


   نمایندگان به 
وزیران رأی 
بدهند؛ کارها 
زمین مانده است 
معاون پارلمانی 
رئیس جمهوری 
گفت: امیدواریم 
نمایندگان به وزیران 
پیشنهادی رأی 
اعتماد بدهند تا 
دولت شکل بگیرد 
و کار خود را آغاز 
کند؛ چرا که کارهای 
زیادی بر زمین 
مانده که باید به آن 
رسیدگی شود.

به گزارش ایرنا، 
سیدمحمد حسینی 
افزود: همسویی و 
همراهی نمایندگان 
با دولت همیشه به 
معنای این نیست که 
هیچ اختالف نظری 
وجود ندارد؛ هر دو 
گروه دغدغه مندند .

گپ

انتصابات جدید

سیاست: چهارمین روز بررسی 
صالحیت وزرای پیشنهادی 
ــت سیزدهم هم با بررسی  دول
ــده ســیــد رضــــا فــاطــمــی  ــ ــرون ــ پ
امــیــن، محمدعلی زلــفــی گــل، 
مــحــمــدمــهــدی اســمــاعــیــلــی، 
ــزت هللا ضــرغــامــی به  احــمــد وحــیــدی و ســیــد عـ
عنوان گزینه های تصدی وزارت صنعت، معدن 
و تــجــارت)صــمــت(، علوم و تحقیقات، فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، کشور و میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی پایان یافت. از نخستین روز هفته 
نمایندگان مجلس شـــورای اســالمــی صالحيت 
۱۱ تن از وزیــران پيشنهادی رئيس جمهور را مورد 
ــوارد اخیر  بــررســی قـــرار داده بــودنــد و بــا بــررســی مـ
تعداد گزینه های بررسی شده به ۱6 تن )از ۱9 وزیر 

پیشنهادی( رسید.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در گفت وگویی 
در جمع خــبــرنــگــاران در بـــاره ادامـــه برنامه کــاری 
مجلس گفته است پرونده رأی اعتماد به وزیران روز 
چهارشنبه )امروز( بسته خواهد شد. سیدنظام الدین 
موسوی افزود: به احتمال زیاد صحبت های پایانی 
رئیس جمهور در نشست علنی نوبت عصر روز 
چهارشنبه صورت خواهد گرفت. بررسی صالحیت 
وزیران پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسالمی 
از شنبه ۳۰ مــرداد به صورت دوشیفت آغــاز شده 
است و تا چهارشنبه ۳ شهریور ادامه خواهد یافت.

 موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی صمت  ◾
چه گفتند؟

بــررســی صالحیت سیدرضا فاطمی امــیــن وزیــر 
پیشنهادی صنعت، معدن و تــجــارت نخستین 
دستور کــار جلسه علنی نوبت صبح روز گذشته 
مجلس شورای اسالمی بود. در ابتدا اردشیر مطهری 
نماینده گرمسار به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی 
گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیازمند مرد 
میدان است. سیدکاظم موسوی عضو هیئت رئیسه 
کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان موافق فاطمی 
امین گفت: وزارت صمت، عریض و طویل و دکتر 
فاطمی امین برای این وزارتخانه بهترین است. او جوان 
انقالبی و تحول گراست. ایشان در زمینه افزایش توان 
رقابت پذیری صنعت ملی بر اساس لغو امتیازات 
خاص و انحصارات غیرضرور برنامه های خوبی دارند. 

 سیگنال وزیر پیشنهادی صمت ◾
 به بازار مسکن و خودرو

پــس از شنیدن دیــدگــاه هــای مــوافــق و مخالف در 
مجلس وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت 
در دفــاع از برنامه های پیشنهادی خــود گفت: ما 
برای تحقق چشم انداز ۱۴۰۴ وظیفه سنگینی داریم 
و باید عقب ماندگی ها را جبران کنیم. سید رضا 
فاطمی امین ادامه داد: تورم بیماری مزمن اقتصاد 
ایران است و برای رفع آن به دو تا سه سال وقت نیاز 
است. وی افزود: بیش از ۴۵ درصد اشتغال کشور در 
بخش ساختمان است. ما دقیقاً ساخت یک میلیون 
مسکن در سال را بــرآورد کــرده ایــم.   اگر مسکن راه 
بیفتد، لوکوموتیو اقتصاد راه می افتد. فاطمی امین 
با اشاره به موضوع خودرو تأکید کرد: در حوزه خودرو 
یک برنامه 6 ماهه گذاشته ایم. یک برنامه دو ساله 
نیز داریم و ان شاءهللا با اجرای این برنامه دو ساله 
تا سه، چهار سال دیگر صنعت خودرو، افتخار ملی 

خواهد بود.

وزیر علوم در بوته نقد و بررسی مجلس  ◾
گام بعدی مجلس بررسی صالحیت وزیر پیشنهادی 
علوم، تحقیقات و فناوری بود. سیدعلی یزدی خواه 
نماینده تهران در مخالفت با وزیــر پیشنهادی، با 
بیان اینکه تفکر سیاسی زلفی گل موجب شادی 
غرب گرایان شده، گفت: او هیچ اعتقادی به شعارهای 
انقالبی ندارد. وی افزود: سرنوشت آینده کشور به 
وزارت علوم مرتبط است و وزیــر پیشنهادی علوم 
باید موضع خود را درباره فتنه مشخص کند. محمد 
خدابخشی نماینده الیگودرز در موافقت با وزیر 
پیشنهادی گفت: زلفی گل قائل به استفاده از 
ظرفیت تــوان داخلی کشور و ارتقای دانــش بومی 

است. 

فتنه 88 آغاز مشکالت خارجی برای ما شد ◾
پس از استماع سخنان مخالفان و موافقان نوبت 
به محمدعلی زلفی گل رسید تا دفاعیات خود را 
مطرح کند. وزیر پیشنهادی علوم،  تحقیقات و 
فناوری با بیان اینکه من سرباز علمی جمهوری 
اســالمــی هستم، گــفــت: نــظــام انگیزشی بــرای 
ترغیب اعضای هیئت علمی ایجاد می کنیم که 
بخش قابل توجهی از تحقیقات را در راستای نیاز 
کشور انجام دهند. وی دربــاره موضعش دربــاره 
فتنه 88 گفت: فتنه 88 آغاز مشکالت خارجی 
برای ما شد؛ چگونه می توانیم با کسانی که این 
ضــرر را به نظام و کشورمان زدنـــد، در یک خط 
باشیم؟ وی افـــزود: به عنوان یک سرباز علمی 
نظام جمهوری اسالمی الگوی خــودم را شهید 
چمران و شهدای هسته ای و سردار سلیمانی قرار 
می دهم؛ چرا که این عزیزان عاقبت بخیر شدند 
و مسیرشان در راستای اهداف مقدس جمهوری 

اسالمی بود و مردمی و خادم مردم بودند.

بررسی صالحیت  وزیر فرهنگ ◾
بررسی صالحیت محمدمهدی اسماعیلی وزیر 
پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسالمی برنامه بعدی 
جلسه علنی نوبت بعدازظهر روز گذشته مجلس 
بود. عفت شریعتی نماینده زرند و کوهبنان به عنوان 
موافق وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسالمی تأکید 
کرد: ما به دنبال برنامه ریزی جهت تقویت فرهنگ 
اصیل اسالمی در وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
هستیم که وزیر پیشنهادی این امر را در برنامه های 
خود دیده است. مسلم صالحی، نماینده مردم اقلید 
به عنوان مخالف دیگر وزیر پیشنهادی فرهنگ و 
ارشاد اسالمی گفت: نهاد خانواده توسط برنامه های 
معاند شبکه های خارجی تحت حمله قرار گرفته 
است. یک دختر یا پسر بچه 6-۵ ساله از صبح تا 
شب پای شبکه ماهواره ای جم می نشیند. برنامه 
شما برای مقابله با این وضعیت و شبکه ها چیست؟

فرهنگ، فضای تنفس جامعه است ◾
پس از اظهارات مخالفان و موافقان، اسماعیلی؛ 
وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسالمی در دفاع از 
برنامه هایش برای تصدی وزارت فرهنگ گفت: برخی 
ــد دولــت در عرصه فرهنگ موجودی  دوســت دارن
ناتوان و بی اراده باشد که ما آن را قبول نداریم. عرصه 
فرهنگ در نظام اسالمی عرصه ولنگاری و سهل 
اندیشی نیست. فرهنگ حال و هوای مردم، جامعه 
و خود ما و فضای تنفس جامعه است. وی در دفاع 
از برنامه های خود گفت: ما نه رویکرد انفعالی دولت 
را قبول داریــم نه تصدی گری اش را. بلکه قائل به 

استفاده از ظرفیت انجمن های علمی هستیم.

شایسته ساالری در دستور کار ما قرار دارد ◾
در ادامـــه نمایندگان مجلس شـــورای اســالمــی به 

بررسی صالحیت وزیر پیشنهادی کشور پرداختند. 
محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی 
کشور و شوراها در مجلس به عنوان مخالف وزیر 
پیشنهادی کشور تأکید کرد: متأسفانه در برنامه وزیر 
پیشنهادی کشور به مسئله اعتیاد و قدرت گرفتن 
نهادهای مردمی توجهی نشده است. قدرت هللا 
حمزه، نماینده مــردم اردل و فارسان هم به عنوان 
موافق گفت: در برنامه های پیشنهادی وزیر کشور 
بخشی با عنوان چشم انداز وزارت کشور در افق ۱۴۰۴ 
ارائه شده است که نشان می دهد وزیر پیشنهادی 
ــرای مسیر راه ارائـــه شــده، آینده ای مطلوب را با  ب

صراحت و شفافیت ترسیم کرده است.
پس از اظهارات مخالفان و موافقان، وزیر پیشنهادی 
به دفــاع از برنامه هایش پرداخت. احمد وحیدی 
با بیان اینکه بسیج ظرفیت های کشور در اولویت 
ماست، گفت: بسیج ظرفیت ها، سه هدف عبور از 
مشکالت اقتصادی، محرومیت زدایی و پیشرفت 
 عمومی کشور را دنبال می کند. ۱۴8 اقــدام اجرایی 
ــم. مهم ترین آن هــا مربوط به  را مد نظر قــرار داده ایـ
شایسته ساالری در انتخاب مدیران، ثبات و نشاط 
سیاسی، تقسیمات کشوری، فسادستیزی و اصالح 
قوانین و مقررات اســت. وی اظهار کــرد: با بسیج و 
برنامه ریزی خوب ما می توانیم در عرض ۱۰ تا ۱۵ سال 
کشور را در بین ۱۰ اقتصاد برتر جهان قرار دهیم. کشور 
ما حقش این است که در چنین جایگاهی قرار بگیرد.

 بررسی صالحیت وزیر پیشنهادی  ◾
میراث فرهنگی نیمه کاره ماند!

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در آخرین ساعات 
شیفت کاری روز گذشته خود به بررسی صالحیت 
سیدعزت هللا ضرغامی   وزیــر پیشنهادی میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پرداختند. 
سیدعلی موسوی نماینده مردم ملکان در مجلس 
شورای اسالمی به عنوان مخالف خطاب به ضرغامی 
گفت: دغدغه عدم وجود انگیزه باالی کار جهادی از 
سوی شما در وزارتخانه ای که تناسب چندانی با امور 
جــاری و بدنه آن ندارید، نگران کننده اســت. سید 
امیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده مردم مشهد 
در مجلس در موافقت با وزیر پیشنهادی تأکید کرد: 
کسی را می خواهیم که با جهان، ادیــان و مذاهب 
در تعامل باشد و فردی رسانه ای می خواهیم. آقای 
ضرغامی از این دسته افــراد است. گفتنی است با 
پایان ساعت کــاری مجلس در ساعت 2۰ )ساعت 
معمول پایانی کار مجلس ۱8:۳۰ بود که به علت تداوم 
روند بررسی صالحیت وزیران پیشنهادی تمدید شد( 
دفاع عزت هللا ضرغامی به عنوان وزیر پیشنهادی 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از برنامه 

کاری اش به نشست امروز خانه ملت موکول شد.

روند بررسی صالحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم امروز پایان می یابد

روز تعیین تکلیف کابینه 

خبرخبر
ویژهویژه

ــا در  ــدان هـ رئــیــس ســـازمـــان زنـ
اقـــدامـــی جــالــب و کم سابقه، 
ضمن عذرخواهی از بدرفتاری 
با زندانیان زندان اوین، اعالم کرد 
با خاطیان برخورد می کند. در روزهــای اخیر 
دوربین های مداربسته زندان اوین مورد حمله 
گروهی ناشناس قــرار گرفته و فیلم های این 
دوربین ها در فضای مجازی منتشر شده است. 
در یکی از فیلم های منتشر شده چند سرباز 
اقــدام به ضرب و شتم یک زندانی می کنند 
که این مسئله بازتاب گسترده ای در فضای 
مجازی پیدا کرده است. محمدمهدی حاج 
محمدی رئیس سازمان زندان ها در ماه های 
اخیر با اعطای مرخصی به برخی زندانیان 
حاشیه دار و موضع گیری های سریع دربــاره 
اخبار حوزه کاری خود و همچنین حضور در 
توییتر به یکی از مسئوالن شناخته شده در 

فضای مجازی تبدیل شده است. وی پس از 
انتشار ویدئوی بدرفتاری با زندانیان در صفحه 
توییتر خــود نوشت: »در خصوص تصاویر 
 زندان اوین؛ مسئولیت این رفتارهای غیر قابل 
قبول را می پذیرم و ضمن تعهد به تالش بر عدم 
تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل 
خاطی، از خداوند متعال، رهبر عزیزمان، ملت 
بزرگوار و زندانبانان شریف که البته زحماتشان 
تحت تأثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد 
شد،  عذرخواهم«.  همچنین به گزارش ایلنا، 
حجت  االسالم والمسلمین محمد مصدق  
معاون اول قــوه قضائیه نیز دیــروز در پاسخ 
به پرسشی دربــاره ویدئوهای منتشر شده از 
دوربین های مداربسته زندان اوین گفت: این 
موضوع در حال بررسی است و هنوز قضیه 
خیلی روشن نیست. فکر می کنم تا چهارشنبه 

]امروز[ اطالع رسانی شود.

 عذرخواهی رئیس سازمان زندان ها 
در پی هک دوربین ها 

قابگزارش

فاصله گذاری را رعایت کنید حتی شما نماینده عزیز!

در  حاشيه

یک اصالح طلب: 
طالبان تغییر 
کرده،   درست 
مثل حجاریان!
یک فعال سیاسی 
اصالح طلب درباره 
تحوالت اخیر در 
افغانستان و به قدرت 
رسیدن طالبان گفت: 
ما ایرانی ها متأسفانه 
یک مشکلی داریم که 
فکر می کنیم اگر یک 
نفر در یک مقطعی 
اشتباه کرد باید تا آخر 
عمر او را سرزنش و 
متهم کنیم و از خودمان 
برانیم. جالل جاللی زاده 
به عنوان نمونه به 
سعید حجاریان اشاره 
کرد که زمانی در وزارت 
اطالعات بوده و االن 
تغییر کرده است. به 
گزارش دیده بان ایران، 
وی افزوده است: 
داستان طالبان هم 
همین است. این گروه 
2۰ سال پیش اقداماتی 
مرتکب شدند که 
قابل تأیید نیست، اما 
گذشت روزگار سبب 
شده تا طالبان تغییر 
پیدا کند. البته طالبان 
هنوز وارد قدرت نشده  
که بشود درباره عملکرد 
آن  قضاوت کرد.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9120000642   قشنگ معلومه دولت روحانی خزانه رو 
کامل کامل خالی کرده که دولت رئیسی دستش برای 

پرداخت حقوق بازنشسته ها توی حنا مونده! 
9110000820   نمی دونم چرا موقع پخش سریال جذاب 

گاندو تلویزیون ما سیگنالش می ره وخوب نمی تونیم 

تماشا کنیم. حتی بازپخشش هم این طوری می شه! 
یعنی دست آشنا ماشناها تو کاره!؟

آیا اوج گرفتن کرونا در دوره پایان دولت      9180000227
حسن روحانی و اصالح طلبان و شروع به کار آیت اهلل 
رئیسی مشکوک نیست؟ امیدوارم نهادهای امنیتی و 

قضایی پیگیری کنند و خیانتکاران به صورت شفاف 
و قاطعانه محاکمه شوند.

9330000352     به نظر می رسد برای اینکه دولت 
جدید را در ابتدای راه بدنام کنند واریز حقوق 

ما بازنشستگان با تأخیر روبه رو شده. دفتر 

رئیس جمهور باید پیگیری و توبیخ کند وقاطع باشد.
9360000158    مصاحبه ای با شهردار مشهد 

انجام بدهید و نظرش را درباره برنامه های آینده 
شهرمشهد بپرسید، تا مردم از روش کار ایشان و 

ایده هایش باخبر بشوند. 

ارزیابی کابینه در گفت و گو با مصباحی مقدم

 وزرای پیشنهادی
روحیه مبارزه با فساد دارند 

امید ادیب - مبارزه با فساد در دستگاه فسادخیزِ 
اجرایی هم از وعده های انتخاباتی حجت االسالم 
و المسلمین رئیسی بود و هم از مطالبات مردم 
از دولـــت منتخب. امـــروز کــه قـــرار اســت کابینه 
پیشنهادی رئیس جمهور با رأی نمایندگان مردم 
نهایی شــود، باید دید این شاخص چه مقدار در 
وزیران پیشنهادی لحاظ شده است. حجت االسالم 
و المسلمین مصباحی مقدم که از نمایندگان با 
سابقه و ادوارِ مجلس است، از چهره هایی محسوب 
می شود که دغدغه خاصی در بررسی صالحیت 
وزیران پیشنهادی دارد. این عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام معتقد است وزیران پیشنهادی از 
جهت انگیزه مبارزه با فساد نمره خوبی دریافت 
می کنند. گفت و گوی ما با نماینده تهران در مجلس 

خبرگان رهبری را می خوانید.

کلیت وزیران پیشنهادی رئیس دولت  ◾
سیزدهم را چطور ارزیابی می کنید؟

کابینه معرفی شده توسط جناب آقــای رئیسی 
عمدتاً جوان، دارای روحیه انقالبی و متخصص 
ــاری خــود هستند. سوابق ایــن افــراد  در حــوزه ک
نشان می دهد دارای شایستگی های الزم برای 
وزارتخانه های مربوط بوده اند. افرادی که معرفی 
شــده انــد تقریباً بی حاشیه و بـــدون برچسب  
ــران  ــ ســیــاســی هــســتــنــد و مـــی تـــوان گــفــت وزیـ

پیشنهادی ترکیبی معتدل را تشکیل می دهند.

 به نظر شما مبارزه با فساد در کارنامه  ◾
افراد معرفی شده دیده می شود؟ 

بنده خودم با بعضی از این افراد شخصاً کار کرده ام 
و آن ها را می شناسم. سایران را هم بررسی کرده ام. 
در همه این افراد، نگاه به مبارزه با فساد به عنوان 
یک اصل جدی وجود دارد. البته سابقه مبارزه با 
فساد زمانی به شکل جدی قابل ارزیابی است که 
فرد در جایگاه کالنی مانند وزارت بنشیند و تجربه 
مواجهه با فساد اداری و اقتصادی را داشته باشد. 
افراد معرفی شده غالباً سابقه کاری در سطح وزارت 
را ندارند. شما می دانید نقش وزیر در مدیریت 
مبارزه با فساد در حــوزه اجرایی چقدر اهمیت 
دارد و چه مقدار تعیین کننده است. وزیــری که 
قــرار اســت با مفاسد مقابله کند باید مدیران و 
معاونانی به کار گیرد که این مدیران مانند خود او 

نگاه فسادستیزانه داشته باشند. 
رسم است در ایام بررسی صالحیت ها، بسیاری 
مطالب به اصطالح پشت پرده ای از سوی مخالفان 
وزیــر پیشنهادی رو می شود. در چند روز اخیر 
ــاره کــارآمــدی یــا تخصص  ــ بحث های داغـــی درب
وزیران در مجلس انجام شد اما چندان مصداق 
خاصی از عملکرد فسادزای وزرای پیشنهاد شده 
یا اطرافیان و آشنایان آن ها مطرح نشد. به نظر شما 
نفس این مسئله یک حرکت رو به جلو محسوب 
می شود یا خیر؟مسلماً خود این مسئله که وزیران 
معرفی شده فاقد فساد و پاک دست هستند یک 
امتیاز برای دولت آقای رئیسی و یک اقدام مثبت 
است. این نشان می دهد افراد پیشنهادی فاقد 
 حاشیه هستند و قبالً دچــار غفلت و خطایی

نشده اند.  

 آینده مبارزه با فساد در این دولت را  ◾
چطور ارزیابی می کنید؟

افراد معرفی شده همگی روحیه فسادستیزی را 
دارند. امیدوارم با تمسک به این روحیه در عمل 
هم بتوانند برنامه های دولت سیزدهم در مبارزه با 
فساد را جلو ببرند. البته مجلس هم نباید از نظارت 
غافل بشود تا نه تنها دولت خود دچار فساد نشود، 
بلکه مدیران عالی دستگاه اجرایی مبارزه با فساد را 

در زیرمجموعه خود دنبال کنند.

دکتر محمد جمشیدی با حکم رئیس دفتر  ◾
رئیس جمهور به سمت »معاون امور سیاسی دفتر 
رئیس جمهور« منصوب شد. وی هم اکنون عضو 
هیئت علمی دانشکده  حقوق و علوم سیاسی 

دانشگاه تهران است. 
نـــورهللا قــدرتــی رئیس کــل سابق دادگستری  ◾

استان قزوین به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس 
قوه قضائیه معرفی شد. پیش از این، حجت االسالم 
والمسلمین محمد مصدق مسئولیت معاونت 
حقوقی قوه قضائیه را برعهده داشت. محمد مصدق 
پس از انتصاب اژه ای به عنوان معاون اول قوه قضائیه 

منصوب شد. 

خبـر
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تکذیب ورود هواپیمای »ربوده شده« به ایران  ◾
ظهر روز گذشته رسانه های عربی به نقل از وزارت خارجه 
اوکراین مدعی شدند یک هواپیمای اوکراینی پس از ربوده 
شدن در افغانستان، به ایران منتقل شده است. ساعتی 
بعد سخنگوی سازمان هواپیمایی کشورمان این مسئله 
را تکذیب و البته تصریح کرد این هواپیما یکشنبه شب 
بعد از سوخت گیری در مشهد، این شهر را به قصد کیف 

پایتخت اوکراین ترک کرده است. 

گفت وگوی تلفنی صدراعظم اتریش با رئیسی ◾
رئیس جمهور در گفت وگوی تلفنی با صدراعظم اتریش 
تأکید کرد: گروه های مختلف افغانستانی در تعامل با هم از 
فرصت خروج آمریکایی ها برای ایجاد یک الگوی حکمرانی 
فراگیر بهره بگیرند. حجت االسالم والمسلمین رئیسی 
به »سباستین کورتس« گفت: کاهش مبادالت تجاری 
دو کشور توجیه منطقی ندارد؛ اجازه ندهیم بدخواهان با 
ترفندهای مختلف بر روابط و منافع دو کشور تأثیر بگذارند.

میزبانان تروریست های منافقین پاسخگو باشند ◾
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس بــا تأکید بــر اینکه 
کشورهای میزبان تروریست های منافقین باید پاسخگوی 
رفتارهای خود باشند، در سالروز شهادت شهید الجوردی 
تأکید کــرد: الجــوردی مرد پوالدین انقالب بــود، شهید 
عزیزی که با تیزبینی، جریان نفاق را رسوا ساخت، پیروی 
از امام خمینی )ره(را بر خود فرض می دانست و در راه 
دفاع از نظام انقالب و والیت، خون پاک خود را اهدا کرد. 

اسماعیلی: افزایش قیمت ها، روانی است ◾
رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به افزایش قیمت برخی 
کاالها در روزهای اخیر گفت: کارشناسان معتقدند که 
این افزایش قیمت ها صرفاً ناشی از عوامل روانی است. 
اسماعیلی افزود: مدیران بخش های مختلف از جمله در 
بخش اطالع رسانی نباید اجازه دهند انتشار اخبار منفی 
و تبلیغات روانی دشمنان سبب افزایش قیمت کاالها و 

خدمات و متضرر شدن مردم شود.

 حسینعلی حاج دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه جلسه رأی اعتماد به وزیران  ◾
پیشنهادی چهارشنبه عصر برگزار می شود گفت:پیش بینی می کنم فقط دو یا سه وزیر نتوانند از 

مجلس رأی اعتماد بگیرند.
 دفاع عجیب موسوی نماینده موافق از فاطمی امین، وزیر پیشنهادی صمت یکی از حواشی روز  ◾

گذشته مجلس بود. وی در دفاع از وزیر پیشنهادی گفت: دختران حضرت شعیب به پدرشان گفتند از 
حضرت موسی استفاده کن.  دو شاخصه دارد: قوی و امین است. دختران شعیب اگر می گفتند »فانه 

فاطمی االمین«، همه اش تمام شده بود!
تذکر یک نماینده درباره نوع رفتار برخی نمایندگان با وزیران پیشنهادی هم از نکات جالب بود.  ◾

حجت االســالم موسی غضنفرآبادی تأکید کرد: عــده ای از نمایندگان محترم پس از صحبت وزیر 
پیشنهادی، به سمت جایگاه نطق وزیر می روند و از او استقبال می کنند که این خالف شأن مجلس 

است. هر چند همه وزیران پیشنهادی عزیز و محترم هستند.

در حاشيهدر حاشيه





   انتشار صدای 
ساالر عقیلی با 
»نفس بریده«   
»نفس بریده« عنواِن 
تازه ترین اثِر ساالر 
عقیلی به کوشش 
مؤسسه هنری بانگ 
آوای سارنگ )باس( 
منتشر شد.

به گزارش هنرآنالین، 
آهنگساز و 
تنظیم کننده این اثر 
حسن قره چائی و 
شعر آن از سروده های 
احسان افشاری است. 
به گفته سیدمحمد 
تنکابنی، مدیر 
مؤسسه هنری بانگ 
آوای سارنگ، انتشار 
این آهنگ همزمان 
با »روز پزشک« در 
ایران بوده است تا 
شاید مرهمی بر زخم 
پزشکان و اعضای 
محترم کادر درمان 
باشد.

خواندنیها آرش شفاعی   هــمــه ما 
دوســــــت داریـــــــم مــفــاهــیــمــی 
 چــون عدالت طلبی، ایثارگری 
و ظلم ستیزی را کــه برگرفته 
از فــرهــنــگ عـــاشـــوراســـت به 
کودکانمان آمـــوزش دهیم. به 
تازگی انتشارات راه یار، کتابی را با نام »کشتی نجات« 
منتشر کرده است که می تواند به دغدغه خانواده ها 
در این خصوص پاسخ دهد. ناهید کریمی  و نرگس 
کاهانی به عنوان نویسندگان و زینب السادات 
حسینی به عنوان طراح بازی در تولید این کتاب که 
نامش »بسته داستان بازی های محرمی« است، 
همکاری کرده اند. این کتاب برای گروه سنی دوره 
دوم دبستان طراحی شده و کودکان پس از شنیدن 
داستان هایی درباره تأثیرات قیام عاشورا، آن داستان 
را به کمک وسایلی که در کتاب آمــده اســت، بازی 

می کنند.
در گزارشی که می خوانید با یکی از نویسندگان و طراح 
بازی های کتاب درباره چگونگی تولید ایده تألیف و 

تدوین این کتاب و ویژگی های آن صحبت کرده ایم.

آموزش مفاهیم از طریق داستان و بازی ◾
نرگس کاهانی یکی از نویسندگان 
ــا همراهی  ایـــن کــتــاب اســـت کــه ب
ناهید کریمی، آن را تألیف کرده 
است. او درباره دالیل انتخاب قالب »داستان- 
بازی« برای کتاب می گوید: اصول روان شناسی 
تربیتی به ما می گوید تلفیق دو قالب داستان 
و بــازی موجب می شود در آمــوزش مفاهیمی  
ــرار اســت بــه کــودک آموخته شــود، بسته  کــه ق
به گــروه سنی کــودک، نقش مهمی بــازی کند. 
بــازی می تواند عــاوه بر درگیر کــردن کــودک به 
صورت عملی و ایجاد همذات پنداری در او، آن 
مفاهیم را به تجربه زیسته کودک تبدیل کند. 
در دوره هــای سنی باالتر، کودکان می توانند با 
مطالعه و خــوانــدن کتاب، ایــن تجربیات را به 
صورت عملی بدست آورند اما ما به این نتیجه 
ــاره مفاهیمی  رسیدیم که وقتی قــرار است درب
 مانند مقاومت، همبستگی جهان اسام، مبارزه 
با ظلم و حمایت از مظلوم با کــودک صحبت 
کنیم، باید این مفاهیم را به زبانی به او منتقل 

کنیم که آن ها را درک کند. 
او اضافه می کند: درک این مفاهیم در کودکی با 
موقعیت سنی کتاب، در قالب »داستان- بازی« 
بهتر اتفاق می افتد و چون کــودک در این دوره 
هنوز به تجربه زیسته زیادی دست نیافته است، 
قالب »داستان- بازی« نسبت به داستان خوانی 
صـــرف، آورده بیشتری بـــرای کــودکــان خواهد 
داشت. وقتی برای کودک داستان می خوانیم، 
کــودک در عالم خیال، خود را به جای قهرمان 
داستان قرار می دهد و پیروزی ها و شکست های 
قهرمانان داستان را در خیال تجربه می کند اما 
وقتی همان کــودک، عاوه بر شنیدن داستان، 
آن را بــازی هــم می کند، ایــن تجربه را تکمیل 

می کند و خود به صورت عملی و نه صرفاً خیالی 
با شخصیت های داستان همذات پنداری می کند 
و یاد می گیرد چگونه در موقعیت های مختلف 
باید به صورت فردی یا جمعی عمل کند و این 
مسئله، مفاهیم مــورد نظر را در وجــود کودک 

تثبیت می کند.
کاهانی با اشاره به اینکه توجه عمده در انتخاب 
داستان ها به دوره معاصر بوده است، می افزاید: 
معموالً داستان های مربوط به صدر اسام را زیاد 
شنیده ایم  و یک برداشت غلط وجود دارد که 
این داستان ها مربوط به گذشته های دور است 
و نسبتی با امروز ندارد، اما ما می خواستیم به 
مخاطبانمان بگوییم که اتفاقاً در عصر حاضر هم 
موقعیت هایی با تأثیرپذیری از همان قیام و همان 
حرکت صورت گرفته است. ما می خواستیم به 
مخاطب بگوییم با الهام گرفتن از وقایع صدر 
اسام، حرکت های بزرگی مانند انقاب اسامی  

در دوران معاصر شکل گرفته که خودش برای 
کشورهای اسامی  دیگر الهام بخش بوده است. 
هدف ما این بوده است که کودکان با تاریخ، زمانه 
و جغرافیای پیرامون خود آشنا شوند و بدانند 
امــام حسین)ع( و راه و نگاه ایشان چگونه در 
زمانه ما هم در موقعیت های تاریخی مختلف 

تأثیرگذار بوده است. 
از او می پرسم بهتر نبود برای تکمیل اطاعات 
مادران یا مربیان، بسته های مطالعاتی در کتاب 
پیشنهاد می شد تا سطح اطاعات آنان درباره 
موضوعات مختلف بــاال رود، پاسخ او چنین 
اســت: مسلماً اینکه پیوست های مختلف در 
کتاب قرار دهیم، خوب است اما سعی ما بر این 
بود که در خود کتاب اطاعات مورد نیاز و مفید 
را به صورت خاصه توضیح دهیم تا حجم کتاب 
زیاد نشود و کتاب از جنبه کاربردی خود برای 
مادران و مربیان خارج نشود. به نظر ما مادرانی 

که این کتاب را می خوانند، اگر اطاعات بیشتری 
نیاز داشته باشند، از طریق جست وجوهای 
اینترنتی به این اطاعات دست خواهند یافت 
و ما برای اینکه این جست وجوها دقیق تر باشد، 
کلمات کلیدی کاربردی را برای مادران در کتاب 
قرار داده ایــم تا آنان راحت تر به اطاعات مورد 

نیازشان دست یابند. 

توجه به گروهی و حرکتی بودن بازی ها ◾
زیــنــب الــســادات حسینی کــه کار 
ــن کــتــاب را به  ــازی هــای ای طــراحــی ب
عهده داشته است، با اشاره به اینکه 
یکی از نکات عمده در طراحی بازی ها، توجه به 
نقش پذیری کودکان بوده است، می گوید: اگر به 
محتوای بازی های کتاب دقت کرده باشید، هر بازی 
یک روایت دارد و من با نویسندگان دربــاره اینکه 
روایت چه باشد و نیز چگونگی دیده شدن نقش 
بچه ها در آن، هماهنگی می کردم اما نقش هایی که 
قرار است بچه ها در طول بازی بپذیرند و نیز شکل 
و موادی که قرار است در طول بازی به کمک بچه ها 

بیاید، توسط خود من طراحی شد.
وی توجه به گروهی بودن بازی های کتاب را از نکات 
مورد توجه تیم تولید آن اعام کرده و اضافه می کند: 
مفاهیمی  مانند امت اسامی  و یا وحدت در کتاب 
ــرای مصداق های این  ــوده اســت و ب مــورد توجه ب
مفاهیم برای بچه ها ملموس باشد، سعی کردیم 
به پیوستگی بین اعضای تیمی  که بازی ها را انجام 
می دهند، توجه داشته باشیم و برای این کار، بازی ها 

به صورت گروهی طراحی شده اند.
حسینی توجه به تحرک را از دیگر عناصر مورد 
توجه خود و همکارانش در تدوین کتاب ارزیابی 
کرده، می گوید: اگرچه بازی های نشستنی هم دارای 
جذابیت های خاص خودشان هستند، اما ما سعی 
کردیم عنصر تحرک را در بازی ها وارد کنیم؛ چرا که 
تشویق به تحرک فیزیکی از نظر تربیتی هم اثرگذار 
است و جذابیت های زیادی دارد و به همین دلیل 
بازی های کتاب در دسته بندی بازی های حرکتی 
قرار می گیرند. از وی می پرسیم چرا در هر بازی به 
حضور یک مربی در کنار بچه ها توجه شده است و 
او در پاسخ می گوید: بازی های کتاب جزو بازی های 
نمایشی هستند و برای کامل شدن روایت، بچه ها 
نیاز دارند داستان را به صورت کامل متوجه شوند و 
روایت تا آخر اتفاق بیفتد به همین دلیل یک مربی 
باید این نقش را برعهده بگیرد یا یک راهنما، نقش 
مربی را برعهده بگیرد و بچه ها از طریق ارتباط با 
راهنما به روایت درست و شیوه اجرای بازی دست 
یابند. وی با اشاره به اینکه در بررسی وقایع تاریخی 
برای تدوین کتاب و طراحی بازی ها به موارد زیادی 
برخورد کرده ایم که آن وقایع ظرفیت بدل شدن به 
بازی های مختلف از جمله بازی های رایانه ای را دارد، 
می گوید: البته اینکه این بازی ها باید مربوط به کدام 
گروه سنی باشد و اینکه اصوالً درگیر بودن بچه ها 
با این نوع بازی ها، تا چه حد درست است، نیاز به 

پژوهش دارد.

درباره کتاب خانواده محور »کشتی نجات«

 آموزش مفاهیم عاشورا 
با تلفیق داستان و بازی

خبرخبر
روزروز

از هزار و 100 ناشر فقط پنج ناشر فعالیت می کنندزندگی »عالمه حکیمی« مستند می شود
تولید مستندی درباره زنده یاد عامه محمدرضا حکیمی در 

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی آغاز شده است.
ــام »ســرفــه قــنــاری و سکته کلمات« به  ایــن مستند بــا ن
کارگردانی محمود اسعدی، روایتی از زندگی، افکار و آثار 
این فیلسوف و دانشمند است. مرحله تحقیق و پژوهش 
این مستند به پایان رسیده و تصویربرداری که از یک سال و 

نیم پیش شروع شده، ادامه دارد. زنده یاد عامه محمدرضا 
حکیمی )۱۳۱۴ در مشهد – درگذشته ۳۱ مرداد ۱۴۰۰( فقیه 
و مجتهد شیعه، یکی از چهره های شاخص و نامدار حوزه 
فلسفه و دین بود. آثار عامه حکیمی از جمله »الحیات«، 
»علی)ع(«، »حماسه غدیر« و... در حوزه دین و فلسفه 

شاخص و ماندگار هستند.  

امید خواجوی، مدیر انتشارات شمشاد  و کتاب فروشی 
»آبـــان« با گایه از وضعیت انتشارات در مشهد بیان 
می کند: وضعیت انتشارات در خراسان رضــوی بسیار 
افتضاح است، حدود هزار و ۱۰۰ ناشر در استان داریــم و 
۱۰ درصد ناشران ایــران در استان هستند، اما متأسفانه 
در مشهد فقط پنج ناشر فعال داریم و مابقی به واسطه 

سخت گیری های موجود، کار نمی کنند.   وی می افزاید: 
کرونا برای هر چه بد بود، برای کتاب خوب بود. مردم وقت 
خالی قرنطینه در منزل را کتاب می خواندند و فیلم نگاه 
می کردند. اوضاع خرید کتاب خوب است و بهتر هم خواهد 
شد. در همین حد که مردم به این نتیجه رسیدند خواندن 

کتاب مفید است، یک امتیاز مثبت است.

   نمایشگاه گروهی نقاشی، نقاشی خط و 
خوشنویسی »سفیر« با حضور 1۷ هنرمند در گالری 

پردیس سینمایی ملت برگزار می شود.
به گزارش هنرآنالین، نمایشگاه نقاشی، نقاشی خط و 
خوشنویسی با عنوان »سفیر« با حضور مجموعه ای 

از آثار هنرمندان ازامروز سوم شهریور ماه آغاز به کار 
می کند.  در این نمایشگاه ۲۲ اثر از 1۷ هنرمند شامل 

محمد احصایی، ایرج اسکندری، نصراله افجه ای، 
ناصر اویسی، احمد آریامنش، عباس بلوکی فر، 

صادق تبریزی، محمدعلی ترقی جاه، جلیل رسولی، 

حسن روح االمین، هادی روشن ضمیر، علی شیرازی، 
عین الدین صادق زاده، محمد فاسونکی، مهدی فالح، 

یداله کابلی و احمد محمدپور به نمایش گذاشته 
می شود.

 عالقه مندان می توانند برای بازدید از نمایشگاه 

»سفیر« امروز از ساعت 1۸ تا ۲1 و از ۴ شهریور تا ۲ 
مهر هر روز از ساعت 11 تا ۲0 به گالری پردیس ملت 

واقع در خیابان ولی عصر)عج(، ابتدای بزرگراه آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی )نیایش(، پردیس سینمایی ملت، 

طبقه منفی۲ مراجعه کنند.

 چرا زندگی واقعی 
برای داستان نویسان 

اهمیت دارد؟
داستان کوتاه »کت پرسون« نوشته کریستن 
روپنین نخستین بار در مجله نیویورکر آمریکا 
منتشر شـــد؛ ولـــی پــس از آن بــه ســرعــت در 
شبکه های اجتماعی بازنشر و بــا استقبال 
فراوانی از سوی کاربران فضای مجازی روبه رو 
شد. این داستان بیشتر به حوادث و اتفاق های 
واقعی مثل جنبش اعتراضی زنان نسبت به 
خشونت می پردازد البته در فضای مجازی این 
داستان با انتقادهایی هم روبــه رو شده است 
و بسیاری از کــاربــران اعتقاد دارنــد جزئیات 
نوشته  شده دربــاره شرح حال زندگی افــراد از 

روی افراد حقیقی برداشته شده است.
یکی از ایــن منتقدان سرسخت، الکسیس 
نوویکی خبرنگار و ستون نویس مجله اسلیت 
ــن جــزئــیــات نوشته  اســت کــه اعــتــقــاد دارد ای
 شـــده از زنـــدگـــی واقـــعـــی او بــرداشــتــه شــده 
اســت. خبرنگار روزنــامــه گــاردیــن بــا اشـــاره به 
این کشمکش ها استفاده ای خاص از انتقاد 
الکسیس کرده است و می گوید: آمارها ثابت 
ــر اســاس  کـــرده داســتــان هــای نــوشــتــه  شـــده ب
زنــدگــی هــای واقــعــی بــا استقبال بیشتری از 

سوی مخاطبان مواجه می شوند.
پــس از ایــن شکایت چند کــاربــر دیگر بــه طور 
مجازی علیه داستان اقامه دعوی کردند و اعتقاد 
داشتند نویسنده از روی زندگی واقعی آن ها 
داستانش را نوشته اســت. خبرنگار گاردین 
می نویسد: تمام این شکایت ها به یک نکته 
حاشیه ای مهم تر از متن اشاره دارد که نوشتن 
با الهام از زندگی های واقعی موجب محبوب  تر 
شدن داستان می شود. به عقیده این خبرنگار 
ــار می کنید،  ــر روی نخستین رمـــان خــود ک اگ
داستان پردازی در مورد تجربیات واقعی راهی 
بسیار خوب برای نوشتن داستان است چون 
مخاطب داستان نوشته  شده بر اساس واقعیت 
را طبیعی تر ارزیابی می کند و عاقه به این نوع 

داستان ها همیشه بیشتر است.
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و هنر فرهنگ 

میزبانی پردیس سینمایی 

ملت از نمایشگاه »سفیر«

اص���ل برگ س���بز و کارت خ���ودروی س���واری پراید 
س���ایپا به ش���ماره انتظامی 52 ای���ران 732 ج 14 
ب���ه ش���ماره موت���ور 5034302 و ش���ماره شاس���ی 
1004100E412100NAS متعل���ق ب���ه خانم صدیقه 
س���لطانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  س
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ی 
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برگ س���بز و س���ند کمپانی موتور س���یکلت ویال مدل 
 / انتظام���ی 775  ب���ه ش���ماره  رن���گ مش���کی   1391
93178  ش���ماره موت���ور 1P49FMA41819 و ش���ماره 
تنه N3S***070J9112123 به مالکیت محمدمهدی 
حمی���دی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
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کارت خودرو سواری س���مند LXEF7 مدل 1393 
رنگ سبز به شماره موتور 1031795 و شماره بدنه 
8742895 و شماره انتظامی 64119 ایران 768 به 
مالکیت فرهاد فرهوش مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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س���ند کمپانی و برگ س���بز خودرو س���واری سیس���تم 
پرای���د ، تیپ صب���ا جی.تی ایکس، م���دل 1382 رنگ 
سبز یش���می - متالیک ش���ماره پالک 87 ایران 923 
د 35 به ش���ماره موتور00462627 و ش���ماره شاسی 
S1412282929622 ب���ه مالکی���ت جم���ال صف���ری به 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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 بدینوسیله از كلیه سهامداران شركت  صنایع 
پاكنان شرق دعوت می شود تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی به طورفوق العاده كه رأس ساعت 
8 صب��ح روز  چهارش��نبه  م��ورخ 1400/06/17 
در نشانی: بینالود- دهستان شاندیز- روستا 
شهرک صنعتی طوس- شهرک صنعتی- خیابان 
پژوهش- بلوارفن��اوری- پالک 1 طبقه همکف 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
    دستور جلسه : 

1 – انتخاب مدیران
2- انتخاب روزنامه كثیراالنتشار

 هیئت مدیره شركت

آگهی دعوت مجم�ع عمومی عادی
 به ط�ور فوق العاده ش�رکت صنای�ع پاکنان 
شرق ) سهامی خاص (  به شماره ثبت 29279

شناسه ملی 10380445325

ح
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 بدینوسیله از كلیه سهامداران شركت  صنایع 
ش��هداس دعوت می ش��ود تا در جلس��ه مجمع 
عمومی عادی به طورفوق العاده كه رأس ساعت 
9 صبح روز  چهارش��نبه  مورخ 1400/06/17 در 
نش��انی: بینالود- دهس��تان ش��اندیز- روستا 
شهرک صنعتی طوس- شهرک صنعتی- خیابان 
پژوهش- بلوارفن��اوری- پالک 1 طبقه همکف 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
    دستور جلسه : 

1 – انتخاب مدیران
2- انتخاب روزنامه كثیراالنتشار

 هیئت مدیره شركت

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده شرکت صنایع شهداس
) سهامی خاص (  به شماره ثبت 26756

شناسه ملی 10380421662

ح
/ 1
40
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»تمدید مناقصه  عمومی خرید 4 دستگاه 
سرور مورد نیاز حرم مطهر«

آستان قدس رضوی در نظر دارد نسبت به خرید 4 دستگاه سرور مورد نیاز 
حرم مطهر رضوی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. جهت مش�اهده 
http://dev.razavi.ir  ش�رایط خری�د و دریافت اس�ناد مذکور ب�ه نش�انی
 بخ�ش مناقص�ات مراجعه و حداکث�ر تا س�اعت 13:30 روز ش�نبه مورخه

06 /1400/06 نس�بت به تحویل پیشنهادات تکمیل شده و مدارک مطابق 
شرایط اعالم شده به آدرس مشهد مقدس حرم مطهرامام رضا )ع( صحن 
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»رتوریک« یک 
دانش نیست 

بلکه نوعی فن 
است

دکتر مهدی فدائی 
مهربانی در نقد کتاب 
»رتوریک سیاسی در 
ایران« گفت:  رتوریک 

یک دانش نیست، 
بلکه نوعی فن است. 
تفاوت دانش و فن در 

این است که دانش 
به دنبال شناخت 

نظریه حقیقت 
است اما فن به دنبال 

شناخت نظریه 
حقیقت نیست. 

ارسطو و افالطون 
سعی می کنند به 

نوعی رتوریک را به 
بند بکشند. رتوریک 
فنی است که هدفش 

رسیدن به حقیقت 
نیست، فن غلبه 

است.

بازنشر

 مسیری که 
می تواند  زودتر 

اتفاق بیفتد

تینا امین پیش تر در 
چرایی ترجیح نطق های 

پوپولیستی گفته بود:
وقتی واژگان احساسی، 

تهییج احساسات یا 
بیدار کردن هیجان های 

انسانی یا حزبی و 
سیاسی سبب شود 
انسان به یک برنامه 
نظر مثبت یا منفی 

بدهد، مشخص است 
که هیچ استداللی در 
ارکان آن برنامه انجام 

نشده است. به همین 
دلیل شما می بینید 

کسی که از این طریق 
نظر مثبت را گرفته 
پس از گذشت یک 

بازه زمانی برنامه اش 
با شکست روبه رو 

می شود. همین چرخه 
دوباره چنین فردی 
را به جلسه پرسش 
و پاسخ و استیضاح 
می رساند و چون در 
دفعه اول به خاطر 

نطق های سفسطه آمیز 
به آن رأی داده شده 
بود، دوباره از لحاظ 

کارآمدی مورد سنجه 
و پرسش قرار می گیرد. 

در حالی که چنین 
مسیری می توانست با 
نگاه عاری از سفسطه و 
هیجان ها زودتر اتفاق 

بیفتد.

درنگدرنگ

ــه هــنــگــام ارائـــه  ــه طـــور کــلــی ب ب
نــطــق هــا بـــرای بــررســی برنامه 
دولت و وزیران، ما با سه دسته 
مواجه هستیم: مخالف، موافق 
و عــده ای که اصــاً نه موافقت 
و نــه مخالفت دارنـــد. بــه طور 
طبیعی دسته سوم در اقلیت هستند و کم پیدا 
می شود وزیــری که به هنگام بررسی صاحیت، 

موافق و مخالفی نداشته باشد. 

موافقان،دستبهدامن»واژگانسیاستزده« ◾
اول از همه بــد نیست ببینیم آن دسته ای که 
در موافقت یک وزیــر صحبت می کنند در چه 
طیفی این نطق و رتوریکشان را پیش می برند. ما 
می گوییم اقناع رتوریکی، اقناعی است که بر همه 
کانون هایش استوار باشد و فهم منصفانه و مساوی 
از کانون »پاتوس« یعنی برقراری ارتباط احساسی، 
»اتوس« یعنی اعتبار شخصیتی و»لوگوس« یعنی 
استدالل ورزی و منطق داشته باشد. ما وقتی اقناع 
را روی یکی از این کانون ها استوار می کنیم و همان 
را تقویت می کنیم و برای دو کانون دیگر استفاده 
ابزاری و اشتباه می کنیم، طبق معمول و مثل همان 
چیزی که ما در سال 96 شاهدش بودیم یک اقناع 
اولیه و هیجانی ایجاد می کند، ولی در عمل هیچ 
ضمانت اجرایی برای کسی که قرار است رأی بیاورد 
بــه وجــود نــمــی آورد. اینجاست که همه تاش ها 
معطوف به جلب نظرات مثبت نسبت به یک وزیر 
پیشنهادی می شود و ضمانت اجرایی آنچه وعده 

داده به کلی فراموش می شود.
در خصوص موافقان، بر اساس کانون های رتوریکی 
که نگاه می کنیم، می بینیم نمایندگان ابزارهایی 
ــرای اســتــدالل در جهت موافقت استفاده  کــه ب
می کنند، بسیار عطف به کانون »پاتوس« یعنی 
ایجاد یک کانال ارتباطی احساسی با مخاطبان 
دارد. موافقان، موافقتشان را از این منظر توجیه 
می کنند؛ نمونه اش مثاً نماینده ای است که از 
منظر متافیزیکی ورود می کند و می خواهد یک 
حالت معنوی و احساسی ایجاد کند و دیگران 
را به لحاظ هیجانی بــرای رأی موافق به یک وزیر 

ترغیب کند. 
ــه ای، یک نماینده از  ممکن اســت در چنین رویـ
واژه هایی استفاده کند که صرفاً رویه استداللی دارد، 
اما در قالب تهی است که ما از آن ها دراصطاح به 
»واژگان سیاست زده« تعبیر می کنیم. این واژگان 
یا کلیشه هایی که در گفتمان رسمی و حاکمیت-و 
ــار ارزشـــی شـــان به  نــه گفتمان عمومی مـــردم- ب
شدت کمرنگ شده، واژگانی چون امام، گام دوم، 
کارجهادی، وزیر انقابی و حتی در حال حاضر واژه 
جوان بودن را در برمی گیرد. اینجا مثاً واژه جوان، 
نه مسئله است، نه استدالل است و نه به کار ما 

می آید و بدل به واژه ای عــاری از مفهوم شده که 
فقط یک کلیشه ارزشی برای ما دارند. نمایندگان 
در چنین موقعیتی با توسل به این مسائل و ایجاد 
لینک احساسی بــا مخاطبان می خواهند در 

مخاطبشان ترغیب به وجود آورند. 

مخالفان،ضعیفوعاریازاستدالل ◾
وقــتــی بــه آن طــرف مــاجــرا، یعنی مخالفان نیز 
نگاه می کنیم، می بینیم در برابر ایــن دفــاع های 
بی جا و سفسطه آمیز مــوافــقــان، مخالفان نیز 
مخالفت های جدی نمی کنند. همه مخالفان، 
مخالفت هایی دارند که عاری از استدالل است؛ 
یعنی برای ناکارآمد نشان دادن فان وزیر، به اتوس 
یا همان اعتبار شخصیتی او هجمه وارد می کنند.  
نمونه اش همین می شود که گفته می شود این وزیر 
پیشنهادی تجربه مدیریت یا امور وزارت در این 
قضیه را نــدارد. هرچند این ایــراد وارد است، ولی 
وقتی که به سمت سن و سال یا میزان پختگی افراد 
بــرود یا به تعبیری همه انتقادها فقط به سمت 
اعتبار اقتدار شخصیتی افــراد روانــه شود، کار به 
بیراهه کشیده می شود. چرخیدن مخالفت ها 
صرفاً بر پاشنه یکی از این کانون ها سبب می شود 
مخالفت ها همیشه ضعیف تلقی شوند. همین 
مسئله هم در موافقان و هم در مخالفان سبب 
می شود نتوانند تراز این اقناع را بین این سه کانون 

متعادل کنند. 

نطقهایضعیفنشانهچیست؟ ◾
در برابر این ها، ما وزیرانی داریم که اصاً موافق و 
مخالفی برایش صحبت نمی کند و آن وزیر می آید 
و صرفاً به تشریح برنامه خودش می پردازد. نکته 
جالب اینجاست که یکی از وزیرانی که این کار را 
کرد، نام وزارتخانه اش را اشتباه گفت. سوای اینکه 
ممکن است این اشتباه، صرفاً یک لغزش زبانی 
باشد، اما باید دید که چه بازتابی در صحن، فضای 
مجازی و اذهان عمومی دارد. این لغزش کامی هم 

نشان دهنده عدم پایه ریزی مثبت این افراد است و 
هم این برآیند اولیه را دارد که این افراد به آن اندازه 
که باید روی آن ها کار شود تا به عنوان مهره های 
کلیدی ریشه دار انتخاب شوند، گزینش نشده اند.  
بنابراین ضعیف بـــودن نطق ها یــک نشانه اش 
ــن اســت کــه زمـــان کــافــی بـــرای بــررســی نسبت  ای
به ایــن قضیه انجام نشده اســت و ایــن گزینه ها 
سطحی ترین امکان موجود هستند. عاوه بر این 
البی های پشت صحنه را نشان می دهد. وقتی در 
سازوکار زبان، ما ضعف و اقناع ناقص را می بینیم 
به این نتیجه می رسیم که پشت پرده این طور بسته 
شده که چه موافقت و چه مخالفتی اتفاق بیفتد. 
چنان که اگر موافق باشند از قبل این قضیه بسته 
شده و اگر کسی نیز مخالف است، امکان البی هایی 
که در آینده برای او وجود دارد راهزینه نمی کند تا 
در مخالفت با یک وزیر صحبت کند. شما برای 
مخالفت کردن به یک جسارت کامی و شهامتی 
نیاز دارید که اگر به صورت علنی مخالفت کنید و 
بعد این مخالفت شما کارگر نیفتد و فان فرد وزیر 

شود، این ریسک را به جان خریده باشید. 

یکمجلسواینهمهتذکرآییننامهای ◾
در کنار این مــوارد، مناظر دیگری که فشل بودن 
این رتوریک را نشان می دهد،  تذکرهایی است 
که نماینده ها به همدیگر می دهند.  دقــت که 
می کنیم می بینیم اکثر تذکرها آیین نامه ای است 
ــدازه اســت. این  و تعداد این نوع تذکر بیش از ان
مقوله خــودش نشان می دهد نماینده مجلس 
آن قدر در مسند نمایندگی و عضو پارلمان بودن 
مسلط نیست. تذکراتی که به یک نماینده به لحاظ 
آیین نامه ای برمی گردد نشان می دهد این فرد به 
آن انــدازه ای که باید بر موقعیت شغلی فعلی اش 
که نمایندگی است، تسلط ندارد. غالب تذکرات 
در خصوص شیوه و منش نمایندگی است. این 
نشان می دهد یا همدیگر را قبول ندارند یا اینکه بر 
آن شغلی که آن را انجام می دهند، تسلط ندارند. 

گویی که مجلس هنوز به یک شیوه نامه منسجم 
بــرای تحلیل برنامه دولــت و وزیـــران پیشنهادی 

نرسیده است.

نسبتبرنامهوزیران،سنجشنمایندگانو ◾
نیازهایکفجامعه

شاید تذکراتی نیز داده شود که به جای پرداختن 
به اعتبار شخصیتی فان وزیــر به برنامه هایش 
بپردازند، ولی باید دید برای سنجش برنامه ها چه 
معیاری دارنــد. انگار هنوز نمی دانند یک برنامه 
مناسب باید شفافیت کافی یا انطباق با مسائل 
جامعه داشته باشد. مهم تر اینکه ایــن برنامه 
باید بتواند نظر تمام آحاد مردم را پوشش بدهد؛ 
چرا که مــردم صرفاً کسانی که به رئیس جمهور 
ــد، نیستند. هیچ نسبتی میان برنامه  رأی داده ان
وزیران، سنجش نمایندگان نسبت به این برنامه ها 
و نیازهای کف جامعه نمی بینیم. این سه عنصر 
هیچ ارتباطی انگار با همدیگر ندارند. سوای این 
مباحث ارزیابی این برنامه نیز صرفاً به زمان حال 
مجلس ربطی نـــدارد، بلکه بعدها هم باید وزیر 
ضمانت اجرایی آن را در محل ارزیابی قرار بدهد 
و هم نماینده وظیفه اش را در پیگیری و نظارت بر 

آن دنبال کند. 
االن مشکلی که وجود دارد این است که وزیر نه 
تنها باید مشکات قبلی را حل کند بلکه برای وضع 
موجود هم راه حل بدهد و برای آینده نیز یک برنامه 
درســت ارائــه دهد و بگوید چه می خواهد بکند. 
برنامه ها عمدتاً می خواهد یکی از این ها را پوشش 
دهد. وقتی یک نماینده  نتواند بین این سه مورد 
تعادل ایجاد کند، نماینده نیز این نگاه سه گانه را 
در لوگوس یا متن خودِ برنامه ها ندارد و درنهایت از 

ضمانت اجرایی کارشان نیز کاسته شود. 
چیزی که در سنجش اتوس و سنجش اعتبار کابینه 
به لحاظ شخصیت افــراد نیز می بینیم، نشانگر 
حضور طیف های مختلف سیاسی است، کما اینکه 
همین حاال  نمایندگان به این موضوع اشاره می کنند. 
مسئله اینجاست که ما باید از یک منظر دیگر به این 
قضیه نگاه کنیم و آن این است که آیا با اینکه هر یک 
از جناح های سیاسی هر کدام تقریباً یک نماینده در 
حد وزیر در کابینه دارند، آیا با توده مردم و کف جامعه 
ما همپوشی دارد یا خیر؟ منظورم این است که چقدر 
این دسته بندی ها با دسته بندی های فعلی جامعه 
ما همپوشی دارد؟ ما این را می پذیریم که در شرایط 
فعلی توده مردم از دسته بندی های مرسوم سیاسی 
و جناحی ما فاصله گرفته اند؛ یعنی بعضی  از مردم 
انگار بــدون یک هویت سیاسی، زیست سیاسی 
خودشان را پیش می برند. این یک مشکل خیلی 
بزرگ است که افراد زیست اجتماعی خودشان را به 
علت دغدغه های اقتصادی جدا از هویت سیاسی 

جلو می برند. 

تحلیل علل ضعف سخنوری سیاسیون  در گفت وگو  با   دکترتینا چهارسوقی امین

نطق های بسته در صحن علنی!
دیدگاه

»کالم«
 ابزار دست سیاستمدار است

باید اذعان کنیم که در مقوله تربیت نیرو به طور 
کلی در همه تیپ های جامعه، از کارهای یدی 
بگیرید تا تربیت یک سیاستمدار، ضعیف 
ــه عرصه  هستیم. ایـــن تــرتــیــب نــیــرو وقــتــی ب
سیاسی می آید باید ببینیم که به این منظور 
به چه چیزهایی نیاز داریم. آموزه های مذهبی، 
اجتماعی فرهنگی، دانش و تخصص و برخی 
دانش های عمومی خاص از این دسته هستند. 
به تعبیر ساده تر وقتی ما می گوییم مردم کف 
جامعه باید ســواد ارتــبــاطــی، مــالــی، حقوقی، 
بیان و امثالهم داشته باشند، طبیعی است 
کــه باید انتظار داشــتــه باشیم ایــن ســوادهــا را 
ــزار دست  در همان مقیاس داشته باشند. اب
سیاستمدار، زبان و کام است. با این تعبیر، این 
چه سیاستمداری است که نمی داند از زبان و 
کام چگونه استفاده کند؟ یا استفاده اش صرفاً 

به مغالطات می رسد.
اینکه یک فــرد، فــرد بامنطقی باشد تا اینکه 
سواد منطقی داشته باشد، خیلی فرق می کند؛ 
مثاً به فــرض که کسی منطقی و متخصص 
باشد، مهم این است که چطور از این آموزه ها 
استفاده می کند تا ادبــیــات سیاسی خودش 
را نشر بــدهــد. مسئله مــا ایــن اســت کــه مــا در 

ریل گذاری تربیت ها فشل و ناکارآمد هستیم. 
این مسئله را نیز بپذیریم کسانی که در دوره اول 
انقاب شاهدش بودیم تربیت یافته نظام ما 
نبوده اند. به تعبیر خیلی از افرادی که ما آن ها را 
به عنوان چهره های جهادی می شناسیم در دل 
نظام تربیتی بعد انقاب تربیت نشده بودند. 
مسئله اینجاست که بعد از آن چه کرده ایم؟ 
چقدر باید هزینه کــرد تــا یــک مدیر جهادی 
تربیت شــود؟ ما همین طــور بــرای دفــاع از یک 
مدیر بدون این که این تربیت را دیده باشد، واژه 

مدیر جهادی را خرج او می کنیم. 
یکی از این ریل گذاری ها کام و ادبیات زبانی 
است، چرا که ابزار دست فرد سیاستمدار همین 
کــام اســت. ایــن عــدم ریــل گــذاری مثالش این 
می شود که شما مثاً برقکار تربیت کرده باشید 
ولی کار با فازمتر را به او آمــوزش نــداده باشید. 
این دقیقاً همین حالت است که ما می خواهیم 
که یک فــرد در یک مسند سیاسی بنشیند، 
ولــی سیاست گذاری وزارتخانه خــودش را بلد 
نباشد. شاید کسی در آن بدنه کار هم کرده باشد 
و تجربه زیسته افــراد حیطه خودش را داشته 
باشد، اما با علم و دانش سیاست گذاری آشنا 
نباشد. تربیت فرد سیاسی بیش از هر چیزی 
به تربیت امر زبانی و رتوریک سیاسی اش ربط 
پیدا می کند؛ چرا که ابزار دستش همین است. 
به همان میزان نیز بقیه آحاد جامعه نیز باید 
نسبت به این رتوریک سیاسی دانش عمومی 
داشته باشند، اما این دانش تخصصی الزمه 
یک فــرد سیاسی اســت که ما می بینیم افــراد 
این را ندارند. همین می شود که در دفاع های 
خودشان می آیند و به اینکه فانی 600 مقاله 
علمی و پژوهشی دارد یــا جـــوان اســت یــا کار 

جهادی کرده است، استناد می کنند. 
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»رتوریک« را با خطابه اشتباه نگیرید
فاطمه رایگانی دانشجوی دکــتــرای فلسفه پیش تر 
در خصوص »جــایــگــاه رتــوریــک در سیاست گذاری 
فرهنگی« گفته بود: در ادبیات امروز شاید اشتباهی که 
رخ داده این است که ما رتوریک را خطابه معنا کردیم و 
خطابه نیز اکنون در باور عمومی به معنای منبر است. 
مراد از رتوریک فن اقناع است و در بافت سنتی خودش 

شامل گفتار و نوشتار مــی شــده اســت، ولــی امــروزه 
توسعه مفهومی پیدا کرده است و حوزه های بصری را 

نیز شامل می شود. 
شما وقتی تاریخ رتوریک را می خوانید می بینید که 
تمام رتوریک اندیشان و کسانی که به ایــن موضوع 
پرداختند، تــاریــخ تقویم رتــوریــک را بــا تــاریــخ تقویم 

ــد. بـــه عــبــارتــی انــگــار  دمـــوکـــراســـی تــوضــیــح مــی دهــن
حکومت های مردم محور توانسته اند با رشد رتوریک 
خودشان را رشد بدهند. رتوریک در این معنا بازوی 
دموکراسی بــوده و در زمانی نیز که دموکراسی دچار 
مسئله می شده است، رتوریک ها نیز پوچ شده به مدح 

و ذم صرف بدل می شده است. 

در جوامع دموکراتیک، رتوریک واسطه ای است بین 
حکمران و افرادی که در فضای فرهنگی عمومی زندگی 

می کنند. 
این ها می توانند با همدیگر وارد تعامل شوند در این 
بین حکمران نیز ایــن فرصت را می یابد تــا مطلوب 

خودش را صورت بندی کند و پیش ببرد. 

 تینا چهارسوقی امین

پژوهشگر

  محسن فاطمی نژاد      این روزها بازار بررسی 
صالحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم در مجلس 

شورای اسالمی داغ است و صحبت های موافقان و مخالفان 
به صورت زنده از شبکه های تلویزیونی و رادیویی در حال 

پخش،  به همین جهت حواس ها به آنچه این روزها در مجلس 

گفته می شود، بیشتر از همیشه است و لغزش های کالمی، 
نطقی ضعیف در موافقت یا مخالفت یک وزیر یا استدالل های 

عجیب و غریب نمایندگان و وزیران خیلی سریع در فضای 
مجازی بازتاب پیدا می کند.  تحلیل و بررسی آنچه این روزها 

مجلس در بررسی صالحیت ها به خود می بیند، ما را بر آن 

داشت با دکتر تینا چهارسوقی امین  نویسنده کتاب  »رتوریک 
سیاسی در ایران، سازوکارهای اقناع در مجلس شورای 

اسالمی« به گفت وگو بنشینیم. آنچه شما در ادامه می خوانید 
پاسخ مفصل ایشان به پرسش ما درخصوص تحلیل نطق 

نمایندگان و وزرا  از همین منظر است. 

ما نباید از دو اصل غافل شویم. 
اصل اول ضرورت داشتن سواد 
رتــوریــکــی و کسب آن اســت. 
اصـــل دوم، ضــمــانــت اجـــرای 
رتوریکی است. یعنی ما یک »توانش زبانی« 
و یک »کنش زبــانــی« داریـــم. کنش زبانی 
یعنی اینکه چطور آنچه را کــه می گوییم 
می توانیم به عملکرد برسانیم. اصل رتوریک 
نیز چون درون مایه اش زبان است، همین 
اســـت. مــا یــک »تــوانــش رتــوریــکــی« و یک 

ــوریـــکـــی«  ــنـــش رتـ »کـ
داریــم که این دو اصل 
نـــبـــایـــد از هــمــدیــگــر 
ــد. در قــدم  جـــدا شــون
اول ما می گوییم که 
ــمــداران  ــاســت نـــه ســی
ــه مـــــردم نسبت  و نـ
بـــــه کـــــــاربـــــــردن آن 
رتوریک، توانش الزم 
را نــدارنــد. در چنین 
حالتی هــمــزمــان در 
جست و جوی کنش 
نــیــز هــســتــیــم. پس 
ایـــن نــشــان دهــنــده 

این است که ما نه تنها باید ظرفیت تحلیل 
اولیه رتوریک را داشته باشیم بلکه وقتی 
تحلیل کردیم و این رتوریک اقناعی اولیه 
را شنیدیم یادمان باشد که آن را رها نکنیم، 
بلکه در مرحله بعد پیگیر ضمانت اجرای آن 
باشیم. آنچه در مورد دولت روحانی اتفاق 

افتاد، همین بود. 
یعنی یک زبان پوپولیستی خوب داشتند ولی 
وقتی این عوام فریبی و شعارهای پوپولیستی 
انجام شد، کسی دنبال ضمانت اجرای اینکه 
چطور این ها به کنش و 
عملکرد بدل شود نبود. 
چــرا کــه مــا یــادمــان رفت 
که توانش اولیه رتوریک 
فقط ماک نیست بلکه 
باید بــه کنش و عملکرد 
نیز بدل شود. االن اشتباه 
این است که مردم از زبان 
و رتوریک و واژگان فریبنده 
اولیه زده شده اند و به دنبال 
کنش هستند. شما برای 
اینکه بتوانید این را به عمل 
برسانید باید این مسیر اولیه 

را درست طی کنید.

مثال نقض مورد رتوریکی دولت 
ــی، دولـــت احــمــدی نــژاد  روحــان
مـــی شـــود. آن تـــوانـــش خــوب 
رتـــوریـــکـــی کـــه دولــــت مــهــر با 
ادبیات مردم پسند داشــت، همراه با کنش 
رتوریکی اشتباه بــود. به تعبیری آن دولت 
وعــده هــایــی کــه مـــی داد بــه عمل می رسید 
ولی آن تجربه منجر به این شد که شاید ما  
بتوانیم در کنار »توانش« و »کنش« رتوریکی، 
ــه کنیم؛  عنصر »تــخــصــص« را نــیــز اضــاف

یعنی کنش رتوریکی به 
تخصص الزم نیاز دارد. 
ــاره  ــ ــه دوبـ ایــنــجــاســت کـ
دوگانه تعهد و تخصص 
درســت می شود؛ یعنی 
ــا هــــمــــان قــــدر کــه  ــمـ شـ
تعهد داشــتــه باشید و 
ــوانــش خــودتــان را به  ت
کــنــش بــرســانــیــد، باید 
تـــخـــصـــصـــش را نــیــز 
داشــتــه بــاشــیــد. بــاگ 
دولـــــت احـــمـــدی نـــژاد 
ــه همه  ــود کـ ــ هــمــیــن ب
را مــتــعــهــدانــه انــجــام 

می داد ولی به انجام های بدون تخصص همه 
را می رساند. نمونه اش مسکن مهری می شود 
که ساخته می شد، ولی هزار و یک ایراد فنی 
داشـــت؛ بــه انــجــام می رسید ولــی بــه انجام 
بدون تخصص می رسید. حاال ممکن است 
تعارض نیازها و منافع بین مرکز و حاشیه 
سبب محبوبیت ایشان در مناطق حاشیه ای 
باشد، اما مسئله اینجاست که مسائل مرکز 
و حاشیه با همدیگر متفاوت هستند. ایشان 
چون در اقناع کامی و انجام کارها در حاشیه 
تبحر بیشتری داشت، 
کوچک ترین کار، بزرگ 

جلوه می کند. 
شــمــا در تـــهـــران یک 
ســـازه ای چــون مدرسه 
یــا مــرکــز بیمارستانی 
بسازید اصــاً به چشم 
ــی کمترین  ــ نــیــایــد، ول
ــن مــــوارد در حاشیه  ایـ
ــه چــشــم  ــ ــی ب ــ ــت ــه راحــ ــ ب
می آید. صرفاً از کارهای 
عمرانی هــم نباید مثال 
زد و مــی تــوان نمونه های 

فرهنگی را هم ذکر کرد.

توان اقناع با کنش اشتباهتوان اقناع بدون ضمانت اجرا



معاون آموزش و 
پرورش: مخالف 
پیک شادی 
هستیم 
معاون آموزش ابتدایی 
وزارت آموزش و پرورش 
با اشاره به تداوم 
دوره های آموزشی 
جبرانی برای تمام 
دانش آموزان ابتدایی 
در فرصت تابستان 
گفت: عمده برنامه های 
تدارک دیده شده، دارای 
رویکرد مهارتی هستند. 
رضوان حکیم زاده با 
تأکید بر لزوم رویکرد 
مهارتی در آموزش ها 
گفت: ما چندان با پیک 
موافق نیستیم حتی 
پیک نوروزی را حذف 
کردیم، زیرا تأثیرگذاری 
چندانی ندارند. 
حتی برنامه مدرسه 
تلویزیونی نیز عمدتًا با 
رویکرد مهارتی هستند.

ــان  ــ محمود مصدق   »زم
ــاز نــمــی گــردد« این  بــه عقب ب
ــرادی که  گـــزاره را ایــن روزهـــا افـ
ــا در  بـــه دلــیــل ابــتــا بـــه کـــرونـ
ــژه  ــ بـــخـــش مـــراقـــبـــت هـــای وی
ــد، بــیــشــتــر  ــن بـــســـتـــری هــســت
ــی کــه تــصــور مــی کــردنــد  درک مــی کــنــنــد. آن هــای
ــزش بینی شان و... فقط به  ــ گــلــود درد و آب ری
دلیل ســرمــاخــوردگــی اســت. در نتیجه آن قــدر 
در مراجعه به پزشک و تشخیص سریع کرونا 
ــد کــه بــد حـــال شــدنــد و  ــ ــان را از دســـت دادن زمـ
حاال بدون کمک دستگاه ونتیاتور نمی توانند 
ــی اســت کــه وزارت  نفس بکشند. ایــن درحــال
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین 
کارشناسان ایــن حــوزه بــر ایــن نکته اتــفــاق نظر 
ــد کــه تشخیص زودهــنــگــام، نقش مهمی  دارنـ
درقطع زنجیره انتقال کرونا و درمــان مبتایان 
دارد و بــه مــردم هــشــدار می دهند بــا مشاهده 
نخستین عائم کرونا به پزشک مراجعه کنند و 
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در کشور شوند.

مینو محرز: زمان طالیی تشخیص و درمان  ◾
کرونا را از دست ندهیم

مینو محرز، متخصص بیماری های 
عفونی و عضو کمیته علمی ستاد 
مبارزه با کرونا در خصوص اهمیت 
مراجعه زودهــنــگــام افـــراد مشکوک بــه کــرونــا به 
پزشک و مراکز درمــانــی به قــدس می گوید: این 
موضوع بسیار مهمی اســت و نقش زیـــادی در 
درمان بیمار مبتا به کرونا به ویژه از نوع دلتا دارد 
چون این نوع کرونا با انــواع دیگرش بسیار فرق 
می کند. در واقع عائم کرونای دلتا بسیار متنوع 
اســت امــا عائم ســرمــاخــوردگــی مثل گلو درد و 

اسهال را هم دارد. ضمن اینکه عائم دلتا در ابتدا 
به آرامی ظهور و بروز پیدا می کند به همین خاطر 
بعضی افراد تصور می کنند چیز خاصی نیست اما 
بیماری یک مرتبه تهاجمی می شود و اعضای مهم 
بدن به ویژه ریه ها و قلب را درگیر می کند که در این 
صورت نیاز به بستری شدن بیمار و حتی انتقالش 
به بخش »مراقبت های ویژه« می شود. بنابراین 
نباید زمان طایی تشخیص و درمان کرونا را با این 
تصور که سرما خوردیم از دست بدهیم. وی در 
پاسخ به این پرسش که چرا افــرادی که می دانند 
به احتمال قوی مبتا به کرونا هستند موضوع 
را مهم تلقی نمی کنند، می گوید: مردم ما چندان 
بــرای سامت خــود، اطرافیان و دیگر شهروندان 

اهمیتی قائل نیستند به همین دلیل است که 
هرچه بــر رعــایــت دستورالعمل های بهداشتی 
به ویژه استفاده از ماسک، حفظ فاصله فیزیکی 
و مراجعه سریع به پزشک به محض ظاهر شدن 
عائم کرونا تأکید می کنیم باز هم خیلی ها توجهی 

به این موارد نمی کنند. 

نادر توکلی: نوع جدید کرونا پس از سه تا چهار  ◾
روز تشدید می شود 

ــان ســتــاد  ــ ــوکــلــی، مـــعـــاون درمـ نــــادر ت
مقابله با کرونای استان تهران هم نگاه 
مشابهی به موضوع دارد و به قدس 
می گوید: تقریباً هر کسی که تماسی با فرد آلوده 

به ویــروس کرونا به ویژه نوع دلتای آن که سرایت 
بسیار باالیی دارد، داشته باشد به این بیماری مبتا 
می شود. به عنوان مثال اگــر در یک منزل کسی 
مبتا شود بقیه افراد آن خانه هم مبتا محسوب 
می شوند و این موضوع تقریباً 100 درصدی است. 
بنابراین حتی اگر شخص عائم بیماری را نداشته 
باشد اما با فرد آلوده در تماس بوده باید در همان سه 
تا چهار روز نخست تست کرونا بدهد تا مشخص 
شود آلوده شده یا نشده است. اما کسانی که دارای 
عائم کرونا هستند و تستشان مثبت است باید به 
این نکته مهم توجه داشته باشند که این بیماری 
پــس از ســه تــا چهار روز نخست و یــا یــک هفته 
تشدید می شود و ممکن است بدون مقدمه و یا 
عائم خاصی قلب و ریه ها را درگیر کند و آن چیزی 
که عمدتاً باعث مــرگ بیماران کرونایی می شود 
درگیر شدن ریه های آنان به ویروس است. بنابراین 
توصیه اکید می کنیم پس از اینکه مشخص شد 
تست فرد مثبت است اگر عامتی نــدارد هم در 
خانه بماند و اگر دارای عائم سیستمیک است 
یعنی اگر مریض تب، سرفه، اسهال و استفراغ و 
بی اشتهایی دارد و احساس کوفتگی و بــدن درد 
می کند حتماً باید به مراکز درمانی مراجعه کند. 
وی در همین زمینه می افزاید: اگر بیمار به موقع 
به پزشک مراجعه کند در صورتی که در هفته اول 
ریه هایش درگیر شده باشد، می توان با یکسری 
مداخات درمانی و داروهــای تزریقی بیماری اش 
را کنترل کرد و نگذاشت کار به آی.سی.یو کشیده 
شود اما اگر دیر مراجعه کند با درگیری ریوی شدید 
 شــانــس برگشتش از بــخــش مــراقــبــت هــای ویــژه 

کم می شود. 

 خیلی از افراد پس از روز دهم  ◾
به پزشک مراجعه می کنند

توکلی با اشــاره به اینکه آمار دقیقی که نشان 

ــراد مشکوک بــه کرونا  دهــد چند درصـــد از افـ
برای تشخیص این بیماری و دریافت خدمات 
پزشکی بــه مــوقــع بــه پــزشــک و مــراکــز درمــانــی 
ــدارد،  ــ ــود ن ــی مــراجــعــه نــمــی کــنــنــد وجــ ــای ــرون ک
ــا حــضــور در بــیــمــارســتــان هــا  ــا ب مـــی افـــزایـــد: امـ
ــراد پـــس از روز دهــم  ــ مــی بــیــنــیــم خــیــلــی از افـ
ــم بــه پــزشــک و بیمارستان مراجعه  و دوازدهــ
می کنند که متأسفانه بعد از این ایام داروهایی 
که می تواند در روزهای نخست روی کرونا تأثیر 
بگذارد و مانع تشدید بیماری شود دیگر اثرش 
را ازدســت می دهد. بنابراین توصیه به ترویج 
مراجعه زود هنگام به پزشک از طریق رسانه ها 

می تواند بسیار راهگشا باشد.

خسرو صادق نیت: تأخیر مراجعه بیماران  ◾
کرونایی به پزشک ریشه در ترس از بیمارستان دارد 
خسرو صادق نیت، رئیس مجتمع 
بیمارستانی امام خمینی هم نقش 
تشخیص بهنگام ویـــروس کــرونــا را 
بسیار مهم و تــا حــدی حیاتی مــی خــوانــد. وی 
استفاده از روش هــای درمانی غیرعلمی و ترس 
از مراجعه به بیمارستان را از جمله عوامل مهم 
مراجعه دیرهنگام افراد برای تشخیص کرونا و 
شروع به درمان این بیماری می داند و می گوید: 
نباید فرصت طایی درمــان را از دست بدهند 
بنابراین تأکید می کنیم افــراد به محض اینکه 
عائم بیماری کووید 19 را احساس کردند در 
وهله نخست به پزشک خانوادگی خود مراجعه 
کنند و در غیر این صورت نزد پزشک متخصص 
عفونی، متخصص داخلی و ریوی و یا پزشکان 
عمومی بروند و معاینه شوند که اگــر بد حال 
نباشند درمـــان سرپایی می شوند وگــرنــه بــرای 
بستری شــدن و ادامـــه درمـــان بــه بیمارستان 

معرفی خواهند شد.

مراجعه به پزشک در هفته نخست؛ راه نجات از کرونا 

 فرصت طالیی را 
از دست ندهید!

ددستچينستچين

حمید سوری 
رئیس کمیته اپیدمیولوژی کرونا

رئیس کمیته کشوری همه گیری شناسی 
)اپیدمیولوژی( و واکنش سریع همه گیری کرونا 
گفت: واکسن زدن بهتر از نزدن آن است و نباید با 

یک تصمیم نادرست جان خود و سایر هموطنان 
را به خطر بیندازیم. دکتر حمید سوری افزود: در 

حال حاضر واکسیناسیون بهترین و مؤثرترین 
ابزار کنترل بیماری در دست بشر است و تا حدودی 

می تواند بار ناشی از همه گیری را بکاهد، اما به 
تنهایی کافی نیست و باید همراه با سایر اقدامات 

الزم پیش برود. وی بر ضرورت تزریق واکسن 

کرونا و اولویت قرار دادن آن تأکید و تصریح کرد: 
هنوز بین ۲۰ تا ۴۰ درصد گروه های پرخطر اعم از 
سالمندان و جوانان در کشور واکسینه نشده اند در 
حالی که همین افراد عمدتاً تخت های بیمارستانی 

را اشغال یا آمار فوتی ها را افزایش می دهند. 

WWW.QUDSONLINE.IR

 روز سیاه کرونا با شکست مجدد رکوردها ◾
رکورد جان باختگان کرونا در کشور، باز هم شکسته شد 
و از مرز 700 تن عبور کرد. بر اساس آمار وزارت بهداشت 
طی یک 2۴ ساعت ۴0هــزار و 623 نفر مبتای جدید 
در کشور شناسایی شــده و 709 تن جــان باخته اند. 
همچنین تاکنون بیش از 17 میلیون و 233 هــزار نفر 
دز اول و نزدیک به 6.5 میلیون نفر دز دوم واکسن را 

دریافت کرده اند.

آتش نشانان پالسکو هنوز شهید شناخته نشده اند! ◾
سید جعفر تشکری هاشمی، عضو شورای شهر تهران 
در تذکری خطاب به شهرداری تهران گفت: رهبر معظم 
انقاب در پیام خود آتش نشانان حادثه پاسکو را شهدای 
خدمت معرفی کردند اما در شهرداری به عنوان شهدای 
خدمت شناسایی نشده اند و مشخص نیست این نشان 
افتخار در چه سازوکار اداری قرار گرفته است. او تأکید کرد: 
باید حل مسئله شهدای خدمت در اولویت اول قرار گیرد.

علت وارد نشدن واکسن به مردم توضیح داده شود ◾
محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه طی یک اخطار 
قانون اساسی در مجلس خواستار تنویر افکار عمومی 
در مسئله علت وارد نشدن واکسن شده و گفت: رهبر 
انقاب نه تنها بر عدم واردات تأکیدی نداشتند بلکه 
ضمن حمایت از واکسن داخلی بر حفظ نیاز مردم 
تأکید کــرده و سال گذشته مبلغ یک میلیارد یــورو از 
صندوق توسعه ملی را به این مسئله اختصاص دادند.

اثر عجیب »آب نمک« در جلوگیری از کرونا ◾
طبق تحقیقات دانشگاه آگوستا در آمریکا شست وشوی 
بینی و حلق در روز با محلول سدیم کلراید )آب نمک( 
موجب کاهش 19برابری بستری بیماران کرونا می شود. 
عاوه بر کاهش تعداد بستری های عمومی، آن ها متوجه 
شدند میزان بستری های موارد با شدت باالتر کاهش پیدا 
کرده است. بر این  اساس شست و شوی بینی و حلق، یک 
اقدام ایمن در مقابل بسیاری از بیماری های عفونی است.
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چهارشنبه 3 شهریور ۱400    ۱6 محرم الحرام ۱443   ۲5 آگوست ۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9605

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای ش��ماره ۱۴۰۰6۰326۰۰9۰۰۰۴۵9 مورخه ۵/۵/ ۱۴۰۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حس��ین کریمی فرزند علی بش��ماره شناس��نامه ۱6۷۸ صادره از شراء در 
شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 29۷/۱6متر مربع قسمتی از پالک ۱۰۴ اصلی واقع در بخش پنج همدان 
اراضی فامنین خریداری از مالک رس��می آقای عبدالحس��ین دولتی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتبه در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، 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.) م الف ۱۴2( آ۱۴۰۴۷۵۱
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/6/3                              تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۰/6/۱6 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین  
 رضا بیات

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

 در اجرای ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی 
آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت 

به فاصله ۱۵ روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
۱-برابرکالسه 2۸,۵۸,۵9-۱۴۰۰ ورأی شمارات ۱۴۰۰6۰3۰۷۱۱۴۰۰۱۵۴۴الی ۴6آقایان رضارحمانی،عباس 
رحمانی وعلی رحمانی رزمقان فرزندان براتعلی هرکدام بالسویه درششدانگ یک باب منزل به مساحت۴۵2/۷۰ 
متر مربع قسمتی از پالک۵9۵فرعی از۱3اصلی باغات وحومه واقع دربخش ۵قوچان از محل مالکیت براتعلی 

رحمانی
2- برابرکالس��ه 3۰6-99ورأی ش��ماره ۱۴۰۰6۰3۰۷۱۱۴۰۰۱2۵۰ آقای رضا مظاهری زوارم  فرزند عوض 
محمد درشش��دانگ یک باب منزل به مس��احت 2۰۴/۱۸ متر مربع قسمتی از  پالک باقیمانده ۱۵39فرعی 

از2اصلی مزرعه حصار  واقع در خراسان شمالی بخش۵قوچان ازمحل مالکیت محمدمظاهری
-3 برابرکالسه 2۴-۱۴۰۰ورأی ش��ماره ۱۴۰۰6۰3۰۷۱۱۴۰۰۱۵69آقای حسینقلی رضائیان زیارت فرزند 
رضاقلی درششدانگ یکباب منزل به مساحت 2۴۰/3۰مترمربع قسمتی ازپالک شماره 2فرعی از۷۰۵اصلی 

واقع در خراسان شمالی بخش۵قوچان قطعه یک شیروان ازمحل مالکیت علی اکبرصناعتگراول
3- برابرکالسه 2۵-۱۴۰۰ورأی شماره ۱۴۰۰6۰3۰۷۱۱۴۰۰۱۵۵۰آقای علی اکبرصناعت گر اول فرزندقربان 
درششدانگ یکباب منزل به مساحت 2۱۸مترمربع پالک شماره ۴فرعی از۷۰۵اصلی واقع دربخش۵قوچان 

قطعه یک شیروان ازمحل مالکیت حسینقلی رضائیان
-۴ برابرکالس��ه ۱۸9-99ورأی شماره ۱۴۰۰6۰3۰۷۱۱۴۰۰۱۵۴9آقای محسن شفیعی حسن فرزند احمد 
درششدانگ یکباب منزل به مساحت ۱3۸/۷۰مترمربع قسمتی ازپالک ۱۴3۵فرعی از۱3اصلی باغات وحومه 

واقع در خراسان شمالی بخش ۵قوچان ازمحل مالکیت سهراب علی بهادر
به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه 
اعتراضی دارند باید از انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهد نمود .ضمنا صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ۱۴۰۴۷۵2
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰6/۰3                        تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰6/2۰

اکبراقبالی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
حوزه ثبتی سبزوار

پیروآگهی تحدیدحدود قبلی که بموجب مقررات ماده۱۴قانون ثبت منتشر گردیده اینک برحسب درخواست 
واصله مس��تندبه م��اده مذکور وماده6۱آیی��ن نامه قانون ثبت تحدیدحدود یکقس��مت از ام��الک واقع در 

بخش3سبزوارحوزه ثبتی این واحد بشرح ذیل میباشد: بخش3سبزوار-پالک۱2-اصلی-اراضی خسروجرد
۴۵9فرعی که در راس��تای استانداردسازی تبدیل به پالک ۱۷۰3فرعی شده است -ششدانگ یکقطعه باغ-

محمدزارعی ثانی فرزند حسن و غیره تاریخ تحدید:شنبه۱۴۰۰/۰6/2۷ ساعت۸صبح انجام خواهدشد.
لذابه موجب ماده۱۴قانون ثبت امالک به صاحبان امالک ومجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این اگهی 
اخطار میگرددکه درروزوساعت مقررباالدرمحل حضوربهم رسانند.چنانچه هریک ازصاحبان امالک یانماینده 

قانونی آنهادرموقع مقررحاضرنباش��ندمطابق ماده۱۵قانون مزبورملک موردآگهی باحدوداظهارش��ده ازطرف 
مجاورین تحدیدخواهدشدواعتراضات مجاورین نسبت به حدودوحقوق ارتفاقی ونیزصاحبان امالک که درموقع 
مقررحاضرنبوده اند مطابق ماده2۰قانون ثبت فقط تا3۰روزازتاریخ تحدیدحدودپذیرفته خواهدشدودراجرای 
تبصره2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین میبایست ازتاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواس��ت اعتراض خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی الزم ازمرجع 
مذکوراخذ وبه این اداره تسلیم نماینددر غیراینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست رادریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید.اداره ثبت بدون توجه 
ب��ه اعتراض عملیات ثبتی رابارعایت مقررات ادامه می دهد. اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

رابارعایت مقررات ادامه می دهد. )م الف ۱۴۰۰/936( آ۱۴۰۴۷۵3
تاریخ انتشار:چهارشنبه۱۴۰۰/۰6/۰3

علی آب باریکی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی فقدان سند مالکیت
 نظر به اینکه آقای حسین نوزاد زیرکی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه ۸ باستناد دو برگ استشهادیه 
گواهی امضا ش��ده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت س��ند المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده 
و مدعی اس��ت س��ند مالکیت به ش��ماره چاپی 6۸۰۰۵ مربوط به پنج دانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب 
منزل به مس��احت 3۸۴ متر مربع به ش��ماره پ��الک ۷۰3 فرعی واقع در اراضی س��خد ر پالک ۱33 اصلی 
بخش 3 زبرخان بنام نامبرده می باش��د به علت نامعلوم مفقود گردیده که با بررس��ی دفتر امالک مشخص 
گردید که س��ند مالکی��ت نامبرده ذیل ثبت ۱۰۸6۰ صفح��ه 266 دفتر ۷3 بنام متقاض��ی ثبت گردیده و 
دفت��ر ام��الک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به اس��تناد ماده ۱2۰  آئین نام��ه قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگه��ی ومتذکرمیگردد هرکس نس��بت به ملک مورد آگه��ی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود س��ند 
مالکیت نزد خود میباش��د  ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتش��اراین آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت 
اصل س��ند مالکیت و یا س��ند معامله رس��می به این اداره تسلیم نماید بدیهی اس��ت درصورت عدم وصول 
اعتراض درمهلت مقررو یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدورسند 
مالکیت المثنی وتس��لیم آن به متقاضی اقدام خواهد ش��د.آ۱۴۰۴۷۵۴                      انتش��ار: 3 ش��هریور

سید حسن پورموسوی 
 رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان زبرخان

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررای ش��ماره۱۴۰۰6۰3۰6۰22۰۰۰2۵6هیات اول موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمدحسین ملک نژادفرزندغالمرسول به شماره شناسنامه666صادره ازتربت جام دریک قطعه زمین 
مزروعی بمساحت 2۴6۰۵،۸۵مترمربع پالک فرعی از3۴۱اصلی واقع در بخش۵خریداری ازمالک رسمی آقای 
سیدحسن حسین زاده محرز گردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی 
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ 
انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست  خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.آ۱۴۰۴۷۵۵
تاریخ انتشارنوبت اول:۱۴۰۰،6،3                                       تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۴۰۰،6،۱۷

محمدرضارجایی مقدم
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررای ش��ماره ۱۴۰۰6۰3۰6۰22۰۰۰2۵۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمدحسین ملک نژادفرزندغالمرسول به شماره شناسنامه666صادره ازتربت جام دریک قطعه زمین 
مزروعی بمساحت 3۰66۵،۰۰مترمربع پالک فرعی از3۴۱اصلی واقع در بخش۵خریداری ازمالک رسمی آقای 
حیدربیک داد محرز گردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین 
آگهی بمدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست  خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.آ۱۴۰۴۷۵6                                       
تاریخ انتشارنوبت اول:۱۴۰۰،6،3                                        تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۴۰۰،6،۱۷

محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررای ش��ماره ۱۴۰۰6۰3۰6۰22۰۰۰2۴9هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمدحسین ملک نژادفرزندغالمرسول به شماره شناسنامه666صادره ازتربت جام دریک قطعه زمین 
مزروعی بمس��احت۵۵6۱۵مترمربع پالک فرعی از3۴۱اصلی واقع دربخش۵خریداری از مالک رسمی آقای 
علیرضا کرمانی محرز گردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین 
آگهی بمدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست  خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد. آ۱۴۰۴۷۵۷                                      
تاریخ انتشارنوبت اول:۱۴۰۰،6،3                              

تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۴۰۰،6،۱۷
محمدرضارجایی مقدم

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررای ش��ماره ۱۴۰۰6۰3۰6۰22۰۰۰2۵3 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمدحسین ملک نژادفرزندغالمرسول به شماره شناسنامه666صادره ازتربت جام دریک قطعه زمین 
مزروعی بمس��احت۴۱66۰مترمربع پالک فرعی از3۴۱اصلی واقع دربخش۵خریداری از مالک رسمی آقای 
سیدحس��ن صفری محرز گردیده اس��ت. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی 
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ 
انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست  خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد. آ۱۴۰۴۷۵۸                                     

 تاریخ انتشارنوبت اول:۱۴۰۰،6،3                                     
تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۴۰۰،6،۱۷

محمدرضارجایی مقدم
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

متن آگهی مزایده
آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرایی شماره ۱39۸۰۴۰۰6۰92۰۰۴2۰۴ به کالسه 9۸۰6۷۵۸

به موجب پرونده کالسه بایگانی فوق خانم زهره قدوسی نام پدر: ابوالفضل تاریخ تولد: ۱363/۰6/23 شماره 
ملی: ۰9۴3۵۵3۴66 شماره شناسنامه: ۱9۱۴ جهت وصول تعداد ۱۱۰ عدد سکه طالی بهار آزادی علیه آقای 
علیرضا نجمی نام پدر: محمدباقر محل صدور: مشهد تاریخ تولد: ۱3۵9/۰۸/2۷ شماره ملی: ۰9۴29۰۵2۰2 
ش��ماره شناسنامه: 2۱6۴ به استناد سند ازدواج شماره ۵39۰۵- ۱392/۰3/۰6 دفترخانه ازدواج شماره 9۷ 
مش��هد مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده به کالسه فوق در اداره اجرای شعبه دوم اداره اجرای اسناد 
رسمی مشهد تشکیل شده است. سپس حسب تقاضای بستانکار اثاثیه منزل به آدرس صیاد ۵9 پالک ۸۷/۱ 

طبقه ۴ واحد ۷ در قبال مهریه بازداشت که طبق نظریه کارشناسی رسمی دادگستری با این مشخصات:
۱- مبلمان ۷ نفره راحتی به قیمت 3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 2- میز جلو مبلی ۴ تیکه به مبلغ ۱/2۰۰/۰۰۰ ریال 
3- میز ناهارخوری با ۴ عدد صندلی ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۴- تخت دو نفره با یک عدد پاتختی ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال ۵- آئینه با دراور و صندلی جلو ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 6- آئینه قدی با قاب 3/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۷- قالیچه 
دس��تباف زمینه کرم ریشه ابریشم دو در یک و نیم 2۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و چمدان مشکی کوچه رویه بزرگ 
۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۸- میزگرد نئوپانی بدون رنگ خاطره ۸۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به ارزش 9۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
معادل نه میلیون و یکصد هزار تومان برآورد میگردد. مزایده مذکور از س��اعت 9 الی ۱2 روز دوش��نبه مورخ 
۱۴۰۰/6/۱۵ در محل شعبه دوم اجرا از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 9۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
ش��روع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده 
اس��ت و نیم عش��ر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، 
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. مزایده در آدرس خیابان امام 
خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار میگردد. همچنین شرکت 
در مزایده منوط به پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده 

قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. آ- ۱۴۰۴۷۰6 م.الف ۷۸۵
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/6/3                                              تاریخ مزایده: ۱۴۰۰/6/۱۵

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ذمه مشهد
 محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر رای ش��ماره ۱۴۰۰6۰32۷۰۰۸۰۰۰2۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰9 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عصمت نادری س��نبل آبادی فرزند عباس بشماره شناسنامه ۱۵۸ 
ص��ادره از زنجان شش��دانگ یک قطعه زمی��ن زراعی آب تحت پالک ۴۰9 فرعی از 63 اصلی به مس��احت 
۷۱۷9۴/۰۴ متر مربع واقع در روستای سنبل آباد شهرستان سلطانیه خریداری از مالک رسمی آقای اسداله 

عبدی فرزند عبداله محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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 دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ۱۴۰۴۴62
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۵/۱9                             تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰6/۰3

علیرضا حسن زاده -رئیس ثبت اسناد و امالک
     
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر کالسه ۱399/3۱3 ورای شماره ۱۴۰۰6۰3۰۷۱۱۴۰۰۱۵۸۱  هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات 
مالکانه بالمعارض به متقاضی آقای مهدی امانی زیارت  فرزند براتعلی    درششدانگ یک باب منزل به مساحت 
3۵3 متر مربع قسمتی از پالک 6 اصلی اراضی اقیه واقع در بخش ۵ قوچان ازمحل مالکیت امان امانی محرز 
گردیده است. 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 تصمیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از  تصمیم اعتراض دادخواست 
خ��ود را ب��ه مراجع قضایی تقدیم نمایند. یکی از در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ۱۴۰۴۴۵۰
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۰/۰۵/۱9                                     تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۰6/۰3

اکبر اقبالی -رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳  آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای اصالحی ش��ماره ۱۴۰۰6۰3۱۸۰۱۸۰۰۱۸6۱ مورخ��ه ۱۴۰۰/۰۴/2۰ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنگر 
تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی محمد باقر حس��ین نژاد فرزند تقی بش��ماره ملی 269۱2۵۵3۰۱ در 
ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت ۸۴۰6۵/2۰ متر مربع  مفروز از پالک ۴ و غیره فرعی از سنگ 
۵ اصلی واقع در قریه امشه بخش ۱2 گیالن که برای آن شماره ۱6۵ فرعی در نظر گرفته شده خریداری از 

مالک رسمی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت 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 یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۴۰۵ آ۱۴۰۴۴۱9
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۵/۱۸                              تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/6/3  

علی نصرتی- رییس ثبت اسناد و امالک سنگر
  

رای اصالحی                                                  
رای ش��ماره ۱3996۰33۰۰۰۱۰۱2۸26 مربوط به پرونده کالسه ۱399۱۱۴۴3۰۰۰۱۰۰۰32۸ مربوط به 
تقاضای  خانم زهره حسینی زاده مبنی بر صدور سند مالکیت قسمتی از پالک شماره ۸۷۴9/2 اصلی واقع 

دربخش یک قم تحت بررسی است.
پس از مطالعه پرونده و مالحظه سوابق مشخص شد در رای صادره شماره فوق الذکر اشتباهاتی به شرح ذیل 

صورت گرفته است : پالک در رای صادره اشتباه قید شده است.
رای اصالحی 

با توجه به مفاد گزارش کارشناس و باعنایت به اینکه رای هیات تاکنون اجرا نشده لذا مفاد رای صادره به شرح 
ذیل اصالح می گردد. پالک ۸۷۴9/2 اصلی صحیح است.

رای صادره قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشد. ) م الف 9۸۴6( .آ۱۴۰۴۷6۴
رضا حسین خانی – سرپرست ثبت منطقه یک قم  

ب���رگ س���بز خ���ودروی  پ���ژو پ���ارس م���دل 1399 رنگ 
س���فید-روغنی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 625و72 ایران 
74  ش���ماره موتور 167B0085209 و ش���ماره شاسی 
NAAN11FE2LH294608 ب���ه مالکی���ت ن���دا ثم���ری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ح
, 1
40
46
58

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اینجان���ب  تحصی���ات  پای���ان  موق���ت  گواهینام���ه 
مری���م حیدرزه���ی فرزن���د آس���ا دارن���ده ش���ماره ملی  
واح���د  اس���امی  ازاد  دانش���گاه  از   3591851639
ایرانش���هر رش���ته آم���وزش و پ���رورش ابتدایی مقطع 
کارشناس���ی ناپیوسته مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ف
, 1
40
47
43

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خ���ودروی  س���ایپا تیبا 2 م���دل 1400 رنگ 
مش���کی- متالی���ک ب���ه ش���ماره انتظام���ی 818ی43 
ایران 74  ش���ماره موتور M15/9252246  و ش���ماره 
شاس���ی NAS821100M1326054 به مالکیت سهیا 
محم���دزاده چپ���ه مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد.  ح
, 1
40
47
15

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و کارت ماش���ین و س���ند محضری خودرو 
س���واری تی���پ هیون���دا جنس���یس م���دل 2010 رن���گ 
مش���کی روغنی به ش���ماره انتظامی 198 ص 14 ایران 
74 شماره موتور G6DA9S491939 و شماره شاسی
KMHGC41E5AU076925 مالکیت مسعود سیرهم   

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ف
, 1
40
47
42

دی
قو

مف
ی 

گه
آ



ابتالی 
اسکوچیچ به 

کرونا
فدراسیون فوتبال 

ایران شرایط ایجاد 
قرنطینه برای 
اردوی تیم ملی 
را قبل از بازی با 

سوریه ایجاد کرد. 
این در حالی است که 
اسکوچیچ، سرمربی 
تیم ملی و دستیارش 

از چند روز قبل به 
کرونا مبتال شده اند.

اردوی تیم ملی از 
امروز در مرکز ملی 

فوتبال آغاز می شود 
و با شرایط به وجود 
آمده اردوی تیم ملی 
زیر نظر کریم باقری 

و سایر دستیاران 
اسکوچیچ آغاز 

می شود تا سرمربی 
تیم ملی بهبودی 

کامل را بدست آورد.

در  حاشيه

جریمه 
میلیاردی برای 
تجمع هواداران 

با اعالم سازمان لیگ، 
از این به بعد تجمع 

هواداران مقابل سازمان 
لیگ یا فدراسیون فوتبال 
برای آن ها جریمه هایی 
را در پی خواهد داشت. 
براساس مصوبه جدید 
هیئت رئیسه سازمان 

لیگ فوتبال ایران، باشگاه 
هایی که هوادارانشان 

مقابل ساختمان 
فدراسیون و سازمان لیگ 

فوتبال تجمع کنند به 
پرداخت جرایم میلیاردی 

محکوم می شوند.
براساس مصوبه 

جدید هیئت رئیسه 
سازمان لیگ فوتبال 

ایران، باشگاه هایی که 
هوادارانشان مقابل 

ساختمان فدراسیون 
فوتبال و سازمان لیگ 

فوتبال ایران تجمع 
اعتراضی انجام بدهند 

در مرتبه اول یک میلیارد 
تومان و در مرتبه دوم 

2میلیارد تومان جریمه 
نقدی خواهند شد.البته 
در مرتبه دوم پرونده افراد 

مرتبط با موضوع به 
ارکان قضایی فدراسیون 

فوتبال ارجاع خواهد 
شد.

خبرخبر
روزروز

  پائولو دیباال
لیست آرژانتین برای مرحله 

مقدماتی جام جهانی و دیدارهای 
این تیم برابر ونزوئال، برزیل و 

بولیوی اعالم و بعد از دو سال  نام  
دیباال در فهرست این تیم هست.

  میکل آرتتا
هنگام خروج از استادیوم امارات، چند 

تن از هواداران آرسنال جلو ماشین 
آرتتا،سرمربی تیمشان را گرفته و 

محترمانه از این سرمربی اسپانیایی 
خواستند این باشگاه را ترک کند.

  جرارد پیکه
گلوبال کرونیکل فاش کرد بارتومئو، 
رئیس سابق بارسا، پیشنهاد خرید 

49 درصد از سهام این باشگاه 
توسط جرارد پیکه، مدافع کهنه کار 

کاتاالن ها، را رد کرده بود.

 جواد رستم زاده  
سرانجام انتظارها 
بـــــــــرای تـــمـــاشـــای 
رقــابــت ورزشــکــاران 
تـــوانـــیـــاب ســراســر 
ــه پـــایـــان  ــ جـــهـــان ب
رسید و مــراســم افتتاحیه بــازی هــای 
پارالمپیک توکیو 2۰2۰ دیروز در میان 
ــرگــزار شد.  تــدابــیــر شــدیــد کــرونــایــی ب
توکیو در 1۰ روز آینده شاهد رقابت 
4هزارو4۰۰ ورزشکار از 1۶2 کشور دنیا 
خواهد بود. در این دوره از بازی ها 1۶2 
کشور و نیز تیم پناهجویان حضور 
دارند و 21 کشور نیز به دالیل مختلف 
از جمله تعلیق از سوی IPC، نداشتن 
ورزشکار، محدودیت های ایجاد شده 
به دلیل شیوع کرونا و تصمیم دولت ها 
مبنی بــر عــدم حضور ورزشــکــاران یا 
عــدم حمایت از آن هـــا در بــازی هــای 
توکیو 2۰2۰ حضور نخواهند داشت. 
ــان، گـــرانـــادا، مالدیو،  ــوت کــشــورهــای ب
پاراگوئه و سنت وینسنت پنج کشوری 
ــار در  ــرای نخستین بـ ــ ــه ب هستند ک
بازی های پارالمپیک شرکت می کنند.

با توجه به اینکه این مسابقات زیر سایه 
ویـــروس کــرونــا درحـــال بــرگــزاری است 
مراسم افتتاحیه بدون حضور تماشاگران 
و بی روح برگزار شد.همچنین با توجه به 

غیبت ورزشکاران افغانستان در این دوره 
از رقابت های پارالمپیک ورزشکارانش، 
تنها پرچم ایــن کشور بــدون حضور از 

مقابل جایگاه حمل شد.

به امید مدال های زیاد ◾
کــاروان ایران همیشه در پارالمپیک ها 
پر مدال ظاهر شده و در لندن 2۰12 در 
ــرار گرفت که  رده 11 جــدول مــدال هــا ق
جایگاهی در خور توجه بود. در ریو 2۰1۶ 
البته ایران در رده پانزدهم جدول توزیع 
مدال ها جای گرفت. با این حال با توجه 
به اینکه کشورمان در بسیاری از رشته ها 
به دلیل محدودیت های فــراوان غایب 
است این جایگاه ها و مدال های پر تعداد 
همیشه مایه افتخار است. امسال هم 
ــاروان کشورمان  پیش بینی می شود ک
بتواند رکوردها و مدال های مختلفی را 

از آن خود کند.

پرچمداران ایران ◾
ــران بــا نام  ۶۳ عضو کـــاروان ورزش ایـ
»سردار دل ها« به ژاپن اعزام شده اند. 
در مراسم دیروز مردان با کت و شلوار 
نوک مــدادی و پیراهن مشکی و زنان 
با مانتو و شلوار نوک مدادی  و مقنعه 
ــن بـــه پــرچــم  مــشــکــی و مــاســک مــزی
ــران رژه  رفتند. پرچمداران کــاروان  ای

بــزرگ ایــران در رژه دیــروز زهــرا نعمتی 
و نورمحمد آرخــی بــودنــد. نورمحمد 
آرخی دومیدانی کار نابینای گلستانی 
در مسابقات پاراآسیایی جاکارتا نقره 
گرفته بود در ماده پرتاب وزنه سهمیه 
حضور در رقابت های پارالمپیک توکیو 
را بــدســت آورد. بــه جــرئــت مــی تــوان 
ادعــا کــرد زهــرا نعمتی محبوب ترین 
و مــوفــق تــریــن پــارالــمــپــیــن  زن ایــرانــی 
اســـت و تـــالش مــی کــنــد تـــا سومین 
مــدال طــالی خــود را در توکیو بدست 
آورد.نعمتی موفق شد در لندن 2۰12 
رکــورد پارالمپیک را جابه جا کند و در 
بازی های ریو 2۰1۶ هم به عنوان المپین 
ــوان پــارالــمــپــیــن حضور  ــن ــه ع و هــم ب
داشت. حتی وب سایت رسمی کمیته 
پارالمپیک آسیا در گزارشی به حضور 
برترین زنــان ورزشکار از قــاره آسیا در 
بازی های توکیو 2۰2۰ اشاره کرد که در 
آن نام زهرا نعمتی و ساره جوانمردی 
به چشم می خورد. ســاره جوانمردی 
هم با دو طالی پارالمپیک و سه عنوان 
قهرمانی جهان جز نامداران این رشته 

ورزشی است. 
امروز مسابقات به طور رسمی  شروع 
می شود و فردا در بسکتبال با ویلچر  از 
ساعت  1۰:15 ایران – استرالیا در دور 

گروهی به مصاف هم می روند. 

دیروز مشعل پارالمپیک توکیو  روشن شد

در انتظار رکوردزنی زهرا نعمتی
یادداشت

ضد حمله

 بال تکلیفی 
آفت بزرگ »امید«  

چمنیان   سرمربی سابق 
تیم های ملی

متأسفانه در مقاطع خیلی زیادی 
تیم های ملی پایه ما بــدون سرمربی بوده اند و 
تکلیف فنی رده هــای مختلف مشخص نبوده 
ــت. هــمــان گــونــه کــه اکــنــون هــم بــه جــز تیم  اسـ
نونهاالن که هدایت آن را وحید امیری برعهده 
دارد، ســایــر تیم ها همچنان بـــدون سرمربی 

هستند.
این بالتکلیفی و نامشخص بودن چارچوب 
و فلسفه کادرفنی که براساس سیاست های 
فــدراســیــون جلو مـــی رود، خیلی بــه تیم ملی 

امید لطمه می زند. 
حسرت فوتبال ما برای صعود به المپیک به 
نیم قرن رسیده و نرسیدن به این رؤیا همیشه 
تکرار شده که یکی از دالیل آن هم این است 
در دوره هــای زیادی بین دو مسابقه انتخابی 
ــرای تیم زیــر 2۳  المپیک یــا مسابقاتی کــه ب
ســال انــجــام مــی شــود، تکلیف کادرفنی این 
تیم مشخص نبوده اســت. خیلی خوب بود 
یک بار پس از ناکامی در صعود به المپیک، 
بالفاصله برای دوره بعدی تکلیف این تیم را  
با انتخاب کادرفنی مشخص کرده و با 4-۳ 
سال زمــان دادن به سرمربی و دستیارانش، 
شرایط را برای انتخاب نیروی انسانی موردنیاز 
در سطح کشور و هماهنگ کردن تیم فراهم 
مــی کــردیــم. اکــنــون هــم در شرایطی کــه فقط 
حــدود یک مــاه تا ارســال اسامی بازیکنان و 
نزدیک به دو مــاه بــرای آمــاده ســازی تیممان 
فــرصــت داریـــم، تکلیف کــادرفــنــی مشخص 

نشده است.
در اینکه مهدوی کیا از بازیکنان ارزنده و مفاخر 
فوتبال مــا اســت شکی نیست و بــا توجه به 
تجربیات بین المللی  و دیدگاه ارزشمندش، 
انتخاب وی به عنوان سرمربی می تواند به تیم 
ملی امید ما کمک کند اما این بالتکلیفی لطمه 
بزرگی به تیمی می زند که اسم آن امید است اما 
همیشه در رقابت های مختلف از موفقیت آن 
ناامید شده ایم. این امر به دلیل بازیکن نبود 
بازیکن باکیفیت و بی ظرفیت بودن تیم های 
ملی امــیــد مــا نیست بلکه دلــیــل اصــلــی اش 

همین بالتکلیفی است.
شاید یکی از دالیل مهم این بالتکلیفی دخل 
و تصرف کمیته ملی المپیک در امــور این تیم 
باشد. این موضوع یک فرصت و تهدید است. 
اگر همزمان از توانمندی و ظرفیت کمیته ملی 
المپیک و فدراسیون استفاده شود، هم افزایی 
به بهتر شدن تیم کمک می کند اما اگر هر یک از 
این دو نهاد بخواهند از زیر بار مسئولیت شانه 
خالی کنند، تیم امید با تهدید بزرگی رو به رو 

می شود.

میزبانی ایران در  مقدماتی 
جام جهانی تأیید شد 

رئیس فــدراســیــون فوتبال از تأیید میزبانی 
کشورمان بــرای مرحله مقدماتی مسابقات 
جــام جهانی خبر داد. شهاب عزیزی خادم 
ــرد: بــه لطف خــدا و دعــای خیر مــردم  اعــالم ک
اتفاق مهمی بعد از سال ها رخ داد و ان شاهللا 
ــود. وی  ــازی بــا ســوریــه میزبان خواهیم ب در ب
افزود: در این چند سال شاهد میزبانی نبودیم 
که حق اصلی فوتبال ما بود. با یک تیم بسیار 
کارآمد و تالش های رسمی و غیر رسمی و رفتار 
همکاری گرایانه به این مهم رسیدیم. جا دارد 
از مجموعه سازمان صدا و سیما تشکر کنم که 
همکاری مناسب را انجام دادند. عزیزی خادم 
تأکید کــرد: ویــزای اعضای تیم سوریه تقریباً 
آماده و تحویل وزارت امور خارجه شده و این 

تیم با یک کاروان 45 نفره عازم تهران می شود.

جذب بازیکنان و مربیان 
خارجی آزاد شد

با تصویب هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتبال 
ایران و تصویب هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 
بخشنامه جذب بازیکنان و مربیان خارجی با 
دو شــرط ؛ نداشتن پرونده بــاز در فیفا و دادن 
تضمین بانکی، بــه تایید نهایی رسید و این 

بخشنامه به باشگاه ها ابالغ شد. 
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مظاهری در حوالی نصف جهان ◾
رشید مظاهری پس از حضور در باشگاه استقالل با 
مسئوالن این باشگاه به توافق نرسید و قـــراردادش را 

فسخ کرد. 
این دروازه بان در شرایطی از تیم آبی تهران جدا شد 
ــرارداد داشــت. از  که یک فصل دیگر با آبی پوشان ق
سپاهان به عنوان مقصد بعدی رشید مظاهری نام 

برده می شود.

 مغانلو  به طور رسمی در سپاهان ◾
وب سایت باشگاه سانتاکالرا به صورت رسمی از معاوضه 
مغانلو و محمد محبی خبر داد. کار انتقال محمد محبی 
بازیکن فصل گذشته سپاهان به تیم سانتاکالرا به پایان 
رسید و این بازیکن پس از رونمایی رسمی، به این تیم پرتغالی 
پیوست. مدت زمان قرارداد محبی با سانتاکالرا تا سال 2۰24 
خواهد بود. همچنین سپاهان ، فرشاد احمدزاده وینگر فصل 
گذشته فوالد را نیز  با عقد قراردادی ۳ ساله به خدمت گرفت.

منصوریان از آلومینیوم برکنار شد  ◾
سرمربی این تیم اراکی که دوشنبه شب با این باشگاه 

تمدید کرده بود دیروز برکنار شد. 
به گزارش ایلنا، علیرضا منصوریان، سرمربی آلومینیوم 
اراک که دوشنبه شب خبر تمدیدش با ایــن باشگاه 
رســانــه ای شــد، در تصمیمی عجیب، دیــروز از سوی 
مدیرعامل کارخانه آلومینیوم برکنار شد. هنوز دلیل 

این تصمیم عنوان نشده است.

ویسی آمد، نکونام رفت ◾
عبدهللا ویسی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال 
فوالد خوزستان معرفی شد.  به نقل از سایت باشگاه 
فوالد خوزستان، پس از جلسات هیئت مدیره باشگاه 
فوالد خوزستان و براساس اعالم حمیدرضا گرشاسبی 
مدیرعامل باشگاه فوالدخوزستان، عبدهللا ویسی با عقد 
قراردادی یک ساله به عنوان سرمربی فوالد خوزستان در 

لیگ بیست و یکم و جانشین نکونام انتخاب شد.

حمیدرضاعرب   جــواد زرینچه درســال هــای پس از 
دوران طالیی فوتبالش با پست های گوناگون در باشگاه 
استقالل فعالیت داشت. او گاهی مربی بود، گاهی عضو 
هیئت مدیره و گاهی هم سرپرست. به تازگی نیز مدیران 
استقالل از او به عنوان سرپرست جدید رونمایی کردند. تصمیمی که 
خیلی زود با استعفای این چهره نامی باشگاه استقالل تحت شعاع 
قــرار گرفت. آقا جــواد در همین بــاره پای گفت و گو با روزنامه قدس 

نشست.

دلیل استعفای زودهنگام از سرپرستی چه بود؟ ◾
اجازه بدهید موضوع را باز نکنم. حتماً دریک فرصت مناسب درباره 
اینکه چه اتفاقاتی رخ داد به شما توضیخ خواهم داد. اتفاقاتی بعد از 
انتخاب من رخ داده که جای بیانش اکنون نیست. فقط می توانم ابراز 
تأسف کنم.بازی با الهالل نزدیک است. من استقاللی ام. استقالل را 
دوست دارم و می دانم اگر برخی مسائل را اینجا عنوان کنم حاشیه 
درست می شود. حرف نزده را همیشه می شود به زبان آورد. سعی 
می کنم سکوت کنم چون عاشق استقاللم. درایــن شرایط حساس 
وظیفه داشتیم جلو بیایم و کمک کنم اما انگار برخی دوست نداشتند 

من کنار تیم باشم. من هم بی سروصدا استعفا کردم.

پس از استعفای شما آقای مددی چه واکنشی داشت؟ ◾
ایشان درجریان بود. من با آقای مددی صحبت کردم و گفتم فعالً 
صبرکنیم تا ببینیم درروزهای آینده چه اتفاقاتی رخ می دهد. استعفا 

بهترین تصمیم بود که من گرفتم. 

ممکن است به این استقالل برگردید؟ ◾
هراحتمالی وجــود دارد. فعالً صبرکنیم تا ببینیم چه اتفاقاتی رخ 

می دهد.

درباره بازیکنان جدید استقالل چه نظری دارید. بخشی از بازیکنان  ◾
فوالد به استقالل آمدند. بازیکنانی که فصل قبل شاگرد نکونام بودند.

بله درجریان هستم. استقالل بازیکنان مستعدی گرفته امااعتقاد دارم 
برای موفقیت باید بازیکنان خوب فصل قبل حفظ شوند. ضمن اینکه 
فروش قایدی ایجاب می کند یک بازیکن در سطح او جذب شود. به نظر 
من نباید فرد گرا باشیم. استقالل تیم بزرگی است و شک ندارم با رفتن 

قایدی لطمه نمی خورد. خیلی ستاره ها آمده اند ورفته اند.

زرینچه در گفت و گو با قدس:

جنجال های بعد از انتخابم 
تأسف بار بود

گپ روز

ستارگان ورزش

ورزش7

انتقال لیونل مسی سود قابل 
توجهی بــرای مایکل جــردن، 
ستاره سابق دنیای بسکتبال 

به همراه داشته است.
مایکل جردن این روزها دالیل زیادی برای 
جشن گرفتن دارد. اســطــوره رقابت های 
NBA با کسب ۶ قهرمانی با شیکاگو بولز، 
یکی از ثروتمندترین افــراد روی کره زمین 
لقب گرفته اســت. مجله فــوربــس ثــروت 
خالص مایکل جــردن را 1.۶ میلیارد دالر 
تخمین زده و این رقم با فعالیت های تجاری 
ایــن اســطــوره محبوب روز بــه روز در حال 

افزایش است.
با امضای قرارداد لئو مسی توسط پاری سن 
ژرمن، مایکل جردن نیز سود قابل توجهی 

به جیب زده است. کمپانی جردن یکی 
ــاری سن  ــ از اســپــانــســرهــای بــاشــگــاه پ
ژرمــن اســت و بر اســاس توافق طرفین 

بخشی از درآمـــد فــروش لباس 
این باشگاه مستقیماً به 

جیب ایــن ورزشــکــار 
آمــریــکــایــی واریــز 

 مــی شــود. حاال
 TyC Sports 
در گــــزارشــــی 

مــــــــدعــــــــی شـــد 
مــــایــــکــــل جــــــردن 

به لطف انتقال مسی تا امــروز بیش از 7 
میلیون دالر سود کرده است.

حاال ستاره سابق شیکاگو بولز این روزها در 
قایق تفریحی مجلل در کرواسی مستقر 
شده و به تفریح مــی پــردازد. هزینه اجاره 
هفتگی این قایق حدود یک میلیون یورو 

است.
 این قایق مجلل ظرفیت 12 میهمان را داشته 
و  از 29 خدمه برخوردار است. فضایی برای 
آفتاب گرفتن، باند فرودبالگرد، جکوزی، 
عرشه آفتاب گیر، حمام، سالن بدنسازی و 
مــواردی از این دســت، تجهیزات این قایق 
ــردن آنجا  مجلل اســـت و حـــاال مایکل جـ
مستقر شــده اســت. بی تردید در ماه ها و 
سال های پیش رو رقم بیشتری بابت فروش 
لباس لیونل مسی به حساب مایکل 

جردن واریز خواهد شد.
این در حالی است که براساس ادعای 
منابع فرانسوی پولی که پاریسی ها 
بـــرای خــریــد مــســی دادنـــد 
خیلی زودتر از تصور به 
خزانه تیم برگشته 
و اســپــانــســرهــا 
به شدت از این 
خـــریـــد راضـــی 

هستند.

علی نعمتی پس از عقد قرارداد 
سه ساله با باشگاه پرسپولیس 
اظهار کرد: خدا را خیلی شاکرم 
که این اتفاق خوب افتاد. از نیم 
فصل درگیر حضور در پرسپولیس بودم و 1۰، 
12 روزی است که واقعاً درگیر این انتقال شدم. 
ــرارداد من سه ساله اســت، اما هنوز شماره  ق

پیراهن خود را انتخاب نکرده ام. 
نعمتی در مورد اینکه آیا وی برای حضورش 
در پرسپولیس حـــدود 7 میلیارد تــومــان به 
پدیده بــرای رضایت نامه داده، توضیح داد: 
مبلغی گفته بودند که آن را نمی گویم، اما 
هزینه نقدی پرداخت کردم، می توانم بگویم 
خانه خود را هم به نوعی فروختم تا کارهای 

دریافت رضایت نامه ام انجام شــود. مبلغ 
رضایت نامه ام از پدیده هم به نسبت 
ــاال اســـت. مــدافــع پرسپولیس دربـــاره  ب
رقــابــت و اینکه آیــا مــی تــوانــد بــا وجــود 
نفراتی مثل فرشاد فرجی و سیدجالل 

حسینی شانس بازی در ترکیب 
اصلی را بدست آورد، پاسخ 

ــار  ــ کـ ــن داد:  ــ مـ
خـــــیـــــلـــــی 
ســــــخــــــت 

اســـت، امــا از 
طـــرفـــی بـــرای 
من حضور در 

کنار بازیکنی مثل سیدجالل حسینی افتخار 
است، امیدوارم بتوانم از تجربیاتش استفاده 
ــاره سابقه هــمــکــاری اش با  کنم. نعمتی دربـ
یحیی گل محمدی توضیح داد: وی 1۰۰درصد 
بهترین مربی ایران است و امیدوارم  بار دیگر 
شاگرد خوبی برای گل محمدی باشم و مانند 
زمان بازی ام در پدیده سرباز خوبی برای ایشان 

باشم.
ــاره اینکه نقل  مدافع جدید پرسپولیس درب
قولی از وی مبنی بر اینکه حاضرم برای حضور 
در جمع سرخپوشان کلیه ام را بفروشم منتشر 
شده بود، عنوان کرد: این نقل قول از طرف من 
نبود. اما حاضر بودم هر کاری انجام بدهم تا این 
انتقال اتفاق بیفتد. همه جوره هم تالش کردم 
تا این انتقال اتفاق افتاد. نعمتی در خصوص 
اینکه آیا از کودکی روحیه پوشیدن پیراهن 
پرسپولیس را داشته و فکر می کرد روزی 
در چنین جایگاهی قـــرار گــیــرد کــه در 
یکی از بهترین باشگاه های آسیا بازی 
کند، گفت: اگر اکنون این حرف 
را بــزنــم می  گویند بــه خاطر 
حضورش در پرسپولیس 
می گوید، اما  
واقـــعـــاً حس 
می کردم این 

اتفاق می افتد. 

شاهکار پی اس جی 

پرتاب دالرهای مسی در سبد »مایکل جردن«! 
نعمتی پس عقد قرارداد سه ساله

برای پرسپولیسی شدن خانه ام را فروختم!
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