
خدادی:

 مشـکل حوزه کاغــذ 
تامیــن ارز اســت
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زنگنه:

تولید نفت ایران باید 
به روزانه ۶.۵ میلیون 

بشکه افزایش یابد
وزیر نفت با بیان اینکه به راحتی می توانیم به 
تولید روزانه ۶.۵ میلیون بشکه نفت برسیم، 
گفت: هر دولتی که بیاید باید تولید نفت را 
به ۶.۵ میلیون بشکه برساند، اما این واقعیتی 

است که برخی  نمی خواهند بپذیرند.....

برخورد قانونی 
بااهمال کاران در 
حادثه سیل گرمسار

ناکامی بخش 
خصوصی در واردات 
واکسن کرونا تا کنون

دکتر محسن رضایی 
در ویژه برنامه بدون تعارف: 

مردم به کارنامه 
و برنامه نگاه کنند 

ریاست  انتخابات  نامزد  رضایی،  محسن 
جمهوری در بخش ویژه بدون تعارف اخبار 
20:30 در شبکه دوم سیما گفت: من آمده 
ام تا خود را فدای ملت ایران بکنم. من به 
هیچ وجه ملت ایران را فدای خودم و دوستان 

خودم نخواهم کرد.....

سفر ممنوع شد؛ 
اجاره ویال باال رفت!

با وجود اعالم ممنوعیت سفر در تعطیالت 
نیمه خردادماه، قیمت اجاره یک شب ویال و 

خانه شخصی به اوج رسیده است..... 
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          معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه مشکل حوزه کاغذ ارز است، گفت: 
کاغذ از ردیف ارز 4200 تومان خارج شده و معاونت مطبوعاتی ساختاری برای واردات، صادرات و 
توزیع کاغذ ندارد.  »محمد ُخدادی« در ارتباط تصویری با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و اعضای 

هیات مدیره خانه مطبوعات استان همدان که به صورت آنالین برگزار شد......

مهدی خضری-مدیر کل مدیریت بانک کشاورزی  - استان چهارمحال و بختیاری 

»» فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای  ««
نوبت دوم

مدیریت بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد نسبت به واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی به صورت 
حجمی شامل امور خدمات پشتیبانی نظافت ، امور ماشین نویسی و دفتری ، بایگانی و راننده ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به شرکتهای واجد شرایط برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه  محقق سازند. 
- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1400/3/12 می باشد.

- آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد منافصه: ساعت 15 روز چهار شنبه 1400/3/19 .
- آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 15 روز شنبه  تارخ 1400/3/29.

- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11 روز یک شنبه تاریخ 1400/3/30
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت  اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها:

- مدیریت بانک کشاورزی به آدرس : شهرکرد -  بلوار آیت اله کاشانی ،  مدیریت بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری تلفن 
.038-32280300-309

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

" در زمان حوادث،حق تقدم در عبور و مرور، همواره با نیروهای امدادی است."

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت اول

اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاي زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید، 
بدین وسیله از شرکت های واجد شرایط طبق اسناد مناقصه با در نظر گرفتن اینکه "قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ 

کیفیت ارائه گردد" براي شرکت در فرآیند مناقصه هاي زیر دعوت به عمل مي آید.

مبلغ تضمین فرآیند مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصهنوع مناقصهردیف
ارجاع )ریال(

پروژه بهسازی و دو بانده نمودن محور 40010822/1ارزیابي ساده1
18,913,292,987946,000,000دیسمان

بهسازی و آسفالت گرم رمپ و لوپ های 40010823/1ارزیابي ساده2
24,414,309,5041,221,000,000زیر گذر هاشم آباد

نصب 40 عدد باکس 5,5×5  متري زیر 40010824/1ارزیابي ساده3
14,570,651,946729,000,000گذر پشتیباني سپاه واقع در اتوبان معلم

ساخت حفاظ بلوک مفصلی 4 متری در 40010825/1ارزیابي ساده4
36,250,000,0001,813,000,000میانه آزادراه معلم به طول 5 کیلومتر

ساخت حفاظ بتني واریانت اردستان به 40010826/1ارزیابي ساده5
43,500,000,0002,175,000,000طول 6 کیلومتر

ساخت حفاظ بتني کمربندي غربي 40010827/1ارزیابي ساده6
50,750,000,0002,538,000,000اصفهان به طول 7 کیلومتر

ارزیابي ساده 7
40010812/2)تجدید(

ساخت و نصب 17 عدد باکس 6*5 
متر شهرک صنعتی ورپشت شهرستان 

تیران و کرون )مرحله دوم(
15,725,158,682787,000,000

ارزیابي ساده 8
40010802/4)تجدید(

اجرای روشنایی در مقاطع مجهز به 
دوربین های نظارت تصویری در 4 محور 

داران - الیگودرز، سمیرم - یاسوج، 
نجف آباد - داران و زرین شهر - شهرکرد

12,491,930,000625,000,000

setadiran.ir مهلت دریافت فایل اسناد از چاپ دوم آگهی تا ساعت 13 تاریخ 1400/03/20، از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس
مهلت ارسال فایلهای پاکات مناقصات مذکور به سامانه ستاد ایران تا ساعت 13 تاریخ 1400/04/01 و محل تحویل ضمانتنامه )فرآیند 
ارجاع کار( شرکت در مناقصه تا ساعت 13 تاریخ 1400/04/01 به اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اصفهان، طبقه ششم 
اداره حراست مي باشد. گشایش فایلهای پاکات مناقصه از طریق سامانه ستاد ایران نیز در ساعت 8 صبح روز 1400/04/02 در محل سالن 

جلسات اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي اصفهان انجام مي شود.
کلیه مراحل دریافت و ارائه اسناد مناقصه و بازگشایي پاکات صرفا از طریق سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت.

سایر شرایط شرکت در مناقصه از جمله هزینه تهیه اسناد، مدت اعتبار پیشنهاد، صالحیتهاي مورد نیاز و غیره مطابق مفاد اسناد مناقصه 
پیوست در سامانه ستاد ایران به آدرس setadiran.ir مي باشد.

نشانی: بلوار میرزاکوچک خان، بین پل وحید و ترمینال زاینده رود، کد پستي:33743-81766، تلفن گویا 031-35059
شناسه آگهی: 1143917
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مدیرکل گمرک بوشهر:
۳۱ هزار تن برنج در گمرک بوشهر آماده 

ترخیص است
ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر گفت: فرایند 
ترخیص 3۱ هزار تن برنج در این بندر انجام شده و بزودی برای 

عرضه در بازار به سراسر کشور ارسال می شود. 
به گزارش ایرنا، بهروز قره  بیگی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران 
افزود: کشتی حامل 3۱ هزار تن برنج هفته گذشته در گمرک 
بوشهر پهلوگیری کرد که با ارائه خدمات شبانه روزی گمرک 
بوشهر و منطقه ویژه اقتصادی 2 بوشهر و انبار اختصاصی تحت 
کلید گمرک واقع در چغادک بخشی از کاال به انبار اختصاصی 
شرکت بازرگانی دولتی و بخشی نیز به انبارهای گمرک منطقه 
ویژه اقتصادی 2 منتقل شد تا تشریفات ترخیص قطعی آن 

صورت گیرد.
وی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶ هزار تن کاال 
بیشترین حجم  که  ترخیص شد  استان  این  از گمرک  های 
این کاالها از گمرک بوشهر به ترتیب شامل عدس ، چای ، 
ذرت ، روغن ، بادام زمینی، تخمه آفتابگردان، الستیک، لوازم 

کشاورزی و ملزومات پزشکی است.
قره  بیگی در باره صادرات از گمرک های استان بوشهر بیان کرد: 
از ابتدای سال جاری تاکنون با احتساب میعانات گازی چهار 
میلیون و 2۸۵ هزار تن کاالی غیر نفتی به ارزش یک میلیارد 
و 30۶ میلیون دالر از طریق این استان صادر شد که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۱۵ درصد و ازلحاظ ارزش 
این  افزایش داشته است.وی گفت: همچنین در  ۵۹ درصد 
مدت حدود ۵3 هزار تن کاال به ارزش ۱۴۹ میلیون و ۴۱۱ 
هزار دالر از گمرک های استان بوشهر ترخیص و  وارد کشور 
بوشهر  استان  گمرک های  درآمد  افزود:  شده است.قره بیگی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 23درصد افزایش داشته است.

ساخت تلفن هوشمند در ال جی متوقف شد
شرکت کره ای ال جی گام مهمی به سوی تعطیلی کسب و 
کار تلفن همراه خود برداشت و آخرین تلفنهای ال جی از خط 

تولید بیرون آمد و این شرکت دیگر گوشی تولید نمی کند. 
به گزارش ایسنا، این خبر در نشریه آسیا بیزنس دیلی منتشر 
شد و انگجت برای تایید آن با ال جی تماس گرفت. ال جی 
در اوایل آوریل اعالم کرده بود کسب و کار تلفن همراه خود 
را تعطیل می کند اما تولید گوشی را به مدت چند ماه ادامه 
خواهد داد تا به قراردادهایی که با شرکتهای مخابراتی دارد 
عمل کند. کارخانه ای در ویتنام که ال جی بسیاری از تلفنهای 
هوشمند خود را در آن تولید می کرد، به کارخانه تولیدکننده 

دستگاههای خانگی تبدیل خواهد شد.
ال جی پس از سالها ضرردهی این بخش اعالم کرد از کسب و 
کار ناموفق تلفن همراه تا پایان ژوییه خارج خواهد شد با این 
حال همچنان ممکن است پس از این تاریخ به فروش بعضی 
دستگاههایش ادامه دهد. کسانی که تلفن ال جی را خریداری 
کنند حداکثر تا سه سال به روزرسانی های سیستم عامل 
اندروید را دریافت خواهند کرد. این شرکت همچنین چهار 

سال خدمات پس از فروش از تاریخ تولید فراهم خواهد کرد.
بر اساس گزارش انگجت، ال جی گویا به میزان نامحدودی 
از مدلهای Pro 2 Velvet و LG Rollable که در نمایشگاه 
CES الس وگاس رونمایی کرده بود را به کارمندانش در کره 
جنوبی فروخته است.شرکت ال جی دو ماه پیش در بیانیه 
ای اعالم کرده بود در 3۱ ژوییه به تولید و فروش تلفن همراه 
خاتمه می دهد تا منابع خود را در حوزه های برخوردار از 
رشد مانند خودروهای برقی، خانه هوشمند، روباتیک و هوش 
مصنوعی متمرکز کند. ال جی یکی از پیشگامان سیستم عامل 
اندروید بود و با گوگل در خط تولید تلفن هوشمند نکسوس 
و تولید بخشی از بهترین فناوریهای دوربین و صفحه نمایش 
در نخستین روزهای این حوزه همکاری کرد. این شرکت در 
آمریکا سومین برند پس از آیفون اپل و سامسونگ الکترونیکس 
کره جنوبی بود اما سالهاست که توان رقابتی خود را از دست 

داده بود و وان پالسی چینی این شرکت را کنار زده بود.

مرکز همکاری های مشترک صنایع
 چین و ایران به بهره برداری رسید

صنایع  مشترک  های  همکاری  مرکز  از  برداری  بهره  آیین 
کوچک و متوسط چین و ایران و امضای تفاهم نامه همکاری 
میان انجمن بین المللی صنایع کوچک و متوسط شانگهای و 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، با حضور 
سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در شانگهای و به صورت 

مجازی برگزار شد. 
حضور  با  که  آیین  این  در  ایرنا،  شنبه  سه  روز  گزارش  به 
مسئوالن جمهوری اسالمی ایران و چین برگزار شد، »رمضان 
پرواز« سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در شانگهای در آیین 
امضای تفاهم نامه همکاری و بهره برداری از این مرکز گفت: 
دو کشور ایران و چین با ریشه های تمدنی و برخوردار از تاریخ 
چند هزار ساله و فرهنگ پویای دیرینه همواره نه تنها بر مناطق 
پیرامونی و منطقه ای بلکه بر فرایند نظام بین الملل تاثیر گذار 
بوده و در طول تاریخ بویژه از زمان جاده ابریشم در دو هزار 
سال پیش تاکنون از روابطی خوب برخوردار بوده و این روابط 
تاثیرات خود را بر فرهنگ و مراودات بازرگانی دو کشور بر جای 

گذاشته است.
وی افزود: جاده ابریشم در گذشته تنها نماد و بیانگر روابط 
تجاری و مراودات بازرگانی میان دو کشور نبوده بلکه بیانگر 
ارتباط مردمی دو سویه بوده که اثرات آن تاکنون بر تعامالت 

فرهنگی دو کشور باقیمانده است.
خاص  موقعیت  جهت  به  گذشته  در  ایران  وی،  گفته  به 
ژئوپلتیکی در غرب آسیا و نقطه اتصال میان آسیا و اروپا مطرح 
بوده و امروزه نیز همچنان در چارچوب یک کمربند - یک جاده 

از این اهمیت استراتژیک برخوردار می باشد.
سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در شانگهای اظهار کرد: 
عرصه  در  مستقل  کشور  دو  عنوان  به  چین  و  ایران  امروز 
ساختار نظام بین الملل از روابطی خوب برخوردار هستند. در 
سال جاری  که دو کشور  پنجاهمین سالگرد برقراری روابط 
دیپلماتیک را گرامی می دارند، روابط دو کشور از حوزه یک 
روابط  معمول دو جانبه سیاسی و تجاری  خارج و وارد دوره 
جدیدی از روابط دو کشور تحت عنوان روابط جامع همکاریهای 

استراتژیک با دورنمای 2۵ ساله شده است.

پیش بینی منابع آگاه در اوپک پالس
برنامه افزایش تولید اوپک پالس تحت 

تاثیر ایران قرار نمی گیرد
منابع آگاه در اوپک اعالم کردند اوپک پالس در نشست روز سه 
شنبه احتماال به روند فعلی افزایش تدریجی تولید پایبند می 
ماند زیرا تولیدکنندگان این گروه انتظار دارند افزایش احتمالی 

عرضه ایران با بهبود تقاضا از سوی بازار جذب شود. 
به گزارش ایسنا، اوپک پالس در آوریل با پیش بینی احیای 
تقاضای جهانی برای نفت با وجود بحران ویروس کرونا در هند، 
افزایش تولید به میزان 2.۱ میلیون بشکه در روز در فاصله مه 

تا ژوییه را تصویب کرد.
روند  به  نفت  این تصمیم تصویب شد، قیمت  زمانی که  از 
افزایشی ادامه داد و بیش از 30 درصد رشد از ابتدای سال 
202۱ تاکنون را ثبت کرده و به مرز ۷0 دالر در هر بشکه 
رسیده است. اما چشم انداز تولید باالتر ایران که سرگرم مذاکره 

برای احیای برجام است، رشد قیمتها را محدود کرده است.
محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک گفت: انتظار ندارد عرضه باالتر 
ایران مشکلی ایجاد کند. وی در بیانیه ای گفت: ما انتظار داریم 
بازگشت تولید و صادرات نفت ایران به بازار جهانی به شکل 

منظم و شفافی روی دهد.
و  شد  برگزار  پالس  اوپک  مشترک  فنی  کمیته  نشست 
کارشناسان این کمیته پیش بینی اوپک از رشد تقاضا به میزان 
شش میلیون بشکه در روز در سال 202۱ را تایید کردند. 
نشست روز سه شنبه با حضور وزیران نفت اوپک پالس برگزار 
خواهد شد.دو منبع آگاه دیگر اوپک پالس اظهار کردند انتظار 
ندارند این گروه درباره سیاست تولید پس از ژوییه تصمیمی 
بگیرد زیرا دورنمای عرضه ایران هنوز مشخص نیست. اوپک 

دیدار دیگری برای 2۴ ژوئن برنامه ریزی کرده است.
کمیته فنی مشترک اوپک پالس برآوردش از میزان عرضه 
جهانی را به میزان 200 هزار بشکه در روز کاهش داد و اکنون 
کمبود عرضه ۱.۴ میلیون بشکه در روز را در سال 202۱ در 
مقایسه با برآورد قبلی ۱.2 میلیون بشکه در روز پیش بینی 
می کند که نشان می دهد ذخایر نفت سریعتر از حد انتظار 
کاهش پیدا خواهند کرد.بر اساس گزارش رویترز، اوپک پالس 
از ماه مه سال 2020 تولیدش را به میزان ۹.۷ میلیون بشکه 
در روز کاهش داد تا فروپاشی تقاضا در اوج بحران ویروس کرونا 
را جبران کند و تا ژوییه محدودیت عرضه این گروه به ۵.۸ 

میلیون بشکه در روز می رسد.

برنامه ای برای افزایش قیمت
 بلیت هواپیما نداریم

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد: هیچگونه 
افزایش قیمتی در سفرهای هوایی رخ نداده و برنامه ای هم 

برای آن وجود ندارد. 
محمدحسن ذیبخش در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: برخالف 
برخی اظهارات صورت گرفته هیچ گونه افزایش قیمتی در نرخ 
بلیت هواپیما در پروازهای داخلی اعمال نشده و همواره همان 

سقف های تعیین شده سابق رعایت می شود.
از سوی هر  بلیت هواپیما  فروش  نرخ  تخلف در  افزود:  وی 
شرکت هواپیمایی یا دیگر ارائه کنندگان بلیت هواپیما تخلف 
محرز و بسیار بزرگی به شمار رفته و با عوامل آن برخورد 

قضایی خواهد شد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: البته بر اساس 
ارزیابی های صورت گرفته و آمارهای ارائه شده تا کنون شرکتی 
در این زمینه مرتکب تخلف نشده اما مسلما با گرانفروشان 
بلیت هواپیما در پروازهای داخلی برخورد می کنیم و مردم 
می توانند از طریق راه های ارتباطی سازمان هواپیمایی ما را در 
جریان تخلفات احتمالی در این زمینه قرار دهند تا با مسببان 

آن برخورد شود.
به گزارش ایسنا، بیست و چهارم آبان ماه سال گذشته بود 
که جلسه شورای عالی هواپیمایی کشوری با حضور نمایندگان 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، عضو ناظر 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، سازمان برنامه و 
بودجه، دادستانی عمومی و انقالب تهران، عضو مطلع شورای 
و مدیرعامل  مدیره  رییس هیات  هواپیمایی کشوری،  عالی 
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما« و نماینده شرکتهای 
هواپیمایی داخلی برگزار و مقرر شد قیمت بلیت پروازهای 
داخلی با ۱0 درصد افزایش نسبت به جدول نرخی اعالم شده 
در خرداد ماه سال ۱3۹۹ مواجه و محدودیت حداقل قیمت نیز 
از این نرخنامه جدید حذف شد.بر این اساس سه روز پس  از 
این جلسه، انجمن شرکت های هواپیمایی نرخنامه جدید برای 
پروازهای داخلی را منتشر کرد و براین اساس حداکثر قیمت 
برای پروازهای داخلی در 22۷ مسیر پروازی مختلف مشخص 
و ۴۸۱ هزار و ۹00 تومان پایین ترین نرخ منتشر شده برای 
قیمت بلیت پروازهای داخلی در مسیرهای کوتاه و یک میلیون 
و ۵۱۸ هزار و ۵00 تومان باالترین آن بود که به مسیر پروازی 

تبریز-بندرعباس اختصاص دارد.

شیائومی مدعی شد
شارژ کامل تلفن در ۸ دقیقه!

در دنیای اشباع شده تلفنهای هوشمند، سرعت شارژ به راه 
دیگری تبدیل شده تا سازندگان خود را از رقیبانشان متمایز 
کنند. شرکتهایی که در تالش برای جلب توجه هستند مدام 
رکوردها را شکسته و به نقطه عطف جدیدی می رسند. در تازه 
ترین رکوردشکنی، شرکت شیائومی چین سیستم شارژ سریع 
جدیدی را آزمایش کرد که رکورد جهانی شارژ با سیم و بی 
سیم را شکست. این شرکت با استفاده از فناوری هایپر شارژ در 
یک مدل گوشی تغییر یافته ام ۱۱ پرو که باطری آن ۴000 
mAh بود، شارژ گوشی را با اتصال برق 200 وات در سه دقیقه 
و 23 ثانیه از صفر به ۵0 درصد رساند و در هشت دقیقه به طور 
کامل شارژ کرد. در آزمایش بی سیم ۱20 واتی، هفت دقیقه 
طول کشید شارژ گوشی به ۵0 درصد برسد و در ۱۵ دقیقه 
۱00 درصد شد.برای اولین بار نیست که شیائومی مدعی 
رکوردزنی سرعت شارژ می شود. دستاورد اخیر ارتقای شارژ 
سیمی ۱20 واتی در مدل Ultra ۱0 Mi را نشان داد که 
می تواند در 23 دقیقه تلفن را به طور کامل شارژ کند. این 
شرکت پیش از این نشان داده بود که می توان یک مدل 
تغییر یافته Pro ۱0 Mi را در یک اتصال ۸0 واتی به صورت 

بی سیم در ۱۹ دقیقه شارژ کرد.

راحتی  به  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر 
می توانیم به تولید روزانه ۶.۵ میلیون 
بشکه نفت برسیم، گفت: هر دولتی که 
بیاید باید تولید نفت را به ۶.۵ میلیون 
بشکه برساند، اما این واقعیتی است که 

برخی  نمی خواهند بپذیرند. 
در  زنگنه«  »بیژن  ایرنا،  گزارش  به 
مطالعات  نامه  تفاهم  امضای  مراسم 
توسعه میدان مشترک آزادگان و آغاز 
ایستگاه های  احداث  اجرای  عملیات 
تقویت فشار گاز در میادین هما، وراوی 
و تابناک، ادامه داد: در وضعیتی هستیم 
که ناچاریم برای تدام تولید و نگهداشت 
بازیافت قراردادهایی را امضا کنیم که به 

2۵ تا 30 میلیارد دالر نیاز است.
وی افزود: اینکارها به افزایش اشتغال در 
داخل منجر می شود و تمام تجهیزات 

در ایران ساخته خواهد شد.
در  که  کاری  اینکه  به  اشاره  با  زنگنه 
منطقه پارسیان انجام می شود، تضمین 
برای تامین خوراک پاالیشگاه های گاز 
منطقه است، گفت : 3.3 میلیون تن 
خوراک در آن منطقه ایجاد خواهد شد.

بکارگیری  بر  اینکه  بر  اشاره  با  وی 
مسیولیت های  و  بومی  نیروهای 
اجتماعی تاکید داریم، گفت: اما مشکل 
این است که اصرار دارند بعد از اجرای 
طرح، تمام نیروها در بهره برداری بمانند 
و این شبیه این است که تمام کارگران 
خانه  همان  در  خانه  یک  ساخت  در 

بمانند. 
به گفته وزیر نفت این اصراری است که 

سرمایه گذاری ها را متوقف می کند.
جریان  باید  کرد:  تاکید  زنگنه 
تا  داریم  نگه  زنده  را  سرمایه گذاری 

جریان کار در کشور حفظ شود. 
سرمایه گذاری ها  میزان  داد:  ادامه  وی 
در  اگرچه  است،  کشور  نیاز  از  کمتر 
بزرگی  کارهای  تحریم  سال های  این 
با این حال کشور ظرفیتی  انجام شد 
که در نیروی انسانی دارد با این حجم 

سرمایه گذاری پاسخگو نیست.

وزیر نفت با اشاره به اینکه طرح هایی 
که در منطقه پارسیان و کنگان برای 
افزایش ظرفیت گاز داریم، گفت: طرح 
داریم .  را  گاز  تولید  افزایش  ضربتی 
این  اجرای  زمان  این،  از  اگرچه پیش 
طرح ها را به آینده موکول کرده بودیم 
از  باالتر  بسیار  گاز  مصرف  رشد  اما 
برنامه ریزی ها بود، این طرح ها را تسریع 

کردیم تا گاز مورد نیاز تامین شود . 
وی با تاکید بر اینکه در خصوص توسعه 
تصمیم  آینده  دولت  آزادگان،  میدان 
افزود:  میدان  را خواهد گرفت  نهایی 
آزادگان بیش از مطالعه است البته که 
اقدام اجرایی نیست بلکه ارایه پیشنهاد 
فنی و مالی برای امضای قرارداد  توسعه 
است و به ۴.۵ میلیارد دالر تامین مالی 

نیاز  دارد. 
باید اصل را بر این  زنگنه تاکید کرد: 
بگذاریم که از بازارهای داخلی این نیاز 

مالی تامین شود. 
وی ادامه داد: شرکت های جی سی باید 
همچنین  شود.  فعال  نفت  بخش  در 
شرکت های اکتشاف تولید مهم هستند 
اما برخی به اسم انقالبی گری گفتند 
شرکت های اکتشاف تولید گرگ زاده 

هستند. 
وزیر نفت افزود: زحمت زیادی کشیده 
شد و ۱۷ شرکت با سطوح توانمندی 

مختلف شناسایی شدند. 
وی تاکید کرد: امیدوارم درست عمل 

امر  در  ایرانی  شرکت های  و  شود 
معامالت نفت و فرآورده حضور داشته 
باشند البته به دلیل تحریم توانستیم 
این زمینه  را در  بازرگانی  شرکت های 
تعریف کنیم و امیدوارم بعد از تحریم 

بمانند. 
زنگنه ادامه داد: این سه قرارداد باید با 
هم پیوند بخورند زیرا زمانی که تولید 
نداشته  منفی  اثر  هم  روی  می کنند 

باشند.
زنگنه افزود: با وجود تحریم های مالی و 
فناوری فقط با اتکای داخل کار بزرگی 
 ۷0 تولید  از  کارون  غرب  و  کردیم 
هزار بشکه به ۴00 هزار بشکه رسیده 
است. کسی که یک بشکه نفت اضافه 
کرده باشد معنای این افزایش تولید را 

می داند.
وی گفت: اگر تولید میدان آذر را اضافه 
کنیم به ۴۶0 هزار بشکه رسیده است. 
این کارها در شرایط تحریم و زمانی که 
صندوق توسعه پولی نداشت انجام شد.

به گفته وزیر نفت، تحریم که آمد نه 
تنها توقف نکردیم بلکه به رکوردهای 
افتخازآفرینی در صنعت نفت رسیدیم. 
از همین رو باید افتخارات خود را بزرگ 
بداریم نه اینکه با دست خودمان خراب 

کنیم.
وی تاکید کرد: در آزادگان اینکار قدم 
اول است و با فرض این است که ضریب 
ارائه  بازیافت اضافه نشود، این مدل ها 

خواهد شد. وزیر نفت ادامه داد: اکنون 
ضریب بازیافت از میدان آزادگان، ۵.۵ 
درصد است  و ۱0 میلیارد دالر با یک 
درصد افزایش ضریب بازیافت به درامد 

کشور اضافه می شود. 
وی افزود: زمان این قرارداد ۶ ماه است 
اگر  شود.  افتخاری  کشور  برای  این  و 
خارجی هم خواستند بیایند می توانند 
ملحق شوند.زنگنه گفت: به راحتی می 
توانیم به ۶.۵ میلیون بشکه تولید نفت 
در روز برسیم  اما این واقعیتی است که 
برخی ها نمی خواهند بپذیرند. با این 
حال هر دولتی که بیاید باید تولید نفت 

را به ۶.۵ میلیون بشکه برساند. 
وی ادامه داد: در سیاست های کلی نظام 
باالبردن  برای  نفت  تولید  افزایش  بر 
قدرت امنیتی و سیاسی کشور تاکید 

شده است. 
وی افزود: این وابستگی به نفت نیست 
بلکه استقالل از نفت است. اگر پول نفت 
را در بخش خصوصی سرمایه گذاری 
کردند و ثروت زیر زمینی به ثروت رو 
زمینی تبدیل شود ما از بودجه نفتی 

فاصله گرفته ایم. 
تولید  نفت  برای  بازار  موضوع  زنگنه 
عراقی  گفت:  و  دانست  شده  نیز حل 
که هیچ وقت سه میلیون بشکه نفت 
تولید نمی کرد اکنون پنج میلیون بشکه 
تولید می کند و بازار دارد. در واقع به 
هر کاری که اراده داشته باشید و تدبیر 

کنید می شود. 
وی ادامه داد: من دیگر در صنعت نفت 
و هیچ کار دولتی نخواهم بود اما برای 
ایران دلم می سوزد و هر اطالعاتی که 

می خواهند می دهم.
به گفته وزیر نفت، زمان زیادی طول 
نخواهد کشید که کنوانسیون هایی وضع 
خواهد شد که  تولید نفت کشورها را 
محدود می کند، بنابراین تا زمان داریم 
باید ظرفیت تولید نفت خود را افزایش 
دهیم زیرا محدودیت های بین المللی 

یقه مار ا می گیرد.

گرمسار  شهرستانهای  مردم  نماینده 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  آرادان  و 
سیل  حادثه  در  که  کسانی  با  گفت: 
برخورد  کردند  کاری  اهمال  گرمسار 
قانونی می شود. اردشیر مطهری عضو 
کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده 
مردم شهرستانهای گرمسار و آرادان در 
با  گفتگو  در  اسالمی،  مجلس شورای 
خبر نگار کارنامه فردا با بیان اینکه علت 
بسیاری از مشکالت متوالی در کشور، 
است،  مسئوالن  برخی  مدیریت  سوء 
اظهار کرد: با مسئوالنی که به نوعی در 
وقوع سیل اخیر گرمسار و وارد شدن 
خسارات فراوان به مردم، کوتاهی کرده 

اند بطور قانونی برخورد می شود. 
 وی با اشاره به وقوع سیل دوم اردیبهشت 
و  نمرود  از شمال سد  ماه سال جاری 
رودخانه حبله رود به گرمسار و آرادان 
که سبب غافلگیری مردم، واردشدن 2۵ 
میلیارد تومان  خسارت به کشاورزان و 
دامداران، تخریب صد در صدی برخی 
و  درمسیرسیل   شده  واقع  تاسیسات 
تصفیه خانه  گرمسارشد، افزود: با اینکه 
در حال حاضر داشتن اطالعات علمی در 
خصوص شرایط جوی امکان وقوع سیل را 
از 2۴ تا ۴۸ ساعت قبل، پیش بینی نموده  
و اتخاذ تدابیر خاص و اطالع رسانی به 
مردم امکان پذیرمی باشد،  عامل  بسیاری 
از خسارتهای پی در پی به مردم،  نتیجه 
سهل انگاری و سوء مدیریت مسئوالن 
شهرستانهای  مردم  نماینده  است. 
شورای  مجلس  در  آرادان  و  گرمسار 

ضعیف  عملکرد  از  انتقاد  با  اسالمی  
مسئوالن ستاد مدیریت بحران استان 
اظهار  گرمسار،  شهرستان  و  سمنان 
کرد: با اینکه یکی از مسئولیت های این 
ستاد،  پیشگیری و پیش بینی است، 
متاسفانه مسئوالن ستاد مدیریت بحران 
معموال بعد از وقوع بحران وارد عمل می 
شوند و سیل اخیر گرمسار نشانه بارزی 
از این بی مسئولیتی وبی تفاوتی است. 

مطهری با اشاره به وقوع سیل 2 سال 
نمایان شدن  مسیرو  همین  در  پیش 
بسیاری از نقاط قوت و ضعف حادثه، 
نکردن   حرکت  علت  بررسی   گفت: 
سیل در مسیر خود و بسته بودن مسیر 
الت و رودخانه فصلی کردوان و الیروبی 
فعل  ترک  از  ای  نمونه  مسیر،  نشدن 
پیگیری  که   است  مواردی  و  مدیران 
به موقع و رفع آن می توانست از وقوع 

مجدد این حادثه جلوگیری کند. 

اعمال قانون برای متخلفان 
با  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
اخیر  به خسارت هنگفت سیل  اشاره 
به کشاورزان و دامداران، و اعمال قانون 
این حادثه  درجریان  که  برای کسانی 
قانون  از  استنکاف  یا  کردند  کوتاهی 
ناقص  را  مسئولیتشان  یا  و  داشته  
برخالف  کرد:  اظهار  اند،  داده  انجام 
میل باطنی و بنا بر رسالت کاری خود 
20 روز پیش با استفاده از اِعمال ماده 
23۴ آیین نامه داخلی مجلس بر علیه 
ستاد مدیریت بحران شهرستان و استان 

و حتی خوِد وزیر کشور با ۴0 امضاء 
تقدیم هیئت رئیسه مجلس نموده ام  و 
هیئت رئیسه با ارجاع آن به کمیسیون 
مربوطه که ان شاا… در یک بازه زمانی 
مشخص به احتمال زیاد در صحن علنی 
رای می آورد و به قوه قضائیه ارجاع و 
در آنجا خارج از نوبت باید به این پرونده 

رسیدگی شود. 

مسئوالن اقدامات را تسریع کنند 
مطهری با اشاره به گذشت 2۵ روز از 
بسیاری  تخریب  گرمسارو  وقوع سیل 
از مزارع در مسیر سیل و وجود شرایط 
غیر  پل  یک  گفت:  منطقه،  در  حاد 
استاندارد سالها قبل توسط جهاد نصر 
در مسیر حبله رود زده شده که دریچه 
های خروج آب از آن بسیار کوچک و 
غیر استاندارد است ووجود کانتینرها، 
ماشین، احشام و خیلی از موارد دیگر 
در مسیر باعث گرفته شدن دریچه ها 
شده  وبا اینکه ستاد مدیریت بحران به 

تبعیت از تجربه سالهای گذشته باید آن 
پل را برمی داشته و یا فکری به حال 
آن می کرده متاسفانه اینکار انجام نشده 
و مسئوالن ترک فعل کرده اند و هم 
از وقوع  با گذشت چندین روز  اکنون 
سیل مسئوالن بجای داشتن اراده قوی 
و مستمر در حل مشکل با بازدیدهای 
چند دقیقه ای از محل و تشکیل چند 
جلسه ستاد مدیریت بحران، وگرفتن 
عکس و کلیپ از خود رفع مسئولیت 
کرده اند که این امر منطقی نیست و 
بنده ۱0 _۱۵ روز دیگر وقت می دهم 
که دوستان مقداری چابک تر مشکالت 
مردم را از نزدیک ببینند و حل کنند؛ 
برابر  در  بودن  پاسخگو  با  مسئوالن 
عنوان  به  هم  بنده  و  مردم  مشکالت 
ماده  اعمال  پیگیری  با  مردم  نماینده 
23۴ قانون در رابطه با آیین نامه داخلی 
مجلس همزمان پیگیری و کار مردم را 
رصد می کنم تا ان شاا… کار مسئوالن 

به نتیجه برسد و مردم آن را ببینند.

زنگنه:

تولید نفت ایران باید به روزانه ۶.۵ میلیون بشکه افزایش یابد

برخورد قانونی بااهمال کاران در حادثه سیل گرمسار

اقتصادی

ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق  رییس 
افزایش تجارت  به  با اشاره  و سوئیس 
ابتدای امسال و استقبال  از  دو کشور 
محصوالت  گفت:  ایرانی،  کاالی  از 
کشاورزی و قطعات تجهیزات پزشکی 
به  ایران  صادراتی  فهرست  صدر  در 
در  سوییس  دارند.   قرار  سوئیس 
شرایطی  هیچ  در  گذشته  دهه های 
اقدام به قطع روابط خود نکرد و ارتباط 
همه  در  را  خود  سیاسی  و  اقتصادی 
این مدت حفظ کرده است و با وجود 

تحریم در سال های متمادی حتی تحت 
عنوان فعالیت های بشردوستانه به روابط 

تجاری خود ادامه داد.
سابقه تاریخی ارتباط دو کشور حاکی 
از همکاری ها و همراهی های دو طرفه 
در شرایط مختلف سیاسی و اقتصادی 
با  اخیر  سال های  در  حتی  که  است 
وجود تشدید تحریم های دولت آمریکا 
کاالیی  نیازهای  سوئیس  ایران،  علیه 
و  می کرد  تامین  را  کشور  دارویی  و 
دو  میان  مشترک  مالی  کانال  ایجاد 

کشور نیز یکی از راه های کمک به حل 
مشکالت بود تا تجارت از نظر شرایط 
بانکی و تحریم های آمریکا علیه ایران 

تحت الشعاع قرار نگیرد.
در حال حاضر نیز با توجه به فراهم شدن 
شرایط بانکی، فعالیت کانال مالی ایران 
و سوئیس، کاهش تحریم ها و جریان 
داشتن مذاکرات وین برای احیای برجام 
در دو ماه سال جاری شاهد رشد تجاری 

میان دو کشور بودیم.
در این پیوند، »شریف نظام مافی« رییس 

اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوئیس 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا 
ماه نخست سال  اینکه در دو  بیان  با 
جاری بخش خصوصی افزایش تجارت 
با سوییس را به طور حقیقی لمس کرده 
است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه 
بازار این کشور از کیفیت کاالهای ایرانی 
دست  به  دقیق تری  و  بهتر  شناخت 
آورده است، با استقبال بیشتری برای 
که  هستیم  مواجه  محصوالت  خرید 

افزایش تجارت را به دنبال داشت.

استقبال از کاالی ایرانی در سوئیس
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محسن رضایی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
در بخش ویژه بدون تعارف اخبار 20:30 در شبکه 
دوم سیما گفت: من آمده ام تا خود را فدای ملت 
ایران بکنم. من به هیچ وجه ملت ایران را فدای 

خودم و دوستان خودم نخواهم کرد.
به گزارش rezaee.ir، دکتر محسن رضایی  در 
برنامه خبری بدون تعارف در پاسخ به مجری 
آیا شما سنگینی مسئولیت ریاست  برنامه که 
جمهوری را احساس می کنید؟ گفت: فوق العاده 
سنگین است. هشت سال آینده جزو سخترین 
دوران جمهوری اسالمی است. در همه ابعاد و 
بویژه در اقتصاد. به دلیل دانش، تجربه و برنامه 
ای که آماده کرده ام، پا به میدان گذاشته ام. من 
کامال با برنامه آمده ام. نیروهای جوان کشور را 
می شناسم و تجربه دارم و سخت تر از این دوران 

را من پشت سر گذاشته ام.
قبل  های  دولت  علل شکست  توضیح  در  وی 
در تامین انتظارات مردم گفت: دلیل این عدم 
موفقیت، به خاطر این است که این کاره نبوده 
اند. یک عده برنامه می نویسند و می دهند دست 
برنامه سنجاق  آقایان و سنجاق می شود.  این 
شده به دولتمردان، به نتیجه نمی رسد. اگر ملت 
بدهند، وقتی  به من  ان شا اهلل  را  ایران دولت 
کارشناسان با من صحبت کنند، از ده نظری که 
داده می شود، تشخیص می دهم که کدام نظر 

درست است.
دکتر رضایی در پاسخ به سوالی در مورد سختی 
زندگی مردم در اوضاع کنونی گفت: من واقعا 
شرمنده ام. من طی سه ماه به 2۵ استان رفته 
ام. من زندگی مردم را دیده ام، نه یک شهر و دو 
شهر، نه یک استان و دو استان، نه یک قوم و دو 
قوم. نان های قرضی و کولبری و زباله گردی را 
دیدم و حقیقتا از خودم خجالت کشیدم. که چرا 
میراث شهدا و میراث این انقالب بزرگ، امروز به 

اینجا کشیده شده است. 
مجری برنامه از دکتر رضایی سوال کرد: از قیمت 
ها خبر دارید؟ نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
امروز؟  یا  دیروز  قیمت  ها،  قیمت  کدام  گفت: 
قیمت ها که واقعا از بی ثباتی به هرج و مرج 

رسیده اند. 
دکتر رضایی درباره اعتماد و بی اعتمادی مردم به 
سیاستمداران گفت: من به جای اعتماد بی قاعده 
به یک فرد، به برنامه و کارنامه افراد، اعتماد می 
کردم. اگر کسی بیاید و حرفی بزند، تا زمانی که 
مشخص نشود این فرد چه کارنامه و برنامه ای 
دارد، به هیچ وجه نباید به چنین فردی اعتماد 
کنیم. لذا من به مردم حق می دهم و می گویم 

بدون تحقیق اعتماد نکنند. 
مجری پرسید آیا می گویید مردم به وعده ها و 
شعارهای شما اعتماد داشته باشند؟ دکتر رضایی 
گفت: بله اعتماد کنند. من برنامه و کارنامه ام 
روشن است. ضمن این که من آمده ام تا خود 
را فدای ملت ایران بکنم. من به هیچ وجه ملت 
نخواهم  و دوستان خودم  فدای خودم  را  ایران 
کرد. می پذیرم که مردم به سادگی اعتماد نکنند. 
هستم.  اقتصاددان  است.  روشن  ام  سابقه  من 
استاد تمام اقتصاد در دانشگاه هستم. سیاست 
های اقتصادی که ما تنظیم کردیم، اگر دولت ها 
به این سیاست ها عمل می کردند، این اتفاقات 
نمی افتاد که مردم بی اعتماد باشند. ما در همه 
بخش های اقتصادی، سیاست گذاری کرده ایم. 

عمل نکرده اند. 
کشور  مشکالت  از  درصد  چند  پرسید  مجری 
را مربوط به تحریم ها می دانید؟ دکتر رضایی 
گفت: تحریم ها در حد 30 تا ۴0 درصد موثر 
است ولی از داخل می شود، تحریم ها را خنثی 
کرد. با توانایی های داخلی می توانیم تحریم ها 
را خنثی کنیم. تولید ملی را راه بیندازیم. جوانان 
راه  را  نوآوری  و  خالقیت  بیاوریم.  کار  پای  را 
بیندازیم. ما چطور صاحب موشک های نقطه زن 
شدیم؟ چطور نمی توانیم خودروی ملی مان را 

درست کنیم؟
تیم  و  کابینه  انتخاب  مورد  در  رضایی  دکتر 
و  کردن  نهایی  حال  در  گفت:  خود  اقتصادی 

صحبت کردن با افراد هستیم. 
نشدید،  موفق  انتخابات  در  اگر  پرسید  مجری 
چقدر متعهد به تمکین از قانون هستید؟ اگر 
موفق نشدم، همانطور که تا حاال تمکین کرده ام، 
به رای مردم احترام می گذارم. هر چند که واقعا 
این دولتهایی که آمده اند و رفته اند، اگر تکرار 
شوند، شرایط سختی بر ایران حاکم خواهد شد. 
تکرار دولتهای گذشته سم مهلکی برای آینده 

ایران است.
دکتر رضایی در خصوص اینکه چرا دولت های 
و  پنهان  های  یارانه  به  ساماندهی  در  گذشته 
نشده  موفق  تومانی  هزار  یارانه ۴۵0  پرداخت 
اند گفت: هم نمی دانسته اند و هم می ترسند، 
می  وقتی  ندارد،  اطالع  موضوعی  از  که  کسی 
خواهد دست به آن کار بزند، یا خراب می کند، 
نمی  کار  آن  وارد  وحشت  و  ترس  دلیل  به  یا 
شود. معتقدم می شود ماهی ۴۵0 هزار تومان 
یارانه داد. صد درصد می شود و قیمت اجناس 
و کاال ناشی از این یارانه هم باال نخواهد رفت. 

من اقتصاددان هستم. مثل این است که از یک 
جراح بپرسید که این دست که جراحی می کنید 
خوب می شود، او می گوید بله. من تضمین می 
کنم، دولت های قبلی این کاره نبودند. کدامشان 
اقتصاددان بودند؟ مشکل کشور این بوده است که 
یک عده آمده اند و پز  اداره کشور را داده اند ولی 
اصال اینکاره نبوده اند. نه در سابقه شان و نه در 

برنامه شان این موارد نبوده است.
مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  رضایی  دکتر 
فرزاندانشان گفت: من شفاف هستم. دو تا پسر 
داشتم که یکی فوت کرده اند و یکیشان االن 
دکترا دارند و کارمند مجمع هستند. سه دختر 
دارم که دو نفرشان خانه دار هستند، یکیشان هم 

در یکی از بانک ها کار می کند. 
نویسنده کتاب ایران آینده گفت: صادقانه بگویم 
من فرزند سختی ها هستم. دانش آموز بود و 
تابستان ها کار می کردم. مشکل دوم کشور ما 
این است که مدیریتی که بتواند وفاق درست کند 
و نظرات را تجمیع کند، وجود ندارد. بانک مرکزی 
برای خودش یک کار می کند، وزارت اقتصاد یک 
کار می کند. من در زندگی و تجربه ام همیشه 
مرد وفاق ساز تصمیمات و نظرات مختلف بوده 
ام. در جنگ هر کسی می گفت از یک جا حمله 
کنیم. من که فرمانده سپاه شدم با کمک برادران 
عزیز ارتش توانستیم یک وفاقی بوجود بیاوریم و 

نظرات مختلف را یکی کنیم.
افزود: من مهمترین کاری که ان شاء اهلل  وی 
اول  سال  همان  در  که  است  این  کرد  خواهم 
آرامشی از بعد تصمیم سازی و تصمیم گیری 

بوجود می آورم.

تحریم ها ۳۰ تا ۴۰ درصد در وضعیت اقتصاد 
کشور موثر است

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
با بیان اینکه تحریمها حدود 30 تا ۴0 درصد در 
وضعیت اقتصادی کشور موثر است، گفت: از آنجا 
که کارنامه و برنامه هایم روشن است از مردم می 

خواهم به من اعتماد کنند. 
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا محسن رضایی 
در برنامه بدون تعارف اخبار 20:30 درباره اینکه 
آیا سنگینی کار را احساس می کنید یا نه، گفت: 
سال های  سخت ترین  جزو  آینده  سال  هشت 
ویژه حوزه  به  ابعاد  اسالمی در همه  جمهوری 

اقتصاد است.
نامزد ریاست جمهوری در پاسخ به این پرسش 
که آیا با برنامه وارد انتخابات شده است یا نه، 
گفت: با دانش و برنامه ای که آماده کرده ام وارد 
انتخابات شده ام کامال بابرنامه آمده ام. نیروهای 
جوان و نیروهای باتجربه را می شناسم و تجربه 
این دوران را هم پشت سر  از  دارم و سخت تر 

گذاشته ام.
رضایی درباره اینکه چرا دولت های قبل که برنامه 
داشته اند، آن را انجام نداده اند، ادامه داد: آنها 
برنامه داشتند اما برنامه به دولتمردان سنجاق 
می شود. از ۱0 نظری که کارشناسان می دهند، 
عملی  و  است  درست  کدام  می دهم  تشخیص 

می شود و از  آن استفاده می کنم.  
سفر  استان   2۵ به  ماه  سه  در  داد:  ادامه  وی 
کردم و وارد زندگی مردم شده ام. مناطق مرزی، 
کولبری، زباله گردی را دیدم و از خودم خجالت 
به  امروز  بزرگ  انقالب  و  میراث شهدا  کشیدم 

اینجا کشیده شده است.
رضایی درباره وضعیت قیمت ها در کشور اظهار 
کرد: هرج و مرج بر قیمت ها حکمران است و 
انتخاباتی  های  وعده  و  شعارها  به  مردم  اینکه 
نامزدها  اعتماد کنند یا نه باید بگویم که من اگر 
جای مردم بودم به کارنامه نامزدها اعتماد می 
کردم. من به مردم حق می دهم و مردم بدون 

تحقیق اعتماد نکنند.
 وی در پاسخ به اینکه آیا مردم باید به شعارها 
و برنامه های شما اعتماد کنند، گفت: از آنجا که 
کارنامه ها و برنامه هایم روشن است مردم به من 
اعتماد کند و من دوستان و مردم را فدای خودم 
نمی کنم. خودم را فدای مردم می کنم. می پذیرم 
که مردم  به سادگی اعتماد نکنند اما سابقه من 

روشن است اقتصاددان هستم.
ریاست  انتخابات  دوره  سیزدهمین  نامزد 
جمهوری اظهار کرد: اگر دولت ها سیاست های 
اقتصادی که تنظیم کرده ایم را عمل می کردند 

این بی اعتمادی مردم اتفاق نمی افتاد.
رضایی درباره تاثیر تحریمها بر وضعیت اقتصادی 
کشور گفت: تحریم ها 30 تا ۴0 درصد موثر است 
اما می توان تحریم ها را از داخل از بین برد. باید به 

جوانان اعتماد کنیم.
 وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اعضای 
کابینه احتمالی خود گفت: در حال جمع بندی و 

نهایی کردن اعضای کابینه هستیم.
رضایی با بیان اینکه تاکنون به رای مردم تمکین 
و  آمده اند  که  هایی  دولت  اگر  گفت:   کردم، 
رفته اند، تکرار شوند، مشکل خواهیم داشت. تکرار 
دولت های گذشته سم مهلکی برای آینده کشور 

است.
می دهم  تضمین  من  کرد:  خاطرنشان  رضایی 

بدون افزایش قیمت کاالها و اجناس ۴۵0 هزار 
تومان یارانه بدهم. من خودم اقتصاددان هستم.

برخی نامزدها برای رییس جمهور شدن 
نیامده اند

محسن رضایی گفت: مردم با حذف نامزدهایی 
که برای رییس جمهور شدن نیامده اند، می توانند 

گزینه درست را پیدا کنند. 
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محسن رضایی 
توییتر خود  کاربری  در حساب  روز سه شنبه 
تشخیص  وقتی  تستی  آزمون های  در  نوشت: 
گزینه درست سخت است، از روش حذف گزینه 

استفاده می شود.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ادامه توییت 
خود آورده است: مردم ما با حذف گزینه هایی که 
»برای رییس جمهور شدن نیامده اند«، یا ممکن 
است این مسئولیت را »نیمه کاره رها کنند«، 

می توانند گزینه درست را پیدا کنند.

ایالت های اقتصادی را راه می اندازم
ریاست  انتخابات  دوره  سیزدهمین  نامزد 
جمهوری گفت: یکی از راهکارهای برون رفت از 
شرایط کنونی، راه اندازی ایالت های اقتصادی در 

دولت من است. 
به گزارش ایرنا، محسن رضایی در برنامه ایران ما 
در شبکه جام جم عنوان کرد: من سرباز وطن 
محسن رضایی هستم و از ۱۷ سالگی وارد عرصه 
سیاست شدم و به این شغل افتخار می کنم. همه 
عمر و خانواده را فدای این شغل کردم و امیدوارم 

خدای متعال از من و دوستانم راضی باشد.
این نامزد انتخاباتی توضیح داد: در سن ۱۷ سالگی 
وارد سیاست شدم و مبارزات خودم را با رژیم شاه 
در امتداد حضرت امام راحل آغاز کردم و پس از 
پیروزی انقالب لباس سیاست را از تن درآوردم و 
وارد امنیت شدیم و با مهدی زین الدین و حسن 
باقری سازمان سپاه را شکل دادیم و در سن 2۷ 

سالگی من از سوی امام راحل فرمانده شدم.
رضایی تاکید کرد: سازمان سپاه را درست کردم 
تیپ و لشگر و زرهی نداشتیم و پس از ۱۵ سال 
سپاه ۸00 هزار نفری را تحویل دوستان بعدی 
خود دادم و سال ۱3۷۶ باز وارد سیاست شدم. 
بعد از دفاع مقدس به اقتصاد گرایش پیدا کردم و 

دغدغه اقتصاد و معیشت مردم را داشتم.

دغدغه معیشت مردم
وی اظهار کرد: در دو انتخاباتی که شرکت کردم 
همه دغدغه من پیشرفت ایران و معیشت مردم 
ایران است. مهمترین هدف من این است ایران 
بزرگ اقتصادی را در کنار ایران سیاسی و امنیتی 
و دفاعی درست کنیم. از اقتصاد ایران ناراضی و 
دلخور هستم و در هیچ دولت ها و مجلس ها و 
قوای قضاییه نبودم اما همیشه کمک کردم و با 
توجه سیاست های کلی مورد نگاه رهبر انقالب، 
انتظار داشتیم این سیاست ها اجرا شود اما این 

شرایط رخ نداد.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: 
امیدوارم با رای مردم فرصت دیگری برای سربازی 
پیدا کنم و کشور را به شکوه اقتصادی برسانیم. 
هیچ کسی به اندازه من خسارات ناشی از جنگ 
و آوارگی و کشته شدن بیگناهان را ندیده و نمی 
داند من در کوران این اتفاقات بودم. فکر نکنند 
من چون نظامی هستم دنبال جنگ هستم من 
متجاوزان  البته  هستم  آرامش  و  امنیت  دنبال 
بدانند من و بسیاری از جوانان کشور سینه خود 
نمی  اجازه  و  کنیم  می  اسالمی  ایران  سپر  را 
دهیم حوادث تلخ 200 سال گذشته رخ دهد. 
کجاست آذربایجان و بخارای ما؟ پای این قیام 
ایستاده ایم و نگذاشتیم خوزستان ما را جدا کنند. 
ما دنبال خاموش کردن جنگ هایی هستیم که 

سیاستمداران دنیا به دنبال آن هستند.

تغییر ساختار دولت
رضایی گفت: اولین دغدغه من اصالح مدیریت 
کشور است شکل تصمیم سازی و تصمیم گیری 
و نوع گزینش زمامداران و نوع ارتقا مدیران کشور 

موجب شده اوضاع عجیبی حاکم شود.
وی تاکید کرد: هر مدیری می آید تجربه گذشته 
دولت  ساختار  تغییر  دنبال  برد.  می  بین  از  را 
راه می  را  اقتصادی  ایالت های  اینرو  از  هستم 
اندازم و دست سیاستمداران را از اقتصاد قطع می 
کنم تا با ایجاد تورم دست در جیب مردم نکنند. 
ایالت های اقتصادی طرح بومی شده واگذاری 

اختیارات به استان ها و مناطق کشور است.
به گفته این نامزد انتخابات ریاست جمهوری، 
تشکیل دولت به یک یادو استان محدود شده 
و بسیاری از استان های ما در زمامداری کشور 
اصالح  ایران  در  دولت  نهاد  باید  ندارند.  نقشی 

شود.
رضایی توضیح داد: مسئله دوم اصالح اقتصادی 
کشور است. سیاست های مالی و پولی و ارزی را 
درست می کنیم و دیپلماسی اقتصادی را قوی 
می کنیم. سفارتخانه های ما تبدیل به دستگاه 

های تشریفاتی شده اند سفارتخانه نباید خوابگاه 
و هتلداری باشد باید جذب سرمایه کنند.

پایدارسازی  من  سوم  دغدغه  شد:  یادآور  وی 
امنیت در کشور است. نیاز به فناوری های جدید 
در امنیت داریم بخصوص در اطالعات و امنیت 
این امر ضروری است و این آلودگی امنیتی در 
کشور را پاکسازی می کنیم تا مردم ایران مطمن 
باشند می توانند برنامه ریزی کرده و با آرامش 

زندگی کنند.
راه اندازی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور

این نامزد انتخاباتی عنوان کرد: به ایرانیان خارج از 
کشور قول هایی می دهم که عمل کنم و تضمین 
می کنم. شورای عالی ایرانیان خارج از کشور را 
درست می کنم و معاونت منافع و سرمایه های 
ملی را بنا می کنم. من ایرانیان خارج از کشور 
را از سرمایه های داخلی جدا نمی بینم. ۱00 
میلیون فارسی زبان در خارج از ایران داریم که 
آنان را نیز ایرانی می دانیم. شعار نمی دهم آنها 
هرچند  است  بزرگ  پیشرفت  گرو  در  دلشان 

تفاوت هایی دارند.
کشور  از  خارج  به  دانشجو  اعزام  گفت:  وی 
هدفمند خواهد شد. چرا باید از آمریکا و اروپا 
مشاور بیاوریم تا در زمینه گردشگری کاری انجام 
دهیم ایرانیان طرح های پژوهشی در این زمینه 
دارند که در اروپا خریدار دارد. ایرانیان عزیز را 
کنم.  ملی سهیم می  های  پروژه  در  در خارج 
امیدوارم از کویرهای بزرگ ایران بتوانیم میلیون 
ها هزاران مگاوات برق تولید کنیم. گاز ما مفت 
در حال از بین رفتن است و با ادامه این مسیر 
وارد کننده گاز می شویم و با پروژه های طراحی 
شده و مشارکت سرمایه های خارجی، این مسئله 

حل می شود.
ایران ما و دولت ما در خدمت ایرانیان خارج از 

کشور است.

آغاز مبارزه با فساد از دولت
رضایی درباره مبارز به فساد نیز گفت: باید با علل 
فساد مبارزه کنیم اولین علت فساد تبعیض است 
و تا این مسئله در کشور حل نشود فساد ادامه 
دارد. تبعیض را با قدرت حل می کنم و اجازه 
نمی دهم کسی صاحب امضای طالیی باشد و از 

راه قانونی فساد کند.
وی ادامه داد: موضوع دوم در این بخش این است 
که بازرسی نباید فقط در قوه قضاییه باشد مبارزه 
با فساد باید از مدیران دولتی آغاز شود و سازمان 
بازرسی دولتی ایجاد می کنم تا از شکل گیری 
فساد در نطفه جلوگیری شود. اجازه نمی دهم ۷ 
سال فسادی باشد تا کزارش آن به قوه قضاییه 
برسد. یکی از مهمترین وظایف مدیران کشور 

مبارزه با فساد است.
سوم  مسئله  داد:  توضیح  انتخاباتی  نامزد  این 
مقررات است که باید یکپارچه شود. در شرایط 
کنونی هرکسی با تکیه بر قانونی دست به فساد 
می زند. معاونت حقوقی خودم را مامور می کنم 
تا یکپارچگی قوانین را ایجاد کنند. اینگونه کسی 
نمی تواند از ایرانیان خارج از کشور طلب رشوه 
کند. شفاف سازی را نیز تقویت می کنم. این 
مسئله را از خودم و خانواده ام و مدیرانم شروع 

می کنم.
از خود ما  با فساد  رضایی تصریح کرد: مبارزه 
شروع می شود سالم سازی رودخانه ای است 
که باید از سرچشمه شروع شود. باید از رئیس 
جمهوری و خانواده و اطرافیانش این موضوع آغاز 
شود. من زندگی پاکی داشتم. تا زمانی که در 
سپاه بودم کسی جرات نکرد کاری انجام دهد. 
هروقت جایی اطالع پیدا کردم بدون مالحظه 
سراغشان رفتم. این موضوع در مجمع تشخیص 

مصلحت نظام نیز اتفاق افتاده است.
درخواست از ایرانیان خارج از کشور

وی ادامه داد: چند مشکل داریم که از هموطنان 
خارج از کشور درخواست کمک دارم. از ابتدای 
انقالب موضع گیری غلط در کشورهای اروپایی و 
منطقه علیه ما و پیشرفت ما شکل گرفته و ما نیاز 
داریم اهداف و برنامه های دولت را از طریق شما 
به عنوان دیپلماسی عمومی ارائه کنیم تا همه 
بدانند دنبال صلح و امنیت در منطقه هستیم. این 
اطالع رسانی را انجام دهید و ما برنامه های خود 
را به شما تحویل می دهیم و شما با ارتباطات 
خود با مقامات خارجی و نخبگان و آکادمی ها 
به ما کمک کنید تا ایران را درست معرفی کنیم.

های  سواستفاده  آگاهی  عدم  از  گفت:  رضایی 
زیادی صورت گرفته است. در کنار دیپلماسی 
رسمی و عمومی، دیپلماسی علمی را توسعه می 
دهم. ما ایرانیان فرهیخته ای را داریم که می 
توانند ارتباط ایران با بزرگترین دانشگاه های دنیا 
را شکل دهند. من در خط اول این دیپلماسی در 

کنار شما هستم.

جهش ۲۰ ساله ایران در ۸ سال
وی یادآور شد: می خواهم ظرف ۸ سال حداقل 
20 سال ایران را پیش ببرم. اقتصاد را می دانم 
مدیریت و شجاعت الزم را دارم و ریسک پذیری 
دارم و با کمک جوانان کشور و ایرانیان خارج از 
کشور، جهشی ایجاد کنیم. به ایرانیان خارج از 
کشور قول می دهم اگر به ما کمک کنید هیچ 
کسی نمی تواند مانع شما باشد و برای سرمایه 
گذاری شما و انتقال دانش فنی، اجازه نمی دهم 

کسی مزاحم شما شود.
این نامزد انتخاباتی توضیح داد: یکی از مهمترین 
است.  نسلی  بین  مسوولیت  انتقال  من  اهداف 
بعدی،  افراد  به  دولت  تحویل  از  پس  انشاهلل 
پرورش دهم. 2۷ ساله  را  ای  تجربه  با  جوانان 
فرمانده سپاه شدم و ۹0 درصد فرماندهانی که 
من انتخاب کردم جوان بودند و در ضمن عملیات 
ژنرال  تجربه من،  و  استعداد  دلیل  به  و جنگ 
باکری، قاسم  بزرگ تجربه شدند. مهدی  های 

سلیمانی، همت و...
رضایی افزود: چرا به جوانان اعتماد نمی کنید می 
گفتند می ترسیم و نگرانیم. اما من نمی ترسم 
مثل مربی به جوانان کمک می کنیم و امیدوارم 
بعد از ۴ سال با تجربه همکاری با جوانان موفقیت 
های خوبی رخ دهد. جوان به دنبال ارتقا است اما 
مدیران ما تحمل این ویژگی را ندارد. اینکه جوانان 
ما می خواهند استاندار و وزیر شوند اشکالی ندارد 
و کمک می کنم این مسیر را درست طی کنند و 

در عمل و آموزش کادر تربیت می کنم.
وی یادآور شد: از همه اقوام ایرانی از ترک و لر 
و بلوچ و فارس زمامدار تربیت می کنم همه باید 
زمامداری کنند و مدارس تربیت زمامداران آینده 
را راه اندازی می کنم.   گفتم یکی از غفلت های 
ما این است که ۵0 درصد از ظرفیت جامعه یعنی 
زنان را کنار گذاشتیم و با نصف این ظرفیت می 

خواهیم ایران را بسازیم که این شوخی است.

سیاست همسایگی
این نامزد انتخاباتی عنوان کرد: سیاست خارجی 
ما متاسفانه دارای دکترین خاصی نبود خواستیم 
در سطح روابط بین الملل خود را تعریف کنیم. 
قبل انقالب وابستگی بعد انقالب به صورت تقابل. 
ایران کشوری است که در سطح بین الملل می 
تواند نقش آفرینی کند. ایران منطقه ای را باید 
ایجاد کنیم و بزرگ کردن ایران در منطقه از منظر 
سیاسی اقتصادی و فرهنگی را در دستور کار قرار 
دهیم و با دیپلماسی و سیاست همسایگی، در 

روابط بین الملل نقش بیشتری داشته باشیم.
رضایی تاکید کرد: پیوند ما با عراق و سوریه 
که  است  مهمی  مسئله  فلسطین  و  لبنان  و 
می توانیم از طریق آن در روابط بین المللی 
نقش موثری داشته باشیم و صلح منطقه بدون 
حضور ایران غیر ممکن است. ایران و آمریکا و 
عراق در کمیسیونی مشترک برای امنیت عراق 
کار کردیم. در برجام نیز درست عمل کردیم 
و آمریکایی ها خارج شدند. متاسفانه در دولت 
ها از سیاستی که اشاره کردیم عقب ماندیم. 
عربستان در جنگ و بعد آن به ما خیانت کرد 
و نمی توانیم فقط عربستان را ببینیم. ما ۱۵ 
کشور همسایه از جمله عربستان داریم که باید 
فرایند دیپلماسی ببینیم و مدل پیشنهادی ما 

چیزی شبیه اتحادیه اروپا است.

ارتباط بین المللی به شرط منفعت برای مردم
چیزی  است  این  ما  مسئله  گفت:  رضایی 
و  شود  انجام  باید  باشد  ما  مردم  نفع  به  که 
و  کنیم  فراموش  را  کاغذی  دیپلماسی  باید 
دیپلماسی را مدیریت کنیم وگرنه هر مذاکره 
ای جز با اسراییل که به نفع مردم باشد دولت 

ما استقبال می کند.
رژیم  و  آمریکا  اشتباه  بزرگترین  داد:  ادامه  وی 
برخورد  معادالت  با  که  بود  این  صهیونستی 
با شوروی و بقیه به مواجهه با انقالب آمدند و 

هیچوقت ندیدند چرا ایستادگی مردم ایران چقدر 
طوالنی است. در محاصره اقتصادی امیدوار بودند 
ایستادگی ایران را بشکنند. ما با ضعیف ترین 
قرار  آمریکا  روبروی  دولت  ترین  ناکام  و  دولت 
گرفتیم. این دولت ضعیف ترین دولت از ابتدای 
انقالب بوده و دولت امید به خارج از مرزها و وعده 
و وعید بوده اما با اینحال مردم ایستادگی کردند. 
ایران  تورم؟ ملت  و  بورس  و  این کرونا  از  بدتر 
ناراضی است اما می داند که باید از درون خودش 
مشکالت  تحمل  با  مردم  فعال  و  کند  اصالح 
ایستادگی کرده و دولت ما به کمک مردم خواهد 
آمد و ایستادگی ملت ایران برای پیشرفت است.

توضیح  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد  این 
داد: وقتی بعث عراق شروع به موشکباران ایران 
کرد یک تیم برای خرید موشک، یک تیم برای 
آموزش موشک و تیمی برای کمک های موشکی 
ایجاد کردیم. تعدادی موشک با تیمی از لیبی 
وارد ایران شدند و گروهی برای آموزش به سوریه 

و گروهی آگاهی از تولید به کره شمالی رفتند.
رضایی افزود: اگر این کار در خودروسازی می 
رفتیم پیشرفت کرده بودیم. در شرایط تحریم 
را  پیشرفته  های  فناوری  ما  های  بنگاه  برخی 
اتفاق را به فرهنگ  این  ایران کردند؛ چرا  وارد 
عمومی تبدیل نکنیم؟ در زمانی که در سپاه بودم 
پیشرفت های مهم ما به جایی رسید که به ما می 
گفتند تکنولوژی های شما را نداریم. می توانیم 
با مهندسی معکوس از کشورهای توسعه یافته 

جلو بزنیم.

بانکداری یمن پیشرفته تر از ایران
گفت:  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد  این 
ایرانیان خارج از کشور بورس ما بانک و بیمه 
به ۵0  ایران است مربوط  اقتصاد  قلب  ما که 
از  یمن  در  بانکداری  حتی  است  پیش  سال 
ایران جلوتر است زیرا روی خالقیت و نوآوری 
کار نکردیم و روحیه پزدادن داریم که برخورد 
اصولی با فناوری و صنعت نکردیم و همه را در 
دولت خود کنار می گذاریم و صنعت و اقتصاد 

را مدرن البته بومی می کنیم.
سرمایه  نیازمند  بشدت  کرد:  عنوان  رضایی 
از کشور هستیم و من  ایرانیان خارج  گذاری 
و سرمایه های شما  بوسم  را می  دست شما 
و سود شما را تضمین می کنم و شفافیت در 
اطالعات را در اختیار شما قرار می دهم. در 
سرمایه  فعالیت  کنم  می  کمک  بیمه  مسئله 
گذاری شما کاهش یابد. حتی درباره زندانیان 
می  ابالغ  را  اسناد  کشور  از  خارج  ایرانیان 
کنم تا سرعت عمل باال رود. سفارتخانه ها را 
مسوول می کنم تا از شما دفاع جانانه کنند تا 
سرمایه گذاری تسهیل شود. همچنین پروژه 

های ملی را در اختیار شما می دهم.
وی اظهار کرد: در گردشگری فرهنگی و تاریخی 
به ایرانیان خارج از کشور کمک می کنیم. به 
دنبال هاب غذا و سالمت هستم و هر سرمایه 
ای در این باره آورده شود ما کمک می کنیم. 
از  خارج  به  ایرانی  کاالهای  صادرات  همچنین 
بخشنامه های  از  و  تسهیل می کند  را  کشور 
خلق الساعه بانک مرکزی جلوگیری می کنم و 

صادرات را تضمین می کنم.
تاکید  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد  این 
اولویت من در سیاست خارجی سیاست  کرد: 
همسایگی و تشکیل اتحادیه آسیای جنوب غربی 
و دیپلماسی اقتصادی است. بسیاری از سفارتخانه 
های ما فاقد رایزنی های اقتصادی هستند. در 
جمع بندی تکرار می کنم سرباز وطن هستم آرزو 
می کنم خونم را در این راه بدهم و آبروی خود 
را وسط گذاشتم. برای بار سوم آمدم تا دفع خطر 

کنم بخصوص خطر اقتصادی.
کلید  اقایان  از  یکی   ،۹2 سال  گفت:  رضایی 
درآورد و من یک هزارتومانی درآوردم. گفتم 
آمدم تا این پول ملی سقوط نکند اما دیدید 
دولت  تکرار  کرد.  سقوط  ملی  پول  این  که 
های گذشته سم است. می خواهم با درایت و 
مشارکت ایرانیان دولت جدیدی از همه اقوام 
ایجاد کنم. در دولت من از همه بانوان استفاده 
می  میدان  به  را  ظرفیت  این  و  کنیم  می 
آوریم. من ناکامی ها و خسارت جنگ را دیده 
سیاست  و  هستیم  منطقه  در  صلح  دنبال  ام 
همسایگی را دنبال می کنیم و هر رابطه ای که 
برای مردم نفع داشته باشد استقبال می کنیم.

دکتر محسن رضایی در ویژه برنامه بدون تعارف: 

مردم به کارنامه و برنامه نگاه کنند 

سیاسی
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نماینده مجلس: 
نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی برق در رفسنجان 

احداث می شود
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسالمی گفت: 
پس از پیگیری های که طول ۶ ماه اخیر انجام گرفت، نیروگاه 
۵00 مگاواتی برق در رفسنجان با حمایت شرکت ایمیدرو در 

رفسنجان احداث و راه اندازی می شود. 
حجت االسالم حسین جاللی روز سه شنبه در گفت و گو با 
ایرنا اظهار داشت: با توجه به پیش بینی هایی که در خصوص 
وضعیت برق برای امسال داشتیم؛ ۶ ماه قبل پیگیر راه اندازی 

نیروگاه ۵00 مگاواتی در رفسنجان شدیم.
وی تصریح کرد: طبق برنامه ششم توسعه، باید 2۵ هزار مگاوات 
برق داشته باشیم و زیرساخت آن ها را آماده کنیم، متأسفانه  
متولیان امر با مشکالتی که داشت تنها ۱۵ هزار مگاوات برق 
تولید کرده و هم اکنون ۱0 هزار مگاوات برق از برنامه عقب 
هستیم.جاللی بیان کرد: از طرفی هفت هزار مگاوات هم به 
دلیل تعمیرات از مدار خارج شده که در مجموع کمبود برق 
در کشور ۱۷هزار مگاوات است و خاموشی هایی ناشی از این 
کمبود برق در کشور و به تبع آن در شهرستان های رفسنجان 
و انار رقم می خورد.وی با اشاره به اینکه هرچه به سمت گرم 
شدن هوا پیش برویم این مشکل بیشتر خواهد شد ادامه داد: 
با توجه به اینکه برق توزیع شمال استان کرمان حدود ۸0 
مگاوات کمبود دارد، پیگیر احداث نیروگاه ۵00 مگاواتی شدیم 
که ضمن جبران کمبود برق شمال استان، بتوانیم برق جنوب 
کشور را هم تأمین کنیم.حجت االسالم جاللی خاطرنشان کرد: 
مدیرعامل ایمیدرو آمادگی خود برای مسأله نیروگاه رفسنجان 
را اعالم کرد و راه اندازی این نیروگاه قطعی شد که امیدواریم 
هرچه زودتر این موضوع در هیأت مدیره تصویب شود و این 
کار بزرگ زیربنایی و زیرساختی مطالعات آن انجام و وارد فاز 
اجرایی شود.رفسنجان با جمعیت باالی 320 هزار نفر در ۱۱0 

کیلومتری کرمان قرار دارد.

۶۱ اثر ناملموس استان سمنان در هشت 
سال گذشته ثبت ملی شد

مسئول پیگیری امور ثبت جهانی آثار و بناهای تاریخی استان 
سمنان گفت: ۶۱ اثر ناملموس از آداب، رسوم، فرهنگ  ها و 
آیین های سنتی و اصیل استان سمنان طی هشت سال گذشته 
ثبت ملی شد. هانی رستگاران روز سه شنبه در گفت و گو با 
ایرنا، ابراز داشت: تا پیش از سال ۱3۹2، ۶۶ اثر ناملموس استان 
سمنان به ثبت ملی رسیده بود و اکنون مجموع آثار ناملموس 

ثبت ملی شده مربوط استان سمنان به ۱2۷ اثر رسید.
وی ادامه داد: از مجموع ۶۱ اثر ناملموس ثبت ملی شده مربوط 
به استان سمنان در هشت سال گذشته ۶ اثر مربوط به گرمسار، 
هشت اثر مربوط به سمنان، پنج اثر مربوط به شاهرود، هفت 
اثر مربوط به میامی، ۶ اثر مربوط به دامغان، ۱3 اثر مربوط به 

سرخه و ۱۶ اثر مربوط به مهدیشهر است.
شهرستان  به  مربوط  نان  ۱2نوع  پخت  کرد:  اضافه  وی 
مهدیشهر، کاشت گل نرگش مربوط به سمنان، شیوه پخت 
ته چین سمنانی و گرمساری و زبان های سمنانی، سرخه ای 
و سنگسری از جمله آثار ناملموس ثبت ملی شده مربوط به 

استان سمنان است.
وی بیان کرد: غذای قلیه خربزه السجرد، خرسک بافی، پخت 
نوعی کلوچه و نان فتیر، نان دل دوکرد، پنیر دوکرد مربوط به 
روستای افتر سرخه، شیوه سنتی فرآوری پنیر در مغار روستای 
اروانه، شیوه سنتی تهیه تِلی شاهرود و مهارت سنتی تهیه 
سرمه چشم در شهرستان شاهرود، از دیگر آثار ناملموس ثبت 

ملی شده استان سمنان است.
مسئول پیگیری امور ثبت جهانی آثار و بناهای تاریخی استان 
سمنان خاطرنشان کرد: بیش از 2۸ نوع مراسم مذهبی مربوط 
به نقاط مختلف استان سمنان در قالب آثار ناملموس به ثبت 
ملی رسیده است.وی یادآور شد: مراسم عزاداری چهل و هشتم 
امام زاده مصیب روستای السجرد، آیین سنتی خیمه سوزان در 
سرخه، نخل گردانی تکیه جهادیه سمنان، رسم زانوزدن در 
روستای السجرد سرخه، رسم شاطری مربوط به روستای جزن 
دامغان، مراسم نخل گردانی در سمنان و مراسم چالچال مربوط 
به مجن در شهرستان شاهرود، از جمله آئین های عزاداری ثبت 
ملی شده مربوط به استان سمنان است.مسئول پیگیری امور 
ثبت جهانی آثار و بناهای تاریخی استان سمنان گفت: این 
استان ظرفیت های زیادی در بخش میراث فرهنگی و تاریخی 
دارد که ثبت ملی این میراث کمک کننده در معرفی جاذبه ها 
و رونق گردشگری در استان سمنان است.استان سمنان دارای 

بیش از یک هزار و ۱۴۷ اثر تاریخی شناسایی شده است.

حدود ۳۰۰ هزار تن به تولید سالیانه
 فوالد گیالن افزوده می شود

قائم مقام مدیر عامل مجتمع فوالد گیالن از بهره برداری طرح 
توسعه مجتمع فوالد گیالن تا پایان تیرماه خبر داد و گفت: 
به زودی حدود 300 هزار تن به تولید سالیانه فوالد گیالن 

افزوده می شود. 
نوید ثابت سیار  در حاشیه بازدید از مجتمع فوالد گیالن در 
جمع خبرنگاران استان با بیان اینکه این مجتمع در حال حاضر 
۹۵ درصد پیشرفت دارد، اظهار داشت: طبق پیش بینی تا با 
راه اندازی این خط گالوانیزه سالیانه 300 هزار تن به ظرفیت 

تولید این مجتمع صنعتی افزوده می شود.
وی با اشاره به آغاز عملیات ساخت این پروژه در سال ۹۸ 
افزود: ارزش سرمایه گذاری در این طرح توسعه به قیمت امروز  

یکهزار و ۱00 میلیارد تومان است .
وی  میزان اشتغال پیش بینی شده برای این واحد را ۴00 نفر 
به طور مستقیم عنوان و تصریح کرد: از اواخر خرداد ماه نیروها 

برای راه اندازی این خط تولید جذب می شوند .
خاطرنشان  گیالن  فوالد  مجتمع  عامل  مدیر  مقام  قائم 
کرد: تجهیزات این خط توسط متخصصان داخلی و بومی 
صنایع  مجتمع  تولیدات  افزود:  .ثابت  است  شده  ساخته 
فوالد گیالن در ۴0 صنعت پایین دستی همچون خودرو 
سازی ،کشتی سازی، ساخت بدنه هواپیما ،لوازم خانگی 
از  بعد  گیالن  فوالد  .مجتمع  دارد  کاربرد  پروپیل  لوله  و 
فوالد مبارکه اصفهان بیشترین تولید را در این صنعت در 
کشور دارد.این مجتمع  سال ۱3۸3 در زمینی به مساحت 

۶۵ هکتار در شهر صنعتی رشت به بهره برداری رسید .

چهارباغ آماده سرمایه گذاری
 گردشگری است

مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان 
تازه تاسیس چهارباغ استان البرز از فراهم شدن بستر برای 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسیر توسعه و ایجاد تحول 
در گردشگری این شهرستان خبر داد. محمد رضا حدادیان ، 
از چهارباغ به عنوان یکی از مهمترین حوزه های گردشگری 
از 22  بیش  و گفت:   برد  نام  البرز  استان  و صنایع دستی 
روستای این شهرستان از جاذبه های گردشگری  و بوم گردی 
برخوردارند. وی ار دهکده ورزشی ، طبیعت زیبا  و مزارع و باغ 
های با صفا به  وسعت یک هزارو ۵00 هکتار را از جمله ویژگی 

های گردشگری چهارباغ نام برد.
حدادیان ضمن اعالم فراخوان برای حضور صاحبان سرمایه 
جهت  تکمیل و ایجاد طرح های جدید گردشگری چهار باغ 
اظهار داشت: نزدیکی به فرودگاه پیام، قرار گرفتن در شریان 
ارتباطی کشور و وجود راه آهن در جوار این حوزه  از قابلیت ها 

و ظرفیت های گردشگری این خطه است. 
وی  ایجاد تسهیل در جذب سرمایه گذاری های داخلی و 
میراث  اداره  عدیده    های  طرح  اجرای  مسیر  در  خارجی 
برنامه  از  را   و صنایع دستی چهارباغ  فرهنگی، گردشگری 
های در دست اجرای این اداره ذکر کرد.مدیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی چهارباغ   گفت: حمایت از تشکل 
های مردم نهاد و معرفی جاذبه های این شهرستان در رسانه ها  
بستر مناسبی را برای تحول در گردشگری این خطه فراهم می 
آورد.حدادیان  برگزاری نشست های هم اندیشی با دستگاه های  
اجرایی با هدف  برگزاری هرچه بهتر جشنواره ها را  از دیگر 
برنامه های اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
این چهار باغ ذکر کرد.شهرستان ۱00 هزار نفری چهارباغ واقع 
در جنوب غربی کرج مرکز استان البرز ، اواخر سال گذشته از 

ساوجبالغ منتزع و ارتقا یافت.

بیماران دیابتی البرز پرونده تشکیل دهند
دانشگاه علوم پزشکی البرز از بیماران دیابتی خواست برای 
دریافت خدمات مناسب با مراجعه به هفت بیمارستان تعیین 

شده استان پرونده تشکیل دهند. 
مرکز اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی البرز  روز سه شنبه 
در اطالعیه ای  از بیماران دیابتی استان خواست برای  تشکیل 
پرونده ، ویزیت و ثبت نام در سامانه بیماران نادر ) پن انسولین 
قلمی ( با در دست داشتن مدارک زیر از ساعت هشت  صبح 
الی ۱3  در روزهای غیر تعطیل تا پایان خرداد ماه  جاری به 

مراکز معرفی شده مراجعه نمایند .
همراه داشتن کارت شناسایی ملی یا شناسنامه،دفترچه ی 
بیمه،آخرین آزمایشات بیمار، آخرین نسخه پزشک برای تجویز 
انسولین ) ویژه بیماران دیابتی که انسولین دریافت می کنند( 
الزامی است .بیمارستان های امام علی )ع(، شهید رجایی ، 
کوثر ، کمالی ، تامین اجتماعی البرز کرج در کالنشهر کرج ، 
بیمارستان حضرت امام مجتبی )ع( شهر هشتگرد و بیمارستان 
امام جعفر صادق )ع( نظرآباد آماده نام نویسی از بیماران دیابتی 

استان البرز هستند.

مکان یابی۲ ناحیه صنعتی جدید در 
شهرستان سامان در حال پیگیری است

فرماندار سامان با اشاره به لزوم توسعه و تقویت زیرساخت های 
توسعه ای و اقتصادی گفت:  برای راه اندازی 2 ناحیه صنعتی 
جدید در این شهرستان، مکان یابی می شود و این مکان ها در 

دست پیگیری است. 
کمال اکبریان روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تاکید 
کرد: هم اکنون سه شهرک و ناحیه صنعتی در شهرستان سامان 

با ۱03 واحد تولیدی با ۵۴0 نفر اشتغال زایی فعالیت دارد.
وی افزود: از این تعداد ۸0 واحد تولیدی با ۴00 نفر اشتغال زایی 
مربوط به 2 شهرک صنعتی سامان و 23 واحد تولیدی با ۱۴0 
نفر اشتغال زایی است و مشکل اصلی تمامی این کارخانه ها، 

تامین و کمبود آب است.
اکبریان به خشکسالی های مستمر افزون بر یک دهه گذشته 
اشاره و تصریح کرد:  شرکت آب  در چهارمحال و بختیاری 
منطقه ای استان اجازه الیروبی و جابه جایی یک حلقه چاه برای 

این 2 شهرک صنعتی را صادر کرده است.
شهرک  نخستین  اجرایی  عملیات  بزودی  شد:  یادآور  وی 
تخصصی بادام کشور آغاز می شود و با توجه به اینکه افزون بر 
۱۸ هزار هکتار باغ در شهرستان سامان وجود دارد، این ظرفیت 
نیازمند راه اندازی صنایع تبدیلی، تکمیلی، فرآوری و بسته بندی 
مرکز  کیلومتری   ۱۶ در  است.سامان  کشاورزی  محصوالت 

چهارمحال و بختیاری واقع شده است.

پرداخت ۵۰ میلیارد تومان به بیمارستان 
سوانح سوختگی سمنان ابالغ شد

االسالم  از سوی حجت  تومان  میلیارد  پرداخت ۵0  دستور 
والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری به منظور تکمیل 
طرح بیمارستان سوانح سوختگی و سرطان مرکز درمانی کوثر 

سمنان ابالغ شد. 
به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی استانداری سمنان،  
محمود واعظی ، سرپرست نهاد ریاست جمهوری در نامه ای به 
دکتر نوبخت ، معاون رییس جمهور و رئیس سازمان برنامه و 

بودجه کشور، دستور رئیس جمهور را ابالغ کرد.
در مکاتبه واعظی آمده است: جناب آقای دکتر نوبخت، معاون 
محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، 
پیرو نامه شماره ۷۵۱۶ مورخ  2۸/۱/۱۴00 ،مجددا نامه شماره 
۸۵/۱00 مورخ 2۵/۱/۱۴00 وزیر محترم بهداشت ، درمان و 
آموزش پزشکی با موضوع » درخواست تامین و تخصیص مبلغ 
مورد اشاره برای تکمیل بیمارستان سوانح سوختگی و سرطان 
مرکز درمانی کوثر سمنان »  که تصویر آن به پیوست ارسال 
می شود ، به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید ، رئیس 
جمهوری دستور داد: »مبلغ ۵0 میلیارد تومان از حساب خزانه 
پرداخت شود.«مجموعه سوانح سوختگی و سرطان در مرکز 

درمانی کوثر سمنان در حال ساخت است.
نبود مرکز درمانی تخصصی سوختگی در استان ۷00 هزار 
نفری سمنان مشکالتی عدیده ای برای مردم این دیار ایجاد 
به  باید  درمانشان  برای  بیماران  که  طوری  به  است  کرده 

استان های سمنان و مازندران سفر کنند.

اندیشی  هم  گفت:  اصفهان  شهردار 
مناطق  محلی  معتمدین  و  مردم  با 
اصفهان مسیر پیشرفتی را برای اصفهان 
مشخص کرده که همگان در شهرهای 

مختلف به آن اذعان دارند.   
ای  رسانه  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
نوروزی  اله  قدرت  اصفهان،  شهرداری 
هم  نشست  سومین  و  شصت  در 
اندیشی اصفهان فردا با حضور منتخبین 
شوراهای معتمدین مناطق شهرداری 
ضمن تشکر از نقش شایسته معتمدین 
در اداره بهتر شهر، اظهار کرد: یکی از 
شعارهای این دوره مدیریت شهری از 
سال ۹۶ این بود که اداره شهر باید بر 
باشد و نکاتی  اساس نقطه نظر مردم 
که امروز معتمدین در این جلسه ابراز 
مناطق  مدیران  راه  چراغ  به  داشتند 
شهرداری و به طرح های مختلف تبدیل 

می شود. 
وی با بیان اینکه اداره خوب امروز شهر 
ریشه در هم اندیشی ها با مردم دارد، 
تصریح کرد: شنیدن نقطه نظر نخبگان 
برای  بزرگی  کمک  جلسات  این  در 
سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت 
بر حسن اجرای برنامه هاست، اگر امروز 
کالنشهرهای  سایر  میان  در  اصفهان 
کشور پیشرو و بودجه 2 هزار و ۷۵0 
میلیاردی سال ۹۶ به ۱0 هزار میلیارد 
تومان فعلی رسیده و اگر ۴ هزار میلیارد 
از برخی شهرهای همتراز جلو  تومان 
افتاده به دلیل همین همفکری ها و کار 

مدیریتی مشارکتی است. 
اندیشی  هم  افزود:  اصفهان  شهردار 
نیست  اصفهان  به  محدود  نخبگان  با 
تمام  با  نیز  متعددی  جلسات  چراکه 
اصفهانی های مسئول در تهران برگزار 
کرده ایم و نقطه نظرات این افراد نیز 

کمک بسیاری به ما کرده است. 
وی اضافه کرد: ضعف در همه افراد و 
این  ما  و  همه سیستم ها وجود دارد 
ضعف ها و خطاها را تحت نظارت مردم 
قرار داده ایم و دلسوزی ها و پیام های 
مردم این نقاط ضعف را به نقاط قوت 
بسیاری تبدیل کرد. معتمدین هم در 
این مسیر بسیار کمک کرده اند تا شهر 
بهتر اداره شود و در واقع هم اندیشی ها 
بود که مسیر اداره موفق شهر را رقم زد. 
نوروزی تاکید کرد: این هم اندیشی ها 

امروز مسیر پیشرفتی را برای اصفهان 
مشخص کرده که همگان در شهرهای 
و  رشد  و  دارند  اذعان  آن  به  مختلف 
پیشرفت پروژه ها مایه تعجب بسیاری 

شده است. 
شاخص  های  پروژه  به  اشاره  با  وی 
این  در  گفت:  اصفهان،  شهر  عمرانی 
یک  خط  باقیمانده  درصد   ۱۵ دوره 
مترو ظرف ۴ ماه به اتمام رسید، خط 
امروز  و  کردیم  آغاز  سرعت  با  را  دو 
حال  در  آن  ایستگاه  سیزدهمین 
ساخت و چهاردهمین ایستگاه در حال 
مذاکره است، ۸0 کیلومتر اتوبان حلقه 
حفاظتی با عرض ۷0 متر با 23 تقاطع 
که  است  انجام  حال  در  غیرهمسطح 
تنها برای یک بخش آن آن با نام شهید 
سلیمانی هزینه ای بالغ بر 200 میلیارد 
تومان انجام گرفته است که هیچکدام 

کارهای کوچکی نیست. 
کنار  در  مالی  های  جویی  *صرفه 

پیشرفت های بزرگ
شهردار اصفهان با بیان اینکه با وجود 
افزایش  و  شده  انجام  اقدامات  همه 
اموال  فروش  میزان  کاهش  درآمدها، 
در  افزود:  ایم،  داشته  غیرمنقول 
اموال  تومان  میلیارد   3۵۵  ،۹۶ سال 
غیرمنقول فروخته شده و در سال ۹۹ 
میلیارد  و 200  هزار  به ۷  بودجه  که 
تومان رسید ۱3۸ میلیارد تومان اموال 
غیر منقول فروخته شده است که کار 

بسیار بزرگی است. 
در سال  انجام شده  وی صرفه جویی 
۹۷ را ۱۷0 میلیارد تومان ذکر کرد و 
گفت: با این مبلغ می شود پلی مانند پل 

بزرگ شهید سلیمانی را بسازیم.  
*بیشترین جذب اوراق مشارکت

نوروزی با بیان اینکه اوراق مشارکتی که 
شهرداری طی این ۴ سال جذب کرد از 
سایر شهرهای ایران بیشتر بود، تاکید 
کرد: 2 هزار و ۱۸0 میلیارد تومان پول 
به شهر اصفهان آمد که اگر آن را به دو 
تقسیم کنیم به معنای ورود ۱ هزار و 
۹0 میلیارد تومان بودجه دولتی در این 
شرایط سخت به شهر است که کاری 

بسیار بزرگ محسوب می شود. 
شهرداری  درآمد  وصول  میزان  وی 
طی ۴ سال گذشته را ۱2 هزار و ۷00 
میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: با همین 
درآمدها بوده که این تحوالت اقتصادی 
بزرگ صورت گرفته و هر نقطه از شهر 

دستخوش تحول عمرانی شده است. 
و  هزار   ۱ داد:  ادامه  اصفهان  شهردار 
که  ایم  داشته  آزادسازی  توافق   ۱۶0
برای  مساعد  زمینه  ایجاد  معنای  به 
توسعه و آبادانی شهر، تعریض خیایان 
ها و احداث میادین و ... است؛ همچنین 
۸00 میلیارد تومان مطالبات شهرداری 
از دستگاه های اجرایی شناسایی شد که 

در جاهای دیگر قرار داشت.
وی با بیان اینکه مشارکت را در سرمایه 
اضافه  این شهر تعمیم دادیم،  گذاری 
کرد: یک هزار و ۸32 میلیارد سرمایه 
گذاری یا مشارکت مردمی در این دوره 
رقم خورد که سهم شهرداری در سال 
۹۶ ، ۵3 درصد بود که اکنون به 23 
این  معنای  به  و  است  رسیده  درصد 
به  را  است که سهم بخش خصوصی 
۷0 درصد رسانده و از سهم شهرداری 
کم کرده ایم که نشان دهنده مشارکت 
برای  گذاری  سرمایه  در  مردم  بیشتر 

شهر است.
*رایزنی های هفتگی در پایتخت

شرایط  وجود  با  کرد:  تاکید  نوروزی 
سخت، دوشنبه های هر هفته در تهران 
حضور پیدا می کنیم و در سفر همین 
هفته به تهران 30 دستگاه اتوبوس و 
خریداری  ون  خودروی  دستگاه   ۵
بتوانند  جانبازان  و  معلولین  تا  کردیم 
از آن استفاده کنند، با حضور در دیوان 
محاسبات نیز ۴30 میلیارد تومان اوراق 
مشارکت که سرنوشت نامعلومی داشت 
زنده شد و این ارتباطات با کسانی که 
در تهران و اصفهان هستند نتایج خوبی 

برای اصفهان داشته است. 
وی ادامه داد: در همین جلسات به ما 
گفته شد که مردم باید در بودجه ریزی 
به  کنند  مشارکت  ها  بوده  تقسیم  و 
همین دلیل 200 میلیارد تومان بودجه 
مدیران  همکاری  و  مردم  نظرات  با 
مناطق اختصاص یافته است تا گره های 
مردم باز شود و ما باید به گونه ای عمل 
کنیم که همه نظرات را ارزشمند بدانیم. 
با  معتمدین  گفت:  اصفهان  شهردار 
شهرداری های مناطق برای رفاه بهتر 
شهروندان در مناطق همکاری بیشتری 
مناطق  شهرداران  از  و  باشند  داشته 
نیز می خواهم که با معتمدین رابطه 
بیشتری داشته باشند تا با درک عمیق 
داشته  بهتری  مدیریت  مسائل،  از  تر 
در  بخواهد  نیز  فردی  هر  اگر  باشند. 
انجام این اقدامات خلل ایجاد کند باید 
بداند این موضوعات به ضرر مردم است.

وی با اشاره به ساماندهی محور چهارباغ، 
تاکید کرد: پس از پایان کرونا که رفت 
و آمد به این خیابان اضافه می شود و 
گردشگران در این خیابان حضور پیدا 
می کنند، عالوه بر تحولی که صورت 
محلی  ایجاد  اشتغالزایی،  گیرد  می 
برای گفت و گو بین مردم و شهروندان 
مختلف رقم می خورد و این کارها انجام 
نمی شد اگر این ارتباطات با مردم و 

معتمدان محلی وجود نداشت.  
انتقاد  لزوم  بر  تاکید  ضمن  نوروزی 
مردم،  جانب  از  شهرداری  مدیران  به 
تصریح کرد: انتقاد سازنده در چارچوب 
ادب و اخالق باعث افزایش دقت نظر 
راه  چراکه  شود  می  شهری  مدیران 
هدایت مدیران و عمل صحیح، باز کردن 
در نقد برای همه مردم نسبت به همه 
مدیران در همه سطوح کشوری است.       

رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  حضور  با 
اجتماعی؛ مدیران و شرکت های برتر 
»جهش تولید« و »بهره وری« معرفی 
برتر  های  شرکت  و  مدیران   . شدند 
»جهش تولید« و »بهره وری« دوشنبه 
سوم خردادماه طی مراسمی در همایش 
تجلیل از عملکرد بنگاههای اقتصادی 
برتر )جهش تولید و بهره وری(با حضور 
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی معرفی شدند.
اصفهان  ذوب آهن  مراسم  این  در 
اساس  بر  شستا  برتر  بنگاه  به عنوان 

ویژگی ها و شاخص های کیفی جهش 
تولید موفق به کسب نشان ممتاز شد 
و از منصور یزدی زاده مدیرعامل این 

شرکت تقدیر گردید . 
تعاون، کار  وزیر  اقتصادی  امور  معاون 
و رفاه اجتماعی در این همایش گفت: 
آنچه امروز گزارش می دهیم، بیش از هر 
اتفاقی، معجزه مدیریتی است که وقوع 
آن را باید به آقای شریعتمداری، تبریک 
دوران  در  میرزایی،  گفته  به  گفت. 
از  شستا  سود  شریعتمداری،  وزارت 
مبلغ ۱200 میلیارد تومان به 32 هزار 

میلیارد تومان رسیده و شفافیت در این 
هلدینگ و سایر صندوق های وابسته به 
وزارتخانه در اوج خود قرار گرفته است.

بازنشستگی  صندوق  در  افزود:  وی 
تشدید  به رغم  نیز  فوالد  و  کشوری 
بیماری  شیوع  ظالمانه،  تحریم های 
کرونا و قرارگرفتن در سخت ترین سال 
از  بسیاری  انقالب  از  پس  اقتصادی 

پروژه های نیمه تمام تکمیل شدند.
بنگاه های  انتخاب  نحوه ی  درباره  وی 
 ۴00 حدود  بین  از  اقتصادی  برتر 
در  داد:  توضیح  زیرمجموعه  شرکت 

یعنی  مهمی  شاخص های  زمینه  این 
رشد فروش، رشد حاشیه سود ناخالص، 
و  صادرات  رشد  تولید،  مقداری  رشد 
درآمد ارزی، رشد سود، سرمایه گذاری 
جدید، توسعه محصوالت، تغییرات فنی 
و تکنولوژیک شامل بازسازی، تعمیرات 
و نوسازی بنیادی و پیشرفت فیزیکی و 
مالی مد نظر قرار گرفتند.میرزایی تاکید 
باال  چنان  محاسبات  حساسیت  کرد: 
بود که در بعضی از موارد چند بنگاه با 
عملکرد بسیار نزدیک به یکدیگر رتبه 

متفاوتی به دست آوردند.

جمع  در  دریجانی«  »محمد  دکتر 
اجرای  آغاز  به  اشاره  با  خبرنگاران 
از  استان  در  الکترونیک  نسخه  طرح 
بهمن ماه سال ۱3۹۸ در مطب های 
گفت:  تفت،  شهرستان  پزشکان 
پزشکان  از  درصد   ۸0 اکنون  هم 
نسخه ی  تجویز  به  اقدام  استان 
و  بیماران  برای  کامل  الکترونیک 
بیمه  کل  مدیر  می کنند.  مراجعان 
تعداد  همچنین  یزد  استان  سالمت 
اعم  درمانی  تشخیصی  های  موسسه 
از  دولتی و غیردولتی طرف قرارداد 
بیان  مورد   ۹۹0 را  سالمت  بیمه  با 
شامل  ها  موسسه  این  افزود:  و  کرد 
آزمایشگاه، داروخانه، مطب پزشکان، 
این  از  و  درمانی  مراکز  رادیولوژی، 

قبیل امور است. 
 وی با بیان این که اجرای طرح نسخه 
استفاده  کاهش  جهت  در  الکترونیک 
از دفترچه های درمان کاغذی در حال 
اجراست، اظهار کرد: خوشبختانه این 
طرح با کمترین تنش در استان اجرایی 
شده و اکنون یزد و کرمان از استان های 
پیشتاز در کشور به لحاظ اجرای نسخه 

الکترونیک هستند.
دریجانی خاطرنشان کرد: البته یکسری 
و  طرح  این  اجرای  در  نیز  چالش ها 
زمانبر  معموالً  که  جامعه  رفتار  تغییر 
نیز هست، وجود داشته است ولی در 
تالشیم هر چه سریعتر به طور کامل 
الکترونیک در  از نسخه های  استفاده 

استان اجرایی شود.
ابتدای  از  این که  به  اشاره  وی ضمن 
آبان ماه امسال سازمان های بیمه گر حق 
پرداخت در مورد نسخه های اکترونیکی 
حاضر  حال  در  کرد:  اضافه  ندارند،  را 
آموزش مراکز جامع سالمت شهری نیز 

در حال انجام است و امیدواریم شاهد 
استفاده از نسخه های الکترونیک در کل 

استان باشیم.
در  استان  سالمت  بیمه  کل  مدیر 
ادامه نیز با تاکید بر این که مردم باید 
از  الکترونیک  نسخه  تجویز  مطالبه گر 
پزشکان و مراکز درمانی باشند، یادآور 
از  نیز  قرارداد  غیرطرف  پزشکان  شد: 
می توانند  شده  طراحی  سامانه  طریق 

نسخه الکترونیکی تجویز کنند
دریجانی  تصریح کرد: در طرح نسخه 
به  نیازی  دیگر  الکترونیکی،  نویسی 
به  مراجعه  در  سالمت  دفترچه  ارایه 

اعالم  با  بیمار  نیست،  پزشکان  مطب 
دارویی  اقالم  و  معاینه  خود  ملی  کد 
داروخانه های  تمامی  سامانه  در  هم 
افزود:  وی  است.  رویت  قابل  کشور 
،انتقال  کاغذی  دفترچه های  حذف 
سابقه بیمار به داروخانه ها و سایر مراکز 
درمانی به راحتی قابل دسترسی  است ، 
شفافیت در هزینه های سالمت، کاهش 
ضریب خطا ناشی از نسخه های بدخط 
پزشکان، هدفمند شدن تجویز و مصرف 
دارو و منطقی شدن هزینه های بیماران 

از جمله مزایای این طرح است. 
سامانه های  نیز  پایان  در  دریجانی 
با  مردم  ارتباط  جهت  الکترونیک 
سازمان بیمه سالمت و اداره کل بیمه 
پورتال  شامل  را  یزد  استان  سالمت 
shafaf.ihio. آدرس  به  شفاف سازی 

شکایات  به  رسیدگی  سامانه   ،gov.ir
 ،shekayat.ihio. gov.ir آدرس  با 
مردمی  پیشنهادات  دریافت  سامانه 
qms.ihio.gov.ir/people/ آدرس  به 

خدمات  سامانه  و   createsuggestion
Eservices.ihio. غیرحضوری به آدرس

gov.ir/esc ذکر کرد.

شهردار اصفهان در شصت و سومین نشست هم اندیشی اصفهان فردا: 

هم اندیشی با مردم بود که مسیر اداره موفق شهر را رقم زد

ذوب آهن اصفهان ، بنگاه اقتصادی ممتاز وزارت کار

مدیر کل بیمه سالمت استان یزد

شیوع نسخه نویسی الکترونیکی در استان یزد

استان ها 



اخبار کوتاه اخبار کوتاه

۹۰ درصد مراجعه کنندگان به گرمخانه ها 
اسناد هویتی ندارند

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی 
شهرداری تهران از بی توجهی وزارت بهداشت در اختصاص 
واکسن کرونا برای مددجویان و مددکاران اجتماعی گالیه کرد. 
سید مالک حسینی در گفت و گو با ایسنا، در مورد واکسیناسیون 
کارتن خواب ها و افراد بی خانمان مستقر در گرمخانه ها گفت: 
حدود ۹0 درصد مراجعه کنندگان به گرمخانه ها اسناد هویتی 
ندارند و بدون ارائه مدارک هویتی نیز امکان دریافت واکسن 

وجود ندارد.
وی با بیان اینکه نه تنها برای مددجویان دارای کهولت سن 
بلکه برای مددکاران و عوامل اجرایی سازمان که در معرض 
ارتباط مستقیم با افراد بی خانمان هستند نیز سهمیه واکسن 
تعیین نشده است، افزود: این در حالی است که این افراد در 
صف مقدم ارتباط با افراد کارتن خواب و بی خانمان هایی 
رعایت  و  خودمراقبتی  اجازه  زندگیشان  سبک  که  هستند 
موازین بهداشتی پیشگیری از کرونا را نمی دهد و به همین 

دلیل جزو پرریسک ترین افراد جامعه هستند.
عوامل  و  مددکاران  مجموعه  اینکه  بر  تاکید  با  حسینی 
گشت های سطح شهر حدود ۴00 نفر می شوند اما با وجود 
پیگیری های فراوان هنوز واکسنی برای این ۴00 نفر اختصاص 
داده نشده است؟ ادامه داد: به طور کلی  عالوه بر مددکاران 
فعال در گرمخانه ها، مددکاران مراکز ماده ۱۵ و ۱۶، کمپ های 
ترک اعتیاد و مراکز نگهداری افراد کم توان نیز می بایست به 
دلیل جنس شغلشان واکسن را زودتر دریافت کنند نه اینکه در 

جدول اولویت بندی هم اسمشان وجود نداشته باشد!
اینکه چندی پیش دو گرمخانه در سطح شهر  بیان  با  وی 
تهران درگیر کرونا شد که با قرنطینه و رعایت دستورالعمل های 
مختلف این مسئله حل شد و از انتشار بیماری جلوگیری شد، 
گفت: در موج اخیر کرونا در  دو گرمخانه حدود ده مددجو و 
بیش از ۴0 نفر از عوامل اجرایی سازمان به کرونا مبتال شدند 

که خوشبختانه به خیر گذشت.

از خودروهای »احتیاط« آتش نشانی 
چه می دانید؟ 

در مواردی خودروهای آتش نشانی مثل سایر خودروها دچار 
اشکال می شوند. وقتی ایرادی در کارکرد خودرو پیدا می شود 
آن را به تعمیرگاه اعزام می کنند. با اعزام شدن خودروهای 
آتش نشانی به تعمیرگاه و کاهش تعداد خودروهای مستقر در 
یک ایستگاه آتش نشانی، کارکرد ایستگاه کاهش پیدا می کند، 
بنابراین هنگامی که یک خودرو به تعمیر گاه اعزام می شود، 
آتش نشانی برای ارائه مستمر خدمات، خودروی جایگزینی را 

به ایستگاه اعزام می کنند. 
مازیار کربالیی در گفت و گو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: 
هر  و  است  استراتژیک  خودروهای  نشانی  آتش  خودروهای 

ایستگاه تعداد مشخصی خودرو دارد. 
وی افزود: اگر خودرویی نیاز به تعمیر داشته باشد قطعا باید به 
تعمیرگاه اعزام شود و همین اعزام شدن خودرو به تعمیرگاه 
موجب کاهش تعداد خودرو های یک ایستگاه می شود. طبیعتا 
اگر تعداد خودروهای یک ایستگاه کاهش پیدا کند کارآیی آن 
ایستگاه هم کاهش پیدا می کند. بنابراین برای جلوگیری از 
کاهش کارآیی در زمانی که ایرادی برای یکی از خودروها به 
وجود می آید بالفاصله برای ایستگاه، خودروی جایگزین اعزام 
می شود. مدیر فنی، خودرویی و تجهیزات آتش نشانی تهران 
گفت: کاهش تعداد خودروهای حاضر در یک ایستگاه کارآیی 
آن ایستگاه را کاهش می دهد. بنابراین زمانی که ایرادی در 
یکی از خودروها به وجود می آید بالفاصله برای ایستگاه مربوطه 
خودروی جایگزین اعزام می شود.کربالیی با بیان اینکه به این 
دسته از خودروهای سازمان آتش نشانی، خودروهای احتیاط یا 
پشتیبانی گفته می شود؟ اظهار کرد: با اعزام خودروی جایگزین 
پتانسیل یک ایستگاه برای انجام عملیات حفظ می شود. این 
خودروها مشابه سایر خودروهای سازمان آتش نشانی هستند، 
از سوی دیگر باید برای تعمیرات خودرو نیز زمان مناسبی 
اختصاص داد و اگر کاهش خودرو در ایستگاه موجب شود 
که با سرعت بیشتری یک خودرو را تعمیر کنیم بعدا دچار 
مشکالتی خواهیم شد. برای تعمیر یک خودرو باید زمان کافی 
وجود داشته باشد تا تعمیرات با دقت و وسواس انجام شود.وی 
با بیان اینکه در خصوص تعمیرات خودروهای آتش نشانی باید 
وسواس زیادی به خرج داد گفت: اگر خودرویی دچار مشکل 
باشد و با دقت تعمیر نشود بعدا حادثه ساز می شود. به عنوان 
مثال اگر ترمز یکی از خودروها دچار اشکال باشد حتما باید 
توسط مهندسان بازدید، تعمیر و سپس باید تست شود و پس 

از تستش در خدمت عملیات قرار گیرد. 
مدیر فنی، خودرویی و تجهیزات آتش نشانی تهران در خصوص 
تعداد خودرو های احتیاط سازمان آتش نشانی گفت: در هشت 
منطقه عملیاتی تعدادی خودروی احتیاط داریم، این خودرو ها 
برای این در نظر گرفته شدند که اگر به هر دلیلی خودرویی از 

ایستگاه رفت، بتوانیم جایگزین کنیم. 

مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی 
سازمان حفاظت محیط زیست:

تدوین سند بوم گردی کشور ضروری است
 مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان 
حفاظت محیط زیست با اشاره به ضرورت توسعه بوم گردی 
گفت: نبود استراتژی مشخص، سازوکار مناسب، استانداردها 
از  با زیست بوم هر منطقه و استان  و ضوابط محلی مطابق 

چالش های مهم در حوزه بوم گردی است. 
از سازمان حفاظت محیط زیست، محمد  ایرنا  به گزارش 
استفاده  و چالش های  در نشست مجازی »موانع  مدادی 
از ظرفیت های تنوع زیستی در توسعه بوم گردی کشور« 
با  هدفمند  اقتصادی  فعالیت  عنوان  به  گردی  بوم  افزود: 
کمترین اثرات منفی بر زیست بوم و تنوع زیستی کشور باید 
مورد توجه قرار گیرد تا کمترین اثر را بر محیط زیست هر 

منطقه داشته باشد.
وی اظهارداشت: بوم گردی در اسناد باالدستی جایگاه خاصی 
ندارد و در بخش ضوابط و مقررات نیز تقریبا اقدام خاصی 
صورت نگرفته است از این رو توسعه بوم گردی بدون ضوابط 
و مقررات و استانداردهای اجرایی و سازو کار مناسب پایش و 
نظارت امکان پذیر نبوده و با اصول اولیه بوم گردی که یکی از 

آن ها حفاظت از تنوع زیستی است مغایر است.

رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف:
مراکز درمانی خیریه و موقوفه
 در آستانه تعطیلی قرار دارند

با اشاره به وضعیت  اوقاف  رئیس مرکز امور خیریه سازمان 
بیمارستان ها و مراکز درمانی خیریه و موقوفه با توجه به مشکل 
اصالح نشدن تعرفه های درمانی این مراکز،  گفت: تعطیلی 
بدنه سالمت کشور  به  موقوفه ضربه سختی  درمانی  مراکز 

خواهد زد. 
به گزارش ایرنا از سازمان اوقاف و امور خیریه، حجت االسالم 
احمد شرفخانی اظهارکرد: انگیزه های بالقوه و بالفعل در نهاد 
مسلمانان پاک نهاد و خیر برای مشارکت در تامین سالمت 
جامعه و همچنین مساعدت به مسئوالن دولتی، برآن شد که 
خیرین و واقفین در سال های گذشته برابر اجرای سنت حسنه 
وقف و کار خداپسندانه اقدام به احداث بیمارستان ها و مراکز 

درمانی خیریه و موقوفه کنند.
وی تاکید کرد: براساس آمار موجود می توان تعداد قابل توجهی 
از بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور را جزو موقوفات و خیریه 
از  اقشار مختلفی  به  برشمرد که در حال خدمت رسانی  ها 

توانمندان و نیازمندان جامعه هستند.
رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به 
اینکه بیمارستان ها و مراکز درمانی خیریه و موقوفه باید مطابق 
با نظر واقف و یا خیر به صورت خیریه یا موقوفه اداره شوند، 
افزود: باید در نظر داشت اکثر این مراکز در سال های گذشته 
توسط خیرین و واقفین احداث و ایجاد شده است و بدین 

منظور به عنوان مراکز خیریه شناخته می شوند.
مراکز  و  بیمارستان ها  کرد:  تصریح  حجت االسالم شرفخانی 
درمانی خیریه و موقوفه، به دلیل یدک کشیدن کلمه خیریه 
از امکانات دولتی استفاده نمی کنند، بنابراین جهت نگهداری 
طریق  از  باید  تجهیزات  و  درمان  کادر  و  هزینه ها  تامین  و 
از مراکز در واقع مراکز  اینگونه  خودگردان عمل شود و لذا 
غیردولتی )NGO( بوده و در تشکیالت مملکتی جزو موسسات 
خصوصی محسوب می شوند؛ پس بر این اساس برابر نیت واقف 
باید از مراجعه کنندگانی که دارای تمکن مالی هستند، مطابق با 
تعرفه های قانونی هزینه دریافت شود تا در صورت مراجعه افراد 

نیازمند بتوان آنها را درمان و تمامی هزینه آنها را متقبل شد.
وزارت  تشکیالت  قانون  ماده ۱0  برابر  کرد:  وی خاطرنشان 
وزارت   ۱3۶۴ مصوب  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور 
هماهنگی و نظارت بر امور واحدهای بهداشتی درمانی خیریه 
و  تقویت آنها و تسهیل و تسریع در جریان امور و مقابله با 
بوروکراسی و تشریفات زاید اداری و جلب مشارکت مردمی و 
استفاده از کمک های افراد خیر و  نیز تقلیل هزینه ها، مطالعات و 
بررسی های الزم را انجام داده و ظرف مدت ۶ ماه الیحه تشکیل 
مؤسسه یا سازمان یا بنیاد خیریه بهداشتی درمانی را تهیه و 

جهت تصویب به مجلس شورای اسالمی تقدیم کند.
رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: 
یکی از بحث برانگیزترین مسائل در سالهای گذشته موضوع 
تعرفه اینگونه مراکز بوده است؛ همانطور که قبال اشاره شد 
چون تمامی هزینه ها، تجهیزات، تامین کادر درمان و کارکنان، 
حقوق و مزایای کارکنان در این مراکز به عهده هیات امنا یا 
متولیان موقوفات بوده لذا برابر مستندات و مکاتبات موجود در 
دبیرخانه شورای عالی بیمه این بخش از مراکز معادل بخش 

خصوصی مورد تایید شورای عالی بیمه بوده است.
حجت االسالم شرفخانی ادامه داد: این روند تا سالهای ۱3۹3 
ادامه داشته و مراکز درمانی خیریه و موقوفه دارای تعرفه های 
خصوصی بودند تا پس از تصمیمات جدید )توافقی(  در شورای 
عالی بیمه مقرر شد تا تعرفه این مراکز به صورت مستقل و 
جداگانه مابین خصوصی و عمومی دیده شود که این موضوع 
نیز خود جای بحث و بررسی دارد که این تفاوت قایل شدن 
با بخش خصوصی به چه منظوری لحاظ شده است؛ با این 
حال این حد به میزان ۸0 درصد با بخش خصوصی در نظر 
گرفته شد و این روند به صورت نوسانی )در حال افزایش درصد 
توافق شده( در جریان بود تا اینکه در ابتدای سال گذشته 
)دولتی،  درمانی  مراکز  تمامی  تعرفه  ابالغ  از  پس   )۱3۹۹(
عمومی غیردولتی، خیریه و موقوفه و خصوصی( مجدداً در 
راستای اوج گیری ویروس منحوس کرونا و مشکالت پیش 
روی مراکز درمانی و تورم موجود در سه ماهه سوم سال ۱3۹۹ 
طی مصوبه شورای عالی بیمه مقرر شد تعرفه تمامی مراکز 

درمانی بدون استثناء  20 درصد افزایش یابد.   

انتشار خاطرات شفاهی والدین شهدا 
در »تله کست ایثار« آغاز شد

ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  انتشارات  و  اسناد  مدیرکل 
گرانقدر  شهدای  والدین  شفاهی  خاطرات  انتشار  گفت:  
در  حرم  مدافعان  و  امنیت  مقدس،  دفاع  اسالمی،   انقالب 

»تله کست ایثار« آغاز شد. 
رحیم نریمانی به خبرنگار حوزه ایثار و شهادت ایرنا گفت:  
موضوع ثبت و ضبط خاطرات شفاهی والدین معزز شهدا در 
قالب طرح سرگذشت پژوهی از سال ۱3۹2 در بنیاد شهید 
کلید خورد و ذیل این طرح مصاحبه های تصویری بسیاری 

تولید شد.
وی افزود:  با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ثبت 
والدین شهدا در دوره  قرار گرفتن  والدین شهدا و  خاطرات 
میانسالی،  اداره کل اسناد و انتشارات بنیاد شهید در قالب 
توافقی که با صدا وسیما انجام داده، به خاطره نگاری والدین 
شهدا در قالب مصاحبه تصویری سرعت بخشیده و از نیمه دوم 
اردیبهشت ماه پخش این مصاحبه ها از شبکه های سراسری و 

استانی سیما آغاز شده است.
مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه 
داد:  همکاری بنیاد شهید و صدا و سیما به این صورت است که 
سوژه ها و اطالعات الزم از طریق بنیاد در اختیار تهیه کنندگان 
قرار گرفته و بخش تولید برعهده مراکز صدا و سیمانی استان ها 
خواهد بود. فاز بعدی این طرح پس از پایان مصاحبه با والدین 

شهدا، به جانبازان باالی ۷0 درصد اختصاص دارد.
مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران با اعالم 
اینکه ۹۸ هزار مادر شهید و ۴3 هزار پدر شهید در قید حیات 
داریم، تصریح کرد: از گذشته تاکنون ۴0 هزار خاطره والدین 
معظم شهدا ثبت و ضبط شده و با توجه به کهولت سنی این 
عزیزان ضرورت دارد با سرعت بیشتری این طرح اجرایی شود 
تا از این گنجینه ارزشمند که تاریخ شفاهی انقالب و جنگ و 

نیز سیره و سبک زندگی شهدا است بی بهره نباشیم.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به 
دالیل عدم توفیق بخش خصوصی در 
واردات واکسن کرونا، گفت: متاسفانه بعضا 
فضاسازی های می شد که گویا میلیون ها 
ُدز پشت مرزهای کشور مانده و دولت و 
وزارت بهداشت نمی خواهد آن ها را وارد 
کند، در حالی که به بخش خصوصی 
بیش از 3۵ مورد مجوز واردات دادیم، اما 
مشخصا تا امروز وارداتی از سوی بخش 
خصوصی در زمینه واکسن کرونا نداشتیم. 
زیرا هنوز هم واکسن کرونا بین دولت ها 
دولت ها  نظارت  با  و  می شود  مذاکره 
جابجا می شود. دکتر کیانوش جهانپور 
در گفت وگو با ایسنا، گفت: به هر حال 
در  واکسن  بازار  وضعیت  به  توجه  با 
ماه های اولیه آن، موضوع به نوعی قابل 
پیش بینی بود و اینکه حتی بسیاری از 
بین  مذاکرات  به  را  موضوع  شرکت ها 
دولت ها ارجاع می دادند و موضوع قابل 
پیش بینی بود و در سایر کشورها هم 

عموما همین اتفاق افتاده است.
حوزه  در  غیرواقعی  های  فضاسازی 

واردات واکسن
وی افزود: متاسفانه بعضا فضاسازی های 
پشت  ُدز  میلیون ها  گویا  که  می شد 
مرزهای کشور مانده و دولت و وزارت 
بهداشت نمی خواهد آن ها را وارد کند. 
به هر حال این فرصت حداقل سه بار به 
بخش خصوصی داده شد تا اگر می تواند 
ادعا می شد  با ظرفیت های موازی که 
استفاده  دارد،  وجود  زمینه  این  در 
کند. اگر چه برخی حرف ها مانند ۱0 
اسپوتنیک  ُدز  میلیون   20 و  میلیون 
دقت  اگر  بود.  غیرواقعی  مشخصا  و... 
روند  کندی  به  توجه  با  باشید،  کرده 
تولید و محدودیت هایی که وجود دارد، 
اسپوتنیک هیچ جا نتوانسته حتی یک 
محموله سه میلیون ُدزی را به کشوری 
اعداد  وقتی  حال  هر  به  دهد.  تحویل 
انگار بخش  و ارقام جمع زده می شد، 
خصوصی ما می توانست ده ها میلیون ُدز 
واکسن را وارد کند. در حالی که ظاهرا 
بخش خصوصی کشورهای دیگر در این 

زمینه این توانایی را نداشتند.
تاکنون هیچ واکسن کرونایی از سوی 

بخش خصوصی وارد نشده
این  حال  هر  به  داد:  ادامه  جهانپور 
کشور  خصوصی  بخش  برای  فرصت 
فراهم شد تا در حوزه واردات واکسن 
بیش  که  طوری  به  کند.  ورود  کرونا 
شد  صادر  اولیه  مجوز  مورد   3۵ از 
سوی  از  وارداتی  امروز  تا  مشخصا  و 
بخش خصوصی در زمینه واکسن کرونا 
نداشتیم. یعنی مواردی که حتی داعیه 

واردات ۱0 میلیون و 20 میلیون ُدز 
واکسن را داشتند، حتی در هفته ها و 
ماه های گذشته نتوانستند ۱00 هزار ُدز 
هم وارد کنند. به هر حال ما همچنان 
هم امیدواریم با روند رو به رشد تولید 
هفته های  و  ماه ها  در  دنیا  در  واکسن 
بتواند  خصوصی  بخش  هم  باز  آتی، 
حتی محدود وارداتی داشته باشد، اما 
آنچه که در هفته های گذشته مشخصا 
مشاهده شد، که البته قبل از آن هم 
قابل پیش بینی بود، اما بعضا دوستان 
نمی پذیرفتند. در نهایت به لحاظ عملی 
مشخص شد که چنین ادعاهایی عملی 
نیست و بیشتر ادعاهایی است که روی 

کاغذ انجام می شود.
جابجایی واکسن کرونا با نظارت دولت 

ها
وی تاکید کرد: هنوز هم واکسن کرونا 
بین  و  می شود  مذاکره  دولت ها  بین 
جابجا  دولت ها  نظارت  با  و  دولت ها 
می شود. وزارت بهداشت هم با همکاری 
وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و با 
امروز  تا  شده،  انجام  که  تالش هایی 
علی رغم اینکه پیش بینی خرید، پیش 
از  بیش  داخلی  تولید  و  توافق  خرید، 
2۷0 میلیون ُدز واکسن است، اما آنچه 
قرار گرفته، پنج  امروز در دسترس  تا 
میلیون و چند صد هزار ُدز واکسن است 
که از این مقدار نزدیک به ۴ میلیون ُدز 
تزریق شده و بقیه هم ظرف روزهای 

آتی انجام می شود.
ادامه واردات واکسن کرونا در خرداد ماه

هم  واردات  حوزه  در  گفت:  جهانپور 
امیدواریم در صورت تحقق حداقل ۵0 
درصدی وعده ها، بتوانیم فاز دوم را با 
وارداتی که در هفته های آینده در خرداد 
ماه داریم، به پایان برسانیم و عمال از 
واکسیناسیون  سوم  فاز  وارد  تابستان 
شویم. به هر حال حتی اگر ۵0 درصد 
وعده های خارجی تحقق یابد، به نظر 
صورت  به  واکسن  واردات  که  می آید 

هفتگی ادامه داشته باشد.

داخلی؛  تولید  های  واکسن  وضعیت 
پاستور جلوتر از همه

مشترک  تولید  از  خبرها  آخرین 
واکسنهای استرالیایی و روسی در ایران

تولید  واکسن های  اینکه  بیان  با  وی 
انتظار صدور مجوز  داخلی مان هم در 
است،  زودهنگام  یا  اضطراری  مصرف 
انستیتو  کرونای  واکسن  در  گفت: 
پاستور ایران که فاز سوم عمال از مرحله 
میانی عبور کرده و در واکسن برکت هم 
فاز سوم به نقطه میانی خودش نزدیک 
این ها در آستانه  می شود. به هر حال 
صدور مجوز مصرف هستند و اگر مجوز 
شود،  صادر  آن ها  اضطراری  مصرف 
طبیعتا آمادگی تولید را دارند. در عین 
حال تا امروز یک میلیون ُدز از واکسن 
کوویران برکت تولید شده است. واکسن 
کووپارس رازی و واکسن فخرا هم که 
به نظر می آید تولیدشان محدودتر باشد، 
در فاز دوم مطالعات بالینی هستند و 
طبیعتا حداقل تا اواخر تابستان و اوایل 
پاییز انتظار نداریم که به مرحله تولید 

انبوه برسند.
جهانپور گفت: واکسن دیگری هم در 
فاز دوم مطالعات بالینی قرار می گیرد 
که واکسن بخش خصوصی و شرکت 
سیناژن است که این شرکت با انتقال 
در  می کند.  اقدام  استرالیا  از  فناوری 
حالی که واکسن مورد نظر مرحله اول 
کارآزمایی بالینی اش را در استرالیا طی 
کرده، فاز دوم و سوم را در ایران طی 
صورت  در  می آید  نظر  به  و  می کند 
تا  می تواند  هم  واکسن  این  موفقیت 
پاییز وارد فاز تولید شود. به نظر می آید 
کارآزمایی  نتایج  موفقیت  صورت  در 
بالینی و دریافت مجوز مصرف، تولید 
واکسن  سلول  باشد.  داشته  مناسبی 
اسپوتنیک وی هم که حداقل در یکی از 
شرکت های داخلی به نام شرکت اکتوور 
وارد شده است که البته با مشکالتی در 
کشت سلولی مواجه بوده و اگر بتواند 
کشت سلولی را با موفقیت انجام دهد، 

اوایل  و  ماه  خرداد  پایان  تا  می تواند 
به شرطی که  برسد،  بازار  به  تابستان 
بتواند مراحل تولید را با موفقیت طی 
کند.سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان 
ابتدا واکسن  به نظر می آید که  اینکه 
کوویران  آن  از  بعد  و  پاستور  کرونای 
گیرند،  قرار  دسترس  در  زودتر  برکت 
گفت: با توجه به اینکه پاستور در کوبا 
عمال فاز سوم را دارد به پایان می رساند 
و در ایران هم مرحله میانی خود را طی 
کرده است، به نظر می آید که پاستوور 
زودتر مجوز مصرف اضطراری را دریافت 

کند. البته باید همچنان منتظر ماند.
واردات ۷ میلیون واکسن تا پایان خرداد 

ماه، اگر...
جهانپور درباره میزان واردات در خرداد 
ماه، گفت: با توجه به وعده طرف های 
خارجی به ما اعم از کوواکس و خرید 
انتظار  دیگر،   کشورهای  از  مستقیم 
ماه  خرداد  پایان  تا  حداقل  که  داریم 
حدود هفت میلیون ُدز واکسن از منابع 
مختلف دریافت کنیم. البته این موضوع 
به توان تولید و توزیع طرف های خارجی 
بستگی دارد و اگر وعده ها محقق شود تا 
پایان خرداد ماه می توانیم بیش از هفت 
میلیون ُدز واکسن دریافت کنیم، اما این 
تولید در  روند  از  تابعی  موضوع کامال 
آن کشورها و سیاست های شرکت های 

تولیدکننده خارجی است. 
واردات  ُدزی  میلیون   ۶0 قرارداد 

اسپوتنیک به کجا رسید؟ 
وی درباره سرنوشت قرارداد ۶0 میلیون 
آن  گفت:  روسیه،  اسپوتنیک  با  ُدزی 
از  کدام  هیچ  اما  منعقد شده،  قرارداد 
و  اسپوتنیک  با  چه  قبلی  قراردادهای 
چه با کشورهای دیگر، تا امروز ضریب 
تحقق ۱00 درصد یا حتی ۵0 درصد 
نداشته همه در ارسال واکسن به نوعی 
تاخیر دارند. اسپوتنیک هم توافق کرده 
که طی شش ماه از اواخر بهار تا پایان 
واکسن  ُدز  میلیون   ۶0 ما  به  پاییز، 
ما  بررسی های  طبق  هنوز  اما  دهد، 
در  اسپوتنیک  واکسن  تولید  روند 
است،  کند  روسیه  از  خارج  و  روسیه 
امیدواریم که محقق شود.جهانپور  اما 
تاکید کرد: برنامه ریزی که انجام شده، 
درصد   ۵0 تحقق  ضریب  با  حتی 
اساس  این  بر  است،  برنامه ریزی شده 
در صورت تحقق ۵0 درصد واکسن ها 
چه از محل تولید داخل و چه از خرید 
خارجی، باعث می شود که ما از برنامه 
واکسیناسیون مان جلوتر باشیم. این ۵0 
درصد حدود ۱20 تا ۱30 میلیون ُدز 

واکسن می شود. 

قابل  بیماری های  اداره  رییس 
بهداشت  وزارت  واکسن  با  پیشگیری 
به  واکسیناسیون  لزوم  بر  تاکید  با 
متاسفانه شیوع  موقع کودکان، گفت: 
بیماری کرونا، گسترش شیوع سرخک 
کارکنان  کاری  بار  افزایش  مرزها،  در 
بهداشتی و تبلیغات ضد واکسن سبب 
شده است تاکنون در سال جاری 2۴ 
شود.  گزارش  سرخک  به  ابتال  مورد 
دکتر سید محسن زهرایی  درباره موارد 
بروز سرخک در ایران، گفت: از ابتدای 
امسال تاکنون 2۴ مورد ابتال به سرخک 
گزارش شده است که عمده آنها مربوط 
به استان سیستان و بلوچستان است اما 
استان های  در  هم  بیماری  از  مواردی 
تهران  و  رضوی  خراسان  هرمزگان، 
درحالیست  این  است؛  شده  مشاهده 
که در سال ۱3۹۹ نیز 3 مورد ابتال به 

سرخک گزارش شده است.
سرخک؛ مسری ترین بیماری عفونی

واکسن؛ مهمترین سد حفاظتی مقابل 
سرخک

وی افزود: سرخک مسری ترین بیماری 
اعالم  کرونا  درمورد  اگر  است.  عفونی 
می شود که هر یک مبتال می تواند 2 تا 
3 نفر را بیمار کند، در مورد سرخک 
افراد دیگر  با  هر یک بیمار در تماس 

می تواند تا ۱۸ نفر را بیمار کند؛ بنابراین 
سرخک بسیار مسری است و باید در 
نظر داشت که مهم ترین سد حفاطتی 
ما در این بیماری واکسیناسیون است 
واکسیناسیون  پوشش  می بایست  و 
کودکان در حد باالیی بماند تا بتواند 

جلوی چرخش ویروس را بگیرد.
وضعیت سرخک در کشورهای همسایه

وی با تاکید بر اینکه بیماری های عفونی 
محدود به مرزهای جغرافیایی سیاسی 
بیماری های  کرد:  اظهار  نمی شوند، 
عفونی به راحتی می توانند میان کشورها 
یک  وقتی  نتیجه  در  شوند؛  جا  جابه 
بیماری بر اساس پوشش واکسیناسیون 
باال در یک کشور کاهش پیدا کند به 
آن معنا نیست که بیماری در آن منطقه 
تمام شده است. کشور ما در محلی قرار 
دارد که در مرزهای افغانستان، پاکستان 
و حتی عراق موارد سرخک بسیار باالیی 
داریم و علت این موضوع هم پوشش 
واکسیناسیون ناکافی در این کشورها 
پاکستان  و  افغانستان  در  بخصوص 
ضعیف  واکسیناسیون  پوشش  است. 
این کشورها سبب می شود بیماری هایی 
مثل فلج اطفال هنوز در این کشورها 
برای  کشورها  این  باشد.  چرخش  در 
از  تا  می کنند  تالش  سرخک  کنترل 

برنامه واکسیناسیون تکمیلی استفاده 
کنند یعنی در سال دو یا سه نوبت در 
سطح کشور یا برخی مناطق که طغیان 
سرخک بیشتر است به صورت همگانی 
واکسیناسیون  نوبت  یک  به  اقدام 

کودکان گروه هدف می کنند.
نیم  و  سال  یک  در  داد:  ادامه  زهرایی 
گذشته به دلیل پاندمی کرونا عملیات 
یا  شد  متوقف  تکمیلی  واکسیناسیون 
کیفیت اجرای آن دیگر مانند قبل نبود 
به همین دلیل سرخک که در افغانستان 
و پاکستان بیماری بسیار شایعی است، 
طی ماه ها اخیر به وضعیت حادی رسید 
به شکلی که در نقشه هایی که سازمان 
بهداشت جهانی از این دو کشور منتشر 
می کند شیوع بسیار باالی سرخک کامال 
مشهود است. وقتی بیماری در هر کشوری 
در هر نقطه جهان شایع شود می تواند به 
نقاط دیگر هم برسد. همانطور که کرونا 
ابتدا در چین مشاهده شد اما االن تمام 
کشورهای دنیا درگیر آن شدند. وقتی یک 
بیماری می تواند از کشورهای همسایه 
به کشور ما هم برسد حتی ممکن است 
در  نیز  شدند  ایمن  پیشتر  که  افرادی 
مواجهه باال با بیماری، باز هم مبتال شوند.

دستیابی ایران به تاییدیه حذف سرخک 
و سرخجه در سال ۹۸

در  واکسیناسیون  برنامه  ادامه  لزوم 
کشور

وی با اشاره به دستیابی ایران به تاییدیه 
حذف سرخک و سرخجه از کشور در سال 
۱3۹۸، تصریح کرد: کشور عمان و بحرین 
نیز موفق به دریافت این تاییدیه شدند اما 
از نظر سطح درآمدی و تعداد جمعیت با 
ما قابل مقایسه نبودند و دستیابی ما به 
این تاییدیه نشان دهنده برنامه اجرایی 
خوب واکسیناسیون در ایران و مشارکت 
مردم است که در مجاورت کشورهای ذکر 

شده توانستیم به تاییدیه حذف سرخک و 
سرخجه برسیم. اما باید بدانیم این تاییدیه 
ماندگار نیست و قرار نیست با اخذ تاییدیه 
همه مشکالت به یکباره برطرف شود. 
برنامه واکسیناسیون باید با قدرت ادامه 
یابد و حساسیت نظام مراقبت هم افزایش 
یابد. البته در کنار این موارد نمی توانیم 
از نقش همکاری مردم غافل شویم.وی 
با اشاره به اینکه تجربه بازگشت مجدد 
سرخک به کشورها وجود دارد، تاکید کرد: 
مثال در کشور انگلستان همان سالی که ما 
توانستیم تاییدیه حذف سرخک را بگیریم، 
آنها تاییدیه حذف را به دلیل شیوع باالی 
بیماری از دست دادند. بنابراین مراقبت از 
پوشش واکسیناسیون اهمیت باالیی دارد. 
موضوع مهم این است که شرایط کرونا به 
هیچ وجه نباید سبب شود که خانواده ها 
فکر کنند که می توانند واکسیناسیون 
واکسینه  اندازند،  تعویق  به  را  کودکان 
نشدن کودکان و نوزادان مانند این است 
که آنها را آماده کنیم تا در معرض خطر 
در  دقت  بنابراین  گیرند.  قرار  سرخک 
بسیار  اهمیت  کودکان  واکسیناسیون 
باالیی دارد.رییس اداره بیماری های قابل 
بهداشت  وزارت  واکسن  با  پیشگیری 
با بیان اینکه واکسیناسیون همه افراد 
ادامه  است،  رایگان  کشور  در  ساکن 
بررسی ها مشخص شد  داد: در برخی 
اتباع  برخی  واکسیناسیون  پوشش 
داری  معنی  طور  به  ایران  در  ساکن 
کمتر از واکسیناسیون کودکان ایرانی 
است؛ زیرا شاید فکر کنند واکسن در 
اختیارشان قرار نمی گیرد اما باید بدانند 
واکسن در اختیار آنها قرار خواهد گرفت 
و در ارائه واکسن برای ما ملیت فرقی 
ندارد و همه بچه های کشور چه ایرانی 
و چه غیر ایرانی باید از پوشش باالی 

واکسیناسیون برخوردار شوند. 

ناکامی بخش خصوصی در واردات واکسن کرونا تا کنون

علت افزایش موارد سرخک در کشور

سال هفتم /  شماره 811  /  چهارشنبه  12  خرداد  ماه 1400  / 21 شوال 1442 /  2  ژوئن 2021   5
اجتماعی  دبیر صفحه اجتماعی : شورش عزیزی / ۰۹۱۸۳۸۱۲۳۴۴



سال هفتم /  شماره 811  /  چهارشنبه  12  خرداد  ماه 1400  / 21 شوال 1442 /  2  ژوئن 2021   اخبار کوتاه6 اخبار کوتاه

هزینه کرد بودجه تئاتر چگونه است؟
قادر آشنا، مدیر کل هنرهای نمایشی با ارایه توضیحاتی درباره 
میزان و نحوه هزینه کرد بودجه تئاتر عنوان کرد که در جریان 

جزییات کمک 3۵0 میلیاردی به هنرمندان نیست. 
این مدیر هنری در گفتگو با ایسنا درباره پرسش های متعدد 
جامعه تئاتری در زمینه هزینه کرد بودجه تئاتر در سال ۱3۹۹ 
توضیحاتی داد و تاکید کرد شفاف سازی در این زمینه به طور 

کامل انجام می شود و هیچ مساله پنهانی وجود ندارد.
آشنا درباره میزان بودجه تئاتر در سال ۱۴00 به ایسنا گفت: 
معموال بودجه بندی از شهریور ماه هر سال برای سال آینده 
آغاز می شود و آذر ماه الیحه بودجه به دولت می رود که بعد از 
مدتی به مجلس و در ادامه به کمیسیون تخصصی، تلفیق و در 

نهایت صحن علنی مجلس راه پیدا می کند.
او ادامه داد: آنچه آذر سال ۱3۹۹ در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به عنوان بودجه کلی پیشنهاد شده، ۱20 میلیارد 
تومان بوده است که این بودجه در کتاب قانون هم آمده و در 
مجلس هم تصویب شده است. البته در جلسه مشترکی میان 
تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و هنرمندان شاخص، قول 
داده شد که مبلغی به آن افزوده شود ولی متاسفانه چنین نشد. 

با این حال رقم ۱20 میلیارد تومان مصوب شد. 
آشنا درباره انتشار خبری مبنی بر اعطای 3۵0 میلیارد تومان 
برای کمک به هنرمندان که هفته گذشته خبر آن از سوی 
روابط عمومی خانه تئاتر و در گفتگو با  احسان قاضی زاده 
هاشمی،عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی مجلس منتشر شد، 
تصریح کرد: این بودجه متعلق به اداره کل هنرهای نمایشی 
شود،  ارایه  ما  کانال  از  نیست  هم  قرار  آنجاکه  از  و  نیست 
جزییاتی درباره آن نمی دانیم و خبر نداریم قرار است به چه 
ترتیبی به هنرمندان ارایه شود. ظاهرا گفته شده قرار است این 
بودجه از طریق صندوق اعتباری هنر ارایه شود و خود صندوق 

در این زمینه پاسخگو خواهد بود.
این مدیر هنری با ابراز تاسف از اینکه بودجه تئاتر از آغاز رقم 
پایینی بوده است، ادامه داد: معموال بودجه در دو سطح حداقلی 
و حداکثری پیشنهاد می شود که سال ۹۹ کل بودجه وزارت 
ارشاد ۸0 میلیارد و اندی بود و از این رقم، بودجه ای بین ۱۸ 
تا 2۴ میلیارد تومان برای تئاتر در نظر گرفته شد. به این معنا 
که بودجه تئاتر در بدبینانه ترین حالت، ۱۸ میلیارد تومان و در 

خوش بینانه ترین حالت، 2۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شد.
آشنا درباره میزان افزایش بودجه تئاتر در سال ۱۴00 توضیح 
داد: در حال انجام گفتگوهایی هستیم و خواسته ما این است 
که حداقِل بودجه امساِل تئاتر ۴0 میلیارد تومان باشد ولی 
امیدواریم این رقم در حالت خوش بینانه به ۵0 میلیارد تومان 

برسد که این موضوع تا دو هفته آینده مشخص خواهد شد.
او درباره زمان پرداخت این بودجه هم گفت: در حال حاضر 
دولت یک دوازدهم این رقم را می پردازد و تا نهایی شدن رقم، 
بخشی هایی از بودجه به صورت تدریجی پرداخت خواهد شد. 

بودجه ما اندک است ولی به موقع پرداخت می شود.
از  خوشنودی  ابراز  با  سپس  نمایشی  هنرهای  کل  مدیر 
رویه شفاف سازی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره 
ابهام هایی که جامعه تئاتری در زمینه هزینه کرد بودجه تئاتر 

دارند، توضیحاتی ارایه کرد.
آشنا با تاکید بر اینکه موضوع پنهانی نداریم، یادآوری کرد: 
با دو  سال۱3۹۹ بودجه تئاتر ۱۸ میلیارد تومان بود که ما 
پدیده رو به رو بودیم؛ بدهی سال های گذشته و مالیاتی که 

باید پرداخته می شد.
به گفته او، برای سال های گذشته رقمی برابر با 2 میلیارد و 
۱00 میلیون تومان مالیات در نظر گرفته شده بود که این رقم 

باید پرداخت می شد.
آشنا با اشاره به اینکه بیش از ۱۱ میلیارد بدهی در تئاتر وجود 
داشته که متعلق به سال های گذشته بوده است، ادامه داد: 
مساله را با آقای دکتر صالحی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد 
اسالمی مطرح کردم و درخواست ارتقای بودجه را دادم که این 
رقم حدود ۵0 درصد افزایش یافت و حدود 30 میلیارد تومان 

بودجه به تئاتر اختصاص پیدا کرد.
او سپس درباره هزینه کرد این بودجه توضیح داد: عالوه بر 
رقم مالیات، ۶ میلیارد و ۸00 میلیون تومان صرف پرداخت 
بدهی شد. ۶ میلیارد و ۹۷0 میلیون تومان هم به برگزاری 
جشنواره های فجر، عروسکی، صاحبدالن و ... اختصاص پیدا 
کرد. بخشی از این بودجه صرف حمایت از تئاتر استان ها شد. 
از سوی دیگر چند سالی بود که تفاهم نامه ای با استان ها امضا 
نکرده بودیم. سال ۹۸ کل بودجه ای که به استان ها پرداخت 
شده بود، ۱30 میلیون تومان بود ولی سال گذشته ۴ میلیارد 
و ۶00 میلیون تومان برای حمایت از تئاتر استان ها در نظر 
گرفتیم که تاکنون 3 میلیارد و 200 میلیون تومان پرداخته ایم 
و برای پرداخت مابقی آن هم منتظر گزارش عملکرد استان ها 
هستیم زیرا بودجه استان ها بر اساس گزارش عملکرد هر استان 

پرداخت می شود.
مدیر کل هنرهای نمایشی درباره بودجه حمایت از تولیدات 
نمایشی در سال ۹۹ گفت: با پرداخت ۱ میلیارد و ۹3۹ میلیون 
تومان از ۱2۶ اثر نمایشی در تهران حمایت شده است. ضمن 
اینکه مبلغی برابر با ۸۹۴ میلیون تومان هم برای حمایت از 2۴ 

تماشاخانه خصوصی هزینه شده است.
به گفته او، از مجموع بودجه سال گذشته، رقمی برابر با 2 
میلیارد و ۷00 میلیون تومان بابت انتشار نشریات، فصل نامه، 

تلویزیون تئاتر ایران، نمایشنامه نویسی و ... هزینه شده است.
او در پاسخ به این پرسش که چرا بودجه حمایت از اجرای 
آثار نمایشی کمترین رقم را به خود اختصاص داده، تصریح 
فقط  تومان  میلیون   ۹00 و  میلیارد  از  بیش  رقمی  کرد: 
برای حمایت از آثار نماشی در تهران هزینه شده ولی برای 
حمایت از تولید تئاتر در کل کشور رقمی برابر با ۶ میلیارد 
تومان پرداخت شده است. ضمن اینکه هر سالن نمایشی، 
سقف حمایتی دارد که بر اساس آن، بودجه در اختیار گروه 

نمایشی قرار می گیرد. 
آشنا خاطرنشان کرد: بخشی از بودجه ای که به جشنواره ها 
پرداخت شده هم صرف تولید نمایش شده به این صورت که 
از ۸۷ اثر خیابانی تولید شده در جشنواره های »فصل امید« و 
»خیابان تئاتر ایران«، حمایت شده و کل بودجه به گروه های 

نمایشی پرداخت شده است.
است،  اندک  بسیار  تئاتر  بودجه  اینکه  از  تاسف  ابراز  با  او 
اضافه کرد: بارها گفته ام این بودجه برای تئاتر کافی نیست 
تولید  باید صرف  اول  تئاتر در وهله  بودجه  اینکه  . ضمن 
نمایشنامه و اجرای عمومی شود و بعد به رویدادها تعلق 
بگیرد. به هر حال تمام تالش ما در جهت صرفه جویی در 

اداره کل هنرهای نمایشی بوده است.

رییس جامعه هتلداران خراسان رضوی خبر داد
تعطیلی مطلق ۶۰ درصِد هتل های مشهد

رییس جامعه هتلداران استان خراسان رضوی گفت: ۶0 درصد 
از هتل های شهر مشهد تعطیل مطلق شده اند. 

به گزارش ایسنا به نقل از جامعه هتلداران ایران، امیر سزاوار، 
وضعیت هتل های شهر مشهد را اسفناک خواند و اظهار کرد: 
گردشگری در مشهد کامالً به گردشگری زیارتی وابسته است. 
در نتیجه، در دوران کرونا با رکود گردشگری زیارتی، ضربه 
بزرگی به صنعت هتلداری استان خراسان رضوی و شهر مشهد 

وارد شد.
او افزود: هتل هایی که هنوز تعطیل نشده اند، هیچ سودآوری ای 
اقامتگاه،  به  نیازهای محدود  تامین  دلیل  به  و صرفاً  ندارند 
فعالیت هایشان را متوقف نکرده اند. باز بودن هتل ها هزینه های 
جاری مشخص و عمدتا سنگینی دارد، این هزینه ها در صورتی 
که ضریب اشغال هتل ها حداقل ۵0 درصد باشد و نرخ های 
مصوب از مسافران دریافت شود، تامین خواهد شد، در چنین 
شرایطی فقط از پس هزینه های جاری برمی آییم و به سودآوری 
و درآمدزایی نمی رسیم. بماند که هزینه استهالک و به اصطالح 
خواب سرمایه ای را که در هتل های بی رونق متوقف شده است، 

در نظر نگرفته ام.
او فعالیت اقامتگاه های دولتی را معضل دانست و گفت: بسیاری 
از هتل ها و مراکز اقامتی در کشور و از جمله در استان خراسان 
از  اختیار بخش خصوصی نیست.  رضوی و شهر مشهد در 
ارگان های نظامی و انتظامی گرفته تا نیمه دولتی هایی مانند 
بیمه و تامین اجتماعی و دادگستری اقامتگاه دارند. در چنین 
فعالیت بخش خصوصی می ماند؟  برای  شرایطی چه جایی 
ارگان ها و سازمان ها هم هیچ کدام موفق  این که آن  ضمن 
نبودند و سودآوری نداشتند، یعنی نه خودشان در درآمدزایی 
موفق شده اند و نه فضا و بازار را در اختیار بخش خصوصی که 

باید موتور محرک صنعت گردشگری باشد، قرار داده اند.
رییس جامعه حرفه ای هتلداران خراسان رضوی با اشاره به 
در  دولت  عملکرد  از  دفاع  در  رییس جمهور  اخیر  اظهارات 
از چه  رییس جمهور  آقای  نمی دانم  کرد:  اظهار  گردشگری، 
منظری به صنعت گردشگری نگاه می کنند که از عملکرد دولت 
در این بخش ابراز رضایت کرده اند؟ کاش می دانستیم ایشان 
چه چیزی را به عنوان موفقیت مد نظر دارند. زمانی می توانیم 
در مورد این عملکرد این طور قاطعانه سخن بگوییم که آمارهای 
دقیق، آن هم آماری که حاصل کار کارشناسی گروه هایی بیرون 
از بدنه دولت باشد، موفقیت در بخش گردشگری را تایید کند. 
در یک سال و چند ماه گذشته که کشور با معضل کرونا روبه رو 
بوده است، دولت چه کمکی به خسارت دیدگان این صنعت 
کرد؟ آیا بسته های حمایتی را باید مالک قرار دهیم؟ همان 
بسته هایی که خیلی از آن ها اصال اجرا نشد و آن هایی هم که 

اجرا شد، راه به جایی نبرد؟
گفته  رسانه ها  و  جراید  در  که  می بینم  گاهی  داد:  ادامه  او 
می شود باید راهکارهایی برای بازگشتن صنعت گردشگری به 
قبل از شیوع کرونا داشته باشیم. پرسش من این است آیا اوضاع 
صنعت گردشگری قبل از شیوع کرونا مطلوب بود؟ آیا قبل 
از شروع کرونا گردشگری ایران با کشورهای دیگر، از جمله 

کشورهای منطقه مانند ترکیه و ... قابل قیاس بود!؟
سزاوار در بیان مهم ترین موضوعی که دولت آینده در بخش 
گردشگری باید به آن توجه داشته باشد، گفت: در دهه های 
گذشته تجربه نشان داده است که دولت در هر بخشی که 
سعی کرده خودش امور را در دست بگیرد و متصدی اجرای 
طرح های توسعه باشد، شکست خورده است. بنابراین اولین کار 
باید این باشد که تصدی گری دولت در بخش گردشگری به 
طور کامل حذف شود. تصدی گری دولت در بخش گردشگری 
نه تنها کاری از پیش نمی برد، بلکه مانع از پیشرفت این صنعت 
می شود، کما این که در تمام سال های گذشته در دولت های 

مختلف، شاهد عدم موفقیت این صنعت در کشور بوده ایم.

تئاتر شهر ۱4 و ۱۶ خرداد تعطیل است
نمایشی  تاالرهای  در  رفته  صحنه  به  های  نمایش  تمامی 
مجموعه تئاتر شهر روزهای چهاردهم و شانزدهم خرداد ماه 

اجرایی ندارند. 
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، 
مختلف  تاالرهای  در  رفته  صحنه  به  نمایشی  آثار  تمامی 
مجموعه تئاتر شهر روز جمعه چهاردهم خرداد ماه به مناسبت 
فرا رسیدن سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی )ره( 
و روز یکشنبه شانزدهم خرداد ماه به مناسبت سالروز شهادت 

حضرت امام جعفر صادق )ع( اجرایی ندارند.
بر اساس این گزارش هم اکنون نمایش »جنگ و صلح« به 
کارگردانی میثم یوسفی در تاالر چهارسو، نمایش »کنسرت 
تئاتر مرگ گرم« به کارگردانی محمدرضا عطایی فر در تاالر 
قشقایی و نمایش »مرفی« به کارگردانی نگین ضیایی در تاالر 

سایه میزبان عالقه مندان تئاتر هستند.

»خانه های خالق«؛ راه گذر تجاری سازی 
صنایع دستی

 خانه های خالق صنایع دستی مسیری برای تجاری سازی و 
ارتقای جایگاه اقتصادی صنایع دستی کشور و در زنجیره کسب 
و کار، مکانی برای تبادل دانش، تجربیات برنامه ریزان، سرمایه 

گذاران و تولیدکنندگان صنایع دستی است. 
به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی، خرداد با هه حال و هوایی 
یادماندنی  به  ماه  بزرگ صنایع دستی  برای خانواده  که دارد 
است، جهان یک روز را بنام هنر هنرمندان و صنعتگران بنام 
روز صنایع دستی نام گذاری کرده است؛ 20 خرداد )۱0ژوئن( 
گرامیداشت تاریخچه خلق هنر از سرانگشتان مردمی است که 
آثار و سبک زندگی شان در هزاران سال پیش به یادگار مانده و 
امروز برای ما به عنوان هنر سنتی و میراث فرهنگی محسوب 

می شود.   
در سرزمینی که تاریخچه صنایع دستی در آن به بیش از ۶ 
هزار سال می رسد، صنعتگران و هنرمندان این حوزه جامعه 
حدود 2 میلیون نفری را تشکیل می دهند، جدا و بیش از هر 
مشکالتی مانند رکود در بازار، تامین مواد اولیه، هزینه های 
کارگاهی، بیمه، بازاریابی و فروش محصول، رقابت با همتایان 
خارجی، واردات بی رویه نمونه های بی کیفیت مشاهده و 
صادرات و حضور در بازارهای بزرگ جهان، نیازمند نهادسازی 
و شبکه سازی مانند انجمن های صنفی در سطح ملی و خانه 

های خالق صنایع دستی در همه شهرها و روستا هستند.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با بیان اینکه مشکل حوزه کاغذ 
ارز است، گفت: کاغذ از ردیف ارز ۴200 
تومان خارج شده و معاونت مطبوعاتی 
ساختاری برای واردات، صادرات و توزیع 

کاغذ ندارد. 
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، »محمد 
ُخدادی« در ارتباط تصویری با مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و اعضای هیات 
همدان  استان  مطبوعات  خانه  مدیره 
که به صورت آنالین برگزار شد، اظهار 
داشت: ۱3 هزار رسانه و ۵0 هزار مدعی 
خبرنگاری در کشور داریم و پنج هزار 
نفر از خبرنگاران آزاد که در رسانه های 
بیمه  کار هستند  به  مشغول  مختلف 
کمی  رشد  و  آمار  این  با  اما  شده اند 
رسانه ها عمالً هر کاری در این حوزه با 

مشکالت مختلفی مواجه است.
وی ضمن اعالم آمادگی برای برگزاری 
دوره های آموزشی مجازی، خاطرنشان 
و  الزم  های  هماهنگی  انجام  با  کرد: 
ارائه اولویت های آموزشی توسط خانه 
در  دوره  این  کالس های  مطبوعات، 

روزهای آینده برگزار خواهد شد.
در  کاغذ  توزیع  خصوص  در  خدادی 
بین نشریات هم توضیحاتی ارائه کرد 
و با بیان اینکه مشکل حوزه کاغذ، ارز 
است، گفت: کاغذ از ردیف ارز ۴200 
تومان خارج شده و ما به عنوان معاونت 
مطبوعاتی هیچ ساختاری برای واردات، 
از  ولی  نداریم  کاغذ  توزیع  و  صادرات 

موجود  ظرفیت های  و  امکانات  تمام 
استفاده کرده و تاکنون به هر قیمتی که 

بوده کار را انجام داده ایم.
اطالع رسانی  و  مطبوعاتی  امور  معاون 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید 
کرد: به هرحال واقعیت ماجرا این است 
که شاخص دریافت کاغذ تغییر کرده و 
در حال حاضر نشریه ای که ۸0 درصد 

انتشار دارد، کاغذ دریافت می کند.
خانه  درخواست  به  اشاره  با  خدادی 
بر  مبنی  همدان  استان  مطبوعات 
ساماندهی سرپرستی نشریات سراسری، 
گفت: خانه مطبوعات برنامه پیشنهادی 
خود دراین خصوص را بررسی و تصمیم 
وزارت  مطبوعاتی  معاونت  به  گیری 

ارشاد ارائه کند.
وی همچنین از تهیه فهرست خبرنگاران 
شاغل در رسانه های مختلف بر اساس 
اولویت، برای دریافت واکسن کرونا خبر 
داد و تاکید کرد: از هیچ اقدامی برای 
فعاالن رسانه ای  و  از رسانه ها  حمایت 

کشور دریغ نخواهیم کرد.
ندیره  هیات  عضو  حمزه«  »مهرداد 
نیز در  استان همدان  خانه مطبوعات 
باالی  ظرفیت  به  اشاره  با  دیدار  این 
رسانه های استان، خواستار ساماندهی 
سرپرستی نشریات سراسری و تعیین 
تکلیف مجوزهای غیرفعال رسانه ها شد.

افزایش  خواستار  همچنین  وی 
یارانه  از  استان  های  رسانه  سهم 
رسانه  به  کاغذ  سهمیه  اختصاص  و 

های استان شد. 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
استان همدان نیز در ادامه این دیدار 
با ارائه گزارشی از وضعیت مطبوعات 
استان، خواستار توجه ویژه برای رفع 
مشکل کاغذ نشریات و سامانه آگهی 
های دولتی شد.»احمدرضا احسانی« 
با اشاره به ظرفیت و توانمندی رسانه 
های استان، افزود: رسانه های استان 
همدان در زمینه اطالع رسانی موضوع 
همچنین  و  کرونا  ویروس  با  مقابله 
انتخابات حضوری موثر و فعال دارند. 
مدیره  هیات  اعضای  ایرنا،  گزارش  به 
مدیران  نماینده  و  مطبوعات  خانه 
مسئوالن روزنامه های استان همدان نیز 
دراین جلسه به بیان مسائل و مشکالت 

حوزه رسانه استان پرداختند.
غیرفعال  مجوزهای  تکلیف  تعیین 
رسانه های  سهم  افزایش  رسانه ها، 

سهمیه  اختصاص  و  یارانه  از  استان 
کاغذ به مطبوعات استانی، توجه ویژه 
استانی، تسریع  به آموزش خبرنگاران 
برابر  در  خبرنگاران  واکسیناسیون  در 
ویروس کرونا، اختصاص ردیف بودجه 
برخی  رفع  و  مطبوعات  خانه های  به 
مطبوعات  خانه  سامانه  مشکالت 
ازجمله موضوعات مطرح شده از سوی 
استان  مطبوعات  خانه  مدیره  هیات 
نشست  این  در  بود.همچنین  همدان 
مقرر شد که جلسه ای با حضور معاون 
وزارت  اطالع رسانی  و  مطبوعاتی  امور 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، هیات مدیره 
و  فرهنگ  مدیرکل  و  مطبوعات  خانه 
ارشاد اسالمی استان همدان با اعضای 
مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون 
مشکالت  و  برگزار  اسالمی  شورای 
مطبوعات استان مورد بحث و بررسی 

قرار گیرد.

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
استان تهران با تاکید بر تشدید نظارت 
بهره  گفت:  استان،  های  چاپخانه  بر 
وابسته،  صنایع  و  چاپ  مطلوب  وری 
شناسایی دقیق تر ماشین آالت موجود، 
به روزرسانی آخرین اطالعات چاپخانه 
ها، شناسایی واحدهای فعال و غیرفعال 
و نظارت برمحصوالت و محتوای چاپی 

از اهداف این اقدام است. 
 احد جاودانی روز سه شنبه در گفت 
اینکه  بیان  با  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و 
بخش  برگیرنده  در  تهران  استان 
با  مرتبط  صنایع  و  صنوف  عمده 
چاپ است، عنوان کرد که اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان عالوه 
بر صدور مجوزها و مکاتبات اداری، در 
زمینه نظارت و ارزیابی چاپخانه ها و 
صنایع وابسته نیز گام های موثری با 
همیاری و پشتیبانی دفتر چاپ و نشر 

معاونت امور فرهنگی وزارت متبوع و 
اتحادیه های مربوط بر داشته است.

وی با اشاره به افزایش نظارت ها در 
چند ماه اخیر اظهار داشت: شناسایی 
دقیق تر ماشین آالت موجود، به روز 
رسانی آخرین اطالعات چاپخانه ها و 
واحدهای  شناسایی  وابسته،  صنایع 
فعال و غیر فعال از جمله مهم ترین 
نظارت  از  شده  حاصل  دستاوردهای 

های اخیر است.
هماهنگی  با  اینکه  بیان  با  جاودانی 
در  متبوع  وزارت  نشر  و  چاپ  دفتر 
واحد   ۱200 روز   ۴۵ مدت  ظرف 
اداره  این  کارشناسان  توسط  چاپی 
افزود:  گرفت،  قرار  بازدید  مورد  کل 
ضمن بازدیدهای انجام شده مشخص 
دالیل  به  ها  چاپخانه  از  برخی  شد 
اقتصادی  مشکالت  بویژه  مختلف 
فعالیت  محدود  بصورت  است  مدتی 

داشته که در صدد هستیم با توجه به 
اداره  این  امکانات  و  اختیارات  حدود 
کل موانع موجود را مرتفع کنیم.وی 
ها  نظارت  اجرای  نحوه  خصوص  در 
دادن  ترتیب  با  کل  اداره  این  گفت: 
ناظرین  برای  آموزشی  های  دوره 
نظارتی  های  تیم  تشکیل  به  نسبت 
تشریح  در  است.جاودانی  کرده  اقدام 
عملکرد کارشناسان و نحوه نظارت ها 
عنوان کرد: ناظرین برای انجام بازدید 
در ساعات اداری و غیر اداری به مراکز 
هدف مراجعه و ضمن تکمیل کاربرگ 
های طراحی شده، گزارش های خود 
رسانه  و  فرهنگی  امور  معاونت  به  را 
ای اداره کل برای جمع بندی نهایی 

ارائه می کنند.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
این  نتایج  به  اشاره  با  تهران  استان 
یکی  نظارت ها هم خاطرنشان کرد: 

از نتایج مهم، شناسایی مراکز متخلف 
های  چارچوب  از  خارج  که  است 
قانونی و آئین نامه ای فعالیت دارند 
که بر حسب نوع تخلف برخورد های 

الزم صورت می گیرد.
شامل  تخلفات  این  داد:  ادامه  وی 
چاپ محصوالت ممنوعه، عدم رعایت 
قوانین و مقررات ابالغی از جمله موارد 
مربوطه به پاسداشت زبان فارسی، چاپ 
محصوالت آرایشی بهداشتی، خوراکی، 
مجوز  اخذ  بدون  خودرو  یدکی  لوازم 
اینکه  با بیان  های الزم است.جاودانی 
مستقیم  مراجعه  با  ها  نظارت  این 
کارشناسان به واحدهای چاپی همراه 
است، افزود: کارشناسان مربوطه با دادن 
راهنمایی و مشورت به چاپخانه داران و 
صنایع وابسته آنان را در به روز رسانی 
فعالیت،  اطالعات آماری و اخذ مجوز 

یاری می دهند.

در  سفر  ممنوعیت  اعالم  وجود  با 
تعطیالت نیمه خردادماه، قیمت اجاره 
یک شب ویال و خانه شخصی به اوج 

رسیده است. 
ستاد  اعالم  طبق  ایسنا،  گزارش  به 
ملی کرونا سفرهای بین استانی از ۱2 
تردد  و  است  ممنوع  خردادماه  تا ۱۷ 
بین همه مناطق زرد، نارنجی و قرمز از 
۵00 هزار تا یک میلیون تومان جریمه 
معمول  طبق  ستاد  این  هرچند  دارد. 
سفر با وسایل نقلیه عمومی را ممنوع 
با این حال،  و یا محدود نکرده است. 
بررسی ها از بازار اجاره خانه و ویالهای 
مناطق  در  می دهد  نشان  شخصی 
مسافرپذیر ایران، مثل شهرهای شمالی 
که  تهران  نزدیک  ییالق های  و  کشور 
تعطیالت  مسافران  انتظار  در  ظاهرا 
نیمه خردادماه هستند، نرخ اجاره یک 
شب خانه و ویالی شخصی تا سه برابر 

گران تر شده است.
پایین ترین نرخ اجاره یک شب سوئیت 
تا  حاضر  درحال  شمالی  شهرهای  در 
200 هزار تومان است که در تعطیالت 
هزار  به ۶00  آن  قیمت  نیمه خرداد، 
تومان می رسد. نرخ اجاره فقط یک شب 
ویالی ساحلی به هشت میلیون تومان 
هم رسیده است. کرایه یک شب کلبه 
چوبی در کنار جنگل همراه با استخر و 
جکوزی که در حالت عادی سه میلیون 
تومان قیمت گذاری شده، در تعطیالت 
تومان  نیم میلیون  و  پنج  تا  پیش  رو 

می رسد.   
در منطقه طالقان، محدوده کردان نیز 
یک ویال که در روزهای عادی قیمت 

و  میلیون  یک  آن  اجاره  شب  یک 
تعطیالت  در  است  تومان  هزار   300
نیمه خرداد تا چهار میلیون تومان اوج 
گرفته است. در این منطقه که بیشتر 
ویالها برای تعطیالت پایان هفته نیز 
اجاره داده می شوند نرخ کرایه ها برای 
یک شب، گاه تا پنج میلیون تومان هم 
می رسد.برخی از این ویالها و خانه های 
مسکونی، بدون مجوز قانونی نه تنها به 
محل  که  می شوند  داده  اجاره  مسافر 
ضبط موزیک ویدئوها و فیلم هستند و 
همین بهانه ای شده برای گران تر کردن 

نرخ اجاره یک شب آن ها.
بازار آزاد و بدون کنترل و نظارِت کرایه 
درحالی  شخصی  ویالهای  و  خانه ها 
ابتدای شیوع ویروس  از  داغ است که 
قرار  ملی کرونا  با مصوبه ستاد  کرونا، 
بر ممنوعیت فعالیت آن ها بود. با این 
و  عرفی  محدودیت های  وجود  حال، 
قانونی حاکم در هتل ها، در کنار قیمت 
در  باعث شده  آن ها  با خدمات  نابرابر 
برخی مناطق، به ویژه شهرهای شمالی، 
شخصی  ویالهای  و  خانه ها  مشتریان 

بیشتر هم باشد.
از پرمسافرترین  در مازندران که یکی 
از  می آید،  شمار  به  کشور  استان های 
اسفندماه ۹۸ با حکم دادستان عمومی 
و انقالب مرکزی این استان، اجاره این 
واحدهای مسکونی و ویالهای شخصی 
مطابق مصوبه کارگروه پدافند زیستی و 
مقابله با کرونا ممنوع شده بود، اما به 
استناد گزارش هایی که به ایسنا رسیده، 
اجاره خانه و ویال در این استان همچنان 
بدون محدودیت، رواج داشته و حتی از 
ادامه فعالیت بسیاری از آن ها در دوران 
بهداشتی،  دغدغه های  وجود  با  کرونا 
این  مشابه  است.  نشده  جلوگیری 
وضعیت در استان های خراسان رضوی، 
همدان،  گیالن،  مشهد،  شهر  ویژه  به 
و  و جزایر کیش  کردستان، کرمانشاه 

قشم حاکم است.
رییس  ـ  مرادی  سلطان  جمشید 
، استانی که  جامعه هتلداران مازندرانـ 
بیشترین چالش را با فعالیت خانه های 
شخصی و ویالهای اجاره ای دارد، گفته 
است: بیشتر مسافران مازندران یا ویال 

دارند یا خانه ای را اجاره می کنند. این 
خانه های غیرمجاز را هم که نه تعطیل 
می کنند و نه برخورد قاطع و نظارتی 
ـ  حمزه زاده  جمشید  زعم  می شود.به 
رییس جامعه هتلداران ایرانـ  نیز وجود 
برخی محدودیت ها در هتل، مردم را به 
سمت خانه های اجاره ای کشانده، وگرنه 
چندبرابر  خانه ها  همین  کرایه  قیمت 
این  به  واکنش  است.هرچند  هتل ها 
اظهارنظر از سوی مخاطبان زیاد بوده 
است؛ بسیاری بر این عقیده اند آن چه 
مردم را از هتل ها گریزان کرده، قیمت 
با  قیاس  در  آن ها  منطق  بدون  و  باال 
خدمات ضعیف و امکانات محدودشان 
است. نظر بعضی از مردم بر این بوده 
لوکس  ویالی  یک  اجاره  قیمت  که 
به مراتب از یک اتاق هتل با امکانات 
ضعیف و فضای محدود که نرخ اجاره 
آن برابر با حقوق اکثریت اقشار جامعه 
است. صرفه تر  به  مقرون  نیست، 

گزارش های مرکز آمار ایران نیز تایید 
می کند که گرایش مردم به استفاده از 
خانه های شخصی بیشتر از اقامتگاه های 
رسمی است. در بهار ۹۸ از بین ۱02 
میلیون سفری که انجام شد ۴۶ درصد 
همراه با اقامت شبانه بود که پس از خانه 
بستگان و دوستان، ویالها، آپارتمان های 
اجاره ای و خانه ها و ویالهای شخصی 
بیشترین آمار مصرف را داشته اند. سهم 
اقامت های  از  کمپ  و  مسافرتی  چادر 
استفاده  و  درصد  سه  مسافران  شبانه 
هتل،  مثل  رسمی  اقامتگاه های  از 
مهمانپذیر و هتل آپارتمان نیز حدود 

سه درصد بوده است.

خدادی:

 مشکل حوزه کاغذ تامین ارز است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران تاکید کرد؛

تشدید نظارت بر چاپخانه های تهران و رفع مشکالت صنایع وابسته

سفر ممنوع شد؛ اجاره ویال باال رفت!

فرهنگی
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طارمی در بین نامزدهای بهترین گل لیگ 
قهرمانان اروپا

گل مهاجم ایرانی پورتو در بین نامزدهای بهترین گل لیگ 
قهرمانان اروپا قرار گرفت.  سایت یوفا از نامزدهای کسب عنوان 
بهترین گل فصل لیگ قهرمانان اروپا رونمایی کرد که در میان 

آن ها سوپرگل طارمی در دیدار مقابل چلسی قرار دارد.
از جمله نامزدهای کسب این عنوان می توان به گل بنزما به 
لیونل مسی به پاری سن  چلسی، لوکا مودریچ به شاختار، 
ژرمن، اولیویر ژیرو به اتلتیکو، نیمار به باشاک شهیر و ام باپه به 
بارسلونا اشاره کرد.مهدی طارمی در مرحله یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا مقابل چلسی یکی از زیباترین گل های این 
رقابت را به ثبت رساند و شانس خوبی برای رسیدن به جایزه 

بهترین گل این رقابت ها دارد.

اوضاع وخیم دیسک کمر احسان 
حدادی در آستانه المپیک

احسان حدادی  مورد وضعیت دیسک کمر  یک پزشک در 
می گوید تعجب می کنم که مشکل او بیش تر از درد کمر نیست 
چون وضعیت در عکس ها بدتر از چیزی است که احساس 
می کند. احسان حدادی، قهرمان پرتاب دیسک آسیا به تازگی 
با مشکل دیسک کمر مواجه شده که تمرینات او را تحت تاثیر 

قرار داده است.
این ورزشکار که اکنون در آمریکا به سر می برد به دلیل مشکل 
دیسک کمر خود نمی تواند پرتاب های بلندی انجام دهد و قرار 

است برای بررسی وضعیت و درمان به ایران برگردد.
اوضاع حدادی در آستانه بازی های توکیو احتمال آماده نبودن 
و حتی نرسیدنش به المپیک را مطرح کرده است که پس از 

بررسی های پزشکی نظر نهایی اعالم می شود.
در فیلمی که فدراسیون دوومیدانی منتشر کرده است، دکتر 
پاکزاد که حدادی در آمریکا به او مراجعه کرده است توضیحاتی 
در مورد وضعیت آسیب دیدگی  این ورزشکار ارائه می دهد و 
می گوید: مقداری عضله ها سفت شده و این درد گاهی به پا 
می رسد. احساس می کنم به دلیل این مشکل پتانسیل کاملی 
ندارد. خطرات اولیه مشکل مقداری درد است و به مرور می تواند 
به عصب ضرر بزند و باعث شود که به طور دائمی ضرر ببیند. 
البته در حال حاضر به این مرحله نرسیده است اما سورپرایزم 
که مشکل این ورزشکار بیش تر از این نیست چون در عکس ها 

وضعیت بدتر از چیزی است که حس می کند.

ملی پوش پینگ پنگ زنان: 
۲ سال از مسابقات خارجی دور بوده ام

مهشید اشتری می گوید بازیکنان ملی به دلیل شیوع کرونا دو 
سال از مسابقات برون مرزی دور بوده اند و کارشان در مسابقات 

قهرمانی آسیا سخت است. 
مهشید اشتری در گفت وگو با ایسنا، به لیگ برتر تنیس روی 
میز زنان که با قهرمانی شهرداری شهربابک به پایان رسید، 
اشاره و بیان کرد: لیگ امسال به دلیل شیوع کرونا دیرتر و در 
سه دور رفت، برگشت و پلی آف برگزار شد که تیم ما به عنوان 
قهرمانی رسید. این نتیجه قابل پیش بینی بود، چون بازیکنان 

خوب و رنکینگ دار را داشتیم .
او به برگزاری اردوهای ملی با پایان لیگ اشاره کرد و گفت: 
احتماال از اواخر خرداد ماه اردوهای تیم ملی برگزار می شود. 
آخرین باری که این اردوها برگزارشد سوم اسفند ۹۸ بود 
و بعد از آن گفتند به شهرهای مان برگردیم تا اوضاع کرونا 
بهتر شود. البته در این مدت ندا شهسواری و شیما صفایی 
به عنوان نفرات اعزامی  به انتخابی المپیک، در اردو بودند اما 

بقیه بازیکنان اردوی ملی و مسابقه برون مرزی  نداشتند.
اشتری ادامه داد: در این مدت کرونا باعث نشد که تمرینات مان 
را متوقف کنیم و حتی بیش تر از قبل تمرین کردیم. اکنون هم 
انگیزه های مان برای حضور در تیم ملی دقیقا مثل زمان قبل از 

شیوع بیماری است.
آسیا  قهرمانی  میز  روی  تنیس  مسابقات  به  بازیکن  این 
و  کرد  اشاره  می شود،  برگزار  جاری  سال  شهریور  که 
گفت:  نزدیک دو سال است که به مسابقات برون مرزی 
اعزام نشده ایم و کار کمی  سخت است، اما بازیکنانی که 
من  دارند.  زیادی  بین المللی  تجربه های  می شوند،  اعزام 
هم هر چند دوست دارم بهترین عملکرد خود را داشته 
باشم اما دو سال است که از جو و استرس مسابقات دور 
بوده ام. البته چند ماه فرصت تمرین داریم تا آماده شویم 

و به اوج خود برسیم.

برخورداری: 
هدفم از پیوستن به العربی رسیدن

 به قهرمانی بود
العربی  از پیوستن به تیم  ایران گفت: هدفم  لژیونر هندبال 
جنگیدن برای کسب مقام های اولی بود که با کسب 3 مدال 

به اهدافم رسیدم. 
سعید برخورداری در گفت و گو با ایسنا در خصوص حضورش 
در تیم هندبال العربی قطر اظهار کرد: بعد از تعطیالت ژانویه 
و در پنجره نقل و انتقاالت زمستان از گواداالراخا اسپانیا جدا 
شدم و به تیم العربی پیوستم. اصلی ترین هدفم از نقل و انتقال 
و خارج شدن از هندبال اسپانیا و اروپا، آمدن به تیمی بود که 

همیشه برای کسب عناوین می جنگد. 
دروازه بان تیم هندبال العربی افزود: تیم العربی یک تیم مدعی 
در همه جام ها و مسابقات است. این تیم قهرمان دوره قبل جام 
باشگاه های آسیا هم شد. به هر حال اصلی ترین هدفم برای 
آمدن به قطر جنگیدن برای کسب مقام های اولی بود. خدارا 
شکر توانستم با تیم العربی به اهدافی که دنبالش بودم برسم. 

وی گفت: در این فصل ما با تیم العربی نایب قهرمان لیگ 
ستارگان قطر شدیم و دو جام قطر کاپ و امیر کاپ را باال 
بردیم. اگر بخواهیم از لحاظ سطح ارزش و میزان پاداشی که 
وزارت ورزش و فدراسیون قطر برای این مسابقات در همه 
رشته های ورزشی قائل می شود آنها را طبقه بندی کنیم اول 
امیر قطر، بعد لیگ ستارگان و در آخر هم قطر کاپ  جام 
قرار می گیرند.برخورداری گفت: ما لیگ ستارگان را به خاطر 
کرونا گرفتن و یا مصدوم شدن چند بازیکن از دست دادیم و 
نتوانستیم قهرمان شویم، اما بعد از نایب قهرمانی همه مصمم 
و یک دل شدیم و با اضافه شدن بازیکنان دو کاپ دیگر را 
بدست آوردیم. امسال به لحاظ تاریخی بهترین سال در تاریخ 
هندبال باشگاه العربی بود و واقعا مسئوالن تیم و همه طرفدارها 
از این بابت خیلی خوشحال هستند.لژیونر هندبال ایران گفت: 
من  ۵ ماه است که در قطر و در این تیم هستم و در همین 
مدت موفق شدم 3 مدال )دو طال و یک نقره( کسب کنم که 
باعث افتخارم است. هدف بعدی تیم ما دفاع از عنوان قهرمانی 
باشگاه های آسیا است.دورازه بان تیم هندبال العربی قطر گفت: 
فکر می کنم امسال با توجه به تاریخ مسابقات و همچنین حضور 
بازیکنان با کیفیت بهترین دوره مسابقات باشگاه های آسیا باشد. 
در این دوره همه تیم ها بازیکنان خوبی را ترانسفر کرده اند و ۱00 
در صد کارمان در این مسابقات هم سخت است و هم بازی های 
لذت بخشی را خواهیم داشت.وی گفت: مهمترین هدف باشگاه 
ما کسب عنوان قهرمانی و دفاع از مدال طال است. فکر می کنم 
اصلی ترین رقبای ما نیز از تیم الدحیل از کشور قطر و نماینده 
عربستان که در این دوره تیم خوبی دارد، هستند. به هر حال همه 
تیم ها همچون کویت، بحرین، قطر، عربستان و ایران عزیزم برای 
بهترین نتیجه می جنگند.دروازه بان تیم ملی هندبال ایران گفت: 
در جام باشگاه های آسیا دو نماینده از ایران حضور دارند. رویارویی 
جلوی این تیم ها برای من سخت است اما به هر حال به عنوان یک 
بازیکن حرفه ای همه تالشم را می کنم تا بتوانیم در تیم العربی 
بهترین نتیجه را بگیریم. ما در آخرین بازی دور گروهی جلوی 
نماینده کازرون بازی خواهیم کرد و امیدوارم بازی خوبی از آب 
درآید. امیدوارم هر دو نماینده ایران در این مسابقات موفق باشند و 

برای آنها آرزوی موفقیت دارم.

نماینده سازمان جهانی مبارزه
 با دوپینگ در تهران

نماینده همکار سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ با حضور در 
تهران، اقدام به نمونه گیری از ورزشکاران ایرانی کرده و این 
اقدام کماکان ادامه دارد. در حالی که حدود دو ماه تا آغاز 
ابتدای هفته  از  المپیک توکیو باقی مانده است،  رقابت های 
جاری یک زن روسی تبار به عنوان نماینده شرکت دانمارکی 
)وادا(  دوپینگ  با  مبارزه  جهانی  سازمان  با  که   ITA نام  به 
همکاری می کند به تهران آمده است تا نمونه گیری هایی را 
از ورزشکاران ایرانی بر اساس لیست RTP انجام دهد.بر اساس 
درخواست فدراسیون های ورزشی کشورهای مختلف و پس از 
تجمیع این درخواست ها، این شرکت همکار وادا، اقدام به انجام 
تست های دوپینگ از ورزشکاران می کند و با توجه به این که از 
شنبه هفته جاری نماینده ITA در تهران حضور یافته تا کنون 
از محل تمرین ورزشکاران رشته های وزنه برداری، کشتی، 
به  اقدام  و  بازدید  قایقرانی، تکواندو و جانبازان و معلوالن 
این  و  است  کرده  دوپینگ  تست  انجام  برای  نمونه گیری 
روند کماکان از سایر رشته های المپیکی ایران ادامه دارد و 
فدراسیون های ورزشی و ورزشکاران موظف به همکاری با 

این نماینده وادا هستند.

ملی پوش وزنه برداری زنان ایران گفت: 
آن  از  جمالی«  »یکتا  مدال  اهمیت 
جهت است که این مدال جاده توسعه 

وزنه برداری زنان را هموار خواهد کرد. 
در  سه شنبه  روز  حسینی«  »الهام 
گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه 
توسعه یک  رشته در دراز مدت خواهد 
وزنه برداری  در  ایرانی  دختران  اما  بود 
از  پیش  داشت:  اظهار  کردند  شاهکار 
این نیز گفته بودم که دختران ایرانی 
توان کسب مدال را دارند و آن حرف 
این  از روی احساس نبود بلکه تالش 
بودم.  شاهد  نزدیک  از  را  دختران 
جمالی از زمانی که وارد اردو شد انگیزه 
مضاعفی داشت که موجب شد تا وی 
بدون استرس در ازبکستان به کار خود 
ادامه دهد. اینکه از وی به  عنوان پدیده 
یاد می کنم مبالغه نیست بلکه واقعیت 
در  ایران  وزنه برداری  دختران  است. 
مدت زمان کم توانستند کارهای بزرگی 
انجام دهند. این دومین مدال ایران در 
مدال  نخستین  بود؛  بین المللی  سطح 
بین المللی وزنه برداری زنان ایران را من 
ترکیه  اوغلو«  »نعیم سلیمان  در جام 

کسب کردم.
»یکتا  مدال   3 کسب  داد:  ادامه  وی 

جمالی« در مسابقات قهرمانی جوانان 
هنوز  وی  که  است  حالی  در  جهان 
۱۶ سال سن دارد و می تواند در آینده 
افتخارات زیادی را کسب کند. جمالی با 
گرفتن مدال،  نشان داد که وزنه برداری 
زنان نمادین نیست بلکه با برنامه گام 
در مسابقات آسیایی و جهان می گذارد.   
این مدال می تواند انگیزه را بیشتر کند 
و جاده  صاف کن توسعه این رشته در 
این  ارزش  است.  ایرانی  دختران  بین 
مدال خیلی زیاد است نباید به راحتی از 
آن بگذریم؛ جمالی در وزنه برداری ایران 

تاریخ ساز شد.
حسینی گفت: سطح مسابقات جوانان 

جهان باال بود و برای جمالی که در رده 
سنی نوجوانان است این موفقیت یک 
شاهکار به شمار می رود. وی تمام تالش 
خود را به کار گرفت و توانست عنوان 
سومی را کسب کند. رقیبان قدرتمندی 
در دسته ۸۷ کیلوگرم حضور داشتند و 
کسب مدال خوش رنگ تر آسان نبود و 
فاصله نفر اول با نفر نخست نیز حکایت 
از این دارد. البته با توجه به سن پایین 
برای  می تواند  به راحتی  وی  جمالی 

سکوهای بهتر برنامه ریزی کند.
جام  مسابقات  برنز  مدال  دارنده 
بابیان  ترکیه  اوغلو«  سلیمان  »نعیم 
مورد  زنان  وزنه برداری  توسعه  اینکه 

تایید کارشناسان جهانی است اظهار 
رشد  این  موجب  عامل  چند  داشت: 
چشمگیر شده است. نخستین عامل 
اراده و همت دختران ایرانی است که 
برای هدف بزرگ تالش می کنند. در 
پیکارهای قهرمانی سال 202۱ آسیا 
مدال  با  زیادی  فاصله  ازبکستان،  در 
مدال  به  می توانستیم  و  نداشتیم 
در  که  می دهد  نشان  این  و  برسیم 
شد.  خواهد  محقق  مهم  این  آینده 
چشمگیر  رشد  این  دلیل  دومین 
ایران  دختران  فیزیک  و  تمرینات 
را  زمینه  به خوبی  می تواند  که  است 
برای موفقیت فراهم کند. البته برای 
ادامه این کار باید برنامه بیشتری در 

دستور کار قرار گیرد.
دختران  کرد:  تصریح  پایان  در  وی 
ایرانی در حالی توانستند موفقیت های 
زیادی در وزنه برداری کسب کنند که 
در حدود سه سال از فعالیت این رشته 
در ایران به صورت رسمی می گذرد و 
از  بسیاری  در  تعلیم  برای  زن  مربی 
با فراهم شدن  ندارد.  استان ها وجود 
انتظار  می شود  توسعه  زمینه های 
مدال و موفقیت بیشتری از دختران 

ایرانی در جنگ با فوالد سرد داشت.

دبیر فدراسیون گلف می گوید اگر زمین 
فدراسیون  به  انقالب  مجموعه  گلف 
واگذار شود، این زمین پس از ۶0 سال 

بهسازی می شود. 
فدراسیون  دبیر  جمشیدی  مهرداد 
گلف در گفت وگو با ایسنا، در خصوص 
مسابقات یک روزه آزاد کشوری گلف 
گرامیداشت آزادسازی خرمشهر گفت: 
مسابقاتی که برگزار شد مسابقات یک 
روزه گلف در فضای باز )نزدیک به ۴00 
هزار متر مربع(  باحضور ۹0 نفر از ۱۴ 
مسابقات  از  دوره  این  در  بود.  استان 
و  بهداشتی  نکات  که  کردیم  سعی 

پروتکل ها را رعایت کنیم.  
او ادامه داد: باید بگویم که در قوانین 
گلف رعایت فاصله اجتماعی انجام می 
شود چرا که طبق قانون های موجود در 
این رشته باید فاصله دو متری از بازیکن 
هنگام ضربه زدن رعایت شود؛ بنابراین 
فاصله گذاری اجتماعی خود به خود در 
این رشته رعایت می شود. در خصوص 
سایر نکات بهداشتی تفکراتی هم شده 
و ما  مواد ضدعفونی، ماسک و ... را در 
گفت  باید  گذاشتیم.  بازیکنان  اختیار 
که گلف در فضای باز اجرا می شود و 
بازیکنان با فاصله گذاری بازی را انجام 
می دهند. همچنین از ستاد کرونا مجوز 
های الزم را برای برگزاری این مسابقات 

دریافت کردیم.
رشته  در  گفت:  گلف  فدراسیون  دبیر 
مینی گلف و گلف مسابقات در فضای 
باز اجرا شده و طبق قوانین این رشته 
فاصله گذاری به خوبی رعایت می شود. 
محدودیت هایی که باعث نشستن افراد 

جامعه در خانه می شود قطعا عوارضی 
را دارد چرا که انسان موجود اجتماعی 
است و این موضوع می تواند مشکالت 
روحی ایجاد کند. در رشته گلف و در 
این  چراغ  کردیم  سعی  کرونا  دوران 
رشته را روشن نگه داریم و مسابقات 
اجرایی  تقویم  در  ببریم.  جلو  را  خود 
اجرا  بود  قرار  زیادی  مسابقات  امسال 
شود اما به دلیل کرونا دست ما کمی 
بسته شد. فدراسیون برنامه کوتاه مدت 
و بلند مدت دارد اما کرونا دست ما را 
کمی بسته و امیدوارم امسال کرونا تمام 

شود.
جمشیدی در پاسخ به اینکه چند اعزام 
بین المللی در رشته گلف در سال های 
آینده خواهیم داشت؟ گفت: مسابقات 
به  گذشته  های  سال  در  المللی  بین 
امسال  و  شد  لغو  کرونا  شیوع  دلیل 
هم ایمیل هایی از فدراسیون آسیایی 
و جهانی دریافت کردیم که مسابقات 
موکول  سال 2022  به  و  شده  معوق 
شویم  موفق  امیدواریم  است.  شده 

اردوهای تیم ملی را برگزار کنیم تا در 
صحنه  در  قدرتمند   2022 مسابقات 

های جهانی حاضر شویم.
او ادامه داد: هم در بخش آقایان و هم 
در  داشت.  خواهیم  هایی  اعزام  بانوان 
انجام  بحث استعدادیابی هم کارهایی 
شده و می خواssیم اردوهایی برگزار 
فکر  در  نداد.  اجازه  کرونا  که  کنیم 
هستیم با شرایطی خاص اردو های تیم 

ملی امسال برگزار شوند.
جمشیدی در پاسخ به اینکه آیا ایران 
می تواند میزبان مسابقات بین المللی 
باشد یا خیر؟ پاسخ داد: ابتدا درخصوص 
زمین گلف مجموعه ورزشی انقالب باید 
بگویم که قرار است در آینده خبر های 
این زمین بشنویم چرا  باره  خوبی در 
که در آینده این زمین با دستور وزارت 
ورزش به فدراسیون داده می شود و ما 
باید آن را بهسازی کنیم. بهسازی ۴0 
هکتار زمین هزینه باالیی دارد و باکمک 
بخش خصوص درنظر داریم پس از ۶0 
سال این زمین را احیا کنیم. زمین گلف 

انقالب برای ایران یک سرمایه است چرا 
که همین یک زمین استاندارد چمن در 
ایران را داریم و باید آن را بهسازی کرده 
و آنرا حفظ کنیم. اگر زمین در اختیار 
فدراسیون قرار بگیرد پس از بهسازی 
مسابقات  میزبانی  قابلیت  توانیم  می 

آسیایی را داشته باشیم.
سیدجالل عرفانیان رئیس هیات استان 
تهران نیز در گفتگو با ایسنا در خصوص 
زمین  گفت:  تهران  گلف  های  زمین 
اصلی ما در مجموعه انقالب است اما 
سعی شده  فضای زمین های گلف را 
از شمال تهران به جنوب تهران انتقال 

دهیم.  
راهکاری  چه  اینکه  به  پاسخ  در  او 
هایی می توان داشت تا افراد بیشتری 
به این رشته عالقه مند شوند؟ گفت: 
در استان تهران سعی شد به محالت 
این زمینه   پیدا کنیم. در  تهران ورود 
محالت  در  گلف  نمایندگان  برای 
حکم صادر شده تا بتوانیم استعداد ها 
را از محالت پیدا کنیم. در شروع باید 
گفت که باالی 3 هزار جذب قطعا در 
تهران خواهیم داشت. یکی از تفکرات 
این  تهران  استان  در  که  بوده  این  ما 
رشته را همگانی کنیم و بعد مسابقات 

را برگزار کنیم.
داد:  ادامه  تهران  استان  هیات  رئیس 
باالی  فضای  از  را  گلف  خواهیم  می 
تهران  تمام  در  و  کنیم  خارج  شهر 
شود  می  گفته  اینکه  دهیم.  توسعه 
درست  هاست  پولدارها  برای  گلف 
رشته  این  اکنون  که  چرا  نیست 

رایگان آموزش داده می شود.  

عضو تیم ملی ایران:

مدال جمالی جاده توسعه وزنه برداری زنان را هموار کرد

بهسازی زمین گلف مجموعه انقالب پس از 6۰ سال

ورزش

آگهی فقدان سند مالکیت
سوسن بنی طالبی دهکردی   با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 2 اهواز 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک ۹03/۱3۱۷۸  واقع در بخش ۷ اهواز که 
بنام سوسن بنی طالبی دهکردی   سابقه ثبت و سند مالکیت شماره ۴2۵۷۱۱  صادر 
و تسلیم گردیده  که بعلت سهل انگاری مفقود گردیده لذا بدستورتبصره یک اصالحی 
ماده ۱20 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می شود 
که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد می تواند ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را با ارائه سند مالکیت به این اداره 
تسلیم درغیر اینصورت پس ازسپری شدن مهلت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت 

المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. ۵/۴۸۶/م/الف
تاریخ انتشار: ۱۴00/03/۱2

هاشمی -  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک اهواز

آگهی فقدان سند مالکیت
دفترخانه  گواهی شده  استشهاد  برگ  دو  تسلیم  با  حدیث شهریاری   
  ۵/۱۵۱۹۸ پالک  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  مدعی  اهواز   ۱۷0
مالکیت شماره  بنام وی سابقه ثبت و سند  اهواز که  واقع در بخش ۸ 
020۱03 صادر و تسلیم گردیده  که بعلت سهل انگاری مفقود گردیده 
لذا بدستورتبصره یک اصالحی ماده ۱20 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
انجام  مدعی  که هرکس  آگهی می شود  نوبت  عموم یک  اطالع  جهت 
معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد می تواند ظرف مدت ده 
به  ارائه سند مالکیت  با  را  اعتراض خود  این آگهی  انتشار  تاریخ  از  روز 
این اداره تسلیم درغیر اینصورت پس ازسپری شدن مهلت قانونی و عدم 

واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار: ۱۴00/03/۱2

۵/۴۸3/م/الف
هاشمی - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک اهواز

آگهی فقدان سند مالکیت
مهین جر جر با تسلیم  دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه ۱۷0  اهواز مدعی است که 
سند مالکیت ششدانگ پالک ۱۹3۷/۱203 باقیمانده  واقع در بخش دو  اهواز در صفحه ۷۴ 
دفتر ۱33 ذیل ثبت 2۴۶3۷ بنام مهین جر جر  ثبت و سند مالکیت   صادر و تسلیم گردیده  
وبرابر سند قطعی شماره  23۱3۸-۷۴/۱2/20  دفترخانه ۷0 اهواز نامبرده-مع الواسطه انتقال 
قطعی یافته که برابر اسناد  -دفترخانه  - اهواز نزد - رهن است که بعلت سهل انگاری  مفقود 
گردیده لذا بدستورتبصره یک اصالحی ماده ۱20 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع 
عموم یک نوبت آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد 
خود میباشد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را با ارائه سند 
مالکیت به این اداره تسلیم درغیر اینصورت پس ازسپری شدن مهلت قانونی و عدم واخواهی 

سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. ۵/۴۹0/م/الف
نصرت اله - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه دو اهواز

آگهی حصروراثت
محمد عاروان به شماره شناسنامه  به شرح دادخواست به کالسه 2۴۷۴-۹۹ از 
این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
اقامتگاه دائمی   تاریخ  ۱3۶۶/۴/۱۸  به شماره شناسنامه۸۴ در  غالمعلی عاروان 

خود فوت نموده و وراث آن مرحوم منحصر است به: 
۱- علی عاروان به شماره شناسنامه 2۷۵- نسبت با متوفی : فرزند
2- فرامرز عاروان به شماره شناسنامه ۱- نسبت با متوفی : فرزند
3-ملوک عاروان به شماره شناسنامه ۱  - نسبت با متوفی : فرزند

۴- اقدس عاروان  بشماره شناسنامه۴2۱۹0۴۵۷۷۵   نسبت با متوفی : فرزند
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت )یک( ماهه 
او  از متوفی نزد  نامه  یا وصیت  اعتراضی دارد و  تا هر کسی  آگهی می نماید 
گواهی  اال  و  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  مدت  آگهی ظرف  نشر  تاریخ  از  باشد 

صادر خواهد شد.
امیر فالحی- رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان دورود

آگهی حصروراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   3۹ شناسنامه   شماره  به  ساکی  معصومه 
چنین  و  نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از    00000۴0
توضیح داده که شادروان حمیدرضا ساکی به شماره شناسنامه ۸۷2در تاریخ 
اقامتگاه دائمی  خود فوت نموده و وراث آن مرحوم منحصر   ۱3۹۹/۱0/۱۴

است به: 
۱-مریم آدینه  به شماره شناسنامه۱2 - نسبت با متوفی : همسر

2- فرشته ساکی به شماره شناسنامه 3۹- نسبت با متوفی : فرزند
3- زهرا ساکی به شماره شناسنامه ۴۱20۶۷۷۷۹۶ - نسبت با متوفی : فرزند

۴- معصومه ساکی به شماره شناسنامه  3۹ نسبت با متوفی : فرزند
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت )یک( ماهه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر 

خواهد شد.
امیر فالحی- رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان دورود

آگهی فقدان سند مالکیت
محمود همت پور وکیل مالک طی وکالتنامه شماره ۶۵۸2۸ دفتر ۹۱ بندر عباس  با 
تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 2۸3 اهواز مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ پالک ۵/۱0۵۷۶   واقع در بخش ۸ اهواز که بنام سعید همت پور سابقه ثبت 
و سند مالکیت شماره ۵۶۴۱۶۹  صادر و تسلیم گردیده  که بعلت سهل انگاری مفقود 
گردیده لذا بدستورتبصره یک اصالحی ماده ۱20 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت 
اطالع عموم یک نوبت آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود میباشد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض 
خود را با ارائه سند مالکیت به این اداره تسلیم درغیر اینصورت پس ازسپری شدن مهلت 

قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.۵/۴۸۷/م/الف
تاریخ انتشار: ۱۴00/03/۱2

هاشمی -  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک اهواز

آگهی حصروراثت
مهدی رحمتی به شماره شناسنامه ۴0۶02۹۴۶۱۶ به 
شرح دادخواست به کالسه 20۷-۱۴00  از این دادگاه 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ایرج رحمتی  به شماره شناسنامه 3۸2در 
تاریخ  ۱۴00/۱/3 اقامتگاه دائمی  خود فوت نموده و وراث 
آن مرحوم منحصر است به: ۱- مهدی رحمتی به شماره 
شناسنامه ۴0۶02۹۴۶۱۶ - نسبت با متوفی : فرزند 2- 
امین رحمتی به شماره شناسنامه ۴2۱0۴۹۶۹۹۵ نسبت 
با متوفی : فرزند3-علی رحمتی  به شماره شناسنامه  
۴2۱02۱۸۷0۷ - نسبت با متوفی : فرزند۴- ماه دولت 
دهقانیان به شماره شناسنامه  ۱۹۴۵ نسبت با متوفی : 
فرزند۵- مریم رحمتی به شماره شناسنامه ۴2۱03۷۶2۱3  
نسبت با متوفی : فرزند۶- آذر رحمتی به شماره شناسنامه    
سمیرا  فرزند۷-   : متوفی  با  نسبت   ۴2۱0۱۹۷۶۴۵
رحمتی به شماره شناسنامه  ۴0۶0۴۶۹۴0۸- نسبت 
با متوفی : فرزند۸- ناهید رحمتی به شماره شناسنامه 
۴2۱02۶2۷0۶- نسبت با متوفی : فرزند۹-افسانه رحمتی 
به شماره شناسنامه ۷23- نسبت با متوفی : فرزند۱0- گل 
خیر دهقانیان به شماره شناسنامه ۱0۷- نسبت با متوفی 
: فرزند۱۱- فریده خدادادی به شماره شناسنامه  ۱۵۶- 
نسبت با متوفی : همسر  * اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت )یک( ماهه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه 

تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
امیر فالحی- رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف 

شهرستان دورود
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استاندار قزوین: 
نگران اوج گیری ویروس کرونا
 در پیک پنجم در قزوین هستیم

استاندار قزوین گفت: اگر مسافرتها در تعطیالت از سر گرفته 
شود و مردم در رعایت پروتکل ها سهل انگاری کنند وارد پیک 
پنجم کرونا شده و شرایط بحرانی می شود.  هدایت اهلل جمالی 
پور در ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا که در استانداری 
پیامدهای  درگیر  ماه  از ۱۵  بیش  داشت:  اظهار  برگزار شد 
ویروس کرونا در استان هستیم و با ایثار کادر درمانی نسبت به 
درمان و مهار بیماری اقدام شده است.وی افزود: تاکنون چهار 
پیک بیماری را پشت سرگذاشته ایم و با همکاری فرمانداران، 
اعضای ستاد کرونا و اطالع رسانی خوب رسانه ها توانستیم 
کمی از شرایط بحرانی خارج شده و وضعیت را مدیریت کنیم 
اما هرگز وضعیت پایدار نیست و با یک سهل انگاری و یا شکل 
گیری دورهمی و مسافرتها می توانیم وارد بحران شویم.استاندار 
قزوین بیان کرد: هر گاه مسافرت ها بیشتر شده شاهد اوج 
گیری کرونا شده ایم و با تعطیالت پیش رو همچنان نگران 
هستیم که شهروندان با بی اعتنایی به مصوبات ستاد کرونا با 
سفرهای خود استان را وارد شرایط حادتری کنند.وی گفت: 
اگر بتوانیم تردد در تعطیالت هفته جاری را کنترل کنیم، می 
توان امیدوار بود که وضعیت شهرهای استان از نارنجی به زرد 
برسد و آرامش بیشتری در استان حاکم شود.استاندار قزوین 
با ابراز نگرانی از سهل انگاری شهروندان در خصوص رعایت 
پروتکل ها یادآورشد: با توجه به انتخابات پیش رو، اگر در خرداد 
ماه، مراقبت های الزم صورت نگیرد با اوج گیری پیک پنجم 
بیماری مواجه شده و دچار چالش جدی می شویم. جمالی پور 
تسریع در روند واکسیناسیون را مهم دانست و اظهارداشت: از 
مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی استان انتظار داریم با بسیج 
امکانات روند واکسیناسیون را سرعت بخشند تا افراد بیشتری 
واکسینه شوند.وی افزود: برخی مشکالت ارزی و تحریم ها 
موجب شد در واردات نوبت دوم واکسن در کشور دچار تاخیر 
شویم اما این مانع برطرف شده و بزودی دوز دوم وارد کشور 
شده و فرآیند واکسیناسیون شتاب خواهد گرفت.جمالی پور 
از شهروندان خواست در ادامه همکاری با مسئوالن به توصیه 
های بهداشتی و مصوبات ستاد کرونا اهمیت داده و از سفر در 
تعطیالت پیش رو خودداری کرده و همچنان پروتکل های 

بهداشتی را جدی بگیرند.

سرپرست معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
قزوین خبر داد؛ 

اصالح هندسی ۶ نقطه شهر قزوین
 در سال ۹۹ 

از  سرپرست معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری قزوین 
اصالح هندسی ۶ نقطه در این شهر طی سال ۹۹ خبر داد. 
باره اظهار کرد: سال ۹۹ تعداد ۶  این  شیما زرآبادی پور در 
نقطه از شهر قزوین اصالح هندسی شد که شامل ورودی باغ 
نشاط، بلوار حکیم، خیابان ورودی بیمارستان کوثر، تقاطع 
خیابان قائم-پیروزی، تقاطع بلوار باهنر-مدیریت و همچنین 
وسیله  به  هندسی ها  اصالح  این  افزود:  بود.وی  مادر  میدان 
سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری به عنوان یکی از ۶ 
زیرمجموعه ی معاونت حمل ونقل و ترافیک صورت گرفته و در 
سال جاری نیز اصالح هندسی برخی نقاط دیگر در دستور کار 
قرار دارد.این مسئول با بیان اینکه اصالح هندسی تقاطع صدا 
و سیما نیز در کمیته فنی شورای ترافیک استان تصویب شده 
است، ادامه داد: پروژه های اصالح هندسی از جمله پروژه هایی 

هستند که در کاهش آمار تصادفات تاثیر بسزایی دارند.
زرآبادی پور در خصوص پروژه های در دست اقدام این سازمان 
نیز بیان کرد: اصالح هندسی دوربرگردان غرب میدان مادر، 
تثبیت نیوجرسی شهرک والیت و باغ نشاط، مناسب سازی 
معابر از جمله بلوار پرستار، پیغمبریه، نادری جنوبی و بلوار 
غدیر و همچنین نصب تابلوهای راهنمای مسیر با اولویت هسته 
مرکزی شهر و مبادی ورودی شهر از جمله این اقدامات است.

وی با اشاره به هوشمندسازی سه تقاطع به عنوان یکی دیگر از 
برنامه های در دست اقدام سازمان حمل ونقل و ترافیک اضافه 
کرد: اجرای رنگ آمیزی طولی و عرضی معابر سطح شهر و 
تعمیر و  نگهداری چراغ های راهنمایی، مسیرهای دوچرخه و 

تابلوهای ترافیکی نیز در دست اقدام است.

یک باب تصفیه خانه فاضالب در مسکن 
مهر لنگرود احداث می شود

 به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب 
و فاضالب استان گیالن؛ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل این 
شرکت در جلسه با فرماندار لنگرود با اعالم این خبر گفت: به 
زودی این پروژه وارد مناقصه خواهد شد.سید محسن حسینی 
افزود: برای احداث تصفیه خانه فاضالب مسکن مهر به ۱000 
متر زمین نیاز است که با تحویل آن مطالعات ژئوتکنیک انجام 
های  پروژه  درصدی  پیشرفت ۱۱  به  اشاره  با  شود.وی  می 
فاضالب شهرستان لنگرود، اظهار داشت: روند اجرای این پروژه 
باشد.مدیرعامل  می  تخصیصی  اعتبارات  میزان  براساس  ها 
آبفای گیالن، با بیان اینکه 3 پروژه فاضالب در شهر لنگرود 
از درآمد حاصل از محل تبصره 3 تعریف شده، گفت: 2 پروژه 
به اتمام رسیده و در مدار بهره برداری است و پروژه دیگر 
۶0 درصد پیشرفت کار دارد.حسینی افزود: برای این پروژه 
۱۵۹3 متر لوله گذاری پیش بینی شده که تاکنون ۱۴۵0 
متر با اعتباری بالغ بر ۱ میلیارد و 300 میلیون تومان اجرا 
بر  ادامه  نیز در  لنگرود  فرماندار  شده است.رحیم حیدری 
تسریع در روند اجرای پروژه های فاضالب از محل اعتبارات 

تبصره 3 تأکید نمود.

بازدید معاون رئیس جمهور از پروژه تعاونی 
مسکن مخابرات اصفهان 

محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه 
و بودجه کشور،  عصر امروز - پنج شنبه ۶/3/۱۴00 - به  همراه 
جمعی از مسئولین استانی از  پروژه تعاونی مسکن مخابرات 
منطقه اصفهان بازدید کرد.به گزارش روابط عمومی مخابرات 
منطقه اصفهان، مدیر مخابرات منطقه اصفهان در این بازدید، 
ضمن خوش آمد گویی به حضار، با اشاره به اجرای پروژه های 
گوناگون مسکن کارکنان در مخابرات منطقه اصفهان گفت: 
تا به حال پروژه های بسیاری در راستای خانه دار ساختن 
به سرانجام رسیده که  این مجموعه  همکاران مخابراتی در 
یکی از این پروژه ها  احداث مجموعه ۱۷۶ واحدی است که 
با3۶000 متر مربع زیر بنا و در شش طبقه در آینده نزدیک 
ساخته خواهد شد.اسماعیل قربانی افزود:  هدف تعاوني مسکن 
و  کیفیت  باالترین  با  مسکونی  های  واحد  تأمین  مخابرات، 
نازلترین قیمت برای اعضا بوده که فعالیت های این تعاونی، 
عالوه بر  انجام این مهم، باعث بهبود مدیریت مسکن ، ترویج 
برنامه ریزي ومدیریت پایدار  کاربرد  زمین ، ترویج فعالیت 
هاي پایدار صنعت ساختمان ، ترویج توسعه ي منابع انساني 
و ایجاد ظرفیت براي توسعه مسکن نیز خواهد شد.حسین 
نجار مشاور استاندار و رئیس تعاونی مسکن کارکنان مخابرات 
منطقه اصفهان نیز در این بازدید به ارائه  گزارشی از اقدامات 
این تعاونی در سالهای گذشته و روند پیشرفت پروژه فعلی 
پرداخت.گفتنی است در این بازدید عباس رضایی استاندار، 
حسین سیستانی فرماندار، حجت اهلل غالمی معاون هماهنگی 
امور عمرانی استانداری اصفهان و جمعی از مسئولین مخابراتی 

نیز حضور داشتند.

احداث اولین ایستگاه برداشت آب شرب 
در محله یخدان شهرمیبد

مدیر امور آبفاي میبد از احداث اولین ایستگاه برداشت آب 
شرب در محله یخدان این شهر خبرداد .مجید دشتي با اشاره 
به وضعیت کمبود آب شرب با کیفیت در شهرستان میبد گفت 
: در راستاي بهره مندي شهروندان از آب شرب مطلوب تر 

ایستگاه برداشت آب شرب در محله یخدان نیز احداث شد .
دشتي اظهارداشت : آب این ایستگاه برداشت از طریق لوله 
گذاري انجام شده از مخازن آب انتقالي تامین میشود و داراي 
چهار شیر برداشت آب مي باشد .وي خاطرنشان کرد : این 
ایستگاه با اعتباري بالغ بر 2۵0 میلیون ریال ریال از محل 

اعتبارات جذب شده از خیرین احداث شد .
وي تاکید کرد : این ایستگاه برداشت صرفا براي تامین آب 
شرب احداث شده و از شهروندان خواستاریم تا از استفاده از 

این آب براي مصارف دیگر جدا خودداري نمایند .
مدیر امور آبفاي میبد افزود : عملیات اجراي شبکه انتقال آب 
به ایستگاه هاي برداشت به طول 30 کیلومتر در شهرهاي 
میبد و بفروئیه به اتمام رسیده است و مراحل ساخت ایستگاه 
هاي برداشت با طرح معماري متناسب با باقت شهرستان میبد 
در دست اقدام است.دشتي یادآور شد : تاکنون آب شرب و 
بهداشت شهر میبد از طریق آب انتقالي۱2 حلقه چاه آب شرب 

و 20  ایستگاه برداشت تامین مي شود .

تعامل صنعت برق و سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری یزد
 جهت گذر موفق از پیک بار

با رئیس سازمان  استان  برق  مدیران روابط عمومی صنعت 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد دیدار و گفت و گو 
کردند.به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه  ای یزد، 
مجید دهقان مدیر روابط عمومی این شرکت با اشاره به بارش 
کم و خشکسالی های اخیر که موجب کاهش بهره برداری از 
نیروگاه های برق آبی کشور شده است، وضعیت شبکه برق کشور 
در سال جاری را وضعیتی سخت عنوان کرد و افزود: افزایش 
مصرف مشترکین خانگی و صنعتی نیز موجب شده است که 
صنعت برق استان یزد با چالش روبرو شود.وی استخراج رمز 
ارز ها را یکی از مهم ترین چالش های پیش روی صنعت برق 
استان در شرایط کنونی عنوان کرده و افزود: این موضوع باعث 
شده تا در زمان پیک بار، فشار بیشتری به شبکه برق استان 
وارد شود.مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه  ای یزد در 
ادامه استفاده از تاثیر و ظرفیت سازمان فرهنگی، اجتماعی 
امری  را  و ورزشی شهرداری و همچنین هنرمندان مردمی 
مهم در ترغیب مردم به مصرف بهینه انرژی دانست و خواستار 
بهینه  مدیریت  راستای  در  سازمان  این  تعامل  و  همکاری 
مصرف برق شد.در ادامه این نشست عباس مالزینلی رئیس 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد نیز با اشاره 
به ظرفیت هنرمندان استانی، تولید محتوا و ایده های خالقانه 
در زمینه های نمایشی و هنر های تجسمی را امری موثر در 
فرهنگسازی مدیریت مصرف در ایام پیک بار عنوان کرد.وی با 
بیان اینکه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد 
در راستای رسالت خود در طراحی فضا های شهری، بیلبورد ها 
و نمایه های شهری و همچنین تهیه کلیپ و موشن گرافی در 
حوزه مجازی، آمادگی همکاری با صنعت برق استان را دارد، 
پیشنهاد تولید محتوای رسانه  ای با همکاری متخصصین این 
صنعت را ارائه داد.همچنین علیرضا باقری مدیر روابط عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق استان نیز پس از تشریح فعالیت های 
روابط عمومی های صنعت برق در زمینه مدیریت مصرف و 
بیان راهکارهای موجود برای همکاری صنعت برق با سازمان 
فرهنگی اجتماعی شهرداری، از در نظرگیری جریمه سنگین 
برای متخلفین فعالیت رمز ارز های غیرقانونی سخن گفت که 

این موضوع قابلیت اطالع رسانی عمومی را دارد.

دادستان عمومی و انقالب مرکز قزوین 
از تشکیل دو پرونده تخلفات انتخاباتی 

در استان قزوین خبر داد. 
قزوین؛  از  برنا  خبرگزاری  گزارش  به 
محمد قاسمی در برنامه گفتگوی ویژه 
خبری شبکه قزوین اظهار کرد: بعد از 
گذشت بیش از ۴0سال از عمر انقالب 
اسالمی، به طور میانگین سالیانه یک 

انتخابات در کشور برگزار شده است.
وی افزود: هم عوامل اجرایی و هم عوامل 
نظارتی بر انتخابات از بین عموم مردم 
انتخاب می شوند که در قالب هیئت های 
اجرایی و نظارت سازماندهی می شوند.

دادستان عمومی و انقالب مرکز قزوین 
با بیان اینکه مسئوالن امانت دار آرای 
و  رفتار  اعمال،  گفت:  هستند  مردم 
گفتار مسئوالن نیز باید به نحوی باشد 
که انتخابات و روند برگزاری انتخابات را 
زیر سئوال نبرند و از برگزاری انتخابات 

حفاظت و صیانت کنند.
دادستان عمومی و انقالب مرکز قزوین، 
دستگاه قضایی به عنوان ناظر هر چند 
که به طور مستقیم در فرایند برگزاری 
برگزاری  روند  در  مستقیماً  انتخابات 
انتخابات مسئولیتی ندارد، خاطرنشان 
کرد: اگر تخلفات و جرایمی در برگزاری 
قضائیه  قوه  شود،  حادث  انتخابات 
جرایم  از  پیشگیری  ستاد  طریق  از 
انتخابات، به موضوع جرایم و تخلفات 

انتخاباتی وارد می شود.
وی افزود: نظارت بر انتخابات شورا های 
اسالمی شهر و روستا از سوی مجلس 
ریاست  انتخابات  و  اسالمی  شورای 
نگهبان  شورای  عهده  بر  جمهوری 
قرار داده شده است و نظارت بر روند 

به  را  امانتداری  و  انتخابات، شفافیت 
مردم نشان می دهد.

قاسمی تصریح کرد: ناظران انتخابات، 
خوبی  عملکرد  قانون  بر  تسلط  بدون 
اساس،  همین  بر  و  داشت  نخواهند 
دوره های آموزش قوانین و مقررات به 
ناظران انتخابات و صندوق های رأی ارائه 

شده است.
وی افزود: ستاد های پیشگیری از جرایم 
قضایی،  مسئوالن  حضور  با  انتخاباتی 
قزوین  استان  در  نظارتی  و  اجرایی 
برگزار شده است و با اشراف کافی بر 
انتخابات  برگزاری  سالمت  اجرا،  روند 

تضمین می شود.
دادستان عمومی و انقالب مرکز قزوین 
با بیان اینکه شعب ویژه رسیدگی به 
سطح  در  انتخاباتی  تخلفات  و  جرایم 
در  گفت:  است،  شده  تشکیل  استان 
رابطه با تبلیغات زودرس در انتخابات 
شورا ها در استان تذکرات جدی به برخی 
از کاندیدا ها داده شده است و برخورد به 
موقع قضایی می تواند در پیشگیری از 
تخلفات انتخاباتی نقش مهمی ایفا کند.

در  قضایی  کارگروه  امسال  افزود:  وی 
استان ایجاد شده که وظیفه آن رصد 
پرونده تخلفات انتخاباتی است و قضات 
ویژه تعیین شده به صورت فوق العاده به 

امور رسیدگی می کنند.
بیشترین  اینکه  به  اشاره  با  قاسمی 
پرونده تخلفات انتخاباتی تشکیل شده 
مربوط به تبلیغات زودهنگام انتخاباتی 
است، خاطرنشان کرد: در مرکز استان 
سوی  از  انتخاباتی  تخلفات  پرونده   2
هوادران تشکیل شده و به کاندیدا های 
مورد نظر نیز تذکرات الزم داده شده 
از  کاندیدا ها  عملکرد  افزود:  است.وی 
نتایج  اعمال  از  بعد  تا  نام  ثبت  زمان 
به صورت کامل رصد شده و در تأیید 

نهایی انتخابات، موثر خواهد بود.
دادستان عمومی و انقالب مرکز قزوین 
گفت: ستاد های تبلغاتی کاندیدا ها در 
صورت فعالیت باید شناسنامه دار باشند 
و عملکرد هواداران و ستاد های تبلیغاتی 

کاندیداها، رافع مسئولیت آن ها نیست.
وی افزود: در حوزه تخلفات انتخاباتی، 
به  اما  نیستند،  بازدارنده  مجازات ها 

هر حال باید قوانین اجرا شوند و اگر 
کاندیدی به خاطر تخلفات انتخاباتی به 
حبس محکوم شود، برایش سوء پیشینه 
کیفری ثبت شده و حق کاندیداتوری 

در انتخابات بعدی را نخواهد داشت.
قاسمی تصریح کرد: نخبگان سیاسی 
و  عملکرد ها  شفافیت  در  می توانند 
و  افراد  آگاهانه  انتخاب  همچنین 
مثبت  اثرگذاری  جامعه  سرنوشت 
دوره  این  در  افزود:  باشند.وی  داشته 
کرونا  شیوع  به  توجه  با  انتخابات  از 
تبلیغات حضوری محدود شده است و 
شاهد گسترش تبلیغات در رسانه ملی و 
رسانه های جمعی هستیم و با توجه به 
اقبال عمومی مردم به رسانه ملی، شاهد 
انتخاب  روند  در  قبول  قابل  کارنامه 
صحیح کاندیدا های ریاست جمهوری و 
شورا های اسالمی شهر ها و روستا ها از 

سوی مردم هستیم.
دادستان عمومی و انقالب مرکز قزوین 
تصریح کرد: جرایم انتخاباتی همچون 
نیز  فضای حقیقی، در فضای مجازی 
محقق می شود و از این فضا نباید برای 
نشر اکاذیب و تخریب کاندیدا ها استفاده 
کنیم.وی افزود: فرصت فضای مجازی 
برای بهره گیری در انتخابات را نباید به 

تهدید تبدیل کرد.
نامه های  شیوه  رعایت  به  قاسمی 
انتخابات  برگزاری  ایام  در  بهداشتی 
اشاره کرد و گفت: تبلیغات در فضای 
منظور  به  پرتردد  و  شلوغ  بسته، 
و  است  ممنوع  مردم،  سالمت  حفظ 
کشور  وضعیت  بهبودی  به  توجه  با 
در مهار ویروس کرونا شاهد برگزاری 

انتخاباتی پرشور خواهیم بود

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
موشن،  انیمیشن،  ساخت  فراخوان 
کلیپ با موضوع مدیریت مصرف بهینه 

آب را منتشر کرد. 
فراخوان همه رده های  این  بر اساس 
سنی می توانند آثار خود را تا تاریخ 3۱ 
خرداد ماه سال جاری به دفتر دبیر خانه 

فرخوان ارسال نمایند.
آموزش  و  عمومی  روابط  مدیر 

افزود:  استان اصفهان  آبفای  همگانی 
عالقه مندان می توانند آثار خود را بر 
روی لوح فشرده به دبیرخانه فراخوان 
واقع در اصفهان، خیابان هزار جریب، 
جابر  خیابان  کلینی،  شیخ  خیابان 
آموزش  و  عمومی  روابط  حیان،  بن 
همگانی شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان به کدپستی ۸۱۶۸۹3۶۵۵۶ 
اجتماعی  های  شبکه  طریق  از  یا  و 

ارسال   0۹3۸0۸۹3۷۵۱ شماره  به 
کنند.مهرداد خورسندی به مشخصات 
آثار  افزود:  و  کرد  اشاره  آثار  فنی 
تولیدی باید کمتر از 2 دقیقه و بدون 
و  باشند  سازنده  شرکت  آرم  و  لوگو 
HIGH-(   mp۴ فرمت  درقالب 

QUALITY۴۸0( تهیه شوند.وی در 
خصوص اعالم نتایج این فراخوان بیان 
داشت: در هفته اول تیر ماه، مصادف 

در مصرف آب  با هفته صرفه جویی 
به سه اثر برتر جوایز نفیسی اهدا می 
شود.خورسندی با بیان این که آبفای 
از  برداری  بهره  حق  اصفهان  استان 
تمامی آثار را دارد عنوان کرد: روابط 
عمومی آبفای اصفهان از نفرات برتر 
در ساخت کلیپ، انیمیشن و موشن 
مصرف،  مدیریت  موضوع  با  گرافی 

دعوت به همکاری می نماید.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان 
جهادکشاورزی استان یزد ازجذب پنج 
برابری ماده خام کشاورزی در صنایع 

تبدیلی این استان خبر داد.
سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
علیرضا   ، یزد  استان  جهادکشاورزی 
طاقه باف افزود : این مدیریت از سال 
و  سیاستها  اجرای  با  تاکنون   ۱3۶۷
و  ایجاد  قبیل  از  مناسب  های  برنامه 
گسترش زیر ساخت ها و استقرار  واحد 
های صنایع تبدیلی و تکمیلی و ارتقاء 
فرآوری  تولیدات  استاندارد  و  کیفیت 
شده ، نقش بسزایي  در تامین امنیت 
توسعه  و  عمران  اشتعالزایي،  غذایي، 
ایفا  روستایي  مناطق  ویژه  به  مناطق 

نموده است ، به گونه ای که
از سال ۶۷ تا سال ۱3۹2 پروانه بهره 
برداری صادر شده ۱2۹ فقره با ظرفیت 
تولید ۴۵۸2۸۷.۸ تن و ظرفیت جذب 
ماده خام به میزان ۶320۴۵.۱ تن و 

اشتغالزایی 2020 نفر.

 ۱3۹۹ سال  پایان  تا   ۱3۹2 سال  از 
 2۶۶ شده  صادر  برداری  بهره  پروانه 
فقره با ظرفیت تولید ۸۹۶۵32.۵ تن 
میزان  به  خام  ماده  جذب  ظرفیت  و 
۱۴0۸2۸۸.۹ تن و اشتغالزایی ۵۱3۹ 
برداری  بهره  پروانه  مجموع  نفر.در 
صادر شده 3۹۵ فقره با ظرفیت تولید 
خام  ماده  جذب  و  ۱3۵۴۸20.3تن 
 ۷۱۵۹ اشتغالزایی  و  تن   20۴033۴

نفر .
تبدیلی  صنایع  برداری  بهره  پروانه 
سال  پایان  تا  شده  صادر  وغذایی 
تولید  ظرفیت  با  فقره   3۹۵  ،۱3۹۹
خام  ماده  وجذب  تن   ۱3۵۴۸20.3
به میزان 20۴033۴ تن و اشتعالزایی 

۷۱۵۹ نفر به شرح ذیل می باشد:
• انواع سرد خانه دو مداره زیر صفر و 
باالی صفر درجه ۱۵  فقره با ظرفیت 

۵۷۵00 تن 
ظرفیت  با  فقره   ۱۹ لبنی  صنایع   •

۱2۱۸۵3 تن

با  فقره   ۶ طیور  و  دام  کشتارگاه   •
ظرفیت ۶۶۱۱0 تن 

• ترمینال ضبط  و فرآوری پسته ۱۴۶ 
فقره با ظرفیت ۱۶0۱۷۵ تن

• انواع فراورده های گوشتی 22 فقره با 
ظرفیت 32۶۶۵ تن

• انواع فراورده های کنجدی 3۷ فقره با 
ظرفیت۴3۹3۵ تن

با  فقره   30 طیور  و  دام  خوراک   •
ظرفیت ۴۵03۹۷ تن

• صنایع فرآوری و بسته بندی ۵۸ فقره 
با ظرفیت ۱203۴۱.3 تن

بندی  بسته  و  سورت  واحدهای   •
با  فقره   3۷ کشاورزی  محصوالت 

ظرفیت 22۶۵۴۴ تن
• واحدهای تولید غذاهای آماده و نیمه 

آماده ۱۶ فقره با ظرفیت 30۶00 تن
محصوالت  بندی  بسته  و  تولید   •
پودری و آردی و ژله ۹ فقره با ظرفیت 

۴۴۷00 تن
علیرضا طاقه باف اهم اقدامات سازمان 
جهادکشاورزی استان در بخش صنایع 
تبدیلي و تکمیلي بخش کشاورزي را به 

شرح ذیل تشریح نمود:
➢ تبدیل شدن استان یزد به بزرگترین 
کارگاهی  ومجتمع  تولید  قطب 
محصوالت کنجدی کشور با صدور ۶۸ 
مجوز تاسیس و بهره برداري از 3۷ واحد 

صنعتي تولید فرآورده های کنجدی .
و  بزرگترین  از  یکي  از  برداری  بهره   ➢
مجهزترین کشتارگاه صنعتی کشور با 
ظرفیت 22200 تن درشهرستان مهریز 

)شرکت مجتمع کشتارگاهی معین دام 
یزد( 

و  بزرگترین  از  یکی  برداری  بهره   ➢
طیور  صنعتی  کشتارگاه  مجهزترین  
کشور با ظرفیت 2۵00تن در شهرستان 
مرغ  سپید  کشتارگاه  )شرکت  اشکذر 

شیرکوه یزد(
➢ بهره برداری یکی از واحدهای بزرگ 
با  کشور  طیور  و  دام  خوراک  تولید 
منطقه  در  تن    ۱00000 ظرفیت 
چرخآب شهرستان زارچ ) جامع گستر 

دام و طیور یزد(
و  بزرگترین  از  یکی  برداری  بهره   ➢
مجهزترین واحدهای تولید کنستانتره 
ظرفیت  با  ها  میوه  سایر  و  انار 
استان  صنعتی  شهرک  در  ۹000تن 
وآبمیوه  ای  میوه  )فرآوردههای  یزد 

پیشگامان کویر یزد(
➢ بهره برداری یکی از واحدهای بزرگ 
و صادراتی واحد تولید و عصاره گیری 
ریشه شیرین بیان با ظرفیت 2000تن 
صنایع  )شرکت  مهریز  شهرستان  در 

غذایی بن مهک یزد(
➢ بهره برداری از مجهز ترین و بزرگترین 
کنجدی  های  فرآورده  تولیدی  واحد 
کشور با ظرفیت ۵۸2۵ تن در منطقه 
)شرکت  یزد  استان  اقتصادی  ویژه 

مهسان سالمت آرشین(
➢ بهره برداری از اولین واحد تولید کننده 
تولید سوسیس کالباس از گوشت کبک 
و قرقاول درکشور با ظرفیت  200 تن 

گوشت در شهرستان تفت

دادستان قزوین: 

۲پرونده تخلفات انتخاباتی در استان قزوین تشکیل شد 

از سوی آبفای استان اصفهان انجام شد؛

فراخوان ساخت انیمیشن، موشن، کلیپ با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب

جذب 5 برابری ماده خام کشاورزی در صنایع تبدیلی و غذایی استان یزد در 8 سال گذشته


