
شرایط کار را برای مردم آسان کنیم
حجت االسالم حسن روحانی صبح روز شنبه در جلسه ستاد مقابله با 
کرونا، گفت: ما نباید با اقدامات خود به انتقال این ویروس کمک کنیم بلکه 
باید  کنیم.  دارند کمک  زمینه ای  بیماری  که  و کسانی  افراد مسن  به  باید 
به مساله  فاصله گذاری توجه کرده و در تجمعات غیرضرور حضور نیابیم، 
به قطع  زیرا ماسک  استفاده کرده؛  از ماسک  و  رعایت  را  فردی  بهداشت 

زنجیره بیماری کمک می کند.
رییس جمهور ادامه داد: طرح الزام استفاده از ماسک در اماکن ضروری 

حال  در  شود.  ابالغ  و  تصویب  ستاد  این  در  تا  است  آماده سازی  حال  در 
رعایت  با  می تواند  معنوی  و  فرهنگی  آموزشی،  اقتصادی،  فعالیت  حاضر 
امکان پذیر  مشاغل  تعطیلی  باشد.  آزاد  بهداشت  وزارت  دستورالعمل های 
و  نیست  ما  نظر  مورد  تعطیلی  این  نمی پذیرند.  را  آن  هم  مردم  و  نیست 
در  تردد  و  اجتماع  و  شود  رعایت  پروتکل ها  باید  اما  ندارد،  هم  ضرورتی 

جاهای غیرضرور انجام نشود.
روحانی با بیان این که تا امروز درگیر موج اول کرونا هستیم، خاطرنشان 

کرد: برخی استان ها از پیک بیماری عبور کرده و برخی استان ها درگیر این 
پیک هستند و ممکن است در برخی استان ها هم پیک بیماری آغاز شود، 
البته نباید فشارهای روحی و روانی مردم را نگران کند. باید با استفاده از 
رسانه مخصوصا صدا و سیما مردم را آماده کنیم تا آنها بدانند درگیری ما با 
این ویروس کوتاه مدت نیست و خود را برای زمان بلندتر آماده کنیم ممکن 

است تا آخر سال درگیر باشیم.
صفحه 3

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: نمایندگان به دنبال مچ گیری از 
دولت نیستند، بلکه دنبال این هستیم که دست دولت را بگیریم تا بتواند کارهای بهتری انجام دهد.

عباس مقتدایی در خصوص لزوم تعامل میان مجلس و دولت برای پیش برد امور کشور، 
اظهار کرد: یکی از نکات مهمی که باید مورد توجه باشد ضرورت همکاری حداکثری برای حل 
مشکالت مردم است و دولت و مجلس دو مجموعه و یا جزیره جدا از یکدیگر نیستند، بلکه 

مجموعه های به هم پیوسته و مرتبط هستند که هر یک وظایف و تکالیفی را بر عهده دارند.
وی افزود: اما در عین حال وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و عملکردها و ریل گذاری 
حرکتی دولت بر عهده مجلس است و موضوعات اجرایی و عملیاتی و محقق کردن قوانین و 
مطالبات نمایندگان بر عهده دولت است، بنابراین دولت و مجلس در صورت تعامل و همکاری 

می توانند امور مربوط به کشور را به پیش برند.
صفحه 3

نمایندگان به دنبال مچ گیری از دولت نیستند

برای مقاومت در برابر غرب 
چاره ای جز اجماع فراگیر  نداریم

نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسالمی صدور قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس 
بین اللملی علیه ایران را فرصتی برای یکپارچگی دیدگاه های مختلف در داخل و اجماع فراگیر برای 
مقاومت در برابر غربی ها دانست. جلیل رحیمی جهان آبادی اظهار داشت: ایران در جریان برجام یک 
رابطه دو جانبه را با اروپایی ها از یکسو و با آمریکایی ها از سوی دیگر ایجاد کرد، اما با آمدن دونالد 
ترامپ و بدعهدی وی و همچنین تحریم ها و فشارها ثابت شد که اعتماد ایران به آمریکا اعتماد 
نادرستی بوده است. لذا مذاکرات با اروپایی ها تداوم پیدا کرد اما با این اقدام توسط تروئیکای اروپایی 
بخش دوم امید دیپلماسی بی نتیجه ماند. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
اضافه کرد: قطعنامه اخیر نشان داد ما تنها یک راه داریم آن هم توجه به ظرفیت های داخلی است. ما 
متحد عمده ای در بین کشورهای غربی نداریم و آنها هم در عمل نشان دادند که در اجرای تعهداتشان 
صادق نیستند. این فرصتی برای کشور ماست تا فرصتی برای اجماع در راستای تقویت ظرفیت های 
داخل ایجاد شود و این حالت سرگشتگی که بخشی نگاهی به درون و بخشی نگاهی به بیرون دارند 
و عده ای به دنبال مذاکره و برخی معتقد به مقاومت هستند خارج شویم و یکپارچه به تفکر مقاومت 

تبدیل شویم که در این صورت غربی ها هم وادار به عقب نشینی خواهند شد.
صفحه 3

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران: 

۴۵ درصد نیروهای آموزش و پرورش تهران
 تا سال ۱۴۰۰ بازنشسته می شوند

مدارس مختلف سبک های متفاوتی در حوزه فرهنگ دارند 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
منسجم  ساختار  یک  به  پرورش  حوزه  در  گفت:  اسالمی 
اکنون مشاهده می  است که  این شده  نتیجه  نرسیده  ایم. 
های  سبک  هرکدام  و  دارد  مختلفی  وجود  مدارس  کنیم 

مختلف در حوزه فرهنگ دارند.  
گذشته  دهه  چهار  در  اینکه  بیان  با  نادری،  احمد 
وضعیت پرورش یک  وضعیت ناهمگون و بحران آلود بوده 
است که به یک بحران فرهنگی هم  منجر شده است گفت: 
یک سری آزمون و خطاهایی در حوزه فرهنگی از ابتدای 
انقالب تا کنون داشته ایم. یک سیر و فراز و نشیب هایی 
طی  شده است؛ در یک دولتی به غلط به این نتیجه رسیدند 
که باید این  ساختار پرورشی حذف بشود با این توجیه که 
آموزش از پرورش جدا نیست. البته اصل حرف درست است 
اما بدی ماجرا این بود که با یک  نگاه سیاسی به حذف این  

ساختار نگاه می شد.  
صفحه 3

بدون لحظه ای توقف در تولید؛
تعمیرات اساسی 

در واحد بنزین سازی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
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درخواست ها برای جهش تحصیلی
صفحه 2 ۷۰درصد باالتر از استاندارد است

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1485- یکشنبه ۱  تیر  ۱399- قیمت ۱۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

4اقتصاد
وزیر راه و 
شهرسازی: 

تولیدکنندگان 
مسکن استیجاری 

5ورزش
طلب 

پرسپولیس
 22 میلیارد است

 یا 70 میلیارد!؟

زمین 6ایران 

وزیر راه و شهرسازی که سال گذشته از ارائه تسهیالت به 
سازندگان مسکن اجاره ای خبر داده بود، مجددا، گفت: کسانی 
که قصد دارند واحد مسکونی اجاره ای تولید کنند اعم از نهادها 
یا اشخاص حقیقی از سوی وزارت راه، زمین ۹۹ ساله همراه با 

تسهیالت ساخت مسکن دریافت می کنند.

مهدی رسول پناه، سرپرست موقت پرسپولیس با حضور در 
جمع خبرنگاران بحث مربوط به مطالبات این باشگاه را با اعالم 
طلب 70 میلیاردی مطرح کرد که به نظر می رسد صحت نداشته 
باشد. او در اینباره گفته: »باشگاه پرسپولیس طلب هایی از 

بانک کوثر، همراه اول و ایرانسل دارد.

معاون خدمات شهری شهرداری گرگان از اجرای طرح ارتقاء بهداشت و 
سالمت محیط شهری در گرگان خبر داد. به گزارش مرکز اطالع رسانی 
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری گرگان موسی الرضا صفری از 
اجرای طرح ارتقاء بهداشت و سالمت محیط شهری در گرگان خبر داد و 
اظهار کرد: این طرح ضربتی از هفتم تیر ماه شروع و تا پایان تیرماه 

ادامه خواهد داشت .

اجرای طرح ارتقاء 
بهداشت و سالمت  

محیط شهری در 
گرگان

تعطیلی مشاغل امکان پذیر نیست و مردم هم آن را نمی پذیرند

WWW.YOUTHWORLD.IR

تجدید مرتبه دوم 
مناقصه دو مرحله ای شماره 16/گ/98 

نوبت اول
شرکت مخابرات ایران- مخابرات منطقه گلستان در نظر دارد، 
طرح قرارداد تامین ملزومات و اجرای طرح فیبر نوری توسعه شهرک 
مقدادی و کوی کوثر KV=54  گنبد را از طریق مناقصه دو مرحله ای 
به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقضیان شرکت در مناقصه 
می توانند جهت اطالعات بیشتر به آگهی فراخوان در سایت شرکت 
مخابرات ایران به آدرس:WWW.TCI.IR و یا سایت مخابرات منطقه 

گلستان به آدرس: Golestan.tci.irمراجعه نمایند.
روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان

نوبت اول: 99/3/25
نوبت دوم: 99/4/1

فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای با ارزیابی ساده

  نوبت اول 
اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی تکمیل جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت 
معابر شهرداری منطقه 2 ارومیه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/04/01 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 19 تاریخ 99/04/07
مهلت زمانی ارائه مدارک: ساعت 19 مورخه 99/04/17

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 
آدرس: ارومیه بلوار شهید بهشتی نرسیده به چهارراه شورا ساختمان شماره 1 اداره کل راه و شهرسازی تلفن: 25-33479821 داخلی 4209

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

 شناسه آگهی : 885602

حمید حاج اسماعیلی*
تصمیم دولت را برای کنترل نرخ تورم 
باید به فال نیک گرفت، اما این هدف گذاری 
که امسال نرخ تورم تا 22 درصد کاهش پیدا 

کند، با تردیدهای جدی روبه روست.
که  است  مزمنی  بیماری  تورم، 
به  که  است  دهه  چند  بلکه  و  سال هاست 
جان اقتصاد کشور افتاده و آن را مبتال کرده 
عالوه  اقتصاد کشور  در  تورم  آثار  است. 
بر نابسامانی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، فشار سنگین و 
مضاعفی را به مردم ایجاد کرده که باعث شده هر روز جمعیت گسترده تری 

در کشور به سمت فقر سوق داده شوند.
افزایش قیمت افسار گسیخته مسکن طی سال های گذشته، افزایش 
قیمت خودرو و افزایش قیمت کاالهای اساسی، از آثار منفی و کامال 
اقتصاد  در  تورم  باالی  است. نرخ  کشور  اقتصاد  در  تورم  مشهود 
اقتصاد  بازار کار و  باال رفتن ریسک سرمایه گذاری در  باعث  کشور 
و  کرده  ایجاد  بازار  در  را  گسترده ای  محدودیت های  و  شده  کشور 
اشتغال  ظرفیت های  کاهش  باعث  کشور  کار  بازار  در  محدودیت ها 
اجتماعی  هزینه های  افزایش  حال  عین  در  و  بیکاری  نرخ  افزایش  و 

در کشور شده است.
در حال حاضر با جرات می توان گفت تورم، پاشنه آشیل اقتصاد و 
گرانیگاه آن است. اگر دولت واقعا تصمیم به مدیریت و کنترل تورم در 
اقتصاد دارد، باید عوامل اساسی تورم زا را در کشور مدیریت و اصالح کند. 
اولین آنها، تورم ساختاری است. تورم ساختاری به این معنا که در کشور 
هزینه ها و منابع کشور متعادل و همخوان نیستند، یعنی دولت هزینه های 
زیادی دارد و همیشه منابعی کمتر از هزینه ها دارد و مجبور است همه ساله 
برای تامین هزینه ها اقداماتی را انجام دهد که تورم زاست؛ مثل استقراض از 
بانک مرکزی و یا همین سال گذشته و امسال که دولت با کسری بودجه 
جدی روبه روست. بدون کنترل و ترمیم تورم در اقتصاد کشور، امکان توسعه 

و ایجاد رفاه برای مردم امکان پذیر نیست.
کاالهای  قیمت  افزایش  و  ارز  نرخ  افزایش  جمله  از  سیاست هایی 
از  منابع،  برای جبران کمبود  از طریق دولت عرضه می شود  اساسی که 

سیاست هایی است که تورم زاست و در کشور ما مسبوق به سابقه است. 
افزایش افسارگسیخته نقدینگی که االن برآورد می شود بیش از 2 هزار و 
500 هزار میلیارد تومان است، از دیگر مشکالتی است که به لحاظ ساختاری 
سال هاست در اقتصاد ایران وجود دارد و همه ساله ما شاهد افزایش نقدینگی 
در اقتصاد کشور هستیم و بخشی از این نقدینگی متاسفانه خارج از نظام 

پولی و بانکی و دولت است که باید حتما مدیریت شود.
از دیگر اشکاالت ساختاری در حوزه اقتصاد کشور که تورم زاست، 
سیاست های پولی و بانکی است. بانک ها با داللی و بنگاه داری در اقتصاد 
کشور، عامل ایجاد تورم در اقتصاد کشور هستند. پرداخت سود سپرده ها، 
ایجاد خلق پول از سیاست های ناکارآمد ساختاری است که در اقتصاد کشور 

وجود دارد و باید اصالح شود.
دومین موضوع که مولد تورم در اقتصاد کشور است، تورم ناشی از 
ناکارآمدی مدیریت دولت است. در واقع توزیع منابع در کشور در چارچوب 
برنامه ها و سیاست های مدون انجام نمی شود. دومین موضوع در مدیریت 
ناکارآمد، نظارت های ضعیف و یا موثر دولت و نهادهی مسوول است؛ مثل 
عدم کنترل قیمت ها مثل سوداگری و داللی و سفته بازی در بازار داخلی 
است که گاها در بخش های متعدد اقتصادی ایجاد می شود. اینها به هر حال 

اگر مدیریت نشود، باعث تورم در اقتصاد کشور می شود.
نابسامانی های  می کند،  اقتصاد  در  تورم  ایجاد  که  موضوع  سومین 
اقتصادی ناشی از شوک های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که شرایط 
اقتصاد کشور را با بحران روبه رو می کند مثل تحریم ها. تحریم ها که یکی 
از عوامل اساسی سال های بعد از انقالب در اقتصاد کشور است، گرچه 
را  اقتصاد کشور  اما همیشه  نیست،  از مدیریت  ناشی  نیست و  ساختاری 
تحت تاثیر قرار داده و در دو بخش واقعی و غیرواقعی که همان بار روانی 

در جامعه هست، تورم را به شدت باال برده است.
دولت باید برای این بخش هم برنامه داشته باشد. بدون برنامه امکان 
االن  و  نیست  کنترل پذیر  تحریم ها  و  روانی  بار  از  ناشی  تورم  مدیریت 
سیاست گذاری  نیازمند  که  هستیم  اقتصاد  در  شرایطی  چنین  تحت  ما 
آثار  هم  که  است  اندیشه  و  فکر  صاحبان  همه  کمک  و  برنامه ریزی 
تورمی تحریم ها کاهش پیدا کند و هم بار روانی آن در جامعه و بازار 

به حداقل برسد.
 * کارشناس بازار کار

سرمقاله

تورم چگونه در اقتصاد ایران جا باز کرد؟
راهکار وزارت علوم 
برای خلوت شدن 

خوابگاه و غذاخوری 
دانشجویان

دانشجویان  رفاه  رییس صندوق 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: 
گذراندن نوبتی واحدهای عملی و تئوری 
از حضور همزمان همه دانشجویان در 
خوابگاه و غذاخوری دانشگاه جلوگیری 

می کند.
که  کرد  اعالم  رییس جمهوری 
 ۱۵ شنبه  از  ها  دانشگاه  و  مدارس 
شهریور ماه بازگشایی می شوند. به گفته 
روحانی، کالس و خوابگاه خلوت اهمیت 
دارد. وزارت علوم با توجه به شرایط کشور 
از نظر شیوع ویروس کرونا چند برنامه 
برای بازگشایی دانشگاه ها در نظر گرفته 
است. یکی از این برنامه ها، بازگشایی 
خوابگاه ها با پذیرش محدود دانشجویان 

در مقاطع تحصیالت تکمیلی است.
ناصر مطیعی روز شنبه در گفت 
و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا 
درباره اسکان دانشجویان در خوابگاه ها 
اظهار داشت: معاونت های دانشجویی 
دانشگاه ها در بحث اسکان دانشجویان 
تابع برنامه های معاونت های آموزشی 

هستند.
مثال  عنوان  به  اگر  افزود:  وی 
فقط  بگیرد  تصمیم  تهران  دانشگاه 
دروس عملی را برگزار کند، فقط بخشی 
از ظرفیت خوابگاه ها برای دانشجویان 

اشغال می شود.
دانشجویان  رفاه  رییس صندوق 
درباره یکی از پیشنهادهای مطرح شده 
در خصوص برگزاری دروس عملی در 
ترم تحصیلی آینده و نیاز دانشجویان 
باره توصیه  این  به خوابگاه، گفت: در 
شده است معاونت آموزشی دانشگاه ها 
برای دانشجویانی که واحدهای عملی 
دارند ترم را به دو بخش، تقسیم کنند 
و بخشی از دانشجویان برای گذراندن 
بخشی  و  از خوابگاه  واحدهای عملی 
دیگر دروس تئوری را از طریق آموزش 
های الکترونیکی بگذرانند. در قسمت بعد، 
دانشجویان گروه دیگر بعد از گذراندن 
دروس  گذراندن  برای  تئوری  دروس 

عملی از فضای خوابگاه استفاده کنند.
وی گفت: به این ترتیب از حضور 
و سلف  خوابگاه  در  دانشجویان  همه 

غذاخوری جلوگیری به عمل می آید.
سال  در  داشت:  اظهار  مطیعی 
تحصیلی آینده با رعایت فاصله گذاری 
بهداشتی،  های  پروتکل  و  اجتماعی 
واحدهای عملی هم برای دانشجویان 

برگزار می شود.

در  مستند  و  افق  شبکه  دو  مدیریت 
جای  به  که  شد  تغییر  دستخوش  شرایطی 
انتصاب مدیر برای این شبکه ها، برای آنها 
نشان  که  اتفاقی  شد؛  منصوب  سرپرست 
می دهد تغییرات در این دو شبکه به صورت 
شتابزده رقم خورده و فرصت تعیین گزینه 
قطعی نبوده است اما چه اتفاقی افتاده که به 

یک باره این تغییر رقم خورده است؟
مرتضی  بناک«؛  »تا رش  گزا به 
میرباقری معاون سیمای سازمان صداوسیما 
در احکام جداگانه ای سلیم غفوری از مدیریت 
شبکه مستند به سرپرستی شبکه افق برد و 

مجتبی موسوی مدیر طرح و برنامه شبکه 
مستند را سرپرست این شبکه نمود و در عین 
حال به جالل غفاری مدیر پیشین شبکه افق 
که طول دوره مدیریتش در این شبکه از یک 
سال و اندی تجاوز نکرد، پست تازه ای نداد. 
صداوسیما  انتصابات  مجموعه  در  هرچند 
است  مرسوم  امری  شبکه ها  مدیران  تغییر 
اما کیفیت این انتصاب ها محل تامل است 
یا  پرده دارد که دیر  از یک پشت  و نشان 

زود علنی می شود.
روند مرسوم برای انتصاب مدیران در 
سازمان صداوسیما به این گونه است که باید 

علت تغییر شتابزده مدیران شبکه های تلویزیونی 
هر پست استعالم اخذ شود و حال یا فرصت 
اخذ استعالم نبوده و باید سریعًا تغییرات در 
تغییر  یا  مدیریت شبکه ها رقم می خورده و 
که  بوده  ناپذیر  اجتناب  و  پرشتاب  آنچنان 
نهایی  گزینه  روی  بر  بندی  جمع  فرصت 
در  و  نداشته  وجود  شبکه ها  مدیریت  برای 
تعیین  زمات  تا  شده  گرفته  تصمیم  نهایت 
وضعیت  سرپرستی  حکم  با  نهایی،  گزینه 

مدیریت شبکه ها تثبیت شود.
مدیریت شبکه مستند در چند سال اخیر 
با نقدهای جدی همراه بود که بخشی از این 
نقدها به نوع تامین اعتبار و خرید مستند از 
این  که  گونه ای  به  بود،  محدود  گروه های 
شائبه نزد برخی ناظران مطرح شده بود که آیا 
شبکه مستند به شکل محفلی اداره می شود؟ 
این دسته بندی حتی باعث شده بود که با 
برخی مستندسازان سازنده مضامین مرتبط 
از برخورداری از فضای  با اهداف نظام نیز 

این شبکه محروم شوند.
شاید همین رویکرد باعث شد شبکه 
در  را  العاده  فوق  ظرفیت  یک  که  مستند 
اختیار داشت، نتواند به موقعیت مورد انتظار 
دست یابد و اکنون مشخص نیست رویکرد 
غفوری در شبکه افق نیز چنین خواهد بود 
و اساسًا او به عنوان مدیر شبکه افق حکم 
قابل  نکته  گرفت؟  خواهد  مدیریت  قطعی 
شبکه  در  غفوری  جایگزین  اینکه  تامل 
مستند نیز از سوابق وسیعی از حوزه مستند 
سرآمد  چهره  های  جزو  و  نیست  برخوردار 
عرصه مدیریت فرهنگی یا جزو چهره های 
برجسته مستندسازی نیست که این خطر را 
موقعیت  از  مستند  شبکه  می دهد،  افزایش 

کنونی اش نیز متزلزل تر شود.

صفحه 4
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اهمیت دوره پیش دبستانی در شناسایی و مداخله به هنگام مشکالت شناختی

آزاده سهرابی
مدیر تشخیص سازمان آموزش و 
پرورش استثنایی کشور گفت: با توجه 
به طرحی که دنیا در پیش گرفته است 
که شناسایی و مداخله به هنگام است، 
یکی از جاهایی که می شود این کار را 

انجام داد، پیش دبستانی است.
پایگاه   ۱۲۰۰ در  تیرماه   ۱۵ از 
به  ورود  بدو  نوآموزان  سنجش  اولیه 
دبستان آغاز می شود. در این سنجش 
و  بینایی  بدنی،  زه گیری توده  ندا ا
در  بیماری  سوابق  شنوایی سنجی و 
کارت  و  می شود  سنجیده  کودکان 
نیز  مادرها  و  پدر  شناسنامه  و  واکسن 
پایگاه مدارس  نیاز است. در ۶۰ هزار 
ابتدایی نوبت دهی را انجام می دهند. با 
توجه به تعیین ۲۲۰۰ پایگاه تخصص، 
نزدیک به ۲۰ هزار نیرو در این طرح 

فعال هستند.
دکترای  فرخ لقا عکافی دارای 
مشاوره مدیر تشخیص سازمان آموزش 
و پرورش استثنایی کشور در خصوص 
این  رئیس  خبری  نشست  در  اینکه 
سازمان اعالم شد که سنجش آمادگی 
تحصیلی کودکان در بدو ورود به دبستان 
اینکه  به  وابسته  که  است  گونه ای  به 
نه  رفته اند یا  دبستانی  پیش  کودکان 
نیست، گفت: تستی که ما در چند مرحله 
انجام می دهیم به تحلیل های شناختی و 
عملکردی بچه ها بر می گردد. در واقع 
ما در این تست ها حیطه های شناختی، 
روانی  و  مساله  حل  حرکتی،  ارتباطی، 
بچه ها را سنجش می کنیم. در واقع قبل 
از ورود به مدرسه بچه ها از این نظرها 
هست  نقصی  اگر  تا  می شوند  ارزیابی 
تحصیلی  عملکرد  در  است  ممکن  که 

اثر بگذارد شناسایی شود.
ارزیابی  مرحله  در  داد:  ادامه  وی 
تشخیص  مشکوک  کودکی  اگر  اولیه 
ارجاع  تخصصی  مراکز  به  شد،  داده 
پیش  بچه ای  اگر  البته  می شود.  داده 
مهارت های  در  باشد،  رفته  دبستانی 
شناختی عملکرد بهتری دارد. اما همه 
این مهارت هایی که ما می سنجیم از بدو 
تولد ایجاد می شود و تقریبًا هر شش ماه 
یک تغییر اساسی می کند و باید کودکان 

بدون رفتن به پیش دبستانی هم به این 
مراحل رشدی رسیده باشند.

پیش  دوره  اهمیت  درباره  وی 
دبستانی نیز گفت: با توجه به طرحی که 
دنیا در پیش گرفته است که شناسایی و 
مداخله به هنگام است، یکی از جاهایی 
که می شود این کار را انجام داد، پیش 
دبستانی است. در واقع در پیش دبستانی 
مربیان می توانند بسیاری از موارد دارای 

مشکل را شناسایی کنند.
پرسش  این  به  پاسخ  عکافی در 
پیش  در  آموزش  بهینه  ساعت  که 
دبستانی چقدر است چرا که در مراکز 
پیش دبستانی در مدارس دولتی ساعت 
پیش دبستانی ۸ تا ۱۱ است اما در مراکز 
دیگر از ۷ صبح تا ۵ بعد از ظهر کودک 
پذیرش می شود، بیان کرد: قطعًا آستانه 
تحمل بچه ها پایین است و برای همین 
ساعت آموزشی در پیش دبستانی باید 
کم باشد تا بازده بیشتری داشته باشیم. 
ضمن اینکه آستانه تحمل بچه در دوری 
برای همین  و  است  کمتر  مادر هم  از 
هم پرخوانی و محفوظات زیاد به بچه ها 
آسیب می زند و هم موضوع تعداد ساعات 

باالی دوری از خانه و مادر.
هوشی  آزمون  اینکه  درباره  وی 
مورد استفاده در طرح غربالگری کودکان 
آزمون وکسلر کودکان  از  آیا  و  چیست 

استفاده  با  ما  گفت:  می شود،  استفاده 
از آزمون ها، هوش کالمی و عملکردی 
می دهیم.  انجام  را  دقیقی  ارزیابی 
آزمون وکسلر چون وابسته به فرهنگ 
است مورد استفاده ما نیست آزمون های 
استثنایی کشور  انحصار سازمان  در  ما 
است و چندین تست است که هنجاریابی 
شده است و نرمی از اعداد به دست آمده 
عدد  یک  تهران  در  بچه ای  برای  که 
یک  در  کودکی  برای  و  شده  تعریف 

استان محروم عددی دیگر.
آموزش  سازمان  تشخیص  مدیر 
ر  د ر  کشو یی  ستثنا ا ش  ر و پر و 
ارزیابی های  در  چرا  اینکه  خصوص 
مواردی  روی  دبستان  به  ورود  بدو 
پایشی  اضطرابی  اختالل های  چون 
در  اینکه  خصوصًا  نمی گیرد  صورت 
ندارد  وجود  مشاور  عمومًا  دبستان ها 
ده  ا د تشخیص  دیر  د  ر ا مو ین  ا و 
به  امسال  دیگر  سوی  از  و  می شود 
تشخیص  شیوع کرونا اهمیت  علت 
همیت  ا ر  بسیا ختالل ها  ا نوع  ین  ا
در  بچه ها  اضطراب  کرد:  بیان  دارد، 
جدایی  اضطراب  عمومًا  ابتدایی  دوره 
از  را می شود  آن  سابقه  حتمًا  و  است 
سه سالگی مشاهده کرد. وقتی بچه ها 
وارد پایگاه می شوند و از نظر بهداشت 
دهان و دندان و شنوایی سنجی و… 

می شود  مشاهده  می شوند  سنجش 
اینکه  و  نه  یا  می گیرند  ارتباط  که 
تحصیلی  آمادگی  سنجش  وارد  وقتی 
در  دارد  بازی  حالت  چون  می شوند 
محیط  به  بچه  ینکه  ا ی  ا بر ا  بتد ا
والدین  می دهیم  اجازه  کند،  عادت 
بچه  باید  بعد  قدم های  در  اما  باشند 
پیش  را  کار  مادر  بدون حضور  بتواند 
بچه ای  اگر  احتمااًل  واقع  در  ببرد. 
از  دوری  خاطر  به  عملکردش  اینجا 
ز  ا می دهد  نشان  ثیر بگیرد  تأ مادر 
حاال  و  بوده  اضطراب  این  هم  قبل 
به  ما  نداده…  تشخیص  خانواده  یا 
می دهیم  ارجاع  کودک  نپزشک  روا
مداخالت  و  سازمان  مشاوران  به  یا 
کودک  قتی  و و  د  می گیر صورت 
نرمال شد دوباره نوبت گیری می کند 

و ارزیابی مجدد می شود
وی ادامه داد: ما هر متغیری را به 
سنجش  چرخه  وارد  نمی توانیم  راحتی 
اثرگذاری اش در  و  آن  شیوع  کنیم. 
اینکه  فرایند آموزشی مهم است. مثاًل 
اولیه  سنجش  همان  در  فعالی  بیش 
ارزیابی می شود به دلیل این است که 
باالست.  تحصیلی  عملکرد  در  اثرش 
حاال می شود اضطراب را به عنوان یک 
ببینیم  و  کنیم  پایگاه ها  وارد  پژوهش 

چقدر متغیر اثرگذاری است.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

برنامه آموزشی دانشگاه های تهرانی برای تابستان
برنامه آموزشی ۹ دانشگاه تهرانی در نیمسال تابستانی ۹۹، زمان پایان نیمسال دوم 

تحصیلی ۹۸-۹۹ و همچنین زمان پذیرش نودانشجویان اعالم شد.
با نزدیک شدن به پایان نیمسال دوم تحصیلی ۹۸-۹۹، دانشگاه های تهرانی خود 
را برای برگزاری ترم تابستان، برگزاری دروس معوقه عملی و کارگاهی در تابستان و 

همچنین پذیرش نودانشجویان در ترم جدید آماده می کنند.
برخی دانشگاه های تهرانی ترم تابستانی را برای دانشجویانی که شرایط ویژه ای 
دارند و باید واحدهای بیشتری پاس کنند، به صورت مجازی در نظر گرفته اند؛ در مقابل 
برخی دیگر که پیش از این ترم تابستانی نداشتند، شرایط را برای دانشجویانی که باید 
دروس عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی خود را به صورت حضوری بگذرانند، مهیا کرده اند.

از طرفی بنا به گفته برخی از معاونان آموزشی، در حال آماده سازی خود برای برگزاری ترم 
تحصیلی آینده به صورت کاماًل مجازی و یا حضوری- مجازی هستند.

در گزارش زیر معاونان آموزشی دانشگاه ها از برنامه های آموزشی خود در تابستان، 
زمان آغاز ترم تابستان، آغاز ترم جدید تحصیلی و همچنین پذیرش نودانشجویان خبر 

داده اند .
* پذیرش دانشجویان ارشد و دکتری از هفته اول مهر

حسین حسینی معاون آموزشی دانشگاه تهران  گفت: دانشگاه تهران ترم تابستان 
ندارد اما این بازه زمانی را برای دروس عملی و دروس معوقه دانشجویانی که نیاز به 

حضور در دانشگاه دارند، در نظر گرفته ایم.
وی زمان آغاز کالس های عملی و کارگاهی را اول مردادماه اعالم کرد و گفت: 
سال تحصیلی جدید برای دانشجویان فعلی از ۲۵ شهریور آغاز می شود اما از آنجایی که 
احتمااًل اسامی دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی با تأخیر به ما معرفی شود، آن ها 
را از »نیمه دوم مهرماه« پذیرش خواهیم کرد و برای جبران این تأخیر، کالس های 

جبرانی برای این دانشجویان برگزار خواهد شد.
معاون آموزشی دانشگاه تهران افزود: پیش بینی ما این است که هفته اول مهرماه، 

پذیرای دانشجویان جدیدالورود در مقاطع ارشد و دکتری در دانشگاه باشیم.
وی از آمادگی این دانشگاه برای برگزاری ترم آینده تحصیلی به صورت مجازی خبر 
داد و گفت: در حال برنامه ریزی هستیم که اگر الزم باشد و ستاد کرونا تصمیم بگیرد، 

ترم آینده تحصیلی را بهتر از گذشته به صورت مجازی برگزار کنیم.
* انتخاب واحد از ۲3 شهریور 

ابوالفضل واحدی معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت  گفت: انتخاب واحد برای 
ترم بعد، از ۲3 شهریور برای دانشجویان جاری آغاز می شود و امیدواریم که کالس ها را 

طبق برنامه ریزی صورت گرفته، از ۲۹ شهریور برگزار کنیم.
معاون آموزشی علم و صنعت با اشاره به اینکه انتخاب واحد ترم تابستانه از 3۰ 
خرداد شروع و ۱ مرداد به اتمام می رسد، گفت: ترم تابستان از 4 مردادماه به صورت 
مجازی آغاز می شود؛ این ترم برای دانشجویانی برگزار خواهد شد که متقاضی گذراندن 
دروسی چون ریاضی یک، ریاضی ۲، فیزیک یک، فیزیک ۲، مبانی دیفرانسیل و مبانی 
کامپیوتر هستند.واحدی در خصوص زمان پذیرش دانشجویان نو ورود گفت: پیش بینی 
ما در این باره این است که اواخر مهرماه اسامی دانشجویان به ما اعالم شود و طوری 
برنامه ریزی می کنیم که آمادگی برگزاری کالس های آنها را از اوایل آبان داشته باشیم.

* احتمال برگزاری ترم جدید به صورت حضوری و مجازی
شجاع احمدوند معاون آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی  درباره زمان آغاز ترم 
جدید، گفت: پیش بینی ما این است که زمان شروع کالس های دانشجویان جدید الورود، 
احتمااًل آبان ماه باشد و اگر اسامی تا ۲۰ مهرماه به ما اعالم شود، تالش می کنیم هفته 

دوم آبان ماه، کالس های ترم دانشجویان جدید الورود را آغاز کنیم.
وی گفت: برنامه ای برای برگزاری ترم تابستانی در دانشگاه عالمه نداریم. همچنین 
از آنجا که کالسهای عملی ما در این دانشگاه زیاد نیست برای برگزاری این کالس ها در 
تابستان نیز برنامه ای نداریم. احمدوند افزود: در حال طراحی برنامه ای هستیم که بخشی 
از ترم تحصیلی آینده حضوری و بخشی دیگر بصورت مجازی برگزار شود؛ بر مبنای 
این شرایط، پیشنهاد اصلی حوزه معاونت آموزشی این است که از ۱۵ شهریور کالس ها 
را آغاز کنیم تا اگر در دی و بهمن با موج دیگری از کرونا مواجه شدیم، کالس هایمان 
دچار مشکل نشده باشد. البته همه این موارد اشاره شده، صرفاً در حد جلسات کارشناسی 

است و هنوز به تصمیم قطعی نرسیده ایم.

مصدومیت پنج نفر به دلیل واژگونی خودرو
سخنگوی اورژانس کشور از مصدومیت پنج نفر به دلیل 

واژگونی پژو 4۰۵ در محور زاهدان- بم خبر داد.
این  حادثه در ۱۰ کیلومتری فهرج  مجتبی خالدی گفت: 
اتفاق افتاد و ساعت ۰۹:۱۱ به سامانه اورژانس کشور اطالع 

داده شد. 

مهار آتش سوزی انبار ذغال 
یمنی  ا خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  سخنگوی 

شهرداری تهران از وقوع آتش سوزی در یک 
سیدجالل ملکی اظهار داشت: ساعت ۲۱:۲۶ جمعه شب 
کوچه   - تجریش  میدان  در  واقع  آتش سوزی  مورد  یک 
آتش نشانی شهرداری  سازمان  سامانه ۱۲۵  به   - ذغالی ها 
به همراه  ایستگاه  دو  بالفاصله  داده شد که  اطالع  تهران 

تجهیزات پشتیبانی به محل اعزام شد.
وی با بیان اینکه محل حادثه یک ساختمان سه طبقه 
ساختمان  این  زیرزمین  قسمت  در  گفت:  بود،  قدیمی ساز 
فضایی حدودا 4۰ متری به انبار ذغال اختصاص یافته و آن 
محل دچار حریق شده و شعله ها به طبقه باالتر نیز سرایت 
کرده بود.ملکی گفت: با توجه به اینکه ساختمان قدیمی ساز 
و سقف آن چوبی بود، آتش از طریق چوب و ستون ها به 

شیروانی نیز سرایت کرده بود.
وی افزود: ظاهر ساختمان مسکونی بود اما گفته می شد 
که طبقات باالتر محل استراحت برخی از کارگران است که 

خوشبختانه در محل حضور نداشتند.

به  اینکه حین رسیدن آتش نشانان  به  اشاره  با  ملکی 
محل، حریق در حال گسترش به ساختمان سه طبقه مجاور 
بود، گفت: آتش نشانان بالفاصله عملیات را آغاز کردند و از 

گسترش حریق جلوگیری شد.

۲ زخمی در پِی حمله خرس در ایذه
بخشدار سوسن شهرستان ایذه گفت: ۲ نفر از اهالی 
این بخش در پی حمله خرس به شدت مجروح شدند و به 
دلیل صعب العبور بودن منطقه کار انتقال آنها به بیمارستان 
با مشکل مواجه شده است.محمد سعید الماسی، اظهار کرد: 
این خرس به دو چوپان ساکن منطقه صعب العبور سرتنگ 

فالح حمله کرد و باعث مجروحیت شدید آنها شد.
و  مسیر  تاریکی شب، سختی  به  توجه  با  افزود:  وی 
فاصله ۸ ساعته محل حادثه تا نزدیکترین جاده، کار انتقال 

مجروحان با دشواری مواجه شد.
بخشدار سوسن با بیان اینکه خونریزی شدید و نیازمندی 
مجروحان به امدادرسانی باعث شد تا اکیپ های امدادی و 

هالل احمر به صورت پیاده به منطقه اعزام شوند .

عامل کشتن ماده سِگ باردار دستگیر شد
فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست 
سیستان و بلوچستان گفت: مرد سنگدلی که در ۲۷ خرداد 
سالجاری سگ ماده بارداری را در حاشیه شهر زاهدان کشته 
و کلیپ آن را در فضای مجازی منتشر کرده بود، با تالش 

محیط بانان استان دستگیر شد.
حمید ریگی اظهار داشت: در پی انتشار فیلمی دلخراش 
در روز سه شنبه ۲۷ خرداد ماه جاری از صحنه کشتار یک 
سگ ماده باردار در حاشیه شهر زاهدان در فضای مجازی، 
یگان حفاظت این اداره کل پس از تحقیقات میدانی و اقدام 
این  عامل  شناسایی  به  موفق  ساعت   4۸ ظرف  عملیاتی، 

رفتار غیرانسانی شد.

وی گفت: عامل این اقدام وحشیانه به کمک شاهدان 
ماجرا با تالش و پیگیری محیط بانان شناسایی، دستگیر و 

به همراه مستندات موجود به مقامات قضایی تحویل شد.

رامسر  ساحلی  آب هایی  در  ۲۴ساله  جوان 
غرق شد

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان رامسر از غرق 
شدن یک جوان تهرانی در منطقه شنا ممنوع آب های ساحلی 

این شهرستان خبر داد.
نیما رمجی گفت این جوان ۲4 ساله حوالی ظهر روز 
که  منطقه سنگ چین ساحل کوثر  در  جمعه هنگامی که 
نقطه حادثه خیز و شنا ممنوع است وارد آب شده و غرق شد.

وی افزود که ماموران انتظامی و امداد نجات شهرستان 
پس از اطالع از این موضوع بالفاصله به محل حادثه اعزام 
شدند و جسد غرق شده این جوان را از آب بیرون کشیده و 

تحویل پزشکی قانونی دادند.

 16 مصدومیت  موجب  مینی بوس،  واژگونی   
نفر شد

سخنگوی اورژانس کشور از مصدومیت ۱۶ نفر به دلیل 
واژگونی مینی بوس به دره در جاده کالک - مشهد خبر داد.

مجتبی خالدی گفت: بعد از دریافت خبرحادثه، بالفاصله 
هفت دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام شد و مصدومان 

به مرکز درمانی منتقل شدند.

سقوط مینی بوس به داخل دره در فیروزکوه
معاون امداد و نجات هالل احمر استان تهران از حادثه 
سقوط یک دستگاه مینی بوس به داخل دره خبر داد و گفت: 

در این حادثه بیش از ۱۵ نفر درگیر شدند
ابراهیم تاجیک نوری اظهار داشت: حوالی ساعت ۸:3۰ 
صبح روز جمعه، سقوط یک دستگاه مینی بوس به داخل دره 

در فیروزکوه به هالل احمر اطالع داده شد.
در  جاده  واقع  آباد«  در »سید  این حادثه  افزود:  وی 

کالک - مشهد اتفاق افتاد.

شرکت های هرمی همچنان قربانی می گیرد
جوانی که به دنبال کار بود، فریب سودجویان را خورد 

و توسط پلیس دستگیر شد.
او  از  می کند  ادعا  که  است  متهمی  ساله   ۲3 حسین 
خواسته شده به عنوان نصاب پنجره مشغول کار شود، اما 
متوجه شده این مسئله تنها پوشش است و به عنوان یکی 

از اعضای شرکت هرمی بازداشت شده است.
این متهم گفت: من قمی هستم، در قم شغل مناسبی 
پیدا نکردم تا اینکه یک آگهی در سایت اینترنتی دیدم. در 
آگهی نوشته بود به یک گارگر ساده برای نصب پنجره یو.پی.

به فرد  ابتدا  بود  نوشته شده  دارند. همچنین  نیاز  وی.سی، 
آموزش می دهند. حتی این آگهی حقوق 3 میلیونی و غذا و 

جای خواب هم داشت.
حسین ادامه داد: این شرایط خوب باعث شد از قم به 
تهران بیایم تا برای این شرکت کار کنم. البته خودم هم شک 
کرده بود که چرا تهرانی ها سراغ این شغل مناسب نمی روند.

من  از  گرفتم،  تماس  آن ها  با  وقتی  کرد:  اظهار  وی 
خواستند به متروی ارم سبز بروم و منتظر بشوم تا خودشان 
بیایند. بعد از اینکه من به مترو رسیدم، آن ها دنبالم آمدند 
و مرا به بهانه کرونا، به خانه ای بردند و گفتند شرکت فعال 
تعطیل شده ، اما برای آموزش ها باید در آن خانه بمانم و 

من هم که جایی را نداشتم، قبول کردم.
حسین بیان کرد: هنوز یک روز از اقامت من در این خانه 

نگذشته بود، که پلیس همه مان را دستگیر کرد.
این متهم که ادعا می کند از فعالیت شرکت خبر نداشته 
، گفت: من بعد از دستگیری توسط پلیس متوجه شدم این 

شرکت، یک شرکت هرمی است.
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سال تحصیلی 1۴۰۰-1۳99 از شهریورماه آغاز می شود

با مجوز ستاد ملی مبارزه با کرونا آغاز سال تحصیلی ۱3۹۹-۱4۰۰ 
و فعالیت های آموزشی از ۱۵ شهریور ماه آغاز خواهد شد.

از اوایل سال با توجه به بیان این احتمال که سال تحصیلی آینده 
ممکن است با شروع موج دوم شیوع کرونا در کشور همراه باشد و با شیوع 
آنفلوآنزا نیز همراه باشد و همین مساله آموزش را تحت تاثیر قرار دهد، 
این احتمال مطرح شد که سال تحصیلی آینده زودتر از مهرماه کار خود را 
آغاز کند. هر چند همواره مسئوالن آموزش و پرورش اعالم کردند برای 
بازگشایی مدارس هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است که در مهرماه خواهد بود 
یا شهریور اما امروز در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا که به ریاست رئیس 
جمهور برگزار شد، حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور با اعالم 
اینکه در این جلسه موافقت شد تا آموزش مدارس از ۱۵ شهریور ماه آغاز 
شود، مهر تاییدی بر سناریوی آغاز زودهنگام سال تحصیلی آتی رقم خورد.

رئیس جمهور در این جلسه در خصوص بخش آموزش و تصمیمات 
ستاد ملی مبارزه با کرونا در این خصوص گفت: بر اساس تصمیم گیری 

ها، فعالیت مدارس و دانشگاه ها از ۱۵ شهریور آغاز می شود.
وی اعالم کرد: دست آموزش و پرورش باز است تا جاهایی اگر نیاز 
بود اول شهریور نیز مدارس آغاز به کار کند. مبنا را می گذاریم ۱۵ شهریور 
اما دست آموزش و پرورش باز است تا بنا به شرایط استان ها پیش از آن 

هم در شهریور ماه سال تحصیلی و آموزش را آغاز کند.
رئیس جمهور بیان کرد: شرایط آموزش در نقاط مختلف کشور متفاوت 
است؛ بخشی در فضای مجازی و بخشی دیگر در فضای حقیقی انجام 
خواهد شد. همچنین ممکن است در برخی از نقاط کشور تعداد دانش آموزان 
به صورت یک روز در میان تقسیم شوند تا به مدرسه بروند. بر این اساس 
تعطیلی روزهای پنجشنبه مدارس حذف می شود تا مدارس این مسائل را 
به خوبی مدیریت کنند.پیش از این نیز وزیر آموزش و پرورش بیان کرده 
بود: اگر بنا شود تعداد حاضران کاهش یابد، دانش آموزان را برای به مدرسه 

آمدن به چند بخش تقسیم می کنیم.

ارزیابی جهش تحصیلی در حالی از امروز کار خود را آغاز 
کرد که معاون تشخیص سازمان آموزش و پرورش استثنایی 
تحصیلی  جهش  برای  ها  درخواست  که  است  معتقد  کشور 

۷۰درصد باالتر از استاندارد است.
ارزیابی دانش آموزان متقاضی جهش تحصیلی از امروز 

3۱ خرداد کار خود را آغاز کرد و 
تا ۲۲ مردادماه این فعالیت ادامه 
دارد. به نظر می رسد طی سال 
جهش  متقاضیان  اخیر  های 
تحصیلی افزایش داشته است و 
عبور  برای  هایی  کالس  وجود 
دادن دانش آموزان از این عمل 
گرفته  شکل  نیز  غیرضروری 
برای  تحصیلی  جهش  است. 
ارزیابی دانش آموزانی است که 

می خواهند دو پایه را در یک سال طی کنند و به این ترتیب ما 
از پایه اول به سوم، دوم به چهارم، سوم به پنجم و چهارم به 
ششم جهش تحصیلی را داریم و این در حالی است که دانش 
آموزان مجاز هستند دو بار این جهش را آزمون بدهند اما برای 
بار دوم شرط این جهش اخذ رای کمیسیون استان و ثبت در 
سناد است. دانش آموزان متقاضی باید از طریق مدرسه محل 
تحصیل این تقاضا را اعالم و نوبت گیری کنند. برای تایید 
جهش تحصیلی نیز آزمون هوش و سنجش تحصیلی دانش 
آموزان برگزار می شود. سال گذشته ۱۰ هزار متقاضی جهش 

تحصیلی در این ارزیابی ها شرکت کردند.
سازمان  تشخیص  معاون  عظیم عراقی  محمدحسن 
آموزش و پرورش استثنایی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در 
خصوص موضوع جهش تحصیلی و تقاضای زیاد آن در مقایسه 

با استانداردها گفت: شخصاً مخالف جهش تحصیلی هستم و 
بسیاری از پژوهش ها و رفرنس های علمی نیز آن را تایید نمی 
کند چرا که در جهات تربیتی و روانی و اجتماعی می تواند برای 
کودک آسیب رسان باشد. بچه ها از نظر روابط اجتماعی باید 

با همساالن خود باشند.
وی در پاسخ به این پرسش 
آزمون هوش سن  در  که وقتی 
عقلی کودک سنجیده می شود 
که بیشتر از سن تقویمی اوست 
نمی توان امیدوار بود سازه های 
شناختی او و نوع خواسته او در 
روابط اجتماعی نیز لزوماً متناسب 
با آن سن عقلی باشد، بیان کرد: 
چند  تحصیلی  جهش  بحث  در 
اینکه  یکی  است.  مساله مطرح 
متاسفانه االن چشم و هم چشمی در این باره صورت می گیرد. 
فردی می بیند فرزند دیگری جهش تحصیلی کرده و می گوید 
فرزند من هم باید جهش کند. این تفکر اشتباه است و باید جلوی 
آن را گرفت. االن ما خانواده هایی داریم به فرزندان فشار می 
آوردند که طی 3 ماه و شش ماه کالس های به اصطالح تقویتی 
هوش می روند که آن را تقویت کنند در حالیکه ما چیزی به 
اسم تقویت هوش نداریم. اما اینکه ممکن است کسی شرایط 

خاص داشته باشد بحث دیگری است.
معاون تشخیص سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور 
بیان کرد: متاسفانه درخواست جهش در کشور ما از استاندارد 
باالتر است و چیزی حدود ۷۰ درصد باالتر از استانداردی است 
که باید انتظار داشته باشیم. از تعدادی که درخواست می دهند 

معمواًل 4۸ درصد در جهش پذیرفته می شوند.

درخواست ها برای جهش تحصیلی
 ۷۰درصد باالتر از استاندارد است
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هانیول می گوید بهترین کامپیوتر
 کوانتومی جهان را دارد

در پردازش کوانتومی یک کیوبیت یا بیت کوانتومی واحد پایه ای پردازش 
کالسیک  رایانه های  در  بیت  مشابه  و  کوانتومی بوده  و رمزنگاری  کوانتومی 
اطالعات  مقدار  از  معیاری  و  اطالعات  ذخیره  واحد  کوچکترین  که  می باشند 

کوانتومی است.
است،  لتی  دوحا نتومی  ا کو نه  ما سا یک  کیوبیت  فیزیکی،  نظر  ز  ا
توصیف  بل  قا درستی  به  نتومی  ا کو نیک  توسط مکا که  سیستمی  یعنی 
می کند.  اختیار  را  خود  ممکن  حالت  دو  از  یکی  اندازه گیری  هنگام  و  است 
قطبِش  جهِت  و  عمودی  قطبِش  جهِت  اینجا،  در  مانند قطبش یک فوتون که 

افقی دو حالت ممکن برای سامانه هستند. 
در یک سامانه کالسیک، هر بیت در هر لحظه یا در حالت صفر یا در حالت 
در  که  می دهند  اجازه  کیوبیت  کوانتومی به  اصل های مکانیک  اما  است،  یک 
همان حال، حالتی را برابر با برهم نهی دو حالت اصلی نیز اختیار کند، یک ویژگی 
که در پردازش کوانتومی بنیادی است. به عبارتی، یک کیوبیت هم ممکن است 
در حالت های کالسیک صفر و یک وجود داشته باشد و هم می تواند در حالت 
ترکیب این دو قرار گیرد)یعنی همزمان دارای هر دو حالت صفر و یک باشد(. در 
واقع همین پدیده، تفاوت اصلی بین بیت های کالسیک و کیوبیت ها است. انتقال 

کیوبیت ها بنیان دانش دورنوردی کوانتومی است.
به  یا فوتون و کیوبیت ها می توانند  الکترون  اتمی مانند  معمواًل ذرات زیر 
صورت گروهی به هم متصل شوند که امکان پردازش بیشتری از بیت های باینری 
 )superposition(را فراهم می کند. یکی از این خصوصیات به عنوان برهم نهی

و دیگری به نام درهم تنیدگی)entanglement( شناخته می شود.
با  مرکب  ی  نه ها ما سا ر  »د ید  می گو نتومی  ا کو تنیدگی  هم  ر  د
ویژگی  هیچ  دارای  سامانه  اجزای  آن  در  که  می شویم  مواجه  وضعیت هایی 
زبان  به  است«.  ویژگی ها  از  دسته ای  دارای  کل  سامانٔه  فقط  بلکه  نیستند 
خواص  شدن  جفت  درهم تنیدگی،  تاریخی،  مثال  اولین  عنوان  به  و  ساده 
و  بوده  اندرکنش  در  یکدیگر  با  پیش تر  که  ذراتی  است،  ذره  دو  مکانیکی 

از یک دیگر جدا شده اند. سپس 
برخی از متخصصان از مفهوم “ظرفیت کوانتومی” به عنوان معیار برتری 
در مورد یک کامپیوتر کوانتومی استفاده می کنند. IBM این معیار را بر اساس 
تعداد کیوبیت ها، میزان ارتباط بین کوبیت ها و زمان انسجام آنها )مدت عملکرد 
صحیح آنها( درنظر می گیرد. تاکنون IBM سامانه ای با ظرفیت کوانتومی 3۲ 

ایجاد کرده است
سازنده ی تجهیزات علمی و تجاری مستقر در ایاالت متحده آمریکا (هانیول) 
می گوید به پیشرفت مهمی در زمینه رایانش کوانتومی دست یافته است که از 

ذرات ریزاتمی برای سرعت بخشیدن به پردازش استفاده می کند.
در یک پست وبالگی که در اوایل هفته گذشته انتشار داده شده بود ، شرکت 
هانیول گفت که کامپیوتر کوانتومی خود ، H۰ ، که به یک حجم کوانتومی ۶4 
رسیده است ، این بدان معناست که این شرکت موفق به شش کوبیت شده است.

برابر قدرتمندترین  باعث می شود H۰ دو  این  ادعا می کند  این شرکت 
رقیب خود باشد: رایانه کوانتومی IBM ، که گفته می شود دارای حجم کوانتومی 

3۲ است.
بازجویی قرار خواهند گرفت ، خصوصًا  از نزدیک مورد  ارقام احتمااًل  این 
پس از ادعای جنجالی گوگل مبنی بر دستیابی به حجم کوانتومی ۵3 در سال 
گذشته. اما مطابق با آنچه هانیول در ماه مارس قول داده است - این است که 
قدرت محاسبات کوانتومی دستگاه خود را هر سال به مدت ۵ سال متوالی به طور 

قابل توجهی افزایش می دهد.
، رئیس بخش محاسبات کوانتومی  اوتلی  طبق گزارش CNET ، تونی 
هانیول گفت: این شرکت در مدت ده سال به دنبال حجم کوانتومی ۶4۰،۰۰۰ است.

وی گفت: »به یک سالن با صندلی های زیادی فکر کنید. ما زیرساخت 
ها را ساخته ایم تا یک سالن اجتماعات باشد. ما در یک زمان چند صندلی آن 

را پر می کنیم.”

سرپرســت معاونــت آمــوزش و 
مشــارکت های مردمــی ســازمان حمــل 
ونقــل و ترافیــک از ســاخت شبیه ســاز 
رانندگــی خــودرو بــا همکاری دانشــگاه 

ــر داد. ــن طوســی خب خواجه نصیرالدی
وهــاب میزانــی گفــت: »هــدف از 
ایــن اقــدام، افزایــش کیفیــت آمــوزش 
رانندگــی و ارزیابــی عوامــل مؤثــر بــر 
تصادفــات راننــدگان بــا اســتفاده از 
شبیه ســاز رانندگــی و سیســتم های 
ــی  ــای علم ــر روش ه ــی ب ــن متک نوی

اســت.«
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب میزان
همــکاری  بــا  رانندگــی  شبیه ســاز 
آمــوزش و مشــارکت های  معاونــت 
حمل ونقــل و  ســازمان  مردمــی 
دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن 
ــزود:  ــاخته شــده اســت، اف طوســی س
ــای  ــر ارتق ــالوه ب ــاز ع ــن شبیه س »ای
ــر،  ــدگان پرخط ــی رانن ــت رانندگ کیفی
نحــوه رانندگــی صحیــح و قانونــی را به 
ــد.« ــوزش می ده ــدگان آم ــایر رانن س

برخــی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
رانندگــی  شبیه ســاز  ویژگی هــای 
تصریــح کــرد: »محیــط کاربــر در 
به گونــه ای  شبیه ســاز  ر  فــزا نرم ا
ــش  ــه بخ ــه در س ــده ک ــی ش طراح
رانندگــی آزاد، ســناریوهای مختلــف 
ــیم بندی  ــر تقس ــی و ادراک خط مهارت

و خیابان هــای تهــران براســاس مــدل 
ــود.« ــازی می ش ــا شبیه س ــی آنه واقع

ــر  ــای دیگ ــه ویژگی ه ــی ب میزان
ــرد:  ــار ک ــاره و اظه ــم اش ــاز ه شبیه س
ســناریوهای  پیاده ســازی  »قابلیــت 
کــردن  اضافــه  از جملــه  مختلــف 
محیط هــا و خودروهــای گوناگــون، 
انــواع تابلوهــای راهنمایــی و رانندگــی، 
ــتانی  ــرایط کوهس ــاده، ش ــران پی عاب
ــبانه روز،  ــاعات ش ــوع، س ــوی متن و ج
ســناریوهای خطرنــاک منجــر بــه 
تصــادف ماننــد عبــور عابــر پیــاده 
درک  )ســناریو  خیابــان  عــرض  از 
ســناریوهای  پیاده ســازی  و  خطــر( 
و  ترمــز  بریــدن  مثــل  خطرناکــی 

ترکیــدن الســتیک خــودرو در شــرایط 
ــده  ــازی ش ــط شبیه س ــف، محی مختل
معابــر، خیابان هــا و عــوارض ترافیکــی 
نیــاز،  براســاس  درون شــهری  و 
امتیازدهــی آنالیــن بــرای ارزیابــی 
و صالحیت ســنجی و…  رانندگــی 
از مهم تریــن امکانــات آن به شــمار 

مــی رود.«
بــه گفتــه میزانــی، ایــن شبیه ســاز 
در بوســتان آمــوزش ترافیــک منطقــه 
4 شــهرداری تهــران نصــب شــده 
معاونــت  اولویت بنــدی  براســاس  و 
بوســتان های  دیگــر  در  آمــوزش، 
آمــوزش ترافیــک هــم نصــب خواهــد 

شــد.

ساخت شبیه ساز رانندگی خودرو با همکاری دانشگاه خواجه نصیر
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مدارس مختلف سبک های متفاوتی در حوزه فرهنگ دارند  

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شورای اسالمی گفت: در حوزه 
پرورش به یک ساختار منسجم نرسیده 
اکنون  که  است  شده  این  نتیجه   ایم. 
مشاهده می کنیم مدارس مختلفی  وجود 
دارد و هرکدام سبک های مختلف در 

حوزه فرهنگ دارند.  
در  اینکه  بیان  با  نادری،  احمد 
پرورش  وضعیت  گذشته  دهه  چهار 
آلود  بحران  و  ناهمگون  یک  وضعیت 
بوده است که به یک بحران فرهنگی 
هم  منجر شده است گفت: یک سری 
آزمون و خطاهایی در حوزه فرهنگی از 
ابتدای انقالب تا کنون داشته ایم. یک 
سیر و فراز و نشیب هایی طی  شده است؛ 
نتیجه  این  به  غلط  به  دولتی  یک  در 
پرورشی  این  ساختار  باید  که  رسیدند 
آموزش  که  توجیه  این  با  بشود  حذف 
از پرورش جدا نیست. البته اصل حرف 
درست است اما بدی ماجرا این بود که 
با یک  نگاه سیاسی به حذف این  ساختار 

نگاه می شد.  
اواسط  اتفاق  این  داد:  ادامه  وی 
بعد  اما  داد.  رخ  اصالحات  دوم  دولت 
و  رفت  این  برگشت.  ساختار   دوباره 
برگشت ها نشان می دهد که بک بحران 
حوزه  کرده ایم و  درست   فرهنگی 
رنج  فرهنگی  بحران  این  از  پرورشی 
می برد. آزمون و خطاها در حوزه ساختار 
و  کارکردها  فراز  و  فعالیت ها  نحوه  و 

نشیب هایی داشته است. 
ی  ا شور مجلس  ینده  نما ین  ا
اسالمی با اشاره به اینکه سطح پرورش 
را در  سطح عاملیت که مربیان پرورشی 
ساختاری  کرده ایم و  تعریف  هستند 
و  بزرگترین  که  است  نشده   تعریف 
جدی ترین عیب آموزش و پرورش در 
در  گفت:  می شود  محسوب  این  حوزه 
منسجم  ساختار  یک  به  پرورش  حوزه 
که  است  شده  این  نتیجه  نرسیده ایم. 
اکنون مشاهده می کنیم مدارس مختلفی 
 وجود دارد و هرکدام سبک های مختلف 

در حوزه فرهنگ دارند.  
نادری افزود: تکثر متعادل فرهنگی 
را نفی نمی کنیم و مهم است و به آن 
پایبند هستیم اما هیچکدام از دولت های 
ملی از زمان تأسیس  نیشن استیت ها تا 
پرورشی  بنیادین  االن در بحث اصول 

کوتاه نیامده اند.  
اکنون مدارس  اینکه  بیان  با  وی 
مختلفی داریم که سبک های آموزشی 
و  پرورشی مختلف دارند گفت: در یک 
جای  در  است  مهم  مذهب  مدرسه ای 
واقع  در  و  دارد  اهمیت  کمتر   دیگر 
سالیق مختلف است. این تکثر تا یک 
مبنا  و  اما یک  است  قبول  قابل   جایی 
پایه پرورشی منظم در سطح کالن  ایجاد 
نکرده ایم زیرا اساسًا ساختار ما مشکل 
دارد. علت این است که  در دولت های 
مختلف دیدگاه های سیاسی مختلف را 

بر آموزش و پرورش  غالب کرده ایم.  
و  پویش ها  به  ره  شا ا با  وی 
برنامه های فرهنگی آموزش و پرورش 
در ایام کرونا گفت: فعالیت هایی از این 

و  فقط  داشته  ادامه   ۶۰ دهه  از  دست 
مقداری ظاهر آن تغییر می کند و درون 
نگاه  نمی شود.  موضوع  به  ساختاری 
خوب است معاون پرورشی پاسخ دهد 
که آیا میزان شرکت در پویش ها قابل 
میزان  آنچه  تأثیر  و  اندازه گیری است 
بوده است؟ ما  یک خطای تاریخی در 
نظام آموزشی و پرورشی از دهه ۷۰ به 
بعد مرتکب  شدیم که خصوصی سازی 
تمام عیار است و بحران جدی کنونی در 

حوزه  پرورشی نتیجه آن است. 
صی  خصو  : د و فز ا ی  ر د نا
اصاًل  که  آورده  را  سازی ای بحران 
اسالمی  ایرانی  ارزش های  و  فرهنگ 
انقالبی برای ما مهم نیست. به این معنا 
که هر  کس پول بیشتری داشته باشد 
آموزش بهتری دریافت می کند و آن هم 
کنکور  پشت سرگذاشتن سد  با  هدف 
فرد  آموزش عالی هم  است. در سطح 
پول  می دهد که آموزش ببیند که پول 
در بیاورد. یک چرخه ناقصی در سیستم 
به ان بحران  که  شده  ایجاد   آموزشی 
فرهنگی دامن زده است. اکنون انبوهی 
از اقدامات دم دستی را در سطح پرورشی 
شاهدیم که مدل های  دهه شصتی است. 

و  آموزش  کمیسیون  عضو  این 
اسالمی  شورای  مجلس  تحقیقات 
گرا  توسعه  دولت های  اینکه  بیان  با 
به  پرورش  دغدغه  و نئولیبرال اساسًا 
فعالیت های  گفت:  را  ندارند  معنا  آن 
ما  ا رد  دا وجود  نه ای و…  کتابخا
نیست.  جدی  دغدغه  و  در  اولویت 
ر  د پرورش  و  موزش  آ به  ه  نگا
دولت  نئولیبرال اینگونه است که آموزش 
و پرورش هزینه بر و یک امر سرباری 
نگاه است. وقتی  نوع  از  است. مشکل 
به  می کند  سیستم  نگاه نئولیبرال غلبه 

سمت خصوصی سازی می رود. 
وی افزود: منکر خدمات ارائه شده 
آقای  روحانی  دولت  وزیر  اما  نیستم. 
اعالم می کند که خصوصی سازی را تا 
۲۰ درصد افزایش داده است که خالف 
قانون اساسی است. این سیر خصوصی 
سازی شتابان خالف قانون  اساسی است 
و قانون اساسی آموزش همگانی را حق 

را  آموزش  که  حالی  در  می داند؛  همه 
شاخص  یک  این  کرده ایم.  طبقاتی 
عدم در اولویت بودن  آموزش و پرورش 
در دولت است. شاخص بعدی دانشگاه 
از  که  زمینگیر شد.  است  فرهنگیان 
دانشگاه فرهنگیان در حال حاضر چیزی 
باقی نمانده است. ورودی و خروجی که 
باید می داشت تا نیروهای تازه  سالیانه 
نفس را به آموزش و پرورش تزریق کند 

با یکدیگر همخوانی ندارد. 
چند   : د ا د مه  ا د ا ی  ر د نا
شبکه های  در  نی  ا خو فرا قبل  ز و  ر
اجتماعی  گذاشتم که جامعه فرهنگیان 
پیام   ۷۰۰۰ کنند.  اعالم  را  مشکالت 
سه  تعداد  این  از  که  شد  برایم  ارسال 
معیشت،  که  اصلی احصا شد  مشکل 
آنهاست.  جمله  از  مدیریت  منزلت  و 
نظام رتبه بندی، اصالح شرایط جذب، 
 … اصالح  شرط سنی در استخدام و 
از جمله مشکالت ذیل این سه محور 
که  می دهد  نشان  اینها  اصلی  هستند. 
در دولت نئولیبرال معلم شأن و منزلتی 
و  آموزش  کمیسیون  عضو   ندارد. این 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه قرار بود دانشگاه فرهنگیان ساالنه 
به  که  داشته  باشد  هزار خروجی   ۱۰۰
حدود ۲۵ هزار ورودی در سال ر سیده 
رئیس  تعیین  جفاهایی  در  گفت:  است 
گرفت  صورت  نیز  فرهنگیان  دانشگاه 
و با یک لجبازی  روی گزینه ای اصرار 
کردند و شورای عالی انقالب فرهنگی 
روی  شورا  اعضای  رأی  نداد.  آن  به 
فرهنگیان حرف  دانشگاه  اسبق  رئیس 
برهه ای  یک  در  ایشان  ولی  داشتند 
باقی  سرپرست  غیرقانونی  طور  به 
عالی  شورای  در  یک  درگیری  و  ماند 
حرمت شکنی هایی صورت  و  داد  رخ 
گرفت. اینها نشان می دهد که دانشگاه 
ادامه  است. وی  بحث  فرهنگیان محل 
است  رسیده  غیررسمی  خبری  داد: 
از ریاست  دانشگاه  که آقای خنیفر هم 
فرهنگیان حذف و قرار است فرد دیگری 

جایگزین شود که هنوز نهایی نیست. 
  نادری با طرح این سوال از معاون 
که  پرورش  و  آموزش  وزارت  پرورشی 

انجام  حال  در  اقدامات  و  تالش ها   آیا 
با  شرایط  متناسب  پرورشی  حوزه  در 
یا  هست  کنونی  فرهنگی  و  اجتماعی 
دوره  فعلی،  نسل  به نسل  خیر؟ گفت: 
از  متفاوت  فضا  و  می گویند  دیجیتال 
بزارهای  ا و  شده  گذشته  نسل های 
گذشته  نسل های  پرورش  و  آموزش 

منسوخ شده است.  
و  آموزش  کمیسیون  عضو  این 
اسالمی  شورای  مجلس  تحقیقات 
چندین  مالی  درباره  گردش  همچنین 
کنکوری  مؤسسات  میلیاردی  ر  هزا
لی  الی  ما با گردش  ین  ا گفت: 
هنده  د ن  نشا کنکوری  مؤسسات 
مافیای اموزشی است. پنج مشکل  اصلی 
را در آموزش و پرورش احصا کرده ام؛ 
نابرابری آموزشی و فاصله  طبقاتی، حذف 
جایگاه اجتماعی معلم و منزلت آن به 
خرید  نابرابر  نظام  مالی،  مسائل  علت 
خدمت، عدم اهتمام به مسئله تربیت و 
همکاری با کارتل های اقتصادی آموزش 

از این جمله هستند. 
وی افزود: مشکل اصلی آموزش و 
پرورش این است که سندتحول بنیادین 
که چندین جلسه در شورای عالی انقالب 
فرهنگی صرف آن شد و چندهزار  ساعت 
کارکارشناسی روی آن صورت گرفت، 
مغفول است و باید دوستان  آموزش و 
پرورش توضیح دهند که برای عملیاتی 
آن  کنار  کرده اند.  در  چه  سند  کردن 
به  شروع  دولت  همین  در   ۲۰3۰ سند 
اجرا می کند که دوستان  مدعی هستند 
اکنون متوقف شده و امیدواریم که به 

صورت عملی کنار  رفته باشد. 
آموزش و  باید  اینکه  بیان  با  وی 
از سیطره نگاه های سیاسی  پرورش را 
 خارج کرد گفت: مشاهده کرده ایم که 
و  آموزش  به  مختلف  دولت های  در 
یک  و  رأی  سازمان  دید  به   پرورش 
است.  شده  نگریسته  سیاسی  حزب 
دولت های  همه  در  پرورش  آموزش  و 
ملی پایه ای ترین وسیله اجتماعی کردن 
است و باید فکر جدی به حال آن کنیم 
انقالب  نمی توانیم  دوم  در گام  وگرنه 

دستاورد جدی داشته باشیم. 

آژانس انرژی اتمی نباید نگاه سیاسی به فعالیت های هسته ای 
ایران داشته باشد

نماینده اراک در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه باید آژانس 
بین المللی انرژی اتمی نگاه سیاسی اش را از فعالیت های هسته ای جمهوری 
اسالمی ایران بردارد، گفت: اگر پرونده ایران به شورای امنیت برود، تصمیم 
جدی درباره حضور در پیمان منع گسترش سالح های هسته ای خواهیم گرفت.

محمدحسن آصفری ، در واکنش به صدور قطعنامه اخیر ضد ایرانی شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: این اقدام شورای حکام نشان داد 
که تبدیل به نهادی برای پیاده کردن سیاست های خصمانه آمریکا شده آن 
هم در شرایطی که خیلی از کشورها حتی برخی از اعضای گروه ۱+۵ حاضر 

به پذیرش NPT نشده و رژیم صهیونیستی هم آن را  را نپذیرفته است.
اجازه  و  پذیرفته  را   NPT ایران  اسالمی  جمهوری  داد:  ادامه  وی 
به  ما همواره  است،  داده  را  فعالیت های هسته ای  از  آژانس  بازرسان  بازدید 
تعهدات مان پایبند بوده و حتی اجازه داده ایم نمایندگان آژانس به صورت آنالین 
فعالیت هایمان را ضبط و فیلمبرداری کنند، فعالیت هایی که همه در چارچوب 
پروتکل های آن اجرا شده است لذا با توجه به همکاری ایران می توان گفت 
که قطعنامه شورای حکام نشان دهنده سیاسی کاری آژانس است حال این که 
آژانس بین المللی انرژی اتمی باید نگاه فنی به فعالیت ها داشته باشد نه این که 

تبدیل به نهاد سیاسی برای پیاده کردن فعالیت های خصمانه آمریکا شود.
آژانس  که  زمانی  تا  کرد:  تاکید  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
باشد  داشته  سیاسی  نگاه  هسته ای  فعالیت های  به  اتمی  انرژی  بین المللی 
کند.  پیدا  از سالح هسته ای دست  عاری  یعنی جهان  به هدفش  نمی تواند 
ما همواره فعالیت های هسته ای صلح آمیز داشته ایم و از آن عدول نکرده ایم 
اما این قطعنامه حکایت از نگاه های امنیتی و سیاسی آژانس به فعالیت های 
هسته ای ایران دارد که غیر از این هم توقعی نیست، چون مجموع آژانس 

در اختیار آمریکا است.
آصفری افزود: قطعا اقدام آژانس از سوی جمهوری اسالمی ایران بی پاسخ 
نخواهد ماند. اگر پرونده ای به شورای امنیت برود و نگاه امنیتی به پرونده 
ما باشد جمهوری اسالمی ایران تصمیم گیری جدی از طریق شورای عالی 
امنیت ملی برای حضورش در NPT خواهد گرفت که در نهایت به نفع آژانس 
نخواهد بود پس باز هم تاکید می کنم که بهتر است آژانس انرژی اتمی نگاه 
سیاسی به فعالیت های جمهوری اسالمی ایران نداشته باشد و فراموش نکند 
که ما مخالف سالح هسته ای هستیم و هیچ گاه فعالیتی در این راستا نداریم 

اما رفتارهای آمریکا و آژانس غیرعاقالنه و غیرمنطقی است.

برای مقاومت در برابر غرب چاره ای جز اجماع فراگیر  نداریم
قطعنامه  صدور  اسالمی  شورای  مجلس  در  جام  تربت  مردم  نماینده 
اخیر شورای حکام آژانس بین اللملی علیه ایران را فرصتی برای یکپارچگی 
دیدگاه های مختلف در داخل و اجماع فراگیر برای مقاومت در برابر غربی ها 

دانست.
یک  برجام  جریان  در  ایران  داشت:  اظهار  جهان آبادی  رحیمی  جلیل 
رابطه دو جانبه را با اروپایی ها از یکسو و با آمریکایی ها از سوی دیگر ایجاد 
کرد، اما با آمدن دونالد ترامپ و بدعهدی وی و همچنین تحریم ها و فشارها 
ثابت شد که اعتماد ایران به آمریکا اعتماد نادرستی بوده است. لذا مذاکرات با 
اروپایی ها تداوم پیدا کرد اما با این اقدام توسط تروئیکای اروپایی بخش دوم 

امید دیپلماسی بی نتیجه ماند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: 
قطعنامه اخیر نشان داد ما تنها یک راه داریم آن هم توجه به ظرفیت های 
داخلی است. ما متحد عمده ای در بین کشورهای غربی نداریم و آنها هم در 
عمل نشان دادند که در اجرای تعهداتشان صادق نیستند. این فرصتی برای 
کشور ماست تا فرصتی برای اجماع در راستای تقویت ظرفیت های داخل ایجاد 
شود و این حالت سرگشتگی که بخشی نگاهی به درون و بخشی نگاهی به 
بیرون دارند و عده ای به دنبال مذاکره و برخی معتقد به مقاومت هستند خارج 
شویم و یکپارچه به تفکر مقاومت تبدیل شویم که در این صورت غربی ها 

هم وادار به عقب نشینی خواهند شد.
اسالمی  شورای  مجلس  در  باخرز  و  تایباد  جام،  تربت  مردم  نماینده 
تصریح کرد: بخشی از بدنه سیاسی ما نیم نگاهی به مذاکره با غربی ها داشت 
و حاال فرصت خوبی است که این رفتار غربی ها و بدعهدی آنها را ببینیم 
برابر غربی ها  در  مقاومت  برای  ملی  فراگیر  اجماع  تا  کنیم  تبیین  و درست 
بهینه  مدیریت  با  ما می توانیم  ایجاد شود.  داخلی  از ظرفیت های  استفاده  و 
وادار  را  را کم و دشمن  امکانات و یکپارچگی دیدگاه های مختلف، فشارها 

به عقب نشینی کنیم.
رحیمی جهان آبادی در پایان تصریح کرد: آنها پیش از این از تفاوت 
دیدگاه ما در بخش های مدیریتی استفاده می کردند و اجازه نمی دادند اجماع 
داخلی شکل بگیرد و کورسوی امیدی را نگه می داشتند اما االن دل بستن 
به غربی ها اگر خائنانه نباشد ساده اندیشانه است ما انتخابی جز اجماع فراگیر 
از  بعد  نداریم و نزدیک شدن دیدگاه ها هم  برابر غربی ها  برای مقاومت در 

قطعنامه اخیر می تواند فرصتی برای کشور باشد.

نمایندگان به دنبال مچ گیری از دولت نیستند
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: نمایندگان به 
دنبال مچ گیری از دولت نیستند، بلکه دنبال این هستیم که دست دولت را 

بگیریم تا بتواند کارهای بهتری انجام دهد.
دولت  و  مجلس  میان  تعامل  لزوم  خصوص  در  مقتدایی  عباس 
باید  که  مهمی  نکات  از  یکی  کرد:  اظهار  کشور،  امور  برد  پیش  برای 
مردم  مشکالت  حل  برای  حداکثری  همکاری  ضرورت  باشد  توجه  مورد 
نیستند،  یکدیگر  از  یا جزیره جدا  و  دو مجموعه  و مجلس  دولت  و  است 
پیوسته و مرتبط هستند که هر یک وظایف و  به هم  بلکه مجموعه های 

تکالیفی را بر عهده دارند.
و  قوانین  اجرای  بر حسن  نظارت  وظیفه  در عین حال  اما  افزود:  وی 
بر عهده مجلس است و موضوعات  عملکردها و ریل گذاری حرکتی دولت 
اجرایی و عملیاتی و محقق کردن قوانین و مطالبات نمایندگان بر عهده دولت 
است، بنابراین دولت و مجلس در صورت تعامل و همکاری می توانند امور 

مربوط به کشور را به پیش برند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی، 
گفت: این تعامل و همکاری حد و حریم هایی دارد به این معنا که نه دولت 
مجلس می شود و نه مجلس دولت؛ بلکه هر کدام وظیفه خاص خود را دارند، 
اما در عین حال همیشه این گونه است که در همکاری و همراهی بهره وری ها 
افزایش پیدا می کند. به همین جهت معتقدم برای پیش برد مسائل استان و 
شهرستان اصفهان باید حداکثر همکاری و همدلی میان مسئوالن ایجاد شود 
به همین جهت است که نمایندگان شهرستان اصفهان در فضایی تعاملی به 

دنبال حل مشکالت هستند.
مقتدایی تصریح کرد: برای تداوم این روند و برای حل مشکالت مردم 
بتوانیم  که  گونه ای  به  هستیم  اجرایی  دستگاه های  تمام  با  همکاری  آماده 
مشکالت این دستگاه ها را حل کنیم و آماده نظارت بر عملکردها در باالترین 

سطح بوده تا موانع و مشکالت را گوش زد کنیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: نمایندگان 
به دنبال مچ گیری از دولت نیستند، بلکه دنبال این هستیم که دست دولت 
در  که  تعاملی  خوشبختانه  دهد.  انجام  بهتری  کارهای  بتواند  تا  بگیریم  را 
هفته های گذشته میان مسئوالن استان و نمایندگان بوده است نشان می دهد 
که می توانیم در ماه های باقی مانده از عمِر دولت فعلی، با همکاری سازنده، 

کارهای مفیدی انجام دهیم.
وی گفت: نمایندگان موظف هستند وظایف نظارتی خود را انجام دهند 
و اگر مسئولی کفایت الزم برای انجام کارها را نداشته باشد از وزیر مربوط 

پیگیری های الزم به عمل خواهد آمد.
مقتدایی خاطرنشان کرد: به نظرمی رسد هم اکنون روندها به سمت 
اما قضاوت نهایی در این  همکاری و تعامل میان دولت و مجلس است، 
اجرایی  مسئوالن  ببینیم  تا  کنیم  صبر  باید  است.  زود  اکنون  هم  زمینه 
توانمندی های  و  ظرفیت  این  از  حاضرند  حد  چه  تا  استان  و  شهرستان 

کنند.  استفاده  مجلس 

تعطیلی مشاغل امکان پذیر نیست و مردم هم آن را نمی پذیرند
حجت االسالم حسن روحانی صبح روز شنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا، 
گفت: ما نباید با اقدامات خود به انتقال این ویروس کمک کنیم بلکه باید به 
افراد مسن و کسانی که بیماری زمینه ای دارند کمک کنیم. باید به مساله  فاصله 
گذاری توجه کرده و در تجمعات غیرضرور حضور نیابیم، بهداشت فردی را رعایت 

و از ماسک استفاده کرده؛ زیرا ماسک به قطع زنجیره بیماری کمک می کند.
رییس جمهور ادامه داد: طرح الزام استفاده از ماسک در اماکن ضروری در 
حال آماده سازی است تا در این ستاد تصویب و ابالغ شود. در حال حاضر فعالیت 
اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و معنوی می تواند با رعایت دستورالعمل های وزارت 
بهداشت آزاد باشد. تعطیلی مشاغل امکان پذیر نیست و مردم هم آن را نمی پذیرند. 
این تعطیلی مورد نظر ما نیست و ضرورتی هم ندارد، اما باید پروتکل ها رعایت 

شود و اجتماع و تردد در جاهای غیرضرور انجام نشود.
روحانی با بیان این که تا امروز درگیر موج اول کرونا هستیم، خاطرنشان 
کرد: برخی استان ها از پیک بیماری عبور کرده و برخی استان ها درگیر این پیک 
هستند و ممکن است در برخی استان ها هم پیک بیماری آغاز شود، البته نباید 
فشارهای روحی و روانی مردم را نگران کند. باید با استفاده از رسانه مخصوصا 
صدا و سیما مردم را آماده کنیم تا آنها بدانند درگیری ما با این ویروس کوتاه مدت 
نیست و خود را برای زمان بلندتر آماده کنیم ممکن است تا آخر سال درگیر باشیم.

رییس جمهور خاطرنشان کرد: ما تاکنون خوب عمل کرده ایم. همه دستگاه ها 
و مردم همکاری خوب داشتند، اما این همکاری به استقامت و استمرار نیاز دارد. 
در غیر این صورت ممکن است این دستاورد از بین برود. به عنوان رییس جمهور 
ایران از مردم درخواست می کنم به خاطر پاسداری از این دستاوردها و ایران 
عزیزمان، شکیبایی خود را ادامه دهند. مردم نباید نگران و مضطرب شوند و راه 

مقابله با کرونا را باید ادامه دهیم.
وی در ادامه به مصوبات جلسه اشاره و اعالم کرد: بر اساس تصمیم گیری 

ها، فعالیت مدارس و دانشگاه ها از ۱۵ شهریور آغاز می شود.
کرونا  دوران  در  مردم  برای  سختی  شرایط  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 
ایجاد شده است، گفت: یک عده با مرگ عزیزانشان مواجه هستند، عده ای با 
رنج جانکاه رو به رو هستند، مشاغل برخی رسته ها تعطیل بوده و هنوز بعضی 
تعطیل هستند، ضربه سختی به گردشگری وارد شده است، ضربه سختی به 
صادرات، آموزش و فرهنگ و حتی به بخش هایی از پزشکی وارد شده است. 

هنوز دندانپزشکی ما دچار مشکل است.
وی ادامه داد: ما به یمن فداکاری جبهه سالمت، پزشکان و پرستاران و 
به یمن همکاری همه نیروهای مسلح و مردم تا امروز در مقابله با این ویروس 
سرافراز بودیم. اگر با کشورهای دیگر هم خود را مقایسه کنیم می بینیم کارنامه 
ما کارنامه قابل قبولی است. همکاری و هماهنگی و انسجام و با هم بودن علت 

اول است؛ اما ما زیربنای محکمی هم داشتیم.
که  بود   ۹۱ سال  زیرساخت  ما  زیرساخت  اگر  کرد:  خاطرنشان  روحانی 
نمی توانستیم پیش برویم. کاری که در این ۷ سال در زیرساخت ها برای افزایش 
تعداد تخت های بیمارستانی، آی سی یوها، تعداد پزشکان و پرستاران شد کار 
عظیمی بود. زیرساخت ارتباطات دومین نکته مهم است. اگر ارتباطات، پهنای 
باند، فضای مجازی، موبایل هوشمند در اختیار مردم نبود خیلی شرایط سخت 

بود. این زیرساخت قوی در عبور از شرایط ویژه فعلی کمک بسیاری کرد.
وی افزود: زیرساخت سوم شرکت های دانش بنیان بود. االن به جای پنجاه 
اگر تالش  فعال است. در بخش کشاورزی  بنیان  پنج هزار شرکت دانش  تا، 
های این چند وقته نبود می خواستیم ۶ میلیون تن گندم بخریم. کاری که در 
کشاورزی، انرژی و خودکفایی در بخش های مختلف مثل آب و برق انجام 

دادیم بسیار اهمیت دارد.
رئیس جمهور گفت: می خواهم از بخش اقتصاد کشور علی رغم آگاهی از 
مشکالت فعلی مردم در این حوزه تشکر کنم. تامین ارز برای کاالهای مورد 
نیاز کشور بسیار کار بزرگی است که ما در شرایط تحریم و شرایط ویژه آن را 
انجام دادیم. ارز را برای کاالهای اولیه و اساسی تامین کرده و می کنیم. ریالی 
که پرداخت کردیم هم مهم است. کار ساده ای نیست که حقوق و بسته های 
معیشتی و یارانه مردم سر وقت پرداخت شده است. ما بسته ویژه کرونا به 3 
میلیون خانواری که در شرایط معیشت مناسب نبودند را هم عرضه کردیم. کار 

عظیم و بزرگی انجام گرفته است.
وی یادآور شد: بازگشایی فعالیت اقتصادی ما به رفتار عمومی ما منوط 
است. اگر رفتار الزم را اجرا و به دستورالعمل ها توجه کردیم با کمترین تعداد 

فوتی ها و تلفات از این شرایط عبور می کنیم.
شود  می  مثبت  کرونایشان  تست  که  افرادی  آن  کرد:  تصریح  روحانی 
باید به همه اطرافیان خود اطالع دهند. اگر فرد مثبت شده وارد جامعه شد و 
خود را قرنطینه نکرد بزرگ ترین خطر است. دستگاه تشخیص دهنده باید به 
خانواده و محل کارش اطالع دهد. یک نفر مثبت بوده به عروسی، عزا و یا 
بازار ماهی فروش ها رفته و همه را مبتال کرده است. برخی از مراقبت ها ممکن 
است خیلی سخت نباشد زمانش ۱4 روز باشد، اما آثار مهمی بر سالمت مردم 

و کادر درمان دارد.
رئیس جمهور گفت: خدمت مردم عزیز عرض می کنم تصمیمات خوبی 
در جلسه امروز گرفتیم. مبنای اینکه می گوییم فالن مکان قرمز است دیگر کل 
استان نیست. مبنای ما شهرستان است. این موضوع به علت دقت در عمل است. 
مسئله بعدی این است که هر استانی که شهرستانش دچار مشکل شده است 
بالفاصله ستاد استانی اش پیش بینی های الزم را بکند. برای ستاد اجتماعی و 
امنیتی ما بفرستد و پس از بررسی وزارت کشور با تایید رئیس جمهور اجرایی 
و عملی شود. محدودیت ها ممکن است برای همه استان ها نباشد برای بخش 

هایی اجرایی شود.
رئیس جمهور ادامه داد: طرح الزام استفاده از ماسک در اماکن سرپوشیده که 
تجمع در آن است در حال آماده سازی است اما قبل از الزامی کردن این طرح 
باید ماسک به وفور و ارزان در اختیار مردم قرار بگیرد. همچنین دستورالعمل 
خوبی توسط وزارت بهداشت برای زندان ها آماده و ابالغ شده است که این 
دستورالعمل مبنا می شود و وزارت بهداشت هم برای اجرای آن نظارت می کند 

و اگر هم الزم باشد باز هم به زندانیان مرخصی داده می شود.
وی ادامه داد: در جلسه امروز تصمیم گرفته شده که دانشگاه ها از ۱۵ 
شهریور فعالیت خود را آغاز کنند که بخشی از فعالیت ها در فضای حقیقی و 
بخشی هم در فضای مجازی خواهد بود. برای ما کالس و خوابگاه خلوت اصل 
است و باید اجازه داده شود دانشجویان در دانشگاه شهر خود ترم پیش رو را 

بتوانند بگذارنند تا از تراکم جمعیت در خوابگاه ها کم شود.

وظیفه تمام دستگاه ها، همدلی برای ایجاد آرامش 
در جامعه است

یک حقوقدان گفت: همه دستگاه های حکومتی وظیفه دارند که به خاطر 
توسعه پایدار کشور و حل مشکالت موجود با هم همکاری و تعامل نمایند و 

برای آحاد جامعه رفاه،  امنیت و آرامش ایجاد کنند.
سیدمحمد صادق آل محمد با تاکید بر استحکام انسجام و همدلی در میان 
قوای کشور، اظهار داشت: نظام حاکمیتی ایران هم مانند اغلب نظامات جهانی به 
سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تقسیم شده است و اصل تفکیک قوا در قانون 
اساسی ایران به نحو گویا و روشن برقرار و منظور شده است. علمای حقوق قدیم 
و جدید به خاطر جلوگیری از خودکامگی فسادانگیز و ایجاد حکومتی مبتنی بر  
آزادی و دموکراسی و رفاه و سعادت فردی و اجتماعی مردم اصل تفکیک قوا 
را پذیرفته اند و این اصل را یکی از عوامل مهم و تضمین کننده حقوق افراد 
جامعه تلقی می کنند و رعایت این اصل را مانع برقراری خودکامگی و احیانا 
استبداد به حساب می آورند.وی با بیان اینکه روابط قوای مقننه و مجریه با قوه 
قضائیه هم باید همواره حسنه و مطلوب و بر اساس احترام، تفاهم و تعاون متقابل 
باشد، گفت: قوه مقننه باید لوایح قضائی را که توسط قوه قضائیه تهیه و تنظیم 
می شود و به مجلس تقدیم می دارد، مورد بررسی و احیانا قانونگذاری قرار دهد.

این حقوقدان تاکید کرد: در شرایط فعلی کشور که با مشکالت عدیده ای 
مواجه می باشیم و مردم به خصوص از حیث معیشتی، اقتصادی، اشتغال، تورم 
و رکود، تحریم های بیگانه و احیانا کسری بودجه در وضعیت نامطلوبی به سر 
می برند، بیش از پیش بین قوای سه گانه به خصوص قوه مقننه و مجریه باید 
همدلی، انسجام و هماهنگی باشد و کار قانونگذاری مطابق برنامه  ریزی های 
دقیق و بر اساس مطالعات کارشناسی شده و احتیاجات واقعی جامعه در اسرع 

وقت صورت گیرد.

ت
مل

نه 
خا

محمد زیدی بناروانی

ده
گزی

ی 
ها

خبر

زیر نظر: ناظم رام

شهر  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
حدود  تهران  شهر  در  گفت:  تهران 
هشت هزار نیرو در سال آینده بازنشسته 
تا سال ۱4۰۰، 4۵ درصد  می شوند و 
نیروهای آموزش و پرورش شهر تهران 

بازنشسته خواهند شد.
جلسه روسای مناطق ۱۹ گانه شهر 
فوالدوند،  عبدالرضا  حضور  با  تهران، 
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، 
در  بهداشتی،  های  پروتکل  رعایت  با 
محل سالن کنفرانس مدرسه فرزانگان 
یک منطقه ۶ برگزار شد. در این جلسه 
عبدالرضا فوالدوند گفت: در شهر تهران 
آینده  سال  در  نیرو  هزار  هشت  حدود 
بازنشسته می شوند و تا سال ۱4۰۰، 4۵ 
درصد نیروهای آموزش و پرورش شهر 

تهران بازنشسته خواهند شد.
نیرو  هزار  دو  بر  بالغ  افزود:  وی 
در سال جدید از طرق مختلف پذیرش 
فروش  اجازه  پیگیر  و  شد  خواهند 
فضاهای مازاد و تایید شورای آموزش 

و پرورش برای این موضوع هستیم.
در  اینکه همواره  به  اشاره  با  وی 
هم  و  همدلی  با  سخت  های  معرکه 
افزایی مشکالت را پشت سر گذاشته ایم 
ادامه داد: در دوران سخت شیوع بیماری 
کرونا به سر می بریم و انسان همواره 

توانسته است با درایت خود بر خطرها و 
بالیای مختلف غلبه کند و از آنها عبور 
از  ماه  بگذارد. چهار  کرده و پشت سر 
روزهای سخت را پشت سر گذاشته ایم و 
ماشین بزرگ تعلیم و تربیت خوشبختانه 
به خوبی به فعالیت خود ادامه می دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش پایتخت 
گفت: زنده بودن و حیات و ادامه نظام 
و  بزرگ  کار  مرهون  تربیت،  و  تعلیم 
جهاد گونه معلمان سخت کوش، مدیران 
زحمت کش، کارمندان پرتالش و شما 

مدیران جهادگر است.
در  کرد:  خاطرنشان  فوالدوند 
با  بیماری کرونا، فرهنگیان  ایام شیوع 
تالش مضاعف خود برخی از مشکالت 

و کاستی های تکنولوژی را جبران کردند. 
هم اکنون نیز، سناریوهای متعددی برای 
آغاز سال تحصیلی جدید مدنظر است 
شما  تجربه  و  ذکاوت  و  تالش  با  که 
مدیران فرهیخته، به محض روبرو شدن 
با مشکالت، این سناریوهای مختلف را 
برای پروژه مهر و بازگشایی شکوهمند 

مدارس برگزار خواهیم کرد.
از  بخشی  داد:  ادامه  فوالدوند 
کارها در ستاد پروژه مهر انجام شده و 
خوشبختانه وضعیت شهر تهران از این 
بابت مطلوب است و آمادگی خود را برای 
پروژه مهر پیش رو و ورود دانش آموزان 

و همکاران مهیا می کنیم.
فوالدوند از مدیران مناطق نوزده 

گانه خواست تا با تالش مضاعف سال 
تحصیلی آینده را با کمترین حاشیه آغاز 

کرده و روند کار دچار اختالل نشود.
از  محترم  مدیران  افزود:  وی 
کنند،  خودداری  زا  چالش  تصمیمات 
خدا،  رضایتمندی  کسب  هدف  زیرا 
و  آموزان  دانش  اولیا،  شهروندان، 
تحصیلی  سال  در  عزیز  فرهنگیان 

جدید است.
مدیرکل ادامه داد: ما باید با تدبیر، 
امید را به نسل آینده ساز و شهروندان 
یک  عنوان  به  و  کنیم  تزریق  شریف 
مقدس  نظام  به  سنگر  این  در  سرباز 
کنیم  خدمت  ایران  اسالمی  جمهوری 
بتوانیم  را  خوبی  سال  آرامش،  در  تا 

آغاز کنیم.
در  مردم  رضایتمندی  گفت:  وی 
امتحانات،  جمله  از  مختلف  مباحث 
ثبت نام، پاسخگویی به مردم را باید با 
سعه صدر افزایش دهیم و تالش کنیم 

تا با آرامش سال خوبی را آغاز کنیم.
مدیران  گفت:  پایان  در  فوالدوند 
خود  زیردستان  مجموعه  به  مناطق 
پای  را  با محبت همه  و  بدهند  انگیزه 
داشتن  این خصوص  در  و  بیاورند  کار 
بسیار  مداری  اخالق  و  انسانی  روابط 

حائز اهمیت است.

۴۵ درصد نیروهای آموزش و پرورش تهران تا سال ۱۴۰۰ بازنشسته می شوند

به  نسبت  بزرگ  تهران  فتای  پلیس  رییس 
کالهبرداری از دانش آموزان و دانشجویان در پوشش 

فروش سئواالت امتحانی هشدار داد.
ه  ر با ر د گودرزی  معظمی  وود  ا د سرهنگ 
احتمال کالهبرداری از دانش آموزان و دانشجویان 
در  ساله  همه  گفت:  سواالت  فروش  پوشش  در 
مانند  بهانه هایی  با  سودجو  افراد  امتحانات  ایام 
فروش سواالت امتحان و دارا بودن پاسخنامه و ... 
و  آموزان  دانش  از  برخی  از  کالهبرداری  به  اقدام 
دانشجویان می کنند؛ امسال نیز با توجه به شرایط 
احتمال  آنالین  ارتباطات  افزایش  و  کرونا  از  ناشی 
کالهبرداری  به  اقدام  بخواهند  سودجو  افراد  اینکه 

به بهانه مشابه کنند وجود دارد.
وی ادامه داد: در همین راستا هشدار ما به تمامی 
دانشجویان  نیز  و  آنان  خانواده های  و  آموزان  دانش 

این است که به هیچ عنوان فریب چنین ادعاهایی را 
نخورند، چرا که اساسا احتمال نشت سواالت امتحان 
چه امتحانات حضوری و چه امتحانات مجازی وجود 
ندارد و افرادی هم که چنین ادعایی کنند، ادعایشان 

کذب است.
گاهی  افزود:  بزرگ  تهران  فتای  پلیس  رییس 

افراد سودجو با طراحی سایتی و قراردادن لینک های 
کاربران  هدایت  به  اقدام  امتحانی  سئواالت  فروش 
فیشینگ کرده و حساب بانکی  و  به صفحات جعلی 

کاربران را خالی می کنند.
دیگر  مواردی  در  همچنین  داد:  ادامه  گودرزی 
نیز افراد سودجو اقدام به انتشار فایل هایی در فضای 
سئواالت  حاوی  که  می کنند  ادعا  و  کرده  مجازی 
امتحانی است، اما این فایل ها در واقع حاوی بدافزار 
بوده و پس از دانلود و اجرا، اطالعات شخصی کاربران 

را به سرقت می برد.
از  تعدادی  اخیر  اینکه در سال های  بیان  با  وی 
این افراد دستگیر شده اند، گفت: همچنان هم درصورت 
رویت، پلیس با چنین مواردی برخورد خواهد کرد. لذا 
درخواست از شهروندان این است که موارد مشکوک 

را به پلیس فتا گزارش دهند.

هشدار پلیس در مورد کالهبرداری به عنوان فروش سئواالت امتحانی
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سال  که  شهرسازی  و  راه  وزیر 
ارائه تسهیالت به سازندگان  از  گذشته 
مجددا،  بود،  داده  خبر  اجاره ای  مسکن 
واحد  دارند  قصد  که  کسانی  گفت: 
مسکونی اجاره ای تولید کنند اعم از نهادها 
یا اشخاص حقیقی از سوی وزارت راه، 
زمین ۹۹ ساله همراه با تسهیالت ساخت 

مسکن دریافت می کنند.
مسکن  « خت  سا ع  ضو مو
قانون  در  صراحت  به  استیجاری« 
)ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه 
است،  آمده   )۱3۸۷ مصوب  مسکن 
سرمایه گذاران  و  سازندگان  جامعه  اما 
مسکن  ساخت  از  گذشته  سالهای  در 

استیجاری استقبال نکردند.
تابستان  شهرسازی  و  راه  وزارت 
سال گذشته با دعوت از سرمایه گذاران 
در  استیجاری  مسکن  تولید  برای 
و  سازان  انبوه  کرد:  اعالم  اطالعیه ای 
مسکن  ساخت  برای  گذاران  سرمایه 

ویژه ای  امتیازات  کشور  در  استیجاری 
هم  باز  اما  می کنند،  دریافت  دولت  از 
از تابستان سال گذشته تاکنون کلنگ 
زمین  به  اجاره ای  مسکن  هیچ  ساخت 

خورده نشد.
اسالمی،  محمد  راستا  همین  در 
ی  برا لت  و د مه  نا بر خصوص  در 
به  گفت:  بها،  اجاره  بازار  ساماندهی 
اجاره داری  »طرح  عملیاتی شدن  دنبال 
حرفه ای« هستیم تا بتوانیم در درازمدت 

بازار اجاره بها را کنترل کنیم.

وی گفت: اجاره داری حرفه ای در 
و  می شود  اجرایی  پیشرفته  کشورهای 
شرکت های بزرگی هستند که خانه هایی 
اجاره  را  است  خودشان  به  متعلق  که 
می دهند، همچنین شرکت هایی هستند 
که در جایگاه کارگزار خانه های مردم را 
با الگویی مشخص به صورت سالیانه یا 

بلندمدت اجاره می دهند.
درصدد  اینکه  اعالم  با  اسالمی 
داری  اجاره  طرح  اجرای  و  گسترش 
که  کسانی  گفت:  هستیم،  حرفه ای 

اجاره ای  مسکونی  واحد  دارند  قصد 
اشخاص  یا  نهادها  از  اعم  کنند  تولید 
 ۹۹ زمین  راه  وزارت  سوی  از  حقیقی 
ساله همراه با تسهیالت ساخت مسکن 

دریافت می کنند.
وزیر راه گفت: بعد از ساخت این 
خانه ها از آنجایی که سازنده خانه های 
کرده  دریافت  یارانه  دولت  از  اجاره ای 
اند باید به نرخ های مصوب، خانه ها را 

اجاره دهند.
از پیشنهاد  وزیر راه و شهرسازی 
سازان  انبوه  و  شهرداری  به  راه  وزات 
خبر داد و گفت: ساخت مسکن اجاره ای 
به  و  است  راه  وزارت  کار  دستور  در 
شرایط  که  دستگاههای  و  شهرداری 
دادیم  پیشنهاد  دارند  را  ساخت مسکن 
وارد این کار شوند و یا اجرای اجاره داری 
مستاجر  جمعی  دغدغه  که  حرفه ای 
کشور است، را برای دستیبابی به مسکن 

با نرخ عادالنه و مصوب توسعه دهند.

مدیرعامل بانک سینا در بازدید از غرب مازندران:
اولویت اصلی بانک سینا؛ توسعه سهم بازار است

مدیرعامل بانک سینا در بازدید از شعب غرب 
استان مازندران، توسعه سهم بازار و تقویت مشتری 

مداری را از جمله اولویت های این بانک برشمرد.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، سیدضیاء 
رامسر،  شعب  همکاران  جمع  در  حضور  با  ایمانی 
تنکابن، عباس آباد، چالوس و نوشهر و دیدار با آنها 

گفت: بانک سینا به یمن تالش ها و زحمات کارکنان، دارای قابلیت ها و 
ظرفیت های مناسبی در زمینه محصوالت و خدمات است که با معرفی بهینه 
و مطلوب آن به بازارهای هدف می توان مسیر حرکت به سمت توسعه و 

ارتقاء سهم بازار بانک را شتاب بخشید.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه استان مازندران اظهار داشت: موقعیت 
استراتژیک و جغرافیایی استان مازندران به لحاظ دسترسی به زیرساخت های 
ارتباطی، وجود اراضی حاصلخیز و طبیعت گوناگون و مفرح، چهره ای ممتاز 
از این استان در توسعه صنعت گردشگری، دسترسی به بازارهای هدف داخلی 
و خارجی و فعالیت های تجاری و کشاورزی فراهم ساخته است، لذا بانک 
سینا باید حضوری شایسته و موثر در این استان در راستای بهره گیری از 
این ظرفیت ها داشته باشد و سازوکار الزم برای پاسخگویی به نیازهای 

استان را با توجه به این قابلیت ها فراهم آورد.
و  تهاجمی  رشد  سینا  بانک  سیاست  اینکه  به  اشاره  با  ایمانی  دکتر 
بی محابا نیست، افزود: آنچه از همکاران انتظار داریم، تالش و کوشش 
در کنار خودباوری، همدلی و اتحاد برای حرکت مستمر و پایدار در مسیر 

تعالی و پیشرفت است.
وی در ادامه با اشاره به رعایت اصل مشتری مداری در شعب بانک 
سینا، گفت: شناخت روحیات مشتری و وفادار ساختن آنها به بانک، موضوع 
بسیار مهمی است که عملکرد درست در این زمینه، آثار و نتایج مطلوبی 

برای بانک به همراه خواهد داشت.
الزم به ذکر است در این سفر که معاونین شعب و مناطق و مهندسی 
و پشتیبانی و مدیر امور حوزه مدیرعامل و روابط عمومی و مدیر منطقه 
بررسی  داشتند، عملکرد شعب در شاخص های مختلف مورد  نیز حضور 

قرار گرفت.

صندوق  و  صادرات  توسعه  بانک  میان  نامه  تفاهم  انعقاد  با 
نوآوری و شکوفایی صورت پذیرفت:

های  شرکت  به  اعطایی  تسهیالت  سود  درصدی   6 کاهش 
دانش بنیان صادراتی

بانک توسعه صادرات ایران طی سالهای اخیر 
توجه ویژه ای به ظرفیت های شرکت های دانش 
بنیان در حوزه صادرات داشته است؛ پتانسیل مطلوب 
این شرکت ها در حوزه صادرات، این بانک توسعه 
ای را بر آن داشت تا با هدف حمایت از این واحدها، 
و  علمی  معاونت  چون  هایی  سازمان  همکاری  با 

فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، در حوزه تامین 
مالی ورود کند.

در همین راستا به تازگی تفاهم نامه ای بین بانک توسعه صادرات 
ایران و صندوق نوآوری و شکوفایی به امضا رسیده و به زودی وارد مرحله 
عملیاتی می شود؛ بر اساس این تفاهم نامه دو طرف برای برقراری و توسعه 
تعامالت فی مابین در زمینه پرداخت تسهیالت و ارائه سایر خدمات مالی به 
شرکت های دانش بنیان اعالم آمادگی کرده و متعهد شدند که تمهیدات 

الزم را برای تحقق هدف یادشده به کار ببندند.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، بر اساس تفاهم نامه 
دو جانبه یاد شده، نرخ سود موثر تسهیالت بر اساس منابع تلفیقی بانک و 

منابع صندوق توسعه ملی ۱۲ درصد خواهد بود.
از  ایران متعهد شده است  نامه بانک توسعه صادرات  این تفاهم  در 
محل منابع خود و منابع تلفیقی نسبت به اعطای تسهیالت برای سرمایه 

در گردش و طرح های شرکت های دانش بنیان اقدام کند.
براساس این گزارش بانک می تواند شرکت هایی که پتانسیل الزم 
جهت برخورداری از خدمات حمایتی صندوق را دارا هستند، شناسایی و به 
صندوق معرفی کند؛ الزم به ذکر است ارائه هرگونه خدمات به این شرکت 

ها مستلزم تایید رسمی از سوی صندوق است.
گذشته  سال  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  آمار های  اساس  بر 
شرکت های دانش بنیان به میزان ۷۰۰ میلیون دالر صادرات رسمی داشتند 
که بخش عمده ای از صادرات این شرکت ها به کشور های همسایه به صورت 
ریالی و یا تهاتری صورت گرفته و شامل صادرات دانش این شرکت ها در 
حوزه نرم افزار و تولید محتوا می شود و البته صادرات این محصوالت در 

آمار های گمرک وارد نمی شود.
گفته می شود عدد ۷۰۰ میلیون دالر صادرات دانش بنیان را باید با 
تا عدد واقعی  این عدد )۷۰۰ میلیون دالر( تجمیع شود  برابر  نیم  یک و 

صادرات محصوالت دانش بنیان مشخص گردد.
این عدد واقعی شامل صادرات محصوالت دانش بنیان به کشور های 
همسایه است که موضوعات گمرکی در آن مطرح نیست زیرا آمار صادرات 
نرم افزار، محتوا و بازی در گمرک وارد نمی شود و به دلیل جابجا نشدن کاال 
به صورت فیزیکی گمرک به طور عملی وارد فرآیند های صادراتی نمی شود. 
همچنین بیشترین سهم صادرات محصوالت دانشی مربوط به حوزه زیست 
فناوری است و دارو و تجهیزات پزشکی بیشترین حجم صادراتی کشور را 

در حوزه دانش بنیان ها دارند

ثبت رکورد تازه تولید پلی اتیلن سنگین در پتروشیمی مهر
ماه  در ۶  پلی اتیلن سنگین  تن  تولید ۱۹۰ هزار  به  پتروشیمی مهر موفق 

گذشته و ثبت رکوردی تازه در تولید شد.
به گزارش شرکت پتروشیمی مهر، رکورد تازه تولید محصول پلی اتیلن سنگین 
متخصصان  بی وقفه  تالش  با  تولید«  »جهش  سال  در  تولیدی  مجتمع  این  در 
پتروشیمی مهر در شرایط تحریم های بین المللی حاصل شده است که این مهم 
قدردانی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی را به دنبال داشت.

رکورد بیشترین میزان تولید محصول پلی اتیلن سنگین با تالش کارکنان 
پتروشیمی مهر با تناژ ۱۹۰ هزار تن در ۶ ماه گذشته در مقایسه با مقادیر تولیدی 
از ابتدای بهره برداری مجتمع تاکنون به ثبت رسیده است. باالترین رکورد تولید 

۶ ماهه به سال ۱3۹۶ با تناژ ۱۶۱ هزار تن اختصاص داشت.
پتروشیمی مهر در ۶ ماه گذشته به رکورد پایین ترین ضریب مصرف اتیلن 
)۱.۰۲۲( از زمان بهره برداری مجتمع تاکنون دست یافته است که این موضوع به 
تولید کمترین تناژ محصول جانبی در سال های اخیر منجرشده است. بر اساس 
لیسانس پتروشیمی مهر، مصرف خوراک برابر تولید یک تن پلی اتیلن از ۱.۰۲۵ 

تن اتیلن طراحی شده است.
شرکت پتروشیمی مهر با وجود محدودیت های ناشی از تحریم های ناعادالنه 
و فقدان حضور متخصصان خارجی و مرتبط )کارشناسان تایلندی و ژاپن مرتبط 
با لیسانس خط تولید( با اتکا به توانمندی های داخلی و همت کارکنان متخصص 
و پرتالش، نه تنها بر بخش اعظم تحریم های مرتبط با این شرکت فائق آمده، 
بلکه در راستای تحقق بیانات مقام معظم رهبری، رکورد تولید از ابتدای دوران 
بهره برداری مجتمع تاکنون را افزایش داده و جهش معناداری بر تولید محصوالت 

این شرکت به وجود آمده است.
شرکت پتروشیمی مهر با هدف تولید محصول پلی اتیلن سنگین در سال ۱3۸4 
با سرمایه گذاری مشترک پتروشیمی بین الملل ایران و شرکت  اتحاد سرمایه گذاری 
پایدار پلی اتیلن سنگین در  با چشم انداز »سرآمد در تولید  پتروشیمی سنگاپور و 
ایران« تأسیس شد و در سال ۱3۸۸ در منطقه اقتصادی عسلویه با ظرفیت تولید 

ساالنه 3۰۰ هزار تن محصول پلی اتیلن سنگین به بهره برداری رسید.

پایبندی 8۳ درصدی اوپک به توافق کاهش تولید نفت
کاهش  بشکه  میلیون   ۶.3 میالدی  گذشته  ماه  در  حالی  در  اوپک  تولید 
داشته که همچنان اعضای این سازمان )به جز سه کشور ایران،  ونزوئال و لیبی( 
حدود یک میلیون بشکه بیش از تعهد خود در توافق کاهش تولید، نفت روانه بازار 
کرده اند که نشان دهنده پایبندی ۸3 درصدی اوپک به توافق کاهش تولید است.

بر اساس توافق کاهش تولید نفت که بین اوپک و اوپک پالس به امضا 
رسید،   مقرر شد تا مجموع تولید نفت اوپک در ماه های می و ژوئن با کاهشی ۶ 
میلیون بشکه ای در مقایسه با اکتبر سال ۲۰۱۸،  به ۲۰.۵ میلیون بشکه در روز 

برسد. توافقی که البته برای یک ماه دیگر نیز تمدید شد.
این توافق در شرایطی به امضا رسید که اغلب کشورهای عضو اوپک بیش 
از اکتبر سال ۲۰۱۸ نفت تولید می کردند و در ماه آوریل وارد جنگ تولید و عرضه 
شده بودند. البته این موضوع مختص اعضای اوپک نبود و تولیدکنندگان غیر عضو 

اوپک مانند روسیه و آمریکا نیز در این میدان وارد عمل شده بودند.
اعمال قرنطینه به شدت  از شیوع کرونا و  را که  این موضوع قیمت نفت 
آسیب دیده بود با کاهش همراه کرد و حتی در روزهایی نفت آمریکا با قیمت 

منفی معامله شد.
از همین رو توافق کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشکه ای نفت به اجرا درآمد. 
توافقی که اگرچه تولید اوپک را در ماه می ۶.3 میلیون بشکه پایین آورده اما در 
عمل با اهداف توافق کاهش تولید همچنان فاصله ای یک میلیون بشکه ای دارد.

)به جز 3 کشور  اوپک  اعضای  تولید  نفت،  تولید  توافق کاهش  اساس  بر 
ایران، ونزوئال و لیبی که از توافق معافند و روزانه حدود ۲.۶ میلیون بشکه نفت 
تولید می کنند( برای ماه اکتبر سال ۲۰۱۸، حدود ۲۶.۵ میلیون بشکه در روز در 
نظر گرفته شد که با کاهشی ۶ میلیون بشکه ای به ۲۰.۵ میلیون بشکه برسد. اما 
تولید واقعی اعضای اوپک )به جز 3 کشور معاف از کاهش تولید(  در ماه آوریل 
)ماه پیش از اجرای توافق کاهش تولید( ۲۷.۸ میلیون بشکه در روز بود. بنابراین 
اگرچه تولید اوپک در ماه می در مقایسه با آوریل کاهشی ۶.3 میلیون بشکه ای 

داشته اما توافق کاهش تولید را به طور کامل اجرا نکرده است.
با توجه به این کاهش، در ماه گذشته میالدی تولید اوپک )به جز 3 کشور 
با توجه  به ۲۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است که  تولید(  از کاهش  معاف 
به هدف گذاری ۲۰.۵ میلیون بشکه ای تولید برای این سازمان بر اساس توافق 
کاهش تولید،   نشان می دهد که اعضای این سازمان ۸3 درصد به توافق کاهش 

تولید پایبند بوده اند.
این توافق تاکید کرده که سهم اعضای اوپک از کاهش تولید بر اساس تولید 
اکتبر سال ۲۰۱۸، کاهشی ۶ میلیون بشکه ای خواهد بود. کاهشی که حدود ۲.۵ 
میلیون بشکه آن بر عهده عربستان است و دیگر کشورهای اوپک، 3.۵ میلیون 

بشکه از تولید خود را کم می کنند.
گزارش اوپک نشان می دهد عربستان ۱۰۰ درصد به این توافق پایبند بوده 
به زیر ۸.۵ میلیون  تولید نفت عربستان در حالی در ماه گذشته میالدی  است. 
بشکه در روز )به میزان تعهد شده( رسیده که این کشور در ماه آوریل بیش از ۱۱.۶ 
میلیون بشکه نفت تولید کرده بود. این نشان می دهد سهم عربستان از کاهش ۶.3 
میلیون بشکه ای اوپک حدود 3.۱ میلیون بشکه بوده و ۵۰ درصد از این کاهش 

را عربستان بر عهده گرفته است.
امارات نیز در حالی تولید خود را به تعهد کاهش تولید نزدیک و ۲.4۷ میلیون 
بشکه نفت در ماه گذشته میالدی روانه بازار کرده که تولید این کشور در ماه آوریل 

بیش از 3.۸ میلیون بشکه در روز بوده است.
در مقابل اما عراق که تولید خود را بر اساس این توافق باید به 3.۵ میلیون 
بشکه در روز می رساند در ماه گذشته میالدی ۶۰۰ هزار بشکه بیش از تعهد خود نفت 
تولید کرد. تولید نفت عراق در ماه می بیش از 4.۱ میلیون بشکه در روز بوده است.  
کویت نیز اگرچه حدود ۹۰۰ هزار بشکه از تولید روزانه خود کاسته اما همچنان 

بیش از تعهد خود در توافق کاهش تولید، نفت راهی بازار می کند.
نیجریه نیز تقریبا ۲۰۰ هزار بشکه نفت بیشتری از تعهد خود تولید می کند. 
نیجریه باید تولید خود را به حدود ۱.4 میلیون بشکه می رساند اما در عمل تولید 

نفت این کشور حدود ۱.۶ میلیون بشکه بوده است.
سایر کشورهای عضو اوپک نیز کم و بیش به تعهدات خود در توافق کاهش 

تولید عمل کرده اند.

وزیر انرژی عربستان:
نشانه های مثبتی از بهبود تقاضا مشاهده می شود

وزیر انرژی عربستان سعودی اعالم کرد که نشانه های مثبتی را در بهبود 
تقاضای نفت مشاهده می کند، اما راهی طوالنی پیش روست.

به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، عبدالعزیز بن سلمان در نوزدهمین نشست 
کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک )JMMC( گفت: اوپک 
برای برقراری دوباره تعادل در بازار جهانی نفت در مسیر صحیحی قرار دارد، اما 

هنوز راهی طوالنی برای رسیدن به آن در پیش دارد.
وی افزود: نشانه های دلگرم کننده ای از بهبود تقاضا و تعادل دوباره بازارهای 
جهانی نفت دیده می شود، با این حال وی هشدار داد که خطرهایی وجود دارد. 
اقتصاد جهانی مسیر طوالنی مدت کاهش محدودیت های اعمال شده برای مهار 
ویروس کرونا را آغاز کرده است، اما با موانع و عقب نشینی هایی روبه رو خواهد 

شد، امکان وجود موج دوم ویروس را نمی توان رد کرد. 
وزیر انرژی عربستان با اشاره به تعداد انگشت شماری از کشورها از جمله 
عراق، نیجریه، آنگوال، گابن و قزاقستان که بیش از سهمیه خود مطابق توافق 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش )اوپک پالس( در ماه 
به  استثنایی  بدون هیچ  اوپک پالس مصمم است  تولید کردند، گفت:  نفت  مه 

سهمیه های کاهش عرضه مطابق با توافق کاهش تولید اخیر خود پایبند باشد.
عبدالعزیز بن سلمان تصریح کرد: این بار متفاوت است.

وی افزود: از آنجا که قصد داریم نشان دهیم همه کشورها به توافق کاهش 
تولید پایبند هستند، دو هفته آینده برای اوپک پالس حیاتی خواهد بود. باید نشان 

دهیم که تا چه اندازه در همکاری، وحدت و تعهد خود جدی هستیم.
کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک که پیشهادهای 
خود را در زمینه سیاست و نظارت بر بازارهای نفت به اوپک پالس ارائه می کند، 
روز پنجشنبه ۱۸ ژوئن )۲۹ خردادماه( نشست خود را از طریق ویدئوکنفرانس 

برگزار کرد.
از  نشستی  برگزاری  از  پس  خردادماه   ۱۷ متحدانشان  و  روسیه  اوپک، 
به مدت  را  نفت  تاریخی  تولید  توافق رسیدند کاهش  به  ویدئوکنفرانس،  طریق 
تولید ۹ میلیون و ۶۰۰  با کاهش  پایان ماه ژوئیه تمدید کنند و  تا  یک ماه و 
از  ناشی  عرضه  مازاد  از  نفت،  جهانی  عرضه  از  درصد   ۱۰ حدود  بشکه ،  هزار 

همه گیری ویروس کرونا بکاهند.

وزیر راه و شهرسازی:

تولیدکنندگان مسکن استیجاری از دولت یارانه می گیرند
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

یک کارشناس حوزه کار با تاکید 
بر اینکه باید شرایط کار را برای مردم 
موازی کاری ها،  از  پرهیز  کنیم،  آسان 
و  دستگاهها  همپوشانی  و  همکاری 
را  جامعه  به  بخشی  آگاهی  و   آموزش 
دولت  تحقق  برای  الزم  اقدامات  از 

الکترونیک عنوان کرد.
برنامه  درباره  مختاری،  عبداله 
دولت برای تسهیل فرآیندهای ورود به 
بازار کسب و کار و کاهش زمان صدور 
امروز  اگر  معتقدم  کرد:  اظهار  مجوزها 
این اجازه را بدهیم که افراد نسبت به 
توانی که دارند شغل مورد نظر خود را 
در سیستم ثبت کنند و سیستم بالفاصله 
اجازه فعالیت بدهد از ایجاد موانع پیش 
روی کسب و کارها جلوگیری کرده ایم.

ثیرگذاری  تا به  ره  اشا با  وی 
تسهیل  در  امور  شدن  لکترونیکی  ا
از  بسیاری  ارائه  و  کار  و  کسب  ایجاد 
خدمات، گفت: الکترونیکی شدن زمانی 
به  دیگر  که  دارد  را  الزم  اثرگذاری 
به  را دستی  نگوییم مدارک خود  افراد 
کارشناس  تا  ببرند  سازمانها  و  ادارات 
کند.  امضا  را  آن  اداره  رئیس  و  تایید 
ما باید شرایط کار را برای مردم آسان 
کنیم. وقتی فرد سرمایه و فضا و مکان 
برای ایجاد شغل را دارد و این ریسک 
را می پذیرد که شغلی در اجتماع ایجاد 
کند و متخصصین را سرکار بیاورد دولت 
باید تسهیل گری کند و موانع را از پیش 

پای او بردارد.
این کارشناس حوزه کار در ادامه بر 
لزوم حذف قوانین و مقررات زائد در راه 
اندازی کسب و کارها تاکید کرد و گفت: 

یکی از مشکالتی که در راه اندازی کسب 
و کارها بعضا مشاهده می شود این است 
عدم  ارائه  به  شغل ها  برخی  ایجاد  که 
سوء پیشینه منوط می شود در حالی که 
اگر کسی سوء پیشینه هم داشته باشد، 
زندانش را کشیده یا غرامتش را پرداخت 
کرده و اکنون یک فرد اجتماعی است 
باشد مگر  دارد که شغل داشته  و حق 
آنکه تخلف خاصی صورت گرفته باشد 

که نتواند کسب و کار ایجاد کند.
باید  کرد:  خاطرنشان  مختاری 
پیشینه  سوء  عدم  به  نیاز  که  مشاغلی 
مبنای  بر  افراد  تا  کنیم  تعریف  دارند 
ایده خود  دارند  که  و تخصصی  دانش 
را در سیستم به ثبت برسانند و کسب 
و کار خود را شروع کنند و یک تبصره 
بگذاریم مبنی بر این که چنانچه فردی 
دنبال گرفتن  به  این دسته شغل ها  در 

مجوز بود، باید برگه عدم سوء پیشینه 
ارائه دهد و همه شغل ها را برای داشتن 
عدم سوء پیشینه تعمیم ندهیم و مانع 

ایجاد شغل نشویم.
که  کسی  برای  وی  گفته  به 
می خواهد سوپرمارکت بزند یا آهنگری 
باز کند یا یک استارت آپ به وجود آورد 
شرایط باید به گونه ای فراهم شود که 
مدارک خود را بدون دغدغه ثبت کند و 

درخواست مجوز بدهد.
ثبات  کار  حوزه  کارشناس  این 
کسب  رونق  و  ایجاد  در  را  اقتصادی 
ثبات  تا  گفت:  و  خواند  موثر  کارها  و 
و  کار  جامعه  باشیم،  نداشته  اقتصادی 
در کشور  ایجاد شغل  و  تولید، صنعت 
با مشکل مواجه خواهد بود. از فروردین 
جمله  از  کاالها  برخی  در  امسال  ماه 
آهن آالت و مواد خوراکی باالی ۵۰ 

درصد افزایش قمیت داشتیم در حالی 
که این اقالم وارداتی نیست ولی وقتی 
ثبات اقتصادی نباشد تولیدکننده به این 
ساخت  جای  به  اگر  که  کند  می  فکر 
و  آب  پول  اینکه  بدون  را  ورق  کولر، 
برق و مالیات و حقوق کارگر را بدهد 
را  آن  ماه  شش  از  بعد  و  دارد  نگه 
بفروشد سود کرده است تا اینکه چنین 
فرایند مالی را طی کند و جنس را در 
اقتصادی  ثبات  باید  لذا  دارد  نگه  انبار 
و  کار  بازار  در  آرامش  تا  شود  ایجاد 

سرمایه گذار به وجود آید.
د  یجا ا ن  یا پا ر  د ی  ر مختا
ی  ر همکا  ، لیه و ا ی  ختها سا یر ز
ز  ا پرهیز   ، دستگاهها همپوشانی  و 
فرایندهای  از  خروج  موازی کاری ها، 
آموزش  اتوماسیون،    توسعه  و  سنتی 
از جمله  را  جامعه  به  بخشی  آگاهی  و 
دولت  تحقق  برای  الزم  مات  قدا ا

الکترونیک عنوان کرد.
راستای  در  است  درصدد  دولت 
تحقق شعار جهش تولید، برنامه تسهیل 
فرآیندهای ورود به بازار کسب و کارها و 
کاهش زمان دسترسی به مجوزها را از 
طریق استقرار دولت الکترونیک دنبال 
کرونا  شیوع  گذشته  ماههای  در  کند. 
فعالیتها و خدمت  برخی  تا  موجب شد 
الکترونیک  دولت  بستر  بر  رسانی ها 
صورت گیرد که بهره مندی ۲۱ میلیون 
خانوار ایرانی از وام یک میلیون تومانی 
انجام  و  حضوری  مراجعه  بدون  یارانه 
دفترچه های  تمدید  و  اداری  تشریفات 
بیمه از جمله اقدامات صورت گرفته در 

جهت برنامه دولت بوده است.

کارشناس حوزه کار:

شرایط کار را برای مردم آسان کنیم

گمرکی  مور  ا و  فنی  معاون 
گمرک ایران گفت: با پذیرش پیشنهاد 
مراجع ذیصالح  توسط  ایران  گمرک 
و ابالغ آن به گمرکات اجرایی، روند 
ترخیص کاالهای اساسی، ضروری و 

فسادپذیر تسریع می شود.  
از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
»مهرداد  اسالمی،  جمهوری  گمرک 
جمال ارونقی« گفت: مطابق مصوبات 
شده  داده  اجازه  گمرک  به  ابالغی 
از  درصدی  ترخیص  به  نسبت  است 
کاالهای دارای اولویت یک و ۲ گروه 
گمرکی،  اماکن  در  موجود  کاالیی 
به  که  آنهایی  یا  ویژه  و  آزاد  مناطق 

سفارش  ثبت  دارای  می شوند،  وارد  مذکور  اماکن 
بانکی بوده و در صف تامین ارز بانکی قرار گرفته 

اند، اقدام کند.
فوق،  درصد  تعیین  در  گمرک  افزود:  وی 
شاخص هایی همچون مأخذ کاال، اهلیت و سوابق 
گروه بندی  و  کاال  نوع  و  ماهیت  واردکننده،  قبلی 

کاالیی را مالک عمل قرار می دهد.
این مقام مسئول ادامه داد: براساس مکاتبات 
انجام شده و پیشنهاداتی که ارائه و مورد پذیرش 
قرار گرفته است، متعاقب ابالغ بخشنامه مربوطه،  
از ابتدای تیرماه سال جاری، گمرکات اجرایی کشور 
اساسی،  از کاالهای  به ترخیص ۹۰ درصد  نسبت 
ضروری و فسادپذیری که دارای ثبت سفارش بانکی 

بوده و در صف تأمین ارز بانکی قرار 
گرفته اند، اقدام می کنند.  

گمرکی  ر  مو ا و  فنی  ون  معا
درصد   ۹۰ ترخیص  گفت:  گمرک 
کاالهای  برای  تنها  اظهاری،  کاالی 
است  فسادپذیر  و  ضروری  اساسی، 
بانکی«  سفارش  »ثبت  بودن  دارا  و 
ارز«  تامین  »در صف  گرفتن  قرار  و 
این  از  استفاده  برای  اصلی  شرط  دو 

برشمرد.   تسهیالت 
با  رسد  می  نظر  به  افزود:  وی 
ترخیص  روند  فاز،  این  شدن  اجرایی 
کاالهای اساسی، ضروری و فسادپذیر 
شتاب بیشتری به خود گرفته و مقدار 

کمی از کاال در بنادر و گمرکات کشور دپو شود.
روزی«  شبانه  »ترخیص  یکسره«،  »حمل 
است  دیگری  تسهیالت  از  نسیه«،  »ترخیص  و 
از  پیش  ایران  گمرک  گمرکی  امور  معاون  که 
ارائه  را  الزم  توضیحات  خصوص،  این  در  این 

است. کرده 

معاون فنی گمرک ایران:

روند ترخیص کاالهای اساسی، تسریع می شود

با  کیش  آزاد  منطقه  مدیرعامل 
راستای مشارکت در  اینکه در  اعالم 
مجموعه  قطر  جهانی  جام  برگزاری 
ورزشی این جزیره آماده شده و بخش 
خصوصی نیز در حال آماده سازی سه 
که  گفت  است  هتل   و  فوتبال  زمین 
کرد  ایجاد  رقابتی  مزیت  بتوان  اگر 
مناسبی  گزینه  کیش  حتم  طور  به 
برای جذب هواداران و تمرین تیم ها 

بود. خواهد 
است  قرار  که  قطر  جهانی  جام 
در سال ۲۰۲۲ برگزار شود با توجه به 
فضای  سویی  از  و  کشور  این  شرایط 
هوای  و  آب  لحاظ  از  کیش  جزیره 
بحث  آن،  با  فاصله  و  قطر  متناسب 
هایی در رابطه با مشارکت این جزیره 
از  اینکه  تا  بود  مطرح  جهانی  جام  در 
سال گذشته مسئوالن منطقه آزاد کیش 
رسما اعالم کردند که ظاهرا مذاکراتی 
بین فدراسیون فوتبال ایران و مسئوالن 
قطری صورت گرفته و حتی کارشناسان 
برای بازدید و ارزیابی به کیش آمده اند 
آماده سازی زمین و  این رو در حال  از 
هتل و سایر امکانات برای مشارکت در 

اما  هستند،  قطر  جهانی  جام  برگزاری 
این گونه نیست که مسابقه ای در کیش 

برگزار شود.
غالمحسین  از  پیگیری  آخرین 
مظفری -مدیرعامل منطقه آزاد کیش- 
در رابطه با وضعیت جزیره برای برگزاری 
این توضیح همراه  با  جام جهانی قطر 
بود که با شرایط کرونایی موجود بعید 
نیست که تغییر زمانی هم در جام جهانی 
ایجاد شود، اما با این وجود ما در حال 
انجام مقدمات و زمینه های الزم برای 
مسابقات  این  برگزاری  در  مشارکت 
فضای  ند  می توا جزیره  که  هستیم 

همچنین  و  تمرین  برای  را  مناسبی 
جذب هواداران داشته باشد ولی برگزاری 

مسابقات در  کیش منتفی است.
ایجاد  با  باید  اینکه  بیان  با  وی 
یر  سا به  نسبت  بتی  رقا مزیت های 
کشورهای منطقه از جمله خود قطر و 
یا امارات باید بتوان جذابیت بیشتری را 
برای مشارکت کیش ایجاد کرد، گفت: 
این در حالی است که کیش حداقل از 
لحاظ هزینه ای جلوتر از سایر کشورها 
خواهد بود و هر اقدامی در آن با هزینه 
کمتر و قیمت مناسب تر نسبت به سایر 

رقبا انجام خواهد شد.

بتوانیم  اگر  ما  افزود:  مظفری  
جذابیت بیشتری فراهم کنیم و خطوط 
اختیار طرف مقابل  پروازی مناسب در 
فاصله  اینکه  به  توجه  با  دهیم،  قرار 
زمانی مسابقات تیم ها سه روز است و از 
سویی اینجا نیاز به ویزا ندارد، هواداران 
می توانند این فاصله را در کیش بگذارنند 
و حتی با آماده سازی زیرساخت ها تمرین 

تیم ها نیز در جزیره برگزار شود.
حضور  مورد  در  شد:  یادآور  وی 
و  آماده  مقدمات  باید  نیز  هواداران 
الزاماتی رعایت شود که در حال بررسی 

آن بوده تا بتوانیم پذیرای آنها باشیم.
با  کیش  آزاد  منطقه  مدیرعامل 
اشاره به اقدامات انجام شده یادآور شد: 
اکنون مجموعه ورزشی کیش با چمن 
استاندارد بازسازی و آماده شده و از سوی 
دیگر هتل های درجه یک به اندازه کافی 
در جزیره وجود دارد. این در حالی است 
که بخش خصوصی که به آن ها زمین 
واگذار شد مجموعه ای حرفه ای هستند 
اجرا  را در دست  فوتبال  زمین  که سه 
نیز  را  آن  مناسب  هتل های  و  داشته 

آماده کرده اند.

مدیرعامل منطقه آزاد کیش:

آمادگی مشارکت در برگزاری جام جهانی قطر را داریم!
وزارت ارتباطات اعالم کرد؛

کاهش زمان ثبت شرکت های جدید از ۷۲ به 3.۵ روز

ثبت  فرآیند  متوسط  اینترنتی،  تاییدیه های  و  مجوزها  صدور  با  الکترونیک  دولت 
شرکت های خدماتی و تولیدی را از ۷۲ روز کاری به 3.۵ روز کاهش خواهد داد.

وزارت ارتباطات و فن آوری اطالعات دولت یازدهم روز گذشته)شنبه( با انتشار یک 
اینفوگرافی به مناسبت سال جهش تولید، نقش این نهاد در هدف نهایی جهش تولید ملی 

را بررسی کرده است.
با  اطالعات  فن آوری  و  ارتباطات  وزارت  سوی  از  شده  منتشر  داده های  اساس  بر 
عنوان »جهش تولید از منظر توسعه دولت الکترونیک«، با الکترونیکی شدن فرآیند دریافت 
استعالم های الزم برای ثبت شرکت ها، بخش عمده ای از موانع زمانی برای تبدیل ایده های 
خالقانه و کسب و کارهای نوپا به خدمات و کاالهای نهایی قابل عرضه در بازار، برداشته  
می شود.به گزارش فدراسیون فاوا، بر اساس برآورد وزارت ارتباطات استعالم هایی مانند تاییدیه 
اماکن نیروی انتظامی و گواهی بهداشت فردی و محیط به ترتیب به صورت میانگین ۱۵ 
الکترونیک شدن صدور این  و هفت روز زمان می برند.  بر اساس این داده ها، در صورت 
مجوزها به صورت متوسط فرآیند ثبت شرکت های خدماتی و تولیدی از ۷۲ روز کاری به 

3.۵ روز کاری کاهش پیدا خواهد کرد.
ثبت  برای  استعالم ها  شدن  الکترونیکی  جمله  از  پیشنهادهایی  اینفوگرافی  این  در 
شرکت ها، طرح پایگاه مشترک اشخاص حقیقی و حقوقی بین تأمین اجتماعی و سازمان 

مالیاتی و طرح اختصاص کد کارگاه بدون در نظر گرفتن آدرس فیزیکی ارائه شده است.
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جوانی؛ برگ برنده فدراسیون شطرنج
روند توسعه شطرنج ایران از سال ۲۰۱۵ شروع و تاکنون بدون وقفه در سطح 
جهان و آسیا ادامه دارد. روندی که در نهایت شطرنج ایران را با مهره های جوانش به 

مدعی در سطح جهان تبدیل کرد.
در گذشته شطرنج ایران بر محور نام های تکراری مانند »احسان قائم مقامی«، 
»شادی پریدر« و »مرتضی محجوب« در جریان بود و اخبار رسانه ها از موفقیت های 
نسبی این شطرنج بازان خبر می داد اما این روند از سال ۲۰۱۵ میالدی شکل متفاوتی 
به خود گرفت؛  به گونه ای که این چهره های شناخته شده شطرنج ایران در برخی از مواقع 
مغلوب نوجوانانی شدند که سن آنان هنوز از ۱۵ سال رد نشده بود. از دل آن نوجوانان، 

نسلی پا به میدان مسابقه گذاشت که در نهایت نامش با موفقیت گره خورد است.
نسل نوجوان شطرنج ایران با گذر از مرزهای ملی و منطقه ای پا را از استادی فراتر 
گذاشته و به  مراتب استاد بزرگی و سوپر استادی رسیدند. عناوینی که با وجود سن کم 
آنان یک رکورد در سطح جهان به شمار می رود. آنان در نخستین تجربه جهانی عنوان 
نایب قهرمانی المپیاد زیر ۱۶ سال جهان را کسب کردند، عنوانی که شاید برخی آن 
را اتفاقی می دانستند اما این نوجوانان سقف آرزوی خود را در نایب قهرمانی نمی دیدند 

بلکه با ۲ عنوان قهرمانی در المپیاد زیر ۱۶ سال تاریخ سازی کردند.
سبک برگزاری مسابقات شطرنج و نبود شرایط سنی خاص موجب شد تا این 
نوجوانان زودتر از حد تصور گام در مسابقات جهانی بگذارند و در سال ۱3۹۵ ایران با 
قهرمانی در دسته B المپیاد جهانی شطرنج در باکو جواز حضور در بین برترین های 

جهان را کسب کنند؛ عنوانی که موجب شد ایران در بین مدعیان قرار گیرد.
در تابستان سال ۲۰۱۸ یک اتفاق بزرگ در شطرنج ایران رخ داد. در این سال 
»پرهام مقصودلو« یکی از جوانان ملی پوش ایران در مسابقات جهانی این رده سنی 
به  عنوان قهرمانی رسید و در سال ۲۰۱۹ نیز »مبینا علی نسب« در بخش زنان نایب 
 قهرمان شد. عنوانی که نشان داد توسعه شطرنج ایران تنها در بخش زنان نیست بلکه 

در بخش بانوان نیز این توسعه متوازن است.
البته درخشش مقصودلو از مسابقات شطرنج شارجه بود که فروردین ۱3۹۷ برگزار 
و موجب حیرت بسیاری از کارشناسان مطرح این رشته شد. وی در شارجه در حضور 
هفت سوپر استاد بزرگ )ریتینگ باالی ۲۷۰۰( با اقتدار قهرمان شد و ریتینگ خود را 
به ۲۶3۶ افزایش داد. اوج درخشش این ملی پوش ایرانی جایی بود که در برابر »گاوین 
جونز« نویسنده کتاب »چگونه بر دفاع سیسیلی غلبه کنیم« قرار گرفت و توانست با 
همان دفاع سیسیلی شطرنج باز نامدار انگلیسی که دارای ریتینگ ۲۶۷۵ بود را مغلوب 
کند.پایان سال ۲۰۱۸ برای ایران یک اتفاق تاریخی رقم زد. »سارا خادم الشریعه« 
که نفر نخست ریتینگ زنان ایران به شمار می رود در مسابقات جهانی روسیه در ۲ 
بخش سریع و برق آسا نایب قهرمان شد و در مجموع مدال نقره کسب کرد. مدالی که 
تحسین بزرگان این رشته را برانگیخت. در آن سال »علیرضا فیروزجا« ششم شده 
بود. فیروزجا سال ۲۰۱۹ و در این مسابقات در بخش سریع عنوان نایب قهرمانی را 

به خود اختصاص داد.
همچنین ایران در چند سال گذشته ۲ تورنمنت مهم شطرنج قهرمانی زنان جهان 
و مسابقات قهرمانی آسیا را میزبانی کرده است. میزبانی که بازتاب زیادی داشت. ایران 
در مسابقات قهرمانی آسیا برای نخستین بار در سه بخش استاندارد، سریع و برق آسا 
به عنوان قهرمانی رسید. همچنین در سال ۲۰۱۹ مدال نقره انفرادی مسابقات قهرمانی 
آسیا، توسط »محمدامین طباطبایی« کسب شد. در آن مسابقات »علیرضا فیروزجا« 

مدال طالی بخش برق آسا را از آن خود کرد.
المپیاد شطرنج زیر ۱۶ سال و میز ۶  کسب مدال طالی میز یک مسابقات 
مسابقات قهرمانی جهان توسط »علیرضا فیروزجا« از دیگر افتخارات انفرادی بود که 

برای نخستین بار توسط این نوجوان به دست آمد.
ایران در سال ۲۰۱۵ در رده ۵۵ دنیا قرار داشت که با توسعه این رشته در چند 
سال گذشته جهشی چشمگیر را تجربه و به رتبه ۲۰ رسید. در این جهش »پرهام 
مقصودلو« و »علیرضا فیروزجا« در بین ۱۰۰ شطرنج باز برتر جهان قرار گرفتند؛ اما اتفاق 
تاریخی دیگر رسیدن یکی از نوجوانان شطرنج به درجه سوپر استادی بود.  فیروزجا 
دومین شطرنج باز جهان به شمار می رود که در سن ۱۶ سالگی به درجه سوپر استادی 
رسیده است. »وی یی« از چین تنها شطرنج بازی است که با سن کمتر از ملی پوش 

ایرانی به این جایگاه رسیده بود.
»محمدجعفر  پریدر«،  »شادی  پهلوان زاده«،  »مهرداد  دوره  این  در  همچنین 
جهانی  فدراسیون  مهم  بخش های  در  طبا«  هاشمی  مصطفی  »سید  و  کامبوزیا« 

شطرنج دارای کرسی شدند.
با این شرایط باید گفت که شطرنج ایران از سال ۲۰۱۵ دچار یک انقالب عظیم 
شد. در این دگردیسی سرمایه گذاری بر روی تیم پایه، یکی از راهبردهای فدراسیون 
بود که با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان در دستور کار قرار گرفت. راهبردی که 
نتیجه آن ۲ عنوان قهرمانی المپیاد شطرنج زیر ۱۶ سال، یک نایب قهرمانی و یک 

عنوان سوم حاصل آن بود و در کوتاه مدت نسل طالیی شطرنج ایران ظهور کرد.

زیدان و غیبت ایسکو، بدترین اتفاق در بدترین زمان

از بدترین  الدین زیدان یکی  بدون شک خبر مصدومیت ایسکو برای زین 
خبرهای فصل بود.

روز بازی رئال مادرید و والنسیا بود که اعالم شد ایسکو به دلیل مصدومیت 
همسترینگ، سه هفته قادر به همراهی تیم نخواهد بود. هافبک اهل ماالگا شش 
بازی پیش روی رئال را از دست خواهد داد که برای زین الدین زیدان یک معضل 
محسوب می شود.او در کنار کاسیمیرو، تونی کروس، لوکا مودریچ، فده والورده و 
خامس، یکی از شش هافبک تخصصی رئال محسوب می شود ولی وجه تمایز 
ایسکو در این است که می تواند در پست های مختلفی بازی کند. او در هر دو 
سیستم 3-3-4 و ۲-4-4 توانسته بهترین کارایی را نشان دهد و به عنوان مهاجم 
کاذب شماره ۹ نیز به میدان رفته است.همین چند پسته بودن ایسکو برای وی یک 
مزیت محسوب می شود ولی زیدان در بازی های حساس پیش رو از نعمت داشتن 
او محروم خواهد بود. ایسکو در دو بازی رئال در از سر گیری اللیگا)ایبار و والنسیا( 
غیبت داشته و برابر سوسیداد، مایورکا، اسپانیول، ختافه، بیلبائو و آالوس نیز غایب 
خواهد بود.اگر همه چیز خوب پیش برود، ایسکو می تواند به سه بازی انتهای فصل 
برابر گرانادا، ویارئال و لگانس برسد و البته برای بازی برگشت مقابل سیتی در یک 

هشتم لیگ قهرمانان نیز آماده خواهد بود.
ایسکو در ششمین فصل حضورش در رئال در دو فصل به مرز ۵۰ بازی برای 
رئال رسید و در سه فصل نیز حداقل 4۰ بازی را انجام داد. فصل گذشته که برای او 

و رئال وحشتناک سپری شد نیز توانست 3۷ بازی انجام دهد.

کلوپ: امسال، سخت ترین فصل تاریخ فوتبال است
در  می گوید  کلوپ  یورگن 
اینکه  از  تیمش  قهرمانی  صورت 
ستاره ای هم به لیورپول اهدا شود 
استقبال می کند چون قهرمانی اش 
در سخت ترین فصل ممکن بدست 

آمده است.
یورگن کلوپ می گوید اگر بعد 
از قهرمانی تیمش در فصل جاری 
لیگ برتر عالوه بر جام قهرمانی، 
یک ستاره هم به یادبود به این تیم 
تعلق بگیرد از آن استقبال خواهد 

کرد چرا که معتقد است این نماد، نشانه قهرمانی تیمش در دشوارترین فصل ممکن 
خواهد بود.لیورپول که مسابقات خود در فصل جاری را از امروز یکشنبه با بازی مقابل 
اورتون آغاز می کند برای قطعی شدن قهرمانی اش به شش امتیاز نیاز دارد. با توجه به 
اینکه مسابقات لیگ برتر به دلیل اپیدمی کرونا سه ماه تعطیل بوده و ادامه بازی های 
فصل بدون تماشاچی برگزار خواهد شد منتقدین ادامه فصل در این شرایط می گویند 
به تیمی که امسال قهرمان لیگ شود باید در کنار قهرمانی اش ستاره ای گذاشته شود 

تا مشخص شود در شرایطی غیرعادی به این قهرمانی رسیده.
کلوپ اما می گوید از این پیشنهاد استقبال می کند چرا که این ستاره، درست 
برعکس، نشان خواهد داد که تیمش در دشوارترین فصل ممکن قهرمان شده است. 
کلوپ در این باره گفت:« من معموال به حرفهایی که درباره ما گفته می شود خیلی 
اهمیت نمی دهم. ولی این روزها وقت بیشتری برای خواندن و شنیدن خبرها دارم. 
وقتی دیدم آنها از ستارک یا آستریکس صحبت می کنند مجبور شدم آن را گوگل 

کنم چون تنها باری که آن را شنیده بودم به انیمیشن آستریکس برمی گشت”.
سرمربی لیورپول در ادامه گفت:« این سخت ترین فصل و سال برای قهرمان 
شدن است. هیچ فصلی تا کنون چنین شرایطی نداشته. هر تیمی که در نهایت 
را  این فصل  پیدا کرده چون هیچکس  تاریخی دست  افتخاری  به  قهرمان شود 
فراموش نخواهد کرد. تنها سالی که نوع بشر با چنین شرایطی در جوامع انسانی 

مواجه شده امسال بوده«.

نظر  به  پرسپولیس  موقت  سرپرست 
خصوص  در  الزم  بررسی  بدون  می رسد 
گفتگو  به  اقدام  کوثر،  بانک  با  قرارداد 
آنها  از  باشگاه  این  مطالبات  میزان  درباره 

کرده است.
موقت  سرپرست  پناه،  رسول  مهدی 
خبرنگاران  جمع  در  حضور  با  پرسپولیس 
با  را  باشگاه  این  مطالبات  به  مربوط  بحث 
اعالم طلب ۷۰ میلیاردی مطرح کرد که به 
نظر می رسد صحت نداشته باشد. او در اینباره 
گفته: »باشگاه پرسپولیس طلب هایی از بانک 
کوثر، همراه اول و ایرانسل دارد. نامه هایش 
را هفته پیش برای بانک کوثر و همراه اول 
ارسال کردیم. باید بنشینیم و حساب کنیم. 
فک می کنم ۷۰ میلیارد از بانک کوثر مطالبات 
داریم و در مورد همراه اول هم مدیران مالی 
ما و آنها باید بنشینند و صحبت کنند تا به 

عددی برسند.”
 ۷۰ ادعای  شرایطی  در  پناه  رسول 
میلیاردی بابت مطالبات از این بانک را مطرح 

کرده که البته چندی پیش طی صورتجلسه و 
اعالم بانک مرکزی، این بانک زیر مجموعه 

بانک سپه شده است. 
درباره  توضیحاتی  ذکر  حال  این  با 
قرارداد این باشگاه با بانک کوثر می تواند جالب 
توجه باشد؛ پرسپولیس در دوره مدیریت علی 
اکبر طاهری و بعد از آن حمیدرضا گرشاسبی 
که پیش از این عضویت هیات مدیره سرخ ها 

را برعهده داشت، اقدام به قرارداد با بانک کوثر 
کرد. قراردادی که طی آن این بانک مکلف 
می شد مبلغ ۲۲ میلیارد به باشگاه پرسپولیس 

طبق تعهداتی که اعالم شد پرداخت نماید.
طبق این قرارداد بانک کوثر در سال 
اول ۲۰ میلیارد به باشگاه پرسپولیس پیش 
اول  برای سال  پرداخت داشت )۱۰ میلیارد 
و ۱۰ میلیارد هم برای سال دوم( که مبلغ 3 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بابت تبلیغ روی 
این طریق  از  و  گرفته شد  نظر  در  پیراهن 

مستهلک )اجرای تعهد( شد. 
مبلغ  باقی  شد  قرار  رابطه  این  در 
باقیمانده برای دریافتی اول )۶ میلیارد و سیصد 
میلیون( را در صورتی که باشگاه هوادارانش را 
ترغیب به استفاده از کارت هواداری این بانک 
کند، به این باشگاه پرداخت کند در نظر گرفته 
شود. اقدامی که البته طبق برنامه و با استقبال 

مناسبی همراه نشد.
خود  تعهد  طبق  کوثر  بانک  ادامه  در 
برای سال دوم نیز مبلغ ۱۰ میلیارد به باشگاه 

پرسپولیس پرداخت کرد و اینبار مبلغ 4میلیارد 
و ۱۰۰ میلیون )مبلغ 3.۷۰۰ بعالوه ۱۰ درصد( 

به تبلیغ پشت پیراهن اختصاص یافت. 
طی  نیست  مشخص  حال  این  با 
قراردادی که در سال سوم آن به دلیل عدم 
اجرایی شدن کامل مفاد آن کن لم یکن باقی 
مانده و در ابتدا نیز روی مبلغ ۲۲ میلیارد به 
توافق و امضا رسیده، مهدی رسول پناه به 
چه شکل از مطالبات ۷۰ میلیاردی صحبت 

کرده است. 
با این حال شاید شاید تنها بندی که 
پرسپولیس بتواند بر پایه آن ضمن مستهلک 
خواهان  خود  دریافتی های  کامل  کردن 
به  مربوط  باشد،  بانک  این  از  نیز  غرامت 
استقبال  برای  مداوم  و  مناسب  تبلیغ  عدم 
در  هواداری  کارت های  رسوب  و  هواداران 
نظر گرفته در این زمینه باشد. با این حال 
بعید است در این رابطه نیز مبلغ مدنظر و 
اعالم شده توسط رسول پناه )۷۰میلیارد( به 

این باشگاه برسد.

بررسی ادعای سرپرست باشگاه در مورد بانک کوثر؛

طلب پرسپولیس ۲۲ میلیارد است یا ۷۰ میلیارد!؟

اگر سردار آزمون و مهدی طارمی را جدا 
شده های قطعی دو تیم زنیت و ریو آوه بدانیم، 

کاوه رضایی شاید در شالروآ ماندنی شود.
پس از دوران درخشان بازیکنان نسل 
دهه ۹۰ فوتبال ایران در اروپا نظیر مهدوی 
کیا، علی دایی، وحید هاشمیان و .. که در 
طوالنی  حضور  و  نکونام  جواد  به  نهایت 
مدتش در اوساسونا ختم شد، مدت ها فوتبال 
انتقاالتی بزرگ بود  انتظار نقل و  ایران در 
که به نظر می رسد در پنجره تابستانی این 
انتظاری  چشم  این  اروپا  فوتبال  از  فصل 

خاتمه پیدا کند.
در دهه دوم قرن بیست و یکم میالدی 
تعداد بازیکنان ایرانی شاغل در فوتبال اروپا 
به حدی کم بود که کارلوس کی روش اقدام 
و  گوچی  دژاگه،  نظیر  بازیکنانی  جذب  به 
چهره های نظیر دانیل داوری و بیت آشور 
بازیکنان  از  با استفاده  را  این ضعف  تا  کرد 

دو ملیتی بپوشاند.
این روزها اما اگرچه تیم ملی فوتبال 
ایران شرایط خوبی در مرحله اول مقدماتی 
زیادی  های  نگرانی  و  ندارد  جهانی  جام 
دراگان  ولی  دارد،  وجود  آینده  خصوص  در 
اسکوچیچ بازیکنان شاخصی در تمامی پست 
ها در اختیار دارد و مثلث تهاجمی اش از همین 
حاال مورد توجه تیم های بزرگ اروپایی قرار 
دارند. در ادامه به شرایط این سه بازیکن و 
اخباری که پیرامون نقل و انتقاالت آنها وجود 

دارد، می پردازیم.
*** کاوه رضایی

ترین  درخشان  از  یکی  رضایی  کاوه 
لژیونرهای فوتبال ایران در فصل گذشته بوده  
و به همین دلیل با توجه به انتقال قرضی اش 
به شالروآ، بار دیگر مورد توجه باشگاه بروژ قرار 
گرفته است. کاوه در اولین انتقالش به بروژ 
که با مبلغ باالیی نیز انجام شد، شرایط خوبی 
نداشت و تنها یکبار در طول فصل برای این 
تیم گلزنی کرد ولی پیش از این ۱۹ بار برای 
بازگشت  از  پس  و  بود  کرده  گلزنی  شالروآ 
دوباره به این تیم نیز ۱۲ بار گل زده است 
تا نشان دهد دوران حضورش در کلوب بروژ 
برای اثبات توانایی هایش کافی نبوده است. 
باشگاه  دو  مدیران  مذاکرات  میان  این  در 
شالروآ و کلوب بروژ برای ادامه حضور این 

بازیکن در شارلروآ به نتیجه نرسیده و همین 
موضوع خبرهایی درباره خروج او از بلژیک و 
پیوستن به تیم هایی نظیر نانت فرانسه را به 
درباره  توجه  قابل  نکته  است.  آورده  وجود 
کاوه رضایی قرارداد او با باشگاه کلوب بروژ 
انتخاب باشگاه بعدی او بسیار  است که در 

تاثیرگذار خواهد بود.
*** سردار آزمون

بعد از تالش های ناپولی و مذاکرات 
برای  روسی  باشگاه  سران  با  که  مختلفی 
جدی  خبر  آخرین  اند،  داشته  آزمون  جذب 
در مورد ستاره ۲۵ ساله فوتبال ایران منتشر 
آرتتا  میکل  عالقه  درباره  خبری  شدن 
سرمربی آرسنال به جذب او بوده و باشگاه 
آرسنال پیشنهادی 3۱ میلیون پوندی برای 
این  البته  است.  کرده  فراهم  زنیت  باشگاه 

تنها پیشنهاد سردار نیست و او باید پس از 
مهم  از  یکی  زنیت،  باشگاه  رضایت  جلب 
ترین تصمیمات زندگی ورزش اش را بگیرد 
و از میان سری آ ایتالیا یا لیگ برتر انگلیس، 
یکی از پیشنهاداتش را با درنظر گرفتن شرایط 
کلی تیمی که می خواهد به آن منتقل شود، 

انتخاب کند.
*** مهدی طارمی

گلزنی به بنفیکا که آخرین گلزنی ملی 
پوش مستعد بوشهری فوتبال ایران بوده، او 
جاری  فصل  بازیکن  سومین  عنوان  به  را 
فوتبال پرتغال بدل کرد که توانسته طی این 
فصل هم به پورتو و هم به بنفیکا گلزنی کند 
و حاال مشتریان او با خیال راحت تر و مبالغ 
باالتری به سراغ مدیران ریوه آوه خواهند 
رفت تا او را جذب کنند. پیشنهادات طارمی 
البته تنها به فوتبال پرتغال محدود نمی شود 
و باشگاه هایی در ایتالیا و اسپانیا نیز شرایط 
مهاجم تیم ملی ایران را زیر نظر دارند تا در 
رقابت با باشگاه های دیگر، این مهاجم را 

در اختیار بگیرند.
تیم ملی ایران باید در مهرماه دو بازی 
حساس را برابر هنگ کنگ و کامبوج برگزار 
کند و به نظر می رسد با شرایطی که طارمی، 
آزمون و کاوه رضایی در بازار نقل و انتقاالت 
فوتبال اروپا دارند، در آن مقطع مثلث تهاجمی 
تیم ملی یکی از بهترین های فوتبال ایران طی 

سالیان اخیر و حتی در تاریخ باشد.
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رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای/ خانم ماشااله درویشی دارای شناسنامه 4۵۲۹۹۲۶۰۸۷ به شرح دادخواست کالسه 
۵۶/۹۹/۵ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مهدی درویشی فرزند ماشااله و فاطمه به شناسنامه 34 در تاریخ ۸۷/۵/۲۲ در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به : 
فاطمه فتح الهی فرزند ولی و آمنه به شماره شناسنامه ۷۲۰ متولد ۱334 مادر متوفی 

 ماشااله درویشی فرزند ابراهیم و زینب به کد ملی 4۵۲۹۹۲۶۰۸۷ متولد ۱3۲۸ پدر متوفی  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی و یا  وصییتنامه ای از متوفی نزد وی می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

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

رونوشت آگهی حصروراثت 
 آقای /خانم صورت شهبازی دارای شماره شناسنامه ۲۵۶ به شرح دادخواست به کالسه 
۲4۱/۹۹/4 از این شورا درخواست گواعی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
صفر علی شهبازی به شماره شناسنامه ۱۰۵ در تاریخ ۹۹/3/۵ در اقامتگاه خود بدرود زندگی 

گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به : 
صورت شهبازی فرزند قیطاس و آهو تاریخ تولد ۱/۸/۱33۹شماره شناسنا مه ۲۵۶ همسر
فرزاد شهبازی فرزند صفر علی و و صورت تاریخ تولد ۱3۶۵/۶/3۰شماره شناسنامه ۲۸۶۱

تولد ۱3۶۸/۶/3۰شماره شناسنامه  تاریخ  فرزند صفر علی و صورت  سجاد شهبازی 
44۹۰۰3۹۹3۱

جواد شهبازی فرزند صفر علی و صورت تاریخ تولد ۱3۵۶/۱۲/۲۰شماره شناسنامه 44۵
 مهین شهبازی فرزند صفر علی و صورت تاریخ تولد ۱3۷۰/4/۹ کد ملی 44۹۰۱۵۲۰۷۸

بهزاد شهبازی فرزند صفر علی و صورت تاریخ تولد ۱3۶3/۶/3۱ شماره شناسنامه ۱۲43 
لیلی شهبازی فرزند صفر علی و صورت تاریخ تولد ۱3۵۹/۱۰/۱۵ شماره شناسنامه 4۷۵ 

مینا شهبازی فرزند صفر علی و صورت کد ملی 4۵۰۰۹۱۵۸۸۵
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای ا ز متوفی نزد وی می باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان ایالم

مفقودی
سند و شناسنامه خودرو پراید هاچ بک به رنگ سفید روغنی مدل ۱3۹۰ و 
شماره شاسی 4۰۰۹۶۰3 و شماره شاسی s۵443۰۰۹۰۰4۹۸۰۲ به شماره انتظامی 
۷۹3ص۷۱ ایران ۶۵ به نام قربانعلی سکندری سیف الدینی فرزند عباس به شماره 

ملی 3۰3۰4۷۷۱۸۵ مفقود گردیده است

آگهی ابالغ اخطاریه ماده ۸۷ پرونده شماره : ۹۶۰۰۶3۰ 
بدینوسیله اعالم  می گردد ۱- آقای اقبال عزیزی مالک خودرو  به  شماره ۵۱ - ۱۷3ج 

۱3   ۲- آقای ستار زندی ناوگران ۵۱ – ۶۱۶ س ۶۹ 
متلق به شما در قبال طلب آقای بانک دی شعبه سنندج به مبلغ ۱/۵۷۵/۰۶۷/۲۵۷ 
ممنوع المعامله گردیده لذا طبق ماده ۸۷ آئین نامه اجرای مراتب به شما اخطار می شود ضمنًا 
هر گونه نقل و انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده 

نمی شود در ضمن این آگهی در یک نوبت چاپ منتشر گردیده است .
معاون اداره اجرای اسناد رسمی سنندج  حسین مالمیرزائی  م الف ۱3۸3۹

آگهي حصروراثت
خانم سونیا کارگر اسطلکی به شماره شناسنامه 4۸ فرزند غالم رضا از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا کارگر اسطلکی فرزند 
حسین  در تاریخ ۹۸/۹/۱۰ در شهرستان لشت نشا فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به 
شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-فریبرز کارگر اسطلکی به ش ش ۹3۰ فرزند غالم رضا نسبت 
پسر۲- فرهاد کارگر اسطلکی به ش  ش 34۷ فرزند غالم رضا نسبت پسر3-سمیه کارگر 
اسطلکی به ش ش ۲۶ فرزند غالم رضا نسبت دختر4- سونیا کارگر اسطلکی به ش ش 4۸ 

فرزند غالم رضا نسبت دختر۵- طیبه رادیو چپکی به ش ش 4۰ فرزند باقر نسبت همسر به 
غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات 
قانوني و ثبت ان به شماره ۹۰۰۱۷۷ 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 یک  شوراي حل اختالف لشت نشا تسلیم نماید در غیر اینصورت 

گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه یک شهری لشت نشاء- محمد قربانی 

آگهي حصروراثت
خانم سیده طاهره شفیعی جود به شماره شناسنامه 4۰۰۷۵ فرزند سید قادر ز این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عارفه جبارپور ماسوله 
فرزند ابراهیم در تاریخ ۹۸/۶/۱3 در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به 
شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-سید رسول شفیعی جود به ش ش 3۰ فرزند سیدقادر نسبت 
پسر۲- سید رضا شفیعی جود به ش ش ۸3۹ فرزند سید قادر نسبت پسر3- سیده منیر شفیعی 
جود به ش ش 44۲ فرزند سید قادر نسبت دختر4- سیده زهرا شفیعی جود به ش ش ۹ فرزند 
سید قادر نسبت دختر۵- سیده طاهره شفیعی جود به ش ش 4۰۰۷۵ فرزند سید قادر نسبت 
دختر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام 
تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۱۰۵۶ سیار مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي 
مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت 

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

آگهي حصروراثت
خانم نازنین ساتری  به شماره شناسنامه ۶۷۸۲  فرزند مصطفی با وکالت خانم فوژان 
سیف  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سودابه مرادی اسالمی فرزند اسداله در تاریخ ۹۷/۷/۶  در شهرستان رشت فوت نموده است 
و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-نهال جفرودی به ش ش ۱۰۷ فرزند محمد 
تقی نسبت دختر۲- نازنین ساتری به ش ش ۶۷۸۲ فرزند مصطفی نسبت دختر به غیر از 
وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و 
ثبت ان به شماره ۱۱۲۸ سیار مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه 
هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه 
به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت 

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

آگهي حصروراثت
خانم رویا نجاتی بسته دیمی به شماره شناسنامه  ۲۷۱۰۱4۷۰۵۱ فرزند مظفر از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان لیال اخوان رودپیشی 
فرزند احمد در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۶  در شهرستان  رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به 
شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-رویا نجاتی بسته دیمی به ش ش ۲۷۱۰۱4۷۰۵۱ فرزند مظفر 
نسبت دختر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و 
انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۹۲۲ سیار مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت 
آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر 

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

آگهي حصروراثت
آقای حجت محمدی نژاد به شماره شناسنامه 3۷۸  فرزند مهدی از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی محمدی نژاد خسمخی 
فرزند جمال در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۲ در شهرستان رشت  فوت نموده است و ورثه ان مرحوم 
به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱- حجت محمدی نژاد به ش ش 3۷۸ فرزند مهدی نسبت 

پسر۲- معصومه نوروزی صف سری به ش ش ۵ فرزند محمد نسبت زوجه به غیر از وراث 
نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان 
به شماره  4۱۷ سیار مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر 
شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر 

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

آگهي حصروراثت
خانم قیصر جعفرپور السکی به شماره شناسنامه ۱۵۵۵ فرزند  علی از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امیر حاجتی چناری  فرزند شاعر 
در تاریخ ۹۲/۱۱/۱۹ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل 
تعرفه شده اند:۱- قیصر جعفرپور السکی به ش ش ۱۵۵۵ فرزند علی نسبت مادر به غیر از 
وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و 
ثبت ان به شماره ۱۰۷۸ سیار  مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه 
هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه 
به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت 

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

آگهي حصروراثت
خانم مهسا هادی زاده شالدهی به شماره شناسنامه ۱۶۱ فرزند احمد  از این شورا 
زاده  هادی  احمد  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  گواهي حصروراثت  درخواست 
شالدهی  فرزند  حبیب در تاریخ ۹۰/۱۱/۱۲ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان 
مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱- مهسا هادی زاده شالدهی به ش ش ۱۶۱ فرزند احمد 
نسبت دختر ۲-معصومه رفعتی شالدهی به ش ش 3۷۸۷ فرزند محمود نسبت زوجه به غیر 
از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني 
و ثبت ان به شماره ۱۰43 سیار مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه 
هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه 
به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت 

برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالفشعبه ۱۶ رشت-پروین انصاری

آگهي حصروراثت
آقای عیسی مهربخش به شماره شناسنامه ۱۶۸۸ فرزند قربانعلی از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سلمه رضائی گیگاسری فرزند 
رمضانعلی در تاریخ ۹4/۹/۲۲ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح 
ذیل تعرفه شده اند:۱- بهروز مهربخش به ش ش ۱۲ فرزند عیسی نسبت پسر۲-معصومه 
مهربخش به ش ش ۲۷3۱ فرزند عیسی نسبت دختر3- لیال مهربخش به ش ش 3۰۰۱ 
فرزند عیسی نسبت دختر 4- عیسی مهربخش به ش ش ۱۶۸۸ فرزند قربانعلی نسبت زوج 
به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات 
قانوني و ثبت ان به شماره ۹۹۰۰۵۱4  مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید 
چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 
ظرف یکماه به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي 

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

آگهي حصروراثت
این شورا  از  آقای رضا تقی مهر به شماره شناسنامه ۲۵۸۱۰۹3۶۰۹  فرزند احمد 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امیرعلی تقی مهر 
فرزند  رضا در تاریخ ۹۸/4/۲۰ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به 
شرح ذیل تعرفه شده اند:۱- کبرا رحیمی مامودان به  ش ش ۹۲ فرزند محمد نسبت مادر 
۲- رضا تقی مهر به ش ش ۲۵۸۱۰۹3۶۰۹ فرزند احمد نسبت پدر به غیر از وراث نامبرده 

ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به 
شماره ۱۱۲۰ سیار مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر 
شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر 

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

MVM برگ سبز سواری
تیپ S۱۱-۱۱۰SQR۷۱۱۱ مدل ۱3۹3

رنگ مشکی 
MVM4۷۲FGE۰3۷3۶۶ شماره موتور

NATEBAFB3E۱۰۱4۵۶3 شماره شاسی
شماره پالک 3۱۷ س ۷۹ ایران ۸۲

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی حوزه ثبتی رامسر نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱3۹۰ ، امالک 
متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی 
رامسر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای 
الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد : امالک 
متقاضیان واقع درسلمل جواهرده پالک اصلی 3۰۷ بخش ۵ ۶۵4 فرعی 
مجزی شده از پالک ۱۹۷ فرعی اعظم قارونی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۱۰۰ متر مربع خریداری بالواسطه 
ازسید کریم روحانی مالک رسمی . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی 
/ کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، 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 . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است برابر ماده ۱3 
آئین 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 باطالع 
عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، 
واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. تاریخ 
انتشار نوبت اول : ۰۱/۰4/۱3۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۷/۰4/۱3۹۹ حسن 

صالحی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامسر
م-الف ۱۹۹۰۲۰4۲

اگر درست انتخاب کنند؛

انتقال رویایی پیش روی سه ستاره فوتبال ایران

احمد  می گوید  استقالل  فوتبال  تیم  پیشکسوت  یک 
به  را  پایتخت  آبی پوشان  تا  آمده  باشگاه  این  به  سعادتمند 

موفقیت برساند.
اکبر کارگرجم، پیشکسوت تیم فوتبال استقالل، درباره 
که  حاشیه هایی  و  پایتخت  آبی پوشان  روزهای  این  شرایط 
میان کادر پزشکی و کادر فنی استقالل رخ داده است اظهار 
کرد:  به نظر من در مصدومیت های اخیر استقالل همه مقصر 
هستند. االن وضع طوری است که نمی شود از بازیکن و از 

مربی ایراد گرفت.
او ادامه داد:  در این شرایط همه باید مواظب باشند و به 
همدیگر کمک کنند تا بیش از این مشکلی پیش نیاید. هر 
اتفاقی که رخ دهد، باید با همفکری به صورت درست با آن 
مواجه شد و به دنبال برطرف کردن آن رفت نه اینکه با هم 

دعوا کنند و باعث ایجاد حاشیه شوند. اگر قرار باشد شرایط 
اینطور پیش برود تکلیف بازیکنان در این دعواها چه می شود؟

پیشکسوت تیم فوتبال استقالل درباره عملکرد احمد 
سعادتمند در این باشگاه خاطرنشان کرد: ایشان تا االن به 

باشگاه خدمت کرده و تا اینجای کار عملکرد خوبی داشته است. 
امیدوارم خدا کمکش کند. او وقتش را برای استقالل گذاشته و 
امیدوارم که در باشگاه بتوانند موفقیت های بیشتری کسب کند.

این  بوده است.  افزود: تیم استقالل همیشه بزرگ  او 
مصدوم  اگر کسی  و  داشته  بزرگ  بازیکن  همیشه ۲۰  تیم 
شود، بازیکن جایگزین برای آن وجود داشته است. در این 
مقطع زمانی که مصدوم های استقالل افزایش پیدا کرده، باید 
بازیکنان جایگزین بتوانند خالء های موجود را پر کنند و جای 

خالی  بازیکنان مصدوم احساس نشود.
کارگرجم در پایان گفـت:  استقالل می تواند خیلی بهتر 
از این ها باشد اما بعضی ها به باشگاه آمدند و وضعیت را خراب 
کردند اما سعادتمند آمده است که استقالل را آباد کند و امیدوارم 

که او در استقالل موفق باشد.

کارگرجم: استقالل جای دعوا نیست
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سمیه  مشهد  شهرستان  گروه 
باقرزاده

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر 
اقتصادی  ابالغ حکم ستاد ویژه تدابیر 
به استان گفت: مهم ترین وظیفه ما در 
این مقطع عمران و آبادانی استان است.

جلسه  در  رزم حسینی  علیرضا 
بخش  و  دولت  گفت و گوی  شورای 
خصوصی استان با تأکید بر ابالغ حکم 
داد:  ادامه  اقتصادی  تدابیر  ویژه  ستاد 
ستاد ویژه تدبیر اقتصادی استان با اجماع 

حرکت می کند.
بازرگانی  اتاق  رئیس  ادامه  در 
تمرکز  ستبر  دیوار  شکستن  بر  ایران 
ویژه  تدابیر  ستاد  ابالغ حکم  با  قدرت 
اقتصادی تأکید کرد و گفت: از دیدگاه 
اقدام  یک  حکم  این  خصوصی  بخش 
ویژه و تاثیرگذار است و توفیق در این 
در کشور  آن  توسعه  به  می تواند  عمل 

بی انجامد.
غالمحسین شافعی به دو اقدام عملی 
اجرای  در  رهبری  فرمایش  راستای  در 
قانون فضای کسب و کار اشاره کرد و 
افزود: ایجاد پنجره واحد شروع کسب و 
راه  اندازی  و  اقتصاد  وزیر  سوی  از  کار 
نزدیک  آینده  در  تجاری  دادگاه های 

نویدبخش حرکت  های تازه خواهد بود.
حرکت های  مبدأ  را  مجلس  وی 
شد:  یادآور  و  دانست  کننده  تعیین 
بخش  و  مجلس  بین  موثر  همکاری 

اقدامات  سرآغاز  می تواند  خصوصی 
خوبی در آینده باشد.

مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی 
خراسان  استاندار  از  ماندگار  حرکتی 

رضوی است
رئیس مجمع نمایندگان استان در 
مجلس شورای اسالمی اجرای الگوی 
را  فرهنگی  و  اقتصادی  توسعه  مثلث 
استاندار  سوی  از  ماندگاری  حرکت 
افزود:  و  برشمرد  رضوی  خراسان 
امیدواریم بتوانیم در آغاز مسیر 4 ساله در 
حوزه اقتصادی استان یک حرکت جدی  
صورت دهیم حداقل مزیت الگوی مثلث 
توسعه اقتصادی و فرهنگی این است که 
اقدامات جزیره ای و پراکنده را تجمیع، 
هدفمند و از ظرفیت همه از جمله ائمه 
جمعه برای توسعه منطقه و شهرستان ها 

استفاده کرده است.

احسان ارکانی با اشاره به این که 
انگیزه  با  باید  تولید  اقتصاد و  در حوزه 
بیشتر فعالیت شود، تاکید کرد و افزود: 
در  تولید  از  حمایت  فوریتی  دو  طرح 
نام  به  جدیدی  کمیسیون  ایجاد  قالب 
ملی  تولید  از  حمایت  ویژه  کمیسیون 
اجرای  بر  نظارت  ویژه  کمیسیون  و 
سیاست های کلی اصل 44 را در دستور 
آماده  راستا  این  در  و  دادیم  قرار  کار 
اتاق  راهکارهای  و  پیشنهادها  دریافت 

بازرگانی استان نیز هستیم.
تفویض  با   : شد ر  و آ د یا وی 
اختیارات به مراکز استان ها و استفاده از 
ظرفیت های استان در حوزه مختلف بهتر 
می توان موانع اقتصادی را برطرف کرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان در 
مجلس شورای اسالمی از لزوم بازبینی 
طرح  های هادی روستایی به عنوان یک 

بنیاد  اختیارات  گفت:  و  کرد  یاد  مانع 
تفویض  فرمانداری ها  به  باید  مسکن 
روستایی  زیست  در  اختالل  از  تا  شود 
جلوگیری شود و روستانشینان در حاشیه 

شهرها سرگردان نشوند.
به  را  ما  که  ست  کلیدی  اقتصاد 

سمت توسعه هدایت می کند
در  فاروج  و  قوچان  مردم  نماینده 
ادامه  در  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
حال  به  فکری  اگر  گفت:  جلسه  این 
مشکالت  گرفتار  استان  نکنیم،  تولید 

اقتصادی خواهد شد.
علی آذری با اشاره به این که اگر 
قوانین پشتوانه خوبی برای کسب و کار 
باشند، عدالت برقرار می شود اشاره کرد 
و افزود: اقتصاد هدف نیست بلکه کلیدی 
ست که ما را به سمت توسعه هدایت 
اجازه دهیم  نباید  اینکه  به  می کند.وی 
موانع قانونی گریبان گیر تولید و اقتصاد 
شوند، اشاره کرد و ادامه داد: مشکالتی 
که ما با آن دست و پنجه نرم می کنیم، 
به دلیل تصمیم گیری های به اصطالح 

از باال در اقتصاد است.
فاروج  و  قوچان  مردم  نماینده 
تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  در 
امنیت،  و  اقتصاد  بین  معنادار  رابطه  بر 
در  استان  نمایندگان  کرد:  خاطرنشان 
شخص  از  اسالمی  شورای  مجلس 
استاندار خراسان رضوی و مثلث توسعه 
اقتصادی فرهنگی حمایت قاطع دارند.

مهمترین وظیفه ما در این مقطع عمران و آبادانی استان است اجرای طرح ارتقاء بهداشت و سالمت  محیط شهری 
در گرگان

معاون خدمات شهری شهرداری گرگان از اجرای طرح ارتقاء بهداشت 
و سالمت محیط شهری در گرگان خبر داد. به گزارش مرکز اطالع رسانی 
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری گرگان موسی الرضا صفری از اجرای 
طرح ارتقاء بهداشت و سالمت محیط شهری در گرگان خبر داد و اظهار 
کرد: این طرح ضربتی از هفتم تیر ماه شروع و تا پایان تیرماه ادامه خواهد 
داشت . وی افزود: در این طرح به طور ویژه الیروبی، شستشو و گندزدایی 
) آهگ پاشی ( نهرها و کانالها ، طعمه گذاری و مبارزه با حیوانات موذی ) 
موش و ... ( به طور اصولی انجام می شود. معاون خدمات شهری شهرداری 
زوائد  ، حذف  پاکسازی دیوارنویس ها و پوسترها  گرگان خاطرنشان کرد: 
بصری و همچنین نظافت و پاکسازی حاشیه رودخانه ها و تفرجگاهها از 
دیگر اقداماتی است که در این طرح انجام می شود. صفری بیان کرد: در 
مدت طرح ساماندهی مخازن )تعویض - تعمیر - شستشو و رنگ آمیزی 
( در دستور کار قرار دارد. وی گفت: جمع آوری و کنترل جمعیت سگ های 
ولگرد از دیگر برنامه های پیش بینی شده در طرح ضربتی ارتقاء بهداشت و 
سالمت محیط شهری در سطح شهر گرگان  است. صفری در پایان ضمن 
تشکر از همراهی و همکاری شهروندان در اجرای طرح گفت: سامانه تلفنی  
۱3۷ و اپلیکیشن تلفن همراه شهریار آماده دریافت گزارش های مردمی در 

راستای رفع نواقص شهری و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است.

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل خبر داد:
با جذب اعتبارات سفر ریاست جمهوری، توسعه شهرک 

های صنعتی از شتاب بیشتری برخوردار می شود
محمد اهلی گفت: بهسازی و توسعه شهرک های صنعتی استان نیازمند 
اعتبارات ملی و استانی است که با اختصاص اعتبارات ریاست جمهوری، 

تکمیل زیرساخت های استان شتاب می گیرد.
 به گزارش روابط عمومي شرکت شهرک هاي صنعتي استان اردبیل، 
محمد اهلی در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی اردبیل یک گفت: تامین 
زیرساخت های الزم در شهرک های صنعتی یکی از وظایف ذاتی شرکت 
الزم،  اعتبارات  تامین  با  شود  می  تالش  که  است  های صنعتی  شهرک 

زیرساخت های الزم در شهرک ها و نواحی صنعتی استان تامین گردد.
انجام  از زیرساخت های  تنها هزینه بخشی  اینکه  به  اشاره  با  اهلی 
شده در قیمت زمین واگذار شده به سرمایه گذاران محاسبه می شود و در 
حقیقت زمین به صورت رایگان در اختیار آنان قرار داده می شود، خاطرنشان 
کرد: اگر بنا داشتیم کل هزینه زمین و تامین زیرساخت ها را از سرمایه 
گذاران طلب کنیم، قیمت زمین بیش از چند برابر قیمت کنونی بود که با 
مساعدت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و در طول 
سالیان متوالی، افزایش های حداقلی در قیمت زمین شهرک های صنعتی 
اعمال شد که این امر زمینه ساز بروز برخی تنگناهای مالی و عدم تامین 
اعتبارات الزم برای تکمیل زیرساخت ها گردیده که با تخصیص اعتبارات 
استانی و ملی باید تالش شود این کاستی ها جبران و زیرساخت های الزم 

در شهرک های صنعتی تامین گردد.
 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل یکی از برکات 
حضور ریاست جمهوری در استان را تصویب اعتبارات مناسب برشمرد و 
افزود: از سفر ریاست جمهوری سال گذشته ، ۲۰۰ میلیارد ریال برای آبادانی 
و تکمیل زیرساخت شهرک های صنعتی استان مصوب شده که با تخصیص 

آن، وضعیت شهرک های صنعتی بهبود خواهد یافت.
اهلی با بیان اینکه  ایجاد زیرساخت شهرک های صنعتی در توسعه، 
آماده سازی، بهبود و استقرار واحدهای تولیدی نقش بسیار مهمی دارد، ابراز 
داشت: شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل در راستای حمایت دولت 
تدبیر و امید همواره تالش کرده تا بستر مناسبی را برای تولید و صنعت و 
ارائه خدمات بهتر در شهرکهای صنعتی فراهم کند و از تمامی ظرفیتهای 

خود جهت تکمیل آن استفاده خواهد کرد.

برای نخستین بار؛
تولید شیالت در استان مرکزی ۳۴ درصد افزایش یافت

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: تولید آبزیان و 
محصوالت شیالتی در سال جاری از 4 هزار و ۵۰۰ تن سال گذشته به ۶ 
هزار و 3۰۰ تن رسید که افزایش 34 درصدی را در این حوزه نشان می دهد. 
مجید آنجفی  در نشست مشترک شورای معاونان و مدیران سازمان جهاد 
بخش  در  مرکزی  استان  کرد:  اظهار  اراک،  در  مرکزی  استان  کشاورزی 
کشاورزی یکی از استان های شاخص کشور است. وی ادامه داد: با وجود 
اینکه استان مرکزی کمتر از ۲ درصد مساحت و جمعیت کشور را به خود 
استان  این  تولیدات کشاورزی در  از 3 درصد  اختصاص داده است، بیش 
تولید می شود. آنجفی بیان کرد: براساس مجموع ارزیابی های صورت گرفته 
در بخش کشاورزی، استان مرکزی یکی از ۱۰ استان برتر کشور به لحاظ 

کیفیت محصوالت، حجم تولیدات و ارزش مجموعه تولیدات است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی افزود: استان مرکزی در 
تولید گل و گیاه زینتی و تنوع تولید در این بخش حائز رتبه های اول و دوم 
کشور است به طوری که شهرستان محالت به عنوان قطب یا پایتخت گل 
و گیاه ایران شناخته می شود. آنجفی عنوان کرد: استان مرکزی در تولید 
انار از استان های شاخص کشور محسوب می شود به طوری که برند انار ساوه 
یک برند معروف در دنیا است. وی در خصوص وضعیت تولید پسته در استان 
مرکزی گفت: استان مرکزی با برخورداری بیش از ۱۲ هزار هکتار باغات 
جهاد  سازمان  رئیس  می کند.  تولید  را  پسته ها  ترین  کیفی  از  یکی  پسته 
کشاورزی استان مرکزی با بیان اینکه تنها پسته ارگانیک صادراتی کشور 
متعلق به این استان است، گفت: در حال حاضر پسته ارگانیک استان به 

کشورهای اروپایی صادر می شود.

 انتصاب سرپرست جدید اداراه گاز شهرستان رامیان استان گلستان
اداراه گاز شهرستان رامیان استان گلستان منصوب  سرپرست جدید 
شد.   طی حکمی از سوی مهندس رحیمی مدیرعامل شرکت گاز استان 
گلستان ، عبد الحمید جرجانی  بعنوان سرپرست جدید اداره گازشهرستان 
رامیان منصوب گردیده و طی نشستی به فرماندارشهرستان  معرفی شد و از 
خدمات  عباس سیاوشی  رئیس سابق آن اداره  نیز در دوره تصدی مسئولیت  
تجلیل بعمل آمد.  به گزارش روابط عمومی،دراین جلسه مدیرعامل شرکت 
گازاستان گلستان ضمن تشکر از تعامالت و همکاری بسیار خوب فرماندار 
شهرستان رامیان  که همواره پشتیبان این شرکت میباشد گزارشی از وضعیت 
گازرسانی و خدمات ارائه شده شرکت در شهرستان  ارائه نمود . در ادامه نیز  
چوبداری  فرماندار رامیان از حسن نظر مدیر عامل گاز گلستان و سیاوشی  
رئیس سابق اداراه گاز که در راستای خدمات گازرسانی در شهرستان متبوع 
زحمات زیادی کشیدند تقدیر نموده و از سرپرست جدید اداره گاز خواست 
تا همچون گذشته در زمینه توسعه شهرستان تالش  نماید. گفتنی است 
در ادامه مراسم معارفه ، حکم انتصاب سرپرست جدید اداراه گاز شهرستان 
رسانی  برخدمات  آن  در  که  اعطاء شد  ایشان   به  فرماندار  توسط  رامیان 
هر چه مطلوبتر، تالش در راستای توسعه گازرسانی ، تکریم ارباب رجوع 
وهمچنین رعایت مسائل ایمنی و رعایت حال شهروندان تاکید شده است .

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز خبرداد :
گاز  انتقال  خط  اجرای  با  البرز  آینده  سال   5۰ نیاز  تامین 

بوئین زهرا

کرج-اکبری-مدیرعامل شرکت گاز استان البرز با اشاره به طراحی خط لوله 
جدید انتقال گاز از بویین زهرا به کرج گفت: با اجرای این پروژه نیاز استان البرز در 
بخشهای مختلف در یک چشم انداز ۵۰ ساله تامین می شود.به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان البرز، ، حسین تقی نژاد اظهارکرد: در راستای ایجاد زیرساخت تامین 
انرژی جهت افزایش سرمایه گذاری در استان طراحی خط انتقال غرب کرج به طول 
۶4 کیلومتربا اعتباری بالغ بر 3۰۰ میلیارد تومان انجام شده است.وی افزود: این خط 
با انشعاب از خط انتقال سوم سراسری واقع در ۵ کیلومتری شمال شهر بویین زهرا 
آغاز وتا روستای عرب آباد ساوجبالغ در غرب شهر کرج امتداد خواهد یافت که در 
دو فاز اجرایی عملیات آن صورت خواهد گرفت.این مسئول با تاکید براینکه این خط 
انتقال ضمن رفع مشکل کمبود گاز در استان البرز وایجاد تامین انرژی گاز تا بیش 
ار یک میلیون و۲۰۰ هزار متر مکعب در ساعت،  توزیع مناسب گاز از غرب استان 
را در همه سطوح مصرف به خصوص صنایع با چشم انداز ۵۰ سال آینده را تامین 
می کند.مدیرعامل شرکت گاز استان البرز با بیان اینکه تا پایان سال گذشته مجموعا  
33۸ واحد صنعتی گازدار شده است گفت: این میزان ۵۷ درصد صنایع استان را شامل 
می شود ضمن آنکه گازرسانی به ۱4۰واحد صنعتی نیز در حال انجام است.تقی نژاد 
گازرسانی به روستاها را مورد اشاره قرار داد و گفت: گازرسانی به ۹ روستا در سال 
گذشته انجام شده و در سال ۹۹ عملیات گازرسانی به ۵۰ روستا در حال اجرا است.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز مجموع روستاهای برخوردار از نعمت گاز استان البرز 
را تا پایان سال گذشته ۱۵4 مورد عنوان گرد و گفت: در میان شهرستان های مختلف 
استان به ترتیب ساوجبالغ و نظرآباد دارای بیشترین روستای برخوردار از گاز هستند.

وی به موانع و مشکالت اصلی گازرسانی در البرز اشاره کرد و گفت: صعب العبور بودن 
مسیرهای گازرسانی،حجم باالی مسیر سازی و حفاری برای شبکه گذاری به خصوص 
در مناطق آسارا و محور چالوس، تحصیل اراضی، افزایش قیمت ها ونوسانات ارزی 
و در نهایت فرایند صدور مجوزهای الزم از ادارات متولی و مرتبط از اهم مشکالت 
موجود در مسیر گازرسانی در این استان محسوب می شود.این مسئول در پایان به 
حذف قبوض کاغذی به عنوان یکی از برنامه های در دست اجرا اشاره کرد و گفت: 
جمع آوری اطالعات شماره تماس مشترکان درحال انجام است و تاکنون این طرح 
۶۷ درصد پیشرفت داشته و ارسال پیامک به شماره تماس این مشترکین همزمان با 

ارسال قبوض کاغذی ادامه دارد.

ذوب آهن اصفهان آماده ترین واحد صنعتی کشور برای 
جهش تولید

حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت در نشست بررسی شیوه 
های رفع موانع جهش تولید در ذوب آهن اصفهان، این شرکت را نماد فوالد 
کشور دانست که باید جایگاه آن را در صنعت کشور حفظ نمود و افزود: شیوه 
تولید ذوب آهن اصفهان با سایر فوالدسازان کشور متفاوت است و این باعث 
شده که نه تنها از یارانه انرژی بی بهره باشد، بلکه از معادن زغال سنگ نیز 
حمایت می کند و لذا باید از این صنعت با روش های مختلف از جمله برداشتن 

محدودیت صادرات، حمایت نمود .
وی از فعالیت های ذوب آهن اصفهان در حوزه صرفه جویی در مصرف آب 
و ایجاد فضای سبز که ۸۰ برابر استاندارد است تقدیر نمود و افزود: ذوب آهن 
اصفهان آماده ترین واحد صنعتی کشور برای جهش تولید است و در سالی که 
از سوی مقام معظم رهبری با عنوان جهش تولید نامگذاری شده است، هرگز 
نباید تولید این مجتمع عظیم صنعتی کمتر از ظرفیت تولیدش باشد.  انتظار 

این است که تولید این شرکت از 3 میلیون و ۶۰۰ هزار تن نیز فراتر برود .
مدرس خیابانی، مسئولین وزارت صمت به ویژه وجیه ا... جعفری مدیرعامل 
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران را مسئول دستیابی ذوب آهن اصفهان 
به جهش تولید دانست و گفت: حل مشکالت این شرکت برای دستیابی به 
تولید 3 میلیون تن در سال جاری باید به صورت هفتگی پیگیری شود و هیچ 

توجیهی برای عدم تامین سنگ آهن مورد نیاز این شرکت پذیرفته نیست.
سرپرست وزارت صمت، دستورات الزم برای ممنوعیت سریع و کامل 
صادرات سنگ آهن و همچنین ممنوعیت ثبت سفارش برای واردات ریل را 
اعالم نمود و گفت: تامین کامل سنگ آهن مورد نیاز ذوب آهن و رفع موانع 
جهش تولید این شرکت، ممنوعیت صادرات سنگ آهن و ممنوعیت واردات 
محصوالتی که صنایع فوالدی کشور قادر به تولید آن هستند به ویژه ریل، سه 
اقدام فوری است که در این نشست، تصمیمات الزم برای اجرای آنها اتخاذ شد.

اتصال دومین تصفیه خانه آب گیالن به خط انتقال شرق استان 
به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
استان گیالن، مدیرعامل این شرکت در نشست با اصحاب رسانه و مطبوعات 
از اتصال دومین تصفیه خانه آب گیالن به خط انتقال شرق گیالن و افزایش 
دو برابری ظرفیت تولید آب تصفیه خانه بزرگ آب گیالن خبر داد سید محسن 
حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن 
با اشاره به نامگذاری سال جاری بنا به فرموده مقام معظم رهبری بعنوان سال 
جهش تولید اظهار داشت: در راستای اجرای پویش #هرهفته_الف_ب_ایران 
، وزارت نیرو ۲۵۰ طرح به ارزش ۵۰ هزار میلیارد تومان را در 3۱ استان افتتاح 
می نماید که اتصال دومین تصفیه خانه آب گیالن به خط انتقال شرق گیالن 
نیز در این راستا اجرا خواهد شد وی با بیان اینکه تصفیه خانه بزرگ آب گیالن 
در سال ۱3۷۸ وارد مدار بهره برداری شد افزود: عملیات اجرایی تصفیه خانه دوم 
از سال ۱3۹3 توسط بخش خصوصی به روش BOT )ساخت، بهره برداری و 
انتقال( آغاز شد که یکی از مدرن ترین و مجهزترین تصفیه خانه های کشور 
می باشد و تیرماه امسال به بهره برداری خواهد رسید و با بهره برداری از این 
تصفیه خانه و افزایش دو برابری ظرفیت تصفیه آب اتفاق بزرگی برای استان 
رخ خواهد داد مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن اظهار داشت: 
با راه اندازی فاز دوم تصفیه خانه بزرگ آب گیالن 3۰۰۰ لیتر در ثانیه به 
ظرفیت تولید آب اضافه خواهد شد و تا پایان شهریور ماه با وارد مدار نمودن 
تمام ظرفیت تصفیه خانه، آب شهرهای رشت، خمام، انزلی، آستانه اشرفیه، 
کیاشهر، الهیجان، رودبنه، سیاهکل، لنگرود، شلمان، اطاقور، کومله تا سال 

۱4۲۵ از آب مطمئن و پایدار برخوردار خواهند بود

برای مشارکت همگانی در  هفته مدیریت مصرف رزمایشی 
کاهش پیک بار تابستان است

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان به مناسبت فرارسیدن هفته مدیریت 
مصرف گفت: این هفته فرصت شایسته ای برای مشارکت همگانی و نوعی رزمایش 

در برنامه کاهش پیک بار تابستان است.
سـیدمحمد موسوی زاده بیان داشت: هفته اول تیرماه که مصادف با آغاز فـصل 
تابـستان می باشد، از سوی وزارت نیرو به عنوان هفته صرفه جویی در مصرف آب و 
برق نامگذاری گردیده و زمینه مشارکت بیش از پیش کلیه مشترکان برای گذر موفق 

از اوج بار تابستانی محـسوب می شود.
وی اظهارداشت: براساس دستورالعمل اجرایی ابالغ شده از سوی توانیر به این 
شرکت، مدیریت مصرف و خانواده، استفاده از ظرفیت افکار عمومی و رسانه، تبیین نقش 
سازمان ها و موسسات در اعمال رویه های صحیح مصرف، نقش منابع انرژی در امنیت 
غذایی، جلب مشارکت های مردمی در کاهش مصرف، مدیریت مصرف و آموزه های 
دینی وهمچنین ارائه ارزش اقتصادی انرژی، به عنوان عناوین و روزشمار این هفته است.

موسوی زاده تصریح کرد: استفاده از ظرفیت بصری با نصب بنرهای اطالع رسانی 
در سطح معابر، مصاحبه با رسانه ها، تجلیل از مشترکان کم مصرف برق خانگی، تقدیر 
از مشترکین صنعتی همکار در برنامه تعطیالت و تعمیرات سال گذشته، پخش پیام های 
فرهنگی آموزشی رادیویی و تلویزیونی از صداو سیمای مرکز سمنان، انعقاد تفاهم نامه 
با نهادهای فرهنگی در راستای مدیریت مصرف برق، نشست با مسئولین به منظور 
مشارکت در پویش اجتماعی »هر اشتراک برق، یک نیروگاه مجازی« و ارائه پیام ها 
و طرح های گرافیکی متناسب با این هفته در شبکه های مجازی، از جمله برنامه 
های پیش بینی شده این شرکت برای گرامیداشت هفته مورد اشاره به شمار می رود.

بدون لحظه ای توقف در تولید؛
تعمیرات اساسی در واحد بنزین سازی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

ستاره  نفت  شرکت  مدیرعامل 
خلیج فارس با اشاره به تعویض مبدل 
واحد  هیدروژن  گاز  گردشی  کمپرسور 
بدون  ه  پاالیشگا ین  ا بنزین سازی 
بیان  تولید،  روند  در  توقف  لحظه ای 
داشت: از تمام ظرفیت ها برای تامین 
سبد سوخت کشور استفاده خواهیم کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت 
»محمد  فارس،  خلیج  ره  ستا نفت 
عملیات شش  تشریح  در  دادور«  علی 
کندانسور سطحی  مبدل  تعویض  روزه 
واحد  هیدروژن  گاز  گردشی  کمپرسور 
خلیج  ستاره  پاالیشگاه  بنزین سازی 
معنای  به  سبز  مدیریت  گفت:  فارس، 
و  ها  زمینه  تمام  در  جویی  صرفه 
از هدررفت سرمایه هاست؛  پیشگیری 
و  تالش  دانش،  به  اتکا  با  رو  این  از 
تصمیم  نم  همکارا جهادی  اقدامات 
این  در  را  اساسی  تعمیرات  تا  گرفتیم 
واحد بدون متوقف کردن فرآیند تولید 

بنزین آغاز کنیم که اقدامی کم نظیر در 
صنعت نفت کشور است.

وی در تشریح تاثیر این اقدام در 
داشت:  بیان  پاالیشگاه  عملکرد  بهبود 
پیشگیری  سبب  مبدل  این  تعویض 
روز  در  آب  لیتر  هزار   ۲۵ هدررفت  از 
در  بسزایی  تاثیر  همچنین  و  شود  می 

افزایش اکتان و کیفیت محصول نهایی 
خواهد داشت.

ستاره  نفت  شرکت  مدیرعامل 
و  کرونا  ویروس  شیوع  فارس  خلیج 
شرایط ویژه  به سبب اجرای طرح های 
روند  در  را  اجتماعی  گذاری  فاصله 
و  خواند  اثر  کم  پاالیشگاه  این  تولید 

افزود: مهندسان و کارگران خدوم این 
پاالیشگاه ضمن رعایت اصول بهداشتی 
رسالت خود مبنی بر تامین نزدیک به 
نیمی از سبد سوخت کشور را فراموش 
نخواهند کرد و با وجود شرایط ویژه آب 
و هوایی هرمزگان در این فصل از سال 
از جان و آسایش خود برای ایجاد جهش 
تولید مایه گذاشته اند و خواهند گذاشت.

رزوی  آ ضمن  یان  پا در  وی 
ایران  مردم  یکایک  برای  سالمتی 
جهاد  جهبه ی  ران  خدمتگزا به ویژه 
علی رغم  داشت:  اظهار  قتصادی،  ا
جهان  و  ایران  امروز  ویژه ی  شرایط 
به دلیل شیوع ویروس کرونا اما امروز 
جوانان ایرانی با تالش و اتکا به نبوغ 
خود توانسته اند صنعت حساس پاالیشی 
کشور را سر پا نگه دارند و ضمن رفع 
تجهیزات  و  دانش  به  نسبت  وابستگی 
خارجی، گامی اساسی در راستای ایجاد 

جهش تولید بردارند.

با  خاموشی  دوم  سرتیپ  میر  ا
رزمی  چهارم  پایگاه  وضعیت  به  اشاره 
عه  مجمو گفت: ن  صفها ا ز  و نیر ا هو
در  احداث  زمان  در  اصفهان  هوانیروز 
حاشیه شهر واقع شده بود اما با توجه به 
توسعه شهر تقریبا در هسته اصلی شهر 
آن  موقعیت  به  توجه  با  و  گرفته  قرار 
متاسفانه از نظر فضای سبز از موقعیت 
هنگامی  باشدو  نمی  برخوردار  مناسبی 
که از آسمان به آن نگاه کنیم همچون 

کویری در دل دشتی زیبا قرار دارد.
رزمی  رم  چها ه  یگا پا نده  فرما
هوانیروز اصفهان ادامه داد: از سالهای 
گذشته تالش فرماندهی هوانیروز بر این 
بود که اقدامی مناسب در جهت فضای 
انجام داده شود که  پایگاه چهارم  سبز 
البته با توجه به تخصصی بودن و نیاز 

به بررسی علمی و اصولی اتفاق مناسبی 
صورت نپذیرفته است.

وی گفت: ایجاد فضای سبز شاداب 
و مقاوم به شرایط آب و هوایی اصفهان 
باید بصورت کارشناسی و علمی صورت 
پذیرد و در همین راستا می بایست از 
این  در  اصفهان  شهرداری  تخصص 

خصوص بهره ببریم.
جایگاه  به  اشاره  با  امیر خاموشی 
فضای سبز و درخت در دین گفت:تمامی 
انقالب  رهبر  همچنین  و  دین  بزرگان 
بار ها در زمینه درخت و درخت کاری 
های  توصیه  و  تاکید  سبز  فضای  و 
بسیاری داشته اند و ما نیز باید به تبعیت 
از آنها هم از لحاظ دینی و هم از لحاظ 

اجتماعی قدمی برداریم.
مدیریت  از  دعوت  ضمن  وی 

مجموعه  از  بازدید  ا  جهت  شهری 
رزمی  چهارم  پایگاه  گفت:  هوانیروز 
در  دارد  آمادگی  اصفهان  هوانیروز 
و  امنیتی  مقررات  و  قوانین  چهارچوب 
با  دوجانبه  همکاری  به  نسبت  حقوقی 

شهرداری اصفهان اقدام نماید.
شهری  خدمات  معاون  ادامه  در 
از  تقدیر  ضمن  اصفهان  شهرداری 
نسبت  هوانیروز  فرماندهی  حساسیت 
 ، حفظ  گفت:  شهری  سبز  فضای  به 
نگهداری و افزایش فضای سبز شهری 
شهری  مدیریت  اصلی  های  برنامه  از 
قابل  تاثیر غیر  به  با توجه  باشد و  می 
شهری   زندگی  در  سبز  فضای  وصف 
شهرداری اصفهان تا کنون با توجه به 
کم آبی ها متناوب و افزایش دمای هوا 
به  نمودی   اخیر تالش  در سال های 

روشهای مختلف در حفظ فضای سبز 
مناسب عمل نماید.

تیم  د:  دا دامه  ا امیری  حسین 
کارشناسی شهرداری اصفهان به همراه 
بررسی  به  نسبت  هوانیروز  کارشناسان 
و  منطقه  و  نمایند  می  اقدام  محل 
کار  و  مشخص  را  نظر  مورد  محدوده 
برداشت علمی آن را انجام خواهند داد.

وی افزود تهیه یک طرح مناسب با 
توجه به نوع خاک، نیاز پوشش گیاهی، 
تامین آب و موارد دیگر از اولویت های 

اول این پروژه می باشد.
شهردار  شهری  خدمات  معاون 
اصفهان تاکید کرد پس از بررسی های 
مشترکمیان  تفاهنامه  علمی  و  دقیق 
منعقد  هوانیروز  و  اصفهان  شهرداری 

خواهد شد.

نشست مشترک فرمانده پایگاه چهارم رزمی هوانیروز اصفهان 
و معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان

جلسه پایش اقدام ملی شهرهای 
طاهرخانی  مهندس  حضور  با  جدید 
معاون وزیر و مدیر عامل شرکت عمران 
مدیره  هیأت  اعضاء  و  جدید  شهرهای 
این شرکت به صورت ویدئو کنفرانس 
با حضور مدیران شرکتهای عمرانهای 

شهرهای جدید کشور برگزار شد.
در این جلسه تمامی مدیران عامل 
ارائه گزارشی در خصوص  به  شرکتها، 
ساخت  جهت  شده  نجام  ا قدامات  ا
واحدهای مسکونی در طرح اقدام ملی 
تولید و عرضه مسکن کشور پرداختند و 
هیأت مدیره شرکت مادر از این طریق 
در جریان روند پیشرفت فیزیکی پروژه 

های اقدام ملی در کشور و
برنامه های آتی شهرهای مختلف 

قرار گرفتند.
مدیر  خانی  مسلم  مهدی  دکتر 
عامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه 
نیز در این جلسه به تشریح اهم اقدامات 

این شرکت در خصوص پروژه های این 
شرکت در شهر اندیشه پرداخت. 

شهر  عمران  شرکت  عامل  مدیر 
وضعیت   آخرین  درباره  اندیشه  جدید 
پروزه اقدام ملی و تولید مسکن در این 
شهر گفت: پروژه مسکونی ۵4۵ واحدی 
لیلیان واقع در محله ۲ فاز 4 اندیشه در 
هزار   ۱۷ از  بیش  مساحت  به  زمینی 
مترمربع در حال احداث است و دارای 

پیشرفت فیزیکی ۲۰% است.

پروژه مسکونی ۵۰ واحدی آپادانا 
به  زمینی  در  که   4 فاز   ۲ محله  در 
مساحت بیش از 3 هزار مترمربع واقع 
شده در پیشرفت فیزیکی ۱۲ درصدی 
برخودار است.وی در ادامه افزود پروژه 
مسکونی ۱۷۶ واحدی نرگس و همچنین 
۱۷۰ واحدی بنفشه به ترتیب۲۲ و 3۲ 

درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
مسلم خانی در پایان تصریح کرد 
مرکز  ایرانشهر  محله  مسکونی  پروژه 

به  زمینی  در  که  اندیشه  جدید  شهر 
در  مترمربع  از ۶۰ هزار  بیش  مساحت 
نقش  بازار  جنوب  و  شمال  در  زون   4
مسکونی  واحد   ۱۰۷۶ جهت  اندیشه 
فیزیکی  پیشرفت  دارای  شده  طراحی 

۱۵ درصد میباشد.
اجرایی  عملیات  است  بذکر  الزم 
تولیدمسکن  ملی   اقدام  برنامه  ساخت 
و  راه  وزیر  توسط   ۹۸ سال  بهار  در 

شهرسازی در شهر اندیشه آغاز شد.

جلسه پایش اقدام ملی شهرهای جدید با حضور مهندس طاهرخانی برگزار شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت در این نشست که به ریاست دکتر رمضانپور 
رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا و با حضور تعدادی 
از اعضای شورای اسالمی شهر رشت و مشاورین کمیسیون 
عمران و توسعه شورا و شهردار رشت  برگزار شد، اسفندیار  
دهقانیان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه شهر رشت 
را یکی از شهرهای پیشرو کشور در زمینه اجرای تراموا عنوان 
کرد و بر انجام مطالعات ترافیکی، اقتصادی و زبست محیطی این 
پروژه تاکید نمود.وی گفت: این آمادگی در شرکت سرمایه گذاری 
شهرآتیه وجود دارد که توافق حاصل شده را در اسرع وقت برای 
اجرا و تکمیل پروژه تراموای رشت به انجام برساند.مدیر عامل 
شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه همچنین اظهار کرد: از آنجایی 

که تراموا در شهر رشت از وسط شهر و از نقاط حساس شهری 
عبور می کند می تواند یکی از زیباترین پروژه تراموای کشور 
باشد. وی خاطر نشان کرد: برای این پروژه ۲۵ درصد نقدی، 
3۵ درصد تسهیالت و 4۰ درصد زمین تهاتر در نظر گرفته می 
شود که البته برای کمک به شهرداری رشت تالش می کنیم 
۲۵ درصد نقد کاهش یابد.مدیر عامل شرکت شهر آتیه با اشاره 
به سرعت عمل در اجرای پروژه تراموای رشت گفت: کار که 
شروع شود تا نوروز ۱4۰۰ریل گذاری تراموای رشت را تحویل 
باید  تراموا  پروژه  اجرای  در  اینکه  به  اشاره  با  دهیم.وی  می 
تامین برق را جدی گرفت، گفت: از هم اکنون به فکر حل این 
موضوع باشید.شهرداری رشت هم با ابراز خوشحالی از همکاری 
مجموعه شرکت شهرآتیه به برشمردن مزایای راه اندازی تراموا 

در کالنشهرها همچون کاهش آلودگی هوا، کاهش بار ترافیکی، 
صرفه جویی در مصرف انرژی و جذابیت گردشگری پرداخت 
و گفت: تحقق پروژه تراموا از درخواستهای مردمی است.دکتر 
حاج محمدی تاکید کرد: اجرای این پروژه مهم در کمیسیون 
توسعه و عمران شورا به تصویب رسیده و اعضای شورای 
اسالمی شهر رشت در زمینه تحقق ان تاکید دارند.دکتر حاج 
محمدی تاکید کرد: ۸۰ درصد اعتبار و کار پروژه تراموا خرید 
تجهیزات است به همین دلیل اگر استارت کار بخورد پروژه 
به سرعت اجرایی می شود.شهردار رشت در پایان با تاکید بر 
اینکه اجرای پروژه تراموا مسئله ترافیک شهر رشت را حل 
خواهد کرد از همه مقامات استان  خواست تا شهرداری را در 

اجرای این پروژه مهم یاری دهند.

کار اجرایی پروژه بزرگ تراموای رشت نهایی شد
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از راست مژگان اینانلو و بلقیس سلیمانی 
اختصاصی دنیای جوانان

تمام هستی من
نذر با تو بودن شد

هادی خورشاهیان

نیامدم که کنارت کمی قدم بزنم
رسیده ام که جهان تو را به هم بزنم

رسیده ام که قراری نباشد آهو را
دوباره دست به هر شیوه از ستم بزنم

زیاد خواستنم از زیاده خواهی نیست
نمی شود لب خود را به شهد کم بزنم

تمام هستی من نذر با تو بودن شد
نمی شود که تو باشی، دم از عدم بزنم

هر آنچه غیر تو باشد به باد خواهد رفت
فقط به یاد تو در دفترم قلم بزنم

شراب چشم تو مدهوش کرده ساقی را
دو شوکران بده تا در فراق غم بزنم

نمی شود نفشارم تو را بر این سینه
و تا ابد فقط از داغ عشق دم بزنم.

رمان »خاله بازی« نوشته بلقیس سلیمانی 
به تازگی توسط انتشارات ققنوس به چاپ نهم 

رسید.
این رمان، اثری واقعگرا بر پایه خاطرات 
یک زن تحصیل کرده است که به تأثیر درونیات 
و  می پردازد  اطرافیانش  زندگی  بر  او  واقعی 
نویسنده درباره اش گفته است: »خاله بازی« 
اولین رمان من بود که به نشر ققنوس دادم. 
رمان در دهه ۷۰ نوشته شده منتها چاپ نشد. 
پس از آن که رمان »بازی آخر بانو« توسط 
این ناشر چاپ شد، »خاله بازی« هم سال ۱3۸۷ 

به چاپ رسید.
دختران«،  این  مادران،  »آن  طاهره«،  »شب  رمان های 
»بازی آخربانو« و مجموعه داستان »پسری که مرا دوست داشت« 
و سرگذشتنامه »نام کوچک من بلقیس« دیگر کتاب هایی هستند 

که این ناشر از بلقیس سلیمانی چاپ کرده است.

سلیمانی در »خاله بازی« نسلی را بازخوانی 
می کند که جهان و بنیادهایش را دیگرگون 
می ساخت؛ نسلی که نقش های ازلی را ابدی 
نمی خواست.داستان این رمان درباره دو دوست 
هم دانشگاهی قدیمی به نام های ناهید و حمیرا 
می رسند.  هم  به  سال ها  از  پس  که  است 
ناهید از زندگی خود می گوید و مخاطب وارد 
خاطراتش می شود؛ خاطراتی از مردی به نام 
مسعود و زنی به نام سیما و گرداننده زندگی 
آن ها که ناهید است. این رمان، همان طور که از 
عنوانش بر می آید، بازی ناهید با َهوو، همسر و 
فرزندان همسر و در نهایت با خودش است که 
بی شباهت به خاله بازی نیست؛ اما روایتی که ناهید تعریف می کند 
نتیجه متفاوتی را در ذهن حمیرا ایجاد می کند که نشان می دهد 
ناهید آن چنان که می نماید، نیست. این کتاب در چاپ نهم با قیمت 

۲۸.۰۰۰ تومان منتشر شده است.

»خاله بازی« به پله نهم رسید

محمد آسیابانی
چه  مسکن  قیمت  نجومی  رشد 
بدل  اجاره اش،  چه  و  فروش  و  خرید 
به معضل و کابوسی مهم برای جوانان 
مهم ترین  مسکن  است.  شده  ایرانی 
حق  نخستین  و  است  کاالی ضروری 
حیات  از  برخورداری  از  پس  انسان ها 

است.
چندی پیش درخبرها آمده بود که 
ایرانی ها مستاجر و  از 3۰ درصد  بیش 
خانه به دوشند. متاسفانه انگار این درصد 
سیاستگذاران  را  کشور  جمعیت کل  از 
از  پس  کرده اند.  فراموش  اقتصادی 
نوسانات اقتصاد ایران در این چند ساله 
و  طرح  هیچ  کشور،  بر  حاکم  تورم  و 
حکومتی  نهادهای  توسط  مصوبه ای 
برای حمایت از این قشر انجام نگرفته 
از  ناشی  استرس  و  قیمت ها  و کابوس 
وضعیت نابسامان اقتصادی، مدام گلوی 

آنها می فشارد.
دستمزدها و درآمدها اکنون دیگر 
در  معضل  این  و  نمی خواند  خرج ها  با 
کالنشهری مانند تهران بیش از پیش 
خود را نشان می دهد. روند تحوالت و 
نیز  مسکن  بازار  در  قیمت ها  افزایش 
نظارتی  هیچگونه  که  می دهد  نشان 
روی آن از سوی دولت صورت نمی گیرد. 
نرخ ها اکنون به مرحله خطرناکی رسیده 
روشن  باعث  است  ممکن  و  است 
بسیاری  شود.  اجتماع  در  آتشی  شدن 
تهران  در  سال ها  که  مستاجرانی  از 
دو سال  یکی  این  در  کرده اند،  زندگی 
اخیر به دلیل نجومی شدن اجاره بهای 
مسکن به شهرک های اطراف تهران و 
حتی حاشیه نشینی روی آورده اند و این 
در  باید  که  است  دیگری  معضل  خود 

جای مناسبش بررسی شود.
دولتمردان  از  یکی  پیش  چندی 
در سخنی عجیب اشاره کرد که چون 
احترام  خصوصی  مالکیت  به  دولت 
مسکن  بازار  در  نمی تواند  می گذارد، 
که  البته  باشد.  داشته  چندانی  دخالت 
اجتماعی  فقه  مسائل  با  حرف  این 
هم خوانی ندارد، اما فراموش نکنید که 
می تواند  اسالمی  حکومت  یا  و  دولت  
شده  وارد  مستقیما  ضروری  مواقع  در 
و برای اصالح امور هرچند به صورت 
کند  اعمال  را  سختگیری هایی  موقت، 
بازگردد.  تا اوضاع به روال عادی خود 
باعث  نشده  فکر  اقتصادی  برنامه های 
کاالیی  به  بدل  اکنون مسکن  تا  شده 
سرمایه ای شود و سودجویان و دالالن 
در این بازار بیش از پیش جوالن دهند. 
برنامه ریزی های غلط باعث شده حتی 
به  بود  قرار  روزی  که  مهر«  »مسکن 
کند،  کمک  مستاجران  شدن  خانه دار 
و  خرید  نجومی  قیمت های  به  اکنون 

فروش شود.
در این مجال مختصر قرار است از 
زاویه ای دیگر تحوالت بازار مسکن را 
این است  بررسی کنیم. پرسش اصلی 
صاحب  که  مستاجرانی  مشکالت  که 
کتابخانه ای هستند، هنگام جابه جایی ها 
و تغییر مسکن )که در این برهه زمانی 
به سالی یک جابجایی رسیده( چیست؟ 
زدن  پرسه  مدتی  از  پس  گزارش  این 
دوم  دسته  کتابفروشی های  راسته  در 
حوالی خیابان انقالب نوشته شده است، 
مشکالت  به  می شود  محدود  بنابراین 

مستاجران تهرانی.
به  کرده  پیدا  راه  کابوس هایی   *

زندگی واقعی
»کتابخانه ای از آن خود« داشتن 
یک لذت و در عین حال یک بیماری 
است. روایت هایی از بزرگان دین نیز به 
از کتاب های  اینکه  بر  مبنی  ما رسیده 

که  چرا  کنید،  نگهداری  خوب  خود 
روزی به آنها نیاز دوباره پیدا می کنید. 
گفت  می توان  بسیار  آن  لذت  درباره 
است  جهت  آن  از  نوشت، بیماری  و 
کتاب  از یک  نمی توانید حتی  که شما 
با  بکنید، چرا که  کتابخانه تان هم دل 
کتاب  آن  البته  و  دارید  خاطره ها  آن 
شده  هم  خانواده تان  از  عضوی  شاید 
باشد. شاید اگر خانه ای از آن خود داشته 
باشید، این بیماری کمتر خود را نشان 
دهد، اما هنگام مستاجری دیگر تبدیل 

به سرطانی بدخیم می شود.
دوران  از  می گوید:  الف  محمد، 
و  کتاب  خرید  به  عشق  دبیرستان 
از  و  داشتم  را  آن  نگهداری  و  مطالعه 
همان سال ها نیز کتابخانه ام تقریبا پر و 
پیمان بود. در دوران دانشجویی نیز مدام 
کابوسی  مدام  اما  کردم.  اضافه  آن  به 
می دیدم به این مضمون که کتابخانه ام 
یا  و  می سپارم  رودخانه ای  به  دارم  را 
حتی این کابوس نیز من را آزار می داد 
که کتابخانه ام را در یک جای شلوغ و 
پر رفت و آمد مثل پارک سوار آزادی قرار 
دارد و در  دلم آشوبی است که کتابخانه 
اینجا چه می کند و نکند مردم کتاب های 
خوبش را بدون اطالع من ببرند و دیگر 

پس نیاورند.
این  به  می دیدم  کابوسی  مدام 
به  دارم  را  کتابخانه ام  که  مضمون 
این  حتی  یا  و  می سپارم  رودخانه ای 
که  می داد  آزار  را  من  نیز  کابوس 
کتابخانه ام را در یک جای شلوغ و پر 
رفت و آمد مثل پارک سوار آزادی قرار 
داردوی افزود: پس از ازدواج کتابخانه 
بدل به معضل اصلی من شد، چرا که 
همنسالنم  و  جوانان  از  بسیاری  مثل 
توانایی خرید خانه را نداشتم و خانه به 
دوش بودم. برای هر نوبت از تغییر منزل 
ناچار بودم که مجلداتی از کتاب ها را یا 
به کتابخانه ها و  یا  ببخشم  به دیگران 
همچنین انباری دوستانم را نیز به دفعات 
شما  با  دارم  که  اکنون  کردم.  اشغال 
از کتاب هایم  مقداری  صحبت می کنم 
پیدا  هم  مبرم  نیاز  آنها  به  بعضا  که 
می کنم در کارتن هایی در انباری دوستان 
و آشنایانم مدفون شده اند. این وضعیت 
نشان دهنده آن است که کابوس هایم 

بدل به واقعیت شده اند.
* به کتاب دیجیتال روی آوردم

و  است  نوشتن  اهل  که  حامد 
شده  منتشر  و  ا قلم  به  کتاب هایی 
می گوید: سال ها کتابخانه ام را به دوش 
گرفتم و مدام هزینه اضافی به باربری 
اختصاص دادم تا آنها درد سیال بودن را 
کمتر حس کنند. آخر حمل کتاب قواعد 
با  اما سال گذشته  را دارد.  خاص خود 
دیگر  هزینه ها  شدید  رشد  به  توجه 
توانایی پرداخت هزینه اضافه را نداشتم 
به همین دلیل کتابخانه ام را فروختم و 
دیجیتال  کتاب  آنها  بجای  عوض  در 
خریدم. برخی شرکت های حمل و نقل 
به بسته بندی کتاب هم اقدام می کنند، 
اما دستمزدشان زیاد است، اگر هم خود 

غر  باربر  کارگران  کنی،  بندی  بسته 
می زنند. حق هم دارند، کارتن پر از کتاب 
سنگین است و بدبار و سخت می توان 
آن را منتقل کرد، اگر  بر طبق اصول 

بسته بندی شان نکرده باشی!
وی افزود: تصمیم دارم تا »خانه ای 
از آن خود« نکرده ام، دیگر کتاب کاغذی 
نخرم. اکنون کتابخانه ای دیجیتال دارم 
اما  قبل،  از  بیشتر  کتاب هایی  تعداد  با 
حسی به آنها ندارم و برای عشق ورزی 
نشده ام،  ساخته  نیز  کتابخانه  این  با 
هرچند که اگر بخواهیم چیزی بنویسم، 
کار کردن با این کتاب ها و ارجاع به آنها 

راحت تر است.
* کتاب دیگر دغدغه من نیست

ت  تحصیال ر  د که   ، هو شا
هنر  رشته های  از  یکی  در  آکادمیکش 
ادامه  برای  خود  دغدغه های  از  بوده، 
زندگی و ادامه حیات، گفت: صحبت از 
کتاب در در چنین وضعیتی، ما را دچار 
دیگر  که  زمانه ای  می کند.  اسنوبیسم 
نمی توانی کاالهای ضروری زندگی ات 
را تامین کنی، فکر کردن یا صحبت از 
روشنفکرانه  زشت  شوخی  یک  کتاب 
است. آنهایی که در این زمانه حرف از 
کتاب و کتابخوانی می زنند به نظرم دچار 

حیرت از گرسنگی نشده اند.
یخچال  پیش  چندی  افزود:  وی 
آن  موتور  تعویض  برای  سوخت.  ما 
و  میلیون  دو  دیگرش  لوازم  برخی  و 
این در  ۷۰۰ هزار تومان هزینه کردم. 
من  ماهیانه  درآمد  که  است  صورتی 
حتی  دیگر  است.  تومان  میلیون  چهار 
نمی توانم به خرید وسایل ضروری منزل 
مثل یخچال نو فکر کنم. کمترین قیمت 
که قاعدتا بی کیفیت ترین جنس یخچال 
تومان  میلیون  پنج  حدود  چیزی  است 
من  تازه  می گذارد.  دستم  روی  هزینه 
به نسبت خیلی های دیگر درآمد خوبی 
دارم و حقوق من سرموقع توسط کارفرما 
پرداخت می شود. شما حساب کنید آن 
کارگری که ماهی دو میلیون و پانصد 
حقوقش است و همین اندک حقوق را 
که کفاف نواله ناگزیر را هم نمی دهد، در 
پرداختش تاخیر می کنند، چه باید بکند؟

* ما صرفا زنده ایم
شاهو در بخش دیگری از سخنان 
نه  منصفا و  خوب  برخورد  به  خود 
می گوید:  و  کرده  اشاره  صاحبخانه اش 
را  م  نه ا صاحبخا دهد.  خیرش  خدا 
درصد  جدید  سال  برای  می گویم. 
اضافه  قبلی  قرارداد  مبلغ  بر  چندانی 
نکرد. ۷۰ هزار تومان اضافه تر خواست 
درصورتی است که می توانست عذر من 
را بخواهد و خانه اش را به قیمت بسیار 
محله هفت تیر  در  معمول  که  باالتری 

است، اجاره بدهد، اما اینکار را نکرد.
این  اقتصادی  نابهنجار  وضعیت 
مایحتاج  بهای  شده  باعث  که  سال ها 
ضروری مردم لحظه ای باال برود دیگر 
اقتصادی  سبد  در  کتاب  برای  جایی 
فروش  شاید  نمی ماند.  باقی  خانوار 
اگر  شخصی حتی  کتابخانه  کتاب های 

به  کمکی  باشد،  حاصله اندک  مبلغ 
بارها  گذشته  اینها  بکنداز  خانواده ها 
دالیلی  به  ماهی  در  که  افتاده  اتفاق 
ماندم  ناتوان  خانه  اجاره  پرداخت  از 
در  که  پذیرفت  رویی  گشاده  با  او  که 
می بینید  کنم.  پرداخت  آینده  ماه های 
با  اما  است،  خوب  خیلی  من  وضعیت 
نمی توانم  و  زنده ام  صرفا  اوصاف  این 
تئاتر،  به  رفتن  مسافرت،  تفریح،  به 
کنم.  فکر  موسیقی  کنسرت  یا  سینما 
البته گهگداری کتاب می خرم، آن هم 
جشنواره های  این  در  یا  نمایشگاه  در 
فروش فصلی، به هر حال مبلغ تخفیفی 
که روی کتاب های اعمال می شود برایم 
مهم است. اما همانطور که گفتم خرید 
کتاب و مطالعه آن برایم دغدغه نیست و 
صرفا به آن عنوان به عنوان یک تفریح 

نگاه می کنم.
اما  می خریم،  را  کتابخانه ها   *

فروش دوباره نداریم
که  شدیم  متوجه  کار  اینجای  تا 
انتقال کتاب های  و  نقل  در  مستاجران 
خود با مشکالت بسیاری مواجه هستند، 
مشکل  این  حل  برای  آنها  راهکار  اما 
و  حمل  هزینه های  یا  قاعدتا  چیست؟ 
از  اینکه  یا  و  می شوند  متقبل  را  نقل 
اهدا  یا  را  آنها  و  گذشته  کتاب ها  خیر 
از  یکی  با  می فروشند.  یا  و  می کنند 
در  غیررسمی  کتابفروشی های  فعاالن 
که  رامین  رابطه گفت وگو کردیم.  این 
درباره  دارد  فعالیت  انقالب  راسته  در 
کسب و کار خود و اینکه رشد عجیب 
بهای اجاره مسکن چه تاثیری بر آنها 
گذاشته است، می گوید: تقریبا دو سال 
است که میزان مراجعه اشخاص به ما 
کتابخانه شان  کتاب های  فروش  برای 

تقریبا چند برابر قبل شده است.
فرهنگ  شاید  پیشتر  افزود:  وی 
کتابخانه های عمومی  به  کتاب  اهدای 
همه  اکنون  اما  داشت،  بیشتری  رونق 
می خواهند کتاب های خود را به فعاالن 
صنف ما بفروشند و این مساله دو دلیل 
این  اکثر  اینکه  نخست  دارد؛  اصلی 
خانه های  یا  مستاجرند  یا  فروشندگان 
نگهداری  در  بنابراین  دارند.  کوچکی 
مشکل  به  نقل  و  حمل  یا  کتاب  از 
از  تعدادی  از  ناچارند  و  برمی خورند 
کتاب های خود صرف نظر کنند. دلیل 
این  در  کتاب  بهای  شدن  گران  دوم 
هم  کتاب  نداریم  تعارف  سال هاست. 
خوانده  کتاب  و  است  گرانی  کاالی 
شده و غیرنو هم قیمت خوبی دارد که 
اقتصادی  نظر  از  می تواند  آن  فروش 

برای فروشنده مهم باشد.
اکثر  قاعدتا  می دهد:  ادامه  رامین 
مستاجران درآمدهای خوبی ندارند و به 
با همدیگر  آنها  اصطالح دخل و خرج 
مالی  وضعیت  اگر  مستاجر  نمی خواند. 
خریداری  خانه ای  که  داشت  خوبی 
اقتصادی  نابهنجار  وضعیت  می کرد. 
این سال ها که باعث شده بهای مایحتاج 
ضروری مردم لحظه ای باال برود دیگر 
اقتصادی  سبد  در  کتاب  برای  جایی 
فروش  شاید  نمی ماند.  باقی  خانوار 
اگر  شخصی حتی  کتابخانه  کتاب های 
به  کمکی  باشد،  حاصله اندک  مبلغ 

خانواده ها بکند.
این کتابفروش نکته مهم دیگری 
را نیز به صحبت های خود اضافه می کند: 
فقط  مدام  سال  چند  این  در  ما  البته 
خریده ایم و فروش آنچنانی نداشته ایم. 
اکنون با تراکم کتاب مواجه ایم و انبارها 
پر شده اند و مغازه هم لبالب پر از کتاب 
است، اما کو خریدار؟ معدود مشتریانی 
داریم که آنها هم هر ماه صرفا چند جلد 

خریداری می کنند.

کتاب قافیه را به نان و مسکن باخت

گ
هن

 فر
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زهرا ثقفی الریجانی

اولین سردبیر کیهان بچه ها
مصادف  خردادماه،  اول  امروز، 
است با زادروز عباس یمینی شریف 
که  شریف  یمینی   .۱۲۹۸ سال  در 
و  مدرسه  مدیریت  ری،  گا موز آ
در  را  کودکان  ادبیات  نویسندگی 
کارنامه اش  دارد، دانش آموخته مدرسه 
دارالفنون و موسس مدرسه روش نو 
بود، که بعدها به دبیرستان دخترانه 

نور تغییر نام داد.
اول  روز  شریف  یمینی  عباس 
تهران  پامنار  خرداد ۱۲۹۸ در محله 
به دنیا آمد. دوران کودکی و نوجوانی 
سال  در  گذشت.  محله  آن  در  وی 

۱3۱۷ در دانشسرای مقدماتی به تحصیل پرداخت و در سال ۱3۲۱ اولین 
شعرش برای کودکان در مجله »نونهاالن« منتشر شد. در سال ۱3۲3 با 
ابراهیم بنی احمد مجلٔه بازی کودکان را منتشر کرد. در سال ۱3۲4 اشعار او 
در کتاب های درسی دوره ابتدایی ایران وارد شد. در سال ۱3۲۸ به مدیریت 
احمر  و خورشید سرخ )هالل  و سازمان جوانان شیر  آموز  دانش  مجالت 

فعلی( منصوب شد.
در سال ۱33۲ یمینی شریف با بورس دولتی به آمریکا اعزام شد و 
یک سال در دانشگاه کلمبیا به تحصیل دوره تخصصی در آموزش کودکان 

پرداخت و درجه فوق لیسانس دریافت کرد.
پایه  مقومی  توران  همسرش  با  را  نو  روش  دبستان   ۱334 سال  در 
گذاشت که بعدها با گسترش فعالیت به مجموعٔه آموزشی از کودکستان تا 
پایان دوره راهنمایی تبدیل شد. آنان تا سال ۱3۵۸ آن مؤسسه را اداره کردند.

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

سال ۱3۵۸ با مؤسسه کیهان همکاری داشتند.

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک 
برابر رای شماره ۱3۹۹۶۰3۱۰۰۰۱۰۰۱۰۵۵ مورخ ۲۸/۰۲/۹۹ 
که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه یک 
ساری تصرفات مالکانه آقای/خانم سیده زهرا ساداتی تبار فرزند 
سید اسمعیل بشماره ملی ۲۰۹3۰۰۹۸۲۱ نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بر یکبابخانه به مساحت ۱3۲.۱۵ متر 
مربع قسمتی از پالک 34۲۸ اصلی واقع در یک بخش یک 
ثبت ساری خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
انتشار اولین آگهی  از تاریخ  اعتراضی داشته باشند می توانند 
بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
صورت  در  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  را  خود 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول ۰۱/۰4/۹۹ 
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۵/۰4/۹۹ مهدی داودی رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری
م-الف ۱۹۹۰۲۰4۰

داستان یک دوستی واقعی 
دوستی و آداب آن، موضوعی است که مژگان کلهر در جدیدترین اثر خود با 
نام »فقط دوست خودمی« به آن پرداخته است. این کتاب به تازگی از سوی کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.
جغد و جوجه تیغی هر شب با هم بازی می کنند اما باالخره سر و کله ی دیگر 
حیوانات جنگل پیدا می شود. آن ها دوست دارند ضمن دوستی با حیوانات جدید با 
آن ها بازی کنند، اما جغد دوست ندارد دوستی اش با جوجه تیغی را با دیگران تقسیم 

کند و این رفتار را هر شب تکرار می کند.
هم  باز  جغد  و  جوجه تیغی  بعد  »شب  می خوانیم:  کتاب  این  از  بخشی  در 
قایم موشک بازی می کردند که خفاشی آمد. از شاخه آویزان شد و گفت: بچه ها، 
من هم بازی؟، جغد با نوکش به پای خفاش زد و گفت: برو عقب! ما با کسی بازی 

نمی کنیم.« خفاش خندید و گفت: این جوری که بیشتر خوش می گذرد.«
این کتاب با تصویرگری سولماز جهانگیر مناسب گروه سنی باالی ۹ سال »نو 

نهال« است و به آنان درباره ی حسادت و تاثیرهای آن بر روابط آموزش می دهد.
فکری  پرورش  کانون  فروشگاه های  به  مراجعه  با  می توانند  عالقه مندان 
کودکان و نوجوانان و فروشگاه های محصوالت فرهنگی این کتاب را با قیمت ۱۰ 
هزار تومان خریداری کنند. کتاب »فقط دوست خودمی« با شمارگان ۲ هزار و ۵۰۰ 

نسخه به چاپ رسیده است.
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فرناز میرزالو

اخبار و اسناد قمرالملوک وزیری کتاب شد
کتاب »اخبار و اسناد قمرالملوک 
تا  قاجار  دوران  مطبوعات  در  وزیری 
به  اسناد ملی«  آرشیو  عصر حاضر و 
توسط  نورمحمدی  مهدی  کوشش 

انتشارات ماهور منتشر شد.
موسسه فرهنگی – هنری ماهور 
قمرالملوک  اسناد  و  »اخبار  کتاب 
قاجار  دوران  مطبوعات  در  وزیری 
ملی«  اسناد  آرشیو  و  حاضر  عصر  تا 
با  را  نورمحمدی  مهدی  کوشش  به 
صفحه   33۶ نسخه،   ۵۰۰ شمارگان 

و بهای ۷۵ هزار تومان منتشر کرد.
کتاب حاوی دو بخش کلی است: 

بخش اول اخبار است که در آن هرگونه خبر مرتبط با قمرالملوک وزیری 
اعم از اعالن کنسرت ها و فروش صفحات گرامافون، خاطرات و نوشته های 
قمر، برنامه های او در رادیو، خاطرات و نوشته های دیگران درباره وی و اخبار 
بیماری، مرگ و خاکسپاری قمر از میان روزنامه ها و مجالت عصر پهلوی اول 
و دوم که برخی از آنها کمیاب یا دیریاب هستند، گردآوری و منتشر شده است.

بخش دوم به اسناد اختصاص دارد که همگی از آرشیو اسناد سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایران استخراج و بازخوانی شده اند. این کتاب با توجه 
به ارائه نکات و آگاهی های نو و منتشر نشده، موجب شناخت بیشتر درباره 
روی  به  را  جدیدی  دریچه  و  شده  او  آثار  و  زندگی  و  وزیری  قمرالملوک 
عصر  اجتماعی  و  هنری  فرهنگی،  چهره  این  عالقه مندان  و  پژوهشگران 

پهلوی اول و دوم می گشاید.
قمرالملوک وزیری درگذشته به سال ۱33۸ یکی از چهره های سرشناس 
موسیقی اصیل ایرانی بود. صفحات آثار او طرفداران بسیاری داشت و البته 
وجه دیگری شهرت او به دلیل فعالیت های اجتماعی خیرخواهانه و صفات 
واالی انسانی اش بود. به شهادت تاریخ او سراسر عمر خود را در کمک به 
برنامه های موسیقی به  از  طبقات محروم و فرودست گذراند و آنچه را که 
دست می آورد در طبق اخالق به مستمندان می داد و همین باعث شد تا اواخر 

عمر دچار وضعیت بد اقتصادی و پریشانی احوال شود.
و  بیماری  روزهای  و  عمر  پایان  تا  حتی  را  خود  نیک  او خصلت های 
و  زدگان  سیل  زدگان،  زلزله  نفع  به  کنسرت  اجرای  کرد.  حفظ  نداری اش 
کنسرت به نفع ساخت مقبره فردوسی از جمله یادگارهای اوست. پیش از او 
عارف قزوینی و کلنل علی نقی خان وزیری نیز کنسرت هایی را برای حمایت 

مالی از ساخت مقبره فردوسی برگزار کرده بودند.
ویژگی دیگر او این است که در طول سال ها فعالیت هنری هرگز از 
موازین موسیقی فاخر و چهارچوب موسیقی دستگاهی ایران خارج نشد. به 
دلیل همین ویژگی ها بود که بزرگانی چون محمدحسین شهریار و زنده یاد 
استاد جالل الدین همایی در وصف او اشعاری را سرودند. مهدی نورمحمدی 

در مقدمه خود این بیت از استاد همایی را آورده که:
ستارگان هنر بس دمیده اند و هنوز * شبان تیره عشاق روشن از قمر است

این موسیقی دان  از زندگی و درگذشت  را  این کتاب اطالعات مهمی 
به مخاطبان عرضه می کند. به عنوان مثال با این کتاب است که مخاطب 
متوجه می شود اندیشخ اختصاص قطعه زمینی برای گورستان هنرمندان، پس 
کتاب همچنین  این  است.در  گرفته  هنرمندان شکل  بین  قمر  درگذشت  از 
عکس های تازه یافته ای از این بانوی هنرمند منتشر شده که پیش تر در هیچ 

منبع مکتوبی وجود نداشت.
او  درباره  مختلف  نشریات  که  بود  زیاد  قدری  به  هنرمند  این  شهرت 
از روزنامه های  اخباری  این کتاب  انتقاد می کردند. در  او  از  یا  و  می نوشتند 
ایران، تهران مصور، کوشش، کیهان  مختلفی چون شفق سرخ، اطالعات، 

و… منتشر شده است.
این میان مطلب روزنامه »شفق سرخ« به مدیریت علی دشتی، بسیار 
جالب است. گویا در شماره ای از این روزنامه، اعالنیه ای به امضای علی نقی 
وزیری منشتر می شود مبنی بر ایجاد مدرسه موسیقی که در آن نوشته شده 
بود از پذیرفتن بانوان مسلمان برای هنرجویی معذورند. وزیری پاسخی به 

اعالنیه به شرح زیر داده است که در ۱4 بهمن ۱3۰۲ منتشر شد:
»آقای دشتی ما زن های طهران هرچند هم به عقیده سرکارعالی ناالیق 
باشیم، اینقدر فهمیده ایم که قوانین مقدسه شریعت مطهر اسالم جز در بعضی 
از موارد، مانند جهاد و… زن و مرد یکسان است. اگر موسیقی حرام است و 
در شریعت مقدس اسالم این عمل حرمت دارد، چه مردهای مسلمان و چه 
زن های مسلمه بایستی از این عمل پرهیز نمایند. چه دلیل دارد که مردها 
مجازند این صنعت را بیاموزند و زن ها از آموختن این صنعت لطیف محرومند...

آقای دشتی اگر در مقابل این اظهارات من جوابی دارید مرقوم بفرمایید، 
شاید من اشتباه کرده ام. خیلی غریب است در مملکت ما هر شب در سالون 
گراند هتل برای مردها سینماست، تیاتر است، واریته است و هیچ روحانی و 
پیشنمازی اعتراض نمی کند. همین که می شنوند در فالن خانه واقع شده در 
گمنام ترین کوچه ها، زن ها می خواهند برای خودشان سینمایی ترتیب بدهند 
بدون آنکه یک نفر مرد هم در آن شرکت داشته باشد، فوراً داد و فریاد عوام 

و خرافه پرست ها بلند می شود که اسالم رفت.
یک نفر نیست که از این مردم بپرسد که چطور شده است که سینما و 
تیاتر برای مردها مباح است و از تماشایی که مردها به سینما یا تیاتر می کنند، 
اسالم به جای دوری نمی رود، ولی همین که زن ها بدبخت در یک بیغوله ای 
خواستند از سینما تماشایی بکنند، یعنی از سینماهایی که برای تصفیه اخالق 
آنها بسیار مفید است، بدون آنکه بگذارند در مجلسشان مردی وارد شود، فوراً 
داد و فریاد یک مشت مردم  بلند می شود که اسالم از ایران پرواز کرد… 
مگر بیست سال قبل نبود که متجاوز از ده هزار زن و مرد برای دیدن تعزیه 

در تکیه دولت جمع می شدند؟«

کارلوس روئیس سافون رمان نویس پرفروش اسپانیایی که به 
عنوان یکی از محبوب ترین نویسندگان این کشور پس از سروانتس 

شناخته می شد، بر اثر سرطان جان باخت.
وی روز جمعه در خانه اش در لس آنجلس درگذشت و ناشرش 

پالنتا، خبر درگذشت وی را اعالم کرد.
به گفته منابع اسپانیایی زبان روییس سافون از سال ۲۰۱۸ 

از این بیماری رنج می برد.
ما  نوشت:  توییتی  در  اسپانیا  وزیر  نخست  سانچز  پدرو 
تحسین شده ترین  از  یکی  و  نویسندگان جهان  مهمترین  از  یکی 
دادیم. کارلوس روئیس سافون  از دست  را  اسپانیایی  نویسندگان 
یک رمان نویس کلیدی برای ما بود و نقش تاثیرگذاری در ادبیات 

مدرن اسپانیا داشت.
انتشارات پالنتا که مهم ترین انتشارات اسپانیایی زبان است 
نیز از وی به عنوان یکی از بهترین رمان نویسان معاصر یاد کرد. 

این انتشارات با نقل قولی از مشهورترین کتاب این نویسنده یعنی 
»سایه باد« که در ژانر ادبیات معمایی است، نوشت: هر کتاب، هر 
جلدی که اینجا می بینی، یک روح دارد. روح فردی که آن را نوشته 
و آنهایی که آن را می خوانند و با آن زندگی کرده و رویا پرداخته اند.

ویدنفلد و نیکولسون ناشر انگلیسی زبان این نویسنده نیز تاثر 
عمیق خود را از درگذشت این نویسنده ابراز کرد.

»بازی  که  بود  رمان   ۸ خالق  زبان  اسپانیایی  نویسنده  این 
فرشته« و »هزارتوی ارواح« از جمله آنهاست. او نخستین رمانش را 
در 3۰ سالگی منتشر کرد و در مجموع بیش از 3۸ میلیون نسخه از 
آثارش در جهان فروخته شده و به بیش از 4۰ زبان ترجمه شده است.

وی چندین جایزه ادبی نیز در کارنامه اش داشت.
اینکه  از  پیش  بود  آمده  دنیا  به  بارسلونا  در  که  روییس 
تبلیغات  زمینه  در  بنویسد   ۱۹۹3 سال  در  را  کتابش  نخستین 
غبار«  »شاهزاده  عنوان  با  را  کتابش  اولین  و  می کرد  فعالیت 

 ۲۰۰۱ سال  در  را  باد«  »سایه  او سپس  نوشت.  نوجوانان  برای 
منتشر کرد که درباره پسری به نام دانیل است که به گورستان 
کتاب های گم شده در بارسلونا می رود. این رمان را لوسیا گراوس 
در سال ۲۰۰4 به انگلیسی ترجمه کرد و به سرعت به یک کتاب 

پرفروش جهانی بدل شد.
استیون کینگ درباره این رمان گفته بود: اگر فکر می کنید 
که رمان واقعی گوتیک با پایان قرن نوزدهم مرده است، این کتاب 
نظرتان را عوض می کند. وی افزوده بود: سایه یک معامله واقعی 

است، رمانی پر از شکوه...
این نویسنده در دهه ۱۹۹۰ به لس آنجلس نقل مکان کرد 
و از آن پس در اسپانیا و آمریکا در آمد و شد بود. خود او گفت 

می خواست با نوشتن رمان »سایه باد« چیزی خاص خلق کند.
اهمیت  برایم  بود که  دادم چیزی  انجام  آنچه  بود:  گفته  او 
داشت، و چیزی است که مایه جاه طلبی بزرگ همه رمان های قرن 

نوزدهمی است. سعی کنید همه آن رمان های بزرگ از تولستوی و 
دیکنز تا ویلکی کالینز را بازآفرینی کنید و این کار را با عناصر روایتی 
که قرن بیستم به ما داده است انجام دهید. از گرامر سینما تا مولتی 
میدیا، از داستان های عمومی تا هر چیزی که در آن موجود است؛ تا 
بتوانید یک تجربه خواندن ناب را برای خوانندگان تان ایجاد کنید.

و  بهشت«  »زندانی  فرشته«،  »بازی  دیگر  رمان  سه  به  او 
»هزارتوی ارواح« این رمان را ادامه داده بود تا چهارگانه خود را 
کامل کند. وی سال ۲۰۱۶ گفته بود فکر می کند کاری را که باید، 

انجام داده است.
داشتم.  سر  در  را  رویایش  که  بود  کاری  این  می گفت:  او 
کتاب هایی درباره دنیای درونی خودم، درباره نوشتن و خواندن. 
می خواستم روند خلق داستان را روایت کنم و این به من اجازه داد 
تا خیلی چیزها درباره خودم را کشف کنم. نمی دانم داناتر از قبل 

هستم یا نه، اما می دانم با خودم به آرامش رسیده ام.

نویسنده سرشناس اسپانیایی درگذشت
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 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

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

یکشنبه 1  تیر ۱399  قیمت ۱۰۰۰ تومانسال بیست ودوم- شماره مسلسل 1485

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک ۲۷۵، طبقه پنجم، واحد ۱۷

 تلفن: 66۵6۲8۰۱-669۱۷3۱۲ -669۱۵۲68      
فکس:66۱۲6۱39

دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴۰

در هالیوود چه خبر است!؟

از تغییر زمان اکران فیلم ها و جشنواره ها تا بازگشت ابرقهرمان ها

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح ۲۱ - پ. ۱۵

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک ۱۰8- واحد9 
تلفن: ۲63۰۵8۲۴- فکس: ۲63۰۵8۲۴ صندوق پستی: ۱۱۵- ۱9۵۵8 

سازمان شهرستان ها:  ۰9۱۲۲۷۵۲۱9۰
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

محمد حسین زاده

سراسر  در  کرونا  ویروس  که  در حالي 
به  را  سینمایي  فعالیت هاي  و  سینما  جهان 
شدت تخت تاثیر خود قرار داده و البته هنوزهم 
بسیاري از فعالیت هاي هنري با حواشي مربوط 
هستند،  درگیر  بیماري  و  ویروس  این  به 
مالي  ضررهاي  و  آسیب ها  بیشترین  هالیوود 
فیلمبرداري  تعطیلي  درواقع  است.  خورده  را 
فیلم هاي مختلف و پروژه هاي بزرگ هالیوودي 
با هزینه هاي سرسام آور و در عین حال عقب 
افتادن اکران برخي از فیلم هاي شاخص در این 
دوران خصوصا فیلم هایي که در سطح بین الملل 
نیز مي توانستند به فروشي قابل توجه دست پیدا 
کنند، باعث شده تا هالیوود بیشترین ضررهاي 
مالي را متحمل شود. با این حال از چندي پیش 
برخي از فعالیت هاي سینمایي از سرگرفته شده 
و پروژه هاي جدیدي هم در حال شکل گیري 
از  برخي  اکران  تاریخ  حال  عین  ودر  هستند 
فیلم ها و برگزاري برخي از جشنواره ها نیز تغییر 

کرده است.
تاریخ نمایش فیلم سینمایی زمانی برای 
مجموعه  از  قسمت  جدیدترین  نیست،  مردن 
و ۵  کرد  تغییر  جیمزباند،  سینمایی  فیلم های 
رسمی  صفحه  شد.  خواهد  اکران  زودتر  روز 
فیلم های سینمایی جیمزباند در توئیتر این خبر را 
به اشتراک گذاشت و اعالم کرد قسمت جدید 
این فیلم سینمایی در تاریخ ۲۰ نوامبر )3۰ آبان( 
در ایاالت متحده آمریکا و ۱۲ نوامبر )۲۲ آبان( 
در انگلیس نمایش داده خواهد شد. تاریخ اکران 
این فیلم حاال دوبار به خاطر کرونا تغییر کرده 
است. حاال جیمزباند با بازی دنیل کریگ، در 
گیشه فروش با انیمیشن روح، ساخته کمپانی 
روح،  اکران  تاریخ  رقابت خواهد کرد.  پیکسار 
اوایل امسال از ۱۹ ژوئن به ۲۰ نوامبر تغییر پیدا 
کرده بود. اکران چند فیلم بزرگ دیگر مثل بیوه 
سیاه از کمپاني مارول و یک مکان ساکت۲ به 
کارگردانی جان کرازینسکی نیز از تابستان به پاییز 
تغییر کرده است. این در حالي است که کمپانی 
برادران وارنر نیز هفته گذشته اعالم کرد فیلم 
می شود  اکران  بهار ۲۰۲۲  ماتریکس،  چهارم 
جدید  فیلم  مي افتد!  عقب  سال  یک  حدود  و 
ماتریکس که هنوز بدون عنوان است، پیش از 
توقف ساخت به دلیل کرونا، در آلمان مراحل تولید 
خود را شروع کرد و قرار بود ۲۱ می ۲۰۲۱ اکران 

شود. اکنون اعالم شده عالقمندان می توانند فیلم 
را یکم آوریل ۲۰۲۲ تماشا کنند. بازیگران اصلی 
فیلم یعنی کیانو ریوز و کری آن ماس در این 
فیلم نیز بازی می کنند و النا واچوفسکی سازنده 
فیلم است. عالوه بر این کمپانی برادران وارنر 
اکران فیلم »ساحره ها« با بازی آن هاتاوی را 
که قرار بود اکتبر راهی سینماها شود از برنامه 
اکرانش حذف کرده است! تاریخ اکران گودزیال 
علیه کونگ، نیز به ۲۱ می ۲۰۲۱ تغییر یافته 
یعني زمانی که قبال قرار بود ماتریکس اکران 
شود. اکران فیلم سینمایی تنت، به کارگردانی 
کریستوفر نوالن نیز دو هفته به عقب افتاد و 
اکران زن شگفت انگیز ۲ از ۱4 آگوست به ۲ اکتبر 
منتقل شد. البته این تغییر زمان ها صرفا براي 
فیلم ها نبوده و کرونا بسیاري از جشنواره هاي 
سینمایي ریز و درشت را در سراسر جهان دچار 
مشکل کرده است. در یک ماه گذشته از سوي 
جشنواره هاي بزرگي چون بفتا، اسپرینگ پالمز، 
مشکالتي  دچار  اسکار  حتي  و  ساندس  کن، 
شده و زمان هاي خود را تغییر داده اند و از سوي 
برخي از جشنواره ها اعالم شده که شاید به دلیل 
جلوگیري از شیوع ویروس کرونا این جشنواره ها 
به صورت مجازي برگزار شوند و براي اولین بار 

شکل جدیدي را تجربه کنند.
در  معروف  داستان ها  از  یکي  بوف کور 
عرصه هنر خصوصا در تئاتر مي باشد و در حالی 
امتیاز  کسب  برای  متعددی  استودیوهای  که 
تولید و پخش فیلم برف کور، رقابت دارند، این 
فیلم با اقتباس از رمان گرافیکی به همین نام 
از اولی مسترز ساخته می شود. این فیلم اکنون 
جیک گلینهال را برای بازی در یکی از نقش ها 
جذب کرده و قرار است به کارگردانی گوستاو 
مولر فیلمساز دانمارکی ساخته شود. وی با این 
فیلم اولین فیلم انگلیسی زبان خود را کارگردانی 
نس  پاتریک  توسط  فیلم  فیلمنامه  می کند. 
نویسنده و فیلمنامه نویسی نوشته می شود که 
می زند  هیوال صدا  فیلمنامه  و  رمان  نویسنده 
که  است  کودکی  درباره  فیلم  داستان  است. 
متوجه می شود والدینش در برنامه های محافظت 
از شهود نقش دارند. از دیگر پروژه های در دست 
جریان گیلنهال می توان به بازی در فیلم اکشن 
دیویژن که اقتباسی از یک بازی کامپیوتری است 
یاد کرد. او قرار است با بندیکت کامبربچ در فیلم 
معمایی ریو همبازی شود. سریال لیک ساکسس 
او نیز باید به زودی در شبکه اچ بی او اکران شود.

همکاري ویل اسمیت با بازار بین المللي 
کن دیگر خبر مهم این روزهاي هالیوود است. 
فیلم اکشن آزادی، به کارگردانی آنتوان فوکوا 
بر مبنای فیلمنامه ای به قلم ویلیام ان. کوالژ 
ساخته می شود. این فیلم با بازی ویل اسمیت 
در مورد برده ای فراری به نام پیتر است که از 
لوئیزیانا در سرزمین های جنوب فرار می کند و به 
ارتش اتحادیه شمال ملحق می شود. این تریلر 
بر اساس داستانی واقعی شکل می گیرد که از 
از  یک عکس که تصویری واقعی و تاریخی 
پیتر شالق خورده نمایش می دهد، بیرون آمده 
ایندیپندنت  در  سال ۱۸۶3  تصویر  این  است. 
و بعد در هارپرز ویکلی منتشر شد تا توحش 
آمریکایی ها در برده داری را نشان دهد. همین 
تصویر در نهایت موجب شد تا کشورهایی مانند 

فرانسه از ایالت های جنوبی آمریکا کتان نخرند. 
بازار مجازی کن ارائه کننده پروژه جدید آنتوان 
فوکوا با عنوان آزادی خواهد بود. آزادی نگاهی 
متفاوت با فیلم هایی چون ۱۲سال بردگی دارد 
و فوکوا معتقد است ویل اسمیت بهترین بازیگر 
برای ایفای این نقش است. ویل اسمیت پیش از 
این هم در نقش هاي مختلفي از انسان هاي واقعي 
بازي کرده بود و تبحر خاصي در این زمینه دارد.

داستان جذاب و دوست داشتني پینوکیو 

بار دیگر بر پرده سینماها جان خواهد گرفت و 
این بار گیرمو دل تورو فیلمساز محبوب و بسیار 
موفق سال هاي اخیر هالیوود آن را خواهد ساخت. 
هالیوودي  کهنه کار  بازیگر  مک گرگور  ایوان 
گفته است در نقش جیمینی در فیلم پینوکیو، 
ساخته گیرمو دل تورو صداپیشگی می کند. در 
خواهد  پخش  نتفلیکس  از  پینوکیو  که  حالی 
شد و در سینماها نیز اکران خواهد داشت، ایوان 
مک گرگور، بازیگر 4۹ ساله سري فیلم هاي جنگ 
ستارگان در یک جلسه پرسش و پاسخ آنالین 
اعالم کرد صداپیشگی این انیمیشن را برعهده 
انیمیشن  این  ساخت  گفته  وی  است.  گرفته 
خیلی طول می کشد اما او صداپیشگی بخش 
اول مربوط به خودش را انجام داده و ممکن 
است یک ترانه هم در این میان جای داشته 

کارگردانی  نویسندگی،  به  پینوکیو  فیلم  باشد. 
و تهیه کنندگی گیرمو دل تورو در دست ساخت 
است و گفته شده یک انیمیشن استاپ موشن 
موزیکال است که داستانش در دوران فاشیسم 
در ایتالیا می گذرد! اولین انیمیشن از این داستان 
ایتالیایی سال ۱۹4۰ توسط دیزنی ساخته شد و 
به عنوان نخستین انیمیشن در تاریخ موفق به 

کسب جایزه اسکار شد.
بازهم نقشي عجیب از سوي حاني دپ 
در راه است. جانی دپ بازیگر پرحاشیه سال هاي 
اخیر هالیوود که مدتي است عضوی از گروه 
نقش  ایفای  برای  کوپر شده،  آلیس  موسیقی 
کوپر  آلیس  است!  شده  انتخاب  خواننده  این 
که  جانی دپ  می خواهد  ساله  راک ۷۲  ستاره 
حاال خودش یکی از اعضای گروه موسیقی او 
شده، در فیلمی درباره زندگی او نقشش را ایفا 
کند. کوپر در مصاحبه ای جدیدش گفت جانی دپ 
بهترین فرد برای ایفای نقشش خواهد بود چون 
او واقعا دوست دارد شخصیت هایی را قبول کند 

که هیچکس دیگری نمی خواهد نقش آنها را 
بازی کند. آلیس کوپر سال ۲۰۱۵ گروه هالیوود 
ومپایرز را همراه جانی دپ و جو پری گیتاریست 
گروه اروسمیت شکل داد. این گروه به تجلیل از 
موسیقی ستاره های راکی می پردازد که در دهه 
۷۰ میالدی به خاطر افراط گرایی در مصرف الکل 
و موادمخدر جان خود را از دست دادند. هالیوود 
ومپایرز تا به حال ۲ آلبوم منتشر کرده است که 
نخستین آلبوم آنها شامل چهره هایی از جمله پل 
مک کارتنی، دیو گرول، کریستوفر لی، اسلش و 

برایان جانسون می شد.
بازگشت ابرقهرمان ها و موجودات عجیب 
به سینما دیگر خبر مهم روزهاي اخیر هالیوود 
است، از بتمن و سوپرمن گرفته تا مرد گرگ نما... 
کارگردان،  انتخاب  به مرحله  نزدیک شدن  با 

کمپاني یونیورسال فیلم سینمایی مرد گرگ نما 
با بازی رایان گاسلینگ را می سازد. چندماه بعد از 
موفقیت کمپانی یونیورسال با فیلم سینمایی مرد 
نامرئی به کارگردانی الیزابت ماس، این استودیو 
تصمیم گرفت فیلم سینمایی مرد گرگ نما را به 
عنوان پروژه بعدی خود بر اساس شخصیت های 
نمادین تولید کند. مدیران در یونیورسال در ماه 
گذشته با چندین کارگردان مالقات داشته اند و 
ممکن است خیلی زود انتخاب کنند چه کسی 
عهده  بر  را  فیلم  این  ساخت  هدایت  سکان 
بگیرد. این فیلم سینمایی در حقیقت میراث فیلم 
سینمایی مرد گرگ نما محصول سال ۱۹4۱ را 
دنبال می کند که النچینی جونیور در آن نقش 
مردی را بازی کرد که به یک گرگینه تبدیل 
می شد. جالب است که چندسال پیش نیز فیلمي با 
همین نام و داستاني مشابه با بازي آنتوني هاپکینز 
و بنیسیو دل تورو ساخته شده بود که گیشه اي 
بسیار موفق داشت. اما بازگشت پتمن دیگر خبر 
مهم براي عالقمندان به ابرقهرمان هاست. با 

اعالم دستورالعمل  جدید دولت انگلیس برای 
مقابله بهتر با کرونا، احتماال از ابتدای ماه ژوئیه 
کند.  پیدا  ادامه  بتمن  جدید  سینمایی  ساخت 
تهیه کنندگان فیلم های موفق هالیوودی از جمله 
بتمن و فیلم جدید موجودات شگفت انگیز، بعد از 
آنکه دولت انگلیس و ارگان های بهداشتی قوانین 
جدید امنیتی برای مقابله با ویروس کرونا را وضع 
کردند، می توانند ساخت تولیدات خود را از سر 
بگیرند. تصویب این دستورالعمل های جدید، راه 
را برای ساخت فیلم ها و آثار تلویزیونی این کشور 
هموار می کند، آثاری که بیش از ۱۰۰ میلیون 
دالر برای ساخت هر قسمت آنها هزینه می شود. 
حال  در  روزها  این  هم  وارنر  برادران  کمپانی 
ساخت فیلم سینمایی بتمن )با نقش آفرینی رابرت 
پتینسون در نقش بتمن( و همچنین سومین 
قسمت از مجموعه فیلم های سینمایی جانوران 
شگفت انگیز در انگلستان است. به نظر می رسد 
امنیت کاری و بهداشتی،  برقراری  به محض 
فیلمبرداری این آثار پیگیری شود. انگلستان یکی 

از مهمترین کشور ها در زمینه لوکیشن سریال ها 
و فیلم های سینمایی است. سال گذشته حدود 
3.۶ میلیارد یورو برای ساخت بیش از 3۰۰ فیلم 
در این کشور هزینه شد. از طرفي خبر دیگري 
براي عالقمندان به ابرقهرمان ها منتشر شده که 
در آن بازیگر بریتانیایی در حال مذاکره است تا 
بار دیگر در نقش سوپرمن ظاهر شود. هنری 
کویل هنوز لباس سوپرمن را کنار نگذاشته و در 
حال مذاکره است تا بار دیگر در نقش کالرک 
کنت، در فیلمی جدید از دنیای دی سی کمیکز 
ظاهر شود. کمپانی برادران وارنر و هنري کویل 
چهارشنبه هفته گذشته این خبر را اعالم کردند. 
هنري کویل هم در فیلم اصلی سوپرمن با عنوان 
مرد پوالدین، ساخته زاک سیندر در سال ۲۰۱3 
ظاهر شد و هم نقش این ابرقهرمان نمادین را در 
فیلم های بتمن در برابر سوپرمن در سال ۲۰۱۶ و 
لیگ عدالت در سال ۲۰۱۷ بازی کرد. جدیدترین 
فیلمی که این بازیگر بریتانیایی 3۷ ساله بازیگر 
آن بوده ماموریت غیرممکن در سال ۲۰۱۸ است 
که در کنار تام کروز بازی کرد. هنري کویل 
چندی پیش گفته بود هنوز در نقش سوپرمن 
حرف های زیادی برای گفتن دارد و این نقش 
جای کار بسیاری دارد و وی آمادگی کامل دارد 
تا بار دیگر این کاراکتر جذاب را بر پرده نقره ای 

سینما زنده کند.
به  هالیوود  دنیاي  در  ما  پایاني  خبر  اما 
زوج جداشده جنجالي هالیوود اختصاص دارد. 
آنجلینا جولی و برادپیت، از حدود 3 سال پیش از 
یکدیگر جدا شده اند اما در طول این 3 سال در 

نبردي سنگین برای حضانت فرزندان خود تالش 
کرده اند ولي ارتباط بین خود را حفظ کنند. زمانی 
که آنجلینا جولی و برادپیت جدایی خود را در سال 
۲۰۱۶ اعالم کردند، دل بسیاری از هواداران شان 
را شکستند. این زوج برای سرپرستی ۶فرزند خود 
مجادله می کردند و این مجادله چندان خوشایند 
نبود. اکنون و پس از زادروز تولد فرزند مشترک 
این دو نفر، این پرسش مطرح است که رابطه 
گزارش ها،  طبق  است؟  چگونه  جولی  و  پیت 
آنجلینا جولی و برادپیت قبل از جدا شدن در 
خصوص حضانت فرزندان خود دچار اختالفات 
شدید شدند. هنگامی که آنها جدایی خود را رسما 
اعالم کردند قرار شد که جولی سرپرستی ۶فرزند 
مشترک شان را به عهده بگیرد. با این وجود، پیت 
نیز درخواست حضانت مشترک داشت. این زن 
و  بودند  قهر  یکدیگر  با  ماه ها  و شوهر سابق 
صحبتی نمی کردند. در سال ۲۰۱۸ اوضاع بهتر 
بود و این دو در نهایت برای حضانت مشترک 
نفر  دو  هر  اخیر،  ماه های  طی  کردند.  توافق 
سعی کرده اند ارتباط خود را در خصوص مسائل 
مرتبط با بچه ها ارتقا دهند. آنها روی همکاری با 
یکدیگر متمرکز شده اند و برای برنامه حضانت 
فرزندان خود نیز همفکری بیشتری دارند. این 
برنامه ریزی باعث شده که بچه ها نیز نسبت به 
گذشته دغدغه های کمتری داشته باشند. حتی در 
شرایطی که ماه هاست جهان به دلیل همه گیری 
کرونا در قرنطینه است، با این وجود آنجلینا جولی 
و برادپیت اجازه نداده اند که این بیماری همه گیر 

جهانی بر روابط آنها و فرزندشان تاثیر بگذارد.

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

کرونا،سوغاتی که مسافران با خود به مازندران می آورند
هجوم میلیونی مسافران در این تعطیالت به استان مازندران ، که با بی توجهی 
برنامه  تمام  بود،  همراه  اجتماعی  گذاری  فاصله  نکردن  رعایت  و  بهداشتی  نکات  به 
ستاد  گرفته  صورت  های  تالش  و  مازندران  در  کرونا  با  کنندگان  مقابله  های  ریزی 
فرماندهی مدیریت و کنترل کرونا استان در دانشگاه علوم پزشکی مازندران را بر هم 
آسمان  بر  را  استرس  گرد  هم  باز  نامرئی  اهریمن  این  دوباره  قدرت  احتمال  و   زده 

پاشیده است.  استان مازندران 
شاید اگر ساکنان دیار علویان نیز چون میهمانان شان به قواعد مقابله با این ویروس 
خطرناک کم محلی می کردند، اوضاع از خط قرمز نیز عبور می کرد. اما خوشبختانه آمارها 

حکایت از درک باالی مازنی ها از خطرات کرونا دارد.
ورود مسافران زیاد همراه با رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی و دستور العمل های 
بهداشتی سبب شده تا آمار ابتال روند نسبتا صعودی پیدا کند. گرمای هوا نیز سبب شده تا 
تمایل افراد به استفاده از ماسک و دستکش کاهش یابد و همین موضوع یکی از عوامل افزایش 

ابتال افراد به بیماری کرونا شده است .
پزشکان و پرستاران کادر درمانی استان پس از ۱۱۰ روز فعالیت 
درمانی خسته هستند و با افزایش ابتال دوباره این قشر پاسخگوی 

نیاز بیماران نخواهند بود. 

سفر های غیر ضروری ممنوع!
مسوالن دانشگاه علوم پزشکی مازندران از هموطنان خواسته 
اند تا زمان رسیدن به مرحله کنترل و مهار کامل بیماری کرونا و 
قطع زنجیره انتقال ویروس کووید۱۹ ، از انجام سفرهای غیر ضرور 

به استان مازندران بخصوص در ایام تعطیالت پرهیز کنند .
اگر چه استان مازندران این روزها التهاب و درد رنج ناشی 
از ویروس کرونا را همانند اوایل اسفند ندارد و با کاهشی شدن 
ابتال به این ویروس در استان از اوایل فروردین ماه ، بیمارستان 
و  کردند  تازه  نفس  درمانگران  به خصوص  درمانی  مراکز  و  ها 
برای  اختصاصی  بیمارستانی  های  تخت  از  درصد   ۷۰ از  بیش 
بر اساس اعالم  ، ولی همچنان  نیز خالی شد  بیماران کرونایی 

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، مازندران در بین ۶ استانی قرار دارد که بیشترین 
میزان ابتال به کرونا را دارند.

توهم شکست کرونا
عادی سازی رفتار مردم مازندران در قبال ویروس کرونا و نگرانی دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران به عنوان متولی اصلی سالمت و خط مقدم مقابله با کرونا ، نسبت به  بازگشت موج 
دوم این بیماری به خصوص پس از لغو محدودیت های سفر که بار دیگر این خطه شمال 
کشور را به عنوان مقصد اصلی سفر گردشگران و مسافران داخلی قرار داده، دست به دست 
هم داد تا احتمال تعطیلی کسب و کار و مشاغل کم خطر به صورت جدی تر از گذشته در 

کارگروه پدافند زیستی مقابله با کرونا در استان مطرح شود.
مسئوالن این ستاد هم تاکید کرده اند که با توجه به تفویض برخی اختیارات ستاد ملی 
مقابله به استان ها ، در صورت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی مردم و تغییر در 

رفتارهاشان نسبت به این ویروس ، احتمال تعطیلی مجدد دور از ذهن نیست.
البته عادی سازی رفتار مردم پس از رفع برخی از محدودیت ها و بازگشایی مشاغل 
کم خطر پیش از این صدای وزیر بهداشت را هم در آورد به گونه ای که دکتر سعید نمکی 
هشدار داد : اگر عادی سازی رفتارها نسبت به ویروس کرونا ادامه یابد ، و ابتال به بیماری روند 
صعودی به خود بگیرد ، احتمال برگشت تعطیلی مشاغل و از سرگیری سایر محدودیت ها با 

شدت و حدت بیشتر از سر گرفته می شود.
وی اضافه کرد : برگشت مجدد تعطیلی و از سرگیری محدودیت ها  این بار می تواند 

آسیب ها به بنگاههای اقتصادی و حتی مردم را بیشتر کند.
انتظار این است که مردم و اصناف پروتکل های بهداشتی را  الزاما به صورت کامل و 
دقیق رعایت کنند و به هشدارهای وزارت بهداشت درمورد عواقب عدم رعایت پروتکل ها 

توجه نمایند. 
رعایت اصول بهداشتی مانند رعایت فاصله فیزیکی، استفاده از ماسک، ضدعفونی دائم 
سطوح، شستشوی دست ها هر یک ساعت یکبار، پرهیز از سفر )درون و خارج استان( از مهمترین 

راه های پیشگیری از ابتال به کرونا در روزهای پیش رو است.

نگرانی کادردرمانی  
رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران هم گفت : روند نزولی آمار ابتال به ویروس کرونا 
در سطح استان طی چند هفته متوالی به نوعی توهم شکست و یا از بین رفتن زنجیره انتقال 

ویروس کرونا را در جامعه به ویژه در بین مردم و حتی کارفرمایان مشاغل کم خطر افزایش 
داد و این تغییر رفتار باعث نگرانی ما به عنوان متولی اصلی سالمت شده است.

دکتر سید عباس موسوی افزود : ما زمانی می توانیم انتظار شکست کرونا و برگشت 
روال عادی زندگی به جامعه را داشته باشیم که حتی یک بیمار مبتال به ویروس کرونا نداشته 
باشیم و این رویه حداقل چند هفته تکرار شود، در حالی که در حال حاضر هیچ دورنمای قانع 

کننده ای در این ارتباط حداقل در استان مشاهده نمی شود.
وی گفت : با وجود این که روند شناسایی بیماران جدید مبتال 
به کرونا در استان مازندران از حدود یک ماه پیش تاکنون کاهشی 
بود ، ولی ما همچنان در زمره استان های دارای بیشترین ابتال به 
ویروس کرونا قرار داریم و هر گونه تغییر رفتار در سطح جامعه نسبت 
به ویروس کرونا می تواند عواقب ناگواری را رقم بزند که به طور قطع 
مشکالت ما را در مقایسه با مرحله اول شیوع این بیماری بیشتر کند.

دکتر موسوی اظهار داشت : مردم ما باید بدانند تا زمانی که دارو 
و واکسن این بیماری تولید نشود، نمی توانیم به زندگی عادی گذشته  
برگردیم و رفتارهایی چون دست دادن و روبوسی، روابط اجتماعی 
باز، مسافرت و تفریح و گردش و مهمانی و  سایر رفتارهای عادی 
را داشته باشیم و باید به صورتی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی 

رفتارمان را  با پروتکل های بهداشتی هماهنگ کنیم.
وی تصریح کرد : آنچه که این روزها در جای جای بازار و 
واحدهای کسب و کار کم خطر در استان مازندران مشاهده می شود، 
نوعی توهم شکست کروناست که بسیار خطر ناک است، چرا که 
کثر مردم پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند و عواقب این رفتارمان حداقل یک تا دو 
هفته دیگر نتایج خود را نشان می دهد . با این رویه پرونده تعطیلی مجدد بازار و مشاغل کم 
خطر روی میز ستاد استانی مقابله با کرونا قرار می گیرد و با تفویض اختیار ستاد ملی به استان 

در این راستا، ستاد استانی تصمیم گیرنده اصلی است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت : ما باید زندگی مسالمت آمیز با کرونا را با 
رعایت پروتکل های بهداشتی در دستور کارمان قرار دهیم و در مکان هایی که تجمع وجود 
دارد، بدون داشتن تجهیزات محافظتی ورود نداشته باشیم و تا حد امکان از سفرهای غیر ضرور 

به استان و شهرهای دیگر پرهیز کنیم.

دکتر موسوی با اشاره به لغو محدودیت های سفر افزود : لغو محدودیت های سفر به 
معنای زدن به دل دریا و طبیعت نبوده و صرفا برای کارهای ضروری است، چرا که این استان 

با وجود کاهش آمار بیماران ، همچنان شرایط برای پذیرایی مسافران را ندارد.

رسانه ها کمک کنند  
رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت : رسانه ها همان گونه که از ابتدای شیوع 

ویروس کرونا برای افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به این بیمار 
تالش کردند و بخشی از موفقیت ما نیز مرهون همین تالش هاست، 
باید این اطالع رسانی را در شرایط فعلی که کم کم محدودیت ها در 

حال کاهش است، نیز ادامه دهند.
دکتر موسوی اظهارداشت : اطالع رسانی رسانه ها در شرایط 
فعلی باید بر این مدار قرار گیرد که مردم با رعایت پروتکل های 
بهداشتی می توانند محدودیت ها را کاهش دهند و هر گونه بی 
توجهی به پروتکل های بهداشتی می تواند باعث برگشت محدودیت 

ها و قرنطینه های خانگی با شرایط سخت تری شود.
اگرچه در اکثر حتی در روزها بعد از برداشته شدن ممنوعیت 
سفر های بین استانی، آمار بستری بیماران نسبت به بهبود یافتگان 
کمتر بود،  و حتی نام استان مازندران در مدت زمانی بیش از یک 
ماه در ردیف استان هایی که کمتر از 4۰۰۰ مبتال داشتند به ثبت می 
رسید ،ولی با تغییر رفتارها  و بی توجهی به پروتکل های بهداشتی در 
روزهای اخیر مجددا نگرانی در مورد افزایش بیماران مبتال به ویروس 

افزایش یافت.وی با تاکید برضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی و آمادگی دستگاه های خدمات 
 رسان در تعطیالت تابستانی گفت: با توجه به در پیش بودن سفرهای تابستانی، هماهنگی بین 

دستگاه های اجرایی ضروری است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به ضرورت آماده سازی محیط پایانه های 
مسافربری، مراکز ورزشی ، تفریحی و پارک های جنگلی اظهار داشت: دستگاه های مربوطه با 
رعایت پروتکل های بهداشتی، در جهت ارائه خدمات مطلوب گام بردارند و به منظور جلوگیری 
از شیوع و گسترش ویروس کرونا رعایت پروتکل های بهداشتی را به گردشگران و مسافرین 

یاد آوری کنند.

پروتکل های بهداشتی را رعایت کنید
احمد حسین زادگان استاندار مازندران نیز در این باره اعتقاد دارد که، شهروندان و مسافران 
نباید فکرکنند همه چیز به شرایط عادی بازگشته است ، چون آمارها نشان می هد که در 
استان مازندران همچنان شاهد بیماران کرونایی هستیم و روازنه حدود ۷۰ تا ۸۰ بیمار جدید 

در بیمارستان ها کرونایی بستری می شوند .
وی با تاکید بر این که بازگشت به فعالیت های اقتصادی به معنای پایان شیوع کرونا 
نیست ، گفت : تمامی کسب و کارهایی به چرخه فعالیت بازگشته اند ، دارای تعهد هستند و 
باید به تعهداتشان عمل کنند.تنها راه حفظ اقتصاد و سالمت مردم در مازندران رعایت پروتکل 
های بهداشتی است و اصل را بر این گذاشته ایم که درآمد اصلی استان بویژه در شهرستان 
های ساحلی منوط به حضور گردشگران است چرا که طبق اظهارات کارشناسان این ویروس 

حداقل تا ۲ سال دیگر نیز مهمان کشور است.
وی افزود : اگر چه توجه به اقتصاد مردم از محل گردشگری یک امری اجتناب ناپذیر 
در استان است ، اما بازرسی ها در رعایت مقوالت بهداشتی نیز تشدید شده و در ایام پیش رو 
یعنی تا پایان شهریور که فصل پیک حضور مسافران و گردشگران 
از حد  واحدی  یا  و  اصناف  ،اگر  مازندران محسوب می شود  در 
استاندارد خارج شده و موازین بهداشتی را رعایت نکند به رغم میل 
باطنی  واحد های متخلف طبق قوانین تعزیراتی جریمه و فعالیت 
آنان نیز بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا محدود می شود و در این 
وضعیت رعایت فاصله اجتماعی ، بهداشت فردی  رعایت پروتکل 

های بهداشتی ضروری است.

سه کار برای بازگشت به زندگی عادی :
نتیجه یک مطالعه جدید که حاصل بررسی ۱۷۲ مطالعه در 
۱۶ کشور از ۶ قاره جهان است، نشان داد: رعایت فاصله فیزیکی، 
زدن ماسک توسط همه مردم و محافظت از چشم می تواند به میزان 
قابل توجهی از انتقال فرد به فرد کروناویروس جدید جلوگیری کند.

برداشته  به  می تواند  اصول  این  رعایت  محققان،  گفته  به 
شدن محدودیت های قرنطینه و بازگشت اقتصاد کشورها به حالت عادی کمک زیادی کند. 
این مطالعه با همکاری محققانی از دانشگاه ها، بیمارستان ها و موسسات سراسر جهان با حمایت 

مالی سازمان جهانی بهداشت )WHO( انجام شده و نتایج آن در لنست منتشر شده است.

بایدها و نبایدهای سفر به مازندران در دوران کرونایی: 
- بسیاری از کارشناسان بهداشتی بر این باورند که باید تا آنجایی که امکان دارد از 
برپایی مهمانی های پرجمعیت اجتناب کرد اما هستند خانواده هایی که برای شنیدن چنین 
هشدارهایی گوش شنوایی ندارند ، بنابراین حال که اراده بر این رسم استوار است ، رعایت 

نکات بهداشتی ضروری به نظر می رسد.
- شستن دست ها یا ضد عفونی کردن آن قبل از دیدار ، رعایت فاصله فیزیکی به اندازه 
۲ متر ، خودداری از صحبت کردن از فاصله نزدیک ، استفاده از ماسک و دستکش ، عدم نوازش 
کودکان و روبوسی با آنها ، خشک کردن دست ها پس از شست و شو با حوله تمیز یا دستمال 
کاغذی ، پرهیز از صحبت کردن در هنگان برداشتن غذا و ... از جمله مواردی است که باید 
در دید و بازدیدها مورد توجه قرار گیرد.-یکی از لذت های سفر به مازندران ، گشت و گذار و 
خرید از مراکز تجاری ، پاساژها و بازارهای محلی است اما باید پذیرفت که همین مراکز شلوغ 
و پرتردد یکی از کانون های کرونا به شمار می رود و نزدیک بودن افراد به یکدیگر و تماس 

دست با اشیاء و اجناس مختلف می تواند در انتشار کرونا موثر باشد.
-یکی دیگر از کانون های کرونایی ، پمپ بنزین ها هستند که به واسطه ورود مسافران 
و گردشگران در روزهای اخیر به مازندران بسیار شلوغ بوده به طوری که در بعضی از جایگاه ها 
صف هایی نیز تشکیل شده است.طبق دستورالعمل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی و به منظور جلوگیری از شیوع کرونا باید فرآیند سوختگیری و پرداخت هزینه سوخت در 

تمامی جایگاه ها، توسط کارکنان انجام و دستکش یکبار مصرف در اختیار مردم قرار بگیرد.
-تفرجگاه ها و مراکز تفریحی نیز از دیگر مراکز کرونایی هستند و با وجود آنکه از اول 
خرداد ماه تاسیسات گردشگری برای میزبانی از مسافران پس از سه ماه تعطیلی و با رعایت 
پروتکل های تعریف شده بازگشایی شد اما همان گونه که مسئوالن گردشگری تاکید کردند 

، باید نکات بهداشتی در این اماکن رعایت شود.
-یکی دیگر از مواردی که باید در سفرهای دوران کرونایی به طور جدی از آن پرهیز 
کرد ، برپا کردن بساط قلیان است . قلیان کشیدن آن هم به صورت دسته جمعی به طور 
جدی باعث انتقال ویروس کرونا می شود و این موضوع را بارها پزشکان متذکر شده اند اما با 
این وجود باز هستند افرادی که نمی خواهند به این هشدارها توجه کنند و همچنان بر تفکرات 

پوچ خود پایبند هستند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در راستای اطالع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی مردم دیار همیشه سبز مازندران 
نسبت به میزان سالمتی خود و حفظ این گوهر ارزشمند دست به امری مهم زده و با ترویج فرهنگ خود مراقبتی سعی بر باال 
بردن سطح سالمت مردم مازندران دارد. در گزارشی که می خوانید تاثیرات ورود بی رویه مسافران به مازندران همراه با رعایت 
نکردن فاصله گذاری اجتماعی و دستور العمل های بهداشتی در افزایش احتمالی مبتالیان به ویروس کووید۱9 در این استان 

را مورد بررسی قرار داده ایم.


