
کارشناس حوزه کار:

دولت باید هزینه های خود را کاهش دهد
دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان 
جشنواره  یازدهمین  آیین  در  پزشکی  آموزش  و 
علوم پزشکی سپاه، باقر العلوم )ع( و آغاز فاز سوم 
کارآزمایی بالینی واکسن نورا با بیان اینکه درود میفرستیم به 
روان پاک امام راحل بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران، شهدای 
انقالب، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و سالمت 

و آرزوی طول عمر برای مقام عظمای والیت، اظهار کرد: 
ایام فاطمیه و همچنین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی را 
تسلیت می گویم. تقارن ایام فاطمیه با دومین سالگرد شهادت 
باشد و  ما راهگشا  برای  حاج قاسم سلیمانی ان شاءاهلل که 

بتوانیم راه ایشان را ادامه دهیم.
صفحه 2

تغییرات جدید در لیست تیم ملی؛ 

فرصت ایده آل
 برای ظهور ستاره های جدید 

وام 500 میلیونی ازدواج در دست بررسی است
وزارت  جوانـان  امـور  معـاون 
»وام  بررسـی  از  جوانـان  و  ورزش 
در  تومانـی  میلیـون   ۵۰۰ ازدواج« 
داد.وحیـد  خبـر  اسـالمی  شـورای  مجلـس 
یامیـن پـور در حسـاب توییتـر خـود نوشـت:» 
رئیـس محتـرم کمیسـیون اجتماعـی مجلـس 
گفتنـد برای تشـویق جوانان بـه ازدواج در حال 
بررسـی وام ۵۰۰ میلیون تومانی هسـتیم.« وی 
بـا زدن هشـتگ »سـربازی« در ادامه نوشـت: 
»سیاسـت های تشـویقی خـوب اسـت امـا بـه 
ازدواج  از  زدایـی«  »مانـع  بایـد  آن  مـوازات 

بشـود.« هـم  به هنـگام 
صفحه 2

مدیر کل راه و شهرسازی استان مازندران خبر داد:

اعطای تسهیالت ساخت به متقاضیان خودمالک 
در طرح نهضت ملی مسکن 

4
ثبت نام افراد مجرد درطرح نهضت مسکن ملی در دست بررسی است!

صفحه 3

5
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
با سینما و تئاتر 

بیگانه نیستم ولی 
بدون كارشناسي 
هم نظر نمي دهم

6ورزش
منصوریان: 

دوست دارم در 
 UFC مبارزات

شركت كنم

زمین 4ایران 

از  برخي  سوي  از  عجيبي  صحبت هاي  اخير  ماه  يكي دو  در 
نمايندگان مجلس در رسانه ها منتشر شده كه بعضا يا به صورت 
تقطيع شده بوده و بخش هايي از آن منتشر و دردسرساز شده 
و يا اينكه بعد از چند روز نماينده موردنظر از صحبت هاي خود 

عذرخواهي كرده است.

اول  سطح  در  حضور  احتمال  از  ايران  ووشوی  ملی پوش 
مسابقات UFC استقبال می كند.

در  كه  كنيد  انتخاب  را  من  اگر شما  گفت:  منصوريان  الهه 
سازمان UFC باشم، تنها زن ورزشكار مسلمان خواهم بود كه 
می توانم نماينده جامعه بزرگ مسلمانان در اين مبارزات باشم.

 از ابتدای سال جاری تاكنون در مجموع بالغ بر ۲۹ ميليارد 
ريال از تجهيزات ايمنی شامل پنج دستگاه ترانسفورماتور 
 ۲۸ و  روشنايی  كابل  متر   ۷۰۰ و  هزار  هشت  روشنايی، 
دستگاه چراغ چشمک زن امسال از سطح جاده های استان 

مركزی سرقت شده  است.

بالغ بر ۲۹ میلیارد 
ریال از تجهیزات 

ایمنی راه ها به 
سرقت رفته است

كرونا چهره واقعی كشورها را نشان داد رشد ۳.۳ درصدی اقتصاد بدون نفت 
در تابستان 1400

مرکز آمار در تازه ترین گزارش خود اعالم کرد که رشد اقتصادی 
بدون نفت در تابستان امسال به ۳.۳ درصد رسید. مرکز آمار در پایان 
هر فصل گزارشی از وضعیت اقتصادی را ارائه می کند. براین اساس در 
تابستان امسال محصول ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ 

به رقم یک میلیون و ۶2۳ هزار و 2۱۳ میلیارد ریال بوده است. 
صفحه ۳

نماینده چابهار در مجلس، گفت: آقایان گفتند که اثر 
تورمی حذف ارز ترجیحی ۸ درصد است، من این را متناسب 
با داده اقتصادی کشور نمی دانم و نگران یک شوک تورمی 

بابت این موضوع هستم.
ایده  با  رابطه  در  چابهار،  مردم  نماینده  سعیدی  معین الدین 
بنزینی جدید دولت که به صورت آزمایشی قرار است در کیش و 
براساس وسیله  به جای تخصیص  بنزین  اجرا شود و در آن  قشم 

نقلیه به هر کدملی اختصاص یابد، گفت: دوستان وزارت نفت برنامه 
مشخص خود را اعالم نمی کنند که این برنامه در راستای به زعم 
برخی حضرات واقعی سازی قیمت فرآوده های سوختی چیست. اما 
از ظواهر امر اینگونه بر می آید که بخواهند این طرحی که فعال به 
صورت پایلوت در کیش و قشم دارد رخ می دهد را تسری به دیگر 

نقاط کشور بدهند.
صفحه 2

نماینده مجلس: حال اقتصاد اصال خوب نیست

DONYAYEJAVANANMAG.IR

200009۳498000570 شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران
R4-۱4۰۰/۱7 مناقصه شماره R4-۹۹4۰۱۸۶ -MZ   تقاضاي شماره شماره تقاضا و مناقصه

SINE WAVE FILTER “ABB” شرح مختصر اقالم درخواستي

744562659 ریال   مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره ۱2۳42۰2/ت۵۰۶۵۹ ه مورخ ۹4/۰۹/22 هیات وزیران مي باشد. 
تبصره: در صورت ارایه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به صورت وجه نقد، مبلغ نقدي مي بایست به شماره حساب ۰۱۱۱۱۱2424۰۰7 بانک ملي شعبه 

عسلویه کد 772۵ به نام پاالیشگاه چهارم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي واریز و فیش واریزي ارایه شود.

نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار 

1489125۳174 ریال مبلغ برآوردي مناقصه
7 روز پس از درج آگهي در صفحه اعالن عمومي سامانه ستاد ایران مي باشد.  آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابي کیفي در سامانه ستاد

حداکثر دو هفته پس از انقضاي مهلت دریافت اسناد مي باشد. آخرین مهلت بارگذاري و ارسال مستندات ارزیابي کیفي)رزومه( در سامانه 
ستاد

اسناد مناقصه و برنامه زماني جهت دریافت پیشنهادهاي فني و مالي براي مناقصه گران پذیرفته شده در ارزیابي کیفي  از طریق 
سامانه ستاد ارسال خواهد شد.

و  فني  پیشنهادهاي  بارگذاري  مهلت  آخرین 
مالي در سامانه ستاد

 استان بوشهر، شهرستان عسلویه، شهر نخل تقي، منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس، خیابان ابوشهر، میدان پتروشیمي شرکت 
مجتمع گاز پارس جنوبي، پاالیشگاه چهارم )فازهاي 6،7،8(

آدرس مناقصه گزار

آگهي 
فراخوان مناقصه عمومي

نوبت اول
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط زیر  از طریق مناقصة عمومي تامین نماید :

مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به وبگاه WWW.SPGC.IR یا WWW.TENDER.BAZRASI.IR مراجعه و یا با 
شماره تلفن  ۰77۳۱۳۱۶4۶7  تماس حاصل فرمایند  . 

روابط عمومي شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي
شناسه آگهی :۱2۵۳۰۰4

صفحه ۳
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نماینده مجلس: حال اقتصاد اصال خوب نیست
نماینده چابهار در مجلس، گفت: آقایان گفتند که اثر تورمی حذف ارز ترجیحی 
۸ درصد است، من این را متناسب با داده اقتصادی کشور نمی دانم و نگران یک 

شوک تورمی بابت این موضوع هستم.
معین الدین سعیدی نماینده مردم چابهار، در رابطه با ایده بنزینی جدید دولت 
که به صورت آزمایشی قرار است در کیش و قشم اجرا شود و در آن بنزین به جای 
تخصیص براساس وسیله نقلیه به هر کدملی اختصاص یابد، گفت: دوستان وزارت 
نفت برنامه مشخص خود را اعالم نمی کنند که این برنامه در راستای به زعم برخی 
حضرات واقعی سازی قیمت فرآوده های سوختی چیست. اما از ظواهر امر اینگونه بر 
می آید که بخواهند این طرحی که فعال به صورت پایلوت در کیش و قشم دارد رخ 

می دهد را تسری به دیگر نقاط کشور بدهند.
وی ادامه داد: البته من قصد نیت خوانی ندارم، به همین خاطر هم مجلس 
شورای اسالمی از وزیر محترم نفت دعوت کرده است که بیایند و دقیقا برنامه های 
خود را مشخصا به صورت واضح توضیح بدهند. اگر هر بنایی درخصوص تغییر قیمت 
سوخت وجود دارد، این مسلماً باید با رعایت پیوست رسانه ای، فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی رخ دهد و برای اجرای آن باید اقناع سازی صورت گیرد تا بستر کار 
فراهم شود اما چون هنوز برنامه دولت برای سال آینده به صورت روشن بیان نشده 

نمی توانم آن را تایید یا رد کنم.
نماینده مردم چابهار در مجلس در رابطه با اینکه حتی مطرح شدن این مضوع 
نیز یک اثر روانی دارد و تورم ایجاد می کند، بیان داشت: متاسفانه باید قبول کرد 
بخشی از تورم ما به علت داده های اقتصادی است و بخشی هم به علت بحث بار 
روانی که شما اشاره کردید است؛ علت آن هم این است که ما در موارد این چنینی 

خیلی صداقت با مردم را نداشتیم.
وی تاکید کرد: اما در مساله سوخت با توجه به اینکه آقای رئیسی فرموده اند 
که برنامه ای برای افزایش قیمت سوخت وجود ندارد، من نمی خواهم درخصوص 

رویکرد دولت پیش داوری کنم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: واقعیت امر این است که به نوعی 
می توان گفت انصافا کاسه صبر مردم دیگر لبریز شده و ما حتی اگر بحث جراحی 
اقتصادی را داریم، باید قبول کنیم که در برخی حوزه ها نیازمند جراحی هستیم؛ اما 
االن با یک بیمار نحیفی مواجه هستیم که شاید تاب و توان این عمل پرمخاطره 
را نداشته باشد. لذا در عین حال که ضرورت دارد در برخی از حوزه ها اقدام انقالبی 
حتما اتفاق بیفتد؛ اما این مستلزم ایجاد بسترها و اقناع سازی مردم است که برای 

مثال یک بخشی از آن را در حوزه حذف ارز ترجیحی می بینید.
وی افزود: به عقیده من در شرایط کنونی با توجه به مشکالت عدیده ای که برای 
اقشار مختلف و دهک های پایین جامعه وجود دارد، باید خیلی حساب شده تر عمل کنیم.

نماینده چابهار در مجلس در رابطه با موضوع رشد ۸ درصدی که دولت از 
آن صحبت می کند، اظهار داشت: آقای رئیسی در مجلس فرمودند که ما به دنبال 
رشد اقتصادی ۸ درصدی هستیم؛ اما با توجه به این شرایط سرمایه گذاری خارجی 

و شرایط تولیدی کشور به نظر من این اتفاق رخ نخواهد داد.
سعیدی در رابطه موضوع حذف ارز ترجیحی و اثر تورمی آن در جامعه، گفت: 
در مورد بحث تورم، آقایان گفتند که اثر تورمی حذف ارز ترجیحی ۸ درصد است، 
من این را متناسب با داده اقتصادی کشور نمی دانم و نگران یک شوک تورمی بابت 
این موضوع هستم. هرچند که عزیزان ما وزرای جهاد کشاوری و صنعت، معدن و 
تجارت جلسات متعددی با نمایندگان داشتند و سعی کردند که نمایندگان را اقناع 
کنند که چنین شوک تورمی ای ایجاد نخواهد کرد، ولی ما مار گزیده ایم و سوابق 

قبلی هم نشان می دهد که در این حوزه ما باید نگران باشیم.
وی ادامه داد: میزان افزایش یارانه ای که می خواهند در ازای حذف ارز ترجیحی 
بدهند، همین امروز هم که هنوز این ارز 42۰۰ تومانی حذف نشده کمک چندانی به 
زندگی مردم نمی کند چه برسد بعد از حذف آن. یارانه نقدی 4۵ هزار تومانی در سال 
۸7 چیزی حدود ۵۰ دالر بود اما االن یک دبه ماست هم نمی شود، خب این بشود 
۹۰ هزار تومان می شود دو دبه ماست و تفاوت زیادی در معیشت مردم نخواهد داشت.

نماینده چابهار در رابطه با دو یا چندگانگی در تیم اقتصادی دولت، ابراز داشت: 
آقای رئیس جمهور به این مساله ورود کردند و گفتند که اخبار اقتصادی دولت باید 
از طریق سخنگوی اقتصادی دولت عنوان شود. اما دوستان باید توجه داشته باشند 

که حال اقتصاد ما اصال خوب نیست.

رییس انستیتوپاستور ایران اعالم کرد:
ایمنی »پاستوکووک« برای کودکان زیر ۱۲ سال

واکسن  ایمنی  و  اثرگذاری  به  اشاره  با  ایران  انستیتوپاستور  رییس 
یکی  »پاستوکووک«  مطمئنا  گفت:  اطفال،  و  کودکان  برای  پاستوکووک 
از واکسن هایی است که در اولین فرصت تاییدیه سازمان بهداشت جهانی 

را اخذ می کند.
مقابله  بیگلری در حاشیه جلسه کمیته علمی کشوری  دکتر علیرضا 
سال   ۱2 زیر  کودکان  واکسیناسیون  درباره  خبرنگاران،  جمع  در  کرونا  با 
توانستند  دنیا  در  واکسن  محدودی  تعداد  گفت:  پاستوکووک،  واکسن  با 
زودتر شروع  را  کار  که  بگیرند  بهداشت جهانی  سازمان  از  مجوز مصرف 
کرده بودند. واکسن های دیگری که در دنیا تولید می شوند و در بزرگساالن 
آزمایش می شوند می توانند به راحتی با چاپ مقاالت خود تاییدیه بگیرند. 
اغلب واکسن هایی که در دنیا برای کودکان مصرف شده است واکسن های 
چینی و آمریکایی هستند که تاییدیه سازمان بهداشت جهانی را گرفتند زیرا 

زودتر از واکسن های دیگر تولید شدند.
او ادامه داد: واکسن انستیتو پاستور ایران مشترک با کشور کوبا ساخته 
شده است. با توجه به نتایج کارآزمایی بالینی که در ایران بر بزرگساالن 
انجام شده است و در کوبا بر کودکان نیز صورت گرفت، مشخص شد که 
این واکسن بسیار موثر و ایمن و بی خطر است. نوع ترکیب این واکسن به 
گونه ای است که از پلتفرم واکسن هایی است که به کودکان و شیرخواران 
تزریق می شود و از نوع نوترکیب کنژوگه و ترکیبی است یعنی همان مدلی 
که در واکسن پنوموکوک، ذات الریه یا مننژیت داریم و واکسنی است که 
پلتفرم آن سالیان سال در کودکان کار شده است و اصال به این خاطر به 

طرف این پلتفرم رفتیم که در عین کارا بودن، ایمن باشد.
و  پاستوکووک  واکسن  مقاالت  چاپ  به  توجه  با  کرد:  تاکید  او 
کارآزمایی بالینی اطفال، مسلما با توجه به نتایج و نوع کارآزمایی که به 
صورت رعایت دقیق الزامات قانونی سازمان های جهانی بود، مطمئنا یکی 
از واکسن هایی است که در اولین فرصت تاییدیه سازمان بهداشت جهانی 
کودکان  برای  کوبا  جمله  از  کشور  چندین  در  پاستوکووک  می گیرد.  را 
مورد استفاده قرار گرفته است و تمام کودکان باالی دو سال آنجا با این 

واکسن واکسینه شدند.
تاکید  امیکرون،  سویه  بر  پاستوکووک  زایی  ایمنی  درباره  بیگلری 
کرد: هیچ کدام از واکسن های موجود برای امیکرون طراحی نشده است 
و برای اینکه تشخیص دهیم آیا واکسن بر امیکرون موثر است، نیاز به 
زمان داریم و این درباره تمام واکسن ها صادق است و باید بررسی شوند. 
واکسن ها  کارایی  بعدا مشخص شد  و  بود  دلتا هم چنین  مورد سویه  در 
در برابر دلتا کاهش یافته است. در مورد امیکرون هم باید کامال بررسی 
امیکرون  بر  ببریم که  به سمتی  را  اینکه واکسن  برای  را  کنیم ولی کار 

موثر باشد آغاز کردیم.
او ادامه داد: واکسن ما می تواند با چندین واریانت همزمان مقابله کند و 
این یک موقعیت ویژه برای پاستوکووک است که سایر واکسن ها نمی توانند 
به صورت همزمان با چند واکسن مقابله کنند. االن در کشور ما سویه غالب 
هنوز دلتا است و مسلما واکسیناسیون فعلی بر آن اثرگذار است اما اگر الزم 

باشد به سمتی می رویم که واکسن برای امیکرون هم موثر باشد.
وی افزود: قرارداد بسته شده است که ۸ میلیون دز اولیه را کامال تحویل 
دادیم. 7 میلیون دز دیگر تولید شده و قرارداد آن طی روهای آتی منعقد 

می شود که در مجموع ۱۵ میلیون دز تحویل می دهیم.

از واکسن به عنوان وسیله ای برای کارهای سیاسی بهره بردند؛

وزیر بهداشت: کرونا چهره واقعی کشورها را نشان داد
ضمن  بهداشت  وزیر 
نوع  پنج  تولید  به  ه  ر شا ا
تا  کشور  در  کرونا  واکسن 
در  شده  حاصل  دستاوردهای  و  کنون 
واکسیناسیون عمومی علیه این بیماری، 
گفت: این درحالیست که در شروع کار 
دولت ۵ میلیون واکسن تزریق شده بود 
و متاسفانه واکسن به عنوان وسیله ای 

برای کارهای سیاسی قرار گرفته بود.
وزیر  للهی  ا عین  م  بهرا دکتر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
آیین یازدهمین جشنواره علوم پزشکی 
سوم  فاز  آغاز  و  )ع(  العلوم  باقر  سپاه، 
بیان  با  نورا  واکسن  بالینی  کارآزمایی 
اینکه درود میفرستیم به روان پاک امام 
راحل بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران، 
شهدای انقالب، شهدای دفاع مقدس، 
شهدای مدافع حرم و سالمت و آرزوی 
برای مقام عظمای والیت،  طول عمر 
همچنین  و  فاطمیه  ایام  کرد:  اظهار 
سلیمانی  قاسم  حاج  شهادت  سالگرد 
را تسلیت می گویم. تقارن ایام فاطمیه 
قاسم  حاج  شهادت  سالگرد  دومین  با 
سلیمانی ان شاءاهلل که برای ما راهگشا 
باشد و بتوانیم راه ایشان را ادامه دهیم.

رغم  عنوان کرد: کرونا علی  وی 
همه مشکالتی که در دنیا ایجاد کرد، 
اما برخی واقعیت های جهان را هم نشان 
داد. کشورهایی که ادعای پیشرفته بودن 
داشتند متاسفانه با ابزار تبلیغاتی بسیار 
وسیعی که دارند و ما خیلی خوب از آن ها 
به گونه ای  را  استفاده نمی کنیم جهان 

نمایش می دادند که گویا کدخدا دارد.
وزیر بهداشت ادامه داد: کرونا خاک 
را  واقعی کشورها  زده و چهره  را کنار 
نشان داد. امروزه کشورهایی که ادعای 
تمام  در  باید  اینکه  و  می کردند  قدرت 
جهان حکومت کنند خود شدیدا درمانده 
شده اند و اکنون می بینید که علی رغم 
همه امکانات روزانه بیش از ۱۰۰۰ مرگ 
و میر دارند و این نشان می دهد قدرتی 
که اظهار می کردند واقعی نبوده و بسیار 

پوشالی است.
قدرت  اینکه  بیان  با  اللهی  عین 
محدودیت ها  همه  رغم  علی  ما  کشور 
مشاهده  دوران  این  در  تحریم ها  و 
هر  قدرت  مولفه  مهم ترین  گفت:  شد، 
ایران  است.  مردم  قدرت  کشوری، 
است،  قدرتمند  و  قوی  که  داد  نشان 
کریم،  طی  را  کرونا  مرحله  دو  در  ما 
در مرحله درمانی که متاسفانه به دلیل 
شروع  از  داشتیم  که  وسیعی  گرفتاری 
درمان  درگیر   ۹۹ شهریور  تا  کرونا 
این شکل نشان  به  ما  بودیم و قدرت 
زمین  روی  بیماری  هیچ  که  شد  داده 
نماند این درحالی است که در بسیاری 
بیماران  همه  نمی توانستند  کشورها  از 
کادر  پذیرش کنند.  بیمارستان ها  در  را 
درمان ما تا مرز شهادت ایستادند و این 
مرحله را به خوبی گذراندند، حضرت آقا 

از کادر پزشکی که ایثارگرانه ایستادند 
برای  درمانی  روش های  بهترین  از  و 
کردند.  تقدیر  کردند،  استفاده  بیماران 
شیوع  دوران  در  شهید   2۰۵ حدود  ما 
کرونا داشتیم، انسان های بسیار بزرگی 
خالی  را  عرصه  و  ایستادند  مردانه  که 
واقعی  قدرت  این صحنه  در  و  نکردند 

ما را نشان دادند.
در شروع کار دولت هیچ واکسنی 

در هفته اول برای تزریق نداشتیم
این عرصه  در  اینکه  بیان  با  وی 
این خدمات  نگین  بقیه اهلل  بیمارستان 
خدمت  در  بیمارستان  تمام  و  بود 
شرایطی  در  کرد:  بیان  بود،  درمان 
از  کرونا  دلیل  به  مردم  برخی  که 
ما  اما  نمی شدند،  خارج  خود  خانه های 
شبانه  که  داشتیم  شریفی  انسان های 
و  داشتند  حضور  بیمارستان ها  در  روز 
ایجاد  را  درخشانی  خیلی  صحنه های 
نمونه های  ما  که  صحنه هایی  کردند. 
آن را در دفاع مقدس دیده بودیم. طبق 
فرمایش حضرت آقا این هویت ماست.
برای  عنوان وسیله ای  به  واکسن 

کارهای سیاسی قرار گرفته بود
وزیر بهداشت بیان کرد: از شهریور 
است،  ماه گذشته  تاکنون که حدود 4 
نشان  را  شگرفی  بسیار  قدرت  مردم 
با  کرونا  با  مقابله  قدرت  آن  و  دادند 
واکسیناسیون بود. در شروع کار دولت 
و  بود  شده  تزریق  واکسن  میلیون   ۵
وسیله ای  عنوان  به  واکسن  متاسفانه 
بود.  قرار گرفته  برای کارهای سیاسی 
در شروع کار دولت ما هیچ واکسنی در 
با  اما  نداشتیم،  تزریق  برای  اول  هفته 
هماهنگی های ایجاد شده با وزارت امور 
سرعت  به  مربوطه  نهادهای  و  خارجه 
واکسن وارد کشور شد. تا امروز نزدیک 
به ۱۸۰ میلیون دز واکسن داریم که در 
مدت چهارماه نزدیک به ۱۱۵ میلیون 
یک  روزانه  است.  شده  تزریق  واکسن 
میلیون و ۶۰۰ هزار دز واکسن تزریق 
شد. در هر هفته به اندازه جمعیت امارات 
یعنی هشت میلیون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار 
دز واکسن کرونا تزریق کردیم؛ سردار 
همه  دادند  دستور  که  زمانی  سالمی 
همچون دفاع مقدس وارد صحنه شدند 
و این قدرت واقعی مردم را نشان داد. 

ما اگر می خواستیم با امکانات فعلی خود 
این کار را انجام دهیم نزدیک به یک 
بتوانیم  نیم طول می کشید که  و  سال 
این تعداد واکسن تزریق کنیم، اما مردم 
کمک کردند و سریعا تزریق انجام شد.  
عین اللهی ادامه داد: در بازدیدهای 
میدانی که از پایگاه های واکسیناسیون 
داشتم جوانان عاشقی که بدون هیچ حق 
الزحمه ای در حال خدمت بودند را دیدم؛ 
این  عامل  نظام،  به  ما  جوانان  عالیق 
حرکت است. دشمنان در تعجب هستند 
که چگونه آمار ۵۰ هزار مراجعه روزانه، 
۱۵ هزار بستری روزانه، ۸ هزار بستری 
آی سی یو روزانه و 7۰۰ مرگ و میر 
در روز، امروز به حدود ۳۰ تا ۵۰ مرگ 
در روز رسیده است که این موضوع تنها 
به دلیل قدرت مردم محقق شده است.
سمت  به  ید  با هش ها  و پژ
مشکالت  رفع  و  بودن  محصول محور 

مردم بروند
اینکه  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
با جوانان هم به  ارتباط  این دوران  در 
خوبی مشهود بود، گفت: شهید سلیمانی 
می فرمودند که جوانان را دریابید، ما نباید 
از جوانان جدا شویم آن ها فرزندان ما 
هستند باید در همه امور از آن ها استفاده 
کرده و هیچ خط قرمزی در این رابطه 

وجود ندارد.
وی در ادامه با بیان اینکه قدرت 
بعدی که وجود دارد و ما باید به آن توجه 
کنیم، توان علمی ما است، عنوان کرد: 
حضرت آقا فرمودند که متوسط هوش 
باالتر  از متوسط هوش جهان  ایرانیان 
است. این توانی است که خدا به ما داده 
است و باید از این ضریب هوشی استفاده 
کنیم و زمینه و زیرساخت های الزم را 
امروزه سپاه  به لطف خدا  ایجاد کنیم. 
از این قدرت که زمینه دفاع از مملکت 
و پژوهش ها بوده، استفاده کرده است؛ 
این  از  باید  و  کنیم  غفلت  نباید  امروز 
بدانیم که »ما  و  کنیم  استفاده  شرایط 

می توانیم«.
عین اللهی به موضوع پژوهش ها 
اشاره کرد و گفت: در این زمینه الگوی 
غلطی که وجود دارد، دادن محصول به 
بوده  آفت  متاسفانه  که  است  غربی ها 
از  قدر  چه  کرد.  افتخار  آن  به  نباید  و 

تبدیل  ما  در داخل کشور  این مقاالت 
باید  پژوهش ها  می شود؟  محصول  به 
رفع  و  بودن  محصول محور  سمت  به 
مشکالت مردم بروند. مقاله یک وسیله 
بوده برای آنکه ارتقا پیدا کنیم و هدف 
نیست. براساس فرمایش حضرت آقا اگر 
به درون و داخل کشور خود توجه نکنیم 
همیشه در تحریم خواهیم بود. بنابراین 
پژوهش ها باید به سمت محصول محور 
بروند.  مردم  مشکالت  رفع  و  بودن 
امروزه فضای جدیدی در دانشگاه های 
است،  ایجاد شده  پزشکی کشور  علوم 
ایجاد  که  ذهنیت هایی  و  ساختارها 
کرده اند را باید تغییر داده و مغز خود 
را شستشو دهیم و ذهنیت جدید ایجاد 
کنیم. متاسفانه دانشگاه ها را تیپ بندی 
این مسئله محدودیت هایی  می کنیم و 

برای فعالیت آن ها ایجاد می کند.
خود  لیت های  فعا نعکاس  ا در 

ضعیف هستیم
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت 
کید  تا با  بهداشت  یر  وز بهداشت، 
نعکاس  ا در  نه  متاسفا ما  ینکه  ا بر 
بر  هستیم  ضعیف  خود  فعالیت های 
تاکید  ها  رسانه  هماهنگی  ضرورت 
فعالیت ها  از  بسیاری  گفت:  و  کرد 
تنها  و  نمی شود  داده  نشان  مردم  به 
که  می شوند  داده  نمایش  تیره  نقاط 
سبب یاس مردم می شود. کدام کشور 
کند؟  تولید  واکسن  نوع   ۵ توانسته، 
رغم  علی  است.  ما  اصلی  قدرت  این 
بهترین  از  یکی  نورا  واکسن  اینکه  
واکسن های دنیا بوده و در تولید آن از 
پروتئین نوترکیب استفاده شده که در 
خوبی  بسیار  اثربخشی  گذشته  فاز  دو 
داشته است، اما متاسفانه انعکاس خوبی 
ندارد و این ضعف ما است. حضرت آقا 
هم گالیه کردند که هنر، فعالیت ها را 
به خوبی نشان نمی دهد که این ضعف 
ما است. باید یک ارگان انقالبی برای 
در  غربی  رسانه های  شود.  ایجاد  هنر 
این قضیه کار می کنند آدم های ضعیف 
را قوی نشان می دهند. ما برای شروع، 
جشنواره سلیمان سالمت را در کرمان 
برگزار کردیم و مجموعه فعالیت هایی 
که در دوران شیوع کرونا انجام شده اند 
به نمایش گذاشته و ۱۵ دانشگاه برتر 
معرفی شدند، از این نوع کار بسیار کم 

داریم که باید بیشتر شود.
همه  از  کرد:  بیان  پایان  در  وی 
در  که  عزیزانی  و  علما  دانشمندان، 
واکسیناسیون  درمان،  بهداشت،  بخش 
زحمت  روزی  شبانه  واکسن،  تولید  و 
کشیدند تشکر می کنم. ان شاءاهلل مورد 

قبول خدا قرار گیرد.
کارآزمایی  فاز سوم  است،  گفتنی 
به سردار  تزریق  با  نورا  واکسن  بالینی 
 - سالمی  حسین  ر  پاسدا سرلشکر 
انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 

اسالمی آغاز شد.

ث
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ح

زیر نظر: علی هوشمند

آمار داوطلبان آزمون دکتری ۱۴۰۱ افزایش یافت
با پایان زمان ثبت نام آزمون دکتری تخصصی، مشخص شد که بیش 
از ۱۸۶ هزار داوطلب برای شرکت در آزمون دکتری ۱4۰۱ دانشگاهها و 
موسسات آموزش عالی ثبت نام کردند که این آمار در مقایسه با آمار ثبت 
جزئی  افزایش  بودند،  نفر   77۵ و  هزار   ۱۸۵ که  گذشته  سال  نامی های 

یافته است.
مهلت مجدد متقاضیان ثبت نام در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه 
متمرکز)Ph.D( سال ۱4۰۱ برای پذیرش در دوره های روزانه، نوبت دوم، 
آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  نور،  پیام  دانشگاه  اسالمی،  آزاد  دانشگاه 
عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
ثبت نام  آزمون  در  که  یافت.کسانی  پایان  دی   ۱۰ جمعه  روز   24 ساعت 
نکرده بودند می توانستند در مهلت تمدید شده نسبت به ثبت نام خود اقدام 
و اطالعات خود را ویرایش کنند. در مجموع ۱۸۶ هزار و ۳۰۸ نفر دراین 

آزمون ثبت نام کردند.
بر اساس اعالم سازمان سنجش آموزش کشور، آزمون ورودی مقطع 
برگزار  اسفند   ۶ روز جمعه  در  متمرکز)Ph.D( سال ۱4۰۱  نیمه  دکتری 

خواهد شد.
بر اساس  به گفته فاطمه زرین آمیزی سخنگوی سازمان سنجش، 
قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیالت تکمیلی مصوب ۱۸ 
اسفند ۹4 مجلس و مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های 
تحصیالت تکمیلی، سنجش و پذیرش در مقطع دکتری ناپیوسته بر اساس 

هر یک از شیوه های آموزشی، پژوهشی و پژوهش محور انجام می گیرد.
بر این اساس در آزمون متمرکز شیوه آموزشی پژوهشی ۵۰ درصد و 
پژوهش محور ۳۰ درصد و همچنین سوابق آموزشی پژوهشی و فناوری در 
شیوه آموزشی پژوهشی 2۰ درصد و پژوهش محور 2۰ درصد در مصاحبه 
علمی و سنجش عملی شیوه آموزشی پژوهشی ۳۰ درصد و پژوهش محور 
نیز ۳۰ درصد و در نهایت تهیه طرح واره نیز 2۰ درصد سهم پذیرش را شامل 
می شود. همچنین اجرای مرحله اول آزمون متمرکز توسط سازمان سنجش 
فناوری،  پژوهشی،  آموزشی،  سوابق  به  مربوط  امتیاز  تخصیص  و  کشور 
مصاحبه علمی و ... توسط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو 
انجام خواهد شد.در نهایت پذیرش نهایی از بین متقاضیان معرفی شده به 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس نتیجه سنجش عمومی و نتیجه 
مصاحبه دانشگاه ها، بررسی مدارک یا هر روش دیگر مطابق آئین نامه های 
مربوط، اولویت کد رشته محل های انتخابی و ظرفیت اعالم شده و سهمیه 
متقاضی صورت خواهد گرفت. در نهایت گزینش نهایی آزمون بر اساس 

معیارهای فوق انجام می گیرد.
پژوهشی،  آموزشی،  سوابق  ارزیابی  شامل  مصاحبه  نمره  همچنین 
فناوری و مصاحبه علمی و سنجش عملی بر اساس شیوه نامه ابالغی که 
از سوی سازمان سنجش دانشگاه ها ارسال می شود، صورت خواهد گرفت 
و دانشگاه ها برای همه افراد معرفی شده نمره ای مطابق با شیوه نامه مذکور 

تعیین کرده و گزینش نهایی به این سازمان ارسال می شود.
علمی  جامع  نقشه  اجرای  راهبری  ستاد  شورای  مصوبه  اساس  بر 
کشور شورای عالی انقالب فرهنگی، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
می توانند با توجه به نمرات متقاضیان و نظر گروه های آموزشی حد نصاب 

برای متقاضیان را تعیین و به سازمان سنجش ارسال کنند.
از  شفاهی  و  کتبی  آزمون  برگزاری  به  مجاز  دانشگاه ها  همچنین 
متقاضیان معرفی شده برای مرحله دوم بوده که نمره آن در مقدار نمره 

مصاحبه علمی و سنجش عملی لحاظ می شود.

مزاحمت برای دختر دانش آموز در شبکه شاد
مرد شیاد که با سوءاستفاده از شبکه شاد برای یک دانش آموز دختر مزاحمت ایجاد 

کرده بود از سوی پلیس فتا دستگیر شد.
سرهنگ جهانشیری، رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی، در تشریح خبر گفت: 
پدر و دختری که در شبکه اجتماعی شاد مورد تهدید و فحاشی از سوی فردی ناشناس قرار 
گرفته بودند با مراجعه به پلیس فتا شهرستان بردسکن از توابع استان خراسان رضوی خواهان 
پیگیری ماجرا شدند.پدر این دختر دانش آموز مشهدی مدعی شد فرد ناشناسی در شبکه شاد 
برای دخترش مزاحمت ایجاد کرده و آرامش را از زندگی وی ربوده است. وی برای شناسایی 
هویت عامل مزاحمت مستندات الزم را به کارشناسان پلیس فتا شهرستان بردسکن ارائه 
داد. با توجه به مستندات موجود و بررسی های الزم از سوی کارشناسان پلیس فتا مشخص 
شد سیم کارتی که با آن اعمال مجرمانه صورت گرفته مرتبط با فردی در استان همجوار 

بوده اما صاحب سیم کارت از این ماجرا بی اطالع است.
در ادامه بررسی ها عامل مزاحمت ها در حاشیه شهر مشهد شناسایی و با هماهنگی 

قضایی برای روشن شدن موضوع مزاحمت ها به پلیس فتا شهرستان بردسکن منتقل شد.
وی با مشاهده شواهد غیرقابل انکار جرم خود را پذیرفت و اعتراف کرد با فریب برخی 
معلمان در نقش پشتیبان به آنها پیام داده و با به دست آوردن رمز مدیریتی، مزاحم مخاطبین 
آنها شده و با در دست داشتن اطالعات موصوف از سایر مخاطبین مبالغی را کالهبرداری 
کرده است که با توجه به شگرد به کار گرفته شده انتظار می رود افراد دیگری به همین روش 
مورد کالهبرداری قرار گرفته باشند که از آنان نیز دعوت می شود اگر مزاحمتی مشابه داشته اند 
ضمن اعالم به پلیس فتا با انتخاب دو مرحله ای عضویت خود در شبکه های اجتماعی راه 

نفوذ افراد فرصت طلب و سودجو را مسدود سازند.

پرتاب بلوک سیمانی به سمت راننده ای در بزرگراه نواب
پلیس پایتخت از شناسایی سه مظنون در ماجرای پرتاب بلوک سیمانی به سمت 

خودرویی در بزرگراه نواب که منجر به مرگ راننده شده بود، خبر داد.
به دنبال انتشار خبری مبنی بر مرگ یک راننده در پی پرتاب بلوک سیمانی به سمت 
خودروی وی در حین حرکت، و همچنین مصدومیت یک راننده دیگر، مرکز اطالع رسانی 
پلیس پایتخت اعالم کرد، در پی این حادثه ماموران کالنتری در محل حاضر شده و تحقیقات 
اولیه در این خصوص انجام شد و پس از آن با دستور مقام قضایی تیمی ویژه از کارآگاهان 

پلیس آگاهی رسیدگی به موضوع را در دستورکار خود قرار دادند.
با انجام تحقیقات سه مظنون در این خصوص از سوی ماموران مورد شناسایی قرار 
گرفتند که احتمال ارتکاب این جرم از سوی یکی از آنان بیشتر از سایرین است. تحقیقات 

ماموران پلیس آگاهی در این خصوص ادامه دارد.

صدور حکم قصاص برای مرد قاتل 8۲ ساله 
مردی که به اتهام قتل همسر صیغه ای اش بازداشت و محاکمه شده بود، به قصاص 

و زندان محکوم شد.
رسیدگی به این پرونده از دی سال ۹7 با گزارش ناپدید شدن زنی ۵۰ ساله به نام سیما 
آغاز شد. خواهر سیما در توضیح به مأموران گفت: خواهرم معلم بازنشسته بود اما چند روزی 
است که از او خبری نداریم. پس از این شکایت تحقیقات آغاز شد و پلیس دریافت آخرین بار 
تلفن همراه زن میانسال در اطراف خانه همسر سابقش به نام نادر ردیابی شده است. پس از 
آن مرد 7۹ ساله و پسرش بازداشت شدند که مرد سالخورده خیلی زود به قتل اعتراف کرد.

نادر، پسرش نیز تحت بازجویی قرار گرفت اما مشخص شد وی  با اعتراف های 
به  مقتول  از جسد  اثری  نشد هیچ  پلیس موفق  ادامه  در  است.  نداشته  نقشی  قتل  در 
دست بیاورد و در نهایت برای نادر کیفرخواست صادر شد و او به اتهام قتل، جنایت بر 
میت و سرقت کارت عابربانک مقتول در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران 
و  کردند  درخواست قصاص  سیما  خواهر  چهار  و  برادر  جلسه  ابتدای  در  محاکمه شد. 
اظهار داشتند متهم خواهرشان را به خاطر اینکه پاداش بازنشستگی اش را تصاحب کند 

به قتل رسانده است.
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طرفداران حریم خصوصی می گویند اکنون 
زمان حذف واتس اپ فرارسیده است

برخی کارشناسان حریم خصوصی در فضای آنالین اعالم کرده اند زمان آن 
فرارسیده است که کاربران اپلیکیشن پیام رسان واتساپ را حذف و از گزینه های 

جایگزین و امن تر استفاده کنند.
اوایل سال 2۰2۱، واتساپ خط مشی خود را به روزرسانی و کاربران خود را 
مجبور کرد درصورت تمایل به ادامه ی استفاده از این اپلیکیشن، باید تغییرات جدید 
را بپذیرند. این حرکت به دالیل مختلفی که به حریم  خصوصی افراد مرتبط بود، 
واکنش شدیدی به همراه داشت؛ به طوری که بسیاری از کاربران را بر آن داشت 

تا در استفاده از این اپلیکیشن برای برقراری ارتباط با دیگران تجدیدنظر کنند.
ترس از حریم خصوصی کاربر

اشلی سیمونز، مٔوسس وب سایت Avethehack، وب سایت ارتقادهنده ی 
حفظ حریم خصوصی و امنیت آنالین، در این باره گفت:

است.  وحشتناک  کاربرانش  شخصی  حریم  حفظ  برای  واتساپ  سیاست 
با  اطالعات خود  اشتراک گذاری  با  باید  پیام رسان  این  از  استفاده  برای  کاربران 
فیسبوک موافقت کنند. عالوه بر این، واتساپ از سیستم رمزنگاری برای فایل های 
پشتیبان بهره نمی برد و بدین ترتیب اَبَرداده پیام های کاربران را استخراج می کند.
در یکی از پست های وبالگ واتساپ که در سال 2۰۱۶ منتشر شد، به این 
موضوع اشاره شد که با اتصال تلفن شما به سیستم های فیسبوک، این شرکت 
می تواند پیشنهاد های بهتری برای یافتن دوستان جدید ارائه دهد و اگر در این 
شبکه ی اجتماعی حساب کاربری داشته باشید، با استفاده از اطالعات شما، تبلیغات 
مرتبط تری برایتان نمایش داده خواهد شد. پس از اینکه نگرانی هایی از این دست 
توجه عموم را به  خود جلب کرد، واتساپ توضیحات مختلفی ارائه داد؛ اما تا آن 
زمان بسیاری از کاربران این پیام رسان از قبل به دنبال اپلیکیشن های پیام رسان 

جایگزین مثل تگرام و سیگنال بودند.
وضعیت فعلی واتساپ

به گزارش دیجیتال ترندز، واتساپ امروزه همچنان بیش از دو میلیارد نفر کاربر 
فعال دارد؛ اما بحث درباره ی کنار گذاشتن این اپلیکیشن و استفاده از سرویس های 
پیام رسان ایمن تر همچنان به صورت آنالین ادامه دارد. دراین میان، سٔوال این است 
که آیا کاربران واتساپ واقعا باید این اپلیکیشن را ترک کنند؟ آیا جایگزین های 
مناسب تری برای این پلتفرم وجود دارد؟ برای پاسخ به  این پرسش ها، در ادامه ی 

مطلب توضیحات کارشناسان حریم خصوصی را مرور می کنیم.
گزینه های جایگزین واتساپ

سیمونز معتقد است زمان حذف واتساپ به سال 2۰۱4 برمی گردد؛ یعنی 
پیام های  احتماال  )متا(  فیسبوک  خرید.  را  اپلیکیشن  این  فیسبوک  که  هنگامی 
کاربران واتساپ را به طور مداوم مرور نمی کند؛ اما این شرکت به اطالعات حساس 
دیگری، مثل اینکه شما چه  کسی هستید، با چه کسی صحبت می کنید، شما و 
دستگاه هایتان به چه دستگاه های دیگری ارتباط دارید و... دسترسی دارد. سیمونز 
می گوید: »هنگامی که پیامی در واتساپ ارسال می کنید، به طور خالصه حریم 

خصوصی شما بی سرو صدا سوءاستفاده می شود.«
کارشناسانی مثل جکی لیویت، سردبیر Cloudwards، نشریه ای آنالین 
در زمینه ی فناوری های ابری ، اعالم کرده است که امکان دارد حذف واتساپ دشوار 
باشد؛ زیرا این اپلیکیشن رایگان است و تقریبا کاربران سراسر دنیا از آن استفاده 
می کنند. به عنوان مثال، اپلیکیشن هایی مثل تلگرام و سیگنال هنوز از نظر حجم 
پایگاه کاربر، کوچک تر از واتساپ هستند. درواقع اپلیکیشن های رقیب واتساپ، از 
مهم ترین ویژگی این پلتفرم، یعنی تعداد بسیار زیاد کاربران بی بهره اند؛ به همین دلیل، 

هنوز نمی توانند قدرت ارتباطی واتساپ را جایگزین  کنند.
درحالی که هر کاربر می تواند به طور آزادانه از سرویس های جایگزین واتساپ 
جایگزین  اپلیکیشن های  از  استفاده  به  کاربران  از  بسیاری  هنوز  کند،  استفاده 
این  در  جدی  امنیتی  نگرانی های  اگر  حتی  بنابراین،  نیاورده اند.  روی  واتساپ 
پبام رسان وجود داشته باشد، درنهایت ممکن است کاربران مجبور شوند همچنان 
از این پلتفرم استفاده کنند؛ زیرا اکثر اعضای خانواده و دوستان و همکارانشان 

در واتساپ حضور دارند.
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معاون وزیرجوانان: 
وام 500 میلیونی ازدواج در دست بررسی است

ازدواج« ۵۰۰  بررسی »وام  از  امور جوانان وزارت ورزش و جوانان  معاون 
میلیون تومانی در مجلس شورای اسالمی خبر داد.وحید یامین پور در حساب توییتر 
خود نوشت:» رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس گفتند برای تشویق جوانان 
به ازدواج در حال بررسی وام ۵۰۰ میلیون تومانی هستیم.« وی با زدن هشتگ 
»سربازی« در ادامه نوشت: »سیاست های تشویقی خوب است اما به موازات آن 

باید »مانع زدایی« از ازدواج به هنگام هم بشود.«
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در سال ۱4۰۰ به منظور کاهش سن ازدواج 
برای زوج های زیر 2۵ سال )مردان( و زوجه های زیر 2۳ سال )زنان( واجد شرایط 
دریافت وام ازدواج، ۱۰۰ میلیون تومان و برای سایر زوجین 7۰ میلیون تومان 
بود و مطابق با تبصره  4 ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز از 
سال ۱4۰۱ به بعد حداقل به اندازه نرخ تورم ساالنه به مبالغ موضوع این ماده و 

تبصره های آن یعنی وام ازدواج اضافه می شود. 
روز شنبه گذشته ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره 
میزان وام ازدواج در الیحه بودجه ۱4۰۱، گفته بود:» میزان وام ازدواج برای هر 
کدام از زوج و زوجه مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان تعیین شده که روی هم مبلغ ۳۰۰ 
میلیون تومان برای زوجین خواهد شد، همچنین مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان افزایش 
نیز برای تشویق جوانان به ازدواج برای پسران کمتر از 2۵ سال و دختران کمتر از 
2۳ سال پیشنهاد دادیم به این صورت که هر کدام از زوج و زوجه واجد این شرایط 
سنی از مبلغ 2۵۰ میلیون تومان وام ازدواج با بازپرداخت ۱۰ ساله بهره مند می شوند 
و این در حالی است که سال گذشته مدت تعیین شده برای بازپرداخت وام ازدواج 
7 سال تعیین شده بود. همچنین ضامن کارمند را برای دریافت وام ازدواج حذف 

کرده و ارائه سفته معتبر یا افراد شاغل دارای چک معتبر را جایگزین کردیم.«
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کار  حوزه  کارشناس  یک 
با  زندگی  به  امید  اینکه  بیان  با 
و  می پذیرد  معنا  رفاه  شاخص 
در حال حاضر امید به زنده ماندن افزایش 
پیدا کرده است، گفت: به جای افزایش سن 
و  کارگران  کردن  محروم  و  بازنشستگی 
کارمندان از حقوق قانونی و مزایای دوران 
راهکارهای  که  است  بهتر  بازنشستگی، 
و  صندوق ها  منابع  حفظ  برای  را  دیگری 
پیش  آنها  به  اندازی  دست  از  جلوگیری 

بینی کنیم.
سن  افزایش  درباره  نجف،  حمید 
بازنشستگی در الیحه بودجه ۱4۰۱، اظهار 
کرد:آنچه مسلم است هزینه های دولتی به 
دلیل فربه بودن باال است و به همین دلیل 
مختلف  سال های  در  بودجه  کسری  دچار 
می شود. دولتها هر کجا که کم آوردند، به 
دست  بازنشستگی  و  بیمه ای  صندوق های 
اندازی کرده و از منابع آنها برداشت کردند.

وی ادامه داد: صندوق تامین اجتماعی 
متعلق به کارگران و کارفرمایانی است که 
در طول سال های خدمت خود به آن حق 
صندوق  که  همانطور  کرده اند؛  واریز  بیمه 
کارکنان  به  متعلق  کشوری  بازنشستگی 
دولت است و کارمندان از محل درآمد خود 
دوران  در  تا  اند  کرده  واریز  آن  به  ماهانه 
بازنشستگی از ثمرات آن بهره مند شوند اما 
دولتها هرجا کسری بودجه پیدا کرده اند از 
منابع این صندوق ها تحت عنوان قرضی و 

عناوین مختلف برداشت کردند.
صندوق  از  زمان  یک  افزود:  نجف 
ذخیره فرهنگیان و زمانی از صندوق تامین 
برداشتها  این  متعدد  عناوین  به  اجتماعی 
خالی  آن  جای  متاسفانه  و  گرفته  صورت 
مانده است، چون مبالغ برگردانده نشده است.

متذکر  ر  کا حوزه  کارشناس  ین  ا
هیچگاه  که  ها  پول  سود  از  شد:صرفنظر 
داده نمی شود، همان اصل پول را هم دولتها 

آنقدر با تاخیر  برمی گردانند که ارزش خود را 
از دست می دهد و تبدیل به بدهی میلیاردی 
می شود و صندوقها را دچار مشکل می کند.
وی در ادامه درباره افزایش امید به 
سن  افزایش  مبنای  که  کشور  در  زندگی 
بازنشستگی قرار داده می شود، توضیحاتی 
ارائه کرد و گفت: اگر کلمه امید به زندگی 
سن  کاهش  جهت  از  می برند  کار  به  را 
پزشکی  مسایل  برخی  و  میرها  و  مرگ 
ساله    4۰ آدم  یک  معتقدم  وگرنه  است 
حاضر  حال  در  روانی  و  روحی  لحاظ  به 
گذشته  در  است.  ساله   ۸۰ فرد  یک  مثل 
یک  یا  ها  جراحی  برخی  دلیل  به  افراد 
رفتند ولی  دنیا می  از  گرفتگی رگ شاید 
با پیشرفت علم و تکنولوژی، مرگ و میر 
و   ۸۰ تا  و  یافته  کاهش  پایین  سنین  در 
امید  لذا  کنند  می  عمر  سالگی   ۹۰ حتی 
به  امید  نه  یافته  افزایش  ماندن  زنده  به 
زندگی و اگر این کلمه را مدام تکرار می 
که  صورتی  در  است،  دلیل  این  به  کنند 
می  معنا  رفاه  شاخص  با  زندگی  به  امید 

یا  ندارد  وجود  حاضر  حال  در  که  پذیرد 
خیلی کم است.

نجف با اشاره به محاسبه سه سال آخر 
بازنشستگی به جای دو سال برای پرداخت 
حقوق بازنشستگی نیز گفت: این کار شرعا 
و قانونا صحیح نیست. در هیچ کجای دنیا 
دیده نشده که پرداختی کمتری به کارگران 
و بازنشستگان هنگام بازنشستگی بدهند که 
آنها زیان ببینند ولی صندوقها نفس بکشند.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه 
کاهش  را  خود  های  هزینه  باید  دولت 
دهد، افزود: یکی از راهکارها برای کاهش 
که  است  این  دولتی  بخش  در  هزینه ها 
بگیریم.  فاصله  دولتی  رویاپردازی های  از 
ارائه  طرح هایی  دولتی  مدیران  برخی  مثال 
می  کنند که ممکن است میلیاردها تومان 
هزینه برای دولت بتراشد و در زمان اجرا به 

دلیل محدودیت بودجه دچار مشکل شود.
وی ادامه داد: یک بازدید مقام دولتی 
نمایشگاه چندین میلیارد تومان خرج بر  از 
باید  می دارد، در صورتی که این هزینه ها 

مدیریت شود. مدیران دولتی، مدیران هزینه 
هستند و دولت باید مدیران کارآفرین و دانش 

بنیان را به خدمت بگیرد.
نجف در پایان در پاسخ به این پرسش 
که آیا افزایش مبلغ حق بیمه های واریزی 
می تواند به تقویت منابع صندوقها بیانجامد؟ 
ها  ورودی های صندوق  گفت: همین حاال 
افزایش دارد و مبلغ حق بیمه ها باال است، 
فراموش نکنیم که کارفرمایان باید 7۰ درصد 
بیمه را بپردازند و بیشتر از این توان پرداخت 
ندارند لذا نمی توانیم به کارفرمایان فشار وارد 
کنیم؛   بنابراین باید راهکارهای دیگری برای 
تقویت منابع صندوق ها و سوق دادن آنها 
به سمت سرمایه گذاری های مولد پیش بینی 
کنیم؛ دولت ها هم هزینه هایشان را کاهش 
دهند و به گونه ای مدیریت کنند که دچار 
کسری بودجه نشوند و در نهایت به برداشت 

از منابع صندوق ها روی نیاورند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از 
ارائه پیشنهاد حذف افزایش سن بازنشستگی 

در الیحه بودجه ۱4۰۱ خبر داده بود.

عملکرد درخشان بانک سپه در توسعه مراکز آموزشی و بهداشتی 
کشور

بهره برداری از ۱8۰ طرح عام المنفعه بانک سپه در مناطق محروم
به منظور  بانک  این  گفت:  سپه  بانک  مدیرعامل 
اساس  بر  و  اجتماعی  مسئولیت  حوزه  در  نقش آفرینی 
اولویت های دولت در بخش محرومیت زدایی، طی یک 
دهه اخیر بیش از ۱۸۰ طرح عام المنفعه را در مناطق کم 

برخوردار کشور به بهره برداری رسانده است.
دکتر  سپه؛  بانک  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
آیت اله ابراهیمی ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: از 

از  بیش  اخیر  سال   ۱۰ طی  سپه  بانک  اجرایی  عام المنفعه  طرح   ۱۸۳ مجموع 
حوزه  در  پروژه   ۳۰ و  بهداشتی  و  آموزشی  مراکز  احداث  حوزه  در  پروژه   ۱۵۳

آبرسانی عمدتًا در مناطق مرزی و محروم کشور بوده است.

* تحصیل ساالنه ۵۰۰۰ دانش آموز در مدارس احداثی بانک سپه
مراکز  توسعه  از  کشور  بانکی  نظام  حمایت  بر ضرورت  تأکید  وی ضمن 
آموزشی و تحقیقاتی تصریح کرد: بانک سپه طی یک دهه اخیر با احداث بیش 
از ۱۰۰ مدرسه، امکان تحصیل ساالنه ۵.۰۰۰ دانش آموز کم برخوردار در مناطق 

محروم کشور را فراهم کرده است.
تجهیز  و  ساخت  در  بانک  این  کرد:  خاطرنشان  سپه  بانک  مدیرعامل 
با  و  داشته  در سراسر کشور  مدارس  نوسازی  اداره  با  تعامل مستمری  مدارس 
فضاهای  به  نیازمند شدید  و  برخوردار  کم  مناطق  در  مدارس  اداره  این  کمک 

آموزشی احداث کرده است.
وی با بیان این مطلب که بیشترین مدارس احداثی بانک سپه در استان 
سیستان و بلوچستان بوده است، گفت: هم زمان با احداث مدارس در استان های 
از وقوع سیل در استان  کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، ایالم و کرمانشاه پس 
گلستان بیش از 2۰ مدرسه آسیب دیده با کمک بانک سپه نوسازی و تجهیز شد.

* احداث ۵۳ بیمارستان تخصصی و خانه بهداشت
وی با اشاره به اقدامات گسترده بانک سپه در حوزه بهداشت درمان افزود: 
در این مدت ۵۳ خانه بهداشت و سه بیمارستان تخصصی در نقاط مختلف کشور 

با تأمین مالی بانک سپه راه اندازی شده است.
احداث  اجرایی  فرآیند  با  هم زمان  کرد:  خاطرنشان  سپه  بانک  مدیرعامل 
از  قابل توجهی  تعداد  بانک  این  کمک  و  حمایت  با  درمانی  و  بهداشتی  مراکز 
کرونا  بیماری  در شرایط  به ویژه  و ضروری  پیشرفته  تجهیزات  به  مزبور  مراکز 

مجهز شده است.
آب  سازی  شیرین  و  انتقال  پروژه  موفقیت آمیز  اجرای  به  ابراهیمی  دکتر 
و گفت:  اشاره کرد  بانک سپه  با محوریت  ایران  به فالت مرکزی  خلیج فارس 
اجرای این پروژه عالوه بر آب موردنیاز واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ، آب 
هرمزگان،  استان های  روستاهای  و  شهرها  ساکن  هموطن  هزار  صدها  شرب 

کرمان و یزد را تأمین کرده است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون مطرح کرد؛ 
کمک به اشتغال و تولید از مسیر بخش تعاون

مدیرعامل بانک توسعه تعاون به تبیین نقش بخش 
تعاون در کمک به اشتغال و تولید کشور پرداخت.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، حجت 
نشست  در  تعاون  توسعه  بانک  مدیرعامل  مهدیان  اله 
ویدئو  به صورت  استانی  و  ستادی  مدیران  با  هم اندیشی 
کنفرانس اظهار داشت: بخش تعاون از مزیت ها و امکانات 
بسیاری برای تحقق اهداف اقتصادی کشور برخوردار است 

و بانک توسعه تعاون نیز در این بخش با حضور در طرح های ملی و اشتغال زایی 
دستاوردهای گوناگونی داشته است.

وی افزود: بانک توسعه تعاون در چارچوب های قانونی و برای ایفای نقش 
توسعه ای خود عملیات بانکی را صورت داده است و مدیران ستادی و استانی بانک 
درصدد هستند تا با بهره مندی از نقش مهم سرمایه انسانی، الگوهای مؤثر بانکداری 

توسعه ای را در بخش تعاون پیاده سازی نمایند.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به نقش نظارتی و راهبردی سفرهای 
رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مصوبات سفر در دو سطح 
ستاد و صف پیگیری می شود که بخشی از پیگیری ها بر عهده مدیران ارشد بانک 
است و مدیران استانی نیز با آگاهی از مصوبات سفر، در ایفای نقش تخصصی بانک 

در توسعه مناطق کشور کوشا باشند.
عه  مجمو ی  ر ا د ا و  نی  نو قا ی  فیت ها ظر ز  ا ه مندی  بهر ن  یا مهد
در  دارایی  و  اقتصادی  امور  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارتخانه های 
تحقق افزایش سرمایه ده هزار میلیارد ریالی بانک مطابق قانون بودجه سال 
تدابیر  نیز  وزارتخانه  دو  این  ارشد  مقامات  و گفت:  دانست  را ضروری   ۱4۰۰
تحقق  برای  بودجه  و  برنامه  سازمان  با  برای همکاری  را  متنوعی  اقدامات  و 

دارند. نظر  در  این موضوع مهم 
محل  از  عشایری  و  روستایی  پایدار  اشتغال  طرح  تداوم  به  اشاره  با  وی 
وزارت  نظارت  بانک تحت  به عنوان  تعاون  توسعه  بانک  اقساط گفت:  بازگشت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره در پی آن بوده است که در طرح های ملی 

باشد. پیشگام  اشتغال زایی  و 
از  یکی  به عنوان  بانک ها  هماهنگی  شورای  کرد:  خاطرنشان  مهدیان 
ارکان مهم اقتصادی نقش ویژه ای در برقراری ارتباط مؤثر میان بخش بانکی 
با سایر بخش های اقتصادی کشور عهده دار شده است و به نظر می رسد تعامل 
طرفین  برای  مثبتی  بسیار  اثرات  و  دستاوردها  کشور  اقتصاد  با  بانکی  شبکه 

در پی خواهد داشت.
وی افزود: تفاهم نامه های گوناگونی در سطح ستاد و صف بانک توسعه تعاون 
با مشتریان حقوقی و حقیقی منعقد گردیده است و الزم است شرایط به گونه ای 
تفاهم نامه،  تأمین رضایت حداکثری مشتریان مطابق  بر  مدیریت شود که عالوه 

آن ها نیز در اجرا، تعامل مناسب را با این بانک مدنظر داشته باشند.
گفتنی است در این نشست امیر هوشنگ عصارزاده عضو هیات مدیره، سعید 
معادی معاون مدیرعامل در امور استان ها و بازاریابی، ایرج شیخ زاده معاون مدیرعامل 
در امور برنامه ریزی و فناوری اطالعات، محمد ذوالفقاری معاون مدیرعامل در امور 
مالی و پشتیبانی، حسن شریفی معاون مدیرعامل در امور عملیات بانکی و برخی از 

مدیران ستادی و استانی نیز نقطه نظرات خود را ارائه نمودند.

بین بانک مسکن و وزارت صمت؛ 
تفاهم نامه استعالم صورتحساب الکترونیکی امضا شد

برای  الکترونیکی  صورتحساب  استعالم  تفاهم نامه 
ارایه تسهیالت و خدمات تامین مالی زنجیره ای در ساخت 
مسکن میان بانک مسکن و وزارت صنعت معدن تجارت 

امضاء شد.
هیبنا،  مسکن-  بانک  خبری  پایگاه  گزارش   به 
صبح امروز طی مراسمی با حضور »علی صالح آبادی«، 
رئیس کل بانک مرکزی، »سید احسان خاندوزی« وزیر 

امور اقتصادی و دارایی و »سیدرضا فاطمی امین«، وزیرصمت تفاهم نامه ای میان 
»محمود شایان«، مدیرعامل بانک مسکن و »سیدمهدی نیازی« معاون طرح و 
برنامه وزارت صمت با هدف اجرای طرح تامین مالی زنجیره ای بنگاه های تولیدی 

و اقتصادی امضاء شد.
با اجرای طرح تامین مالی زنجیره ای بنگاه های تولیدی و اقتصادی به جای 
به صورت  بنگاه ها  مالی  تأمین  فرآیند  مستقیم،  تسهیالت  دریافت  سنتی،  شیوه 
و خدمات  واقعی کاال  بر جریان  مبتنی  و  تأمین  زنجیره های  در طول  و  پیوسته 

صورت می گیرد.
نامه میان  تفاهم  با امضای  آزمایشی  به طور  این طرح که  اجرای  از  هدف 
وزارت صمت و 7 بانک عامل آغاز به کار کرده است، تامین مالی بنگاه ها، کاهش 
هزینه تمام شده محصول، تسریع در تأمین مالی بنگاه های تولیدی و اقتصادی است 
و با اجرای آن انحراف منابع محدود می شود و شفافیت و کارآیی تخصیص منابع 

مالی، افزایش می یابد.
به غیر از بانک مسکن، ۶ بانک عامل دیگر نیز دستور العمل طرح تامین مالی 
بنگاه ها را دریافت کرده  و با وزارت صمت ذیل نظارت بانک مرکزی تفاهم نامه 
مشترک امضاء کردند و طی یک زنجیره متصل به هم قرار است این طرح اجرا 
شود.هم اکنون حدود ۶۰ درصد تسهیالت بانکی، صرف اعطای تسهیالت مالی و 
سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی می شود که با اجرای طرح تامین مالی زنجیره ای، 
این دسته از تسهیالت، هدفمند می شود و دست بانک ها برای اعطای تسهیالت به 

بخش های دیگر بازتر خواهد شد.

یک کارشناس حوزه انرژی:
اصالح تغییر توزیع بنزین پیچیده است

یک کارشناس ارشد حوزه انرژی اظهار داشت: موضوع تغییر شیوه 
که  نیستم  مدعی  بنده  است.  پیچیده ای  بسیار  بحث  یک  بنزین  توزیع 
قیمت بنزین و حامل های انرژی درست است، اما سوال این است که 
مگر سایر قیمت ها درست است؟ مثال در شرایط فقدان رقابت و وجود 
مصرف کننده  به  را  قیمت های شان  اتومبیل  تولیدکنندگان  انحصارات 
تحمیل می کنند. در شرایط باال بودن نرخ بیکاری و فقدان اشتغال که 
ناشی از عدم سرمایه گذار و رکود اقتصادی است، نرخ دستمزد به کارگر 

و کارمند تحمیل می شود.
بنزین  عرضه  جدید  طرح  ارزیابی  در  حسنتاش،  غالمحسین 
سهمیه ای اظهار داشت: قبل از هر چیز باید ذکر کنم که نه من و نه 
باشد،  و شفاف  و روشن  منتشر شده  تاکنون هیچ طرحی که  اهل فن 
ندیده ایم، فقط استناد بنده به مصاحبه بعضی مسئولین است که گفته اند، 
بنزین  لیتر   ۱۵ ماهانه  ملی  کارت  مبنای  بر  به هر شهروند  می خواهند 
تخصیص دهند و این را هم اول بصورت پایلوت در قشم و کیش اجرا 
در صورتی  است،  نشده  روشن  این مسئله چندان  دیگر  ابعاد  اما  کنند. 
که یک مساله مهم همین است که در مورد اقدامی که تاثیرات گسترده 
اقتصادی و اجتماعی دارد باید طرح روشنی منتشر شود و در معرض نقد و 
بررسی صاحب نظران قرار گرفته و آثار و تبعات آن به خوبی بررسی شود.

آیا بنزین گران می شود؟
وی درباره مزایا و معایب طرح گفت: در این حدی که این موضوع 
تاکنون مطرح شده، ممکن است پیشنهاددهندگان نیت خیری داشته اند، 
اما به نظر من دولت مردان ابزاری پیدا کرده اند که به نوعی به دست خود 
مردم بنزین را گران کنند و این آثار تورمی خطرناکی خواهد داشت و 
اقتصاد را بیش از پیش دچار بحران خواهد کرد. سابقه ذهنی و تجربه 
بنده می گوید که حکومت هرگز نخواسته است با مسئله انرژی و حل 
آن برخورد جامع و درستی داشته باشد و تنها هرزمان کفگیر به تِه دیگ 
می خورد دنبال گران کردن حاملهای انرژی و خصوصا بنزین می روند، 
سوابق سی و چند ساله این بحث نشان می دهد که برای توجیه افزایش 
قیمت بنزین مرتبا حرف هائی تکرار می شود که بهانه عدالت اجتماعی هم 
در این بین از همه جذاب تر است، چون جنبه پوپولیستی هم دارد. من 
در چارچوب آنچه که مطرح شده مزایایی برای این طرح نمی بینم ولی 
معایب آن به نظر من زیاد است و مهمترین عیب آن تشدید همزمان 

رکود و تورم است.
با بنزین یارانه ای مشکل دارم

بود  آیا الزم  اینکه  به  پاسخ  در  انرژی  ارشد حوزه  کارشناس  این 
عرض  باید  ابتدا  کرد:  تصریح  کند؟  تغییر  یارانه ای  بنزین  توزیع  شیوه 
کنم که بنده با این مفهوم از یارانه و بنزین یارانه ای مشکل دارم. در 
دالر  قیمت  و  می رود  باال  قیمت ها  عمومی  دائما سطح  تورمی  ساختار 
)فوب  آن  منطقهای  قیمت  با  را  بنزین  قیمت  سپس  می باید،  افزایش 
خلیج فارس( در نرخ دالر جدید مقایسه میکنند و اسم مابه التفاوت آن را 
یارانه می گذارند. اکنون سوال این است که چرا نرخ دستمزد و حقوق 
کارمندان و بازنشستگان را نباید با نرخ تورم یا نرخ جدید دالر تطبیق 
بدهیم؟ چطور می شود دائما هزینههای مردم و خصوصا اقشار آسیب پذیر 

را زیاد کنیم اما درآمدهای آنها را متناسبا زیاد نکنیم؟
و  قیمت ها  عمومی  سطح  افزایش  از  بعد  هرزمان  داد:  ادامه  وی 
افزایش نرخ دالر این بحث مطرح می شود که آیا قیمت بنزین و دیگر 
ارز تطبیق  با این سطح جدید قیمت ها و نرخ  انرژی را هم  حامل های 
همه  زیرا  است؟  تصمیم سخت  این  حد  این  به  تا  چرا  خیر،  یا  بدهیم 
می دانند که این آثار تورمی دارد و همیشه هم آثار تورمی آن بیش از همه 
به زیان اقشار با درآمد ثابت و فقیر تمام می شود. پس ثبات قیمت بنزین 
به نفع ثبات اقتصادی و به نفع کنترل تورم است و چون چنین است همه 
از آن بهره مند می شوند، بنابراین این نوعی مغلطه است که بگویند فقط 
اقشار مرفه برخوردار می شوند، اتفاقا اقشار مرفه که صاحب درآمد ثابت 
نیستند و می توانند به راحتی افزایش قیمت ها و افزایش هزینه های خود 

را به دیگران تحمیل کنند و هیچ مشکلی با افزایش قیمت ها ندارند.
مصرف باال نمی رود

با  داشت:  بیان  بنزین  مصرف  افزایش  احتمال  درباره  حسنتاش 
استناد به آنچه که مطرح شده، تصور بنده این است که این طرح منجر 

به افزایش مصرف نمی شود.
تغییر شیوه توزیع بنزین پیچیده است

بسیار  بحث  یک  بنزین  توزیع  شیوه  تغییر  موضوع  گفت:  وی 
حامل های  و  بنزین  قیمت  که  نیستم  مدعی  بنده  است.  پیچیده ای 
انرژی درست است، اما سوال این است که مگر سایر قیمت ها درست 
تولیدکنندگان  انحصارات  وجود  و  رقابت  فقدان  شرایط  در  مثال  است؟ 
اتومبیل قیمت های شان را به مصرف کننده تحمیل می کنند. در شرایط 
باال بودن نرخ بیکاری و فقدان اشتغال که ناشی از عدم سرمایه گذار و 
رکود اقتصادی است، نرخ دستمزد به کارگر و کارمند تحمیل می شود.

شروط اصالح اوضاع بنزین چیست؟
این کارشناس ارشد انرژی تاکید کرد: سیاست های اقتصاد کالن 
باید اصالح شود، مسیر اقتصاد باید تصحیح شود و تا این اتفاق نیفتد 
نمی شود مسئله بنزین را حل کرد، بنابراین حرف بنده این است که نباید 
دقیقا  باید  را  گذشته  تجربیات  کرد.  تشدید  را  تورمی  رکود  چرخه های 
مطالعه و بررسی کرد. مثال در همه دنیا اتومبیل به کاالی مصرفی تبدیل 
شده و در همه کشورهای پیشرفته سیاست حاکم عبارت است از خودرو 
ارزان، سوخت گران و تعمیرات و قطعه گران و نتیجه اش این است که 
نگهداری اتومبیل کهنه که مصرف سوختش باال می رود و به اصطالح به 
خرج می افتد، اقتصادی نیست و خود به خود ناوگان اتومبیل ها دائما نو 
می شود، صنایع اتومبیل سازی کار می کنند و دائما نسل جدید اتومبیل ها 
با مصرف سوخت بهتر جایگزین می شود، اما ما دقیقا برعکس هستیم 
اتومبیل بسیار گران، تعمیرات نسبتا ارزان و سوخت نسبتا ارزان، در این 
شرایط نمی شود که هم اتومبیل گران با مصرف باال را به مردم تحمیل 
کرد که یک کاالی سرمایه ای تلقی می شود و هم سوخت را گران توزیع 

کرد، بنابراین سیستم اقتصادی را باید اصالح کرد.
دنبال  به  در دولت  وی خاطرنشان کرد: من فکر می کنم عده ای 
این هستند که به هر شکلی صرفا برای حل مشکالت بودجه ای، قیمت 
بنزین را افزایش دهند و با توجه به تبعات اجتماعی آن که در سال ۹۸ 
نارضایتی های  کنترل  با  که  می گردند  راه حلی  دنبال  کرده اند  مشاهده 
اجتماعی و نوعی مجاب کردن مردم این کار را انجام دهند و به نظر 

من بقیه حرف ها بهانه است.
 قیمت بنزین نباید تغییر کند

حسنتاش در ادامه تاکید کرد: به نظر بنده در شرایط فعلی قیمت 
تورم  تحمل  مردم  و  دارد  تورمی  آثار  چون  کند،  تغییر  نباید  بنزین 
بیشتر از این را ندارند. حدود بیست سال قبل که دولت وقت در طمع 
مطالعه ای  برنامه،  سازمان  انرژی  مدیریت  بود  بنزین  قیمت  افزایش 
که  بود  مساله  توجیه همین  عمدتا  آن  که هدف  بود  داده  را سفارش 
یارانه های بنزین غیرعادالنه است. بنده هم در جلسه ارائه نتایج دعوت 
شده بودم، با وجود اینکه مطالعه کامال جهت دار بود ولی جداول، ارقام 
اعتراف  شد  مجبور  طرح  مجری  که  بود  گونه ای  به  شبیه سازی ها  و 
کند که به تعبیر او »گرچه نظام توزیع یارانه بنزین ناعادالنه است و 
که  می دهد  نشان  مدل  ولی  می برند،  بیشتری  اتومبیل سهم  صاحبان 
اگر این یارانه ها نبود وضعیت توزیع درآمدی به ضرر اقشار ضعیف و 

فقیر بدتر از این که هست، می شد.“

کارشناس حوزه کار:

دولت باید هزینه های خود را کاهش دهد
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زیر نظر: بهنام مومنی

مرکز آمار اعالم کرد: 
رشد ۳.۳ درصدی اقتصاد بدون نفت در 

تابستان 1400
مرکز آمار در تازه ترین گزارش خود اعالم کرد که رشد اقتصادی بدون نفت در 

تابستان امسال به ۳.۳ درصد رسید. 
مرکز آمار در پایان هر فصل گزارشی از وضعیت اقتصادی را ارائه می کند. براین 
اساس در تابستان امسال محصول ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ 

به رقم یک میلیون و ۶2۳ هزار و 2۱۳ میلیارد ریال بوده است. 
همچنین در این دوره رشد اقتصادی و رشد اقتصادی بدون نفت به ترتیب برابر 

4.2 و ۳.۳ درصد بوده است.
شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی کل کشور در تابستان ۱4۰۰ بر مبنای 
سال ۱۳۹۵ نیز ۳۳۸.7 بوده است که نرخ تورم ۱2 ماه منتهی به شهریور ماه ۱4۰۰ 

نسبت به دوره مشابه قبل نرخ 4۵.۸ درصد بوده است.

همچنین نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیش تر ۹.۶ درصد بوده است که نسبت 
به فصل قبل، هشت دهم واحد افزایش داشته است.

براساس این گزارش، جمع کل نقدینگی کشور به 4۰ هزار و ۶7۶ هزار میلیارد 
ریال رسیده است که نسبت به پایان سال گذشته ۱7 درصد رشد داشته است.شاخص کل 
بورس اوراق بهادار تهران با ۱۸.۶ درصد افزایش نسبت به فصل گذشته به یک میلیون و 
۳۸۶ هزار و 4۵۱ واحد رسیده است. در این فصل ارزش جاری بازار سهام با ۱۹.۳ درصد 
افزایش نسبت به فصل گذشته به رقم ۵۶ میلیون و ۹4 هزار و ۹۰4 میلیارد ریال رسید.
همچنین ارزش کل معامالت بازار بورس اوراق بهادار چهار میلیون و ۳۱4 هزار و 
۵۸۶ میلیارد ریال بوده است که نسبت به فصل گذشته ۶۳.7 درصد افزایش داشته است.
کل واردات از گمرک کشور ۱۰ هزار و ۸۱۰ هزار تن و به ارزش ۱2هزار و ۸۰۹ 
از نظر وزنی ۳۹.۹ درصد  به دوره مشابه سال قبل  بوده است که نسبت  میلیون دالر 

افزایش و به لحاظ ارزش ۳7.۶ درصد افزایش داشته است.
در این فصل کل صادرات غیرنفتی از گمرک جمهوری اسالمی ایران 2۹ هزار و ۸۱۳ 
هزار تن و به ارزش ۱۰ هزار و ۹۸۰ میلیون دالر بوده است که نسبت به دوره مشابه سال 
قبل از نظر وزن 2۰۵ درصد افزایش و به لحاظ ارزش ۵2.۱ درصد افزایش داشته است.

در بهار۱4۰۰ متوسط قیمت هر بشکه نفت خام سبد اوپک ۶۶.۱ دالر بوده است 
که نسبت به فصل زمستان ۱2.۸ درصد افزایش داشته است.

میانگین قیمت سکه طرح جدید  ۱۱۳ میلیون و ۵۶4 هزار ریال، نیم سکه ۵۸ 
میلیون و 7۵۶ هزار ریال و ربع سکه ۳۶ میلیون و 72۶ هزار ریال بوده است که نسبت 

به فصل گذشته به ترتیب ۸.7 درصد افزایش، یک و ۳.۸ درصد کاهش داشته است.
متوسط نرخ دالر در بازار آزاد برابر 2۵۸ هزار و ۳۱۹ ریال بوده است که نسبت به 

فصل قبل ۱۰.۱ درصد افزایش داشته است.
همچنین متوسط قیمت یورو در بازار آزاد برابر ۳۰۵ هزار و ۳۸4 ریال بوده است 

که نسبت به فصل قبل ۸.7 درصد افزایش داشته است.

هنوز  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر 
طرح  متقاضیان  آورده  مبلغ  دقیق  طور  به 
نهضت ملی مسکن مشخص نشده اما فکر 
 ۱۵۰ اگر  تهران  شهر  متقاضیان  می کنم 
میلیون تومان بیاورند می توانند در این طرح 
صاحب خانه شوند. قاسمی همچنین درباره 
این شائبه که آیا در این سمت باقی می ماند 
یا خیر؟ بیان کرد: ما داریم کار می کنیم و 
باید جواب این سوال را از کسانی که آن را 

مطرح می کنند بپرسید.
مه  نا بر یک  ر  د سمی  قا ستم  ر
تورم  به  توجه  با  کرد:  اظهار  تلویزیونی 
که  درصد   ۱۸ سود  درصد،   4۰ باالی 
شورای عالی پول و اعتبار برای تسهیالت 
گرفته  نظر  در  مسکن  ملی  نهضت  طرح 
خودش یک مزیت است. نکته دیگر اینکه 
یک  اگر  امروز  است.  ساله   2۰ تسهیالت 
نفر این وام ۱۸ درصد را دریافت کند و به 
طور مثال ۵ میلیون تومان بپردازد با توجه 
به تورم کشور ما تا ۱۵ سال آینده پرداخت 
اقساط ۱۰ میلیون تومان رقم قابل توجهی 
تا  می کنیم  کاری  ینکه  ا ضمن  نیست. 
متقاضیان، اقساط را پلکانی پرداخت کنند.

وی افزود: ممکن است کسی که امروز 
4۵۰ میلیون تومان دریافت می کند در 2۰ 
سال آینده ۱.۵ میلیارد تومان پس بدهد ولی 
اقساط حتما پلکانی خواهد بود. اوال کسانی 
که امروز ثبت نام می کنند قسطشان دو سال 
پس از تحویل واحد شروع می شود. یعنی دو 
سال آینده مبلغ 4 یا ۵ میلیون تومان یا هر 
اقساط  نشده  تعیین  هنوز  که  دیگری  عدد 

باالیی نخواهد بود.
متقاضیان  آورده  رقم  درباره  قاسمی 
نیز گفت: فکر می کنم کسی که در تهران 
زندگی می کند اگر ۱۵۰ میلیون تومان بیاورد 
صاحب خانه می شود. البته هنوزعددش تعیین 
نشده ولی پیش بینی های اولیه این است که 
تا همین حد باشد. زمین این طرح مجانی 
و  است  ارزان  ساخت  پروانه  قیمت  است، 
سهم نظام مهندسی کمتر خواهد بود. کسی 
که می خواهد مسکن بسازد باید 4۰ میلیون 
ملی  نهضت  در  که  بدهد  مالیات  تومان 
مسکن فقط یک میلیون تومان است و ۳۹ 

میلیون تومان معاف از مالیات خواهد بود.
را  نماندن من  یا  جواب سوال ماندن 

از کسانی که آن را مطرح می کنند بپرسید
به  پاسخ  در  شهرسازی  و  راه  وزیر 
این شائبه که هرازگاهی نسبت به ماندن یا 
نماندن او صحبتهایی شنیده می شود گفت: 
آن  که  آنها  از  باید  را  موضوع  این  جواب 
کار  داریم  که  ما  بپرسید.  می کنند  رامطرح 
می کنیم و از آنها باید بپرسید این سواالت 

را از کجا آورده اند.
پروژه  وضعیت  تشریح  در  قاسمی 

نام  نهضت ملی مسکن اظهارکرد: ما ثبت 
شدگان طرح اقدام ملی مسکن را با نهضت 
ملی مسکن تلفیق کردیم. در طرح اقدام ملی، 
تعداد متقاضیان بعد از پاالیش خیلی کم شده 
بود. برای اینکه مردم بتوانند استفاده بیشتری 
از طرح کنند محدودیت فرم »ج« که قبال 
اتفاق دوردستی بود را کوتاه کردیم. کسی 
که ۱۵ سال پیش خانه ای دریافت کرده بود 
دیگر نمی توانست مسکن بگیرد. در شورای 
عالی مسکن فرم »ج« را اصالح کردیم که 
»ج«  فرم  که  کسانی  بزرگ،  در شهرهای 
آنها قرمز است می توانند بعد از به ۵ سال و 
افرادی که در شهرهای کوچک هستند بعد 

از ۳ سال ثبت نام کنند.
وی تصریح کرد: ثبت نام شدگان اقدام 
ملی را در سامانه نهضت ملی مسکن آوردیم 
و در مجموع حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر 
ثبت نام کننده در سامانه نهضت ملی مسکن 
داریم که آمار باالیی است. در ۸۰۰ شهر ثبت 
نام انجام دادیم که تا یک ماه آینده در کل 

شهرها ثبت نام صورت می گیرد.
در حال بررسی حقوقی برای ثبت نام 

افراد مجرد هستیم
تشریح  در  شهرسازی  و  راه  وزیر 
پیشنهاد ثبت نام از افراد مجرد در نهضت 
مجوز  از  قبل  مقررات  گفت:  مسکن  ملی 
جدید این بود که خانمهای مجرد باالی ۳۵ 
باالی 4۵ سال می توانستند  آقایان  و  سال 
ثبت نام کنند. ما برای اینکه ترویج ازدواج 
صورت گیرد تصمیم گرفتیم که افراد مجرد 
بتوانند ثبت نام کنند ولی در موقع تحویل 
باید مستندات ازدواجشان را ارایه دهند. حاال 
داریم فکر می کنیم که سن این افراد 22 

یا 2۵ سال باشد.
وی ادامه داد: ما به لحاظ حقوقی در 
حال کار بر روی این موضوع هستیم که با 
افراد مجرد قرارداد مناسبی امضا کنیم. تیم 
حقوقی در حال کار است که به کسی که 
ازدواج کرد زمین مجانی داده شود ولی اگر 

ازدواج نکرد زمین مجانی نیست.
قاسمی در خصوص مهلت پایان ثبت 
مسکن  ملی  نهضت  طرح  اول  مرحله  نام 
گفت: ما با استفاده از سیستم سامانه، پاالیش 

به  متقاضیان  می دهیم.  انجام  همزمان  را 
در  افراد  و مشخص می شود  معرفی  پروژه 
و  هستند  ملک  صاحب  پروژه  این  کدام 

می توانند شرایط آن را ببینند.
شهر  بلکه  نمی سازیم  مسکن  فقط 

می سازیم
اینکه  بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
مسکن مهر بعضا در مناطق فاقد متقاضی 
خوب  مهر  مسکن  کرد:  تاکید  شد،  ساخته 
آخرین  طبق  داشت.  هم  نقایصی  ولی  بود 
مهر  مسکن  واحد  هزار   2۰۰ از  بیش  آمار 
تیمی  که  دارد  حقوقی  مشکالت  نوعی  به 
گذاشتیم تا آنها را تعیین تکلیف کند. ولی 
استفاده  با  ما در طرح نهضت ملی مسکن 
متقاضی  صورت  به  مهر  مسکن  تجربه  از 
محور، کار را با اسم و مشخصات افراد شروع 
کردیم. نکته دیگر اینکه ما در نهضت ملی 
بلکه  نمی کنیم  مسکن سازی  فقط  مسکن، 
است  مهم  خیلی  این  می کنیم.  شهرسازی 
در جاهایی مردم اسکان پیدا کنند که دارای 
زیرساختها و روبناهای شهری مثل مدرسه 

و درمانگاه باشد.
صدم  یک  فقط  کرد:  تصریح  وی 
شهری  ساز  و  ساخت  زیر  کشور  مساحت 
است. در حالی که نباید جاهایی که مشکل 
مثال  برویم.  ارتفاع سازی  به  نداریم  زمین 
نداریم  زمین  اصال مشکل  بم که  در شهر 
زمین  متر   2۰۰ مردم  به  گرفتیم  تصمیم 
االن  ما  سیاست  بسازند.  ویالیی  تا  بدهیم 
بلندمرتبه سازی نیست؛ مگر در جاهایی که 

محدودیت زمین داشته باشیم.
میلیون  چهار  از  قاسمی،  گفته  به 
دو  از  بیش  شود  ساخته  باید  که  مسکنی 
دیده شده که عموما  تدارک  زمین  میلیون 
یا  که  است  شهرسازی  و  راه  زمینهای  از 
در  است.  الحاق  حال  در  یا  شده  الحاق 
شهر قم 4۱ هزار واحد مسکونی را شروع 
کردیم. در یزد 2۰ هزار واحد آغاز شده که 
در شهر  است.  آماده سازی ساخت  حال  در 
عملیات  شروع  آماده  واحد  هزار   ۱۰ اراک 
را  واحد  هزار   2۰ زنجان  در  است.  اجرایی 
اجرایی اش  عملیات  رییس جمهور  سفر  در 

را آغاز کردیم.

تا پایان امسال ساخت ۸۰۰ هزار واحد 
شروع می شود

واحد  هزار   ۵۰۰ اینکه  بیان  با  وی 
طبق  که  شده  شروع  مسکن  ملی  اقدام 
گزارش دیوان محاسبات به پیشرفت ۱۰ تا 
۱2 درصد رسیده است گفت:  این واحدها را 
به نهضت ملی مسکن آوردیم تا بتوانیم از 
مزیتهای قانون جهش تولید مسکن استفاده 
را  جدیدی  واحدهای  طرف  آن  از  کنیم. 
ببریم.  باال  را  تعداد  که  می کنیم  شروع 
برسیم  دولت  زمان بندی  به  اینکه  برای 
سالی یک میلیون را نمی توانیم قانع باشیم. 
ساخت مسکن بیش از یک سال و نیم تا 
به  اینکه  برای  ما  دو سال طول می کشد. 
زمان بندی چهار سال برسیم در نظر داریم 
در دو سال اول دو میلیون واحد بسازیم و 
در گام دوم دو میلیون واحد را شروع کنیم. 
تا پایان سال جاری حدود ۸۰۰ هزار واحد 

شروع می شود.
وزیر راه و شهرسازی درباره اینکه طبق 
قانون جهش تولید مسکن باید دستگاههای 
وزارت  نام  به  را  زمینهای خود  دولتی سند 
راه و شهرسازی صادر کنند گفت: کمتر از 
یک درصد از دستگاهها زمین گرفتیم. یک 
شهرها  از  بعضی  در  که  است  این  دلیلش 
دستگاههای دولتی زمین ندارند. دوم اینکه 
دارد  ماده ای وجود  بودجه ۱4۰۰  قانون  در 
منابع  تامین  برای  می توانند  دستگاهها  که 
خود امالکشان را مولدسازی کنند. بنابراین 
قانون  و  بودجه ۱4۰۰  قانون  بین  تعارضی 
جهش تولید مسکن وجود دارد. با این وجود 
زمین  بانک  تکلیف  شهر   ۱۰۰۰ حدود  در 
مشخص شده است. با توجه به حمایتی که 
رئیس جمهوری و دستگاههای اجرایی دارند 
به نظر می رسد در سه ماهه اول سال ۱4۰۱ 

زمینها را تعیین تکلیف کنیم.
قاسمی همچنین درخصوص همکاری 
گفت:  تسهیالت  پرداخت  حوزه  در  بانکها 
طبق قانون جهش تولید مسکن باید سالیانه 
۳۶۰ هزار میلیارد تومان از تسهیالت بانکها 
قانون  در  و  بگیرد  تعلق  مسکن  حوزه  به 
جریمه سنگینی برای بانکهایی که تمکین 
نکنند در نظر گرفته شده است. در جلسات 
که  شد  توافق  اعتبار  و  پول  عالی  شورای 
دیگر  در  تومان،  میلیون   4۵۰ تهران  در 
استانها  مراکز  میلیون،   4۰۰ کالنشهرها 
 ۳۰۰ شهرها  سایر  تومان،  میلیون   ۳۵۰
تومان  میلیون   2۵۰ روستاها  و  میلیون 
تسهیالت پرداخت شود. سهم هر بانک نیز 
مشخص شده که چقدر پرداخت کند. البته 
اجرایی اش  عملیات  که  بانک مسکن  بجز 
نکرده اند  ابالغ  بانکها  بقیه  است  فعال 
جزو  موضوع  این  نمی کنم  فکر  من  ولی 

موانع ما باشد.

وزیر راه و شهرسازی:

ثبت نام افراد مجرد درطرح نهضت مسکن ملی در دست بررسی است!
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ملی  روز  با  همزمان 
در  نهالکاری  مردمی  پویش 
سبزاندیشان  کشور.  سراسر 
دشتستان با کاشت ۱۰۰ اصله نهال کنار 
دیگری  زرین  برگ  سعدآباد.  دربخش 
و  گذاشتند  برجای  طبیعت  دل  در  را 
بخش  زینت  و  شکوه  که  بس  همین 
*باران*  بلورین  قطرات  مراسم  این 

رحمت الهی بود. 
حضور  با  که  مراسم  ین  ا در 
و  شهرداری  بخشداری،  از  نمایندگانی 
شورای اسالمی، برخی رؤسای ادارات ، 
امامت محترم جمعه ، انجمن دوستداران 
طبیعت سعدآباد، مردم محلی و همکاران 
منابع طبیعی سطح شهرستان و بخش 
اجرا گردید، ابتدا مهندس نیکنام رئیس 
اداره منابع طبیعی دشتستان ضمن تشکر 

از حضور حاضرین در مراسم.  به تشریح 
پویش مردمی نهالکاری پرداختند و نیز 
باران  بارش  با  پویش  این  از همزمانی 

رحمت الهی ابراز خرسندی نمودند. 
امامت  کشاورز  آقا  حاج  سپس 

از  نیز  باد  سعدآ شهر  جمعه   محترم 
خصوص  در  طبیعی  منابع  مجموعه 
و  احیا  جهت  مناسب  عرصه  انتخاب 
سعدآباد  شریف  مردم  تفرجگاه  ایجاد 
تقدیر و تشکر نموده و بر اهمیت حفظ 

شده  کاشته  های  نهال  نگهداشت  و 
تاکید نمودند. 

زیر  در  حاضرین  همه  ادامه  در 
بارش رحمت الهی اقدام به اجرای سنت 

زیبای درختکاری نمودند.

برگزاری پویش مردمی هر ایرانی یک نهال در سعدآباد مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت
بالغ بر ۲۹ میلیارد ریال از تجهیزات ایمنی راه ها به 

سرقت رفته است.

 از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع بالغ بر 2۹ میلیارد ریال از 
تجهیزات ایمنی شامل پنج دستگاه ترانسفورماتور روشنایی، هشت هزار و 
7۰۰ متر کابل روشنایی و 2۸ دستگاه چراغ چشمک زن امسال از سطح 

جاده های استان مرکزی سرقت شده  است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی »مهرداد جهانی« مدیرکل این اداره کل با اشاره به اهمیت 
تجهیزات ایمنی راه ها و تأثیر آن در هدایت ترافیکی و کاهش تصادفات 
رانندگی افزود: متاسفانه از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع بالغ بر 2۹ 
میلیارد ریال از تجهیزات ایمنی شامل پنج دستگاه ترانسفورماتور روشنایی، 
هشت هزار و 7۰۰ متر کابل روشنایی و 2۸ دستگاه چراغ چشمک زن امسال 

از سطح جاده های استان مرکزی سرقت شده  است.
وی ادامه داد: ۶۵۰ عدد انواع تابلو و عالئم ایمنی، دو دستگاه تابلوی 
برق نیز به ارزش سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال نیز امسال از سطح جاده های 

استان مرکزی به سرقت رفته است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی خاطر نشان 
کرد: هشت عدد تاسیسات دوربین و سامانه ثبت تخلفات به ارزش یک 
میلیارد و 7۰۰ میلیون ریال و ۳۵۰ قطعه گاردریل به ارزش هفت میلیارد 

ریال نیز طی این مدت از جاده های استان سرقت شده است.
جهانی، نصب تابلو و عالیم هشدار دهنده در جاده ها را از جمله وظایف 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی عنوان کرد و گفت: هر ساله 
تابلوهای  پایه های  از جمله نرده، پل،  این تجهیزات  از  آمار قابل توجهی 
زن  چشمک  چراغ های  گاردریل،  صفحه  اطالعاتی،  انتظامی،  اخطاری، 

سوالر، تجهیزات سیستم های روشنایی و متعلقات آن به سرقت می رود.
هدف  با  جاده ها  در  دهنده  هشدار  عالیم  و  تابلوها  داد:  ادامه  وی 
راهنمایی و هدایت رانندگان، جهت حفظ و ارتقای ایمنی کاربران جاده ای 

نصب شده  است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: آشکار 
سازی راه ها، نصب تابلو در مکان های مناسب، حفظ حریم جاده ها، نصب 
از جمله  تخلفات  ثبت  سامانه های  تاسیسات  و  راه  روشنایی  گیر،  سرعت 
مهمترین اقدامات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان برای 

ارتقای ایمنی در جاده هاست.

بهره مندی ۲۵۰۰ خانوار گلوگاه از آب آشامیدنی با 
اجرای ۳ طرح آبرسانی

مدیر امور آبفا گلوگاه گفت: با اجرای سه طرح آبرسانی در شهرستان 
بهداشتی  و  سالم  آشامیدنی  آب  نعمت  از  خانوار   2۵۰۰ از  بیش  گلوگاه 

برخوردار خواهند شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب مازندران؛ مهندس 
مسعود حسن پور با اشاره به اجرای ۳ طرح آبرسانی لمراسک ، خورشیدکال و 
تیله نو در شهرستان گلوگاه اظهار داشت: برای این ۳ طرح ، عملیاتی شامل 
اجرای لوله گذاری خط انتقال به طول ۱۸۰۰ متر با قطر لوله ۱۶۰ میلیمتر،  
اجرای دو طرح برق رسانی ، تجهیز ۳ حلقه چاه، احداث اتاقک و محوطه 

سازی با پیش بینی اعتباری بالغ بر 4۵ میلیارد ریال در دست اجراست.
وی افزود: طرح آبرسانی لمراسک با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی، طرح 
آبرسانی خورشیدکال ۸۵ درصد و طرح آبرسانی تیله نو با ۶۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی و صرف هزینه ای بالغ بر ۳۰ میلیارد  ریال در حال اجراست که برای 

اتمام این طرحها به اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال نیاز است.

ایالم  در  استاندارد  عالمت  کاربرد  پروانه  فقره   ۴۹
صدور و تمدید شد

ایالم_مدیرکل استاندارد از صدور مجوز و تمدید 4۹ فقره پروانه کاربرد 
عالمت استاندارد اجباری در این استان خبر داد.

مهناز همتی با اعالم این خبر ظهار کرد:  در راستای ایجاد اشتغال 
پایدار و استانداردسازی محصوالت تولیدی استان، از ابتدای امسال تا کنون 
4۹ فقره پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری در حوزه صنایع غذایی، 
ساختمانی، بهداشتی شیمیایی، مکانیک و فلزشناسی صادر و تمدید شد که 

از این تعداد، 2۰ فقره پروانه صدور و 2۹فقره آن تمدید بود.
تکالیف  جمله  از  استاندارد  عالمت  کاربرد  پروانه  صدور  افزود:  وی 
قانونی برای حصول اطمینان از رعایت الزامات استاندارد، استمرار کنترل 
کیفیت محصوالت در واحدهای تولیدی تحت پوشش استان و ترغیب این 
واحدها به ارتقای کیفیت محصوالت تولید شده بر اساس معیارهای سازمان 
ملی استاندارد، است.مدیرکل استاندارد ایالم گفت: در طول این مدت 27 
فقره پروانه کاربرد عالمت استاندارد باطل و تعداد 2۳ فقره نیز تعلیق شد.

وی ادامه داد: کارشناسان این اداره کل به طور تصادفی از کاالهای 
ملی  استانداردهای  با  تولیدی  محصول  انطباق  ارزیابی  جهت  شده  تولید 
مربوطه، نمونه برداری کرده و در صورت داشتن شرایط مذکور و انطباق 
آزمایشات با استاندارد ملی مربوطه، صدور پروانه استاندارد انجام می گیرد.

همتی تاکید کرد:  شهروندان می توانند برای اطالع از اصالت و اعتبار 
محصوالت دارای نشان استاندارد درج شده روی محصول به هنگام خرید، کد 
۱۰ رقمی ذیل عالمت استاندارد روی محصول را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱7 

ارسال تا با دریافت سریع پاسخ از اصالت کاال اطمینان حاصل کنند.

پایان  تا  سرآبادیه  آبرسانی  پروژه  از  برداری  بهره 
سال ۱۴۰۰

آبرسانی  پروژه  داد:  خبر  هرسین  شهرستان  آبفای  امور  سرپرست 
بهره  به   ۱4۰۰ سال  پایان  تا  الزم  اعتبار  تخصیص  در صورت  سرآبادیه 

برداری خواهد رسید. 
 صادق عزیزی سرپرست امور آبفا شهرستان هرسین گفت: با توجه 
به کاهش سطح منابع تامین آب شرب در مجتمع آبرسانی شادآباد اهالی 
دو روستای سراب بادیه علیا و سفلی به علت قرار گرفتن در انتهای خط 
انتقال مجتمع با مشکل افت فشار آب مواجه شدند که امور آبفای شهرستان 
هرسین جهت رفع این مشکل جداسازی روستاهای فوق از مجتمع و تشکیل 
مجتمع جدید سرآبادیه را در دستور کار خود قرار داد.عزیزی به آغاز پروژه 
آبرسانی سرآبادیه اشاره کرد و افزود: این پروژه شامل بهسازی یک دهنه 
چشمه، ساخت دو باب مخزن با ظرفیت ۱۵۰ متر مکعب، ساخت یک باب 
موتورخانه ۵/2۸ متر مربعی و اجرای 2 هزار و ۶۰۰ متر لوله گذاری می باشد.

سرپرست امور آب و فاضالب شهرستان هرسین از پیش بینی پایان 
پروژه تا انتهای سال ۱4۰۰ خبر داد و خاطر نشان ساخت: با بهره برداری 
از پروژه فوق اهالی دو روستای سراب بادیه علیاو سفلی با جمعیتی بالغ بر 

۳۰۰ نفر از نعمت آب شرب سالم و پایدار بهره مند خواهند شد.
عزیزی مدیریت مصرف آب را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و تصریح 
کرد: کاهش تبعات خشکسالی در شهرستان نیازمند همراهی مشترکین گرامی 
با صرفه جویی در مصرف آب و جلوگیری از مصارف غیرضروری همچون 
شستشوی معابر می باشد. روستاهای سراب بادیه علیا و سفلی با 7۰ مشترک 

آب و جمعیتی بالغ بر ۳۰۰ نفر در 2۰ کیلومتری شهر هرسین قرار دارد.

استان  معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی 
اردبیل خبر داد:

با حمایت مالی شرکت شهرکهاي صنعتي، نمایشگاه فرش دستباف در 
استان اردبیل برگزار می شود / حمایت از واحدهای تولیدی در راس برنامه 

های شرکت شهرکهای صنعتی قرار دارد
معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: 
پانزدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف با حمایت مالی شرکت شهرکهاي 

صنعتي در بهمن ماه سال جاری در استان اردبیل برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبیل، بهزاد 
مهدوی ضمن اعالم این خبر گفت: این نمایشگاه از یازدهم لغایت پانزدهم 
رعایت  با  اردبیل،  استان  بافندگان  و  کنندگان  تولید  با حضور  و  ماه  بهمن 
پروتکل های بهداشتی در محل نمایشگاه های بین المللی اردبیل برگزار خواهد 
شد.مهدوی با اشاره به حمایت هاي این شرکت از تشکیل خوشه فرش دستبافت 
در استان اردبیل اظهار داشت: با تشکیل خوشه فرش دستبافت و کنسرسیوم 
صادراتی فرش، تالش شده تا با ایجاد زمینه مناسب برای تبادل تجربیات و 
ارتباط مستقیم تولید کنندگان و بازار مصرف، حمایت های عملی از کارآفرینی، 

تولید و صادرات این صنعت انجام پذیرد.
وی استان اردبیل را در عرصه تولید فرش دستبافت جزو استان های دارای 
پیشینه کهن برشمرد و افزود: برای کسب جایگاه گذشته فرش دستبافت استان 
و به منظور حمایت از تولید کنندگان و بافندگان این هنر پیشین، خوشه صنعتی 

فرش دستبافت با راهبری این شرکت در استان اردبیل تشکیل شده است.
معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، برگزاری 
دوره های آموزشی، برگزاری تورهای صنعتی، بازدید از نمایشگاه های داخلی 
و خارجی و اعزام هیات های تجاری به خارج از کشور را از جمله برنامه های 
از  افزود: حمایت  و  برشمرد  از خوشه فرش دستبافت  این شرکت  حمایتی 
اولویت های اصلی  تشکیل خوشه های صنعتی و واحدهای تولیدی، جزو 
شرکت شهرکهای صنعتی استان است که در همین راستا، با حمایت از حضور 
تولیدکنندگان در نمایشگاه های داخلی و خارجی، تالش شده تا به رونق بخشی 
بازار فرش دستباف کمک شود.مهدوی این نوع حمایت را در قالب کمک هزینه 
اخذ غرفه برشمرد و افزود: در این نمایشگاه تا ۸۰ درصد هزینه اجاره غرفه توسط 
شرکت شهرکهای صنعتی به تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی پرداخت می 
شود تا زمینه حضور آنان در نمایشگاه های داخلی و خارجی تسهیل و حمایت 
شود.وی از عموم مردم استان دعوت نمود تا به منظور حمایت از تولیدکنندگان 

و بافندگان فرش دستبافت استان، از این نمایشگاه دیدن نمایند.

و  شهرها  در  چاه  حلقه   ۲۱ کف شکنی  تجهیز  حفر، 
روستاهای استان بوشهر

فاضالب  و  آموزش همگانی شرکت آب  و  روابط عمومی  به گزارش 
استان بوشهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به اجرا 
طرح های آبرسانی در شهرها و روستاهای استان بوشهر اظهار داشت: عالوه 
بر توسعه و نوسازی شبکه های آبرسانی 2۱ حلقه چاه آب در نقاط مختلف 
شهری روستایی استان بوشهر به منظور جبران کمبود آب از ابتدای امسال 

حفر و تجهیز شده است.
عبدالحمید حمزه پور با بیان اینکه امسال 2۱ حلقه چاه آب در شهرها 
و روستاهای مختلف حفر، تجهیز کف شکنی و احیا شد افزود: در این راستا 
۱4 حلقه چاه در شهرها و روستاهای شهرستان جم حفر و تجهیز شده است.

وی از حفر، تجهیز و احیا 2 حلقه چاه در اهرم تنگستان خبر داد و بیان 
کرد: در این زمینه 4 حلقه چاه آب در روستاها و شهرهای دشتستان حفر، تجهیز 

کف شکنی و احیا شده که نقش مهمی در تامین آب این نقاط داشته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به تامین آب 
روستای باغان دشتی افزود: برای اجرا این طرح ها افزون بر ۵ میلیارد و 7۱۰ 
میلیون ریال هزینه شده است.مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
گفت : با اضافه شدن این حلقه چاه به ظرفیت موجود و توجه شهروندان به 

مدیریت مصرف امیدواریم در حوزه آب دچار کمترین چالش ها شویم.

آماده باش اکیپ های امدادی آبفای استان بوشهر در 
پی اعالم بارش باران

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان 
بوشهر: باتوجه به اعالم بارش باران مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
بوشهر برای بررسی تأسیسات آبرسانی  و نیز نظارت بر تیم های عملیاتی و 

بازدید میدانی در شهرستان های جنوبی استان بوشهر مستقر شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با حضور در نقاط جنوبی 
استان بوشهر با اشاره به آغاز بارش باران در این مناطق اظهار داشت: تیم های 
تعمیرات و اکیپ های امدادی در تمام نقاط استان از جمله شهرستان های 4 

گانه استان که احتمال بارش شدید باران شده در حالت آماده باش هستند.
عبدالحمید حمزه پور با اشاره به اینکه تاکنون هیچ مشکلی در توزیع آب 
در شبکه های آبرسانی گزارش نشده است تصریح کرد: تمامی ایستگاه های 
پمپاژ برای دفع آب های سطحی در استان فعال هستند و تیم های اضطراری 
و اکیپ های امدادی این شرکت برای کمک به رفع آبگرفتگی احتمالی بر اثر 
بارندگی در آماده باش بسر می برند.وی خاطرنشان کرد: مجموعه شرکت آب 
و فاضالب استان بوشهر با تمام توان در بخش های نیروی انسانی و تجهیزات 
آماده خدمت رسانی به مردم استان است و تدابیر الزم برای مدیریت این بارش 

و سیالب احتمالی اندیشیده شده است.

اسالمی  شورای  وبودجه  برنامه  کمیسیون  رئیس  ایزدیار 
کالنشهرکرج:

بودجه شهرداری مهم ترین سند ساالنه در مقیاس شهر 
است

رئیس کمیسیون برنامه بودجه و نیروی انسانی شورای اسالمی کالنشهر 
کرج گفت:بودجه شهرداری مانند بودجه کشور مهم ترین سند ساالنه در مقیاس 
شهر است دلیل اهمیت آن حجم باالی اعتبارات و پیچیدگی محاسبات و نحوه 

تصمیم گیری در مورد آن است.
عمار ایزدیاردر دومین جلسه عصرانه اندیشگاهی که در سالن جلسات 
شورای شهر کرج با موضوع برند شهری در اقتصاد شهر و امور مالی شهرداری 
کرج برگزار شد،اظهار داشت:بودجه شهرداری سندی است که در آن اولویت ها 
و تصمیم گیری های کالن شهرداری در طول یک سال اجرا می شود و جزییات 
اختصاص  ها  آن  به  که  مصارفی  و  منابع  شهرداری،با  ساالنه  فعالیت های 
مالی  ساِل  یک  در طول  خدماتی  و  عمرانی  فعالیت های  زمینه  در  می یابد 

مشخص می شود.
اسالمی  شورای  انسانی  نیروی  و  بودجه  برنامه  کمیسیون  رئیس 
مرکزاستان البرز با بیان این که یکی از مسئولیت های شورای شهر بررسی 
و تصویب بودجه پیشنهادی شهرداری است اذعان کرد:اداره مطلوب شهرها 
امکان پذیر نمی  و مخصوصا کالنشهرها بدون مدیریت یکپارچه شهری 
باشد و مدیریت  یکپارچه شهری همان نگاه سیستمی است که مولود نگاه 

استراتژیک است.
ایزدیار با اشاره به این که در فقدان یک قانون جامع شهری یا نظام برنامه 
ریزی در شهرها و شهرداری ها،در چند دهه گذشته کوشش و اقداماتی در جهت 
تهیه طرح های توسعه در ابعاد مختلف صورت گرفته است؛ابراز کرد:روش بودجه 
 ریزي نقش بسیار مهم و حیاتي در تحقق اهداف شهرداری ایفا می  نماید،در 
این خصوص بودجه  ریزی عملیاتی روابط بین هزینه و نتایج را مشخص نموده 

و نیز چگونگی ایجاد این روابط را توضیح می  دهد.
ایزدیار توضیح داد:درمجموع،حسابرسی ساالنه یا همان تفریغ بودجه به 
شورای شهر اجازه می دهد بر بودجه مصوب تا پایان سال مالی نظارت داشته 
باشد و در پایان سال مالی به صورت نهایی اجرای بودجه تصویب شده را 
تأیید نماید؛عالوه بر چنین نظارتی،  شهرداری نیز با درنظرگرفتن سازوکار 
نظارتی،درون سازمانی،اجرای بودجه مصوب را پایش کرده و از تغییرات بدون 

مجوز شورای شهر جلوگیری می کند.
وی عنوان کرد:شورای شهر بودجه پیشنهادی را به مدت دست کم یک 
ماه بررسی کرده و در صورت لزوم پیشنهادهای شهرداری در زمینه منابع و 
مصارف را اصالح و بازبینی می کند. پس از تصویب،شورای اسالمی شهر بر 

اجرای بودجه مصوب توسط شهرداری نظارت می کند.

پیران  پیر  رضا  حمید  مهندس 
مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان 
در نشستی که با تمام ائمه جماعات این 
استان  نماز  اقامه  ستاد  دبیر  و  شرکت 
نماز  اهمیت  به  شد  برگزار  اصفهان 
آیات  :در  گفت  و  کرد  اشاره  جماعت 
و  وقت  اول  نماز  برپایی  به  روایات  و 
جماعت تاکید شده است و چرا که غیر از 
آثار فردی ،آثار اجتماعی نماز جماعت از 
اهمیت ویژه ای برخورد ار است و پاداش 
های عظیمی برای آن بیان شده است 
که موجب می شود روحیه همدلی در 

کارکنان افزایش یابد .
وی تصریح کرد :دیدارهای چهره 
به چهره در نماز جماعت فضای معنوی 
زاید الوصفی را ایجاد می کند و به ما 
آموزش می دهد که خدمت بی منت را 

برای مردم توسعه و گسترش دهیم.
:نماز  کرد  نشان  خاطر  پیرپیران 
به برگزاری نماز جماعت  فقط محدود 

به  ترغیب  و  ترویج  بلکه  شود  نمی 
است  مهم  بسیار  نیز  مفاهیم  یادگیری 
و به دنبال خود نظم و انضباط را ایجاد 
می کند مهمترین نظم و انضباط را می 
توان از مکتب نمازیاد گرفت، زیرا انجام 
نماز در اوقات معین و مخصوص، آداب 
نماز در مورد نیت ، قیام ، رکوع و سجود 
و جای گرفتن هر موضوعی از نماز در 
محل خود، عالوه بر آثار مفیدی که در 
و  نظم  موجب  گذارد،  می  انسان  روح 

انضباط در زندگی خواهد شد

وی ابراز داشت اقامه نماز جماعت 
در کنار همدلی و وحدت به سالم سازی 
جامعه نیز کمک می کند و هر شخصی 
رد  دا مسئولیت  که  قسمتی  هر  در 
اداری  فرایندهای  اجرای  به  تر  متعهد 
کرد  تاکید  .وی  پرداخت  خواهد  خود 
دیگر  از  نیز  آرامش  و  دعا  :استجابت 
برکات نماز جماعت است که انسان را 
به مقامی خواهد رساند و به عبارتی نماز 
جماعت زندگی انسان را بیمه می کند و 
در کنار آن تواضع و فروتنی را به انسان 

آموزش می دهد چرا که در نماز جماعت 
رییس و مرئوس معنی ندارد وهمگی در 
یک صف در کنار یکدیگر سر به سجده 
می گذارند و در مقابل ساحت حضرت 

حق سرتسلیم فرود می آورند.
االسالم  حجه  جلسه  ادامه  در 
استان  نماز  اقامه  ستاد  دبیر  رنجبر 
فرهنگ  توسعه  و  ترویج  به  اصفهان 
:به حمد  اشاره کرد و گفت  نماز  اقامه 
برای  با دستور مقام معظم رهبری  ا... 
تمام ادارات فرصت اقامه نماز جماعت 
فراهم شده است و مدیران باید تالش 
کنند در ان ساعت جلسات کاری خود را 

به ساعتهای دیگر موکول کنند .
گفتنی است : شرکت توزیع برق 
نماز  اقامه  ستاد  ارزیابی  در  اصفهان 
را  ویژه  تقدیر  شایسته  جایگاه  استان 
از آن خود کرد و لوح تقدیر آن توسط 
دبیر ستاد اقامه نماز استان اصفهان به 
مهندس حمید رضا پیرپیران تقدیم شد .

کسب جایگاه شایسته تقدیر ویژه نماز درارزیابی ستاد اقامه نماز
توسط شرکت توزیع برق اصفهان

مدیر کل راه و شهرسازی استان 
مازندران از امکان استفاده از تسهیالت 
ساخت در طرح نهضت ملی مسکن برای 

متقاضیان خودمالک استان خبر داد.
وزارت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
سید  )مازندران(،  شهرسازی  و  راه 
محمد نظری گفت: متقاضیان خودمالک 

طرح  در  ساخت  تسهیالت  از  استفاده 
با  نند  ا تو می  مسکن  ملی  نهضت 
saman.mrud. مراجعه به سامانه

شهر  )در  طرح  این  تسهیالت  از    ir
شهرها  یر  سا و  ۳۵۰میلیون  ساری
واحدهای  ساخت  برای  ۳۰۰میلیون( 

خود بهره مند شوند.

برای  نیاز  مورد  مدارک  نظری   
نه  پروا را   تسهیالت  این  دریافت 
اعالم  ملک  مالکیت  سند  و  ساختمان 

کرد.
اراضی  این  مالکان  وی  گفته  به 
می توانند به ازای هر واحد تسهیالت 
ذکرشده را اخذ کنند و در مرحله فروش 

اخذ  برای   را  نظر  افراد مورد  اقساطی 
کارت قسط به بانک عامل  معرفی کنند.

استان   شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
برای  که  افرادی  کرد:  تاکید  مازندران 
فروش اقساطی معرفی می شوند نیازی 
به دارا بودن شرایط ماده یک آئین نامه 

قانون ساماندهی مسکن نیستند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان مازندران خبر داد:

اعطای تسهیالت ساخت به متقاضیان خودمالک در طرح نهضت ملی مسکن 

 ایالم-   آذر یعقوبیان :  مدیر کل 
ورزش و جوانان ایالم از اختصاص پنج 
ورزشگاه  تکمیل  برای  تومان  میلیارد 
رئیس  سفر  در  ایالم  نفری  هزار   ۱۵

جمهور خبر داد.
داشت:  اظهار  شائی   علی  مظفر 
به  جمهور  رئیس  سفر  مصوبات  در 
بحث  مورد  ورزشی  پروژه   2۰ استان 
مصوبات  این  از  یکی  که  گرفت  قرار 
تکمیل پروژه ورزشگاه ۱۵ هزار نفری 

شهر ایالم بود.
به  توجه  با  پروژه  این  افزود:  وی 
چهار  حدود  در  که  مصوبه ای  اعتبار 
نیز  این سفر  در  داشت،  تومان  میلیارد 
تکمیل  برای  دیگر  تومان  میلیارد  پنج 

این پروژه مصوب شده است.
ایالم  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
پیگیری های  به  توجه  با  کرد:  تصریح 

 ۳.۵ وزارتخانه  سوی  از  گرفته  انجام 
میلیارد تومان اعتبار سفر رئیس جمهور 

میلیارد  از چهار  و  داده شده  تخصیص 
تومان اعتبار قبلی نیز 2 میلیارد تومان 

تخصیص داده شده است.
نشستی  به  توجه  با  افزود:  وی 
نیازهای  شده  انجام  کارشناسان  با  که 
به  زودی  به  و  بندی  اولویت  ورزشگاه 
فراخور نیازها به مناقصه و پیمانکار آن 

مشخص می شود.
علی شائی اظهار داشت: ما خوش 
بین هستیم که تا پایان سال مالی که 
تیرماه سال ۱4۰۱ است، مابقی اعتبارات 
قسمت های  که  شود  اخذ  نیز  پروژه 
گذشته  سال های  در  که  عمده ای 
مغفول مانده و برای ورزشگاه موردنیاز 
است، بتوانیم اصالح و تعمیر و به چرخه 

فعالیت بازگردانیم.

مدیر کل ورزش و جوانان ایالم خبر داد؛

اختصاص 5 میلیارد تومان برای تکمیل ورزشگاه 15 هزار نفری ایالم

ت  قضا یشی  ند ا هم  جلسه 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
ایالم و قضات دادگاه کیفری دو ایالم 
رئیس  دهقانی  علی  دکتر  ریاست  به 
حضور  با  و  استان  دادگستری  کل 
بخشنده، دادستان مرکز استان و برخی، 
انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  رئیس 
جلسات  سالن  در  یالم  ا شهرستان 

دادسرای ایالم برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان ایالم 
در این نشست ضمن عرض تسلیت به 
مناسبت ایام فاطمیه و شهادت حضرت 
فاطمه)سالم اهلل علیها(، هفته بصیرت 
و سالروز حماسه نهم دیماه را گرامی 
داشت و سالگرد شهادت سردار سپهبد 

حاج قاسم سلیمانی را تسلیت گفت.
دکتر دهقانی با تقدیر و تشکر از 
قضایی  همکاران  زحمات  و  ها  تالش 
و اداری دادسرا و دادگاه های عمومی 
بررسی  بر  ایالم،  شهرستان  انقالب  و 
دقیق مشکالت و درخواست های مردم 
و مراجعین تاکید کرد و گفت: فرصت 
در  و  محدود  مردم  به  گزاری  خدمت 
و  است  غنیمتی گران سنگ  عین حال 
باید کلیه همکاران سعی کنند تا با کار 
در  برنامه محوری  و  و تالش جهادی 
راستای تحقق اهداف پیش بینی شده 

حرکت کنند.
کرامت  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
ارباب  با  مناسب  برخورد  و  محوری 
قضایی،  دستگاه  به  مراجعین  و  رجوع 
پاسخ  عین  در  اسالمی  اخالق  رعایت 
گویی مطلوب و اقناعی از سوی قضات 

ارزیابی  ضروری  و  مهم  را  وکارمندان 
کرد.

استان  قضایی  مقام  ترین  عالی 
ایالم قانون را مبنا و محور کلیه اقدامات 
قضایی  دستگاه  در  بویژه  و  جامعه  در 
خواند و اظهار داشت: تفهیم و تاکید بر 
لزوم اجرای دقیق قانون به ضابطین و 
پرهیز از هرگونه برخورد مغایر با قانون 
در کلیه مراحل رسیدگی به پرونده ها 
از جمله در احضار، در جلب، در بازرسی 
ها و... بسیار مهم و حائز اهمیت است.

تعامل،  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
دادسرا  قضات  فکری  هم  و  همکاری 
و دادگاه کیفری، نتیجه این همکاری و 
هماهنگی را اجرای دقیق قانون، ایجاد 
کاهش  و  نواقص  رفع  و  پایدار  امنیت 
اطاله دادرسی خواند و افزود: رسیدگی 
به پرونده ها در دادسرا باید برنامه ریزی 
شده و بر اساس زمانبندی مشخص باشد 
و متناسب با نوع و تعداد مراجعین، هر 
پرونده با دقت و سرعت مورد رسیدگی 

قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان ایالم 
استفاده از برخی تدابیر قانونی در راستای 
کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها از 

شفاهی  کیفرخواست  از  استفاده  جمله 
به  رسیدگی  در  تسریع  راستای  در  را 
پرونده ها خواند و گفت: شاخص های 
آمار عملکردی مجموعه دادسرا و دادگاه 
های عمومی و انقالب شهرستان ایالم 
حاکی از ضرورت انجام تالش و کوشش 
مدیریت  خصوص  در  بویژه  بیش تر 

پرونده های معوق دارد.
مقدم  خط  دادسرا  افزود:  وی 
رسیدگی به پرونده است و باید تالش 
شود تا پایه و اساس پرونده در دادسرا 
با نهایت دقت و با ثبت تمام جزئیات، 
اظهارات و استعالمات مورد نیاز صورت 
گیرد تا آمار تعداد نقص ها و رفع نقص 

های بعدی کاهش یابد.
دکتر دهقانی با اشاره به سیاست 
در حوزه کاهش  های دستگاه قضایی 
مجازات  از  استفاده  و  کیفری  جمعیت 
های جایگزین حبس، خواستار پرهیز از 
صدور آراء حبس غیر ضرور و استفاده 
داشت:  بیان  و  شد  جایگزین  تدابیر  از 
کاهش  اقدامات  و  تدابیر  از  استفاده 
جمعیت کیفری هم در مرحله دادسرا و 
هم در فرایند دادرسی و صدور حکم در 
رعایت  مورد  باید  کیفری  های  دادگاه 

به  توجه  بر  همچنین  گیرد.وی  قرار 
پرهیز  تامین،  قرار  ضابطه های صدور 
برخورد قاطع  نامتعارف،  ارجاع های  از 
با جرائم مخل امنیت جامعه، استفاده از 
ظرفیت دادرسی الکترونیکی و استفاده از 

پابندهای الکترونیک تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان ایالم 
در پایان ضمن بررسی آخرین وضعیت 
به  ایالم  دادسرای  آمار عملکرد شعب 
به  را  الزم  تذکرات  و  نکات  تفکیک، 
قضات شعب مربوطه خاطرنشان کرد.

عبدالوهاب  همچنین  نشست  این  در 
انقالب  و  عمومی  دادستان  بخشنده 
ئه  را ا ضمن  سخنانی  در  نیز  ایالم 
آخرین آمار از وضعیت دادستانی ایالم، 
مشکالت و درخواست های همکاران 
قضایی و اداری این مجموعه را بیان 
و  کار  انجام  بر  تاکید  ضمن  کرد.وی 
به  رسانی  خدمت  در  جهادی  تالش 
کاهش  به  ایالم  دادسرای  در  مردم 
پرونده های معوق، تسریع در رسیدگی 
رفع  و  احکام  اجرای  های  پرونده  به 
خواستار  و  کرد  اشاره  دادرسی  اطاله 
نی  نسا ا نیروی  کمبود  مشکل  رفع 

دادسرای ایالم شد.

برگزاری نشست هم اندیشی قضات دادسرا و دادگاه کیفری ایالم با رئیس کل دادگستری استان

تاکید دکتر دهقانی بر پرهیز از هرگونه برخورد غیرقانونی 
در تمام مراحل رسیدگی به پرونده های قضایی
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ترک هـای  نـژاد  از  ترکمن هـا 
از  بسـیاری  و  بـوده  اوغـوز  یـا  غـز 
ایـران  در  حکومت گـر  سلسـله های 
قره قوینلـو،  سـلجوقیان،  هم چـون 
آق قوینلـو، صفویـه، افشـاریه و حتـی 
بوده انـد. اوغـوز  طوایـف  از  قاجاریـه 

ترکمن هـا دارای فرهنگ و تمدن 
بیـش از هشـت هـزار سـاله می باشـند 
و وجـه تسـمیه آن، تـرک ایمـان و یـا 
تـرک ماننـد بوده، دلیل ایـن نامگذاری 
و  سـوم  قـرن  در  اسـالم  پذیـرش  را 
چهـارم هجـری قمری بـدون جنگ و 

درگیـری دانسـته اند.
عصـر  ز  ا ترکمـن  هموطنـان 
سـال   ۹۰۰ حـدود  یعنـی  سـلجوقیان 
پیـش در منطقه دشـت گرگان )ترکمن  
گزیده انـد. سـکنی  ایـران(  صحـرای 

شـیوه ی  براسـاس  ترکمن هـا 
معیشـت و زندگـی خـود بـه دو دسـته 
موسـوم بـه »چمـور و چـاروا« تقسـیم 
می شـدند که چمورها به کشـت و زرع 
اشـتغال داشـته و عمـده فعالیـت آن ها 
کشـاورزی بـوده اسـت؛ و یکجانشـین 
بـه  چارواهـا  می شـده اند.  محسـوب 
دامـداری مشـغول بودنـد و بـه دنبـال 
مرتـع از جایـی بـه جـای دیگـر ییالق 
و قشـالق می کرده انـد، بـه اصطـالح 

بودنـد.  کوچ نشـین 
مهمترین شهرهای ترکمن را می 
توان بـه گنبدکاووس ، بندرترکمن، آق 
قـال، گمیشـان ، کاللـه ، مـراوه تپـه و  

ترکمن های خراسـان .

گوشه ای از آداب و رسوم 
ومراسم عروسی ترکمنها

مراسم عروسی ترکمنها
مراسـم عروسـی ترکمنهـا پـر از 
ویژگیهاست و جذابیتهای بسیاری دارد. 
عروسـی ها در میـان ترکمنها به مدت 
۳ یـا 4 روز به طـول می انجامد.پس از 
آنکـه خانواده داماد دختری را پسـندیده 
باشـند مـادر و گلجـه )زن بـرادر( داماد 
بـه خانـه عـروس رفتـه خواسـتگاری 

مـی کنند .
خانـواده عـروس پـس از تحقیق 
دربـاره دامـاد و خانـواده او؛ جـواب را 
مـی دهنـد اگـر جـواب مثبـت باشـد 
خانـواده دامـاد با شـیرینی و شـکالت 
بـه خانـه عـروس مـی آینـد.در عیـد 
فامیلهایشـان  و  دامـاد  خانـواده  فطـر 
بـا شـیرینی و آجیـل و کادوئـی بـرای 
عـروس بـه خانـه آنهـا آمده جشـن و 
سـروری بـر پـا مـی کننـد .در عیـد 
قربـان نیـز گـردن و سـینه گوسـفند 
را بـه شـکل مثلثـی در مـی آورند که 
بـه آن -دوش-مـی گوینـد . طـرف 
دامـاد ایـن گوشـت را بـا تزئیـن و در 
کنـار کادوئ هـای متنوعـی که برای 
عـروس خریده  شـده بـه خانه عروس 

. برند  مـی 
اگـر خانـواده دامـاد بخواهنـد می 
تواننـد مراسـم نامـزدی را در یکـی از 
روزهـا بـا جشـن عیـد فطـر و روز عید 
قربـان برگـزار مـی کننـد ، اگـر چنین 
نباشـد ، مـادر دامـاد بـه خانـه عروس 
آمـده روزی را بـرای مراسـم نامـزدی 

کند. مشـخصمی 
 

قودا بولماق:
 یـک روز قبـل از عروسـی همـه 
خویشـاوندان دامـاد بـا ریش سـفیدان 
محـل بـه خانـه عـروس می رونـد. در 
ایـن روز ریش سـفیدان بـا پدر عروس 

صحبـت می کننـد و در میـزان مهریه 
بـه توافـق می رسـند.

زنهـا نانهـای مخصوصـی بـه نام 
قاتلمـه و اکمـک کـه قاتلمـه ضخیم و 
اکمک نازک اسـت ، می پزند و به خانه 
عـروس می برنـد در ایـن روز طالهای 
زیـادی نیـز به عـروس کادو مـی دهند 

و جشـن بزرگـی برپا مـی کنند.

پذیرائی :
فـردای روز قودابولمـاق ، عروس 
بـا دوسـتان و آشـنایان خود جشـنی را 
بـر پـا مـی کننـد کـه در آن خویشـان 

دامـاد نیـز حضـور دارند.

مصائب )مصاحب(: 
 ، پذیرائـی  روز  همـان  شـب  در 
دامـاد بـا دوسـتان و هـم سـاالن خود 

جشـنی را برپـا مـی کنـد.
 

عروس کشی :
صبح فـردای مصاحـب در جلوی 
خانه داماد ماشینهای-شـتر- عروس و 
داماد را تزئین می کنند ، ماشـینها بوق 
زنـان بـه طرف خانه عـروس می روند. 
عـروس بـا ینگـه هـا منتظـر نشسـته 
اسـت ، سـپس گلجه )زن بـرادر( داماد 

با گلجه عروس چاشـو )نوعی روسـری 
مخصـوص قرمز رنگ کـه عروس باید 
قبـل از سـوار شـدن بـه ماشـین آن را 
بر سـر بگذارد( را بـه یکدیگر پرت می 
کنند و دعوای سـاختگی راه می اندازند 
در ایـن دعوای سـاختگی گلجـه داماد 
و گلجـه عـروس نـام پـدر و پدربزرگ 
عـروس و دامـاد را معرفـی مـی کننـد 
سـپس گلجه دامـاد چاشـو را گرفته بر 

سـر عـروس مـی گـذارد و عـروس بـا 
دوسـتان و فامیالن نزدیک خود سـوار 

کجاوه می شـود.
البتـه بایـد ذکر شـود کـه کجاوه 
عـروس و دامـاد جدا اسـت و داماد نیز 
با دوسـتان خود سـوار می شـود . مادر 
عـروس بر روی دو ماشـین کجاوه آرد 
مـی ریـزد به نشـانه اینکه سـفید بخت 
شـوند. کجـاوه بـوق زنـان بـه طـرف 

خانـه دامـاد حرکـت می کنـد در راه از 
جلـوی هـر خانه کـه می گـذرد اهالی 
آن خانه خوشـبختی عـروس و داماد را 
آرزو مـی کننـد. وقتـی که عـروس را 
بـه خانـه دامـاد مـی آورنـد بـا ینگـه 
نشـینند  مـی  اتـاق  یـک  در  هایـش 
دیـدن  بـه  دامـاد  هـای  همسـایه  و 

آیند. عـروس مـی 
"در ضمـن برای عـروس و داماد 
قلـب گوسـفندی را کبـاب کـرده و بـه 
دو نیـم تقسـیم می کننـد . و نصف ان 
را بـه عروس و نصـف دیگر را به داماد 
مـی دهنـد تـا بخورد بـه ایـن امید که 
قلب و دل انها با هم باشـد و هیچکس 

حـق خـوردن از این کبـاب را ندارد."
نـام  بـه  غذائـی  فامیـل  زنـان 
شـبیه  رنـگ  قرمـز  )پلـو  چگدرمـه 
اسـتانبولی( درسـت مـی کننـد و برای 
عـروس و دامـاد در ظرفهـای جـدا می 
ریزنـد ، عـروس و دامـاد بایـد هر کدام 
از ظرفهـای یکدیگـر بخورنـد ، و بعـد 
پیشـانی بنـد پارچه ای و دایره شـکلی 
بـه نـام »آل النقـی« بـر سـر عروس 

مـی گذارنـد.

اللش درمه :
دسـت  افتـاب  غـروب  از  قبـل 

عـروس و دامـاد را در دسـت یکدیگـر 
گذاشـته ، زنـان برای خوشـبختی آنان 
شـعر زیـر را مـی خواننـد کـه در واقـع 
تعییـن خـط مشـی آینـده آنهـا اسـت.

قایتارمق:
کشـی  عـروس  روز  فـردای 
عـروس را بـه خانـه خودشـان بـر می 
گرداننـد. و بـه مدت یک شـب در خانه 
خودشـان مـی ماند. که بـه زبان محلی 
)قایتارمـق( می گویند و فـردای همان 
روز مـادر یـا خواهـر دامـاد بـه دنبـال 

عـروس مـی اینـد و او را مـی برنـد.

رقص خنجر
 در ایـن رقـص کـه بـا حـرکات 
متهورانـه ای همراه اسـت، ابتدا جوانان 
ترکمنـی لبـاس هـای سـنتی خـود را 
پوشـیده؛ به دور هم حلقه زده و دسـت 
بـه گـردن یکدیگـر مـی اندازنـد. بعـد 
شمشـیردار در میـان قـرار گرفته و ذکر 
خوانده می شـود. تعـداد خاصی در عدد 
ذکر خوانان مطرح نبوده و گاه شـش و 
گاه هشـت نفـر یـا بیشـتر در میان می 

آینـد و بـه ذکـر خوانی مـی پردازند.

جشن شصت و سه سالگی
 در بیـن مـردم ترکمـن مرسـوم 
اسـت کـه هریـک از مـردان کـه بـه 
سـن شـصت و سـه سـالگی می رسد، 
به پاس بزرگداشـت شـصت و سه سال 
زندگـی حضرت محمد )ص( جشـنی را 
بـه پـا میـدارد. این جشـن که بـه زبان 
ترکمنـی آق قویون ) گوسـفند سـفید( 
مـی گوینـد بـا توجـه بـه وضـع مالـی 
شـخص برگـزار کننـده ممکـن اسـت 

مفصـل یـا مختصر باشـد.

عید باستانی نوروز
ایـن عیـد یکـی از اعیاد باسـتانی 
و برجسـته ایرانیان اسـت که از گذشـته 
ای دور تـا بـه اکنون با مراسـمی خاص 
برگزار شـده اسـت. در اسـتان گلسـتان 
نیـز از اوایل اسـفند، در برخی از نواحی، 
گـروه دو نفـره نـوروز خوانـان اشـعاری 
را کـه بـه مناسـبت فـرا رسـیدن عیـد 
نـوروز سـروده شـده، مـی خواننـد و از 
صاحبـان منـازل مژدگانـی مـی گیرند. 
مـردم مژدگانی دادن را شـگون دانسـته 
و مقـدم آنها را به عنوان پیام آوران بهار 

گرامـی مـی دارند. 

عید قربان
 ایـن عیـد عیـدی بـزرگ بـرای 
مسـلمانان اسـت. در ایـن عیـد ترکمن 
هـا خانه هـای خود را آراسـته و تزیین 
مـی نماینـد؛ بهتریـن لباس هـای خود 
را پوشـیده و شیرینی های گوناگونی را 
فراهم می آورند و چشـم به راه مهمان 
مـی نشـینند. این رسـم، بـه مانند عید 
در  اسـت.  ایرانیـان  باسـتانی  نـوروز 
گذشـته، ترکمـن ها تنهـا خوراک های 
گوناگونـی را از گوشـت پختـه و آنها را 
بـرای همسایگانشـان می فرسـتادند و 
سـال خـوب و پربرکتـی را بـرای آنان 
آرزو مـی کردنـد؛ مـردم توانگـر فارس 
زبـان اسـتان گلسـتان قربانی کـرده و 

ایـن روز را جشـن مـی گیرند.

ماه مبارک رمضان و عید فطر
 ترکمـن هـا چنـد روز پیش از فرا 
رسـیدن ایـن ماه، گوسـفند می کشـند 
و همسـایگان و خویشـاوندان را بـرای 

تنـاول آن فرا مـی خوانند.

تنوع جغرافیایی و قومی ایران بقدری است که هر استان  در 
نان های  و  ها  و روسوم قومی خویش غذاها و شیرینی  آداب  کنار 

خاص خود را  دارند. 
در این ستون می خواهیم انواع غذاها و نان های محلی هر استان 
را به تفکیک برای خوانندگان معرفی کنیم. تا بیشتر از پیش با غذاها و 

نان های محلی هر استان و هر شهر آشنا شوند.

بوروک
نان  نوعی  واقع  در  بوروک 
پیراشکی  به  آن  پخت  که  است 
در  معموال  نان  این  دارد.  شباهت 
حاضر  سفره ها  سر  بر  رمضان  ماه 
که  لذیذ  خوراکی  این  می شود. 
مخصوص  کاله  با  نامش  شاید 
داشته  ارتباطی  ترکمن  دختران 
باشد، معموال در این خطه از کشور 
به عنوان یک وعده ی غذایی کامل 

استفاده می شود. بوروک انواع مختلفی دارد که از آن جمله می توان به گول بوروک 
)بوروک با گوشت(، بوروک اسفناج و قاتقلی بوروک اشاره کرد.

بیشمه 
»پیشمه«  یا  »بیشمه« 
نانی محلی است که هموطنان 
بیشتری  آشنایی  آن  با  ترکمن 
لغوی  نظر  از  واقع  در  دارند. 
در  باشد  پختنی  آنچه  هر  به 
»بیشمه«  ترکمن ها  اصطالح 
بیشمه  نان  اما  می شود،  گفته 
زیادی  حد  تا  که  روغنی  نانی 

شبیه بامیه است. 
مواد الزم:

ـ ماست شیرین )سه لیوان(
ـ شکر )دو لیوان(

ـ تخم مرغ )سه عدد(
ـ بکینگ پودر )دو قاشق غذاخوری(

ـ وانیل )یک چهارم قاشق چایخوری(
ـ آرد )4 لیوان(

ـ روغن مایع یا سرخ کردنی )نصف لیوان(
ابتدا شکر و تخم مرغ را به هم زده، ماست را اضافه می کنیم. بعد روغن 
و در آخر نیز آرد و وانیل و بکینگ پودر را به مواد اضافه می کنیم. برای رنگ 
این شیرینی می توان کمی زعفران به آن اضافه کرد. به مدت بیست دقیقه می 
گذاریم در جای نسبتًا گرمی بماند. در ظرف را می گذاریم. بعد از بیست دقیقه با 
وردنه خمیر را به ضخامت یک بند انگشت صاف می کنیم. می توان قالب های 
مختلفی را روی خمیر زد و در آورد و در روغن سرخ کرد. ظرف برای سرخ کردن 
باید گود باشد و روغن باید روی خمیر را بپوشاند تا همه جای شیرینی به خوبی 

سرخ شده و پف نماید.

قاوور تماچلی چوروک
نانی است که خمیر آن را با دنبه ی ریز ریز شده ی گوسفند – قاورتماچ - و 

نیز تراشه های پیاز مخلوط کرده، در تنور می پزند.

پتیر چوروک / نان فتیر
از  ترکیبی  با  را  نان  نوع  این 
روغن، شیر، شکر و جوش شیرین تهیه 

می کنند و در تنور می پزند.

کلچه چوروک / کلوچه
با  پتیر  همچون  نیز  نوع  این 
ترکیبی از روغن، شیر، شکر و جوش 

شیرین پخته می شود ولی نسبت به پتیر ضخیم تر است.

قاتالما

نانی است روغنی که به ترتیب زیر تهیه می شود.
۱- ابتدا آرد را خمیر می کنند.

بشود،  نان  قرص  یک  قطعه  هر  که  قطعاتی  به صورت  را  آماده  خمیر   -2
تقسیم می کنند.

۳- برای هر چهار قطعه خمیر، یک تخم مرغ اضافه می کنند.
4- قطعات خمیر را به صورت ورقه های نازکی در می آورند.

۵- خمیر های ورقه شده را که به شکل دایره ای کامل است، روی هم می 
چینند و در فاصله ورقه ها، روغن می مالند. تعداد این ورقه ها ی نازک خمیر، به 

ضخامت نهایی قاتالما بستگی دارد و به اختیار بانوی خانه است.
۶- در این مرحله، خمیرهای چند الیه را در روغن داغ می پزند.

7- پس از آماده شدن قاتالما، بالفاصله بر آن، شکر می پاشند تا شیرینی شکر 
در تمام الیه ها جذب شود.

اکمک
برای پختن اکمک که در ترکمنستان چلفک می گویند، روغن نقش چندانی 

ندارد و ترتیب پخت آن چنین است.
۱- دیگ چدنی را در روی آتش گرم می کنند.

2- تِه دیگ را با مقدار کمی روغن، چرب می کنند.
۳- خمیر آماده را به صورت الیه ای نازک و مدور در می آورند و با کمک 
کاردی دسته بلند در داخل دیگ می چرخانند و پس از چند دور چرخاندن، زیر و رو 

می کنند تا طرف دیگر نیز کامال پخته شود.
4- بعد از مرحله فوق، الیه ی دیگر بر الیه ی اولی اضافه می کنند و باز در 

داخل دیگ می رخانند.
۵- در این مرحله نیز عمل الیه گذاری تکرار می شود، آنگاه الیه های 
کرمانشاه  مردم  که  کاک  شیرینی  مانند  و  آورند  می  در  دیگ  از  را  شده  پخته 
می پزند، در هم می پیچند و با ریختن شکر در ال به الی آن همراه با چایی 

مصرف می کنند.

چافاتی
چافاتی نیز مثل قاتالما نانی است روغنی، اما بر خالف آن، فقط از یک الیه 
تشکیل می شود به ضخامت تقریبی ۵ میلیمتر. در پخت این نان روغنی تخم مرغ 

استفاده نمی شود. 

پوثیق
این نان روغنی نیز مثل قاتالما و چافاتی تهیه می شود اما یک الیه و بسیار 
نازک از آنها به ضخامت 2 میلیمتر. مصرف گرم این نان روغنی اگر شکر هم پاشیده 

باشند، خوشمزه تر است.

نان، قوت الیموت-2

نان محلی تركمن- گلستان

دنیای جوانان/ ناظم رام
سـفری زیبـا با هـم آغـاز خواهیم کرد. سـفری که 
مـا را  بـا آداب و روسـم قومیتهـای ایران آشـنا خواهد 
کـرد. سـفری کـه در آن سـخن از عروسـی هـای و 
مراسـم زیبـای اقوام ایـران به میـان می آید. سـفری 
که از رسـوم اقـوام ایرانـی  را به ما نشـان خواهد داد. 

سـفرمان را آز شـمال شـرق ایران آغاز مـی کنیم 
از دشـتهای ترکمـن . از صحـرا و ترکمن هایش.

دریـای  کنـار  در  گـون  گنـدم  و  خیـز  زر  دشـتی 
زیبـای خـزر . بـه میـان ترکمـن هـا خواهیـم رفـت و 
از رسـوم و آییـن هایشـان صحبـت خواهیم کـرد . در 
جشـن هایشـان شـرکت خواهیـم کـرد و از غذاهـای 

دلچسبشـان خواهیـم خورد. لبـاس های زیبایشـان را 
خواهیـم دیـد. و در یـک کالم سـفری میان دشـتهایی 

کـه اسـبهایش بسـیار معروف هسـتند.
بـا هـم بـه میهمانـی ترکمنهـا یـا ترکمـن صحرا 
خواهیـم رفت.بـا هم می خوانیـم و لذت دیـدار از خطه 

ترکمن سـخن مـی گوییم.

رسوم ماندگار در دشت های تركمن

اولین موزه کبریت در ایران است و مشهد اولین شهري است که 
 ۳ تنها  بدانید در جهان  اینکه  تر  و جالب  این موزه شده است  صاحب 
موزه کبریت وجود دارد،یکي در انگلستان که موزه پر باري است،دیگري 

در سوئد و سومین موزه هم در ایران و در مشهد.
تعداد 5 هزار و 222 عدد کبریت ایراني و خارجي در مجموعه وجود 
دارد.)کوچک ترین کبریت به نمایش گذاشته شده در موزه به ابعاد 21 در 1۳ 
میلي متر است(.کبریت در سال 1827میالدي توسط ”جان واکر”ساخته شدو 
نخستین نوع کبریتي که در ایران وارد شد نیز کبریت ”بغلي”بوذ که نسل جدید 

،آن را به نام کبریت ”جیبي” مي شناسند.

 1287 سال  به  متعلق  ایران  در  شده  ساخته  کبریت  ترین  قدیمي 
شمسي و و قدیمي ترین کبریت ساخته شده در اورپا مربوط به سال 1858 

مي باشد.
که  بودند  هاي  شهر  نخستین  اصفهان  و  ،همدان  تبریز  هاي  شهر 
کارخانه هاي کبریت در آنها ساخته شد.حاال به داشته هاي شهر مشهد یک 

داشته دیگر نیز اضافه شده است.
استفاده  و  کودکان  به  را  امکان  این  بازي  در شهر  موزه  اندازي  راه 
کنندگان از شهر بازي مي دهد که در کنار استفاده از امکانات تفریحي اینجا 

گذشت تاریخ و زمان و چگونگي پیشرفت یک اختراع راببینند.

كبریت هایی
 كه در موزه

خاموش ماندند

نشهر ا یر ا
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شه بخش: کم کم آماده بازی های آسیایی شویم
ملی پوش تاریخساز بوکس ایران گفت: 
ما االن در مسیر پیشرفت هستیم و هدف 

بعدی ما باید مدال المپیک باشد.
برنامه های  درباره  شه بخش،  دانیال 
سازی  آماده  راستای  در  بوکس  ملی  تیم 
برای بازی های آسیایی 2۰22 توضیح داد: 
گونه ای  به  شرایط  االن  می کنم  احساس 
است که ما بتوانیم کم کم آماده بازی های 
آسیایی شویم، البته چند هفته پیش مسابقات 
خوشبختانه  که  داشت  وجود  ارمنستان 
بوکسورهای ما توانستند در آنجا به مصاف 

حریفان اروپایی و خوبی بروند. مسابقات حذفی نبود و هر بوکسور ما حدودا 4 مسابقه 
انجام داد که اتفاق خوبی بود.

او درباره عدم حضورش در مسابقات ارمنستان نیز گفت: شخصا چون در مسابقات 
جهانی بودم، بسیار سخت می شد که در این تورنمنت پنج جانبه هم به میدان بروم 
چرا که در رقابت های متعددی شرکت کرده ام و نیاز به استراحت داشتم. ضمن اینکه 
بسیار خوب است ما دو تیم ملی داشته باشیم تا روحیه جنگندگی برای همه اعضا و 
ملی پوشان وجود داشته باشد. در این تورنمنت نیز تیم ما متشکل است از تیم ملی 

الف و ب بود که اتفاق بسیار خوبی به شمار می رود.
دارنده مدال نقره بوکس آسیا، در پاسخ به این سوال که آیا تاریخ دقیقی برای 
شروع اردوهای تیم ملی جهت حضور در بازی های آسیایی مشخص شده است؟ اظهار 
کرد: همانطور که می دانید ما در تاریخ هجدهم ماه جاری انتخابات ریاست فدراسیون 
را پیش رو داریم، به نظرم فعاًل باید تا تعیین تکلیف شدن فدراسیون صبر کنیم که 
ببینیم آیا رئیس فعلی به کار خود ادامه می دهد یا شخص جدیدی روی کار خواهد 

آمد؟ پس از آن کادر فنی برنامه های خود را مشخص می کند.
بوکسور تاریخ ساز ایران، با اشاره به عملکرد فدراسیون بوکس در چند سال اخیر 
نیز گفت: به هر حال فدراسیون حسین ثوری عملکرد خوبی داشت و مدال های خوبی 
در این چهار سال به دست آمد. شاید بنده بوکسور تیم ملی بودم و موفق به کسب 
مدال جهانی شدند، اما این موفقیت به تنهایی کسب نشد و ما کادر فنی، ورزشکاران 
و فدراسیون خوبی داشتیم که به این نتیجه رسیدیم. از االن باید گام بعدی ما المپیک 
باشد چون در بین فدراسیون های دارنده مدال جهانی هستیم. شخصا معتقدم کاری که 
باید انجام می شد در این چهار سال صورت گرفت. می توان به ثوری شانس دوباره داد. 

بوکس ایران در مسیر پیشرفت است و باید با توجه به شرایط پیش برویم.
او در مورد فعالیت های خیرخواهانه خود با افرادی چون پرویز پرستویی، رسول 
خادم و حسن رحیمی نیز گفت: بنده هیچ کاری نکرده ام، کار بزرگ را این عزیزان انجام 
داده اند. شخصاً بچه سیستان و بلوچستان هستم ولی برخی مناطق که این عزیزان به 
آنجا سفر می کنند را ندیده بودم. آن ها خالصانه کمک می کنند و امیدوارم خداوند به 
آن ها توان بیشتری دهد تا همچنان به این کار خیر خود ادامه دهند. بنده نیز با همه 

توان در کنار آن ها هستم تا شاید گوشه ای از این کار بزرگ را بگیرم.

منصوریان: دوست دارم در مبارزات UFC شرکت کنم
احتمال  از  ایران  ووشوی  ملی پوش 
 UFC مسابقات  اول  سطح  در  حضور 

استقبال می کند.
طال  مدال  دارنده  منصوریان  الهه 
در  جهان  ووشوی  قهرمانی  مسابقات  در 
دارنده  و  و 2۰۱۹  سال های 2۰۱۳، 2۰۱7 
مدال نقره در تورنمنت تورنتو 2۰۰۹ و دارنده 
مدال برنز بازی های آنکارا 2۰۱۱ از عالقه اش 
برای شرکت در مبارزات آزاد )UFC( سخن 
www.« سایت  با  گفت وگو  در  او  گفت. 

اگر  گفت:   »mmacrossfire.com
سازمان  در  که  کنید  انتخاب  را  من  شما 

UFC باشم، تنها زن ورزشکار مسلمان خواهم بود که می توانم نماینده جامعه بزرگ 
مسلمانان در این مبارزات باشم.

 وی افزود: در حال حاضر هیچ زن مسلمانی در UFC حضور ندارد. من می توانم 
در این مسابقات حضور داشته باشم، نماینده یک جامعه بزرگتر )مسلمانان( باشم و 
می توانم با حجابم بجنگم و می توانم همه مسلمانان را به این جایگاه بیاورم تا در 
UFC شرکت کنند. این می تواند درآمد بیشتری برای UFC به ارمغان بیاورد و این 

سازمان می تواند از این طریق گسترش یابد.
ملی پوش ووشوی ایران تصریح کرد: من فکر می کنم این ایده ای است که شامل 
و فراگیر خواهد بود. قول خواهم داد که می توانم در زمینه در آوردن کمک های مالی 
بیشتر به UFC کمک کنم. به عنوان مثال، اگر سازمان UFC بخواهد از ما، لباس ها 
و حجاب های ما حمایت مالی کند، می توانید از آن درآمد کسب کنید. بابت این کار 
هم پولی نمی خواهم. تنها می خواهم در این مبارزات حضور داشته باشم. می خواهم 

نماینده جهان اسالم باشم.
 UFC منصوریان ۳۰ ساله در بخش دیگری از صحبت هایش خاطرنشان کرد: من
را دنبال می کنم. سعی می کنم مبارزات این رشته را تماشا کنم. واقعاً فکر می کنم این 
برای من مهم است، زیرا تمام دنیا UFC را تماشا می کنند و من به عنوان یک زن 
مسلمان می توانم این کار را انجام دهم. این حرفه من است و می خواهم دنیا آن را 
ببیند. برای جهان اسالم و همچنین برای ایرانیان این اتفاق بسیار بزرگی خواهد بود. 
من االن در هنرهای رزمی ترکیبی )MMA( تمرین می کنم که خیلی سخت است. 
واقعاً می خواهم مطمئن شوم که می توانم به آنجا )UFC( برسم، بنابراین برای این 

کار واقعاً سخت تمرین می کنم.
قهرمان ووشوی ایران در بخش پایانی صحبت هایش هم خاطرنشان کرد: 
مبازرات ُکنور مک گرگور و حبیب نورماگمدوف را دنبال می کنم. دوست دارم در 
وزن ۵۶ کیلوگرم مبارزات UFC شرکت کنم. شرکت در وزن سبک تر را ترجیح 
است.  سریع  خیلی  پایم  و  دست  حرکات  و  هستم  بلند  قد  خیلی  من  می دهم. 
نیز بسیار مهم است. کشتی ورزش شماره یک  ایرانیان  اما برای  ورزش کشتی 
از  را  این زمینه بسیار خوب است. من آن سبک کشتی  ایران در  ایران است و 
ووشو دارم و روی سبک خودم برای فنون زمینی کار می کنم. دوست دارم با ُرز 
ناماجوناس )مبارز نامدار آمریکایی( مبارزه کنم. او از نظر من یک قهرمان است 
و دوست دارم در مبارزه با او خودم را به چالش بکشم. همچنین دوست دارم با 
ولی ژانگ از چین مبارزه کنم. شما روزی من را در UFC خواهید دید و واقعًا 

دارم روی این موضوع کار می کنم.

فعالیت بدنسازی بانوان اصفهانی ممنوع اعالم شد!
استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
زیر  رشته های  در  بانوان  فعالیت  اصفهان، 
ممنوع  را  بدنسازی  فدراسیون  مجموعه 

اعالم کرد.
اخیر  سال های  طی  که  شرایطی  در 
رشته های  در  بانوان  فعالیت  رسمی  مجوز 
از سوی  پاورلیفتینگ، فیتنس و مچ اندازی 
بود،  شده  صادر  جوانان  و  ورزش  وزارت 
مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان 
این  بدنسازی  هیات  رییس  به  نامه ای  در 
استان، هرگونه فعالیت بانوان در رشته های 

بدنسازی را ممنوع اعالم کرد.
این ممنوعیت در حالی است که، بانوان از سال ۹2 مجوز حضور در کالس های 
آموزشی و سمینارهای رشته بدنسازی را داشته اند و از سال ۹۵ نیز می توانستند در 
رشته مچ اندازی به فعالیت حرفه ای بپردازند تا جایی که امسال اولین اعزام بانوان 
به کسب  موفق  ایران  بانوان  و  انجام شد  مچ اندازی  آسیایی  رقابت های  به  ایران 

عنوان سوم آسیا شدند.
 هم چنین سال گذشته نیز مجوز رسمی فعالیت بانوان در رشته پاورلیفتینگ از 
سوی وزارت ورزش و جوانان صادر شد و از سال جاری نیز بانوان فعالیت رسمی خود 
را در رشته فیتنس چلنج آغاز کردند و حتی اولین دوره مسابقات این رشته نیز شهریور 

سال جاری برگزار شد.
مشخص نیست که چرا این ممنوعیت مشخصا در استان اصفهان اعمال شده و 

آیا در سایر استان ها هم اجرایی خواهد شد یا خیر؟
از نامه مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان به رییس هیات  در بخشی 
بدنسازی این استان آمده است: »نظر به اینکه مجوز کتبی در خصوص فعالیت بانوان 
فدراسیون پرورش اندام در رشته های تحت پوشش صادر نگردیده است، لذا هر گونه 
فعالیت بانوان از قبیل برگزاری مسابقات، اردوهای تدارکاتی و مجوز برگزاری دوره های 

مربیگری و داوری تا اطالع ثانوی غیرقانونی است“.

عجب تابستانی در انتظارمان است؛
فوق ستاره هایی که به زودی آزاد می شوند! 

با این ستاره های بدون قرارداد، تابستان شلوغی در انتظار هواداران فوتبال در 
سراسر جهان خواهد بود.

بر خالف سال های گذشته، ستاره های بزرگی برای تمدید قرارداد با باشگاه 
خود توافق نکرده و از همین اول ژانویه 2۰22 قادر به مذاکره و توافق با تیم های 
دیگر هستند. نام های مشهوری چون کیلیان امباپه، پل پوگبا، عثمان دمبله، ایسکو 

و ... احتماال فصل نقل و انتقاالت 2۰22 را به تابستانی داغ تبدیل خواهند کرد.
رئال مادرید از همین حاال برای خرید کیلیان امباپه و آنتونی رودیگر اقدام 
کرده و عثمان دمبله به نظر تصمیم گرفته راه خود را از بارسلونا جدا کند. در این 
میان آینده ستاره های باتجربه ای مانند لوکا مودریچ، لوییس سوارز و گرت بیل نیز 

در هاله ای از ابهام قرار دارد.
در ادامه نام بازیکنان آزاد در تابستان پیش رو به تفکیک هر پست را مرور می 
کنیم. البته تعداد آنها به قدری زیاده بوده که در پایان هر پاراگراف به یک بازیکن 
ذخیره نیز اشاره شده است؛ ستاره هایی که اگر دور هم جمع شوند احتماال قادر به 

شکست دادن هر تیمی در دنیای فوتبال خواهند بود.
آندره اونانا )آژاکس(

دروازه بان کامرونی آژاکس بعد از سپری کردن یک محرومیت غیرمنتظره حاال 
دوباره شرایط بازی کردن پیدا کرده و تنها تا پایان این فصل با آژاکس قرارداد دارد. 
علیرغم ابراز تمایل بارسلونا، به نظر می رسد اینتر با آندره اونانا به توافق رسیده و اگر 
اتفاق خاصی رخ ندهد این سنگربان از فصل بعد در لیگ ایتالیا بازی خواهد کرد. در 

این لیست هوگو لوریس و سمیر هندانوویچ نیز می توانند حضور یابند.
آنتونی رودیگر )چلسی(

مدت هاست اخبار فراوانی در مورد آینده آنتونی رودیگر منتشر شده و هنوز او با 
چلسی در مورد تمدید قرارداد به توافق نرسیده است. رئال مادرید و پاری سن ژرمن 
به شدت برای جذب آنتونی رودیگر تالش می کنند و با توجه به دستمزد درخواستی 
هنگفت این بازیکن، بعید است فصل بعد نیز شاهد حضور او در چلسی باشیم. قرارداد 

آندریاس کریستنسن، دیگر مدافع چلسی نیز در پایان این فصل تمام می شود.
نیکالس سوله )بایرن مونیخ(

بعد از شروع درخشان نیکالس سوله در بایرن مونیخ، مصدومیت شدید باعث 
افت این مدافع جوان شده و حاال اخبار زیادی در مورد احتمال جدایی او شنیده می 
شود. به نظر می رسد لیگ برتر و تیم هایی چون چلسی و منچستریونایتد برای 
خرید این بازیکن اقدام کرده اند. لوییس فیلیپه، مدافع برزیلی التزیو به عنوان گزینه 

ذخیره برای او در نظر گرفته شده است.
ماتیس گینتر )گالدباخ(

ماتیس گینتر بعد از نمایش درخشان در ترکیب تیم ملی آلمان در سال های 
اخیر، همین چند روز قبل رسما اعالم کرد در پایان فصل از گالدباخ جدا می شود. 
اینتر از تابستان سال گذشته مذاکرات برای خرید ماتیس گینتر را آغاز کرده و فاصله 
زیادی تا توافق با این بازیکن ندارد. قرارداد خوان کوادرادو نیز در آستانه اتمام است.

مارسلو )رئال مادرید(
قرارداد کاپیتان برزیلی و باتجربه رئال مادرید رو به اتمام است و مارسلو قطعا 
در پایان فصل جاری و بعد از ۱۵ سال از این باشگاه جدا خواهد شد. اخباری در مورد 
احتمال بازگشت مارسلو به فوتبال برزیل و حتی خداحافظی این بازیکن از فوتبال 
منتشر شده است. سئاد کوالسیناچ، مدافع بوسنیایی آرسنال نیز فاصله ای تا جدایی 

از این تیم ندارد.
پل پوگبا )منچستریونایتد(

در ماه های اخیر بارها شایعاتی در مورد احتمال توافق یونایتد با پل پوگبا برای 
تمدید قرارداد منتشر شده و این اتفاق هنوز رخ نداده است. ستاره فرانسوی آینده 
باشگاه را چندان خوب تصور نمی کند و ممکن است فصل بعد برای یکی از تیم 
های یوونتوس، رئال مادرید یا پاری سن ژرمن به میدان برود. مارسلو بروزوویچ، 

ستاره کروات اینتر نیز هنوز برای تمدید قرارداد توافق نکرده است.
لوکا مودریچ )رئال مادرید(

ستاره کروات و ۳۶ ساله رئال مادرید به قدری در فصل جاری نیز درخشان 
ظاهر شده که هنوز رویای هر مربی بزرگی محسوب می شود. اخبار حاکی از توافق 
لوکا مودریچ برای ماندن در برنابئو به مدت یک فصل دیگر است. اما فرانک کسیه 
در آستانه جدایی از میالن قرار دارد و این تیم باز هم در تمدید با ستاره های خود 

ناکام مانده است.
ایسکو )رئال مادرید(

رویای احیای ایسکو زیر نظر کارلو آنچلوتی نیز حقیقت نداشت و این ستاره 
تکنیکی بعد از هشت سال فاصله ای تا جدایی از رئال مادرید ندارد. ایسکو اغلب 
بازی های تیمش در فصل جاری را از روی نیمکت تماشا کرده و اخیرا با کارلتو 
درگیری لفظی نیز داشته است. همچنین آینده جسی لینگارد، ستاره انگلیسی یونایتد 

نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد.
پائولو دیباال )یوونتوس(

اگرچه به نظر می رسید پائولو دیباال برای تمدید قرارداد با یوونتوس به توافق 
قطعی دست یافته، اما تعلل باشگاه در اعالم رسمی این توافق باعث نگرانی هواداران 
یووه و افزایش احتمال جدایی این هافبک خالق شده است. علیرغم نزدیک شدن 
به موعد اتمام قرارداد آنخل دی ماریا با پاری سن ژرمن، به نظر این بازیکن در 

پاریس ماندگار خواهد شد.
کیلیان امباپه )پاری سن ژرمن(

بی تردید کیلیان امباپه مهم ترین نام بازار تابستانی پیش رو خواهد بود. این 
ستاره فرانسوی هنوز برای تمدید قرارداد با پاری سن ژرمن به توافق نرسیده و رئال 
مادرید سال هاست برای خرید کیلیان امباپه تالش می کند. البته قطعا تکلیف آینده او 
تا پیش از تقابل دو تیم در لیگ قهرمانان مشخص نخواهد شد. قرارداد جنجالی گرت 
بیل با رئال مادرید نیز رو به اتمام بوده و جدایی او بعد از ۹ سال از این تیم قطعی است.

عثمان دمبله )بارسلونا(
اخبار حاکی از خواسته های عجیب و باالی عثمان دمبله برای تمدید با بارسلونا 
و قطعی شدن جدایی این ستاره فرانسوی بعد از پنج سال پرحاشیه از جمع بازیکنان 
بلوگرانا است. از لیورپول، پاری سن ژرمن، یونایتد و یوونتوس به عنوان مشتریان 
دمبله نام برده شده است. همچنین زمان زیادی تا اتمام قرارداد لوییس سوارز با 
روخی بالنکوس نمانده و اتلتیکو هنوز در مورد حفظ او به جمع بندی نرسیده است.

اوزیل در اندیشه خرید یک باشگاه فوتبال
گفته می شود که بازیکن سابق آلمان 
ترکیه  سومی  دسته  باشگاه  خرید  برای 

کوروم اف کی ابراز عالقه کرده است.
تا  اوزیل  مسعود  استار،  گزارش  به 
تابستان 2۰24 با فنرباغچه استانبول قرارداد 
دارد. این ملی پوش سابق آلمانی اکنون می 
خواهد بعد از پایان قرارداد با فنرباغچه وارد 

عرصه مدیریت ورزشی شود.
این  در  هفته   ۱۹ از  پس  ”فنر« 
صدر  از  امتیاز   ۱4 و  است  چهارم  فصل 

جدول عقب است.
طبق گزارش بیلد که از چندین منبع 

تایید شده گزارش می دهد که این بازیکن ۳۳ ساله به زودی می تواند به عنوان مالک 
باشگاه نامی برای خود دست و پا کند. بر اساس این گزارش، اوزیل می خواهد باشگاه 

کوروم اف کی را تصاحب کند.
پس از استعفای فاتح اوزجان، رئیس باشگاه دسته سوم ترکیه در هفته جاری، 
او اشاره ای به حضور اوزیل داشت و گفت: یک بازیکن مشهور دنیا از ترکیه عالقمند 
به خرید این باشگاه است. این بازیکن قهرمان سال 2۰۱4 جهان است. گفته می شود 
قیمت خرید این باشگاه 2۰ میلیون لیر ترکیه، معادل حدود ۱.۳ میلیون یورو است. 
اوزیل که انتظار می رود ساالنه حدود سه میلیون یورو در فنرباغچه به دست بیاورد، 
قصد دارد برنامه خود را بعد از بازنشستگی از فوتبال تنظیم کند و خود را به عنوان 

مالک این باشگاه مطرح کند.

هواداران فوتبال در انتظار 
دراگان  جدید  لیست  اعالم 
فهرستی  هستند.  اسکوچیچ 
که ممکن است با تغییراتی در برخی از 

پست ها نیز همراه باشد.
تا آغاز مجدد مرحله  زمان زیادی 
مقدماتی جام جهانی باقی نمانده است. 
تیم ملی باید در روزهای 7 و ۱2 بهمن 
به مصاف عراق و امارات برود و بازیکنان 
لژیونر 4 بهمن وارد فیفا دی خواهند شد 
و می بایست در اردوی تیم ملی ایران 
حضور پیدا کنند. در صورت پیروزی برابر 
بازی  سایر  نتایج  از  نظر  صرف  عراق، 
ها، شاگردان اسکوچیچ بلیط حضور در 
را  رقابت های جام جهانی 2۰22 قطر 

رزرو خواهند کرد.
ها  زنی  و گمانه  روزها بحث  این 
درباره بازیکنان جدیدی که ممکن است 
توسط دراگان اسکوچیچ به اردوی تیم 
ملی دعوت شوند، زیاد است. با توجه به 
اینکه به احتمال فراوان سه بازی پایانی 
جهانی  جام  مقدماتی  مرحله  در  ایران 
تشریفاتی خواهد بود، کادرفنی تیم ملی 
جدیدی  بازیکنان  است  مند  عالقه  نیز 
را در ترکیب خود تست کند تا آنها نیز 
فرصت درخشش و به نمایش گذاشتن 
توانایی هایشان را داشته باشند. در این 
بین، شاید تنها پستی که تغییر آنچنانی 
نسبت به قبل نداشته باشد، خط حمله 

ایران است.
ملی،  تیم   قبلی  دیدارهای  در 
ترافیک شدید خط  در  زیادی  بازیکنان 
حمله تیم ملی حضور داشتند یا فرصت 
درخشش به آنها نرسید و یا اینکه برای 
دقایق کوتاهی به میدان رفتند. بازیکنانی 
که شاید هر کدام از آنها می توانست در 
دوره های دیگر تیم ملی در ترکیب اصلی 
قرار بگیرد. اما بد نیست نگاهی بیندازیم 
به عملکرد مهاجمین فعلی تیم ملی از 
و  ایران  بازی  از  پس  و  قبل  دی  فیفا 
سوریه تاکنون. البته آماری که مهاجمین 
لژیونر تیم ملی از خود به جای گذاشته 

اند، چندان قابل توجه نیست.
 4 دقیقه،   2۰۸( آزمون  سردار   *

بازی، یک گل به چلسی(:
درباره  و شایعات  اخبار  روزها  این 
باالترین  به  زنیت  ایرانی  مهاجم  آینده 
حد ممکن رسیده است. از لیون فرانسه 
به عنوان مقصد بعدی او یاد می شود. 
پس از اینکه سردار در دیدار برابر سوریه 
موفق به گلزنی شد، در 4 دیدار زنیت به 
میدان رفت که در این میان او موفق شد 

دروازه چلسی را باز کند.
بازی  این  در  زنیت  ایرانی  مهاجم 
دچار مصدومیت شد و در 2۵ روز گذشته 
مشغول ریکاوری و درمان خود بوده است. 
اگر آزمون در زنیت ماندگار شود، بازی 
به  او  برگشت  دیدار  عراق  برابر  بعدی 
میادین خواهد بود چرا که قهرمان روسیه 
تا 2۸ بهمن و ۱۶ روز پس از اتمام فیفا 

دی نیز دیداری در پیش نخواهد داشت.
* مهدی طارمی: )۶۸۰ دقیقه، ۹ 
بازی، یک گل به بنفیکا، یک پاس گل 

برابر پورتیموننزه(
مهاجم پورتو در این مدت بیشتر از 
تمام لژیونرهای ایرانی به میدان رفت. او 
یکی از طوالنی ترین روزه های گلزنی 
سال  بازی  آخرین  در  توانست  را  خود 
2۰2۱ بشکند. طارمی با اینکه به اردوی 
قبلی تیم ملی دعوت نشد، اما از دیدار 
ایران برابر سوریه تاکنون در ۹ بازی به 
میدان رفته و حتی در صورت تشخیص 
جدال  از  قبل  تا  تواند  می  کونسیسائو، 
استوریل،  مقابل  دیدار   4 عراق  برابر 
ویزال، بلننسس و فامالیکائو را برگزار کند.
این  دعوت  به  منوط  اینها  البته 
بازیکن به اردوی بعدی تیم ملی است که 
به نظر می رسد این اتفاق رخ خواهد داد. 
طارمی تا به امروز یک بار دروازه بنفیکا را 
باز کرده و یک پاس گل نیز داده است. 
البته او روی 2 گل دیگر تیمش نیز تأثیر 
مستقیم داشته و بهتر از سایر مهاجمین 
کار کرده است. او فرصت بهبود این آمار 
خود را تا پیش از ورود به فیفا دی بعدی 

خواهد داشت.
*  اللهیار صیادمنش: )4۳۶ دقیقه، 
۵ بازی: یک گل به دیناموکیف و یک 

پاس گل برابر لووف(

بازیکن سابق زوریا لوهانسک که 
باید به ترکیه بازگردد، هنوز به درستی 
انتقاالت  و  نقل  در  نیست  مشخص 
زمستانی راهی چه تیمی خواهد شد. اخبار 
پیرامون او زیاد است و برخی شایعات از 
پیشنهاداتی خبر می دهند که به دست 
اللهیار رسیده و بعضی اخبار نیز می گویند 
که او این فصل را در فنرباغچه می ماند. 
به هر شکل او پس از فیفا دی اخیر، یک 
گل زد و یک پاس گل داد و فنرباغچه نیز 
تا پیش از آغاز فیفا دی بعدی، 4 بازی 
در پیش دارد و باید دید او در این تیم به 

میدان می رود یا خیر.
* کریم انصاری فرد: )2۵۱ دقیقه، 
۶ بازی، یک گل به کیفیسیاس و یک 

پاس گل برابر المپیاکوس(
این  با سابقه تیم ملی در  مهاجم 
مدت فقط 2 بار در ترکیب اصلی قرار 
گرفت و در باقی موارد به عنوان بازیکن 
مانند  به  نیز  او  آمد.  میدان  به  ذخیره 
اللهیار یک گل زد و یک پاس گل داد. 
او تا پیش از دیدار برابر عراق، فرصت 
را  آتن  آ.ا.ک  برای  بازی   ۵ در  حضور 
انصاری  کریم  دید  باید  داشت.  خواهد 
می  میزان  چه  تا  دیدارها  این  در  فرد 

تواند آمارش را بهتر کند.
دقیقه، ۵  قایدی: )۳۸۶  * مهدی 
یک  گرفتن  النصر،  به  گل  یک  بازی، 

پنالتی مقابل الظفره(
هر چند که پست تخصصی قایدی 
وینگر است اما جزو مهاجمین و عناصر 
اصلی تهاجمی تیم ملی به شمار می آید. 
او در دو دیدار برابر لبنان و سوریه جمعا ۵ 
دقیقه هم فرصت بازی را به دست نیاورد 
و پس از آن با شباب االهلی به ۳ پیروزی، 
یک مساوی و یک شکست رسید. این 
بازیکن در جریان تساوی برابر النصر، تک 
گل تیمش را به ثمر رساند و در پیروزی 
یک بر صفر برابر الظفره نیز یک پنالتی 
در  قایدی  مهدی  که  چند  هر  گرفت. 
این مدت برای تیمش خوب بازی کرده 
اما تأثیرگذاری او روی گل های شباب 

االهلی بیش از 2 مورد نبوده است.
 ۵ دقیقه،   ۱۱۵( رضایی:  کاوه   *

بازی، صفر گل و صفر پاس گل(
مهاجم ایرانی اود هورلی روزهای 
آخرین  از  کند.  نمی  سپری  را  خوبی 
حضور او در میادین ۱7 روز می گذرد و 
پس از دیدار برابر سوریه تاکنون موفق به 
گلزنی نشده است. این مسئله سبب شده 
که دعوت از کاوه رضایی برای اردوی 
بعدی تیم ملی در هاله ای از ابهام قرار 
او  اینکه مصدومیت های  بگیرد ضمن 
در این چند وقت اخیر باعث دوری او از 

آمادگی شده است.
در  ترکیب،  به  ورود  مدعیان   **

انتظار چراغ سبز اسکوچیچ
 ۵ دقیقه،   ۱7۹( علیپور:  علی   *
یک  گرفتن  بنفیکا،  به  گل  یک  بازی، 

پنالتی مقابل ویزاال(
علیپور در فهرست های قبلی تیم 
ملی حضور نداشت اما او این روزها در 
با وجود  و  ماریتیمو خوب کار می کند 
رفته، مثمر  به میدان  اندکی که  دقایق 
ثمر واقع شده است. او نیز یکی از مدعیان 
حضور در لیست بعدی تیم ملی است. 
مهاجم ماریتیمو در این مدت موفق به 
باز کردن دروازه بنفیکا شد و در تقابل با 
ویزاال نیز یک پنالتی برای تیمش گرفت.

 ۸ دقیقه،   ۵۵4( مغانلو  شهریار   *
بازی، 2 گل به نساجی(

مهاجم سپاهان که در تابستانی پر 
سر و صدا از پرسپولیس به جمع شاگردان 
نویدکیا اضافه شد، یکی دیگر از مدعیان 
تیم ملی است. مهاجمی که  به  دعوت 
در بازی با نساجی دبل کرد و توانست 
پیراهن سپاهان گلزنی کند.  با  باالخره 
در میان تمام مهاجمین مدعی، شهریار 
بیشترین گل را به ثمر رسانده که البته باید 
این نکته را متذکر شد که سایر مهاجمین 
تیم ملی در خارج از کشور بازی می کنند.

ابتدایی  روزهای  در  شکل  هر  به 
بهمن ماه فهرست نفرات دعوت شده به 
اردوی تیم ملی اعالم می شود. همگان 
دراگان  جدید  لیست  اعالم  انتظار  در 
تغییرات  شاهد  تا  هستند  اسکوچیچ 
بازیکنان  میان  جذاب  شاید  و  احتمالی 

دعوت شده باشند.

تغییرات جدید در لیست تیم ملی؛ 

فرصت ایده آل برای ظهور ستاره های جدید 

پیرامون  شایعات  که  حالی  در 
گرفته،  قوت  بیرانوند  علیرضا  وضعیت 
باشگاه پرسپولیس نیز به صورت رسمی 
مذاکره برای جذب او را آغاز کرده است.

حضور  از  پس  بیرانوند  علیرضا 
باتجربه  حاال  پرتغال،  و  بلژیک  در 
پیشنهادات  اروپا  فوتبال  در  دروازه بانی 
متنوعی را پیش روی خود می بیند که در 
میان آنها تیمهای لیگ برتر خلیج فارس 
نیز هستند که به شدت استخدام وی را 

دنبال می کنند.
سلیمانی  مصطفی  بیرانوند  وکیل 
می گوید که او عالوه بر سه تیم از لیگ 
برتر ایران، از دو تیم پرتغالی هم پیشنهاد 
دارد و شاید پس از بواویشتا، حضور در 
تیمی جدید از لیگ پرتغال را تجربه کند. 
وکیل بیرانوند بدون اسم بردن از نام این 
تیمها، می گوید که آنها در بین تیمهای 

خوب لیگ پرتغال هستند.
مشتری  جدی ترین  حال،  این  با 
داخلی بیرانوند، باشگاه پرسپولیس است. 
حضور  از  فصل  چهار  که  پرسپولیس 
بیرانوند در درون دروازه بهره برد، حاال 
به صورت رسمی مذاکره با این گلر ملی 
در  و  کرده  آغاز  را  باشگاهش  و  پوش 

تالش است تا با جلب نظر وی، اولین 
خرید زمستانی اش را انجام دهد.

که  است  آن  از  حاکی  شنیده ها 
مجید صدری پس از گرفتن تائید یحیی 
گل محمدی، این مذاکرات را آغاز کرده اما 
نکته اصلی این است که به این سادگی ها 
رضایت نامه بیرانوند را صادر نخواهد شد 
و باشگاه او به دنبال دریافت رقم رضایت 
نامه است. بنابراین رقیب متمول و لیگ 
برتری پرسپولیس، در این انتقال دست 

باالتر را دارد.

سلیمانی در پاسخ به این سوال که 
چه زمانی تکلیف بیرانوند روشن خواهد 
هفته  دو  حداکثر  تا  که  می گوید  شد 
وضعیت بیرانوند برای دور برگشت فصل 

2۰2۱-2۰22 مشخص می شود.
اگرچه هنوز رقم رسمی برای جذب 
بیرانوند اعالم نشده اما شنیده ها حاکی از 
آن است که رقمی کمتر از یک میلیون 
سوی  از  وی  نامه  رضایت  برای  دالر 
شده  گرفته  نظر  در  بواویشتا  باشگاه 
که تقریبا هیچ باشگاهی در ایران توان 

پرداخت آن را ندارد. اما بیرانوند تالش 
نامه  رضایت  خودش  تا  کرد  خواهد 
انتخاب  را  اش  بعدی  تیم  و  بگیرد  را 
بواویشتا  اگرچه  اینکه  مهم  نکته  کند. 
بیرانوند را در اختیار  به صورت قرضی 
دارد اما باتوجه به قرارداد این بازیکن، 
می تواند بند خرید دائمی وی را فعال کند 
و به عنوان مالک، او را به تیم دیگری 
بفروشد. در غیر این صورت پرسپولیس 
عالوه بر بواویشتا باید با آنتورپ بلژیک 

هم توافق کند.
آخرین حضور گلر شماره یک تیم 
ملی در ترکیب بواویشتا مقابل اسپورتینگ 
لیسبون بود که او در نیمه اول توانست 
کلین شیت کند و در نیمه دوم به دلیل 
مصدومیت تعویض شد. او در فصل جاری 

۸ بازی برای تیمش انجام داده است.
از  مذاکرات  رسمی  آغاز  باوجود 
سوی پرسپولیس، جذب بیرانوند در پنجره 

پیش رو »بسیار بعید« به نظر می رسد.
بیرانوند دو سال پیش و در حالی 
از کرونا  تازگی پس  به  ایران  لیگ  که 
مقابل  در  بازی  یک  می شد،  بازگشایی 
پیکان برای پرسپولیس انجام داد و سپس 

ایران را ترک کرد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آغاز مذاکره صدری با تائید کادرفنی؛

علیرضا بیرانوند، گزینه جدید پرسپولیس!

کارشناس فوتبال کشورمان گفت: 
نیازمند  اما  دارد  روند خوبی  پرسپولیس 
ترمیم و تقویت است و باید یک هافبک 

خالق و بازی ساز را به خدمت بگیرد.
هفته  در  افزود:  کلهر،  محمود 
دوازدهم، لیگ برتر سرخ پوشان تهرانی 
یک پیروزی با ارزش به دست آوردند و 
موفق شدند سپاهان را در آن شرایط با 

نتیجه یک بر صفر شکست دهند.
گفت:  پرسپولیس  اسبق  کاپیتان 
شاگردان یحیی گل محمدی در این هفته 
باید برابر تراکتوری به میدان بروند که در 
حال حاضر در رده سیزدهم جدول است 
اما نباید فراموش کنیم این جایگاه نباید 
شود  پرسپولیس  بازیکنان  فریب  باعث 
شرایط  به  بازگشت  برای  آنها  که  چرا 
خوب خود از هیچ کوششی دریغ نخواهند 

کرد و این مساله می تواند در زمین بازی 
مشکل ساز شود.

وی ادامه داد: پرسپولیس تغییراتی 
داشته که این مساله نیازمند زمان است تا 

بازیکنان با هم به خوبی هماهنگ شوند. 
البته این هماهنگی در تیم ایجاد شده و 
هر چه جلوتر برویم نظم تیمی بیشتر هم 
می شود، اما تیم نیازمند هافبک خالق و 

الزم  که  مواقعی  در  تا  است  بازی ساز 
کمک  و  شده  گرفته  خدمت  به  است، 

حال تیم باشد.
پیشکسوت پرسپولیس یادآور شد: 
در  که  موفقیت هایی  دلیل  به  تیم  این 
انتظارات  سطح  داشته،  اخیر  سال های 
را باال برده و همه از آنها فقط قهرمانی 
می خواهند، این مساله بار روانی به همراه 
دارد و بازیکنان باید خودشان را با این 

شرایط همسو کنند.
تیم  پرسپولیس  داد:  ادامه  وی 
چنین  در  کردن  بازی  و  است  بزرگی 
فضایی نیازمند بسترهای الزم است که 
مجموعه تیم باید به آن توجه کنند. مهم 
در حال حاضر این است که روند صعودی 
تیم حفظ شده و پرسپولیس می تواند در 

این مسیر موفق شود.

تیم نیازمند هافبک خالق و بازی ساز است؛

کلهر: همه از پرسپولیس قهرمانی می خواهند



7 هنگسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1921- دوشنبه 13 دی 1400 فر

زل
ل ع

ص
ف

از راست به چپ:  محمدحسین شهریار،؛ اصغر فردی، ضیاءالدین ترابی 
و هوشنگ ابتهاح )سایه( اختصاصی دنیای جوانان

بگذار پا به دیده من،
تا بگویمت

مهرداد اوستا

ای آرزوی من، زکجا باز جویمت
تا همچو نی نوازم و چون گل ببویمت

تا بنگری چه می کشم از دوری ات، دمی
بگذار پا به دیده من، تا بگویمت

در خون خویش غوطه ورم تا به کوی تو
تا چون قلم طریق محبت بپویمت

گفتی که منتهای امید تو چیست؟ آه
ای منتهای آرزوی من، چه گویمت؟

از هرچه هست در همه عالم تو را گزید
خاطر، اگر که از همه عالم بجویمت

در چشم من یکی ز ره مردمی در آی
تا گرد ره به اشک ز دامن بشویمت

 خانه کتاب و ادبیات ایران از تمامی تشکل های صنفی نشر، 
ناشران، نهادها، موسسات و آژانس های ادبی سراسر کشور برای حضور 
در بیست وششمین دوره »نمایشگاه بین المللی کتاب مسقط« )2۰22( 

دعوت کرد.
به گزارش دنیای جوانان  از خانه کتاب و ادبیات ایران، نمایشگاه 
معتبرترین  و  مهم ترین  از  یکی  به عنوان  مسقط  کتاب  بین المللی 
نمایشگاه های کتاب در حوزه کشورهای عربی هرساله پذیرای بسیاری 

از فعاالن نشر است.
با توجه به برپایی غرفه جمهوری اسالمی ایران در نمایشگاه کتاب 
مسقط 2۰22 از تاریخ 4 تا ۱4 اسفندماه ۱4۰۰ توسط بخش بین الملل خانه 
کتاب و ادبیات ایران، از کلیه تشکل های صنفی نشر، ناشران و آژانس های 
ادبی سراسر کشور برای ثبت نام به منظور ارائه برنامه جهت حضور در این 

نمایشگاه با توجه به ضوابط و زمان های اعالم شده دعوت می شود.
متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۳/۱۰/۱4۰۰ تا 22/۱۰/۱4۰۰ به 

سایت خانه کتاب و ادبیات ایران مراجعه و ثبت نام کنند.
اختصاص فضا در غرفه ملّی جمهوری اسالمی ایران به منظور 
عرضه و نمایش آثار منتخب، هماهنگی و اختصاص فضا جهت برگزاری 
نشست ها و دیدارهای دوجانبه یا چند جانبه و اخذ دعوت نامه از نمایشگاه 

کتاب مسقط از جمله امکانات و تسهیالتی است که در اختیار متقاضیان 
حضور در این نمایشگاه قرار خواهد گرفت.

تشکل های صنفی نشر، ناشران، نهادها، موسسات و آژانس های 
ادبی سراسر کشور متقاضی حضور در بیست وششمین دوره نمایشگاه 
 ketab.ir بین المللی کتاب مسقط باید تا تاریخ 22/۱۰/۱4۰۰ در سایت
ثبت نام کرده و برنامه های خود را ارائه کنند. الزم است در صورت کسب 
شرایط حضور حداکثر تا تاریخ 2۸/۱۰/۱4۰۰ تفاهم نامه همکاری را امضا 
 contact( کرده و یک نفر را به عنوان متصدی غرفه به صورت ثابت

person( معرفی کنند.
حداکثر تا تاریخ ۰۵/۱۱/۱4۰۰ فرصت باقی است تا پیشنهاد و 
معرفی کتاب های مناسب و قابل عرضه در نمایشگاه، ارائه شده و تهیه 
رایت کاتالوگ )مطابق شیوه نامه مربوط( و ارائه ترجمه متن چکیده کتاب ها 
)ترجیحاً به زبان های عربی و انگلیسی( نیز حداکثر تا تاریخ ۱۵/۱۱/۱4۰۰ 
انجام شود. انتقال کتاب های منتخب مطابق فهرست اعالم شده به محل 

غرفه نیز باید حداکثر تا تاریخ  ۱7/۱۱/۱4۰۰ صورت گیرد.
بدیهی است بر اساس اولویت های مربوط و ظرفیت محدود، 
نسبت به انتخاب و انعقاد تفاهم نامه همکاری در این خصوص اقدام 

خواهد شد.

فعاالن نشر ایران به نمایشگاه بین المللی کتاب مسقط فراخوانده شدند

ارشاد  و  فرهنگ  وزیر   
اسالمی فهم مسائل فرهنگی 
فرهنگ  بخش  امروز  نیاز  را 
فرهنگ،  پژوهشگاه  گفت:  و  برشمرد 
هنر و ارتباطات باید پشتوانه دقیقی برای 
فعالیت های این وزارتخانه در حوزه های 
مختلف فرهنگی و هنری باشد و متناظر 
همه گروه ها و بخش های مختلف وزارت 
فرهنگ گروه های قوی در این پژوهشگاه 

ایجاد شود.
محمدمهدی اسماعیلی روز یکشنبه 
در آئین تکریم و معارفه روسای قدیم و 
جدید پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 
اسالمی در سالن اجتماعات این وزارتخانه 
گروه  همه  متناظر  باید  اینکه  بیان  با 
وزارتخانه  مختلف  های  بخش  و  ها 
گروه های قوی در این پژوهشگاه ایجاد 
پژوهشگاه  جدید  رئیس  از  گفت:  شود، 
پیگیری  را  کار  این  فرهنگ می خواهم 

و مدیریت کند.

های  پژوهش  یج  نتا مند  ز نیا
پژوهشگاه هستیم

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
هنر  فرهنگ،  پژوهشگاه  اینکه،  بیان 
و حیاتی  بسیار مهم  نقش  ارتباطات  و 
افزود:  برای مجموعه های دولت دارد 
در کمیسیون فرهنگی دولت و همچنین 
و  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  در 
تصمیم گیر  سیاستگذار،  نهادهای  همه 
فرهنگی  های  حوزه  در  تصمیم ساز  و 
متقن  و  علمی  پژوهش های  نتایج  به 

پژوهشگاه نیاز داریم.
اینکه  بیان  با  اسماعیلی همچنین 
پژوهش های پژوهشگاه فرهنگ، هنر و 
ارتباطات در جلسات هیئت دولت ارائه می 
شود، تاکید کرد: سرعت و دقت پژوهش 
ها به ویژه در حوزه های رصدی و کار 
پیمایشی به عنوان پشتوانه محکم برای 
شمار  به  کشور  فرهنگی  مجموعه های 

می آید.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید 
فرهنگی  مسائل  فهم  نیازمند  اینکه  بر 
هستیم، از آقای زائری به عنوان رئیس 
ارتباطات  و  هنر  فرهنگ،  پژوهشگاه 
خواست تا گزارش های اقدامات پژوهشی 
این پژوهشگاه را به صورت فصلی به این 

وزارتخانه ارائه دهد.
همچنین  داد:  ادامه  اسماعیلی 
رئیس پژوهشگاه باید به حوزه تولیدات 

توجه  نیز  است  مهم  موضوعات  از  که 
داشته و در جهت ارتقای کیفی فعالیت 
وزارتخانه  این  و هنری  فرهنگی  های 

قرار بگیرد.

پیمایش فرهنگی با دقت بیشتری 
پیگیری شود

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
نیز کار  تصریح کرد: پیمایش فرهنگی 
مهم و اصلی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و 
ارتباطات است که باید با دقت بیشتری 

آن را پیگیری کرد.
وی گفت: رئیس جدید پژوهشگاه 
فرهنگ، هنر و ارتباطات همچنین باید 
همکاری با موسسات علمی و پژوهشی 
متناسب را افزایش دهد و وظیفه من نیز 
به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
این است که در مسیر توسعه داخلی و 

ارتقای پژوهشگاه تالش کنم.

تاکید بر جذب هیات علمی
داد:  ادامه  هنر  شورای  رئیس 
ارتباطات  و  هنر  فرهنگ،  پژوهشگاه 
باید به جذب هیات علمی بپردازد تا این 
پژوهشگاه در تراز یک پژوهشگاه علمی 

و دانشگاهی باشد.
وی تاکید کرد: همچنین پژوهشگاه 
باید با شورای فرهنگ عمومی به عنوان 
نظام  در  تحول  های  پیشران  از  یکی 
راستای  در  کشور  فرهنگی  حکمرانی 
همکاری  پژوهشی  اقدامات  تحول 

داشته باشد.

با  کاربردی  پروژه   ۵۰ اندازی  راه 
وزارتخانه

در این آیین رئیس پیشین پژوهشگاه 
فرهنگ، هنر و ارتباطات نیز طی سخنانی 
با اشاره به بخشی از فعالیت های چهار 
ساله مدت حضور خود در این پژوهشگاه 

قدم  تا  شد  تالش  مدت  این  در  گفت: 
های مهمی در حوزه پژوهشی و علمی 
برداشته شود که از آن جمله می توان به 
۵۰ پروژه کاربردی با وزارتخانه اشاره کرد. 
همچنین در این مدت شورای پژوهشی 
آثار  منشاء  که  راه اندازی شد  وزارتخانه 

فرهنگی مهمی بود.
با  فعالیت  افزود:  سلگی  محمد 
استان های مختلف کشور که مغفول مانده 
بود در این مدت آغاز و تولید »داده« و راه 
اندازی دفتر نظرسنجی از دیگر اقداماتی 
بود که بر همین اساس 42 طرح مختلف 

نیز در بخش نظرسنجی انجام شد.
سلگی با اشاره به اینکه مطالعات 
کیفی را در دستور کار قرار دادیم، گفت: 
راه اندازی  را  رصد  مرکز  مدت  این  در 
یابی پژوهشگاه  کرده و برای مرجعیت 
مراکز  با  مراکز فرهنگی تالش شد  در 
مختلف و اصلی فرهنگی کشور از جمله 
دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی 
عمومی  فرهنگ  شورای  دبیرخانه  و 

همکاری داشته باشیم.

ارتقا و گام رو به جلو اولویت فعالیت 
های پژوهشگاه در آینده پیش رو

در بخش دیگری از این آیین قاسم 
زائری رئیس جدید پژوهشگاه فرهنگ و 
ابراز  نیز طی سخنانی  ارتباطات  و  هنر 
امیدواری کرد تا با حمایت وزیر فرهنگ 
همکاری  و  همت  و  اسالمی  ارشاد  و 
کارکنان این پژوهشگاه آنچه را که آقای 
سلگی و مدیران پیشین این پژوهشگاه 

فراهم آورده اند را ارتقا و گامی رو به جلو 
برداشته شود.

توجه به نیازهای وزارت فرهنگ در 
مسائل مبتالبه

اصلی  ماموریت  داد:  ادامه  وی 
این پژوهشگاه توجه به نیازهای وزارت 
فرهنگ در مسئله مبتالبه است که در 
دستور کار پژوهشگاه در دوره جدید قرار 

خواهد گرفت.
هنر  فرهنگ،  پژوهشگاه  رئیس 
این  اینکه  به  اشاره  با  ارتباطات  و 
پژوهشی  موسسه  یک  ه  پژوهشگا
با حمایت  کرد:  امیدواری  ابراز  است، 
به  نیم  بتوا همکاران  همت  و  وزیر 
توسعه نیروی انسانی و فضای فیزیکی 

بپردازیم. نیز 
از سخنان  دیگری  بخش  در  وی 
خود بر توجه بیشتر به شوراهای پژوهشی 
استان ها تاکید کرد و گفت: این شوراها 
در  پژوهش  تقویت  به  بهتر  توانند  می 
استان ها بپردازند زیرا با مسائل فرهنگی 
منطقه خود آشنایی بیشتری دارند و قادر 
خواهند بود تحلیل مناسبی را به مرکز 

منتقل کنند.
در این آیین وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با اهدای لوحی از خدمات محمد 
سلگی رئیس پیشین پژوهشگاه فرهنگ 
هنر و ارتباطات اسالمی تقدیر و در ادامه 
حکم انتصاب قاسم زائری را به عنوان 
رئیس جدید پژوهشگاه فرهنگ هنر و 

ارتباطات به وی ابالغ کرد.

وزیر فرهنگ: نیازمند فهم مسائل فرهنگی هستیم

شرح حال مردم جنگ زده به روایت »زنی در برلین« 
مارتا هیلرز در کتاب »زنی در برلین« با 
مردمان  تلخ  حال  جذاب، شرح   و  شیوا  قلمی 
محلی را در جریان نبرد برلین و اشغال این شهر 

به دست ارتش سرخ بازگو می کند.
حقیقت دارد: جنگ به برلین رسیده است. 
به  دور می نمود حاال  هیاهویی  دیروز  تا  آنچه 
غرشی مداوم تبدیل شده است. بوی باروت را 
نفس می کشیم. گوش هایمان گرفته و جز صدای 

سنگین ترین سالح ها را نمی شنود. مدت هاست دیگر برای خبر گرفتن از محل 
استقرارشان تقالیی نمی کنیم. لوله های تفنگ دورمان حلقه زده اند و حلقه دم به 
ساعت تنگ تر می شود. )ص. ۱7( کتاب زنی در برلین با این جمالت تکان دهنده 
و تاثیرگذار آغاز می شود. این کتاب یک روزنوشت به قلم بانویی آلمانی است که 
هویت وی تا سالها بر همگان پوشیده بود. نویسنده در این کتاب رویدادهای هشت 
هفته از زندگی خود و همسایگانش را در دورانی که آلمان در جنگ جهانی دوم 
شکست خورده و برلین به دست نیروهای ارتش سرخ اشغال شده بود، روایت می کند.
وی در این روزنوشت خواندنی تجاوزهای گسترده به زنان برلینی توسط 
سربازان روس را توصیف می کند و از رویکرد عملگرایانه زنان به بقا که معموال 
در گرو اهلی کردن افسران رده باالی روس برای تضمین امنیتشان بود، پرده 
برمی دارد؛ زنانی که در گرماگرم درگیری دولت ها بر سر قدرت و خاک تصمیم 
می گیرند »چیزی بیش از گوشت قربانی و غنیمت جنگی باشند« )ص. ۱۰۱(.

زنی در برلین به عنوان دفتر خاطرات زنی تنها در شهری اشغال شده 
اطالعات خواننده را درباره آن دوره زمانی کامل کرده و به جو حاکم بر پناهگاه های 

دوران جنگ و از هم پاشیدن زندگی شهری و جامعه مدنی می پردازد.
رمان زنی در برلین با ترجمه سیامند زندی و در شمارگان ۱۱۰۰ نسخه 

توسط انتشارات فرهنگ نشر نو چاپ و روانه بازار کتاب شده است.
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شرکت تعاونی شماره 2 مسکن فزهنگیان  مریوان – تأسیس 1۳81-شماره ثبت ۳04
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی شماره 2 مسکن فرهنگیان مریوان – شماره 1577/162 مورخ 1400/10/12
جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی ۱۵77 مریوان )تعاونی مسکن شماره 2 فرهنگیان مریوان( در ساعت ۹ صبح روزپنجشنبه مورخ 2۳دیماه/۱4۰۰در محل 

سالن اجتماعات شهید قاسم سلیمانی)سالن نشاط سابق(آموزش وپرورش مریوان به نشانی: مریوان= بلوارشهدا جنب سالن پوریای ولی برگزار می گردد.
به منظوربررسی واتخاذ تصمیم در خصوص دستور کار جلسه از کلیه اعضای محترم این تعاونی دعوت بعمل می آید، ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی،با در دست داشتن 
کارت یا دفترچه عضویت درجلسه مقررحضور بهم رسانند.درصورتیکه برای هریک ازاعضاءشرکت، حضور در جلسه میسرومقدور نباشد،براساس ماده ۱۹ آیین نامه نحوه برگزاری 
وتشکیل مجامع عمومی،می تواندحق رأی خودرا بموجب وکالت نامه کتبی به عضوی دیگراز اعضای تعاونی،ویا نماینده قانونی خود واگذارتا بدینوسیله در تصمیم گیریها مشارکت نمایند.
نکته ۱= تعداد آراء وکالتی هرعضواز اعضای تعاونی ،حداکثر ۳رأی وهر شخص غیرعضوتنها یک رأی خواهد بود.اعضای متقاضی اعطای نمایندگی،می بایست به همراه نماینده 

خودحداکثر تا تاریخ22 دیماه ۱4۰۰ در محل دفترشرکت تعاونی مذکورحاضر تا پس ازاحراز هویت طرفین وتأیید وکالت واهلیت نماینده ،مجوز ورود به مجمع را دریافت نمایند.
نکته 2= بر اساس بند ۱ ماده 2۱ آئیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی فوق العاده )موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاون(مصوب ۹/ ۱۳۸7/۳حد نصاب رسمیت 

جلسات مجامع به ترتیب زیرخواهد بود:
مجمع عمومی فوق العاده در نوبت اول با حضوردو سوم ، نوبت دوم با حضور)نصف بعالوه یک( ودر صورت عدم حصول حد نصاب مذکور،نوبت سوم با حضورهرتعداد از اعضاء 

شرکت اصالتی – وکالتی )حداقل 7 عضو( رسمیت می یابد.
یادآوری نکته مهم = به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کووید ۱۹وآمیکرون همراه داشتن ماسک، دستکش ، مواد ضد عفونی کننده ووسایل شخصی بویژه خود کار الزامی است.

دستورات جلسه:
۱-( تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی )ماده ۶ اساسنامه(

2-( افزایش سرمایه شرکت تعاونی از مبلغ ۵7۰.۰۰۰.۰۰۰میلیون ریال به 2.۱42.۰۰۰.۰۰۰ ریال وافزایش اعضا از ۹۵ سهم به ۳7۵ سهم )ماده 7اساسنامه(
هیأت مدیره شرکت تعاونی ۱۵77

)تعاونی مسکن شماره 2 فرهنگیان مریوان(

شرکت تعاونی شماره 2 مسکن فزهنگیان  مریوان – 
تأسیس 1۳81-شماره ثبت ۳04

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی 
شماره 2 مسکن فرهنگیان مریوان – شماره 1577/16۳ مورخ 1400/10/12

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی ۱۵77 مریوان }تعاونی 
مسکن شماره 2 فرهنگیان مریوان(درساعت ۱۰صبح روزپنجشنبه مورخ 2۳دیماه/۱4۰۰در محل 
سالن اجتماعات شهید قاسم سلیمانی)سالن نشاط سابق(آموزش وپرورش مریوان به نشانی: مریوان= 

بلوارشهدا جنب سالن پوریای ولی برگزار می گردد.
به منظوربررسی واتخاذ تصمیم در خصوص دستور کار جلسه از کلیه اعضای محترم این 
تعاونی دعوت بعمل می آید، ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی،با در دست داشتن کارت یا دفترچه 
عضویت درجلسه مقررحضور بهم رسانند.درصورتیکه برای هریک ازاعضاءشرکت، حضور در جلسه 
میسرومقدور نباشد،براسای ماده ۱۹ آیین نامه نحوه برگزاری وتشکیل مجامع عمومی،می تواندحق 
رأی خودرا بموجب وکالت نامه کتبی به عضو دیگراز اعضای تعاونی،ویا نماینده قانونی خود واگذارتا 

بدینوسیله در تصمیم گیریها مشارکت نمایند.
نکته ۱= تعداد آراء وکالتی هرعضواز اعضای تعاونی ،حداکثر ۳رأی وهر شخص غیرعضوتنها 
یک رأی خواهد بود.اعضای متقاضی اعطای نمایندگی،می بایست به همراه نماینده خودحداکثر 
تاتاریخ22 دیماه ۱4۰۰ در محل دفترشرکت تعاونی مذکورحاضر تا پس ازاحراز هویت طرفین وتأیید 

وکالت واهلیت نماینده ،مجوز ورود به مجمع را دریافت نمایند.
نکته 2= براساس بند ۱ ماده 2۱ آئیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی عادی بطور فوق 
العاده )موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاون(مصوب ۹/ ۱۳۸7/۳حد نصاب رسمیت جلسات 

مجامع به ترتیب زیرخواهد بود:
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در نوبت اول با حضوراکثریت اعضاء تعاونی یا نمایندگان 

نصاب  حد  حصول  عدم  صورت  یافت،ودر  خواهد  رسمیت  یک(  بعالوه  آنها)نصف  االختیار  تام 
مذکور،نوبت دوم با حضورهرتعداد از اعضاء شرکت اصالتی – وکالتی )حداقل 7 عضو( رسمیت می یابد/

نکته مهم= به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کووید ۱۹ آمیکرون همراداشتن ماسک ، 
دستکش، مواد ضد عفونی کننده ووسایل شخصی بویژه خود کار الزامی است.

دستورات جلسه :
تاریخ  به  ۱-(استماع گزارش هیأت مدیره وبازرسان در خصوص عملکرد شرکت منتهی 

این مجمع 
2-(ارائه گزارش در مورد صدور برگه واگذاری وپروانه ساختمانی

۳- ( تعدادی از پالک های واگذار شده به اعضای تعاونی دارای معارض بوده که از طریق 
مراجع قضایی درحال پیگیری هستند چنانچه براساس آراءنهایی مراجع قضایی این پالک ها از 
مالکیت تعاونی خارج شوند هیأت مدیره برای جبران خسارت اختیار داشته باشد که از طریق امالک 

تعاونی که شامل تعدادی لچکی وپالک مشترک با اشخاص غیر می باشند تامین نماید.
4-( تفویض اختیار به هیأت مدیره در ارتباط با حل اختالف با شرکت آروین سازه ماندگار آسمان 
نما )پیمانکار (،وچگونگی ادامه عملیات آماده سازی وتامین هزینه آن با واگذاری وفروش امالک تعاونی 
۵-( رسیدگی واتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی منتهی به پایان سال ۱۳۹۸ 

و۱۳۹۹ وگزارش هیئت مدیره وبازرسان در این خصوص 
ابتدای سال ۱۳۹۹به  از  الزحمه ماهیانه هیأت مدیره وبازرسان  تعیین وتصویب حق   )-۶

نسبت سمت وسنوات 
7- تصویب مبلغ پاداش هیأت مدیره ،بازرسان ومدیران عامل از ابتدای سال ۱۳۸۵ لغایت 

پایان عضویت به نسبت حضور وسمت اعضاء
۸-( انتخاب بازرسان جدید برای یک دوره قانونی 

هیأت مدیره شرکت تعاونی ۱۵77
)تعاونی مسکن شماره 2 فرهنگیان مریوان(

بدینوسیله به خانم پروین شریعتی فرزند:عزیز به شماره شناسنامه 22۵ وکد 
ملی : ۳7۳۰۶۰۱474ومریم شریعتی فرزند:عزیز به شناسنامه شماره ۱۹4 وکد ملی 
۳7۳۰۶۰۱۱۶4 وهانیه شریعتی فرزند:عزیز به شماره شناسنامه ۳72۰7۱۶۹۳7 
 ۱۵۱ شناسنامه  شماره  فرزند:عزیزبه  شریعتی  ۳72۰7۱۶۹۳7وشهین  ملی  وکد 
وکد ملی ۳7۳۰۶۰۰77۱ وایران شریعتی فرزند عزیز شماره شناسنامه ۱۱۸ وکد 
ملی ۳7۳۰۶۰۰44۳ وشیدا شریعتی فرزند:عزیز به شماره شناسنامه :۱۵2 وکد 
ملی :۳7۳۰۶۰۰7۸۸ که خودروبه پالک ۵۱- ۵47 د 7۳متعلق به شما در قبال 
طلب طوبی رضایی بازداشت گردیده لذا طبق ماده ۸7 آئیین نامه اجرایی مراتب 

بشما اخطار میشود.
 ضمنا" هرگونه نقل وانتقالی از طرف شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع 

است وترتیب اثر داده نمی شود.م الف22۸2

آگهی حصر وراثت 
خانم گلچهره حکیمی دارای شناسنامه شماره ۱7۱۸۳ به شرح دادخواست به 
کالسه ۱۱۹۸...ش۵/ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمد امین حکیمی به شناسنامه ۱۶ مهاباد در تاریخ 
۱4۰۰/7/2۳ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه 

منحصر است به دو پسر پنج دختر و زوجه 
۱- جلیل حکیمی فرزند محمد امین دارای ش ش ۶72 پسر متوفی 
2- خلیل حکیمی فرزند محمد امین دارای ش ش ۸2 پسر متوفی 

۳- فرشته حکیمی فرزند محمد امین دارای ش ش 24۱۶۸ دختر متوفی 
4- گلچهره حکیمی فرزند محمد امین دارای ش ش ۱7۱۸۳ دختر متوفی 

۵- سارا حکیمی فرزند محمد امین دارای ش ش ۵۸۰ دختر متوفی 
۶- جمیله حکیمی فرزند محمد امین دارای ش ش ۵۶۶ دختر متوفی 

7- کبری حکیمی فرزند محمد امین دارای ش ش ۱۵4۱۹ دختر متوفی 
موالید   ۱4 ش  ش  دارای  عبدالرحمن  فرزند  مکری  دباغچی  کلثوم   -۸

زوجه متوفی 
 ۳۶2 ماده  استناد  به  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
قانون امور حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد

مفقودی
شناسنامه مالکیت سواری رانا به رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹4 به شماره 

انتظامی ۱۸۵ س 4۱-ایران ۹۱ به شماره موتور ۱۶۳B۰۱۵۵۳7۶  به شماره 
فرزند  مغانلو  ایمانپور  برات  به  متعلق   NAAU۰۱FE۸FT۱۰4۸۱۳ شاسی 

میرویردی مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد ذمه(
آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه۹۹۰۱7۱۹

شماره۱2۹۶۱فرعی  به  مسکونی  آپارتمان  دستگاه  یک  ششدانگ  مقدار 
قطعه۳۳حوزه  مذکور  ازاصلی  از۳۳4۶فرعی  شده  ومجزا  مفروز  از4۶اصلی 
دوم  بلوک  اول  طبقه  در  واقع  مساحت۶۱/44مترمربع  شهریاربه  ملک  ثبت 
که۱/4۳مترمربع آن بالکن است به حدود شماال:درسه قسمت،اول دیواروپنجره 
ولبه  دیوار  دوم  نورگیرمشاعی  فضای  سانتیمتربه  متروسی  سه  بطول  است 
بالکن بطول یک متر وده سانتیمتر به فضای نورگیرمشاعی سوم دیوار وپنجره 
نورگیرمشاعی شرقا:درپنج  به فضای  وپنج سانتیمتر  مترونود  بطول یک  است 
قسمت،اول دیواریست مشترک بطول شش متر وهفتاد وچهارسانتیمتربه آپارتمان 
مسکونی قطعه ۳4شماره۱2۹۶2فرعی دوم دیواریست مشترک بطول هفتاد و 
دو سانتیمتربه آپارتمان مسکونی قطعه ۳4شماره۱2۹۶2فرعی سوم دیواریست 
قطعه۳4شماره  مسکونی  آپارتمان  به  سانتیمتر  وده  متر  یک  بطول  مشترک 
۱2۹۶2فرعی چهارم درب ودیواراست بطول پنج سانتیمتربه آپارتمان مسکونی 
متروپنج  یک  بطول  ودیواراست  درب  پنجم  قطعه۳4شماره۱2۹۶2فرعی 
سانتیمتربه راه پله جنوبا:دیواروپنجره است بطول شش متروهشتاد سانتیمتربه 
متر  نه  بطول  غربا:دیواریست  قطعه 4۰شماره۱2۹۶۸فرعی  آپارتمان مسکونی 
ملک:پارکینگ  منضمات  قطعه2مشخصات  مجاور  ملک  به  سانتیمتر  وپنجاه 
قطعه ۳۵تفکیکی به مساحت۱۱/2۵مترمربع به حدود اربعه:شماال خط فرضی 
به محوطه مشاعی است بطول پنج متربه پارکینگ قطعه ۳۶ شرقا:خط فرضی 
به محوطه مشاعی است بطول دو متر وبیست وپنج سانتیمترجنوبا:خط فرضی 
مشاعی  محوطه  به  فرضی  مترغربا:خط  پنج  بطول  است  مشاعی  محوطه  به 
است بطول دومتروبیست وپنج سانتیمترمشخصات مالکیت:مالکیت ناصر/فردی 
دارای شماره ملی۰۰4۶۸۹7۱۸۶با جز سهم ۶ازکل سهم ۶بعنوان مالک شش 
دانگ عرصه واعیان محدودیت:یک مورد بازداشت دائم بموجب دستورشماره
۱۳۹۹۰۵۸۰۱۰۸۸۰۰24۳۳مورخ۹۹/۱۱/۱4صادره از واحد اجرای اسناد رسمی 
شهریاربازداشت می باشد.که به علت عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجرائیه 
تحت شماره کالسه فوق شده است وبرابرنظریه مورخ ۱4۰۰/۵/2۵هیات ۳نفره 
کارشناسان رسمی دادگستری توصیف اجمالی مورد وثیقه عبارت است از ملک 
مجتمع۹۶واحدی  ارتش  خیابان  بلوارطالقانی  اندیشه  درشهریارفاز۱  واقع  فوق 
آپارتمان  یکدستگاه  نظر  مورد  اول-واحد2۱7وملک  بلوک2-طبقه  آسمان 

مسکونی)آسمان(۹۶واحدی  مجتمع  یک  در  احداثی  بمساحت۶۱/44مترمربع 
بلوک 2واقع در طبقه اول واحد 2۱7ومجموع طبقات۶وشامل زیرزمین وهمکف 
ارزیابی  مورد  آپارتمان  مشاعی  ومحوطه  پارکینگ  ودارای  مسکونی  و4طبقه 
دارای سالن/یک خواب/سرویس بهداشتی وحمام/کف سرامیک/کابینت ام دی 
وگاز/ وبرق  آب  انشعابات  کولر/دارای  وسرمایش  پکیج  گرمایش  اف/سیستم 

وآیفون  ونمای سنگ  آسانسور  دارای  انباری/ساختمان  بنا۱4سال/فاقد  قدمت 
وطبق  هیات  بازدید  درزمان  که  باشد  می  جداره  دو  های  وپنجره  تصویری 
حسین  شهریاردراختیارمستاجرآقای  مورخه۱4۰۰/۹/2۰ماموراجرای  گزارش 
چهارصد  معادل  4/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به  وششدانگ  باشد  می  خانی 
وشصت میلیون تومان ارزیابی شده است وجهت وصول طلب بستانکار وحقوق 
دولتی کالسه فوق الذکر در روزیکشنبه مورخ۱4۰۰/۱۰/2۶ازساعت۹الی۱2ظ
هردرمحل اداره ثبت اسناد وامالک شهریارواحداجرا به نشانی شهریارشهرک 
اداری ازطریق مزایده حضوری بفروش می رسد ومزایده مقدار۳/۳۳22دانگ 
طلب  ازمبلغ2/۵۵4/۶۹۵/۳۳۰ریال)اصل  واعیان  عرصه  ششدانگ  از  مشاع 
بستانکاربعالوه ۱ عشر اضافه(شروع وبه باالترین قیمت که خریدار داشته باشد 
فروخته خواهد شد شرکت درجلسه مزایده منوط به پرداخت ۱۰درصد ازمبلغ 
ثبت  سپرده  به حساب  مزایده  از شروع  قبل  حداقل4۸ساعت  کارشناسی  پایه 
وپس از اخذ شناسه واریزاعالمی وحضور خریداریا نماینده قانونی او درجلسه 
مزایده است لذا خریدار ویا خریداران می بایست تا قبل ازشروع وقت مزایده 
اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد بنام خود وتحت شناسه اعالمی را به 
همراه درخواست کتبی خود به واحد اجرا تسلیم وثبت نمایند ضمنا برنده مزایده 
ازتاریخ مزایده  التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز  مکلف است مابه 
مانده  مقرر  مهلت  که ظرف  ودرصورتی  نماید  تودیع  ثبت  به حساب صندوق 
فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده وبه 
اعتبار  درجه  از  فروش  عملیات  دراین صورت  شد  خواهد  واریز  خزانه  حساب 
ساقط ومزایده تجدید می گردد ضمنا بدهی های مربوط به آب/برق/گاز اعم 
از حق انشعاب واشتراک ومصرف ونیزبدهی مالیاتی عوارض شهرداری وغیره 
که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده است بعهده برنده مزایده است 
و.... وشهرداری  دارایی  حسابهای  مفاصا  ارائه  به  موکول  انتقال  سند  وتنظیم 

خواهد بود.این آگهی پس ازتایید نهایی فرایند مزایده وارسال آگهی درسایت 
انتشارآگهی در روزنامه  آگهی های سازمان ثبت قرارخواهد گرفت وبه منزله 

انتشارآگهی:۱4۰۰/۱۰/۱۱  است.م.الف:۹272تاریخ  کثیراالنتشارمحلی 
             سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک شهریار-مهدی ناصری

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه تحت پالک 2۸77/۶۱۸ اصلی 

واقع در بخش ۳ مهدی شهر ملکی آریاالی عزیز و علی اکبر نیر فرزندان حسین 
علی هر کدام سه دانگ مشاع از ششدانگ که توسط خانم سمیه نیر احدی از 
ورثه عزیز نیر درخواست تحدید حدود اختصاصی شده بود به واسطه اشکال در 
درج آگهی و اجرای ماده ۱۵ و تبصره های الحاقی آن مقدور نبود با درخواست 
با نقشه برداری راس  مجدد مالک تحدید حدود اختصاصی پالک فوق همراه 
ساعت ۱2 مورخ ۱4۰۰/۱۱/۱۰ در محل انجام خواهد شد لذا بدینوسیله به مالک 
و مالکین امالک مجاور اعالم تا در روز مقرر در محل حضور بهم رسانند مهلت 
اعتراض از تاریخ تنظیم صورتجلسه سی روز می باشد. معترضینی که اعتراض 
به حدود را به این اداره تسلیم می نمایند بایستی ظرف مدت یک ماه گواهی 
تسلیم دادخواست به مراجع قضایی را نیز به اداره ثبت ارائه نمایند در غیر این 

صورت اعتراض آنها کان لم یکن تلقی می گردد. 
تاریخ انتشار: ۱4۰۰/۱۰/۱۳

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدی شهر

اداره ثبت  اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قانون  موضوع  اول/  هیات   ۱4۰۰۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۳۸۱۱ شماره  رأی  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
الهه سادات جاللی فرزند سید جالل بشماره شناسنامه ۱۹22۰صادره از تهران** 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 74/4۰ متر مربع طی نامه شهرداری به شماره 
4۵۸۵۵-۱4۰۰ مورخ ۱4۰۰/۸/4 از ضلع شمال به عمق هفتاد سانتیمتر اصالحی 
آتی دارد از پالک ۳۵7 فرعی از 2 اصلی واقع در باغرین بخش حوزه ثبت ملک 
ورامین از  مالکیت شهرداری ورامین  **  محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  م. الف 477

محمود داودی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین 
تاریخ انتشار نوبت اول:   ۱4۰۰/۱۰/۱۳
تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱4۰۰/۱۰/2۸
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توضیح بهروز افخمي درباره علت مرگ: نامعلوم

بهروز افخمی از اعضای هیات 
امسال  فجر  فیلم  جشنواره  انتخاب 
فیلم  درباره  فرنگ  شهر  برنامه  در 
داد  توضیحاتی  نامعلوم  مرگ:  علت 
از  فیلم  این  چرا  شود  مشخص  که 
جشنواره کنار گذاشته شده است. پیش 

از این علی زرنگار، فیلمنامه نویس سینمای 
ایران که اولین فیلم سینمایی خود در مقام کارگردان را با نام علت مرگ: 
نامعلوم، به تهیه کنندگی مجید برزگر ساخته و در چهلمین جشنواره فیلم 
فجر شرکت کرده بود، در یادداشتی که در صفحه مجازی خود منتشر 
کرد، به حذف فیلمش از این رقابت انتقاد کرده بود ولي بهروز افخمي 
روز گذشته توضیح داد که این فیلم را دیده اند و اتفاقا فیلم خوبي هم 
بوده ولي دلیل رد شدن آن از حضور در جشنواره، عدم دریافت پروانه 

نمایش بوده است.

نسیم ادبي بهترین بازیگر جشنواره هندوستان

نسیم ادبی و نازنین کریمی برای 
بازی در فیلم دم غروب زعفرانیه، به 
نقش  بهترین  جایزه  برنده  ترتیب 
نقش  بازیگر  بهترین  و  زن  مکمل 
 lift از جشنواره بین المللی اول زن 

india در هندوستان شدند. فیلم سینمایی 
و  نویسندگی  به  نیه،  زعفرا غروب  دم 
تولیدات  از  کاپوسیان،  عدنان  تهیه کنندگی  و  آستیم  محمد  کارگردانی 
دفتر فیلمسازی هشت ستاره مي باشد که یک ملودرام اجتماعی تکان دهنده 
درباره اعتیاد در شمال شهر تهران است که تمام صحنه های آن به صورت 
زمین  پرداز،  مهدی  است.  گرفته شده   نیمه شب  ساعات  و  سکانس پالن 
شروین وحدت، حمیدرضا هدایتی، صابر ناصری، نگین مهدی زاده، نوید 
آیدا  و  نظریان  با معرفی نجال   و  ایمان صفا  ایمان اخالقی  مهدی زاده، 

رزاق زاده دیگر بازیگران این فیلم سینمایي هستند.

نیما رئیسي قطعه شبگرد را منتشر کرد

هنرمند  یک  که  رییسی  نیما 
در  و  مي شود  محسوب  چندبعدي 
و  گویندگي  بازیگري،  عرصه هاي 
خوانندگي فعالیت دارد و تجربه دوبله 
را نیز در کارنامه کاري خود مي بینید، 

در جدیدترین فعالیت موسیقایی خود، قطعه 
شبگرد را منتشر کرد. 

آهنگسازی و تنظیم این قطعه را اشکان دباغ عهده دار بوده و ترانه 
آن را حسن علیشیری سروده است. نیما رئیسی که به تازگی کنسرتی 
زنده با اجرای قطعات نوستالژیک در تاالر رودکی و در قالب ویژه برنامه 
شب یلدای رادیو نمایش روی آنتن برد، تک آهنگ جدید خود با عنوان 
شبگرد را در فضایی پاییزی و با تمی عاشقانه، به عرصه موسیقی عرضه 
استودیو  را میالد فرهودی در  کرده است. میکس و مسترینگ شبگرد 

پاپ عهده دار مي باشد.
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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

جواد عزتي با مرد بازنده در راه جشنواره

اخیر  سال هاي  در  عزتي  جواد 
با بازي در نقش ها و آثار متفاوت از 
بازي  گذشته، نشان داده که توانایي 
را  منفي  و حتي  نقش هاي جدي  در 
در  او  درخشان  بازي هاي  دارد.  هم 
نه،  پروا شناي  سینمایي  فیلم هاي 

آتاباي و خورشید و البته سریال زخم کاري 
نشان داد که عزتي قابلیت هاي باالیي در بازیگري دارد. هرچند که گفته 
شد در جشنواره سال هاي قبل مي توانستند به او سیمرغ هم بدهند با این 
حال او ناامید نشد و امسال نیز با فیلم مرد بازنده، ساخته محمدحسین 
مهدویان یکي از شانس هاي جشنواره به شمار مي رود. رعنا آزادی ور، بابک 
کریمی، آناهیتا درگاهی، مهدی زمین پرداز، مجید نوروزی و امیر دژاکام 
دیگر بازیگران این فیلم هستند که تهیه کنندگی مشترک آن را کامران 

حجازی و امیر بنان برعهده دارند.
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اخیر صحبت هاي  ماه  یکي دو  در 
نمایندگان  از  برخي  سوي  از  عجیبي 
که  شده  منتشر  رسانه ها  در  مجلس 
و  بوده  تقطیع شده  صورت  به  یا  بعضا 
دردسرساز  و  منتشر  آن  از  بخش هایي 
شده و یا اینکه بعد از چند روز نماینده 
موردنظر از صحبت هاي خود عذرخواهي 
سوي  از  اخیر  ماه هاي  در  است.  کرده 
فرهنگي  کمیسیون  اعضاي  و  مجلس 
آن، بعضا صحبت هایي منتشر شده که 
اینطور برداشت مي شود که نمایندگان 
مجلس با هنرمندان خصوصا بازیگران، 
سر دشمني دارند و... غالمرضا منتظری، 
نماینده مجلس شورای اسالمی درباره 
رویکرد مدیران تازه سازمان صدا و سیما 
و نگاه کمیسیون فرهنگی به حوزه سینما 
و هنرمندان نکاتی را بیان کرده است که 
شاید از برخي از مطالب عنوان شده در 

ماه هاي اخیر پرده برداري کند.
و  ینده  نما منتظری،  غالمرضا 
مجلس  هنگی  فر ن  کمیسیو عضو 

درباره  گفتگویي  در  اسالمی  شورای 
ما  گفت:  صداوسیما  جدید  مدیریت 
پیشین  رئیس  و  جبلی  پیمان  آقای  با 
هدف  با  و  داشتیم  جلسه  صداوسیما 
از  است،  وظایف مان  جز  که  نظارتی 
آقای جبلی خواستیم برنامه پیش رو، افق 
و چشم انداز خود را ترسیم کند. بنابراین 
در جلسه ای با تعدادی از معاونین آمدند 
و خطوط کلی را مطرح کردند. شخصا 
به عنوان یک شهروند و نماینده مجلس 
به چشم اندازی که ایشان ترسیم کرد، 
را  جبلی  آقای  واقع  در  امیدوار هستم. 
صداقت  عنصر  که  چرا  دیدم،  متفاوت 
را در جای جای کالمش به طور کامل 
می توانستیم استنباط کنیم. نکته بعدی 
که برایم جذاب بود، روحیه نوگرایی و 
رسانه  بود.  جبلی  آقای  تحول خواهی 
ملی به هر جهت یک دانشگاه و امروز 
مهمترین ابزار ما برای ارتباط با جهان 
انصافا  ایشان  که  دیدم  من  لذا  است. 

برنامه های خوبی دارد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
شورای اسالمی در ادامه بیان کرد: یکی 

دیگر از رویکردهای خوب آقای جبلی 
به  یعنی  است.  فرهنگ  شدن  مردمی 
چهره  چند  به  و  بیاییم  ما  اینکه  جای 
خاص در حوزه تولید تکیه کنیم، ایشان 
گفت که قرار است برای نیازهای خود 
اگر  مثال  عنوان  به  دهیم.  فراخوان 
نیاز  نمایش 2۰ محور خاص  در حوزه 
که  می دهیم  فراخوان  ماست،  اساسی 
آستین  دارد،  آمادگی  هرکسی  بسم اهلل 
کار  این  کند.  پیدا  ورود  و  بزند  باال 
باعث می شود جامعه هنری ما احساس 
نسل  همچنین  نکند.  رکود  و  رخوت 
جوان فکر نکند که در حاشیه است و 
تنها افرادی که از ما بهترند حق دارند 
در برنامه های مختلف تلویزیون حضور 
شدن  مردمی  رویکرد  این  کنند.  پیدا 
نقدپذیری  و  تحول خواهی  فرهنگ، 
سبب  صداوسیما  سازمان  جدید  رئیس 
می شود ما شاهد تحوالت بیشتری در 

رسانه ملی باشیم.
ر  د مجلس  ه  یند نما ین  ا
درباره  سخنانش  از  دیگري  بخش 
 ۳۰ درباره  مطرح شده  صحبت های 

نمایندگان  ز  ا یکی  که  خاص  فیلم 
توضیح   ، بود نها  آ توقیف  ر  ستا خوا
جلسات  در  من  که  نجا  آ تا   : د ا د
چنین   ، م د بو هنگی  فر ن  کمیسیو
مصوباتی نداشتیم. اگر چیزی بوده از 
شده،  مطرح  خاص  نماینده ای  طرف 
ره  با در فرهنگی  کمیسیون  در  ما  ا
است.  نشده  صحبت  موضوعی  چنین 
مطرح  مسئله ای  چنین  باشد  قرار  اگر 
شود، ما باید جوانب مختلف آن را در 
درباره  نمی توان  که  چرا  بگیریم.  نظر 
یک موضوع با عجله تصمیم گرفت و 
موضوع  این  کلی  طرح  کرد.  برخورد 
چنین  است  قرار  که  شد  مطرح  یکبار 
فیلم هایی اکران شود. سپس بنا شد ما 
با وزارت ارشاد بنشینیم و گفتگو کنیم 
هنوز  چون  ببینیم.  را  کار  جوانب  و 
فیلم ها را ندیدم در این باره اظهارنظر 
نمی کنم. ما وقتی درباره این موضوعات 
تکیه گاه  کنیم که  اظهارنظر  می توانیم 
محکمی داشته باشیم، بنابراین شخصا 

با حدس و گمان صحبت نمی کنم.
همچنین  ی  منتظر ضا  مر غال

جدید  دوره  در  مجلس  نگاه  درباره 
کرد:  بیان  سینمایی  آثار  و  سینما  به 
شامل  هنر  حوزه  به  مجلس  ه  نگا
و...  تجسمی  موسیقی،  تئاتر،  سینما، 
سلبی نیست و ایجابی است. باید چتر 
بر سر  حمایتی هم دولت هم مجلس 
عرصه فرهنگ، هنر و ادب این سامان 
بیش از گذشته باز شود. ما سال گذشته 
که هنرمندان عزیزمان به دلیل شرایط 
کرونا با مشکالت مختلف مواجه شده 
بیشترین  بار  نخستین  برای  بودند، 
سقف حمایتی را به صندوق هنرمندان 
کمیسیون  واقع  در  دادیم.  اختصاص 
فرهنگی زمینه این کار را فراهم و به 

این مجموعه کمک کرد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
البته همان  داد:  ادامه  اسالمی  شورای 
زمان هم اعتقاد ما این بود که این یک 
قطره  است و اصال قابل توجه نیست. با 
اینکه در مقایسه با گذشته بیش از این 
بود. ما در این مدت با اعضای خانه های 
تئاتر، سینما، موسیقی نشستیم و گفتگو 
کردیم و باب تعامل را بیش از گذشته 

کردیم.  باز  هنر  و  فرهنگ  عرصه  به 
اکنون در کمیسیون فرهنگی کمیته های 
تخصصی شکل گرفته است،  در حالی 
که در دوره های گذشته به این صورت 
البته عالوه بر این موارد ما یک  نبود. 
ما  که  چرا  داریم،  هم  نظارتی  وظیفه 
نظارتی  وظیفه  هستیم.  مردم  نماینده 
به  بلکه  نیست،  مچ گیری  معنی  به  ما 
معنی دست گیری است. بین مچ گیری 
و دست گیری خیلی تفاوت وجود دارد. 

به عنوان نماینده مردم وظیفه ای دارم 
که اگر جایی خطا و اشتباه دیده می شود، 
نه  خودش  خاص  قانونی  چارچوب  در 
احساسی، پیام خودمان را منتقل کنیم.

فرهنگي  کمیسیون  عضو  ین  ا
مجلس در پایان گفت: شخصا به عنوان 
یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی در 
بنابراین  ندارم،  تخصص  حوزه ها  همه 
به طور طبیعی باید از مشاوران توانمند، 
بتوانم  تا  بگیرم  کمک  صادق  و  امین 

اظهارنظر  مختلف  موضوعات  درباره 
کنم. لذا روشم این است که اگر بخواهم 
یا  کنم،  اظهارنظر  موضوع  یک  درباره 
باید خودم در آن کار دانش داشته باشم 
)یا از مشاوران کمک بگیرم(. شخصا با 
سینما و تئاتر بیگانه نیستم ولی اعتقادم 
این است که باید عمیق و ژرف ببینیم 
که وقتی اظهارنظر می کنیم و مخاطب 
به  نسبت  نگاهش  می خواند،  را  آنها 

مجلس نازل نشود.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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آبي  نیسان  سریال  روزها  این 
در  هادي  منوچهر  ني  کارگردا به 
گفت  مي توان  که  است  پخش  حال 
نسبت  و  مي باشد  موفق  نسبتا  کاري 
هادي  منوچهر  قبلي  سریال   2 به 
بهتري  وضعیت  دل،  و  گیسو  یعني 
ناصر  یکتا  دارد.  مخاطب  جذب  در 
اخیر  سال های  در  پرکاری  بازیگر 
ثابت  پای  که  مدت هاست  اما  نبوده 
فیلم های همسرش  بازیگران  ترکیب 
یعنی منوچهر هادی است. او که هم 
در  هم  و  سینمایی  تجربه های  در 
هادی  منوچهر  خانگی  سریال های 
تجربه ایفای نقش داشته است، بهتر 
از هر بازیگر دیگري او را مي شناسد 
در  هادي  منوچهر  وقتي  درواقع  و 
مخاطبان  انتقاد  مورد  اخیر  سال هاي 
قرار گرفته، او همواره یکي از حامیان 
ناصر  یکتا  با  است.  بوده  همسرش 
تجربه  درباره  بیشتر  تا  شدیم  همراه 
البته  و  هادي  منوچهر  با  همکاري 

حضورش در نیسان آبي بدانیم...

همه  براي  شاید  شروع  -براي 
ما جالب باشد بدانیم که کار کردن با 
رابطه  و  است  هادی چگونه  منوچهر 
جلوی  چگونه  شما  و شوهری  زن 

دوربین تفکیک می شود؟
سعی  که  است  این  *واقعیت 
می کنیم رابطه مان آسیبی به کارمان 
آدم ها  وقتی  من  نظر  از  نکند.  وارد 
رابطه ای با هم دارند، کار کردن شان 
باالخره  با یکدیگر سخت تر می شود. 
دلیل  به  که  دارد  وجود  مالحظاتی 
جلوگیری از سوءتفاهم دیگران، ناگزیر 
باید بیشتر به آنها توجه داشته باشیم 
ما  همکاران  کنیم.  مراعات  را  آن  و 
به خوبی واقف هستند به این موضوع 
که ما وقتی سر کار هستیم، مانند یک 
سعی  و  هستیم  بازیگر  و  کارگردان 
می کنیم روابط حرفه ای و شخصی ام 
را تفکیک کنیم تا آسیبی به هیچکدام 
وارد نشود. سعي کرده ایم که محیط 

عوامل  دیگر  و  براي خودمان  را  کار 
به صورت کامال حرفه اي حفظ کنیم 
حتما  بپرسید  هم  دیگران  از  اگر  و 
صحبت هاي من را تایید مي کنند که 
من و منوجهر هنگام کار کردن، کامال 

مانند بازیگر و کارگردان هستیم.

چه  آبی  نیسان  سریال  -موتور 
زماني برای شما روشن شد؟

فیلمبرداری  است.  وقت  *خیلی 
کار از فروردین امسال آغاز شد اما از 
آنجایی که می دانستم منوچهر از چه 
زمانی این کار را آغاز کرده است، از 
جریان  در  قبل تر  ماه   ۶ یا   ۵ حدود 
است  پیگیر  می دانستم  و  بودم  کار 
با  دائما  شود.  فراهم  کار  شرایط  تا 
مذاکره  تهیه کننده ها  و  نویسنده ها 
و  برسد  ثمر  به  کار  این  تا  می کرد 
و  رفت  پیش  خوب  کار  خوشبختانه 
آن  فیلمبرداري  نیز  پیش  روز  چند 

تمام شد.

بی  آ ن  نیسا ل  یا سر -جنس 
که  است  طنزی  ر  ثا آ ز  ا متفاوت 
حتی  یا  و  خانگی  شبکه  در  اخیرا 
این  به نظرتان  دیده ایم.  تلویزیون 
سریال مخاطبان سختگیر این روزها 

را راضی می کند؟
*فکر می کنم هم ما و هم همه 
دوستانی که در این حوزه کار می کنند، 
اتفاق رخ  این  این است که  امیدمان 
دهد و مخاطبان راضی باشند. شخصا 
از زمانی که این کار آغاز شد، نگران 
طنز  رهای  کا در  پیش تر  بودیم. 
منوچهر هادی حضور داشتم و برایم 
سخت بود که بخواهم در این فضا کار 
جدیدی را ارائه دهم. ولی به مرور که 
کار پیش رفت، احساس خیلی خوبی 
براساس تجربه  به آن داشتم.  نسبت 
و شناختی که از قبل داشتم به نظرم 

آمد این کار می تواند تماشاگرانش را تا 
حدود زیادی راضی نگه دارد. امیدوارم 
ادامه  در  و  باشد  دنباله دار  اتفاق  این 

هم شاهد رضایت مخاطبان باشیم.

و  است  همینطور  هم  قعا  -وا
توجه  مورد  سریال  هم  همین جا  تا 

مخاطبان بوده است...
*من در این بیست و چند سالی 
تعدادی  و  کرده ام  کار  به  شروع  که 
هم تجربه سریال در کارنامه ام دارم، 
نیسان  سریال  بگویم  می توانم  واقعا 
من  که  بود  کاری  سخت ترین  آبی 
و دیگر دوستان آن را تجربه کردیم. 
این  در  را  به شدت فضاهای مختلفی 
سکانس های  می کردیم.  تجربه  کار 
داشتیم.  کار  در  زمان بر  ولی  کوتاه 
مثال سکانس عروسی که در قسمت 
اول بخش هایی از آن پخش شد، واقعا 
باالی 7 ساعت داشتیم برایش تدارک 

می دیدیم. به لحاظ فیزیکی و روحی 
بود و فکر می کنم  خیلی کار سختی 
کار  این  برای  هم  خوبی  اتفاق  اگر 
استحقاق  گروه  اعضای  همه  بیفتد 
آن را داشته اند و در نتیجه کار سهیم 

و شریک هستند.

ویژگی های  ز  ا یکی  قا  تفا -ا
در  اینکه  است...  همین  آبی  نیسان 
شرایطی که اکثر سریال های خانگی 
از  پر  سریال  این  هستند،  آپارتمانی 
از  حتی  و  است  متنوع  لوکیشن های 
داستان  روایت  زمانی هم شاهد  نظر 
از دهه  در دهه های مختلف هستیم. 
۶۰ و 7۰ گرفته تا دهه ۹۰ که همین 

تنوع برای مخاطب جذاب است.
همینطور  که  امیدوارم  *واقعا 
باشد. همانطور که عرض کردم زحمات 
و  شده  کشیده  کار  این  براي  زیادي 
گروه نیسان آبي واقعا تمام تالش خود 
را کردند تا این کار در دوران کرونا و با 
تمام سختي هایي که داشت، به بهترین 

شکل ممکن ساخته شود.

سریال،  پخش  آغاز  از  -پیش 
پیرامون  زیادي  حواشی  و  صحبت ها 
آبی و شخص منوچهر هادی  نیسان 
از  که  شد  مطرح  مجازی  فضای  در 
کارهای  براساس  پیش داوری  جنس 
دست  این  با  بود!  هادی  آقای  قبلی 

واکنش ها مواجه شده بودید؟
*بله من هم متوجه این جریان 
خاصی  نظر  نمی توانم  البته  هستم. 
به  باشم.  داشته  جریان  این  درباره 
منوچهر  همسر  من  که  دلیل  ین  ا
شاید  بگویم  چه  هر  و  هستم  هادی 
طبیعتا  اما  نباشد.  استناد  قابل  خیلی 
یند  خوشا ما  برای  واکنش ها  ین  ا
نیست. هرچند در این سال ها به مقدار 
عادت  موارد  این  به  زیادی  خیلی 
دیگر  سوی  در  کمااینکه  کرده ایم. 
هستیم.  هم  د  ا فر ا محبت  هد  شا
و  می کند  خوشحال مان  محبت ها 
انتقادها هم در مواردی تأثیر بسیاری 
حرف هایی  اما  دارد،  کارمان  روی 
هم هست که کمکی به ما نمی کند، 
و  نیست  هم  درست  خیلی هایش 
جوابی هم نمی توان به آنها داد. فکر 
حرفه،  این  ویژگی های  جزو  می کنم 
وجود همین افرادی است که ممکن 
است مغرضانه تو را قضاوت کنند. در 

من  هم  هادی  منوچهر  دل  سریال 
نقص ها  کاری  هر  بودم.  کرده  بازی 
نیسان  کمااینکه  دارد.  ضعف هایی  و 
آبی هم از این مسئله مستثنی نیست. 
بیشتر  کارها  برخی  نقص های  طبیعتا 
فکر  اما  است.  کمتر  کارها  برخی  و 
می کنم ما در جامعه ای جوگیر هستیم. 
شروع  ناگهان  بد،  چه  و  خوب  چه 
کردن  بزرگ  را  چیز  یک  می کنیم 
کنیم  نگاه  بخواهیم  منصفانه  اگر  اما 
متوجه می شویم شاید آنقدرها هم که 
نه  آنقدر خوب و  نه  نباشد.  می گویند 
آنقدر بد. در مجموع سعی می کنیم به 
این موارد توجه نکنیم و تمرکزمان را 

روی بهتر کار کردن بگذاریم.

داشتید،  آبی  نیسان  یک  -اگر 
پشتش چه جمله ای می نوشتید؟

*)می خندد( سوال سختی است! 
شاید خطاب به همه آدم های اطرافم 

می نوشتم کمی با من مدارا کن!

-در زمینه تماشای نسخه قانونی 

به  توصیه  چه  آبی  نیسان  سریال 
مخاطبان دارید؟

*طبیعتا این کار اخالقی تر است 
بهتری  انسان حس  می شود  باعث  و 
می دهد  انجام  که  کاری  به  نسبت 
که  آنها  می کنم  فکر  باشد.  داشته 
اهل تماشای قانونی آثار باشند، حتما 
این مورد را رعایت می کنند و برخی 
دیگر هم هستند که برای هر کار بدی 

توجیه پیدا می کنند!

-صحبت پایاني شما...
آرزوي  همه  براي  بتدا  ا *در 
یام،  ا ین  ا که  چرا  رم  دا سالمتي 
به  تبدیل  ما  همه  براي  سالمتي 
یک آرزو شده است و نمي دانیم این 
ما  سر  از  دست  زماني  چه  بیماري 
این مدت  امیدوارم که در  برمي دارد. 
ارائه  که  کارهایي  با  هنرمندان  هم 
مردم  و  مخاطب  مي کنند،  و  کرده 
حمایت  با  مردم  هم  و  کنند  شاد  را 
کارشان  به  ا  ر نها  آ هنرمندان  ز  ا

دلگرم کنند.

سوار بر نیسان آبي...

یکتا ناصر: فکر می کنم ما در جامعه ای جوگیر زندگي مي کنیم!


