پرویز ابوطالب که 

بازیکن ساز هستند بها داده و آنها را مورد حمایت قرار دهد.

نسرین پرویزی  درباره واژه هایی که اخیرا توسط فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی جایگزین شده اند و شوخی هایی که در 
فضای مجازی با آن ها می شود اظهار کرد: اساسا اگر فرآیند 
واژه گزینی را یک فرآیند علمی درنظر بگیریم، ممکن است با 

سلیقه مردم تفاوت داشته باشد.

پرسش و پاسخ 
درباره واژه های 

ابداعی فرهنگستان

نباید کسب  و کار خود را تعطیل و وارد بورس کنید!

روند صعودی کرونا در ۱۴ استان کشور
بنابر اعالم گزارش اپیدمیولوژی بیماری کرونا منتشر شده از سوی 
وزارت بهداشت و در هفته منتهی به ۲3 خردادماه، روند صعودی کووید۱۹ 

در ۱۴ استان مشاهده می شود.
بر اساس بررسی های اپیدمیولوژی صورت گرفته درمورد روند ابتال 
و گسترش ویروس کرونا در ایران و جهان که از سوی وزارت بهداشت 
منتشر شده، تا روز ۲۴خرداد، ایران رتبه دهم ابتال به کروناویروس را به خود 
اختصاص می دهد و بر اساس آمار اعالم شده از سوی وزارت بهداشت تا 
۲۴ خرداد ماه، ۱۸۴هزار و ۹۵۵ نفر در کشور به کرونا مبتال شده اند که از 
این تعداد ۸ هزار و ۷3۰ نفر جان خود را از دست داده و ۱۴۶ هزار و ۷۴۸ 
نفر نیز بهبود یافته اند. بر اساس بررسی های صورت گرفته بیشترین شناسایی 

موارد قطعی ابتال به این بیماری در روز ۱۵ خرداد ماه بوده است.

شطرنج باز جوان ایرانی تغییر تابعیت خود را تکذیب کرد
»غزل حکیمی فرد« ملی پوش سابق شطرنج ایران در پیامی با تکذیب 
تابعیت خود نوشت: تغییر پرچم در فدراسیون جهانی شطرنج به منزله تغییر 
تابعیت نیست بلکه امکانی برای حضور حرفه ای من در مسابقات شطرنج 

اروپا است.
روز شنبه خبری با عنوان تغییر تابعیت »غزل حکیمی فرد« عضو سابق 
تیم ملی زنان ایران در رسانه ها منتشر شد. اما این شطرنج باز در کمتر از ۲۴ 

ساعت با انتشار پیامی در فضای مجازی تغییر تابعیت را رد کرد.

پلیس آمستردام با سفر بیرانوند موافقت نکرد
علیرضا بیرانوند دروازه بان شماره یک تیم ملی طبق برنامه ریزی 
انجام شده قرار بود بامداد روز یکشنبه راهی بلژیک شود تا در تست های 
پزشکی تیم آنتورپ شرکت کند، اما با وجود اینکه بلیت سفر در دست 

داشت موفق به سفر نشد.
علیرضا سلیمانی وکیل  بیرانوند گفت:  این اتفاق به دلیل بسته بودن 
پروازها و قوانین اتحادیه اروپا رخ داد. البته باشگاه آنتورپ به ما اعالم کرده 
بود که هماهنگی های الزم را انجام داده و حتی با پلیس هماهنگ شده، اما 

آن ها نتواستتند زمینه ساز این سفر شوند. 
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خرید یک دستگاه جاروب مکانیکی 
نوبت اول 

شهرداری کامیاران در نظر دارد مناقصه خرید یکدستگاه جاروب مکانیکی خیابانی و نصب آن بر روی شاسی بنز ۹ تن الکا متعلق به خویش از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به ادرس www.setadiran.ir برگزار نماید لذا از شرکتهای خدماتی واجد صالحیت با گواهینامه معتبر 
و دارای سابقه کاری دعوت میشود که از تاریخ ۱3۹۹/3/۲۴ تا تاریخ ۱3۹۹/۴/۲ جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه مذکور مراجعه نمایند ضمناً آخرین 
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت ۱3۹۹/۴/۱۲ و تاریخ بازگشایی پاکتها ۱3۹۹/۴/۱۴ در سامانه به آدرس فوق میباشد آدرس و اطالعات دستگاه مناقصه گزار کردستان 

کامیاران خیابان صالح الدین ایوبی چهار راه زنده یاد ادهم مظهری ساختمان شهرداری با تلفن : ۰۸۷3۵۵3۱۵۲3 میباشد.

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه )ریال(قیمت پایه پیشنهادی )ریال(موضوع مناقصه
 خرید یکدستکاه جاروب مکانیکی خیابانی و
4/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠٢/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ نصب آن بر روی شاسی بنز ٩ تن الکا

ولی وفایی شهردار

صفحه ٢

سرمقاله
مجلس به سمت طرح های پوپولیستی 

نرود!
قاسم میرزایی نیکو*

اظهارنظــر  گاهــی  روزهــا  ایــن 
عجیبــی از برخــی نماینــده ها می شــنویم. 
از ختــم قــرآن در مجلــس گرفته تا شــنود 

تلفــن همــراه در راســتای شــفافیت. 
هــای  ز طــرح  ا یــد  با مجلــس 
ــد.  ــن دوری کن ــتی و دهان پُرک پوپولیس
طــرح مجلــس بایــد جامعیــت داشــته 

باشــد. 
در مجلــس یازدهم حــدود ۸۰ یا ۹۰ 
نفــر از نماینــدگان دوره هــای پیشــین پارلمــان حضــور دارنــد، کــه 
مشــاوران و منبــع تجربــه خوبــی بــرای وکیل الملــه هایــی کــه دوره 
اول حضورشــان در بهارســتان اســت، مــی توانند باشــند و حداقــل 
ــه  ــز ب پیــش از مطــرح کــردن چنیــن طــرح هایــی نظــرات آنهــا نی

عنــوان مشــورت گرفتــه شــود.
ــی در  ــای خوب ــرح ه ــت، ط ــرده اس ــس ده دوره کار ک مجل
ایــن ادوار پیشــنهاد داده شــده و قوانیــن خوبــی را تصویــب کــرده 
اســت، بنابراین نماینــدگان نبایــد کار خــود را از صفــر شــروع کنند 

و چــرخ دوچرخــه را از نــو بســازند. 
یازدهــم  مجلــس  اولویــت  تریــن  مهــم  بایــد  معتقــدم 
ــه راس امــور باشــد، نبایــد برخی نهادهایــی  بازگرداندن پارلمــان ب
کــه مــوازی با پارلمــان تشــکیل شــده انــد وارد حیطــه قانــون 

گــذاری شــوند.
ــه  ــورد توج ــد م ــم بای ــاد ه ــا فس ــارزه ب ــر مب ــوی دیگ از س
نماینــدگان قــرار بگیــرد، منظــور از فســاد هــم فقــط مســائل 
ــی، باند  ــای سیاس ــت ه ــامل ران ــد ش ــی توان ــت و م ــادی نیس اقتص

ــد.  ــازی و ... باش ب
ــل دولــت و مجلــس شــنیده مــی  ــز صحبــت از تقاب گاهــی نی
ــاف برداشــت مــی  ــی و قالیب ــا از اظهــارات آقایان روحان شــود، ام
شــود کــه هــر دو بــه دنبــال تعامــل هســتند و ان شــاءاهلل کــه بــه آن 
ــد.  ــد ش ــرر خواهن ــردم متض ــورت م ــن ص ــر ای ــند، در غی ــی رس م
ــی  ــود را م ــر خ ــای آخ ــاه ه ــه م ــی ک ــت دولت ــد اس ــد بعی هرچن

گذرانــد، برکنــار شــود. 

* نماینده مردم تهران در مجلس دهم

محمد علی کشاورز، هنرمندی که  معتقد بود » کار هنر 
باند بازی و دسته بندی نیست« و با ایفای نقش های مانگاری 
چون مادر، هزاردستان، پدرساالر، زیر درختان زیتون ، کمال 
الملک، آقای هالو و.... جای شایسته یی در قلب هنردوستان 
داشت، بعد از تحمل مدت ها بیماری چشم به روی دنیا بست 

و به عالم بقا پیوست.    
زنده یاد محمد علی کشاورز متولد ۲۶ فروردین ۱3۰۹ 
اصفهان بود، از سال ۱3۲۷ با نمایش »هیاهوی بسیار برای 
هیچ« فعالیت بازیگری را شروع کرد و در سال ۴3 با فیلم 
»شب قوزی« وارد سینما شد و ایفاگر نقش های ماندگاری در 
تاریخ سینما شد که از جمله آن ها می توان به فیلم های »خشت 
وآینه«، »آقای هالو«، »رگبار«، »صادق کرده«، »شطرنج باد«، 
»کمال الملک«، »مردی که موش شد«، »کفش های میرزا 
نوروز«، »مادر«، »پول خارجی«، »دلشدگان«، »روز واقعه«، 
»ناصرالدین شاه اکتورسینما« ، »خسوف«، »زیردرختان زیتون« 
و »غزال« و مجموعه های »دایی جان ناپلئون«، »هزاردستان«، 
»افسانه سلطان وشبان«، »سربداران« ، »گرگ ها«، »پدرساالر« 

و »روشن تر از خاموشی« اشاره کرد.
مرحوم  کشاورز در باره خودش  می گفت: در جلفای 
اصفهان که محله ای ارمنی نشین است به دنیا آمدم، جایی 
منبت کاری،  نقاشی،  با سابقه طوالنی در زمینه موسیقی، 
قالی بافی، قلم کاری و قلم زنی. مردم آنجا اکثرا با ترانه های 
محلی و اجتماعی همچنین اشعار سعدی و حافظ همخو بودند 
و شب های طوالنی زمستان می نشستند و شاهنامه می خواندند و 
در قهوه خانه ها هم همیشه بحث »نقالی« داغ بود. تئاترهایی هم 
به زبان ارمنی اجرا می شد که از همان زمان برایم بسیار اثرگذار 
بود. حتی برای اولین بار سالن تئاتر به صورت »جعبه ایتالیایی« 

در جلفای اصفهان ساخته شد که هنوز هم وجود دارد.
اکثر معلم های ما از تهران فارغ التحصیل شده بودند و آنها 
مسائل جدیدی را به ما می گفتند و یواش یواش ما را به تئاتر و 
سینما عالقه مند کردند. خانواده ام هم هیچ مخالفتی برای وارد 
شدنم به کارهای هنری نداشتند. در مدرسه تئاترهایی را کار 
می کردم که بیشتر مسائل وطن پرستی در آنها مطرح می شد و 
به موضوعاتی همچون علم بهتر است یا ثروت می پرداختیم.

بعد از گرفتن دیپلم در دبیرستان »ادب« به تهران آمدم 
و بعد از گذراندن دوران سربازی چون کار خاصی نداشتم 
از زور بی کاری بعد از دادن کنکور به هنرستان هنرپیشگی 
رفتم و دوره سه ساله را در آنجا گذراندم، در آن دوره  ۲۰ 
نفر حضور داشتند و اسماعیل شنگله و جمشید الیق از هم 
دوره هایم بودند. اساتید خوبی مثل استاد نامدار، مهرتاش، 
و  ساسانی، صدری، گرمسیری  ملک،  نصر، خان  دکتر 
جنتی عطایی آنجا بودند و رشته های مختلف را به ما درس 

می دادند. همزمان با تحصیل در هنرستان هنرپیشگی نوشین و 
دار و دسته اش بعد از سال 3۲ به خاطر مسائل سیاسی کنار رفته 
بودند و تئاترهایی مثل دهقان و جامعه باربد وجود داشت که 
ما به تماشای نمایش هایی که در آنجاها اجرا می شد می رفتیم 
و کارهای کوچکی هم در هنرستان انجام می دادیم و بعد از 

فارغ التحصیلی جذب کار شدیم.
از سوی اداره هنرهای دراماتیک چند استاد از فرنگ 
آورده بودند و تئاتر را به صورت اختیاری آموزش می دادند 
که من به همراه نصیریان، شنگله، کرامت، والی و خسروی 
در این کالس ها حضور پیدا کردیم. کم کم تلویزیون ایران 
شکل گرفت و بچه هایی که در عرصه تئاتر کار می کردند 
جذب تلویزیون شدند و نمایش هایی را به مدت نیم ساعت 
اجرا می کردیم. این درست در زمانی بود که بعد از کودتای 
۲۸ مرداد تئاترها به صورت کاباره درآمده بود و مردم به طور 
کلی از آن زده شده بودند و کمتر به آن توجه می کردند. 
ـ که توسط گروهی  یواش یواش مجذوب نمایش های ما 
از جوانان تحصیل کرده تئاتر که به صورت تک پرده ای در 
ـ شدند که اثر مستقیمی در کوتاهترین  تلویزیون اجرا می شد 
زمان می گذاشت، آن زمان سینما هم فعال شده بود و عده ای 
هم در آن حوزه مشغول بودند و بیشتر فیلمهای تجاری و سطح 
پایین ساخته می شد اما ما به خاطر اینکه اعتقادی به آنهایی 
که سناریو می نوشتند و فیلم می ساختند نداشتیم علی رغم 
درخواست هایی که می شد در فیلم ها شرکت نمی کردیم و 

رسالتی برای کار تئاترمان داشتیم.
باالخره وزارت فرهنگ و هنر مجبور شد سالنی بسازد 
و سالن ۲۵ شهریور که االن سنگلج نام دارد، ساخته شد و ما 
با گروه هنرهای دراماتیک به آنجا رو آوردیم و چون ضعف 
نمایشنامه نویسی داشتیم مسابقاتی گذاشتیم و نمایشنامه هایی از 
بیضایی، رادی، کاردان و صیاد که ایرانی می نوشتند دریافت 
کردیم. اجرای آنها با استقبال زیاد مردم همراه می شد، به 

طوریکه بلیط ها از یک ماه قبل رزرو و از قشرهای مختلف برای 
تماشا می آمدند. از جمله نمایش هایی که در آنجا اجرا کردیم 
می توان به پستخانه، اشباح، افول، عروسی باقرخان،حکومت 
زمان خان، بختک،دشمنان،دوزخ،سیاوش برباد،سیاه زنگی 
دایره زنگی و مرد فرنگی، چند لحظه تا مرگ و مترسک 
شب اشاره کرد. در تئاتر سنگلج فقط باید نمایشنامه های 

ایرانی کار می شد.
در آن زمان اداره هنرهای درماتیک رییسی داشت 
به نام دکتر فروغ که آنرا تاسیس کرده بود و بسیار به رفتار 
و اخالق هنرمندان حساس بود و هر کسی که جزو اداره 
و سواد  اخالقی  از خصوصیات  باید  تئاتر می شد، حتما 

کافی بهره می برد.
و  می شد  احساس  تئاتر  عالیه  تحصیالت  کمبود 
دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران هم با گنجاندن این 
رشته مخالفت کرده بود تا اینکه ما به همراه دکتر فروغ با 
زحمات زیادی که کشیدیم دانشکده ای را به نام دانشکده 
هنرهای دراماتیک با ریاست دکتر فروغ تاسیس کردیم 
که رشته های کارگردانی و هنرپیشگی تئاتر و رشته های 
ادبیات دراماتیک و طراحی صحنه  دیگری مثل سینما، 
در آن تدریس می شد و اساتید فوق العاده خوبی هم در 
آنجا جمع شدند ما هم با توجه به اینکه پیش زمینه ای هم 
از هنرستان هنرپیشگی داشتیم در آنجا مشغول به درس 
خواندن شدیم و در دوره اول این دانشکده فارغ التحصیل 
شدیم که تعدادمان ۲۰ نفر بود. در دوره های بعد هم کسانی 
مثل سمندریان و شنگله که در اروپا تحصیل کرده بودند 

در آنجا مشغول به تدریس شدند.
از سال ۱3۴3 کم کم موج نو سینمای ایران شکل گرفت 
بیضایی، فرخ غفاری و داریوش  بهرام  افرادی همچون  و 
مهرجویی به همراه افرادی دیگر شروع به کار کردند. با آمدن 
این افراد و کسانی که فارغ التحصیل رشته سینما دانشکده 
هنرهای دراماتیک بودند، ممنوعیتی هم که ما داشتیم برای 
حضور در سینما برای بعضی از فیلمهای ارزشمند لغو شد 
ومن در فیلم »شب قوزی« به کارگردانی فرخ غفاری حضور 
پیدا کردم. آن زمان دیگر در تلویزیون و تئاتر بازیگر مطرح 
و چهره شناخته شده ای بودم و مردم من را می شناختند ضمن 

اینکه همزمان در تئاتر هم حضور داشتم.
به کارگردانی  آینه  و  قوزی درخشت  از شب  بعد 
ابراهیم گلستان بازی کردم که تعدادی از بچه های اداره تئاتر 
و افراد دیگری مثل فنی زاده، مشایخی، فرید و هاشمی با من 
همبازی بودند. گلستان از آدم های باشعور وداستان نویسان و 
کارگردانان خوبی بود و مستندهای خیلی خوبی هم می ساخت 

که همکاری با او تجربه خیلی خوبی  بود.

پاییز »پدر ساالر«



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1481- دوشنبه 26 خرداد 21399 معه جا
لزوم مراقبت از کودکان در محیط کار

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ا 
یران گفت:یکی از شرایطی که کودکان 
که  است  مشکالتی  دهد  می  رنج  را 
شود؛  می  ایجاد  کاری  محیطهای  در 
در  مددکاران  است  ضروری  بنابراین 
محیط کار و تولید حضور داشته باشند.

سید حسن موسوی چلک با توجه 
و  اطفال  از  حمایت  قانون  تصویب  به 
نوجوانان و به بهانه روز جهانی مبارزه 
با کار کودک گفت: حمایت از کودکان 
در تمامی شرایط یکی از وظایف مهم 
و دولت ها محسوب  و مردم  خانواده ها 

می شود.
برخی  است  ممکن  افزود:  وی 
ولی  کند  کار  نباید  کودک  بگویند 
کشور  جاری  نین  االن براساس قوا
صحبت می کنم که طبق ماده ٧٩ قانون 
کار جمهوری اسالمی ایران کار کودک 
زیر ١۵ سال ممنوع بوده ولی طبق ماده 
٨٠ همین قانون، کودکان ١۵ تا ١٨ ساله 
»کارگر نوجوان« قلمداد می شوند. ولی 
شرایطی برای این افراد تعیین شده است 
آزمایش های   ٨١ ماده  طبق  جمله  از 
باید  حداقل  نوجوان،  کارگر  پزشکی 
مدارک  و  شود  تجدید  بار  یک  سالی 
مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط 
با  شود. پزشک درباره تناسب نوع کار 
توانایی کارگر نوجوان اظهار نظر می کند 
و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند 
کار فرما مکلف است در حدود امکانات 

خود شغل کارگر را تغییر دهد.
وی ادامه داد: همچنین طبق ماده 
نوجوان،  کارگر  روزانه  کار  ساعات   ٨٢
نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی 
این  از  استفاده  ترتیب  است  کارگران 
با توافق کارگر و کارفرما تعیین  امتیاز 
ارجاع هر  ماده ٨٣  خواهد شد و طبق 
نوع کار اضافی و انجام کار در شب و 
نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و 
خطرناک و حمل با دست، بیش از حد 
مجاز و بدو استفاده از وسایل مکانیکی 
و  است.  ممنوع  نوجوان  کارگر  برای 
همین طور براساس ماده ٨4 در مشاغل 
با  آن  ماهیت  علت  به  که  کارهایی  و 
انجام می شود  آن  در  کار  شرایطی که 

آموزان و  کار  یا اخالق  برای سالمتی 
سن  حداقل  است،  زیان آور  نوجوانان 
کار ١٨ سال تمام خواهد بود. تشخیص 
امور اجتماعی  با وزارت کار و  امر  این 
)تعاون، کار و امور اجتماعی فعلی( است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی 
نامه ١٨٢  مقاوله  به  ایران همین طور 
کرد  اشاره  هم  کار  بین المللی  سازمان 
و گفت: عالوه بر قانون داخلی کشور، 
در  نیز  را  بین المللی  معاهدات  ایران 
خصوص کار کودک پذیرفته است که 
در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی مسؤولیت پیگیری اجرای این 
ایران  دارد که  به عهده  را  نامه  مقاوله 
نیز کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری 
برای محو بدترین اشکال کار کودک را 
در آبان ماه ١٣٨٠ به تصویب مجلس 
رسانده است و بر اساس آن آئین نامه 
واحده  ماده  و ٢  تبصره های ١  اجرایی 
ممنوعیت  کنوانسیون  تصویب  قانون 
بدترین  محو  برای  فوری  اقدام  و 
اشکال کار کودک و توصیه نامه آن در 
وزیران  هیئت  در  تاریخ ٢٧/ ٠٢/ ١٣٨٣  
 ۶۶۵٠ شماره  نامه  طی  و  تصویب 
/ ت ٢۶٧٩٩ ه در مورخ ٠٩/ ٠٣/ ١٣٨٣  

ابالغ شده است.
توجه  با  ادامه  موسوی چلک در 
اطفال  از  حمایت  قانون  تصویب  به 

زمان  از  سال   ١۵ از  )بعد  نوجوانان  و 
از  مفادی  به  تصویب(  تا  تدوین  آغاز 
کرد  اشاره  کودک  کار  در  قانون  این 
این  یک  ماده  »ث«  بند  در  گفت:  و 
کودکان  از  اقتصادی  بهره کشی  قانون 
»به کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان 
و یا وادار کردن یا گماردن او به کار یا 
روانی،  جسمی،  لحاظ  از  که  خدمتی 
اخالقی یا اجتماعی با نظر به وضع طفل 
یا خطرناک  برای وی مضر  نوجوان  و 
باشد« تعریف شده است. ضمن اینکه از 
مصادیق حمایت از کودکان و نوجوانان 
در این قانون خطر شدید و قریب الوقوع 
یا  جسمی  سالمت  یا  حیات  که  است 
روانی طفل و نوجوان به شدت تهدید و 
در معرض آسیب قرار گیرد، به نحوی 
که مداخله فوری و چاره جویی را ایجاب 
هم  کار  کودکان  شک  بدون  که  کند 
باشند.  می توانند  موضوع  این  مصداق 
نسبت  رفتار  سو  فوق  موارد  بر  عالوه 
از  بهره  کشی  یا  و  نوجوان  و  طفل  به 
اطفال و نوجوانان هم مصداق حمایت 

از آنان می باشد.
ن  سیو ا ر فد ق  خال ا کمیسر 
ادامه  در  اجتماعی  مددکاران  جهانی 
شش  ماده  »ث«  افزود: براساس بند 
همین قانون وزارت تعاون، کار و رفاه 
برای  اقداماتی  است  مکلف  اجتماعی 

از  که  دهد  انجام  کودکان  از  حمایت 
نظارت  از  عبارتند  اقدامات  این  جمله 
و  پیشگیری  کار جهت  اماکن  بر  مؤثر 
اقتصادی  بهره کشی  یا  آزار  با  مقابله 
اطفال  معرفی  نوجوانان؛  یا  اطفال  از 
و نوجوانان بزه دیده یا در معرض خطر 
به نهادهای حمایتی و قضائی؛ پوشش 
بیمه ای موضوع ماده )١4٨( قانون کار 
نوجوانان  برای   ١٣۶٩/٨/٢٩ مصوب 
بین پانزده تا هجده سال شاغل. وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم 
مکلف است دستورالعمل های بهداشت 
انطباق  برای  پزشکی  مراقبت  و  کار 
استانداردهای  با  نوجوانان  کار  شرایط 

الزم را تدوین کند.
عضو هیأت رئیسه منطقه آسیا و 
مددکاران  جهانی  فدراسیون  اقیانوسیه 
قانون  این  تمام  در  گفت:  اجتماعی 
شرایط  در  کودکان  از  حمایت  برای 
یا  آزار  بروز  در صورت  و  مخاطره آمیز 
حمایتی،  و  قضائی  تمهیداتی  خطر، 
آموزشی، درمانی و … اتخاذ کرده است 
که نقش مددکاران اجتماعی بسیار مهم 
وزارت  می رود  انتظار  بنابراین  هست. 
تدابیری  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون 
اتخاذ کند تا حضور مددکاران اجتماعی 
در کارخانجات و بطور کلی محیط  های 

کار و تولید اجباری شود.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

»رانت پژوهشی« در کشور به صفر می رسد
معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: با راه 
به صفر  کشور  در  پژوهشی  رانت  پژوهش، عمال  عرضه  و  تقاضا  سامانه  اندازی 

می رسد.
عرضه  و  تقاضا  )سامانه  ساتع  سامانه  اندازی  راه  به  اشاره  با  پاکزاد  مهدی 
پژوهش و فناوری( گفت: طی چند سال اخیر؛ خصوصًا از سال ٩٧ به این سو، در 
تالش بودیم تا به نحوی سازو کاری را ایجاد کنیم تا بودجه هایی را که شرکت های 

دولتی در حوزه پژوهش هزینه می کنند، سامان دهی و هدفمند کنیم.
معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری افزود: در این 
راستا، ٢ هدف داشتیم؛ نخست اینکه پرداخت ها به سمت نیازهای واقعی پژوهش 
هدایت و در اجرای پروژه های واقعی صرف شود. هدف دیگر ما نیز شفافیت در 

روند اجرای پروژه ها بود که مشخص شود هر پروژه را چه کسی انجام می دهد.
پاکزاد ادامه داد: بر این مبنا سال ١٣٩٧، مجلس شورای اسالمی بندی از 
پژوهشی  بودجه  از  درصد   4٠ مقرر شد  آن  اساس  بر  که  کرد  پیگیری  را  قانون 
شرکت های دولتی که مصوب قانون است، در یک حساب متمرکز نزد خزانه، واریز 
شود. متعاقب این اتفاق نیز شورای عالی علوم تحقیقات فناوری، آئین نامه ای را 
تدوین کرد که برمبنای آن قرار شد، سامانه ای طراحی شود که در آن شرکت های 
دولتی ابتدا نیازهایشان را اعالم کنند و در ادامه، دانشگاهیان با دسترسی به داده ها 
از طریق این سامانه، پروپوزال خود را ارائه کنند و نهایتًا هم پس از بررسی، منجر 
به عقد قرارداد شود.وی با بیان اینکه، بر اساس این سامانه، عماًل تمامی فرایند؛ از 
طرح و ارسال نیاز تا ارائه پروپوزال و سپس انعقاد قرارداد، ارسال و تأیید گزارش و 
… در یک بستر انجام می شود، گفت: تاکید ما بر این بود که سامانه بر پایه بستر 
الکترونیکی ایجاد شود تا ضمن پرهیز از تعامالت فرسایشی و کاغذ بازی، همه 
اطالعات بصورت آنالین و ساده، در دسترس هر فرد عالقمند در کجای کشور باشد.

* انعقاد ۶٠٠ قرارداد میان شرکت های دولتی و دانشگاه ها
وی با اشاره به اینکه برای این هدف، سامانه »ساتع« طراحی و از سال ١٣٩٧ 
اجرایی شده است، اظهار داشت: سال اول استقبال چندان خوب نبود، اما سال دوم 
)١٣٩٨( شرایط نسبتًا بهتر شد و حدود ١٢٠٠ نیاز پژوهشی از سوی شرکت ها در 

سامانه مطرح و از این بین، نزدیک ۶٠٠ مورد منجر به عقد قرارداد شد.
این قراردادها شاید رقم چندان چشم  ادامه داد: هرچند حجم ریالی  پاکزاد 
گیری به نظر نرسد، با این وجود اما همین که حدود ١۵٠ میلیارد تومان وارد چرخه 

سیستم پژوهشی شد، نشانه ای امید بخش برای یک شروع بود.
* ٢٢٠شرکت دولتی وارد سامانه ساتع شدند

وی با بیان اینکه حدود ٢٩٠ شرکت مشمول شرایط مورد اشاره در سامانه 
آنها تاکنون نزدیک به ٢٢٠ شرکت وارد  از میان  از قانون هستند که  بند  این  و 
سیستم شده اند، افزود: باید به این نکته نیز توجه داشت که این چیزی که شاهدش 
هستیم، کل توان پژوهش کشور نیست. همانگونه که عنوان شد، فقط 4٠ درصد 
بودجه پژوهشی شرکت های دولتی؛ مثل بانک ها، مؤسسات غیر انتفاعی و… را 
شامل می شود که ما برای گام نخست و اجرایی شدن سامانه از آن شروع کردیم.

پاکزاد گفت: ما بسیار امیدوار هستیم که روند کنونی سامانه را توسعه و آن را 
به کل بودجه و اعتبارات دولتی در حوزه پژوهش تسری دهیم. مطمئنًا اگر تمامی 
بودجه پژوهشی دستگاه های اجرایی و شرکت ها )حدوداً ١٠ هراز میلیارد( در قالب 
این سامانه و از این طریق هزینه شود، هم شاهد نتایج بسیار ارزشمند خواهیم بود و 
هم می توان ضمن پیگیری خروجی کارها، فرایند پیشرفت پروژه ها را رهگیری کرد.

* رانت پژوهشی در کشور به صفر می رسد
معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف همچنین به برخی دیگر از مزیت های 
این سامانه اشاره کرد و گفت: سال گذشته موضوعی با عنوان رانت پژوهشی داغ 
شد که اکنون با توجه به ویژگی های سامانه ساتع، عماًل امکان چنین تخلفی به 
صفر می رسد.وی افزود: در حال حاضر ما پروژه هایی را از طریق همین سامانه در 
دست اجرا داریم که کارفرمای آن مثاًل یک شرکت دولتی در زنجان و مجری آن؛ 
یک هیأت علمی از دانشگاه سیستان و بلوچستان است. در حالی که پیشتر، چنین 
اتفاقی به ندرت شاید شاهد بودیم که چنین تعاملی، با این فاصله جغرافیایی، در 

حوزه پژوهش صورت گرفته باشد.

مصدومیت مامور نیروی انتظامی
 در جریان یک درگیری 

یکی از عوامل انتظامی کالنتری ١٢٧ نارمک در جریان 
نزاع ساکنان یک ساختمان مصدوم شد.

به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، ساعت ٣:١٠  بامداد 
فوریت ١١٠  مرکز  با  تماسی  خرداد طی  پنجشنبه ٢٣  روز 
گزارشی مبنی بر درگیری و عربده کشی دریافت و  استوار 
دوم علیرضا محمدی جمعی کالنتری ١٢٧ نارمک به موقعیت 
اعزام و مشاهده شد عده یی از ساکنان یک ساختمان باهم 
پرت  به خیابان  شیشه یی  ظروف  پنجره  از  و  شده اند  درگیر 
می کنند. مامور اعزامی پس از تذکر لسانی، با توجه به قانون 
به کار گیری سالح اقدام به شلیک تیر هوایی کرده و از مرکز 

پیام، درخواست پشتیبانی کرد
پس از اعزام چند واحد گشتی به موقعیت استوار دوم 
ایمان خدابخشی از ناحیه کتف با پرتاب شیشه ضاربان مجروح 
و به بیمارستان اعزام شد و طبق حکم قضایی، ماموران وارد 
ساختمان شده  و اقدام به دستگیری ضاربان و برهم زنندگان 

نظم کرده و موفق به کشف مقادیری مشروبات الکی شدند

کشف ۳ جسد در خانه روستایی 
روستای  خانه های  از  یکی  در  نفر  سه  بی جان  پیکر 
شکرناب آبیک کشف و  براساس بررسی های اولیه مشخص 

شد در پی یک جنایت به قتل رسیده اند.
دادستان آبیک با اعالم این خبر گفت: صبح روز یکشنبه 
پیرو اعالم یک فقره آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی 
در روستای شکرناب واقع در بخش مرکزی شهرستان آبیک، 
عوامل آتش نشانی، اورژانس و پلیس در محل حادثه حاضر 

شدند.
سعید احمدزاده اضافه کرد: باتوجه به اینکه آتش سوزی 

در مراحل اولیه قرار داشت، حریق در کوتاه مدت  اطفا شد 
و نیرو های آتش نشانی در بدو ورود به این خانه با پیکر بی 
جان سه نفر روبرو شدند. با حضور بازپرس، کارآگاهان پلیس 
آگاهی، ماموران بررسی صحنه جرم و پزشکی قانونی در محل 
آتش سوزی مشخص شد هر سه نفر بر اثر اصابت جسم سخت 

جان سپرده اند.

اعدام یک قاتل بعد از 9 سال حبس
مردی که در مشهد پدرهمسرش را به دلیل اختالفات 
دار  به  مشهد  مرکزی  زندان  در  بود،  رسانده  قتل  به  مالی 

مجازات آویخته شد.
این حادثه دهم مرداد سال ٩٠ در یکی از مناطق نیشابور 
در حالی رخ داد که داماد و پدرزن به خاطر مسائل مالی با 
یکدیگر درگیر شدند و داماد جوان با ضربات چاقو پدرهمسرش 

را کشت.
داماد جوان بعد از گذشت ٩ سال از زمان وقوع جنایت، با 
نظارت قضات اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب مشهد 

به دار مجازات آویخته شد.

مرد 65ساله بعد از قتل همسرش، خودکشی کرد
رئیس پلیس آگاهی استان البرز اعالم کرد: در پی درگیری 
خانوادگی در شهرستان کرج، یک نفر از اعضای خانواده به قتل 

رسید و فرد قاتل با خودزنی به زندگی خود پایان داد.
سرهنگ محمد نادربیگی گفت: این حادثه عصر روز شنبه 
این هفته در منطقه 4۵ متری گلشهر رخ داد و یک مرد خانواده 

همسرش را به قتل رساند.
پلیس  ماموران  اولیه  تحقیقات  اضافه کرد: طبق  وی 
مشخص شدکه قاتل ۶۵ ساله به دلیل مصرف مواد مخدر 
چندی قبل در زندان به سر می برد که به دلیل اختالف با 
همسر 4۵ ساله خود اقدام به قتل وی و سپس خودکشی 

کرده است.

جشن عروسی رنگ خون گرفت
نزاع  وقوع  از  شمالی  خراسان  آگاهی  پلیس  رییس 
دسته جمعی در یک جشن عروسی در شهرستان گرمه خبر داد 

و گفت: در این حادثه یک نفر کشته و یک نفر نیز مجروح شد.
سرهنگ مقصود رستگار اظهار داشت: این حادثه جمعه 
شب در یک مجلس عروسی در حوالی شهر گرمه روی داد  
و طی آن فردی با چاقو به دو نفر حمله ور شده و آن ها را به 
شدت مجروح کرده و متواری شد که مصدومان به بیمارستان 
منتقل شدند، اما یکی از آنان بر اثر شدت جراحات در بیمارستان 

فوت کرد.
از  پس  فراری  متهم  کرد:  تصریح  رستگار  سرهنگ 
حدود پنج ساعت در یکی از محالت شهر بجنورد شناسایی 

و دستگیر شد.

مرگ چوپان کهنسال بر اثر برخورد با قطار
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس گفت: 
چوپان کهنسالی بر اثر برخورد با قطار شیراز- تهران جان باخت 

و احشام وی نیز تلف شدند.
سرهنگ کاووس محمدی افزود: در بررسی های ماموران 
مشخص شد قطار شیراز - تهران با چوپان کهنسال و گله 
احشام او به هنگام عبور از ریل به شدت برخورد کرده و بر 
اثر شدت جراحات وارده، چوپان در دم جان باخته و پنج راس 

گوسفند متعلق به او تلف شده است.

باند شیطان پرستان متالشی شد
رئیس کل دادگستری مازندران از دستگیری اعضای یک  

باند شیطان پرستی در استان خبر داد.
ارتقای امنیت  حجت االسالم اکبری گفت: در راستای 
اجتماعی، اخالقی و جلوگیری از ترویج شیطان پرستی باند و 
گروه های انحرافی، ٢٨نفر مرد و ١4نفر زن دربخش مرزن 
و  تعداد١١ دستگاه خودرو شناسایی  و  آباد چالوس دستگیر 

توقیف شد.
این گروه  افراد  افزود:  رئیس کل دادگستری مازندران 
شیطان پرستی که از سراسرکشور با نام امید آزاد اندیش در 
شهرستان چالوس بخش مرزن آباد فعالیت می کردند به جرم 
برپایی جشن پارتی و شیطان پرستی شناسایی و دستگیر شدند.

به گفته حجت االسالم اکبری: با پیگیری اداره اطالعات 
استان و دستور به موقع رئیس حوزه قضائی مرزن آباد، سردسته 

اصلی این گروه شناسایی و دستگیر و با قرار بازداشت روانه 
زندان شد.

دایی قاتل دستگیر شد
فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: دایی مسلحی که در 
اقدامی جنون آمیز خواهرزاده خود را به قتل رساند دستگیر شد.

در  خردادماه   ٢4 امروز  عصر  ناظری  عبدالرضا  سردار 
در  دایی  توسط  خواهرزاده  قتل  موضوع  با  خبری  نشست 
کرمان گفت: ٢۶ روز قبل در یکی از خیابان های شهر کرمان 
فردی به قصد انتقام گیری مبادرت به قتل خواهرزاده خود )با 
شلیک گلوله( می کند که در این جنایت فرزندنش نیز قاتل 

را همراهی می کردند.
وی با بیان اینکه قاتل متولد سال ۵٢، فرزند قاتل که وی 
را در این جنایت همراهی می کرده، متولد سال ٨٠ و مقتول نیز 
فردی ٢۶ ساله و دارای سابقه بوده است، اظهار کرد: بحث ها و 
اختالفات خانوادگی در سال های گذشته عامل دعوای طرفین 
بود که پس از نزاع و درگیری، این قتل در مالء عام صورت 
گرفته و باعث ایجاد رعب و وحشت در بین مردم و اهالی 

مردم منطقه می شود.
فرمانده انتظامی استان کرمان از اقدامات اطالعاتی و فنی 
توسط نیروهای انتظامی کرمان سخن به میان آورد و عنوان 
کرد: با پیگیری های فنی و اطالعاتی متوجه شدیم که قاتل 
به یکی از استان ها متواری شده است که در روز چهارشنبه 
هفته گذشته پس از تکمیل اطالعات، دستور عملیاتی برای 
دستگیری وی صادر و عملیات دستگیری با اخذ نیابت از مقام 
قضایی صادر و صبح روز گذشته قاتل که در یکی از روستاها 
مخفی شده بود، با یک اقدامات عملیاتی غافلگیرانه توسط 

پلیس دستگیر شد.
یک  و  کالنشینکف  قبضه سالح  یک  کرد:  بیان  وی 
قبضه کلت کمری و مقدار زیادی مهمات جنگی و حدود ٧ 
کیلوگرم مواد مخدر نیز از محل مخفیگاه این شرور کشف و 

ضبط شده است.
وی همچنین خاطر نشان کرد: فرد شروری که دستگیر 
شده دارای سوابق مجرمانه ای بوده ضمن آنکه وی پیش از 

نیز مدتی در زندان به سر می برده است.
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تجمع معلمان حق التدریس برای تعیین تکلیف استخدام رسمی
مرکزی  ساختمان  مقابل  تجمع  با  دیگر  بار  التدریس  حق  معلمان 
تکلیف  تعیین  درباره  قانون  اجرای  عدم  به  نسبت  پرورش  و  آموزش 

استخدامشان اعتراض کردند.
صبح روز یک شنبه جمعی از معلمان حق التدریس و مربیان پیش 
دبستانی و برای اعتراض به آنچه تعیین تکلیف امور استخدامی و برگزاری 
دوره های تابستانی است در مقابل ساختمان مرکزی آموزش و پرورش 

تجمع کردند.
آنها با داشتن پالکاردهایی که نشان می داد از استان های متفاوتی 
معلمان  استخدام  درباره   ١٧ ماده   ١٠ تبصره  اجرای  به  نسبت  آمده اند 

حق التدریس اعتراض داشتند.
آنها همچنین در نوشته هایی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
خواستار این بودند که عالوه بر تصویب قوانین بر اجرای آنها نظارت کنند.

معلمانی که عموم آنها را بانوان تشکیل می دادند و از دور و نزدیک 
آمده بودند، در حالی در سکوت در گوشه و کنار خیابان روی پله و کنار 
جوی خیابان نشسته اند که هیچ مسئولی از آموزش و پرورش در میانشان 

حاضر نبود.
آنها نسبت به عدم اجرای قانون و تعلل آموزش و پرورش در اجرای 

قانون استخدامشان معترض هستند.
این در حالی است که امروز محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و 
پرورش در جلسه علنی صبح مجلس شورای اسالمی و پس از استماع 
اظهارات نمایندگان درباره مسائل حوزه آموزش و پرورش درباره تبدیل 
پیش  مربیان  و  حق التدریس، آموزشیارن سوادآموزی  معلمان  وضعیت 
دبستانی گفت: قانون به ما گفته است که ۵٨ هزار نفر به اضافه ٣٠ هزار 
نفری که بر اساس استفساریه ای که در روز آخر مجلس دهم به تصویب 

رسید و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت را تبدیل وضعیت کنیم.
وی افزود: یکی از شروط این تعیین وضعیت این است که به میزان 
ردیف بودجه پیش بینی شده این اقدام انجام شود. ما باید از آموزشیاران 
آزمون بگیریم که به علت شیوع کرونا آن را به ٢٠ تیرماه منتقل کردیم 
و تالش ما این است که ٢۵ هزار نفر از آموزشیاران را حتمًا تا شروع سال 

تحصیلی آینده تبدیل وضعیت کنیم.
آینده ١٩٧  برای شروع سال  ما  داد:  ادامه  آموزش و پرورش  وزیر 
دانشگاه  طریق  از  معلم  کمبود  این  از  بخشی  و  داریم  کم  معلم  هزار 
فرهنگیان تأمین خواهد شد و بخشی دیگر هم از طریق ماده ٢٨ تأمین 
خواهد شد که حدود ۵۶ هزار نفر خواهد بود. بقیه از طریق همین معلمین 
حق التدریس تأمین می شود که متناسب با نیاز از آنها استفاده خواهد شد.

وی بیان کرد: در مورد استخدام ٢۵ هزار نفری که امسال به ما اجازه 
دادند طبق قانون انجام خواهد شد و از اول مهر اجرا می شود و بقیه هم 

به تدریج متناسب با امتیازات شان در سال های بعد استخدام می شوند.

ــان  ــت: زندانی ــا گف ــدان ه ــس ســابق ســازمان زن رئی
مهریــه ۶٨ درصــد کاهــش یافتــه اســت و اکنــون هــزار و 

ــدان هســتند. ــه در زن ٢١٩ محکــوم مهری
 اصغــر جهانگیــر رئیــس ســابق ســازمان زندان ها در 
ــازمان زندان ها گفت:  ــد س ــس جدی ــه ریی ــم معارف مراس
بــرای  ولویــت  ا  ١٠ و  کشــید  طــول  روز   ٢٠١٠
مدیریت زندانهــا در نظــر گرفتیــم و اقداماتــی انجــام شــد.

ــان کشــورهای اســالمی  ــران در می ــه داد: ای وی ادام
چهارمیــن، در آســیا هفتمیــن و در جهــان چهــل و هفتمیــن 

کشــور بــه لحــاظ تعــداد زندانــی اســت.
ــر در  ــزار نف ــال ٩٣، ٢٢4 ه ــزود: در س ــر اف جهانگی
ــد  ــان ۶ درص ــداد زندانی ــون تع ــه اکن ــد ک زندان ها بودن

ــت. ــه اس ــش یافت کاه
ــال  ــان در س ــار ورودی زندانی ــت: آم ــار داش وی اظه
١٣٩٣، ۵4٧ هــزار بــود کــه در پایــان اردیبهشــت مــاه ســال 
جــاری 4٧٩ هــزار نفــر شــده و ١٢ درصــد کاهــش یافتــه 
اســت همچنیــن موجــودی متهمــان ۵۶ هــزار و ٨٠٠ نفــر 

اســت کــه اکنــون ١٨ درصــد کاهــش یافتــه اســت.
جهانگیــر افــزود: آمــار محکومــان ١۵٣ هــزار نفــر بــود 

کــه اکنــون ١۵١ هــزار نفــر اســت.
جرایــم  ســازمان زندان ها گفت:  ســابق  رئیــس 
ــته  ــد رشد داش ــال ٩٩، ٢٣ درص ــت در س ــوال و مالکی ام
ــه  ــش یافت ــد کاه ــدر ١٩ درص ــواد مخ ــم م همچنین جرای

اســت.
وی ادامــه داد: ٢٣ هــزار نفــر از زندانیــان عفــو 

رهبــری را داشــتیم و در ســال ٩٧ بــا پیشــنهاد ١١٧ 
هــزار نفــر مشــمول عفــو شــدند کــه بیــش از ۶٠ هــزار 

ــدند. ــر آزاد ش نف
ــرد: در  ــح ک ــاره و تصری ــه بازرسی ها اش ــر ب جهانگی
ــی  ــه بازرس ــوه قضایی ــس ق ــتور رئی ــا دس ــته ب ــال گذش س
ــزار و ۵۵۵  ــد و ١۵ ه ــام ش ــژه از زندانها انج تیم های وی
ــف و ٧١٢  ــن تکلی ــر تعیی ــر آزاد شــدند، هفــت هــزار نف نف

نفــر مشــمول تخفیــف شــدند.
ــاره محکومــان مهریــه هــم گفــت: زندانیــان  وی درب

مهریــه ۶٨ درصــد کاهــش یافتــه اســت و اکنــون هــزار و 
٢١٩ محکــوم مهریــه در زنــدان هســتند.

رئیــس ســابق ســازمان زندان ها گفت: ١٨٧ هــزار 
ــده  ــن پرون ــد همچنی ــر از ١٠ روز در زندان بودن ــر کمت نف

محکومــان مالــی ١٢ درصــد کاهــش یافتــه اســت.
جهانگیر اظهــار داشــت: ٣٨ درصــد از زندانیــان در 
جرایــم مــواد مخــدر، ٣٠ درصــد جــرم ســرقت و ١٠ درصــد 

ــر می برند. ــه س ــدان ب ــخاص در زن ــه اش ــم علی جرای
خصــوص  نها در  ســازمان زندا ســابق  رئیــس 

مرخصی های کرونایی هــم گفــت: بــا شــیوع کرونا در 
زندان هــا از ٧ اســفند، مرخصــی زندانیــان شــروع شــد تــا 
پایــان اردیبهشــت مــاه ١٢٨ هــزار زندانــی مرخصــی گرفتند 
و خواهشــمندم کــه در بازگشــت آنهــا هــم مراقبــت شــود. 
ــی  ــد مرخص ــکان تجدی ــتند و ام ــرور نیس ــه ش ــانی ک کس
ــوج دوم  ــرا ممکــن اســت م ــد زی ــاق بیفت ــن اتف هســت ای

ــته باشــیم. ــاری را داش بیم
وی اظهارداشــت: سیســتم هوشــمند در زندان ها برای 
انبــار دارو و اعــزام و بســتری ایجاد شــده اســت همچنین راه 
انــدازی سیســتم آرشــیو الکترونیــک پرونــده زندان هــا و راه 
انــدازی سیســتم اشــتغال و حرفــه آمــوزی زندانیــان انجــام 

ــده است. ش
کارت های بانکــی  ســاماندهی  افــزود:  جهانگیــر 
زندانیــان و نصــب و هوشــمند ســازی ٨ هزار تلفــن در زندان 
نصــب شــده تــا از کالهبــرداری زندان ها جلوگیــری شــود.

ــک  ــی از پابند الکترونی ــون ٨٠٠ زندان ــزود: اکن وی اف
ــن  ــه ای ــم ک ــد داری ــزار پابن ــار ه ــتفاده می کنند و چه اس

رقــم بایــد بــه 4٠ هــزار افزایــش یابــد.
بیمــار  هــزار   ٢ همچنیــن  داد:  ادامــه  جهانگیــر 
هــزار   ٣٠٠ و  زندان ها داریــم  در  ایــدز  بــه  مبتــال 
کردیــم.  خریــد  کیت تشخیصی ســریع اچ ای وی 
ــزار  ــه ٧ ه ــم ک ــروع کردی ــی را ش ــت س ــان هپاتی درم
ــک  ــت ۵٠ پزش ــن تربی ــدند همچنی ــایی ش ــی شناس زندان
ــز راه  ــز نی ــش دیالی ــتیم و بخ ــر اچ آی وی را داش درمانگ

ــد. ــدازی ش ان
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 محافظت از دارایی های دیجیتالی در اینترنت 
سطح حمل و نقل بنگاههای بزرگ در ماههای اخیر به دلیل شرایط 
یافته  رشد   ١٩-COVID گیری  همه  توسط  شده  تحمیل  کار  جدید 
است. این تهدید در بسیاری از مناطق از جمله سرورهایی که مستقیمًا از 
طریق اینترنت ، نام دامنه ، وب سایتها ، فرم وب ، گواهینامه ها ، برنامه 
های شخص ثالث و مؤلفه ها یا برنامه های تلفن همراه قابل دسترسی 
هستند ، افزایش یافته است. در حالی که برخی از این تغییرات ممکن است 
موقتی باشد ، به احتمال زیاد بسیاری از آنها دائمی هستند و توانایی تیم 
های فناوری اطالعات و امنیتی موجود را برای مدیریت و تأمین امنیت 

آنها مهار می کنند. 
از  ، که تخصص در کشف و محافظت   RiskIQ امنیتی  شرکت 
دارایی های دیجیتال را دارد ، از داده هایی که اخیراً توسط فن آوری خود 
از طریق اسکن های اینترنتی جمع آوری شده ، برای ارزیابی سطح حمله 
جهانی کنونی استفاده کرده است. طی دو هفته ، این شرکت شاهد اضافه 
شدن ٢،٩۵٩،4٩٨ نام دامنه جدید و ٧٧٢،٧٨۶.٩4١ میزبان منحصر به فرد 

جدید به وب بود.
تقریبا نیمی از وب سایت های ١٠،٠٠٠ برتر الکسا در حال اجرا بر روی 
یک پلت فرم شناخته شده مدیریت محتوا هستند که به دلیل محبوبیت آنها ، 
اهداف مشترک هکرها هستند. این شرکت همچنین ١٣٢٢٢ افزونه وردپرس 

را که در این وب سایت ها کار می کند ، شناسایی کرد.
RiskIQ هنگام جستجوی این سایت ها روزنه های امنیتی  را که 
در ٢4٨٠ مورد از ١٠،٠٠٠ دامنه برتر الکسا وجود دارد ، شناسایی کرد. در 

کل ٨١٢١ مؤلفه وب بالقوه آسیب پذیر وجود داشت.
به طور متوسط   هر شرکت ٣٢4 گواهی منقضی و ٢۵ گواهی استفاده از 
هش SHA-١ دارد که منسوخ و مسدود شده است ، ٧4٣ سایت آزمایش 
بالقوه در معرض اینترنت قرار دارد که می تواند خطری برای داده ها باشد 
، ٣٨۵ فرم ناامن از آن ٢٨ مورد برای احراز هویت استفاده می شود. ، 4۶ 
 x.۵ PHP چارچوب وب با آسیب پذیریهای شناخته شده ، ٨٠ مورد از
که بیش از یک سال گذشته به پایان عمر رسیده است ، و ۶۶4 نسخه 
سرور وب با آسیب پذیریهای بسیاری در ایجاد پایگاه داده شناخته شده اند. 
دارد  وجود  ها  فایروال  داخلی  هسته  بین  که  ی  های محدودیت  با 
تعدادسطح حمالت در خارج کمتر قابل تشخیص است و این موضوع بسیار 
نگران کننده می باشد و برای تیم های امنیتی ،عمق و وسعت آنچه باید 
از آنها دفاع کنند ممکن است دلهره آور به نظر برسد. با این وجود ، فکر 
کردن در مورد اینترنت از دید یک مهاجم – »مجموعه ای از دارایی های 
دیجیتالی است که هکرها هنگام تحقیق درباره فعالیت های بعدی خود 

آن را کشف می کنند«
آسیب پذیری در دارایی های وب می تواند به روش های مختلف مورد 
استفاده قرار گیرد ، از سرقت اعتبار از طریق حمالت شخصی به پایگاه داده 
تا گرفتن کامل سرورها و استفاده از آنها برای دسترسی به سایر قسمتهای 
غیر عمومی زیرساخت. یک نوع معمول از حمله در طول چند سال گذشته 
با تزریق کد های جاوا اسکریپت مخرب را به وب سایت های بوده است. 
عالوه بر محافظت از دارایی های دیجیتالی خود در اینترنت ، سازمان ها 
همچنین باید تهدیدات را برای مشتریان و کارمندان خود مدیریت کنند 
، به ویژه که اکنون بسیاری از کارگران آنها کار خود را از دستگاه های 
شخصی که در شبکه های خانگی ناامن کار می کنند انجام می دهند. این 
امر باعث می شود آنها اهداف فیشینگ و سایر تهدیدات آنالین را آسانتر 
کنند زیرا آنها خارج از دیواره های آتش شرکت و دروازه های امنیتی وب 

در حال فعالیت هستند.
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معاون تشخیص، پیشگیری، تربیت 
و  آموزش  سازمان  پرورشی  و  بدنی 
پرورش استثنایی اعالم کرد که فرایند 
ثبت نام و تست جهش تحصیلی از ٣١ 
خرداد شروع و تا ٢٢ مرداد ادامه دارد. 

در  قی  عرا عظیم  محمدحسن 
نشست خبری رئیس سازمان آموزش و 
اینکه جهش  بیان  با  استثنایی  پرورش 
آسیب هایی  برخی  رغم  علی  تحصیلی 
که ممکن است در پی داشته باشد جزو 
قوانین است و باید اجرا شود گفت: فرایند 
ثبت نام و تست جهش تحصیلی از ٣١ 
خرداد شروع و تا ٢٢ مرداد ادامه دارد. 

دانش آموزان  اینکه  بیان  با  وی 
مدرسه  همان  به  توانند  می  داوطلب 
مدیر  تا  کنند  مراجعه  تحصیل  محل 

کند  گیری  نوبت  یشان  برا مدرسه 
هزار   ١٠ حدود  گذشته  سال  افزود: 
نفر درخواست جهش داشتند که نیمی 
شدند.  قبول  هوش  آزمون  در  آنها  از 
آنها که تست هوش قبول می شوند در 
شهریورماه امتحان مواد درسی سال بعد 

را می دهند.
عظیم  عراقی همچنین با اشاره به 
طرح خدمات حمایتی برای دانش آموزان 
با نیازهای ویژه گفت: در سال ٩٨، ١١ 
هزار پرونده بررسی و 4 میلیارد تومان 
سمعک،  عینک،  چون  خدماتی  برای 
و  آزمایشگاهی  بیمارستانی،  خدمات 
برای  شد.  پرداخت  مستمر  داروهای 
خدمات توانبخشی نیز ٣ میلیارد تومان 

نیز پرداخت شد.

مجلس آمادگی مبارزه با فساد را دارد
نماینده مردم سروستان در مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس آماده 

است که در کنار قوه قضائیه، مبارزه با فساد را در دستور کار خود قرار دهد.
عبدالعلی رحیمی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسالمی 
طی تذکری شفاهی،گفت: الزم است از قوه قضائیه به جهت مبارزه با مفسدان 
اقتصادی تشکر کنم و بگویم که مجلس آماده است که لبه دوم قیچی مبارزه 

با فساد باشد.
وی افزود: صدای ُخرد شدن اقشار ضعیف جامعه زیر بار گرانی ها شنیده 

می شود و گرانی های افسارگسیخته، مردم را ناامید کرده است.
نماینده مردم سروستان در مجلس شورای اسالمی افزود: ما باید نگاه های 
سیاسی را کنار بگذاریم و پیام مقام معظم رهبری به مجلس را راهبرد اصلی 

خود بدانیم.
در ادامه جلسه، علی حدادی نماینده مردم ساوجبالغ طی تذکری شفاهی 
خطاب به رئیس جمهور، گفت: آقای روحانی! پس از ۶ سال و با همه اختیاراتی 
که به دولت داده شده است، سؤال ما این است که چرا کنترل و نظارت بر 
کاالهای اساسی و مسکن در سطح جامعه وجود ندارد و چه کسی باید در این 

زمینه پاسخ دهد؟

تفسیر قانون بر عهده مجلس است
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: تفسیر قانون بر عهده مجلس 

است و مجری فقط می تواند دستورالعمل و بخشنامه ها را تصویب کند.
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی در جلسه علنی مجلس اظهار داشت: 
وزیر آموزش و پرورش در صحبت های خود موضوعی را مطرح کرد مبنی بر 

اینکه مجری قانون می تواند قانون را تفسیر کند.
وی ادامه داد: این حرف غیردقیقی است چرا که تفسیر قانون با مجلس 

شورای اسالمی است.
می تواند  مجری  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب 

دستورالعمل و بخشنامه آن هم به شرط تطبیق با قانون را تصویب کند.

مدارس مناطق محروم، تخریبی هستند
نماینده مردم مهاباد در مجلس گفت: بیشتر مدارس مناطق محروم تخریبی 

هستند و این مدارس و مدارس کپری باید نوسازی شوند.
جالل محمودزاده در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی مسائل 
آموزشی کشور گفت: سوال بنده از وزیر آموزش و پرورش آن است که این 

وزارتخانه برای نوسازی مدارس کپری چه اقدامی انجام داد؟
وی با اشاره به اینکه بیشتر مدارس مناطق محروم تخریبی هستند، اظهار 
داشت: بسیاری از این مدارس، سیستم گرمایشی و سرمایشی خوبی ندارند و 

برای آنکه حادثه تلخ شین آباد تکرار نشود باید مدارس کشور نوسازی شوند.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسالمی ضمن انتقاد از عدم 
رسیدگی به وضعیت نیروهای خدماتی و اداری آموزش و پرورش تصریح کرد: 
این نیروها از کمترین حقوق برخوردار هستند و سوال ما این است که چرا 

برای استخدام نیروهای خدماتی آموزش و پرورش اقدامی انجام نمی شود.
محمودزاده یادآور شد: بیشتر هنرستان های ما فاقد امکانات کارگاهی و 
آموزشی هستند و همچنین باید نسبت به تبدیل وضعیت نیروهای حق التدریس 

و معلمان نهضت سوادآموزی اقدام شود.
در ادامه جلسه، مهدی عسگری نماینده مردم کرج در مجلس درباره 
وضعیت آموزشی کشور، گفت: عملکرد فعلی ما در حوزه آموزش و پرورش 
تعیین کننده آینده کشور است و ما باید انسان هایی را تربیت کنیم که در 

تراز گام دوم انقالب باشند.
وی تاکید کرد: تا چه زمانی آموزش و پرورش باید درگیر مسائل استخدامی 
و تبدیل وضعیت نیروهای خود باشد و انتظار داریم که مشکالت معیشتی و 

استخدامی فرهنگیان حل شود.

صندوق ذخیره فرهنگیان جوالنگاه نیروهای سیاسی 
و فاسد است

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی گفت: صندوق ذخیره 
فرهنگیان در این دولت جوالنگاه نیروهای سیاسی و فاسد شده و باید از وجود 

این افراد پاکسازی شود.
علی اکبر کریمی در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی مسائل آموزشی 
کشور،گفت: آموزش در کنار بهداشت و امنیت از مهمترین مسائلی است که 

دولت ها باید مورد توجه قرار دهند.
وی ادامه داد: آموزش و پرورش دارای چالش های بسیار زیادی است که 
یکی از چالش های این وزارتخانه آن است که روند بازنشستگی نیروهای این 
وزارتخانه با جذب نیروهای جدید متناسب نیست و شاهد کمبود نیروی انسانی 
در آموزش و پرورش هستیم. نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: در این شرایط شاهد هستیم که بعضاً نیروهای کادر اداری مدارس 
و حق التدریس به تعلیم و تربیت دانش آموزان مشغول هستند. بر این اساس 
باید مشکل کمبود نیروی انسانی آموزش و پرورش مرتفع شود و نیاز است که 

مجوز استخدام بیشتری داده شود.
کریمی با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار 
گیرد، گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان در دولت های یازدهم و دوازدهم جوالنگاه 
نیروهای سیاسی و فاسد شده که مجلس دهم تحقیق و تفحصی در این زمینه 
انجام داد و باعث متالشی شدن برخی از این باندهای فساد شد اما شاهدیم که 
همچنان برخی از گروه های سیاسی و فاسد بر این بخش دست درازی می کنند.

وی تصریح کرد: صندوق ذخیره فرهنگیان باید از وجود نیروهای سیاسی 
و فاسد پاکسازی شود.

قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان اجرا شود
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: در صورتی که امسال قانون تعیین 
تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس اجرا نشود، طرح سئوال از وزیر آموزش 

و پرورش را در مجلس دنبال می کنیم.
حجت االسالم محمدرضا میرتاج الدینی در جلسه علنی روز یکشنبه 
مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی مسائل آموزشی کشور گفت: قانون 
تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس باید هر چه سریعتر اجرایی شود.

وی افزود: این قانون مصوب سال ٩٧ است و باید امسال محقق شود 
و درخواست معلمان حق التدریس این است که در تابستان امسال برای آنان 
دوره های آموزشی گذاشته شود و همچنین آنان در مهرماه سال جاری تعیین 
تکلیف شوند.نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: در 
صورتی که وزارت آموزش و پرورش قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان 
حق التدریس را اجرا نکند، مجلس شورای اسالمی سئوال از »حاجی میرزایی« 

را در دستور کار خود قرار می دهد.

آموزش کشور نباید به سمت خصوصی سازی برود
نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسالمی گفت: آموزش کشور 
نباید به سمت خصوصی سازی حرکت کند و تأمین تجهیزات آموزشی اهمیت 

زیادی دارد.
غالمرضا نوری  گفت: راه اندازی شبکه شاد در دوران کرونایی اقدامی 
خوب بود و امیدواریم آموزش غیر حضوری به ویژه در مناطق محروم تداوم 
داشته باشد.وی با اشاره به رتبه بندی معلمان، اظهار داشت: تاکنون اقدامات 
خوبی در این زمینه انجام شده است اما معلمان در زمینه دریافت حقوق تفاوت 

هایی با یکدیگر دارند که باید این مسائل حل و فصل شود.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه 
آموزش کشور نباید به سمت خصوصی سازی حرکت کند، خاطرنشان کرد: 

در بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان باید اقدامات جدی انجام شود.

کوتاهی در برابر افزایش قیمت ها به هیچ عنوان پذیرفته نیست
رئیس جمهور گفت: نظارت دقیق و واکنش به هنگام در مقابل افزایش 
قیمت ها از وظایف همه مسئوالن و اصناف است و کوتاهی و اهمال در این 

خصوص به هیچ وجه پذیرفته نیست.
اقتصادی  ستاد  در جلسه  یکشنبه  روز  روحانی،  حجت االسالم حسن 
دولت، مشارکت و همکاری مردم را مؤثرترین کمک و عامل در مسیر مقابله 
با تنگناها و تکانه های اقتصادی در همه شرایط خواند و گفت: در این روزها 
اقتصادی  عوارض  درگیر  جهان  دیگر  کشورهای  همه  مانند  نیز  ایران  که 
ناشی از همه گیری کرونا است، معضالت پیش رو با مشارکت جدی مردم 

قابل حل خواهد بود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه مردم شریف ایران می دانند، در حالی 
و  تحت سخت ترین  کشورمان  که  اقتصادی کرونا شده ایم  عوارض  درگیر 
غیرانسانی ترین تحریم ها است، افزود: خوشبختانه دولت از همان ابتدای بروز 
این بیماری برای رفع عوارض اقتصادی کرونا با دقت برنامه ریزی کرده و با 
طراحی سیاست های خاص، تالش کرده است با اتکا به مردم و با قدرت در 

برابر این وضعیت دشوار تاب آوری داشته باشد.
روحانی اظهار داشت: اگر چه متخصصان اقتصادی معتقدند عوارض 
اقتصادی کرونا ماندگارتر و آسیب زننده تر از خود کرونا است، اما دولت تالش 
کرده با تمهیدات خاص مانع از وارد شدن عوارض و آسیب های جدی به مردم 

و اقتصاد کشور از این ناحیه شود.
اقتصادی کرونا را  عوارض  کنترل  در  نخست  اولویت  جمهور  رئیس 
مراقبت از وضعیت معیشت و اقتصاد خانوارها به ویژه اقشار حقوق بگیر و 
کم برخوردار عنوان و تصریح کرد: کنترل قیمت ها و تأمین اقالم ضروری 
اقتصادی دولت بوده و خوشبختانه  اولویت اصلی برنامه های  زندگی مردم 
نیازشان کمترین  مردم عزیز کشورمان شاهد بوده اند در تأمین اقالم مورد 

مشکل را داشته ایم.
روحانی مرحله بعدی اقدامات را کنترل قیمت ها دانست و با بیان اینکه 
کنترل بازار صرفاً با دستور، بخشنامه و ابالغ های اداری ممکن نیست، افزود: 
تمام دستگاه ها و وزارتخانه های اقتصادی باید در شرایط اقتصادی خاص این 
روزها با مراقبت و حساسیت بیشتری در کنار مردم حضور داشته باشند و بر 
بازار نظارت کنند. نظارت و مراقبت دقیق و واکنش به هنگام در مقابل افزایش 
قیمت ها از وظایف خطیر همه مسئوالن، تولیدکنندگان، اصناف و فروشندگان 

است و کوتاهی و اهمال در این خصوص به هیچ وجه پذیرفته نیست.
روحانی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه نباید اجازه داد بار روانی منفی 
جدیدی این شرایط زندگی و معیشت مردم را تحت الشعاع قرار دهد، اظهار 
داشت: انتظار این است که با کوچک ترین افزایش قیمتی یا ابهام در کنترل 
قیمت ها مسئوالن مرتبط در میان مردم حاضر شده و با همکاری فعاالن و 
تولیدکنندگان و اصناف به سرعت نسبت به ساماندهی مشکالت اقدام کنند.

روحانی گرانی ها در حوزه خرید و اجاره مسکن و برخی لوازم خانگی 
در روزهای اخیر را مورد اشاره قرار داد و گفت: با سیاست هایی که وزارت 
کرده  پیشنهاد  دولت  اقتصادی  ستاد  وزارت صمت به  و  شهرسازی  و  راه 
به  نسبت  تقاضا،  مورد  مسکن  ساخت  و  بازار  است، ضمن تأمین تقاضای 
مدیریت قیمت و ورود نقدینگی به این حوزه نیز تالش خواهد شد. از جمله 
این برنامه ها تأمین تقاضا با ایجاد چشم انداز مثبت در ایجاد رونق و عرضه 
مسکن کوچک و متوسط است که به سهولت قابل دسترسی برای اقشار کم 

برخوردار باشد.
رئیس جمهور افزود: در عین حال تسریع در اجرای طرح های گسترده 
مسکن ملی یا مسکن اول با انتقال تسهیالت به متقاضیان در چارچوب بازار 
عرضه از جمله برنامه های مؤثر در کنترل قیمت مسکن خواهد بود. دولت 
همچنین با اجرای سیاست هایی که در تمامی بخش های اقتصادی مرتبط 
طراحی شده است، درصدد کنترل و مدیریت آن بخش از نقدینگی در بازار 

مسکن است که می تواند این بازار را دچار آشفتگی کند.
روحانی مدیریت انتظارات برای افزایش قیمت را نیز از جمله برنامه های 
دولت برای کنترل بازار مسکن برشمرد و اظهار داشت: وزارت مسکن موظف 
به اجرای اقدامات الزم در این خصوص است تا برخی واسطه ها نتوانند با 

آشفته کردن فضا قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن را افزایش دهند.
رئیس جمهور تاکید کرد: همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف به 
کنترل و مدیریت هزینه ساخت مسکن است که اگر بتوان از این منشأ اصلی 
که مرحله ساخت است هزینه ها را کنترل کرد، گام مؤثری در مدیریت قیمت 

مسکن برداشته شده است.
بر اساس گزارشی که وزیر راه و شهرسازی در این جلسه ارائه کرد، 
تقاضای برخی اقشار برای خرید مسکن صرفاً با هدف سرمایه گذاری صورت 
می گیرد که این نوع تقاضا را نیز می توان در چارچوب مدیریت بازار به ویژه 
بورس ساماندهی کرد تا هم سرمایه افراد افزایش یابد و هم چرخه تولید 

رونق گیرد.
رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی و نهادهای وابسته به دولت دستور 
داد اراضی دولتی واقع شده در محدوده و حریم شهرها را به منظور اجرای 
ماده ۶ قانون ساماندهی زمین و مسکن، برای بهره برداری در طرح اقدام 

ملی مسکن، به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند.
در عین حال رئیس جمهور از بانک مرکزی خواست به منظور تقویت 
عرضه و در راستای اجرای اقدام ملی مسکن، نسبت به افزایش سهم تسهیالت 

بخش ساخت مسکن اقدامات الزم را انجام دهد.
روحانی همچنین در دستور ویژه ای به وزیر جهادکشاورزی تاکید کرد، 
اراضی واقع شده در محدوده و حریم شهرها هر چه زودتر به وزارت راه و 
شهرسازی واگذار شود.وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف شد در اجرای ماده 
١٠ قانون زمین شهری و به منظور شهرک سازی و مجتمع های مسکونی 
بر اساس ضوابط و مقررات شهرک ساز ی و با رعایت اصل حفظ باغات و 

اراضی کشاورزی اقدام کند.

هوشیاری نیروهای مسلح موجب ناکامی دشمنان است
جانشین فرمانده نیروی پدافند هوایی، هوشیاری نیروهای مسلح را موجب 
ناکامی دشمنان انقالب اسالمی دانست و گفت: امنیت آسمان کشور نتیجه 

آمادگی و دالورمردی های کارکنان نیروی پدافند هوایی است.
امیر علیرضا الهامی جانشین فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، با حضور 
در منطقه پدافند هوایی شمال کشور، ضمن بازدید از سایت پدافندی گروه 
شهید حبیبی، سامانه های پدافندی این سایت را مورد ارزیابی عملیاتی قرار داد.

وی گفت: هوشیاری و آمادگی نیروهای مسلح خصوصاً چشم های همیشه 
بیدار پدافند هوایی ارتش، موجب ناکامی دشمنان انقالب اسالمی شده است.

جانشین فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: امنیت آسمان کشور 
نتیجه آمادگی و دالورمردی های کارکنان نیروی پدافند هوایی است و این 

آمادگی خاری در چشم دشمنان است.

 قیمت خودرو باید واقعی شود
نماینده مردم قزوین در مجلس گفت: مجلس قطعاً به موضوع ساماندهی 

بازار خودرو ورود می کند تا قیمت خودرو تعدیل شود.
لطف اهلل سیاهکلی، با اشاره به نابسامانی بازار خودرو، گفت: یکی از علل 
گرانی و نابسامانی بازار خودرو آن است که خودروسازان تولیداتشان را بسیار 
دیر وارد بازار کردند و این اقدام مشکالتی را در عرضه و تقاضای خودرو به 
وجود آورد.وی افزود: زمانی که تعادل میان عرضه و تقاضا بهم می خورد و 
تقاضای مردم برای محصولی افزایش می یابد، شاهد برهم خوردن آن بازار 

می شویم که بازار خودرو هم دچار این مشکل شد.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: قطعاً مجلس 
به موضوع ساماندهی قیمت خودرو ورود می کند و نگاه ما نمایندگان به سمت 

مردم است تا مشکالت آنان در این زمینه کاهش یابد.
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زیر نظر: ناظم رام

رئیس سازمان آموزش و پرورش 
سنجش  نحوه  و  جزئیات  استثنایی 
تحصیلی  آمادگی  و  جسمانی  سالمت 
نوآموزان بدو ورود به دبستان را اعالم 

کرد. 
نشستی  در  حسینی  د  ا سیدجو
اجرای  اهداف  و  علل  بیان  به  خبری 
به  عمل  نظیر  سالمت  سنجش  طرح 
قوانین باالدستی پرداخت و اظهار کرد: 
با انجام این طرح وضعیت دانش آموزان 
را تشخیص و قادر به جای دهی مناسب 
استثنایی  یا  و  عادی  مدارس  در  آنها 

خواهیم شد.
وی افزود: به دنبال پاسخ به این 
دانش  همه  آیا  که  هستیم  سواالت 
آموزان در بدو ورود متناسب با شرایط 
هوشی و شخصیتی شناسایی می شوند 
یا خیر؟، دوم آنکه بعد از شناسایی تحت 
پوشش قرار می گیرند و سپس مداخالت 
به نگام و با کیفیت مناسب دریافت می 

کنند یا خیر؟.
سال  اینکه  به  اشاره  با  حسینی 
داشتیم  درصدی   ٩٧.٨ پوشش  گذشته 
درصدی   ٩٩ پوشش  امسال  برای  و 
سال  گفت:  کرده ایم  گذاری  هدف  را 
گذشته حدود ۵٠ درصد پیش دبستانی ها 
در طرح قرار گرفتند و برنامه امسال ما 
پوشش ۶٠ درصدی است. مرکز جامع 
اجرای  برای پوشش و  نیز  را  آزمون ها 
بهتر طرح در سازمان راه اندازی کردیم.

رئیس سازمان آموزش و پرورش 
داد: سال گذشته ١٠.٩  ادامه  استثنایی 
ارجاع  ورود  بدو  آموزان  دانش  درصد 
درصد   ٢.١ خوردند.  هوش  تخصصی 
درصد   4 حدود  شنوایی،  دیده  آسیب 
آسیب دیده بینایی و ٠.٢ درصد آسیب 
دیده جسمی و حرکتی داشتیم. ساالنه 
۵ تا ۶ درصد یعنی ۶٠ تا ٧٠ هزار دانش 

آموز دیرآموز تشخیص داده می شوند.
تحولی  بسته  در  داد:  ادامه  وی 
به  توجه  جاری  سال  شده  طراحی 
و  دادیم  قرار  مدنظر  را  دیرآموزها 
بسته های مداخلهای و پذیرش در مراکز 
مداخله یادگیری را در دستورکار داریم.

وی به برخی شاخصهای سنجش 
سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت: در 
سال گذشته ۵.٢ درصد پیش دبستانیها 
دبستانی ها  به  ورود  بدو  درصد   ۶.٢ و 
پیش  آموزش  بودند. سابقه  چپ دست 
دبستانی های  پیش  برای  دبستانی  از 
 ٩٣.٨ و  بود  ٢٣.٨درصد  شده  سنجش 
پیش  دوره  بدوورود،  نوآموزان  درصد 

دبستانی را گذرانده بودند.
* دانش آموزان صاحب شناسنامه 

الکترونیک می شوند
پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون 
افزود: سواد پدر و مادر شاخص دیگری 
پدران  درصد   ٣.4 دریافتیم  و  است 
هستند.  بیسواد  مادران  درصد   4.4 و 
جلوگیری  و  کیفیت  بهبود  به  کمک 
سنجش  طرح  در  را  تحصیلی  افت  از 
مدنظر داریم. حفظ و ارتقای سالمت و 
پیشگیری از معلولیتها نیز هدف دیگری 
است که مدنظر داریم و سنجش سالمت 

به مداخالت بهنگام کمک می کند.

شناسنامه  اینکه  بیان  با  حسینی 
الکترونیک سالمت برای دانش آموزان 
تهیه و توصیه های الزم به والدین ارائه 

می شود گفت: همچنین مشخص شد 
شرکت  خانواده های  درصد   ١۶.4
گونه  هیچ  سنجش،  طرح  در  کننده 
خویشاوندی  ازدواج  نداشتند.  بیمه ای 
است.  برقرار  والدین  درصد   ٢٢.٨ بین 
کوتاه  نوآموزان  درصد  همچنین ٠.٣ 
شدید  الغری  ١.4 درصد  شدید،  قدی 

و ۵.۵ درصد چاقی شدید داشتند.
اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
امسال در شرایط از پیش تعیین نشده 
ستادهای  گفت:  گرفتیم  قرار  کرونا 
هماهنگی سنجش سالمت در استان ها 
تشکیل شده است. ۶٠ هزار پایگاه در 
برای  دهی  نوبت  امر  ابتدایی  مدارس 
سنجش سالمت در ١٢٠٠ پایگاه اولیه 

را برعهده دارند.
رئیس سازمان آموزش و پرورش 
استثنایی با بیان اینکه دسترسی مناسب، 
فضای مطلوب بهداشتی، برخورداری از 
و  مختلف  امور  برای  مجزا  اتاق های 
معاینات بهداشتی، دور بودن از محیط 
از  برخورداری  و  آلودگی صوتی  دارای 
پایگاه های  ویژگی های  از  مجزا  اتاق 
سنجش است اظهار کرد: ارزیابی بینایی، 
حرکتی،  جسمانی،  گفتاری،  شنوایی، 
بیماری های جلدی، پوست و مو، شاخص 
توده بدنی و سوابق بیماری در خانواده 

ها سنجیده می شود.
* مدارک مورد نیاز برای سنجش 

نوآموزان 
آموز  دانش  شناسنامه  افزود:  وی 
کارت  عکس،  قطعه  یک  والدین،  و 
تومان  هزار   4٠ مبلغ  و  واکسیناسیون 
برای سنجش باید به همراه والدین باشد. 

ر  هزا  ٢٠ ینکه  ا بیان  با  وی 
هستند  طرح  اجرای  اندرکار  نیرودست 
گفت: امسال ١٣ ممیزه نسبت به گذشته 
به علت شرایط کرونا قرار داده ایم. تغییر 
ساعت حضور، افزایش تعداد پایگاه ها و 
نیروها، درنظر گرفتن اتاق انتظار برای 
والدین، نوبت دهی ٣٠ دقیقه ای برای هر 
دانش آموز، احتمال تعیین شیفت عصر 

امکان  شدن  فراهم  استانها،  برخی  در 
اختیار  در  غیرحضوری،  گیری  نوبت 
آزمایندهها  به  ابزار  دو سری  قراردادن 
و ضدعفونی کردن دست نوآموزان در 
بدوورود و هنگام خروج و رعایت کلیه 
 4 آن  برای  که  بهداشتی  پروتکلهای 
میلیارد و ٢٠٠ میلیون تومان تخصیص 
داده شده از جمله این ممیزهها هستند. 

از  سالمت  سنجش  آغاز طرح   *
نیمه دوم تیرماه

سنجش  طرح  اینکه  بیان  با  وی 
سالمت از نیمه دوم تیرماه آغاز می شود 
گفت: در هر استانی سهمیه هایی برای 
رایگان تستها  انجام  یا  و  ارائه تخفیف 

درنظر گرفته شده است.
ه  یگا پا  ٧٠٠ د:  ا د مه  دا ا وی 
باالتر سنجش  نیز در سطح  تخصصی 
مجدد را در صورت لزوم انجام می دهند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش 
استثنایی با بیان اینکه بیش از ۶ میلیون 
ساعت آموزش مجازی در ایام کرونا ارائه 
شده است گفت: تا کنون بیش از ١٨٠٠ 
محتوای آموزشی تولید و در سامانه های 

مربوط بارگذاری می شود.
* کمبود ١٩٧ هزار نیرو برای آغاز 

سال تحصیلی جدید 
سازمان  ایسنا، رئیس  گزارش  به 
آموزش و پرورش استثنایی در ادامه با 
بیان اینکه ١٩٧ هزار نیرو برای اول مهر 
در آموزش و پرورش کمبود داریم گفت: 
در آموزش و پرورش عادی با روشهای 
اما  می شود،  جبران  کمبودها  مختلفی، 
در آموزش و پرورش استثنایی به علت 
توان  نمی  راحتی  به  بودن  تخصصی 
تامین نیرو انجام داد. نمی توان از معلمی 
که تخصص کافی ندارد استفاده کرد. 

معلم  مین  تا  : کرد کید  تا وی 
حرفه ای اهمیت دارد. باید به ازای هر 
شش دانش آموز یک معلم داشته باشیم 
آموز  دانش  ازای هر ١١  به  اکنون  اما 
توانبخشی  بخش  در  داریم.  معلم  یک 
مشکالت بیشتر است و به ازای هر ١4٩ 

دانش آموز یک مربی داریم.
* جذب ١۵٠٠ مجوز استخدامی 

با  بق  مطا د:  دا مه  دا ا حسینی 

هزار   ١٢ نیرو،  استاندارد  شاخص های 
پرورش  و  آموزش  حوزه  در  کمبود 
حال  این  با  رد.  دا وجود  استثنایی 
دانش آموزی نداریم که بخواهد تحصیل 
فراهم  او  برای  الزم  امکانات  و  کند 
نباشد. برای جبران کمبود نیرو در مهر 
این زمینه صورت  اقداماتی در  امسال، 
می توان  آنها  جمله  از  که  است  گرفته 
استخدامی  مجوز   ١۵٠٠ جذب  به 

اشاره کرد. 
رئیس سازمان آموزش و پرورش 
فراگیر  تلفیقی  طرح  درباره  استثنایی 
به منظور جهت دهی مناسب تر  گفت: 
استثنایی  مدرسه   ٨٠٠ تلفیقی،  طرح 
پذیرا  عادی  مدرسه  چندین  پشتیبان 
معلمان  برای  رابط  معلمان  هستند. 
از  اما  شود  می  تعیین  عادی  مدارس 
توجه  با  مهر سناریوهای مختلفی  اول 
به شرایط کرونا در دست آماده سازی 
لزوم  داریم. در صورت  برنامه ریزی  و 
از جمله  بسترهای مختلف  در  آموزش 

فضای مجازی ادامه می یابد.
ایام  در  آموزش  محرومیت  از   *

کرونا
محرومیت ها  برخی  درباره  وی 
درصد  گفت:  کرونا  ایام  در  آموزش  از 
کمی از دانش آموزان با نیازهای ویژه، از 
پوشش خدمات ما دور بوده اند. فرم هایی 
میزان  تا  شده  ارسال  مدارس  برای 
دیگر روش ها  و  از شبکه شاد  استفاده  
را ارزیابی و تدابیری برای جبران برخی 
این  برای  اول مهر  از  ماندگی ها  عقب 

دانش آموزان بکار بگیریم. 
سال  برای  داد:  ادامه  حسینی 
 ٣٢ در  را  مدرسه   ۶4 آینده  تحصیلی 
کرد  خواهیم  سازی  متناسب  استان 
باشند.  مدارس  دیگر  برای  الگویی  که 
البته  مواجهیم،  مدرسه   ١١٠ کمبود  با 
ماه  چند  از  مدارس  ساخت  عملیات 
حال  در  بتدریج  و  شده  آغاز  گذشته 

انجام است.
تحصیل  بری  ا بر  ۵ هزینه   *

دانش آموزان استثنایی 
رئیس سازمان آموزش و پرورش 
هزار   ١۵٢ اینکه  به  اشاره  با  استثنایی 
کشور  در  ویژه  نیازهای  با  آموز  دانش 
مدارس  در  نفر  هزار   ٨٢ که  داریم 
و  تلفیقی  طرح  در  مابقی  و  استثنایی 
کنند  می  تحصیل  عادی  مدارس  در 
آموز  گفت: هزینه تحصیل یک دانش 
آموز  دانش  یک  برابر  پنج  استثنایی، 

عادی است.
تحصیلی  جهش  با  مخالفت   *

دانش آموزان 
جهش  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
به  تحصیلی  با جهش  گفت:  تحصیلی 
لحاظ نظری وعلمی موافق نیستم، زیرا 
از  دورتر  شرایط  به  آموز  دانش  پرتاب 
فعلی  وضعیت  با  ارگانیسم اش  شرایط 
اش سازگاری ندارد و دانش آموز دچار 
معاون  با  است  قرار  می شود.  آسیب 
آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
نامه مشترکی به شورای عالی آموزش و 
پرورش بنویسیم و جهش تحصیلی را به 

تدریج حذف کنیم.

آموزش و پرورش در صدد حذف »جهش تحصیلی« است

کاهش  می گویند  اعصاب  علوم  متخصصان 
تماس رو در رو بین نوجوانان و دوستانشان در طول 
همه گیری کرونا ممکن است عواقب طوالنی مدت را 

به دنبال داشته باشد.
از  اگرچه استفاده  کرده اند  اعالم  متخصصان 
فاصله  منفی  تأثیرات  می تواند  اجتماعی  رسانه های 
به  توجه  با  اما  کند  جبران  حدودی  تا  را  اجتماعی 
حساسیت مرحله نوجوانی در زندگی، فواصل اجتماعی 
و محدودیت های کرونایی ممکن است بر رشد مغزی، 

رفتار و سالمت روان نوجوانان تاثیر منفی بگذارد.
خواستار  نگلیسی  ا متخصصان  رو  همین  از 
کنترل  از  پس  اولویت  عنوان  مدارس به  بازگشایی 

شیوع کرونا شده اند.
نوجوانی و جوانی که کارشناسان آن را دوره ای 
بین ١٠ تا ٢4 سالگی تعریف کرده اند، مرحله ای است 
که افراد برای ورود به دوره بزرگسالی آماده شده، در 
آن آسیب پذیر بوده و تمایل دارند وقت بیشتری را با 

دوستان خود به نسبت خانواده شان بگذرانند. 
و  هورمونی  عمده  با تغییرات  همراه  دوره  این 
بیولوژیکی، زمان مهمی برای رشد مغز است. همچنین 
دوره ای از زندگی است که بیشتر مشکالت روحی و 

روانی به احتمال زیاد در آن بروز می کنند.
پروفسور سارا جین بالکمور، از گروه روانشناسی در 
دانشگاه کمبریج و نویسنده اصلی این مطالعه می گوید 

شیوع کروناویروس باعث به هم ریختن همه این موارد 
شده است.

همه گیر  بیماری  تأثیر  دلیل  به  وی،  گفته  به 
کووید-١٩ بسیاری از جوانان در سراسر جهان در حال 
حاضر فرصت کمتری برای تعامل رو در رو با همساالن 
خود را دارند. این اتفاق در زمانی از زندگی آن ها رخ 

داده که این امر برای رشدشان بسیار مهم است.
و  محدودیت ها  اگر  حتی  که  داشت  اظهار  وی 
فاصله گذاری اجتماعی موقتی باشد، چندین ماه بخش 
اعظمی از زندگی یک جوان را تشکیل می دهد. از همین 
رو ما از سیاست گذاران می خواهیم که در این زمان به 

سالمت و بهزیستی جوانان توجه فوری داشته باشند.
تحقیقات  خواستار  متخصصان  مطالعه  این  در 
بیشتر برای درک تأثیرات »محرومیت اجتماعی« بر 

روی نوجوانان شده اند.
تحقیقات صورت گرفته بر حیوانات آزمایشگاهی 
تماس های  بردن  بین  از  صورت  داده در  نشان 
اجتماعی در میان این حیوانات، رفتارهای اضطرابی در 
آن ها افزایش و عملکرد مغزی مربوط به یادگیری و 
حافظه در آن ها کاهش می یابد. به گفته متخصصان، 
این امر به دلیل عدم تجربه برای یادگیری اجتماعی 

است.
اما ارتباط اجتماعی از طریق رسانه های اجتماعی 
از اینستاگرام گرفته تا بازی های آنالین هنوز هم برای 
مثال ۶٩  است. برای  امکان پذیر  جوانان  و  نوجوانان 
درصد از نوجوانان بین ١٢ تا ١۵ ساله در انگلیس در 

رسانه های اجتماعی عضو بوده و فعالیت دارند.
بنا بر گزارش شبکه خبری بی بی سی، برخی از 
مطالعات نشان داده اند که استفاده فعال از رسانه های 
اجتماعی مانند پیام دادن یا گذاشتن پست های مختلف 
در شبکه های مجازی باعث افزایش بهزیستی می شود 
و به حفظ روابط شخصی کمک می کند این در حالی 
است که تصور می شود استفاده غیرفعال از رسانه های 
اجتماعی مانند پیمایش و پیگیری اخبار، تأثیر منفی بر 

بهزیستی افراد می گذارد.

تاثیر منفی محدودیت های کرونایی بر سالمت روان نوجوانان
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و  صنعت،  معدن  وزارت  سرپرست 
سازمان  که  کرد  اعالم  )صمت(  تجارت 
درصدی   ٢٠ قیمت  افزایش  مجوز  حمایت 
لوازم خانگی نسبت به سال گذشته را صادر 

کرده است.
حاشیه  در  خیابانی  مدرس  حسین 
با  دولت  اقتصادی  هماهنگی  ستاد  جلسه 
اشاره به اینکه ترکیب بازار لوازم خانگی در 
کشور در حال حاضر متفاوت از قبل است 
کولر  به جز  بازار  این  از  و بخش عمده ای 
تامین می شود،    تولید داخل  از محل  گازی 
تصریح کرد: در زمینه کولر گازی هم اخیرا 
واحدها  از  یکی  در  خوبی  سرمایه گذاری 

انجام شده است.
تولید  ظرفیت  ینکه  ا بیان  به  وی 
برابر  سه  تا  دو  خانگی  لوازم  واحدهای 
وضعیت فعلی است، اظهار کرد: بنابراین با 
تمرکز بر رفع مشکل تولیدکنندگان به راحتی 
می توانیم بازار داخل را تامین کنیم و شکاف 
ناشی از خروج کاالهای خارجی از بازار در 

پی ممنوعیت واردات را پر کنیم.
مواد  تامین  صمت  وزارت  سرپرست 
وزارتخانه  این  اولویت  را  کارخانجات  اولیه 
عنوان کرد و گفت: نکته اول در زمینه لوازم 
و  تولید  افزایش  اولیه   مواد  تامین  خانگی 

عرضه و نکته دوم بحث تقاضا است. بخشی 
از فعاالن این بخش به دلیل انتظارات تورمی 
را  لوازم خانگی خودداری و کاال  از عرضه 
می کنند. بنابراین نظارت و کنترل بیشتر از 
انبارها و مراکز نگهداری و همچنین نظارت 
بر قیمت ها در دستور کار نهادهای نظارتی 

از قرار گرفته است.
مدرس خیابانی با بیان اینکه سازمان 
افزایش  مجوز  کنونی  مقطع  در  حمایت 
لوازم  برای   را  درصدی   ٣٠ تا   ٢٠ قیمت 
خانگی صادر کرده،   تاکید کرد که در صورت 

افزایش قیمت بیش از میزان یاد شده با آن 
برخورد می شود.رایزنی با تولیدکنندگان برای 
تامین سبد اقالم ضروری لوازم خانگی مورد 

نیاز اقشار هدف
در  دیگر  موضوع  اینکه  بیان  با  وی 
لوازم  توزیع  جمهوری  رئیس  کار  دستور 
کرد:  اظهار  بوده،  هدف  اقشار  بین  خانگی 
عمده مصرف کنندگان لوازم خانگی زوج های 
جوان و اقشار هدف شامل کسانی که تحت 
که  هستند  حمایتی  سازمان های  پوشش 
ستاد تنظیم بازار در حال مذاکره با واحدهای 

تولیدی است که طرح ویژه ای برای تامین 
لوازم خانگی  اقالم ضروری کاالهای  سبد 

در اختیار اقشار هدف قرار گیرد.
ینکه  ا بیان  با  مسئول  مقام  ین  ا
در  سرعت  به  داخل  تولید  ظرفیت های 
حال پر کردن محصوالت وارداتی هستند، 
از راه اندازی خط تولید تلویزیون با ظرفیت 
از  یکی  در  دستگاه  هزار   ٧٠٠ ساالنه 

واحدهای تولیدی خبر داد.
بازار  اینکه  بیان  با  خیابانی  مدرس 
کنونی لوازم خانگی تحت تاثیر شاخص های 
کالن اقتصادی ناشی از نرخ ارز و تورم است،   
تصریح کرد: بخشی از افزایش قیمت ها ناشی 
از افزایش نرخ دستمزد کارگران و هزینه های 
تولید طبیعی است و سرکوب قیمت ممکن 
نیست؛ در عین حال افزایش افسارگسیخته 
و خودسرانه قیمت ها نیز برای ما قابل قبول 

نخواهد بود.
خانگی  لوازم  بازار  در  وی   گفته  به 
در حال حاضر مشکل تحریک تقاضا وجود 
دلیل  به  اما  هست،  تقاضا  چراکه  ندارد،   
افزایش قیمت ها قدرت خرید نیست، بنابراین 
باید با کاهش قیمت تمام شده بازار به گونه ای 
مدیریت شود که مردم بتوانند اقالم مورد نیاز 

خود را تهیه کنند.

تقدیر مدیرعامل بانک سینا از تالش ها و زحمات کارکنان
رشد مطلوب درآمدهای عملیاتی بانک سینا 

در ۳ ماهه ابتدای سال
مدیرعامل بانک سینا در بازدید از شعب استان مرکزی، ضمن قدردانی 
از زحمات و تالش های همکاران در راستای تحقق اهداف، عملکرد بانک 

سینا در زمینه درآمدهای عملیاتی را مطلوب ارزیابی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، دکتر ایمانی که برای دیدار با 
همکاران و اطالع از آخرین وضعیت عملکردی شعب شهر اراک به این 
شهر سفر کرده بود، گفت: خوشبختانه با پشتکار و جدیت همکاران بانک 
در ٣ ماهه اول سال جاری شاهد رشد ١٠ درصدی در حوزه تجهیز منابع 
بودیم که این امر با وجود شیوع ویروس کرونا در جهان و ایران که بسیاری 
از کسب و کارها را تحت تاثیر قرار داد و مراجعات به شعب کاهش یافته 

بود، قابل تقدیر است.
با تدوین و اجرای  نیز  وی تصریح کرد: در حوزه اعطای تسهیالت 
سیاست های اعتباری مناسب و متنوع، همچنین بازاریابی و تعامل خوب 
 ٨ رشد  شاهد  محصوالت،  بهینه  معرفی  جهت  در  مشتریان  با  همکاران 
درصدی عملکردها در ٣ ماهه اول سال هستیم که الزم است مناطق و 
شعب با تداوم رعایت بهداشت اعتباری و ضوابط و مقررات اعتبارسنجی 
تالش  بانک،  بازار  سهم  ارتقاء  و  شده  جذب  منابع  تخصیص  به  نسبت 

مجدانه ای داشته باشند.
مدیرعامل بانک سینا در عین حال تاکید کرد: آنچه می تواند به جهش 
در عملکردها به ویژه کاهش قیمت تمام شده پول در این بانک کمک کند، 
توسعه خدمات غیرمشاع و برنامه ریزی و هدفگذاری برای تحقق اهداف این 
بخش است. با امکاناتی که بانک سینا در زمینه ایجاد و توسعه زیرساختها 
و بسترهای الکترونیک انجام داده و همچنین ظرفیت و پتانسیل واحدها و 

شعب ارزی، این امر دور از دسترس نیست.
زحمات  نتیجه ی  شده،  حاصل  که  آنچه  آنکه  بیان  با  ایمانی  دکتر 
همکاران شعب و باجه ها به عنوان نقطه اتصال بانک با جامعه هدف است، 
اظهارداشت: امیدوارم با تکمیل زیرساخت ها و اصالح شاخص های مهم 
روند  تثبیت  و  تداوم  بانکی چون کفایت سرمایه و اصالح ساختار، شاهد 

سودآوری و درآمدزائی بانک سینا باشیم.
گفتنی است در این سفر معاونین »شعب و مناطق« و »مهندسی و 
پشتیبانی« و مدیران »امور حوزه مدیرعامل و روابط عمومی«، »بازرسی« 
و مدیر منطقه مرکزی، لرستان و قم نیز حضور داشتند و مدیرعامل بانک 

سینا را همراهی کردند.

ارائه کارت های اعتباری مرابحه
 در شعب موسسه اعتباری ملل 

موسسه اعتباری ملل با بیش از٣٣سال سابقه در 
امر ارائه خدمات پولی و مالی همواره به منظور تامین 
نیازهای مالی اقشار مختلف جامعه و همچنین کاهش 
فرآیندهای زمانبر و پر هزینه، اعطای تسهیالت بانکی 

رااز طریق طرح های مختلف عرضه می نماید.
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل، این موسسه در راستای 
افزایش محصوالت الکترونیک و نیز به منظور تامین طیف وسیعی از کاالها 
و خدمات مورد نیاز آحاد جامعه،  کارت های اعتباری مرابحه تا سقف پانصد 

میلیون ریال را به هموطنان گرامی ارایه می نماید 
طرح  طریق  از  توانند  می  محترم  متقاضیان  گزارش  این  اساس  بر 
پانصد میلیون ریال و تقسیط  تا سقف فردی  تسهیالتی یکتا کارت ملل 

بدهی حداکثر ٣۶ ماهه استفاده نمایند.
هموطنان عزیز جهت کسب اطالعات بیشتر به شعب موسسه اعتباری 

ملل در سراسر کشور مراجعه نمایند.

معاون برنامه ریزی وزیر نفت خبرداد؛
ثبت اطالعات فنی و اقتصادی

 ۴2 شرکت متقاضی طرح های پتروپاالیشی 
معاون برنامه ریزی وزیر نفت از ثبت اطالعات فنی و اقتصادی 4٢ 
در  پتروپاالیشگاهی  و  پاالیشگاهی  طرح های  احداث  متقاضی  شرکت 
سواحل کشور با استفاده از سرمایه مردمی خبر داد و گفت: از این تعداد، 
٩ شرکت توانستند تأییدیه بانکی خود را برای احراز توانمندی مالی در 

سایت بارگذاری کنند.
هوشنگ فالحتیان با بیان اینکه مهلت سرمایه گذاران احداث طرح های 
پاالیشی و پتروپاالیشی در سواحل کشور با استفاده از سرمایه مردمی ١۵ 
خردادماه پایان یافت، اظهار کرد: شرکت هایی که اطالعات آنها ناقص 
است تا ٢٧ خردادماه برای تکمیل آن و همچنین ارسال تأییدیه بانکی 

فرصت دارند.
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  و  نفت  وزارت  اینکه  بیان  با  وی 
فرآورده های نفت ایران پس از پایان این فرصت، بررسی را مطابق آنچه در 
آیین نامه آمده، آغاز می کنند، افزود: شرکت هایی که شاخص ها و متغیرهای 
کلیدی را داشته باشند برای توسعه پتروپاالیشگاه ها انتخاب خواهند شد.

فالحتیان تأکید کرد: شرکت هایی که نتوانند اطالعات خود را تا ٢٧ 
خردادماه تکمیل کنند به طور طبیعی درخواست اولیه آنها تأیید نخواهد شد.

مجلس شورای اسالمی نیمه نخست ١٣٩٨ قانون حمایت از توسعه 
صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات  گازی با استفاده از سرمایه گذاری 
بر اساس آن وزارت نفت مؤظف شد ظرف  را تصویب کرد که  مردمی 
هیئت  تصویب  به  را  قانونی  ماده  این  اجرایی  آیین نامه  ماه  دو  حداقل 
وزیران برساند و حداکثر یک ماه پس از آن برای جذب سرمایه گذار احداث 

پتروپاالیشگاه ها فراخوان دهد.
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام 
و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی ٢٩ دی ماه پارسال به 
تصویب هیئت وزیران رسید و پس از آن وزارت نفت ١٣ بهمن ماه  فراخوان 
عمومی جذب سرمایه گذار ساخت پاالیشگاه و پتروپاالیشگاه را در تارنمای 

وزارت نفت )MOP( قرار داد.
و  پاالیشگاه ها  توسعه  برای  برنامه  طبق  سرمایه گذاری  متقاضیان 
پتروپاالیشگاه ها تا ٢٩ اردیبهشت فرصت داشتند مطالعات فنی و اقتصادی 
اما به دلیل شیوع ویروس کرونا این  بارگذاری کنند،  خود را در سامانه 

مهلت تا ١۵ خردادماه تمدید شد.

یادداشت
توسعه غرب کارون در سال جهش تولید 

شتاب می گیرد
)تورج دهقانی(

ایران  در  توسعه  اولویت های نخست  از  کارون  نفتی غرب  میدان های 
هستند که همپوشانی منابع هیدروکربوری آن با کشور عراق بر اهمیت آن 
افزوده است. این میدان ها در سالی که مزین به  نام »جهش تولید« است، یکی 
از اهداف مهم توسعه ای و جزو اصول کلیدی سیاست های کلی نظام در قالب 
چشم انداز و ابالغیه رهبر معظم انقالب است که ضمن افزایش ظرفیت تولید 
نفت خام و تأمین امنیت انرژی، جایگاه کشور در بازارهای جهانی را تقویت و 
قدرت چانه زنی جمهوری اسالمی در مجامع بین المللی را افزایش خواهد داد.

طرح های توسعه میدان های نفتی یادآوران، آزادگان، یاران و همچنین 
طرح های تلمبه خانه و نیروگاه که از جمله پروژه های تعریف شده و در دست 
اجرا در حوزه غرب کارون تلقی می شوند، هم اکنون بر مبنای برنامه، در حال 
توسعه هستند. بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، تولید بیش از یک میلیون 
از میدان های مشترک غرب کارون هدف گذاری شده که برای  بشکه نفت 
رسیدن به این هدف، ظرفیت این روش ها افزایش تولید مرحله ای است که 
توانسته با به حداقل رساندن خواب سرمایه و ایجاد حداکثر بازدهی، سطح 
تولید را به میزان قابل قبولی افزایش دهد. استفاده از سیستم فرآورشی سیار 
یا نصب و راه اندازی پمپ های درون چاهی نیز از دیگر روش های افزایش 

تولید در حوزه غرب کارون است که در دستور کار قرار دارد.
هم اکنون بخشی از افزایش تولید روزانه نفت میدان آزادگان جنوبی با 
استفاده از دستگاه فرآورش سیار )Skid Mounted( به میزان 4٠ تا ۵٠ 
هزار بشکه انجام می شود که این شیوه تولید نفت می تواند در دیگر میدان های 
مشترک هم عملیاتی شود. استفاده از این واحدهای فرآورشی به عنوان یک 
فرهنگ رایج شناخته شده است. این تأسیسات که کارکرد واحدهای فرآورشی 
کامل را دارند برای نخستین بار در میدان نفتی آزادگان جنوبی به کار گرفته 
شد که از زمان تأمین تا اجرا کمتر از یک سال به اتمام رسید. در ضمن فرآیند 
ساخت بزرگ ترین واحد فرآورش باالدستی صنعت نفت کشور به ظرفیت ٣٢٠ 
هزار بشکه در روز در حال اجراست که پیش بینی می شود فرآورش همه نفت 
تولیدی برنامه ریزی شده در آزادگان جنوبی تا پایان سال ١4٠٠ انجام شود. در 
مجموع براساس هدف گذاری انجام شده، تالش برای افزایش ظرفیت تولید 
نفت تا ٣۵٠ هزار بشکه در روز در غرب کارون با توسعه فاز نخست میدان های 
آزادگان جنوبی، یاران جنوبی و فاز دوم میدان های یادآوران و آزادگان شمالی 

در سال جدید ادامه دارد.
طرح های توسعه ای غرب کارون

فاز نخست طرح های توسعه ای در حوزه غرب کارون اکنون یا به اتمام 
رسیده یا در حال طی کردن مراحل نهایی است. توسعه فاز دوم این طرح ها 
نیازمند برنامه ریزی، پیگیری و انعقاد قرارداد است که امیدواریم امسال شاهد 

امضای فاز دوم برخی از این طرح های توسعه ای باشیم.
میدان نفتی آزادگان جنوبی بخشی از میدان نفتی آزادگان است که در 
حدود ٨٠ کیلومتری غرب اهواز در منطقه مرز مشترک ایران و عراق واقع 
شده است. در طرح جامع توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی دو فاز تعریف شده 
است که بر مبنای آن، تولید در فاز نخست ٣٢٠ هزار بشکه در روز و در فاز 
دوم توسعه به ۶٠٠ هزار بشکه در روز افزایش می یابد. سرعت توسعه میدان 
آزادگان جنوبی که از سوی پیمانکاران داخلی در حال انجام است، نه تنها کم 

نشده، بلکه با شتاب ادامه دارد.
تولید نفت از میدان یاران شمالی هم که یکی از طرح های بیع متقابل 
تأمین مالی شده و  ایرانی توسعه نفت و گاز پرشیا،  از سوی شرکت  است، 
مراحل توسعه آن در حال انجام است. قرارداد فاز دوم این میدان هم به زودی 

به امضا خواهد رسید.
همچنین تالش بر این است که امسال از میدان نفتی یادآوران افزایش 

ظرفیت تولید ۵٠ هزار بشکه ای را شاهد باشیم.
غرب کارون، تبلور توانمندی ایرانی

با توجه به اهمیت پروژه های تعریف شده در غرب کارون و ضرورت تسریع 
در فرآیند برداشت از این میدان ها، انجام بخش عمده ای از فعالیت های تعریف شده 
در چرخه توسعه و تولید نفت، شامل پروژه های حفاری چاه ها، احداث خطوط 
انتقال نفت و ایستگاه های ارسال نفت خام و بهره برداری از تأسیسات نفتی در 
طرح توسعه میدان های نفتی غرب کارون و پروژه های جنبی آن به شرکت های 
داخلی سپرده شده است، همچنین سهم اشتغال زایی برای مردم بومی، در حوزه 
عملیاتی غرب کارون در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است، به طوری 
که به کارگیری نیروهای بومی مطابق با دستور مقام عالی وزارت نفت در دستور 
کار قرار دارد. از سوی دیگر باید در نظر داشت که هم زمان با توسعه میدان های 
نفتی غرب کارون، زیرساخت های گسترده ای ایجاد می شود و اشتغال و اقتصاد 

در منطقه رونق می گیرد که به تقویت امنیت در نوار مرزی می انجامد.
این منطقه راهبردی در غرب کارون، بخش بزرگی از حوزه کاری شرکت 
مهندسی و توسعه نفت، از زیرمجموعه های شرکت ملی نفت ایران است که 
با توجه به راهبردی و پراهمیت بودن پروژه های ملی که در دست اجراست، 
برای شتاب بخشی به بهره برداری مطلوب و به موقع از میدان های نفتی غرب 
کارون که بیشتر آنها مشترک است، همه توان خود را با تکیه بر نیروی انسانی 

ارزشمند کشورمان به کار گرفته است.

سرپرست وزارتخانه خبر داد؛

افزایش 20 درصدی قیمت لوازم خانگی با مجوز وزارت صمت
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر بر اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه بشماره 4٣4 فرعی مفروز و مجزی 
شده از ٩٩ فرعی از ٣١٩ اصلی واقع در بخش سه اردبیل حوزه ثبتی سرعین تحت مالکیت 
آقای کامل خلیلی بیله درق تا کنون بعمل نیامده است فلذا طبق ماده ١4 قانون ثبت تحدید 
حدود پالک مرقوم روز یکشنبه مورخه ٩٩.4.١۵راس ساعت ١٠ صبح در محل شروع و 
بعمل خواهد آمد. بدین وسیله به مالکین و مجاورین اخطار میشود در موعد مقرر در محل 
حاضر تا طبق مقررات نسبت به تحدید حدود پالک مزبور نظارت فرمایند و اعتراض به 
حقوق ارتفاقی و حدود آن مطابق ماده ٢٠قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود به مدت ٣٠روز 

خواهد بود. تاریخ انتشار : ٩٩.٣.٢۶
بهبود محمدی

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سرعین

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه 
ثبتی ناحیه یک شهرکرد بخش ده استان چهارمحال و بختیاری 

به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ١٣ آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیات مندرج در 
قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شهرکرد مورد رسیدگی  و 

رأی آن صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: 
امالک واقع در قریه شهرکرد شماره پالک ٢- اصلی  

١٢٠۶٨ فرعی آقای حسن صانعی دهکردی نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ١٣٣ متر مربع خریداری شده مع الواسطه از سید حسین حسینی 
١٢٠۶٨ فرعی خانم حمیده مردانیان دهکردی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ١٣٣ متر مربع خریداری شده مع الواسطه از سید حسین حسینی 

امالک واقع در قریه چالشتر به شماره پالک ۵٣- اصلی 
٧4٩ فرعی آقای علی کرم کریمی پیربلوطی ششدانگ یک باب به مساحت ١٩۶ 

متر مربع خریداری شده مع الواسطه از یداله رمضانی 
امالک واقع در ابنیه اشکفتک به شماره پالک ۶١- اصلی 

٣٣٩ فرعی خانم انیس تاجی اشکفتکی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 4٠٩/٣٩ متر مربع قسمتی از پالک شماره ١۵٠ فرعی خریداری 

شده مع الواسطه از یوسف منوچهری 
٣٣٩ فرعی خانم زهرا تاجی اشکفتکی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 4٠٩/٣٩ متر مربع قسمتی از پالک شماره ١۵٠ فرعی خریداری 

شده مع الواسطه از یوسف منوچهری 
به موجبه ماده ٣ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی این آگهی نسبت به امالک فوق الذکر در دو نوبت به فاصله ١۵ روز از طریق روزنامه 
کثیراالنتشار و محلی آگهی و در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء صادره اعتراضی 
داشته باشند باید تا دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی در شهرها و از تاریخ الصاق آگهی در 
روستاها اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد ناحیه یک شهرکرد 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 را به اداره ثبت ناحیه یک شهرکرد تحویل 
دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه ٩٩/٣/١١
تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه ٩٩/٣/٢۶

علی رحیمی
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شهرستان شهرکرد 

اداره کل ثبت اسنادوامالک خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک خوشاب

فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده٣قانون و ماده١٣آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  برابر رای شماره ١٣٩٧۶٠٣٠۶٣٣٩٠٠٠٠٨٠ هیات اول/دوم موضوع 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک خوشاب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم سیدحسن رجبی فرزندرجب 
بشماره شناسنامه٢۶صادره از سلطان آباد در یک باب ساختمان به مساحت ٢١٢/۶٠مترمربع 
قسمتی از پالک فرعی از١٣اصلی واقع در اراضی سلطان آبادبخش١٠نیشابورالحاقی به 
محرزگردیده  فرزند حسن  آبادی  سلطان  علی  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  خوشاب 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله١۵روزآگهی می شوددرصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد)م الف ٩٩/١٩٨٨(
تاریخ انتشار نوبت اول:١٣٩٩/٠٣/٢۶

تاریخ انتشار نوبت دوم :١٠/١٣٩٩/٠4
علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

 ٢٨ تولد:  تاریخ  ابوالفضل  پدر  نام  صالحیان  اکبر  علی  آقای  به  وسیله  بدین 
/١٣۶٨/٠٩شماره ملی :٠٠١١٢۶٨٠۶٩  شماره شناسنامه :٠٠١١٢۶٨٠۶٩ به نشانی گرمسار 
خ ثبت جنب سازمان آب طبقه ١ فعاًل مجهول المکان میباشند درخصوص پرونده اجرائی 
کالسه ٩٩٠٠٠۶٨علیه شما برابر نظریه کارشناسی خودرو به شماره 4٧٢و٢۵ ایران ٩٩ 
جمعا به مبلغ 4٧٠٠٠٠٠٠٠ ریال ارزیابی گردید چنانچه اعتراضی دارید مراتب اعتراض 
خود را ظرف ۵ روز از تاریخ انتشار کتبًا با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناس 
اعتراض  به ترتیب مقرر فوق  اجرا تسلیم در در صورتی که  به  به مبلغ ٢۵٠٠٠٠٠ریال 
نرسید ارزیابی قطعی خواهد شد) الزم به توضیح است جهت پرداخت دستمزد کارشناس 

به حسابداری ثبت گرمسار مراجعه فرمایید (
اسناد و امالک شهرستان گرمسار مهدی  اسناد رسمی ثبت  اجرای  مسئول شعبه 

صابری منش
میم الف : ٢4۶

آگهي حصروراثت
خانم مریم شفیعی ورازگاهی  به شماره شناسنامه  ۵۶١ فرزند احمد  از این شورا 
باقری  حوری  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  حصروراثت  گواهي  درخواست 
چهارده فرزند علی جان در تاریخ ٩٢/١٢/١٣ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه 
ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:١- معصومه شفیعی به ش ش ٣۶4 فرزند احمد 
نسبت دختر٢- مریم شفیعی ورازگاهی به ش ش ۵۶١ فرزند احمد نسبت دختر٣- احمد 
شفیعی ورازگاهی به ش ش ١٢٠٧ فرزند محمود نسبت زوج به غیر از وراث نامبرده ورثه 
انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به  از مالحظه دادخواست و  اینک پس  دیگري ندارد 
شماره ٩٣٠ 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 
اینصورت گواهي حصروراثت  نماید در غیر  شعبه ١۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم 

برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه ١۶ رشت-پروین انصاری

آگهي حصروراثت
این شورا  از  فرزند صفرمحمد  به شماره شناسنامه ٩۵١   بجاربنه  رقیه معزز  خانم 
کفایتی  زینب  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  حصروراثت  گواهي  درخواست 
میشامندانی  فرزند حسین علی در تاریخ ٩٨/٣/٢٣ در شهرستان رشت فوت نموده است 
و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:١-حسن معزز بجاربنه به ش ش ١۵۵٢ 
فرزند صفرمحمد نسبت پسر٢- غالم حسن میشامندان به ش ش ٢٧٧٧۶ فرزند حسن 
نسبت پسر٣- زلیخا میشامندان به ش ش ٢٨٢۶٩ فرزند حسن نسبت دختر4- رقیه معزز 
بجاربنه به ش ش ٩۵١ فرزند صفرمحمد نسبت دختر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري 
ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ١٠١4 
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 
برابر  گواهي حصروراثت  اینصورت  غیر  در  نماید  تسلیم  اختالف رشت  ١۶ شوراي حل 

درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه ١۶ رشت- پروین انصاری

آگهي حصروراثت
شورا  این  از  غالمعلی  فرزند    ۶١١ شناسنامه  شماره  به  باقرپور  فاطمه  خانم 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مولود جوافشان 
لفمجانی  فرزند  غالمحسین در تاریخ ٩٨/١٢/١٩ در شهرستان رشت فوت نموده است 
و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:١- حجت باقرپور به ش ش ٢١٣٨ فرزند 
غالمعلی نسبت پسر٢- محمد باقرپور به ش ش ٣ فرزند غالمعلی نسبت پسر٣-فاطمه 
باقرپور به ش ش ۶١١ فرزند غالمعلی نسبت دختر4- زهرا باقرپور به ش ش ٢۵١ 
از  اینک پس  ندارد  نامبرده ورثه دیگري  از وراث  فرزند غالمعلی نسبت دختربه غیر 
مفاد  سیار   ٩٣۶ شماره  به  ان  ثبت  و  قانوني  تشریفات  انجام  و  دادخواست  مالحظه 
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 ١۶ 
برابر  حصروراثت  گواهي  اینصورت  غیر  در  نماید  تسلیم  رشت  اختالف  حل  شوراي 

درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه ١۶ رشت- پروین انصاری

فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اختصاصی  آگهی 
تعیین  قانون   ٣ و   ١ مواد  دستور  به  نظر  چالوس  ثبتی  حوزه  رسمی 
مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  راضی  ا وضعیت  تکلیف 
قانون  یک  ماده  موضوع  هیات  در  که  متقاضی  ٢٠/٩/١٣٩٠ملک 
مذکور مستقر در واحد ثبتی چالوس مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه 
و بالمعارض وی محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم 
قریه  در  واقع  اصلی   ١٧ از  فرعی   ١٩۶ میگردد:  آگهی  ذیل  شرح  به 
کیاکال بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق به نام نهضت ساالریان 
هر  فوکالیی  رمضانی  مریم  و  ساالریان  ایمان  و  ساالریان  بنیامین  و 
زمین  قطعه  از ششدانگ یک  دانگ مشاع  نیم  و  به یک  نسبت  کدام 
باساختمان به مساحت ١٢٨.4۶ مترمربع خریداری مع الواسطه ازسهراب 
تعیین  قانون   ٣ ماده  موجب  به  لذا  رسمی  مالک  سرمستانی  اسمعیل 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ١٣ 
آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ١۵ روز از طریق 
روستاها  در  و  منتشر  شهرها  در  کثیراالنتشار   / محلی  و  روزنامه  این 
رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ 
محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 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 ١٣ آیین نامه مذکور 
در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد 
ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب 
به اطالع  به صورت همزمان  نوبتی و تحدید حدود  اولین آگهی  را در 
عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید 
را به صورت اختصاصی منتشر  ثبتی آگهی تحدید حدود  ، واحد  حدود 
انتشار : ١٣٩٩/٠٩/٠4  انتشار : ٢۶/٠٣/١٣٩٩ تاریخ  . تاریخ  می نماید 

ابراهیم حسین زاده رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چالوس
م-الف ١٩٩٠١٩١٨

یک کارشناس اقتصادی نقدینگی امسال 
و  زد  تخمین  تومان  میلیارد  میلیون  یک  را 
همچنین ضمن پیش بینی بازار طال و مسکن، 
گفت: در بورس نباید هر پول و سرمایه ای وارد 
شود و حق ندارید که کسب وکار خود را تعطیل 
و وارد بورس کنید، زیرا این امر به ضرر اقتصاد 
باید پس اندازهای خنثی،  تمام می شود بلکه 
بازار  وارد  خنثی  و  پول های کوچک، حجیم 

سرمایه شوند.
انجمن  برنامه  در  دل انگیزان  سهراب 
علمی دانشجویی اقتصاد دانشگاه اصفهان با 
عنوان »تحلیل نوسانات بازارهای اقتصادی«، 
اظهار کرد: تحوالت و نوسانات بازار سرمایه 
همانند سایر بازارهای اقتصادی به یکسری 
عوامل کالن اقتصادی وابسته است و زمانی 
بازار  این  پیدا می کند،  افزایش  نقدینگی  که 
هم همانند بازارها تحت تاثیر قرار می گیرد. 
عوامل اختصاصی هم در استقبال کنونی از 
بورس تاثیرگذار است که یکی از آن ها مربوط 
به افزایش شناخت و دانش مردم به این بازار 
است که تمایل آن ها برای حضور در این بازار 
را افزایش می دهد و پول بیشتری هم در آن 
تزریق می شود. در نهایت، افزایش آگاهی از 
بورس اصلی ترین عامل در استقبال از آن است.

وی ادامه داد: دومین عامل در استقبال 
از بازار سرمایه رفتار و حمایت های حاکمیت از 
این بازار است به گونه ای که در گذشته حاکمیت 
و دولت هیچ ارتباطی با بورس نداشت و حتی 
آن را محدود می کرد. این دو عامل ذکر شده 

در رشد بورس تاثیر حقیقی نه حبابی دارند.
بورس چه وظایفی دارد؟

در ادامه این کارشناس اقتصادی درباره 
وظایف بورس، توضیح داد: یکی از وظایف بازار 
سرمایه این است که مردم را در سرمایه گذاری 
بازار  دومین وظیفه  آشنا می کنند.  و  شریک 

بورس این است که برای اقتصاد کشور تامنی 
مالی انجام می دهد. رشدهای اخیر و کنونی 
دارد  بازار  این  است که  این علت  به  بورس 
را  اخیر  سال های  این  در  خود  عقب افتادگی 
جبران می کند و همچنان جا دارد که این بازار 
رشدهای بیشتری را تجربه کند. بورس چون 
ماهیت رفتاری دارد هم اصالح و هم ریزش 
خواهد داشت و دوباره جبران می کند و ان چه 
در این بازار حائز اهمیت است این است که در 

بورس باید صبوری کرد.
چه پول های باید وارد بورس شوند؟

دل انگیزان افزود: بورس جای هر نوع 
پولی نیست. شما حق ندارید که سرمایه در 
کنید  بورس  وارد  را  خود  گردش کسب وکار 
زیرا، این امر به ضرر اقتصاد می شود. بورس 
جای پس اندازهای خنثی، پول های کوچک، 
حجیم و خنثی است. نظام مالیاتی باید جلوی 
درحالیکه  بگیرد  را  بورس  در  رفتار  انحراف 
می بینید وزارت اقتصاد می بیند که پذیره نویسی 

را آزاد نمی کند.
پول، خانه ای جز بانک ندارد

سود  نرخ  کاهش  نقش  درباره  وی 
سپرده های بانکی و وضع مالیات های جدید 
چون عائدی بر سرمایه در استقبال از بورس، 

توضیح داد: این عوامل هم معادل ٢٠ درصد 
دولت  اما  بوده اند  موثر  بورس  استقبال  بر 
خیلی بیشتر از این ها باید نظام مالیاتی خود 
را گسترده کند و نظام بانکی را اصالح کند تا 
سیستم بانکی به سمتی برود که از سوداگری 
خارج شود. این ها رفتارهایی نبوده که برای 
سود  باشد.  شده  انجام  بورس  از  استقبال 
از  بیشتز  خیلی  باید  هم  بانکی  سپرده های 
این کاهش پیدا کند. اینکه گفته می شود که 
با کاهش سود بانکی، پول ها از بانک ها خارج 
می شوند، اشتباه است زیرا هیچ پولی خانه ای 
جز بانک ندارد و شما پول خود را از حساب 

سپرده به حساب جاری تغییر می دهید.
تومان  میلیارد  میلیون  یک  امسال 

نقدینگی خلق می شود
در ادامه این تحلیلگر اقتصادی درباره 
وضعیت نقدینگی در سالجاری، گفت: امسال 
یک میلیون میلیارد تومان میزان خلق نقدینگی 
در سال جاری خواهد داشتیم که برای سهم هر 

ایرانی از تورم بیشتر از ٣٣ هزار تومان است.
خود  پیش بینی  درباره  دل انگیزان 
آنها  رشد  میزان  و  اقتصادی  بازارهای  از 
درسالجاری: در اقتصاد ایران نقش دالر خیلی 
مهم است. برآورد من این بود که در سالجاری 

هر ماه دالر حدود ۵٠ تومان رشد کند اما در این 
٣ ماه اخیر نزدیک ٣٠ درصد رشد داشته است 
که علت آن بخشی از آن مربوط به بازشدن 
ارز  برای  تقاضا  افزایش  پروازهای خارجی و 

مسافرتی است.
توان تولید ۶٠٠ هزار خودرو در سالجاری 

وجود دارد
نرخ  سالجاری  در  حداقل  افزود:  وی 
تورم به ٣٠ تا ٣۵ درصد خواهد رسید. دالر 
امسال از تورم هم پیشی خواهد گرفت. قیمت 
محصوالتی چون موبایل، تجهیزات کامپیوتری 
و.. هم به دالر و هم به کمیابی حساس هستند 
بنابراین، دالر نه تنها اثر قیمتی دارد بلکه اثر 
درآمدی  هم دارد و قیمت این گونه لوازم رشد 
خواهد کرد. همچنین،در سالجاری توان تولید 
دارد  در سال جاری وجود  ۶٠٠ هزار خودرو 
درحالیکه تقاضا برای این محصول از تولید 
آن بیشتر است و باید منتظر افزایش قیمت 

خودرو باشیم.
پیش بینی آینده بازار طال و مسکن در 

سال جاری
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دستور 
برای کنترل قیمت مسکن، اجاره  اشتباه است 
بلکه در این زمینه باید موتور خلق نقدینگی را 
از کار بیندازند و باید نظام بودجه ریزی اصالح 
شد تا این بازارها به تعادل برسند. از آنجا که 
منشأ افزایش قیمت طال، دالر و طالی جهانی 
است و اقتصاد جهان که دچار رکود شده، تقاضا 
برای آن افزایش پیدا می کند. درباره بازار مسکن 
در سال جاری نیز نوسان شدید بود و باعث شد 
مردم وارد بازار مسکن شوند و به نظر می رسد 
که افزایش قیمتی در مسکن ایجاد نخواهد 
شد یا به تعادل برسد اما در آبان یا بهمن ماه 
سالجاری میزانی افزایش قیمت یا رکود تورمی 

در آن پیش بینی می شود.

هشدار یک کارشناس اقتصادی:

نباید کسب  و کار خود را تعطیل و وارد بورس کنید!
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سید محمد موسوی به سایپا پیوست
سرعتی زن تیم ملی والیبال ایران برای فصل 

جدید لیگ برتر، به تیم سایپا پیوست.
پس از کش و قوس ها و خبرهای فراوان درباره 
پیوستن سید محمد موسوی، ستاره تیم  ملی والیبال 
ایران به تیم سایپا، در نهایت روز گذشته )یکشنبه( 
٢۵ خردادماه قرارداد ستاره تیم ملی با نارنجی پوشان 

پایتخت، رسما امضا شد.
مصطفی کارخانه، ضمن تایید این خبر گفت: 
آقای موسوی امروز قرارداد خود را رسما امضا کرد 
و تیم ما تنها به یک بازیکن دیگر در پست دریافت 

کننده قدرتی نیاز دارد تا به کار خود در فصل نقل و انتقاالت پایان دهد.
برای  لهستان  لیگای  در پالس  ایران فصل گذشته  والیبال  ملی  تیم  ستاره 

تیم اولشتین توپ می زد.

افشاگری پدر شاهین نصیری نیا از اتفاقات المپیک سیدنی؛
آیان از فدراسیون ایران باج می گرفت!

پدر قهرمان سابق وزنه برداری ایران درباره باج 
خواهی تاماش آیان از فدراسیون ایران در المپیک 

سیدنی دست به افشاگری زد.
یک هفته پیش بود که بهداد سلیمی افشا کرد 
آیان اجازه نداد تا در المپیک ریو مدال بگیرد. حاال 
پدر شاهین نصیری نیا هم راز اینکه چرا  پسرش در 
المپیک ٢٠٠٠ سیدنی با اینکه شانس مدال طال را 
داشت اما وقتی روی تخته رفت به بهانه مصدومیت 
را  ایرانی ها  اتفاقی که  را فاش می کند.  نزد  وزنه 
مبهوت کرد.  شاهین نصیری نیا چند سالی است که 

در آمریکا مربیگری می کند و تعدادی شاگرد را در رشته وزنه برداری پرورش می 
دهد.  حاال مدد نصیری نیا  پدر شاهین پرده از اتفاقات آن روز برمی دارد.

او می گوید: »تاماش آیان  شب قبل از اینکه پسرم  روی تخته برود، شاهین 
را متهم به دوپینگ کرد  و درخواست 4٠ هزار دالر برای صرفه نظر کردن از این 
قضیه را کرد. اگر مسووالن کاروان این مبلغ را به آیان می دادند، شاهین می توانست 
به جای اینکه روی تخته تمارض به مصدومیت کند  و صحنه را ترک کند، اولین 
مدال طالی المپیکش خود را می گرفت، نشد. آن شب بدترین شب دنیای قهرمانی 
شاهین بود چرا که او بعداز مدال طالی جهانی ١٩٩٩ آتن، می خواست اولین طالی 
المپیکش را هم بگیرد. شاهین آن زمان یکی از بهترین وزنه برداران جهان بود و 
سال ها می توانست بهترین وزنه بردار دسته ٨۵ کیلوگرم دنیا باشد  که متاسفانه 
آیان مانع از این امر شد. البته  شاهین اگر اشتباه نمی کرد و زودتر به یک دسته 

باالتر می رفت می توانست مدال های  جهانی بیشتری بگیرد.«
به نظر او آیان در دوره ریاستش بارها از فدراسیون ایران باج گرفته: »آیان 
بارها به بهانه مثبت بودن تست دوپینگ ملی پوشان وزنه برداری ایران از فدراسیون 
باج گرفته بود که بیشترین آن هم زمانی بود که ٩ وزنه بردار ایران برای جهانی 
دومینیکن به دوپینگ متهم شدند. این یکی از شگردهای باج خواهی آیان برای 

تهدید فدراسیون های کشورها بود.«
سرمربی اسبق تیم ملی وزنه برداری با خوشحالی از افشا گری تخلفات آیان 
در دوره ریاستش بر فدراسیون جهانی وزنه برداری می گوید: »هر چه زمان می 
فدراسیون  از  که  بود  پولکی  فردی  او  شود،  می  افشا  بیشتر  آیان  تخلفات  گذرد، 
های کشورهای مختلف به نحوی باج می گرفت و حتی از  فدراسیون ایران هم.«

به نظر او آیان لطمه بزرگی به وزنه برداری ایران زده: »آیان در دوره  ریاستش 
بر فدراسیون جهانی وزنه برداری، لطمه  زیادی به وزنه برداری ایران وارد کرد.« 
نصیری نیا همچنین امیدوار وزنه برداری یک رشته المپیکی باقی بماند : »امیدوارم  
مسووالن جدید فدراسیون  جهانی با برنامه ریزی صحیح مانع حذف وزنه برداری 
از المپیک شوند و زمینه رشد و گسترش هر چه بیشتر آن را در جهان فراهم کنند.«

واکنش فدراسیون شطرنج به اظهارات حکیمی فرد
پست  به  واکنش  در  شطرنج  فدراسیون 
از  استفاده  نوشت:  فرد  حکیمی  غزل  اینستاگرامی 
مورد  کشور  از  خارج  شطرنج بازان  توانمندی های 

بررسی قرار می گیرد.
بعد از اخبار ضد و نقیضی که از دیروز درباره 
غزل حکیمی فرد، ملی پوش سابق شطرنج زنان ایران 
منتشر شد، امروز او در پستی اینستاگرامی شایعه تغییر 
تابعیت خود را تکذیب و دلیل پیوستنش به تیم ملی 
سوییس را زندگی در این کشور و عدم پذیرفته شدن 

در تیم ملی ایران به خاطر این اتفاق عنوان کرد.  
حکیمی فرد در بخشی از نوشته های خود آورده بود: »متاسفانه ادامه تحصیل 
یین نامه های قهرمانی کشور مغایرت داشته و بازیکنانی  من در کشور سوییس با آ

که در خارج از کشوراقامت دارند امکان حضور در تیم ملی را ندارند.«
در همین راستا فدراسیون شطرنج هم اطالعیه ای صادر کرده و به این موضوع 
واکنش نشان داده است: درپی انتشار تکذیبیه توسط سرکار خانم غزل حکیمی فرد 
اعالم  فدراسیون  این  پرچم،  تغییر  برای  دلیل  ارائه  و  تابعیت  تغییر  بر عدم  مبنی 
می دارد در اولین جلسه  کمیته فنی که در فدراسیون شطرنج برگزار می شود با اولویت 
توانمندی ها و ظرفیت های شطرنج بازان  از  دستورجلسه، موضوع نحوه بکارگیری 

ایرانی مقیم خارج از کشور برای ارتقاء سطح شطرنج ایران بررسی خواهد شد.
فدراسیون شطرنج همواره حمایت از ملی پوشان و دیگر شطرنج بازان در تمامی 
رده های سنی که فرزندان ایران زمین می باشند را وظیفه خود دانسته است و در این 

زمینه نیز با جدیت و اولویت موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.

سارا بهمنیار سهمیه المپیک را بازپس می گیرد

ملی پوش کاراته ایران گفت: دوست دارم زودتر به شرایط مسابقه برگردم و با 
کسب سهمیه المپیک جوانترین کاراته کای ایران در توکیو باشم.

 ٩٨ سال  اسفندماه  در  مراکش  وان  کاراته  های  رقابت  لغو  از  بعد  اینکه  با 
فدراسیون جهانی این رشته تصمیم به معرفی نفرات المپیکی با توجه به رنکینگ 
گرفت، اما بعد از تعویق المپیک تصمیم جدیدی اتخاذ شد. حاال هم سجاد گنج 
زاده و هم سارا بهمنیار که المپیکی معرفی شده بودند، باید بار دیگر جایگاه خود 
را در یک مسابقه پیش رو تثبیت کنند تا حضورشان در المپیک توکیو قطعی شود. 
سارا بهمنیار در این باره به سایت فدراسیون کاراته گفت: تا پیش از تصمیم 
فدراسیون جهانی برای تکرار رقابت های کاراته وان مراکش در راه کسب سهمیه 
المپیک توکیو،  حضور من در المپیک قطعی بود. با شرایط فعلی باید در آن مسابقات 
نیز به میدان بروم تا جایگاه خودم را در رنکینگ تثبیت کنم. وی افزود: خدا را شکر 
در رنکینگ جایگاه خوبی دارم و اگر همان عملکردم در رقابت های کاراته وان را 
به نمایش بگذارم می توانم یکی از ملی پوشان کاراته ایران در المپیک توکیو باشم. 
در حال حاضر امتیاز من ۵۶4٧ است و نفر بعد از من ورزشکاری از کشور اتریش 
این ورزشکار  اینکه  و  امتیاز  این اختالف  به  با توجه  دارد.  امتیاز  است که ۵١٩٧ 
رقابت های قهرمانی اروپا را نیز پیش رو دارد، شانس من برای حضور در المپیک 
باالست. بهمنیاز ادامه داد: رسیدن به المپیک بخشی از مسیر ماست،  تمام تالش 
من و سایر کاراته کاها آن است که در المپیک بهترین نتایج را کسب کنیم. هر 
چند میدان المپیک متفاوت با رقابت های جهانی یا آسیایی است ولی کاراته ایران 
در جهان شناخته شده هستند و بهترین نتایج را در توکیو می خواهد.دارنده مدال 
برنز مسابقات جهانی ٢٠١٨ در پایان عنوان کرد:در حال حاضر به واسطه شیوع 
ویروس کرونا، تمرینات خود را به صورت انفرادی دنبال می کنم. نه تنها من بلکه 
تمام کاراته کاها دلتنگ تمرینات گروهی هستند. خیلی دوست دارم زودتر به شرایط 
مسابقه برگردم و با کسب سهمیه المپیک جوانترین کاراته کای ایران در توکیو باشم.

جیمی جامپ در بازی بی تماشاچی؛
تهدید مسی با لباس آرژانتین!

در جریان پیروزی 4-٠ بارسلونا مقابل مایورکا، ورود یک جیمی جامپ به 
درون زمین در بازی ای که بدون تماشاچی برگزار می شد عجیب ترین اتفاق این 

مسابقه بود.
بارسلونا بعد از نزدیک به سه ماه دوری از میادین به مستطیل سبز برگشت و 
به مصاف مایورکا رفت. بلوگرانا با ارائه یک بازی برتر موفق شد حریفش را 4-٠ 
شکست دهد ولی عجیب ترین اتفاق این بازی ورود یک جیمی جامپ به زمین 
چمن، در حالی بود که بازی پشت درهای بسته و بدون تماشاچی برگزار می شد.

وقتی ساعتها دقیقه ۵4 مسابقه دو تیم را نشان می داد ناگهان جوانی بدون 
ماسک تنفسی وارد زمین چمن شد و به سمت چند نفر از بازیکنان بارسا دوید. او 
که پیراهن تیم ملی آرژانتین که پشت آن شماره ١٠ لیونل مسی نقش بسته بود 
را به تن داشت، خود را به چند نفر از بازیکنان بارسا نزدیک کرد و با توجه به اینکه 
حتی ماسک تنفسی نداشت باعث ایجاد نگرانی در مسئولین برگزاری مسابقه شد.

مایورکا به عنوان میزبان مسابقه اعالم کرده بود که در مجموع به ١٧٠ نفر 
اجازه داده در زمان برگزاری بازی در ورزشگاه خانگی اش حضور داشته باشند ولی 
پروتکل های امنیتی را به دقت اجرایی کرده تا از ورود افراد به داخل زمین چمن 
جلوگیری شود. اما ورود جیمی جامپ جوان به میدان نشان داد که این تمهیدات 

مایورکا چندان دقیق اجرا نشده.
گزارش  به  می دوید  مسی  لیونل  سمت  به  جامپ  جیمی  این  که  زمانی 
رسانه های اسپانیایی، رئیس تیم امنیتی بارسلونا به سرعت خود را به او رسانده و 
مانع از رسیدنش به مسی می شود. اما پیش از این، جیمی جامپ جوان خود را به 

جوردی آلبا رسانده و با او تماس برقرار کرده بود.
ورود این جیمی جامپ به زمین باعث نگرانی هایی در اسپانیا شده و برخی 
منتقدین می گویند اللیگا و فدراسیون فوتبال این کشور اگر قادر به تامین امنیت و 
پروتکل های بهداشتی در جریان برگزاری مسابقات نیستند به جای اینکه بازیکنان 

را به خطر بیندازند باید این را اعالم کرده و برایش چاره اندیشی کنند.

ترامپ، تیم ملی فوتبال آمریکا را به تحریم تهدید کرد!

ادامه اعتراض  ایاالت متحده آمریکا تهدید کرد در صورت  رئیس جمهور 
بازیکنان، تیم ملی فوتبال کشورش و NFL را تحریم خواهد کرد.

اگر  که  است  کرده  تهدید  متحده  ایاالت  جمهور  رئیس  ترامپ  دونالد 
به  و  دهند  نشان  را  احترامی« خود  »بی  دهند  اجازه  بازیکنان  به  فدراسیون ها 
 NFL جای ایستادن برای سرود ملی قبل از مسابقه، زانو بزنند، بازی های فوتبال

و ایاالت متحده را تحریم خواهد کرد.
فدراسیون فوتبال ایاالت متحده )USSF( در اوایل این هفته به لغو ممنوعیت 
ادعا کرد  و  داد  رای  ملی  در هنگام پخش سرود  بازیکنان  زدن  زانو  برای  خود 
سیاست قبلی »اشتباه و از پیام مهم زندگی سیاه ها اهمیت دارد، گرفته شده است.”

در ادامه ویدئویی از طرف راجر گودل، کمیسر NFL پخش شده است که در 
آن وی بازیکنان را تشویق می کند تا به خاطر مرگ جورج فلوید، علیه نژادپرستی 

و خشونت پلیس اعتراض کنند.
این اقدام با این حال واکنش بسیاری از آمریکایی ها از جمله رئیس جمهور 
ترامپ را برانگیخته است که آن را بی احترامی به پرچم ایاالت متحده و کشور 

خوانده است.
از زمان قتل جورج فلوید، موج جدید اعتراضات سراسری علیه نژادپرستی 
و رفتار بد پلیس برانگیخته شده است. چهره های عمومی و مشاغل در سراسر 
ایاالت متحده برای نشان دادن حمایت از جنبش Black Lives Matter به 

خیابان ها ریختند.
تصاویر ناراحت کننده از مرگ فلوید زیر زانوی یک افسر پلیس درمینیاپولیس 
بیش از پیش عصبانیت و اعتراضات مردم آمریکا را برانگیخته و خیلی از چهره ها 

از جمله ورزشکاران به انتقاد شدید از سران ایاالت متحده پرداختند.

کراوچ: لیورپول با دی بروین همه عناوین قهرمانی را می برد
تیم  این  سران  به  لیورپول  سابق  مهاجم 
توصیه کرد هر طور شده است کوین دی بروین 

را از منچسترسیتی به خدمت بگیرد.
کراوچ،  پیتر  میرور،  دیلی  گزارش  به 
فوتبالیست سابق لیورپول درباره انتقال احتمالی 
به  منچسترسیتی  هافبک  بروین  دی  کوین 
باشگاه لیورپول به صحبت پرداخت و عنوان کرد 
این بازیکن می تواند در لیورپول پیشرفت کند و 

قرمزها نیز توان قهرمانی در هر رقابت را پیدا خواهند کرد.
مهاجم سابق تیم ملی فوتبال انگلیس در جام جهانی ٢٠٠۶ درباره حضور 
کوین دی بروین در لیورپول گفت:  دیدن کوین دی بروین در لیورپول بسیار عالی 
خواهد بود. اگر آنها بتوانند دی بروین را خریداری کنند، در فصل بعد لیورپول 
لیگ قهرمانان اروپا، لیگ برتر و حتی قهرمانی در مسابقات اسب سواری را هم 
به دست می آورد. اگر هر کدام از ما ١٠ پوند کنار بگذاریم می توانیم این انتقال را 
برای باشگاه نهایی کنیم. کوین  دی بروین پیشتر اعالم کرده بود در صورتی که 
منچسترسیتی از لیگ قهرمانان اروپا حذف شود، ممکن است درباره حضور در این 
تیم تجدیدنظر کند و از سیتی جدا شود. البته سران این تیم انگلیسی پافشاری می 
کنند که سیتی به هیچ وجه از لیگ قهرمانان حذف نمی شود و رای دادگاه عالی 
ورزش به سود آنها خواهد بود. در صورت حذف سیتی از لیگ قهرمانان می توان 
تصور کرد دی بروین که سابقه بازی در چلسی در  لیگ برتر را نیز در کارنامه 

دارد تصمیم به حضور در تیم لیورپول بگیرد.

آنتورپ با خرید گلر فرانسوی »بیرانوند« را تهدید کرد!

باشگاه آنتورپ بلژیک که »علیرضا بیرانوند« را به خدمت گرفته است، با 
یک گلر فرانسوی قراردادی چهار ساله امضا کرد.

»ژان بوتِز« متولد سال ١٩٩۵ و محصول آکادمی باشگاه لیل فرانسه بوده و 
در چهار فصل گذشته در باشگاه موسکرون بلژیک عضویت داشته است.

وی هفته آینده پس از پشت سر گذاشتن تعدادی از آزمایشات پزشکی از روز 
دوشنبه به تمرینات آنتورپ ملحق خواهد شد.باشگاه پرسپولیس روز گذشته)یکشنبه( 
برنامه مشخص شده  بیرانوند طبق  در صفحه مجازی خود اعالم کرد: علیرضا 
بامداد ایکشنبه باید برای شرکت در آزمایش های پزشکی به این کشور می رفت 

اما قوانین اتحادیه اروپا درباره کرونا سفر او را لغو کرد.

گفت:  پرسپولیس  باشگاه  پیشکسوت 
و  است  برده  بین  از  را  ایران  فوتبال  فساد 
هیچ کس نیست که به داد این فوتبال برسد.

»علی پروین« در حاشیه مراسم یادبود 
خبرنگاران  جمع  در  ابوطالب  پرویز  زنده یاد 
از  یکی  بوطالب  ا پرویز  داشت:  اظهار 
بود  ایران  فوتبال  تاریخ  مردان  بزرگ ترین 
و بسیاری از بزرگان فوتبال ایران شاگرد این 
مربی فقید بودند.وی افزود: امیدوارم مسووالن 
فدراسیون فوتبال ایران به مربیانی همچون 
پرویز ابوطالب که بازیکن ساز هستند بها داده 

و آنها را مورد حمایت قرار دهد.
اسطوره باشگاه پرسپولیس خاطرنشان 
کرد:  فوتبال ایران به مربیانی نیاز دارد که 
بازیکن را شناسایی و او را مورد آموزش قرار 

دهند نه این که مثل حاال تیم ها برای خرید 
بازیکن هزینه های میلیاردی کنند.

تیم های  چرا  کرد:  تصریح  پروین 
ریشه داری همچون راه آهن و بانک ملی که 
بازیکنان مطرحی را تحویل فوتبال ایران دادند 
باید از بین بروند؟ در هیچ کجای دنیا یک تیم 
چهار مدیرعامل عوض نمی کند و فدراسیون 
فوتبال در نیمه راه با تغییرات اساسی همراه 

نمی شود؛ اینها عیب فوتبال ایران است.
وی تاکید کرد: هیچ کسی به داد فوتبال 
ایران نمی رسد، اگر مدیری خالف می کند او را 
گرفته و با وی برخورد شود؛ مگر در این مدت 
با مفسدان بانکی برخورد نشد؟ همین رفتار را 
باید با مدیران خالفکار فوتبال ایران انجام داد.

کرد:  تصریح  پرسپولیس  پیشکسوت 
چرا یک مدیرعامل هشت ماه در باشگاه خود 
فعالیت می کند و بعد می رود؟ این ها سواالتی 

است که باید به آنها پاسخ داده شود.
 وی افزود: فساد فوتبال ایران را از بین 
برده است و کسی به داد این فوتبال نمی رسد.

افرادی  االن  کرد:  اعالم  پروین 
هستند که می گویند باشگاه های استقالل و 
پرسپولیس را به ما بدهید و تمام بدهی های 
این دو باشگاه را پرداخت می کنند اما حاضر 

نیستند سرخابی ها را به آنها واگذار کنند.
وی در پایان گفت: جای علی پروین در 
هیات مدیره باشگاه پرسپولیس نیست و هیچ 
وقت او را به این سمت به کار نخواهند گرفت، 
چرا علی دایی نباید رییس فدراسیون فوتبال 
شود؟ چرا علی کریمی باید خانه نشین باشد؟ 
فوتبالی ها باید سر کار باشند تا فساد کمتر 

شده و از بین برود.

مدیران خالفکار فوتبال ایران را دستگیر کنند؛

پروین: فساد فوتبال ایران را از بین برده است

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس گفت: 
عادالنه نیست که همه مشاغل کار خود را 
آغاز کنند و فقط فوتبال تعطیل شود زیرا تنها 

درآمد ما از این راه است.
»کمال کامیابی نیا« در گفت  و گویی که 
سایت باشگاه پرسپولیس منتشر کرد، درباره 
٢ دیدار تدارکاتی انجام شده اظهار داشت: به 
نظرم تا اینجا ٢ دیدار خوب برگزار کردیم. 
اولین  اینکه  با سایپا به دلیل  البته در دیدار 
بازی ما بعد از سه ماه بود کمی اذیت شدیم 
اما در دیدار با گل گهر سیرجان شرایط خیلی 
خوبی داشتیم. هر چقدر که جلوتر می رویم 
شرایط ما بهتر هم خواهد شد. قرار است تا 
بازی با پیکان ٢ دیدار تدارکاتی دیگر برگزار 
کنیم و معتقدم بدن ما تا شروع لیگ با این 
بازی ها آماده خواهد شد و تا دیدار با پیکان 

به آمادگی کامل خواهیم رسید.
وی در خصوص شرایط پرسپولیس و 
ادامه داد: خوشبختانه  بازیکنان هم  آمادگی 
ایده آل است.  بازیکنان کامال  و  تیم  شرایط 
فقط »محمد انصاری« را به دلیل مصدومیت 
ناراحت کرد.  را  ما  دادیم که همه  از دست 
داشته  خوبی  خیلی  جراحی  عمل  امیدوارم 
البته  برگردد.  میدان  به  پرقدرت تر  و  باشد 
»بشار رسن« ٢ روز است به تیم اضافه شده 
و فقط »اوساگونا« به دلیل محدودیت پرواز 
نتوانسته به تهران برگردد. او هم به زودی 

به ما اضافه خواهد شد تا برای شروع لیگ 
کامال آماده باشیم.

غیبت  مورد  در  پرسپولیس  هافبک 
هواداران در ادامه دیدارهای لیگ برتر تصریح 
کرد: واقعا هواداران پرسپولیس در این سال ها 
همیشه برای ما سنگ تمام گذاشتند و غیبت 
آن ها خیلی احساس خواهد شد. هر جا که ما 
بازی داریم هواداران همیشه حمایت کردند. 
امیدوارم که ویروس کرونا زودتر از جهان دور 
شود و هواداران هم بتوانند باز هم بازی های 

پرسپولیس را از نزدیک تمام کنند.
به  واکنش  در  همچنین  کامیابی نیا 
اظهارات برخی از بازیکنان، مربیان و مدیران 

که هنوز هم درخواست تعطیلی لیگ برتر را 
دارند، گفت: در حال حاضر مسابقات فوتبال 
در کشورهایی مثل ایتالیا، اسپانیا، آلمان و دیگر 
کشورها آغاز شده است. در کشور خودمان 
هم همه اصناف کار خود را آغاز کردند. در 
نگیرد  امیدوارم هیچ کسی کرونا  اول  وهله 
تمرین  ساعت   ٢ روزی  فقط  بازیکنان  اما 
باید همه موارد  بقیه روز هم  می کنند و در 
بهداشتی را رعایت کنیم. این موضوع اصال 
عادالنه نیست که همه مشاغل کار خود را 
چرا  شود  تعطیل  فوتبال  فقط  و  کنند  آغاز 
که تنها درآمد ما از این راه است. بهتر است 
برخی از بازیکنان و مدیران باهوش باشند. 

مگر ما ادعای حرفه ای بودن نداریم پس چرا 
نباید ساده ترین پروتکل ها را رعایت کنیم؟ 
متاسفانه برخی از باشگاه ها مسائل ساده را 
رعایت نمی کنند و بهانه های زیادی می آورند 

که این اصال خوب نیست.
وی در مورد دیدار با پیکان که برای 
بقا می جنگد و این موضوع کار پرسپولیس 
را سخت خواهد کرد، ادامه داد: به هر حال 
شرایط پیکان در جدول به گونه ای است که 
این تیم برای بقا می جنگد و همین موضوع 
کار ما را خیلی سخت خواهد کرد. البته برای 
راه  در  و  ندارد  وجود  آسانی  بازی  هیچ  ما 
رسیدن به قهرمانی باید بازی ها را ببریم. به 
طور قطع نمی توانیم از حاال خودمان را برنده 

بازی بدانیم.
حال  هر  به  داشت:  اظهار  کامیابی نیا 
برای نخستین مرتبه در تاریخ فوتبال ایران 
به  متوالی  قهرمانی  چهار  می تواند  تیمی 
بازیکنان،  همت  با  اینجا  تا  بیاورد.  دست 
تالش مسووالن باشگاه و حمایت هواداران 
این شرایط رقم خورده است. البته ٩ بازی 
تا پایان لیگ داریم و شاید در این بازی ها 
اتفاقات زیادی رخ بدهد. این را هم اضافه 
کنم که ما تا جام قهرمانی را باالی سر نبریم 
خودمان را قهرمان نمی دانیم. فکر می کنم 
مثل سال های قبل بتوانیم ٣،4 هفته مانده 

تا پایان بازی ها قهرمان شویم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چالوس نظر به دستور مواد ١ و ٣ قانون 
تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
٢٠/٩/١٣٩٠ملک متقاضی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی چالوس مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض 
وی محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل 
آگهی میگردد: ٧۵4 فرعی از ٢٨ اصلی واقع در مرتع هرطه کال بخش 
یک قشالقی دهستان کالرستاق به نام علی مغانی نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت ٢۵۶.٠٩ مترمربع خریداری مع 
الواسطه از سیدرمضان میرفاضلی مالک رسمی لذا به موجب ماده ٣ قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
١٣ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ١۵ روز از طریق 
این روزنامه و محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند . معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را 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 ١٣ آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی 
که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از 
تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی 
و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع 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 : 
٢۶/٠٣/١٣٩٩ تاریخ انتشار : ٠٩/٠4/١٣٩٩ ابراهیم حسین زاده رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک چالوس
م-الف ١٩٩٠١٩١٩

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
قانون  و ٣  مواد ١  به دستور  نظر  ثبتی چالوس  فاقد سند رسمی حوزه 
فاقد سند رسمی مصوب  و ساختمانهای  اراضی  تکلیف وضعیت  تعیین 
٢٠/٩/١٣٩٠ملک متقاضی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی چالوس مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض 
وی محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی 
میگردد: ٨4۵ فرعی از ٣٧ اصلی واقع در قریه علویکال بخش یک قشالقی 
دهستان کالرستاق به نام الیاس تقی پور لیاسی نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با انباری به مساحت ٩٠.٢4 متر مربع به شرط تجمیع با پالک 
٢١۵ فرعی خریداری مع الواسطه از نعمت اله دیاری مالک رسمی مالک 
رسمی لذا به موجب ماده ٣ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ١٣ آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله ١۵ روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیراالنتشار در 
شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و 
در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترضین باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 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 ١٣ آیین نامه مذکور در مورد 
قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با 
رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین 
آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع 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 : 
٢۶/٠٣/١٣٩٩ تاریخ انتشار : ٠٩/٠4/١٣٩٩ ابراهیم حسین زاده رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک چالوس
م-الف ١٩٩٠١٩٣4

شرایط تیم و بازیکنان کامال ایده آل است؛

کامیابی نیا: تعطیلی فوتبال عادالنه نیست

یتخت  پا بی های  آ پیشین  بازیکن 
می گوید: مدیران این باشگاه دروغگو هستند 

و بارها وعده های تو خالی به من دادند.
پس از گذشت ضرب االجل فیفا مبنی 
بر پرداخت پول بویان نایدنوف، بازیکن اسبق 
تیم فوتبال استقالل، گمانه زنی های مختلفی 
در خصوص جریمه استقالل برای این مساله 
به وجود آمده است و این احتمال وجود دارد 
این  به  بدهی  دلیل  به  استقالل  باشگاه  که 
بازیکن با کسر امتیاز و محرومیت از پنجره 

نقل و انتقاالت روبرو شود.
این بازیکن درخصوص طلبش از باشگاه 
استقالل گفت: هنوز هیچگونه توافقی با من 

و مدیر برنامه هایم انجام نشده و هیچ تالشی 
هم در این راستا نشده است. مدیران استقالل 

دروغگو هستند و بارها وعده های دروغ به من 
و وکیلم دادند. دیگر نمی توانیم حرف های 
حق  می خواهیم  فقط  و  کنیم  باور  را  آن ها 

خود را از فیفا بگیریم.
شکایتش  که  این  درباره  نایدنوف 
ممکن است باعث محرومیت و کسر امتیاز 
دانم  نمی  من  را  این  گفت:  شود  استقالل 
و نباید هم پاسخگو باشم بلکه این مدیران 
استقالل هستند که وظیفه دارند مشکالت 
را برطرف کنند و باعث دردسر این باشگاه 
نشوند. استقالل هواداران خوب و متعصبی 
لیاقتشان باالتر این حرف هاست و  دارد که 
بارها  ما  نیستند.  مشکالتی  چنین  شایسته 

به مدیران استقالل گفتیم که مذاکره کنیم 
تا به توافقی در این خصوص برسیم اما آنها 
و  ندادند  را  وکیلم  و  من  جواب  مدت ها  تا 
پول  استقالل  به شکایت شدیم.  مجبور  ما 
بازیکنانش را نمی دهد و من را هم مثل بقیه 

مجبور به شکایت کرد.
ر  د ی  نیه ا و مقد یکن  ز با ین  ا
با  ندارم  دوست  دیگر  من  گفت:  پایان 
پولم  فقط  و  کنم  صحبت  استقاللی ها 
از  استقالل  خاطر  به  من  می خواهم.  را 
حتی  و  گذشتم  پیشنهادها  ز  ا بسیاری 
مصدوم شدم اما آن ها به نحوی که درست 

نبود با من برخورد کردند.

نایدنوف: مدیران استقالل دروغگو هستند

بعد از گلزنی مهدی طارمی با پیراهن ریوه آوه، وو لی 
مهاجم تیم اسپانیول نیز موفق به گلزنی شد و دیاچی کامادا نیز 

روی یک حرکت فوق العاده پاس گل داد.
فوتبالیست های آسیایی هفته درخشانی را در لیگ های 
معتبر اروپایی سپری کردند و توانستند با یک پنالتی، دو گل و 
یک پاس گل، پرچم این قاره را در بوندسلیگا، لیگ پرتغال و 

اللیگا باال نگه دارند.
ابتدا نوبت مهدی طارمی بود که با پیراهن ریوه آوه بدرخشد. 

او در دقیقه ٣۵ توسط مدافع تیم موریرنس روی زمین افتاد و 
یک دقیقه بعد خودش پشت توپ قرار گرفت و با ضربه محکم 
به وسط دروازه، نخستین گل خود بعد از شیوع ویروس کرونا را 
به ثبت رساند و در نهایت نیز ریوه آوه با کسب پیروزی شیرین 

١-٠ شانس خود را برای کسب سهمیه لیگ اروپا حفظ کرد.
روز شنبه گذشته در بوندس لیگا دیاچی کامادا ستاره ٢٣ 
ساله تیم اینتراخت فرانکفورت عملکرد خوبیرا از خود نشان داد 
و پس از دریبل سه بازیکن تیم هرتا برلین توپ را به آندره سیلوا 

ستاره پرتغالی سپرد تا او دروازه خالی از دروازه بان را باز کند و 
اینتراخت ١-٠ عقب افتاده را پیش بیندازد.

در همان دقایق بود که مهاجم چینی تیم اسپانیول هم با 
فراری زیبا از پشت مدافعان تیم دپورتیوو آالوس در موقعیت تک 
به تک با روبرتو خیمنز دروازه وی را گشود و پیروزی اسپانیول ته 
جدولی را قطعی کرد. تیم دوم ایالت کاتالونیا با بردی که با گل 
وو لی ستاره ٢٨ ساله تیم ملی چین به دست آمد، اختالف امتیاز 

با منطقه سبز را کاهش داد و به بقا امیدوار شد.

از طارمی تا وولی؛ درخشش مهاجمان آسیایی در اروپا
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سمیه  مشهد  شهرستان  گروه 
باقرزاده

در  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
امام  امداد  کمیته  هیئت امنای  دیدار 
خمینی)ره( ضمن تبیین جایگاه و اهمیت 
معیشت مردم به ویژه فقرا از منظر اسالم، 
بر لزوم احیا و ترویج سنت هاي حسنه 
اسالمی برای افزایش خدمات حمایتی 
جامعه  محرومان  مشکالت  رفع  و 

تأکید کرد..
احمد  حجت االسالم والمسلمین   
مروی در دیدار هیئت امنای کمیته امداد 
امام خمینی)ره( که در تاالر والیت حرم 
امداد  برگزار شد، کمیته  مطهر رضوی 
امام خمینی)ره( را نهادي انقالبی خواند 
و ضمن تقدیر از تالش هاي مستمر این 
نهاد در رسیدگي به امور مستضعفین، به 
سوره مبارکه قریش اشاره و اظهار کرد: 
این سوره شریفه دو  متعال در  خداوند 
»امنیت«  و  روزی«  و  »رزق  موضوع 
معرفی  خدایی  و  مهم  بسیار  امری  را 
می کند و از بندگان می خواهد به شکرانه 
این دو نعمت بزرگ پروردگار خویش را 

عبادت کنند..
در  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
ادامه با اشاره به خطبه ای از امیرالمؤمنین 
علی)ع( که در حقیقت بیان بیالن کاری 
حکومت امام در کوفه است، ابراز کرد: 
حضرت علی)ع( در خطبه ای می فرمایند 

»در کوفه همه مردم مسکن و خانه دارند 
و نان گندم می خورند.« بیان این فراز از 
زبان زاهدترین انسان عالم بسیار مهم 
مردم  معاش  و  معیشت  از  امام  است، 
می گویند و ُپر پیداست که امام بر وضع 

معیشت مردم توجه ویژه داشته اند.
وی افزود: این امر اهمیت رسیدگی 
به فقرا از دیدگاه الهی را نشان می دهد 
از  دستگیری  به  اسالم  توجه  از  و 
زمینه  این  در  الگوسازی  و  نیازمندان 
برای انسان ها حکایت دارد، رشادت های 
امیرالمؤمنین)ع( در غزوه های خندق و 
خیبر نمی تواند برای همه انسان ها الگو 
انجام آن  توانایی  باشد چراکه بسیاری 
را ندارند؛ اما دستگیری از فقرا الگویی 

برای تمام بشریت است.
وی توجه به حفظ عزت نفس و 
کرامت انسان ها را از دیگر موضوعات 
حائز اهمیت در دستگیری از نیازمندان 
برشمرد و ابراز کرد: مسئله حفظ عزت 
بسیار  موضوعات  از  انسانی  کرامت  و 
به  ره  هموا اسالم  که  بوده  مهمی 
از  مؤمن  انسان  است،  داده  تذکر  آن 
اعتبار  و  وجاهت  دارای  اسالم  دیدگاه 
که  آن اند  از  فروتر  مادیات  زیرا  است 
رزش های  ا سنجش  برای  معیاری 
را  متعالی  ارزش های  و  باشند  انسانی 

تحت الشاع قرار دهند..
مروی  حجت االسالم والمسلمین 
به  خود  سخنان  از  دیگری  فراز  در 

اهمیت توجه به آموزه های اسالمی در 
رفع مشکالت اقتصادی جامعه تأکید و 
ابراز کرد: احیا و ترویج سنت هاي حسنه 
نوع دوستی  و  انفاق  حوزه  در  اسالمی 
ضمن تقویت همبستگی هاي اجتماعی، 
می تواند موجب همگرایی مردم، توسعه 
خدمات  بهره وری  افزایش  و  خدمات 

حمایتی به محرومان جامعه شود..
تولیت آستان قدس رضوی سرعت 
در عرضه خدمات حمایتی، حفظ عزت 
و کرامت نفس نیازمندان، توانمندسازی 
خدمات  ثبات  و  ماندگاري  محرومان، 
واقعی  نیازمندان  شناسایی  در  دقت  و 
به  رسیدگی  در  مهم  موارد  دیگر  از  را 

نیازمندان و مساکین برشمرد.

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی)ره( تأکید کرد

لزوم احیا و ترویج سنت هاي حسنه اسالمی 
برای افزایش خدمات حمایتی و رفع مشکالت محرومان

همه مددجویان فاقد مسکن هلیالن صاحب خانه می شوند

مدیرکل کمیته امداد استان ایالم گفت: همه مددجویان فاقد مسکن 
هلیالن تا پایان امسال صاحب خانه می شوند. قنبر موسی نژاد در پایان 
سفر یک روزه خود به شهرستان هلیالن اظهار کرد: همه مددجویان فاقد 

مسکن هلیالن تا پایان امسال صاحب مسکن می شوند. 
مدیرکل کمیته امداد استان ایالم گفت: همه مددجویان فاقد مسکن 

هلیالن تا پایان امسال صاحب خانه می شوند.
قنبر موسی نژاد عصر جمعه در پایان سفر یک روزه خود به شهرستان 
امسال  پایان  تا  فاقد مسکن هلیالن  اظهار کرد: همه مددجویان  هلیالن 

صاحب مسکن می شوند.
وی افزود: در سه سال اخیر تعداد ١٧4 واحد مسکونی برای مددجویان 
این شهرستان احداث شده که در این زمینه ۶١ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی تصریح کرد: در این مدت هزار و ٣٩ مورد لوله کشی گاز با اعبار ٢٢ 
میلیارد ریال و ٢٠٠ مورد سرویس بهداشتی و حمام با اعتبار دو میلیارد و ۵٠٠ 
میلیون ریال برای مددجویان کمیته امداد این شهرستان ساخته شده است.

اهالی روستای »ورمله« هلیالن  اضافه کرد: ٨٠ درصد  نژاد  موسی 
تحت پوشش کمیته امداد ایالم هستند.

 
فرمانده آموزشگاه علمی و تخصصی شهید بهشتی ناجا:

 مدیران و کارکنان پاک فوالد مبارکه مایۀ سربلندی نظام 
و انقالب هستند

فرمانده آموزشگاه علمی و تخصصی شهید بهشتی ناجا پس از بازدید از 
خطوط تولید فوالد مبارکه در جلسه ای با حضور جمعی از معاونان و مدیران 
این شرکت گفت: خداوند را شاکریم که بعد از انقالب شکوهمند اسالمی 
ایران، چنین کارخانه ای در کشور بنا نهاده شده است. همچنین خرسندیم 
که مدیران و کارکنان پاک این شرکت مایۀ سربلندی نظام و انقالب هستند

 سردار فدایی از سالمتی و امنیت به عنوان دو نعمت باارزش که مورد 
تأکید خداوند مهربان قرار گرفته ، یاد و اضافه کرد: بدون شک نیروی انتظامی 
تمامی توان خود را برای برقراری نظم و امنیت شهروندان و ایجاد زمینۀ 
مناسب برای کار و فعالیت های اقتصادی به کار خواهد بست تا کارکنان این 

کارخانۀ بزرگ بتوانند بدون دغدغه به کار خود ادامه دهند.
با اشاره به اهمیت کار و تولید در رونق اقتصادی کشور اظهار  وی 
داشت: برای دست یابی به بهترین شرایط فعالیت اقتصادی، داشتن نظم و 
امنیت از مهم ترین مؤلفه هاست که خوشبختانه در نتیجۀ تعامل و همکاری 

بین نیروی انتظامی و فوالد مبارکه چنین فضایی مهیا شده است.
ایرج ترابی، مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه  گفت: نیروی انتظامی 
همواره در برقراری نظم و ایجاد فضایی امن برای کار و فعالیت اقتصادی 

نقش آفرینی کرده و فوالد مبارکه به خوبی قدردان این زحمات است.
وی با بیان اهمیت آشنایی دستگاه ها و بخش های مختلف با عملکرد 
فوالد مبارکه و نقش آن در اقتصاد کشور گفت: اگر همۀ مسئولین با عملکرد 
کارخانه هایی نظیر فوالد مبارکه آشنایی بیشتری داشته باشند، به یقین نتایج 
بهتری به بار خواهد نشست؛ چراکه امروز فوالد مبارکه به عنوان یک سرمایۀ 
ملی، زنجیرۀ تولید از سنگ تا رنگ را به طور کامل در خود دارد و در اقصی 

نقاط ایران اسالمی منشأ اثر است.
ترابی تصریح کرد: امروز شاهد این هستیم که فوالد مبارکه در راستای 
با  ایفای نقش در زمینۀ مسئولیت های اجتماعی خود نیز همکاری خوبی 
به  قصد  دشمن  وقتی  انتظامی  نیروی  همچنان که  دارد؛  انتظامی  نیروی 
مخاطره انداختن فعالیت های اقتصادی و کار و تولید را داشته، به خوبی از 
استمرار تولید حمایت کرده است.مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در بخش 
پایانی سخنان خود خلق ارزش مشترک برای جامعه و خدمت به هم میهنان 
را محصول مشترک همکاری بین نیروی انتظامی و فوالد مبارکه دانست.

نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت در جامعه و محیط های تولید 
نقش ارزنده ای دارد

فوالد  بهره برداری  معاون  بخشیان،  مختار  همچنین  جلسه  این  در 
مبارکه، با ارائۀ گزارشی از دستاوردهای فوالد مبارکه گفت: برقراری نظم و 
امنیت در جامعه و محیط های تولید و کسب وکار حاصل شجاعت و تالش 

شبانه روزی عزیزان نیروی انتظامی و شایستۀ قدردانی است.

در  میانه  خاور  دارویی  موثره  مواد  شهرک  اولین  افتتاح 
استان مرکزی

دارویی  موثره  مواد  شهرک  اولین  نخست  فاز  از  برداری  بهره  آیین 
خاورمیانه در ناحیه صنعتی شهید بابایی استان مرکزی برگزار شد. به گزارش 
روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی آیین بهره برداری از 
فاز نخست اولین شهرک مواد موثره دارویی خاورمیانه در ناحیه صنعتی شهید 
بابایی استان مرکزی با حضور وزیر بهداشت به صورت ویدئو کنفرانس و 
همچنین با حضور صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزیر صمت ، آقازاده 
استاندار مرکزی ،شانه ساز معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو ، 
آمره مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی و برخی مسئولین 
استانی و محلی برگزار شد . دکتر نمکی وزیر بهداشت در این آیین بهره 
برداری که به صورت ویدئوکنفرانس انجام شد با اشاره به صرفه جویی ٧٠٠ 
میلیون یورویی در ارز دارو در سال گذشته ، از هدفگذاری برای کاهش ٢٠ 

درصدی ارزبری دارو در سال جاری خبر داد .
وزیر بهداشت در افتتاحیه فاز نخست اولین شهرک تولید مواد موثره 
دارویی در خاورمیانه و خط تولید کامل استامینوفن در ناحیه صنعتی شهید 
بابایی استان مرکزی گفت : ما در عین گرفتاری با بیماری کرونا به فرموده 
و  اولین  و  تولید در حرکت هستیم  ، در سال جهش  مقام معظم رهبری 

بزرگترین کارخانه مواد اولیه دارویی کشور را امروز افتتاح می کنیم .
آمره مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی در حاشیه 
آیین افتتاح فاز نخست اولین شهرک تولید مواد موثره دارویی در خاورمیانه 
و خط تولید کامل استامینوفن در ناحیه صنعتی شهید بابایی استان مرکزی 
گفت :  شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز پیشرو در تولید محصوالت 
اتوکسیله و پروپوکسیله در منطقه خاورمیانه با ربع قرن تجربه در حوزه تولید 
دارو و با هدف افزایش تنوع محصوالت خود در سال جهش تولید و در راستای 
تالش برای خود کفایی کشور و صرفه جویی ارزی ،  فاز اول کارخانه خط 
تولید استامینوفن را با سرمایه گذاری بخش خصوصی به میزان ۵ میلیون 

دالر راه اندازی شده است .

نخستین جلسه پیشگیری از تنش آبی استان برگزار شد
امسال  تابستان  آبی  تنش  از  پیشگیری  اضطراری  نشست  نخستین 
درنیمه شب جمعه ٩ خرداد درمحل آبفای رجایی شهر برگزار شد.به گزارش 
روابط عمومی آبفای البرز،مهندس شهرام حافظ مدیریت آبفای شهرستان 
کرج با اشاره به نقش حساس شرکت آبفای البرز درتامین وتوزیع مستمر 
آب شرب گفت: درهفته ی اول ابتدای خرداد امسال با افزایش دمای هوا 
وبه تبع آن افزایش ١٢ درصدی مصرف آب نسبت به مدت مشابه سال قبل 
،شاهد افت فشار وقطع آب دربرخی مناطق به ویژه درطبقات باالی ساختمانها 
بودیم.وی افزود:به منظور بررسی وپیشگیری از تنش آبی تابستان امسال، به 
دستور مدیرعامل شرکت آبفای البرز نخستین جلسه اضطراری تامین آب 
ساعت ١١ شب ٩ خرداد دراداره آبرسانی رجایی شهر برگزار شد ومهندس 
مهدی زاده مدیرعامل این شرکت ضمن بازدید میدانی از تاسیسات آبرسانی 

دستورات الزم را به مدیران مجموعه آبفای شهرستان کرج صادر کرد.

بزرگ  خانه  تصفیه  دوم  فاز  اتصال  معکوس  شمارش  آغاز 
آب گیالن

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
استان گیالن، جلسه هماهنگی رفع نشت خط انتقال شرق گیالن و اتصال 
استانداری  اجتماعات  سالن  در  گیالن  آب  بزرگ  خانه  تصفیه  دوم  مدول 
برگزار شد. سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل  گیالن 
شرکت آب و فاضالب استان گیالن با اشاره به اهمیت موضوع تامین آب 
سالم و بهداشتی افزود: مدول دوم تصفیه خانه بزرگ آب  گیالن با ظرفیت 
٣ مترمکعب در ثانیه و بهسازی مدول اول آن با ظرفیت ٣ مترمکعب در 
ثانیه که بزرگترین پروژه شرکت آب و فاضالب گیالن است و به روش 
بر  بالغ  اعتباری  با  زودی  به  مترمکعب   ۶ ظرفیت  با  مجموع  در   BOT
١۶٨٢٠٠٠میلیون ریال به بهره برداری خواهد رسید.مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان گیالن در ادامه با اشاره به لزوم اجرای مقدمات این اتفاق 
میمون و مبارک گفت: برای اینکه بتوانیم بزودی شاهد این رخداد بزرگ 
باشیم الزم است با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه های ذیربط اتصال 
این مجموعه ارزشمند به شبکه انتقال را در کوتاهترین زمان ممکن به انجام 
برسانیم.وی با ارائه گزارشی از روند رفع نشت رینگ بتنی تامین فشار رشت  
به عنوان عملیاتی که با هماهنگی مسئولین و همکاری مردم رشت  ١٢ 
ساعت زودتر از زمان پیش بینی،  پایان یافته یاد کرد و تصریح کرد: پروژه 
اتصال مدول دوم تصفیه خانه بزرگ به خط انتقال شرق گیالن نیز از جمله 
همین همکاری هاست که انتظار است قبل از زمان پیش بینی شده امکان 
انتقال شرق شامل  از خط  ٣مترمکعب آب دیگررا به  شهرهای برخوردار 
شهرهای  سیاهکل، آستانه و کیاشهر، الهیجان و رودبنه، لنگرود و کومله، 
شلمان، اطاقور فراهم نماید.وی پروژه رفع نشت خط انتقال ١٢٠٠ میلیمتری 
شرق گیالن در بستر خمام رود را نیز از دیگر طرح های الزم و مهم شرکت 
عنوان کرد و اظهار داشت: با اجرای همزمان این دو طرح تالش است از 
هدررفت قابل توجه آب شرب ، کمبود آب در شهرهای برخوردار در شرق 
گیالن علی الخصوص در تابستان و امکان گسسته شدن لوله و قطع دراز 

مدت آب شهرهای برخوردار جلوگیری شود

هشدار آبفای البرز برای صرفه جویی درمصرف آب
آب  مصرف  کرج-اکبری- 
ساکنان استان البرز درهفته نخست 
مدت  به  نسبت  امسال  د  خردا
درصد   ١٢ حدود   ٩٨ سال  مشابه 
افزایش داشته است؛ بنابراین برای 
جلوگیری ازافت فشار یا قطع آب 
درمصرف  جویی  صرفه  ،رعایت 
زاده  مهدی  ضروریست.مهندس 
لبرز  ا استان  بفای  آ مدیرعامل 
دراین خصوص اظهارداشت :گرم 
کولرهای  اندازی  وراه  هوا  شدن 
آبی ورعایت توصیه های بهداشتی 
برای   ، کرونا  ویروس  با  مقابله 

شستن دستها از یکسو ومحدودیت منابع آبی استان از سوی دیگر موجب 
شد تا درهفته نخست خرداد امسال حجم مصرف آب شرب به 4 میلیون 
قبل ١٢  مشابه سال  با مدت  درمقایسه  که  برسد  متر مکعب  هزار  و4٢٠ 
درصد افزایش یافته است.وی توضیح داد: براساس توصیه های بهداشتی 
برای مقابله با کرونا،بطور میانگین درهر بارشستن دستها ۶ لیتر آب مصرف 
می شود که اگر هرفرد بطور میانگین ١٠ بار درشبانه روز مبادرت به انجام 
این کار نماید بیش از ۶٠ لیتر به سرانه مصرف آب استان اضافه می شود. 
این درحالی است که باگرم شدن هوا وراه اندازی کولرهای آبی نیز حدود 
۵٠٠ لیتر درشبانه روز به حجم مصرفی آب افزوده می شود که مجموع این 
مصارف درسطحی گسترده ،حجم بار مصرفی باالیی را به شبکه ی ذخیره 
وتوزیع آب شرب وارد می کند.مدیرعامل آبفای البرز به مردم توصیه کرد: 
کوتاه کردن زمان استحمام،بستن شیرآب هنگام کف مالی دست ها،سرکشی 
به کولرها وتنظیم شناور آن ها واطمینان از سالم بودن شیلنگ کولر،پرهیز 
از شست وشوی حیاط وخودرو ،آبیاری فضای سبز درهنگام شب یا صبح 
زود وپرهیز از غرقابی کردن باغچه را مدنظر قرار دهند.وی افزود:درشرایط 
فعلی قطعی آب بطور گسترده وعمومی نداریم اما دربعضی مناطق همچون 
گلشهر ومهرشهر درروز جمعه با افزایش شدید مصرف مواجه بودیم که منجر 
به افت فشار بخصوص درطبقات باالی ساختمانها شده بود.مهندس مهدی 
زاده از مشترکان آبفای البرز خواست به هیچ عنوان ازنصب پمپ مستقیم 
روی شبکه استفاده نکنند وحتما بعد از کنتور یک مخزن ذخیره آب به ازای 
هر خانوار ٢۵٠ لیتروسپس یک پمپ تعبیه شود تا آب به راحتی در طبقات 

باالی ساختمان جریان یابد.

مدیر عامل منطقه آزاد انزلی:
همت مضاعف منطقه آزاد انزلی به منظور جهش در تولید 

و جذب سرمایه گذار
به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
روزبهان  دکتر  ریاست  به  سازمان  این  اداری  شورای  جلسه  انزلی  آزاد 
الزم  های  برنامه  تدوین  منظور  به   ، مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رییس 
در  انزلی  آزاد  منطقه  نقش  ارتقای  و  اقتصادی  جهت رشد شاخص های 

توسعه مبادالت برگزار شد. 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به نام گذاری سال جاری 
و نقشه راه از سوی مقام معظم رهبری به عنوان جهش تولید اظهار کرد: 
این شعار به این معناست که باید تالش و همت مضاعف به منظور تبدیل 
تهدیدات به فرصت داشته باشیم و جهشی را در عملکردمان به وجود بیاوریم 
، در حال حاضر کشورمان در سخت ترین شرایط تحریم پس از انقالب قرار 
دارد و با انطباق خود با شرایط موجود، تدوین برنامه مدون و گام برداشتن 
در مسیر توسعه ، تهدیداتی که برای منطقه و کشور ایجاد شده است را می 

توان به فرصت تبدیل کرد.
های  راهبرد  از  یکی  را  صنعتی  های  فعالیت  توسعه  روزبهان  دکتر 
مناسب به منظور تحقق اهداف در زمینه جذب سرمایه گذار و تقویت درون 
زایی و برون گرایی به عنوان یکی از شاخص های اقتصاد مقاومتی دانست 
و خاطرنشان کرد :این ضرورت وجود دارد که زمینه های بهتر برای رشد 
با توجه به  انزلی  آزاد  فعالیت های صنعتی داشته باشیم و تاکنون منطقه 
محدودیت ها در بسیاری از زمینه ها دستاوردهای قابل توجهی به خصوص 
در فعال سازی واحدهای راکد داشته است و با توسعه زیرساخت های سرمایه 
گذاری و فعالیت شهرک صنعتی شماره ٣ بستر الزم برای فعالیت واحدهای 
تولیدی توانمند بیش از پیش فراهم خواهد شد و معتقدم شرایط فعلی می 

تواند زمینه ساز جهش در منطقه آزاد انزلی باشد.

افراد سالم هم از ماسک استفاده کنند
که  این  اظهار  با  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
فردی که از ماسک استفاده می کند یک چهارم ابتال به بیماری را کاهش 
می دهد، افزود : بر خالف روز های اول که فقط به افراد مشکوک گفته 
ماسک  از  باید  هم  سالم  افراد  اکنون  کنند،  استفاده  ماسک  از  می شد 

کنند. استفاده 
بهداشتی  اصول  رعایت  اینکه  بیان  با  زاده  روحانی  حامد  دکتر 
بیماری  به کاهش  ربطی  است، گفت: گرمای هوا  تاکید  مورد  همچنان 
در فصل  کرونا  نکنند  فکر  افراد  و  ندارد  کرونا  ویروس  و ضعیف شدن 

تمام می شود. گرما 
که  این  بیان  با   مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
برگزاری مراسم های شلوغ کانونی موجب انتشار بیماری می گردد  و فاصله 
گذاری اجتماعی باید همواره مورد توجه قرار گیرد، افزود: فرهنگ رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی باید همه گیر شود و با رعایت بهداشت می توان 

با این ویروس مقابله کرد.
وی تاکید کرد ؛ شدت کشندگی بیماری نسبت به قبل کم نشده است 
و به علت رعایت کردن مردم فقط تعداد مبتالیان نسبت به روز های اول 

بیماری کمتر شده است.

عزم ملی برای بازنگری قوانین حفاظت از خطوط فشار قوی گاز 
شرکت انتقال گاز ایران به عنوان 
یکی از شرکت های اصلی زیرمجموعه 
شرکت ملی گاز، با١٠ منطقه عملیاتی 
صورت  به  گازطبیعی  انتقال  عهده دار 
ایمن و پایدار در سراسر کشور است. همه 
خطوط انتقال گاز سراسری و انشعابات 
این خطوط که گاز را از پاالیشگاه های 
می کنند  دریافت  کشور  سراسر  گازی 
شرکت های  به  شهرها  ورودی  در  و 
گاز استانی تحویل می دهند، به همراه 
مهم ترین  فشار،  تقویت  ایستگاه های 
تاسیسات این شرکت به شمار می آیند..

شرکت  دهگانه  مناطق  از  یکی 
انتقال گاز، منطقه 4 عملیات انتقال گاز 
است که ستاد آن در شهر مشهد واقع 
شده و دارا بودن بیش از ۵ هزار و ۵٠٠ 
کیلومتر خط لوله .در گستره  استان های 
خراسان شمالی، جنوبی، رضوی است. .

انتقال  عملیات   4 منطقه  مدیر   
رعایت  اهمیت  به  اشاره  ضمن   گاز 
حریم خطوط لوله فشار قوي گاز ،حریم 
خطوط لوله فشار قوی را شامل دو حریم 
و  دانست،  ایمنی  حریم  و  اختصاصی 
و  برای ساخت  تأکید کرد: سختگیری 
ساز در حریم ٢۵٠ متری خطوط انتقال 
گاز با هدف حفظ جان و سالمت مردم، 
همچنین صیانت از تأسیسات و خطوط 

انتقال گاز انجام می شود..
فشار  اینکه  بیان  با  کامل  محمد 
)با  گاز  نتقال  ا لوله  خط  داخل  گاز 
برابر فشار  باال(حدود 4 هزار  قطرهای 
کرد:  است،تصریح  منازل  داخل  گاز 
حریم اختصاصی، عرصه مجاور طرفین 
عملیات  انجام  برای  که  لوله  خط  هر 
بهره برداری و مراقبت از آن طبق ضوابط 
فنی شرکت های تابعه وزارت نفت تعیین 
می شود، است و عرض آن از هر طرف 
خطوط لوله از ٢٨ متر تجاوز نخواهدکرد.

خطرهای  کاهش  همچنین  وی 
های  سوزی  آتش  یا  انفجار  از  ناشی 
احتمالی خطوط لوله را فلسفه وجودی 
تاکید کرد:  قانون حریم خواند و  دیگر 
اطراف  ساکنان  ایمنی  افزایش ضریب 
رساندن  حداقل  به  و  لوله  خطوط 
خطرهای ناشی از موارد یاد شده )آتش 
سوزی، انفجار و ...( جنبه دیگر قانون 

حریم است.
انتقال  عملیات  چهار  مدیرمنطقه 
احداث  منع  »قانون  به  اشاره  با  گاز 
که  گاز«  انتقال  خطوط  طرفین  در  بنا 
تصویب  به   ١٣۵٠ سال  خرداد   ٣١ در 
رسیده است، اظهار کرد: در حال حاضر 
مهم ترین متن قانونی که از رعایت حریم 
ایمنی خطوط انتقال گاز حمایت می کند 
قانون مصوب سال ١٣۵٠ است،   این 
قانون حدود 4٣ سال پیش و در شرایط 
مر بوط به آن زمان به تصویب رسیده و 
با توجه به افزایش رو به تزاید پروژه های 
تمام  پاسخگوی  گاز،  انتقال  خطوط 

نیازهای روز نیست..
محمدکامل در خصوص مکاتبات 
صورت گرفته با استانداری، فرمانداری، 
اداره راه و ترابری، آب، برق و مخابرات 
در استان های زیرمجموعه این منطقه، 

راستای  در  مکاتبات  این  شد:  یادآور 
و  استعالم  خذ  ا همکاری،  تعامل، 
ذی صالح  ارگان های  با  هماهنگی 
و  ساخت  نوع  هر  و  می گیرد  صورت 
سازی در حوزه خطوط لوله انتقال گاز 
طبیعي فشار قوي باید از این مجموعه 

استعالم شود..
های  نخاله  تخلیه  وی  گفته  به 
در  صنعتی  پسماندهای  و  ساختمانی 
توسعه  گاز،  انتقال  لوله  مسیرخطوط 
محدوده روستاها و شهرها بدون توجه 
به حریم خطوط لوله انتقال فشار قوی 
سوی  از  ساخت  پروانه  صدور  و  گاز 
ارگان های ذی  شهرداری ها و سایر 
خطوط  درحریم  معادن  انفجار  و  ربط 
حریم  مشکالت  جمله  از  نیز  گاز  لوله 

به شمار می آید.
کامل با بیان اینکه عمده تجاوزات 
در  گاز  انتقال  خطوط  ایمنی  حریم  به 
حاشیه  مسکونی  و  کشاورزی  مناطق 
شهرها قرار دارد، گفت: رعایت نکردن 
حریم ایمنی، سبب به خطر افتادن امنیت 
جانی و سالمتی شهروندان می شود و به 
همین دلیل نباید در این زمینه از شرکت 

ملی گاز ایران انتظار اغماض داشت..
مدیر منطقه 4 در ارتباط با اقدامات 

حریم  از  حراست  برای  گرفته  صورت 
خطوط انتقال فشار قوی گاز در سطح 
بیش از۵ هزار و۶٠٠ کیلومتر خط لوله 
تحت پوشش منطقه چهار شرکت انتقال 
گاز کشور در سطح چهاراستان کشور، 
اساس  بر  ارتباط  این  در  کرد:  تصریح 
برنامه ریزی های به عمل آمده به صورت 
دوره ای بازدیدهایی از خطوط لوله گاز 
توسط واحد کنترل حریم انجام شده و 
انتقال  خطوط  به  تجاوزات  هرگونه  با 
غیر مجاز،  و ساز  گاز همچون ساخت 
تردد و خاکبرداری در حریم مربوطه، با 
همکاری مجاری قانونی اقدامات الزم 

انجام می گیرد..
وي هرگونه عملیات ساخت وساز 
گذر  زیر  یا  روگذر  هاي  عملیات  ویا 
اختصاصي و عمومي خطوط لوله انتقال 
گاز را منوط به دریافت مجوزهای الزم 
بدون  فعالیت  داشت:  بیان  و  دانست 
مجوز، تجاوز به حریم شناخته می شود 

و قابلیت پیگرد قانونی دارد..
از  استفاده  لزوم  به  کامل  محمد 
شدن  مکانیزه  و  دنیا  روز  فناوری های 
دریافت استعالم های حریم خطوط لوله 
انتقال  عملیات  چهار  منطقه  سایت  در 
گاز،تأکید کرد و بیان داشت: با توجه به 
لوله  پراکندگی مسیر خطوط  و  وسعت 
انتقال گاز در این منطقه و بعد مسافت 
افراد می توانند بدون مراجعه به منطقه 
nigtc..http://district4 و تنها از

ir/fa-IR  طریق سایت
و  تکمیل  ا  ر بوطه  مر بخش 
و پس  ارسال کرده  را  نقشه های الزم 
از دریافت و درج در سیستم اتوماسیون 
اداری، مراحل پاسخگویی به آن انجام 
شده و پاسخ استعالم به نمابر و پست 
الکترونیکی قید شده در مشخصات فرد 

متقاضی ارسال می شود.

های  پروژه  بررسی  منظور  به 
شهرستانهای  در  فاضالب  و  آب  مهم 
عامل  مدیر   ، کریم  رباط  و  بهارستان 
آبفای جنوبغربی با حجه االسالم دکتر 

نوروزی دیدار و گفتگو کرد .
 در این دیدار که در دفتر نماینده 
رباط  و  بهارستان  شهرستانهای  مردم 
کریم در مجلس شورای اسالمی انجام 
شد ، پروژه های مهم آب و فاضالب 
های  شبکه   ، نتقال  ا خطوط  شامل 
خانه  تصفیه  و  مخازن   ، آوری  جمع 
بررسی  و  بحث  مورد  فاضالب  های 

قرار گرفت .
مهندس سید علی لدنی نژاد مدیر 
استان  جنوبغربی  آبفای  محترم  عامل 
تهران ضمن تشریح بخشی از اقدامات 
صورت گرفته و در دست انجام در این 
خصوص یادآور شد : آبفای جنوب غربی 
استان تهران با خدمات تامین و توزیع آب 
آشامیدنی ٣ شهرستان و شهرهاو شهرکها 
 ، اسالمشهر  روستاهای   همچنین  و 
بهارستان و رباط کریم  امر تامین و توزیع 

آب شرب نزدیک به ٢/۵ میلیون نفر و 
همچنین جمع آوری و انتقال و تصفیه 

فاضالب این شهرها را به عهده دارد .
ی  بفا آ ه  یر مد هیئت  ئیس  ر
نشان  خاطر  تهران  استان  جنوبغربی 

ساخت : آب آشامیدنی شهروندان این 
شهرستانها با استفاده از آب استحصالی 
چاه های موجود در منطقه و خط الغدیر 
تامین و توزیع میگردد و در این زمینه و 
به منظور ارتقاء کّمی و کیفی آب شرب 

شهروندان  سه طرح ملی به نام های 
الغدیر ٢ ، طرح زمزم و خط انتقال قمر 
بنی هاشم )ع( در دست انجام است و 
از  مهم  های  پروژه  توجه  قابل  بخش 
جمله پروژه های ملی و عمرانی نیمه 
تمام و جهت اتمام و بهره برداری نیازمند 
که  میباشند  الزم  اعتبارات  تخصیص 
امیدواریم با تامین و تخصیص اعتبارات 
مربوطه و حمایت های الزم طرح های 
مذکور مطابق برنامه زمانبندی شده به 

اتمام و به مرحله بهره برداری برسد.
سپس دکتر نوروزی نماینده محترم 
رباط  و  بهارستان  شهرستانهای  مردم 
نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در  کریم 
طی سخنانی و ضمن قدردانی از عملیات 
انجام شده و اقدامات صورت گرفته در 
حوزه آب و فاضالب گفت :  امیدواریم 
با پیگیریهای الزم و تامین و تخصیص 
اعتبارات مناسب شاهد اتمام پروژه های 
نیمه تمام و رفع هر گونه مشکالت در 
زمینه آب و فاضالب و سالمت محیط 

زیست در منطقه باشیم

در آبفای جنوبغربی استان تهران انجام شد نشست مدیرعامل و معاونین این شرکت با نماینده 
مردم شهرستان بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسالمی

در اردیبهشت امسال بیش از 4 هزار و دویست 
گیالن  در  طبیعی  گاز  مشترکین  جمع  به  مشترک 

افزوده شده است.
گیالن حسین  گاز  عمومی  روابط  گزارش  به   
اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از جذب 4 
هزار و دویست و سی مشترک جدید در اردیبهشت 
مدت  به  نسبت  تعداد  این  گفت:  و  داد  خبر  امسال 
داشته  رشد  درصد   ۶٨ از  بیش  گذشته  سال  مشابه 
اعالم  با  گیالن  استان  گاز  است.مدیرعامل شرکت 
این خبر اظهار داشت: با جذب این تعداد مشترکین 

به  گیالن  در  طبیعی  گاز  مشترکین  مجموع  جدید، 
رسیده  مشترک  هزار  یکصد  و  میلیون  یک  باالی 

است.
با  نه  خوشبختا داشت:  اظهار  کبر  ا مهندس 
همه  استان،  نقاط  اقصی  به  گسترده  گازرسانی 
شهرها و دو هزار و ٣۵ روستای استان برخوردار از 
باشند و متوسط بهره مندی گاز مشترکین  گاز می 

گیالنی به باالی ٩٨ درصد رسیده است.
گاز  مشترکین  تعداد  افزایش  به  اشاره  با  وی 
و  آموزش  موضوع  به  بیشتر  توجه  لزوم  بر  طبیعی 

طبیعی  گاز  ایمن  و  بهینه  مصرف  فرهنگ  اشاعه 
تاکید کرد و گفت: این شرکت با همکاری نهادهای 
همچنین  و  سیما  و  صدا  استانداری،  نظیر  مختلف 
ارتباط مستمر با اصحاب محترم رسانه تمام تالش 
خود را در جهت نهادینه کردن فرهنگ مصرف گاز 

به کار بسته است.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در خاتمه 
رعایت  با  تا  نمود  درخواست  گاز  مشترکین  از همه 
ارائه خدمات  زمینه  را در  ایمنی، شرکت گاز  نکات 

نمایند یاری  بهتر  هرچه 

مدیر عامل گاز گیالن تاکید کرد:
لزوم توجه بیشتر به موضوع آموزش و اشاعه فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی
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از راست عباس سجادی، زنده یاد حسین آهی و محمد سلمانی 
اختصاصی دنیای جوانان

بیهوده امتحان نکن
امری بعید را …

جواد منفرد

جدی نگیر وعده عشقی جدید را
 با تازه داغدیده، نزن حرف عید را

 ازمن کسی پس از تو، به جایی نمی رسد
 دارم درست حکم دری بی کلید را

 برگشتنم چو رجعت نعشی به زندگی ست
 بیهوده امتحان نکن امری بعید را …

 باری به هرجهت شده ای، ُخلق و خوی تو
 از پشت بسته دست درختان بید را

 چون من هرآن که دلبرش ازاو برید و رفت
فهمیده است معنی قطع امید را

 نیشم زدی و بعد تو هرکس رسید داشت
 مصداق ریسمان سیاه و سفید را …

جلسه معاونان موسسه خانه کتاب 
با سرپرست این موسسه برگزار و در این 
جلسه بر تغییر نکردن رویکردهای این 
موسسه و تداوم فعالیت ها و برنامه ها در 

سال جاری تاکید شد.
موسسه  معاونان  شورای  جلسه 
خانه کتاب با حضور حسینعلی ساالری 
 ،  - کتاب  خانه  موسسه  سرپرست   -
معاون   - میرمحمدصادق  سیدسعید 
نظربلند  آزاده  و   - پژوهشی  فرهنگی 
این  اطالع رسانی  و  فناوری  معاون   -

موسسه روز ٢4 خردادماه برگزار شد.
این موضوع که  بر  این جلسه  در 
تغییر مدیریت و تعیین سرپرست در دوره 
امور  معاونت  ادغام موسسات  )و  انتقال 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(، 

خللی در ادامه فعالیت ها و رویکردهای 
موسسه خانه کتاب ایجاد نخواهد کرد و 
این موسسه همانند گذشته به فعالیت های 
خود در حوزه نشر و کتاب ادامه خواهد 
معاونان  جلسه  این  شد.در  تاکید  داد، 

موسسه خانه کتاب ضمن ارائه گزارش 
فعالیت های انجام شده در سه ماهه اول 
راهکارهای  و  پیشنهادها  جاری،  سال 
خود را برای ادامه برنامه های فرهنگی 

در ماه های پیش رو ارائه کردند.

تاکید بر تداوم فعالیت های موسسه خانه کتاب

معاون گروه واژه گزینی فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی می گوید: نبود ارتباط با 
برخی نهادها باعث می شود خیلی از واژه ها 
وارد شود و بعد ما به فکر ساختن جایگزین 

برای آن ها بیفتیم.
درباره واژه هایی  پرویزی   نسرین 
که اخیرا توسط فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی جایگزین شده اند و شوخی هایی که 
در فضای مجازی با آن ها می شود اظهار 
کرد: اساسا اگر فرآیند واژه گزینی را یک 
فرآیند علمی درنظر بگیریم، ممکن است 
باشد. البته  داشته  تفاوت  مردم  سلیقه  با 
که  می گیریم  درنظر  را  ویژگی  این  ما 
به  مردم  را عموم  واژه ای  است  قرار  اگر 
سعی  و  نباشد  غریب  خیلی  ببرند،  کار 
زبان  در  موجود  واژه های  از  می کنیم 
»همه گیری«  واژه  مثال  کنیم.  استفاده 
و  می شود  برده  کار  به  است  که سال ها 
شده، چیزی  جایگزین  »اپیدمی«  برای 
ابداع  تازه  را  آن  فرهنگستان  که  نیست 
کرده باشد. حتی اعضای انجمن اپیدمی در 
جریان انتخاب این واژه بودند و اصال خود 
گروه اپیدمیولوژی ما این را ابداع کرده بود.

را  این  کرد:  اظهار  ادامه  در  او 
ا  ر ژه ها  وا ین  ا تمام  که  نید  بدا هم 
به  فقط  و  می کنند  طرح  متخصصین 
نیست  این طور  می رسد،  شورا  تصویب 
که شورای واژه گزینی متشکل از ادیبان 
در  بنشینند  آن ها  و  باشد  زبان شناسان  و 
فیزیک،  پزشکی،  علمی  واژه های  مورد 
کنند.  اظهارنظر  مهندسی  فنی  و  شیمی 
می دهند  را  پیشنهادشان  متخصصین 
را  واژه  ساخت  فرهنگستان  شورای  و 
بررسی می کند تا اگر اشکالی داشته باشد 
جنبه  واژه  که  شود  احیانا احساس  یا 
باشد  ساده تر  است  نیاز  و  دارد  عمومی 
باشد،  نداشته  هماهنگی  تعریفش  یا با 
اظهارنظر می کند که به طور معمول درصد 
کمتر  یعنی  است؛  این طور  پایینی  خیلی 
متخصصین  که  واژه هایی  درصد  پنج  از 
واژه گزینی  شورای  در  می دهند  پیشنهاد 
تغییر می کند و یا رد می شود. برای همین 
کل فرآیند واژه گزینی توسط متخصصین 
که حدود ٣٠٠ تا 4٠٠ نفر در حوزه های 

مختلف هستند، انجام می شود.
واژه ها  برخی  نپسندیدن  پرویزی 
توسط مردم را طبیعی دانست و گفت: ما بنا 
را بر این نمی گذاریم که مردم نمی خواهند 
ببرند. عادت، مسئله ای  کار  به  را  واژه ها 
است که باید در زبان درنظر گرفت؛ یعنی 
وقتی به چیزی عادت می کنیم به راحتی 
واژه  و  بگذاریم  کنار  را  آن  نمی توانیم 
جدیدی را بپذیریم. بنابراین ما می پذیریم 
که تا ١٠ سال آینده، معموال یک نسل، 
باید از آن بگذرد تا این واژه ها جا بیفتند. 
زمان  در  اول  فرهنگستان  همان طور که 
ادیبان،  از  بسیاری  هجوم  مورد  خودش 

زبان شناسان و اهل علم قرار گرفت ولی 
بعد از آن ما و شما به راحتی »دانشگاه«، 
»شهرداری«، »شهربانی«  »دانشکده«، 
می بریم، بدون  کار  به  را  »دادستان«  و 
این که فکر کنیم زمانی فرنگی این ها به 
انتظارمان این  کار می رفته است. ما هم 
است که این ها وارد کتاب های درسی و 
در رسانه ها مطرح شود و به تدریج جای 
خودش را در زبان پیدا کند و نسل آینده 
با این واژه ها بزرگ شود و رشد کند. این 
امیدی است که ما داریم، و اگر همکاری 
زیاد  احتمال  به  باشد  مختلف  نهادهای 

صورت خواهد گرفت.
واژه های  از  بسیاری  ما  افزود:  او 
بودیم، البته  کرده  تصویب  قبال  را  کرونا 
ولی  کرونا،  برای  خاص  طور  به  نه 
حوزه های مختلف  آن ها در  از  بسیاری 
»اپیدمی«  همین  مثل  بود؛  شده  مطرح 
که قبال تصویب و اعالم شده بود، منتهی 
شاید به آن توجهی نشده بود، اما حاال که 
مسئله اش مطرح شده و واژه های انگلیسی 
فراوانی در گفتار مسئوالن و رسانه ها بوده 
است، فرهنگستان فکر کرد مجموعه ای را 
اعالم کند، که البته به غیر از آن مجموعه، 
ما کل مجموعه مربوط به کرونا را - در 
الفاظ توجه کرده اند و  این  جهان هم به 
فرهنگ جداگانه ای برای کرونا در خارج 
جاهای  از   - شده  منتشر  هم  ایران  از 
دیگر هم گرفته ایم و یک خوشه  واژه ای 
را که در حدود ٢۵٠ تا ٣٠٠ واژه است به 
عنوان »فرهنگ کرونا« منتشر می کنیم. 
در حال حاضر کارهای واژه گزینی اش در 
حال انجام است و تعدادی از آن ها را از 
حال  در  هم  بقیه  و  داریم  مصوب  قبل 

انجام است.
معاون گروه واژه گزینی فرهنگستان 
همچنین در پاسخ به سوالی درباره نگاه 
پیشینی به واژه گزینی اظهار کرد: در همه 
حوزه ها این کار امکان پذیر نیست. فرض 
ما  و  می شود  وارد  جدید  تجهیزات  کنید 
که نمی دانیم چه چیز را ممکن است به 
طور مرتب وارد علوم کنند، ما به محض 
مقاله  یک  در  متخصصان مان  که  این 
جدید مواجه  واژه ای  با  رسانه  یا کتاب یا 

کار  دستور  در  را  آن  بالفاصله  می شوند، 
تحت  گروهی  ما  حتی  می دهیم.  قرار 
داریم که  عمومی  واژه های  گروه  عنوان 
این ها فضای مجازی را به طور مرتب رصد 
می کنند و امکان این  را که یک دستگاه 
یا فناوری قرار است وارد شود می سنجند 
و در گروه عمومی آن را مطرح می کنند و 

ما تصحیح می کنیم.
پرویزی افزود: ولی ما واقعا گمرکی 
کجا  از  واژه ها  این  بدانیم  که  نداریم 
برای  بسیاری  می شوند، راه های  وارد 
دارد.  وجود  زبان  به  واژه ها  این  ورود 
فرهنگستان امیدش به همین متخصصین 
است که این ها با حوزه های کاری خودشان 
آشنا هستند، و می دانند چه چیزی سریع 
وارد می شود، در نتیجه اولویت هایی که ما 
برای شان تعیین کرده ایم این است که ابتدا 
به واژه های جدیدی بپردازند که احتمال 
در  بعد  و  است  عموم  زبان  به  ورودشان 
ضمن آن واژه هایی را که به طور مرتب 
دارند و جزء واژه های  با آن ها سر و کار 
پایه شان است بررسی کنند؛ این اولویت ما 
است و دستورالعملی که در گروه های مان 
اجرا می شود. ولی واقعا مرزی ندارد که ما 
بدانیم چه واژه ای را کی باید بررسی کنیم. 
اما خوشحال می شویم که رسانه ها کمک 
کنند و هر چیز جدید را قبل از اعالم کردن 
از فرهنگستان بپرسند و ما این ساز و کار را 
داریم که بالفاصله گروهی تشکیل دهیم 
و برایش معادلی را جایگزین و ظرف چند 

خأل  این  متاسفانه  اما  کنیم،  اعالم  روز 
هست و این ارتباط درست برقرار نمی شود. 
وقتی که اتوبوس بی آرتی آمد، انتظار این 
را  آن  این که  از  قبل  شهرداری  که  بود 
وارد شهر کند به فرهنگستان اعالم کند. 
اما ما به محض این که شنیدیم، »تندرو« 
را برایش جایگزین کردیم، اما این وقتی 
بود که آن ها در رسانه ها اعالم کرده بودند. 
خوشبختانه همان اوایل کار بود، اما این 
نبوِد ارتباط باعث می شود خیلی از واژه ها 

وارد شود و بعد ما به فکر بیفتیم. 
آیا  این که  به  پاسخ  او همچنین در 
بیشتر  اثرگذاری  به  نسبت  فرهنگستان 
واژه هایی که در رسانه ها و فضای مجازی 
به کار برده می شود بر زبان مردم دغدغه ای 
دارد، گفت: در فرهنگستان دفتری تحت 
صداوسیما«  با  رتباط  ا »دفتر  عنوان 
متعددی  برنامه های  توانستیم  که  داریم 
پشت بند  و  باشیم  صداوسیما داشته  در 
صداوسیما  و  در این جا  که  دفتر  همین 
تشکیل شد، تفاهم نامه ای بین دو سازمان 
فرهنگستان  آن  براساس  که  شد  منعقد 
سعی  مشترک  طور  به  صداوسیما  و 
می کنند جایگزین واژه های بیگانه توسط 
ببرند،  به کار  اعالم شود و آن ها هم  ما 
ولی در بعضی بحران ها مثل همین کرونا 
کردیم  گله  ما هم  و  غفلت شد  مقداری 
می شد؛  سوال  فرهنگستان  از  باید  که 
سریع تر  مسئولین می خواستند  چون  ولی 
با صداوسیما ارتباط برقرار کنند، این کار 
امکان پذیر نشد، اما ما همان مجموعه را 
به صدا وسیما هم اعالم کردیم. برنامه های 
متعددی برای معرفی واژه های مان داریم، 
خوشبختانه در رادیو خیلی موفق بوده ایم 
با  که  هست  برنامه هایی  هم  سیما  در  و 
مشارکت فرهنگستان برنامه ریزی و ضبط 
می شود. فرهنگستان سعی کرده خودش 
را در فضای مجازی جا بدهد، ما پیش از 
این شاید خیلی در فضای مجازی نبودیم، 
اما حاال در فیسبوک، اینستاگرام و ... فعال 
با  را  ارتباط  این  هستیم و سعی می کنیم 

مردم حفظ کنیم. 

پرسش و پاسخ درباره واژه های ابداعی فرهنگستان

ترجمه اعوانی از »تاریخ فلسفه« در بازار کتاب
از  جلد  چهارمین  تازه  چاپ 
فردریک  اثر  فلسفه«  »تاریخ  کتاب 
چارلز کاپلستون با ترجمه غالمرضا 
اعوانی در 4۶4 صفحه با قیمت 4۵ 
هزار تومان توسط  انتشارات علمی 

و فرهنگی منتشر شد.
ثر  ا فلسفه«  ریخ  »تا کتاب 
از  یکی  کاپلستون  چارلز  فردریک 
برجسته ترین آثار کالسیک در زمینه 
جلد   ١١ در  که  فلسفه  است  تاریخ 
کاپلستون  درآمده است.  نگارش  به 
در  بریتانیایی  تاریخ نگار  و  فیلسوف 
 ١٩٧4 تا   ١٩44 سال های  فاصله 

مجموعه نه جلدی »تاریخ فلسفه« را تألیف می کند و با انتشار آن به شهرت 
دانشگاه  و  شایر  آکسفورد  دانشگاه های  در  تدریس  سابقه  که  او  می رسد. 
گریگوری را دارد، در کنار تألیف این اثر و نیز بازخوانی و بسط آرای توماس 
آکویناس با انجام مناظره ای درباره وجود خداوند با برتراند راسل در ١٩4٨ 

نیز معروف شده است.
همراهی  با  فرهنگی  و  علمی  انتشارات  در  نه جلدی  مجموعه  این 
اسماعیل  آذرنگ،  عبدالحسین  مجتبوی،  مترجمانی چون سیدجالل الدین 
بهاءالدین  دادجو،  ابراهیم  اعوانی،  غالمرضا  آشوری،  داریوش  سعادت، 
خرمشاهی و امیرجالل الدین اعلم به انجام رسیده است. جلد چهارم این 
مجموعه به بررسی وضعیت فلسفه غرب از دکارت تا الیب نیتز اختصاص 
دارد که با ترجمه غالمرضا اعوانی منتشر شده است.این کتاب درباره بخش 
قابل توجهی از تاریخ فلسفه غرب در دوران پیش از ظهور کانت بحث می کند 

که به دوره ظهور نظام های فلسفی عقل گرا مشهور است.
در بخشی از مقدمه فصل اول از این کتاب می خوانیم:

غالبًا گفته می شود که فلسفه جدید با دکارت یا با فرانسیس بیکن در 
با چه توجیهی  انگلستان آغاز شده است. شاید مستقیمًا آشکار نباشد که 
لفظ »جدید« به تفکر قرن هفدهم اطالق می شود اما اطالق این لفظ به 
وضوح متضمن آن است که میان فلسفه قرون وسطی و دوره مابعد آن 
شکاف و فاصله ای وجود دارد و نیز هر یک واجد خصوصیات مهمی است 

که دیگری فاقد آن است.
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زهرا ثقفی الریجانی

زنی که آبروی هنر نگارگری معاصر بود

امروز، بیست و ششم خرداد، مصادف است با سالروز درگذشت منصوره 
حسینی، نگارگر معروف ایرانی، که آبروی هنر نگارگری معاصر بود.

نقاشی  لیسانس   ١٣٢٨ سال  در   ،١٣٠۵ سال  زادٔه  حسینی،  منصوره 
از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران گرفت و سپس در سال ١٣٣٨ از 
آکادمی هنرهای زیبای  رم پایان نامه دریافت کرد. او هنگامی در دانشکده 
هنرهای زیبا  مشغول آموزش دیدن شد که از شروع به کار  آن دانشکده، 
وزیری، صدیقی،  حیدریان،  استادان وی  می گذشت.  پنج سال  چهار  فقط 

مقدم، روالن دوبرول و مارت سلستین آیو و... بودند. 
به عنوان  نشگاه  دا ز  ا لتحصیلی  فارغ ا ز  ا بعد  حسینی،  منصوره 
نقاشی نوگرا فعالیت خود را ادامه می دهد و در چند نمایشگاه گروهی شرکت 
کرد . او در ایتالیا، همانند بسیاری دیگر از نقاشان ایرانی آموزش دیده در 
آکادمی رم، از مکتب نقاشی رم، یا به ویژه شاخه ای از اکسپرسیونیسم آرام( 
رم  با زیباشناسی مکتب  او  احساس  هماهنگی  بی گمان  گرفت.  هنایش 
نیز در این میانه بازیگر بود.  در سال ١٣٢۵ منصوره حسینی از نخستین 
هنرمندان ایرانی بود  که در دوساالنه ونیز حضور پیدا کرد و  در سال ١٣٣۶ 
نگارخانه »وانتاجو« در شهر رم نمایشگاهی از ١٩ پردٔه نقاشی او را به نمایش 
گذاشت. همچنین کارهایش در نمایشگاه های انفرادی و گروهی متعددی 
در ایران، ایتالیا، چکسلواکی، یوگسالوی ، ونیز و... به نمایش  در آمد و چند 
نقاشان آسیایی در رم، مسابقه ثبت زیبایی های  نمایشگاه  از جمله:  جایزه 
ُرم، مسابقه نقاشی از مناظر شهرستان جووانی کامپانو، نمایشگاه ملی هنر 

معاصر  دریافت کرد.
پیکر منصوره حسینی در روز پنج شنبه هشتم تیر ١٣٩١، در حالی که 
از فوتش می گذشت، توسط همسایگان پیدا و به پزشکی قانونی  ١۵ روز 

منتقل شد.

بازی هایی برگرفته از ادبیات فارسی
ده بازی رومیزی و کارتی برگرفته از آثار فاخر ادبیات کهن فارسی و 

ادبیات معاصر رونمایی شد.
این بازی ها که مناسب کودکان و نوجوانان هفت سال به باالست، از 
ادبیات کهن فارسی همچون مثنوی  معنوی موالنا، منطق الطیر  آثار فاخر 
عطار نیشابوری، کلیله و دمنه و تاریخ بیهقی و همچنین ادبیات معاصر شامل 

آثار نیما یوشیج و حبیب یغمایی اقتباس شده است.
ادبیات فارسی  از داستان های  اقتباس  الهام و  با  طراحی این بازی ها 
به سفارش مرکز سرگرمی های سازنده و بازی های رایانه ای کانون پرورش 
ارتباط  همین  در  شد.  آغاز   ١٣٩٧ سال  در  نوجوانان  و  کودکان  فکری 
و  اسباب بازی  و  بازی  ایرانی  طراحان  حضور  با  هم اندیشی  نشست های 
متخصصان حوزه ادبیات فارسی تشکیل و دستاورد این پروژه تاکنون ١٠ 

بازی رومیزی و کارتی شده است.
با اقتباس از منطق الطیر و بر اساس داستان  بازی  کارتی »سیمرغ« 
سیمرغ عطار نیشابوری با طراحی آیدین مهدیزاده تهرانی، »گنجیشکک اشی 
مشی« با اقتباس از ادبیات فولکور استان فارس و بر اساس داستان گنجشکک 
اشی مشی و »مار و مارگیر« با اقتباس از منطق الطیر و بر اساس داستان مار 
و مارگیر هر دو با طراحی علی شیرکرمی، »شغال هفت رنگ« با اقتباس از 
مثنوی معنوی و بر اساس داستان شغال هفت رنگ با طراحی احسان عبدی، 
»طوطی و بقال« با اقتباس از مثنوی معنوی و بر اساس داستان طوطی و 
بقال با طراحی عماد ارغند و پازل کارتی »آهو و پرنده ها« با اقتباس از آثار 
نیما یوشیج و بر اساس داستان آهو و پرنده ها با طراحی شادی عظیمی از 

جمله آثار کارت بازی ها هستند.
از  اقتباس  با  مهره و صفحه »گوهر شب چراغ«  بازی های  همچنین 
مثنوی  معنوی و بر اساس داستان گوهر شب چراغ با طراحی مهنام منفرد، 
»روباه و زاغ« با اقتباس از دیوار اشعار حبیب یغمایی و بر اساس داستان 
روباه و زاغ با طراحی شهاب محسنین، »زاهد و دزدان« با اقتباس از کلیله 
و دمنه و بر اساس داستان زاهد و گوسفند با طراحی فرحناز ورنان و »ایاز و 
یاران« با اقتباس از تاریخ بیهقی و بر اساس داستان سلطان محمود و ایاز با 

طراحی عماد ارغند نیز از دیگر آثاری است که رونمایی شد.
رایانه ای کانون پرورش  بازی های  مدیرکل سرگرمی های سازنده و 
طراحی  در  کهن  ادبیات  و  متون  از  بهره گیری  ضرورت  درباره  فکری 
اسباب بازی و سرگرمی گفت: هدف از انجام این پروژه، آشنایی کودکان 
زنده  زمین،  ایران  کهن  میراث  پاس داشت  و  هنر  ادبیات،  با  نوجوانان  و 
ادبیات ملی و بومی و بسترسازی برای فعالیت های تحقیقی  نگه داشتن 

و پژوهشی است.
برای  تولیدکنندگان و سرمایه گذاران  از  محسن حموله ضمن دعوت 
فعالیت در این حوزه گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در 
سال های گذشته برای معرفی طراحان و ایده پردازان در حوزه اسباب بازی 
فعالیت هایی را با برگزاری نشست های تخصصی و رویداد ملی ایده آزاد آغاز 
کرده است که پیش بینی می شود قابلیت ها و استعدادهای نسل جوان نوپرداز 

بیش از گذشته شناسایی و معرفی شود.
بر اساس این خبر، این محصوالت با هدف رونق تولید کاالی ایرانی 
و حضور در بازارهای بازی و اسباب بازی با مشارکت و همکاری سازمان ها 

و نهادهای عالقه مند در سال جهش تولید رونمایی می شود.

بهروز رضوی کتاب ماکسیم گورکی را می خواند

بهروز رضوی کتاب »در جستجوی نان« اثر ماکسیم گورکی را در شش قسمت 
از )٢4 تا ٢٩ خرداد( در برنامه »کتاب شب« رادیو تهران روایت می کند.

این روایت رادیویی با استفاده از ترجمه احمد صادق در استودیو ٢٢ معاونت 
صدا ضبط و آماده پخش شده است.

محمدباقر رضایی سردبیر و نویسنده این برنامه گفت کتاب در جستجوی نان، 
به خاطرات دوران کودکی و نوجوانی ماکسیم گورکی اختصاص دارد که در فقر 
کامل سپری شد و او توانست از سیاهی مطلق آن عبور کند و به یکی از بزرگترین 
نویسندگان روس و غمخوار محرومان و بینوایان تبدیل شود. او از آنجا که به اقشار 
پایین جامعه خود تعهدی ذاتی و قلبی داشت، نام اصلی خود را روی کتاب هایش 
نمی نوشت و به جای آن می نوشت ماکسیم گورکی )یعنی تلخ (. نام اصلی او )آلکسی 

ماکسیموویچ پشکوف( بود.
نامزد  بارها  آثار فراوانی خلق کرد و  بار خود،  پر  گورکی طی ۶٨ سال عمر 

دریافت جایزه نوبل ادبی شد، اما آن را از او دریغ کردند.
ماتوی کوژمیاکین«،  »مادر«، »دانشکده های من«، »سه رفیق«، »زندگی 
»کلیم سامگین«، »در اعماق«، »عجوزه ایزرگیل«، »واسکاسرخه و استادان زندگی« 

از جمله آثار مشهور اوست.
برنامه »کتاب شب« به سردبیری و نویسندگی محمدباقر رضایی، صدابرداری 
محسن فراهانی، تهیه کنندگی رضا قربانی و زرین کشاورز، در گروه اخالق و زندگی 

شهروندی رادیو تهران تولید می شود.
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محمدعلی کشاورز درگذشت

یگر  ز با ز  ر و کشا علی  محمد
پیش کسوت سینما، تئاتر و تلویزیون 

پس از تحمل مدت ها بیماری 
روز ٢۵ خردادماه درگذشت.

محمدعلی کشاورز ٢۶ فروردین 
شد،  متولد  اصفهان  شهر  در   ١٣٠٩

بر صحنه  نقش  ایفای  با  را  فعالیت هنری 
در  آن  از  پس  و  کرده  آغاز  انقالب  از  قبل  سال های  در  تئاتر 
نمایش های مختلفی روی صحنه رفت. آنتیگون، آندورا، ادیپوس شهریار، 
افول، بازی استریندبرگ، بختک، پستخانه، چند لحظه تا مرگ  اشباح، 
و چوب به دست های ورزیل  از جمله تجربه های این بازیگر بر صحنه 
تئاتر محسوب می شود و برزخی ها، کمال الملک، مردی که موش شد، 
آکتور  شاه  ناصرالدین  جزیره،  مادر، جستجو در  نوروز،  میرزا  کفش های 

سینما و دلشدگان از جمله آثار سینمایی اوست.

مسابقه »77 ساعت« از پاییز روی آنتن سیما

یک   ن  عنوا ساعت«   ٧٧ «
تلویزیونی و  مسابقه - مستند جدید 
مسابقه یی مهارتی و ماجراجویانه است 
که برای کشف خالقیت ها و مهارت 

های جوانان مستعد برگزار می شود.
این  مسابقه شامل بخش های میدانی 
و استودیویی است و تابستان امسال توسط 

یک گروه بزرگ تولید خواهد شد که تا پاییز به آنتن برسد.
و  سینما  بازیگران  از  تیمی  برنامه  این  کارگردان  ابوطالب،  سعید 
تلویزیون را برای تولید این برنامه دعوت به کار کرده  و شرکت کنندگان 

نیز طی فراخوانی ثبت نام می کنند.
در »٧٧ ساعت« د. بازیگر به عنوان مجری - داور و ٩ بازیگر نیز 
و  تکنسین ها  از  متشکل  تیمی  و   دارند  کننده حضور  به عنوان شرکت 

بازیگران نیز داوری مسابقه را به عهده خواهند داشت.

تک آهنگ »حوالی بی من« منتشر شد

موسیقی  خواننده  اخواص  پوریا 
ایرانی در تازه ترین فعالیت موسیقایی 
خود تک آهنگ »حوالی بی من« به 
آهنگسازی فواد سمیعی را منتشر کرد.

مهران نیک سیما  قطعه  این  در 
علیرضا   ، ز آهنگسا د سمیعی  فوا شاعر، 
تک نواز ویولن،  و  زهی  ارکستر  دریایی 
حقیقی میکس و مستر و  حامی  نوازنده هارپ،  دوست  سخاوت  مسعود 

سینا جلیلیان طراح کاور دیگر عوامل اجرایی را تشکیل می دهند.
زبان  رشته  فارغ التحصیل  او  تهران،   ١٣۶٠ متولد  اخواص  پوریا 
نظر رضوی  زیر   ١٣٧٣ سال  از  را  آواز  فراگیری  فارسی  ادبیات  و 
سروستانی آغاز کرده  و سپس از آن با محسن کرامتی ادامه داد و دوره 
با حسین  در سال ١٣٨١ ضمن همکاری  رساند.  پایان  به  را  آواز  عالی 
علیزاده، مبانی نظری و تحلیل ردیف موسیقی ایرانی را نزد وی فراگرفت. 

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:  40

 اکران 99 »هنروتجربه« با »یلدا« آغاز می شود

مسعود  کارگردانی  به  »یلدا« 
بخشی و تهیه کنندگی علی مصفا از 
اول تیر در سینماهای »هنر و تجربه« 

اکران می شود.
ساخته  سومین  »یلدا«  فیلم 
بلند مسعود بخشی پس از حضور در 

با  همزمان  خارجی  مختلف  جشنواره های 
بازگشایی سینماهای کشور از اول تیرماه، در سینماهای »هنر و تجربه« 

روی پرده می رود.
داستان فیلم در مورد مریم کمیجانی زن جوانی است که به دلیل 
قتل شوهرش به مرگ محکوم شده و در شب یلدا به استودیوی یک 
برنامه تلویزیونی آورده شده تا از طرف تنها فرزند مقتول یعنی مونا ضیا 
بخشیده شود، اما مجموعه اتفاقات در صحنه و پشت صحنه این برنامه 

هر دو زن جوان را در چالشی جدی برای تصمیم گیری قرار می دهد.
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محمد حسین زاده

هفته گذشته خبري مبني بر ساخت فیلمي جدید 
به کارگرداني ماني حقیقي منتشر شد که در نوع خود 
بسیار جذاب بود. بازیگران اصلي این فیلم که تفریق 
نام دارد، نوید محمدزاده و پریناز ایزدیار هستند که پیش 
از این هم تجربه همکاري هاي موفقي با یکدیگر را 
داشته اند. این فیلم که هشتمین فیلم سینمایی مانی 
حقیقی مي باشد، این روزها آخرین مراحل پیش تولید 
خود را سپري مي کند. مجید مطلبی تهیه کنندگی این 
امیررضا  توسط  آن  فیلمنامه  و  دارد  برعهده  را  پروژه 

کوهستانی و مانی حقیقی به نگارش درآمده است.

زوج طالیي با طعم سیمرغ
حضور مجدد نوید محمدزاده و پریناز ایزدیار در 
و مهمترین موضوع  یکدیگر طبیعتا جذاب ترین  کنار 
درباره فیلم تفریق مي باشد چرا که آنها نشان داده اند 
با هر نقش و به هر شکلي که کنار هم قرار بگیرند، 
این دو  بار  اولین  کلمه موفقیت را معنا خواهند کرد. 
چهره محبوب و دوست داشتني در فیلم سینمایي ابد 
و یک روز به کارگرداني سعید روستایي کنار هم قرار 
گرفتند. نوید محمدزاده تا پیش از این فیلم در فیلم هایي 
مثل النتوري، عصباني نیستم و خشم و هیاهو درخشان 
ظاهر شده بود و حتي دوبار نامزد دریافت سیمرغ بلورین 
بهترین بازیگر مرد جشنواره فجر نیز شده بود. پریناز 
ایزدیار نیز با حضور در چند سریال تلویزیوني و البته 
چهره  یک  خانگي  نمایش  شبکه  در  شهرزاد  سریال 
محبوب و درخشان از خود ساخته بود و حاال این زوج 

براي اولین بار در نقش خواهر و برادر در کنار هم قرار 
گرفتند و بدون شک بخشي از موفقیت عظیم ابد و 
یک روز به دلیل درخشش این دو چهره شاخص بود 
و درنهایت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن و سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد به این دو ستاره 
رسید تا کلید زوج موفق آنها از همین فیلم خورده باشد 
و هر چند تعداد همکاری آنها با هم هنوز اندک است، 
اما موفقیت فیلم های مشترک شان، آنها را به زوجی 

تاثیرگذار تبدیل کرده است.

تفاوت هایي براي یک زوج
زوج هاي  معموال  که  بدانید  باشد  جالب  شاید 
مقابل هم  نقش  عنوان  به  در سینماي کشور  هنري 
شناخته مي شوند ولي یک تفاوت عجیب درباره زوج 
نوید محمدزاده و پریناز ایزدیار وجود دارد و آن هم این 
است که آنها نقش هاي مختلفي را در کنار هم تجربه 
کردند. همانطور که ذکر شد آنها در ابد و یک روز نقش 
خواهر و برادر را داشتند. سعید روستایی بار دیگر در فیلم 
متری شیش و نیم این دو بازیگر را در کنار یکدیگر قرار 
داد، این بار در قالب زوجی عاشق که معشوق، عاشق 
خود را ترک کرده اما عاشق همچنان دل در گرو او 
دارد با اینکه مي داند بخشي از دردسرهایش به خاطر 
اوست! نکته جالب درباره متري شیش و نیم این است 
که محمدزاده و ایزدیار با اینکه نقش مقابل همدیگر 
در  مشترکي  هیچ سکانس  ولي  بودند  کرده  بازي  را 
این فیلم نداشتند! سپس در فیلم سینمایي سرخپوست 
ساخته نیما جاویدي در کنار هم قرار گرفتند که شکل 
جدیدی از این زوج را در کاراکتر و بازی شاهد بودیم. 
را  بازیگر   ٢ این  تا  بود  کرده  تالش  جاویدی،  نیما 

امر  به مخاطب نشان دهد و همین  تازه  در ظاهري 
سرخپوست را به یکی از فیلم های موفق تبدیل نمود. 
فیلمی که نظر مثبت منتقدان را به دنبال داشت و در 
گیشه ای نیز موفق بود. جالب است که محمدزاده و 
ایزدیار در این فیلم با اینکه عاشق یکدیگر بودند ولي 
این عشق را بروز نمي دادند و مخاطب از رفتار آنها این 

موضوع را متوجه شده بود تا پایان فیلم...

رقابت براي رسیدن به صدر
در تاریخ سینماي کشور و فیلم هاي بعد از انقالب 
زوج هاي هنري زیادي در کنار هم حضور داشتند و 
بسیار موفق کار کردند، از جمله این زوج ها مي توان 
به علي مصفا و لیال حاتمي، محمدرضا گلزار و مهنار 
افشار، شهاب حسیني و ترانه علیدوستي و... که هم 
نزد مخاطب بسیار محبوب شدند و هم در گیشه به 
نوید  حاال  کردند.  پیدا  دست  فراواني  موفقیت هاي 
چهارمین  است  قرار  که  ایزدیار  پریناز  و  محمدزاده 
نظر  به  کنند،  تجربه  را  خود  مشترک  سینمایي  فیلم 
به صدر  را  تا خود  دارند  را  پتانسیل  این  مي رسد که 

لیست زوج هاي هنري سینماي کشور برسانند.

تئاتر بینوایان براي ثروتمندان!
نوید محمدزاده  کارهاي مشترک  از  دیگر  یکي 
و پریناز ایزدیار خارج از عرصه سینما شکل گرفت و 
آنها به عنوان ٢بازیگر اصلي نمایش موزیکال بینوایان 
کنار هم قرار گرفتند. این تئاتر که یکي از پرستاره ترین 
تئاترهاي سال هاي اخیر کشور بوده در سال ٩٧ روي 
صحنه رفت و داستان معروف بینوایان نوشته ویکتور 
هوگو را با پروداکشني عظیم و گروهي پرتعداد به اجرا 

درآوردند. نوید محمدزاده در نقش ژاور و پریناز ایزدیار 
در نقش فانتین در این نمایش حضوري مشترک داشتند 
البته ستاره هاي دیگري چون پارسا پیروزفر، سحر  و 
دولتشاهی، هوتن شکیب، ااشکان خطیبی و امیرحسین 
فتحی نیز در این اثر ایفاي نقش کردند. این نمایش 
البته انتقاداتي هم به همراه داشت و دلیل اصلي آن هم 
قیمت باالي بلیت هاي آن بود که بینوایان را تبدیل به 

اثري براي ثروتمندان کرده بود!

یک مربع دوست داشتني و موفق
حاال و بعد از تعطیالت اجباري به دلیل پیشگیري 
از شیوع ویروس کرونا، بار دیگر زوج نوید محمدزاده 
و پریناز ایزدیار در کنار هم قرار گرفته اند و این بار در 

به تهیه کنندگي مجید مطلبي  تفریق ماني حقیقي و 
حضور خواهند داشت. اما این اسامي در کنار هم بسیار 
جذاب هم هستند و هرکدام از آنها را که کنار دیگري 
قرار مي دهیم بازهم به واژه موفقیت مي رسیم. پریناز 
ایزدیار پیش از این در فیلم خوک به کارگرداني ماني 
حقیقي ایفاي نقش کرده بود که فیلمي پرحاشیه لقب 
گرفت و درنهایت گیشه اي موفق در داخل و درخششي 
خیره کننده در عرصه بین المللي داشت و البته در فیلم 
بازیگر در کنار هم حضور  به عنوان  سرخپوست هم 
پیدا کردند ولي سکانس هاي مشترک خاصي نداشتند. 
نوید محمدزاده نیز پیش از این در سرخپوست با ماني 
حقیقي همبازي شده بود و اتفاقا سکانس هاي جذابي 
را در کنار یکدیگر رقم زدند. اما مجید مطلبي که در 

سال هاي اخیر یکي از تهیه کنندگان بسیار موفق سینما 
بوده نیز کارهاي مشترکي را با زوج طالیي سینماي 
تجربه مشترک  فیلم سرخپوست  است.  داشته  کشور 
مطلبي با محمدزاده بوده که درنهایت سیمرغ بلورین 
بهترین فیلم را براي مجید مطلبي به ارمغان آورد. اما 
کارهاي مشترک مطلبي و ایزدیار بسیار بیشتر است. 
آنها عالوه بر سرخپوست به عنوان تهیه کننده و بازیگر 
لتیان نیز همکاري داشتند  در فیلم هاي هت تریک و 
که لتیان قرار است به زودي و به شکل آنالین اکران 
شود. با نگاهي به این ترکیب 4نفره به راحتي مي توانیم 
نتیجه گیري کنیم که تفریق فیلمي خواهد بود از هر 
در  را  موفقیت  اصلي  فاکتورهاي  که  چرا  موفق  نظر 

کنار یکدیگر دارد.
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در ایــام عیــد نــوروز بــود کــه ششــمین فصل از 
ســریال پایتخــت بــا جنجال هــا و حواشــي مختلفــي 
باالخــره بــه پخــش رســید و یکــي از ضعیف تریــن 
فصل هــاي ایــن ســریال را شــاهد بودیــم تــا 
جایي کــه بســیاري از مخاطبــان قدیمــي این ســریال 
بــه شــدت از آن گالیــه داشــتند. انتقــادات دیگــري 
ــه  ــد ک ــت وارد ش ــل از پایتخ ــن فص ــه ای ــم ب ه
شــاید مهمتریــن آنهــا داســتان ضعیــف و در برخــي 
ــز  ــع نی ــي مواق ــود و برخ ــرو ته آن ب ــع بي س مواق
ــا  ــوي جوان ه ــریال از س ــه در س ــي ک بدآموزي های
ــال  ــن ح ــا ای ــد! ب ــش درآم ــه نمای ــا ب و نوجوان ه
ــد  ــخص ش ــت مش ــد و در نهای ــش ش ــریال پخ س
ــث  ــري باع ــاي هن ــي فعالیت ه ــا و تعطیل ــه کرون ک
شــده تــا 4 قســمت پایانــي این ســریال فیلمبــرداري 
نشــود و درواقــع ســریال نیمــه کاره تولیــد و نیمه کاره 
نیــز پخــش شــد تــا مخاطــب بمانــد و پایــان کرونا...

در همــان زمــان کــه قســمت هاي پایانــي 
مقــدم  ســیروس  مي شــد،  پخــش  پایتخــت 
ــم در  ــام داد و دائ ــي انج ــار مصاحبه های ــن ب چندی
مصاحبه هــاي خــود از اینکــه 4 قســمت از پایتخــت 
ــت  ــکار اســت، صحب ــردم بده ــه م ــده و آن را ب مان
ــاکرونا  ــه دوران پس ــرداري آن را ب ــرد و فیلمب مي ک
ــت  ــي اس ــه مدت ــا اینک ــاال ب ــا ح ــرد ام ــول ک موک
ــچ  ــده، هی ــه ش ــر گرفت ــري ار س ــاي هن فعالیت ه
خبــری از فینــال پایتخــت نیســت و ســازندگان هــم 
پاســخ روشــني نمی دهنــد امــا خبــر خوشــحال کننده 
ــا  ــد ب ــرای تولی ــون.خ ب ــریال ن ــدن س ــاده ش آم

ــت. ــتان اس ــل تابس ــد در فص ــای جدی قصه ه
ایــن روزهــا وقتــی دربــاره برخی از ســریال های 
ــت  ــت صحب ــا پایتخ ــف خصوص ــام و بالتکلی ناتم
ســریال های  از  برخــی  یــاد  را  مــا  می شــود 
ــدازد.    ــی می ان ــد نمایش خانگ ــدون تعه ــام و ب ناتم
ــه  ــه ب ــدون آنک ــت ب ــی راح ــه خیل ــریال هایی ک س
ــام  ــد، ناتم ــه توجــه کنن ــت و ســرمایه هــدر رفت وق
ــم زده  ــان رق ــتی برایش ــان دم دس ــا پای ــد ی می مانن
ــی  ــه و وقت ــام و هزین ــریال های ناتم ــود.  س می ش
ــت  ــی اس ــن اتفاق ــود! ای ــف می ش ــردم تل ــه از م ک
ــال و  ــن ح ــا در همی ــاده ام ــا افت ــه کرون ــه بهان ک
ــی  ــش اصل ــر نق ــتن بازیگ ــی از پیوس ــوا، خبرهای ه
ســریال پایتخــت )محســن تنابنــده( و برخــی از 
ــی  ــه تلویزیون ــن مجموع ــخصیت های ای ــر ش دیگ
ــی و  ــر بی توجه ــالوه ب ــه ع ــود ک ــانه ای می ش رس
ــوال  ــن س ــانه ملی ای ــرمایه رس ــه س ــدی ب بی تعه
ــون  ــت مخاطــب تلویزی ــد مگــر وق را ایجــاد می کن
ــه پایتخــت،  ــان فرمالیت ــدارد؟ پیــش از پای ــرام ن احت

ســیروس مقدم قــول مســاعد داد بــه زودی بــا 
فراهــم شــدن شــرایط تولیــد ســریال، قســمت 
ــه  ــاند. در حالی ک ــد رس ــش خواهن ــه پخ ــر را ب آخ
امــروز عمــده مجموعه هــای تلویزیــون جلــوی 
دوربیــن هســتند و پروژه هــای ســینمایی هــم 
آغــاز شــده اند، ســازندگان ســریال نــه پاســخی بــه 
ــی  ــخصیت های اصل ــه ش ــد و ن ــانه ها می دهن رس
ــا از  ــه خبره ــرا ک ــتان در دســترس  هســتند! چ داس
پیوســتن بازیگــران محــوری پایتخــت بــه پروژه های 
جدیــد ســینمایی خصوصــا محســن تنابنــده کــه بــه 
ــر  ــي اصغ ــه کارگردان ــان، ب ــینمایی قهرم ــروژه س پ
ــرایط  ــا و ش ــر کرون ــت. اگ ــته اس ــادی پیوس فره
اضطــراری وجــود دارد چــرا هنرمنــدان و عوامــل کار 
هرکــدام مشــغله جدیــد پیــدا کرده انــد؟ انــگار بــرای 
پایتختی هــا مــردم و تلویزیــون دیگــر مهــم نیســتند.

وزارت بهداشــت و ســتاد ملــی مبــارزه بــا 

کرونــا، کارمنــدان را بــه ســرکار برگردانــده، بخشــی 
ــد و  ــه می رون ــه مدرس ــوری ب ــوزان حض از دانش آم
ــات  ــد و بســیاری از اماکــن و اتفاق امتحــان می دهن
ــای  ــی کاره ــته اند حت ــه روز اول برگش ــری ب دیگ
از اول  ســینمایی و تلویزیونــی، حتــی ســینماها 
ــن  ــه ای ــا هم ــا ب ــوند ام ــایی می ش ــاه بازگش تیرم

ــری از  ــم خب ــاف بازه اوص
ــت.  ــت نیس ــریال پایتخ س
ســیروس مقــدم در آخریــن 
اظهاراتــش، 4 قســمت را 
بــرای فینــال ســریال اعالم 
کــرده کــه بــه عنــوان طلب 
ــاد  ــده و از ی ــن مان مخاطبی

ــی رود.   نم
قاضــی زاده  احســان 
هاشــمی عضــو شــورای 

نظــارت بــر صداوســیما دربــاره بی تعهــدی برخــی از 
ســازندگان بــه تولیــد ســریال های ناتمــاِم تلویزیــون 
گفــت: اگــر معاونــت ســیما یــا شــبکه های تلویزیــون 
ــا  ــل کاره ــه عوام ــند ک ــدی برس ــن جمع بن ــه ای ب
ــام  ــد و ســریال را ناتم ــه کار ندارن ــه ادام تعهــدی ب
رهــا کرده انــد طبعــا بایــد مکانیــزم و فرآینــد معمــول 
حقوقــی را بــه جریــان 
ــن  ــر ای ــل ب ــد. اص بیندازن
اســت کارهــا تمــام شــود 
که بــه مخاطــب تلویزیون 
احتــرام گذاشــتند. شــأن و 
جایــگاه گروه های ســازنده 
ــد  ــد متعه ــاب می کن ایج
ــا  ــان ب ــول و قرارش ــه ق ب

ــند. ــردم باش م
امــا شــاید جالــب 

باشــد بدانیــد در حالي کــه عوامــل تولیدکننــده 
ســریال پایتخــت شــرعا و عرفــا پایــان ایــن 
ســریال را بــه مخاطــب بدهــکار هســتند، امــا 
ــري  ــز دیگ ــریال چی ــده س ــرف تهیه کنن ــاال ح ح
ــد  ــاز تولی غ ــرگیری و آ ــس از س ــع پ ــت! درواق اس
ــا رعایــت  ــا ب فیلم هــا و ســریال ها در شــرایط کرون
پروتکل هــای بهداشــتی، طرفــداران پایتخــت منتظر 
ــریال  ــن س ــده ای ــاخت 4 قســمت باقیمان ــه س ادام
ــر  ــه منتش ــن رابط ــری در ای ــچ خب ــا هی ــد ام بودن
نشــد تــا اینکــه باالخــره بعــد از پیگیري هــا و 
انتقــادات متعــدد از ســوي رســانه ها، الهــام غفــوری 
ــاره  ــاه درب ــي کوت ــت در گفتگوی ــده پایتخ تهیه کنن
تکلیــف 4 قســمت باقیمانــده ایــن ســریال گفــت: در 
حــال حاضــر یــک  ســری مذاکــرات بــا تلویزیــون 
ــرای  ــدی ب ــرارداد جدی ــد ق ــم و بای ــام می دهی انج
ــا تلویزیــون ببیندیــم. هــر  ن 4 قســمت ب ســاخت آ

زمــان بــه نتایــج قطعــی رســیدیم و قــرارداد جدیــد 
ن وقــت بــا عوامــل و بازیگــران مذاکره  بســته شــد، آ
ــع  ــور قط ــه ط ــزی ب ــچ چی ــوز هی ــم. هن می کنی
مشــخص نشــده و مــا تالش مــان ایــن اســت کــه 

ــم! ــظ کنی ــد را حف ــن برن ای
مشــخص  غفــوري  الهــام  صحبت هــاي 
ــا حــاال  ــه تنه ــه ســازندگان پایتخــت ن ــد ک مي کن
دینــي بــه مــردم و مخاطــب خــود احســاس 
ــراي  ــد ب ــال قراردادهــاي جدی ــد بلکــه دنب نمي کنن
کاري هســتند کــه نیمــه کاره رهایــش کرده انــد. آیــا 
ــاي  ــریال ها و فیلم ه ــام س ــاره تم ــاق درب ــن اتف ای
آن  عوامــل  یعنــي  ســینمایي صــدق مي کنــد، 
فیلم هــا و ســریال ها هــم دنبــال قراردادهــاي 
جدیــد هســتند بــا اینکــه شــرایط غیرعــادي 
ــي فعالیت هــاي آنهــا شــده  کرونایــي باعــث تعطیل
ــت از  ــریال پایتخ ــدگان س ــع تولیدکنن ــود. درواق ب
ــل  ــک ســریال کام ــد ی ــرارداد تولی ــدا ق ــان ابت هم
را بــا صداوســیما بســته اند و نیمــه کاره رهــا شــدن 
آن، قــرارداد تــازه اي نمي طلبــد. ضمــن اینکــه آیــا 
ــه  ــریال را ک ــن س ــي ای ــران اصل ــود بازیگ مي ش
ــار  ــتند را ب ــدي هس ــر کار جدی ــدام س ــاال هرک ح
ــد  ــر مي رس ــه نظ ــرد!؟ ب ــع ک ــم جم ــر دور ه دیگ
کــه ســازندگان پایتخــت بایــد بیــش از ایــن پایبنــد 

ــند. ــود باش ــاي خ ــد و صحبت ه تعه
امــا در ایــن بیــن خبــر خوشــحال کننده بــراي 
کــه  اســت  تلویزیونــي  مخاطبــان ســریال هاي 
ــود را  ــد خ ــل جدی ــه زودي فص ــون.خ ب ــریال ن س
آغــاز خواهــد کــرد و ایــن ســریال شــریف کــه اتفاقــا 
مخاطبــان زیــادي دارد و برعکــس پایتخــت خیلــي 
هــم بــه مخاطــب هــم احتــرام مي گــذارد، کارش را 
بــراي فصــل ســوم در همــان ایــام کرونــا آغــاز کرده 
ــود و حــاال  ــگارش ب ــود و فیلمنامــه آن در حــال ن ب
ــدی  ــود. مه ــپري مي ش ــد آن س ــل پیش تولی مراح
فرجــی تهیه کننــده ســریال نــون. خ دربــاره آخریــن 
وضعیــت ایــن ســریال گفــت: ادامه نــون. خ در فصل 
ــا  ــود. م ــاخته می ش ــد س ــای جدی ــا قصه ه ــوم ب س
تالش مــان بــر ایــن اســت کــه در همیــن تابســتان 

ســریال را کلیــد بزنیــم.
ــگاه، تعهــد و همینطــور  ایــن همــان تفــاوت ن
ــه  ــت ک ــه اي اس ــئولیت هاي حرف ــه مس ــدي ب پابین
بیــن ســازندگان نــون .خ و پایتخــت وجــود دارد و این 
ــر و  ــون.خ بســیار موفق ت ــا ن ــه اتفاق در حالیســت ک
برتــر از پایتخــت در جــذب مخاطــب عمــل کــرد و 
بــه نوعــي ضعــف پایتخــت در ایــام نــوروز را بعــد از 

عیــد از ذهــن مخاطــب پــاک کــرد.

پایان قرنطینه بدون شروع پایتخت

پایتختي هایي که به مردم بدهکار بودند حاال از قرارداد جدید مي گویند!


