
مشکل اقتصاد ایران دالر نیست 
جامعه  در  خاموش  واقعیتی  تحصیل  از  بازمانده  كودكان 
هستند؛ واقعیتی كه شاید در بسیاری از اوقات به چشم  می آیند، 

اما همواره راحت از آن چشم پوشی می شود.
منظور از كودك بازمانده از تحصیل، گروه سنی 6 تا 18 سال است 

كه در چرخه آموزشی كشور حضور ندارند و 2 گروه را شامل می شوند.
كم  و  دورافتاده  روستاهای  و  عشایری  مناطق  كودكان  اول،  گروه 
این كودكان  اول وارد سیستم آموزشی نمی  شوند؛ به جز  از   جمعیت كه 

به  شهرها  حاشیه  و  روستاها  در  دختران  بویژه  و  كودكان  از  كمی  تعداد 
اینها  و  بینند  نمی   را  مدرسه  رنگ  والدین،  فقر  و  تعصب  ناآگاهی،  دلیل 

بیسواد مطلق هستند.
گروه دوم كودكانی هستند كه در 6سالگی وارد مدرسه می  شوند و پس 
از چند سال تحصیل به دالیل مختلفی ترك تحصیل می  كنند؛ این كودكان 
بیشتر در سن كم وارد بازار كار شده و در شرایط نامناسب و ظالمانه ای به 

ناچار به كودكان كار تبدیل می شوند.

در میان كودكان الزم التعلیم بازمانده از تحصیل آسیب پذیری دختران 
به دلیل شرایط خاص حاكم بر جامعه شهری و روستایی بیشتر و به عنوان 

یك مشكل جدی آموزشی و پرورشی مطرح است.
براساس بررسی ها؛ فقر، بدسرپرستی، بچه های طالق، مهاجرت، نبود 
انگیزه، بیماری و دیرآموزی از جمله علل ترك تحصیل  عالقه و نداشتن 

كودكان الزم التعلیم به شمار می رود.
صفحه 3

یك نماینده سابق مجلس گفت: در مبارزه با فساد علت ایجاد پرونده هایی 
مثل طبری و زنجانی را پیدا كنیم.علی بختیار در ارتباط با ضرورت مبارزه با فساد 
در تمام قوا اظهار كرد: در رابطه با فساد طی سال های گذشته اقداماتی پر فراز و 
نشیب  صورت گرفته است. چه فساد سیاسی و چه اقتصادی همچنان مشكلی است كه باعث 
سلب اعتماد عمومی شده است. اگر از مردم بپرسیم بزرگ ترین مشكل كشور چیست شاید به 

عنوان اولین یا دومین دغدغه  موضوع فساد را مطرح می كنند.
وی ادامه داد: زیبنده جمهوری اسالمی نیست كه بعد از چهل سال صدا و سیما یكی 
از مدیریان ارشد نظام را برای دچار شدن به فساد نشان می دهد. فساد موضوعی است كه در 

درون تمام قوا، دستگاه ها و بخش  های مختلف حاكمیت رخنه كرده است.
صفحه 3

علت ایجاد فساد را پیدا کنیم

عده ای تصور می کردند با اعتماد به اروپا
 کارشان پیش می رود

رئیس قوه قضاییه با تأكید بر غیرقابل اعتماد بودن اروپایی ها، گفت: ما این 
سه كشور اروپایی را كه بعد از شهادت حاج قاسم از اقدام تروریستی آمریكا حمایت 
كردند، به خوبی می شناسیم اما برخی در داخل تصور می كردند با اعتماد به آنها و 

عدم توجه به داشته های خودمان می توانند كارشان را پیش ببرند.
رئیس قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی از گزارشگران فساد برای افشا و اعالم مفاسد اداری 

و اقتصادی حمایت حقوقی و قانونی خواهد كرد و اجازه نخواهد داد احدی متعرض آنها شود.
رئیسی »تحول خواهی« را نخستین مسئولیت همه بخش های قوه قضاییه دانست و 
گفت: هیچ مسئولی نباید در میدان تحول خواهی غایب باشد و همه اجزای قوه قضاییه باید در 

این امر خطیر نقش آفرینی كنند.
رئیس قوه قضاییه با بیان این كه پیگیری سند تحول قضایی تا تبدیل وضع موجود به 
وضع مطلوب با قوت ادامه خواهد داشت، متذكر شد: همه مسئوالن ستادی و استانی و همكاران 
دستگاه قضا در تمام بخش ها باید كاری كنند كه تغییر رویكردها و رفتارها در قوه قضاییه برای 

مردم كاماًل ملموس باشد.
صفحه 3

چگونه می توان اطالعات خود را 
در دستگاه های اینترنت اشیا ایمن کرد

پرداخت »وام ازدواج« فرزندان بازنشستگان آغاز شد
صندوق  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
یك  شدن  مشخص  از  كشوری  بازنشستگی 
هزار نفر از مشموالن و واجدین شرایط دریافت 
تسهیالت 2۰ میلیون تومانی ازدواج فرزندان این 
صندوق خبر داد.فتح اهلل شعبانی روز دوشنبه ۹ تیرماه گفت: 
مشموالن دریافت یك هزار فقره تسهیالت 2۰ میلیون تومانی 
ازدواج فرزندان بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی 
كشوری پس از قرعه كشی، اولویت بندی و راستی آزمایِی 
مدارك و اسناد ارسالی، مشخص شده اند و پرداخت تسهیالت 
به حساب این افراد از دوشنبه آغاز و تا پایان هفته جاری به 
اتمام خواهد رسید.شعبانی با بیان اینكه ثبت نام آنالین این 
تسهیالت از طریق سایت صندوق بازنشستگی از سوم تا 2۰ 
خردادماه انجام شد، گفت: این تسهیالت شامل فرزندانی می 
شد كه تاریخ عقدنامه آنها از اول فروردین ۹8 تا پایان 31 

اردیبهشت ماه ۹۹ باشد.
صفحه 3

با مشارکت مردم در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری:

برگزاری جلسه پیشگیری از آتش سوزی و بهبود 
عملکرد اطفاء حریق و نیز جلوگیری از تخریب مراتع

6

دانش آموزان با مشارکت خانواده ها
صفحه 2 فیلم های کوتاه علمی می سازند
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
ناصر آویژه: 

تولیدات بخش 
کودك و نوجوان 
بسیار اندك است!

6ایران زمین
سامانه نظارت بر 

اجرای استاندارد 
)سینا( آماده بهره 
برداری می باشد

هنگ 7فر

بسياري از ما ناصر آويژه را در تلويزيون با كارهايي كه براي 
گروه كودك و نوجوان ساخته مي شناسيم ولي او از قديمي هاي 
تئاتر هم محسوب مي شود كه سالهاست در اين عرصه حضوري 
فعال داشته و دارد. او نيز اين روزها فعاليت هاي هنري خود 

را از سر گرفته و اتفاقا برنامه هاي زيادي در ادامه دارد...

هاشم عالئی مديركل استاندارد با اشاره به معرفی و تقدير 
از توليدكنندگان نمونه ملی و استانی در آيين گراميداشت 
روز جهانی استاندارد اظهار داشت: فرايند انتخاب واحد نمونه 
سال 99 نيز از تاريخ 99/03/20 از طريق سامانه نظارت بر 
اجرای استاندارد )سينا( آغاز شده و آماده بهره برداری توسط 
واحدهای توليدی عالقمند به شركت در اين فرايند می باشد.

مدير كتاب فروشی مهرگان تداوم عرضه كتاب با تخفيف های 
نامتعارف را پايان راه كتاب فروشان می داند و معتقد است 
ناشران و كتاب فروشی های آنالين نبايد به قيمت سود امروز، 

آينده صنعت نشر را به خطر بيندازند.

تخفیف های نامتعارف 
سایت ها و راه رفتن 

کتاب فروشان
 روی تیغ

کودکان بازمانده از تحصیل، واقعیت خاموش

WWW.YOUTHWORLD.IR

هموطن گرامی:

هنگام شستشوی کف آشپزخانه کلیه وسایل برقی را  از برق جدا و سعی کنید 
از پاشیدن آب بر روی وسایل برقی خودداری شود.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

صفحه 3

مصطفی داننده
من هنوز پدر نشده ام. اما به خودم قول دادم وقتی دختر یا پسر دار شدم 
قبل از اینكه از جامعه، آموزش و پرورش، دانشگاه و ... انتظار داشته باشیم به 

او انسان خوب بودن را بیاموزند، خودم این كار را انجام دهم.
در كودكی به آنها می گویم كه حق انتخاب دارند و دیگران نباید برای شان 
تصمیم بگیرند. مشورت را قبول كنند اما تصمیم نهایی را خودشان بگیرند. از 

انتخاب مدرسه و رشته دانشگاهی بگیرد تا انتخاب همسر و محل زندگی.
به آنها می گویم كه هیچ تفاوتی و بیان زن و مرد نیست. هر دو انسان 
هستند و حقوقی دارند. ما حق نداریم چون مرد هستیم یا زن، فكر كنیم 
نسبت به جنس مخالف مان برتری داریم و می توانیم هر گونه كه می خواهیم 

با او برخورد كنیم. به آنها یاد می دهم كه ما مالك آدم ها نیستیم.
به آنها می گویم كه كتاب بخوانند. برای آنها كتاب می خوانم. به آنها 
با  و می توانند  بهتری می شوند  انسان های  حتما  كتاب  با خواندن  می گویم 
كم ترین هزینه از تجربه های دیگران در زندگی استفاده كنند. به آنها می گویم 

جهان وقتی به سمت بدی رفت كه مردم كمتر كتاب خواندند.
به آنها می گویم كه پول تمام زندگی نیست. نباید به خاطر پول، انسانیت 
را قربانی كنند. نباید به خاطر پول دست به هركاری بزنند. به آنها می گویم 
زندگی با پول كم سخت است اما نباید باعث شود كه وجدان را زیرپا گذاشت 

و دست به هركاری زد.
به آنها می گویم دروغ نگویند. ریا نكنند. هرآنچه هستند باشند اما سعی 

كنند برای پیش برد كارهای شان لباس دیگری به تن كنند. سعی نكنند برای 
اینكه كارشان در اداره ای یا سازمانی راه بیفتد بگویند بله ما هر هفته در صف 

اول نماز جمعه هستیم. در خانه ماهواره نداریم، شلوار جین هم نمی پوشیم .
به آنها می گویم به حق دیگران احترام بگذارند. وقتی می بینند حق با 
دیگری است، آن را رعایت كنند حتی وقتی پشت فرمان ماشین هستند. وقتی 
می بینند عابری در حال عبور از عرض خیابان است یا راننده در مسیر اصلی در 
حال عبور است به آنها احترام بگذارند و فكر نكنند احترام گذاشتن به دیگران 

یعنی بی عرضه بودن.
به آنها می گویم مدرك تحصیلی با چهره خوب و پول زیاد داشتن نشان 
فضیلت نیست. به آنها می گویم به انسان های خوب احترام بگذارند و تا كمر 
در برابرشان خم شوند. انسان خوب می تواند در هر لباسی باشد، می تواند هر 

مدركی داشته باشد.
به آنها می گویم به قول این ضرب المثل تركی كه جشمه خودش باید 
بجوشد و با آب ریختن چشمه درست نمی شود، به فكر خریدن هیچ ویژگی 
انسانی نباشند. انسانیت، مهربانی، عشق و ... خریدنی نیست و باید به آنها برسند.

به آنها می گویم عاشق بانشد و از بیان عشق خود نترسند. انسان بدون 
عشق، آدم آهنی است كه صبح را شب و شب را صبح می كند.

به آنها می گویم تا قبل از اینكه وارد جامعه شوند انسان بودن را یاد 
بگیرند. به آنها می گویم تا بعدها از سیستم آموزشی گالیه نكنم چرا نگفتند 

چون می دانم و می دانیم كه نمی گویند.

سرمقاله

به فرزندانمان بگوییم...
حسن السجردی

با توجه به تحوالت پر فراز و نشیب اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی در 
كشور، همیشه یكی از نكات مهم واكنش های مردمی بوده ولی مدتهاست 

كه چنین عكس العمل هایی را كمتر مشاهده می كنیم.
در جوامع امروزی حضور مردم و افكارعمومی در حوادث و اتفاقات 
روزانه امری رایج و مهم بحساب می آید و نشانه نشاط اجتماعی است 
ولی وقتی جامعه ای به تحوالت شتابان زندگی كمتر عالقه ای نشان 
كمی دهد و اصال برایش تغییرات مهم نیست این امر نمی تواند از چشم 

تیزبین جامعه مغفول بماند.
واكنش  یا  توجه  عدم  كه  باورند  براین  شناسان  جامعه  بسیاری از 
مردم به تحوالت جامعه می تواند به ناچاری یا وادادگی و یا زیر زمینی 
شدن مطالبات و بی تفاوتی بیانجامد چرا كه در هر صورت ادمیان نسبت 
برود  بین  از  این حساسیت  اتفاقات روزمره خود حساس هستند واگر  به 
بطور حتم نمودار افول بسیای از تحوالت اجتماعی می تواند رقم بخورد.

با مكرر شدن حوادث و فشار های اجتماعی فرد به این نتیجه می 
رسد كه او تاثیری برای حل این مسایل ندارد و میزان تالش او نمی تواند 
تاثیری در آن داشته باشد. در این شرایط فرد دچار درماندگی می شود و از 
میزان تالش خود می كاهد، احساس می كند، نمی تواندتغییری در شرایط 
ایجاد كند، در این حالت راحت ترین راه حل، كناره گیری از شرایط است 

و بی اعتنایی به تغییرات محیطی و تالش نكردن در جهت تغییر شرایط 
به طور كامل واضح خواهد بود. 

همبستگی  باید باعث  مشترك  های  درد  مسئله،  دیگر  طرف  در 
معكوس  صورت  به  كشورمان  در  را  آن  ما  درصورتیكه  اجتماعی گردد 
مشاهده می نمائیم و همبستگی اجتماعی رو به سست شدن است، حلقات 
اتصال میان اعضای جامعه در حال رنگ باختن هستند یا اصوال شكل 
نداشتن  و  تفاوتی  بی  ناهنجاریها،  برخی  توجه  قابل  افزایش  نمی گیرند. 

مسئولیت اجتماعی از جمله نتایج چنین شرایطی است.
كرختی و بی حسی و نداشتن حس مسئولیت در جامعه بسیار خطرناك 
است و باعث می شود تا هر كس به دنبال منافع شخصی، قومی ،مذهبی، 
زبانی و ... خود رفته و در مورد دیگران بی اعتنا باشد، تكرار این حوادت 
زمینه های  تواند  دراز مدت می  و در  اجتماعی می شود  واگرایی  باعث 

چنددستگی و تفرقه و گسست اجتماعی را بوجود آورد.
در چنین شرایطی، توصیه حكیمانه حضرت علی علیه السالم اینست 
كه مسلمین » مسئولیت اجتماعی « خویش را از خاطر نبرند، مفهومی كه 
به شهروندان تاكید دارد در برابر هر تصمیم و رفتار خود مسئول بوده و 
اجازه ندارد منفعت شخصی خود را بر منافع جامعه مقدم بدارد این دردهای 
نیازمند وحدت  مشترك جامعه بشری، هرگز جداگانه درمان نمی شود و 

ملی و حس همگانی است.

نگاه و نظر

مسئوالن، »ِسر« شدگی اجتماعی مردم را جدی می گیرند؟
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ثبت نمرات پایه نهم تحصیلی تا نیمه تیرماه تکمیل می شود

معاون پرورشی و فرهنگی 
نتایج  گفت:  پرورش  و  آموزش 
امتحانات پایه نهم در حال ثبت 
است و امیدواریم تا نیمه تیر به 

پایان برسد.
كاظمی گفت: هدایت تحصیلی برنامه 
آموزان  دانش  برای  ساز  سرنوشت  و  مهم 
روی  پرورش  و  آموزش  لذا  است  كشور 
مصوبات  با  و  كرده  تمركز  موضوع  این 
دانش  امروز  طراحی ها فكر می كنم  و 
آموزان و خانواده ها با آگاهی خوب و قابل 
قبول رو به رو هست. البته چالش هایی هم 
دانش آموز امسال  میلیون  دارد. حدود یك 

هدایت تحصیلی می شوند.
وی ادامه داد: بررسی های مشاوره ای 
در قالب آزمون رغبت است كه در قالب فرم 
شماره 6 به دانش آموزان و اولیا داده می شود 
و توصیه و مشاوره می كنیم كه دانش آموزان 
در  و  تر هستند  مناسب  رشته ای  برای چه 
كدام شغل ها و مهارت ها توانمدتر هستند. 
یكی  كه  داریم  هم  دیگر  متغیر  دو  اما 
ی  برا كه  است  یشی  گنجا و  ظرفیت 
دانش  عملكرد  دیگری  و  رشته ها داریم 

آموزان در دروس است.
كاظمی گفت: نتایج امتحانات در حال 
پایان  به  تیر  نیمه  امیدواریم  و  است  ثبت 
روز  دو  از  بعد  كه  داریم  آمادگی  ما  برسد. 
نمره ها نمونه برگ های هدایت  ثبت  از 
بگذاریم.  مناطق  در اختیار  تحصیلی را 
از  هم  تحصیلی  نمونه برگ های هدایت 
به  حقیقی  هم  فضای مجاری و  طریق 
فرایند  شود.  ارسال  مقصد  و  مبدا  مدیر 
گذشته  سال  آذر   2۷ از  تحصیلی  هدایت 
سنج  آزمون های رغبت  است.  شده  آغاز 
فرایند  در  امتیاز   3۰ آزمون های توانایی  و 

هدایت تحصیلی دارد اما اجباری نیست.
وزارت  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
هزار   ۹۹۰ كرد:  بیان  پرورش  و  آموزش 
و  معلمان  والدین،  آموزان،  دانش  از  نفر 
مشاوران در این فرایند شركت كردند. 1۰ 
عدم  به  كه  ماندند  دانش آموز باقی  هزار 
مناطق دور برای  در  اینترنت  به  دسترسی 

انجام آزمون های آنالین برمی گردد.
هدایت  تغییرات  كاظمی مهمترین 
تحصیلی در سال جاری را مطرح كرد و گفت: 
همایش های استانی  و  آموزشی  دوره های 
ترتیب داده شده و اطالع رسانی به خانواده ها 
از طریق یك سایت مستقل انجام و اطلس 

مشاغل در سطوح مدرسه ای تا ملی تهیه و 
است.  گرفته  قرار  آموزان  دانش  اختیار  در 
امسال  تحصیلی  هدایت  تغییر  مهمترین 
در  نمره  حدنصاب  تغییر  گذشته،  سال  با 
با توجه به  است.  معارف  و  علوم  رشته 
دانش  رشته  این  در  اینكه می خواهیم 
حدنصاب  كنیم  جذب  را  آموزان قوی تر 
تمام نمرات برای انتخاب این رشته باید 1۴ 

در دروس دینی و عربی باشد.
ل  سا ر  د  : گفت ی  و
تحصیلی  هدایت  جدید نمون برگ های 
در  و فضای مجازی  كاربری  از طریق كد 
اختیار دانش آموز و مدیر مبدأ و مقصد قرار 
آموزان می توانند ظرفیت  می گیرد و دانش 
در سایت هدایت  را  رشته ها  و  شاخه ها 

تحصیلی مشاهده كنند.
هدایت  برای  د:  دا دامه  ا كاظمی 
صحیح تر دانش آموزان در ابتدا آسیب شناسی 
برای  خدمت  ضمن  دوره های  و  كردیم 
برای  همچنین  دادیم.  تشكیل  مشاوران 
آگاهی از ظرفیت های بومی و شغلی اطلس 
مشاغل را در اختیار دانش آموزان و خانواده ها 

قراردادیم.
هدایت  تغییر  مهم ترین  گفت:  وی 
این است  به سال گذشته  نسبت  تحصیلی 
كه حد نصاب میانگین نمرات در رشته های 
علوم و معارف قرآنی تغییر كرده و دانش آموز 

باید برای ورود به این رشته ها حداقل نمره 
1۴ را در دروس علوم دینی و عربی بگیرد.

مشاوره  مدیركل  شكوهی  مسعود 
آموزش و پرورش نیز در این نشست گفت: 
اقدامات با توجه به شرایط كرونا این است 
كه امسال دانش آموزان برای دریافت  نمونه  
حضور  به  نیاز   ۷ و   6 شماره  های   برگ  
هم  مقصد  مدرسه  و  ندارند  مدرسه  در 

مجازی می تواند دریافت كند.
وی ادامه داد: از 23 تیرماه دانش آموزان 
از طریق پرتال همگام این  كاربرگ  ها  را  

می توانند دریافت كنند.
گفت:  پرورش  و  آموزش  مدیركل 
صورت  به  تربیت  و  تعلیم  ه  پژوهشگا
از  و  كرد  بررسی  چالش ها را  تخصصی 

سال آینده تغییر می كند.
وی بیان كرد: هدایت تحصیلی سابقه 
چندانی ندارد و بر اساس عملكرد تحصیلی 

صرفًا هدایت تحصیلی می شد.
قرار  اینكه  درباره  همچنین  كاظمی 
بود طرح شهاب به هدایت تحصیلی برسد، 
گفت: اگر قرار باشد طرح شهاب به هدایت 
تحصیلی برسد نیاز به ساز و كار دارد و به 
مداخله مراجع قانونی آموزش و پرورش دارد 
و باید مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش 

را داشته باشد.
پرسشی   در  به  پاسخ  در  كاظمی 

شهاب  طرح  بود  ر  قرا ینكه  ا خصوص 
كرد:  بیان  بیانجامد  تحصیلی  هدایت  به 
طرح  نتایج  كه  داریم  را  آمادگی  این  ما 
كنیم  لینك  تحصیلی  هدایت  به  را  شهاب 
تنهایی  این باره به  تصمیم گیری در  اما 
باید  و  نیست  مسئولیت های ما  حیطه  در 
قانون گذاران در آموزش و پرورش از جمله 
شورای عالی آموزش و پرورش ساز و كار 

آن را مصوب كنند
موجود  مشكالت  از  یكی  گفت:  وی 
در حیطه هدایت تحصیلی، ظرفیت مدارس 
علت  همین  به  و  هنرستان ها است  و 
الف  اولویت  رشته ها  برخی  برای  ناچاریم 
به  تحصیلی  هدایت  بگیریم.  نظر  و ب در 
درون  و  مدرسه  درون  عوامل  تابع  تنهایی 
بیرونی  نیست و عوامل  پرورش  و  آموزش 
چون فشار خانواده، جامعه و فرهنگ كلی 
انتخاب  مانع  اوقات  گاهی  جامعه  بر  حاكم 

درست برخی دانش آموزان می شود.
وی ادامه داد: بخشی از این سیاست ها 
در حوزه تجهیز هنرستان هم وجود دارد و 
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در قالب 
بیرون سپاری در دستور كار قرار می گیرد كه 
با وجود این تالش می كنیم آگاهی بیشتری 
به خانواده ها بدهیم و حتی ظرفیت بیشتری 
برگزاری  طریق  از  آن ها  آشنایی  برای 

همایش های مدرسه ای داشته باشیم.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

اعتراض جمعی از دانشجویان خوارزمی 
به برگزاری امتحان حضوری

گفت:اساتید  خوارزمی  دانشگاه  تكمیلی  وتحصیالت  آموزشی  معاون 
2۵ درس خواستار برگزاری آزمون حضوری بودند، از آنها خواسته ایم، تدبیر 
كنند چرا كه با توجه به شرایط موجود، برگزاری آزمون ها غیرحضوری است.

دانشگاه خوارزمی اخیرا اعالم كرد با توجه به شیوع كرونا تمام امتحانات 
تعدادی  در حالی است كه  این  برگزار می شود  دانشگاه مجازی  ترم  پایان 
تماس  در  خوارزمی  دانشگاه  ریاضی  رشته  ارشد  كارشناسی  دانشجویان  از 
به  دانشگاه  آموزشی  معاونت  اینكه  با وجود  با خبرگزاری مهر عنوان كردند 
طور رسمی اعالم كرده است كه تمام آزمون های این دانشگاه غیرحضوری 
بوده، برخی از اساتید بر برگزاری آزمون حضوری اصرار داشته و آزمون را به 

صورت حضوری برگزار می كنند.
این دانشجویان اعالم كردند برگزاری آزمون در كالسهای كوچك و 
بدون پروتكل بهداشتی با حضور تمامی دانشجویان یك كالس برگزار شده 
است با وجود چنین شرایطی، دانشجو چاره ای جز شركت كردن در امتحان 
استاد  درخواست  به  است  مجبور  نمره  گرفتن  برای  كه  چرا  ندارد  حضوری 

مربوط عمل كند.
دانشجویان،  از  دسته  این  اعتراض  به  پاسخ  در  و  رابطه  همین  در 
محمدحسین عبداللهی، معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با خبرنگار 
اند كه  اساتید درخواست كرده  از مجموعه حدود 2 هزار درس،  مهر گفت: 

آزمون  2۵ درس به صورت حضوری برگزار شود.
شورای  جلسه  آخرین  در  موجود  شرایط  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
حتی  حضوری  آزمون  برگزاری  شرایط  كه  كردیم  اعالم  دانشگاه  آموزشی 
برای این دروس نیز وجود ندارد بنابراین دانشكده ها باید تدبیری بیاندیشند. 
شاید استادی با دانشجویان هماهنگ كرده و آزمون را به صورت حضوری 

برگزار كرده است.
صورت  به  دانشگاه  ولی  افزود:  خوارزمی  دانشگاه  آموزشی  معاون 
با توجه به شرایط موجود، امكان برگزاری آزمون  رسمی اعالم كرده است 
ها به صورت حضوری و ارائه خدمات مانند خوابگاه وجود ندارد و نمی تواند 

عواقب آن را بپذیرد.
وی ادامه داد: البته باید گفت، دانشگاه شرایط را مصوب كرده است ولی 
هیچ وقت الزام نمی كند، برای همین هم، اعالم كردیم، برای پیشگیری از 
به  را  خود  تجارب  خواستیم،  گروه ها  از  نداریم.  را  شرایط  بیماری  گسترش 
اشتراك بگذارند و همین ها هم به حداقل برسد و خود تدبیر كنند، چرا كه 
رشته ها با یكدیگر متفاوت است لذا رسما چیزی به نام آزمون حضوری نداریم.

معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی خاطرنشان كرد: ما از همان اول در 
عین حال كه سعی كردیم تدبیر كنیم تا كاری عقب نماند به كیفیت هم توجه 
داشتیم، نظر اساتید برای ما ارزشمند است، درسی شاید خاص باشد و استاد 
ادله ای داشته و نشود همه یك مصوبه را اجرا كنند، ولی دانشگاه با توجه 
به شرایط اعالم كرده است كه اساتید برای آن درصد حداقلی هم تدبیر كنند.

وی بر رعایت پروتكل های بهداشتی تاكید كرد و افزود: اجرای پروتكل 
ارشد  كارشناسی  دانشجویان  است،  دانشگاه جدی  در  بسیار  بهداشتی  های 
باید  ابتدا  هستند،  دانشگاه  در  حضور  نیازمند  و  داشته  رساله  كه  دكتری  و 
دانشكده  و  گروه  اساتید،  و  داده  ارائه  گلستان  در سامانه  را  درخواست خود 

تایید كنند.
ارائه  دانشگاه  بهداشت  به مركز  دانشجویان  این  اسم  افزود:  عبداللهی 
می شود، فرم خود اظهاری را تكمیل می كنند و با رعایت همه جوانب در 
دانشگاه حضور پیدا می كنند، اگر تعداد آنها در آزمایشگاه زیاد شد، حضور 
دانشجویان زمان بندی می شود تا تعداد افراد در آزمایشگاه زیاد نشود و تمام 

موارد به صورت دقیق ذكر شده است.             

چرخ های  زیر  پراید  راننده  دلخراش  مرگ 
کامیون

افسرنگهبان آتش نشانی شهر مشهد از تصادف شدید 
خودرو پراید و كامیون بنز در جاده میامی در حومه مشهد 

كه منجر به كشته شدن راننده خودرو پراید شد، خبر داد.
محمدرضا زهانی گفت: با اعالم این حادثه به سامانه 
پشتیبانی  و  نجات  گروه  بالفاصله  فرماندهی  ستاد   12۵
ایستگاه های ۴۹ و ۴1 را به محل حادثه اعزام كه نجاتگران 
آتش نشانی با حضور در محل به وسیله تجهیزات ویژه جسم 
بی جان راننده خودرو پراید كه به دلیل شدت تصادف در دم 
نقلیه اش  وسیله  پاره های  آهن  البالی  از  بود  سپرده  جان 
رهاسازی و تحویل عوامل انتظامی حاضر در صحنه دادند.

قاچاقچی مکالمات تلفنی در پایتخت دستگیر شد
رئیس پلیس فتا پایتخت از دستگیری یك قاچاقچی 
مكالمات تلفنی خبر داد و گفت: این متهم 2۰ میلیارد ریال 
خسارت به شركت ارتباطات زیر ساخت تحمیل كرده است.

گفت:  باره  این  در  گودرزی  معظمی  داوود  سرهنگ 
و  مراجعه  فتا  پلیس  به  مخابرات  شركت  حقوقی  نماینده 
اظهار داشت، افراد ناشناسی به وسیله خطوطی اقدام به سوء 
استفاده از پهنای باند بین الملل و برقراری غیرقانونی ارتباط 

تلفنی خارج به داخل كرده اند.
بر  عالوه  داشته  اظهار  شاكی  اینكه  به  اشاره  با  وی 
شركت  به  ریال  میلیارد   2۰ حدود  امنیتی  های  خسارت 
افزود:  است،  كرده  وارد  خسارت  نیز  ساخت  زیر  ارتباطات 
تیمی از افسران این پلیس با بررسی مستندات و شواهد و 
حساسیت موضوع پرونده را در دستور كار قرار دادند و پس 
از چند روز كار اطالعاتی و تحقیقات گسترده و روش های 
فنی و پلیسی موفق به شناسایی خطوط و شناسایی متهم 

به نام )م ، ف ( شدند.
وی گفت: متهم با استفاده از روش های مختلف مثل 
تغییر كابل كشی های مخابراتی سعی در پنهان كردن این 
وی  مجرمانه  شیوه  نهایت  در  كه  داشت  مجرمانه  عمل 

شناسایی شد.
اولیه  تحقیقات  در  كرد:  اظهار  گودرزی  سرهنگ 
مشخص شد، متهم با استفاده از شیوه انتقال تماس های 
فعال  خط   28 با  كشور  داخل  به  خارج  از  اینترنتی  تلفنی 
الملل سوء  بین  باند  پهنای  از  و  قاچاق  را  تلفنی  مكالمات 

استفاده كرده است.
مرجع  هماهنگی  با  گفت:  پایتخت  فتا  پلیس  رئیس 
قضائی و تحقیقات میدانی متهم در مخفیگاهش دستگیر و 
به همراه تجهیزات مخابراتی و رایانه ای به پلیس فتا انتقال 
یافت. وی در ابتدا منكر جرم ارتكابی بود، اما پس از مواجه 

شدن با ادله و مستندات لب به اعتراف گشود.

ماجرای سرقت های سریالی از همسایگان
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری 
سارقی كه از همسایگان خود بیش از 1۰ میلیارد ریال سرقت 

كرده بود، خبر داد.
 سرهنگ كارآگاه مرتضی نثاری درباره دستگیری این 
سارق اظهار كرد: 2۹ شهریورماه سال گذشته پرونده ای با 
موضوع سرقت منزل در كالنتری گلبرگ تشكیل شد كه 
پس از آن به دستور مقام قضایی برای رسیدگی تخصصی 

به پایگاه چهارم پلیس آگاهی منتقل شد.
وی در خصوص اظهارات شاكی پرونده گفت: شاكی 
در تحقیقات اولیه درباره جزییات این سرقت گفت كه ساعت 
21:۰۰ بیست و هشتم شهریور ماه به همراه خانواده خود 
از منزل خارج شده و حدود ساعت ۰1:۰۰ بامداد به منزل 

بازگشته است.
وی در بدو ورود به منزل متوجه شده كه درب منزلشان 
از قسمت لوال باز شده است. شاكی به سرعت وارد منزل شده 
و مشاهده كرده كه وسایل داخل اتاق ها بهم ریخته شده و 
طال ها و جواهرات همسرش كه یك میلیارد و ۵۰۰ میلیون 

ریال ارزش داشته به سرقت رفته است.

سرهنگ نثاری افزود: هنگام رسیدگی و انجام تحقیقات 
به پرونده مذكور پرونده دیگری با موضوع سرقت منزل به 
این پایگاه ارجاع شد و مشخص شد كه سرقت جدید از منزل 
طبقه باالی پرونده قبلی انجام شده است. طی سرقت جدید 
نیز مقداری طال و وجه نقد كه مجموعًا 12۰ میلیون ریال 

ارزش داشت سرقت شده بود.
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی پایتخت اظهار كرد: 
باتوجه به اهمیت موضوع، اكیپی از كارآگاهان رسیدگی به 
موضوع را در دستور كار قرار دادند و به محل سرقت اعزام 
شدند. كارآگاهان در بررسی اولیه متوجه شدند سرقت داخلی 
بوده و از سوی آشنایان یا یكی از اهالی ساختمان صورت 
گرفته است و سارق یا سارقان با صحنه سازی قصد منحرف 

كردن تحقیقات را دارند.
كارآگاهان  تحقیقات  تكمیل  در  گفت:  نثاری  كارآگاه 
از  دیگر  یكی  منزل  از  نیز  قبل  ماه  چند  شد  مشخص 
همسایگان كه زن مسنی است سرقت شده، در آن زمان 
مال باخته برای بررسی كولر به پشت بام رفته بوده و درب 
منزلش نیمه باز بوده است. ظاهراً سارق از این فرصت استفاده 
كرده و در نبود صاحبخانه وارد منزل شده است. سارق در آن 
زمان، مقداری طال و وجه نقد به ارزش 8۰۰ میلیون ریال 

سرقت كرده است.
وی گفت: در فرایند رسیدگی به این پرونده یكی از 
همسایگان به كارآگاهان گفت كه خودروی كیا اسپورتیج 
وی نیز چند ماه قبل از جلوی ساختمان سرقت شده كه 
در  شده  رها  صورت  به  خودرو  الشه  هفته  چند  از  پس 
اكثر قطعات آن كشف  باز شدن  از  بعد  محدوده شورآباد 

شده است.
ادامه داد:  پایتخت  پلیس آگاهی  پایگاه چهارم  رئیس 
مالك خودروی كیا اشاره كرد، بعد از كشف الشه خودرو یكی 
از همسایگان به نام سعید از او خواست خودرو را با همان 
پسرعمویش  كرده تخصص  ادعا  و  بفروشد  او  به  وضعیت 
این نوع خودرو است؛ بعد توافق الشه خودرو  سرپا كردن 
را به مبلغی باالتر از قیمت بازار از او خریده و بعد از یك 

هفته گفته كه كار خودرو تمام شده و آن را فروخته است.
نجام  ا با  ماموران  كرد:  اظهار  نثاری  سرهنگ 

هماهنگی های قضائی سعید را به عنوان اولین متهم پرونده 
دستگیر كردند و او پس از انتقال به پلیسی آگاهی به جرائم 
ارتكابی اعتراف كرد. متهم اظهار كرد كه طی اولین سرقت 
خود از همسایگان با نقشه قبلی كلید خودروی شاكی را كپی و 
سپس در موقعیت مناسبی خودرو را از مقابل ساختمان سرقت 
كرده و به سوله ای كه از قبل اجاره كرده بوده انتقال داده 
است. او پس از سرقت خودرو قطعات آن را باز و الشه خودرو 
را در حوالی شورآباد رها كرده است. بعد از مدتی خودرو را از 
شاكی خریده و در حال حاضر آن را در پاركینگی در حوالی 

تهرانپارس مخفی كرده است.
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی در پایان با اشاره به 
از اموال سرقتی از مخفیگاه متهم  اینكه خودرو و تعدادی 
كشف و به مال باختگان تحویل داده شده، گفت: متهم با 
صدور قرار از سوی دادیار دادسرای ناحیه 1۵ روانه زندان شد.

جسد معلم شوشتری از آب بیرون کشیده شد
مسئول واحد آتش نشانی شهرداری گتوند گفت: جسد 
عبدالرضا سابیزا  معلم، فعال اجتماعی و ورزشكار 3۵ ساله 
شوشتری كه سوم تیرماه در رودخانه كارون گتوند غرق شد، 

امروز پس از 6 روز پیدا و از آب بیرون كشیده شد.
همكاری  با  جو  و  جست  افزود:  نصیری  اهلل  روح 
و گروه های  بحران  امدادی عملیاتی مدیریت  دستگاه های 

مردمی شهرستان های شوشتر و گتوند انجام شد.
سه  عصر  شوشتر  اجتماعی  فعال  این  داد:  ادامه  وی 
شنبه سوم تیرماه حین شناكردن در رودخانه كارون حوالی 

سد تنظیمی گتوند غرق شد.
نصیری گفت: جسد این معلم شوشتری چند كیلومتر 
پایین تر از محل حادثه در حوالی روستای كوشكك گتوند 

پیدا شد.

خودکشی مرد جوان در متروی تهران
یك مرد جوان در ایستگاه مترو تهران )ایستگاه طرشت( 

اقدام به خودكشی كرد.
این حادثه  حدود ساعت 2۰ یكشنبه اتفاق افتاد و با 

حضور عوامل اورژانس به مركز درمانی انتقال داده شد..
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چگونگی دریافت غیرحضوری نمون برگ های هدایت تحصیلی

مدیركل مشاوره، امور تربیتی و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی وزارت 
آموزش و پرورش با بیان اینكه دانش آموزان برای دریافت نمون برگ شماره 6 و 
۷ نیاز به حضور در مدرسه ندارند گفت: آنها می توانند از 23 تیرماه نمون برگ ها 

را از طریق سامانه همگام دریافت كنند.
مسعود شكوهی در نشست خبری معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش 
و پرورش با بیان اینكه با توجه به شرایط كرونا اقداماتی برای انجام هرچه بهتر 
نمون  دریافت  برای  آموزان  دانش  هدایت تحصیلی صورت گرفته است گفت:  
برگ شماره 6 و ۷ نیاز به حضور در مدرسه ندارند و می توانند آن را از طریق 
پرتال همگام دریافت كنند و مدرسه مقصد نیز می تواند آن را دریافت و چاپ كند.

وی افزود: دانش آموزان از 23 تیرماه می توانند نمون برگها را از طریق سامانه 
همگام دریافت كنند.شكوهی پیرامون آسیب شناسی هدایت تحصیلی گفت: جلسات 
مكرری برگزار و اشكاالت احصاء شده و كمك كرد كه برنامهها را برای هدایت 

تحصیلی با اندكی تغییر برای سال آینده دنبال كنیم.
چندانی  عمر  سیاق  و  سبك  این  با  تحصیلی  هدایت  اینكه  بیان  با  وی 
می  تحصیلی صورت  عملكرد  اساس  بر  اغلب  قبال  كرد:  اظهار  داشت  نخواهد 
آن  به  تری  پررنگ  به صورت  مشاوره ای  بررسی های  است  چندسالی  و  گرفت 

افزوده شده است.
به گزارش ایسنا، محمدرضا مسیب زاده، مدیركل قرآن، عترت و نماز وزارت 
آموزش و پرورش نیز در این نشست با بیان اینكه سی و هشتمین دوره مسابقات 
قرآن كریم در مرحله كشوری را حتما برگزار خواهیم كرد و اجازه ندادیم به خاطر 
كرونا تاخیری صورت گیرد گفت: تا آخر تیرماه برگزیدگان استانی معرفی و از اول 
تا دهم مرداد مقدمات حضوری و مجازی طی شده و افراد شاخص انتخاب و از 

دهم تا آخر مردادماه مرحله نهایی جشنواره برگزار می شود.
وی با اشاره به اینكه تجربه برگزاری مرحله مقدماتی مسابقات بین المللی 
را با حضور 6۷ كشور داشتیم و امسال هم از این تجربه استفاده می كنیم و در 
هفته اول شهریور اختتامیه را برگزار می كنیم، به راه اندازی دارالقرآنهای مجازی 
اشاره كرد و گفت: سالها تالش كردیم این اتفاق محقق شود اما بسترها فراهم 
نبود. اكنون در این ایام این مهم محقق شد و این ظرفیت از طریق شبكه شاد 

در اختیار ما قرار گرفت. 
وی افزود: دوره مقدماتی و عمومی قرآن آموزی را در شش سطح در تابستان 
از این طریق در تابستان ارائه می دهیم و فعال وارد دوره تخصصی نمی شویم. راه 

اندازی قرارگاه مجازی قرآن و عترت نیز در دستوركار است.

دانش آموزان با مشارکت خانواده ها
 فیلم های کوتاه علمی می سازند

چهارمین دوره مسابقه دانش  آموزی نور، با مشاركت خانواده ها برگزار می شود 
تا فیلم های كوتاه 6۰ ثانیه ای علمی ساخته شود.

بنیاد مصطفی)ص(، برگزار كننده چهارمین دوره مسابقه دانش آموزی نور 
است. این رخداد به مناسبت گرامیداشت پروفسور یاغی برگزار می شود و پذیرای 

دانش آموزان عالقه مند به عرصه های علم و فناوری است.  
هدف از برگزاری این رویداد ایجاد انگیزه میان نسل نوجوان جهان اسالم، 
استعدادهای  رشد  به  كمك  و  فناوری  و  علم  زمینه  در  نوین  افق  های  ایجاد 

درخشان است.
مسابقه و رخداد علمی نقشی تعیین كننده در تشویق نسل جوان و نوجوان 
برای فعالیت در عرصه های علمی دارد. با توجه به شیوع كرونا و تعطیل شدن 
مراكز آموزشی، می توان با ایجاد رقابت های علمی، انگیزه دانش آموزان را برای 
فعالیت های علمی و آموزشی افزایش داد. این رویداد نیز در چهارمین دوره برگزاری 

خود این هدف را دنبال می كند.
دانش  آموزان می  توانند تا پایان مردادماه سال ۹۹ با مراجعه به سایت بنیاد 
گروه های  قالب  در  و  مراجعه  نور  دانش آموزی  مسابقه  بخش  به  مصطفی)ص( 
دو یا سه نفره آثار  علمی خود را به صورت فیلم های 6۰ ثانیه ای به دبیرخانه این 

مسابقه ارسال كنند.
می شود.  برگزار  دانش آموزی  حوزه  سال در  هر  نور  دانش آموزی  مسابقه 
با  دقیقه  ای  فیلم های علمی كوتاه یك  نیز ساخت  موضوع دوره چهارم مسابقه 

موضوع ماده و انرژی است.
بر اساس اعالم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دور قبلی مسابقه 
از  برگزار شد. در آن دوره  رباتیك  نور در بخش مدارس در حوزه  دانش  آموزی 
برگزاری مسابقات، پنج  هزار و 122 دانش آموز در قالب دو هزار و 183 گروه ثبت 
 نام كردند و یك هزار و ۷33 فیلم به سایت دبیرخانه ارسال شد و در نهایت در روز 
اختتامیه از 1۰۰ گروه منتخب تقدیر بعمل آمد. مهلت ارسال آثار به مسابقه دانش 
آموزی نور در این دوره از مسابقات، تا 31 مردادماه سال 13۹۹ تمدید شده است.

معاون پرورشی و فرهنگی 
ایجاد  گفت:  پرورش  و  آموزش 
معاونت  این  تخصصی  كانال   8
در شبكه شاد یكی از مهمترین 

فعالیت های دوران كرونا بود.
پرورشی  معاون  كاظمی  علیرضا 
تبیین  به  پرورش  و  آموزش  فرهنگی  و 
دوران  در  فرهنگی  و  برنامه های پرورشی 

تعطیلی كرونا پرداخت.
به  اشاره  با  نشست  ابتدای  در  وی 
تیرماه  هفتم  مناسبت  ایام  در  قرارگیری 
گفت:  تیر  هفتم  شهدای  یاد  یادآوری  و 
به  را  كرونا  موضوع  پرورش  و  آموزش 
یك فرصت تبدیل كرد. یك جهاد آموزشی 
بعد هم  توسط معلمان و مربیان رخ داد و 
گشود.  را  متفاوتی  فضای  شبكه شاد یك 
البته نیازمند برنامه ریزی دقیق تر در حوزه 
چالش های آن  تا  هستیم  مجازی  فضای 

مرتفع شود كه در دست كار است.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و 
پرورش گفت: ما ۴ استراتژی را مدنظر قرار 
دادیم كه كمك به آگاه سازی دانش آموزان 
 2۰۰ از  بیش  مهمترین ها بود.  جمله  از 
اقدام انجام دادیم. بسیج تشكل های دانش 
اوایل شروع  در  تولید ماسك  برای  آموزی 
این وضعیت یك میلیون ماسك و در ادامه 
بیش از 2 میلیون ماسك تولید شد. 3۰۰۰ 
تشكل ها شكل  در  سالمت  همیار  گروه 
كردن  ضدعفونی  بر  آنها  تمركز  و  گرفت 
مدارس و سپس اماكن عمومی قرار گرفت. 
پویش های مختلفی در فضای مجازی شكل 

خانواده ها متقاعد  كردیم  تالش  و  گرفت 
شوند كه تعطیالت عید در خانه بمانند.

كاظمی بیان كرد: تالش برای ارتقای 
مهارت تاب آوری، كاهش استرس و افزایش 
جمله  خدمات مشاور ای از  نفوذ  ضریب 
مشاور  صدای  اندازی  راه  بود.  ما  كارهای 
را داشتیم كه ۷۵۰ مركز مشاوره راه انداخته 
شده و 6۵ هزار نفر از این خدمات استفاده 
كنند. پیام مشاور هم محتواهایی تولید كرد.

هنگی  فر و  شی  ر و پر ن  و معا
فضای  ایجاد  پرورش  و  آموزش  وزارت 
معاونت  این  سوم  استراتژی  را  معنوی 
و  ادعیه  ارسال  كرد:  اظهار  و  دانست 
یی چون  پویش ها زی  ندا ا ه  ا ر یات،  آ
ین  ا ر  د كریم  قرآن  م  جزء سیا حفظ 
نیز  چهارم  استراتژی  شد.  انجام  محور 
استمرار فعالیتهای فرهنگی و پرورشی در دو 
قالب متمركز و نیمه متمركز بود و مسابقات 
فرهنگی ملی و منطقه ای طراحی و اجرا شد.

ی  لیت ها فعا ز  غا آ ی  و گفته  به 
 6 به مدت  تیر  از 1۵  تابستانی  برنامه های 

هفته است.كاظمی ادامه داد: در كانون های 
فرهنگی تربیتی و دارالقرآن ها این مهلت تا 

8 هفته قابل تمدید است.
شبكه  و  نمایش  رادیو  از  گفت:  وی 
كردیم.  شبكه شاد استفاده  كنار  در  امید 
مثبت  كرونا  قالب  در  برنامه های مختلفی 
جشن  استانی  شبكه  در  كردند.  طراحی 

تكلیف برگزار كردیم.
دو  شبكه شاد از  در  افزود:  كاظمی 
كانال   8 ایجاد  یكی  كردیم.  وارد  طریق 
پوشش  با  شبكه شاد است  در  اختصاصی 
بیش از یك میلیون و پانصد مخاطب و بیش 
از ۵ هزار محتوا تولید شده است. كانون ها و 
است.  گرفته  شكل  دارالقرآن های مجازی 
جشنواره های فرهنگی  برگزاری  مراحل 
مجازی  فضای  طریق  ز  ا را  هنری  و 

پیش می بریم.
وی با تاكید بر اینكه برگزاری اولین 
تحقق  برای  نه  مومنا همدلی  رزمایش 
فرمایشات مقام معظم رهبری با كمك بسیج 
سازمان دانش آموزی بسیار اثر برگزار شد، 

گفت: بیش از 3۰ میلیارد تومان كمك جامعه 
از این طریق جمع آوری شد.

كاظمی ادامه داد: عمده فعالیت ها در 
فضای مجازی دنبال می شود و فعالیت  های  
حضوری  در مناطق زرد و سفید و با رعایت 
وزارت  مجوز  و  پروتكل های بهداشتی 
انجام است.وی گفت: زمان  بهداشت قابل 
صورت  به  تابستانی  پایگاه های  در  فعالیت 
فعالیت  ساعت  است.  دقیقه   3۰ مجازی 
كالس های حضوری نیز سه روز در هفته 
پیش بینی ما  است.  ساعت  مدت شش  به 
فعالیت 3۰ هزار پایگاه اوقات فراغت است.

هنگی  فر و  شی  ر و پر ن  و معا
اینكه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزارت 
یاد  موارد  بر  عالوه  فعالیت های تابستانی 
شده، در رسانه ملی و با پخش برنامه های 
ادامه می یابد.  تلویزیون  از  آموزی  مهارت 
در مناطق محروم كه دسترسی به اینترنت 
مزرعه  فعالیت هایی چون  ندارد  وجود 
داری نمونه و دامداری و پرورش گل مدنظر 

قرار گرفته است.
وزارت  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
آموزش  اینكه  بیان  با  پرورش  و  آموزش 
از  را  آموزش های غیرحضوری  پرورش  و 
هفتم اسفند آغاز كرد و ما نیز فعالیت ها و 
مسابقاتی را در حوزه های مختلف فرهنگی 
فعالیت های پرورشی،  گفت:  دادیم  انجام 
ز  ا سبدی  باید  ما  و  هستند  داوطلبانه 
فعالیت های فرهنگی را معرفی كنیم تا دانش 
آموزان متناسب با نیاز و عالقه مندی خود از 

آن بهره مند شوند.

ایجاد ۸ کانال پرورشی و فرهنگی در شبکه شاد

ها
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چگونه می توان اطالعات خود را 
در دستگاه های اینترنت اشیا ایمن کرد

اینترنت اشیا از چند سال گذشته با سرعت زیادی در حال رشد است. 
اگرچه این فناوری پدیده جدیدی نیست ، اما محبوبیت فعلی آن بی سابقه 
است. برای تعریف آن ، اینترنت اشیا صرفًا به دستگاهها یا اشیا متصل به 
اینترنت اطالق می شود. برخی از نمونه های این دستگاه ها ساعت های 

هوشمند ، یخچال و فریزر ، Fitbit و غیره هستند.
بر اساس یك مطالعه جدید انتظار می رود كه 86 درصد از شركت 
ها، هزینه های اینترنت اشیا خود را در سال 2۰1۹ و بعد از آن افزایش 
دهند. مطالعه ی دیگر با عنوان »آشكار سازی فرصت ها در اینترنت اشیا«، 
پیش بینی می كند كه بازارهای در هم آمیخته با اینترنت اشیا از 23۵ میلیارد 
دالر در سال 2۰1۷ به حدود ۵2۰ میلیارد دالر در سال 2۰21 محدود 
خواهد شد كه این مطالعات به رشد روزافزون بازار اینترنت اشیا اشاره دارد.

بدون شك اینترنت اشیا فرصت ها و ایده های هیجان انگیزی را 
برای نوآوری ارائه می دهد. با بیان اینكه آنچه بسیاری از مردم ممكن 
در  امنیتی  خطرات  و  خصوصی  حریم  میزان   ، نباشند  آن  متوجه  است 
ارتباط با این فناوری است. برای این موضوع ، هر وسیله ای كه دارای 
اتصال بی سیم باشد ، در معرض خطر نقض امنیت یك نوع یا دیگری 
است. اگر شخص غیرمجاز به دستگاه شما دسترسی پیدا كند ، می تواند 
عملكرد دستگاه را دستكاری كرده یا حتی به داده های مربوط به عادات 

شما دسترسی پیدا كند.
چگونه وسایل اینترنت اشیا خود را ایمن کنید.

از طراحی آن  ابتدا   ، یا راه حل  اشیا  اینترنت  از تهیه دستگاه  قبل 
اطمینان حاصل كنید. این موضوع ممكن است در برخی از محیط ها به 
دلیل عواملی مانند توقف تولید یك محصول ، قیمت اصلی یا فقط به 
دلیل اینكه جزئیات كافی در مورد چگونگی یا عدم اطمینان آنها ندارید 

، امكان پذیر نباشد.
اگر ارائه دهنده خدمات قادر به ارائه اطالعات كافی در مورد رویكرد 
امنیتی دستگاه نیست شما باید در دستیابی به دستگاه اینترنت اشیا تجدید 
نظر كنید،. در صورتی كه دستگاه های اینترنت اشیا در حال حاضر در مكان 
امنی قرار دارند ، می توانند در اطراف آن ساخته شوند . این یك رخداد 
معمول در محیط هایی است كه دارای محصوالتی هستند كه فروش آنها 

در بازار متوقف شده است.
همچنین باید اطمینان حاصل كنید كه سازنده دستگاه های اینترنت 
اشیا شما قادر به ارائه Patch بموقع و بروزرسانی برای كل عمر دستگاه 
است. بسیاری از آسیب پذیری های امنیتی پس از ورود محصول به بازار 
آشكار می شوند. از آنجا كه طول عمر دستگاه های اینترنت اشیا می تواند 
1۰ تا 2۰ سال باشد ، تولید كننده آن باید بتواند Patchها و بروزرسانی های 

خود را برای آن مدت ارائه دهد.
اگر شما نقض امنیت را تجربه كرده اید ، با رعایت نكته می توانید 

اثرات آن را كاهش دهید
استفاده از دستگاه های وابسته به اینترنت اشیا مزایای زیادی دارد. 
این می تواند زندگی ما را راحت تر كرده و به داده هایی كه در غیر این 
صورت در دسترس ما نیست ، دسترسی داشته باشد. با این حال ، اینترنت 
اشیا مانند سایر فناوری ها سهم خود را در ریسك ها دارد. الزم است كه 
آن  برابر  در  از خود  برای محافظت  و  باشید  آگاه  این ریسك ها  از  شما 

اقداماتی انجام دهید.
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کودکان بازمانده از تحصیل، واقعیت خاموش

گزارش: نعمت مرادپور
ز  ا ه  ند ما ز با ن  كا د كو
در  خاموش  واقعیتی  تحصیل 
جامعه هستند؛ واقعیتی كه شاید در بسیاری 
از اوقات به چشم  می آیند، اما همواره راحت 

از آن چشم پوشی می شود.
منظور از كودك بازمانده از تحصیل، 
گروه سنی 6 تا 18 سال است كه در چرخه 
را  گروه   2 و  ندارند  كشور حضور  آموزشی 

شامل می شوند.
عشایری  مناطق  كودكان  اول،  گروه 
و روستاهای دورافتاده و كم  جمعیت كه از 
اول وارد سیستم آموزشی نمی  شوند؛ به جز 
این كودكان تعداد كمی از كودكان و بویژه 
دختران در روستاها و حاشیه شهرها به دلیل 
ناآگاهی، تعصب و فقر والدین، رنگ مدرسه 

را نمی  بینند و اینها بیسواد مطلق هستند.
در  كه  هستند  كودكانی  دوم  گروه 
از  پس  و  شوند  می   مدرسه  وارد  6سالگی 
چند سال تحصیل به دالیل مختلفی ترك 
در  بیشتر  كودكان  این  كنند؛  می   تحصیل 
شرایط  در  و  شده  كار  بازار  وارد  كم  سن 
ناچار به كودكان  نامناسب و ظالمانه ای به 

كار تبدیل می شوند.
در میان كودكان الزم التعلیم بازمانده 
دلیل  به  پذیری دختران  آسیب  از تحصیل 
و  شهری  جامعه  بر  حاكم  خاص  شرایط 
روستایی بیشتر و به عنوان یك مشكل جدی 

آموزشی و پرورشی مطرح است.
براساس بررسی ها؛ فقر، بدسرپرستی، 
و  عالقه  نبود  مهاجرت،  های طالق،  بچه 
نداشتن انگیزه، بیماری و دیرآموزی از جمله 
علل ترك تحصیل كودكان الزم التعلیم به 

شمار می رود.
*1۴2 هزار بازمانده از تحصیل

آموزش  وزیر  ابتدایی  آموزش  معاون 
كودك  هزار   1۴2 شناسایی  از  پرورش  و 
بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی برای 
سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: سعی 
داریم زمان شناسایی و معرفی بازماندگان را 
نزدیك مهرماه انجام دهیم تا فرصت زیادی 

برای جذب آن ها فراهم شود.
رضوان حكیم زاده با اشاره به تحصیل 
در  اولی  كالس  هزار   ۴83 و  میلیون  یك 
سال تحصیلی جدید در كشور اظهار داشت: 
امسال حدود ۴3 هزار دانش آموز نسبت به 
سال گذشته به مجموع دانش آموزان كشور 

افزوده شده است.
وی افزود: معتقدم مدرسه در مناطق 
شناسایی  كانون  بهترین  مرزی  و  محروم 

بازماندگان از تحصیل است.
معلم  چالش  به  اشاره  با  زاده  حكیم 
مقطع ابتدایی در آموزش و پرورش، گفت: 
البته كمبود واقعی معلم به این معنی است كه 

ما به چه میزان معلم مرتبط با دوره ابتدایی و 
آموزش دیده در كالس های درس نیاز داریم.

وی با بیان اینكه در حال حاضر بیش 
از 6۰ درصد جمعیت دانش آموزی در دوره 
ابتدایی در كالس هایی با تراكم باالی 26 
درصد تحصیل می كنند، گفت: در حالی كه 
پرورش،  و  آموزش  شورای  مصوبه  طبق 
درس  كالس های  در  آموزان  دانش  تعداد 
تحت هیچ شرایطی نباید بیش از حد مجاز 

تشكیل شود.
آموزش  وزیر  ابتدایی  آموزش  معاون 
مناطق  معلمان  این كه  بیان  با  پرورش  و 
با توجه به شرایط دانش آموزان،  عشایری 
انتخاب  متخصص  و  عشایر  افراد  بین  از 
می شوند، گفت: برای جذب معلم در مناطق 
را  خاص  سهیمه  می كنیم  سعی  عشایری 
از  نیرو  تا  دهیم  اختصاص  عشایران  برای 
سرباز  از  استفاده  و  تامین  عشایران  بین 

معلمی محدود شود.
حكیم زاده با بیان اینكه نرخ پوشش 
پیش دبستانی در كشور از 38 درصد به ۷1 
درصد رسیده است، افزود: امسال دو استان 
برای  پایلوت  به عنوان  خوزستان و قزوین 
پوشش 1۰۰درصدی پیش دبستانی انتخاب 
نیز  استان های محروم  از  برخی  در  و  شده 

این نرخ به باالی ۹۰ درصد رسیده است.
پیش  بر  نظارت  اینكه  بیان  با  وی 
دبستانی ها بر عهده آموزش و پرورش است، 
در  دبستانی  پیش  دوره  پوشش  نرخ  گفت: 

آذربایجان شرقی، 86 درصد است.
در  تحصیل  از  بازمانده  *كودكان 

آذربایجان شرقی
كل  اداره  ابتدایی  آموزش  معاون 
تعداد  شرقی  آذربایجان  پرورش  و  آموزش 
در  ابتدایی  مقطع  به  ورود  شرایط  واجدین 
سال تحصیلی ۹۷-۹6 را 3۷1 هزار و ۴82 
نفر اعالم كرد و گفت: از این تعداد سه هزار 

و 1۹۹ كودك بازمانده از تحصیل هستند.
این  البته  اینكه  بیان  با  فریده حقایی 

آمار تعداد واقعی بازمانده از تحصیل در استان 
نیست، اظهار داشت: كودكی كه هنگام تولد 
های  شهرستان  از  یكی  از  اش  شناسنامه 
استان صادر شده اما به دالیلی به خارج از 
استان مهاجرت كرده، جزو بازماندگان این 
توسط  باید  كه  شود  می  محسوب  استان 
ثبت  جمله  از  پرورش  و  آموزش  شركای 

احوال و دهیاران آمار واقعی اعالم شود.
وی پوشش تحصیلی آذربایجان شرقی 
را ۹۹.۴ درصد اعالم كرد و گفت: میانگین 
از  باالتر  كه  است  درصد   ۹8.13 كشوری 
خاطر  همین  به  هستیم،  كشوری  میانگین 
و  آموزش  به  بیسوادی  انسداد  دبیرخانه 

پرورش استان محول شده است.
را  بیسوادی  مبانی  انسداد  حقایی، 
و  اعالم  بیسواد  تولید  قطع  برای  تالش 
اساس سیستم  بر همین  نشان كرد:  خاطر 
تحصیل  شرایط  واجدان  شناسایی  مكانیزه 
با هماهنگی ثبت احوال استان برای اولین 

بار به صورت ابتكاری در استان اجرا شد.
كل  اداره  ابتدایی  آموزش  معاون 
آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، مزایای 
این طرح را، تطبیق سیستم ثبت نام آموزش 
و پرورش با سیستم موالید ثبت نام برشمرد و 
گفت: در بازه زمانی ثبت نام دانش آموزان 
اول ابتدایی كه از آخر اردیبهشت شروع می 
شود، اطالعات مورد نیاز از قبیل اسم، فامیل 
و محل تولد دانش آموز واجد شرایط را از 
نام كنندگان  ثبت  تعداد  و  اخذ  احوال  ثبت 
احصا  از تحصیل  بازماندگان  آمار  و  كنترل 
از  بازماندگی  عمده  علت  شود.حقایی،  می 
بودن،  سرپرست  بی  را،  كودكان  تحصیل 
بدسرپرستی خانواده های در شرف طالق و 
زندانی بودن پدر كودك اعالم كرد و افزود: 
به  بدهكار  والدین  ترس  نیز  اوقات  گاهی 
خاطر چك برگشتی از افشای محل سكونت 
شان مانع ثبت نام فرزند در مدرسه می شود.

كل  اداره  ابتدایی  آموزش  معاون 
آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، كودكان 

از  بازماندگی  از علل  نیز یكی دیگر  را  كار 
تحصیل دانست و اظهار داشت: زمینه های 
امكان  نكنیم  كنترل  اگر  را  تحصیل  ترك 
بازگشت وجود دارد كه در این زمینه آموزش 
و پرورش، عملیات شناسایی، جذب، آموزش 

و نگهداشت دانش آموز را انجام می دهد.
حقایی یكی دیگر از علل بازماندگی از 
تحصیل را طی نكردن دوره پیش دبستانی 
برخی كودكان بخاطر مشكالت مالی و فقر 
نشان  و خاطر  دانست  فرهنگی خانواده ها 
كرد: برای اولین بار در سال تحصیلی گذشته 
دوره پیش دبستانی به همت خیران در تبریز 
دایر شد كه كودكان بازمانده را در دوره پیش 
دبستانی به صورت رایگان ثبت نام می كنند.

كل  اداره  ابتدایی  آموزش  معاون 
آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، از ایجاد 
دوره پیش دبستانی در مناطق محروم و دو 
زبانه با اختصاص فضای فیزیكی آموزشگاه 
پوشش  بردن  باال  منظور  به  دولتی  های 
تحصیلی دوره پیش دبستانی خبر داد و گفت: 
در مناطق شهری نیز بصورت مشاركتی این 

طرح اجرا می شود.
حقایی، شناسایی، جذب و نگهداشت 
دانش آموزان الزم التعلیم را نیازمند همكاری 
جدی تمام شركای آموزش و پرورش از جمله 
سیما،كمیته  و  احوال،بهزیستی،صدا  ثبت 
و  پزشكی  علوم  دانشگاه  شهرداری،  امداد، 
این  كمك  با  افزود:  و  دانست  دادگستری 
جذب  شناسایی،  با  توانیم  می  ها  دستگاه 
و نگهداشت دانش آموزان در مدارس آمار 

بازماندگان از تحصیل را به صفر برسانیم.
*فقر فرهنگی و اقتصادی

»كریم حسن زاده اینق« كه معلم چند 
دورافتاده شهرستان  روستاهای  از  یكی  پایه 
ورزقان است، در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: 
تعداد كم اوالد ذكور، دشوار و سنتی بودن كار 
كشاورزی در روستاهای كوهپایه ای و هزینه 
باالی زندگی باعث می شود كه در برخی موارد 
والدین ناگزیر از ترجیح دادن استفاده كاری از 
فرزند به جای فرستادن وی به مدرسه باشد.

وی افزود: عالوه بر این، فقر فرهنگی و گاها 
اقتصادی موجب بازماندن دختران از تحصیل 

در مناطق روستایی هم می شود.
لبته  ا كرد:  خاطرنشان  زاده  حسن 
اقناع  برای  معلمان روستایی تالش زیادی 
والدین این قبل كودكان برای فرستادن آنها 
به مدرسه می كنند اما این تالش ها در اغلب 

مواقع موثر نیست.
در  اجباری  تحصیل  قانون؛  طبق 
ایران شامل هشت سال دوره های ابتدایی و 
راهنمایی است و والدینی كه بچه های 6 تا 
1۴ سال خود را به مدرسه نفرستند مجرم 
قانون  این  اما  باید جریمه شوند،  و  هستند 

ضمانت اجرایی ندارد.

مشکل اقتصاد ایران دالر نیست 
سیدامیرحسین قاضی زاده نائب رئیس مجلس شورای اسالمی، ریال را 
مشكل اقتصاد ایران دانست و در توئیتر نوشت: اگر این را بفهمیم، می توان 
در مدت نسبتاً كوتاهی قسمت بزرگی از مصایب اقتصادی كنونی مردم را 

رفع كرد: مشكل اقتصاد ایران دالر نیست، ریال است!

دولت باید تدابیری برای کاهش قیمت  کاالهای اساسی 
اتخاذ کند

نماینده مردم بم در مجلس گفت: قیمت كاالهای ضروری  هر روز در 
حال افزایش است كه دولت باید تدابیر الزم برای كاهش قیمت ها را اتخاذ كند.

حجت االسالم موسی غضنفرآبادی اظهار داشت: متأسفانه  بسیاری 
از مردم برای تأمین كاالهای مورد نیاز خود با مشكل مواجه هستند.وی 
افزود: اگر دولت در زمینه نظارت و كنترل قیمت ها با نقص قانونی روبرو 
است، درخواست خود را به مجلس ارائه كند تا ما آن را برطرف كنیم.نماینده 
مردم بم تصریح كرد: افزایش قیمت كاالهای اساسی،  قشر ضعیف جامعه 

را تحت فشار شدید قرار داده است و باید دولت به فكر مردم باشد.

اصالح طلبان به جای نامه نگاری، پاسخگوی وضع اقتصادی 
باشند

عضو كمیسیون فرهنگی مجلس گفت: اصالح طلبان به جای آنكه در 
گوشه ای بنشینند و درباره وضع موجود نامه نگاری كنند، بهتر است كه پاسخگو 

باشند و به دولت راهكار برون رفت از مشكالت را ارائه دهند.
حجت االسالم سید رضا تقوی گفت: افرادی كه االن مدعی هستند 
و مواردی را درباره مشكالت اقتصادی مردم ذكر می كنند، باید پاسخگوی 
وضع موجود باشند.وی افزود: دولت فعلی مورد حمایت همین آقایان بوده 
است از این رو به جای آنكه در گوشه ای بنشینند و از دیگران بخواهند كه 
پاسخگوی وضع موجود باشند، باید طرح و برنامه برون رفت از مشكالت 

اقتصادی را به دولت مورد حمایت خود ارائه دهند.
اینكه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  فرهنگی  كمیسیون  عضو 
ارائه كنند  برنامه ای دارند بهتر است به دولت  اگر طرح و  اصالح طلبان 
تا دولت مشكالت مردم را حل كند، تصریح كرد: بر این اساس، بهتر بود 
كه موسوی خوئینی ها به جای نوشتن نامه خطاب به رهبر معظم انقالب، 
مورد  به دولت  را خطاب  اوضاع كشور  بهتر شدن  برای  پیشنهادات خود 

حمایت شان ذكر می كرد.

مدیران ضعیف باید عزل شوند
رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس گفت: هرچند مسئوالن 
وضعیت شهرستان اهواز را »زرد« اعالم كرده اند ولی وضعیت این شهرستان 

اصاًل خوب نبوده و فوق بحرانی است.
سید كریم حسینی اظهار داشت: اصالح قوه قضائیه می تواند به اصالح 
كشور و مبارزه با فساد در تمامی رده ها منجر شود و در بازدارندگی از جرایم 
اثرگذار است.وی به نكات ضروری و تعیین مسیر راه را با در نظر گرفتن 
اوضاع و احوال كشور در پیام مقام معظم رهبری اشاره كرد و افزود: اقتصاد، 
فرهنگ و معیشت مردم از جمله اولویت های كاری مجلس یازدهم است 
كه از روزهای نخستین كار به آن پرداخته ایم.نماینده مردم اهواز در مجلس 
شورای اسالمی تصریح كرد: تا زمانی كه مسئوالن اجرایی كشور و مدیران در 
مسیر خدمت به مردم و جلب رضایت آنها كار كنند، قطعاً در كنار آنها هستیم 

و آمادگی كامل را برای همكاری با مدیران اجرایی و قضائی استان داریم.
حسینی عنوان كرد: بر اساس منویات مقام معظم رهبری، همه مسئوالن 
باید در مسیر قانون حركت كنند ولی اگر هركسی در هر رده و یا قوه ای از 
مسیر قانون خارج می شوند باید با برخورد نهادهای نظارتی، مجلس و قوه 

قضائیه مواجه شوند.

عده ای تصور می کردند با اعتماد به اروپا
 کارشان پیش می رود

رئیس قوه قضاییه با تأكید بر غیرقابل اعتماد بودن اروپایی ها، گفت: ما 
این سه كشور اروپایی را كه بعد از شهادت حاج قاسم از اقدام تروریستی آمریكا 
حمایت كردند، به خوبی می شناسیم اما برخی در داخل تصور می كردند با اعتماد 

به آنها و عدم توجه به داشته های خودمان می توانند كارشان را پیش ببرند.
رئیس قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی از گزارشگران فساد برای افشا 
و اعالم مفاسد اداری و اقتصادی حمایت حقوقی و قانونی خواهد كرد و اجازه 

نخواهد داد احدی متعرض آنها شود.
رئیسی »تحول خواهی« را نخستین مسئولیت همه بخش های قوه قضاییه 
دانست و گفت: هیچ مسئولی نباید در میدان تحول خواهی غایب باشد و همه 

اجزای قوه قضاییه باید در این امر خطیر نقش آفرینی كنند.
رئیس قوه قضاییه با بیان این كه پیگیری سند تحول قضایی تا تبدیل وضع 
موجود به وضع مطلوب با قوت ادامه خواهد داشت، متذكر شد: همه مسئوالن 
ستادی و استانی و همكاران دستگاه قضا در تمام بخش ها باید كاری كنند 

كه تغییر رویكردها و رفتارها در قوه قضاییه برای مردم كاماًل ملموس باشد.
رئیسی با تأكید بر این كه مبارزه با فساد تضمین كننده سالمت نظام اداری 
در كشور است، الزمه این مبارزه را توجه به سالمت نظام قضایی به عنوان 
نهادی نظارتی و اصالح گر دانست و خاطر نشان كرد: نباید از حفظ و ارتقاء 

سالمت دستگاه قضایی غفلت شود.
كرد  توصیه  قضا  دستگاه  كاركنان  و  قضات  به  قضاییه  قوه  رئیس 
كوچك ترین تخلف و فساد در سیستم قضایی را بزرگ تلقی كرده و نسبت به 
آن با قاطعیت عكس العمل نشان دهند و تأكید كرد: اگر بخواهیم مبارزه با فساد 
موفقیت آمیز باشد، باید سالمت دستگاه قضایی از درون نیز حفظ و تضمین شود.

مشکل بازار مسکن با ساخت خانه های ۲۵ تا ۴۰ متری
 حل نمی شود

یك عضو كمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاكید كرد كه دولت 
باید سیاست  گذاری همراه با برنامه های كارشناسی برای ساماندهی بازار مسكن 

داشته و از ارائه  طرح های متعدد كه راه به جایی نمی برند فاصله بگیرد.
مجتبی یوسفی درباره طرح ساخت مسكن های 2۵ تا ۴۰ متری برای 
ساماندهی بازار مسكن بیان كرد: این طرح ها آنچه را كه در ذهن انسان تداعی 
می كند این است كه دولت هیچ برنامه و سیاست گذاری مشخصی در هفت سال 
گذشته برای ساماندهی بازار مسكن، تولید مسكن و كنترل قیمت نداشته است.

وی در ادامه اظهار كرد: امروز افزایش لجام گسیخته قیمت مسكن به قشر 
مستضعف و متوسط جامعه فشار زیادی آورده و سفره مردم را هر روز كوچكتر 
می كند. مشكل بازار مسكن نیز با ساخت خانه های 2۵ تا ۴۰ متری حل نمی شود. 

سیاست دولت باید در این حوزه با برنامه ریزی و كار كارشناسی روشن شود.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی تصریح كرد: در طول 
سال های گذشته ما شاهد ارائه  طرح مسكن اجتماعی، مسكن اولی ها و مسكن 
ملی بوده ایم و تقریبا هر دو سال یكبار یك طرح ارائه شده كه به سرانجامی 

نیز نرسیده است. هیچ كس گزارشی از سرانجام این طرح ها ارائه نمی كند.
یوسفی در ادامه تاكید كرد: ما براساس آمار ساالنه به ۹۰۰ هزار واحد 
مسكن كه 2۰۰ هزار روستایی و ۷۰۰ هزار شهری است نیاز داریم 3۰۰ هزار 
واحد توسط مردم ساخته می شود و در بخش شهری فاصله ۴۰۰ هزار تایی با 
میزان نیاز جامعه داریم كه برای ساخت آن باید مشوق هایی برای انبوه سازان 

و شركت های معتبر در نظر گرفته شود تا نیاز مردم برآورده شود.

علت ایجاد فساد را پیدا کنیم
یك نماینده سابق مجلس گفت: در مبارزه با فساد علت ایجاد پرونده هایی 

مثل طبری و زنجانی را پیدا كنیم.
علی بختیار در ارتباط با ضرورت مبارزه با فساد در تمام قوا اظهار كرد: 
در رابطه با فساد طی سال های گذشته اقداماتی پر فراز و نشیب  صورت گرفته 
است. چه فساد سیاسی و چه اقتصادی همچنان مشكلی است كه باعث سلب 
اعتماد عمومی شده است. اگر از مردم بپرسیم بزرگ ترین مشكل كشور چیست 

شاید به عنوان اولین یا دومین دغدغه  موضوع فساد را مطرح می كنند.
وی ادامه داد: زیبنده جمهوری اسالمی نیست كه بعد از چهل سال صدا 
و سیما یكی از مدیریان ارشد نظام را برای دچار شدن به فساد نشان می دهد. 
فساد موضوعی است كه در درون تمام قوا، دستگاه ها و بخش  های مختلف 

حاكمیت رخنه كرده است.
وی با بیان اینكه »اقدامات آیت اهلل رئیسی در مبارزه با فساد قابل تقدیر 
است« گفت: باید قدردان بود كه او حتی درون قوه قضاییه را هم مخاطب 
قرار داده و به درون این قوه نظارت می كند. با وجود اراده های اخیر در مبارزه 
با فساد، باید گفت موضوع مهم تر از برخورد، ایجاد نشدن فساد است. باید 
ببینیم فسادی كه در پرونده طبری است به چه علت ایجاد شده است. دلیل 

ایجاد فساد در پرونده بابك زنجانی و امثال او چه بوده است.
این فعال سیاسی تصریح كرد: اینكه همه فكرمی كنند برای انجام كارها 
در كشور باید پارتی داشته باشند نشات گرفته از فساد سیستماتیك است. پس 
وقتی از مبارزه با فساد حرف می زنیم از این خرده مفسدین تا اختالس گرها و 

تحصیل مال نامشروع  را باید در بر بگیریم.
وی در پایان گفت: دلیل ایجاد مفاسد موضوع بسیار مهم تری است؛ به 
نظر من مهم ترین عامل برای ایجاد فساد شفافیت است. اگر شفافیت مالی و 
اداری داشته باشیم مردم بر كار وزرا، رئیس جمهور، نمایندگان و وابستگانشان 
نظارت می كنند. در سامانه گمرك و سامانه بانكی باید فعالیت كرد. در دولت 
الكترونیك 2۰ رتبه رشد داشتیم و نشان می دهد از این طریق می توانیم به 

سمت ریشه كن كردن فساد و نظارت  مردم بر مسئولین برویم.

بعد از نیم قرن خودروسازی توان رقابت
 با خودروی خارجی را نداریم

یك عضو كمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی نبود رقابت را علت 
كاهش كیفیت در صنایع خودروسازی داخلی عنوان كرد و گفت كه اگر بعد 
از نیم قرن خودروسازی توان رقابت با خودروی خارجی را نداریم لزومی ندارد 

خودرو تولید كنیم.
عبدالناصر درخشان اظهار داشت: مساله خودرو مبتالبه همه جامعه است 
و قطعا این موضوع در كمیسیون صنایع مجلس یازدهم نیز به طور جدی و با 

توجه به شعار سال در زمینه جهش تولید پیگیری خواهد شد.
وی با بیان اینكه كمیسیون صنایع برنامه های خود را در این زمینه ارائه 
خواهد كرد، افزود: بخش عمده ای از مردم ما چاره ای ندارند جز این كه از 
خودروی ساخت داخل استفاده كنند كه آن هم استاندارد و كیفیت الزم را 
ندارد و به معضل و مشكلی برای مردم تبدیل شده است.نماینده مردم ایرانشهر 
در مجلس یاد آور شد: اگر ما بخواهیم برای حوزه خودرو، هدف گذاری داشته 
باشیم باید بعد از نیم قرن تولید خودرو، توان رقابت با صنایع خودروسازی 
خارجی را داشته باشیم. در غیر این صورت لزومی ندارد كه خودرو تولید كنیم.

ما  برابر  چندین  سالیانه  كه  پیشرفته  كشورهای  داد:  ادامه  درخشان 
خودرو تولید می كنند نیروی كارشان به مراتب كمتر از خودروسازی ما است. 
خودروسازهای داخلی می گویند ما به اندازه ۵۰۰ هزار نفر شغل ایجاد كرده ایم 

اما باید گفت به همین اندازه هم آدمهایی با خودروی داخل كشته شده اند.
وی با بیان اینكه خودرویی مثل پراید كه در صنایع خودروسازی داخلی 
تولید می شود به وضوح استاندارد الزم را ندارد، افزود: ما باید از روش فعلی 
فاصله بگیریم و به سمت و سوی رقابت برویم. اگر رقابت نباشد خودروساز 
هر خودرویی بخواهد تولید می كند. وقتی بازار برای آنها فراهم باشد دیگر 
نیازی هم ندارند كه كیفیت را مورد توجه قرار دهند. البته بخش عمده ای از 
صنعت خودروسازی ما خصوصی است اما رقابت سالم نبوده و آنها مكلف به 

ایجاد زیرساخت ها نبوده اند.
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ترخیص سربازانی که در دانشگاه قبول شده  اند 
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد كل نیروهای مسلح از ترخیص سربازانی 
كه در دانشگاه قبول شده  اند با شروع كالس ها خبر داد و گفت: پیش تر با اعالم 

نتایج سربازان ترخیص می شدند.
امیر دریادار دوم غالمرضا رحیمی پور اظهار داشت: تمام مشموالن وظیفه دیپلمی 
كه سال ۹8 موفق به اخذ دیپلم شدند، امسال می توانند در كنكور سال ۹۹ شركت كنند.

وی ادامه داد: این افراد حداكثر یك هفته پس از كنكور باید سریعاً خودشان را 
به سازمان وظیفه عمومی معرفی كنند.

این  اگر  افزود:  نیروهای مسلح  انسانی سرباز ستاد كل  اداره سرمایه  رئیس 

مشموالن در بازه زمانی یك هفته، خودشان را به سازمان وظیفه عمومی معرفی 
نكنند، غایب محسوب می شوند و در صورت قبولی در دانشگاه نمی توانند وارد 

دانشگاه شوند.
امیر رحیمی پور تصریح كرد: روال كار بر این است كه مشمول به خدمت 
سربازی می رود و دوره های آموزشی خود را می گذراند، هنگامی كه نتایج اعالم 

شود، می تواند انتخاب رشته كند و سپس منتظر جواب دانشگاه بماند.
وی بیان كرد: در بازه زمانی كه فرد مشمول منتظر اعالم جواب دانشگاه 
است، دوره های سربازی را طی می كند و در صورت قبولی، این بازه زمانی در 

پرونده سربازی اش ذخیره می شود.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد كل نیروهای مسلح یادآور شد: پیش 
از این در صورت قبولی، فرد مشمول بالفاصله از خدمت سربازی ترخیص می شد 
اما االن به دلیل آنكه معلوم نیست كالس ها چه زمانی برگزار شود )بهمن یا 

اسفند باشد(، به محض شروع كالس ها، سربازان ترخیص می شوند.
امیر رحیمی پور در پایان گفت: مشموالن بدانند كه بازه زمانی مناسبی 
هم برای انتخاب رشته و هم در صورت قبولی برای مراحل ثبت نام در دانشگاه 
برایشان در نظر گرفته شده و مساعدت های الزم در این زمینه نیز انجام می شود 

بنابراین جای نگرانی وجود ندارد.

* امروز مصادف است با آغاز عملیات بزرگ كربالی یك در سال 136۵
عملیات كربالی یك با فرماندهی سپاه پاسداران انقالب اسالمی زمانی انجام شد، كه 
رژیم عراق پس از ناكامی در باز پس گیری فاو، برای جلوگیری از حمالت گسترده ایران، اقدام به 
چند حمله كرد و موفق به تصرف شهر مهران شد و با هیاهوی زیاد مشغول تبلیغ برای فتوحاتش 
شد و رزمندگان ایرانی، شش هفته پس از اشغال مهران توسط دشمن، اقدام به بازپس گیری 

شهر و دفع دشمن شدن.
* به سال 13۵8 و در روزی مثل امروز، چند هواپیمای عراقی به فضای شهر مریوان  
كردن و در سال 136۴ در روزی مثل امروز، عملیات پاكسازی عباس آباد بانه، توسط لشكر 

۵2 قدس سپاه انجام شد.
* به سال 1288 خورشیدي و در روزی مثل امروز، محمدعلي شاه قاجار، از ترس 
مشروطه خواهان، به قریه سلطنت آباد  پناه برد و براي دفاع از خودش دستور به ایجاد استحكامات 

و استقرار توپ داد و حتی به دستور او در قلهك و دروس هم توپ مستقر شد.
محمدعلی شاه در اون شرایط، براي این كه خودشو از اتهام »ضدیت با مشروطیت« تبرئه 
كنه. در روز دهم تیرماه، به هیاتي ماموریت داد تا نظامنامه تازه انتخابات  مجلس رو تهیه كنن، اما 

اون اقدام هم مفید به حالش نبود  و سلطنتش رو بیش از دو هفته حفظ نكرد.
* به سال 1۹۴8  میالدی و در روزی مثل امروز،  آزمایشگاه فیزیك  بل  اعالم كرد كه 
موفق به اختراع ترانزیستور   شده. كوتاه مدتی  بعد از اون حادثه،  در رادیو و دستگاه هاي مشابه ، 

ترانزیستور جاي المپ رو گرفت.
* به سال 183۹  و در روزی مثل امروز،  نخستین عمل جراحی قلب باز، توسط دكتر 
»دانیل ویلیامز« انجام شد و هفت دهه بعد، در سوم دسامبر 1۹6۷ نخستین عمل تعویض قلب 
در جمهوري آفریقاي جنوبي، توسط دكتر كریستیان بارنارد صورت گرفت كه تحولی در پزشكی 

به وجود آورد  و در حال حاضر، به صورت امری امري عادي  در اومده.
* امروز، مصادف است با سالروز تشكیل بنیاد نوبل در سال 1۹۰۰ میالدی.

بنیاد نوبل، بنیادی است خصوصی كه برای مدیریت اجرایی و مالی جایزه نوبل بر اساس 
وصیت آلفرد نوبل مخترع دینامیت ایجاد شده.

آلفرد نوبل كه عمرش رو با حركت مسیر علم، به ویژه در زمینۀ شیمی و فیزیك گذروند، و 
درعین حال، به واسطه شرایط جنگی زمان حیاتش توجه ویژه یی نسبت به موضوع صلح جهانی 

داشت، وصیت  كرد از محل دارایی های او بنیادی برای اهدای جایزه صلح ایجاد بشه.
* امروز بر اساس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان روز صنعت و معدن 
نامگذاری شده. اختصاص این روز فرصت مناسبی است تا مهم ترین موتور محركه اقتصاد، یعنی 
بخش صنعت و معدن اندیشمندانه  مورد نگرش قرار بگیره.  چون این بخش به عنوان عامل 
مولد اشتغال پایدار، نقش بسزایی در افزایش تولید ناخالص ملی و در آمد سرانه داره.با توجه به 
اینكه صائب تبریزی در سبك شعر اصفهانی نقش پررنگی داشته، 1۰ تیر به عنوان روز صائب 

تبریزی در تقویم ۹3 ثبت شد.
* از سال 13۹2 در تقویم ایران، امروز به بزرگداشت میرزا محمدعلی صائب تبریزی 
اختصاص پیدا كرده. صائب كه پایه گذار سبك اصفهانی  در شعر فارسی محسوب میشه،  تأثیرگذاری 
زیادی بر وسعت و غنای شعر فارسی داشته كمتر كسی هست كه اندك عالقه یی به شعر داشته 

باشه و این شاعر بزرگ ایرانی رو نشناسه. 
* امروز، مصادف است با سالروز در گذشت آیت اهلل حاج میرزا احمد كفایی خراسانی، از 

علمای مجاهد ایران در قرن چهاردهم  قمری.
اون مرحوم، كه فرزند آخوند خراسانی، مرجع تقلید شیعه و صاحب كتاب معروف كفایه 
االصول بود، به سال 13۰۰ قمری در نجف اشرف متولد شد و در 1336 قمری، در جریان قیام 
مذهبی و ضد انگلیسی مردم نجف علیه انگلیسی ها ، رهبری گروهی از مردم انقالبی رو به عهده  
گرفت و به همین علت، انگلیسی ها اقدام به ترور او كردن كه هر بار ناكام موندنمرحوم كفایی، در زمان 
پهلوی اول كه برپایی مجالس عزاداری ممنوع بود، آشكارا مراسم عزاداری در مشهد برگزار می كرد 
و جلسات درس او در مسجد گوهرشاد همیشه محل حضور عده زیادی از طالب  علوم دینی بود.  
* به سال 18۹6 میالدی و در روزی مثل امروز، رایواكتیویته اورانیوم  توسط فیزیك دان 

فرانسوی، هانری آنتوان بكرل )Antoine Henri Becerel( كشف شد. 
گفته شده او در سال 18۹6 وقتی مشغول بررسی خاصیت فسفرسانس در نمك های 
ٔ پرتوزایی  او رانیوم شد و بههمین جهت، در 1۹۰3 میالدی  اورانیوم بود، موفق به كشف پدیده
همراه با ماری كوری و پیر كوری جایزه نوبل فیزیك »به خاطر خدمات برجسته ای كه با كشف 

پرتوزایی خودبه خودی« انجام داده بود،  بهاو داده شد. 
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رئیس مركز امور بین الملل 
و مدارس خارج از كشور وزارت 
را  ایران  پرورش  و  آموزش 
پذیرش  زمینه  در  دنیا  كشور  ششمین 
پناهندگان دانست و درباره هزینه تحصیل 
آنها اظهار كرد: سال گذشته سرانه تحصیل 
 1۰۰ و  میلیون  سه  اتباع  آموز  دانش  هر 
هزار تومان بود و در مجموع ساالنه 1۵۰۰ 
از  این گروه  تومان صرف تحصیل  میلیارد 

دانش آموزان می شود.
شمار  به  اشاره  با  كریمی   غالمرضا 
سال  در  افغانستانی  اتباع  آموزان  دانش 
و  هزار   ۴۴۷ كرد:  اظهار  گذشته  تحصیلی 
۹۵3 دانش آموز افغانستانی در كشور داریم.

وی افزود: از سال ۹۴ و پس از صدور 
فرمان رهبری مبنی بر ثبت نام همه كودكان 
الزم التعلیم افغانستانی حتی تبعه غیرمجاز، 
دانش آموزان  نام  ثبت  و  پذیرش  امر  ما 
قرار  دستوركار  در  هم   را  غیرمجاز  اتباع 
هزار   1۴۰ حدود  حاضر  حال  در  و  دادیم 
نفر از دانش آموزان غیرمجاز و فاقد مدارك 
هویتی نیز ثبت نام شده و مشغول به تحصیل 

هستند. رئیس مركز امور بین الملل و مدارس 
خارج از كشور وزارت آموزش و پرورش ادامه 
دانش آموزان  به  آموزشی  ارائه خدمات  داد: 
افغانستانی،  دانش آموزان  ویژه  به  اتباع 
همانند ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزان 
ایرانی است و تفاوتی به لحاظ معلم، مدرسه 

یا امكانات آموزشی میان آنها وجود ندارد.
دنیا  كشور  ششمین  را  ایران  كریمی 

در زمینه پذیرش پناهندگان دانست و درباره 
هزینه تحصیل آنها اظهار كرد: سال گذشته 
سه  اتباع  آموز  دانش  هر  تحصیل  سرانه 
میلیون و 1۰۰ هزار تومان بود و در مجموع 
ساالنه 1۵۰۰ میلیارد تومان صرف تحصیل 

این گروه از دانش آموزان می شود.
 رئیس مركز امور بین الملل و مدارس 
پرورش  و  آموزش  وزارت  كشور  از  خارج 

سازمان های  كه  است  حالی  در  این  افزود: 
این  از  ناچیزی  سهم  مربوط  بین المللی 

هزینه ها را تقبل می كنند.
در  اتباع  آموزش  چالش های  به  وی 
دوران كرونا نیز اشاره كرد و گفت: علیرغم 
چالش های موجود، اجازه ندادیم دانش آموزان 
اتباع از تحصیل باز بمانند و همانند دانش 
آموزان ایرانی از امكانات موجود چون مدرسه 
تلویزیونی، شبكه شاد و درسنامه های تهیه 
دانش  كه  همانطور  كردند.  استفاده  شده 
آموزان خود ما در دسترسی به  ابزار هوشمند 
نیز  پناهنده  بودند كودكان  دچار مشكالتی 
و  داشتند  زمینه  این  در  محدودیت هایی 
از  هوشمند  ابزار  تهیه  برای  ما  تالش های 
المللی  بین  سازمان های  با  رایزنی  طریق 

مربوط ادامه دارد.
امكان  شدن  فراهم  درباره  كریمی 
اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از 
ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نیز گفت: 
این قانون چالش های اقامتی و تحصیلی این 
فرزندان را به واسطه صدور برگ تردد شهری 

هموار كرده و اقدام خوبی بوده است.

هزینه تحصیل هر کودک پناهنده در ایران چقدر است
چالش های آموزش دانش آموزان اتباع بیگانه در ایام کرونا

مدیریت  توسعه  معاون 
بازنشستگی  صندوق  منابع  و 
كشوری از مشخص شدن یك 
شرایط  واجدین  و  مشموالن  از  نفر  هزار 
دریافت تسهیالت 2۰ میلیون تومانی ازدواج 

فرزندان این صندوق خبر داد.
فتح اهلل شعبانی روز دوشنبه ۹ تیرماه 
فقره  هزار  یك  دریافت  مشموالن  گفت: 
تسهیالت 2۰ میلیون تومانی ازدواج فرزندان 
بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی 
كشوری پس از قرعه كشی، اولویت بندی 
ارسالی،  اسناد  و  مدارك  آزمایِی  راستی  و 
به  پرداخت تسهیالت  و  اند  مشخص شده 
حساب این افراد از دوشنبه آغاز و تا پایان 

هفته جاری به اتمام خواهد رسید.
شعبانی با بیان اینكه ثبت نام آنالین 
صندوق  سایت  طریق  از  تسهیالت  این 
بازنشستگی از سوم تا 2۰ خردادماه انجام شد، 
گفت: این تسهیالت شامل فرزندانی می شد 
كه تاریخ عقدنامه آنها از اول فروردین ۹8 تا 

پایان 31 اردیبهشت ماه ۹۹ باشد.
مدیرعامل  تاكید  به  اشاره  با  وی 
اجرای  برای  بازنشستگی كشوری  صندوق 
فصلی این تسهیالت، گفت: قرار شد پرداخت 
وظیفه  و  بازنشستگان  فرزندان  ازدواج  وام 
بگیران در چهار دوره و هر دوره برای یك 

هزار فقره اجرایی شود.
بع  منا و  مدیریت  توسعه  ون  معا
تصریح  كشوری  نشستگی  ز با صندوق 
كرد: این تسهیالت 2۰ میلیون تومان و با 
اقساط 6۰ ماهه  بوده كه به غیر از ثبت نام 
اینترنتی و تحویل مدارك به استانها جهت 

راستی آزمایی، هیچ گونه شرایط خاص و 
پیچیده ای برای دریافت مثل داشتن ضامن 
و اسناد بانكی و مالی ندارد كه پس از تایید 
نهایی، مبلغ وام به حساب شخص بازنشسته 
تعداد تسهیالت در  به  متقاضی و مشمول 

نظر گرفته شده، واریز خواهد شد.

پرداخت »وام ازدواج« فرزندان بازنشستگان آغاز شد



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1493- سه شنبه 10 تیر 41399 انرژی اقتصاد- 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه(
به موجب پرونده اجرایی كالسه ۹۵۰۰۵68 له بانك پاسارگاد شعبه سمنان به نشانی 
سمنان به نشانی سمنان بلوار قائم علیه آقای اسماعیل طبسی فرزند قنبر به شماره شناسنامه 
۵۵8 ساكن سمنان خیابان حكیم الهی – جنب مأمور سرای مخابرات نما سنگ بادبر طبقه 
اول واحد 2 )بدهكار( آقای امیر خیرخواهان فرزند یداهلل به شماره شناسنامه 1۴ ساكن سمنان 
بلوار مصطفی خمینی پالك 221 و آقای یداله خیرخواهان فرزند مهدی شماره شناسنامه 26 
ساكن سمنان شهرك انقالب فاز 1 بلوار مصطفی خمینی پالك 221 )ضامنین( در قبال الزم 
االجرا 3.1۴6.۰۰۰.۰۰۰ ریال و مبلغ 1.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت اصل و مبلغ 2.1۴6.۰۰۰.۰۰۰ 
ریال خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ ۹۵/11/2۵ و از تاریخ ۹۵/11/26 تا زمان تسویه بدهی 
روزانه مبلغ 8۷6.۷12 ریال و بستانكار اعالم نموده كه هیچ گونه وجهی بعد از صدور اجرائیه 
از بدهكار دریافت نشده است و جهت وصول طلبش درخواست بازداشت و مزایده پالك ثبتی 
شماره 8۰3۵.8 واقع در بخش یك سمنان به نام آقای اسماعیل طبسی را نمود. كه طبق 

دفتر بازداشتی به شرح ذیل این پالك به نفع پرونده بازداشت شد:
بازگشت به نامه شماره 13۹۹۰۵82۹1۰۵۰۰۰263 مورخ 13۹۹/3/2 وضعیت پالك ثبتی 

۵3 )بی( فرعی از 8۰3۵ اصلی بخش 1 ناحیه به شرح ذیل اعالم می گردد.
مشخصات ملك

به شماره ۵3 فرعی )بی( از 8۰3۵ اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذكور 
قطعه 8 واقع در بخش 1 ناحیه – حوزه ثبت ملك استان سمنان به مساحت ۴2.31 مترمربع 
مغازه به حدود: به شرح بند 8 صورتجلسه تفكیكی 1283 مورخ 1386/1/1۹ می باشد. )بند 
8: باقی مانده فرعی ۵3 از 8۰3۵ شش دانگ یك باب مغازه واقع در طبقه همكف به مساحت 
۴2.31 مترمربع قطعه هشتم تفكیكی به انضمام مقدار 1۷ مترمربع بالكن داخل مغازه و یك 
واحد پاركینگ شماره یك به مساحت 1۰.3۵ مترمربع واقع در طبقه همكف با قدرالسهم از 
مشاعات و مشتركات محدود است، شمااًل به طول ۴.8۵ متر درب و دیواریست به خیابان 
شرقاً به طول ۹.۰۵ متر دیواریست به فضای مشاعی جنوباً اول به طول 1.2۵ متر دیواریست 
به فضای مشاعی دوم به طول 3.2۰ متر دیواریست به راه پله مشاعی غرباً به طول ۹.1۵ 
متر دیواریست به قطعه اول تفكیكی ضمناً كف آن بروی عرصه و سقف آن با كف طبقه 
اول شمالی اشتراكی است حدود پاركینگ شمااًل به طول ۴.۵۰ متر به فضای مشاعی شرقًا 
به طول 2.3۰ متر به فضای مشاعی جنوباً به طول ۴.۵۰ متر به فضای مشاعی غرباً به طول 
2.1 متر به فضای مشاعی حد فاصل خط مستقیم مفروض است كف آن بر روی عرصه و 
سقف آن بالكن طبقه اول جنوبی اشتراكی است همچنین این واحد بایستی تواماً با پاركینگ 
مربوطه مورد معامله قرار بگیرد و حقوق ارتفاعی برابر قانون تملك آپارتمان ها و آیین نامه 

اجرایی آن می باشد.
مشخصات منضمات ملك:

مشخصات مالكیت:
مالكیت، اسماعیل طبسی فرزند قنبر شماره شناسنامه ۵۵8 تاریخ تولد ۵3/۹/2۵ دارای 
شماره ملی ۴۵6۹۴۴6۰۴3 با جز سهم 6 از كل سهم 6 به عنوان مالك شش دانگ عرصه 
و اعیان متن سهم: 6 عرصه و اعیان، موضوع سند مالكیت اصلی به شماره چاپی ۵۴۷۴۷3 
سری – سال – كه در صفحه 11۵ دفتر امالك جلد 132 ذیل شماره 1۴۹۷۰ ثبت گردیده است.

محدودیت: 
یك مورد بازداشت دائم به موجب دستور شماره 13۹۵۰۴۹2۹1۰۵۰۰۴1۰1 و كالسه 
۹۵۰۰۵68 مورخ 13۹۵/12/18 صادره از اجرای ثبت سمنان به مبلغ 3.3۰3.3۰۰.۰۰۰ به 

نفع بانك پاسارگاد بازداشت می باشد.
توضیح اینكه پالك ثبتی باقیمانده فرعی 8 از 8۰3۵ اصلی به پالك باقیمانده ۵3 
فرعی از 8۰3۵ اصلی تغییر و در این خصوص قباًل طی شماره 2۰۰۵۰............................13۹

6 مورخ 13۹6/12/12 به آن اداره اعالم گردیده است. حدود ملك نیز برابر بند 8 صفحه ۴ 
از صورتجلسه تفكیكی 1283 مورخ 1386/1/1۹ می باشد.

و ملك فوق پس از ارجاع به كارشناس رسمی دادگستری ارزیابی قطعی گردید كه در 
گزارش كارشناس تشریح گردیده است. احتراماً عطف به قرار كارشناسی از سوی آن مرجع 
محترم در كالسه پرونده به شماره ۹۵۰۰۵68 در خصوص ارزیابی از یك باب مغازه به پالك 
ثبتی 8۰3۵.8 )بی( واقع در بخش یك سمنان با معرفی و ابراز موقعیت ملك نسبت به بازدید 
از مغازه اقدام و ضمن معاینه محل و موقعیت قرارگیری و سایر موارد مؤثر در ارزیابی واحدهای 
تجاری بدینوسیله نتیجه گزارش بازدید و بررسی و نظریه كارشناسی ارزش شش دانگ پالك 

جهت استحضار ارائه می گردد:

وضعیت ثبتی: پالك مورد ارزیابی شامل عرصه و اعیان یك باب تجاری به پالك ثبتی 
باقیمانده 8۰3۵.8 بخش یك سمنان به شماره ثبت 1۴۹۷۰ صفحه 11۵ دفتر جلد 132 مالك 
آقای اسماعیل طبسی مالك شش دانگ عرصه و اعیان یك باب مغازه و دارای یك جلد سند 

مالكیت اصلی به شماره چاپی ۵۴۷۴۷3 سری الف سال 8۵ می باشد.
آدرس: سمنان بلوار حكیم الهی حد غربی مأمور سرای مخابرات مغازه مكانیكی ساختمان 

نما سنگ بادبر طبقه همكف به صورت مغازه می باشد.
وضعیت موجود مغازه: مساحت مغازه ۴2.31 مترمربع به انضمام نیم بالكن به مساحت 

1۷ مترمربع و پاركینگ به مساحت 1۰.3۵ مترمربع در طبقه همكف می باشد.
كل ساختمان به صورت اسكلت بتنی با سقف تیرچه بلوك با نمای سنگ بادبر در روز 

بازدید به صورت مكانیكی مورد بهره برداری مشاهده گردید.
دهانه مفید 3.۷۵ متر و ارتفاع مغازه از كغ تا زیر سقف حدود 3.8۰ متر دارای درب 
شیشه ای سیكوریت و كركره آكاردیومی و ارتفاع مغازه در حدود 3.۹۰ متر و نیم باكن با راه 
دسترسی از داخل مغازه با ارتفاع از كف حدود 1.8۰ متر و در كف مغازه زیر نیم بالكن در 
حدود 2۰ سانتیمتر گود می باشد. كف مغازه سرامیك و بدنه تا زیر سقف سرامیك می باشد 

در روز بازدید مغازه در اختیار مستأجر بود.
نظریه كارشناسی: با عنایت به شرح موارد فوق الذكر و دیگر عوامل تأثیرگذار در قرار 
كارشناسی و بنا بر مدارك موجود در پرونده و تحقیقات محلی و با در نظر گرفتن مساحت، 
بر، ابعاد و موقعیت مكانی و زمانی، مساحت، كاربری تجاری و عمر و قدمت بنا و جنس و نو 
مصالح و عرف حاكم و ...، صرفنظر از احراز اصالت اسناد و اثبات هرگونه مالكیت و انتساب 
آن به هر شخص حقیقی و حقوقی و فازع از موارد بازداشتی و احتمال هر گونه مغایرت های 
مربوطه به حدود ثبتی و نداشتن هر گونه منعی از جهات قانونی و شرعی و بدهی های احتمالی 
بابت مالیات و عوارض شهرداری و بانك ها و امثالهم و اغیار و سایر بدهی های مشابه و 
تعهدات و دیون ممكن الوجود كه كارشناس از آن اطالعاتی حاصل ننموده در مورخ تدوین 
و تنظیم این گزارش و به نظر اینجانب شش دانگ مغازه مورد ارزیابی به مساحت ۴2.31 
مترمربع به انضمام نیم بالكن به مساحت 1۷ مترمربع و پاركینگ با قدر الحصه از عرصه و 
مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن و انشعابات و 
سرقفلی و كلیه حقوق مكتسبه واحد تجاری و حقوق مالكانه مربوطه و متعلقات مجموعاً به 
مبلغ ۴.1۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )چهار میلیارد و یكصد میلیون ریال( جهت قیمت پایه مزایده برآورد 
و ارزیابی می گردد. ضمناً ارزیابی پالك به تفكیك شامل ملكیت به مبلغ: 1.32۰.۰۰۰.۰۰۰ 
ریال و سرقفلی به مبلغ: 2.8۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برآورد گردیده است. لذا مزایده ملكیت شش 
دانگ پالك به میزان 1.23۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یك میلیارد و دویست و سی میلیون ریال شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار فروخته می شود الزم به ذكر است پرداخت 
بدهی های مربوط به پالك فوق تا تاریخ مزایده كه رقم قطعی آن مشخص شده یا خیر به 
عهده برنده مزایده است. اموال فوق در روز شنبه مورخ 13۹۹/۰۴/28 از ساعت ۹ الی 12 
ظهر در محل اجرای ثبت سمنان به نشانی میدان مطهری – بلوار مدرس – اداره اسناد و 
امالك شهرستان به فروش می رسد و خریداران می توانند در وقت مقرر در محل مزایده 
حضور یافته و در جلسه شركت نمایند. در صورتی كه زائد بر مبلغ مندرج در آگهی خریداری 
شود نسبت به مازاد حق االحراج و سایر هزینه های قانونی به عهده خریدار است ضمناً نیم 
عشر اجرایی و حق الحراج در روز مزایده از خریدار نقداً و در صورت عدم شركت خریدار از 
بستانكار اخذ و اموال به وی واگذار می گردد ضمناً شركت در جلسه برای عموم آزاد است و 
چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد در روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در 

همان ساعت و مكان تشكیل خواهد شد.
تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ 13۹۹/۰۴/1۰

داود دهباشی

آگهی قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه 
ثبتی ناحیه یك شهركرد بخش ده استان چهارمحال و بختیاری 

به دستور مواد یك و سه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذكر امالكی كه در هیات مندرج در قانون 
مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه یك شهركرد مورد رسیدگی و رأی آن صادر 

گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالك واقع در قریه شهركرد شماره پالك 2- اصلی 

۹۰23 فرعی آقای اسداهلل خدری غریب وند ششدانگ یك باب خانه به مساحت 18۰ 

مترمربع خریداری شده مع الواسطه از میرزاقلی حبیبیان دهكردی 
امالك واقع در قریه چالشتر به شماره پالك ۵3- اصلی 

12۰8 فرعی آقای كریم فتاحی چالشتری ششدانگ یك باب خانه به مساحت 263/۹6 
مترمربع خریداری شده مع الواسطه از غالمحسین اسحقی چالشتری

امالك واقع در مزرعه هرز آب از مزارع بن پالك 11۰- اصلی 
21۵ فرعی آقای یعقوب نادری بنی ششدانگ یك باب خانه به مساحت 22۴/۵6 مترمربع 

خریداری شده مع الواسطه از شهرداری بن 
امالك واقع در قریه سورشجان به شماره پالك 212- اصلی 

8۹1 فرعی آقای فرشاد عبداهلل زاده سورشجانی ششدانگ یك باب خانه به مساحت 
32۷/۴3 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از عیدی محمد عبداله زاده سورشجانی 

2۵۹۵ فرعی خانم توران اسفندیاری گله ششدانگ یك باب خانه به مساحت 18۷/۵ 
مترمربع خریداری شده مع الواسطه از علی ضامن حیدری سورشجانی 

به موجب ماده 3 قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی این آگهی نسبت به امالك فوق الذكر در دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق روزنامه 
كثیراالنتشار و محلی آگهی و در صورتی كه اشخاص ذی نفع به آراء صادره اعتراضی داشته 
باشند باید تا دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی در شهرها و از تاریخ الصاق آگهی در روستاها 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد ناحیه یك شهركرد تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت ناحیه یك شهركرد تحویل دهد. در 
این صورت اقدامات ثبت، موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه است. در صورتی كه اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
را ارائه نكند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالكیت می نماید و صدور سند مالكیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه ۹۹/۴/1۰

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۹۹/۴/2۵
علی رحیمی

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه یك شهرستان شهركرد 

آگهی ماده 1۰ آیین نامه اجرایی قانون الحاق مواردی به قانون ساماندهی و حمایت از 
تولید و عرضه مسكن شهرستان سرعین 

برابر آرائ هیات حل اختالف موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن 
مستقر در واحد ثبتی شهرستان سرعین تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضی و ملك مورد تقاضا بشرح ذیل به منظور اطالع عموم در 
یك نوبت اگی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت اعتراضی داشته 
باشد می توانند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت  بیست روز اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند: 1- رای شماره 1۷۵6- ۹۹.۴.8 آقای رضا ابی زاده فرزند 
علی اصغر نسبت به ششدانگ یك باب انباری و محوطه محصور با كاربری گردشگری به 
شماره 8۹1۹فرعی مفروز و مجزی از 21۹ فرعی از 31۰ اصلی به مساخت 628.3۷متر مربع  
بدیهی است در صورت انقضای مهلت مذكور و عدموصول اعتراض طبق مقرراتسند مالكیت 

صادرخواهد شد .                       بهبود محمدی - رئیس ثبت اسناد و امالك سرعین 

آگهی حصر وراثت 
آقای ناصر تبرخون به شماره ملی / شناسنامه 8۹ به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و 
فتوكپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ۹۹۰۰2۴۹ تقدیم این شورا نموده و چنین توضیح 
داده كه شادروان مستوره محمدی به شماره ملی / شناسنامه 382۰8۰8۴3۴ در تاریخ ۹۹/1/1۵ 

در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 
1- جبار بهرامی فرزند علی به شماره شناسنامه / ملی 382۰8۰۹62۷ پسر متوفی 
2- جمال بهرامی فرزند علی به شماره شناسنامه / ملی 38212۷۷۰8۴پسر متوفی 

3- ناصر تبرخون فرزند خسرو به شماره شناسنامه / ملی 8۹ پسر متوفی 
۴- منصور تبرخون فرزند خسرو به شماره شناسنامه / ملی 381۰۴6۰83۴ پسر متوفی 
۵- ایران تبرخون فرزند خسرو به شماره شناسنامه / ملی 382118۵6۵1 دختر متوفی 
6- توران تبرخون فرزند خسرو به شماره شناسنامه / ملی 38213۰8۹۷۴ دختر متوفی 

۷- سیران تبرخون فرزند خسرو به شماره شناسنامه / ملی 381۰1۰612۷ دختر متوفی 
8- كژان تبرخون فرزند خسرو به شماره شناسنامه / ملی 381۰2۷۰۹۵۴ دختر متوفی 
۹- پروانه بهرامی فرزند علی به شماره شناسنامه / ملی 382۰8۰۹61۹ دختر متوفی 

1۰- خسرو تبر خون فرزند محمد كریم به شماره شناسنامه / ملی 382۰۷3۹۷۵۰ 
شوهر متوفی 

اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یك نوبت یك مرتبه آگهی 
مینماید تا هر كس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یك ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
شعبه سوم مركزی شورای حل اختالف شهرستان مریوان – رفیق عبدی    م الف ۴2

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
تحدید حدود ششدانگ یكبابخانه پالك 3۹۷۵ فرعی از ۴ اصلی بخش 1۰ قریه حسن 
آباد كه در تصرف آقایان عزت اله و یداله زمانی دادانه قرار دارد بموجب رای / آرا ) شماره – ۵1 
و 13۹۹6۰332118۰۰۰1۵۰ مورخه ۹۹/2/1۵ – هیات اول/ دوم محترم حل اختالف مستقر 
در ثبت شهرستان سنندج مستند به تبصره ۵ ماده 1۴8 اصالحی قانون ثبت و مواد 1۴و1۵ 
قانون ثبت در مورخ ۹۹/۵/1 راس ساعت ۹ صبح بعمل خواهد امد لذا بدین وسیله از مجاورین 
و صاحبان حقوق دعوت می شود كه در ساعت تعیین شده فوق در محل حاضر و در صورتیكه 
اعتراض به حدود و یا حقوق ارتفاقی داشته باشند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 
لغایت سی روز اعتراض خود را كتباو مستقیماً باین اداره تسلیم نمایند ضمناً متذكر میگردد كه 
مطابق ماده 86 آئین نامه اصالحی قانون ثبت معترض ظرف یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
باین اداره می بایست با مراجعه به مرجع ذیصالح قضائی نسبت به تقدیم دادخواست اقدام 
و گواهی را باین اداره تقدیم نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست دریافت و به این اداره تسلیم نماید اداره 

ثبت بدونه توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد . 
تاریخ انتشار ۹۹/۴/1۰   م الف 1388۴

برگ سبز پراید 1۴1 مدل 8۴ رنگ نوك مدادی متالیك به 
شماره انتظامی ۴3۹ م 2۵ ایران ۴2 
به نام محمد نور محمدی فرزند علی

 شماره موتور ۰1311638    
 1۴8228۴12۹۷۰3 S شماره شاسی

مفقود گردیده وارز درجه اعتبار ساقط است /م الف ۹۴۴

برگ سبز موتور سیكلت كاسیا مدل 88 رنگ نقره ای
 به شماره انتظامی ۹8۴۴3/۷61 

به نام حسن قلی زاده فرزند علی اكبر 
۰۹۴3۵۵۰۴ DNFشماره موتور

 شماره تنه A8826۹۹6 12۵  مفقود گردیده و درجه اعتبار ساقط است/م  الف ۹۴3
رونوشت گواهی حصر وراثت

خانم پروانه نیك بین دارای شناسنامه شماره 1212 به شرح دادخواست به كالسه 
۹۹۰۰3۵۹/ ح 1 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه 
شادروان فاطمه فرجام به شناسنامه شماره 1۰ در تاریخ ۹۹/1/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
فرهاد نیك بین فرزند محمد شماره شناسنامه 2۹3 متولد 13۵8 پسر متوفی

افسانه نیك بین فرزند محمد شماره شناسنامه 2۹۴ متولد 13۵۹ دختر متوفی
پروانه نیك بین فرزند محمد شماره شناسنامه 1212 متولد 136۴ دختر متوفی

اینك با تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یك مرتبه آگهی می نماید تا هر كسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد خود دارد پس  نخستین آگهی ظرف یك ماه 

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
جوان قره باغ

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف سلماس

دکتر صالح آبادی در گفتگو با ایبِنا مطرح کرد:
مشوق های صادراتی محرکی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات

كرد:  تاكید  ایران،  صادرات  توسعه  بانك  مدیرعامل 
مشوق های صادراتی محركی برای بازگشت ارز حاصل از 

صادرات خواهد بود.
درباره  ایبنا  خبرنگار  با  گفتگو  در  آبادی  صالح  علی 
اظهارات اخیر رییس جمهوری و رییس كل بانك مركزی 
اظهار  صادرات،  از  حاصل  ارز  بازگشت  لزوم  خصوص  در 
داشت: با توجه به شرایط كشور و كاهش قیمت و صادرات 

نفت، ارز كشور باید از محل صادرات غیر نفتی تامین شود و از جمله ضروری ترین 
اقدامات در كشور است كه صادركنندگان نیز باید در این زمینه كمك كنند تا با 
بازگشت ارز خود به كشور، ارز مورد نیاز كشور برای واردات از این محل تامین شود.

وی افزود: حال تعهداتی كه صادركنندگان دارند باید بخشی به صورت اسكناس، 
بخشی به صورت حواله در سامانه نیما و مابقی به عنوان واردات در مقابل صادرات 
باشد و جزییات هر یك از سوی بانك مركزی در بخشنامه ها اعالم شده است. به 
نظر من ضرورت این اقدام واضح است و بدون هیچ بحثی باید ارزهای حاصل از 

صادرات به چرخه تجاری كشور بازگردد.
مدیرعامل بانك توسعه صادرات ایران، در ادامه تاكید كرد: اگر ارز حاصل از 
صادرات غیرنفتی به كشور بازگردد ما هیچ مشكلی در زمینه تامین ارز برای واردات 
نداریم؛ البته برخی صادركنندگان معتقدند كه تعرفه های گمركی بیش از ارزش 
صادرات ما است كه به نظرم این مباحث هم باید حل و فصل شود و هرچه سریعتر 

این ارزها به كشور بازگردد.
به گفته وی،در شرایط فعلی صادرات بسیار اهمیت دارد و بانك توسعه صادرات 
نیز بسته های مختلفی را برای صادركنندگان در نظر گرفته، اما به نظر من باید مشوق 
ها در كشور اجرایی شود تا با رونق صادرات، ارز حاصل از آن نیز به كشور بازگردد.

صالح آبادی در پایان درباره این مشوق ها توضیح داد: تخفیفات نرخ بانكی 
می تواند از جمله مشوق های خوبی برای صادركنندگان باشد كه در بانك توسعه 
صادرات ایران نیز این تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملی با نرخ 11 درصد اعطا 
می شود. همچنین در ضمانت نامه ها و ... نیز باید تخفیف هایی در نظر گرفته 
شود. در زمینه گمرك و عوارض در نظر گرفته شده برای صادرات نیز بانك مركزی 
و وزارت اقتصاد می توانند اقداماتی انجام دهند تا صادركنندگان برای بازگشت ارز 

خود بیش از پیش ترغیب شوند.

به خریداران محصوالت دانش بنیان تسهیالت  تعاون  بانک توسعه 
پرداخت می کند

رئیس اداره كل بازاریابی و ارتباط با مشتریان بانك 
توسعه تعاون از پرداخت تسهیالت این بانك به خریداران 

محصوالت شركت های دانش بنیان خبر داد.
و  بازاریابی  كل  اداره  رئیس  امیری  اسماعیل  محمد 
بیان مطلب  تعاون ضمن  توسعه  بانك  با مشتریان  ارتباط 
فوق اظهار داشت: اهداف توسعه ای دولت در زمینه ارتقای 
سطح ملی و ایجاد اشتغال در بخش های اقتصادی در صورتی 

قابل تحقق است كه روش های جدید تولیدی و فعالیت های دانش محور در اقتصاد 
موردحمایت واقع شوند.

امیری با اشاره به انعقاد تفاهم نامه میان بانك توسعه تعاون و صندوق نوآوری 
و شكوفایی و همراهی و نظارت معاونت تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی 
در همین زمینه گفت: تعامل و هم افزایی مناسبی درنتیجه اجرای این تفاهم نامه 
قابل دستیابی است و مطابق تفاهم نامه، سبد متنوعی از محصوالت بانكی، اعتباری 
و خدمات تخصصی پیش بینی گردیده است كه شركت های دانش بنیان قادر خواهند 

بود نیازهای مالی و بانكی خود را از این طریق تأمین نمایند.
برای شركت های  نظر گرفته شده  در  بر تسهیالت  وی تصریح كرد: عالوه 
دانش بنیان، خریداران و متقاضیان محصوالت و خدمات این شركت ها نیز می توانند 
ماهه  بازپرداخت 36  با  تعاون  توسعه  بانك  ترجیحی تك رقمی  نرخ  تسهیالت  از 
بهره مند شوند، به گونه ای كه خریداران محصوالت شركت های دانش بنیان پس از 
توافق با این شركت ها، ضمن دریافت معرفی نامه از صندوق نوآوری و شكوفایی، 
مطابق معرفی نامه، به بانك مراجعه و فرآیند تشكیل پرونده را دنبال نمایند.امیری 
با اشاره به تنوع فعالیت شركت های دانش بنیان گفت: فعالیت های اقتصادی این 
شركت ها در رسته های گوناگون موجب افزایش بهره وری انرژی، صرفه جویی در 
مناسبات  در  فناورانه، تسهیل  نوآوری های  با محیط زیست،  ارز، سازگاری  مصرف 
بازار می گردد،  اولیه و توسعه  تأمین مواد  اتصال میان عرضه و تقاضا،  اقتصادی، 
ضمن آنكه برخی محصوالت به لحاظ راهبردی، موجب تقویت اقتصاد كشور گردیده 

و بسیاری از نیازهای پزشكی، كشاورزی، صنعتی و بیولوژیك را تأمین می نمایند.

سقوط قیمت نفت سبب کاهش تولید نفت کانادا شد
تولید نفت خام كانادا به دلیل سقوط قیمت نفت بیش از یك میلیون بشكه 

در روز كاهش یافته است.
میلیون  از یك  بیش  تولید  پرایس، كاهش  اویل  پایگاه خبری  به گزارش 
بشكه در روز نفت خام كانادا و تضعیف تقاضای نفت به دلیل همه گیری ویروس 
كرونا سبب وقوع پدیده ای نادر در ظرفیت خط لوله كانادا در سال های اخیر شده 
است؛ در خطوط لوله محدودی كه نفت كانادا را به ایاالت متحده منتقل می كند، 

فضای خالی مشاهده می شود. 
كوین بیرن، مدیر مؤسسه اطالعاتی آی اچ اس ماركیت در این باره گفت: 
حداقل به مدت محدودی مشكل مداوم نبود دسترسی به لوله های نفتی كافی برای 
انتقال نفت خام سنگین از آلبرتا به بازارهای بین المللی، به خصوص ایاالت متحده، 

حل شده است، اما به دالیل نادرست. 
به  نفت  قیمت  سقوط  زمان  از  صنعتی،  مقام های  و  تحلیلگران  گفته  به 
ماه  در  روسیه  و  عربستان  قیمتی  جنگ  و  كرونا  همه گیر  بیماری  شیوع  دلیل 
در  بشكه  میلیون  از یك  بیش  را  نفت  كانادا عرضه  نفت  تولیدكنندگان  مارس، 

روز كاهش داده اند.
گروه اقتصادی ای تی بی )ATB( در پایان ماه آوریل برآورد كرد كاهش تولید 
نفت كانادا در تابستان امسال به یك میلیون و 1۰۰ هزار بشكه در روز برسد و 1۴ 
درصد نسبت به بیش از 3 میلیون و ۵۰۰ هزار  بشكه تولید شده در سال 2۰1۹ 
كاهش یابد، البته در شرایطی كه همه گیری ویروس كرونا، تقاضا و قیمت نفت 

تا فصل پاییز بهبود یابند.
با كاهش تولید و افت شدید صادرات نفت خام كانادا در ماه آوریل ظرفیت 

غیرقابل استفاده ای در خط لوله اصلی انبریج پدید آمد.
داده های برنامه ریز انرژی كانادا نشان می دهد صادرات ریلی نفت خام كانادا 
در ماه آوریل به 1۵6 هزار و 2۴2 بشكه در روز كاهش یافته است، در حالی كه  
مقدار آن در ماه مارس 3۵۰ هزار و ۵6۷ بشكه در روز و در ماه فوریه ۴11 هزار 
و ۹۹1 بشكه در روز بوده است. در دو سال گذشته، با افزایش ظرفیت خط لوله، 

صادرات ریلی نفت خام كانادا افزایش یافته است.

مدیرعامل پتروشیمی میاندوآب خبرداد؛
پتروشیمی میاندوآب آماده بهره برداری

با حجم سرمایه گذاری  مدیرعامل پتروشیمی میاندوآب گفت: این مجتمع 
12۰ میلیون دالر به عنوان یكی از طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی آماده 

بهره برداری است.
به گزارش شركت ملی صنایع پتروشیمی، احد مهدوی حجم سرمایه گذاری 
در مجتمع پتروشیمی میاندوآب را ۴۰ میلیون یورو و 8 هزار میلیارد ریال )معادل 
12۰ میلیون دالر( عنوان و اظهار كرد: این مجتمع هم اكنون با ظرفیت مطلوب 
در حال فعالیت است و به تدریج هم زمان با افزایش دریافت خوراك از طریق خط 

لوله اتیلن غرب، تولید این مجتمع نیز افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل پتروشیمی میاندوآب با اشاره به اینكه با راه اندازی ایستگاه تقویت 
فشار حجم اتیلن دریافتی افزایش می یابد، افزود: با توجه به زیرساخت های موجود 
به زودی با همه ظرفیت به 1۴۰ هزارتن تولید پیش بینی شده دست خواهیم یافت.

مهدوی با بیان اینكه پس از تأمین نیاز داخل، بخشی از تولید پتروشیمی 
میاندوآب از سوی بازرگانی هلدینگ باختر به صادرات اختصاص می یابد، گفت: 
اشتغال زایی این مجتمع بیش از ۴۰۰ نفر است و امیدواریم با راه اندازی پتروشیمی 

میاندوآب شاهد تحول در منطقه و رونق صنایع تكمیلی باشیم.

رئیس جمهوری:
شرایط صادرات نفتی و غیرنفتی ما رو به بهبود است

اینكه ما همان دولتی هستیم كه در سال ۹۵  با تأكید بر  رئیس جمهوری 
باالترین رشد اقتصادی جهان را داشتیم، گفت: خوشبختانه صادرات نفتی و غیرنفتی 
در خردادماه در مقایسه با اردیبهشت بسیار متفاوت است و این آمار حتی با ماه 
پیش از آن و حتی اسفند ۹8 تفاوت دارد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری، دكتر حسن روحانی، روز گذشته )چهارشنبه، چهارم تیرماه( در نشست 
هیئت وزیران، با تأكید بر اهتمام جدی دولت نسبت به رفع مشكالت اقتصادی 
مردم گفت: بخش بزرگی از این مشكالت مربوط به فرد یا قوه خاصی نیست و 
عمدتًا ناشی از ویروس كرونا و تحریم های ظالمانه آمریكاست و مطمئن هستم 

در كنار یكدیگر می توانیم از این شرایط و مشكالت عبور كنیم.
رئیس جمهوری افزود: دولت تا دقیقه و ثانیه آخر با روحیه ساعات اولیه، پای 
كار تالش و فداكاری خواهد بود و این افتخار ماست كه برای این ملت بزرگ 

نوكری و گره ای را از مشكالت مردم باز كنیم.
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زیر نظر: قربانعلی زیدیزیر نظرشبنم هوشمندراد

سرپرست معاونت بازرگانی 
و  معدن  صنعت،  وزارت  داخلی 
تجارت از طرح ویژه تخصیص 
اقشار  به  خانگی  لوازم  سبد 
اصلی  قلم   ۵ گفت:  و  داد  خبر  آسیب پذیر 
لباسشویی،  شامل یخچال و یخچال فریزر، 
بدون  جاروبرقی  و  گاز  اجاق  تلویزیون، 
واسطه و با قیمت اقتصادی در اختیار اقشار 

آسیب پذیر قرار می گیرد.
بر  اینكه  بیان  با  كالمی  محمدرضا 
اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قرار بر این 
شده كه زوج های جوان و به صورت ویژه 
امام  امداد  كمیته  پوشش  تحت  مزدوجین 
زوج های  و  بهزیستی  سازمان  خمینی)ره(، 
جوان بازنشستگان لشگری و كشوری سبد 
بدون  و  اقتصادی  قیمت  با  خانگی  لوازم 
واسطه دریافت كنند، گفت: برنامه ریزی تولید 
و عرضه سبد لوازم خانگی شامل یخچال و 
اجاق  تلویزیون،  لباسشویی،  یخچال فریزر، 
داخلی  تولیدات  محل  از  جاروبرقی  و  گاز 
است.سرپرست  گرفته  قرار  كار  دستور  در 
معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن 
مكلف  تولیدی  واحدهای  افزود:  تجارت  و 
تعیین  تحویل سبدهای  به  نسبت  اند  شده 
تفكیك  به  رو  شده در طول یكسال پیش 

ماه و ظرفیت تولید اقدام نمایند.
وی تصریح كرد: اولویت بندی زمانی 
متناسب  خانگی  لوازم  كاالی  دریافت سبد 

با تاریخ ازدواج ضروری است؛ ضمن اینكه 
قیمت، بر اساس نرخ مصوب سازمان حمایت 
بدون  و  تولیدكنندگان  و  كنندگان  مصرف 

واسطه خواهد بود.
افزایش 28 درصدی قیمت لبنیات!

وزارت  بازرگانی  معاونت  سرپرست 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( اعالم كرد 
كه قیمت جدید مرغ گرم آماده پخت در ستاد 
تنظیم بازار، 1۵ هزار تومان به اضافه ۵ درصد 
كمتر یا بیشتر به اختیار استانداران تعیین شد.

جلسه  حاشیه  در  كالمی  محمدرضا 
ستاد تنظیم بازار اظهار كرد: به دلیل اهمیت 
گذشته)چهارشنبه(  روز  كاالها،  نرخ  تعیین 
به  بازار  تنظیم  ستاد  هشتم  و  نود  جلسه 

صورت فوق العاده برگزار شد.
كه  تحلیلی  به  توجه  با  افزود:  وی 
مرتبط  تشكل های  و  متولید  دستگاه های 
لزوم  كردند،  مطرح  مختلف  كاالهای  با 
استمرار تولید و جلوگیری از زیاد مرغداران 
و همچنین گران فروشی در بازار، نرخ مرغ در 
سطح خرده فروش 1۵ هزار تومان تعیین شد.

البته به گفته این مقام مسئول این رقم 
می تواند بنا بر تصمیم استانداران به عنوان 
روسای كارگروه ستاد تنظیم بازار استان ها 
با توجه به ظرفیت تولید و قیمت تمام شده 
در استان های مختلف پنج درصد بیشتر یا 

كمتر تعیین شود.
قیمت شیرخام هر كیلو 2۹۰۰ تومان 

تعیین شد
دبیر ستاد تنظیم بازار در ادامه از مصوبه 
این ستاد در خصوص قیمت شیر خام خبر داد 
و اعالم كرد كه قیمت شیر خام برای عرضه 
در بازار 2۹۰۰ تومان تعیین شد كه تا ۷ درصد 
شیر  كیفیت  مبنای  بر  قیمت  تلرانس  نیز 
عرضه شده برای آن پیش بینی شده است.

در  تصمیم  این  اینكه  بیان  با  وی 
راستای حمایت از تولید شیر توسط دامداران 
و حمایت از حقوق مصرف كنندگان اتخاذ 
شده است و كارخانجات لبنی باید با این نرخ 
شیر خود را خریداری كنند، اظهار كرد: البته 
اجازه  تولید،  از ظرفیت های  برای حمایت 
تلرانس  بخش  این  در  درصد   ۷ تا  دادیم 
این  از  باالتر  اما  باشد؛  قیمتی وجود داشته 
اعمال  داد و مالك  اجازه نخواهیم  را  رقم 

قانون، همین عدد است.
معاونت  سرپرست  گفته  به  همچنین 
قیمت  این  صمت  وزارت  داخلی  بازرگانی 
مربوط به شیر كیفی 3.۵ درصد چربی است 
نیز  شیر  قیمت  چربی،  درصد  افزایش  با  و 
تغییر می كند و به ازای هر درصد چربی ۵۰ 

تومن به قیمت كاال می تواند افزوده شود.
هر  مصوب  نرخ  اینكه  به  توجه  با 
حدود   13۹8 سال   در  خام  شیر  كیلوگرم 
این  بود،  تومان در نظر گرفته شده   23۹۰
درصدی   28 تا   21 حدود  افزایش  با  نرخ 

مواجه شده است.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت خبر داد؛

طرح ویژه تخصیص سبد لوازم خانگی به اقشار آسیب پذیر

معامالت  در  طال  قیمت 
روز چهارشنبه بازار جهانی تحت 
تاثیر تقاضا برای دارایی امن درپی 
تشدید نگرانی ها نسبت به شیوع موارد ابتال 
به ویروس كرونا به باالترین حد در بیش از 

هشت سال اخیر صعود كرد.
تحویل  برای  طال  اونس  هر  بهای 
فوری در معامالت روز جاری بازار سنگاپور 
با ۰.1 درصد افزایش، به 1۷68 دالر و ۵۰ 
معامالت  اوایل  در  فلز  این  رسید.  سنت 
آسیایی تا مرز 1۷۷3 دالر صعود كرده بود 
كه باالترین قیمت از اكتبر سال 2۰12 بود.

در بازار معامالت آتی آمریكا، هر اونس 
طال با ۰.2 درصد افزایش، در 1۷8۵ دالر و 

۵۰ سنت ایستاد.
به گفته دانیل هاینس، تحلیلگر گروه 
بانكی ANZ، نگرانیها نسبت به موج دوم 
ابتال به ویروس كرونا به خصوص در آمریكا 
نگرانیها  تشدید  باعث  التین  آمریكای  و 
نسبت به ضعف پایدار احیای اقتصادی شده و 
این موضوع یقینا از داراییهای امن نظیر طال 

حمایت كرده است. همچنین اقدامات محرك 
مالی بانكهای مركزی از طریق برنامه های 
خرید اوراق قرضه و تسهیل سیاست پولی 

از قیمت طال پشتیبانی كرده است.
بانكهای مركزی جهان تدابیر محرك 
مالی گسترده ای را به اجرا گذاشته و نرخ های 
بهره را پایین نگه داشته اند و این اقدام به 
در  طال  قیمت  درصدی   16 از  بیش  رشد 

سال میالدی جاری كمك كرده است. طال 
با  سیاسی  و  اقتصادی  ابهامات  شرایط  در 

افزایش تقاضای خرید روبرو می شود.
داری  خزانه  وزیر  منوچین،  استیون 
آمریكا اظهار كرده كه اقدامات محرك مالی 
بعدی بازگرداندن سریع افراد به مشاغل را 
مد نظر دارد و وی قصد دارد مهلت تنظیم 
به  امكان  حد  تا  را  مالیاتی  اظهارنامه های 

از  آمریكایی  ایالت  بیاندازد.چندین  تاخیر 
افزایش موارد ابتال و مرگ بر اثر كرونا خبر 
داده اند و شمار قربانیان آمریكای التین روز 

سه شنبه از مرز 1۰۰ هزار نفر عبور كرد.
روزنامه نیویورك تایمز نوشت: اتحادیه 
به  ابتال  موارد  افزایش  به  واكنش  در  اروپا 
ویروس كرونا در آمریكا، آماده شده تا ورود 
مسافران از این كشور را ممنوع كند و آمریكا 
را در ردیف كشورهای آلوده ای مانند برزیل 

و روسیه قرار دهد.
بر اساس گزارش رویترز، عامل دیگری 
كه از رشد قیمت طال پشتیبانی كرد، شاخص 
دالر بود كه نزدیك به پایینترین حد خود در 

یك هفته اخیر قرار گرفت.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس 
درصد   ۰.1 با  فوری  تحویل  برای  پاالدیم 
افزایش، به 1۹2۵ دالر و 31 سنت رسید. 
هر اونس پالتین برای تحویل فوری با ۰.۵ 
درصد كاهش، 82۵ دالر و یك سنت معامله 
شد. هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۵ 

درصد كاهش، 1۷ دالر و 8۷ سنت بود.

طالی جهانی رکورد زد

راه و شهرسازی گفت: دوران  وزیر  معاون 
و  گذراست  دریایی  تحریم های  و  محدودیت ها 
ایران به دوران طالیی فعالیت ناوگان دریایی خود 
بازخواهد گشت چرا كه ظرفیت ناوگان جمهوری اسالمی و 

توان تخصصی دریانوردان ایرانی در دنیا مثال زدنی است.
روز  كه  دریانورد  روز  مراسم  در  راستاد«  »محمد 
و  بنادر  سازمان  تئاتر  آمفی  سالن  در  گذشته)چهارشنبه( 
دریانوردی برگزارشد، افزود: در شرایط عادی كمتر كسی به 
فكر دریانوردان است، اما در شرایط خطر همه به اهمیت كار 
دریانوردان پی می برند، در چنین روزی باید بیشتر به دغدغه 
دریانوردان بپردازیم و مسائل كالن صنعت كشتیرانی را به 

سایر مناسبت ها موكول كنیم.

اینكه  بیان  با  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  مدیرعامل 
دریانوردان طیف گسترده ای هستند كه روی ناوگان متنوع 
دریایی فعالیت می كنند، افزود: بخش تامین امنیت آبراهه های 
تحت مسئولیت، دریانوردانی كه در منطقه در بخش تجارت 
دریایی كار می كنند، دریانوردانی كه روی ناوگان سنتی كار 
می كنند و ساحل نشینانی كه كار تجارت را انجام می دهند 
همه سهم قابل توجهی در تجارت دریایی دارند، همچنین 
دریانوردانی كه در پایانه های نفتی برای عملیات استخراج 
و صدور نفت هستند همه با جنس كاری متفاوت در خدمت 
تجارت دریایی قرار دارند.راستاد با بیان اینكه سالمت فكری 
و ذهنی دریانوردان باید تامین شود و دغدغه كمتری از نظر 
مسائل رفاهی و بهداشتی باید داشته باشند، گفت: امیدواریم 

بتوانیم شرایطی را فراهم كنیم كه دریانوردان در ماموریتی كه 
دارند و ناوگانی كه شاغل هستند بیشترین تمركز را در ایفای 
نقش حرفه ای داشته باشندمدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی 
با اشاره به برنامه سازمان بنادر برای ارتقاء توانمندی و آموزش 
دریانوردان، گفت: كسانی كه وارد حرفه دریانوردی می شوند 
نباید گرفتار موضوعاتی شوند كه در حین آموزش اخذ گواهینامه 

شایستگی آنها را دچار مشكل كند.
وی به طی دوران كارورزی دریانوران اقیانوس پیما اشاره 
كرد و گفت: هنوز عده ای در صف ورود به دوره كارورزی هستند 
و شركت های كشیترانی و نفت كش باید این امكان را فراهم 
كنند تا كسی در صف الحاق برای دوره كارورزی نباشد كه 
آزمون شایستگی آنها به تاخیر بیفتد و دیرتر وارد بازار كار شوند.

ایران به دوران طالیی فعالیت ناوگان دریایی خود بازخواهد گشت
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واکنش بنا به حذف کشتی فرنگی از المپیک؛
دروغ بزرگی است!

نگی  فر كشتی  ملی  تیم  بی  سرمر
كشتی  بر حذف  مبنی  شده  منتشر  خبرهای 
فرنگی از المپیك 2۰2۴ را بدون سند و دروغ 

بزرگ دانست.
منتشر شده  خبرهای  درباره  بنا  محمد 
المپیك  از  فرنگی  كشتی  حذف  بر  مبنی 
2۰2۴، با بیان مطلب فوق، اظهار كرد: بیشتر 
از  غیر  به  دنیا  در  كشورهای صاحب كشتی 
كشوری مثل آمریكا هم در  كشتی آزاد و هم 

فرنگی خوب هستند و حتی كشورهای خواهان كشتی فرنگی بیشتر است. بحث بر 
این بوده كه زمانی كشتی بطور كلی از المپیك حذف شود كه نشد.

برگزار  فرانسه  در   2۰2۴ المپیك  افزود:  فرنگی  كشتی  ملی  تیم  سرمربی 
می شود كه در كشتی فرنگی فعال است و حرف برای گفتن دارد. وقتی كشوری 
مثل سنگال به عنوان میزبان المپیك جوانان ورزش خاصی ندارد، می تواند درخواست 
حذف یكی دو رشته را بدهد و به جای آن رشته های دیگری كه در آن قوی تر 

هستند را جایگزین كنند.
وی تصریح كرد: در المپیك جوانان هر كشور فقط می تواند در 2 وزن حضور 
داشته باشد. خب آمدند به میزبان گفتند كشتی را بطور كامل نمی توانی حذف كنی 
و در نهایت به این نتیجه رسیدند بین كشتی فرنگی، آزاد و زنان، كشتی فرنگی 
نباشد و به جای آن كشتی ساحلی باشد. این موضوع چه ربطی به المپیك بزرگساالن 
دارد؟ اصال این بحث ارتباطی با یكدیگر ندارد و دلیل نمی شود آن را به المپیك 

بزرگساالن ربط بدهیم. 
بنا ادامه داد: حال یك نفر از فدراسیون آذربایجان آمده گفته كشتی فرنگی از 
المپیك حذف می شود. سریع هم خبر آن در داخل كشور منتشر می شود. خب یك 
مقداری مطالعه كنید یا از روابط بین الملل فدراسیون كشتی بپرسید تا از اتحادیه جهانی 
پرس و جو كند. آنوقت اگر مطمئن شدید، خبر حذف كشتی فرنگی از المپیك را بدهید.

دانک ارسالن کاظمی بهترین دانک آسیا شد 
در پایان نظرسنجی فدراسیون جهانی بسكتبال )FIBA(، اسلم دانك ارسالن 

كاظمی به عنوان بهترین دانك یك دهه اخیر قاره آسیا و اقیانوسیه انتخاب شد.
فدراسیون جهانی بسكتبال )FIBA( نظرسنجی را طی روزهای گذشته برای 
انتخاب بهترین اسلم دانك یك دهه اخیر قاره آسیا و اقیانوسیه برگزار كرد كه در 
پایان، دانك ارسالن كاظمی ملی پوش بسكتبال ایران عنوان نخست را از آن خود كرد.

به این ترتیب دانك ارسالن كاظمی مقابل تیم ملی یونان در رقابت های بین 
قاره ای انتخابی المپیك 2۰16، با كسب 6۰ درصد آرا به عنوان بهترین دانك یك 

دهه اخیر آسیا انتخاب شد.
دانك گابه نوروود بازیكن تیم ملی فیلیپین مقابل آرژانتین نیز با كسب ۴۰ 

درصد آرا،  دومین دانك زیبای آسیا در یك دهه اخیر شد. 
كاظمی با آرای بدست آورده راهی مرحله نیمه نهایی نظرسنجی جهانی شد 
لیتوانی و آنگوال رقابت  از برزیل،  با رقبایی  انتخاب بهترین دانك جهان  و برای 

خواهد كرد.

خط و نشان قهرمان پرتاب دیسک جهان برای حریفان
موفق  جهان  دیسك  پرتاب  قهرمان 
سال  در  ماده  این  ركورد  بهترین  ثبت  به 

2۰2۰ شد.
دیسك  پرتاب  قهرمان  استال  دانیل 
بهترین  شد  موفق   2۰1۹ سال  در  جهان 
عملكرد یك ورزشكار در این رشته در سال 

2۰2۰ را به ثبت برساند.
این ورزشكار 2۷ ساله در جریان رقابتی 
كه روز گذشته داشت، موفق شد ركورد ۷۰.2۵ 

متر را از خود بر جا بگذارد و بهترین عملكرد یك پرتابگر دیسك را در سال جاری 
میالدی ثبت كند.استال سال گذشته در جریان رقابت های قهرمانی جهان در دوحه 
با ركورد 6۷.۵۹ به مقام قهرمانی دست یافت. وی همچنین مدال نقره قهرمانی 
اروپا در سال 2۰18 و یك عنوان نایب قهرمانی در مسابقات جهانی لندن در سال 

2۰1۷ در كارنامه دارد.
استال در المپیك 2۰16 ریو با ركورد 62.26 متر در رده چهاردهم قرار گرفته 

بود و حاال توانسته ركوردش را نسبت به به متراژ قابل توجهی ارتقا بدهد.

مرگ قهرمان اروپا هنگام زایمان
قهرمانی  سابقه  كه  ولیچكوویچ  بوبانا 
در اروپا را داشت در هنگام زایمان درگذشت.

فدراسیون تیراندازی صربستان یكشنبه 
قهرمان  ولیچكوویچ،  بوبانا  كرد  اعالم  شب 
اروپا هنگام زایمان  تپانچه بادی 1۰ متر در 

جان خود را از دست داده است.
در  كه  صربستانی  ساله   3۰ تیرانداز 
المپیك لندن و ریودوژانیرو حضور داشت یكی 
از مهره های اصلی صربستان برای بازی های 

توكیو بود. او پنج ماهه باردار بود. پزشكان پس از معاینه این تیرانداز اعالم كردند 
خطری تهدیدش نمی كند. با این حال ورزشكار صربستانی در ماه می دچار مشكل 
شد و پس از 2۰ روز مبارزه با مرگ و زندگی جان خود را از دست داد. ولیچكوویچ 

فرزندش را سالم به دنیا آورد اما هرگز نتوانست او را ببیند.
ولیچكوویچ در مجموع سه مدال طالی انفرادی و تیمی در رقابت های مختلف 

اروپایی به دست آورد.

تست کرونای تنیسور مطرح جهان مثبت شد
تست كرونای گریگور دمیتروف تنیسور 

مطرح جهان مثبت شد.
تست كرونای گریگور دمیتروف تنیسور 
مطرح جهان مثبت شد. این تنیسور بلغاری روز 
گذشته این خبر را اعالم كرد. وی خود را برای 
تورنمنت كرواسی كه توسط نواك جوكوویچ 

طراحی شده آماده می كرد.
این تنیسور شماره 1۹ جهان با انتشار 
پستی در اینستاگرام نوشت: من می خواستم 

به دوستان و هواداران بگویم تست كرونای من مثبت شده است.
وی افزود: می خواستم به كسانی كه در چند روز گذشته با من ارتباط داشتند 
بگویم كه آزمایش و اقدامات احتیاطی را انجام دهند. به خاطر آسیبی كه ممكن 
است رسانده باشم عذرخواهی می كنم. اكنون به خانه برمی گردم و ریكاوری می كنم. 

برای همه حمایت ها تشكر می كنم، سالم بمانید.

امیر غفور: هنوز با هیچ تیمی قرارداد نبستم
هنوز  والیبال  ملی  تیم  زن  خط  پشت 
تصمیمی  خود  جدید  باشگاه  انتخاب  برای 
نگرفته؛ با اینكه پیشنهاداتی از داخل و خارج 

از كشور دارد.
امیر غفور كه بعد از درخشش در تركیب 
تیم مونزای ایتالیا فصل با تیم لوبه، یكی از 
قرارداد  اروپا  حاضر  حال  های  تیم  بهترین 
امضا كرد، به دلیل مصدومیت طوالنی مدتی 

كه داشت، نتوانست زیاد برای این تیم به میدان برود.
پشت خط زن تیم ملی والیبال ایران كه قراردادش با تیم لوبه ایتالیا به پایان 
رسیده، بعد از بازگشت به ایران با باشگاه سایپا و شخص مصطفی كارخانه مذاكراتی 
داشت. با اینكه مذاكرات غفور و موسوی با سایپا به صورت همزمان انجام شد، اما 
بعد از گذشت چند هفته در حالی كه موسوی قراردادش را با نارنجی پوشان نهایی 

كرد، هنوز غفور تصمیمی برای آینده خود نگرفته.
وقتی با امیر غفور تماس گرفتیم تا از تیم آینده او باخبر شویم، این بازیكن 
تمایلی به مصاحبه نشان نداد و گفت: فقط می توانم بگویم تا االن با هیچ تیمی 

قرارداد نبستم.
بازیكن شماره 1۰ تیم ملی ایران از پاسخ دادن به سواالت دیگر طفره رفت 

تا همچنان وضعیت تیم باشگاهی او در ابهام باقی بماند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

امتیاز ویژه »مسی« بودن؛
فرود با استوک روی قوزک پای حریفان

داوران اللیگایی از سوی هواداران در فضای مجازی به حمایت ویژه از »لیونل 
مسی« متهم شدند؛ بازیكنی كه در دیدار بارسا برابر اتلتیك بیلبائو با وجود له كردن 

پای بازیكن حریف از كارت قرمز قسر در رفت.
مرد آرژانتینی در دقیقه 6۹ این دیدار كه در نیوكمپ برگزار می شد، برای تصاحب 
توپی مرده از بازیكن اتلتیك عقب ماند و پس از دفع توپ توسط این بازیكن، مسی 

با استوك های خود روی قوزك پای مدافع بیلبائو فرود آمد.
مدافع اتلتیك از درد به خود می پیچید و مسی بالفاصه برای عذرخواهی به 

صحنه وقوع داستان بازگشت.
با وجود حضور فناوری كمك داور ویدئویی )VAR(، فوق ستاره آبی اناری ها 
حتی بابت این خطا كارت زرد هم دریافت نكرد و قسمت تلخ تر ماجرا برای اتلتیك، 

این بود كه مسی دو دقیقه بعد زمینه ساز گل پیروزی بخش كاتاالن ها شد.
در این بین، بسیاری از هواداران از جمله تعداد اندكی با پروفایلی كه تصویری 
از »كریستیانو رونالدو« را نمایش می داد، نسبت به قسر در رفتن مسی از این صحنه 
واكنش نشان داده و مدعی شدند كه شماره 1۰ آرژانتینی در صحنه های مشابه از 

امتیاز ویژه داوران بهره مند شده و به نوعی در حصار امن داوران قرار دارد.
حقیقت این است كه مسی در تمام دوران فوتبالی خود تنها دو بار كارت قرمز 
دریافت كرده و هر دو مورد با پیراهن آلبی سلسته بوده است كه البته با توجه به 

سبك بازی تمیز وی و عدم درگیر شدن در چالش ها، تعجبی ندارد.
6 بار برنده توپ طالی جهان در نخستین بازی خود برای تیم ملی بزرگساالن 
آرژانتین در سال 2۰۰۵، تنها دو دقیقه پس از ورود به زمین اخراج شد و عالوه بر 
این، در جریان تنش با »گری ِمدل« بازیكن خشن شیلی در كوپا آمریكای تابستان 

سال گذشته، با كارت قرمز داور مواجه شد.
مسی تا اینجای فصل جاری، در جریان 26 بازی سه بار كارت زرد دریافت 

كرده و در لیگ قهرمانان نیز دو بار با اخطار داور مواجه شده است.
او كه در دیدار سه شنبه شب بدنیال هفتصدمین گل دوران فوتبالی خود بود، 
بار دیگر ناكام ماند و به دو موقعیت پیش آمده در پایان بازی نه گفت اما برای فراهم 
كردن زمینه گل پیروزی بخش بارسا برای »ایوان راكیتیچ« تعویضی، در دسترس بود.

آبی اناری ها برای بازگشت به صدر جدول در آستانه دیدار رئال برابر مایوركا 
كه امشب برگزار می شود، به این پیروزی نیاز مبرمی داشتند.

تمدید قرارداد لوییس با توپچی های لندن 

مدافع برزیلی تیم فوتبال آرسنال قرارداد خود را با این تیم به مدت یك فصل 
دیگر تمدید كرد.

باشگاه آرسنال قراردادش را با »داوید لوییس« یك فصل دیگر تمدید كرده 
است. این بازیكن سال گذشته از چلسی به آرسنال پیوسته بود و حاال تا پایان فصل 

21 _ 2۰2۰ در جمع توپچی های لندن ماندنی خواهد بود.
»پابلو ماری« و »سدریك سوارز« نیز قرارداد بلند مدتی با آرسنال امضا كردند.

همچنین  قرارداد قرضی »دنی سبایوس« با توپچی ها تا پایان فصل جاری 
تمدید شد. این هافبك اسپانیایی تابستان گذشته با قرارداد قرضی یك ساله از رئال 

مادرید جدا و به قرمزهای لندن پیوسته بود.

خامس: نمی دانم چرا در رئال بازی نمی کنم!
خامس رودریگز می گوید دلیل نیمكت نشینی های زیادش در رئال مادرید 

را نمی داند.
خامس تابستان گذشته و پس از دو سال حضور قرضی در بایرن به رئال بازگشت. 
او كه تمایلی برای ماندن در بایرن نداشت، به ماندنی شدن در رئال هم فكر نمی 
كرد و دوست داشت راهی اتلتیكو شود ولی با مخالفت سران باشگاه رئال روبرو شد.

خامس در رئال ماند و مطابق انتظار در بیشتر مقاطع فصل روی نیمكت بوده؛ 
به طوریكه در بازی اخیر برابر سوسیداد پس از نزدیك به ۹ ماه، یك بار دیگر در 

تركیب ثابت كهكشانی ها به میدان رفت.
خامس در مصاحبه با رادیو كاراكول و در مورد دلیل بازی نكردنش در رئال 
گفت:» چرا بازی نمی كنم؟ سوال خوبی است اما خودم هم دوست دارم پاسخش را 
بدانم و این را باید از مربی تیم بپرسید. وقتی در تیمی صاحب افتخارات بزرگی می 
شوید و زمانی جزو بازیكنان ثابت بودید، تن دادن به تغییر برای تان دشوار می شود. 
وقتی مربی به شما دقایقی كه می خواهید را نمی دهد، اعتماد به نفس تان كاهش 
پیدا می كند. سخت است بتوانید همه توانایی های تان را در دقایقی اندك نشان 
دهید و نمی توانید كارهایی كه می خواهید را انجام دهید. كسانی كه فوتبال بازی 

كرده اند، می دانند از چه حرف می زنم.«
خامس ادامه داد:» حرف های زیادی در مورد می زنند ولی زیر سوال بردن 
تعهدات حرفه ای ام، باعث آزار من می شود. من بسیار حرفه ای و رقابت طلب هستم 
و از شكست متنفرم. هرجا هستم، دوست دارم پیروز شوم و البته در تركیب اصلی تیم 
نیز باشم. نزدیكانم و كسانی كه با من كار كرده اند، متوجه منظورم می شوند. من به 
خوبی از خودم مراقبت می كنم و مصدومیت هایم، به دلیل جدی نگرفتن تمرینات 

نیست. هر روز به سختی تمرین می كنم و به دنبال پیشرفتم.«
مشكالت با زیدان:» اصال و ابدا با زیدان مشكلی ندارم. ارتباط بین ما كامال 
حرفه ای است و تحت اختیار او قرار دارم و تمریناتی كه می گوید را انجام می دهم. 
در زمین كه كه باشم، سعی می كنم دستورات او را پیاده كنم. در نهایت هر مربی 
عالیق خود را دارد و هرچند در ایده های او قرار ندارم ولی بسیار خوب و جدی در 

تمرینات كار می كنم.«
مقصد بعدی:» در حال فكر كردن به آینده هستم ولی طبیعی است كه دوست 
دارم در تیمی باشم كه بتوانم در تركیب اصلی به میدان بروم و نقشی جدی تر 

داشته باشم.«

ادعای اسپورت بیلد لیورپول، مقصد بعدی ستاره بایرن 
بایرن مونیخ، در آستانه  با بی پاسخ گذاشتن پیشنهاد تمدید  آلكانتارا  تیاگو 

جدایی از این باشگاه قرار دارد.
تیاگو سال 2۰13 بود كه از بارسلونا به بایرن پپ گواردیوال پیوست. پس از 
اینكه تعداد بازی های او برای بارسا در فصل 13-2۰12 به حدنصاب 2۵ بازی نرسید، 

بایرن از بندی در قراردادش استفاده كرد و او را به خدمت گرفت.
تیاگو در هفتمین فصل حضورش در بایرن، هنوز برای تمدید قرارداد به توافق 
نرسیده و در مورد آینده تردیدهایی دارد. گفته می شود علیرغم شرایط خوب در آلمان، 

این هافبك خالق به دنبال جدایی است و لیورپول مقصد مورد نظر او خواهد بود.
بایرن مونیخ پس از تمدید قرارداد با توماس مولر، آلفونسو دیویس، هانسی 
فلیك و مانوئل نویر به دنبال تمدید با تیاگو بود و به این كار هم اصرار داشت ولی 
هنوز پاسخی از سوی ستاره اسپانیایی دریافت نكرده كه این باعث كالفگی سران 
باشگاه شده است.طبق ادعای اسپورت بیلد، بایرنی ها دیگر متقاعد شده اند كه تیاگو 
قصد جدایی دارد و به همین دلیل قراردادش را تمدید نخواهد كرد. گویا او مذاكراتی 

مثبت هم با یورگن كلوپ سرمربی لیورپول داشته است.
تیاگو كه مصدوم است، بازی شنبه گذشته برابر ولفسبورگ را از دست داد و 
بعید است در ادامه بوندسلیگا و حتی فینال جام حذفی، بایرن را همراهی كند ولی 
همه چیز حاكی از آن است كه او به بازی های لیگ قهرمانان در ماه آگوست خواهد 
رسید. تورنمنتی كه احتماال آخرین تورنمنتش با بایرن مونیخ خواهد بود و باید دید 

در نهایت چه تصمیمی برای آینده اش خواهد گرفت.
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زیر نظر: مجتبی کاشی

ترین  ارزان  از  یكی  كه  رادوشوویچ 
باتوجه  حاال  بود،  پرسپولیس  تیم  بازیكنان 
نیز  او  ریالی  نرخ دالر، دستمزد  افزایش  به 
به شكلی غیرقابل  برتر  لیگ  بقیه خارجی های  مثل 

باور باال رفته است.
بانان  دروازه  بهترین  از  یكی  رادوشوویچ  بوژیدار 
برتر  لیگ  حتی  و  پرسپولیس  باشگاه  تاریخ  خارجی 
است كه در این چهار سال از نظر اخالقی و فنی خود 
از  انتخاب  داده كه شایستگی  نشان  و  اثبات كرده  را 
این  در  رادو  است.  داشته  را  ایوانكوویچ  برانكو  سوی 
سال ها با نیممكت نشینی، عدم پرداخت دستمزد، انتقاد 
پیشكسوتان و... ساخت و توانست محبوبیتی را در بین 
طرفداران این باشگاه به دست بیاورد كه كمتر در حساب 
اجتماعی یك فوتبالیست خارجی و به خصوص دروازه 

بان دیده شده بود.
او برای بازی در لیگ شانزدهم، از تیمی مجار به 
پرسپولیس آمد و با رقم 12۰ هزار دالر سرخپوش شد. 
بود و  آن زمان نرخ دالر چیزی حدود 3 هزار تومان 
رادوشوویچ هم با 36۰ میلیون تومان ارزان ترین خارجی 
سرخپوشان در آن فصل و همچنین چهارمین بازیكن 
باشگاه از نظر پایین بودن دستمزد به حساب می آمد؛ رتبه 
اول تا سوم را محمد انصاری و صادق محرمی جوان و 
محسن ربیع خواه كمتر شناخته شده تشكیل می دادند.

آن روزها بیرانوند كه تازه پرسپولیسی شده بود، 
قراردادی ۹۵۰ میلیون تومانی داشت و در واقع سه برابر 
بوژیدار رادوشوویچ دستمزد می گرفت. نكته جالب این 
كه رقم قرارداد آنتونی گولچ كه مدافعی بسیار بی كیفیت 
بود و حتی یك بازی هم برای پرسپولیس انجام نداد، از 

رادوشوویچ بیشتر و حتی دو برابر او بود!

با این حال فصول فوتبالی یك به یك سپری شدند 
و رادوشوویچ كه قهرمانی در لیگ بوسنی هرزگووین و 
مجارستان را در كارنامه داشت، سه قهرمانی لیگ خلیج 
فارس، سه سوپرجام و یك جام حذفی به دست آورد تا 
با كوله باری از افتخار و به عنوان باسابقه ترین خارجی 
تاریخ باشگاه، به دفتر محمدحسن انصاری فرد برود و 
قراردادش را دو ساله تمدید كند. حاال چند ماه بعد از این 
تمدید قرارداد، او رقم قراردادش را از نظر دالری ثابت و 
از نظر ریالی در حد بهترین بازیكنان لیگ ایران می بیند.

او حاال ارزش 3۰۰ هزار دالری در ترانسفر ماركت 
دارد اما شنیده ها حاكی از آن است كه رقم قرارداد حدودا 
1۰۰ هزار دالر كمتر و روی عدد 18۰ هزار دالر بسته 
شده كه این قرارداد رادو همچنان در بین بازیكنان ارزان 
قیمت فوتبال ایران به حساب می آید. اما با احتساب دالر 
2۰ هزار تومانی، خالص دریافت این بازیكن 3.6 میلیارد 
از دستمزد خالص  تومان خواهد بود كه 1۰۰ میلیون 

علیرضا بیرانوند بیشتر است!
باتوجه به انتشار ریز قرارداد سال گذشته پرسپولیس، 
با  تومانی  میلیارد   3.۵ قرارداد  قبل  فصل  بیرانوند 
پرسپولیس داشت و باید 8۹۵ میلیون تومان هم آپشن 
دریافت می كرد. حاال بی تردید اگر رادو گلر شماره یك 
باقی  نیز در وضعیت فعلی  باشد و نرخ دالر  سرخ ها 
بماند، دریافتی بوژیدار بیش از بیرانوند خواهد بود؛ چرا 
كه رادوشوویچ هم میتواند به حداقل آپشن ها دست یابد. 
موضوعی كه البته برای تمام بازیكنان خارجی فوتبال 
ایران صادق است و حتی برخی از بازیكنان ایرانی هم 

به همین شكل قرارداد دارند.
نكته ای كه رادو را از دیگر بازیكنان متمایز كرده، 
این است كه كیفیت فنی او حاال دیگر تقریبا مورد تائید 

به  دارد.  قرار  مربیان  و  كارشناسان  تمامی  تحسین  و 
كالدرون  گابریل  ایوانكوویچ،  برانكو  از  بعد  شكلی كه 
نیز او را حفظ كرد و بیشترین تعداد بازی بوژیدار هم 
در دوره همین سرمربی آرژانتینی به ثبت رسید. حتی 
االن كه دوباره تغییرات در راس كادرفنی سرخ ها انجام 
شده، سرمربی جدید و مربی دروازه بان های تازه یعنی 
گل محمدی و فنایی هم از رادو رضایت كامل دارند و 

خواستار حفظ این بازیكن شده اند.
این كه رقم  بهانه  با  بوژیدار  از  بنابراین گذشتن 
قراردادش به صورت ریالی افزایش پیدا كرده، اشتباهی 
این  تلخ  روزهای  به  را  پرسپولیس  می تواند  كه  است 
باشگاه از نظر دروازه بانی برساند. روزهایی كه سرخپوشان 
در یك فصل بیش از ۵۰ گل دریافت می كردند و حتی 
به همین خاطر جام قهرمانی را از دست می دادند اما 
جالب است بدانید كه رادو فصل گذشته در ۹ بازی تنها 
2 گل خورد و در باقی مسابقات موفق به كلین شیت شد.

مقایسه جالب تر البته نشان می دهد كه بوژیدار 
رادوشوویچ حتی از سه دروازه بان خارجی اخیر پرسپولیس 
هم رقم قرارداد كمتری دارد: الكساندر لوبانف )2۷۰ هزار 
دالر(، نیلسون كوریا )23۰ هزار دالر( و آسمیر آودوكیچ 
)13۰ هزار دالر فقط برای بازی های آسیایی(. این در 
حالی است كه رادوشوویچ باوجود پایین بودن دستمزد 
نسبت به این سه دروازه بان، عملكردی به مراتب بهتر 
داشته و در مقام مقایسه، خرید كارآمدتری به حساب 
می آید و بدشانسی اش این است كه دالر در دوره او 
بیشترین نرخ رشد را تجربه كرده؛ همان بدشانسی كه 
ویلیان  پریرا،  لوسیانو  استنلی،  كی روش  دیاباته،  شیخ 
میمبال و... داشته اند اما دلیلی برای فسخ قراردادشان 

نیست.

رقابت بیرانوند و رادو دالری شد؛

گرانترین دروازه لیگ برتر فوتبال ایران!

بازرسی  سازمان  رییس 
این  كه  كرد  اعالم  كشور 
قرارداد  موضوع  به  سازمان 
فدراسیون فوتبال با سرمربی سابق تیم 
ملی فوتبال ورود كرده زیرا در این قرارداد 

تشریفات رعایت نشده است.
درویشیان  حسن  حجت االسالم 
در  كشور  كل  بازرسی  سازمان  رییس 
پاسخ به سوالی درباره فسادهای ورزشی 
باالخص فوتبال و ورود سازمان بازرسی 
و دوشغله های ورزشی گفت: اساساً یك 
اداره كل در سازمان بازرسی كل كشور 
با عنوان ورزش و جوانان فعالیت می كند 
باشگاه های  از  را  متعددی  موضوعات  و 
مختلف ورزشی داشته ایم. پرونده قرارداد 
مارك ویلموتس سرمربی تیم ملی نیز در 

حال بررسی است.
پس از آن، مسعود طاهری جعفری 
بازرس كل امور ورزش و جوانان سازمان 
بازرسی كل كشور در این خصوص اظهار 
داشت: پرونده تشكیل و گزارش ها تهیه 
شده است. سواالتی درباره ابهامات قرارداد 
با ویلموتس مطرح شده زیرا در این قرارداد 

تشریفات عقد قرارداد طی نشده است.

وی اضافه كرد: این قرارداد باید در 
كمیته فنی مطرح و سپس اجرا می شد اما 
در خصوص این مربی كه تا سال 2۰12 
هیچ سابق سرمربیگری شاخصی ندارد، 

عكس آن عمل شد.
طاهری با بیان اینكه قراردادهایی 
دارد،  تیم ملی وجود  قرارداد سابق  مثل 
گفت: در یكی از تیم های مطرح شخصی 
هر  ازای  به  شده  مقرر  كه  دارد  وجود 
پاس نیم میلیون و به ازای هر گل یك 

میلیون بگیرد.
امور ورزش و جوانان  بازرس كل 
خاطرنشان  كشور  كل  بازرسی  سازمان 

و  كشور  شرایط  از  فدراسیون  كرد: 
بسته بودن تمام كانال های مالی علم و 
آگاهی داشته ولی با این وجود در شرایط 
ده ها  قرارداد  عقد  به  اقدام  تحریمی، 
میلیارد تومانی كرده است؛ در مجموع، 
صالح فوتبال در عقد این قرارداد جمع 

بندی نشده است.
قرارداد  به  اظهارداشت:  طاهری 
بیشتر  كه  خارجی  بازیكنان  و  بازیكنان 
آنها باعث ورود ضرر و زیان به كشور و 
باشگاه ها شده است، ورود كرده ایم. این 
قراردادها با پیشنهادهایی همراه بوده كه 
تنها  و  ندارند  باالیی  آنها كیفیت  بیشتر 

محكومیت در محافل و محاكم ورزشی 
بین المللی به همراه داشته است.

جوانان  و  ورزش  امور  كل  بازرس 
سازمان بازرسی كل كشور گفت: سازمان 
این مسائل ورود  به  بازرسی كل كشور 
وزارت ورزش  قهرمانی  معاونت  و  كرده 

منع صریح كرده است.
طاهری در پاسخ به سوالی درباره 
اینكه علی كفاشیان بازنشسته و ۵ سال 
تعلیق هم شده است ولی اكنون بعد از 
یك سال با استعفای مهدی تاج، مدعی 
حضور در ریاست فدراسیون است؛ گفت: 
22 خردادماه محكومیت علی كفاشیان 
تمام شد. كفاشیان را دعوت كردیم و جلسه 
گذاشتیم و موانع قانونی حضور دوباره اش 
را اعالم كردیم و وی هم گفت كه تابع 

قانون است.
وی همچنین درباره حضور دوباره 
دوشغله ها گفت: در خصوص این موضوع 
هم  خروجی هایی  و  شده  پیگیری هایی 
رییس   11 ورزش،  حوزه  در  داشته ایم. 
فدراسیون بازنشته بودند كه 1۰ نفر استعفا 
كردند و دیگری آقای بهرام شفیع بود كه 

به رحمت خدا رفت.

رمز گشایی از یک قرارداد؛

بررسی پرونده قرارداد ویلموتس در سازمان بازرسی

گلزنی  در شب  آوه  ریو 
ملی پوش ایرانی خود موفق به 
برتری برابر ویتوریا ستوبال شد.

بیست  هفته  رقابت های  ادامه  در 
و هشتم لیگ برتر پرتغال، تیم ریو آوه 
كه مثل بازی های قبل مهدی طارمی را 
به عنوان مهاجم نوك در تركیب داشت، از 
ساعت 22:3۰ سه شنبه شب)به وقت ایران( 
در ورزشگاه دو بونفیم به مصاف ویتوریا 

ستوبال رده دوازدهمی رفت.
اشتباه در خط دفاعی ریو آوه موجب 
شد تا ویتوریا ستوبال در دقیقه 2۵ صاحب 
یك موقعیت جدی شود كه شوت ریباند 
گوئدس  هلدر  را  دروازه بان  توسط  شده 
با شوت محكم از داخل محوطه جریمه 

تبدیل به گل اول بازی كرد.
برتری تیم میزبان خیلی ادامه نداشت 
و یك دقیقه پس از آن، پاس در عمق 
از میانه زمین به پشت مدافعان ویتوریا 
در  كه  رسید  طارمی  مهدی  به  ستوبال 
لحظه ورود او به محوطه جریمه، گئورگی 
و  خروج  با  ستوبال  دروازه بان  ماكاریدزه 
زدن پای مهاجم ایرانی ریو آوه مرتكب 

خطای پنالتی شد.
طارمی كه در دو مسابقه اخیرشان 
مقابل موریرنسی و بنفیكا موفق به گلزنی 

شده بود، با گرفتن پنالتی این روند را ادامه 
داد و در دقیقه 2۷ با فریب دروازه بان ویتوریا 
ستوبال و شوت به سمت راست دروازه، گل 

اول ریو آوه را به ثمر رساند.
 نیمه اول این مسابقه با تساوی یك 
بر یك خاتمه یافت، اما پس از 1۰ نفره 
شدن ویتوریا ستوبال در دقیقه ۵۴ ، یاران 
طارمی موفق شدند در دقیقه 8۰ با ضربه 
گلسون به گل دوم دست پیدا كنند تا در 

آستانه برتری قرار بگیرند.
مقابل  برتری  از  پس  كه  آوه  ریو 
بدشانسی  با  قبل  هفته  در  موریرنسی، 
در دیدار خانگی با بنفیكا شكست خورده 
بود، در نهایت توانست با نتیجه 2 بر یك 
تا ۴۴  كند  عبور  ستوبال  ویتوریا  سد  از 
امتیازی شده و با تفاضل گل بهتر نسبت 
به فامالیسائو و صعود یك پله ای، به رده 

پنجم جدول لیگ برتر پرتغال برود.

دیدار  در  گلزنی  با  طارمی  مهدی 
امشب مقابل ویتوریا ستوبال و حضور 8۷ 
دقیقه ای در زمین، تعداد گل های خود را 
به عدد 11 افزایش داد تا به تنهایی در 
رده دوم جدول برترین گلزنان لیگ برتر 
پرتغال بایستد. ضمن اینكه او در این فصل 
توانسته یك پاس گل به نام خود ثبت كند 
و با گرفتن ۷ پنالتی، بیشتر از تمام بازیكنان 

لیگ پرتغال، این كار را انجام دهد.

طارمی متخصص گلزنی، فوق تخصص گرفتن پنالتی!
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مشهد  شهرستان  گروه 
سمیه بافرزاده

معاون مهندسی و توسعه 
اشاره  با  مشهد  وفاضالب  آب  شركت 
به اینكه در سال گذشته بیش از 112 
شبكه فاضالب اجرا شد، افزود:  در سال 
كیلومتر   131 برنامه،  طبق  نیز  جاری 
شهر  در  فاضالب  جمع آوری  شبكه 
شد.مهندس  خواهد  اجرا  مشهدمقدس 
با اعالم این خبر  آبادی  مهدی حاجی 
گفت: در حال حاضر افزون بر ۷۹ درصد 
از شهر مشهد تحت پوشش  شبكه جمع 
آوری فاضالب قراردارد واز 112 كیلومتر 
شبكه فاضالب اجراشده درسال گذشته،  
 ۷ و  فرعی  های  شبكه  كیلومتر   1۰۵
كیلومتر شبكه  اصلی اجرایی شده است. 
وی با اعالم اینكه در سال گذشته 
بیش از  1۵ هزار سیفون جدید فاضالب 
برای مشتركین درشهرمشهد نصب شده 
اجرایی  است خاطرنشان كرد: عملیات 

جاری  سال  در  فاضالب  شبكه  توسعه 
 ۹۹ سال  پیش بینی  بودجه  مطابق  نیز 
آغاز شده وی طی آن 131 كیلومترشبكه 
اصلی و فرعی جدید فاضالب در سال 

جاری اجرا خواهد شد.
معاون مهندسی و توسعه شركت 
آب وفاضالب مشهد با اعالم اینكه طی 
فقط 2 سال  بیش از 2۴۰ كیلومتر شبكه 

جمع آوری فاضالب اجرا شده و به بهره 
برداری خواهد رسید گفت: در مجموع در 
حال حاضر بیش از33۴۰ كیلومترشبكه 

فاضالب در مشهد اجرایی شده است.

اجرای ۲۴۰ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب در مشهد طی ۲ سال با حضور رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور؛ مرکز 
مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشگاه ایالم افتتاح شد

در جریان نشست شوراي مهارتي استان و با حضور مهندس هاشمي 
معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي و  رئیس سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور، آقاي سلیماني دشتكي استاندار ایالم و دكتر علي اكبري رئیس دانشگاه 
ایالم، مركز مدیریت مهارت آموزي و مشاوره شغلي دانشگاه ایالم، بصورت 

آنالین افتتاح گردید.
نشست شوراي مهارت استان با حضور مهندس هاشمي معاون وزیر تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي و رئیس سازمان فني و حرفه اي كشور، آقاي سلیماني دشتكي 
استاندار ایالم، دكتر علي اكبري رئیس دانشگاه ایالم و دیگر اعضاء، در محل 

سالن شهید رجایي استانداري برگزار گردید.
در این نشست دكتر علي اكبري رئیس دانشگاه ایالم با اشاره به راه اندازي 
واحد استاني شبكه ملي  جامعه و دانشگاه در استان ایالم، بیان كرد: در قالب 
این شبكه از ایده هاي دانشگاهیان براي كمك به مردم كشور و استان حمایت 
مي گردد و از جمله در جریان شكل گیري پدیده كروناویروس، اساتید و كارشناسان 
دانشگاه هاي استان پیشنهادات و ایده هاي خالقانه و كاربردي را براي كمك 
به مردم استان ارائه كردند و به بیان دیگر این رویكرد نشانه اعتقاد به جامعه 

محور بودن دانشگاه است.
رئیس دانشگاه در ادامه با بیان اینكه دانشگاه ایالم بعنوان نماد آموزش عالي 
استان ایالم، در بیش از 12۰ رشته تحصیلي به تربیت دانشجو مي پردازد، یادآور 
شد: دانشگاه ایالم داراي هفت دانشكده، آموزشكده فني و مهندسي دهلران، دهها 
آزمایشگاه تحقیقاتي، پژوهشكده گیاهان دارویي، مزرعه آموزشي - پژوهشي 
مهران، مركز رشد و مركز جوار دانشگاهي است كه در كنار وجود اساتید متبحر 
سرمایه اي ملي و استاني است كه مي تواند، در حوزه هاي مختلف و از جمله 
موضوع مهارت آموزي به مردم استان و علي الخصوص جوانان، دانشجویان و 

فارغ التحصیالن خدمات مناسبي را ارائه دهد.
دكتر علي اكبري، تأكید كرد: همه وزارت خانه ها، سازمان ها و نهادهاي ملي 
و از جمله سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مي توانند، براي اجراي طرح هاي 
ملي و استاني  و توسعۀ همكاري هاي مشترك، با خیال آسوده روي امكانات 
و داشته هاي دانشگاه ایالم حساب باز كنند.رئیس دانشگاه ایالم با بیان اینكه، 
ما معتقد به توسعۀ مهارت هاي دوگانه هستیم، كه به معني انجام توأم آموزش 
كالسیك و آموزش هاي مهارتي است و  رصد اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاه ها 
از جمله دغدغه هایي است كه دانشگاه ایالم را به این مسیر رهنمون كرده است،  
گفت: با این دیدگاه در شش سال اخیر اقدامات و برنامه هاي خوبي در دانشگاه 
ایالم انجام گرفته است و از جمله با مشاركت و همكاري سازمان آموزش و فني 
استان، مركز جوار دانشگاهي در دانشگاه ایالم راه اندازي گردید، كه تاكنون 38۰ 

كارگاه مشترك با حضور  ۴3۰۰ دانشجو توسط این مركز برگزار شده است.
دكتر علي اكبري ایجاد مركز مدیریت مهارت آموزي و مشاوره شغلي با 
همكاري سازمان آموزش فني و حرفه اي استان را گامي دیگر براي توسعۀ 
همكاري هاي مشترك عنوان نمود و اظهار داشت: افتتاح این مركز، حركتي 
نو و پویا در راستاي پاسخ به نیازهاي مهارتي جامعه دانشگاهي است، كه با 
هدف توانمندسازي مهارتي دانشجویان و كمك به دانش آموختگان دانشگاهي 
بر پایه سه فرایند اصلي نیاز سنجي مهارتي، ارئه خدمات مشاوره شغلي و آموزشي 
و نهایتاً ارایه خدمات مهارت آموزي مورد نیاز بازار كار راه اندازي مي گردد، كه بر 
خود الزم مي دانم از حسن توجه مسئولین سازمان فني و حرفه اي استان نهایت 

تقدیر را بعمل آورم.
رئیس دانشگاه در ادامه خواستار توسعۀ بیش از پیش همكاري هاي مشترك 
دانشگاه ایالم و سازمان فني و حرفه اي كشور شد و از مهندس هاشمي رئیس 
سازمان فني و حرفه اي كشور خواست از تجهیز كارگاه انرژي خورشیدي، تجهیز 
و ارتقاي سایت هاي كامپیوتري، راه اندازي كارگاه برق خودرو و استقرار آموزش 
مجازي مهارتي در دانشگاه ایالم حمایت الزم را بعمل آورد، چرا كه این امر در 

روند توسعۀ استان ایالم تأثیر جدي خواهد داشت.
در ادامه این نشست آقاي مهندس علي اوسط هاشمي معاون معاون وزیر 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رئیس سازمان فني و حرفه اي كشور با ابراز خرسندي 
از روند توسعه استان ایالم و علي الخصوص روند اجراي طرح هاي مهارتي در 
سطح استان، گفت: نگاه وسیع به مهارت مي  تواند در هدایت جامعه جویاي كار 
مؤثر باشد و باید بپذیریم كه در طول چهل سال گذشته گفتمان درست مهارتي 
نداشته ایم و نیازمند گفتمان ملي مهارت هستیم كه این مهم با طرح آمایش 

سرزمیني پاسخ داده مي شود.

مهندس  داود صادقی  :
کمیت و کیفیت آب شرب مهرشهر ارتقا می یابد

كرج-اكبری- مدیرامور آب و فاضالب مهرشهر گفت: با هدف ارتقاء كمی و 
كیفی آب آشامیدنی درمناطق آق تپه ،اكبر آباد واخترآباد مشكل آب آشامیدنی این 
مناطق مرتفع گردید.به گزارش روابط عمومی شهرستان كرج مهندس صادقی 
مدیر امور آبفا مهرشهراظهار داشتند: با تالش شبانه روزی نیروهای آبفای منطقه 
وبا تالشی جهادی در كمترین زمان با استفاده از ماشین االت سنگین حفاری 
پیش از63۰ متر بارعایت نكات ایمنی ودر راستای تأمین وارتقای كیفیت وكمیت 
آب شرب محله های آق تپه، اكبر آباد واختر آباد، باتوجه به باال رفتن مصرف آب 
ناشی از افزایش تراكم جمعیت به دستور وتاكید مدیر عامل شركت آبفا استان 
البرز اجرای این پروژه از تاریخ۷/۴/۹۹ آغاز شده و به یاری خداوند از 2۰ الی 
2۵ تیر ماه به مدار بهره برداری وارد می شود وگام دیگری در راستای تأمین 

مطمئن آب شرب شهروندان عزیزدر محله های یاد شده برداشته خواهد شد

شیوه نامه پرداخت تسهیالت ، شرکت های حوزه حمل و نقل 
آسیب دیده از کرونا ابالغ شد

رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان بوشهر گفت : شیوه نامه 
پرداخت تسهیالت حمایت از شركت های حوزه حمل و نقل آسیب دیده از كرونا 

ابالغ شده است. 
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان بوشهر

فرزاد رستمی در این خصوص اظهار داشت: شیوه نامه به همه بانك ها 
ابالغ شده است و شخص پس از ثبت نام و دریافت پیامك از طریق سامانه كارا 

ثبت نام نهایی را انجام داده و نهایتا به بانك ها معرفی می شود.
رستمی افزود : شركت های مربوط به حوزه حمل و نقل می توانند جهت 
http://kara.mcls.gov.  : ثبت نام با مراجعه به سامانه كار به آدرس

ir/home/main_header مراجعه نمایند.وی بیان كرد : با هدف 
دسترسی سریع شركت های حوزه حمل و نقل به آخرین اخبار و اطالعیه 
http://murd.ir/startup/ ها، پرتال كرونا و حمل و نقل، سایت

TransportationCoronavirus  معرفی می گردد.
مدیر كل راه و شهرسازی استان بوشهر در ادامه گفت: ضروریست شركت 

های مذكور به صورت روزانه این پرتال را مورد پایش قرار دهند.

در ستاد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان 
برگزار شد:

 جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج
 از شبکه فراورده های نفتی استان

مدیر شركت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان از برگزاری 
جلسه كارگروه پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبكه فراورده های 
نفتی استان در ستاد این منطقه خبر داد.به گزارش روابط شركت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه گلستان، عیسی افتخاری در این جلسه با اشاره به 
فرمایشات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در خصوص مقابله با قاچاق، آن 
را حكمی شرعی و وظیفه ای قانونی دانست.رییس كارگروه پیشگیری از 
قاچاق و عرضه خارج از شبكه فراورده های نفتی استان ضمن ارایه گزارشی 
از اقدامات مهم و اثر بخش در خصوص پیشگیری از قاچاق فراورده های 
نفتی و مصوبات پیشین كارگروه، گفت: اجرای گشتهای مشترك هفتگی، 
شناسایی چاههای غیر مجاز كشاورزی، حذف واسطه ها و ضابطه مند شدن 
دستگاهها متولی و مصرف كنندگان بخشهای كشاورزی، بهره گیری از زیر 
ساخت بانكی جهت توزیع الكترونیكی فرآورده های نفتی)حذف كاالبرگ 
و حواله( و پیگیری جهت استفاده مصرف كنندگان از گاز طبیعی از جمله 
اقداماتی است كه در تعامل با سازمانها و نهادهای مرتبط در حال پیگیری و 
اجراست.افتخاری ضمن قدردانی از تالش و مساعی تمامی متولیان، سازمانها 
و اقدام كنندگان امر پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبكه فراورده 
های نفتی، بر اهمیت نشست ها و جلسات مشترك در راستای بهره مندی 
از تجارب و رسیدن به راهكارهای مناسب تاكید كرد.در خاتمه هر یك از 
اعضا آمادگی خود را برای پیشبرد اهداف كارگروه اعالم كردند.در این جلسه 
نمایندگانی از شركت گاز، تعزیرات حكومتی، اداره كل حمل و نقل جاده ای، 
پلیس آگاهی، پلیس راهور، دادگستری، اداره كل استاندارد، جهاد كشاورزی، 

توزیع برق و سازمان صنعت،معدن و تجارت استان حضور داشتند. 

بازدید نماینده  مجلس شورای اسالمی از بیمارستان تامین 
اجتماعی ارس پارس آباد

و  سوار  بیله  آباد،  پارس  شهرستانهای  شریف  مردم  نماینده  بازدید 
ارس  اجتماعی  تامین  بیمارستان  از  اسالمی  شورای  مجلس  اصالندوزدر 

پارس آباد
و  هتلینگ  برای  اعتبار  ریال  میلیارد   3۵ اختصاص   : برجی  دكتر 

استانداردسازی بخش های بیمارستان ارس پارس آباد در سالجاری
در جریان بازدید مهندس جهانگیرزاده نماینده مردم شریف شهرستانهای 
پارس آباد ، بیله سوار و اصالندوز و هئیت همراه ، مدیر درمان تامین اجتماعی 
استان از اختصاص 3۵ میلیارد ریال اعتبار برای استانداردسازی بخش های 

بیمارستان ارس خبر داد 
فرایند انتخاب تولیدكنندگان نمونه استانی و ملی آغاز شد

نمونه  تولیدی  انتخاب واحد  فرایند  آغاز  از  اردبیل  استاندارد  مدیركل 
استانی و ملی در سال ۹۹ خبر داد

با حضور رئیس جمهوری:
امام خمینی)ره(  نفت  پاالیش  نرمال هگزان شرکت   واحد 

شازند بهره برداری شد 
واحد نرمال هگزان شركت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند با حضور رئیس 

جمهوری به صورت ویدئو كنفرانس بهره برداری شد.
به صورت ویدئو  این طرح كه  از  بهره برداری  آیین   دكتر حسن روحانی در 
كنفرانس برگزار شد، افتتاح و بهره برداری از  طرح نرمال هگزان را به مردم استان 
مركزی، اراك و شازند تبریك گفت و از همت و تالش متخصصان و پژوهشگران 

صنعت پاالیشگاهی كشور قدردانی كرد.
این طرح در شرایط تحریم، 3۰ میلیون دالر  افتتاح  افزود:  رئیس جمهوری 
صرفه جویی ارزی برای كشور به همراه دارد و روزانه حداقل ۵۰۰ هزار لیتر بنزین 

به ظرفیت تولید افزوده شد.
مدیرعامل شركت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند در خصوص این طرح 
گفت: راه اندازی این طرح بیش از ۴۵ میلیون دالر در سال درآمدزایی دارد و به همان 

نسبت از خروج ارز از كشور جلوگیری می كند. 
و  نوآوران  طرح  یك  هگزان  نرمال  طرح  رمضان پور«افزود:  »غالمحسین 
بدون صرف  بار  برای نخستین  نفت كشور  پاالیش  است كه در صنعت  مبتكرانه 
هزینه های سنگین سرمایه گذاری و با استفاده از ظرفیت های خالی در واحدهای 
ایزومایزومراسیون و اكتانایزر اعمال تغییرات فرآیندی و بهینه سازی فرآیند عملیاتی 
افزایش روزانه حداقل ۵۰۰  این طرح  انجام شده است.وی اظهار داشت:  پاالیش 
هزار لیتر تولید بنزین در پاالیشگاه شازند را دارد و بهینه سازی عملیات تبدیل بنزین 
سبك در واحد ایزومریزاسیون، بهینه سازی مصرف انرژی از دیگر دستاوردهای مهم 
آن ای این طرح است. مدیرعامل شركت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند گفت: 
با اجرای این طرح و با ساخت واحد مشابه بیش از 11 میلیون دالر صرفه جویی در 

هزینه سرمایه گذاری اولیه به وجود آمده است.
رمضان پور افزود: دانش فنی طرح نرمال هگزان كه از سوی  كاركنان شركت 
پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند، طراحی شده، صد درصد بومی است و برای ثبت 

اختراع به مجامع باالدستی ارجاع شده است.
وی اظهار داشت: با اجرای این طرح، ساالنه از واردات 3۰ تا ۴۰ هزار تن 
نرمال هگزان به كشور جلوگیری می شود و همچنین شاهد عملیات تولید ۵۰ هزار 
تن نرمال هگزان خواهیم بود كه در مسیر خودكفایی اقتصادی و بی نیازی كشور 

از واردات، گام مهمی برداشته 

علی ملکی :
آموزش تخصصی شهروندی در مدیریت بحران ، ضرورت 

امروز شهر اندیشه
اندیشه-زهرا قره باغی-دنیای جوانان:به گزارش واحد خبر اداره روابط عمومی 
و امور بین الملل شهرداری و شورای اسالمی شهر اندیشه، شهردار اندیشه در دومین 
جلسه از دوره آموزشی سطح B آتش نشانی ، ویژه داوطلبان ستاد مدیریت بحران 
شهر اندیشه با ابراز خرسندی از برگزاری این دوره تخصصی در شهر اندیشه گفت 
: آموزش تخصصی در مدیریت بحران شهروندی ضرورت امروز شهر اندیشه است 
و الزمه رسیدن به این موضوع تنها با ایجاد زیرساخت ها و ظرفیتهای موجود برای 

آموزش دادن نیروهای انسانی و حتی شهروندان است.
شهردار اندیشه در ادامه با تاكیدبر اهمیت باال و حساسیت حضور شهروندان 
مسئولیت پذیر در اینگونه كالس ها اشاره داشت و افزود : آموزش ، كسب تجربه 
عملی و اخذ  مدرك از كالس های تخصصی در زمینه مدیریت بحران می تواند 
كمك شایان به تقویت زیرساخت های انسانی شهر اندیشه  بنماید و این افراد آموزش 

دیده  پشتوانه  قوی برای مدیریت شهری ما می باشند. 
به گفته ملكی شهردار اندیشه : با توجه به ساختار خانوار در شهر اندیشه،  الزم 
است حداقل یك چهارم جمعیت شهری  این دوره ها را بگذرانند تا در زمان وقوع 
بحران های احتمالی بتوان از تخصص و تجربه این افراد در كنترل زمان وقوع بحران 

و پس از بحران استفاده نمود.
این مقام مسئول در ادامه یادآور شد : انسان های متخصص و با تجربه در هر 
زمینه ای سرمایه های هر شهری محسوب می شوند و الزم است مدیران شهری 

در تقویت این سرمایه های انسانی تالش مضاعف نمایند.
 گفتنی است در این دوره داوطلبانی كه توانسته بودند تا  سطح C این دوره ها را 
با موفقیت طی كنند وارد این مرحله از آموزش های تخصصی آتش نشانی و مدیریت 

بحران شدند و پس از طی موفقیت آمیز این دوره وارد مرحله نهایی خواهند شد.

مسعود مختاری شهردار 
گذاری  فاصله  گفت:  قدس، 
سالمت  الزامات  و  اجتماعی 
عمرانی  های  پروژه  در  كار  و  محیط 
سطح شهر با جدیت اجرایی می شود. 

باغی-دنیای  قره  قدس-زهرا 
ارتباطات  مدیریت  گزارش  جوانان:به 
و  اسالمی  شورای  الملل  بین  امور  و 
با  مختاری  مسعود  قدس،  شهرداری 
اشاره به دستور العمل ابالغی از سوی 
و  عمرانی  امور  فنی  دفتر  كل  مدیر 
استانداری  ترافیك  و  نقل  و  حمل 
گذاری  فاصله  رعایت  بر  مبنی  تهران، 
محیط  سالمت  الزامات  و  اجتماعی 
كارگاه  عمرانی،  های  پروژه  در  كار  و 
محیط  حفاظت  و  ساز  و  ساخت  های 
شهرداری  این  داشت:  اظهار  زیست، 
از  شده  ابالغ  های  سیاست  براساس 
سوی ستاد ملی مدیریت بیماری كرونا 
و  مجریان  ناظر،  مهندسان  تمامی  به 
سطح  عمرانی  های  پروژه  پیمانكاران 
شهر، نظارت دقیق و مستمر برای اجرا 
و  بهداشتی  های  دستورالعمل  ابالغ  و 
الزامات سالمت محیط و كار را تكلیف 
كرده تا ضمن فعال ماندن این حوزه به 

عنوان یك بخش اقتصادی مهم، شاهد 
سالمت فعاالن این عرصه نیز باشیم.

شهردار قدس، به مفاد دستورالعمل 
این  در  گفت:  و  كرد  اشاره  ابالغی 
خاص  شرایط  به  توجه  با  دستورالعمل 
پروتكلهای  رعایت  ضرورت  و  كشور 
نشر  از  جلوگیری  جهت  در  بهداشتی 
شده  تأكید  كرونا  بیماری  توسعه  و 
است، براساس دستور العمل های ستاد 
از هرگونه  ملی مدیریت بیماری كرونا 
انسانی  نیروی  ضروری  غیر  تجمع 
مورد  نیروی  حداقل  و  گردد  خودداری 

نیاز در كمترین زمان ممكن جهت انجام 
فعالیتهای قانونی به خدمت گرفته شود 
و ابزار، امكانات، وسایل و شرایط انجام 
بهداشتی كار بایستی به صورت كامل و 
بدون هرگونه مسامحه ای فراهم گردد.

دستور  در  افزود:  ادامه  در  وی، 
العمل ابالغی فاصله گذاری اجتماعی و 
الزامات سالمت محیط و كار در پروژه 
و  كارگاه های ساخت  و  های عمرانی 
ساز و حفاظت محیط زیست تأكید شده 
است، براساس قانون، مسئولیت ایمنی 
بهداشت كار و حفاظت محیط زیست) 

ساختمانی  های  كارگاه  در   )  HSE
برعهده كارفرمایان و سازندگان میباشد 
زمینه  در  بهداشتی  اصول  رعایت  و 
حفظ  جهت  جمعی  و  فردی  بهداشت 
شاغل  كار  نیروی  و  كارگران  سالمت 
هرگونه  از  جلوگیری  نیز  و  كارگاه  در 
آسیب به سایر شهروندان وظیفه مستقیم 

كارفرمایان و سازندگان می باشد.
مختاری، در خاتمه با بیان اینكه با 
رعایت پروتكل های بهداشتی، فعالیت 
بدون  مختلف  بخشهای  در  شهرداری 
هیچگونه خلل یا توقفی استمرار یافته 
و  شهرداری  این  كرد:  تصریح  است،  
جهت  در  ساختمان  ناظر  مهندسین 
و  دولت  ابالغی  وظایف  شدن  اجرائی 
ستاد ملی مدیریت بیماری كرونا و نیز 
مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان، 
نظارت ویژه ای را به پروژه های عمرانی 
در حال اجرا و كارگاه های ساختمانی 
معمول داشته تا ضمن كمك به فعال 
ماندن این بخش اقتصادی در كشور، از 
بی  و  مسئول  غیر  كارفرمایان  فعالیت 
مباالت و نیز كارگاه های غیر بهداشتی 
قضایی  و  بهداشتی  مراجع  كمك  با 

جلوگیری نماید.

مسعود مختاری شهردار قدس: 
فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و کار در پروژه های عمرانی سطح شهر

 با جدیت اجرایی می شود 

شهرداری  آرامستان  مدیریت  سازمان  رئیس 
تدفین  و  تغسیل  مراحل  خصوص   در  بندرعباس 
توضیحاتی  كرونا  ویروسی  بیماری  به  مبتال  اموات 

را ارایه كرد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
در  بندری  نژاد  بهمن  علی  بندرعباس،  شهرداری 
این ارتباط اظهار كرد: بهشت زهرا)س( بندرعباس 
متوفیان  از  توجهی  قابل  جمع  میزبان  روزها  این 
این  بودن  واگیر  به  توجه  با  كه  است  كرونایی 
مراحل  یرین،  سا به  نتقال  ا مكان  ا و  بیماری 
خاكسپاری  و  غسل  برای  ویژه ای  و  اختصاصی 

آنها انجام می شود.
با  انتقال و خاكسپاری  وی در تشریح مراحل 
اشاره به اینكنه تدفین فوتی های مبتال به كرونا در 
آرامستان بندرعباس با رعایت فاصله گذاری و تمام 
این  افزود:  می شود،  انجام  بهداشتی  پروتكل های 

اموات به وسیله خودروهای حمل متوفی از سردخانه 
بیمارستان به ساختمان غسالخانه انتقال یافته و سپس 
با رعایت دقیق اصول شرعی از قبیل تغسیل، كفن 
پوشی، برپایی نماز میت با رعایت فاصله گذاری و 
گذاشتن میت در داخل قبر توسط واحد خدمات امور 

متوفیان سازمان انجام می شود.
شهرداری  آرامستان  مدیریت  سازمان  رئیس 
بندرعباس با اشاره به اینكه خوشبختانه تاكنون هیچ 
نیامده  پیش  فرایند  این  در  خاصی  مشكل  و  مورد 
ادامه داد: متاسفانه طی روزهای اخیر برخی  است، 
افراد نسبت به زحمت و ریسك كاری كاركنان اجرایی 
این سازمان كم لطفی داشته و به دلیل عدم رعایت 
اخالق و عرف، با اقداماتی عجیب نظیر انتقال متوفای 
كرونایی با  استفاده از خودروی وانت بار به آرامستان، 

موجب تشویش اذهان شده اند.
تعداد  این روزها  اینكه  به  اشاره  با  نژاد  بهمن 

فوتی های ناشی از كرونا افزایش یافته و عالوه بر 
آن فوتی های عمومی و سالم نیز پس از طی كردن 
بندرعباس  آرامستان  در  دفن،  مشخص  مراحل 
اموات  خانواده های  از  كرد:  تصریح  می شوند،  دفن 
درخواست داریم علیرغم تمام داغ دیدگی و غمناك 
ناشی از فوت عزیزانشان، در این شرایط حساس و 
طبق   امور  صحیح  انجام  منظور  به  كرونا  بحرانی 
را  الزم  همكاری  و  صبوری  شده،  مشخص  نوبت 

داشته باشند.
در  اینكه  بیان  با  همچنین  مسئول  مقام  این 
رابطه با اموات مبتال به كرونا، خانواده ها صرفا بعد از 
خاكسپاری اجازه نزدیك شدن به قبر را دارند، عنوان 
كرد: تمام مراحل تغسیل و تدفین اموات توسط واحد 
آرامستان شهرداری  امور متوفیان سازمان مدیریت 
بندرعباس با رعایت تمام موازین شرعی و بهداشتی 

و در كمال احترام صورت می گیرد.

بهمن نژاد مطرح کرد:
توضیحات سازمان آرامستان 

در خصوص تدفین اموات مبتال به بیماری کرونا در بندرعباس

شهرستان  جوانان-گروه  دنیای 
مازندران-درخشنده

 به گزارش روابط عمومی اداره كل 
ـ  مازندران  آبخیزداری  منابع طبیعی و 
و  همكاری  افزایش  منظور  به  ساری، 
پیشگیری  بحث  در  مردمی  مشاركت 
اطفاء  عملیات  بهبود  و  آتش سوزی  از 
تخریب  ز  ا جلوگیری  نیز  و  حریق 
عنوان  همین  تحت  ای  جلسه  مراتع، 
منابع  انجمن های  ز  ا نمایندگانی  با 
دوستداران  كوهنوردی،  هیئت  طبیعی، 
زیست  محیط  كل  اداره  طبیعی،  منابع 

مازندران، كارشناسان و مدیر كل اداره 
مازندران  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
جلسه،  این  در  گردید.  برگزار  ـ ساری 
موسوی تاكامی )مدیركل منابع طبیعی و 
آبخیزداری مازندرانـ  ساری( ضمن ابراز 
جلساتی،  چنین  برگزاری  از  خرسندی 
اظهار داشت: موفقیت در پیشگیری از 
آتش سوزی و افزایش توان عملكردی 
مردمی  مشاركت  را  حریق  اطفاء  در 
منابع  مدافع  انجمن های  مشاركت  و 
توأمان  همكاری های  نیز  و  طبیعی 
خواهند  تضمین  دولتی  های  دستگاه 

گیاهی  پوشش  وضعیت  ایشان  كرد. 
اخیر  های  سال  های  باران  بدلیل  را 
تابستان  شرایط  اما  دانستند  مطلوب 
گرمایی  با  خاص  تابستانی  كه  امسال 
خطری  زنگ  را  بود  خواهد  مضاعف 
آسیب  و  جوان  پوشش  با  مراتع  برای 
پذیر بیان داشتند. موسوی افزود: عمده 
و  جنگل  در  ها  سوزی  آتش  دالیل 
مراتع، انسانی است كه گاهی عمدی و 
گاهی غیرعمدی صورت می گیرد. در 
موارد غیر عمدی، برنامه های ترویجی 
و آگاه سازی عمومی و نیز همكاری با 

انجمن های منابع طبیعی و دوستداران 
قرار دارد ضمن  طبیعت در دستور كار 
آنكه اقدامات قانونی و حفاظتی نیز انجام 
گفت:  تاكامی  موسوی  گرفت.  خواهد 
خوب  های  دستورالعمل  خوشبختانه، 
در  و  همكاری  راه  سازمانی،  و  استانی 
اختیار گرفتن امكانات را تسهیل خواهد 
كرد و نباید كمبود امكانات بهانه غصور 
در انجام وظایف شود. چه منابع طبیعی با 
حداقل امكاناتی كه در اختیار دارد و چه 
مردم و انجمن ها باید پای كار بایستند 
و آنچه در توان دارند در اختیار بگذارند.

با مشارکت مردم در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری:
برگزاری جلسه پیشگیری از آتش سوزی و بهبود عملکرد اطفاء حریق 

و نیز جلوگیری از تخریب مراتع

به گزارش روابط عمومی اداره كل 
عالئی  هاشم  اردبیل،  استان  استاندارد 
مدیركل استاندارد با اشاره به معرفی و 
تقدیر از تولیدكنندگان نمونه ملی و استانی 
در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد 
اظهار داشت: فرایند انتخاب واحد نمونه 
سال ۹۹ نیز از تاریخ ۹۹/۰3/2۰ از طریق 
سامانه نظارت بر اجرای استاندارد )سینا( 
توسط  برداری  بهره  آماده  و  شده  آغاز 
واحدهای تولیدی عالقمند به شركت در 

این فرایند می باشد.
در  فرایند  این  كرد:  تصریح  وی 
سامانه سینا در سه مرحله خوداظهاری 
گذاری  و صحه  بررسی  تولیدی،  واحد 
یا تغییر امتیاز توسط استان و بررسی و 
صحه گذاری یا تغییر امتیاز توسط ستاد 

انجام می شود.
وی افزود: دارا بودن گواهینامه های 

رسمی سیستم مدیریت معتبر در سطح 
فعالیتهای  میزان  بین المللی،  و  ملی 
مستمر  حضور  تولیدی،  واحد  آموزشی 
تولیدی،  واحد  در  كیفیت  كنترل  مدیر 
و  تكنولوژي  فناوری،  سطح  ارتقاء 
دارا  و  تولید  و  ساخت  روش  چگونگي 

بودن مدارك و شواهدی مبني بر انجام 
كیفیت  ارتقاء  با  مرتبط  تحقیقاتی  كار 
رشته صنعتي مورد نظر در طول دوره 
كه  است  معیارهایی  دیگر  از  ارزیابي 
لحاظ  تولیدی  واحدهای  امتیازدهی  در 

می شود.

درباره  اردبیل  استاندارد  مدیركل 
مزایای انتخاب واحدهای تولیدی نمونه 
گفت: اگر واحدی در سطح ملی نمونه 
بازار  نمونه  كه  مادامی  شود  انتخاب 
نامنطبق برای آنها گزارش نشود از نمونه 
برداری از محل تولید برای آن فرآورده 
استان  در سطح  اگر  و  شود  می  معاف 
نمونه انتخاب شود مادامی كه نمونه نا 
منطبق برای آنها گزارش نشود ) اعم از 
بازار یا خط تولید( در هر سال تنها یكبار 
برای فرآورده مربوطه از محل تولید نمونه 

برداری انجام می گیرد.
عالیی در پایان خاطر نشان كرد: 
پس از بررسی مستندات ارائه شده،  بر 
اساس امتیاز كسب شده، واحدهای برتر 
جهت انتخاب به عنوان نمونه كشوری 
ایران معرفی  استاندارد  به سازمان ملی 

می شوند.

 هاشم عالئی مدیرکل استاندارد استان اردبیل:

 سامانه نظارت بر اجرای استاندارد )سینا( آماده بهره برداری می باشد
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عكسی خاطره انگیز از انجمن ادبی هرات در سال 1316 كه در آن تقریبا اغلب 
شاعران افغان حضور دارند اختصاصی دنیای جوانان

پرنده می شوم
 اما... نمی پرم بی تو

نغمه مستشارنظامی 

دلم برای تو...آیا دل تو هم تنگ است؟!
صدای هق هِق... گویا دل تو هم تنگ است!

ببین! نمی  شود این قدر دور بود از هم!
بیا... قبول... بفرما! دل تو هم تنگ است!

من از مسافت این جاده ها نمی ترسم
اگر بدانم آن جا دل تو هم تنگ است

اگر بدانم گاهی به یاد من هستی
و چند ثانیه حتی دل تو هم تنگ است-

پرنده می شوم اما... نمی پرم بی تو
پرنده می شوم و تا دل تو هم تنگ است-

برای تو پر پرواز می شوم حتی 
اگر در آن سر دنیا دل تو هم تنگ است!

بدون مكث می آیم كه باورت بشود
دلم برای تو...حاال دل تو هم تنگ است؟!

علــی زلیخــه، مترجــم منابــع 
ــا  ــی ب ــه عرب ــی ب ــی فارس ادب عرفان
ابوالفضــل صالحی نیــا، رایــزن فرهنگی 
ــران در ســوریه  جمهــوری اســالمی ای
ــه در  ــرد. زلیخ ــو ك ــدار و گفت وگ دی
ــی »منطــق  ــه عرب ــدار، ترجم ــن دی ای
ــاعر و  ــار، ش ــن عط ــر« فریدالدی الطی
ــه  ــن ك ــران زمی ــته ای ــارف برجس ع
مجــوز چــاپ آن را نیــز از وزارت اطالع 
ــزن  ــه رای ــه، ب ــوریه گرفت ــانی س رس
ــرد و  ــم ك ــورمان تقدی ــی كش فرهنگ
ــی  ــن نمایندگ ــكاری ای ــتار هم خواس
ــر شــد. ــن اث ــرای چــاپ و انتشــار ای ب

ــزود: از  ــن مترجــم ســوری اف ای
ــای  ــا 2۰1۹ ترجمه ه ــال 2۰1۷ ت س
مــن از »منطــق الطیــر و دیــوان عطار 
ــوی توســط  ــوی معن ــن مثن و همچنی

انتشــارات غیردولتــی دارنینــوی در 
ــون  ــم اكن ــد. ه ــر ش ــق منتش دمش
شــاهنامه  ترجمــه  مشــغول  نیــز 
فردوســی بــه عربــی هســتم و طبــق 

پنــج  كار  ایــن  برنامه ریزی هایــم 
ــدوارم  ــرد. امی ــان خواهــد ب ســال زم
ــی  ــی عال ــم و معان ــال مفاهی در انتق
ــم. ــق باش ــاهنامه موف ــمند ش و ارزش

مترجم مشهور سوری شاهنامه را به عربی ترجمه می کند

و  مجد  انتشارات  مدیر 
مدیر مسئول انجمن فرهنگی 
گفت:  نشگاهی  ا د ن  ناشرا
نیست،  درستی  اصطالح  كتاب  قاچاق 
به عنوان  بلكه تكثیر غیرقانونی كتاب 
چیز  همه  شامل  صحیح  اصطالحی 
می شود و ابهامات حول این موضوع را 

هم برطرف می كند.
ناشر  نیك  حسینی  سید عباس 
كه  است  باور  این  بر  سال،  برگزیده 
نیست،  درستی  اصطالح  كتاب  قاچاق 
به عنوان  بلكه تكثیر غیرقانونی كتاب 
چیز  همه  شامل  صحیح  اصطالحی 
می شود و ابهامات حول این موضوع را 

هم برطرف می كند.
تكثیر  اصطالح  وقتی  افزود:  وی 
بریم  می  كار  به  را  كتاب  قانونی  غیر 
ارشاد  وزارت  قانون  شامل  فقط  یعنی 
و  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  و 
كتابهای مجوز دار نمی شود بلكه كپی 
رایت و حقوق نشر و ترجمه را هم در 

بر می گیرد.
نظام  در  ما  گفت:  نیك  حسینی 
حقوق داخلی كشورمان از سال 13۴8 
داخلی«  رایت  »كپی  قانون  تاكنون 
قانون  این  خوشبختانه  كه  داریم  را 
همچنان زنده است و در مقابل بسیاری 
از تخلفات نیز كارایی دارد اما شاید به 
خوبی تبیین و تفسیر نشده است. ما تا 
كتابی  هم  قبل  سال  چهار  سه  همین 
بابت حقوق نشر نداشتیم و كسی نبود 
اكنون  هم  اما  كند  تبیین  را  اینها  كه 
آفرینش های  و  فكری  مالكیت  حقوق 
كاماًل  موضوعی  ایران  در  هنری  ادبی 

به رسمیت شناخته شده است.
وی پدیده تكثیر غیرقانونی كتاب 

و  بررسی  قابل  عمده  جهت  دو  از  را 
جنبه  نخست  گفت:  و  دانست  اهمیت 
یعنی  است  پدیده  این  عمومی  و  ملی 
حقوق  نقض  و  رایت  كپی  موضوع 
ناشران  و  مترجمان  و  پدیدآورندگان 
و جهت  دانشگاهی  بخش  در  ویژه  به 
قضیه  حاكمیتی  جنبه  شامل  هم  دوم 
مجوز  كه  كتاب هایی  یعنی  می شود 
به  و  ندارند  را  ارشاد  و  وزارت فرهنگ 
می شوند.  تكثیر  دیگری  روش های 
دلیل  به  كتاب  نویسندگان  خود  گاهی 
فایل  نمی گیرد  مجوز  كتابشان  اینكه 
را در فضای مجازی  پی. دی. اف آن 
منتشر می كنند و گاهی هم ناشران این 

تخلف را انجام می دهند.

فرهنگی  انجمن  مسئول  مدیر 
اینكه  بر  تصریح  با  دانشگاهی  ناشران 
اصل  به  كتاب  قاچاق  با  برخورد  در 
نمی شود  توجهی  آن  علت  و  موضوع 
افزود: متأسفانه ما فقط شاهد برخورد با 
دستفروشان این حوزه هستیم درحالیكه 
دستفروشان  این  پشت  پرده  دو  هنوز 

فعالیت می كنند و ناپیدا هم هستند.
حسینی نیك در بخش دیگری از 
برنامه مطرح كرد: حقوق مالكیت  این 
است  حقوقی  جمله  از  هنری  و  ادبی 
كه رعایت آن شرایطی دارد مثاًل حق 
فوت  از  سال  پنجاه  از  بعد  فكری  آثار 

پدیدآورنده آزاد می شود.
نظام های  اینكه  با  رابطه  در  وی 

صالحیت  ی  ا ر ا د فكری  لكیت  ما
د:  دا توضیح  ینگونه  ا ند  ا سرزمینی 
در  هنری  و  ادبی  آثار  مادی  حقوق 
برای  كه  می شوند  حمایت  صورتی 
شده  منتشر  ایران  داخل  بار  نخستین 
باشند در نتیجه از كسی كه كتابش را 
حمایت  كند  منتشر  دیگری  كشور  در 
نخواهد شد و دلیلش هم اهمیت خارج 
است. داخل كشور  از  اندیشه ها   نشدن 

آموزش  بحث  مجد   انتشارات   مدیر 
تخلف  از  عوامل جلوگیری  از جمله  را 
رایت  كپی  متأسفانه  گفت:  و  می داند 
داخلی و نظام مندی در حقوق مالكیت 
فكری ما تبیین نشده است یعنی مردم 
آموزش ندیده اند كه بخواهند این مسئله 
را رعایت كنند. باید به جامعه آموزش داد 
كه اگر فایل اثر نویسنده ای در فضای 
مجازی منتشر شود نه تنها كار فرهنگی 
صورت نگرفته بلكه نویسنده ای را كه 
از این فعالیت ارتزاق می كرده از حق 

تألیف محروم كرده ایم.
وی همچنین گفت: در مقابل كپی 
رایت، موضوع كپی لفت هم مطرح بوده 
است؛ برخی حقوقدانان معتقد بودند با 
عمومی سازی دانش و فرهنگ بیشتر 
توسعه پیدا می كنیم اما در مقابل كسانی 
به  می توان  انحصار  با  می گفتند  هم 
اجتماعی  رفاه  و  پیشرفت  و  تولید علم 

كمك كرد.
است  باور  این  بر  نیك  حسینی 
نتیجه  دنیا  روز  علمی  پیشرفت  كه 
فكری  مالكیت  كه  است  انحصاری 
ایجاد كرده و دولتها و مردم بابت آن 
پول داده اند و در چنین شرایطی است 
كه خلق اثر برای محققان هم به صرفه 

خواهد بود.

دستفروشان کتاب، قاچاقچی نیستند

رمان جدید ایزآبل آلنده به چاپ دوم رسید
 ، ه تا كو عشق  « ن  ما ر
ایزآبل  نوشته  بلند«  فراموشی 
آلنده چندی پیش با ترجمه علی 
سالمی توسط نشر گویا منتشر و 
راهی بازار نشر شده بود، به چاپ 

دوم رسید.
ه  یسند نو ه  لند آ بل  آ یز ا
سال  متولد  این رمان،  شیلیایی 
1۹۴2 است كه در پرو متولد و در 
شیلی بزرگ شده است و به عنوان 
التین  آمریكای  ادبیات  پدیده 
شناخته می شود. پدر این نویسنده، 
توماس آلنده پسرعموی سالوادور 

آلنده رئیس جمهور سابق شیلی بوده است. ایزآبل آلنده 1۹ جلد كتاب دارد 
كه حدود ۵۷ میلیون نسخه از آن ها در سراسر جهان به فروش رفته است.

كه  است  این نویسنده  اثر  جدیدترین  بلند«  فراموشی  كوتاه،  »عشق 
سال 2۰2۰ منتشر شده است.

این رمان از 3 بخش اصلی تشكیل شده است كه به ترتیب عبارت اند از: 
»بخش نخست: جنگ و خروج«، »بخش دوم: تبعید، عشق و سوءتفاهم« 

و »بازگشت ها و ریشه ها«.
ایزیدور كه از این حركت دخترش یكه خورده بود، دختری كه همیشه 
خودخواه به نظر می رسید گفت: »این همه پول را خرج كردیم و در مغازه ها 
برای این  بچه لباس خریدیم و حاال همه اونا رو به این ها می ده. خدا را شكر 
كه جهیزیه اش صحیح و سالم در چمدانه.« ماه ها بعد بود كه افیلیا فهمید 

جنگ جهانی دوم او را از هنرستان دختران نجات داده بود.
در دوران عادی، سفر به شیلی بیست وهفت روز طول می كشید اما 
كشتی آن ها در عرض بیست ودو روز با تمام سرعت پیش رفت و از كنار 
مین های شناور عبور كرد و از نیروی دریایی نیز اجتناب كرد و خود را به 
شیلی رساند. از حیث نظری، آن ها ایمن بودند چون پرچم بی طرف شیلی 
بر فراز كشتی بود؛ اما از نظر عملی،  شاید سوءتفاهمی غمبار پیش می آمد 

و آلمانی ها یا متعهدان آن ها را غرق می كردند.
برابر هرگونه كارشكنی  را در  اقدامات پیشگیرانه ای  پاناما،  در كانال 
به دنبال بمب ها در كشتی می گشتند.  تور و غواصانی كه  به كار بستند: 
برای لورا و ایزیدور دل سوالر، گرما و پشه ها شكنجه محض بودند، نگرانی 
غیرقابل تحمل بود و تنشی كه جنگ برمی انگیخت، دلهره در دلشان ایجاد 
می كرد. از طرف دیگر برای افیلیا، این تجربه ارزشمندتر از سفر با كشتی 

رینا دل پاسیفیكیو بود با آن همه شكالت و تهویه هوای مطبوع.
چاپ دوم این كتاب با 363 صفحه، شمارگان 3۰۰ نسخه و قیمت ۵6 

هزار تومان منتشر شده است.

دو کتاب قدیمی کودکان در بازار کتاب

چاپ تازه كتاب های »آرتورشاه و دالوران میزگرد« و »پشه بینی دراز« 
از مجموعه كتاب های طالیی برای كودكان منتشر شده است.

چاپ تازه »آرتورشاه و دالوران میزگرد«  با ترجمه محمدرضا جعفری 
كه چاپ نخست آن در سال 13۴2 منتشر شده، در ۵6 صفحه با شمارگان 
11۰۰ نسخه و قیمت 1۵ هزار تومان در فرهنگ نشر نو با همكاری نشر 
پادشاه  داستان  این  می خوانیم:  كتاب  ابتدای  در  است.  آسیم عرضه شده 
بزرگی است كه در انگلستان سلطنت می كرد. آرتورشاه افسانه نیست بلكه 
حقیقت است، و هیچ كس نمی داند كه او در چه زمانی و بر كدام قسمت 
این سرزمین فرمانروا بوده است. همچنین چاپ تازه مجموعه داستان »پشه 
بینی دراز« با ترجمه ابراهیم یونسی در ۴8 صفحه با شمارگان 11۰۰ نسخه 

و قیمت 1۵ هزار تومان در نشر یادشده راهی بازار شده است.
پشه بینی داز، عمو ناقال و آقا خودنما، گوش دراز چپ چشم و زاغی خانم 

و زری خانم  داستان های این مجموعه هستند.

»غزالی ها از منظر شمس تبریزی« در فضای مجازی
نشست »غزالی ها از منظر شمس تبریزی« از مجموعه »درس گفتارهایی 

درباره  شمس تبریزی« در فضای مجازی برگزار می شود.
شمس  درباره   »درس گفتارهایی  مجموعه  از  نشست  بیست ودومین 
از منظر شمس تبریزی«  اختصاص دارد كه روز  تبریزی« به »غزالی ها 
چهارشنبه یازدهم تیرماه از ساعت 16 با سخنرانی حسن بلخاری، رئیس 

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،   به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
در خبر برگزاری این نشست آمده است: شمس تبریزی در مقاالت 
خود درباره  برخی از بزرگ ترین شخصیت های معاصر یا پیش از خود سخن 
گفته است. در باب محی الدین ابن عربی نكاتی نغز و انتقادی دارد و همچنین 
درباره  دو برادر مشهور عرصه  حكمت و عرفان جهان اسالم یعنی امام محمد 
غزالی و امام احمد غزالی تعبیراتی را به كار برده است. شمس محمد را در 
شیوه  علوم »ال نظیر له« و تالیفاتش را »اظهر من الشمس« دانسته و احمد 

غزالی را در معرفت سلطان همه  انگشت نمایان دانسته است.
عالقه مندان می توانند با مراجعه به صفحه  اینستاگرام مركز فرهنگی 
  Instagram/bookcityculturalcenter نشانی  به  كتاب  شهر 

این درس گفتار را به صورت زنده مشاهده كنند.
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تخفیف های نامتعارف سایت ها و راه رفتن 
کتاب فروشان روی تیغ

مدیر كتاب فروشی مهرگان تداوم عرضه كتاب با تخفیف های نامتعارف 
را پایان راه كتاب فروشان می داند و معتقد است ناشران و كتاب فروشی های 

آنالین نباید به قیمت سود امروز، آینده صنعت نشر را به خطر بیندازند.
داریوش بارانی، با اشاره به تاثیر تخفیف های غیرمتعارف فروش كتاب 
از سوی ناشران و سایت های اینترنتی فروش كتاب گفت: از یك سال قبل 
با همكاران و هم صنفی های خود داشتیم و گفتیم كه دادن  نشست هایی 
تخفیف، عاقبت خوشی ندارد، زیرا وقتی تخفیف شروع می شود، همه با هم 

رقابت می كنند و نرخ تخفیف ها باال می رود.
كل  ضرر  به  نهایت  در  تخفیف  با  كتاب  عرضه  اینكه  بیان  با  وی   
جامعه نشر خواهد بود، افزود: در این میان ناشران، موزعان و كتاب فروشان، 
آسیب های جدی می بینند و اولین قشری كه در این چرخه از بین می روند 
كتاب فروشان هستند؛ زیرا فعالیت آن ها هزینه های باالیی را به همراه دارد 
بازار كتاب فروشی ها  اینترنتی،  یا سایت های  ناشر  از سوی  عرضه تخفیف 

را كساد می كند.
ناشر  یك  از  كتاب فروش  كه  تخفیفی  میانگین  داد:  توضیح  بارانی   
می گیرد، 3۰ درصد است؛ و هزینه ها از زمانی كه كتاب به كتاب فروشی می آید 
تا زمانی كه به دست مصرف كننده برسد، حداقل بین 1۰ تا 1۵ درصد است 
كه شامل هزینه های آب، برق، گاز و حقوق كارمندان می شود. در یك نگاه 
خوش بینانه سودی كه برای كتاب فروش باقی می ماند، حدود 1۵ درصد است.

وی با اشاره به تورم قیمت ها و كاهش قدرت خرید مشتریان یادآور شد: 
از سوی دیگر با توجه به قیمت روزافزون كاغذ، چاپ های جدید كتاب ها با 
1۵ تا 2۰ درصد افزایش قیمت همراه اند و كتابی كه ما در قفسه مان داریم و 
۵۰ هزار تومان می فروشیم در سری بعد فروش حدود 6۰ تا 6۵ هزار تومان 

شده است كه این روی میزان فروش ما تاثیر داشته.
بارانی با بیان اینكه این وضعیت موجب تحلیل كتاب فروشان می شود، 
گفت: اگر در كنار همه این مشكالت ما بخواهیم تخفیفی هم به مشتری 
بدهیم، دیگر چیزی از كار ما باقی نمی ماند. متاسفانه تخفیف در میان مردم 
باب شده است و به عنوان یك حق مسلم از آن نام می برند و زمانی كه 
مخالفت می كنیم، به ما می گویند كه فالن سایت اینترنتی همین كتاب را 

با 3۰ درصد تخفیف می فروشد.
* حركت كتاب فروشان در لبه تیغ

مدیر كتاب فروشی مهرگان با اشاره به وضعیت حساس كتاب فروشان 
در این روزها گفت: اكنون ۹۰ درصد كتاب فروشان در لبه تیغ راه می روند 
و یك فشار اقتصادی موجب ریزش همه آن ها می شود. در این زمینه هیچ 
تعارفی نداریم و وضعیت كامال مشخص است. با این حال هرچه خواهش 

كردیم كه اسم تخفیف را روی كتاب نگذارید؛ نتیجه نداد.
 وی ادامه داد: ارائه تخفیف های غیرمتعارف از سوی سایت های اینترنتی 
فروش كتاب یا ناشرانی كه كتاب های خود را بر روی سایت می فروشند، به 
مشكالت كتابفروشان دامن زده است. كتاب یك كاالی بازاری نیست كه 

بخواهیم برای آن تخفیف در نظر بگیریم.
 بارانی توضیح داد: یك مولف گاهی پنج تا ده سال زحمت می كشد 
تا كتابی بنویسد یا اثری را ترجمه كند و ناشری با زحمات زیاد كتاب را 
چاپ می كند. همه این كارها هزینه های زیادی دارد و غیر از هزینه مادی 

هزینه های معنوی نیز به همراه داشته است.
 وی همچنین به حضور برخی ناشران كتاب ساز اشاره كرد و گفت: 
زمانی كه كتاب های یك ناشر خوب فروش می رود نسخه  ضعیف دیگری 
از آن را با اسم یك مترجم دیگر چاپ می كنند و در ورودی متروها و كنار 
خیابان ها با ۵۰ درصد تخفیف می فروشند. مردم هم بی اطالع از اثر بی كیفیت 

آن ها را خریداری می كنند.
را  اصلی  ضرر  میان  این  در  مهرگان،  كتاب فروشی  مدیر  گفته  به   
مصرف كننده می بیند زیرا كتابی خریداری می كند كه با وجود اسم و رسم دار 
بودن اثر یك مترجم معمولی و سطحی آن را تدوین كرده است و نه تنها 

متوجه منظور نویسنده اصلی نمی شود؛ بلكه از كتاب هم دور می شود.
 * زورمان نمی رسد...

وی با بیان اینكه بیش از دو سال است كه در اتحادیه و تشكل های 
وارد  نشر  پیكره  تمام  به  تخفیف  با  كتاب  عرضه  ضرر  گفته ام؛  صنفی 
می شود، گفت: نباید فقط سود آنی و فوری فروش كتاب با تخفیف را در 
با این موضوع درگیر می شوند. به همین  نظر گرفت؛ زیرا در آینده همه 
ارائه  به  نسبت  كه  كردیم  درخواست  خود  همكاران  و  ناشران  از  دلیل 

كنند. تجدیدنظر  تخفیف 
 بارانی افزود: البته این كار به آن معنا نیست كه ناشران فروش اینترنتی 
اینترنتی الزم و  نداشته باشند. اكنون وضعیت به گونه ای است كه فروش 
ضروری است اما فروش كتاب با تخفیف های باال اصال درست نیست؛ اما 

متاسفانه انجام می شود و زورمان هم به هیچ كس نمی رسد.
وی درباره ثمره استمرار این روند گفت: اگر این موضوع مقطعی نباشد 
و همین گونه ادامه داشته باشد، شك نكنید كه خیلی زود بخش های مختلف 
این صنعت آسیب جدی می بینند. سرانه فروش كتاب در كتاب فروشی ها االن 
خیلی افت داشته است و مردم هم به دلیل مشكالت اقتصادی به دنبال 
خرید ارزان تر هستند. بروز چنین مسائلی در صنف به مشكالت همكاران 

ما دامن می زند.
مدیر كتاب فروشی مهرگان با بیان اینكه مردم باید بدانند كه هر چیز 
ارزانی دلیل بر خوب بودن آن نیست، عنوان كرد: ما در كتاب فروشی میوه 
نمی فروشیم! كتاب می فروشیم؛ كتابی كه نویسنده و مترجم سال ها روی 
اما متاسفانه وضعیت به گونه ای  آن زحمت كشیده و وقت گذاشته است. 
شده كه هر كس هركاری دوست دارد انجام می دهد و مردم هم درگیر 
ارزان  را  كتابی  سایتی  می بینند  كه  زمانی  هستند؛  اقتصادی  مشكالت 
از دستفروش خریداری می كنند و دیگر  یا  می دهد به سراغ آن می روند 

به كتاب فروشی نمی آیند.

اداره كل ثبت اسنادوامالك خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك خوشاب

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

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده13آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 13۹۷6۰3۰633۹۰۰۰۰8۰ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك 
خوشاب تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم سیدحسن رجبی فرزندرجب بشماره 
شناسنامه26صادره از سلطان آباد در یك باب ساختمان به مساحت 212/6۰مترمربع قسمتی 
از پالك فرعی از13اصلی واقع در اراضی سلطان آبادبخش1۰نیشابورالحاقی به خوشاب 
خریداری از مالك رسمی آقای علی سلطان آبادی فرزند حسن محرزگردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله1۵روزآگهی می شوددرصورتی كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یك 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر 

خواهدشد)م الف ۹۹/1۹88(       
تاریخ انتشار نوبت اول:13۹۹/۰3/26

تاریخ انتشار نوبت دوم :13۹۹/۰۴/1۰
علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادوامالك خوشاب

آگهی تغییرات شركت آسكان فیدار مهر ایرانیان سهامی 
خاص به شماره ثبت 6۹۵۴ و شناسه ملی 1۴۰۰632۹۹31 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1۹/۰8/13۹8 تصمیمات 
ملی  شماره  به  اسكانی  عبدالرسول  1.آقای   : شد  اتخاذ  ذیل 
به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و   3۷۰1۰۵821۰
آقای مراد خوشبخت به شماره ملی 3۷۰163۷18۰ به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و خانم ناز بی بی آسكانی به شماره ملی 
36۹۰۰۴۴2۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده 

2 سال انتخاب شدند. 2. كلیه اوراق و اسناد تعهد اور از قبیل 
چك و سفته و برات با امضاء آقای عبدالرسول اسكانی و همراه 
با مهر شركت معتبر و اوراق عادی با امضاء آقای عبدالرسول 
اسكانی و همراه با مهر شركت معتبر است اداره كل ثبت اسناد 
و امالك استان سیستان و بلوچستان اداره ثبت شركت ها و 

موسسات غیرتجاری زاهدان )8۹۵82۵(

آگهی تغییرات شركت آسكان فیدار مهر ایرانیان سهامی 
ملی 1۴۰۰632۹۹31  و شناسه  ثبت 6۹۵۴  به شماره  خاص 
العاده  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
مورخ 1۹/۰8/13۹8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1. اعضاء هیئت 
ناز بی بی آسكانی به  مدیره به قرار ذیل تعیین شدند: خانم 
شماره ملی 36۹۰۰۴۴2۹۴ و آقای مراد خوشبخت به شماره 
شماره  به  اسكانی  عبدالرسول  آقای  و   3۷۰163۷18۰ ملی 
ملی 3۷۰1۰۵821۰ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت 
باقیمانده 2 سال انتخاب گردیدند. 2. آقای محمدرضا افراسیابی 
به شماره ملی 2۵6۰۰۵1۰۴۴ به سمت بازرس اصلی و خانم 
معصومه آسكانی به شماره ملی 36۹۰2۰۹۰8۰ به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یكسال مالی انتخاب شدند. 3. روزنامه 
كثیراالنتشار دنیای جوانان جهت نشر اگهی های شركت تعیین 
گردید اداره كل ثبت اسناد و امالك استان سیستان و بلوچستان 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان 
)8۹۵826(

دست  می گوید:  سلیمانی  بلقیس 
هرگونه  زیرا  است،  بسته  نویسنده ها 

ناهنجاری انكار می شود.
این داستان نویس كه به تازگی با 
جایزه  دوره  سومین  در  »پیاده«  رمان 
شده  تقدیر  شایسته  محمود«  »احمد 
برای »رومینا،  اتفاقی كه  پی  در  است 
است  داده  رخ  تالشی«  1۴ساله  دختر 
و  پدرش  دست  به  او  شدن  كشته  و 
اتفاق مشابهی كه برای »ریحانه، دختر 
22ساله كرمانی« افتاده، درباره پرداختن 
به موضوع خشونت علیه زنان و نقش 
خشونت های  از  جلوگیری  در  ادبیات 
است  این  حقیقت  كرد:  اظهار  خانگی 
كه ادبیات نمی تواند آن طور كه ما فكر 
این  بزند.  به هم  را  مناسبات  می كنیم 
مناسبات، مناسبات بسیار بسیار دیرپایی 
هستند. یا ارزش هایی كه شكل گرفته 
هستند.  قدیمی ای  بسیار  ارزش های 
ادبیات فقط می تواند آن ها را  به مردم 
می تواند  جهت  این  از  و  بدهد  نشان 

آگاهی بخش باشد.
 او افزود: رمان »پیاده« من عینا 
داستان  است؛  موضوعات  این  داستان 
خود  خواهر  كه  برادری  ناموس ُكشی، 
را می كشد. این  مسئله همه جا هست، 
تنها كاری كه نویسنده می تواند انجام 
و  موضوعات  این  كه  است  این  دهد 
مسائل را مطرح كند و جلو چشم بیاورد 
و در ویترین بگذارد و البته آقایان اجازه 
بدهند كه این ها دیده شود، یعنی انكار  
برنامه ریزی  مسئوالن  سپس  نكنند. 
كنند تا این ها را از ریشه بركنند؛ قوانین 
دوباره  مقصران  تا  كنند  وضع  دقیقی 
بخش  نزنند.  كارهایی  چنین  به  دست 
دیگر هم  آموزش درازمدت است زیرا 

این ها مناسبات هزارساله اند.
باید  كرد:  خاطرنشان  سلیمانی 
نگرش مان را نسبت به زنان و دختران 
عوض كنیم و آن ها را به عنوان جنس 
برابر با مرد به رسمیت بشناسیم و حقوق 
برابر برای آن ها قائل باشیم، فكر می كنم 

مشكالت مان  از  كلی  صورت  این  در 
این است كه  ادبیات كارش  حل شود. 
و  ناهنجاری  مثابه  به  را  مناسبات  این 
ارزش های پوسیده پذیرفته شده در مقابل 

دیدگان مخاطب قرار دهد.
و  نع  موا درباره  نویسنده  ین  ا
مشكالت نویسنده ها برای بیان مسائلی 
اظهار  هم  ناموسی«  »قتل های  چون 
كرد: دست نویسنده ها بسته است، زیرا 
انكار  را  ناهنجاری  هرگونه  مسئوالن 
فكر  و  نمی بینند  خودشان  می كنند. 
می كنند دیگران هم نمی بینند، به همین 
دلیل اجازه بیان این مسائل را نمی دهند؛ 
یك اتوپیا ساخته اند و به مجرد این كه 
كسی سیاهی ها و ناهنجاری ها را نشان 

بدهد می گویند شما  سیاه نمایی و مردم 
اروتیك  بهانه  به  یا  می كنید،  ناامید  را 
بودن جلو كارها را می گیرند. عمال ارشاد 
این بخش ها را از ادبیات ما حذف كرده  
است.  مسئله بر سر این است كه نه تنها 
نمی گذارند در ادبیات این چیزها نشان 
نهادهای  نمی گذارند  بلكه  شود  داده 
آموزشی هم به این ها بپردازند؛ در واقع 
داس و تبر را برخی مسئوالن و مردم 
با عملكرد و تفكرات شان دست پدرها 
را  خود  دختران  تا  می دهند  برادرها  و 
بكشند، زیرا به آن ها مصونیت قانونی و 
اخالقی می دهند. خب چه كاری از دست 
گرفته  جلویش  وقتی  برمی آید  ادبیات 
كاری  چه  آموزشی  نهادهای  می شود؟ 
از دست شان برمی آید زمانی كه به آن ها 
اجازه نمی دهند به بچه ها آموزش بدهند؟ 
همه بچه ها آدمند و غرایز دارند، این ها 
در نهایت باید ازدواج كنند و دوستانی 
پیدا كنند، پس بهتر است به این بچه ها 

آموزش داده شود تا قربانی نشوند.

دست نویسنده ها بسته است
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»یه بوس کوچولو« روی صحنه تاالر سایه

و  ح  ا طر  ، نی سلطا فقیهه 
شروع  آستانه  در  تئاتر  كارگردان 
گاز  »یه  نمایشش  اجرای  دوباره 
می كنیم  فكر  ما  گفت:  كوچولو« 
آقازاده فقط در سیاست وجود دارد ، 
اما این طور نیست. در سینما و تئاتر 

هم آقازاده فراوان داریم.
بهمن سال گذشته  اواخر  از  پیگیری  از 1۰ سال  بعد  این هنرمند 
نمایش »یه گاز كوچولو« را در تاالر سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه 
برد كه با تعطیلی تئاتر، از اجرای این اثر بازماند و جزو اولین هنرمندانی 
است كه بعد از بازگشایی سالن های سینما و تئاتر، تصمیم به ادامه اجرای 
جسورانه  تصمیمی  را  نمایشش  اجرای  ادامه  سلطانی  گرفت.  نمایشش 
دانست و گفت باالخره الزم بود كسی پیشقدم شود و ترس و بدگمانی 

درباره اجرای تئاتر را از بلین ببرد.

»دخترم نرگس« روی آنتن شبکه یک سیما

»دخترم  تلویزیونی  مجموعه 
آنتن  از شب گذشته  روی  نرگس« 
شبكه یك رفت. این  سریال كه در 
صدا و سیمای مركز آذربایجان غربی 
تولید شده، داستانی پلیسی- اجتماعی 

دارد و  داستانش در باره نرگس، دانشجوی 
مراحل  كه  است  ارومیه  دانشگاه  ممتاز 
انتهایی پایان نامه اش را سپری می كند. او كه فرزند سوم خانواده است 
همواره گره گشای مشكالت اعضای خانواده، به ویژه برادر بزرگترش نادر 
بوده، اما در روند عادی زندگی خانواده حوادثی اتفاق می افتد و اسراری فاش 
می شود كه احوال نرگس را دگرگون می سازد.محمود پاك نیت، حسین 
سحرخیز، مهوش صبركن، رحیم نوروزی، مریم خدارحمی، فریبا طالبی، 
امیرحسین صدهزاری، هاشم چاووشی، جمال ذوالقدر، پدرام رحمانی، ماه رخ 
رفیع زاده و كامیار شكیبایی از بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند.

بهنام بانی را »گشت ارشاد 3« خواهیم دید

موسیقی  ننده  خوا بانی  بهنام 
تازه  عنوان  به  و  بازیگر شد  پاپ هم 
ترین چهره بازیگری جلو دوربین فیلم 

سینمایی »گشت ارشاد 3« رفت.
یی  سینما فیلم   ی  ر ا د فیلمبر

و  كنندگی  تهیه  به   »3 ارشاد  »گشت 
كارگردانی سعید سهیلی اواخر هفته گذشته 
در تهران، با حضور مسعود كیمیایی آغاز شد و در ادامه فیلمبرداری این 

فیلم، بهنام بانی خواننده پاپ جلوی دوربین رفت.
تاكنون عالوه بر بهنام بانی، ساعد سهیلی و پوالد كیمیایی به عنوان 

دو بازیگر اصلی فیلم مقابل دوربین  ایفای نقش كرده اند.
فیلم سینمایی »گشت ارشاد« در سال ۹1 و »گشت ارشاد 2« در 

سال ۹۵ ساخته شد.
طراح چهره پردازی عبداهلل اسكندری است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

 »جیران« به زودی مقابل دوربین می رود

تهیه كننده سریال نمایش خانگی 
»جیران« به كارگردانی حسن فتحی 
خبر داد كه این سریال این روزها در 
پیش تولید قرار دارد و به زودی وارد 

مرحله تولید می شود.
دلیل  درباره  عفیفه  اسماعیل 

تاخیر در تولید این پروژه گفت: سال گذشته 
مجوز ساخت سریال دریافت شد و حتی با بازیگران قرارداد بستیم و به دلیل 
این  كه ساخت دكور برای كارهای تاریخی طول می كشد، تولید این سریال 
به تاخیر افتاد.وی درباره شباهت فضای داستانی این مجموعه با دو پروژه 
دیگر شبكه نمایش خانگی و اینكه چرا گاهی چند كارگردان در یك بازه 
الهام بخش  تاریخ منبعی  زمانی سراغ سوژه ای مشترك می روند، گفت: 
برای همگان است و پیش از این هم درباره ناصرالدین شاه چند فیلم 

سینمایی و سریال ساخته شده است.

ی
انگ

 خ
ش

مای
  ن

اگر متعلق به عالمي نیستیم وارد آن نشویم!

ملیكا قهرماني: ادبیات ایران بسیار غني و کامل است

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 21 - پ. 15

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 10۸- واحد9 
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سازمان شهرستان ها:  09122752190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
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محمد حسین زاده

در  ترانه ســرایي  و  نوازندگــي  موســیقي،  بحــث 
خصــوص بانــوان در كشــورمان همــواره بحثــي داغ و البتــه 
ــن عرصــه  ــا در ای ــه محدودیت ه ــرا ك ــوده چ پرحاشــیه ب
باعــث شــده تــا بعضــا اســتعدادهاي بســیار خوبــي از ایــن 
ــاي  ــاي كار در فض ــند و عط ــرده باش ــري ك كار كناره گی
موســیقي را بــه لقایــش بخشــیده باشــند. بــا ایــن حــال در 
ســال هاي اخیــر وضعیــت موســیقي بانــوان بهتر از گذشــته 
شــده و حــاال شــاهد حضــور چهره هایــي بادانــش، باســواد 
و بســیار مســتعد در ایــن عرصــه هســتیم. ملیــكا قهرمانی، 
ــه: 1۵۰  ــای جاودان ــون نغمه ه ــی چ ــنده كتاب های نویس
تصنیــف و ترانــه شــورانگیز و اصیــل ایرانــی، حافــظ 
ــقانه های  ــظ(، عاش ــدگاری حاف ــد )راز مان ــه جاوی همیش
ــی  ــاعران پارس ــات ش ــات و غزلی ــده ابی ــه: برگزی جاودان
ــم نجــوم  ــا معاصــر، عل ــرن ســوم هجــری قمــری ت از ق
ــاي  ــه نام ه ــان ب ــه رم ــن)ع( و س ــالك امیرالمومنی و اف
ــدگان مهاجــر،  ــه، راز آن شــب ســرد و پرن ــای جاودان روی
اســت و سال هاســت به عنــوان گوینــده نیــز فعالیــت 
ــا  ــه ب ــي اســت ك ــه هنرمندان ــع او از جمل ــد. درواق می كن
دانــش بســیار بــاال در ادبیــات حــاال وارد بحــث موســیقي 
شــده و قــرار اســت بــه زودی در یــك كنســرت در مقــام 

ــرود... ــه ب ــده روی صحن گوین

-در ابتدا كمي بیشتر از خودتان برایمان بگویید...
ــا  ــدرم ب ــتم. پ ــران هس ــال 13۵۴ در ته ــد س *متول
وجــود اینكــه نظامــی بــود ولــی شــخصیت هنــری داشــت 
ــری  ــه هن ــز ذائق ــادرم نی ــود. م ــرده ب ــر كار ك و در تئات
داشــت. خــود مــن هــم اگــر مدرســه می رفتــم بــه خاطــر 
كارهــای هنــری بــود، وگرنــه بــه ریاضــی، علــوم و ســایر 
درس هــا عالقمنــد نبــودم. از همــان ابتــدا كه وارد مدرســه 
ــودم. مــا در دهــه فجــر  ــر ب شــدم ســرگروه ســرود و تئات
كارهــای گروهــی زیــادی انجــام می دادیــم ولــی بــا ایــن 
ــام  ــن انج ــواری را م ــه دی ــای روزنام ــام كاره ــود تم وج
مــی دادم. متــون ادبــی را بســیار دوســت داشــتم. اصــال بــه 
عشــق ادبیــات بــه مدرســه می رفتــم. همــان زمــان دنبــال 
ــا مطالعــه آزاد داشــته  كتاب هــای غیردرســی می گشــتم ت
باشــم. ممكــن بــود كتابی كــه می خوانــم در رده ســنی من 
نباشــد ولــی مــن آنهــا را می خریــدم و می خوانــدم. بیشــتر 
بیوگرافــی  آدم هــای نامــدار را می خوانــدم. كمــی بزرگتر كه 
شــدم، در مقطــع راهنمایــی یــك دفتــر خاطــرات داشــتم. 
البتــه فقــط اســم آن دفتــر خاطــرات بــود، وگرنــه رســما 
ــعر  ــود! ش ــورده ب ــر خ ــب تی ــاره قل ــته های آن درب نوش

نوشــتن مــن نیــز از آن زمــان آغــاز شــد.

-چطور به شعر عالقه پیدا كردید؟
ــن را  ــرات م ــر خاط ــر دفت ــد دیگ ــه بع ــی ب *از جای
قانــع نمی كــرد. یــادم اســت اولیــن كتــاب شــعری كــه از 
ــر و كوچــه، فریــدون  ــه برداشــتم، كتــاب شــعر اب كتابخان
مشــیری بــود. آن كتــاب را خیلــی دوســت داشــتم و هنــوز 
هــم دوســتش دارم. در ســن 1۴ ســالگی به زور مــادرم وارد 
دانشســرای تربیــت معلــم شــدم. آن موقــع در كشــور یــك 
آزمــون سراســری برگــزار شــد و در نهایــت یــك عــده را 
اســتخدام رســمی كردنــد كــه مــن هــم جــزو آنهــا بــودم. 
ــه مــدت ۴  قــرار شــد پــس از اینكــه دیپلــم را گرفتــم، ب
ســال بــروم هــر كجــا كــه آنهــا خواســتند خدمــت كنــم!

-و دكلمه را آغاز كردید...
*راســتش در دهــه 6۰ كــه واكمــن و نوارهــای 
ــوار،  ــك ن ــود، روزی در ی ــه ب ــورد توج ــیار م ــت  بس كاس
صــدای زیبایــی را شــنیدم كــه خانمــی بــه نــام روشــنك 
داشــت شــعر می خوانــد. مــن شــعر را دوســت داشــتم ولــی 
نمی دانســتم دكلمــه چیســت و جنــس صــدا چطــور اســت. 
ــود و حتــی  ــرای ســن مــن بســیار جــذاب ب آن دكلمــه ب
ــوش  ــر گ ــت را زودت ــرا آن كاس ــوردم چ ــوس می خ افس
ــام  ــرد. تم ــوض ك ــن را ع ــای م ــه، دنی ــدادم. آن دكلم ن
كاســت ها را گــوش مــی دادم كــه یــك دكلمــه دیگــر از آن 
خانــم بشــنوم. آنقــدر دوســتش داشــتم كــه كلمــه بــه كلمه 
ــم  ــه كم ك ــطه آن برنام ــه واس ــردم. ب ــد می ك آن را تقلی
ــا ادبیــات كهــن آشــنا شــدم. وقتــی كاســت های خانــم  ب
روشــنك را پیــدا كــردم، متوجــه شــدم ایشــان شــعرهای 
ــعرها را  ــدر ش ــان آنق ــد. ایش ــه كرده ان ــم دكلم معاصــر ه
ــی از  ــف برخ ــه ضع ــما متوج ــه ش ــد ك ــوب می خواندن خ

ــدید. ــعرها نمی ش ش

-بعد هم وارد دنیاي نویسندگي شدید!؟
*در ســال 13۷۹ مطلــع شــدم صداوســیما فراخــوان 

داده كــه انجمــن ســینمای جــوان، هنرجــو می پذیــرد. مــن 
رفتــم یــك آزمــون اطالعــات عمومــی دادم و وارد انجمــن 
ســینمای جــوان شــدم. در آنجــا 6 واحــد پایــه كارگردانــی 
گذرانــدم. پــس از آن یــك اســتاد فیلمنامه نویســی داشــتیم 
كــه ایشــان نوشــته های مــن را خوانــد و گفت شــما ادبیات 
خوبــی داریــد و می توانیــد نویســنده خوبــی شــوید.  ایشــان 
بــه مــن اصــرار می كــرد و می گفــت شــما بایــد وارد تیــم 
فیلمنامه نویســی خــودم شــوید. در نهایــت آن زمــان بود كه 
اولیــن رمــان خــودم را نوشــتم. ایــن تصمیــم یــك خوبــی 
داشــت و آن هــم ایــن بــود كــه مــن نویســنده شــدم. مــن 
8 كتــاب در كارنامــه دارم كــه 3كتــاب، رمــان اســت. بعــد 
وارد كارهــای پژوهشــی و علــم نجــوم شــدم كــه كتــاب 
علــم نجــوم و افــالك امیرالمومنیــن)ع( حاصــل آن اســت.

-بــا ایــن همــه مشــاغل و حرفه هــاي مختلــف چطور 
وارد كار گویندگي شــدید؟

*ســال ۹2 پیامكــی برایــم آمــد كــه شــما بــه مراســم 
جــالل آل احمــد در تــاالر وحــدت دعــوت شــده اید. ایــن 
ــزار  ــدت برگ ــاالر وح ــال در ت ــر س ــوال ه ــم معم مراس
می شــود و جایــزه برگزیــدگان را هــم رئیــس جمهــور اهــدا 
ــیدم،  ــدت رس ــاالر وح ــوی ت ــه جل ــه ب ــد. زمانی ك می كن
متوجــه شــدم ابتــدا كیف هــا را جلــوی در می گیرنــد 
ــت  ــن از باب ــد. م ــل راه می دهن ــه داخ ــما را ب ــد ش و بع
ــا نویســندگان كمــی ناراحــت شــدم.  ــن برخــوردی ب چنی
ــا  ــم كیف ه ــتیم، دیدی ــدت برگش ــاالر وح ــی از ت ــا وقت ام
گــم شــده اســت. آقایــی بــه مــن گفــت خانــم كیف هــا را 
ــا مــن  ــد، شــما برگــه خودتــان را بدهیــد ت آنجــا ریخته ان
كیــف شــما را هــم بیاوریــم. وقتــی كیــف را آورد بــه مــن 
ــما  ــم، ش ــعرا بروی ــن ش ــه انجم ــم ب ــا می خواهی ــت م گف
هــم تشــریف بیاوریــد. گفــت انجمــن شــعرا جایــی اســت 
كــه هــر كســی شــعر خــودش را دكلمــه می كنــد. رفتــن 
بــه آنجــا بــرای مــن یــك شــروع دوبــاره بــود. انــگار خــدا 
ــن  ــود. آدرس انجم ــم زده ب ــم رق ــت را برای ــن سرنوش ای
شــعرا را گرفتــم و فــردای آن روز بــه آنجــا رفتــم. زمانــی 
ــد  ــزرگ معاصــر مانن كــه وارد انجمــن شــدم، شــاعران ب
آقــای ســهیل محمــودی را در آنجــا دیــدم. ورود بــه آنجــا 
برایــم ســخت بــود. هــر چقــدر خواســتم شــعری بخوانــم 
ولــی نتوانســتم و ایــن كار واقعــا برایــم ســخت بــود. مــن 
ــودم و  ــرای خــودم دكلمــه كــرده ب ــان فقــط ب ــا آن زم ت
هیچ وقــت در میــان جمــع چنیــن كاری نكــرده بــودم. آن 
آقــا از مــن دلخــور شــد و گفــت مــن بــه ســهیل محمودی 

ــا  ــت م ــان گف ــد. ایش ــه  می كنی ــما دكلم ــودم ش ــه ب گفت
ــه  ــم ك ــر داری ــم دیگ ــك مراس ــم ی ــن ه در روز 22 بهم
ــد. مــن  ــر اســت و شــما تشــریف بیاوری كمــی خودمانی ت
ــار در آن  ــی این ب ــردم ول ــركت ك ــم ش ــم ه در آن مراس
جمــع كســی را نمی شــناختم و جــو بســیار ســنگین بــود. 
آنهــا یكســری تقدیرنامــه روی میــز گذاشــته بودنــد كــه از 
آدم هــای حاضــر تقدیــر می كردنــد. در نهایــت گفتــم مــن 
فقــط می توانــم 2 بیــت شــعر از موالنــا بخوانــم. زمانــی كه 
شــعر را خوانــدم آنهــا متحیــر شــدند. یكــی از آنهــا گفــت 
چقــدر ایــن شــعر را خــوب اجــرا كردیــد. مدیــر آنجــا یــك 
آقایــی بــه نــام آقــای فتاحیــان بــود. ایشــان بابــت خواندن 
آن 2 بیــت شــعر بــه مــن تقدیرنامــه داد كــه مــن هنــوز آن 
تقدیرنامــه را دارم. شــعر خوانــدن مــن در آنجــا یــك نقطــه 
عطــف در زندگــی ام بــود. یــك نفــر در آنجــا بــه مــن گفت 
مــا در شــرق تهــران یــك انجمــن به نــام انجمــن باباطاهر 
ــا  ــه انجمــن م ــا ب ــه حتم ــم و از شــما می خواهــم ك داری
هــم تشــریف بیاوریــد. از آن بــه بعــد روزهــای سه شــنبه 
بــه آنجــا می رفتــم. زندگــی مــن جــوری شــده بــود كــه 
در طــول روز 3-۴ بــار بــه انجمن هــای مختلــف می رفتــم. 
تــرس مــن از جمــع هــم ریختــه بــود و اوج گرفتــه بــودم. 
ــئول  ــارك س ــی در پ ــد انجمن ــن گفتن ــه م ــك روز ب ی
هســت كــه اصــال یــك فضــای دیگــر دارد و اگــر شــما را 
ببیننــد از شــما اســتقبال می كننــد. زمانــی كــه آنجــا روی 
ــر آنجــا  ــش مدی ــای دان ــم و اجــرا كــردم، آق ــه رفت صحن
خوش شــان آمــد و گفــت دفعــه بعــد می خواهــم بــا یــك 
ــر دكلمــه  ــا او زی ــروی ت ــه ب ــه روی صحن ــواز ب ــن  ن ویول
ــن  ــا یــك ویول ــد. دفعــه دوم مــن ب ــو یــك ســازی بزن ت
ــه  ــی ك ــد. زمان ــان آم ــه خوش ش ــم و هم ــرا رفت ــواز اج ن
داشــتیم اجــرا می كردیــم یــك نفــر از بیــن كســانی كــه 
آنجــا نشســته بــود بلنــد گفــت: ایــن روشــنك اســت! پــس 
از اجــرا بــه مــن گفــت خانــم قهرمانــی، صــداي شــما مــن 
را بــه یــاد روشــنك می انــدازد. یــك روز دیگــر ایشــان بــه 
مــن گفــت یــك نفــر اینجــا نشســته كــه خــودش ســنتور 
می زنــد و می خوانــد و از مــن خواســته كــه شــما ایشــان را 
همراهــی كنیــد. شــماره مــن را به ایشــان داد و ایشــان هم 
چنــد وقــت بعــد تمــاس گرفــت و گفــت مــن می خواهــم 
ــك  ــم و شــما هــم ی ــان را بخوان ــار اســتاد بن یكــی از آث
دكلمــه آمــاده كنیــد. مــن رفتــم ایــن كار را انجــام دادم و 
ــه یــك گــروه شــدیم. كار گروهــی  مــا كم كــم تبدیــل ب
ــان كســی  ــا آن زم ــذت مضاعــف داشــت. ت ــك ل هــم ی
ایــن كار را انجــام نــداده بــود. برنامــه مــا در آنجــا ســرگل 

برنامه هــای انجمــن شــده بــود و همــه منتظــر بودنــد تــا 
برنامــه مــا شــروع شــود. قرار اســت پــس از ماجــرای كرونا 
هــم یــك برنامــه گســترده تری مثــل كنســرت اجــرا كنیم.

-در این مدت كار آموزشي هم داشتید؟
ــزار  ــی برگ ــای مختلف ــش كالس ه ــاه پی ــا 8م *ت
ــادی داشــتم. كامــال غزل هــا  می كــردم و هنرجوهــای زی
را كلمــه بــه كلمــه تفســیر می كنــم و كلمــات كهــن را بــه 
ــا زمانــی كــه  صــورت مفصــل توضیــح می دهــم. شــما ت
یــك شــعر را كلمــه بــه كلمــه تفســیر نكنیــد، نمی توانیــد 

بــا آن ارتبــاط بگیریــد.

-چطــور در ایــن مــدت در آلبــوم موســیقي كار دكلمه 
ــام ندادید؟ انج

ــدا  ــی را در ســتارخان پی ــه  جای *ســال ۹3 در روزنام
كــردم و رفتــم حــدود 2۰ دقیقــه كار اســتودیویی كــردم. 
ــی در  ــن وقت ــدای م ــدم ص ــه فهمی ــود ك ــا ب ــا آنج اتفاق
ــن آن كار را  ــت. م ــر اس ــود بهت ــط می ش ــتودیو ضب اس
ــه  ــود ك ــب ب ــگ آن غال ــدر آهن ــی آنق ــردم ول ــه ك دكلم
از خروجــی كار خوشــم نیامــد. دوســت دارم مثــل برنامــه 
موســیقی گلهــا بــا خواننده هــا همــكاری كنــم، منتهــا آن 
ــن  ــد موســیقی ســنتی باشــد چــون صــدای م ــه بای قطع
ــم تســت  ــی رفت ــاد اســت. جای ــاپ زی ــیقی پ ــرای موس ب
ــدا  ــت كار ص ــال اس ــه 2۰ س ــژاد ك ــای عطارن دادم و آق
ــرای  ــما ب ــدای ش ــت ص ــن گف ــه م ــد ب ــام می ده انج
ــن  ــس م ــت. ح ــاخته تر اس ــر و س ــن پخته ت ــات كه ادبی
در موســیقی ســنتی هــم بیشــتر اســت. بــه همیــن خاطــر 
همیشــه می گویــم آن خواننــده ای كــه در كنــار مــن قــرار 
ــد كار موســیقی اصیــل انجــام بدهــد. مثــال  ــرد بای می گی
آقــای ســاالر عقیلــی شــعرهای ســعدی را بســیار خــوب 
می خواننــد. اگــر چنیــن كارهایــی باشــد و مــن دكلمــه كنم 
و ایشــان بخواننــد مطمئــن هســتم كار خاصــی می شــود 
چــون مــا بــه آن معنا در صداوســیما هــم دكلماتــور نداریم. 
ــی  ــط روخوان ــی فق ــه هســتند یكجورهای كســانی هــم ك
ــا عشــق و شــور  ــد كــه شــعر را ب ــد. ادعــا می كنن می كنن

ــت! ــور نیس ــی اینط ــد ول ــال می خوانن و ح

-خودتان هیچ وقت شعر نگفته اید؟
*هیچ وقــت جــرأت نداشــتم كــه شــعر بگویــم. 
ــه  ــت ك ــوا اس ــی و پرمحت ــر، غن ــدر فاخ ــا آنق ــات م ادبی
دیگــری جــای خالــی نمی مانــد. واقعــا همــه جــوره 

ــت. ــل اس تكمی

-دربــاره كنســرتي كــه اشــاره كردیــد بیشــتر توضیــح 
؟ هید د

*قــرار اســت چنــد نوازنــده بیاوریــم كــه ســاز اصیــل 
ایرانــی مثــل تــار، ســنتور و تمبــك بزننــد. یــك خواننــده 
كــه صــدای خوبــی دارد مــا را همراهــی كنــد. در نهایــت 
یــك گــروه 6نفــره روی صحنــه برویــم. در حــال حاضــر 
ــه  ــی دكلم ــت ول ــه اس ــادی روی صحن ــرت های زی كنس
ــان  ــد مخاطب ــه می توان ــن دكلم ــود ای ــد. خ ــن را ندارن م
ــدی  ــو و جدی ــك كار بســیار ن ــد. ی ــب كن كنســرت را جل
اســت و مــن مطمئــن هســتم كــه جــواب می دهــد چــون 
ــالن های ۵۰۰-۴۰۰  ــال در س ــن كار را قب ــودم ای ــن خ م

نفــره انجــام داده ام.

-دوست دارید با كدام خواننده همكاری كنید؟
ــت دوســت دارم  ــف را بی نهای ــق تعری ــتاد صدی *اس
و یكــی از آرزوهــای مــن ایــن اســت كــه در كنــار ایشــان 
ــی  ــم خیل ــجریان را ه ــون ش ــای همای ــم. آق ــه كن دكلم
دوســت دارم. قطعــه مســت نــگاه، ایشــان را خیلــی گــوش 
می دهــم. آوازهــای ســاالر عقیلــی از ســعدی را نیــز 
می پســندم. از نظــر مــن شــعرهای ســعدی یــك اعجــاز 
ــر شــعرهای  ــن براب ــد و جذابیــت آنهــا  چندی خاصــی دارن

دیگــر اســت.

-صحبت پایاني شما...
ــا  ــد ب ــدا بای ــم ابت ــم می گوی ــه هنرجویان *همیشــه ب
ــر را در  ــه هن ــی ك ــا زمان ــد. ت ــداری كنی ــر همذات پن هن
ــوید.  ــد وارد آن ش ــید نبای ــرده باش ــس نك ــان لم زندگی ت
متاســفانه االن همیــن اتفــاق افتــاده كــه كارهــای ســبك 
ــر انســان در  ــا اگ ــرد. واقع و ســطحی دارد صــورت می گی
عشــق نســوزد و پختــه نشــود، محــال اســت كــه بتوانــد 
هنرمنــد خوبــی شــود. یــادم اســت اولیــن بــار وقتــی یــك 
غزلــی از ســعدی را شــنیدم بســیار بــه دلــم نشســت چــون 
مــن بــا آن زندگــی كــرده بــودم. مــن می گویــم كارهــای 
ســبك و ســطحی انجــام ندهیــم. اگــر متعلــق بــه عالمــی 

نیســتیم، وارد آن نشــویم و آن دنیــا را خــراب نكنیــم.
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از تئاتر تا کار کودک و نوجوان
ناصر آویژه: تولیدات 

بخش کودک و نوجوان بسیار اندک است!

بســیاري از مــا ناصــر آویــژه را در تلویزیــون بــا كارهایــي 
ــي او  ــیم ول ــاخته مي شناس ــوان س ــودك و نوج ــروه ك ــراي گ ــه ب ك
ــت در  ــه سالهاس ــود ك ــوب مي ش ــم محس ــر ه ــاي تئات از قدیمي ه
ــا  ــن روزه ــز ای ــته و دارد. او نی ــال داش ــوري فع ــه حض ــن عرص ای
ــاي  ــا برنامه ه ــه و اتفاق ــر گرفت ــود را از س ــري خ ــاي هن فعالیت ه

ــه دارد... ــادي در ادام زی
ناصــر آویــژه در گفتگــو بــا دنیــاي جوانــان دربــاره فعالیت هــای 
خــود طــی روزهــاي اخیــر گفــت: ایــن روزهــا مشــغول ضبــط یــك 
ــن از  ــتم، همچنی ــوان هس ــان نوج ــرای مخاطب ــی ب ــه تلویزیون برنام
اعضــای هیــات انتخــاب بخــش كــودك هفدهمیــن جشــنواره تئاتــر 
مقاومــت نیــز هســتم كــه ایــن رویــداد آذرمــاه برگــزار خواهــد شــد. 
اجــرای نمایــش عمــارت جنبــی انارســتان، نوشــته گیتــی داوودی را 
ــنگلج  ــاخانه س ــاری در تماش ــال ج ــاه س ــتم آبان م ــد داش ــم قص ه
ــالن های  ــزی  س ــر برنامه ری ــل تغیی ــه دلی ــا ب ــرم ام ــه بب ــه صحن ب
نمایشــی در پــی شــیوع ویــروس كرونــا، بعیــد می دانــم ایــن امــكان 
وجــود داشــته باشــد كــه آن را امســال اجــرا كنــم ضمــن اینكــه ایــن 
اثــر بســیار ُپرپرســوناژ اســت و اجــرای آن در ایــن شــرایط بعیــد بــه 
نظــر می رســد. عمــارت جنبــی انارســتان، نمایشــی اســت كــه پــس 
ــرای  ــوان ب ــودك و نوج ــنی ك ــروه س ــرای گ ــم ب ــال ها فعالیت از س
ــار  ــام آث ــر تم ــم تئات ــرد. فیل ــم ك ــد خواه ــال تولی ــان بزرگس مخاطب
نمایشــی كــه ایــن ســال ها كارگردانــی كــرده ام را بــه منظــور پخــش 
ــه كــرده ام و عالقمنــدان  ــه ســامانه های تیــوال و نمایــش نــت ارائ ب
ــای  ــده نمایش ه ــا بینن ــن پلتفرم ه ــق ای ــون از طری ــد هم اكن می توانن
ــه  ــان و صندوقچ ــش قلی خ ــده، مش م ــهر بی پرن ــه ش ــل، ی ــر نی پس
ــم  ــب فیل ــز احتمــاال در قال ــم نی ــد باشــند و مابقــی نمایش های مرواری

بــه زودی بــه مخاطبــان ارائــه خواهــد شــد.
ایــن كارگــردان تئاتــر در ادامــه صحبت هایــش ضمــن اشــاره بــه 
اینكــه هفتــه گذشــته مجــوز انتشــار نســخه صوتــی نمایــش مش مــش 
قلی خــان، بــا قصه گویــی زنده یــاد مرتضــی احمــدی را دریافــت كــرده، 
ــات اســتاد مرتضــی  ــان حی ــش و در زم ــد ســال پی ــرد: چن ــار ك اظه
احمــدی بــا صــدا و قصه گویــی او، نســخه صوتــی نمایــش مش مــش 
قلی خــان را ضبــط و تولیــد كردیــم. قــرار بــود ایــن اثــر در نمایشــگاه 
بین المللــی كتــاب ســال جــاری در قالــب مراســمی درخــور و شایســته 
نــام اســتاد مرتضــی احمــدی رونمایــی شــود كــه بــه دلیــل شــرایط 
پیــش آمــده ایــن امــكان میســر نیســت. در پــی دریافــت مجــوز ایــن 
اثــر، موسســه كتــاب نویــن گویــا هفتــه آینــده آن را در فضــای مجازی 
منتشــر می كنــد تــا مخاطبــان بتواننــد نســخه صوتــی نمایــش را بــا 

صــدای زنده یــاد مرتضــی احمــدی بشــنوند.
ناصــر آویــزه در پاســخ بــه ایــن ســوال كــه چــرا آثــار نمایشــی 
كــودك و نوجــوان بــه شــكل نســخه صوتــی كمتــر تولیــد می شــوند، 
تصریــح كــرد: در خصــوص كــودكان و نوجــوان ســختگیری بیشــتری 
بــه منظــور دریافــت مجــوز انجــام می شــود چراكــه تعــداد اینگونــه آثار 
بســیار كــم اســت و قیاســی وجــود نــدارد. همچنیــن از نســخ صوتــی 
حمایــت كمتــری صــورت می گیــرد. بــه اعتقــاد مــن تولیــد اثــر بــه 
هــر شــكلی بــرای گــروه ســنی كــودك و نوجــوان بســیار ارزشــمند 
اســت چراكــه در صورتــی در ایــن ســنین بــه فرزندان مــان توجــه كنیم 
ــرك  ــروری و كمپ هــای ت ــی، بازپ ــز تربیت ــه مراك ــر ب ــده كمت در آین
اعتیــاد نیــاز داریــم. اگــر در گذشــته بــه ایــن امــر توجــه شــده بــود 

امــروزه بــه مراكــز بازپــروری كمتــری احتیــاج داشــتیم.
ــاب  ــات انتخ ــو هی ــه عض ــر ك ــه هن ــال عرص ــره فع ــن چه ای
ــد، در  ــت مي باش ــر مقاوم ــنواره تئات ــن جش ــودك هفدهمی ــش ك بخ
پایــان در خصــوص ایــن بخــش از ایــن رویــداد گفــت: طبــق فراخــوان 
منتشــر شــده بخــش كــودك جشــنواره تئاتــر مقاومــت بــه صــورت 
غیررقابتــی برگــزار می شــود و آثــار از میــان نمایش هــای اجــرا شــده 
در ســالن های مختلــف گزینــش خواهنــد شــد. در این دوره از جشــنواره 
قطعــا بــه كارهــای اجــرا شــده در شهرســتان ها نیــز توجــه خواهیــم 
داشــت. در ایــن دوره از جشــنواره مضامیــن و مفاهیــم مقاومــت در هــر 
شــكل و گونــه بســط و گســترش بیشــتری نســبت دوره هــای گذشــته 
خواهــد داشــت. طبــق فراخــوان بایــد ۷نمایــش در ایــن بخــش معرفی 
شــود امــا قصــد داریــم بــر كیفیــت تمركــز داشــته باشــیم و ممكــن 

اســت ایــن تعــداد افزایــش یابــد.


