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گروه فرهنگ و هنر :انجمن نمایش مازندران چند ماه است که به
دلیل پایان دوره  2ساله فعالیت هیأت رئیسه ،کارکرد مشخصی ندارد و
ش های ایجاد شده در انتخاب هیأت رئیسه دومین دوره نیز بر این
چال 
چالش ها دامن زده است.انجمن هنرهای نمایشی مازندران  10خرداد
 1395برای نخستین بار به صورت رسمی و با رأی خود هنرمندان
تشکیل شد و دوره دو ساله اش شهریور ماه امسال پایان یافت .پس
از پایان دوره فعالیت نخستین هیأت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی
مازندران ،طبق قانون انجمن هنرهای نماشی کشور ،متقاضیان
عضویت در هیأت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی استان باید نامزدی
خود را اعالم می کردند که همین اتفاق نیز افتاد ،اما نکته قابل توجه و
جالب این ثبت نام ها ،بی میلی اکثریت اعضای هیأت رئیسه نخستین
دوره برای نامزدی مجدد بود.نخستین هیأت رئیسه انجمن هنرهای
نمایشی مازندران  31ماه پیش با برپایی مجمع همگانی اعضای
هسته اصلی گروه های استانی ثبت شده در طرح استقرار گروه های
نمایشی کشور ،در ساری برگزار شد که از بین  10نامزد حضور در
این انجمن ' ،میثم زندی ' ' ،محسن اردشیر ' ' ،سحر مشرفی ' ' ،
محمد منصوری ' و ' علیرضا قنبری ' به عنوان اعضای اصلی هیأت
رئیسه این انجمن انتخاب شدند ' .میثم زندی ' نیز در نخستین جلسه
اعضای هیأت رئیسه ،با رأی اعضا به عنوان رئیس انجمن هنرهای
نمایشی مازندران انتخاب شده بود.برای دومین دوره انتخابات هیأت
رئیسه انجمن هنرهای نمایشی مازندران  9هنرمند ثبت نام کردند
که فقط نام ' محمد منصوری ' از هیأت رئیسه دوره نخست در بین
این افراد دیده می شد و چهار عضو دیگر میلی به ادامه فعالیت در
این انجمن نشان ندادند ' .نعیم صالحی ' ' ،علی دنیوی ' ' ،هوشنگ
رضایی ' ' ،حسین باغبان ' ' ،سید علی شیداییفر ' ' ،محبوبه ارمیانی
' ' ،محمد منصوری ' ' ،احمد خدادادی ' و ' سید ابراهیم عمادی '
نامزدهای عضویت در دومین هیأت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی
مازندران بودند.اما در روز  27آبان با وجود این که برگزاری این
انتخابات از پیش برای هنرمندان و اعضای هسته اصلی گروه های
ثبت شده در طرح استقرار اطالع رسانی شده بود و همه هنرمندان
نیز با توجه به قانون برگزاری انتخابات انجمن ،از اهمیت حضور خود
در این مجمع همگانی آگاه بودند ،تعداد رأی دهندگان به حد نصاب
نرسید و تنها حدود  70نفر از هنرمندان واجد شرایط رأی دادن سراسر
اخبار

"دانشجویان"
هم میتوانند برای بیمهکردن خود
اقدام کنند

بخشنامه بیمه دانشجویان دانشگاهها از سوی محمد حسن
زدا سرپرست سازمان تامین اجتماعی به تمامی واحدهای
ستادی و ادارات کل استانهای این سازمان ابالغ شد.به
منظور تعمیم وگسترش پوشش بیمه به آحاد افراد جامعه
و در اجرای بند  ۷یک هزار و هشتصد و بیست و دومین
صورتجلسه هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی ،بخشنامه
 ۶۸۵امور فنی بیمه شدگان این سازمان صادر و بر این اساس
دانشجویان دانشگاهها با ارائه کارت دانشجوئی معتبر بر
اساس درآمد مبنای پرداخت حق بیمه که از ۱ ۱/برابر حداقل
دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نخواهد بود ،از تاریخ
۳۱۰۶/ ۹۷/مشمول مقررات مربوط به قانون بیمه صاحبان
حرف و مشاغل آزاد قرار گرفت ه اند و می توانند با بیمهپردازی
تحت پوشش این سازمان قرار گیرند.بر اساس این بخشنامه،
چنانچه دانشجو صرف ًا به تحصیل اشتغال داشته و تحت تکفل
قانونی پدر و یا مادر باشد ،بهره مندی وی از خدمات درمانی
سازمان تامین اجتماعی به تبع والدین ،همزمان با بیمه پردازی
در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد (بیمه دانشجویی)
با رعایت سایر شرایط مقرر امکان پذیر خواهد بود.به گزارش
اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی ،در ادامه این
ی
بخشنامه آمده است :با توجه به اینکه تحصیل شغل تلقی نم 
شود لذا در صورتی که دانشجوطبق ضوابط مربوطه مشمول
دریافت مستمری بازماندگان باشد ،پذیرش درخواست و عقد
قرارداد با وی همزمان با دریافت مستمری در چارچوب قانون
بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ( بیمه دانشجویی) بالمانع
است .بدیهی است در سایر موارد ،اجرای دقیق ضوابط و
مقررات قانون یادشده شامل شرط سنی ،دستمزد مبنای
پرداخت حق بیمه و  ...در خصوص این قبیل از افراد الزامی
خواهد بود.

دروس پیشنیاز در دبیرستان
حذف شد

مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری وزارت
آموزش و پرورش از حذف دروس پیش نیاز در دوره متوسطه
دوم خبر داد.عباس سلطانیان در این باره توضیحاتی ارائه
و اظهار کرد :طبق ماده  ۶آیین نامه آموزشی دوره دوم
متوسطه ،دروس پایه دهم پیش نیاز دروس پایه یازدهم نبود
و وقتی دانش آموزی ارتقای پایه پیدا میکرد میتوانست
همه دروس پایه یازدهم را انتخاب کند و به تحصیلش ادامه
دهد.وی افزود :اما در تبصره های ماده  ۶آیین نامه آمده
بود که برخی دروس پایه یازدهم ،پیش نیاز پایه دوازدهم
محسوب میشوند و دانش آموز باید کف نمره را کسب کند.
معموال در هر رشته تخصصی سه تا چهار درس اینگونه
بود و پیش نیاز میخورد.مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم
متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه این
ماجرا در دوره های قبل از ما نیز وجود داشت و تجربه
خوبی نداشتیم گفت :دانش آموز ناچار میشد دروسی که
در آنها مردود شده را دوباره بردارد و به همین ترتیب باید
چند درس پایه دوازدهمش را تابستان بعد برمیداشت و این
یک پنجره باز در برنامه هفتگی دانش آموز ایجاد میکرد و
در فارغ التحصیلی نیز با مشکالتی روبرو میشد.سلطانیان
ادامه داد :به همین علت امسال به شورای عالی آموزش
و پرورش پیشنهاد دادیم بحث دروس پیش نیاز در دوره
متوسطه حذف شود که خوشبختانه در کمیسیون معین به
تصویب رسید و ابتدای هفته جاری به کلیه استانها ابالغ
شد و دیگر دروس پیش نیازی برای بچهها در دوره متوسطه
نخواهیم داشت.

نشست بررسی آثار تحریم بر حق سالمت مردم ایران ،با حضور تنی چند از حقوقدانان،
فعاالن مدنی حوزه سالمت و مدیران وزارت بهداشت ،شامگاه سه شنبه به همت
کمیسیون حقوق بشر کانون وکالی دادگستری ،برگزار شد.احمد قویدل مدیرعامل
کانون هموفیلی ایران ،با عنوان این مطلب که در حال حاضردر موضوع تحریمها فقط
با آمریکا طرف هستیم ،گفت :آمریکاییهادروغ میگویند که دارو تحریم نیست .وی

با اشاره به حضور شرکت های بین المللی دارویی در ایران ،افزود :متاسفانه بانکها به
شکلی تحریم شده اند که نمیتوانند پول را منتقل کنند.
مدیرعامل کانون هموفیلی ایران ،با تاکید بر این نکته که حقوقدانها باید کمک کنند
تا برای تحریم قانون تدوین شود ،گفت :نمیتوانیم همان طور صبرکنیم و بعد بگوییم
که بیمار فوت کرد ،بلکه باید کاری انجام بدهیم.وی افزود :تاسف خوردن فایده ای
ندارد ،بایداروپاییها را پشت میز بیاوریم.قویدل گفت :همه ما از حمایت کانون وکالی
دادگستری استقبال میکنیم ،زیرا باید زبان انجمنها و کانونهای پزشکی به شکل
حقوقیتبدیل شود.
در ادامه این نشست حقوقی ،حجت االسالم سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی

مدیرعامل خانه بیماران ای بی ،با بیان این مطلب که بسیاری از موضوعاتبه آمریکا
مربوط نیست و در بسیاری از جاها خودمان به تحریم دامن میزنیم ،گفت :شاید
اگر فرزند من ای بی نداشت ،مثل خیلیهای دیگر دعا میکردم .االن پای این کار
ایستادم چون خودم درد دارم.وی افزود :مقام معظم رهبری فرمودند ما میخواهیم اگر
در خانوادهای کسی بیمار شد ،دردی جز درد بیماری نداشته باشد ،اماآیا به این موضوع
عمل میکنیم.هاشمی گلپایگانی تاکید کرد :وزیر سابق بهداشت  ۳۶دوره پانسمانها
را رایگان در اختیار بیماران ای بی قرار داد ،حاال چرا کاری کردیم که استعفا دهد.
مدیرعامل خانه بیماران ای بی ،گفت :بیماران ای بی از اردیبهشت امسال پانسمان
ندارند و نمیتوانیم به این بیمارانبگوییم که تحریم هستیم.

اغمای دموکراسی در انجمن نمایش مازندران
استان ،از شهرستان های دور و نزدیک در مجتمع فرهنگی هنری
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران حاضر شدند.
با توجه به این که تعداد هنرمندان واجد شرایط حضور در انتخابات
بیش از  200نفر است ،به دلیل به حد نصاب نرسیدن رأی دهندگان،
انتخابات برگزار نشد .طبق شیوه نامه برگزاری انتخابات ،تعداد رأی
دهندگان باید دست کم یک نفر بیشتر از  50درصد واجدان شرایط
باشد.تئاتر مازندران در حال حاضر  39گروه ثبت شده در طرح استقرار
گروههای نمایشی دارد که از این تعداد  27گروه در دسته ' ج ' یا گروه
های کوچک 11 ،گروه در دسته ' ب ' یا گروه های متوسط و یک
گروه هم در دسته ' الف ' یا گروه های بزرگ قرار دارند.
طبق بند ' الف ' ماده  5آیین نامه تاسیس شعب استانی انجمن
هنرهای نمایشی ایران ،استانهایی که دارای  20و بیش از این تعداد
گروه نمایشی پروانه دار باشند ،هیأت رئیسه  5نفره خواهند داشت.
* خواسته دمکراتیک ،وسیله غیردمکراتیک
اگر چه تاکنون علت دقیق عدم شرکت دوسوم اعضای گروههای
نمایشی استان در انتخابات هیات رییسه انجمن متعلق به خودشان
مشخص نشده ،ولی یکی از گمانه زنی ها این بود که هنرمندان
تئاتر استان در اعتراض به روند فعالیت های انجمن در دوره نخست
رغبت شرکت در انتخابات را از دست دادند.شاید کسانی که این گمانه
زنی را مطرح کردند ،با فلسفه برگزاری انتخابات برای تعیین هیات
رییسه آشنایی کافی نداشتند ،زیرا انتخابات و صندوق رای بجاترین
و مناسبت ترین محل برای اعالم نارضایتی از عملکرد هیات رییسه
پیشین از طریق ایجاد تغییر در ترکیب آنهاست.اعضای انجمن
هنرهای نمایشی مازندران مدعی هستند که در دوره نخست فعالیت
خود تالش هایی برای ساختارسازی در مدیریت تئاتر استان انجام
دادند و دستاوردهایی مانند ایجاد دفتر مستقل برای تئاتر شهرستان
ها ،تشکیل هیأت مدیره تئاتر در هر شهرستان ،میزبانی از فجر استانی

و برگزاری دو دوره جشنواره تئاتر استان را از جمله موفقیت های خود
قلمداد می کنند.انجمن هنرهای نمایشی مازندران پس از ناکامی
برای برگزاری انتخابات در آبان ماه ،اکنون برای برگزاری دوباره
انتخابات فراخوان منتشر کرده و از متقاضیان عضویت در هیأت
رئیسه خواسته که تا  25دی ماه با مراجعه به دفتر انجمن هنرهای
نمایشی ،برای نامزدی ثبت نام کنند.
* باز هم منطقه گرایی
در همین حال تالش هایی نیز در حال انجام است تا تعداد و ترکیب
نامزدهای حضور در دومین هیأت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی
مازندران تغییراتی به خود ببیند تا انگیزه برای مشارکت هنرمندان
شهرستان های مختلف استان در انتخابات نیز بیشتر شود.
نگاهی به ترکیب نامزدهای نخستین دوره هیأت رئیسه انجمن
هنرهای نمایشی نشان می دهد که پراکندگی جغرافیایی نامزدها
نسبت به نامزدهای این دوره بیشتر بود .در دوره نخست ' داریوش
شافی ' از تنکابن ' ،میثم زندی ' از نوشهر ' ،محسن اردشیر'  ' ،سحر
مشرفی' و ' مجید شعاعی ' از آمل ' ،کامبیز میرزایی ' از بابل ' ،علی
کشاورزیان ' از بهشهر و ' علیرضا قنبری '  ' ،محبوبه ارمیانی ' و '
محمد منصوری ' از ساری نامزدهای حضور در هیأت رئیسه انجمن
نمایش استان بودند.
به عبارتی  10نامزد از  6شهرستان در انتخابات حضور داشتند.اما
در این دوره برای انتخابات  27آبان که برگزار نشد ' ،نعیم صالحی
'از تنکابن  ' ،احمد خدادادی ' از نکا ' ،سید ابراهیم عمادی ' از
بهشهر و ' علی دنیوی ' ' ،هوشنگ رضایی '  ' ،حسین باغبان '' ،
سید علی شیداییفر '  ' ،محبوبه ارمیانی ' و ' محمد منصوری ' از
ساری نامزدهای عضویت در دومین هیأت رئیسه انجمن هنرهای
نمایشی مازندران بودند .این ترکیب نشان می دهد که بیشتر نامزدها
از مرکز استان هستند؛ یک نامزد از غرب استان حضور دارد و  2نامزد

هم از شهرستان های شرقی هستند .البته شنیده شده که عالوه
بر ' محمد منصوری ' ،احتمال شرکت کردن ' هوشنگ رضایی '
نیز در انتخابات کمرنگ شده است .انصراف از شرکت در انتخابات
انجمن نمایش هنوز توسط این دو عضو به طور رسمی اعالم نشد.
این موضوع و استقبال کمتر از مناطق مختلف استان نسبت به حضور
در هیأت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی مازندران ،از نگاه برخی
هنرمندان تئاتر می تواند روی شکل فعالیت های انجمن تاثیرگذار
باشد.این گونه به نظر می رسد که خانواده تئاتر مازندران کماکان
دچار برخی اختالفات ریشه ای است که سبب می شود فرآیندهای
قانونی و ساختاری این هنر در استان با چالش مواجه شوند .همگرایی
و انسجامی که سبب پیشرفت در هر حوزه ای از جامعه می شود ،در
جامعه تئاتر مازندران هنوز چندان به چشم نمی آید.بر اساس آیین
نامه انتخابات شعب استانی انجمن هنرهای نمایشی ،اگر تعداد رأی
دهندگان در دومین نوبت این انتخابات به حد نصاب نرسد ،انتخابات با
همان تعداد حاضر در محل برگزاری برگزار می شود و بر اساس آرای
اخذ شده ،اعضای هیأت رئیسه انتخاب خواهند شد.در صورتی که
افراد دیگری به نامزدهای انتخابات  27آبان اضافه نشوند و انصراف
رضایی و منصوری نیز قطعی باشد ،این انتخابات باید با 7نامزد برگزار
شود که  5نامزد عضو اصلی و دو نامزد عضو علی البدل خواهند شد.
با این روند می توان پیش بینی کرد که انتخاباتی تقریبا فرمایشی
برای انجمن نمایش مازندران برگزار می شود که نتیجه آن هم با
توجه به احتمالی بودن حضور اقلیت جامعه ثبت شده تئاتری استان
چندان غیرقابل پیش بینی نیست ،مگر این که تعداد و ترکیب نامزدها
برای شرکت در این انتخابات تغییر کند.با توجه به این که اکثریت
نامزدها از مرکز استان هستند ،احتمال تشکیل یک ائتالف غیررسمی
برای حضور مرکز استانی ها در هیأت رئیسه می تواند وجود داشته
باشد که در این صورت آسیب های چنین انتخاباتی در دوره فعالیت

سرهنگ درویشی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان جویبار:

 ۳۰نفرازسارقین وفروشندگان مواد مخدردرشهرستان جویباردستگیرشدند
جویبار-خبرنگاروارش:سرهنگاکبردرویشی
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان جویبار گفت:
 ۳۰نفرازسارقینوفروشندگانموادمخدردرشهرستان
جویباردستگیرشدند
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان جویبار
ازدستگیری  ۳۰نفر از سارقین وفروشندگان مواد
مخدرخبردادوافزوددرراستای طرح ارتقای امنیت
اجتماعی با موضوع رعدوفاتح نیروی انتظامی
شهرستان با دخیل کردن پلیسهای تخصصی
ویگان امدادجهت باالبردن ضریب امنیتی
شهرستان اقدام به شناسایی وانهدام باندهای مواد
مخدروسارقین خردوکالن وکشف اموال مسروقه
وموادمخدر نموده که دراین راستا بانداصلی

عضو کمیته کشوری آنفلوآنزا از آغاز موج اول
آنفلوآنزا در کشور خبر داد و گفت :مردم حتما به
توصیههای بهداشتی مانند شستوشوی مکرر
دستها توجه کنند.
دکتر مسعود مردانی از آغاز موج اول آنفلوآنزا در
کشور خبر داد و گفت :بر همین اساس موارد
متعددی از بیماری آنفلوآنزا را در اقصینقاط کشور
از جمله شهر تهران داریم .همچنین در مواردی
فرم شدید آنفلوآنزا در بین افراد در معرض خطر
مانند بیماران قلبی ،ریوی،افراد باالی  ۶۰سال،

انان دستگیروازانان مقدار ۹کیلوگرم انواع
موادمخدر،گراس وتریاک کشف ومقادیرزیادی
اموال مسروقه به مالباخته ها پس ازکشف
استردادگردید.وی افزودپس ازتحقیق ازمتهمین

به  ۱۰فقره سرقت درسطح شهرستان اقرارنمودند.
وی ادامه داددونفرازافرادی که بادردست
داشتن سالح شکاری به سمت مردم تیراندازی
مینمودندویک نفررازخمی نمودندتوسط پلیس

آغاز موج اول آنفلوآنزا و توصیه به مردم
بیمارانی که نقص ایمنی دارند و ...دیده شده است
و حتی در برخی موارد در بخشهای آیسییو
تحت مراقبت هستند.
وی افزود :عدهای از مردم واکسن آنفلوآنزا را
خریداری کرده ،اما آن را تزریق نکردهاند و هنوز
هم برای تزریق آن مردد هستند ،اما توصیه
میکنیم که حتما بویژه افراد در معرض خطر
که تاکنون واکسن را دریافت نکردهاند،واکسن
آنفلوآنزا را تزریق کنند.مردانی با بیان اینکه مردم
حتما به توصیههای بهداشتی توجه داشته باشند،

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی فریدونکنار
{ در اجرای ماده  11قانون جامع حدنگارکلیه اسناد دفترچه ای می
بایست به سند تک برگ تبدیل گردد}
نظر به دستور مواد  ۱و  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ، 1390/۹/20امالک
متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر
در واحد ثبتی فریدونکنار مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال
معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به
شرح ذیل آگهی می گردد :
امالک متقاضیان واقع در فریدونکنار پالک اصلی ۶۴
بخش ۲
 ۴۱۹فرعی خانم فهیمه نصیری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین
با ساختمان به مساحت  ۳۰۷.۴۰متر مربع خریداری مع الواسطه از
آقای عباداله نصیری مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در فریدونکنار پالک اصلی ۶۶
بخش ۲
 ۲۱۰فرعی آقای محسن شاهکی کناری نسبت به ششدانگ
یک قطعه زمین با ساختمان(مغازه) به مساحت  ۱۳.۴۰متر مربع
خریداری بدون واسطه از مالک رسمی ۷۶۹.فرعی خانم خورشید
کریمی فیروزجائی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان
به مساحت  ۱۸۰.۰۹متر مربع خریداری مع الواسطه از آقایان عزیزاله
الغری و اسحق ابراهیم زاده (بالمناصفه) مالک رسمی ۷۹۰.الی
۷۹۵و۷۸۸و۷۸۹و۷۹۹و ۹۵۷فرعی آقای پرویز قجری کناری
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۷۰۰۰
متر مربع خریداری بدون واسطه از مالک رسمی ۸۳۳.فرعی آقای
سیدصمدهاشمیان سوته وخانم نیره حسن زاده سوته هر یک نسبت
به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به
مساحت  ۴۷.۲۱متر مربع خریداری مع الواسطه از خانم فرخ لقا

ادامه داد :باید توجه کرد که شستوشوی مکرر
دستها باعث قطع زنجیره انتقال عفونتهای
ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی از جمله آنفلوآنزا
و سرماخوردگی میشود .بنابراین دستهایشان را
به طور مکرر بشویند .در عین حال اگر خودشان
یا یکی از اعضای خانوادهشان مبتال به آنفلوآنزا
شدند ،به محل کار یا مدرسه نروند و در بستر
استراحت کنند .همچنین خوردن مایعات فراوان،
مرکبات ،لیمو شیرین ،پرتقال و ...توصیه میشود.
وی تاکید کرد :افراد مبتال به آنفلوآنزا با دیگران

بهرامی مالک رسمی ۱۰۴۲.فرعی آقای سیدصمد بردبار نسبت به
ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت  ۲۳۴.۴۰متر
مربع خریداری مع الواسطه از آقای میرعلی نقی عزیزی مالک
رسمی ۱۵۱۰.فرعی آقای سلمان فالحی شرمه نسبت به ششدانگ
یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت  ۱۷۷.۸۸متر مربع خریداری
مع الواسطه از آقایان علی اکبر رضائی و محمدتقی مجازی و سیف
اله شاطری (بالمناصفه) مالک رسمی ۱۶۵۵.فرعی خانم معصومه
مفیدی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت
 ۱۴۰.۳۹متر مربع خریداری مع الواسطه از آقای میرزا محمدعلی
شیرزاد مالک رسمی ۲۵۳۲.فرعی خانم راحله عابدپور نسبت به
ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت  ۲۱۰.۳۶متر
مربع خریداری مع الواسطه از بنیادمستضعفان انقالب اسالمی مالک
رسمی ۳۰۷۴.و  ۳۰۷۵فرعی خانم رقیه گرجی مهلبانی نسبت به
ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت  ۱۲۰.۹۱متر
مربع خریداری مع الواسطه از بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی مالک
رسمی ۴۶۵۵.فرعی آقای جعفرعبداله زاده نسبت به ششدانگ یک
قطعه زمین با ساختمان به مساحت  ۳۷۷.۵۰متر مربع خریداری
بدون واسطه از مالک رسمی ۵۱۸۶.فرعی آقای علی شیرزاد نسبت
به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت  ۲۰۶.۹۲متر
مربع خریداری مع الواسطه از آقای احمد تورانداز مالک رسمی.
 ۶۱۰۲فرعی خانم زهرا سیفی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین
با ساختمان به مساحت  ۱۰۹.۷۷متر مربع خریداری مع الواسطه از
آقای رجبعلی میرزاییان مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در فریدونکنار پالک اصلی ۱۱۹
بخش ۲
 ۳۸۶فرعی آقای جاوید اسمعیل زاده نسبت به ششدانگ یک قطعه
زمین با ساختمان به مساحت  ۲۰۱.۶۵متر مربع خریداری بدون
واسطه از مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در فریدونکنار پالک اصلی ۱

اطالعات دستگیر،سالح موصوف کشف وبا
هماهنگی دستگاه قضایی تحت تعقیب و پیگرد
قانونی قرارگرفتند.سرهنگ درویشی خاطرنشان
کرد کسانی که بخواهندامنیت اجتماعی مردم
را سلب کنند شجاعانه وسرسختانه بنابه تعبیر
مقام معظم رهبری با افراد بزهکار برخورد نموده
و اجازه مانور برای حیات خلوت جلوه دادن
مجرمین داده نمیشود .فرمانده نیروی انتظامی
شهرستان جویبار ازمردم فهیم شهرستان خواست
برای باالبردن کیفیت وخدمات وعملیات توسط
کارکنان نیروی انتظامی وهمکاری وتعامل بامرکز
۱۱۰وهرگونه انتقاد وپیشنهادرابه سامانه ۱۹۷
اطالع رسانی نمایند.

دست ندهند و روبوسی نکنند .همچنین ترشحات
بینی را به صورت بهداشتی تمیز کرده و دستمال
کاغذی را در سطل زباله درببسته بیندازند و
بعد از آن هم دستهایشان را بشویند.مردانی با
بیان اینکه ایجاد موجهای دوم و سوم آنفلوآنزا
به وضعیت برودت هوا و خصوصیت ویروسهای
در گردش بستگی دارد ،گفت :ویروسهای موج
اول آنفلوآنزای امسال با الگوی سال قبل تفاوت
چندانی نکرده و همان سه یروس در گردش B،
 H۱N۱و ویروس  H۳N۲هستند.

بخش ۱۱
 ۲۱۵فرعی خانم حمیده صالحی نسبت به ششدانگ یک قطعه
زمین با ساختمان به مساحت  ۲۲۶.۰۷متر مربع خریداری بدون
واسطه از مالک رسمی .لذا به موجب ماده  ۳قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  ۱۳آئین
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز از طریق این
روزنامه محلی  /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه
بر انتشار آگهی ،رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت
می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نیست .بدیهی است برابر ماده  ۱۳آئین نامه مذکور در مورد قسمتی
از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده ،واحد ثبتی با رای
هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ،مراتب را در
اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم
می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید
حدود ،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر
می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/۱۰/06 :تاریخ انتشار نوبت دوم1397/۱۰/20 :

مرتضی خواجوی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالك
فريدونكنار
م.الف۵۳۳۱/۱۳۰/۹۷ :

هیأت رئیسه نیز قابل پیش بینی است.از سوی دیگر رفتارهایی مانند
به صندوق انداختن تک رأی که عمدتا در انتخابات های مختلف
مرسوم است ،می تواند نتیجه این انتخابات را در صورت تغییر نکردن
ترکیب نامزدها باز هم قابل پیش بینی کند ،اتفاقی که دو سال پیش
در نخستین دوره انتخابات نیز از سوی هواداران برخی نامزدها دیده
شد و برخی فعاالن تئاتر استان از آن به عنوان یک آسیب در انتخابات
جامعه هنری یاد کردند.صرف نظر از همه این مسائل ،این که جامعه
تئاتر مازندران به عنوان یکی از قشرهای فرهیخته و نخبه فرهنگی
جامعه امکان به اجماع رسیدن برای دموکراتیک ترین اتفاق مرتبط
با خود را ندارند نیز یک پرسش مهم محسوب می شود.این که چرا
هنرمندان تئاتر که یک هنر کامال گروهی و اجتماعی محسوب می
شود و مفهوم تیم بودن در آن به درست ترین شکل ممکن تعریف
می شود ،در مازندران نتوانستند یک گروه بزرگ و منسجم هنری
باشند؟در سال های اخیر چالش ها و اختالفات بین تئاتری های
استان ،مانند بسیاری از استان های دیگر کم مشاهده نشد؛ از حاشیه
های عجیب و تکراری جشنواره های تئاتر استان گرفته تا جناح
گیری ها و موضع گیری های گروهی در این قشر هنری اثبات
می کنند که بسیاری از تئاتری ها در مازندران هنوز نتوانستند با
وجود مسلح بودن به زبان مشترک همه انسان های دنیا ،یعنی هنر،
با یکدیگر به وجه اشتراکی در باره امور صنفی خود برسند .هر چند
که در این بین عده ای هم هستند که بدون توجه به این وضعیت و
حاشیه ها به فعالیت هنری خود می پردازند و خروجی اقدامات شان
هم مورد توجه قرار می گیرد.با توجه به این که سرنوشت و آینده تئاتر
کشور بر اساس سیاست های در پیش گرفته شده ،به کیفیت فعالیت
های شعب استانی انجمن هنرهای نمایشی بستگی دارد ،همگرایی
و انسجام در خانواده تئاتر هر استان بیشتر از گذشته به عنوان یک
ضرورت باید مورد توجه قرار گیرد ،مسأله ای که تردیدی نیست تا
کنون در مازندران به شکل مطلوبی میسر نشده و حتی فعالیت رسمی
یک دوره دو ساله انجمن هنرهای نمایشی در مازندران نیز با همه
اقداماتی که انجام شد ،نتوانست این مسأله را برطرف کند .تردیدی
نیست که تا زمان وجود داشتن این مشکالت و چالش ها ،حاشیه ها
از تئاتر استان دور نمی شوند و بسیاری از نسل جدیدهای تئاتر هم با
همین حاشیه ها روی صحنه می روند.
خبر
مدیرکل بیمهگری و درآمد سازمان بیمه سالمت
اعالم کرد:

امکان استفاده ازدفترچه بیمه مادر
برای نوزاد فاقد کدملی و شناسنامه

مدیرکل بیمهگری و درآمد سازمان بیمه سالمت گفت :این
سازمان برای نوزاد فاقد کدملی و شناسنامه که نمیتوان
برای او دفترچه بیمه سالمت صادر کرد،امکان استفاده از
دفترچه بیمه مادر را فراهم کرده است.امیر پیروزیان در
خصوص ارائه خدمات این سازمان به نوزادان توضیحاتی
ارائه داد و بیان کرد :سازمان بیمه سالمت ایران به منظور
حمایت از خانوادههایی که فرزند آنان از بدو تولد نیاز به
دریافت خدمت درمانی دارد و با توجه به اینکه نوزاد فاقد
کد ملی و شناسنامه است و نمیتوان برای او دفترچه بیمه
سالمت صادر کرد ،امکان استفاده از دفترچه بیمه مادر برای
دریافت خدمت در بخش بستری و در قالب ضوابط مربوط به
هر یک از صندوقهای بیمهای سازمان بیمه سالمت فراهم
کرده است.وی به مدارک مورد نیاز اشاره کرد و گفت ،پس
از صدور شناسنامه برای نوزاد ،سرپرست می تواند با ارایه
شناسنامه خود و شناسنامه نوزاد نسبت به صدور دفترچه
بیمه جهت نوزاد اقدام نماید.مدیرکل بیمهگری و درآمد
سازمان بیمه سالمت ادامه داد :نوزادانی که سرپرست آنان
کارمند دولت یا مشمول صندوقهای اعتباری مانند ایثارگران
و بهزیستی و ...هستند ،با توجه به درصدی بودن حق بیمه
بر مبنای خانوار ،نیازی به ارایه تعهد و واریز حق بیمه ندارند،
لذا ارائه گواهی کسر حق بیمه جهت مشمولینی که مانند
طالب خارجی حق بیمه مصوب را پرداخت می نمایند
ونیز ارایه فیش واریزی برای مشمولین صندوق ایرانیان و
پناهندگان الزامی است.پیروزیان به والدین توصیه کرد که
بالفاصله پس از دریافت شناسنامه فرزند خود نسبت به ثبت
نام و دریافت دفترچه بیمه اقدام کنند.

گوشت قرمز و نان سفید
افزایش دهنده ریسک ابتال به
سرطان روده

یک مطالعه جدید نشان می دهد که خوردن گوشت قرمز ،نان
سفید و نوشیدنی های حاوی قند ممکن است باعث افزایش خطر
ابتال به سرطان روده بزرگ شود.بررسی داده های دو مطالعه
نشان می دهد این مواد خوراکی همگی موجب افزایش التهاب در
بدن شده و التهاب نیز با احتمال باالتر ابتال به سرطان روده مرتبط
است«.ادوارد جیووونوچی» ،سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه
هاروارد ،در این باره می گوید« :مطالعات قبلی ارتباط رژیم غذایی
را با سرطان روده نشان داده اند ،اما دلیل آن به خوبی مشخص
نبود».به گمان وی و تیم تحقیقش ،التهاب ناشی از تغذیه حداقل
یکی از علل تاثیر رژیم غذایی می تواند باشد .به همین منظور،
تیم تحقیق داده های جمع آوری شده از بیش از  ۱۲۱هزار فرد
مربوط به دو مطالعه را بررسی کردند .این افراد حدود یک ربع
قرن از لحاظ تاثیر احتمالی رژیم غذایی بر سالمت شان تحت
نظر بوذند .شرکت کنندگان هر چهار سال یکبار پرسشنامه ای
در مورد تغذیه تکمیل کردند.در طول مدت پیگیری ۲۶۹۹ ،مورد
ابتال به سرطان کلورکتال (روده بزرگ) گزارش شد .محققان با
مقایسه رژیم غذایی این افراد دریافتند آنهایی که بیشتر رژیم
غذایی التهابی داشتند  ۳۷درصد بیشتر در معرض ابتال به سرطان
روده و  ۷۰درصد بیشتر در معرض سرطان رکتوم (مقعد) قرار
داشتند.به گفته جیووونوچی ،گوشت فرآوری شده ،گوشت قرمز،
آرد تصفیه شده و نوشیدنی های قندی از جمله مواد خوراکی
مرتبط با التهاب ناشی از سرطان است.از سوی دیگر ،سبزیجات
برگدار سبز ،سبزیجات زرد تیره ،غالت کامل ،قهوه و ابمیوه
طبیعی موجب کاهش التهاب می شوند.

